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الحمـد للـه رب العالمين، والصالة والسـالم عىل سـيد اخللق 
وأرشفهـم حممـد وعـىل آلـه الطيبـني الطاهريـن واللعنـة الدائمة عىل 

أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين. 
وبعـد.. فقد كتب هلذه األوراق أن تنـرش عدة مرات ولكن بعد 
أن يضـاف إليهـا يف كل مـرة، وكان بـادئ ذلك االسـتفتاء املوجه من 
بعـض األخـوة املؤمنـني يف بريطانيا إىل سـامحة املرجـع الديني الكبري 
السـيد احلكيم(مّد ظلـه) يف بدء الضجـة بعد اإلنجـاز العلمي الكبري 
بإمـكان استنسـاخ اخللية ومـا يفرتض أن يرتتب عـىل ذلك من إمكان 
استنسـاخ الكائـن البرشي، ثم أضيـف إىل ذلك جمموعة من األسـئلة 
الرشعيـة املتعلقة بذلك الكائن املستنسـخ من حيث النسـب واملرياث 

ونحو ذلك.
ثم أضيف بعض األسـئلة املتعلقـة بالتلقيـح الصناعي وأطفال 
األنابيـب ثم بعض االسـتفتاءات املتعلقة ببعض األمـور الطبية من ما 

ينفع الطالب واالستاذ والطبيب واملريض.
وملـا أن تقـرر إعـادة طبعه كانت هنـاك مواضيع أخـرى صاحلة 
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للنـرش منها أحـكام ترقيـع األعضاء، وأحـكام مرض األيـدز، ومنها 
احلجامـة تلـك السـنة النبويـة التـي كثـر التأكيـد عليهـا يف أحاديـث 
الرسـولn وعرتته الطاهرة والدعوة إىل االسـتطباب هبا واإلرشـاد 
إىل آثارهـا ومنافعهـا. فقد وردت جمموعة من األسـئلة املتعلقة هبا من 
أحـد املراكز الطبية املتخصصة هبـا بعد أن طرحت يف املجاميع العلمية 

الطبية كأحد الطرق املعتربة يف مقام العالج.
وكان لسـامحة السـيد(مّد ظلـه) إجابـات وافيـة عـن أحكامها 
والدعـوة إىل إحيائها وفتح أبواب املعرفة احلديثة فيها ويف بقية السـنن 

واإلرشادات التي تضمنتها األحاديث الرشيفة.
فهـذه املجموعـة التـي بني يديك حتـوي كل هذا ونحـوه من ما 
يتعلـق باألمور الطبية. نسـأل اهللا تعـاىل أن ينفع بـه القارئني ويوفقهم 

وإيانا ملا فيه اهلدى والرشاد إنه أرحم الرامحني.

مكتب 
سامحة املرجع الديني الكبري

السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم (مد ظله)





احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسـالم عىل أرشف املرسـلني 
حممد املصطفى وآله الطيبني الطاهرين.

وبعـد، فقد كان هلذا الكتـاب صدًى كبري يف األوسـاط العلمية 
والفقهيـة، كونـه تنـاول املوقـف الفقهـي مـن موضوعة االستنسـاخ 
البرشي الذي كان من أهم االنجازات العلمية الطبية يف القرن املايض 

مما أوجب تعدد طباعة هذا الكتاب. 
ويف فـرتة الحقـة كان هنـاك انجـاز علمي آخر يف جمـال اخلاليا 
اجلذعيـةـ  الـذي أحـدث طفـرة علمية أخـرى يف جمالـهـ  حيث وجه 
بعض الباحثني املختصني يف هذا املجال جمموعة من األسئلة عن مدى 
مرشوعية االسـتفادة من هذه التقنية احلديثة وعن بعض االشـكاليات 
املثارة حوهلا. وأضاف إليها استفسارات مطروحة من جانب الباحثني 
غري املسـلمني عن املنهج العلمي املقرر لدى الفقهاء السـتنباط احلكم 

الرشعي يف مثل هذه املواضيع املستحدثة. 
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وقد أجاب سـامحة املرجع السـيد احلكيم (مد ظله) ـ كام عّودنا 
يف مثل ذلك ـ بموضوعية ووضوح جامعًا بني األصالة واالنفتاح عىل 
املسـتجدات املعارصة، وقد ارتأينا ضمها اىل املجموعة السابقة ليكون 
عنـوان الكتـاب «فقه االستنسـاخ البـرشي واخلاليا اجلذعيـة وفتاوى 

طبية».
سـائلني الباري عزَّ وجّل أن حيفظ سامحة املرجع وينفع به األمة 

وطالب احلقيقة إنه تعاىل سميع جميب.

جلنة اإلفتاء
يف مكتب سامحة  املرجع الديني الكبري

السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم (مد ظله)












ْم أنَُّه اَحلقُّ أَو  َ َهلُ ﴿َسُنِرهيِْم آَياتَِنا يف اآلَفاِق ويف أنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
َملْ َيْكِف بَِربَِك أنَُّه َعَىل ُكلِّ َيشٍء َشِهيٌد﴾ (فصلت: ٥٣).

إن مسـألة البحـث والتطور العلمـي من لوازم وجود اإلنسـان 
فـوق هذا الكوكب، ألنـه الطبيعة الناطقة والتي تقّوم اإلنسـان ومتيزه 
عن غريه من احليوانات هي مبدأ التفكري الذي ُيعد األساس الكتشاف 

كل جمهول يف هذا الكون وبالتايل االنطالق يف آفاق التقدم العلمي.
وعـىل الرغـم مـن اسـتحالة الوقـوف يف وجـه هـذه اخلصيصة 
اإلنسانية أو عرقلة عجلة التقدم والتطوير العلمي لإلنسان، لكن البد 
مـن وجود قانون أخالقي يكون ناظرًا وحاكيـًا عىل نتائج هذه احلركة 
العلميـة مـن أجـل حفظه مـن االنحـراف أو الطغيـان املنـايف للكامل 

احلقيقي لإلنسان يف هذا العامل.
وليـس لدينـا أفضـل وال أكمل مـن الرشيعة اإلسـالمية الغراء 
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والتـي هلـا يف كل واقعـة حكـم لرتشـيد وهداية هـذه احلركـة العلمية 
واستثامر نتائجها لصالـح البرشية.

وعـىل الرغـم من أنـه ال يوجد مـن األديان قد حـّث اتباعه عىل 
طلب العلـم واملعرفة يف كل مكان مثل الدين اإلسـالمي احلنيف، إال 
أنه يف الوقت ذاته حثهم عىل أن يشكروا هذه النعمة الكبرية أي العقل 
والعلم، وأن يّسـخروا علومهم خلدمة اإلنسـانية مجعـاء، وأال يكفروا 
هذه النعمة بتسخريها يف خدمة الرش وهالك البرشية كام حيدث يف كثري 

من األحيان يف الغرب يف زماننا احلارض.
واإلنسان املؤمن بام يتحىل به من الرؤيا الكونية يرى أن الدنيا وسيلة 
إىل اآلخـرة، فهو حريـص أن يعرف موقف الدين اإلسـالمي احلنيف 
من كل حادثة يف زمانه، فيفزع إىل أهل الذكر وهم فقهاء اإلسـالم7 
مـن أجل معرفـة احلكـم الرشعـي وتعميم تكليفـه جتاه ذلـك األمر.
ومـن هذه احلوادث ظهر يف الغرب يف عام (١٩٩٧م) اكتشـاف 
علمي كبري وعجيب قائم عىل أساس االستنساخ احليواين أي احلصول 
وقد  كام سيأيت تفصيلهـ  عىل نسخة طبق األصل من احليوان املوجودـ 
متت التجربة بنجاح يف بريطانيا باستنساخ نعجة ُسميت (دويل) مما أثار 
ضجـة عاملية كبـرية وأوجدت ردود أفعال متباينـة بني موافق وخمالف 

خاصة مع إمكان تطبيقها عىل اإلنسان.
وقبـل الولوج يف بيان كيفية هذه العمليـة البد من تقديم مقدمة 
خمترصة عن طبيعة اخللية احليوانية والتي يشرتك فيها اإلنسان مع سائر 

احليوانات، وعن كيفية تكاثرها الطبيعي واجلنيس.
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 ـ
ترتكب اخللية احليوانية من نواة مركزية تعد مبدأ الفاعلية احليوية 
فيهـا، وحتتوي عىل (٤٦) من األجسـام الصبغية (الكروموسـومات) 
احلاملة للعوامل الوراثية  (اجلينات)، وهي حماطة بغشـاء رقيق وحييط 

هبـا مـن اخلـارج سـائل غذائي 
خمصوص يسـمى (سيتوبالزم) 
بغشـاء اخلليـة  املحـاط بـدوره 

نفسها.

 ـ

أـ التكاثر الطبيعي: 
وهو الذي يتم يف مجيع أعضاء اجلسم الطبيعية ويؤدي إىل نموها 
وفيها ينشطر كل جسم من األجسام الصبغية إىل نصفني ثم يكمل كل 
نصف نفسـه إىل جسم كامل ويذهب كل شطر بعد تكامله إىل أطراف 
النواة والتي تنقسـم بعد ذلك إىل نواتني ثم تنقسـم اخللية بعد ذلك إىل 
قسمني حيتوي كل قسم منها عىل نواة مستقلة حتمل نفس عدد األجسام

الصبغية (٤٦) التي كانت موجودة يف اخللية األوىل.
بـ التكاثر اجلنيس: 

ويتـم داخـل األعضـاء اجلنسـية لـكل إنسـان أي اخلصيتني يف 
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الذكر، واملبيضني يف األنثى، حيث تنقسم اخللية يف هذه األعضاء بنحو 
آخـر وذلك بانقسـام األجسـام الصبغية فيها إىل نصفـني كام هو احلال 
يف التكاثـر الطبيعـي، ولكنه يبقى كل نصف عىل حالـه ال يتكامل، ثم 
تنقسـم النواة واخللية بعـد ذلك إىل خليتني جنسـيتني ومها احليامن يف 

الذكر والبويضات يف األنثى.
وحتتوي كل خلية جنسـية عىل نواة حتمل (٢٣) كروموسوم أي 
نصـف عدد الكروموسـومات يف اخللية الطبيعيـة ومن أجل احلصول 

بعد ذلك عىل اجلنني احليواين أو اإلنساين هناك طريقان:
١ـ الطريق الطبيعي: 

وذلك بإيصال احليامن الذكرية إىل رحم األنثى عن طريق اجلامع 
اجلنـيس الطبيعي، وهناك تلتقي احليامن مـع البويضة، ويتمكن واحد 
من تلقيح البويضـة فتنعقد النطفة وتتعلق  بـإذن اهللا تعاىلـ   منهـاـ  

بالرحم ثم تصري علقة ومضغة وتستكمل بعد ذلك جنينًا تامًا.
٢ـ الطريق الصناعي:

وهو طريق مسـتحدث منذ عدة سـنوات ملعاجلة حاالت العقم 
ويتـم عن طريق أخذ احليامـن الذكرية والبويضـات وتلقيحها خارج 
الرحـم يف أنبوبة حتتوي عىل حميط غذائي خـاص ثم بعد انعقاد النطفة 

يتم إعادة حقنها يف الرحم لتستكمل جنينًا بعد ذلك.
واجلدير باإلشـارة هنا أنه يف كال احلالتني فإنه بعد التلقيح تتحد 
نـواة احليوان املنـوي الذكري مع نواة البويضـة األنثوية والذي حيتوي 
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كال منها عىل (٢٣) كروموسـوم ليصريا نواة واحدة حتتوي عىل (٤٦) 
كروموسوم، حتوي الصفات الوراثية املشرتكة بني الذكر واألنثى، ثم تبدأ 
النواة املشرتكة بعد ذلك يف التكاثر واالنقسام يف طريق حصول اجلنني.
ومـن الواضـح هنا أن اجلنني احلاصل ليس نسـخة طبق األصل 
مـن الذكر أو األنثى بل هو حصيلة انتاج مشـرتكة بينهام حيمل صفاهتا 

الوراثية، فهو ابن هلام.
وبعـد االنتهاء من هـذه املقدمة التمهيدية نـرشع يف بيان خمترص 

عن عملية االستنساخ احليواين والتي هي موضوع بحثنا:
تبـدأ هـذه العمليـة بانتزاع خلية جسـمية ال جنسـية من جسـم 
احليوان املطلوب استنساخه سواء كان ذكر أو أنثى (ويف مورد النعجة 
املذكورة تم أخذها من الرضع) ثم يتم بعد ذلك تفريغ اخللية من نواهتا 
املشـتملة بالطبـع عىل (٤٦) كروموسـوم ثم بعد ذلـك يتم وضع هذه 
النـواة يف بويضة أنثوية بعد تفريغهـا من نواهتا اخلاصة هبا والتي كانت 
تشتمل عىل (٢٣) كروموسوم وذلك يف حميط غذائي خارج الرحم يف 
املخترب، وبالتايل يصبح لدينا خلية نواهتا من حيوان حيمل مجيع صفاته 
الوراثية بعينها وحميطها الغذائي (السيتوبالزم) من حيوان آخر وبام أن 
السـائل السيتوبالزمي هو الذي حيدد مسري انقسام النواة، فسوف تبدأ 
النـواة الضيفة بعد التحفيز الصناعي باالنقسـام يف اجتاه تكوين اجلنني 
فتصبح بحكم النطفة، ثم يعاد حقن هذه النطفة املنقسمة إىل رحم أنثى 
حيـوان حتى يسـتكمل هناك جنينًا تامًا يكون نسـخة طبق األصل من 

احليوان صاحب النواة حيمل مجيع صفاته الوراثية.
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رفع شبهة:
 إن هذه العملية ليسـت من باب اخللق وال اإلجياد املختصة باهللا 
تعـاىل، ولكنه عبارة عن عملية تلقيـح صناعي معدل، تنقل فيها النواة 
التي حتتوي عىل رس احلياة إىل البويضة ثم إعادهتا بعد التلقيح إىل الرحم 

من أخرى ليحصل اجلنني بعد ذلك بالطريق الطبيعي.
أصل اإلشكال: 

إن اإلشـكال املهم يف هذه العملية والذي كان مثار ضجة كبرية 
وحرية بني الناس خاصة املؤمنني منهم، هو أن اجلنني احلاصل من هذه 
العملية ليس يف احلقيقة انتاجًا مشرتكًا بني الذكر واألنثى كام بينا سابقًا، 
ألنـه ليس نتيجـة تالقح بني نواة احليوان املنوي للذكـر ونواة البويضة 
لألنثـى، بـل عبارة عـن تكثري نـواة واحدة لطـرف واحد باالسـتعانة 
بمحيـط غذائي (سـيتوبالزم) لبويضة حيوان آخـر، وبالتايل ال حيمل 
إال الصفات الوراثية لطرف واحد وهو صاحب النواة، وبالتايل ينتفي 

املعنى العريف للبنوة لكل من األب واألم.
وبـام أن األحكام تابعـة للعناوين فنقع يف مشـكلة كبرية متعلقة 
بأحكام النسـب واملواريث هلـذا اجلنني احلاصل وما يتفـرع عليها من 

أحكام كثرية يف باب املعامالت كالنكاح بالوالية وغريها.
وعـىل الرغـم من أن هـذه العملية مل تطبق بعد عىل اإلنسـان إال 
أن إمكاهنـا موجود، ومن أجل االسـتعداد ملثل هـذا االحتامل فقد الذ 
املسـلمون إىل علامئهم يسـتفتوهنم عن رأي الديـن والرشيعة يف أصل 
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رشعية هذه العملية، واملوقف الرشعي يف هذا الطفل احلاصل من هذه 
العملية والذي يعد نسخة طبق األصل من صاحب النواة.

وكان يف مقدمـة هؤالء العلامء األعالم سـامحة آيـة اهللا العظمى 
السـيد حممد سـعيد الطباطبائـي احلكيـم (أدام اهللا ظلـه الرشيف عىل 
رؤوس املسـلمني) فقـد تصدى سـامحته لإلجابة عن بعض األسـئلة 
املطروحـة مـن جانب بعـض املؤمنني وتفضـل ببيان احلكـم الرشعي 

فيها.
ويف اخلتام نسـأل املوىل عز وجل أن حيفظ سامحته ويوفقه خلدمة 

الرشيعة الغراء، وأن ينفعنا بعلمه الرشيف يف الدنيا واآلخرة.
واحلمد هللا رب العاملني.

د. أبو حسني املرصي





سـامحة املرجـع الدينـي آيـة اهللا العظمـى السـيد حممـد سـعيد 
احلكيم (مّد ظله)

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يرجى اإلجابة عىل األسـئلة التاليـة، ولكم من اهللا جزيل األجر 

ومنا كثري الشكر سلفًا:
وذلـك أنه بعـد كثري من التجـارب العلمية واسـتخدام أحدث 

التقنيات ُاكتشفت طريقة جديدة إلنتاج الكائنات احلية.
بعد  ـ  فقـد أعلـن العلامء أن من املمكن تطبيقها عىل اإلنسـانـ 
وقد سـميت هـذه العملية  نجـاح عملياهتـا عىل احليوان والنبات ــ 

بـ(االستنساخ اجليني).
وتتـم بأخذ بويضة أنثوية، وبعد تفريغ البويضة من نواهتا تؤخذ 
خليـة جسـم عادية وتؤخذ منهـا نواهتا، ثم تـزرق نواة اخلليـة العادية 
داخل البويضة املفرغة، وبتأثري رشارة كهربائية تبدأ باالنقسـام مكونة 
داخل رحم اُالنثى  كائنًا جديدًا، ثم توضع البويضةـ بعد تبديل نواهتاـ 

لتبدأ مسريهتا فيه كجنني.
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ومن سـامت الكائن اجلديـد كونه مطابقًا متامـًا للكائن صاحب 
اخللية، وأنه ال حيتاج لذكر وُانثى لتكوينه وال حيتاج إال إىل اُالنثى فقط، 

مما يؤدي ألن تكون عمليات تكوين اإلنسان خارج نطاق االرسة.
وسـميت هذه العملية باالستنسـاخ ألنه ال يمكـن متييز الكائن 
اجلديـد عن القديم إطالقًا، ويقال: أن هذه العملية ستسـبب مشـاكل 
أخالقيـة كبرية، إذ من املمكن أن يسـتخدمها املجرمـون للهروب من 
العدالـة، كأن تكـون هنـاك نسـختان متطابقتـان متامـًا تقـوم إحدامها 

بجريمة وال يمكن معرفة الفاعل احلقيقي.
وقد تم فعًال انتاج نعجة وفق هذه الطريقة بعد (٢٢٧) حماولة فاشلة. 
فـام هـو موقـف الـرشع املقدس مـن خالل هـذه األسـئلة التي 

نعرضها عىل سامحتكم؟: 
أوًال: عن جواز أصل العملية أو عدمه رشعًا لو 
تم ختليق إنسان هبذه الطريقة؟ وبأية رشوط لو كانت؟
إنسانًا  ثانيًا: إذا كان من خلق هبذه الطريقةـ  

ـ فام هو نسـبته للشـخص الذي انتزعت منه اخللية 
امرأة كان أو رجًال؟

هل هو بمنزلة االبن؟ بالنظر إىل أن أصل  أـ  
ختليقـه هو اخللية املأخوذة عنه بدًال من احلويمن أو 

البويضة يف التولد االعتيادي؟
أم بمنزلة األخ؟ ألن انتسابه بايولوجيًا  بـ  
ووراثيًا خللية كان ما فيها من موروثات هو حاصل 
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مجع حويمن وبويضة والدي صاحب اخللية.
أم هـو أجنبـي رشعـًا؟ وكيـف نصنع  جـ  
باالنتساب البايولوجي والوراثي لصاحب اخللية، 
أعنـي: أنه من هـذه الناحيـة علميًا يعتـرب قرابة له، 

شأنه شأن املخلوق بالطريقة االعتيادية.
ثالثـًا: ما هو حكمه من حيـث تبعيته الدينية 
أثنـاء الطفولة، هل يعترب مسـلًام أم كافرًا؟ أم تكون 

نسبته طبقًا لدين صاحب اخللية؟
رابعًا: ما حكمه من حيث النسب:

فيـام يتصـل بالعاقلـة أو لـوالء ضامـن  أـ  
اجلريرة؟

هل يعترب هاشـميًا لو ُاخذت اخللية  ب ـ 
من هاشـمي حتى مع احلكم بعـدم بنوته أو اخوته 

لصاحب اخللية؟
خامسـًا: هل هناك حقوق ترتتب رشعًا بينه 

وبني صاحب اخللية؟
سادسـًا: لـو اعتـرب بمنزلة األجنبـي، فام هو 
حكمـه من حيث جـواز زواجه ممن لـو كان ابنًا أو 
أخًا لصاحب اخللية لكان من املحرمات بالنسبة له؟
سـابعًا: ما هـو حكم احليـوان املخلوق هبذه 
الطريقـة من حيـث عائديتـه أو ملكيتـه، هل يعود 
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ملالك احليوان الذي انتزعت منه البويضة أو اخللية؟ 
أم هو للقائم بعملية التخليق؟

ثامنـًا: ما هو حكم حلم ولبـن احليوان الذي 
ترصفوا يف هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشاهبًا 
لدم اإلنسـان؟ وما هو حكم الدم املتخلف من هذا 

احليوان لو ُذكي؟
تاسعًا: جيري احلديث عن إمكانية استنساخ 
بعض أعضاء اإلنسان يف املخترب وحفظها كاحتياطي 
له أو ألي شخص آخر عند احلاجة إليها، فهل جيوز 
ذلك؟ وهل يشـمل اجلواز األعضاء التناسلية أو ال 
جيوز باعتبار أهنا منسـوبة للشـخص فيحرم كشفها 
مثًال؟ وكذلك بالنسـبة الستنسـاخ الدماغ هل هو 
جائز؟ علًام أنه هناك دراسـة عملية حول املوضوع، 

يراد بحث اجلانب الفقهي فيه.
الرجـاء سـيدنا الفقيـه األجـل(دام ظلكم) 
اإلجابة عىل هذه األسئلة بتفصيل ألهنا أسئلة تدور 

بني املؤمنني.
ج ـ الظاهـر إباحـة انتاج الكائن احلي هبـذه الطريقة أو غريها مما 
يرجع إىل اسـتخدام نواميـس الكون التي أودعها اهللا تعـاىل فيه، والتي 
يكـون يف استكشـافها املزيـد من معرفـة آيات اهللا تعـاىل وعظيم قدرته 
ودقة صنعته، اسـتزادة يف تثبيت احلجـة وتنبيهًا عىل صدق الدعوة، كام 
ْم  َ َهلُ قال عّز من قائل: ﴿َسُنِرهيِْم آَياتَِنا يف اآلَفاِق ويف أنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
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ُه اَحلقُّ أَو َملْ َيْكِف بَِربَِك أنَُّه َعَىل ُكلِّ َيشٍء َشِهيٌد﴾ (فصلت: ٥٣). أنَّ
وال حيـرم من ذلك إال مـا كان عن طريق الزنـى، ويلحق به عىل 
األحـوط وجوبـًا تلقيح بويضة املـرأة بحيمن الرجـل األجنبي تلقيحًا 
صناعيـًا خـارج الرحم، بحيث ينتسـب الكائن احلـي ألبوين أجنبيني 
ليـس بينهام سـبب حملل للنـكاح. أما ما عـدا ذلك فال حيرم يف نفسـه، 
إال أن يقـارن أمـرًا حمرمًا كالنظر ملا حيرم النظر إليه وملس ما حيرم ملسـه، 

فيحرم ذلك األمر.
وقد سبق أن َوَردنا استفتاء حول هذا املوضوع من بعض االخوة 
الذين يعيشون يف بريطانيا عند قيام الضجة االعالمية العاملية حوله بني 
مؤيـد ومعارض، وقد أشـري فيه لبعض األمور التي سـيقت كمحاذير 

يتوهم منها التحريم، وهي:
١ـ انتاج الكائن احلي خارج نطاق االرسة.

