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 الباب األول

 مقدمة 

 خلفية البحث

اإلنسان من أكمل خلق هللا تعاىل يف هذا العامل، حيث أن هللا قد أعطاه العقل 

ورزقه الفكر والفهم حىت يستطع أن يكشف األشياء اليت مل جيدها ما كان من قبل، 

حيتاجه كما وقع يف هذا العصر هناك أمور مستجدات كثرية ينتفع هبا الناس حلاجة ما  

اجملتمع. متشي بذلك الواقع أن دين اإلسالم من أكمال الدين يف كل زمان ومكان حىت  

 لو وجد األمور املستجدات يف أي عصر ففيه خمرج احلكم يكشفها ملصلحة الناس هبا. 

وأطفال األانبيب من مكتشفات املعاصرة ينتفع هبا األطباء ليطرع احلاجة ملن مل  

مينع   ما  بسبب  يكون احلمل عن طريق  حيصل ذرية  أن  ليس ابلضرورة  أنه  هبم مهما 

االتصال اجلنسي املباشر ، بل قد يكون بطريقة األخرى ميكن أن حيدث احلمل دون  

اجلماع ويكتفي ابختالط احليواانت املنوية مع بيضة أنثى. ولو أن التلقيح االصطناعي  

عاملة واخلطأ اخللق إذا  لديه منفعة كبرية لالستخدامها، ولكن فيه فرصة أيضا لسوء امل
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قام به من ليس لديهم دين أو عقيدة أو أخالق حبيث يكون شديًدا اآلاثر السلبية 

 واملميتة احملتملة حىت يشكله يف ابب النسب واإلرث.

أن جمتع اإلندونيسي حيتوي على أطراف متناوع ودين خمتلفة وطبيعة    كما هو املعروف

لعامة لديهم أسس يستعملوهنا حسب اإلطمنان قلوهبم متفاوتة، فبنسبة استخدام النظام ا

ا موكل منهم ينتسب األمور إىل القانون ومنهم من ينتسب إىل الفتوى العلماء بينهم. ك

يف مسألة حق اإلرث مثال ،  منهم من يستخدم ابلقانون ومنهم من يستخدمه ابلفتوى  

هل له   األانبيب الذي أختلف نظاريتهطفل  للإلرث  اتوزيع  وجد فيه  إذا  ، فباخلصوص  

ستخدام ي  ومنهم منستخدام األساس القانوين  حق لألرث أو ليس له حق. ومنهم من ي

 . ومن تلكما األسس ظهور االختالف يف آاثر تطبيقها.  فتوى جملس العلماءال

تكلم   وبذالك رغب الباحث أن يكشف هذة املسألة لزايدة الكنوز العلمية بعد أن 

صناعة األطفال األانبيب، لكن مل جيد الباحث رسالة اخلاص   حكم   احثني عنبعض الب

 اإلرث ألطفال األانبيب.و  النسب ق حبما تتعلق 

يف تطبيق حكم حق اإلرث   اجملتمعاختالف    وقوع  ا ميكنه منم من أمهية هذا الباب  و 

األانبيب، القانون   للطفل  عند  األانبيب  ألطفال  االبن  يعترب  ما  اختالف  بسبب 

  أن يكشف األحكام   باحثفأراد ال  ،األندونيسيوالفتوى جملس العلماء    األندونيسي

املتعلقة بني القانون اإلندونيسي مقارتة مع جملس العلماء األندونيسي اليت قد    الباب
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االختلفات من عواقب القرر بني    . وليظهر الفجوة واملشكلة وجه أفىت عن هذه املسألة 

 القانون والفتوى السابق. 

 مشكالت البحث.

