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 بسم ا الرضبن الرحيم
 
 دتمهي

  إف التطورات العلمية اؽبائلة اليت توصل إليها العلماء يف ؾباؿ علم
 ،وعلم اػباليا ،واعبينات ،وعلم األجّنة البشري (،األحياء)لوجيا البيو 

 ،وأخَتًا وليس آخرًا االستنساخ اغبيواين ،واؽبندسة الوراثية ،والبيولوجيا الطبية
 .وأذىلت العقوؿ ،فاقت كلَّ التوقعات ،مقدمة إىل االستنساخ اإلنساين

 ل التكنولوجيا واستخداماهتا بفض ،إف ىذه التطورات العلمية اؽبائلة
 ،وحكمتو ،إف دلت على شيء فإمنا تدؿ على عظمة ا وقدرتو ،بالغة التطور

ألّف  ،وأهنا مل زبلق صدفة ،وأنو ىو اػبالق اؼببدع ؽبذه الكائنات وإتقاِف صنعو؛
وخواص  ،وقوانُت دقيقة تضبطها وتسَّتىا ،ما فيها من نظاـ دقيق تسَت عليو

ألّف  ،ينفي أف تكوف قد خلقت صدفة ،ألجلووما خلقت  ،مهيأة ؼبا تصلح لو
والنظاـ  ،فالقوانُت الدقيقة .والنظاـ اكم ،الدقيقةالصدفة ال توِجد القوانَُت 

إىّا لّك يشء ﴿ :قاؿ تعاىل .يقتضي وجود اؼبنظم اؼببدع القدير اغبكيم ،اكم
ً ﴿ :وقاؿ جل من قائلٍ  ،﴾خللياه ةَلَدر أي خلق   ،﴾وَخلََق لك يشء فلّدره حلديرا

قاً ، فكاف خلوىيأه ؼبا يصلح لو ،قًا مراعًى فيو التقدير والتسويةكل شيٍء خل
 ،وإف ىذا اػبلق ىو خلق من عدـ .وليس خلقاً من غَت تقدير ،بتقدير حكيم

ألّف اإلجياد من  ،وليس إجيادًا من موجود ،ألّف اػبلق ىو إجياد من العدـ
 .اؼبوجود ليس خلقاً 

 ومن استخداـ مدىش  ،علماء من تطورات علميةإف ما توصل إليو ال
واليت ساعدىم على القياـ هبا والتوصل إليها التطوُر  ،ؽبذه التطورات العلمية

ما ىو  ،سواء يف اإلنساف أو اغبيواف أو النبات أو اعبماد ،اؼبذىل للتكنولوجيا
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ُت ومن أنظمة وقوان ،إاّل قليل من كثَت فبا ىو موجود يف ىذا الكوف من أسرار
ومن خاصيات أودعها ا يف األشياء  ،وتنظم سَتىا ،تتحكم يف األشياء

وحِيخُْم نِْو الْعِلِْم إَِلّ ﴿ وصدؽ ا حيث يقوؿ: ،لتكوف صاغبة ؼبا خلقت لو
ُ
َوَنا أ

ما ىو إاّل اكتشاؼ بسيط  ،وما قاموا بو ،وأف ما توصل إليو العلماء ﴾كَلِيلً 
 ،وليس فيو أي خلق ،وإبراز ؽبا ،اصياتلبعض تلك القوانُت واألنظمة واػب

وإنو كّلما تقدـ العلم  .وإمنا ىو إبراز ؼبا ىو موجود ،ألنّو ليس إجيادًا من عدـ
 ،وعلى كامل قدرتو ،ازدادت الداللة على عظمة اػبالق ،والعلماء يف ذلك

أشار سبحانو وتعاىل إىل ذلك يف وقد  .وازدادت قوة اإلدياف بو ،وبالغ حكمتو
ًُ اْْلَُقّ ﴿ :قولو َّ ى

َ
ْم أ ٍُ َ َ ل ٰ يَتَتَََيّ جُْفِصٍِْم َحََتّ

َ
 .﴾َشُُنِيٍِْم آيَاحِيَا ِِف اْْلفَاِق َوِِف أ

  إف ىذه التطورات العلمية اؼبذىلة اليت وصلت إىل حد استنساخ
قد  ،واليت تواصل طريقها للوصوؿ إىل استنساخ اإلنساف ،النبات واغبيواف

 ،ا يقتضي التصدي ؽبا من باب رعاية الشؤوففب ،أصبح ؽبا حضور يف الساحة
 .ألّف ؽبا مساساً حبياة اؼبسلمُت ،والقوامة على اجملتمع

والعلم عاؼبي ال خيتص بوجهة نظر  ،وىي وإف كانت نتاَج ذبارب علمية
 .تكوف مبنيًة على وجهة النظر يف اغبياة ،واألخذ هبا ،إاّل أف استعماالهتا ،معينة

فإنو أخذ هبا  ،لعلمية ظهرت يف العامل الغريب ابتداءً ولكوف ىذه اإلقبازات ا
على أساس أنو يتبٌت وجهة النظر اؼببنية على فصل الدين عن  ،باعتبارىا نافعة

ألّف الشعب ىو صاحب  ،وأف اإلنساف ىو الذي يضع نظامو يف اغبياة ،اغبياة
واؼبنافع  ،ديلك العقل القادر على إدراؾ اؼبصاحل واؼبفاسدوأف الشعب  ،السيادة
وجعلها ىي  ،مقياَسو يف اغبياة ،وقد جعل القيمة اؼبادية اليت ىي النفعية ،واؼبضار

ومل يُِقْم وزنًا للقيم األخرى من روحية  ،القيمة اؼبعتربة من بُت صبيع القيم
فإمنا يقـو بو  ،وحُت يقـو بعمل حيقق قيمة من ىذه القيم .وخلقية وإنسانية
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فإنو ال يقـو بو، وال  ،فإف مل ير أف فيو منفعة لو ،لوعندما يرى أنو حيقق منفعة 
 أي اىتماـ. يعَته

لذلك فإهنم عندما يستخدموف ما توصل إليو العلم، ال ينظروف إاّل إىل  
كونو حيقق ؽبم القيمة اؼبادية، أي حيقق اؼبنفعة، بقطع النظر عن كونو يتفق مع 

ألّف ىذه القيم ليست  ،اأو يتناقض معه ،واإلنسانية القيم الروحية واػبلقية
ومقياسهم الوحيد ىو  .وال اعتبار ؽبا يف تصرفاهتم ،مقياسًا لألعماؿ عندىم

 .القيمة اؼبادية اؼبتمثلة بالنفعية

 وكانت اغبرباف  ،سببت للعامل أشد الكوارث ،إف وجهة النظر الغربية ىذه
 ،لتحقيق اؼبنافع ألهنما ُأشعلتا لفرض السيطرة واالستعمار ،العاؼبيتاف من نَتاجها

 .واستغالؿ الشعوب وهنب ثرواهتا

 ومنها اغبرية الشخصية ،وبتبٍّت وجهة النظر ىذه لفكرة النفعية واغبريات، 
حىت صارت اجملتمعات يف العامل الغريب كقطعاف  ،انفلت ُسعار اعبنس

والشذوذ  ،وأصبح الزنا واؼبعاشرة خارج نطاؽ العالقة الزوجية ،اغبيوانات
فبا ترتب على ذلك كثرة أوالد  ،ومسموحًا بو قانوناً  ،يها أمرًا عادياً اعبنسي ف

حىت وصلت نسبتها إىل ما يزيد عن طبس  ،وكثرة الوالدات غَت الشرعية ،الزنا
وأربعُت يف اؼبائة من الوالدات حسب اإلحصاءات اليت تنشرىا الصحف يف 

ن نصف أوالد العامل وىذا يعٍت أف ما يقرب م .العامل الغريب بُت اغبُت واآلخر
 .ومنهم من ىم يف مراكز اغبكم والقيادة والقرار ،الغريب أوالد زنا

يف ؾبتمعات العامل  ،واإلنسانية ،واػبلقية ،وبذلك ضاعت القيم الروحية
ومل يعد ىناؾ عندىم شيء اظبو  ،وُقضي على العفة ،وىدمت األسرة ،الغريب
وعن اؼبعاشرة  ،ناذبة عن الزناوعلى كثرة الوالدات ال ،فًتتب على ذلك ،شرؼ

إباحة اإلجهاض قانونيًا يف كثَت من الدوؿ يف  ،خارج نطاؽ العالقة الزوجية
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 ،وىذا يتيح الفرصة ؼبن تريد من النساء أف تتخلص من ضبلها ،العامل الغريب
، وعلى رأسها وأخذت ىذه الدوؿ .خاّصة إذا كاف ناذباً عن عالقة غَت زوجية

  ،مع تسويق فكرة تقليل النسل ،ؾبتمعات العامل اإلسالمي تسّوقو إىل ،كاأمَت 
ويف مؤسبر اؼبرأة الذي  ،كما حصل يف مؤسبر السكاف الذي عقد يف القاىرة

مثل اجملتمعات يف العامل  ،لتصبح اجملتمعات يف العامل اإلسالمي ،عقد يف بكُت
 ،اجملتمعات لُيقضى فيها على القيم واألخالؽ اإلسالمية الباقية يف ىذه ،الغريب

ما ديّكن العاملََ الغريب وعلى رأسو  ،ولينفلت فيها ُسعار اعبنس ،ولتهدـ األسرة
ومن تركيز مفاىيمو وحضارتو ووجهة  ،كا من اؽبيمنة على العامل اإلسالميَت أم

 .نظره عن اغبياة يف اجملتمعات يف العامل اإلسالمي

 ع وجهة النظر وىي تتناقض م ،إف وجهة النظر ىذه ىي وجهة نظر كفر
فوجهة النظر يف اإلسالـ تقضي أف يسَّت اإلنساف  .يف اإلسالـ تناقضًا كلياً 

وأف يقيسها دبقياس اإلسالـ  ،صبيع أعمالو يف اغبياة َوْفَق أوامر ا ونواىيو
 ،واغبراـ ما حرمو ا ،واغبالؿ ما أحلو ا .الذي ىو اغبالؿ واغبراـ فقط

ذ من النصوص الشرعية اؼبأخوذة من الكتاب اغبالؿ واغبراـ تؤخ وأحكاـ
 ،واغبراـ يًتؾ ،واغبالؿ يؤخذ .وما أرشدا إليو من قياس وإصباع صحابة ،والسنة

 ،ألّف العربة بشرع ا ،وعن اؼبنفعة واؼبضرة ،بقطع النظر عن اؼبصلحة واؼبفسدة
 ،وعقل اإلنساف عملو فهم النصوص ،وليس اإلنساف ،فا سبحانو ىو اؼبشرع

 .وليس تشريع النصوص واألحكاـ

 إاّل  ،وغَت ـبتصة بوجهة نظر معينة ،والناحية العلمية وإف كانت عاؼبية
 ،يكوف استعماؽبا حسب أحكاـ الشرع ،أف ما يتوصل إليو العلم من نتائج

وىكذا جيب أف  .وإف حرمها تُركت وَحرُـ أخذىا ،فإف أباحها الشرع أُخذت
 ما ينتجو العلم.وتعاملنا مع كل تكوف نظرتنا 
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  وعلى ىذا األساس تعاملنا مع اؼبوضوعات اليت تناولناىا يف ىذا
وعلى  ،وبذلنا الوسع يف ذلك ،وقد عرضناىا على النصوص الشرعية .بالكتيّ 