ومل يتضـح الوجـه يف التحريـم من أجل ذلك، حيـث ال دليل يف 
الرشيعة عىل حرص مسـار اإلنسان يف تكونه ونشـاطاته بسلوك الطرق 
الطبيعية املألوفة، بل رقي اإلنسان إنام هو باستحداث الطرق اُالخرى، 
واسـتخدام نواميس الكـون املودعة فيه التي يطلعـه اهللا عليها بالبحث 
واالجتهـاد، واالسـتزادة يف طرق املعرفة، كـام ال دليل عىل حرص انتاج 
اإلنسـان يف ضمن نطاق االرسة، والسـيام بعد خلق اإلنسان األول من 
  g من غري أب، وخلق ناقة صالـح  gطني، ثم خلق نبي اهللا عيسى
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وفصيلها عىل نحو ذلك كام تضمنته الروايات.
٢ـ  إن هذه العملية ستسبب مشاكل أخالقية 
كبـرية، إذ مـن املمكـن أن يسـتخدمها املجرمـون 

للهروب من العدالة.
 وهـذا كسـابقه ال يقتيض التحريم، فان اإلجـرام وإن كان حمرمًا 
إال أن فعـل ما قد يسـتغله املجرم ليـس حمرمًا، وما أكثر مـا يقوم العامل 
اليوم بانتاج وسـائل يسـتخدمها املجرمـون وتنفعهم أكثـر مما تنفعهم 
هـذه العمليـة، ومل خيطر ببال أحد حتريمها. وربـام كان انتفاع املجرمني 
بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم هبذه العملية، فهل حترم عملية 
التجميل لذلك؟! ويف احلقيقة أن ترتب النتائج احلسـنة أو السـيئة عىل 
مستجدات احلضارة املعارصة تابع للمجتمع الذي تعيش فيه ويستغلها 
فـإذا كان جمتمعًا مثاليًا كانت النتائج إنسـانية مثمـرة، وإذا كان جمتمعًا 
ماديـًا حيوانيـًا كانت النتائـج اجرامية مريعة كام نلمسـه اليوم يف نتائج 

كثري من هذه املستجدات يف املجتمعات املتحرضة املعارصة.
٣ـ إن نجـاح هذه العملية قد تسـبقه جتارب 
فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن احلي 

املطلوب.
فإن كان املراد بذلك أن انتاج الكائن احلي ملا كان معرضًا للفشل 
كان حمرمًا ألنه يستتبع قتل البويضة املهيأة هلا وهو حمرم كإسقاط اجلنني. 
فاجلـواب: أن املحـرم عمليـة قتـل الكائـن احلـي املحـرتم الدم 
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أو قتـل البويضـة امللقحـة التي هـي يف الطريق إىل احليـاة، وذلك بمثل 
اإلسقاط، وليس املحرم عىل املكلف عملية انتاج كائن حي يموت قبل 
أن يسـتكمل رشوط احليـاة مـن دون أن يكـون له يد يف موتـه، فيجوز 
لإلنسـان أن يتصل بزوجته جنسـيًا إذا كانت مهيـأة للحمل، وإن كان 
احلمل معرضًا للسـقوط نتيجة عدم اسـتكامل رشوط احلياة له، بسبب 
قصـور احليمن، أو البويضة، أو عدم هتيؤ الظرف املناسـب السـتكامل 
اجلنني نموه وكسـبه للحيـاة، وعىل كل حال ال نـرى مانعًا من العملية 
املذكورة، إال أن تتوقف عىل حمرم آخر، كالنظر ملا حيرم النظر إليه وملس 

ما حيرم ملسه وغري ذلك.
الطريقـة  هبـذه  خلـق  مـن  (ثانيـًا): إذا كان 

فام هو نسـبته للشخص الذي انتزعت  ـ إنسـانًا ـ 
منه اخللية امرأة كان أو رجًال…

ج ـ إذا كان انتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعًا، ألن النسبة 
لألب تابعة عرفًا لتكّون الكائن احلي من حيمنه بعد احتاده مع البويضة، 
ِهٍني O. وال  اء مَّ ن مَّ كام يشري إليه قوله تعاىل: P ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُسَالَلٍة مِّ
دخل للحيمن هنا بل للخلية املأخوذة من اجلسد. وخصوصًا إذا كانت 
اخللية مأخوذة من جسد املرأة، حيث ال معنى لكوهنا أبًا لإلنسان املذكور.
وقـد ورد يف نصوص كثـرية: أن اهللا تعاىل خلـق حواء من ضلع 
آدم، وبغض النظر عن صحة النصوص املذكورة والبناء عىل مضموهنا 
فإنـه مل يتوهـم أحـد أن مقتـىض هذه النصـوص كون حواء بنتـًا آلدم، 
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وذلك يكشـف عـن أن معيار بنوة شـخص آلخر ليس هـو خلقته من 
جزء منه، بل خلقته من َمنِيِّه كام ذكرنا.

وأمـا النسـبة لُالم فهي تابعـة لتكون الكائن احلي مـن بويضتها، 
وهـو هنـا ال يتكون مـن متام بويضتها بـل من بعضها بعـد تفريغها من 

نواهتا، ومن ثم يشكل نسبته هلا. نعم يصعب اجلزم بعدمه.
كـام ال جمال للبناء عىل أنه أخ لصاحب اخللية أو البويضة بعد أن 
كان األخ هـو الذي يشـارك أخـاه يف أحد األبوين، وليـس املعيار محل 

اخلصائص احلياتية والوراثية لعدم دخله يف االنتساب عرفًا.
واملرجـع يف ضابـط االنتسـاب هو العـرف ال غـري، وعليه عّول 
الشارع األقدس يف ترتيب األحكام حسبام نستفيده من األدلة الرشعية. 
ولنفرتض أن توصل العلم احلديث إىل اكتشاف ناموس يتيرس به حتويل 
خليـة حيوانيـة أو نباتية ببعض التعديالت إىل إنسـان مشـابه إلنسـان 
خملوق بالطريق االعتيادي يف اخلصائص احلياتية والوراثية، فهل يمكن 
أن نحكـم بحصـول عالقة نسـبية بينهـام بمجرد ذلك، مـن دون حتقق 
الضوابط النسـبية العرفيـة املعهودة؟! الريب يف عدم جـواز ذلك، بل 
نحن ملزمون بتخطي التشابه املذكور وجتاهله، واحلكم بأهنام أجنبيان، 
وهكـذا احلـال يف املقام حيث يتعني كون اإلنسـان املذكـور أجنبيًا عن 

صاحب اخللية، وليس بينهام أي ارتباط أو عنوان نسبي.
(ثالثًا): ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية 
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أثنـاء الطفولة، هل يعترب مسـلًام أم كافرًا؟ أم يكون 
نسبته طبقًا لدين صاحب اخللية؟

جـ  مـادام طفـًال ال متييـز له جيـري عليه حكم من هـو تابع له يف 
حياته، بحيث يصري يف حوزته، كام يتبع الطفل األسري آرسه، فإذا صار 
مميـزًا فهو حمكـوم بحكم الدين الـذي يعتنقه، ولو فـرض كفره مل يكن 

مرتدًا حتى لو كان صاحب اخللية مسلًام، لعدم كونه أبًا له كام سبق.
(رابعًا): ما حكمه من حيث النسب؟

ج ـ ملا كان االنتساب للعشرية يتفرع عىل االنتساب لألب، فعدم 
انتسـاب اإلنسـان املذكور لصاحب اخللية بالبنـوة وعدم ابوة صاحب 
يسـتلزم عدم انتسـابه لعشرية صاحب اخللية،  كام سـبقـ   اخللية لهـ 
وعدم كونه هاشـميًا لـو كان صاحب اخللية هاشـميًا مثًال، كام يتضح 
بمالحظـة ما تقدم يف جواب السـؤال الثاين، وعـىل ذلك ليس له عاقلة 

 . gبل ينحرص عقله بضامن اجلريرة واإلمام
نعم حيث تقدم الشك يف انتسابه لصاحبة البويضة، يتعني الشك 
يف انتسابه ملن ينتسب إليها، مثل كونه سبطًا ألبوهيا وكون اخوهتا أخواًال 
له، وال طريق للجزم بثبوت االنتساب املذكور وال نفيه، وال بثبوت آثاره 
وال نفيها، بل يتعني االحتياط يف ترتيب األحكام الرشعية املتعلقة بذلك.
(خامسـًا): هـل هناك حقـوق ترتتب رشعًا 

بينه وبني صاحب اخللية؟
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ج ـ ال حقـوق بينهام لعدم النسـبة بينهام، عىل مـا تقدم يف جواب 
السؤال الثاين.

(سادسـًا): لو اعترب بمنزلة األجنبي، فام هو 
حكمـه من حيث جـواز زواجه ممن لـو كان ابنًا أو 
أخًا لصاحب اخللية لكان من املحرمات بالنسبة له؟
ج ـ مقتىض ما تقدم عدم املحرمية بني اإلنسان املذكور وصاحب 
اخللية، فضًال عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه. نعم قد يظهر من بعض 
النصوص الواردة يف بدء التكوين استنكار نكاح اإلنسان ملا يتكون من 
بعضه، والنص املذكور وإن كان ضعيفًا سندًا إال أن املرتكزات الرشعية 
قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم، ومن 
ثم قد يلزم االحتياط بتجنب النكاح بينه وبني صاحب اخللية، بل حتى 
بينـه وبني أبيه وأخيه وابنه، كام أن احتامل بنوته لصاحبة البويضة الذي 
ذكرناه آنفـًا ملزم باالحتياط بعدم التناكح بينه وبينها، بل بينه وبني من 

حيرم بسببها عىل بنيها كأخيها وُاختها وابنها وبنتها ونحوهم.
(سـابعًا): مـا هـو حكـم احليـوان املخلوق 
هبـذه الطريقـة مـن حيـث عائديتـه أو ملكيته، هل 
يعـود ملالك احليوان الـذي انتزعت منه البويضة أو 

اخللية؟ أم هو للقائم بعملية التخليق؟
جـ  يعود احليوان طبعًا ملالك احليوان الذي انتزعت منه البويضة، 
ألن نمو اجلسم اململوك تابع له، وإذا نام اجلسم مل خيرج عن ملك مالكه، 
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سـواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمـو فرخ احليوان حتى يكرب أم 
مـع تبديلها كنمو احلب حتى يصري شـجرة، ونمـو الربعم حتى يكون 
يف هناية األمر ثمـرة، وذلك من األحكام العرفية االرتكازية التي حتمل 
عليهـا اإلطالقـات املقامية، وعىل ذلك جرى الفقهـاء فحكموا بأنه لو 
غصب شـخص حبًا فزرعه صار الزرع ملالـك احلب ال للغاصب، كام 

أن احليوان ملك ملالك أمه.
هذا كله إذا أخذت البويضة من غري إذن مالك احليوان، أما إذا أخذت 
بإذنه فاملتبع هو نحو االتفاق حني اإلذن بني صاحب احليوان واآلخذ.
(ثامنًا): ما هو حكم حلم ولبن احليوان الذي 
ترصفوا يف هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشاهبًا 
لدم اإلنسـان؟ وما هو حكم الدم املتخلف من هذا 

احليوان لو ُذكي؟
ج ـ أما حلم احليوان ولبنه فهو بحكم حلم ولبن مماثله، مما يندرج 
يف نوعـه عرفًا، كالغنـم والبقر والقطة والكلب واإلنسـان، لدخوله يف 
أدلـة أحـكام لبن وحلم ذلك احليوان، فام دل عـىل حلية حلم ولبن الغنم 
مثًال يدل عىل حلية حلم ولبن الغنم الذي ترصفوا يف هندسـته الوراثية، 
ألنـه من أفـراده عرفًا. وجمرد مشـاهبة دمـه لدم اإلنسـان ال خيرجه عن 
موضـوع تلك األدلة. وأمـا الدم املتخلف من هذا احليوان لو ُذكي فهو 
طاهر إذا كان احليوان قابًال للتذكية، ملا دل عىل طهارة الدم املتخلف يف 

الذبيحة، لعدم النظر يف ذلك الدليل لرتكيبة الدم وعنارصه.
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عىل أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة يف البناء عىل 
طهارة الدم املذكور، وأما ما دل عىل نجاسة دم اإلنسان فهو خمتص بالدم 
املتكون يف جسد اإلنسان، وال يعم كل دم مشابه لدم اإلنسان يف عنارصه. 
وبعبـارة أخرى: أن نسـبة الدم لصاحبه عرفًا عىل أسـاس تكونه 

فيه، ال عىل أساس محله لعنارص دمه.
إمكانيـة  عـن  احلديـث  جيـري  (تاسـعًا): 
املختـرب  يف  اإلنسـان  أعضـاء  بعـض  استنسـاخ 

وحفظهـا كاحتياطـي له أو ألي شـخص آخر عند 
احلاجة إليها، فهل جيوز ذلك؟ وهل يشـمل اجلواز 
األعضاء التناسـلية أو ال جيوز باعتبار أهنا منسـوبة 
للشـخص فيحرم كشـفها مثـًال؟ وكذلك بالنسـبة 

الستنساخ الدماغ هل هو جائز؟
ج ـ جيـوز ذلك بأمجعه حتى يف األعضاء التناسـلية، وجيوز النظر 
إليها، لعدم كون نسبتها عىل حد النسبة التي هي املعيار يف التحريم، فإن 
النسـبة التي هي املعيار يف التحريم هي نسـبة االختصاص الناشـئة من 
كوهنا جزًء من بدن املرأة أو الرجل كيدمها ورجلهام، واملتيقن من احلرمة 
حينئٍذ حالة اتصاهلا بالبدن، أما مع انفصاهلا فال ختلو احلرمة عن إشكال. 
أما نسبة االختصاص يف املقام فهي ناشئة من كون أصلها من خليته وال 
دليـل عىل كوهنا معيارًا يف احلرمة. واهللا سـبحانه وتعاىل العامل العاصم.
ويف ختـام هذا احلديث بعـد بيان احلكم الرشعي نحن نحذر من 
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استغالل هذا االكتشـاف وغريه من مستجدات احلضارة املعارصة فيام 
يرض البرشية ويعود عليها بالوبال، فإن اهللا عظمت آالؤه خلق هذا الكون 
ا ِيف  خلدمة اإلنسان وخلريه، كام قال عز من قائل:Pُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ
َر َلُكم  َ َسـخَّ اَألْرِض َمجِيعًاO. وقال تعاىل:Pأمل تروا أن اهللا َأَملْ َتَرْوا َأنَّ اهللاَّ
.Oْرِض َوَأْسـَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة َواِت َوَما ِيف اْألَ ـامَ ا ِيف السَّ مَّ
فـال ينبغـي اخلروج بـه عـام أراده اهللا تعاىل لـه، فنسـتحق بذلك 
ُلوْا نِْعَمَة اّهللاِ  خذالنه ونقمته، كام قال عز من قائل: P َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذيَن َبدَّ

.O ا َوبِْئَس اْلَقَراُر َم َيْصَلْوَهنَ واْ َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر * َجَهنَّ ُكْفرًا َوَأَحلُّ
ونسأله سبحانه أن يسددنا ومجيع العاملني يف حقل املعرفة لتحقيق 
احلقائـق وإيضاحها، وخدمة البرشية وإصالحهـا إنه وّيل التوفيق وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
س ٢ ـ جيـري احلديـث اآلن عن استنسـاخ 
وحفظهـا  املختـرب  يف  االنسـان  أعضـاء  بعـض 
كـ(احتياطي) ملن استنسخت عنه، فإذا احتاج إليها 
يف وقت تركب له. فال حيتاج االنسان أن ينتظر وقوع 
حادث لشـخص حتى يؤخذ كبـده أو كليته مثًال؟
من  جـ  إذا كان املـراد بذلـك أخـذ خليـة من عضو اإلنسـانـ  
ثم زرعها حتى يتم منها عضو تام حيفظه  دون أن ترض بذلك العضوـ  
كاحتياطـي فهو أمرحالل بال إشـكال. وإن كان املـراد غري ذلك فالبد 

من إيضاحه حتى يتيرس لنا النظر يف حكمه.
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س٣  ـ هل جيـوز رشعًا ختصيب بيضة املرأة 
بخاليا من نفس املرأة؟ (علًام أن اجلنني الناتج صورة 
طبق األصل من أمه) وهل الدخول يف هذا البحث 
فيه إشـكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟
ج ـ نعـم جيوز ذلك. وجيوز الدخول يف هـذا البحث ونحوه من 
البحوث يف نواميس الكون واستكشاف قدرة اهللا تعاىل وعجيب خلقه 
اسـتزادة يف تثبيت احلجة. وقال تعاىل: P َسـُنِرهيِْم آَياتَِنـا ِيف اْآلَفاِق َوِيف 
.Oٍء َشِهيٌد ُه َعَىل ُكلِّ َيشْ قُّ َأَوَملْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ ُه اْحلَ ْم َأنَّ َ َهلُ َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
نعـم البد مـن عدم اقرتانه بمحـرم خارج كالنظر ملـا حيرم النظر 
إليـه، واحلذر مـن الغرور العلمي الـذي قد جير للمهالـك. ومنه تعاىل 

نستمد التوفيق والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل.











نعرض عىل سـامحتكم أسـئلة عن إمكانية االسـتفادة من جتميد 
احليامـن والبيـوض واألجنـة لالفـادة منهـا بعد وفـاة أحـد الزوجني، 
وعن مدى رشعيـة التلقيح الصناعي بأنواعه ملعرفـة املباح منه واحلرام 
واآلثار املرتتبة عليه، باعتبار إن الرشيعة أمرت املسلمني وحضتهم عىل 
االنجاب واحلفاظ عىل النوع اإلنساين. أرجو تفضلكم باإلجابة عنها. 

هذا واألسئلة عىل قسمني:
جتميـد  بحكـم  املتعلقـة  احلـاالت  (أوًال): 
احليامـن والبيوض واألجنة لالفـادة منها بعد وفاة 

أحد الزوجني.


 متكـن العلـم احلديـث مـن جتميـد حيامـن 
الـزوج وبيـوض الزوجـة واألجنـة املأخـوذة مـن 
أصحاهبـا. وقد ثبت أن عمليـة التجميد هذه تبقي 
احليامـن والبيوض واألجنة حية عرشات السـنني، 
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وهلذا يمكن االفادة منها بعد وفاة الزوجة أو الزوج 
يف اسـتمرار االنجـاب بحسـب رغبتهـام وذلك يف 
احلـاالت املذكورة يف أدنـاه. فام هو موقف الرشيعة 

من كل حالة مع مراعاة ذكر حلوق الطفل؟ 
س ٤ـ  باإلمكان زرع حيامن الزوج املجمدة 

بعد وفاته يف رحم زوجته الستمرار االنجاب.
ج ـ حيـرم ذلك ألهنا تصـري بوفاته أجنبية عنه، وحيرم إدخال مني 
الرجـل يف رحـم املرأة األجنبيـة. لكن لـو حصل ذلك فالولد ينسـب 
هلـام إال أنه ال يـرث من الرجـل. ويف مرياثه من املرأة إشـكال. فالالزم 

االحتياط. 
س ٥ـ كـام يمكـن العكـس، تلقيـح بويضة 
الزوجـة املجمـدة بعد وفاهتـا بحيامن الـزوج، ثم 

زرع اللقيحة يف رحم أجنبية.
ج ـ األحوط وجوبًا ترك ذلك، ألهنا بعد وفاهتا تكون أجنبية عنه 
ويكـون أجنبيًا عنها، وتلقيح البويضة بمنـي األجنبي من أجل تكوين 
اإلنسان مورد لإلشكال. لكن لو حصل فاملولود ينتسب هلام. إال أنه ال 

يرث من املرأة. ويف مرياثه من الرجل إشكال، فالالزم االحتياط.
س ٦ـ باإلمكان زرع جنني جمّمد مأخوذ من 
الزوجـة املتوفاة، وزرعه يف رحـم زوجة أخرى أو 

أجنبية.
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 ج ـ ال بـأس بذلـك، بـل هو واجـب لو أمكن. وينسـب اجلنني 
حينئٍذ ألمه املتوفاة وألبيه صاحب احليمن، ويرث منهام.