 فسنبحث حويل حل املشكالت التالية:   استمرارا من خلفية البحث السابقة 

 كيف كان مكانة طفل األنبب يف املرياث ؟  ( 1

الما هو   ( 2 العلماء اإلندون   ختالفوافق واالتوجه  مع    سيييف هذه املسألة بني جملس 

 اإلندونيسي ؟ القانون 

فتوى الاآلاثر املتعلقة يف تطبيق القانون اإلندونيسي مع وجود  وجه املشكلة و   ما هو  ( 3

 طفال األانبيب؟األجملس العلماء اإلندونيسيا يف ابب حق اإلرث 

 أهداف وفوائد البحث 

له  أن  والريب   املبحث  به    أهدافهذا  يتعلق  فسيحتصر  مبا  بياهنا،  من  البد  وفوائد 

 فيما يلي: الباحث

 توضيح مكانة أطفال األانبيب يف حق اإلرث. .1

الصحيح   فيقاملو ظهور وجه التوفق واالختالف يف حق اإلرث ألطفال األانبيب و  .2

 يف تطبيق القانون و فتوى جملس العلماء  اإلندونيسي.
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إلندونيسي مع وجود فتوى. جملس  بيان املشكلة واآلاثر املتعلقة يف تطبيق القانون ا .3

 العلماء اإلندونيسي يف ابب حق اإلرث ألطفال األانبيب.

 أما من فوائده منها:

من الناحية النظرية، أيمل الباحث أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على توفري  .1

 املسامهة يف الدراسات املتعلقة ابملشكلة احلكم حق اإلرث ألطفال األانبيب.

العملية، أيمل الباحث يف إمكانية استخدام هذا البحث كنزا من الكنوز   من الناحية  .2

العلمية وأساسا من الفهم خاصة للمسلمني يف طفل األانبيب حىت نستخدمه لفهم 

 حقيقة حق اإلرث ألطفال األانبيب.

 الدراسات السابقة

حبثا خاصا   باحثعلى الكتب أو الرسالة السابقة  ما وجد ال  باحثبعد أن تتابع ال

 متعلق حبق اإلرث  للطفل األانبيب إال حبث متقارب ابلباب منها:

ه يف الرسالة الدكتوراته "إجارة األرحام  1426 قد حبث الدكتور حممد حممود محزة   (1

بني الطب والشريعة" ومن قوله: " لذالك فعلى اإلنسان أن يتقيد هبذا النظام وال 

ري البسر والستمرارية احلياة ومن أجل التناسل خيرج عن القانون اإلهلي الذي وضع خل 
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والتكاثر. واخلروج من هذا النظام قد يعرض البشرية إىل التفكك والضياع والتسبب 

 1يف مشاكل االختالط والوقوع يف املعاصي و االحنراف حنو اهلالق. 

م  حتت املوضوع   2016وقد حبث أيضا قبل هذا األخ رقي فجر يف رسالته السنة    (2

اإلندونيسي " ويقول يف  والقانون الفقهية  األحكام  احلدثية بني الطبية  عمال:"األ

إستهدف  "  :  أطفال يف احلديثة  الطبية  األعمال  بيان البحث هذا ملخصته 

الفقهية"   واحلكم اإلندونيسي القانون األعضاء بني وزراعة  احلمل  ومنع األانبيب

 ني األعمال الطبية احلديثة بنيووجه املناسب هذه الرسالة أنه يبحث عن مقارنة ب

مع القانون اإلندونيسي فسيبحث الباحث ابخلصوص عن حق   الفقهية  األحكام

 جملس العلماء والقانون اإلندونيسي.فتوى اإلرث  للطفل األانبيب مقارنة بني 

وقد حبث أيضا حممد إدريس وهو مدرس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكنداري من  (3

الشريعة حتت املوضوع "أطفال األانبيب عند اإلسالم"، وقال: من أجل وجود قسم  

اإلسالمية،  للشريعة  والسنة ومها مصدران  القرآن  أساس  مع  تتوافق  اليت  القوانني 

جيب أن تستخدم دراسة املشاكل املتعلقة ابلتلقيح االصطناعي هذا النهج متعدد  

 

دار الكتب العلمية, ) بريوت ، لبنام، إجارة األرحام بني الطب والشريعة اإلسالمية .  ،حممد حممود محزة(  1
  .11م(  ص2007
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لتخصصات املختلفة حىت ميكن التخصصات من قبل علماء املسلمني وعلماء من ا

 2بذلك استخالص النتائج.

