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:السؤال

ما حكم تأجير األرحام؟

:اإلجابة
الحمدُ لله، والصالة والسالم على رسول الله، وعلى آله وَصْحبِه وَمن

:وااله، أم�ا بعدُ
 

 

ِحم هو: استخدام رحم امرأةٍ غير الزوجة؛ لحْمِل لقيحةٍ فإن� تأجير الر�
مكو�نة من نطفة رُجل وبويضة امرأة، وغالبًا ما يكونان زوَْجين، وتَحمل
وجان رعايَة الموْلود، ويكون ولدًا الجنين وتضعُه، وبعد ذلك يتول�ى الز�
�ا لهما .قانوني

 
 
ِ إجارة األْرحام على ثالثة  المعاصرون في ُحكْم وقدِ اختلف العلماء
:أقوال

 
 
األو�ل: عدم الجواز مطلًقا، وذهب إلى هذا القول جماهيُر العلماء
�ة بمصر، وقرار المعاصرين، حيُث صدر قرار مجمع البحوث اإلسالمي
.مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي - بعدم الجواز

 
 
�ة، منها �وا بعد�ة أدل :واستدل

 
وْ َما
َ
َْزوَاِجهِْم أ � عَلَى أ �ذِيَن هُْم لُِفُروِجهِْم َحافِظُوَن . إِال قوله تعالى: {وَال

ُوْلَئَِك هُُم �هُْم غَيُْر َملُوِميَن . فََمِن ابْتَغَى وََراءَ ذَلَِك فَأ َيَْمانُهُْم فَإِن َملَكَْت أ
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.[العَادُوَن} [المؤمنون: 5 - 7
 

ً وََجعََل لَكُم م�ْن َْزوَاجا َنُفِسكُْم أ �ُه َجعََل لَكُم م�ْن أ وقوله تعالى: {وَالل
َْزوَاِجكُم بَنِيَن وََحَفدَةً} [النحل: 72 .[أ

 
 
:وقالوا: إن استِئْجار األْرحام يترت�ب عليه مفاسد كثيرة، منها

 
قد يؤد�ي إلى اختِالط األنساب، إذا كانت المستأَجرة متزو�جة، وإن لم •
�هام وسوء الظ�ن� بِها .تكن متزو�جة، فلن تسلم من االت

 
ِحم وصاحب المني؛ مم�ا • �ة بين صاحبة الر� عدم وجود عالقة شرعي
رعي ال بد� أن �ة هذا الحمل، فالحمل الش� يقتضي القوَل بعدم مشروعي
.يكون من زوْجين

 
ِحم؛ لذا ال • صاحب الحيوان المنوي ليس له حق� االستِْمتاع بصاحبة الر�
.حق� له في شغِْل رِحِمها بِحمٍل ليس منها وليس لها

 
�ة المرأتين • أن� ذلك سيؤد�ي لنشوب خالفاٍت ونزاعاٍت حوْل أحق�ي
ِحم .باألمومة: صاحبة البويضة، وصاحبة الر�

 
�ة التي فطَرها الله عليْها؛ إذ غايُة ما • ُمومة الحقيقي �ه يفسد معنى األ أن
هنالك إقرار بويضةٍ بدون عناء وال مشق�ة، بيْنما التي حملتْها عانْت آالم
.الحمل، وتغذ�ى بغذائِها حت�ى غدا بضعة منها

 
أن� فتح هذا الباب قد يؤد�ي إلى انتِشاره، وأن تسلكه كل� َمن أرادت أن •
تُحافظ على صح�تها ورشاقة بدنِها، فيتحو�ل اإلنجاب بِهذه الطريقة إلى
.مفاخرة ومتاجرة

 
أن� رِحم المرأة ليس من األشياء التي تقبل البذْل واإلباحة بأي صورة •
�ة التي شرعها الله تعالى وهي النكاح .كانت؛ سوى الصورة الشرعي
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ِحم زوجًة �اني: تَجوز إجارة األْرحام مطلًقا، سواء كانت صاحبة الر� الث
ُْخرى أم ال، وقال به بعُض المعاصرين .أ

 
 
:واستدل� أصحاُب هذا القول باآلتي

 
 
ِحم على األم� من الر�ضاع، أو�الً: القياس، حيُث قاسوا األم� صاحبَة الر�
وهذا قياٌس مع الفارق؛ ألن هناك فرقًا واضًحا بين المقيس والمقيس
عليه؛ حيُث إن� الر�ضاع يثبت لطِْفٍل ثابت الن�سب بيقين، فال إشكال في
حم، فهو يحصل إْرضاعه، وقد دل� على رضاِعه القرآن، أم�ا استِئْجار الر�
.لمن لم يثبُت نسبُه بعد

 
 