س ٧ـ  باإلمكان اخصاب البويضة واحليمن 
املجمدين للـزوج والزوجة يف داخل رحم احليوان
ـ لعـدم صالحيـة رحـم األم عىل االخصـاب ـ ثم 
قتل احليوان السـتخراج اجلنـني وإرجاعه إىل رحم 

األم األصلية أو إىل رحم أجنبية.
ج ـ البأس بذلك ـحتى لو توقف عىل قتل احليوان ـإذا ُارجع 
إىل رحـم أمه األصلية، أو إىل رحم زوجة أخـرى لألب. وأما إرجاعه 
إىل رحـم أجنبيـة فيجوز إذا بلـغ مرتبة من النمو خيـرج معها عن كونه 
منيًا. وال جيوز إذا مل يبلغ املرتبة املذكورة. وعىل كل حال ينسب الطفل 

لصاحب احليمن وصاحبة البويضة ويرث منهام.
حيامـن الـزوج  باإلمـكان تنشـيط  ٨ ـ  س 
بسـائل منـوي جمّمـد. مأخـوذ مـن أجنبـي لتلقيح 

بويضة الزوجة، ثم زرع اللقيحة يف رحم الزوجة.
ج ـ إذا كان التلقيح باحليمن وحده بعد تنشيطه بحيث ال يدخل 
البويضة يشء من مني األجنبي الذي يسـتعان به للتنشـيط فال بأس به. 
وكـذا إذا كان التلقيـح باحليمـن واملني الذي يسـتعان به للتنشـيط معًا 
بحيـث يدخل يشء من املنـي املذكور البويضة، لكـن زرع اللقيحة يف 
رحم الزوجة بعد استهالك املني الذي يستعان به للتنشيط واضمحالله 
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أو حتولـه إىل عنـرص آخـر ال يصدق عليه املني، بحيـث ال يدخل رحم 
الزوجة يشء من مني األجنبي.

أمـا إذا كان زرع اللقيحـة يف رحـم الزوجـة قبل اسـتهالك املني 
الذي يسـتعان به للتنشـيط، بحيث يدخل يشء من ذلك املني يف رحم 
الزوجة ففيه إشكال، واالحوط وجوبًا تركه. ويف مجيع الصور، ينسب 

الطفل للزوجني ويرث منهام.
الـدم  مصـل  اسـتخدام  باإلمـكان  ٩ـ  س 
املجّمد أو السـائل املبيـيض املجّمـد املأخوذين من 
امرأة أجنبية. لتنشـيط حيامن زوج ضعيفة لغرض 

زرعها يف رحم زوجته.
ج ـ البأس بذلك. وينسب الطفل للزوجني ويرث منهام. 

س ١٠ـ باإلمكان زرع رحم جمّمد أو مبيض 
جمّمد مأخوذين من أجنبية، لزوجة رجل تشكو من 

فقدان رمحها أو مبيضها لغرض اإلنجاب.
جـ  البـأس بذلـك. نعم الجيوز اقتطاع الرحـم أو املبيض أو أي 
جزء من املرأة املسـلمة امليتة لزرعـه يف الزوجة، بل البد من دفنه معها. 
وإنام جيوز اقتطاعه من املرأة احلية وإن كانت مسـلمة، أو من املرأة امليتة 

غري املسلمة.
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أنبـوب  زرع  كذلـك  باإلمـكان  ـ    ١١ س 
منـوي ناقـل للحيامن جممد يعود لرجـل أجنبي أو 

حليوان، لزوج يشكو من فقدان انبوبه املنوي.
ج ـ البأس بذلك إذا كان األنبوب من احليوان، وأما إذا كان من 
اإلنسان فال جيوز أخذه من اإلنسان امليت املسلم وجيوز أخذه من غريه، 

نظري ما تقدم يف السؤال السابق.
(ثانيًا): األسئلة املتعلقة بحكم التلقيح الصناعي:

ولكـن  طبيعيـة  حيامنـه  زوج  ١٢ـ  س 
سـائله املنوي غري طبيعـي، ففي هـذه احلالة ال يتم 
االخصـاب وال يكون انجـاب، إال باتبـاع إحدى 

احلالتني:
أـ إما باسـتخدام سـائل منوي طبيعي يؤخذ 
من أجنبي ليكون بديًال لسـائل الزوج بغية تنشـيط 

حيامنه، ومن ثم زرعها يف رحم الزوجة. 
ب ـ وإما باسـتخدام سـائل صناعي متكون 
من نفس عنارص السـائل الطبيعي، ومن ثم زرعها 
يف رحم الزوجة. فام موقف الرشع من احلالتني؟

ج ـ أما يف احلالة األوىل فيظهر اجلواب مما تقدم يف جواب السؤال 
اخلامس.

وأما يف احلالة الثانية فال إشكال وحيل استخدام السائل الصناعي 
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املذكور، وينسب الولد للزوجني ويتم التوارث بينه وبينهام. 
س ١٣ـ إذا كانـت حيامـن الـزوج ضعيفـة 
ويمكـن تنشـيطها باسـتخدام دم أجنبـي ومـن ثم 

زرعها يف رحم الزوجة. فهل جيوز ذلك؟
ج ـ نعم جيوز ذلك، وينسب الولد للزوجني، ويتم التوارث بينه 

وبينهام.
عاطـًال  الزوجـة  مبيـض  كان  إذا  ١٤ـ  س 
عـن العمل، فهل جيوز اخذ بيضـة من امرأة أجنبية 
وإخصاهبا بحيامن الـزوج ومن ثم زرعها يف رحم 
الزوجة؟ وملن ينتسب اجلنني إذا تكامل وولد؟

ج ـ األحوط وجوبًا ترك ذلك. وإذا تم ذلك وتكامل اجلنني فإنه 
ينسـب للزوج ولألجنبية صاحبة البويضة. لكن يف ترتب التوارث بينه 

وبينهام إشكال، والالزم التصالـح.
رجـل متـزوج مـن اثنـني، رحم  س١٥ ـ 
الزوجـة األوىل عاطـل عـن العمل، ورحـم الثانية 
صالـح، فهـل جيـوز اخذ بويضـة الزوجـة العاطل 
رمحهـا وختصيبهـا مع حيمن زوجهـا، ثم زرعها يف 

رحم الزوجة الثانية الصالح؟
ج ـ نعم جيوز ذلك وينسب الولد حينئٍذ للزوج وللزوجة األوىل 

صاحبة البويضة ويتم التوارث بينه وبينهام.



 جتميد احليامن والتلقيح الصناعي...................................................... ٤١

س ١٦ـ إذا كان السـائل املنـوي للـزوج ال 
حيتـوي عىل حيامن، ورغـب الزوج يف أخذ حيامن 
مـن أخيـه، أو من ابـن عمـه، وإضافتها إىل سـائله 
املنـوي الصالـح مـن أجل تلقيـح بويضـة زوجته، 
فهل جيوز ذلـك؟ ويف حالة عدم اجلواز، فهل جيوز 
للـزوج بعد أخـذ حيامن مـن أخيـه وإضافتهام إىل 
سـائله، تطليـق زوجته ليعقـد عليها أخـوه لتكون 
حليلـة له فقط، دون أن يقرتب منهـا، وبعد أن يتم 
تلقيح بويضة الزوجة، وبعد حصول احلمل يطلقها 
األخ لتعود إىل زوجها األول حتى يلحق الطفل به؟
جـ  الجيوز ذلك إذا كان تلقيح البويضة بإدخال املاء يف رحم املرأة. 
أما إذا كان التلقيح بإخراج البويضة من الرحم وتلقيحها يف اخلارج ثم 
إدخاهلا يف الرحم فيجري عليه ما يأيت يف جواب السؤال(١٧)، وعىل كل 
حال لو حصل ذلك فالولد ينسب لألجنبي صاحب احليمن ولصاحبة 
البويضة. نعـم يف التوارث بينه وبينهام إشـكال والالزم االحتياط. وال 

ينسب الولد للزوج الذي أخذ منه السائل املنوي اخلايل من احليامن.
أمـا تطليـق الزوجة بعد أخذ احليامن، ثـم عقد صاحب احليامن 

عليها، ثم إرجاعها له، فهو ال ينفع يف حتقيق املطلوب. 
سـليًام  الـزوج  حيمـن  كان  إذا  ١٧ـ  س 
وكذلك سائله املنوي سليًام، ومبيض الزوجة سليًام 
أيضـًا ولكن رمحها الذي يغذي الطفل عاطل، ففي 
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هذه احلالـة يمكن ختصيب حيمـن الزوج وبويضة 
الزوجـة يف أنبـوب خارجي، ثـم زرع اللقيحة بعد 
ذلـك يف رحـم امـرأة أجنبيـة صالــح. فهـل جيوز 
ذلـك؟ وبمن يلحق الطفل بعد الـوالدة؟ بصاحبة 
البويضة وهـي الزوجة أو بصاحبـة الرحم املغذي 

وهي األجنبية؟
ج ـ األحوط وجوبًا ترك ذلك وعدم حضن املرأة بويضة ملقحة 
بحيمن غري زوجها. إال أن تطول املدة، بحيث خترج البويضة واحليمن 
عـن كوهنام ماًء، ويصـدق عليها عرفًا أهنا جنني فيجـوز حينئٍذ حضن 

األجنبية له.
وعىل كل حال فالولد يلحق بالزوجني صاحبي البويضة واحليمن 

ـويرث منهام ـال باحلاضنة.
الرحـم  تلـف  مـن  تعـاين  زوجـة  ١٨ـ  س 
أو فقدانـه، إال أن مبيضهـا سـليم، فيقـوم الطبيب 
عندئٍذ بتخصيب بويضة الزوجة وحيمن الزوج يف 
أنبوب، ثم زرعه يف رحـم أجنبية كحاضنة للجنني 
بعـد إجراء العقد عليها من الزوج دون أن يبارشها 
(يواقعهـا) وعندمـا حيصـل احلمـل ويولـد الطفل 
يبـادر الزوج إىل تطليق هذه الزوجة الثانية (املعقود 
عليهـا) صاحبـة الرحـم احلاضـن ليلحـق الطفـل 

بالزوجة األوىل صاحبة البيضة. فهل جيوز ذلك؟ 
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وهل للثانية(احلاضنة)حـق يف احلاق الطفل 
هبا، وإن كانت البويضة ليست منها؟

وهنـاك ثمة فرض آخر، وهو: لو أن الزوج 
واقـع الثانية (احلاضنة) التي عقد عليها. واتفق أهنا 
محلـت منـه أيضًا عندئذ سـيكون يف رمحهـا جنينان 
العلـم  ان  علـًام  الثـاين؟  مـن  األول  ـز  يميَّ فكيـف 
احلديث يمكنه تشـخيص عائدية كل طفل، وذلك 

عن طريق تطابق األنسجة.
ج ـ البـأس بذلـك، ويلحـق الطفـل بالزوجـة األوىل صاحبـة 
البويضة، ال باحلاضنة. أما يف الفرض اآلخر فكل طفل يلحق بصاحبة 
البويضة التي تكون منها. ومع االشتباه ال طريق رشعي للتمييز، وجيوز 

الرجوع للطرق العلمية إذا اوجبت العلم بُأم كل من الطفلني. 
س ١٩ـ إذا كان الـزوج والزوجـة كالمهـا 
غري قادر عىل االنجاب بسبب تلف خصية الزوج، 
وكذلـك تلف مبيض الزوجة، ولكن رمحها سـليم 
يمكنـه احتضان جنني. فهل حيـق للزوج وبموافقة 
الزوجـة أخـذ حيامـن مـن أخيـه أو مـن أجنبـي 
وإضافتهـا إىل سـائله املنـوي اخلـايل مـن احليامـن
بواسـطة الطبيب ـ ثم يتم ختصيب هذا السائل   ـ 
اخلليـط ببويضـة امـرأة أجنبية، ومن ثـم زرعه بعد 

التخصيب يف رحم الزوجة؟
فـام هو نظر الرشع الرشيف يف هذه العملية؟ 
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وبمن يلحق الطفل بعد الوالدة؟
ج ـ أما ختصيب بويضة املراة األجنبية بالسائل املذكور فاألحوط 
وجوبـًا تركه. وأما زرعه بعد التخصيب يف رحم الزوجة فيجري عليه 
مـا تقدم يف جواب السـؤال (١٧) ولو حصل ذلـك فيلحق الطفل بعد 
الـوالدة بصاحب احليمـن وصاحبة البويضة. لكـن يف ثبوت التوارث 

بينه وبينهام إشكال فالالزم التصالـح. 
س ٢٠ ـ  زوجة مبيضاها تالفان، فإذا أخذنا 
مبيضـًا مـن امـرأة أجنبيـة حّيـة أو ميتـة، وزرعناه 
بجانب املبيض التالف للزوجة ثم صار محًال طبيعيًا 
يف رمحهـا أو عن طريـق األنبوب، فهل جيوز ذلك؟ 

وملن ينسب الطفل؟
وكذلك احلال إذا كان رحم الزوجة تالفًا هذه املرة وليس املبيض، 
وزرعنـا هلا رمحًا كامًال مأخوذُا مـن أجنبية حية أو ميتة، وصار هلا طفل 

فام هو موقف الرشع من هذا االجراء؟ وملن يعود الطفل؟
جـ  جيـوز ذلك يف مجيع الفـروض ويلحق الولد بالزوجني. لكن 
ذكرنا يف جواب السـؤال السـابع أنه ال جيوز اقتطـاع الرحم أو املبيض 

من املرأة امليتة املسلمة. فليالحظ. 
س ٢١ـ رجل خصيتاه تالفتانـ  ومها مصدر 
وزوجتـه مبيضهـا  احليامـن والسـائل املنـويـ   
تالـف أيضًا فـإذا زرعنا للرجل خصيـة من أجنبي 
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أو مـن أخيـه، وزرعنا للمـرأة مبيضًا مـن أختها أو 
مـن أجنبية. وصار هلا طفل. فهل جيوز ذلك؟ وملن 

ينسب الطفل؟
ج ـ جيـوز ذلك وينسـب الطفل للزوجني. لكـن الجيوز اقتطاع 
يشء مـن أجـزاء املسـلم امليت، عـىل نحو مـا تقدم يف جواب السـؤال 

السابع.
مـن  خصيـة  للرجـل  زرعنـا  إذا  ـ   ٢٢ س 
أجنبـي، وكان مبيـض زوجته سـليًام، ولكن رمحها 
عاطـًال فـإذا أخذنا احليامـن من اخلصيـة املزروعة 
للرجـل، ولقحنـا هبا بويضـة زوجتـه يف األنبوب، 
وبعـد حصول اجلنـني نزرعه يف رحـم أجنبية حتى 
يصـري طفـًال فهل جيوز ذلـك؟ وهل يكـون حلوقه 

بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم؟
جـ  جيوز تلقيح بويضة الزوجة باحليامن املذكورة، أما زرعها بعد 
التلقيـح برحم األجنبية فيجري فيه ما تقدم يف جواب السـؤال (١٧)،

أما الولد فيلحق بصاحبة البويضة. ويتم التوارث بينهام.
ولكـن  تالفتـان،  خصيتـاه  رجـل  ٢٣ـ  س 
زوجته سـليمة، وزرعـت له خصية مـن أجنبي أو 
مـن أخيه، متامًا كام تزرع الكلية، وصار له طفل من 
زوجته السـليمة، فام موقف الرشع من هذه احلالة؟ 
ج ـ جيـوز ذلك. ويلحق الولـد بالزوجني، ويتم 
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التـوارث بينـه وبينهـام. لكـن تقـدم يف جـواب 
السـؤال(٢١) املنـع من اقتطـاع يشء من أجزاء 

املسلم امليت، أما من احلي فجائز.
س ٢٤ـ يصـادف أن يصـاب الـزوج بتلف 
األنابيـب املنويـة املوصلـة للحيامن ثـم زرعت له 
أنابيـب مـن شـخص آخـر أو مـن احلبـل الـرسي 
للطفـل، ثم واقع زوجته وصـار له طفل، أو يكون 
العكـس. أنابيب مبيض زوجتـه املوصلة للبيوض 
تالفة ولكن مبيضها سـليم، وزرعت هلا أنابيب من 
أجنبية أو من احلبل الرسي للطفل وصار هلا طفل. 

فام هو املوقف الرشعي من هاتني احلالتني؟
ج ـ جيـوز ذلـك ويلحـق الطفل بالزوجـني. ويتم التـوارث بينه 
كام تقدم يف  وبينهـام. نعـم الجيوز أخذ يشء من أجزاء املسـلم امليت،ـ 

جواب السؤال(٢١).
س ٢٥ـ شـخص أخـذت منـه مـادة منويـة 
وبعـد ذلك تزوج امـرأة فهل جيـوز تلقيحها بامدته 

املنوية املأخوذة منه قبل الزواج؟
 ج ـ نعم جيوز.

س٢٦ـ رجل استخرج حيمنًا من منيه وطلب 
حفظه وأوىص إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته
فامت ولقحت به زوجته  ألنه مل يرزق طفًال ـ   ـ 
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بعد شهرين من وفاته ومحلت منه:
أ ـ فام حكم هذه الوصية؟

ج ـ هـذه الوصيـة غري نافـذة ألن املرأة بموت الـزوج خترج عن 
عصمته، وحيرم تلقيح املرأة بامء غري زوجها.

ب  ـ وهل جيوز للمرأة القبول أو الرفض؟
جــ ـ جيب عىل املـرأة الرفض وحيـرم عليها 

القبول.
د ـ  وهـل يعترب الولد ولـدًا رشعيًا للمتوىف 

ولزوجته؟
جـ  األحوط وجوبًا كونه ولداً رشعيًا هلام، وال يظهر أثر االحتياط 
املذكور إال يف التوارث بينه وبني طبقات املرياث من طريف األب واألم. 
أمـا إذا وقـع التلقيح غفلة عـن احلرمة املذكورة وبتخيـل جوازه رشعًا 

فيلحقه حكم ولد الشبهة يف كونه ولداً رشعيًا وارثًا وموروثًا.
نعم ال يرث عىل كل حال من أبيه وال من كل من يموت قبل انعقاد 
نطفته بتلقيح البويضة باحليمن، بل مرياثهم ينحرص بمن هو موجود من 
طبقات املرياث حني موهتم. وإنام يرث الطفل املذكور احتياطًا أو جزمًا 
من خصوص من يموت بعد انعقاد نطفته من طبقات املرياث من الطرفني.
هــ ـ وما حكم التـوارث بني الولد وكل من 

أبويه؟
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ج ـ يظهر اجلواب عنه يف جواب الفرع املتقدم.
و ـ ومـا هو احلكم يف املوارد املتقدمة لو كان 

التلقيح بعد انتهاء العدة؟
ج ـ ال أثـر للعـدة، ألهنا بائنة، فال فرق يف مجيع ماسـبق بني كون 

التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها.
س ٢٧ـ امرأة تويف زوجها فأخذوا من مادته 

املنوية ولقحوا هبا بويضة املرأة. والسؤال هنا:
أ ـ ماحكم أخذاملادة املنويةمنه تكليفًا ؟ 

ج ـ يشكل جوازه إذا مل تكن فيه مصلحة للميت، كام هو الغالب 
والدائم .

ب ـ هـل جيـوز للمرأة وللطبيـب املعالج أن 
يـزرق املادة يف رمحها أو يلقح هبا البويضة ويزرعها 

يف رمحها بعد ذلك؟
 ج ـ األحـوط وجوبـًا ترك ذلـك، ألهنا بموته تصـري أجنبية عنه 
فتدخل يف املسألة الثالثة من أحكام األوالد من اجلزء الثالث من رسالتنا 

(منهاج الصاحلني). فلرتاجع .
جــ  هل الولد يعترب رشعًا ابنًا للميت؟ وهل 

يستحق االرث ؟
 ج ـ نعم يعترب ابنًا له، إال أنه ال يرث منه، ألنه بموته تنتقل تركته 
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لورثته املنتسبني له من أي طبقة من طبقات املرياث. لعدم انتساب الولد 
املذكور للميت بعد، ليحجبم عن بعض االرث أو عن متامه ومل ينتسب 
إال بعد التلقيح وال دليل عىل كون االنتسـاب املذكور موجبًا النقالب 

ملك الرتكة، الختصاص دليل مرياث الولد بالولد حني املوت.
س ٢٨ـ مـا هو حكم ولـد التلقيح من باب 

البنوةوالنفقةواإلرث واحلضانة وغريها؟
ج ـ إذا كان التلقيـح بني بويضـة الزوجة وحيمن الزوج فترتتب 

األحكام املذكورة كافة.
س ٢٩ـ إدخـال مـاء الرجل يف رحـم امرأة 
أجنبيـة بطريقة التلقيـح الصناعي هل يرتتب عليها 

أحكام حد الزنى؟
ج ـ ال يرتتب الزنى وال جيب احلّد، وإنام هو حمرم ال غري.

س ٣٠ ـ رجـل زرع نطفتـه يف رحـم امـرأة 
أجنبيـة بواسـطة الوسـائل الطبية، متفقـًا معها عىل 
محـل اجلنـني مقابل مبلغ معني من املـال، ألن رحم 
زوجتـه ال يتحمل محل اجلنـني، والنطفة مكونة من 
مائه هـو وماء زوجته الرشعية وإنـام املرأة األجنبية 
وعاء حامل فقط.لكن حدثت بعدئٍذ مشكلة وهي: 
أن املـرأة املسـتأجرة للحمل طالبـت بالولد 

الذي نام وترعرع يف أحشائها فام هو احلكم؟
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ج ـ الولد ليس هلا، وليس هلا حق املطالبة به وبحضانته.
س ٣١ ـ ما هو رأي سـامحتكم حول عملية 
نقل خصية من شـخص خصب جنسيًا إىل شخص 
آخر عقيم حيتاج إىل خصية لو فرضنا نجاح العملية 

جراحيًا؟
مع العلم أن اخلصية هي مكان إنتاج النطف 
واهلرمونـات اجلنسـية، وهـذه النطف هـي إحدى 
طـريف عمليـة اإلخصـاب لتكوين اجلنـني الحقًا، 

وملن تعود أبوة هذا اجلنني؟
مالحظة: اخلصية تتكون من:

أقنيـة حتتـوي عىل خاليـا تولد النطف  ١ـ  
وخاليـا من نـوع آخر تقـوم بتغذية النطـف وأقنية 

أخرى تقوم بنقل النطف إىل داخل اجلسم.
خاليـا بني األقنية املولدة للنطف تفرز  ٢ـ  
هرمون التستوسـتريون الذي حيفز ظهور الصفات 

اجلنسية الذكرية.
وكذلك املني يتكون من جزأين مها:

١ـ السـائل املنـوي: يتكون ويفـرز من غدة 
الربوسـتات وغدة كوبر وبعض السـوائل الرببخ 

باإلضافة إىل القنوات املنوية.
٢ـ النطف: يتم تكوينها وإنتاجها من خاليا 
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موجـودة يف أقنيـة داخـل اخلصيـة وثـم تنتقل عرب 
قنوات ناقلة إىل داخل اجلسـم ثم إىل خارج اجلسم 

عرب االحليل بعد أن ختلط مع السائل املنوي.
جـ  العملية املذكورة جائزة يف نفسها لكنها تستلزم كشف العورة 
وملسها من قبل الطبيب املعالج فال جيوز اإلقدام عليها إال مع الرضورة 
امللزمـة لذلـك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعـود أبوة الولد للثاين 

الذي انتقلت له اخلصية السليمة.
س ٣٢  ـ قـرأ يف جـواب عـىل اسـتفتاءات 
أن التلقيـح االصطناعي جائز والإشـكال فيه لكن 
حيرم النظر اىل عورة املرأة وكذلك حيرم االسـتمناء 
املنـوي  السـائل  فحـص  حالـة  يف  حتـى  للرجـل 
ويذكـر أنه الجيـوز األ يف احلـرج الشـديد علًام بأن 
التلقيـح االصطناعي اليمكن إالعـن طريق النظر 
واالسـتمناء فام هو يف إذا ُاريد ذلك ؟ وماهو مقدار 

احلرج املفروض الذي من خالل ترتفع احلرمة؟ 
ج ـ جيوز ذلك يف حالة احلرج الشديد واملقصود منه االحتياج إىل 
الذرية بنحو شديد مما يؤدي إىل ضيق وال يكفي جمرد الرغبة يف الذرية علًام 
أنه قد يمكن التخلص من االستمناء املحرم من خالل مالعبة الزوجة.