ه يف رسالته الدكتوراه "إجارة األرحام 1426قد حبث الدكتور حممد حممود محزة   (4

بني الطب والشريعة" ومن قوله: "لذلك فعلى اإلنسان أن يتقيد هبذا النظام وال  

ومن أجل التناسل   خيرج عن القانون اإلهلي الذي وضع خلري البشر والستمرارية احلياة

والتكاثر. واخلروج من هذا النظام قد يعرض البشرية إىل التفكك والضياع والتسبب 

 3يف مشاكل االختالط والوقوع يف املعاصي واالحنراف حنو اهلالق". 

 الفكري طاريإ

 حبثوقد    ،عملية التلقيح االصطناعي هي مسألة مل تكن موجودة يف وقت نزول القرآن 

، وظهور هذا التلقيح االصطناعي    أو نسبه    حيث حكمهمن  إما    العلماء هذه املسألة  

 وابحلصوص يفوالديه    بعد وفات شاكل  ظهور امل  بذالك  كنمي  اجملتمعالذي يتطور إىل  

 شاكلبعض امل  يفالصحيح    احلكمال يفهمون    الناس، وغالًب    حق اإلرثمشاكل ا

 من يسرتشد ابلقانونألهنم  حول الظروف احلالية    تؤدي إىل نزاعات  حىت  اجلديدة الغريبة 

 
 . 73( ص. 2019يناير  1حممد إدريس، أطفال األانبيب عند اإلسالم، )جملة العدل العلمية،   )2
العلمية،   )3 الكتب  لبنان، دار  الطب والشريعة اإلسالمية، )بريوت،  حممد حممود محزة، إجارة األرحام بني 

 . 11م(، ص.  2007
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اسبنباط  الف يف  تخا   بينهماتكون  قد  اليت    علماءالومنهم من يسرتشد بفتوى    املوجودة

  بني القانون املوجودة باحث  السيظهر    احلال الذي ميكن وقوعهاذا  وهب  ،  احلكمحتديد    أو

داية ببيان تعرفات املتعلقة بعرب فتوى جملس العلماء اإلندونيسي    لشريعة اإلسالمية وا

ما يشكل واستنتج    على كل أحد منهمااألحكام القائمة    اإلستنباط  مث قارنابملوضوع  

 األانبيب. طفالحق اإلرث  لأل من نتيجة يف ة املشكلمن املسألة  مث سلك حل 

 منهج البحث

بياانت  هذا البحث هو نوع من البحوث املكتبات ، وهو حبث يستخدم موضوع دراسته  

مباشرة   املكتبة يف شكل كتب يتعلق ابملوضوع  والبحوث   ما  واجملالت  والقوانني  مثل 

  .والفتوى العلماء العلمية 

كتب ال  ليس هلا عالقة ابملوضوع مباشرة مثل  من شكل  باحثاستخدم المث بعد ذالك   

و اجملو  املو املالت  على  إلكرتونيا  أو  اجلماهريي  اإلعالم  وسائل  يف  سواء   ،   قعقاالت 

 اإلنرتنت والبياانت األخرى ذات الصلة للمساعدة يف حل املشاكل يف هذا البحث.

البياانتوكذالك   الفتوى مجعية احملمدية ومجعية يها  لااليت ميكن احلصول    مصدر  من 

 النحضة العلماء يف مبحث األطفال األانبيب. 
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وهي مراجعة األحكام      جلمع املعلوماتابيف إعداد هذا البحث،    لباحثاستخدم او 

األانبيباأل جوانبه  طفال  ل  من كل  الإلندونسىي  وفًقا  العلماء  جملس  والقانون لفتوى 

 .اإلندونيسي

من كل   احلكم  اسننبط  مث  املوجودة  املعلومات  بني  ابملقارنة  املعلمات  حل  وطريقة 

 املعلمات .  

