
)*(دعوى مشروعية االستنساخ البشري

:مضمون الشبهة

يف حماولة �ئسة لتربير االستنساخ البشري وإثبات مشروعيته يدعي بعض 
األد�ن السماوية كلها ال متنعه؛ بل املغرضني أن استنساخ البشر هبة من الرب، وأن 

العكس هو الصحيح، فهي حتثُّ على إعمار األرض، وتكثري احلرث والنسل دون أن 
كما يدعون أن إجراء التجارب . حتدِّد وسائل معينة، بل تركت األمر مفتوًحا

االستنساخية على األجنة البشرية أمر طبيعي غري مقلق؛ فهي ليست كائنات بشرية 
.امهاجيب احرت 

إذا كانت هناك بنوك للمين مفتوحة للمرأة اآلن، أفليس من األوىل : ويتساءلون
وملاذا ال ترضون هبذا ! أليٍّ من الزوجني االستعانة إبحدى خال�ه الستنساخ بشر؟

االستنساخ وسيلة لإلجناب مع أنه إذا استخدم أو طُبِّق فسيكون مقبوًال متاًما كأطفال 
!األ�بيب؟

أيًضا أن استنساخ البشر جتسيد ملبدأ احلرية اإلنسانية، وال ينبغي  كما يدعون
ويستدلون على كل ما سبق أبن . تقييد حرية اآلخرين يف التكاثر ابلطريقة اليت تعجبهم

االستنساخ البشري سيكون عالًجا للعقم، كما أنه سيتيح التخلص من األغبياء وعدميي 
 تتحوَّل البشرية إىل عباقرة ومبدعني، فضًال النفع للبشرية وإنتاج بشر أفضل؛ ومن مث

.عن أنه سيحلُّ مشاكل كثرية يف اجملتمع

: ـ نيب االستنساخ على حدِّ قوهلم ـ " إ�ن ويلموت"وهم بذلك يستضيئون بقول 
 .ال يوجد سبب نظري مينع استنساخ اإلنسان
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 :وجوه إبطال الشبهة

تنساخ البشري كان حسب أنواعه إن تباين موقف الشريعة اإلسالمية من االس   .1
جسدي : فأما الكلي فينقسم إىل قسمني. وصوره؛ فهناك االستنساخ الكلي، واجلزئي

فأما األول منهما فمحرَّم قطًعا، إال يف حالة استنساخ ). جنسي(، وجنيين )خلوي(
ملن ُأصيب بعطب أحد أعضائه املهمة؛ كالكلى، والكبد، ) يوًما 14عمر (لقيحة جنينية 

وأما اآلخر فجائز إذا كان بني الزوجني، وبشروط معينة، وأما االستنساخ . لقلبوا
 .فجائز، بل مندوب إليه؛ ملا له من منفعة عظيمة للمرضى) األعضاء البشرية(اجلزئي 

كان املوقف الغريب ـ غالًبا ـ من االستنساخ البشري وما زال هو احلظر واملنع ـ    .2
ا وسياسيًّا وعلميًّا وقانونيًّا وشعبيًّا، وهذا املوقف وإن كان يتَّفق مطلًقا دون استثناء ـ دينيًّ 

 .مع موقف اإلسالم نوًعا ما إال أن فيه ُغلوًّا وتفريطًا غري مقبولني

ا اعتناء، فكفل له مجيع احلقوق؛ كحقه    .3 لقد اعتىن اإلسالم ابجلنني البشري أميَّ
إثبات النسب واألهلية؛ حىت يتمكَّن يف أن تكون له أم صاحلة وأب صاحل، وكذا حق 

من احلصول على بعض احلقوق املادية قبل خروجه من رحم أمه؛ كاإلرث والوصية واهلبة 
ومن . ليس هذا فحسب؛ بل صان حرمته من أن يُعتدى عليها إبجهاض وغريه. والوقف