حسب ما تقتضيو تلك ، حيـر أخذهوما  ،أخذهضوء النصوص بيّنا ما جيوز 
أو منفعة أو  ،دوف اعتبار ألي شيء آخر من مصلحة أو مفسدة ،النصوص

أما ما مل يعتربىا  ،ألّف اؼبصلحة ىي ما اعتربىا الشارع اغبكيم مصلحة ،مضرة
ألّف أخذىا عندئٍذ يكوف مناقضاً  ،وحيـر أخذىا، مصلحة فيجب أف تًتؾ
 .للحكم الشرعي وفيو إمث

 ونقل  ،وعلى ىذا األساس سرنا يف تناولنا ؼبواضيع االستنساخ
واغبياة  ،وأجهزة اإلنعاش الطبية ،األنابيب وأطفاؿ ،واإلجهاض ،األعضاء
سائلُت ا سبحانو أف نكوف قد أصبنا  ،وقد بذلنا الوسع يف ذلك .واؼبوت

كما نسألو أف يلهم اؼبسلمُت صبيعًا االلتزاـ   .اغبكم الشرعي الصحيح
وإعادة اغبكم بكتاب  ،وأف يكرمهم قريبًا بإقامة اػبالفة ،باألحكاـ الشرعية

 .وما ذلك على ا بعزيز ،سولوا وسنة ر 

 

ىَا﴿
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 ﴾َربََّيا َل حَُؤاِخْذىَا إِن نَِّصييَا أ

 

 ىػٛٔٗٔمن شهر ؿبـر اغبراـ  ٘ٓ

 ـٜٜٚٔمن أيار  ٕٔ
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 بسم ا الرضبن الرحيم

 اخاالستنس
  االستنساخ ىو إجياد نسخة طبق األصل عن شيء ما من الكائنات

 .واناً أو إنساناً اغبية نباتاً أو حي

 ،واالستنساخ اإلنساين ىو إجياد نسخة طبق األصل عن اإلنساف نفسو
بأخذ خلية جسدية من  .ويتم إجياد نسخة طبق األصل عن اإلنساف نفسو

بعد  ،وزرعها يف بويضة امرأة ،مّث أخذ نواة ىذه اػبلية ،جسم ذلك اإلنساف
 ،يح أو اإلخصاب الصناعيبعملية تشبو التلق ،إفراغ ىذه البويضة من نواهتا

داخل  ،يتم دبوجبها إدخاؿ نواة اػبلية اليت أخذت من جسد ذلك الشخص
 ،وتيار كهربائي معُت ،ةبوساطة مواد كيماوية خاصّ  ،البويضة اؼبأخوذة من اؼبرأة

تُنقل البويضة  ،وبعد إسباـ عملية الدمج ،لكي يتم دمج نواة اػبلية مع البويضة
 ،ة إىل رحم امرأة لتأخذ بالتكاثر والنمو واالنقساـاليت دؾبت بنواة اػبلي

فيكوف نسخة طبق األصل  ،مّث يولد والدة طبيعية ،والتحوؿ إىل جنُت كامل
 .عن الشخص الذي أخذت منو اػبلية اليت زرعت نواهتا يف بويضة اؼبرأة

 يكوف بُت  ،إف التلقيح واإلخصاب يف عملية االستنساخ اإلنساين
بل باليُت  ،واإلنساف يف جسده ماليُت .ال اعبنسية ،سديةخاليا اإلنساف اعب

اؼبادة الوراثية اليت ربوي صبيع )كروموسومًا   ٙٗكل خلية منها ربوي   ،اػباليا
واليت مكاهنا اػبصية يف  ،عدا اػباليا اعبنسية (الصفات الوراثية للشخص

عند الرجل  وربوي كل خلية من ىذه اػباليا اعبنسية .واؼببيض يف اؼبرأة ،الرجل
 .أي نصف كروموسومات اػباليا اعبسدية ،كروموسوماً   ٖٕوعند اؼبرأة 
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  ٖٕالذي حيوي  ،ففي التالقح الطبيعي يلتقي اغبيواف اؼبنوي من الرجل
وعند التالقح  .كرموسومًا أيضاً   ٖٕمع بويضة اؼبرأة اليت ربوي  ،كروموسوماً 

 ،نصفها من الرجل ،وماً كروموس ٙٗيصَت فيها  ،بُت اغبيواف اؼبنوي والبويضة
 .فيأخذ الولد من صفات الرجل ومن صفات اؼبرأة ،ونصفها من اؼبرأة

 فإف اػبلية اليت تؤخذ من جسم الشخص  ،أما يف عملية االستنساخ
وبذلك يأخذ  ،أي صبيع الصفات الوراثية للشخص ،كروموسوماً   ٙٗتكوف فيها 

ص الذي أخذت نواة صفات ىذا الشخ ،الولد الناتج من عملية االستنساخ
مثل عملية  ،ويكوف ىذا الولد نسخة طبق األصل عنو ،خليتو وحده
فتكوف صورة طبق  ،ة ورقة على أجهزة التصوير الفوري مع األلوافاالستنساخ أيّ 

 .األصل دوف أي اختالؼ

 وباػباليا  ،إف عملية التالقح الطبيعي ال ديكن أف تتم إاّل بذكر وأنثى
 .اعبنسية

 ،أو بدوف وجود ذكر ،االستنساخ فيمكن أف تتم بوجود ذكرأما عملية 
 -وذلك بأف تؤخذ خلية جسدية من أنثى  .ال اعبنسية ،وتتم باػباليا اعبسدية

 ،كروموسوماً   ٙٗواليت ربوي  ،مّث تنزع نواهتا منها -يف حالة عدـ وجود الذكر 
ثى بعد أف مّث تزرع ىذه النواة يف بويضة أن ،أي ربوي صبيع الصفات الوراثية

مّث تنقل ىذه البويضة إىل رحم أنثى بعد أف تتم  ،تفرغ ىذه البويضة من نواهتا
وبزرع ىذه البويضة يف رحم  ،عملية دمج نواة اػبلية بالبويضة اؼبفرغة من نواهتا

مثّ  ،مّث إىل جنُت كامل ،وتتحوؿ إىل جنُت ،أنثى تبدأ تتكاثر وتنقسم وتنمو
وبذلك  ،عن األنثى اليت أخذت منها اػبليةوتكوف نسخة طبق األصل  ،تولد

تكوف عملية االستنساخ يف ىذه اغبالة قد سبت يف صبيع مراحلها دوف وجود 
 .ذكر
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  إف عملية الوراثة يف التالقح الطبيعي للصفات تكوف من ناحية األب
والتشابو بُت األوالد  ،لذلك فإف األوالد ال يكونوف على نسق واحد ،واألـ

طواًل  ،يأخذ أشكااًل ـبتلفة من حيث الشكل ،وبُت اإلخوة ،مهاتواآلباء واأل
 .والنفسية اػبَْلقية ،ومن حيث القدرات العقلية ،وعرضاً ولوناً 

فإهنا تنقل الصفات نفسها للشخص  ،أما الوراثة يف عملية االستنساخ
ويكوف الولد نسخة طبق األصل  ،الذي أخذت اػبلية منو ذكرًا كاف أو أنثى

أي  ،اػبْلقيةو ويف القدرات العقلية والنفسية  ،لشكل طواًل وعرضاً ولوناً عنو يف ا
 ،أما الصفات اؼبكتسبة فليست موضوعًا للوراثة .يرث صبيع الصفات اػبْلقية

فال يعٍت أف  ،أو طبيب فذ ،أو ؾبتهد كبَت ،فإف أخذت اػبلية من عامل قدير
 .صفات َخْلقيةوليست  ،ألهّنا صفات مكتسبة ،الولد سَتث ىذه الصفات

  إف التوصل إىل عملية االستنساخ َكَشَف قانونًا من القوانُت اليت
إذ كشفت  ،أودعها ا سبحانو وتعاىل يف خاليا جسم اإلنساف واغبيواف

 ،ة خلية جسدية من خاليا جسم اإلنساف واغبيوافعملية االستنساخ أف أيّ 
 ،بويضة أنثى أفرغت من نواهتاإذا ما زرعت نواهتا يف  ،فيها قابلية إنتاج أوالد

 .عندما يتالقح مع بويضة األنثى ،مثل اغبيواف اؼبنوي للذكر

 وىناؾ نوع آخر من االستنساخ  .ىذا ىو واقع االستنساخ اإلنساين
وىو إجياد نسخة طبق األصل من اعبنُت اؼبتكوف يف رحم  ،ىو االستنساخ اعبنيٍت

ففي  .أثناء اؼبرحلة اعبنينية ،طفالووبو يستطيع اإلنساف أف يستنسخ عن أ ،األـ
يستطيع الطب أف يقسم ىذا اعبنُت إىل  ،بداية تكّوف اعبنُت يف رحم األـ

وبالتايل إنتاج أكثر من خلية جنينية متطابقة  ،مّث إىل أكثر من ذلك ،خليتُت
ومتطابقة تطابقاً  ،فتولد التوائم اؼبكونة من ىذا االستنساخ اعبنيٍت ،مع اعبنُت

 .مع اعبنُت الذي ُنسخت عنوكلياً 
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 كما حصل مؤخرًا يف   ،لقد حصل االستنساخ فعاًل يف النباتات
فما حكم ىذا االستنساخ يف  ،لكنو مل حيصل بعد يف اإلنساف ،اغبيواف
 الشرع؟

إف الغاية من االستنساخ يف النبات واغبيواف ىي ربسُت النوعية للنبات 
اد عالج طبيعي لكثَت من األمراض وإجي ،وزيادة اإلنتاجية فيهما ،واغبيواف

اليت ؽبا مردود  ،بداًل من العقاقَت الكيميائية ،خاّصة اؼبستعصية منها ،اإلنسانية
 .مؤٍذ على صحة اإلنساف

 ال حرج  ،وزيادة اإلنتاجية فيهما ،إف التحسُت لنوعية النبات واغبيواف
ات واغبيواف كما أف استخداـ النب  .وىو من اؼبباحات ،فيو من ناحية شرعية

لعمليات االستنساخ كدواء ؼبعاعبة أمراض اإلنساف خاّصة اؼبستعصية منها أمر 
وتصنيع الدواء للتداوي  ،ألّف التداوي مندوب ،بل يندب إليو ،جييزه اإلسالـ

 :قاؿ إف رسوؿ ا  :فقد روى اإلماـ أضبد عن أنس قاؿ .مندوب كذلك
ى أبو داود وابن ورو  «اء فتداَوْواإن اهلل عز وجل حيث خلق الداء خلق الدو »

 ،وجاءت األعراب ،كنت عند النيب   :عن أسامة بن شريك قاؿ ماجو
فإن اهلل عز وجل  ،نعم يا عباد اهلل تداووا» :أنتداوى؟ فقاؿ ،يا رسوؿ ا :فقالوا

 .«.. .لم يضع داًء إالّ وضع لو شفاءً 

 ،لنباتاتلذلك جيوز استخداـ عمليات االستنساخ لتحسُت نوعية ا
وكذلك جيوز استخداـ عمليات االستنساخ لتحسُت نوعية  ،وزيادة إنتاجيتها