 حطة البحث

فصول وكل فصل يتفرع على يقوم الباحث على مخسة أبواب ويف كل ابب يتفرع على 

 مطالب وكل مطلب يتفرع على مباحث وذالك كما يلي:

أهداف وفوائد ،  مشكلة البحث  ،خلفية البحث،  مقدمة : يتكون على  الباب األول

 .حطة البخث، ، إطار الفكر منهج البحث، الدراسة السابقة ، البخث

وفيه وما يتعلق به،    تعرفات البابيتكلم الباحث الدراسة النظرية عن    : الباب الثاين

 ة فصول: أربع

 قبول اإلرث وموانعه. و  اإلرث  يتكلم عن تعريف :الفصل األول

يتكلم عن تعريف األطفال األانبيب، أول ظهور األطفال األانبيب، :  الفصل الثاين 

  دوافع الناس لعملية تلقيح األطفال األانبيب. 
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 القانون وما يتعلق ابلشريعة.   يتكلم عن تعريف الفصل الثالث

 .املطلب األول: تعريف اإلرث

 .سباب قبول اإلرثأاملطلب الثاين: 

 .أسباب موانع اإلرث :  املطلب الثالث

 . الفتوي وما يتعلق به  يتكلم عن تعريفالفصل الرابع: 

 .تعريف األطفال األانبيب املطلب األول: 

 األانبيب : أول ظهور األطفال ين املطلب الثا

 : الدوافع لعملية تلقيح األطفال األانبيب. الثالثاملطلب 

املوافق مبشكلة البحث وفيه فصالن   تيتكلم الباحث عرض البياانالباب الثالث:  

 منها:

 .أقسامه  طفل األانبيبألاصناعة التلقيح   حقيقةالفصل األول : يتكلم عن 

 .طفل األانبيبألاصناعة التلقيح  األول حقيقة  املطلب

 املطلب الثاين : أقسام الطفل األانبيب.

 .األانبيب طفالأل اب القوانني اليت تتعلقالفصل الثاين :  يتكلم عن 

 . األانبيب أبطفال : القانون الصحة اليت تتعلقاألول املطلب
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 املطلب الثاين: القانون الوضعي اليت تتعلق أبطفال األانبيب.

 اليت تتعلق أبطفال األانبيب  املطلب الثالث مجع األحكام اإلسالمية أبندونسيا

 اإلندونيسي: األطفال األانبيب يف منظر العلماء  لثالفصل الثا

 : األطفال األانبيب يف منظر جملس الرتجيح احملمدية األول املطلب ا

 العلماء نحضة ال األطفال األانبيب يف منظر معتمر املطلب الثاين 

 األطفال املولودين من خالل عملية الطفل   مكانة : يتكلم  الباحث عن    الباب الرابع

 اإلندونيسيوالقانون  اإلسالم األنبوب يف

 اإلسالمية   حنية الشريعة  انطباعا مناألانبيب    عن مكانة الطفل   يتكلمالفصل األول :  

 . اإلندونيسيوالقانون  

 الشريعة اإلسالمية.انطباع من حنية املطلب األول : 

 .اإلندونيسيانطباع من حنية القانون املطلب الثاين : 

مع  طفل األانيبيبلألطفال املولودين من   القانون: العالقات   الفصل الثاين 

 . والديها البيولوجيني

 . األانبيبلألطفال  الفصل الثالث: حق اإلرث

 فيه فصالن   نتيجة البحث واخلامتة يتكلم الباحث :الباب اخلامس 
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القانون   مقارنة  األول:  العلماء    اإلندونيسيالفصل  الفتوى جملس  يف   اإلندونيسيمع 

 تطبيق القرار واآلاثر يف استعمال احلكم من بينهما. 

 الفصل الثاين : اخلامتة و يشمل فيه نتائج البحث و التوجهات.

 مث الفهارس وتشمل على حنو التايل: .1

 اآلايت. فهرس ▪

 اآلاثر. و األحاديث فهرس ▪

 املراجع.  و املصادر فهرس ▪

 .املوضوعات فهرس ▪

 
 