 .دةمث؛ فال جيوز إجراء التجارب العلمية عليه، إال يف حاالت حمدودة وبشروط ُحمدَّ 

إن وجود بنوك للمين يف العديد من الدول ليس تربيًرا الستنساخ البشر    .4
: ؛ فهي بنوك حمرَّم إنشاؤها والتعامل معها ألسباب كثرية، أمهها)االستنساخ اجلسدي(

اختالط األنساب، كما أنه ال عالقة لالستنساخ اجلسدي أبطفال األ�بيب؛ إذ إ�ا 
تقنيات علمية وطبية خارج الرحم، مث تعاد إليه مرة عملية إخصاب طبيعية تتم وفق 

أما االستنساخ اجلسدي؛ فيتم عن . أخرى بعد يومني أو ثالثة لتنمو بداخله منوًّا طبيعيًّا
طريق أخذ خلية جسدية من الزوج أو الزوجة، أو من أي رجل أو امرأة، بتقنية طبية 

 !معينة، مث تغرز يف الرحم، فلم اخللط إًذا؟
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مباًحا، وقد كثرت مفاسده ) اجلسدي(ف يكون االستنساخ البشري الكلي كي   .5
ومضاره من مجيع النواحي، حىت أصبحت هي السمة الغالبة عليه، وإن كان مثة منافع له 
فإ�ا يسرية أو �درة، بل ال يساوي نفعها الضرر املصاحب هلا، �هيك عن أن هناك 

ن يعانون من مرض العقم مثًال؛ كأطفال وسائل أخرى جائزة، ميكن االعتماد عليها مل
أما . ، واالستنساخ اجلنيين، وغري ذلك)األعضاء البشرية(األ�بيب، واالستنساخ اجلزئي 

أن يكون اهلدف من هذا االستنساخ هو حتويل البشرية إىل عباقرة ومبدعني، فهذا وهم 
يًّا، أما التطابق وخيال؛ ألن التطابق بني املستنسخ واملستنسخ منه لن يكون إال شكل

الكلي بينهما فمحال، كما أنه خيالف سنة هللا يف كونه؛ إذ جعل سبحانه وتعاىل الناس 
ورفعنا بعضهم فوق  : بعضهم يف خدمة بعض دون مفاضلة؛ كما قال سبحانه وتعاىل

 ).٣٢: الزخرف( بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر�

 :التفصيل

 :منظور إسالمياالستنساخ البشري من . أوال

قضا� علم البيولوجيا واهلندسة الوراثية اليت  تُعدُّ قضية االستنساخ من أحدث
تزايد االهتمام هبا يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ للغاية، وقد شغلت حيًِّزا مهمًّا من 
املناقشات واجملادالت من قبل اختصاصيِّ الطب والبيولوجيا والوراثة، وعلماء األد�ن، 

 .خالق، والفلسفة، والقانون، ورجال الفكر واألدب وغريهمواأل

وكان السبب املباشر الذي أاثر ذلك احليِّز املعترب من املناقشات هو حساسية أمر 
االستنساخ؛ إذ يتصل اتصاًال مباشًرا ابلكائن احلي، وابإلنسان الذي قد يكون يف وقت 

تكنولوجيا الوراثة وتقنيات االستنساخ من األوقات عرضة للتجربة واالختبار، وتطبيق 
عليه، األمر الذي قد يسلبه حقوقه املشروعة، وحرمته املعتربة، ومكانته املعهودة، 

 ).[1](املتعارف عليها منذ وجوده

 ):احلكم الشرعي(من االستنساخ البشري موقف اإلسالم 
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يف البداية، وقبل بيان موقف اإلسالم من االستنساخ البشري نودُّ أن نشري إىل 
 :أنواع هذا االستنساخ، وهي كاآليت