عليكـم  نعـرض  السـيد  سـامحة  ـ    ٣٣ س 
احلـاالت املتبعـة يف عمليات األنابيـب، نرجو بيان 

أي احلالتني جيوز العمل هبا؟
 احلالـة األوىل: جيري سـحب أو اسـتئصال 
نسـيج أو جزء من النسـيج الذي يتولد فيه احليمن 
من اخلصيـة، وهـذه العملية تكون بواسـطة جهاز 
يؤدي العملية برسعة عالية، ويف نفس الوقت يتم يف 
مكان آخر سـحب البويضة من الزوجة من الرحم 
وذلـك يتـم طبعًا بعـد حتديد وقت نـزول البويضة 
وربام بواسـطة طبيب أو طبيبة أو كالمها معًا. ويتم 
الذي يولـد احليامن ــ  خارجـًا زرع النسـيج ــ 
مع البويضة داخل أنبوب وذلك الختصار وجتاوز 
مرحلـة انتقـال احليمـن مـن الـزوج إىل الزوجة يف 
احلالـة الطبيعيـة وذلـك ألن هذه املدة هي السـبب 
يف عـدم وصول احليامـن بنفس القـوة إىل البويضة 
وذلـك لضعفهـا وهلـذا ال يتـم التلقيـح. ثـم يبقى 
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التلقيح خـارج رحم املرأة ملدة (٤٨) سـاعة تقريبًا 
يف احلاضنة، ثم يتم بعدها إعادة البيضة املخصبة إىل 

رحم الزوجة وربام أيضًا بواسطة طبيب أو طبيبة.
احلالة الثانية: يتم سـحب احليامن والسـائل 
املنـوي مـن خصيـة الـزوج بواسـطة إبرة سـحب 
مـع  أنبـوب ـ  وتوضـع يف حاويـة زجاجيـة ـ 
منشـطات أو مقويات للحيامـن وتبقى يف احلاضنة 
لفـرتة حمـدودة. ثم يتم حقـن هذا السـائل يف رحم 
املـرأة وذلك بواسـطة حاقنـة خاصة بذلـك يدويًا 

بواسطة طبيب أو طبيبة.
جيوز القيام بالعمليتني املذكورتني أعاله إال أنه حيث كان  ج ـ 
القيام هبام يسـتلزم كشـف العورة وملسـها من قبل الطبيب املعالـج فال 

جيوز اإلقدام عليها إال مع حصول احلرج من عدم اإلنجاب.
ويلـزم التأكـد من عدم حقـن ماء آخر غري ماء الـزوج، كام يلزم 

تقديم املامثل يف الذكورة واألنوثة يف إجراء العملية مع اإلمكان.
س٣٤ـ احليمن والبويضة من الذكر واألنثى 
إذا وضعت يف األنابيب الطبية هل هذا العمل جائز 

أم ال إذا كان من امرأة وزوجها؟
ج ـ نعم هو جائز ولكنه يلزم منه كشـف العورة وملسـها فيجري 

فيه ما سبق.
العقم ـ  س٣٥ـ يف حال عدم اإلنجاب ـ 
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يقـوم األطبـاء بفحـص الزوجـني ويبـدأ الفحص 
بالرجـل فـإذا كان سـليًام فحـص حال املـرأة وإال 
اكتفـى به. هل جيوز للرجل الكشـف أمام الطبيب 
وإعطـاء منيـه لالختبـار ويؤخـذ املنـي يف بعـض 
األحيـان بطريقـة العـادة الرسية؟ وهـل جيوز أخذ 
منـي الرجـل واملـرأة ووضعـه يف أنبـوب معني ثم 
يدخـل يف رحـم املـرأة؟ وهل جيـوز أخـذ احليوان 
املنوي مـن داخل اخلصية بواسـطة عملية جراحية 
ثم يتم تلقيح بويضة املرأة به ووضعها يف أنبوب ثم 

بعد فرتة تلقح املرأة هبا؟
ج ١ـ إنام جيوز كشف العورة إذا كان عدم اإلنجاب يسبب نوعًا 
مـن احلـرج وال جيوز أخذ املني من طريق العادة الرسية إال مع انحصار 

األمر هبا حينئٍذ.
٢ـ وال مانـع مـن مجع ماء الرجل واملـرأة يف أنبوب ثم إدخاله يف 

رحم املرأة.
٣ـ وال مانـع أيضـًا مـن أخذ احليـوان املنوي مـن داخل اخلصية 

وتلقيح بويضة املرأة به ثم وضعها يف الرحم.
س ٣٦ ـ يقـوم بعـض األطبـاء هـذه األيام 
بخلـط ماء الرجل (الزوج) مع ماء املرأة (الزوجة) 
يف أنبوبـة االختبار، فيتكون من ذلك عدة أجنة هي 
بدايـة النشـوء البـرشي، واحلال هنـا يـختلف عن 



.................................فقه االستنساخ البرشي واخلاليا اجلذعية وفتاوى طبية  ٥٨

التلقيـح الطبيعـي يف الرحـم، حيـث يتكـون عادة 
جنني واحدًا أو اثنان أو ثالثة أو… لكن يف األنبوبة 
يـؤدي إىل تكون عدة أجنة، فهل جيب زرعها مجيعًا 
يف رحـم األم علًام بأن ذلك قـد يؤدي إىل هالكها؟ 
وهل جيـوز انتقاء جنني واحد وقتـل الباقي؟ وهل 
جتب الدية علًام بأن عدد هذه األجنة قد يكون كثريًا 
جدًا بحيث يصعب عده، فام احلكم يف ذلك؟

ج ـ ال بأس بقتل هذه األجنة ما مل تلج فيها الروح. نعم األحوط 
وجوبًا وضع ما يمكن وضعه يف رحم األم إذا رضيت بذلك، وال جيب 

عليها الرضا به.
س ٣٧ ـ يف بعض املستشـفيات قد يتعرض 
املريـض ملالمسـة املمرضـات أثنـاء أخـذ النبـض 

وقياس الضغط فام هو احلكم؟
ج ـ إذا بلغ األمر حد الرضورة فال بأس وإال فال جيوز.

س ٣٨ــ هل جيوز للطبيب أن يكشـف عىل 
املرأة يف:

أـ  حالة اعتقادها بأن هناك رضورة ال يمكن 
تأخريها؟

ج ـ املـدار يف جـواز الفحص للطبيـب احتامله احتـامًال معتدًا به 
حاجـة املرأة الصحيـة لفحصه، بحيث ال تقوم الطبيبـة مقامه يف ذلك، 
وال أثـر العتقـاد املرأة املريضة أو احتامهلا يف تشـخيص وظيفته، بل أثر 
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ذلك جواز بذل نفسها لفحصه، وإن مل جيب عليه االستجابة.
نعـم إذا كان اعتقادهـا وجـود احلاجـة لفحصـه موجبـة لعـدم 
اطمئناهنا لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعالجها، وكانت يف حاجة 
للعـالج رجع ذلـك إىل حاجتها لفحصه وجاز لـه الفحص وإن اعتقد 

استغناءها بالطبيبة عنه.
وكذا إذا كانت يف حالة نفسـية سـيئة خيشـى منها نتيجة االعتقاد 
املذكور، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعالج عضويًا، ألهنا حينئٍذ 

يف حاجة إىل فحصه هلا من الناحية النفسية.
بـ  حالـة شـك الطبيب برضورة الكشـف 

عىل املرأة عند ادعائها الرضورة؟
ج ـ يظهر اجلواب مما سبق.

جــ ـ حالـة تأكـد الطبيـب بعـدم رضورة 
الكشف عىل املرأة لكن املرأة تطلب الكشف؟

ج ـ يظهر اجلواب مما سبق.
س ٣٩ ـ عند أخذ عينة الدم من املريض، قد 
ال جيد الرجل رجًال بل يوجد امرأة وكذا العكس. 
حالـة  غـري  يف  العينـة  أخـذ  جيـوز  هـل  ـ  أ 
الـرضورة، بـل يف حالة الكشـف العـام حينام يريد 

اإلنسان أن يتأكد عىل صحته العامة؟
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ج ـ إذا مل تكن هناك رضورة فال جيوز الكشـف إذا اسـتلزم املس 
أو النظر املحرمني.

ب ـ أو يف حالـة الشـك هـل هناك رضورة 
أو ال؟

ج ـ إذا كان احتـامل احلاجـة معتدًا به بحيـث يتحقق اخلوف من 
الرضر جاز ذلك.

جـ ـ   وهل جيب عليه الذهاب إىل املستشفيات 
اخلاصـة املتوقفـة عىل بـذل املال لتحصيـل املامثل؟

ج ـ نعم جيب إذا مل يكن املال مرضًا به.
دـ  وكذا يف حالة العالج، فهل جواز الذهاب 
إىل املستشفى يتوقف عىل عدم إمكان احلصول عىل 

املامثل؟
ج ـ نعـم يتوقـف عىل عدم إمـكان احلصول عىل املامثـل إذا كان 

العالج مستلزمًا للنظر واملس املحرمني.
هــ ـ ولـو كان يتوقف عىل قطع مسـافة بأن 
يسافر من قم إىل طهران أو من االحساء إىل الدمام. 

هل جيب مع اإلمكان؟
ج ـ نعم جيب إال إذا كان قطع املسافة حرجيًا.

س  ٤٠ ـ اضطررت لعرض زوجتي ملرض 
أمل هبا عىل أكثر من طبيبة نسائية ولكنها مل تشف ومل 
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تتحسـن، وعلمـت بوجـود طبيب ماهر قـد عالج 
نفـس احلالة بنجـاح فهل يل أن أعرضهـا عليه علًام 
بأن مرضها نسائي يستلزم كشف العورة وملسها؟

ج ـ جيوز ذلك يف الفرض املذكور.
س  ٤١ ـ هل جيوز للمرأة أن تعرض نفسـها 

عىل الطبيبة للفحص لغرض طلب الولد؟
ج ـ إذا كان يف ذلك رضورة عرفية فال بأس.

س ٤٢ـ  املـرأة املصابـة بالعقـم هل جيوز هلا 
العـالج منه وإن أدى إىل التكشـف أمـام الطبيبة أو 

الطبيب؟
ج ـ الظاهـر جواز التكشـف املذكور من أجـل التداوي يف املقام 

وغريه، وخصوصًا إذا كان حتمل العقم حرجيًا كام هو الغالب.
س ٤٣ ـ مـا احلكم يف فحص املـرأة ظاهريًا 
مـع العلم بأنه يشـمل فحص الصدر وملسـه، وهذا 
مطلوب إلكامل الفحص عىل القلب والتنفس؟

ج ـ ال بأس بذلك مع حاجة املريضة لكن البد من االقتصار عىل 
أقل مقدار من اللمس والنظر املحرمني.

س ٤٤ ـ هـل جيوز لألجنبي النظر لألعضاء 
الباطنيـة للمرأة مثل كبدهـا أو قلبها أثنـاء العملية 
اجلراحيـة مـن دون رضورة كام قـد يتحقق لبعض 
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املمرضني يف غرفة العمليات اجلراحية؟
 ج ـ ال جيوز إال عند احلاجة من أجل صحتها.

س ٤٥ ـ هـل جيـوز النظـر لصـورة أعضاء 
املـرأة عـىل األشـعة للشـخص األجنبـي مـن دون 

رضورة إذا كان يعرفها؟
ج ـ نعم جيوز.

س ٤٦ ـ بعـض الفنيـني يف قسـم العمليات 
حيـرضون عمليـات جتـري يف األعضـاء التناسـلية 
دون احلاجة لوجودهم سوى ملالحظة كيفية إجراء 
العملية واالستفادة الشخصية، ما هي نظرة الشارع 

املقدس يف ذلك؟
جـ  حيرم عليهم القيام بذلك إذا استلزم النظر املحرم إال أن يتوقف 

عليه التعلم الواجب كفاية من أجل سد حاجة املؤمنني املتوقعة. 
عـىل  العمليـة جيـب  بعـد إجـراء  ٤٧ ـ  س 
املوظفـني مالحظـة املريض مـن حيـث العالمات 
احليوية (كقياس الضغط ودرجة احلرارة والنبض) 
علـًام أن املريض حتـت مفعول التخديـر، ما احلكم 
يف ذلـك إذا كان املوظـف رجـل واملريـض امـرأة. 

والعكس كذلك؟
ج ـ الـالزم االقتصار يف ذلك عىل صورة انحصار األمر باجلنس 
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املختلف مع احلاجة الصحية امللزمة بذلك.
س ٤٨ ـ جتـري عمليـات تناسـلية للرجـل 
مثـل عملية غدة الربوسـتات بحضـور املمرضات 
يف  احلكـم  مـا  التخديـر،  كفنيـات  املسـاعدات 

حضورهن للمساعدة؟
ج ـ جوابه كاجلواب السابق. 

س ٤٩ ـ تتوقـف دراسـة طالـب الطب عىل 
بعـض املقدمات منهـا احلضور عنـد طبيب حاذق 
أثنـاء قيامـه بعمليـة جراحيـة فقد يضطـر الطالب 
املتعلم إىل النظر إىل املرأة وقد يضطر أحيانًا إىل ملس 
اجلسـد بل العـورة وهذا يشء يتوقف عليه دراسـة 
الطـب يف هـذا الزمـان، فهل جتـوز دراسـة الطب 

واحلال هذه اختيارًا؟
ج ـ ال جيـوز ذلك إال إذا توقف عليـه التعلم الواجب، وال جيب 

التعلم إال إذا توقف عليه سّد احلاجة املتوقعة للمؤمنني.
س ٥٠ ـ وكـذا احلـال بالنسـبة للفتـاة التـي 
ترغب يف دراسـة الطب واحلال كام بني يف السـؤال 

السابق؟
ج ـ احلـال فيهـا هـو احلال يف الرجـل. نعم يرتجح طب النسـاء 

للمرأة ألهنا أحرى بسّد حاجة النساء.
س ٥١ـ  بعض األطباء يطلبون من الطالب 
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االطالع عىل بعض املراجع الطبية حيث أهنا حتتوي 
عىل صور طبيعية ورسومات لألعضاء التناسلية لكال 
اجلنسني لإلفادة والبحث، ما رأي الرشع يف ذلك؟
ج ـ البـأس بالنظر حينئـٍذ إال إذا كان بريبة وتلـذذ فإن األحوط 

وجوبًا حينئٍذ تركه. 
األعضـاء  فحـص  جيـوز  هـل  ـ   ٥٢ س 

التناسلية من قبل طالب تدريب الطب؟
ج ـ جيوز ذلك إذا كان برىض املريض وتوقف عليه تعلم الطالب 

ووجب التعلم كفاية من أجل سّد حاجة املؤمنني املتوقعة. 
النسـاء والـوالدة  طـب  طالـب  ٥٣ ـ  س 
يطلب منه إجبارًا فحص األعضاء التناسلية للمرأة 

ـوإال سريسب. فام احلكم يف ذلك؟
ج ـ ال جيوز ذلك إال إذا توقف عىل ذلك نجاحه وكان يف نجاحه 

دفع رضورات متوقعة للمؤمنني ال تنهض هبا النساء الطبيبات.
س ٥٤ ـ يف املستشـفى يطلـب مـن املـرىض 
الذين يعانـون من عدم االنجاب عينة من السـائل 

املنوي، ويتم استخراجها بإحدى األمور التالية:
أ ـ تدليـك غـدة الربوسـتات مـن فتحة   

الرشج بواسطة إصبع الطبيب أو املمرض؟
ج ـ أ. التدليك املذكور جائز يف نفسـه إال أن يستلزم ملس العورة 
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والنظر إليها فال جيوز إال أن يتوقف التخلص من العقم عليه.
ب ـ استخدام العادة الرسية؟

ب ـحيـرم القيام بالعادة الرسية إال مع االضطرار إليها من أجل 
التخلـص من العقم، وعليه فيلزم تقديم التدليك عىل العادة الرسية مع 

اإلمكان.
جـ ـ استخدام آلة خاصة للتدليك؟

ج ـال بـاس هبـا إال أن تؤدي إىل نظر األجنبـي للعورة فيتوقف 
جوازها عىل انحصار التخلص من العقم عىل ذلك.

س ٥٥ ـ حالة مرضية اسـتدعت أن يطلب 
الطبيـب مـن مريضه فحـص السـائل املنـوي بعد 
تعذر إخراجه بالطريـق الرشعي ألن إخراجه البد 
أن يكـون عنـد الطبيب، فهل جيوز اسـتعامل العادة 

الرسية (االستمناء)؟
ج ـ إذا اضطـر املريض إىل ذلك جـاز له، ذلك مع تعذر إخراجه 

مع الزوجة أوًال.
س ٥٦ ـ إذا أراد شـخص أن يـختـرب مدى 
قدرته عىل االنجاب، فطلب منه الطبيب أن يـخرج 

السائل املنوي ليفحصه؟
ج ـ ما دام غري مضطر لذلك فال جيوز له االستمناء.
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س ٥٧ ـ مـا حكـم النفقـة عـىل الطفـل من 
تلقيـح البويضـة بحيمـن رجل اجنبـي (إذا حصل 
التلقيح خارج الرحم ثم زرعت البويضة فيه)؟

ج ـ جيب االنفاق يف الصورتني.










س ٥٨ ـ إحـدى أخواتنـا املؤمنـات حيـث 
أهنا طبيبة نسـائية تعترب طريق منع احلمل عند املرأة 
باسـتعامل اللولـب طريقـة واسـعة االنتشـار، وقد 

قرأت يف جملة طبية أجنبية ما ييل:



البويضـة  التصـاق  مـع  يتعـارض  ١ـ 
مرحلـة:  وتسـمى  الرحـم  جـدار  يف  املخصبـة 

.(BLASTCYST)
٢ـ يقلل أنزيامت الرحم فيمنع احلمل.

٣ـ يمنع وصـول احليمن إىل قناة فالوب أي 
إىل البويضة.

٤ ـ هـل يمكن بيان احلكـم الرشعي يف هذه 
املسألة من جواز استعامل اللولب أو عدم اجلواز؟

ج ـ ملـا كان منـع التلقيح وختصيب البويضة حـالًال واملحرم هو 
قتـل البويضة بعد ختصيبها، فعىل ضوء ما تقدم ال ُيعلم بأداء اسـتعامل 
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اللولـب إىل قتـل البويضة بعد ختصيبها. وعليه حيل اسـتعامل اللولب. 
واهللا سبحانه وتعاىل العامل.