 ،ولزيادة إنتاجية ىذه اغبيوانات وتكثَتىا .البقر والغنم واإلبل واػبيل وغَتىا
 .خاّصة اؼبستعصية منها ،وجعلها صاغبة ؼبعاعبة كثَت من أمراض اإلنساف
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 حكم استنساخ اإلنساف أما  .ىذا حكم استنساخ النبات واغبيواف- 
 :فكما يلي -وىو مل حيدث بعد  ،على فرض أنو سيحدث

إف كاف االستنساخ جنينياً ػبلية تناسلية تكونت يف رحم الزوجة من لقاء 
وقسمت تلك اػبلية التناسلية بعملية تكثَتية  ،اغبيواف اؼبنوي لزوجها ببويضتها

اػباليا لتصبح كل خلية  وفصلت تلك ،إىل عدة خاليا قابلة لالنقساـ والنمو
جنينًا مستقاًل مطابقًا للخلية األوىل التناسلية اؼبلقحة اليت أخذت منها تلك 

أو يف رحم زوجة ثانية لزوج  ،وزرعت تلك اػباليا يف رحم امرأة أجنبية ،اػباليا
كاف ىذا االستنساخ ؽباتُت الصورتُت   ،اؼبرأة صاحبة اػبلية التناسلية اؼبلقحة

 .واإلسالـ قد حـر ذلك ،وضياعاً ؽبا ،فيو اختالطاً لألنسابألف  ،حراماً 

أما إف زرعت ىذه اػباليا أو خلية منها يف رحم نفس الزوجة صاحبة 
ألنّو تكثَت للجنُت  ،فإف ىذا االستنساخ يكوف جائزًا شرعاً  ،اػبلية التناسلية

 .لتنجب توائم متطابقة ،اؼبوجود يف رضبها بعملية طبية

 .ستنساخ اعبنيٍتىذا ىو حكم اال

 فالعلماء ، أما االستنساخ اإلنساين فإنو وإف مل يُتوصل إليو بعد
إف التوصل إىل استنساخ اغبيواف ىو مقدمة إىل التوصل إىل استنساخ  ،يقولوف

 .اإلنساف

وذلك  ،واستنساخ اإلنساف يكوف بوجود ذكر وأنثى يف عملية االستنساخ
لتدمج مع بويضة أنثى بعد  ،ا نواهتاوتنزع منه ،بأف تؤخذ خلية من جسد ذكر

 ،مّث تنقل ىذه البويضة بعد دؾبها بنواة اػبلية إىل رحم امرأة ،إفراغها من نواهتا
يكوف نسخة طبق األصل عن  ،مّث إىل وليد ،لتتكاثر وتنمو وتتحوؿ إىل جنُت

 .الذكر الذي أخذت اػبلية من جسده
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 ،ف معهن ذكردوف أف يكو  ،كما يكوف االستنساخ بُت إناث فحسب
مّث تنزع منها نواهتا لتدمج مع بويضة  ،وذلك بأف تؤخذ خلية من جسد أنثى

لتتكاثر  ،مّث تنقل ىذه البويضة إىل رحم أنثى بعد دؾبها مع نواة اػبلية ،أنثى
وتنمو وتتحوؿ إىل جنُت مّث إىل وليد يكوف نسخة طبق األصل عن األنثى اليت 

لفعل يف اغبيوانات مع النعجة كما حصل با  ،أخذت اػبلية من جسدىا
ونزعت من  ،أخذت من ثديها ،فقد أخذت النواة من خلية نعجة ،((دوللي))

مّث وضعت داخل غالؼ بويضة نعجة  ،ىذه النواة عوامل اختصاصها بالثدي
لتتكاثر  ،مّث زرعت ىذه البويضة يف رحم نعجة ،بعد نزع نواة ىذه البويضة
وكانت نسخة  ،ىي النعجة دوللي ،وليدةمّث إىل  ،وتنمو وتتحوؿ إىل جنُت

 .طبق األصل عن النعجة األوىل اليت أخذت اػبلية من ثديها

سواء أريد منو  ،وىذا االستنساخ عن الذكور أو اإلناث من اإلنساف
ربسُت النسل وانتخاب النسل األذكى واألقوى واألشجع واألكثر صحة 

لزيادة عدد أفراد الشعب  ،لأو أريد باالستنساخ تكثَت النس ،واألكثر صباالً 
سواء أريد بو التحسُت  ،فإف ىذا االستنساخ إف حصل ،لتقويتو وتقوية الدولة

وىو ؿبرـّ ال جيوز القياـ  ،ومصدر شر فيو ،سيكوف بالًء على العامل ،أو التكثَت
 :وذلك ؼبا يلي ،بو

 اليت فطر ا ،ألّف إنتاج األوالد فيو يكوف عن غَت الطريق الطبيعي - ٔ
ًُ َخلََق ﴿ :قاؿ تعاىل .يف إنتاج األوالد والذريةوجعلها سنة  ،الّناس عليها ىَّ

َ
َوأ

جََْث 
ُ
َنَر َواْْل وَْجَْيِ اذلَّ لَْم يَُم ُجْطَفًث نِْو َنِنٍّ ُحْهَن ﴿ :وقاؿ ﴾نِْو ُجْطَفٍث إِذَا ُتْهَن  الزَّ

َ
أ

  ى ََّ ًُ  ُثمَّ ََكَن َعلََلًث فََخلََق فََص جََْث  فََجَعَل نِيْ
ُ
َنَر َواْْل وَْجَْيِ اذلَّ  .﴾الزَّ

 يكوف أف دوف ،إناث من اؼبستنسخُت لألوالد آباء وجود عدـ - ٕ
 نواة مع اؼبندؾبة البويضة توضع عندما ؽبم أمهات وجود وعدـ ،ذكر معهن
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 األنثى ىذه تكوف إذ ،منها البويضة أخذت اليت األنثى غَت أنثى رحم يف اػبلية
 إضاعة ىذا ويف ،أكثر ليس للبويضة وعاء ؾبرد رضبها يف البويضة وضعت اليت

ا يَا﴿ :تعاىل لقولو مناقض وىو ،أـ وال أب فال ،لإلنساف ٍَ ُحّ
َ
 إِىَّا الَّاُس  أ

و َخلَْليَاُكم ىََث  َذَنرٍ  نِّ
ُ
مْ ﴿: ولقولو ﴾َوأ ٌُ ََ  ِْلةَانٍِِمْ  اْدُعَ كَْصط ٌُ

َ
 .﴾الَلّ  ِعيْدَ  أ

 ،األنساب حفظ أوجب قد سالـاإل أف حُت يف ،األنساب ضياع - ٖ
 ،أبيو غير إلى انتسب من» : ا رسوؿ قاؿ  :قاؿ عباس ابن فعن .وصيانتها

 .ماجو ابن رواه «أجمعين والناس والمالئكة اهلل لعنة فعليو ،مواليو غير تولى أو
 :يقوؿ منهما واحد وكل ،بكرة وأبا سعداً  ظبعت :قاؿ النهري عثماف أيب وعن

 يعلم وىو أبيو غير إلى ادعى من» :يقوؿ  ؿبمداً  قليب عىوو  ،أذناي ظبعتْ 
 رسوؿ ظبع أنو ىريرة أيب وعن .ماجو ابن رواه «حرام عليو فالجنة ،أبيو غير أنو
 ليس نسباً  قوم على أدخلت امرأة أيَّما» :اؼبالعنة آية أنزلت حُت يقوؿ  ا
 وىو ولده جحد رجل ماوأيَّ  ،الجنة اهلل يدخلها ولن ،شيء في اهلل من فليست منهم
 .الدارمي رواه «واآلخرين األولين رؤوس على وفضحو منو اهلل احتجب إليو ينظر

 ،وصباالً  وصحة وقوة ذكاءً  اؼبتفوقُت األشخاص إلجياد فاالستنساخ
 النظر بقطع ،واإلناث الذكور من الصفات ىذه فيهم تتوفر من اختيار يقتضي

 ،متزوجُت غَت أو متزوجُت كوهنم نوع ،أزواج غَت أو ،أزواجاً  كوهنم عن
 وتؤخذ ،اؼبطلوبة الصفات فيهم تتوفر الذين الذكور من اػباليا تؤخذ وبذلك

 الصفات فيهن تتوفر ،ـبتارات نساءٍ  يف وتوضع ،ـبتارات نساءٍ  من البويضات
 .وزبتلط األنساب بذلك فتضيع ،اؼبختارة

الكثَت من األحكاـ  دينع تنفيذ ،إف إنتاج األوالد بعملية االستنساخ - ٗ
كأحكاـ الزواج والنسب والنفقات واألبوة والبنوة واؼبَتاث واغبضانة   ،الشرعية

 ،وتضيعها األنساب وزبلط ،وغَتىا من األحكاـ الشرعية ،وااـر والعصبات
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 ،شريرة عمليات وىي ،اإلقباب يف عليها الّناس ا فطر اليت الفطرة وزبالف
 .اجملتمع كياف تقلب

 .هبا القياـ جيوز وال ،شرعاً  ؿبرمة اإلنساين االستنساخ عمليات فإف لذلك
مْ ﴿ :اللعُت إبليس لساف على تعاىل قاؿ ٍُ نَّ  َوَْلُمَرَجّ ُ  ا وخلق .﴾الَلّ  َخلْق فَلَيَُغِِيّ
 ،اإلنساف عند والتكاثر اإلقباب يف والفطرة ،عليها الّناس فطر اليت الفطرة يعٍت
 لبويضة ،للذكر اؼبنوي اغبيواف تلقيح طريق عنو  ،وأنثى ذكر من تكوف أف

 نكاح عقد بينهما ،وأنثى ذكر من ذلك يكوف أف سبحانو ا وشرع ،األنثى
 عدا .االستنساخ طريق عن والتكاثر اإلقباب يتم أف الفطرة من وليس .صحيح

 .صحيح نكاح عقد بينهما ليس وأنثى ذكر بُت يتم كونو عن
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 نقل األعضاء
 نقل األعضاء ىنا ىو نقلها من إنساف إىل إنساف آخر اؼبقصود من،  

 ،ونقل عضو أو أكثر من إنساف حاؿ حياتو .القلبأو  ،أو الكلية ،كنقل اليد
 :إىل إنساف آخر يكوف حكمو كالتايل ،أو بعد موتو

 أ( نقل األعضاء في حالة حياة المنقول منو:
 -وإرادتو  دبحض اختياره -جيوز شرعًا للشخص حاؿ حياتو أف يتربع 

  ،بعضو أو أكثر من جسمو إىل شخص آخر ؿبتاج إىل ذلك العضو اؼبتربَّع بو
أو قلعت  ،ذلك أف الشخص ديلك إذا قطعت يده .أو الكلية مثالً  ،كاليد

أو  ،وديلك أف يعفو عن قطع يده ،عينو من قبل إنساف آخر أف يأخذ الدية
والتربع بالّدية يعٍت ، ّديةىو تربع بال ،أو القلع ،والعفو عن القطع .قلع عينو

وملكيتو ألعضائو تعطيو  ،وبالتايل ملكية العضو الذي تربع بديتو ،ملكية الّدية
لشخص آخر يكوف يف وبالتايل جواز التربع بعضو منها  ،حق التصرؼ فيها

وقد أجاز ا سبحانو العفو عن الِقصاص وعن الديات  .حاجة لذلك العضو
َداٌء إََِلًِْ بِإِْحَصاٍن    َفَهْو ُعِِفَ َلُ ﴿ :فقاؿ