 .االستنساخ البشري الكلي   .1

 .االستنساخ البشري اجلزئي   .2

 :االستنساخ البشري الكلي، وهو نوعان: األول

 .اجلسدياالستنساخ •

 .االستنساخ اجلنيين•

فهو أخذ خلية جسدية حية من املراد ): اخللوي(أما االستنساخ اجلسدي 
؛ للحصول على صورة مطابقة )DNAحامض (استنساخه، ودجمها ببييضة منزوعة النواة 

وحكم اإلسالم فيه املنع والتحرمي واحلظر؛ إذ يعدُّ هذا النوع من ). [2](لألصل شكًال 
االستنساخ كبرية عظمى، وجناية يف حق احلياة، وضراًب من ضروب اإلفساد يف األرض، 

 ).[3](وإهالك احلرث والنسل

وقد نصَّ على هذا جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره العاشر جبدة ابململكة 
يونيو إىل  28املوافق (هـ 1418صفر  28إىل  23العربية السعودية، خالل الفرتة من 

حترمي االستنساخ : ، ومما جاء فيه10د / 100/2: يف القرار رقم) م1997يوليو  4
ويف السياق . لبشري بطريقتيه املذكورتني أو أبيَّة طريقة أخرى تؤدي إىل التكاثر البشريا

نفسه جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي الصادر عن الدورة اخلامسة عشرة املنعقدة يف 
) م1998  أكتوبر 31املوافق (هـ  1419رجب  11مكة املكرمة، اليت بدأت السبت 
 . من علم اهلندسة الوراثيةبشأن موضوع استفادة املسلمني

4 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn3
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn4


أتكيد القرار الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع : وقد جاء يف أول بنوده
يف الدورة العاشرة ) 10د /100/2(ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بشأن االستنساخ، برقم 

 .وهو الذي سبق ذكره... املنعقدة جبدة

عداد مشروع بيان حول هذا؛ وقد قام جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر إب
االستنساخ البشري، ذُكر فيه رأي املؤيدين له وحججهم، واملانعني وحججهم، مث ذكر 

ذكر� أن اإلسالم ال يعارض : اجملمع أخريًا حكم الدين يف االستنساخ البشري قائًال 
إن العلم النافع؛ بل يشجعه وحيثُّ عليه ويكّرِم أهله، أما العلم الضار الذي ال نفع فيه ف

إن درء : "اإلسالم حيرمه؛ ليحمي البشر من أضراره، والقاعدة الفقهية يف اإلسالم تقول
 ".املفسدة ُمقدَّم على جلب املصلحة

وبناًء على هذا؛ فإنه جيب التفريق يف استخدام اهلندسة الوراثية يف النبات 
وحماصرة  واحليوان، فإن كانت إلنتاج سالالت قوية و�فعة، وكذلك يف عالج األمراض،

توارث املرض، واالرتقاء ابلطب، ومعاجلة اإلنسان ـ فإن ذلك �فع ومفيد، مادام ليس 
فيه خمالفة للمنهج الذي اختاره هللا للخلق، وال مانع من مزاولته إبجراء التجارب فيه 

 .للوصول إىل نتائج إجيابية �فعة

يُعرِّض اإلنسان ـ أما استنساخ البشر الذي حتيط به املخاطر من كل جانب، فإنه 
الذي كرَّمه هللا عز وجل ـ ألن يكون جماًال للعبث والتجربة، وإجياد أشكال ُمشوَّهة 

 .وممسوخة، فذلك حرام وجيب التصدي له، ومنعه بكل الوسائل

وهذا أيًضا ما أوصت به الندوة اليت ُعقدت يف العاصمة القطرية الدوحة، يف 
االنعكاسات األخالقية (م، حتت عنوان 1999) فرباير(شباط  15 -13الفرتة من 

، وكان ذلك بتنظيم من املنظمة اإلسالمية للرتبية )لألحباث املتقدمة يف علم الوراثة
والعلوم والثقافة، ابالشرتاك مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، وابلتعاون مع كلية 