اختصاصيـة بأمـراض  طبيبـة  إين  ٥٩ ـ  س 
النسـائية والتوليد واجلراحة النسائية العامة، ومعي 
لفيـف مـن الطبيبـات بنفـس االختصـاص نقـوم 
بإجـراء عمليـات وضع اللولـب وعقـد األنابيب 
وإعطـاء حبوب منع احلمل. وهـذه العمليات تارة 

تكون بإذن الزوج وأخرى بدون إذنه. 
سيدي نرجو بيان حكم الرشيعة املقدسة من 

خالل سامحتكم يف: 
١ـ ما حكم إجراء هذه العمليات؟

ج ـ ال بـأس بذلك كله مع حاجة املرأة لذلك إلرضار احلمل هبا 
رضراً معتـدًا به، سـواء ريض الزوج أم ال. نعـم ال جيوز وضع اللولب 

إذا علم أنه يقتل النطفة بعد انعقادها.
٢ـ هل يشرتط إذن الزوج عند القيام بإجراء 

هذه العمليات؟
ج ـ إذا مل يكـن احلمل مرضًا باملرأة لكنها ترغب يف منع احلمل ال 

بأس:
بإجـراء العمليـات التي متنع احلمـل مؤقتًا وبإذن الزوج أما  أـ  
العمليات التي توجب العقم فاألحوط وجوبًا تركها. وكذا العمليات 
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التي متنع احلمل مؤقتًا إذا مل يأذن الزوج.
ب ـكـام ال بأس بوضع اللولب إذا مل يعلم بأنه يقتل النطفة بعد 

انعقادها، لكن األحوط وجوبًا اشرتاط ريض الزوج به.
جــ ـكام ال بـأس بوصف حبوب منع احلمـل وإن مل حيرز رضا 
الزوج. نعم األحوط وجوبًا للزوجة أن ال تسـتعمل احلبوب املذكورة 

إال برضا الزوج.
د ـإذا اسـتلزمت العمليات أو وضع اللولب كشـف العورة أو 
ملسـها فالالزم االقتصار عىل صورة حاجة املرأة لكشـفها، إما من أجل 

مراجعة طبية، أو حلاجتها ملنع احلمل وإن مل يبلغ األمر الرضر.
مـا حكم األموال التـي نحصل عليها  ٣ ـ 

نتيجة إجراء مثل هذه العمليات؟
ج ـ حتـل االجـرة واألمـوال املأخـوذة يف املـوارد التي حيـل فيها 

العمل، وحترم يف املوارد التي حيرم فيها العمل.
س ٦٠ ـ كثـر يف اآلونـة األخـرية اسـتعامل 

اللولب، فام هو احلكم الرشعي له ؟
 جـ  إذا مل يعلـم بأن اللولـب يقتل النطفة بعد انعقادها فهو جائز 
يف نفسـه إال أنـه حيث كان وضعه يسـتلزم كشـف العورة وملسـها من 
قبـل الدكتورة فال جيـوز اإلقدام عليـه إال مع االضطـرار إىل ذلك، أو 
يتم وضعه يف أثناء مراجعة اعتيادية للدكتورة بحيث ال يكون املحذور 
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املذكور من أجل وضع اللولب. وإنام من أجل املراجعة االعتيادية.
س ٦١ـ هـل جيـوز اسـتعامل مانـع احلمـل 
املسـمى باللولـب ولو اسـتعمل لفـرتة طويلة (٥، 
٦) سـنوات وأحـدث بعـض التغـريات يف الدورة 
الشـهرية، إذ حصلـت إفرازات لوهنـا جوزي قبل 
الـدورة وبعدهـا بثالثـة أيام ثـم تنقطـع، وحتصل 
تغمـس القطنة ـيف  افـرازات دمويـة متوسـطةـ  
بعـض األحيان، يف الصالة وغريهـا. ما حكم هذه 

احلاالت؟
جـ  ال بـأس باسـتعامل اللولـب إذا مل يعلم بكونـه يقتل البويضة 
بعـد التلقيح. وأما اإلفرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم 
احليض واالسـتحاضة بالـرشوط املقررة للحيض واالسـتحاضة، وال 
جمـال لتفصيلهـا يف هذه العجالـة، بل يرجع فيهـا لرسـالتنا العملية أو 

السؤال الشفهي.
س٦٢ـ هـل جيوز عقد بيـت الرحم إذا كان 

الزوجان ال يريدان اإلنجاب؟
ج ـ األحوط وجوبًا ترك ذلك إذا كان موجبًا للعقم الدائم، وإن 

كان موجبًا ملنع احلمل موقتًا فال بأس به.
س ٦٣ ـ مـا حكـم اسـتعامل األدويـة (ابر، 
رشاب، حبـوب) املانعـة للحمـل بـرىض الطرفني 
أو عدمـه، وهل يسـمح لـذوي األعـذار الرشعية 
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كاملرض ونحوه؟
ج ـ جيوز استعامل ذلك إال أن يؤدي إىل رضر بليغ بالصحة. نعم 
مع عدم الرضورة الصحية األحوط وجوبًا للزوجة إرضاء الزوج بذلك.
س ٦٤ ـ هل جيوز للمرأة اسـتخدام حبوب 

مانع احلمل أو ما شبه ذلك مثل زرق األبر؟
ج ـ نعم جيوز ذلك إال أن يكون ذلك مرضًا هبا رضراً شديدًا.

ملنـع  اللولـب  اسـتخدام  كان  إذا  ـ   ٦٥ س 
احلمل أفضل لبعض النسـاء فهل جيوز إذا اسـتلزم 

فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة؟
ج ـ يتوقـف ذلك عىل احلاجة ملنع احلمل، ولزوم الرضر املعتد به 
مـن بقية موانع احلمـل، بمرتبة يلزم احلرج من عدم اسـتعامل اللولب. 

وإذا دار األمر بني الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة.
هـذا إذا كان اسـتعامل اللولـب يف نفسـه حالًال لعـدم العلم بأنه 

يوجب قتل النطفة بعد انعقادها.
منـع  وسـائل  اسـتخدام  كان  إذا  ـ   ٦٦ س 
احلمل غري أمينة، أو ذات عوارض جانبية فهل حيق 

للمرأة اختيار اللولب يف هذه احلالة؟
جـ  جيوز اختيار اللولب وفق الرشوط املتقدمة يف جواب السؤال 

السابق.
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س ٦٧ـ تـأيت بعـض النسـاء إىل املستشـفى 
يف  رغبتهـا  لعـدم  الرحـم  ربـط  عمليـة  إلجـراء 
اإلنجـاب، علـًام بأهنـا ال تشـتكي مـن أي مـرض 

يعرض حياهتا للخطر:
أ ـ ما احلكم بالنسبة للمرأة؟

بـ  ما احلكم بالنسبة للمشاركني يف العملية 
من الرجال والنساء؟

ج ـ إذا كانـت عمليـة الربـط املذكورة تـؤدي إىل منع الرحم من 
االنجـاب كليًا بحيـث ال يمكن إعادتـه إىل حالتـه الطبيعية فاالحوط 
وجوبـًا تركها. إال مع حاجة املريضـة هلا صحيًا كام أن األحوط وجوبًا 

عدم قيام الطبيبة واملمرضني هبا إال يف احلالة املذكورة.
وأمـا إذا كان يمكن إعـادة الرحم إىل حالته الطبيعية بعملية ثانية 
فيجـوز القيـام بالعملية املذكـورة للمرأة نفسـها وملن يقـوم بالعملية. 
ولكـن البـد من جتنب إيقاعها بوجه يؤدي إىل ملـس بدن املرأة أو النظر 
إليـه مـن قبل الرجـل األجنبـي، فإنه ال حيل ذلـك إال مع حاجـة املرأة 

للعملية وتوقف العملية عىل األمر املذكور.
س ٦٨ـ  ما حكم العملية التي تسمى بـ(عقد 
الرحم) إليقاف االنجاب؟ وإذا أمر الزوج هبا فهل 
جتب إطاعتـه أم ال وإن كان هناك رضر يرتتب عىل 
عـدم الطاعة؟ وإذا متـت العملية فهل هناك حل أو 
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تكفري بعد الندم؟ وما حكم اللولب كذلك؟
جـ  األحـوط وجوبـًا عدم القيـام بعملية عقد الرحـم املؤدية إىل 
عدم القدرة عىل االنجاب حتى يف املسـتقبل، وال جتب طاعة الزوج لو 

أمر هبا. ومع القيام هبا ال يرتتب عليه إال االستغفار والتوبة.
وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة، ولكنه 
حيـث يوجب كشـف العـورة ومالمسـتها من قبـل الطبيبـة فال جيوز 

اإلقدام عليه إال مع االضطرار إىل منع احلمل وانحصار األمر به.
س ٦٩ـ هل جيوز للمرأة أن تستعمل موانع 
احلمـل مـن دون إذن زوجهـا؟ وهـل جيـوز هلا أن 

ختفي عليه ذلك؟
ج ـ ال خيلو عن إشكال واألحوط وجوبًا استئذانه. إال أن ختشى 

الرضر من احلمل، فال جيب عليها استئذانه، بل جيوز أن ختفيه.












نعرض عىل سـامحتكم حاالت اإلجهاض، 

ونرجو بيان مدى رشعيتها.
حـاالت  املتخصصـون  األطبـاء  يقسـم 

اإلجهاض إىل قسمني:
أوًال: اإلجهاض القرسي، وهو عىل نوعني:

أ ـ إجهاض قرسي ألسباب مرضية، تصيب 
املـرأة احلامـل التي يـخشـى منها عـىل حياهتا، فيام 
إذا اسـتمر احلمـل إىل هنايتـه، مثًال أمـراض اجلهاز 
التناسـيل، وأمراض الرحم املختلفة (الفايروسـية، 
واملكروبية) وكذلك أمراض الغدة النخامية والغدة 

الدرقية، وغريها.
ب ـ إجهـاض قرسي ألسـباب طبية، حيث 
أن هناك أمراضًا خيشـى منها عىل حياة املرأة احلامل 
يف حالة استمرار احلمل إىل هنايته، وذلك إذا كانت 
مصابة بواحد منها، مثًال أمراض القلب والرشايني 
وأمراض الكىل، وأمراض الرئتني، وما إىل ذلك مما 
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يقرره املتخصصون.
(وثانيـًا): اإلجهـاض املتعّمـد أو الطوعي، 
يعـزى هـذا النـوع مـن اإلجهـاض إىل األسـباب 

اآلتية:
أ ـ احلمـل غري الرشعي، للتخلص من العار 

والفضيحة.
األوالد  مـن  عـدد  لألبويـن  كان  إذا  ـ  ب 
وال يرغبـان بـوالدات أخـرى وبخاصـة إذا كانت 

الوالدات متقاربة ملا يالقيان من أتعاب.
جــ ـ بسـبب الوضـع االقتصـادي املتـدين 

للعائلة.
هذه هـي حـاالت اإلجهـاض املختلفة، فام 
هـو موقف الرشع األقدس من كل حالة من خالل 

األسئلة اآلتية:
يف أية حالة من احلاالت املذكورة  س ٧٠ـ  
أعاله يكون اإلجهاض مباحًا أو حمرمًا أو مكروهًا؟
ج ـ حيـرم اإلجهـاض يف مجيـع احلـاالت املذكـورة إال يف حالـة 
واحـدة، وذلك بـأن تتوقف حياة األم عىل اإلجهـاض، حيث يكون يف 
بقاء احلمل موهتا أو موت احلمل معًا، فيجب حفظها باإلجهاض بعد 

أن كان اجلنني ميتًا عىل كل حال.
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نعـم البد يف هـذه الصورة من التأكد من تعـذر حفظهام معًا ولو 
ببعـض االسـعافات والعالجات، ألن مسـؤولية قتـل النفس عظيمة، 

فالبد يف اإلقدام عليها من التأكد من حتقق الرضورة امللزمة بذلك.
يف أي طـور مـن أطـوار اجلنـني  س ٧١ ـ 

تكون احلرمة أو اإلباحة أو الكراهة؟
جـ  حيرم اإلجهاض يف مجيع أطوار اجلنني، وال يفرق بني األطوار 

يف ثبوت احلرمة الشديدة، ويف ثبوت الكفارة بذلك.
إذا كان اإلجهاض املتعّمد حمرمًا،  س ٧٢ـ  
فهـل حيرم هذا النوع أيضًا، إذا تـم قبل نفخ الروح 
يف اجلنني، علًام أن األطباء املتخصصني حددوا مدة 
نفـخ الـروح بـ(أربعـني ليلة) ابتـداًء مـن التلقيح، 
وهـي مدة مكـوث النطفة يف الرحـم وبعدها تدبُّ 

الروح يف اجلنني؟
ج ـ نعـم حيـرم اإلجهـاض حتى قبـل نفخ الـروح. ويف صحيح 
إسحاق بن عامر: ((قلت أليب احلسنg [يعني: اإلمام الكاظم]: املرأة 
ختاف احلبل فترشب الدواء فتلقي ما يف بطنها. قال: ال. فقلت: إنام هو 
نطفـة. فقـال: إن أول ما خيلق نطفـة))(١)، وال ينبغي التسـاهل يف هذا 

املحرم العظيم. 
س ٧٣ـ  هل هناك موارد جيوز فيها اإلجهاض؟

١ ـوسائل الشيعة ج ـ ١٩ ص: ١٥. 
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ج ـ ال جيـوز اإلجهـاض إال إذا توقفـت عليـه حيـاة األم بحيث 
يـدور األمر بني اإلجهاض وموت األم مـع جنينها. وكذا إذا دار األمر 

بني حياة األم وحياته يف مورد يعلم بأمهية حياهتا.
س ٧٤ـ هـل جيوز للمرأة املغتصبة إجهاض 

اجلنني؟
ج ـ ال جيـوز إجهـاض اجلنـني حتى لو كانت مغتصبـة، ألنه من 

قتل النفس املحرمة.
س٧٥ـ محلـت امـرأة محًال وبلـغ عمره (٦) 
أشـهر وقد ثبت بالتشـخيص الشـعاعي أنه مشـوه 
اخللقـة متامـًا ويقـول األطبـاء أنـه بمجـرد والدته 
يمـوت، وهو ما دام محًال يف رحم أمه يسـبب بقاؤه 
تكـون مياه غري طبيعيـة يف بطنها، وقد ثبت طبيًا أن 
ذلـك خطر عىل سـالمة األم، ففي هـذه احلالة هل 

جيب إجهاضه رشعًا أم ال؟
ج ـ إذا ثبت أنه يموت عند الوالدة فحياة أمه مقدمة عىل حياته.

س ٧٦ـ رجل رزق ولد مشوه اخللقة لتخلف 
عقله وتقرح جسده كله، وبعد عرضه عىل الطبيب 
املختـص نفى أن يكـون له عالج وعـزى ذلك إىل 
عامـل وراثـي وحـذر األب واألم مـن اإلنجاب. 
وبعـد مرور عرش سـنوات عـىل هذا الطفـل عانوا 
معانـاة ال يمكـن وصفهـا أقلها هو تبديل مالبسـه 
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كلهـا خالل أربع وعرشين سـاعة لتلوثهـا بالدماء 
واملواد التقرحية، ثم محلت املرأة مع شدة متنعها من 
احلمل وبعـد عرضها عىل الطبيـب احتمل احتامًال 
قويـًا بأن احلمـل مصاب بعني ما أصيـب به الطفل 
املذكـور، فهـل جيوز هلـام ـاألب واألم ـإسـقاط 

احلمل ومنعه؟
ج ـ ال جيوز إسـقاط الطفـل املذكور، وهذه املعانـاة من االبتالء 

الذي يزيد يف احلسنات أو يكفر عن السيئات إن شاء اهللا تعاىل.
س ٧٧ـ بعد تشـخيص الطبيب األخصائي 
المرأة حامل وتأكد لديه بواسـطة الكشـف بجهاز 
(السـونار) أن اجلنـني الذي هو بعمر مخسـة أشـهر 
مشـّوه ويويص بإسـقاطه. هـل جائز رشعـًا إجراء 
عملية اإلسقاط (اإلجهاض) يف هذه احلالة؟
ج ـ ال جيوز ذلك، بل هو من قتل النفس املحرتمة الربيئة.

يوضـع  س٧٨ـ يف حالـة اإلجهـاض (قـد 
اجلنني) امليت يف زجاجة، وهناك مسائل:

١ـ ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج ـ إذا كان قـد وجلتـه الـروح فهـو نجس. بل األحـوط وجوبًا 

اجراء حكم النجس عليه مطلقًا.
٢ـ مـا حكم مسـه مـن حيث لزوم الغسـل 

وعدمه؟
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ج ـ جيب الغسل بمسه إذا كان قد وجلته الروح، وال جيب يف غري 
ذلك.

٣ـ هل جيـب دفنه أو ال، ومن هو املسـؤول 
عـن ذلـك؟ ومـا هـو التكليـف امللقى عـىل عاتق 

الطبيب جتاه ذلك؟
ج ـ جيـب دفنـه إذا كان حمكومًا باإلسـالم، والوجـوب املذكور 

كفائي والبد من وقوعه بإذن الويل، كسائر املوتى.










الطبيـة يتـدرب  العلـوم  كليـة  يف  ٧٩ ـ  س 
الطـالب مـن الناحيـة الترشحييـة عـىل جثـث غري 

إسالمية جتلب من الدول األجنبية؟
أ ـ ما حكم ترشيح هذه اجلثث؟

ب ـ هـل جيـب الغسـل عـىل من مـس هذه 
من نظر  اجلثـث أثناء عمليـة الترشيح؟ وما حكمـ 

إىل عملية الترشيح؟
ج ـ جيـوز ترشيح اجلثث املذكورة إذا كانت لغري املسـلمني. كام 

جيوز النظر إىل عملية الترشيح، وجيب غسل املس بسبب مسها.
س ٨٠ ـ هل جيوز اسـتعامل جسـد امليت يف 

الترشيح لغرض الدراسة؟
ج ـ حيرم ترشيح جسـد امليت املسلم حتى لغرض الدراسة. وأما 

غري املسلم فيجوز ذلك فيه.
س ٨١ ـ هـل جيب الغسـل عنـد مس عضو 
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ميت أثناء عملية الترشيح؟ أرجو توضيح ذلك؟
ج ـ إذا كان العضو املمسـوس حيتوي عىل العظم فالالزم الغسل 
بمسـه وإال فال جيب. هذا إذا كان املمسـوس منفصًال عن اجلثة أما مع 

اتصاله هبا فيجب غسل املس مطلقًا.
س ٨٢ـ  إين طبيـب أخصائـي وعميل حيتاج 
إىل ملـس مججمة امليت باسـتمرار، وهنـا يتعذر عيل 
ارتـداء الكفـوف وذلـك ألهنـا متنـع عنـي حاسـة 
أن  العلـم  مـع  مهـم  مبـارشة  واللمـس  اللمـس، 
اجلامجم املتوفرة لدينا أغلبها أجنبية أو ملوتى أشـك 
يف غسـوهلا (غسـل امليـت)، ويتعـذر عيلَّ الغسـل 
باسـتمرار. فهل جيوز ملسها دون الغسل أو أستطيع 
أن أغسـلها بنفيس (غسل امليت) كي تصبح طاهرة 

أم ماذا أفعل؟
ج ـ إذا كانت اجلمجمة ملسلم مل جيز استخدامها لغرض الدراسة 

والتجربة، بل جيب دفنها.
. وأما إذا كانت لكافر مل جيب الغسل بمسها إذا كانت عظًام جمرداً
س ٨٣ ـ كـام إنني بحاجـة إىل اقتناء مججمة 
للدراسـة عليهـا خـارج املستشـفى، فهـل جيوز أن 
أمتلـك واحدة، بأن أشـرتهيا من السـوق؟ وبعنوان 

أي يشء تكون هذه املعاملة إن صحت؟
ج ـ إذا كانت للمسـلم مل جيز التعامـل عليها، ووجب دفنها بعد 
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لفها يف خرقة عىل األحوط وجوبًا. 
وأما إذا كانت لكافر فال بأس بالترصف فيها ورشائها.

س ٨٤ ـ هـل جيوز ترشيح امليت املسـلم إذا 
وافق أولياؤه؟

ج ـ ال جيوز ذلك.
س ٨٥ ـ يف بعـض الـدول ترشح جثة امليت 
بعـد موافقـة الـويل وتوقيعـه وإذا مل يوقع ال تسـلم 
اجلثة بل تبقى يف الربادات، فهل جيوز له التوقيع أو 

ال وتبقى اجلثة بدون دفن؟
جـ  إذا تعـذر الدفـن بدون ترشيح ومل جيـد االنتظار جاز التوقيع 

من قبل الويل عىل الترشيح.
س ٨٦ـ  هـل جيـوز ترشيـح اجلثـة لغـرض 
معرفة سبب الوفاة؟ وهناك فرق بني ترشيح املسلم 

والكافر؟
ج ـ ال جيوز ترشيح املسلم لذلك، احرتامًا له.

س ٨٧ ـ لـو توقـف حفظ حياة مسـلم عىل 
ترشيح بدن ميت مسـلم ومل يمكن ترشيح بدن غري 
املسـلم وال مشكوك اإلسالم، ومل يكن هناك طريق 

آخر حلفظه هل جيوز ذلك؟
ج ـ نعـم جيـوز، بل جيب. نعـم تثبت دية امليت عـىل املبارش عىل 
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األحوط وجوبًا.
س ٨٨ ـ هـل جيـوز قطع عضو مـن أعضاء 

إنسان حي للترشيح إذا ريض به؟
ج ـ ال جيـوز ذلـك عىل األحـوط وجوبًا إال مـع توقف مصلحة 

مهمة عليه.
س ٨٩  ـ هـل جيـوز درس الطب الترشحيي 
حيث يتعلم الطالب هناك ترشيح جسـد االنسـان 
ومنه االعضاء التناسلية حيث يتم النظر اىل اعضاء 
امليـت اجلنسـية و ملسـها وكل ذلـك متهيـدا للعمل 

كطبيب يف املستقبل ولكم االجر
ج ـ ال جيوز ذلك إذا كان امليت مسـلًام إال إذا كان املتعلم يتوقف 
تعلمه عىل ذلك وكان يف تعلمه إنقاذ نفس حمرتمة ولو يف املستقبل. وال 
خيفاك أن الالزم تطبيق هذا احلكم الرشعي بدقة من دون ترسع يف أخذ 
جانـب احلـل ألن األمر خطري جدًا ألنـه متعلق بحق مـن ال يمكنه أن 

يدافع عن نفسه.
س  ٩٠ ـ سـؤايل هنـا حـول مـادة الترشيح 
املعطـاه اىل طـالب املرحلتـني االوىل والثانية لطلبة 
كليات الطب والتي تتطلب اعطاء دروس عملية يف 
الترشيح العياين جلسم االنسان، ومما يؤسف له ان ما 
هو موجود من جثث يف مشـارح الكليات العراقية 
وبشـكل عـام تعـود ملجهـويل اهلوية واملسـتحصل 
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عـىل جثثهم مـن املستشـفيات العراقيـة او من دور 
العجـزة يف البلد( وكـام يذكر ذالـك القائمون عىل 
عمليـة اسـتحصال وحتنيـط اجلثث) وقـد يكونون 
مـن املسـلمني ولكننا نجهل ذالك عـىل وجه الدقة 
ومـن جهة اخرى اليوجد بديـل يف الوقت الراهن 
عن استخدام تلك اجلثث لغرض التعليم فهل يربء 
اجلهل هبوية اجلثة عن حرمة ترشيح جسـد املسلم؟ 
وان مل يتوفـر البديل عن هـذا الترشيح فام هي نظرة 
سـامحتكم لالليـة اعطـاء دروس الترشيـح العميل 
لطلبـة كليات الطـب اخذين بنظر االعتبـار ما هو 
مشـرتط من تعلم الطالب للترشيح الدقيق جلسـم 
االنسـان السـتيفاءه متطلبات احلصول عىل شهادة 
البكلوريوس يف الطب واجلراحة سـالني املوىل جل 

شانه ان يديم عليكم حفظه ورعايته
ج ـ ال جيوز الترشيح يف احلالة املذكورة.