�بة لعدم اإلنجاب، مثل: ثانيًا: الض�رورة، حيث يوجد بعض األعراض المسب
�ة غير المبيض، أو غير ذلك، أن تولد بغير رحم، أو بدون أعضاء تناسلي
!فلَِم ال نُجيز لهم االستِفادة من التقد�م العلمي الذي أنعم الله به علينا؟

 
وهذا مم�ا ال يصح� االحتِجاج به؛ حيُث إن� الض�رورة ال تكوُن في استِْجالب
�ما تكون في رفْع الض�رر عنه بعد وجوده .هذا الط�فل، وإن

 
 
�ة: "األصُل في األشياء اإلباحة"، واستِئْجار �وا بالقاعدة الفقهي ثالثًا: استدل
، وهو ْ دليٌل على تَحريمه، فيُجرى على األصل العام� األْرحام لَم يرِد
.اإلباحة

 
�حريم، واستِئْجار وهذا استِدْالل خاطئ؛ ألن� األصل في األبْضاع الت
.األْرحام من أخطَرِ ما يَمس� األبْضاع

 
 

ُ
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ْخرى للر�جل
ُ
�فريق بين أن تكون المرأة صاحبُة الر�حم زوجًة أ �الث: الت الث

ُْخرى، جاز إجارةُ صاحب الحيوان المنوي، أوْ ال، فإن كانت زوجًة أ
� فال يجوز، وقد كان المْجمع الِفْقهي قد أجاز هذه الص�ورة رِحمها، وإال
ابعة 1404هـ، بشْرط الحيْطة الكاملة في عدم اختِالط في دوَْرته الس�
� يتم� ذلك إال عند قيام الحاجة، ولكن عاد المجمع وألْغى هذا �طف، وأال الن
�امنة 1405هـ .القرار في دوَْرتِه الث

 
 
يخ عبدالله بن عبدالر�حمن الجبرين عن استِئْجار ويقول فضيلة الش�
ِحم: "إن� هذا شيءٌ مبتدَع ومنكر، ولم يتكل�م فيه العلماء سابًقا، ولَم الر�
�ه أجاز ذلك، أو خطر ببالِه، أو يُذْكَر عن أحدٍ من عُلماء األم�ة وأئم�تها أن
عرض عنه شيئًا يدل� عليْه، مع وجود األسباب والدوافع ال�تي يُمكن أن
تدعوَ إلى مثله، وهذا حدث في زمٍن قريٍب؛ أي: منذ سنوات قليلة،
�ه ال مانع منه، وإن� فيه... �ن لبعض هؤالء تأجير األْرحام، وقالوا: إن حيث زي
:وإن� فيه...، وال شك� أن� هذا محر�م

 
 
�ذِيَن هُْم أو�الً: ألن� الله تعالى أمر بِِحْفظ الفروج في قولِه تعالى: {وَال
�هُْم غَيُْر َيَْمانُهُْم فَإِن ْزوَاِجهِْم أوْ َما َملَكَْت أ

َ
لُِفُروِجهِْم َحافِظُوَن * إِال� عَلَى أ

َملُوِميَن} [المؤمنون: 5، 6]، فمنع الحق� جل� وعال استِباحة الفروج إال
َهن بملك اليمين وجات والمملوكات؛ أي: وَطْأ .الز�

 
 
ثانيًا: أْخبر الله تعالى بأن� اإلنسان مأموٌر بأن يَحفظ نسبَه، ويَحفظ
�أجير يحصل به اختِالط األنساب والتداخل أوالدَه، وال شك� أن� هذا الت
فيها، ويكون في ذلك شبهة، وفي ذلك تداُخل في الن�سب بِحيُث يَتنازع



12/25/2018 تأجير األرحام - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق اإلسالم

https://ar.islamway.net/fatwa/40263/-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AD… 5/5

�تِهما يُلَحق، ولو ألحق �ة والمؤج�رة، وال يُدْرى ألي وجة األصلي على الولد الز�
."بإحداهُما، فإن� ذلك ليس بيقين

 
 
وقال الدكتور عبدالعظيم المطعني: "تأجير األْرحام بدعة من بِدَع
�ة ِصْرفة ال تقيم للمبادئ والقيم �ة، وهي حضارة ماد�ي الحضارة الغربي
�ة وْزنًا ."األخالقي

 
 
اجح والله أعلم: هو عدم الجواز مطلًقا؛ فال فْرقَ في أن وال شك أن الر�
ُجل صاحب الحيوان المنوي ْخرى للر�

ُ
ِحم البديل زوجًة أ تكون صاحبة الر�

أو ال؛ لقو�ة ما استدل� به أصحاب هذا القوْل، ولِعِظَم أمر األنساب في
.اإلْسالم، فوجب البُعْدُ عن كل� ما يُِخل� به أو يضعفه،، والله أعلم