جمال الفقه، وعلم  العلوم جامعة قطر، وقد شارك فيها خنبة من العلماء واخلرباء يف
 ).[4](الوراثة، من عدة دول عربية وإسالمية
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أما عن الفتاوى الفردية؛ فقد صدرت فتاوى يف مسألة االستنساخ لكثري من 
عظم الفتاوى على منع االستنساخ البشري الكلي العلماء املعاصرين، وقد تضافرت م

 .بنوعيه وحترميه

من ذلك ما استهلَّ به الدكتور دمحم سيد طنطاوي ـ رمحه هللا ـ شيخ األزهر جوابه 
ه إليه حول املوقف الشرعي من االستنساخ البشري، ابداًئ حديثه  عن سؤال ُوجِّ

: آل عمران(األرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم يف :ابالستشهاد ابآليتني الكرميتني
٦(،  وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى)46(من نطفة إذا متىن ) 45( )مث  ،)النجم

 ".أما غري ذلك فهو حرام: "أضاف قائًال 

كذلك أفىت الشيخ جواد التربيزي ـ من كبار فقهاء اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ـ 
ال جيوز االستنساخ البشري؛ ألن التمايز بني ": بعدم جواز االستنساخ البشري قائًال 

ومن :أبناء البشر ضرورة للمجتمعات اإلنسانية اقتضتها حكمة هللا سبحانه، قال تعاىل
، وقال جل )٢٢: الروم(  آ�ته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم

  وقبائل لتعارفوا � أيها الناس إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب: وعال
، وذلك لتوقُّف النظام العام عليه، بينما االستنساخ البشري ـ إضافة )١3: احلجرات( 

إىل استلزامه حمرمات أخرى كمباشرة غري املماثل والنظر إىل العورة ـ يوجب اختالل 
 ".النظام العام

بتحرمي  كما أصدر الدكتور نصر فريد واصل ـ مفيت الد�ر املصرية سابًقا ـ فتوى
االستنساخ البشري، وطالب إبصدار تشريعات وقوانني متنع املراكز البحثية اليت ميكن 

. أن تعمل يف هذا اجملال من إجراء مثل هذه التجارب اليت تؤدي إىل اختالط األنساب
وهناك فقهاء آخرون قالوا حبرمة االستنساخ البشري الكلي؛ منهم الدكتور دمحم سعيد 

ئيس قسم العقائد واألد�ن يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، والشيخ رمضان البوطي ـ ر 
الراحل دمحم مهدي مشس الدين، من كبار فقهاء لبنان ورئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي 

 ).[5](األعلى، وغري هؤالء الفقهاء كثري
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: واملالحظ على ما سبق أن املنع والتحرمي موجهان إىل االستنساخ الكلي بنوعيه
اجلسدي واجلنيين، ولكن الصواب والراجح يف ذلك هو حترمي النوع األول فحسب، أما 

 .النوع الثاين فله حكم خاص سنعرض له بعد قليل

أم أن هناك حاالت استثنائية  هل االستنساخ اجلسدي حمرم مطلًقا،: وهنا نتساءل
 أخرى له؟

 :هناك حاالاتن استثنائيتان هلما حكم خاص، ومها: واجلواب

املستنسخ منه أي إذا كان ): يوًما 14عمر ) ([6](استنساخ اللقائح اجلنينية   .1
مصااًب بعطب أحد أعضائه املهمة، كالكلى أو الكبد أو القلب وأراد أن يستنسخ هذا 
اجلزء أو العضو من خالل تنميته خللية استنساخية يف املخترب؛ لتنتج خال� مستقلة هلذا 

 .العضو أو ذاك

اء وقد رجَّح الدكتور سعيد موفعة جواز هذا األمر، انطالقًا مما نصَّ عليه علم
الشريعة، وقرَّرته بعض اجملامع الفقهية من جواز االستفادة من األجنة يف القضا� الطبية، 
إذا كانت هذه األجنة ال تزال يف طور اللقائح اجملمَّدة، أو حىت إىل ما قبل نفخ الروح 
إذا اقتضى األمر ذلك، كإجراء التجارب العلمية عليها، وتعليم الطالب، ونقل 