س ٩١ ـ مـا هو حكم من يقوم بترشيح جثة 
ميـت وذلـك لغرض تدريـس طالب كليـة الطب 
وليس لغرض آخر؟ سواء كانت اجلثة عائدة ملسلم 
من دار العجزة او كوهنا (أي اجلثة) لغري مسلم؟

ويف حال كون املرشح هو استاذ املادة واالمر 
مفـروض عليه ومضطر اىل ذلـك وال جمال لرفض 

العملية، فهل هناك رخصة خاصة له؟!
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ج ـ ال جيوز ترشيح جثة املسلم من أستاذ املادة وغريه.
س ٩٢/أ ـ ما هو حكم من يقوم بمسـاعدة 
الطبيب املرشح يف عملية الترشيح أي أنه فقط يقوم 
باملسـاعدة دون املبـارشة بنفسـه بعمليـة الترشيـح 
وكذلك كون اجلثة املرشحة مليت من دار العجزة؟

ج ـ ال  جتوز له املساعدة إذا استلزم الترصف بجثة املسلم بلمس 
ونحوه.

ب ـ مـا هو حكم من يقـوم بتدريس طالب 
كلية الطب عىل جثة مرشحة وجاهزة دون املشاركة 
بعمليـة الترشيـح فهل جيوز له أن يمسـك أعضاؤه 

موضحًا جسم االنسان الترشحيي؟
ج ـ يظهر اجلواب عنه مما سبق.

س ٩٣ ـ هـل هنـاك فـرق بني ترشيـح جثة 
املسلم أو غري املسلم؟

جـ  ال جيوز ترشيح جثة املسلم وجيوز ذلك يف ترشيح جثة الكافر.
س ٩٤ ـ مـا هـو حكم ملس او مسـك عظام 
امليـت لغـرض الدراسـة عليهـا وهـل جيـب علينا 
الغسـل؟ حيـث ان العظام قد تكون ملسـلم أو غري 
مسلم؟ وال نعلم هل تم غسله (غسل امليت) أم ال؟
ج ـ  ال جيب الغسـل بمـس العظم اخلايل من اللحم أو املشـتمل 
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عىل قليل منه وال فرق بني عظم الكافر واملسلم. 
أما الترصف يف العظم لغري الدفن فهو حمرم.

س ٩٥ ـ مـا هـو حكـم ترشيـح جثـة امليت 
وذلك لغرض كشـف سـبب الوفاة أي يف حاالت 
الطـب العـديل؟ وهـل هنـاك فـرق يف كـون اجلثة 
ملسـلم أم لغري مسـلم؟ واذا كان اجلواب (ال جيوز) 
فهـل الواجب عليه ترك املهنـة التي اختص فيها أو 
يسـتطيع السفر اىل دولة غري مسلمة لغرض ممارسة 
املهنة يف حال جاز ترشيح امليت غري املسـلم خاصة 
وان دراسـة الطب العـديل تطلب منه الوقت واملال 

حتى حصل عىل هذه الشهادة؟
ج ـ  ال جيوز ترشيح جثة املسلم كام سبق، وحينئٍذ إذا امكن تعلم 

املهنة عىل غري املسلم فال بأس هبا.












س ٩٦ـ يف حالـة احتيـاج مريـض ال يرجى 
بـرؤه إىل جهـاز التنفـس الصناعـي بحيـث يكون 
اسـتمرارية نبـض القلـب متوقفة عىل هـذا اجلهاز 
وعـىل عقاقري تزيـد يف الضغط ودقـات القلب، كام 
أنه وصل إىل حالة ما يعرب عنها بـ(املوت الدماغي) 
فـال إحسـاس وال حركة تصـدر منـه، وتأكد ذلك 
بالتخطيـط الدماغـي الـذي أظهـر أنـه ال توجـد 
ومضـات كهربائيـة تصدر مـن الدمـاغ. ففي هذه 
احلالة هل جيوز إيقاف األجهزة والعقاقري عنه؟

ج ـ إذا كانـت األجهـزة واإلسـعافات هي املبقيـة حلركة القلب 
وجريـان الـدورة الدموية جاز قطعها، وإذا كانت مسـاعدة عىل بقائها 
مع وجود بقية للحياة الذاتية فال جيوز قطعها، ومع الشك يف تشخيص 

إحدى احلالتني يبنى عىل الثانية.
س ٩٧ ـ وكـذا احلال إذ ـاسـتمرار العالج 
تكاليـف باهضـة ـ ال يسـتطيع  يكـون مكلفـًا ـ 
الورثـة حتمـل أعبائهـا، علام بـأن هـذه احلاالت ال 
يرجـى منها أن تتحسـن أو يكتب هلا االسـتمرارية 
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يف احليـاة بحسـب خربة األطبـاء. فهل جيـوز عدم 
مبـارشة العـالج باألجهـزة والعقاقـري، ألنـه لـن 

يستفيد املريض إال أن تطول معاناته وذويه؟ 
ج ـ يف احلالة األوىل من احلالتني املتقدمتني ال جيب االسـتمرار يف 

العالج حتى لو مل يكن جمحفًا بامل املريض أو بامل أهله. 
ويف احلالة الثانية جيب االستمرار فيه حتى لو كان جمحفًا هبم. بل 

لو عجزوا وجب عىل الناس كفاية التعاون عىل استمرار العالج.
س ٩٨ ـ إذا تواجـد جهـاز واحـد للتنفـس 
الصناعـي واسـتخدم ملريـض ال يرجى بـرؤه وقد 
وصل إىل حالة املـوت الدماغي، ثم احتاج مريض 
أخر يرجى له الشـفاء والـربء وكانت حياته متوقفة 
عىل استخدام جهاز التنفس، فهل جيوز يف هذه احلالة 
أن نأخذ اجلهاز من امليت دماغيًا إىل املريض األخر؟

ج ـ نعم جيوز، بل جيب مع كون املريض الثاين حمرتم الدم.
س ٩٩ ـ هـل نسـتطيع أن نجـري أحـكام 
امليت عىل املريـض الذي ال يرجى برؤه وقد وصل 
إىل مرحلة املوت الدماغي ـ حيث ال إحسـاس وال 
حركة وال قدرة عىل التنفسـ  واستمرت هذه احلالة 
أكثـر من ثالثة أيـام وأكد التخطيـط الدماغي عدم 
وجود أي ومضات كهربائية تدل عىل وجود حياة. 
وكذا أكد هذه احلالة فحص أكثر من طبيب مسلم؟
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ج ـ يف احلالـة األوىل حيكـم بموت الشـخص، ويف احلالـة الثانية 
حيكـم بحياتـه. والبد يف البناء عـىل احلالة األوىل من العلـم هبا ولو من 

طريق قول األطباء.
س ١٠٠ ـ يف حالـة املـوت الدماغـي وكان 
املريـض حتـت أجهزة االنعـاش الرئـوي والقلبي، 
فهل جيـوز فصل األجهزة عنه مع العلم أن القانون 

يوجب ذلك؟ وما احلكم بالنسبة للطبيب؟
جـ  إذا كانـت أجهـزة االنعاش هي التي حتـرك أجهزة البدن من 
دون أن تكون هلا قابلية استمرار احلياة فيجوز فصل األجهزة املذكورة. 
وامـا إذا كانـت أجهـزة البـدن حتمل شـيئًا مـن بقايا احليـاة و األجهزة 

تساعدها عىل استمرار احلياة فيحرم فصل األجهزة. 
وقد طرحنا املسـألة املذكـورة مع بعض أهـل االختصاص فأقّر 

االحتامل األول يف مفروض السؤال.
س ١٠١ـ بالنسـبة للميت دماغيًا، هل جيوز 
التربع بأعضائه ملرىض يف أشـّد احلاجة إليها وذلك 

يف احلاالت التالية:
أ ـ إذا مات الشخص دماغيًا وأراد ذلك   
قبـل موته وكتب ذلك بخط يده، سـواء ريض أهله 

أم رفضوا؟
ب ـ إذا أراد ذلـك أهـل امليـت بقصـد   
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الكسـب املادي، ولن يعلم ما إذا كان امليت دماغيًا 
راضيًا بذلك أم ال؟

جــ  يف حالة ترصف الطبيب بذلك دون   
علم أهل امليت؟

ج ـ الجيـوز نقـل األعضاء مـن امليت املسـلم إىل احلـي حتى لو 
أوىص بذلك، إال إذا توقف عليها حياة املسـلم احلي، وحينئٍذ ال حيتاج 

إىل وصية امليت وال إىل رضا أهله.
نعم إذا أمكن سّد احلاجة باألخذ من شخصني أحدمها قد أوىص 

أو ريض أهله واآلخر ليس كذلك فاألحوط وجوبًا ترجيح األول. 
وشـّخص  مريـض  جـاء  إذا  ـ  ١٠٢ /أ  س 
الطبيـب أنـه مأيـوس مـن حياتـه فهـل جيـب عىل 
الطبيـب وضـع األجهـزة عليه التـي ال أثـر هلا إال 

إطالة بقائه أيامًا؟
ج ـ نعـم جيب وضـع األجهـزة إال إذا كانت حياتـه احلقيقية قد 
انتهت ومل تكن فائدة األجهزة إال احلياة الصورية باستمرار حترك بعض 

أجهزة البدن.
ب ـ عىل فرض وجوب وضع األجهزة عليه 
فلو كان مزاحم وهو مريض غري مأيوس من حياته 

فأهيام يقدم؟
ج ـ  مع التزاحم، تقدم حياة من مل يكن ميئوسًا من حياته.
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جــ ـ اذا وضع اجلهاز عـىل املريض املأيوس 
مـن حياته فهل جيوز رفـع اجلهاز من أنه تارة يكون 
رفـع اجلهـاز موجبـًا للتعجيـل بموتـه وأحيانـًا ال 
يرتتب عىل رفع اجلهاز سـوى رجوعه حلالته األوىل 

وما يقتضيه طبع مرضه؟
ج ـ  يف احلالـة األوىل، ال جيـوز رفـع األجهـزة ويف احلالـة الثانية 
جيوز رفـع األجهزة إال إذا كان رجوعه حلالته الطبيعية السـابقة موجبًا 

لتعجيل موته.
س ١٠٣ ـ اذا وجـد مريض غري مأيوس من 
حياته فهـل جيوز رفع اجلهاز عـن املريض املأيوس 
منـه ووضعه عىل من هو حمتاج له فعًال حلفظ حياته 
مع أنه ال يرتتب عىل رفع اجلهاز عن املأيوس منه إال 
رجوعه حلالته الطبيعية السابقة عىل وضع اجلهاز؟

ج ـ جيب تقديم من هو حمتاج فعًال حلفظ حياته.
س ١٠٤ ـ لـو أصيـب أحـد املؤمنـني بأحد 
األمـراض املزمنـة( مثل األيدز أو رسطـان الدم أو 
ما شـابه) ودوائه برت أحـد أعضائه. علام إذا برت هذا 
العضو سـيعيش٤٥ يوما مثال وإذا مل يبرت سـيعيش 
١٥يومـًا. فهـل جيـوز للمريـض أن يمتنـع عن برت 
العضـو؟ وهـل يعترب هـذا مرض املـوت؟ علام أن 
املدة ختتلف من مريض إىل آخر فقد تكون سنة وقد 

يكون شهر وقد متتد إىل ٥سنوات؟



...............................فقه االستنساخ البرشي واخلاليا اجلذعية وفتاوى طبية  ١٠٢

ج ـ  إذا كانـت املدة قليلة غري معتد هبا بحيث ال يصدق الشـفاء 
وال تقليل املرض فال جيب اما إذا طالت املدة بحيث حيتمل حتقق الشفاء 

ولو من خالل احتامل اكتشاف عالج ونحوه وجب البرت.










س ١٠٥ ـ هل جيـوز أخذ عضو من أعضاء 
امليـت لزرعه وإنقاذ إنسـان مؤمن بـه؟ وهل هناك 
فـرق بـني إذنـه ووصيته بذلـك قبل وفاتـه أو عدم 

إذنه؟
ج ـ إذا انحرص األمر بامليت املذكور جاز األخذ منه سواًء أوىص 

أم ال، وسواًء ريض وليه أم ال. نعم يستحق الدية بذلك.
س ١٠٦ ـ هـل جيوز قطع عضو من أعضاء 
امليت املسلم كعينه أو نحو ذلك إلحلاقه ببدن احلي، 

مع تسليم الدية؟
ج ـ حيرم ذلك، إال أن تتوقف حياة املسلم عىل العضو املذكور.

س ١٠٧ ـ ويف الفـرض إذا قطـع وارتكـب 
هذا املحرم هل جيوز اإلحلاق بعده؟

ج ـ ال جيوز، بل جيب دفنه مع امليت.
س ١٠٨ ـ هل جيوز مع اإليصاء من امليت؟ 
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وهل عىل القاطع الدية؟
ج ـ ال خيلـو عـن إشـكال، واألحـوط وجوبًا عـدم اإلقدام عىل 

ذلك.
س ١٠٩ ـ ويف الفـرض إذا التحـق والتحم 
ببـدن احلي هل يصبح جزءًا منـه، وإذا كان العضو 
من بدن الكافر هل حيكم بالطهارة بعد االلتحاق؟

ج ـ إذا التحم وجرت فيه احلياة يعد جزءاً من بدن احلي ويلحقه 
حكمه.

نعم األحوط وجوبًا إذا كان من نجس العني أن متر مدة يعّد فيها 
جـزءًا من بدن احلـي عرفًا كام ذكرنا ذلك يف املسـألة(٣٩٣) من كتاب 

الطهارة من رسالتنا (منهاج الصاحلني).
س ١١٠ ـ هل جيوز التربع بالكلية؟

ج ـ نعم جيوز إلنقاذ املؤمن إذا مل يتعرض املأخوذ منه للخطر.
س ١١١ ـ هـل جتـوز زراعـة كبـد خنزيـر 

للمسلم؟
 جـ  نعـم جيـوز مع احلاجة بحيث ال يمكـن االكتفاء عنه بطاهر 
العـني قبـل أن يصري مـن أجزائـه عرفًا كام يظهـر مما ذكرناه يف املسـألة 

(٤٠٩) من كتاب الطهارة من رسالتنا (منهاج الصاحلني).
س١١٢ـ  هل جيوز بيع الدم إذا كان املشرتي 
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يستفيد منه؟
ج ـ نعـم جيـوز بيعـه إذا كانت له فائـدة حمللة ومنهـا التزريق يف 

وريد من حيتاج إليه.
س ١١٣ ـ هـل جيـوز بيـع بويضـات املرأة 

ألجل االستفادة منها يف جتارب طبية؟
جـ  نعـم جيوز. لكن حيرم عليها كشـف العـورة إذا توقفت عليه 

أخذ البويضات.
س ١١٤ ـ هـل جيوز بيـع األعضاء، خاصة 

بالنسبة للفقري املحتاج للامل؟
جـ  األحوط وجوبًا عدم بيع األعضاء، خصوصًا ما كان معرضًا 
ألن تتوقف عليه حياة االنسـان ـكالكلية ـبل إذا خيش الرضر بقلعه 

رضراً تتعرض معه احلياة للخطر فهو حرام.
س١١٥ـ هـل جيـوز أخـذ األمـوال بعنوان 
اهلبة واهلدية من الناس الذين يتاجرون ببيع ورشاء 
بعض أجزاء جسم االنسان مثل (الكلية وغريها).

ج ـ ال بأس بأخذ املال منهم.












وقـد حـّدد األطباء طـرق العدوى الرئيسـة 

ملرض األيدز بام يأيت:
أ ـ طريق االتصـال اجلنيس بني أفراد اجلنس 
الواحـد أو اجلنسـني، وهـذا يمثـل أخطـر الطـرق 
وأكثرهـا شـيوعًا، وتصل نسـبة اإلصابـة عن هذا 

الطريق إىل ٨٠%.
ب ـ الدخـول إىل الـدم سـواء كان ينقلـه أم 
باحلقـن باالبـر، وبخاصة املخـدرات، أم باجلروح 
العمليـات  وحتـى  األعضـاء،  وزراعـة  النافـذة، 

اجلراحية، إذا مل تكن األدوات معقمة تعقيًام جيدًا.
جــ ـ  عن طريق األم املصابة إىل جنينها إما 

أثناء حلمل وإما أثناء الوالدة.
وتشـري اإلحصائيات إىل أن مجيع دول العامل 
هبا إصابات، وأنه ال يوجد شـعب حمّصن ضد هذا 
املـرض، كام أن أعـداد املصابني يف زيادة مسـتمرة، 
مضاعفـات  مـن  أن  كـام  الذكـور،  بـني  معظمهـا 
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اإلصابـة بمرض األيدز انتشـار كثري من األمراض 
التي كان العامل عىل وشـك التخلص منها كحاالت 

السّل الرئوي. 
ونعرض أمام سامحتكم االستفتاءات التالية 

راجني بيان احلكم الرشعي فيها:
املصـاب  عـزل  حكـم  هـو  مـا  ١١٦ـ  س 
باأليـدز؟ فهـل جيـب عليـه أن يعزل نفسـه؟ وهل 

جيب عىل أهله عزله؟
ج ـ ال جيـب العزل إال باملقدار الذي يتوقف عليه جتنب العدوى 

وعدم انتقال املرض.
س ١١٧ـ ما هو حكم تعّمد نقل العدوى؟

ج ـ حيرم نقل العدوى.
س ١١٨ـ هـل جيـوز للمصـاب باأليدز أن 

يتزوج من السليم؟
ج ـ جيوز الزواج ولكن املبارشة اجلنسـية حمرمة إذا كانت موجبة 

للعدوى.
س ١١٩ـ مـا حكـم زواج حامـيل فايروس 

األيدز من بعضهم؟
ج ـ الزواج جائز واملامرسـة اجلنسية أيضًا جائزة، إال أن تزيد من 

رضر املرض زيادة بالغة األمهية.



١١٣ ....................................................................... مرض اإليدز 

س ١٢٠ـ ما حكم املعارشة اجلنسية بالنسبة 
للمصاب بمرض األيـدز؟ وهل حيق لغري املصاب 
باأليـدز أن يمتنـع عـن املعـارشة ألهنا مـن الطرق 

الرئيسة للعدوى؟
ج ـ نعـم حيق. لكـن ينبغي االهتـامم باجلانب النفـيس للمريض 

وعدم جرح شعوره باملقدار املمكن.
س ١٢١ـ ما حكم حّق السليم من الزوجني 

يف طلب الفرقة؟
ج ـ من حق الزوج أن يطلق زوجته املصابة وغري املصابة، كام أن 
للزوجة االمتناع عن املعارشة اجلنسية املوجبة للعدوى وإن كانت تبقى 

هلا باقي احلقوق.
س ١٢٢ـ ما حكم الطالق من املرأة إذا كان 

الزوج مصابًا بمرض األيدز؟
جـ  ليس من حّق املرأة الطالق. نعم هلا حّق االمتناع عن املعارشة 

اجلنسية املؤدية للعدوى.
س ١٢٣ ـ ما حكم إجهاض احلامل املصابة 

بمرض األيدز؟
ج ـ حرام.

س ١٢٤ـ مـا حكـم حضانـة األم املصابـة 
لوليدها السليم، وإرضاعه (اللباء وغريه)؟
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جـ  حيرم عىل املرأة القيام بام يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، 
وجيوز هلا ما ال يوجب ذلك.

س ١٢٥ـ مـا حكـم اعتبـار مـرض األيدز 
مرض موت؟

ج ـ ال يرتتب عىل ذلك أثر رشعي عىل فتوانا.
 س ١٢٦ـ هـل جيوز للطبيـب أو جيب عليه 
أن يعلن عن اإلصابة بمرض األيدز ملن هيمهم أمر 

املريض كالزوجات أو األزواج مثًال؟
جـ  جيب إعالم ذوي املريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم باملرض.
س ١٢٧ـ لو علم مسلم أنه مصاب بمرض 
األيدز املعدي، فهل جيوز له ممارسـة العمل اجلنيس 
مـع زوجتـه؟ وهـل جيـب عليـه إعالمهـا بذلك؟
ج ـ حيـرم عليه ممارسـة اجلنس معهـا إذا كانت املامرسـة توجب 

انتقال املرض إليها.










كان مـن منن الباري سـبحانه لنـا أن تفضل 
علينـا ووفقنـا جلمـع طائفة كبـرية مـن األحاديث 
الرشيفة وفتـاوى علامئنا األبـرار (رضوان اهللا عىل 
املاضـني وأدام اهللا عمـر الباقني) حـول (احلجامة) 
تلـك السـنة الكريمـة والتـي أصبحـت مهجـورة 
وجمهولـة بل منبـوذة. وكان يل التوفيق األكرب يف ما 
توصلـت إليه من نتائج باهـرة، وآثار عجيبة خالل 
ممارسـتي هلذه السـنة الكريمـة مدة تزيـد عىل اثني 

عرش سنة.
واليـوم حيث حتيـى هـذه السـنة اإلهلية من 
جديد ضمن تبنى مجع كبري هلا من األطباء وأصحاب 
االختصاص إذا طرحت يف املجاميع العلمية الطبية 
كأحـد الطـرق املعتـربة يف مقـام العـالج ونـود ان 
نسـتعني بنظراتكـم الفقهيـة الرشيفة مـن خالل ما 
هيمـه املؤمنني عامـة ومقلديكم خاصة من مسـائل 
علميـة تعرض للمكلفـني يف هذا املقـام راجني أن 
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تتفضلوا علينا باإلجابة عليها مشكورين، وهي:
(أوًال):  مـا حكم الصالة ملـن بقى عىل بدنه 

أثر الدم بعد احلجامة، وذلك: 
س ١٢٨ـ هل يصدق عنوان اجلرح عىل حمل 

احلجامة؟
ج ـ نعم يصدق عليه عنوان اجلرح وترتتب آثاره الرشعية.

س ١٢٩ـ هل يلزم التطهري ملحل اجلرح مع 
احتامل عدم الربء وانقطاع الدم؟

ج ـ ال جيب التطهري حينئٍذ.
هل يلزم التطهري ملوضع اجلرح  س ١٣٠ـ  

مع احتامل الرضر.
ج ـ ال جيب التطهري حينئٍذ. 

س ١٣١ـ مـا حكم ما لو شـك بأن التطهري 
أم ال؟ ـيرض به أم ال ـ أو أن اجلرح برء ـ 

ج ـ حيتاط بدفع الرضر برتك التطهري.
(ثانيـًا): ما حكـم احلجامة يف هنـار الصيام، 

وذلك:
س١٣٢ـ هل يلزم تأخريها إىل الليل أو بعد 
شهر الصيام لو لزم منه الضعف ال بطالن الصيام ؟



١١٩ ............................................................................ احلجامة 

ج. تكـره احلجامة هنارًا للصائم إذا خيش الضعف. وال حترم إال 
أن تؤدي إىل العجز عن الصيام من دون رضورة هلا.