َ
ٌء فَاحَِّتاٌع ةِالَْهْعُروِف َوأ ِخيًِ يَشْ

َ
َذٰلَِم  نِْو أ

ُِّكْم َورَْْحَثٌ   .﴾ََتْفِيٌف نِْو َرب

 شروط التبرع باألعضاء حال الحياة:  
 أف ال يكوف العضو اؼبتربَّع  ،يشًتط عبواز التربع باألعضاء حاؿ اغبياة

ألّف التربع  ،أو رئتيو مثالً  ،أو كبده ،كقلبو  ،تربِعبو فبا تتوقف عليو حياة اؼب
وال جيوز  ،فيكوف قاتاًل لنفسو ،بعضو من ىذه األعضاء يؤدي إىل موتو

َوَل ﴿ :قاؿ تعاىل .أو أف جيعل غَته يقتلو برضاه ،لإلنساف أف يقتل نفسو
ىُفَصُكمْ 

َ
َا أ َا الَّْفَس الََِّت َحرَّ ﴿ :وقاؿ ﴾َتْلخُلُ ُ إِلَّ ةِاْْلَقَوَل َتْلخُلُ وىذا  ﴾َم اللَّ
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وروى مسلم عن طريق ثابت بن  .وقتل اإلنساف نفسو ،يشمل قتل نفس الغَت
ومن  قتل نفسو بشيء عذبو اهلل بو في نار .. ». :قاؿ رسوؿ ا  :الضحاؾ قاؿ

من » :رسوؿ ا  قاؿ :وروى البخاري ومسلم من طريق أيب ىريرة قاؿ «جهنم
 .«...ل نفسو فهو في نار جهنمتردى من جبل فقت

 وإف مل يؤد التربع هبما إىل  ،كذلك ال جيوز لإلنساف أف يتربع خبصيتيو
فقد روى  -وىو يؤدي إىل العقم  -هنى عن اػبصاء   ، ألّف الرسوؿموتو

ليس لنا  كنا نغزو مع النبي » :البخاري من طريق عبد ا بن مسعود قاؿ
وينطبق ىذا اغبكم  .« نستصيي  فنهانا عن ذل فقلنا يا رسول اهلل أال ،نساء

ذلك  ،وإف كانت ال ذبعل اإلنساف بالتربع هبا عقيماً  ،على التربع خبصية واحدة
 ،أي اػبصية عند الذكر ،أف اػباليا اعبنسية اليت ىي خاليا األعضاء التناسلية

ن فنسل اإلنساف إمّنا يكوف م ،ىي اليت تنتج األوالد ،واؼببيض عند األنثى
فهي  ،وجد اػباليا اؼبنتجة للحيوانات اؼبنويةففي اػبصية تُ  .اػباليا اعبنسية

وىي اؼبصنع اؼبنتج  ،وتبقى اػبصية ىي اؼبخزف ،اؼبصنع الذي ينتجها
أو يف الشخص  ،سواء أكانت يف صاحبها ،للحيوانات اؼبنوية من خالياىا

الشخص الذي  وعلى ذلك فإف األوالد الذين ينتجهم .اآلخر الذي تنقل إليو
من   "اؼبادة الوراثية، أي "تكوف كروموسوماهتم ،نقلت إليو اػبصية

ىي  ،ألّف خصيتو اليت تربع هبا ،كروموسومات الشخص الذي تربع باػبصية
لذلك فإف ىؤالء األوالد  ،اليت أنتجت اغبيوانات اؼبنوية اليت تكّوف منها األوالد

شخص اؼبتربَّع لو باػبصية شيئاً وال يرثوف من ال ،يرثوف صفات الشخص اؼبتربع
لذلك  ،ويكوف اؼبتربع باػبصية من ناحية بيولوجية ىو أبا األوالد ،من صفاتو

فالتربع  ،كما ال جيوز التربع بنقل اػبصيتُت  ،ال جيوز التربع بنقل اػبصية الواحدة
كما أف التربع باػبصيتُت أو باػبصية   ،باػبصيتُت يؤدي إىل عقم اؼبتربع
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وأمر  ،واإلسالـ حـر ذلك .يؤدي إىل اختالط األنساب وضياعها ،الواحدة
عن ابن  . روى ابن ماجووهنى عن أف ينتسب الشخص لغَت أبيو ،حبفظ النسل

 ،أو تولى غير مواليو ،من انتسب إلى غير أبيو» :قاؿ رسوؿ ا  :عباس قاؿ
النهري  كما روى أيضًا عن عثماف  «فعليو لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين

ظبعت أذناي ووعى قليب  :منهما يقوؿوكل واحد  ،ظبعت سعداً وأبا بكرة :قاؿ
فالجنة عليو  ،من ادعى إلى غير أبيو وىو يعلم أنو غير أبيو» :يقوؿ ؿبمدًا 
أو  ،كما هنى اإلسالـ اؼبرأة عن أف تدخل على قومها نسباً ليس منهم  .«حرام

 ن أيب ىريرة أنو ظبع رسوؿ ا فقد روى الدارمي ع .أف جيحد الرجل ولده
أيّما امرأة أدخلت على قوم نسبًا ليس منهم » :يقوؿ حُت نزلت آية اؼبالعنة

وأيّما رجل جحد ولده وىو ينظر  ،ولن يدخلها اهلل الجنة ،فليست من اهلل في شيء
 .«وفضحو على رؤوس األولين واآلخرين ،إليو احتجب اهلل منو

 ء الحياة:ب( نقل األعضاء بعد انتها 
خيتلف حكمو  ،إف نقل عضو من شخص انتهت حياتو إىل شخص آخر

 .عن حكم التربع بالعضو حاؿ اغبياة

 حكم نقل األعضاء حاؿ انتهاء اغبياة يقتضي أواًل وللوصوؿ إىل تبُّت 
 .وحكم حالة االضطرار ،وحكم حرمة اؼبيت ،معرفة حكم ملكية جسم اؼبيت

 إف  ،أف تنتهي حياتو نقوؿ خبصوص حكم ملكية جسم الشخص بعد
 ،جسم الشخص بعد أف تنتهي حياتو ال يكوف فبلوكًا ألحد من البشر

 ،سواء مالو ،كلُّ شيءخيرج من ملكو وسلطانو  ،فالشخص دبجرد انتهاء حياتو
فال ديلك أف  ،لذلك فإنو ال ديلك حق التصرؼ يف جسده ،أو زوجتو ،أو جسمو
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وال  ،ال جيوز تربعو بو ،وبناًء عليو ،صي بووال أف يو  ،يتربع بأي عضو من أعضائو
 .تصح وصيتو يف ذلك

مع كوف اؼباؿ سيخرج من ملكيتو عند  ،أما جواز إيصائو جبزء من مالو
فذلك ألّف الشارع أذف لإلنساف أف يوصي من مالو إىل حد  ،انتهاء حياتو

 وىذا اإلذف من .ودبا زاد عن الثلث بإذف منهم ،الثلث دوف إذف من الورثة
لذلك ال  ،فال يتعداه إىل جسمو ،ال يتعداه إىل غَته ،الشارع خاص باؼباؿ

 .جيوز لو الوصية بالتربع بعضو من أعضائو بعد وفاتو

 ،ومل يورّْثهم جسمو ،أما الورثة فإف ا سبحانو قد ورّثهم ماؿ اؼبوِرث
  ،لكوهنم ال ديلكوف جسمو ،لذلك فإهنم ال ديلكوف التربع بعضو من أعضائو

أف يكوف اؼبتربع  ،وشرط صحة التربع ،ما ال ديلكوف حق التصرؼ فيوك
وما داـ قد انتفى عن  .ولو حق التصرؼ فيو ،واؼبتصرؼ مالكًا ؼبا يتربع بو

الذي انتهت حياتو فيكوف حق التصرؼ  ،الورثة حق التصرؼ يف جسم مورّثهم
و فال ديلك وعلي .من باب أوىل ،َمهما كاف موقعهم ،يف جسمو منفياً عن غَتىم

الطبيب أو اغباكم أف يتصرؼ بعضو أو أعضاء من انتهت حياتو لنقلو إىل 
 .شخص آخر يف حاجة إليو

 فإف ا سبحانو وتعاىل قد جعل  ،أما حكم حرمة اؼبيت وإيذائو
كما حـر التعدي   ،وحـر التعدي عليها ،للميت حرمة مصونة مثل حرمة اغبي

فعن عائشة أـ اؼبؤمنُت  .مثل إيذاء اغبيوجعل إيذاء اؼبيت  ،على حرمة اغبي
رواه  «كسر عظم الميت ككسره حياً » :قاؿ رضي ا عنها أف رسوؿ ا 

بن حـز األنصاري  وروى أضبد عن طريق عمرو .أضبد وأبو داود وابن حباف
 «ال تؤذ صاحب القبر»: وأنا متكئ على قرب فقاؿ رآين رسوؿ ا  :قاؿ
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ألن يجلس » :قاؿ رسوؿ ا  :يق أيب ىريرة قاؿوروى مسلم وأضبد من طر 
 .«خير لو من أن يجلس على قبر أحدكم على جمرة متحرقة

 كما   ،فهذه األحاديث تدؿ داللة واضحة على أف للميت حرمة اغبي
مثل التعدي على حرمة اغبي  ،تدؿ على أف التعدي على حرمة اؼبيت وإيذاءه

أو قلع  ،أو قطع عنقو ،غبي بشق بطنوفكما ال جيوز التعدي على ا ،وإيذائو
أو  ،فكذلك ال جيوز التعدي على اؼبيت بشق بطنو ،أو كسر عظمو ،عينو

أو  ،وكما حيـر إيذاء اغبي بشتم .أو كسر عظمو ،أو قلع عينو ،قطع عنقو
إاّل أف  ،أو جرح ،أو ضرب ،فكذلك حيـر إيذاء اؼبيت بسب ،أو جرح ،ضرب

كما يضمن   ،أو اعبرح ال ضماف فيو ،القطعأو  ،التعدي على اؼبيت بالكسر
مل ُيضّمن من كسر عظم  ألّف رسوؿ ا  ،ذلك يف التعدي على اغبي

 ،واكتفى بأف أمره بدس العظمة يف الًتاب ،اؼبيت أمامو وىو حيفر القرب شيئاً 
 .مثل كسر عظم اغبي يف اإلمث فقط ،وبُّت لو أف كسر عظم اؼبيت

 ،نو ألخذ قلبو أو كليتو أو كبده أو رئتيوأو شق بط ،إف قلع عُت اؼبيت
واإلسالـ هنى  ،يعترب سبثياًل باؼبيت ،لنقلها لشخص آخر ىو يف حاجة إليها

ثْػَلة
ُ
نهى رسول » :فقد روى البخاري عن عبد ا بن زيد األنصاري قاؿ .عن اؼب
والنسائي عن صفواف بن  وروى أضبد وابن ماجو «َلةوالُمث ْ  عن النُّهبى اهلل 
وفي سبيل  ،سيروا باسم اهلل» :يف سرية فقاؿ بعثنا رسوؿ ا  :اؿ قاؿعس
 .«وال تمثلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليداً  ،قاتلوا من كفر باهلل ،اهلل

يتضح أنو ال جيوز  ،وببياف واقع حكم التعدي على حرمة اؼبيت وإيذائو
ألّف ذلك يعترب تعدياً  ،وأخذ عضو منو لنقلو لشخص آخر ،شق بطن اؼبيت