 .لك من املصاحلاألعضاء، وغري ذ

وعليه؛ فإن املسألة هنا وإن كانت تبدو خمتلفة عما ذكره العلماء، و�قشته اجملامع 
الفقهية، إال أن هذا االختالف ال يكاد يوجد له أثر حقيقي أو فقهي يف اختالف 
احلكم، وإن اختلفت التسمية أو صفة تكوُّن اجلنني، فالذي تكلَّموا عنه هو اجلنني 

الزواج الشرعي، وبطرائق التلقيح الصناعي املعتادة، وما حيصل هنا يف املتكوِّن من 
 .عملية االستنساخ هو من هذا القبيل، مع اختالف يسري يف صفة التكوين فقط

فاجلنني الطبيعي ُمكوَّن من خلية جنسية، وبواسطة التلقيح الصناعي، واجلنني 
صناعي كذلك، مع أن االستنساخي �تج عن خلية جسدية، وعن طريق التلقيح ال
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اجلميع جنني إنساين، و�تج عن عقد زواج شرعي صحيح، وألن الغرض من االستفادة 
 .منها يف التلقيح الصناعي أو االستنساخ البشري ـ مشروع

هذا ابإلضافة إىل أن استنساخ لقائح جنينية من الشخص املصاب مبرض معني ـ 
ه، وخيفِّف من آالمه ومعا�ته املرضية، والذي يستدعي استنساخ لقيحة منه ـ أمر مفيد ل

 .ورمبا يكون ذلك سبًبا يف اإلبقاء على مهجة هذا املستنسخ منه هلذا الغرض العالجي

 :طلب الولد عن طريق االستنساخ   .2

لقد وجدت حاالت : ولبيان هذه احلالة وتصويرها التصوير العلمي الفقهي نقول
بعض الرجال يف أحناء العامل، وثبت عدم ال أبس هبا من حاالت العقم الكلي لدى 

إمكانية معاجلتهم عن طريق التلقيح الصناعي؛ وذلك نظًرا لعدم توافر أيَّة كمية مناسبة 
من اهلرمو�ت اليت يتم التعامل معها يف املعمل، مع شدة رغبة هؤالء األزواج يف الذرية 

 .وطلب الولد ومسيس حاجتهم لذلك

وتبنيَّ طبيًّا ابلدليل القطعي عدم جدوى املعاجلة هلؤالء  فإذا كان احلال كما ذُِكر،
املصابني ابلعقم الكلي عن طريق التلقيح الصناعي بشقيه ـ فإن آخر حماولة ميكن 

 ).كما أن آخر الدواء الكي(االستنساخ اجلسدي : تصوُّرها هي

 :ويتم ذلك عن طريق اآليت

اخللية اهلرمونية؛ نظًرا لعدم  أخذ خلية جسدية من الزوج الشرعي بدًال من      •
 .توافر األخرية فيه

 .نزع نواة بييضة الزوجة الشرعية      •

 .دمج اخللية اجلسدية من الزوج يف البييضة املفرَّغة للزوجة      •

8 www.almoslih.net



إعادة البييضة املخصَّبة خبلية الزوج إىل رحم الزوجة الشرعية نفسها، ومالحظة       •
ذا نكون قد حصلنا على جنني هلذا الزوج عن طريق خلية وهب. سْري منو هذا اجلنني

من الزوج وحده، بدًال من اجلنني الذي �يت عن  46جسدية حتمل كامل الصبغيات؛ أي 
 .صبغيًّا من الزوج، ومثلها من الزوجة 23طريق اخللية اجلنسية 

 فما حكم الشريعة اإلسالمية يف هذه القضية؟

والقول الواجب االتباع عندي يف مسألة ): [7](يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان
االستنساخ اجلسدي ملعاجلة العقم الذي مل يعثر له على دواء ـ القول الواجب االتباع يف 