س ١٣٣ـ مـا حكمـه لـو تعـارض بطـالن 
الصـوم مـع رضورة احلجامة بنظر طبيـب املعالج، 
وكـون التأخري موجبًا للمرض أو تشـديد، أو بطؤ 
عالجـه، وما حكمه لـو كان الرضر بنظـر الطبيب 

احتامليًا؟
ج ـ إذا أوجب قول الطبيب املعالج خوف الرضر كفى يف جواز 
احلجامة. بل جتب إذا كان الرضر املخوف مهًام خيشى أن يؤدي إىل اهلالك.

(ثالثًا): ما حكم حجامة املحرم؛ وذلك:
س ١٣٤ـ إلقامة السـنة أو حفظ الصحة أو 
غريمها من الدواعي كالتوقي من شدة املرض؟

ج ـ ال حتل احلجامة للمحرم إال مع الرضورة، خلوف الرضر من 
تركها.

ألجـل  كان  لـو  حكمـه  مـا  ١٣٥ـ  س 
االسـتعالج وكان بنظـر الطبيـب املعالـج رضوريًا 
للعـالج أو للتوقـي مـن شـدة املـرض وال يمكـن 

تأخريه إىل بعد أيام احلج؟
ج ـ حتل احلجامة حينئٍذ إال مع االطمئنان بخطأ الطبيب .

س ١٣٦ـ مـا حكـم حلق موضـع احلجامة 
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أثناء االحرام لو كان احللق رضوريًا؟
. ج ـ إذا كان احللق رضوريًا حّل، وال حيل اختياراً

(رابعًا): ما حكم أجرة احلجام؛ وذلك:
س ١٣٧ ـ هـل جيـوز للحجـام أو املحتجم 
أن يشـرتط أجـرة معينـة أو يطلـق أو ينـرصف إىل 

املتعارف؟
ج ـ نعـم جيوز هلام املشـارطة. نعم هي مكروهـة يف حق احلجام، 

دون املحتجم أو من يقوم مقامه.
(خامسًا):  ما حكم عمل احلجام؟ 

س ١٣٨ ـ مـا حكـم عمـل احلجـام؟ وهل 
ينـزل بمنزلـة الطبيـب لعـدم الضـامن فيـام إذا لزم 
مـن عملـه رضرًا عـىل املحتجم مـن دون أن يكون 
تقصريًا منه؟ وما حكمه ما لو كان قارصًا يف ذلك؟
جـ  ال ضـامن عـىل احلجـام إذا كان مأذونـًا يف احلجامـة وترتـب 
الـرضر عىل احلجامة بنفسـها، أمـا إذا ترتب الرضر عـىل خصوصياهتا 
غري املأذون فيها ـكاسـتعامل اآللة اخلاصة، أو أخذ املقدار اخلاص من 
الدم ـمن دون أن يكون أصل احلجامة مرضاً فهو ضامن، إال أن يأخذ 
بـراءة من الضامن مـن املحتجم أو من ولّيه. واهللا سـبحانه وتعاىل العامل 

العاصم. 



١٢١ ............................................................................ احلجامة 

ونسـأل اهللا جلـت آالؤه وعظمـت نعـامؤه أن يمدكـم بالتوفيق 
والتأييـد وأن يسـددكم يف مسـريتكم يف إحيـاء هـذه السـنة الرشيفـة 
والتعرف عىل حدودها وفوائدها يف سـبيل االنتفاع هبا وجني ثمراهتا. 
وقـد رسنـا مرشوعكم هذا بعد أن أسـدل السـتار عـن احلجامة نتيجة 
ظهور مدرسـة الطب احلديثـة التي يبدو أهنا ال تعرف شـيئًا عنها وكم 
حتدثنـا مـع األطباء املعارصين من أجل التعرف عـىل حدودها وآثارها 
أمـًال يف االنتفاع هبا فرأيناها غريبة عليهم، ومل نحصل منهم عىل يشء. 
واألمل منكم امليض يف مرشوعكم هذا وتطويره وفتح أبواب املعرفة يف 
بقية السـنن واإلرشـادات التي تضمنتها أحاديث املعصومني صلوات 
اهللا عليهم أمجعني. مع حسـن النية مع اهللا تعـاىل وصدق التوكل عليه، 

إنه ويل املؤمنني.
والسالم عليكم وعىل العاملني معكم ورمحة اهللا وبركاته.












سـامحة آية اهللا العظمى السـيد حممد سـعيد 

احلكيم (دام عزه) ..
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

تشـكل بحوث اخلاليـا اجلذعية اليـوم ثورة 
نوعيـة يف الدراسـات الطبيـة يف الـدول املتقدمـة. 
ويعـول املختصـون كثـريًا عـىل هـذه البحـوث يف 
عـالج الكثري من اإلمـراض املسـتعصية، كمرض 
السـكري والرسطـان والزهايمر(فقـدان الذاكرة) 
واللوكيميـا  الرعـايش)  (الشـلل  والباركنسـون 
(رسطان الدم) وأمـراض القلب وذلك من خالل 
إصـالح وبناء البنكرياس والكبـد واملعدة والعظام 
وذلـك  واملـخ،  العصبـي  واجلهـاز  والعضـالت 
باسـتغالل الطبيعـة اهليوالنيـة ملـا يسـمى باخلاليا 
اجلذعيـة غري املتخصصـة وقابليتها للتشـكيل بأي 

صورة نسيجية مطلوبة. 
وملـا كان تقـدم اجلنني يف عمـره يضيق جمال 
يف  اجلذعيـة، الندراجهـا  خاليـاه  مـن  االسـتفادة 
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مسـالك ختصصيـة تكسـبها املامنعـة عن التشـكل 
حتـى  األخـرى،  للمسـالك  التكوينيـة  باملراتـب 
بمالحظـة العالقـة بني سـعة  صنفـت عندهـم ـ 
إىل أربعة  قابلية التشـكل وبني تقدم عمر اجلنني ـ 
أصنـاف: كاملـة القـدرة، وافـرة القـدرة، متعددة 

القدرة، وأحادية القدرة.
لذا فقد فّضـل املختصون انتزاع هذه اخلاليا 
األوليـة يف املراحل املبكرة حلياة هذا الكائن يف عمر 
وهي املختصة باصطالح اخلاليا  (٦ـ ١٢) يومًا ـ 
وإن أدى ذلـك إىل موت هذا  اجلذعيـة اجلنينيـةـ  

الكائن. 
فّضلـوه عـىل انتزاعها مـن دم احلبل الرسي 
وهي التـي يصطلح  للسـقط أو للجنـني احلـي ـ 
بـام ال يؤثـر  عليهـا باخلاليـا اجلذعيـة للبالغـنيـ  
عـىل حياته، لذا نرجو من سـامحتكم التفضل ببيان 
املوقف الرشعي من احلاالت التي تعرضها األسئلة 

التالية: 
س ١٣٩ ـ هـل جيـوز إجراء هـذه البحوث 
الكائـن  هـذا  مـوت  إىل  أدت  وإن  اإلمجـال  عـىل 
(zygte). نسـميه هنـا باجلنـني وان كان يف أيامـه 
١٢) يومـًا، وهـو يف هذه احلال ليس  األوىل (٦ ـ 

إّال جمموعة من خاليا التكاثر؟ 
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جـ  ال جيوز ذلك، الحرتام اجلنني بمجرد انعقاد النطفة وتلقيحها 
للبويضـة. للنـص الدال عىل وجـوب الدية بقتله، وال تكـون الدية إّال 
الحرتامـه. وللنص الدال عىل وجوب الكفارة بإسـقاطه عىل اإلطالق 
مـن دون حتديد بعمر خاص أو حال خاص، والكفارة ال تكون إّال من 
الذنـب، فيدل ذلك عىل حرمة اإلسـقاط وقتـل اجلنني مهام كان عمره. 
أما البويضة واحليمن قبل حصول التلقيح فال حرمة لكل منها إذا ريض 

صاحبه ببذله. 
يف الـرشع  س ١٤٠ ـ  متـى يعـّد اجلنـني ـ 

ـ أنسـانًا حيـرم قتلـه؟ وهـل ملـا ذكـر يف النصوص 
الرشيفـة من تأخـر ولوج الروح أثـر عىل احلكم يف 
املسـالة؟ وإذا كان ففـي أي مرحلة من حياة اجلنني 

حيدث ذلك الولوج؟
ج ـ حيـرم قتلـه بمجـرد حصـول التلقيـح كـام سـبق يف اجلواب 
السـؤال ١٣٩. وال أثـر لولوج الروح يف ذلك، غايـة األمر أن للتكامل 

دخًال يف زيادة الدية. 
س ١٤١ ـ هـل لكون املامرسـة بحثية رصفة 
أو بحثية لغرض عالج األمراض أو عالجية فعلية 

أثر عىل احلكم يف املسالة؟
ج ـ ال أثـر لذلك يف حرمة االعتداء عىل النفس املحرتمة، كام هو 

احلال لو كان املعتدى عليه أنسانًا متكامًال كبريًا. 
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س ١٤٢ ـ هـل لكون اجلنني ناجتًا من تلقيح 
صناعي أثر عىل احلكم يف املسألة؟

جـ  ال أثر لذلك بعد مراعاة التفصيل اآليت يف جواب السؤال ١٤٣.
س ١٤٣ ـ لنمو اجلنني يف املخترب أو يف رحم 

املرأة أثر عىل احلكم يف املسألة؟ 
ج ـ ال إشـكال يف حرمـة االعتـداء عـىل اجلنني الـذي ينمو وهو 
يف رحـم املـرأة، سـواء كان تلقيحه طبيعيـًا يف رمحهـا أم صناعيًا خارج 
الرحـم. واألحوط وجوبًا عدم االعتداء عىل اجلنني الذي ينمو وهو يف 

املخترب إذا كان التلقيح من أجل زرعه يف رحم املرأة. 
وأمـا إذا تـم التلقيـح يف املختـرب مـن دون أن يكون هنـاك رحم 
يستقبله، بحيث يموت عىل كل حال، فال باس باالستفادة منه قبل موته 
أو بعده، لعدم تناول النص السـابق له. نظري ما يأيت يف السـؤال ١٤٦. 
س ١٤٤ ـ هـل ألخـذ اخلليـة أو احليمن أو 
البويضة من مسـلم أو غري مسلم أثر عىل احلكم يف 

املسالة؟
ج ـ ال أثـر لذلـك يف التحريم، للنص الـدال عىل عدم جواز قتل 

أطفال الكفار حتى يف حالة احلرب. 
س ١٤٥ ـ  مـا حكم انتـزاع هذه اخلاليا من 
جنـني متقدم يف العمـر فيام كان االنتـزاع غري ضار 
بحياة اجلنني؟وفيام إذا كان الرضر حمتمًال؟وفيام إذا 
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كان الـرضر يقينًا؟ومـا هو مقدار الرضر املسـموح 
بإيقاعه يف جسـد هـذا الكائن يف مقابـل إنقاذ حياة 
مريض؟أو استعادة عافيته من مرض مستعٍص؟

ج ـ ال جيـوز انتزاع اخلاليا املذكـورة إذا أوجبت رضرًا متيقنًا أو 
حمتمـًال للجنـني. نعـم إذا كان الرضر مأمونـًا فيجوز أخذهـا منه بإذن 

وليه. 
ويكفي يف التحريـم أدنى رضر، ألنه تعّد وظلم للجنني الذي ال 
يملك لنفسـه نفعًا وال ّرضًا، وال يسـتطيع أن حيمي نفسه، بل هو أمانة 
بيـد ولّيـه، فيجب احلفاظ عليـه أداء لألمانة. كام حيـرم ظلمه والتعدي 
عليـه، ألن أفحش الظلم وأشـده حتريـًام ظلم من ال جيد نـارصاً إّال اهللا 

تعاىل، كام ورد يف أحاديث أئمة أهل البيت (صلوات اهللا عليهم ).
إضافيـة  أجنـة  عـدة  يتبقـى  ـ   ١٤٦ س   
بعـد عمليـة زرع أطفـال األنابيـب، هـل جتوزون 
اسـتخدامها للبحـث الطبـي بـدل أن تتلـف لعدم 

زراعتها بالرحم؟ 
جـ  نعم جيوز ذلك، ويظهر وجهه مما تقدم يف جواب السؤال ١٤٣. 
س ١٤٧ ـ  مـا حكـم انتـزاع هـذه اخلاليـا 
من السـقط مع مالحظـة احليثيات التـي ذكرت يف 
الفـروض السـابقة إن كان هلا أثـر يف احلكم؟ وهل 
يتأثر احلكم يف املسألة فيام لو أدى اإلقبال عىل رشاء 
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السـقط مـن عيـادات اإلجهاض غـري الرشعي إىل 
تشجيع تلك املامرسة غري الرشعية؟

جـ  حيرم انتزاعها منه إن كان حمكومًا باإلسـالم إلسـالم أبيه. بل 
حتى إسـالم أمـه وحدها عىل األحـوط وجوبًا. أمـا إذا مل يكن حمكومًا 
باإلسالم فيجوز انتزاع اخلاليا منه. نعم حيرم رشاؤه إذا كان فيه تشجيع 

عىل املامرسة املحرمة. 
س ١٤٨ ـ  إذا اسـتخدمت نـواة خليـة مـن 
نفـس صاحبة البويضـة لتخصيـب البويضة، فهل 

يؤثر عىل احلكم؟ 
ج ـ نعـم لذلـك أثر عىل احلكم، فال جيري فيه ما سـبق، بل جيوز 
االستفادة منه، وانتزاع اخلاليا املطلوبة منه حينئٍذ، لقصور أدلة التحريم 

املتقدمة عنه، الختصاصها باجلنني الناتج عن تلقيح احليامن. 
س ١٤٩ ـ  من الطرق املبتكرة يف استحصال 
اخلاليـا اجلذعية طريقـة االستنسـاخ العالجي (يف 
مقابل االستنسـاخ التكاثـري ) وذلك بأخذ خاليا 
من جسـد شـخص مريض ونقل نواهـا إىل بويضة 
مفرغة من نواهتـا ومنتزعة من امرأة بإذهنا، لتحفيز 
نمو جنيني بدون تلقيح باحليامن، فهل جيوز إيقاف 
نمـو هـذا الكائـن يف أيامه املبكـرة بانتـزاع اخلاليا 
اجلذعيـة منـه، لينتفع هبـا يف تنمية نسـيج يعالج به 

نفس املريض؟
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اجلـواب: نعم جيـوز ذلك، لقصور أدلـة التحريـم املتقدمة عنه، 
نظري ما تقدم يف جواب السؤال ١٤٨. 

س ١٥٠ ـ مـا هو املوقف الرشعي من إنتاج 
ما يسمى بحقيبة األعضاء، وهو كائن عديم الرأس 
واألطـراف ناتج مـن الترصف يف اخلاليـا اجلذعية 
للجنـني؟ ومـا حكـم االسـتفادة من أعضائـه بعد 
إنتاجـه؟ وهـل توقف عـىل إذن األشـخاص الذي 

أستنسل منهم؟ 
جـ  إذا كان الترصف يف خاليا اجلنني بعد تلقيح البويضة باحليمن 
يف الرحم حرم، كام تقدم يف جواب السؤال ١٤٣. وإذا كان بعد تلقيحه 
يف املخترب من اجل زرعه يف رحم املرأة فاألحوط وجوبًا تركه، كام تقدم 

هناك ايضًا. 
وإذا كان بعـد تلقيحـه يف املختـرب من دون أن يكـون هناك رحم 
يسـتقبله جـاز، كام تقدم هنـاك ايضًا، وتقـدم ايضًا يف جواب السـؤال 
١٤٦، وكـذا جيـوز إذا كان إنشـاء الكائـن من طريق االستنسـاخ، كام 

تقدم يف جواب السؤال ١٤٩. 
سـيدي سـامحة املرجـع الكبـري: حيـث إين 
بصدد كتابة رسالة دكتوراه يف موقف علامء املذهب 
الشـيعي من هـذه البحوث يف جامعـة أجنبية جتهل 

عن الدين اإلسالمي كل ثوابته وأصوله. 
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لـذا أرجـو التفضل ببيـان ما يمكـن طرحه 
من املباين االسـتنباطية اخلاصة هبذه املسالة واملباين 
العامة املعتمدة يف التعاطي مع نظائرها من املسـائل 
ومها  املسـتحدثة. وقد عني األسـتاذان املرشفانـ  

املحاور التالية للبحث: ال دينيان ـ 
س ١٥١ ـ مـا هي القاعدة التي يتعاطى عىل 
بشـكل عام مع القضايا  أساسـها علامء األديانـ  
العلميـة الراهنـة؟ ومـا هي اآلليـة يف بنـاء املوقف 

الرشعي أو األخالقي من تلك املسائل؟
ج ـ األديـان رشعها اهللا تعاىل عىل أن تبقى بحدودها التي جعلها 
اهللا تعـاىل مـا دامت فاعلة جيب عـىل البرشية اعتناقها، ومل تنسـخ بدين 
اهلـي جديـد يكون هو البديل عن الدين السـابق نتيجـة تطور املجتمع 

البرشي حسبام يراه اهللا تعاىل صالحًا. 
وكـام كان ترشيـع الديـن تابعـًا هللا تعـاىل فالترصف فيـه وتبديل 
حـدوده ورشائعه تابع له عزوجل. نظـري القوانني الوضعية التي يكون 

تبديلها وحتويرها تابعًا للسلطة الترشيعية التي رشعتها. 
ولو سـاغ التغيري يف الدين لغري اهللا سـبحانه خلرج عن كونه دينًا 
إهليا قد ألزم اهللا البرشية باعتناقه. ونسبته إىل اهللا تعاىل بعد تغيريه جتاوز 

عليه سبحانه وافرتاء. 
وقد شـدد اهللا تعاىل النكري عىل ذلك، وانذر بعظيم العقاب. قال 
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ْرُض﴾ وقال  َامَواُت َواْألَ قُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السَّ َبَع اْحلَ سبحانه: ﴿َوَلِو اتَّ
َخْذَنا ِمْنُه بِاْلَيِمِني* ُثمَّ  َقاِويِل* َألَ َل َعَلْيَنا َبْعَض اْألَ عزوجل: ﴿َوَلْو َتَقوَّ
ْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن ﴾ ـ. إىل غري ذلك  َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتَِني* َفَام ِمنُكم مِّ

مما هو كثري جدًا. 
من األنبياء، ثم  وليسـت وظيفة املرجعيات الدينيـة البرشية ــ 
إال التعرف عىل الديـن وأخذه من مصادره  األوصيـاء، ثـم العلـامءـ  
وتراثـه األصيـل، ثـم التعريف بـه وبيانـه للجمهور بحقيقتـه من دون 
حتويـر وال تغيـري، مهام كلف ذلـك من ثمن، ومـن دون اهتامم بإرضاء 
النـاس وال مراعـاة لضغوطهم أو عواطفهم ﴿َفَمن َشـاء َفْلُيْؤِمن َوَمن 
َشـاء َفْلَيْكُفْر﴾. وال هيمهم تكثري املنتسـبني للدين وال كسب إعجاب 

اآلخرين به عىل حساب حتويره وحتريفه. 
، فجعلت مؤسساهتا  إال أن كثريًا من األديان مل جتر عىل ذلك عمليَاً
الدينية لنفسـها احلق يف الترصف يف الدين وحتويره. وتقبل منها معتتقو 

تلك األديان ذلك، وألفوه حتى صار جزءًا من الدين كواقع قائم. 
وقـد شـدد اهللا تعـاىل عليهـم النكـري يف ذلـك. قـال عزوجـل: 
ـن ُدوِن الّلـِه ﴾ قـال اإلمـام  واْ َأْحَباَرُهـْم َوُرْهَباَنُهـْم َأْرَبابـًا مِّ ﴿اتََّخـذُ
الصـادقA: أما واهللا ما دعوهم إىل أنفسـهم. ولـو دعوهم إىل عبادة 
أنفسـهم ما أجابوهم. ولكن أحلوا هلـم حرامًا وحرموا عليهم حالًال، 

فعبدوهم من حيث ال يشعرون. والنصوص يف ذلك كثرية جدًا. 
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وعـىل كل حال فقد كان دين اإلسـالم معرضـًا للخطر املذكور 
نتيجة انحراف مسار السلطة عن أهل البيت D، وتصدهيا الن تكون 
هـي املرجع يف الدين، لوال جهود أئمة أهـل البيت صلوات اهللا عليهم 
االسـتثنائية، وتضحياهتم اجلسـيمة من اجل إسـقاط رشعية السـلطة، 
ومحل املسلمني عىل االعرتاف باملرجعية احلقيقة للدين، وانه إليها تنتهي 
االجتهادات وعليها تعرض اخلالفات. وهي القران املجيد والسنة النبوية 
الرشيفـة. وإذا خـرج احد عن ذلك عمليًا فال يسـتطيع إنـكاره نظريًا. 
وبذلك قامت احلجة عىل دين اإلسـالم احلق، واتضحت معامله، 
ومل تنطمس كام انطمسـت معـامل كثري من األديان األخـرى أو مجيعها. 
وقد تعرضنا جلهود أئمة أهل البيت Dوتضحياهتم من اجل ذلك يف 

كتابنا (فاجعة ألطف) الذي صدر قريبًا. 
وعـىل ضـوء ذلك يتضـح اجلواب عـن السـؤال املذكـور، وأن 
املؤسسـات الدينيـة يف األديـان املختلفـة ختتلـف يف معاجلتهـا للقضايا 

العلمية الراهنة. 
فاملؤسسـات التـي جعلت هلا احلق يف التـرصف يف أدياهنا تعالج 
القضايـا املذكورة عىل ضوء نظرة املؤسسـة نفسـها للقضيـة يف جانبها 
األخالقـي واالجتامعـي وغريمهـا، وتصـدر أحكامها حسـب مـا تراه 
األصلح واألنسب، من دون تقّيد بنص رشعي، وال بتعاليم دينية ثابتة. 
أما املؤسسة الدينية يف اإلسالم فاملفرتض أن تصدر أحكامها عىل 
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ضوء الكتاب املجيد والسـنة النبوية الرشيفـة، والتقيد بنصوصهام بعد 
متحيصهـا واجلمع بينها وفق الضوابط الثابتة دينيًا. وإن أمكن اختالف 
املجتهديـن يف فهـم النـص، ويف الضوابـط التـي يمكـن الوصـول من 

طريقها للحقيقة الدينية. 
س١٥٢ـ  كيف يتعاطى علامء الشيعة خاصة 

مع تلك املسائل؟
ج ـ مما سـبق يف جواب السـؤال ١٣٩ يتضح منهج الشـيعة، بل 
مجيـع املسـلمني، يف التعامـل مـع تلك املسـائل، وأنه يكـون عىل ضوء 

الكتاب املجيد والسنة النبوية الرشيفة. 
غايـة األمـر أن الشـيعة أثبتوا من طريـق الكتاب املجيد والسـنة 
النبويـة الرشيفـة إمامـة األئمـة االثنـي عرش مـن أهـل البيت D ـ 
بعـد النبي J للمسـلمني، وأهنـم أوصياؤه  واحـداً بعـد واحد ـ 
الوارثـون لعلمـه املبلغـون عنه، املعصومـون من الزلـل املأمونون عىل 
تعاليمه من اخلطأ والتحريف، وأن عىل املسـلمني الرجوع هلم واألخذ 

منهم والعمل بأقواهلم واجلري عىل تعاليمهم. 
ونتيجة لذلك فعلامء الشيعة يتعاملون مع النصوص الواردة عن 
األئمـة املذكورينDكـام يتعاملـون مع النصوص النبويـة يف معاجلة 

مجيع القضايا التي ترد عليهم، سواء السابقة منها أم املستجدة. 
س ١٥٣ـ هل جيب أن يكون غرض البحث 
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الطبـي هو معاجلـة املرىض حـرصًا؟ وإذا كان فهل 
حتدده العواقب؟وكيف؟

جـ  حتديد غرض البحث الطبي تابع للطبيب نفسه. والذي خيّص 
العامل الشـيعي هـو معرفة حكم مفردات العمل الـذي يقوم الطبيب به 
وفـق التعاليم الدينية والضوابط الرشعية التي وصل إليها العامل الديني 
بجهده، ثم بيان ذلك للطبيب ليعمل عليه إذا كان مهتًام باجلانب الرشعي. 
س ١٥٤ ـ مـا هـي احلـدود التـي ال جيـوز 
للبحث الطبي ختطيها؟ومن الذي حيدد ذلك؟

ج ـ جيب أن ال يتجاوز الطبيب احلدود التي حددها التي حددها 
اهللا تعاىل يف دينه والتعاليم اإللزامية التي جعلها لعبيده.