والتعدي على حرمة اؼبيت والتمثيل بو  .وسبثياًل بو ،وإيذاًء لو ،على حرمة اؼبيت
 .حّرمو الشرع ربردياً قاطعاً 
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  ر:حالة االضطرا 
 ،حالة االضطرار ىي اغبالة اليت أباح ا فيها للمضطر الذي فقد الزاد

من اؼبطعومات اليت حـر  أف يأكل فبا جيده ،وأصبحت حياتو مهددة باؼبوت
فهل يف ىذه اغبالة يُباح  .وغَت ذلك ،وغبم اػبنزير ،والدـ ،كاؼبيتة  ،ا أكلها

يتوقف بقاء حياتو  ،نقل عضو من أعضاء اؼبيت إلنقاذ حياة شخص آخر
 على نقل العضو إليو؟

م االضطرار لنتوصل إىل معرفة وللجواب على ذلك ال بّد من معرفة حك
إىل شخص آخر يف حاجة  ،ء من شخص انتهت حياتونقل األعضا حكم
 .إليها

 فإف ا سبحانو وتعاىل قد أباح للمضطر الذي  ،أما حكم االضطرار
أف يأكل ما جيده من اؼبطعومات  ،وأصبحت حياتو مهددة باؼبوت ،فقد الزاد

وغَت ذلك من  ،واػبنزير ،والدـ ،كاؼبيتة  ،حىت حيفظ حياتو ،اليت ّحـر ا أكلها
إىّها حّرم عليكم الهيخث وادلَم وْلَم ﴿قاؿ تعاىل:  .ل مطعـو حـر ا أكلوك

ٌِلَّ ةً لغِي الل فهو اْضُطّر غِي ةاغ ول اعد فل إثَم عليً
ُ
فللمضطر . ﴾اخلزنير ونا أ

فإف  ،ويبقي حياتو ،أف يأكل فبا جيده من ىذه اؼبطعومات ارمة ما يسّد رمقو
وا سبحانو وتعاىل  ،وَيُكْن قاتاًل لنفسو ،آشباً َيُكْن  ،مل يأكل منها ومات

َا أىفَصكم﴿يقوؿ:   .﴾ول َتْلخل

 فهل ديكن أف يطبق ىذا  ،وبناًء على ما تقدـ من حكم االضطرار
اغبكم على حالة نقل األعضاء من شخص انتهت حياتو إىل شخص آخر 

 ؿبتاج إليها إلنقاذ حياتو بطريق القياس؟
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 إذ أف شرط تطبيق حكم القياس يف ىذه  ،نظر واعبواب على ذلك فيو
الذي ىو حالة  -يقتضي أف تكوف العلة اؼبوجودة يف الفرع اؼبقيس  ،اؼبسألة

الذي ىو حالة االضطرار  -مشاركة لعلة األصل اؼبقيس عليو  -نقل األعضاء 
ألّف القياس إمّنا ىو تعدية  ،وإما يف جنسها ،إما يف عينها -ؼبن فقد الزاد 

فإذا مل تكن علة الفرع مشاركة  ،بوساطة علة األصل ،صل إىل الفرعحكم األ
مل تكن علة األصل موجودة يف  ،وال يف صفة خصوصها ،ؽبا يف صفة عمومها

 .وبذلك ال ديكن تعدية حكم األصل إىل الفرع ،الفرع

 إما أف  ،فإف ىذه األعضاء اؼبنقولة ،وىنا بالنسبة غبالة نقل األعضاء
 ،كالقلب  ،اليت يتوقف عليها إنقاذ اغبياة بغلبة الظن تكوف من األعضاء

وإما أف تكوف من األعضاء اليت ال يتوقف عليها  ،والرئتُت ،والكليتُت ،والكبد
 ،والرجل، واليد ،والكلية الثانية ؼبن عنده كلية صحيحة ،كالعُت  ،إنقاذ اغبياة

 .وأمثاؽبا

 واليت ال يؤدي  ،اةأما األعضاء اليت ال يتوقف على نقلها إنقاذ اغبي
واليت ىي إنقاذ اغبياة غَت موجودة  ،فقدىا إىل موت اإلنساف فإف علة األصل

وبناًء على ذلك ال جيوز شرعاً  .وبالتايل ال ينطبق حكم االضطرار عليها ،فيها
أو الرجل من شخص  ،أو اليد ،أو الكلية ؼبن عنده كلية صحيحة ،نقل العُت

 .ج إليهاانتهت حياتو إىل شخص آخر ؿبتا 

 وأما األعضاء اليت يتوقف على نقلها إنقاذ حياة اإلنساف بغلبة الظن، 
 :ففيها ناحيتاف

غَت  -واليت ىي إنقاذ اغبياة وإبقاؤىا  -أف العلة اؼبوجودة فيها  :األوىل
ألّف أكل اؼبضطر ؼبا حرـّ ا  ،كما ىي يف حالة االضطرار  ،متأكدة اغبصوؿ

أو  ،غَت أف نقل القلب ،مًا إىل إنقاذ حياتوأكلو من اؼبطعومات يؤدي حت
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ال يؤدي حتمًا إىل إنقاذ حياة من نقلت ىذه  ،أو الكليتُت ،أو الرئتُت ،الكبد
والوقائع الكثَتة اليت . وقد ال حيصل ،فقد حيصل اإلنقاذ ،األعضاء إليو

وؽبذا فالعلة غَت  .حصلت مع من نُقلت إليهم ىذه األعضاء تثبت ذلك
 .مكتملة

، وىو فتتعلق بشرط آخر من شروط الفرع يف القياس ،الناحية الثانيةأما 
 .عارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضتو عّلة القياسأف يكوف الفرع خالياً من ت

وقد ورد نص راجح يقتضي  -وىو حالة نقل األعضاء  -وىنا يف الفرع 
إيذائو  وىو ربرمي االعتداء على حرمة اؼبيت أو ،نقيض ما اقتضتو عّلة القياس

ىو نقيض ما اقتضتو عّلة نقل األعضاء من  ،وىذا النص الراجح ،أو التمثيل بو
 .اعبواز

 فإنو ال جيوز نقل األعضاء اليت يتوقف  ،وبناًء على ىاتُت الناحيتُت
من شخص ، والرئتُت ،والكليتُت ،والكبد ،كالقلب  ،على نقلها إنقاذ اغبياة

إىل  ،كاف أو ذمياً أو معاىداً أـ مستأمناً مسلماً   ،وىو معصـو الدـ ،فقد اغبياة
 .شخص آخر تتوقف حياتو على نقل ىذه األعضاء إليو
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 اضجهاإل
 دعا إليو  ،اإلجهاض مشكلة من مشاكل اجملتمعات يف العامل الغريب

الناذبة عن عمليات الزنا  ،وكثرة الوالدات غَت الشرعية ،فساد تلك اجملتمعات
حىت  ،اؼبعاشرة خارج نطاؽ العالقة الزوجية وعن عمليات ،اليت ال ربصى

حسب  ،بلغت نسبة ىذه الوالدات طبساً وأربعُت يف اؼبائة من ؾبموع الوالدات
وتزيد  ،وكانت ىذه النسبة تنقص أحياناً  .إحصاءات تنشرىا صحف الغرب

سبعُت يف الحىت وصلت الزيادة أحياناً يف بعض الدوؿ إىل نسبة  ،أحياناً أخرى
 .اؼبائة

 وجدت نتيجة انطالؽ ُسعار اعبنس يف  ،وىذه الوالدات غَت الشرعية
 ،ولفكرة اغبريات ،لتبنيها عقيدة فصل الدين عن اغبياة ،ىذه اجملتمعات الغربية

جبميع  ،اليت تبيح لإلنساف أف يتمتع يف ىذه اغبياة ،ومنها اغبرية الشخصية
قة الزوجية عاديًا وأمراً حىت أصبح الزنا واؼبعاشرة خارج نطاؽ العال ،متع اغبياة

حىت أصبحت اجملتمعات الغربية كقطعاف اغبيوانات نتيجة  ،مشروعًا قانونياً 
 .ونتيجة ىذا السُّعار اعبنسي ،ىذه اغبرية

 اليت جعلت ما يقارب نصف أوالد  ،إف كثرة الوالدات غَت الشرعية
إىل إصدار  ،ريبقد دفعت كثَتًا من دوؿ العامل الغ ،اجملتمعات الغربية أوالد زنا

خاّصة إذا كاف من  ،قوانُت تبيح للمرأة اليت تريد أف تتخلص من ضبلها
أو عمليات معاشرة خارج نطاؽ العالقة الزوجية بأف تسقط  ،عمليات زنا

ىي اليت تتكفل بًتبية أوالدىا الذين  ،ألّف األـ يف اجملتمعات الغربية ،ضبلها
عاشرة خارج نطاؽ العالقة أو عمليات اؼب ،ضبلت هبم من عمليات الزنا

 .الزوجية
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 تسّوؽ  ،كاَت وقد أخذت الدوؿ الكافرة يف العامل الغريب وعلى رأسها أم
لتشيع الفاحشة  ،من ضمن ما تسوقو لنا من حضارهتا ،لنا إباحة اإلجهاض

ويُقضى على البقية الباقية من القيم واألخالؽ  ،ولُتهدـ األسرة ،بُت اؼبسلمُت
 .تمعات العامل اإلسالمييف ؾب ،اإلسالمية

 أما يف ؾبتمعات العامل  ،ىذا ىو واقع اغباؿ يف ؾبتمعات العامل الغريب
ولعدـ وجود اؼبعاشرة خارج  ،فإف اإلجهاض قليل الوقوع لقلة الزنا ،اإلسالمي

وإذا حصلت عمليات إجهاض فإمنا تكوف كعالج  .نطاؽ العالقة الزوجية فيها
 .األـ يف األعم األغلب إلنقاذ حياة

 أما واقع اإلجهاض واغبكم الشرعي فيو فهو كالتايل: 

 َأْجَهَضت  :يُقاؿ ،ىو إسقاط اعبنُت من الرحم، اإلجهاض يف اللغة
بأنو إنزاؿ اعبنُت قبل أف فو الفقهاء "وعرّ  .ألقت ولدىا قبل سباـ :الناقة

 :اتؤدي نفس اؼبعٌت منه، وقد ُعرِب عنو بألفاظ عدة". يستكمل مّدة اغبمل
 .واإلخراج ،واإللقاء ،واإلسقاط ،اإلمالص

 أو حبمل شيء  ،بشرب دواء ،ويكوف اإلجهاض بعمل إرادي من اؼبرأة
  ،ؽبا عملية إجهاض ، بأف جُيريأو بطلبها من طبيب ،أو حبركات عنيفة ،ثقيل

 .كما يكوف ال إرادياً   ،كما يكوف اإلجهاض بفعل تعٍد من الغَت

 وإما أف يكوف  ،نفخ الروح يف اعبنُت واإلجهاض إما أف يكوف بعد
فإنو  ،فإف كاف اإلجهاض بعد نفخ الروح يف اعبنُت .قبل نفخ الروح يف اعبنُت

أو  ،سواء حصل من األـ .ال خالؼ بُت فقهاء اؼبسلمُت صبيعًا يف أنو حراـ
معصومة ألنّو تعٍد على نفس إنسانية  ،أو من متعدٍ  ،أو من الطبيب ،من األب