وهو ما قرَّره جممع الفقه، وال ترتفع حرمة هذا حترمي هذا االستعمال، : هذه احلالة
االستنساخ حبجة اعتبار استعماله من ابب الضرورة؛ ألن للضرورة املبيحة الرتكاب 

؛ ألن من شروط )مسألة العقم(احملرَّم شروطًا معروفة، وهي غري موجودة يف مسألتنا 
واملصاب ابلعقم ال الضرورة أن يكون املسلم يف حالٍة إذا مل يرتكب الضرورة يهلك، 

 .يهلك إذا مل يستعمل هذا النوع من االستنساخ

كما ال ميكن القول جبواز هذا االستنساخ ألنه من قبيل التداوي؛ ألن ماهية هذا 
االستنساخ ختتلف عن ماهية التداوي؛ فالتداوي يزيل العلة ـ علة املرض ـ وهنا هذا 

هو ـ أي االستنساخ ـ عالج هلا، وإمنا  االستنساخ له عالقة ابلعلة ـ علة العقم ـ وليس
ُيستعمل وسيلة ُحمرَّمة للوصول إىل ما كان ميكن الوصول إليه، وليس هذا من مفهوم 

 .التداوي

من خالل دراسيت : وقد ذهب إىل قريب من هذا الدكتور سعيد موفعة فقال
ته للموضوع فإن ما يرتجَّح عندي يف مسألة طلب الولد عن طريق االستنساخ بصور 

احلالية واملوجودة هو القول ابملنع وعدم الدخول يف مثل هذه املسائل الدينية احلرجة 
قبل الوقوف على حقيقتها، هذا ابلنسبة لالستنساخ بصوره املعروفة اآلن، أما ابلنسبة 
ملا يستجدُّ يف هذا املوضوع فإين أميل إىل القول ابلتوقُّف فيما يستجد؛ حىت تتبدَّى لنا 

 .شوفات علمية أخرى قد تؤثِّر على حقيقة وصف هذه اجلزئية سلًبا أو إجياابً تطورات وك
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ومن مث؛ يدور احلكم ِحالًّ وُحْرَمة تبًعا الختالف طرائق االستنساخ وأساليبه 
املستجدة، فيكون القول هبذا التفصيل هو من قبيل الرتيُّث، وإعطاء مهلة للنظر يف مثل 

حىت تتضح حقائق هذه املسائل ـ كما أسلفنا ـ فتعطى  هذه القضا� املعاصرة والشائكة؛
؛ فيكون احلكم قاطًعا ال تردد  احلكم املناسب هلا عند استقرارها على وضع جليٍّ وبنيِّ
فيه، خاصة وهذه القضية تعدُّ خارج دائرة النصوص الشرعية من القرآن والسنة 

ك التَّحفُّظي يف الصرحية الداللة على املطلوب، فال ضري من اختاذ هذا املسل
و فصل اخلال� اجلنينية قبل متايزها فه) [9](وأما االستنساخ اجليين). [8](نظري

 ).[10](وختصُّصها للحصول على نسخ متطابقة

التحرمي؛ فقد صدر عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار حبرمة :حكمه الشرعي
 :لبشري الكلي بنوعيه ـ وقد سبق ذكره ـ وذلك ملا �يتاالستنساخ ا

هذه الطريقة تفضي إىل توفري أجنة فائضة ليس أمامها إال املوت، أو االستزراع يف 
أرحام نساء أجنبيات، وكال األمرين حمرَّم شرًعا، بل من الكبائر، ومن املعلوم أن ما أدَّى 

تاج إىل استنساخ عدد من األجنة؛ حىت إىل احلرام فهو حرام؛ وذلك ألن هذه الطريقة حت
 .يضمن الطبيب جناح الزرع حملاولة اثنية أو اثلثة أو رابعة يف حالة فشل احملاولة السابقة