ومعرفـة هذه التعاليـم تتم عن طريق العلـامء ذوي االختصاص 
الديني الفقهي الذين يعرفون باملجتهدين. 

والبـد فيهم مـن التدين والـورع، بحيث يؤمن منهـم التالعب 
اخلارجة عنه.  املادية واملعنوية ـ  بالدين تأثراً بالعوامل ـ 

س ١٥٥ـ مـع أخذ بحـوث اخلاليا اجلذعية 
كأنموذج، ما هو املنطق الذي حيكم الفقيه الشـيعي 
يف التعاطـي مع املسـألة؟ وما هـي القيم األخالقية 

التي حتكم ذلك املنطق؟ 
ج ـ ممـا سـبق يظهـر أن املنطـق الـذي حيكـم الفقيـه الرشعي يف 



 اخلاليا اجلذعية...................................................................... ١٣٧

التعاطـي مع هذه املسـألة هو منطق النـص الديني مـن الكتاب املجيد 
وسـنة النبـي وأهـل بيتـه الكرام(صلـوات اهللا عليهم أمجعـني ). وعىل 
النـص املذكور يكون املعـول يف حتديد القيم األخالقيـة التي تراعى يف 
هـذا املجال. ومنها ما ارشنا إليه يف اجلواب من احرتام اجلنني الذي هو 

مبدأ تكوين اإلنسان، ولزوم احلفاظ عليه.
وإن من أهم دوافع الترشيع اإلهلي هو احلفاظ عىل القيم األخالقية 
وتنظيمها واملوازنة بينها بالوجه األكمل الذي ال حييط به إّال اهللا عّز وجّل. 
أما إدراك اإلنسان فهو حمدود. وقد يركز عىل جهة تأخذ موقعها من نفسه 
ويغفل عن أشـياء كثرية ينتهي إمهاهلا بكـوارث عىل املجتمع البرشي.
وإن مـن أهـم ما يعنى به الترشيع اإلسـالمي هـو بناء األرسة ثم 
املجتمع اإلنسـاين، وتقويـة الروابط بني إفرادها، وإحـكام العالقة بني 

األفراد عىل ضوء القيم اإلنسانية، واملحفزات األخالقية الفاضلة. 
س ١٥٦ـ كيـف حيصل الفقيه الشـيعي عىل 
املعلومات التي ختص املوضوع؟وهل يكتفي ببيان 
السـائل؟ وهل جيب عليـه متابعة كل ما يسـتجد؟ 
أم يكتفـي باملراجعـة اآلنية للموضـوع لدى طرح 

السؤال؟ 
ج ـ عىل السائل حتديد املوضوع الذي يسال عنه، ويكون جواب 
الفقيـه عـىل ضوء حدود السـؤال. ومتـى تغريت احلـدود تعني توجيه 

سؤال آخر، وال يرجع جلواب السؤال ١٣٩. 
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وال جيب عىل الفقيه متابعة ما يستجد إّال إذا سئل عنه. نعم قد يتفرغ 
لبحث أحكام بعض املسـتجدات من دون أن يسـال عنها، من أجل أن 
جييب عن حكمها لو سئل عنه، أو إللفات نظر الناس ملوقف الدين منها. 
س ١٥٧ـ  هل يستشري العامل الشيعي زمالءه 
يف االختصاص؟ وما طريقة تلك االستشارة؟

جـ  هد العامل الشيعي ينصب أوًال عىل حتديد الضوابط التي جيري 
عليها يف اختياراته الفقهية يف جماالت احلياة املختلفة. 

وذلـك يف رحلـة شـاقة طويلـة األمد تسـتغرق سـنني كثرية بني 
الـرتاث القديم واجلديد، واملقارنة بني النظريات الكثرية. كام هو احلال 

يف سائر ذوي االختصاص يف خمتلف جهات املعرفة. 
وبعـد اخلروج باملحصلـة التي يراها مربرة لفتـاواه، ومعذرة بني 
يدي اهللا عّز وجّل لو سـأله عنها وحاسـبه عليها، يكون صدور الفتوى 
منه عىل األسئلة املختلفة يف ضوء املحصلة املذكورة ميسورًا له. وليس 
اجلواب يف القضية املسـتجدة مرجتًال من دون إعداد سـابق، ليحتاج إىل 

السؤال بني اآلخرين واالستعانة بآرائهم. 
س ١٥٨ـ كيـف يتعاطى الفقيه الشـيعي مع 
فقـدان النص الرصيـح املتعلق باملسـالة من القرآن 

والسنة؟
ج ـ هناك ضوابط رشعية يف ضوء الكتاب والسنة عليها املعول 
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عنـد فقد النـص الرصيح، يتم للفقيه تعيينهـا يف رحلة حتديد الضوابط 
التي ذكرناها يف جواب السؤال ١٤٥. 

الشـيعي  الفقيـه  يعالـج  كيـف  ـ   ١٥٩ س 
تزاحم املـوارد من حيث القيـم األخالقية، مثل لو 

توقف إنقاذ عىل فقد اجلنني حلياته؟
ج ـ للتزاحـم ضوابطـه اخلاصـة تدخـل ضمـن رحلـة حتديـد 

الضوابط التي ذكرناها يف جواب السؤال ١٤٥. 
ومـن أهم هـذه الضوابـط أن املسـتحب ال يزاحم احلـرام، وان 
التكامل يف مجيع جوانب احلياة وإن كان حسـنًا، إّال أنه ال يسّوغ سلوك 

الطرق املحرمة، وال انتهاك حرمة اآلخرين والتعدي عليهم. 
وقـد سـبق يف جواب السـؤال ١٤٣ أن حتديد القيـم األخالقية، 

واملوازنة بينها للنص الرشعي. 
بقى يف املقام أمران:

(األول):أن الفقيه مهام بذل جهده فهو برش قد خيطئ يف الوصول 
من طريق النصوص ملوقف الدين من القضايا املطروحة. 

غايـة األمـر انه يكون معـذورًا عند اهللا تعاىل إذا بـذل جهده. كام 
يكـون السـائل معـذوراً عنده تعـاىل إذا رجـع إىل الفقيـه املذكور وفق 
ضوابط التقليد املعروفة. وقد ارشنا لبعضها يف جواب السؤال ١٤٢. 
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(الثـاين): أن الفقهـاء قـد خيتلفون يف فهم النـص، ويف الضوابط 
التـي جيرون عليهـا يف اختياراهتم الفقهية. بل قـد خيتلف موقف الفقيه 
الواحـد يف املسـالة الواحـدة، ويتضح له خطـأ موقفه السـابق، كام هو 

احلال يف مجيع أهل االختصاص يف املجاالت العلمية املختلفة. 
وهـم  املعصومـني،  عـىل  إّال  واالختـالف  اخلطـأ  يؤمـن  وال 
األئمة(صلـوات اهللا عليهـم ) الذيـن حرمـت البرشيـة مـن كثـري من 
بركاهتـم نتيجـة تقصريهـا يف أداء وظيفتها الدينيـة. واحلديث يف ذلك 

طويل ال تسعه هذه العجالة. 
هذا تيرس لنا من اجلواب عىل أسئلتك. ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل 
أن يمّن عليك بالتوفيق والتسـديد يف حتقيق احلقائق وتعريف اآلخرين 

هبا، وأن يبارك يف جهدك، ويتقبل عملك، وحيقق أملك، وينفع بك. 
إنه أرحم الرامحني وويل املؤمنني، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. 
 










س ١٦٠ـ الطبيـب اجلراح هل يضمن إذا مل 
تنجح العملية اجلراحية من دون تقصري أو مسـاحمة 
منـه؟ وهل يعتـرب جري النـاس عىل عـدم الضامن 

رشطًا ضمنيًا مسقطًا لضامنه؟
ج ـ يضمن الطبيب اجلراح مع التقصري، وكذا مع عدم التقصري، 
إال بأخذ الرباءة من املريض أو وليه وإن كان قارصًا ولو لفقده الشعور 
حني إجراء العملية. وال يكفي جري الناس عىل عدم الضامن يف الرباءة 
إذا مل يبتـن إقـدام املريـض أو وليـه عـىل ذلك، بـل البد فيها مـن إقدام 
املريـض أو وليـه عىل الـرباءة ولو لكوهنا رشطـًا ضمنيـًا ارتكازيًا عند 

الطرفني مستفادًا من الواقع القائم.
س ١٦١ـ مريض راجع طبيبًا وأعطاه وصفة 
دواء وعرضها عىل الصيديل. ولكن الصيديل اعطاه 

ـدواء آخـرًا غـري املقصـود بسـبب االمهـال وتويف 
املريض بسبب هذا اخلطأ فهل يستحق أهل املريض 
املتـويف الديـة؟ وهـل يدخل هـذا االمهـال يف قتل 

اخلطأ أو قتل العمد؟
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ج ـ إذا رجع االمهال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متسـاحمًا 
يف دفع الدواء القاتل. أما جمرد اخلطأ من دون تسامح فال ضامن معه.

س ١٦٢ ـ إذا وضعـت البيضـة املخصبة يف 
احلاضنـة الصناعية وماتت فعىل مـن تكون الدية؟
جـ  ال دية، إال أن تلج الروح فتكون الدية عىل من يستند القتل له.
س ١٦٣ـ اجلنني من احلرام عند إسقاطه من 

قبل الطبيب بأذن أهله عىل من جتب ديته؟
ج ـ جتـب الدية عىل املبارش لإلسـقاط كالطبيـب إذا كان بعملية 
إجهـاض، واملـرأة إذا رشبـت الـدواء أو حتركـت حركـة عنيفـة حتى 

اسقطت أو نحو ذلك.
س١٦٤ـ لو قامت امرأة بإجهاض محل امرأة 
أخرى مع كون هذه راضية باإلجهاض أو هي طلبت 
من تلـك أن جتهض احلمل فعىل مـن تكون الدية؟
ج ـ تكـون الديـة عىل التـي قامت باإلجهـاض، دون الراضية به 

وإن كانتا مشرتكتني يف املعصية.
س ١٦٥ـ أحـد االخوة يعمل يف مستشـفى 
عىل آلة غسـل الكىل وبينام كان يغسل الحد املرىض 
تعطلت اآللة ممـا أدى اىل فقدان املريض لكمية من 
الدم ثم بعد اصالحها عاود الغسل لكنه أوقفه قبل 
عرشين دقيقة من متام مدة الغسـل بأمر من املرشف 
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لعطـل أيضـًا يف اآللـة ولكـن بعد ثالث سـاعات 
تدهـورت حالة املريض وانخفـض ضغطه مما أدى 
اىل وفاتـه، وحينام سـئل الطبيب املبارش عن سـبب 
الوفـاة مل يؤكـد أن يكون السـبب هو غسـل الكىل 
لكنه احتمل أن يكون سـببًا مساعدًا خصوصًا وان 
املريض مصاب بعدة أمراض قد تكون جمتمعة هي 

سبب الوفاة . السؤال :
أـ   ما هو حكم االخ متويل عملية الغسـل يف 
هـذه احلال حسـب التفاصيل املذكـورة ؟ هل عليه 

ضامن مثًال ؟
ب ـ  كمية الدم التي نزفها املريض هل جيب 

دفع بدهلا املايل اىل ورثته ؟ ومن الدافع ؟
ج ـ بحسـب مفـروض السـؤال أن انقطاع الغسـل مل يكن بفعل 
غاسـل الكلية وعليه فال يتحمل الشـخص املذكور الضامن ال بسـبب 

الوفاة وال بسبب النزيف.
س ١٦٦ ـ يف حالـة التـوأم امللتصق بعضهام 
مـع البعـض. هـل جيـوز التضحيـة بأحدمهـا عىل 

حساب إنقاذ حياة اآلخر؟
ج ـ إذا كان بقاؤمهـا ملتصقـني يـؤدي إىل وفاهتـام معـًا وجبـت 

التضحية بأحدمها من أجل إنقاذ اآلخر، وإّال حرم.
س ١٦٧ ـ توجـديف خمتـربات املستشـفيات 
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أجنـة موضوعـة يف أوعية حتتوي عىل مـواد حافظة 
ـمادة الفورمالنيـ  عمرها ال يزيد عن أربعة أشهر؟
أ ـ مـا رأي الـرشع يف ذلـك علـًام بأنه ال   

فائدة من وجودها؟
ج  ـ جيـوز ذلـك إذا كان جنينًا لغري مسـلم، وأما إذا كان ملسـلم 

فيحرم تركه من غري دفن، بل جيب دفنه ومواراته.
كام إن األحوط وجوبًا عدم تأخريه مدة معتداً هبا من دون حاجة 
عرفيـة للتأخري، وأما جريان باقـي أحكام التجهيز ففيه تفصيل مذكور 

يف رسالتنا العملية (منهاج الصاحلني).
ب ـ مـا احلكـم يف ملس هـذه األجنة إن   

كان يف جمال العمل أو خارج جمال العمل؟
ج ـ جيب الغسل بمسها إذا كانت الروح قد وجلتها.

جـ ـ هل جيوز وضعها يف املختربات عند   
أخذ أمر أولياء هذه األجنة؟

جـ ليس للويل أن ُحيّل يف أمر اجلنني ما هو حمرم.
يوجـديف خمتربات املستشـفيات  س١٦٨ـ  
قسم يسـمى بنك الدم، ويقوم هذا القسم بأخذ دم 
املتربعني، وبعض األشخاص يأتون إىل هذا القسم 
مثـًال للحصول عىل  ـ عـن طريـق جهـة معينـةـ  
رخصـة للقيـادة، وبعضهـم ال يرغبـون يف التـربع 
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ولكن جيربون عىل التربع لكي حيصلوا عىل ترصيح 
من املستشفى إىل اجلهة املرسل منها؟

أ ـ مـا حكـم الـدم املأخوذ من األشـخاص 
الغري راغبني يف التربع؟

حيرم الترصف به إال برضاهم ولو من باب الرضا بالترصف  جـ  
بالدم بعد أخذه منه.

ب ـ مـاذا عـىل املوظـف الذي يقـوم بعملية 
السحب؟

ج ـ  جيـوز للموظـف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه 
ورضاه به ولو من أجل حتصيل الرخصة.

جـ ـ ماذا عىل الشـخص الذي نقل إليه الدم 
كانـ  حمتاجًا للدم مع علمه أو عدمه بأن هذا  إذاـ  

الدم من شخص أرغم عىل التربع؟ 
حيرم عليه أخذ الدم إذا مل حيرز رضا صاحبه إال أن حيتاج إليه  جـ  
لدفـع اخلطر عىل صحته فيجوز له. لكن يكـون ضامنًا لثمنه لصاحبه، 

ومع اجلهل به جيري عليه حكم جمهول املالك.
س١٦٩ـ مـا حكـم تناول األدويـة من قبل 

املريض وهي حتتوي عىل الكحول؟
ج ـ ال جيـوز تناوهلـا إال مع الرضورة امللحـة البالغة مورد اخلطر 

ومع انحصار األمر هبا.
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س ١٧٠ـ هـل جيـوز للطبيب أن يـرصف دواًء 
للمريض ال حيتاجه واقعًا.

أ ـ بل ألجل إرضاء ميول املريض أو رغبته؟
جـ  إذا كان الدواء مرضًا باملريض رضرًا ال جيوز حتمله مل جيز رصفه 
بحال، وإن مل يكن كذلك فيجوز رصفه بعد اعالم املريض بعدم حاجته له.
 ب ـ أو ألجـل ترصيـف الـدواء وإن كانت 
الوصفـة ال رضر هلـا، أو نافعة ولكن ال حاجة فيها 

للمريض؟
ج ـ ترصيـف الـدواء ليس من املـربرات يف اخلروج عـن األمانة 

املفروضة يف الطبيب.
جــ  أو ألجل املحافظة عىل سمعة املستشفى 
أو الطبيب، ألن طبيبًا ال يعطي الدواء ليس بطبيب 

حاذق يف ذهن العوام من الناس؟
ج ـ احلال فيها كالسابق.

س ١٧١ـ هل جيـوز للطبيب إخبار املريض 
أو أهلـه باحلالة الصحيـة للمريض حتى ولو كانت 
خطـرة جـدًا ممـا يؤثـر سـلبا عـىل احلالـة النفسـية 

للمريض؟
ج ـ ال جيوز إخبار املريض يف احلالة املذكورة، إال إذا توقف عليه 

شفاؤه، بأن كان ممتنعًا عن العالج بسبب جهله بخطورة حالته .
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س ١٧٢ـ بالنسـبة للمرىض املبتلني بالرصع 
ويف اعتقادهـم ان ذلـك ليس مرضـًا وإنام هو مس 
اجلـن، فهل عـىل الطبيب أن يقّرهم عـىل اعتقادهم 

ذلك. وهل هذا االعتقاد صحيح أم ال؟ 
جـ  ال جيب تصحيح االعتقاد املذكور، وهذا األمر ممكن يف نفسه.
س١٧٣ ـ اين طبيـب جـراح اخصائـي اود 
ان أؤلـف كتـاب بعنـوان «اصول موافقـة املريض 
عىل اجـراء العمليـة اجلراحيـة بني القانـون الطبي 
واملرجعيـة الدينية» لذاأرجو بيـان رأي املرجعية يف 

النقاط التالية:
 أ ـ مريـض بالـغ يف غيبوبة حيتـاج اىل اجراء 
عملية جراحيـة النقاذ حياتـه وال يمكن تأخريها، 

زوجته ترفض اجراء هذه العملية.
(يف القانون الطبي جيب عىل الطبيب اجلراح 

اجراء العملية عىل الرغم من رفض زوجته).
ب ـ  مريـض بالـغ حيتـاج اىل اجـراء عمليه 
جراحية لكنه يمتنع عن اجراءها وقام بتوقيع استامره 
تؤكد امتناعه عن اجراء العملية، ثم دخل يف غيبوبة 
ومازالـت العمليه مهمة النقاذ حياته وخلروجه من 
حالة االغـامء، زوجتـه توافق عىل اجـراء العملية.
(يف القانـون الطبـي جيب عـىل الطبيب عدم 
اجراء العمليه اجلراحية حتى بعد موافقة زوجته).
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جـ ـ طفل مريض حيتـاج اىل عملية جراحية 
النقـاذ حياتـه وعامـل الوقت مهـم جـدا، والديه 

اليوافقان عىل اجراء العملية.
(يف القانون الطبي يكون امام الطبيب اجلراح 
احتاملـني: امـا رفض اجـراء العمليـة اجلراحية، او 
اجـراء العملية اجلراحية بعـد ان تتبنى املحكمه امر 

الطفل بحجة ان والديه اليعمالن لصاحله).
د ـ  مريـض مصاب باجلنـون وفقدان العقل 
حيتـاج اىل اجـراء عمليـة جراحية طارئـة، الطبيب 
النفسـاين اليسـتطيع اعطاء موافقة الجراء العملية 

اجلراحية وكذلك ذوي املريض.
(يف القانون الطبي جيـب عىل الطبيب اجراء 

العملية).
هــ ـ  عندما حتتاج الزوجـة اىل اجراء عملية 
جراحيـة ، يف القانـو ن الطبـي الطبيـب حيتـاج اىل 
موافقة املريضة فقط واليؤخذ بنظر االعتبار موافقة 

الزوج عىل العملية.
جـ  جيب إجراء العملية يف مجيع الفروع املتقدمة وال يتوقف عىل إجازة 
األشخاص املذكورين إذا كانت العملية إلنقاذ حياة املريض ومضمونة 
النجـاح ال توجب سـوء حالته. نعم إذا كان املريض ميؤسـًا من حياته 
والعملية إما ان ال تنفعه أو ال تزيد يف سوء حالته وجب أيضًا اجراؤها. 
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