، وقيمتها ُعشر دية "َعْبٌد أو أََمةٌ "اية توجب الدية، ومقدارىا ُغرٌَّة الدـ. وىو جن
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ُ إِلَّ ةِاْْلَق﴿ :قاؿ تعاىل .الكامل اإلنساف َا الَّْفَس الََِّت َحرََّم اللَّ  .﴾َوَل َتْلخُلُ
في جنين   قضى رسول اهلل» :وروى البخاري ومسلم من طريق أيب ىريرة قاؿ

وأقل ما يكوف السقط جنيناً  «...عبٍد أو َأَمة :ميتًا بغرة امرأة من بني لحيان سقط
أو  ،أو يد ،من إصبع ،أف يتبُت يف خْلقو شيء من خلق اآلدمي ،فيو غرة

وبذلك يكوف إسقاط اعبنُت الذي نُفخت فيو الروح  .أو عُْت  ،أو ظفر ،رجل
 .حراماً عند صبيع فقهاء اؼبسلمُت دوف خالؼ

  فقد اختلف  ،قبل أف تُنفخ فيو الروحأما إف كاف إسقاط اعبنُت
ومنهم من حرمو على تفصيل  ،فمنهم من أباح اإلسقاط ،الفقهاء يف حكمو

والذي يغلب على ظننا أف اإلسقاط إف حصل  .بالنسبة ؼبراحل زبّلق اعبنُت
 ،وعند بدء التخلق للجنُت ،أو اثنُت وأربعُت يومًا من اغبمل ،بعد أربعُت يوماً 

 ،ويأخذ حكم إسقاط اعبنُت بعد نفخ الروح فيو من اغبرمة ،فإنو يكوف حراماً 
وذلك ألنو إذا ما بدأ  ،اليت ىي ُعشر دية اإلنساف الكامل ،ووجوب الدية

أو  ،أو العُت ،أو الرجل ،كاليد  ،وظهرت بعض األعضاء فيو ،زبّلق اغبمل
 ،فإنو يتأكد عندىا أنو صار جنينًا يف طريقو أف يصبح إنسانًا سوياً  ،الظفر

الذي رواه البخاري من طريق أيب  ،وينطبق عليو حديث إسقاط اعبنُت السابق
عبٍد أو  :قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بُغرَّةٍ   أن الرسول»ىريرة 
إذا » :يقوؿ ظبعت رسوؿ ا  :وروى مسلم عن ابن مسعود قاؿ «....َأَمة

وخلق سمعها وبيرىا  ،إليها ملكًا فيورىا بعث اهلل ،َمّر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة
ويف رواية  «...يا رب أذكر أم أنثى فيقضى :وجلدىا ولحمها وعظامها ثّم قال

فاغبديث دؿ على أف بدء التخلق وظهور األعضاء بعد مرور  «.أربعين ليلة»
وبذلك يكوف االعتداء عليو اعتداًء على جنُت  ،أربعُت أو اثنتُت وأربعُت ليلة

وقد حـر ا ذلك حيث  .ويكوف وأدًا لو ،ة إنسانية معصومة الدـفيو حيا
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َُْءوَدةُ ُشهِلَْج ﴿ :قاؿ ّيِ ذَىٍْب كُخِلَْج  ِإَوذَا الَْه
َ
ولذلك حيـر إسقاط اعبنُت  ،﴾ةِأ

ومن يقم منهم  .وعلى الطبيب ،وعلى األب ،على األـ ،بعد األربعُت يوماً 
وىي عبد  ،وتلزمو دية اعبنُت اؼبسقط ،وقائمًا جبناية ،يكن مرتكبًا إشباً  ،بذلك
 .كما ورد يف اغبديث الصحيح  ،أو ُعشر دية اإلنساف الكامل ،أو أمة

 أما إسقاط ما يف الرحم قبل مرور أربعُت يومًا على اغبمل فإنو جائز، 
وال ينطبق عليو  ،ألنّو يف مرحلة النطفة ،ألنّو مل يصبح جنيناً بعد ،وال شيء فيو

وإسقاط النطفة قبل أف تصَت جنيناً ىو مثل العزؿ عن  .نُتحديث إسقاط اعب
ويقـو بو من ال يريد أف ربمل اؼبرأة  ،ويُتخذ العزؿ للحيلولة دوف اغبمل ،اؼبرأة
وقذفو خارج الفرج يؤدي  ،ألّف العزؿ ىو قذؼ مٍت الرجل خارج الفرج ،منو

كما   ،اؼبرأةكما يؤدي إىل ضياع بويضة   ،إىل ضياع اغبيوانات اؼبنوية وموهتا
وبالتايل يؤدي إىل ضياع  ،يؤدي إىل عدـ لقاء اغبيوانات اؼبنوية بالبويضة

ؼبن سألو أنو يأيت جاريتو ويكره أف ربمل فقاؿ  وقد أباحو الرسوؿ  .اغبمل
 :فقاؿ فعن جابر بن عبد ا أف رجاًل أتى النيب  «.عزل عنها إن شئتا»لو 

 ،وأنا أطوؼ عليها وأكره أف ربمل ،نخليل جارية ىي خادمتنا وسانيتنا يف ال
 وقد أطلق الرسوؿ  «فإنو سيأتيها ما ُقدِّر لها ،عزل عنها إن شئتا» :فقاؿ لو

روى مسلم وأضبد من  .«الوأد الصفي»عليو يف اغبديث الذي روتو جذامة 
 ...في أناس حضرت رسول اهلل » :طريق جذامة بنت وىب األسدية قالت

وورد يف  .«وىي إذا الموءودة سئلت ،ذل  الوأد الصفي :قالثّم سألوه عن العزل ف
ففي  ،أي قتلهن ،ويف اغبديث أنو هنى عن وأد البنات: "لساف العرب ما يلي

 «تل  الموءودة اليغرى»ويف حديث آخر  «ذل  الوأد الصفي» حديث العزؿ
إمّنا  ألّف من يعزؿ عن امرأتو ،إاّل أنو خفي ،جعل العزؿ عن اؼبرأة دبنزلة الوأد
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ألّف وأد البنات األحياء  ،لذلك ظباىا اؼبوءودة الصغرى ،يعزؿ ىربًا من الولد
 ".اؼبوءودة الكربى

ىذا وقد كاف الصحابة رضواف ا عليهم يقوموف بالعزؿ عند عدـ إرادة 
فعن جابر بن  .ومع علمو بذلك مل ينههم عنو ،اغبمل على عهد الرسوؿ 

 .متفق عليو «والقرآن ينزل هد رسول اهلل كنا نعزل على ع» :عبد ا قاؿ
 «.فبلغو ذل  فلم ينهنا كنا نعزل على عهد رسول اهلل » وؼبسلم رواية أخرى

 :متى يُباح إسقاط الجنين
 يباح إسقاط اعبنُت سواء كاف يف دور التخلق أو بعد نفخ الروح فيو، 

 ،إىل موت األـأف بقاء اعبنُت يف بطن األـ سيؤدي  ،إذا قرر األطباء اؼبهرة
 .وإنقاذ حياة األـ ،ففي ىذه اغبالة يُباح إسقاط اعبنُت ،وموت اعبنُت معها

ورسوؿ ا  ،وىذا اإلسقاط من قبيل التداوي ،وإنقاذ اغبياة دعا إليو اإلسالـ
 أمر بالعالج والتداوي. 

 :اإلمالص
 ،وىو إمث وجناية ،اإلمالص ىو إسقاط جنُت اؼبرأة اغبامل بالتعدي عليها

فقد ورد  .وقيمة ذلك ُعشر دية اإلنساف الكامل ،َعْبٌد أو أََمة :ُغرَّة ،وفيو دية
استشار أصحابو يف إمالص اؼبرأة اليت  ،يف الصحيحُت أف عمر بن اػبطاب

 قضى رسول اهلل»: فقاؿ لو اؼبغَتة بن شعبة ،فأسقطت جنينها ،ُضرب بطنها
 متفق عليو ،د بن مسلمةوشهد لو على ذلك ؿبم «فيو بالغرة عبد أو أمة. 
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 بأطفال األنابي
  إف عملية التلقيح بوساطة األنابيب بُت اغبيواف اؼبنوي للزوج والبويضة
ىي عملية عالج طيب لتمكُت إيصاؿ اغبيواف اؼبنوي للزوج إىل بويضة  ،للزوجة
ومن مّث وضع البويضة اؼبلقحة  ،ليلقحها يف غَت مكاف التلقيح الطبيعي ،الزوجة
 .حىت يتم اغبمل طبيعياً يف الرحم ،م الزوجة بعمليةيف رح

  واألصل أف يتم التلقيح طبيعياً يف الرحم بالطريق الطبيعي اليت فطر ا
بأف كانت  -لكن إف تعذر التلقيح بالطريق الطبيعي  ،سبحانو الّناس عليو

تمكن ومل يُ  ،أو تالفة ،القناة اليت تسَت فيها البويضة إىل رحم الزوجة مسدودة
أو كانت اغبيوانات اؼبنوية للزوج ضعيفة أو  ،بالعالج من فتحها أو إصالحها

ومل يتمكن العالج  ،قاصرة عن أف تصل إىل رحم الزوجة لتلتقي بالبويضة فيو
ما يؤدي إىل  ،أو إيصاؽبا إىل رحم الزوجة لتلتقي بالبويضة فيو ،من تقويتها

وندب اؼبسلمُت  ،و ورغب فيوتعطيل النسل والتكاثر الذي حّض اإلسالـ علي
فهذا التعذر ديكن تالفيو عن طريق عالج إلحداث تلقيح يف غَت  -إليو 

بعد سبكُت اغبيواف  ،وبويضة الزوجة ،اغبيواف اؼبنوي للزوجاؼبكاف الطبيعي بُت 
وتلقيحها يف أنبوب خيضع لنفس  ،اؼبنوي للزوج من الوصوؿ إىل بويضة الزوجة

ن مّث تنقل البويضة اؼبلقحة إىل مكاهنا الطبيعي يف وم ،ظروؼ الرحم الطبيعية
 .ومن مثّ الوالدة ،ليتم اغبمل الطبيعي فيو ،رحم الزوجة

 ألهّنا عالج  ،وىي جائزة شرعاً  ،ىذه العملية ىي عملية طبية عالجية
والذي ىو ىدؼ أساسي  ،وىو التناسل والتكاثر ،إليولتحقيق ما ندب اإلسالـ 

 ،.. تزوجوا الودود الولود.» :يقوؿ أنس أف النيب  فعن .من أىداؼ النكاح
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 وعن عبد ا بن عمر أف رسوؿ ا  «فإني مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة
 .روامها أضبد «انكحوا أمهات األوالد فإني أباىي بكم يوم القيامة» :قاؿ

لك ومل يُثمر ذ ،فإذا حصل العالج إلجياد التلقيح واغبمل والوالدة طبيعياً 
مّث إعادة  ،وكاف باإلمكاف إحداث التلقيح يف غَت مكانو الطبيعي ،العالج

البويضة اؼبلقحة من الزوج إىل مكاهنا الطبيعي يف رحم الزوجة ليتم اغبمل 
وألّف فيو ربقيقًا ؼبا ندب اإلسالـ  ،ألّف العالج مندوب إليو ،طبيعيًا جاز ذلك

 .إليو من التناسل والتكاثر

إاّل إذا  ،لجأ ؽبذا العالج إلحداث التلقيح غَت الطبيعيويف العادة ال يُ 
بُت بويضتها واغبيواف اؼبنوي  ،تعذر إحداث التلقيح الطبيعي يف رحم الزوجة