ويف هذه احلالة ماذا نفعل هبذه األجنة، فإذا تركت كان مصريها إىل املوت، يقول 
هتدر من أجل  وهل من اجلائز أن تنشأ حياة، مث: "األستاذ الدكتور حسان حتحتوت

إن حياة اإلنسان مصونة : "ويقول األستاذ الدكتور حسن الشاذيل! ؟"إنقاذ حياة أخرى
وليس من احلق شرًعا أن �خذ من جنني عضًوا أو نسيًجا، أو غريمها ... ومعصومة

لينتفع به شخص آخر ولو كان املنتفع أاًب له، أو أمًّا، أو ابًنا، أو أًخا، أو أخًتا، أو غري 
من القراابت؛ ألن عصمة النفس اإلنسانية معناها أن هذه النفس مينع االعتداء ذلك 

عليها، ويرتب الشرع على كل اعتداء عليها عقوبة أو ضماً�؛ إذ هي بنيان الرب 
 ".وملعون من هدم بنيانه
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أما إذا استعملنا هذه األجنة فليس أمامنا إال زرعها يف أرحام نساء أخر�ت، وهذا 
أل�ا أجنبية عنها، ُمكوَّنة من مين رجل أجنيب وبييضة امرأة أجنبية، وهذا  حمرم أيًضا؛

 .مثل الراب يف احلرمة من حيث املآل والنتائج

 :الرأي الواضح

إن القول حبرمة مجيع حاالت هذا النوع ـ االستنساخ اجليين ـ قول حيتاج إىل املزيد 
ووجهاته، وابألخص فيما يتعلق بفقه من النظر والتعمُّق، وهو بال شك قول له أدلته 

املآالت، وأن حرمته يف مجيع احلاالت ـ سوى حالة واحدة ـ ليست حمل خالف، بل ال 
ينبغي أن تكون حمل خالف؛ أل�ا تتعلَّق بنقل حيوان منوي لرجل أجنيب، وبييضة أجنبية 

 .إىل رحم امرأة أجنبية ليست صاحبة هذه البييضة، فهذا حرام ابالتفاق

الة اليت ميكن القول جبوازها هي حالة ما إذا كان احليوان املنوي من الزوج واحل
والبييضة من الزوجة، مث يعاد اجلنني امللقَّح بطريق االستنساخ اجليين إىل رحم الزوجة 

 :نفسها، وذلك ملا �يت

أن االستنساخ اجليين البشري خيتلف عن االستنساخ العادي التقليدي الذي : أوًال 
؛ وذلك ألن االستنساخ اجليين يتم حسب املنهج الطبيعي للتناسل  تـمَّت به النعجة ُدويلِّ

بني الزوجني ـ كما سبق ـ وأن عملية فصل اخللية عن أختها اليت تتم ابألسلوب العلمي 
ليس فيها من حيث املبدأ ـ خمالفة لشرع هللا تعاىل، مث إن غرس إحدى هذه اخلال� يف 

 .الطبيعية إبذن هللا تعاىل ليس فيه خمالفة لشرع هللا أيًضاالرحم لتواصل مسريهتا 

واإلشكالية الوحيدة تكون يف مسألة استنساخ أكثر من جنني احتياطًا حلاالت 
فشل زرع جنني، ليكون هناك البديل الفوري، وهذا كما رأينا يرتتَّب عليه إما موت 

 .األجنة أو زرعها يف رحم امرأة أخرى، وكالمها حمرَّم

جلواب عن ذلك هو مثل اجلواب الذي أجاب به جممع الفقه اإلسالمي الدويل وا
حينما تُلقَّح أكثر من بييضة ابحليوان ) 4/3ـ  16القرار (يف إابحته أطفال األ�بيب 
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: حيث نصَّ على أنه) 6/6ـ  55القرار (املنوي للزوج، فكانت الفتوى من اجملمع املوقَّر 
ميًّا من إمكان حفظ البييضات غري امللقحة للسحب منها، يف ضوء ما حتقَّق عل: أوًال "