 .لزوجها

  ويشًتط عبواز ىذا التلقيح غَت الطبيعي يف األنبوب إلنتاج النسل أف
وأف توضع  ،قطوبويضة الزوجة ف ،يكوف ىذا التلقيح بُت اغبيواف اؼبنوي للزوج

 ،بويضة الزوجة بعد تلقيحها يف األنبوب باغبيواف اؼبنوي للزوج يف رحم الزوجة
وىو ما يسمونو باغبمل عن  ،وحيـر أف توضع يف رحم امرأة أخرى غَت الزوجة

كما حيـر أف يكوف ىذا التلقيح غَت الطبيعي يف األنبوب بُت اغبيواف   .الغَت
حىت لو وضعت البويضة بعد تلقيحها يف  ،اؼبنوي للزوج وبويضة غَت الزوجة

 غَت حيـر أف يكوف ىذا التلقيح بُت مٍتّ وكذلك  ،األنبوب يف رحم الزوجة
حىت لو وضعت البويضة بعد تلقيحها يف األنبوب يف  ،الزوج وبويضة الزوجة

ألّف فيها  ،فكل ىذه الصور الثالث ؿبرمة وغَت جائزة شرعاً  ،رحم الزوجة
 .وىو ؿبـر شرعاً  ،ضياعاً ؽباو  ،اختالطاً لألنساب
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 :يقوؿ حُت أنزلت آية اؼبالعنة عن أيب ىريرة أنو ظبع رسوؿ ا 
 ،أيّما امرأة أدخلت على قوم نسبًا ليس منهم فليست من اهلل في شيء»

وأيّما رجل جحد ولده وىو ينظر إليو احتجب اهلل  ،ولن يدخلها اهلل الجنة
قاؿ  :وعن ابن عباس قاؿ «ينوفضحو على رؤوس األولين واآلخر  ،منو

تولى غير مواليو فعليو لعنة  أو ،من انتسب إلى غير أبيو» :رسوؿ ا 
وىذه الصور الثالث تشبو اغبمل واإلقباب  «.اهلل والمالئكة والناس أجمعين

لذلك ال رُبّد اؼبرأة وال الرجل للقياـ هبذه  ،سوى أنو ال إيالج فيها ،بطريق الزنا
 .وتقديرىا مًتوؾ للقاضي ،توقع عليهما عقوبة التعزيرولكن  ،العمليات
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 استعمال أجهزة اإلنعاش الطبية اليناعية الحديثة
  إف معرفة حكم استعماؿ أجهزة اإلنعاش الطبية الصناعية اغبديثة

ىل ىو  ،متوقف على معرفة حكم التداوي من حيث ىو ،ومعرفة حكم رفعها
نة ال بد من نأخذ اغبكم عن بيّ وحىت  .أو مكروه ،أو مباح ،أو مندوب ،واجب

قاؿ  :روى البخاري من طريق أيب ىريرة قاؿ .استعراض األدلة الواردة يف التداوي
وروى مسلم عن جابر بن  «ما أنزل اهلل داًء إاّل أنزل لو شفاءً » :رسوؿ ا 

 فإذا ُأصيب دواُء الداِء برئ بإذن اهلل ،لكل داء دواء» :قاؿ عبد ا عن النيب 
إن اهلل عز وجل لم » ويف اؼبسند ألضبد من حديث ابن مسعود يرفعو «عز وجل

 «.وجهلو من جهلو ،ينزل داًء إالّ أنزل لو شفاًء علمو من علمو

وأنزؿ  ،فيها إخبار بأف ا سبحانو أنزؿ الداء ،فهذه األحاديث الثالثة
الداء بإذف ا  وأف الدواء إذا اىُتِدَي إليو برئ ،وأف لكل داء دواء ،الدواء
وىذه األحاديث فيها إرشاد  .وجهلو من جهلو ،علم ذلك من علمو ،تعاىل

ليكوف ذلك حاثًا على السعي غبصوؿ التداوي  ،بأف لكل داء دواًء يشفيو
 ،والدواء منو ،فالداء منو ،الذي يؤدي إىل شفاء الداء بإذف ا سبحانو

الدواء خاصية الشفاء إذا المس  وإمنا جعل يف ،والشفاء بإذنو وليس من الدواء
 .وىذا إرشاد وليس إجياباً  .الداء

إن اهلل عز وجّل حيث » :قاؿ إف رسوؿ ا : روى أضبد عن أنس قاؿ
عن أسامة بن شريك  وروى أبو داود وابن ماجو« خلق الداء خلق الدواء فتداووا

اوى يا رسوؿ ا أنتد :فقالوا ،وجاءت األعراب كنت عند النيب   :قاؿ
فإن اهلل عز وجل لم يضع داًء إاّل وضع لو  ،يا عباد اهلل تداووا، نعم» :فقاؿ
ويف ىذا اغبديث إجابٌة  ،ففي اغبديث األوؿ أمر بالتداوي «....شفاءً 
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فإف ا ما وضع داًء إاّل وضع  ،وـباطبة للعباد بأف يتداووا ،لألعراب بالتداوي
واألمر يفيد مطلق  ، بصيغة األمروقد جاَءت اؼبخاطبة يف اغبديثُت .لو شفاءً 
حيتاج إىل قرينة تدؿ واعبـز  ،وال يفيد الوجوب إاّل إذا كاف أمرًا جازماً  ،الطلب

واألحاديث الثالثة  ،وال تُوجد يف اغبديثُت أية قرينة تدؿ على الوجوب ،عليو
فبا جيعل طلب التداوي يف ىذين  ،ليست إاّل ؾبرد إخبار وإرشاد ،السابقة

إضافة إىل أنو وردت أحاديث تدؿ على جواز ترؾ  .ليس للوجوب اغبديثُت
فقد روى مسلم عن  .ما ينفي عن ىذين اغبديثُت إفادة الوجوب ،التداوي

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير » :قاؿ عمراف بن حصُت أف النيب 
وال  ،ّيرونوال يتط ،ىم الذين ال َيْستَ ْرقون :قالوا من ىم يا رسول اهلل  قال ،حساب
ىذه اؼبرأة " :وروى البخاري عن ابن عباس قاؿ «وعلى ربهم يتوكلون ،يكتوون

 :قاؿ ،فادُْع اَ يل ،وإين أتكّشف ،إين ُأصرَع :فقالت السوداء أتت النيب 
 ،أصرب :فقالت ،«وإن شئِت دعوُت اهلل أن يعافي  ،إن شئِت صبرِت ولِ  الجنة»

فهذاف اغبديثاف  "فدعا ؽبا ،أتكّشف أف ال فادُْع ا ،إين أتكّشف :فقالت
ففي اغبديث األوؿ وصف الذين يدخلوف  .جواز ترؾ التداوي يدالف على

بل يًتكوف  ،أي ال يتداووف ،وال يكتووف ،اعبنة بغَت حساب بأهنم ال يستَػْرقوف
وقد  .والرُّْقية والَكيُّ من التداوي .ويتوكلوف عليو يف كل أمورىم ،األمر لرهبم

 :كما أنو قاؿ  ،وقد رقاه جربيل ،على التداوي بالرقية لرسوؿ حث ا
وأنهى أمتي عن  ،أو َكّيٍة بنار ،أو َشْربة عسل ،في َشْرطَِة ِمْحَجم :الشفاء في ثالثة»

خَّت الرسوؿ  ،ويف اغبديث الثاين .رواه البخاري من طريق ابن عباس «الَكيّ 
  وبُت أف  ،جود عندىا وؽبا اعبنةاؼبو اؼبرأة السوداء بُت الصرب على الصَّرْع

وبذلك  .ما يدؿ على جواز ترؾ التداوي ،يدعو ا ؽبا أف يعافيها من صرعها
يكوف ىذاف اغبديثاف صارفُت لألمر بالتداوي الوارد يف حديث إجابتو 
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على  ولشدة حث الرسوؿ  ،ويف اغبديث الذي قبلو عن الوجوب ،لألعراب
 .لوارد يف األحاديث للندبيكوف األمر بالتداوي ا ،التداوي

 سهل علينا أف نعرؼ  ،وإذا ما عرفنا أف حكم التداوي ىو الندب
فيكوف حكمها حكم  ،حكم استعماؿ أجهزة اإلنعاش الطبية الصناعية اغبديثة

خاّصة ؼبن يرى األطباء أهنا الزمة لِتُػرَكََّب على  ،أي تكوف مندوبة ،التداوي
 .جسمو

فإف بقاَءىا مشّغلة على من رُكبت على  ،وما داـ استعماؽبا مندوباً 
ألّف أساس استعماؽبا  ،ة ليس بواجبيجسمو حىت سبوت أجهزة جسمو الرئيس

ومىت قرر األطباء أف اؼبريض مات ـبو فلهم أف يوقفوا تشغيل  ،ليس بواجب
ألّف موت مخ اؼبريض معناه اليأس من  ،وأف ينزعوىا عن جسمو ،ىذه األجهزة
ة األخرى تعمل سوؼ ال يوأف بقاء بعض أجهزة جسمو الرئيس .إليوعودة اغبياة 
 .ألهّنا سريعاً ما تتوقف ،تعيد لو اغبياة

وبناًء على ذلك يكوف حكم استعماؿ أجهزة اإلنعاش الطبية الصناعية 
ويكوف رفعها بعد  .خاّصة ؼبن رأى األطباء أهّنا الزمة لو ،اغبديثة ىو الندب

وال  ،وال يلحقو إمث بعد رفعها عنو ،ى الطبيبموت اؼبخ جائزاً ال حرمة فيو عل
 .تلحقو أية مسؤولية يف ذلك
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 وتالحياة والم
 واغبس ،واإلرادة ،ومظاىر اغبياة تربز باإلدراؾ ،اغبياة لغة نقيض اؼبوت، 
 .والنمو واالغتذاء ،والتنفس ،واغبركة

قاؿ يف لساف العرب "اؼبوت ضد اغبياة" وما داـ  .واؼبوت نقيض اغبياة
وتربز يف فقداف  ،فإف مظاىره تكوف مناقضة ؼبظاىر اغبياة ،ؼبوت نقيض اغبياةا

وتوقف  ،وعدـ التنفس ،وعدـ اغبركة ،ويف عدـ اغبس ،واإلرادة ،اإلدراؾ
 .واالغتذاء ،النمو

وقد وردت آيات وأحاديث تدؿ على أف اإلنساف ديوت عندما تقبض 
جُْفَس ﴿ :اىلقاؿ تع .وسبسك نفسو من قبل اػبالق سبحانو ،روحو

َ
َِفّ اْْل ََ الَلُ َحخَ

ا    ٍَ ا َوالََِّت لَْم َتُهْج ِِف َنيَاِم ٍَ ِ ح َْ ْخَرٰى  ِحََي َم
ُ
ا الَْهََْت َويُرِْشُل اْْل ٍَ َفيُْهِصُم الََِّت كَََضٰ َعلَيْ

َجٍل ُمَصًمّ 
َ
 إن الروح» :قاؿ وروى مسلم عن أـ سلمة أف رسوؿ ا  .﴾إََِلٰ أ

 ،والنفس والروح ال يَعلم حقيقتهما إاّل ا سبحانو «...إذا قبض تبعو البير
من اؼبغيبات اليت ال زبضع للعلم  ،وأف قبضهما ورجوعهما إىل خالقهما

وإمنا يظهر أثر ذلك يف اعبسم اؼبادي بأمارات تدؿ على حصوؿ  ،التجرييب
 .اؼبوت

واآليات واألحاديث وإف دلت على أف انتهاء حياة اإلنساف يكوف 
 ،إاّل أهنا مل ربِدد اللحظة اليت تُقَبض فيها الروح ،وإمساؾ نفسو ،حوبقبض رو 

أف الروح إذا  ،وكل ما ورد من ذلك ،وتنتهي اغبياة فيو ،وسُبَسك فيها النفس
وكما ورد يف قولو عليو  ،كما ورد يف اغبديث السابق  ،قبضت تبعها البصر

البير يتبع  فإن ،حضرتم موتاكم فأغمضوا البير إذا» :الصالة والسالـ
 .رواه أضبد عن شداد بن أوس «...الروح



 35 

لذلك فإف ربديد اللحظة اليت حيصل فيها انتهاء اغبياة حيتاج إىل ربقيق 
وىذا حيتاج إىل اػبربة  .وانتهت حياتو ،اؼبناط فيمن ينطبق عليو أنو مات

 .واؼبعرفة

وقبل اكتشاؼ األجهزة الطبية  ،إف األطباء قبل تقدـ علـو الطب
وأجهزة اإلنعاش االصطناعي كانوا يعتربوف أف توقف القلب يدؿ على  ،قةالدقي

وأصبحوا  ،بينما ىم اليـو قد رجعوا عن ذلك ،وانتهاء حياتو ،موت اإلنساف
بل  ،يقولوف إف توقف القلب عن العمل ال يدؿ بالضرورة على موت اإلنساف

تقتضي  ،وإف عملية القلب اؼبفتوح ،ويبقى حياً  ،قد يتوقف قلب اإلنساف
إمّنا  ،وانتهاء حياتو ،وقالوا إف الذي يدؿ على موت اإلنساف .توقيف القلب

وىو ساؽ اؼبخ على شكل جذع أو ساؽ يقع يف  -ىو موت جذع اؼبخ 
داخلو نسيج  ،متصل بالنخاع الشوكي يف الرقبة ،منتصف مؤخر اؼبخ من أسفل

 ،مل اػبارجيوالعا ،وىو حلقة اتصاؿ بُت اؼبخ وسائر أعضاء اعبسم .شبكي
وبوساطتو توزع صبيع اإلشارات  ،بوساطتو ترد إىل اؼبخ صبيع األحاسيس

إذ أف موت  ،وىو آخر ما يتوقف يف اؼبخ -الصادرة عن اؼبخ لتنفيذ اؼبهاـ 
فإذا ما مات جذع اؼبخ  .حيصل قبل موت جذع اؼبخ ،وموت قشرة اؼبخ ،اؼبخ

ورئتاه تتنفساف  ،اف قلبو ينبضولو ك ،وانتهت حياتو انتهاًء كلياً  ،مات اإلنساف
يف حالة وقوع  ،وقد حيصل موت اؼبخ قبل موت القلب .أو باألجهزة ،طبيعياً 

 .أو يف حالة قطع جذع اؼبخ ،أو يف حالة نزيف اؼبخ ،ضربة مباشرة على اؼبخ
حدثت وقد  .ويف حالة اؼبرض يكوف توقف القلب وموتو قبل توقف اؼبخ وموتو

وقف فيها اؼبخ مع بقاء أجهزة اعبسم األخرى يت ،حوادث حَّتت األطباء
وضعت طفاًل وىي يف حالة غيبوبة تامة منذ  . فقد نشر أف امرأة فنلنديةتعمل

وكانت قد دخلت يف ىذه الغيبوبة إثر إصابتها بنزيف يف  ،شهرين ونصف
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وقد كانت يف حالة  .والغريب أهنا توفيت بعد أف وضعت طفلها بيومُت .اؼبخ
وينقل ؽبا دـ مرة أسبوعيًا ؼبدة  ،وتتغذى باألنابيب ،صناعياً  غيبوبتها تتنفس

 .وقد وضعت طفلها بصحة جيدة ووزف طبيعي ،عشرة أسابيع

أما الفقهاء فإهنم ال حيكموف باؼبوت إاّل حبصوؿ  ،ىذا بالنسبة لألطباء
 :منها، وقد ذكروا عالمات ُيستدؿ هبا على اؼبوت .اليقُت دبوت اإلنساف

 ،واخنساؼ الصدغُت ،وشخوص العينُت، وانفراج الشفتُت ،انقطاع النفس
 .وارزباء القدمُت حىت ال تنتصباف ،وانفصاؿ الزندين ،وميل األنف

أو دخل  ،أو ُصعق ،بأف أصابتو سكتة قلبية ،وإذا حصل شك يف موتو
 ،فإنو جيب االنتظار حىت يُتأكد موتو ،يف غيبوبة تامة ألي سبب من األسباب

 .أو بتغَت رائحتو ،وتبظهور أمارات اؼب

أنو ال حيكم باؼبوت إال حبصوؿ  ،والذي يًتجح عندنا ويغلب على ظننا
ألّف  ،اليقُت يف موتو بظهور األمارات الدالة على اؼبوت اليت ذكرىا الفقهاء

وال جيوز أف حيكم  ،وال حيكم بزواؽبا إاّل باليقُت ،حياة اإلنساف كانت متيقنة
ألّف  ،وال يزوؿ بالشك ،ال يزوؿ إاّل بيقُت مثلو ألّف اليقُت ،بزواؽبا بالشك

وألّف اؼبوت نقيض  ،حىت يأيت ما يبطلو يقيناً  ،األصل بقاء ما كاف على ما كاف
 ،من ذىاب اإلدراؾ ،فال بد من ظهور أماراتو اؼبناقضة ألمارات اغبياة ،اغبياة

 .واالغتذاء ،وتوقف التنفس ،واغبركة ،وذىاب اغبس ،والوعي

 ،ما ذىب إليو األطباء من موت جذع اؼبخ ىو موت لإلنساف وعليو فإف
وفيها حياة  ،ة تعمليولو بقيت فيو بعض أجهزتو الرئيس -وانتهاء غبياتو طبيًا 

وصبيع  ،الذي قضى بتوقف جذع اؼبخ ،ال يتطابق مع اغبكم الشرعي -
 ،وال حيكم دبوت اإلنساف شرعاً  ،والكبد ،والرئتُت ،كالقلب  ،ةياألجهزة الرئيس

 .وانتهاء صبيع مظاىر اغبياة فيو ،ة عن العمليإالّ بتوقف صبيع أجهزتو الرئيس
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ة يوتبقى بعض أعضائو الرئيس ،وبالنسبة للشخص الذي ديوت جذع ـبو
والشخص الذي وصل إىل  ،والذي يعتربه األطباء أنو مات طبياً  ،تعمل

 ،اؼبذبوح والذي يطلق عليو الفقهاء أنو وصل إىل حالة حركة ،سكرات اؼبوت
وصار ميئوساً من استمرار  ،وال حركة إرادية ،وال نطق ،اليت مل يبق معها إبصار

لو أحكاـ شرعية  ،فمثل ىذا الشخص الذي يصل إىل ىذه اغبالة ،حياتو
 :أبرزىا ما يلي ،تتعلق بو

أما كونو ال  .وىو يف ىذه اغبالة ،وال يرثو غيره ،أنو ال يرث غيره - ٔ
 .د اغبياة اؼبستقرة اليت يكوف معها اإلدراؾ واغبركة اإلراديةفألنو فق ،يرث غَته

لكن ال يقسم اؼبَتاث  ،أف يكوف فيو حياة مستقرة ،وشرط الوارث حىت يرث
 .حىت يتأكد موتو

وؽبذا فإف اعبنُت ال يرث إاّل إذا ُولد وفيو عالمات تدؿ على أف فيو حياة 
ر بن عبد ا واؼبسور بن عن جاب .أو تثاؤبو ،كصراخو عند الوالدة  ،مستقرة

رواه ابن « ال يرث اليبي حتى يستهل صارخاً » :أنو قاؿ عن الرسوؿ  ،ـبرمة
 ماجو.

فألف شرط انتقاؿ  ،وال تقسم تركتو وىو يف ىذه اغبالة ،أما كونو ال يورث
 ،ومن مات جذع ـبو ،ىو تيقن موت اؼبوّرث ،اؼبَتاث من اؼبوّرث إىل الورثة

أو من وصل إىل سكرات  ،ة األخرى تعمليرئيسوبقيت بعض أعضائو ال
 ،ومل يتيقن موتو ،فإنو ال زالت فيو بعض اغبياة ،وإىل حركة اؼبذبوح ،اؼبوت

 .وعليو فال تقسم تركتو إالّ بعد حصوؿ التيقن دبوتو
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 :الجناية عليو  - ٕ 
أو أوصلو إىل سكرات  ،فقطع جذع ـبو ،إذا جٌت شخص على آخر (أ)
 ،وحصل التأكد بأنو سيموت ولن يعيش ،ركة اؼبذبوحوإىل حالة ح ،اؼبوت

ألنو ىو  ،ىو الشخص األوؿفالقاتل يكوف  ،فجاء شخص ثاٍف فأكمل عليو
 ،وؽبذا فهو الذي يُقتص منو ،الذي أوصلو إىل حالة اؼبيئوس من استمرار حياتو

وال  ،يُقتص منووال  ،أما الشخص الثاين فإنو ال يعترب قاتالً  .ويُقاد باجملٍت عليو
 .ألنّو اعتدى على حرمة آدمي ،وإمنا يعاقب عقوبة تعزيرية ،يُقاد باجملٍت عليو

وإمنا جرحو  ،أما لو كاف الشخص األوؿ مل يوصلو إىل حالة حركة اؼبذبوح
 ،وإحساس ،فيها إدراؾ ،وبقيت يف اجملٍت عليو حياة مستقرة ،جراحة بالغة
اغبالة يعترب الثاين ىو  ففي ىذه ،فجاء الثاين فأجهز عليو ،وحركة إرادية

ويعاقب  ،فال يعترب قاتالً  ،عليو. أما األوؿ، ويقاد باجملٍت فيقتص منو ،القاتل
 .وعليو دية ما أتلف من أعضاء اجملٍت عليو ،عقوبة تعّديو

وإىل حالة  ،أو من وصل إىل سكرات اؼبوت ،إذا كاف اجملٍت عليو (ب)
آخر مكانو إاّل بعد أف يُتأكد موتو  فإنو ال يُنّصب خليفة  ،حركة اؼبذبوح خليفة

فإف  ،مع أيب بكر وعمر ،كما حصل أياـ الصحابة رضواف ا عليهم
كما أف أىل   ،الصحابة مل يبايعوا عمر إاّل بعد أف تأكدوا من موت أيب بكر

أما  .الشورى مل يباشروا باختيار خليفة منهم إاّل بعد أف تأكدوا من موت عمر
فللخليفة أف يعهد إف طلبت  ،أو حالة حركة اؼبذبوح ،يف حالة سكرات اؼبوت

 .كما عهد أبو بكر وعمر  ،وكاف قادراً على ذلك ،األّمة منو أف يعهد

 :مت بعوف ا يف

 ـٜٜٚٔمن أيار  ٕٔ -ىػ ٛٔٗٔمن ؿبـر اغبراـ  ٘ٓ
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