جيب عند تلقيح البييضات االقتصار على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة؛ تفادً� 
إذا حصل فائض من البييضات امللقحة أبي : اثنًيا. لوجود فائض من البييضات امللقحة

ذلك الفائض على الوجه وجه من الوجوه ترتك دون عناية طبية إىل أن تنتهي حياة 
حيرم استخدام البييضة امللقحة يف امرأة أخرى، وجيب اختاذ االحتياطات : اثلثًا. الطبيعي

 ".الكفيلة ابحليلولة دون استعمال البييضة امللقحة يف محل غري مشروع

ولذلك نستطيع القول جبواز احلالة اخلاصة بزوجني من االستنساخ اجليين 
ذكرهتا قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل اخلاصة بطفل وابلضوابط نفسها اليت 

ـ  55قرار (، وابلبييضات امللقحة الزائدة على احلاجة )4/3ـ / 16قرار (األ�بيب 
 .، وبشرط أال يرتتب على ذلك ضرر أكرب)6/6

أن ما ذُكر من مضار ال خيلو من هتويل، كما أنه ميكن درؤها ومنعها، وقد : اثنًيا
عن االستخدام الذي : ابلرد على ذلك فقاال" جربي ها وروبرت ستلمان"ن قام العاملا

اقرتحناه هلذه التقنية اجلديدة ال يدخل يف ابب ما أاثره النقاد من خماوف وهتاويل، وإمنا 
 .قصدا به حتديًدا أن يكون إسهاًما يف حاالت العقم اليت حتتاج إىل تقنية أطفال األ�بيب

ت أن تُعطى املرأة دواًء منشطًا للتبويض، مث تسحب من فاملتَّبع يف هذه احلاال
مبيضها البييضات الناضجة، مث يضاف إليها املين بغية تلقيح عدد منها، مث تؤخذ هذه 
البييضات امللقحة بغية أن توضع يف رحم املرأة فتنمو إىل جنني، ووجد أن أنسب عدد 

واحدة فخري، وإن انغرس  يوضع يف الرحم ثالث أو أربع بييضات، إن انغرست منها
أكثر من واحدة فز�دة خري، ولكن ماذا عن السيدة اليت يعاين مبيضها نوًعا من الفقر 

 املبيضي؟

أليس من األفضل أن نفصل بييضتها يف بواكري انقسامها إىل أكثر من جنني 
 ابالستنساخ اجليين، ونفصل كالًّ منهما إىل اثنني وهكذا؛ حىت توفر عدًدا كافًيا من
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يف التربيد العميق؛ ) أي النسخ(األجنة، يودع رمحها منها أربعة وحيفظ ما زاد من األجنة 
ليكون رصيًدا احتياطيًّا يستعمل يف مرة قادمة ـ أو مرات ـ إذا مل تسفر الزرعة األوىل عن 

 !محل؟

كما أن هلذه الطريقة فائدة أخرى ألولئك النساء يف جمال تشخيص مرض جنيين 
يودع اجلنني الباكر املكوَّن من عدد صغري من اخلال� إىل الرحم لينغرس؛  حمتمل قبل أن

فقد جرى األمر على فصل خلية من هذا اجلنني إلجراء التشخيص عليها، فإذا كان 
اجلنني ُمعاًىف غرس وإال أُْهدر، لكن أخذ خلية من جنني ابكر ذي عدد حمدود من 

نا هذا اجلنني إىل توأمني بطريقة االستنساخ اخلال� فيه خطر على اجلنني، بينما لو فصل
اجليين تلك؛ فإننا نستعمل نسيًجا للتشخيص واآلخر للزرع كامًال غري 

 ).[11](منقوص

 يقة؟هل هناك شروط هلذه الطر : وبعُد فنتساءل

نعم، لقد وضع العلماء شروطًا جيب توافرها يف هذه الطريقة؛ حىت  :واجلواب
 :تكون جائزة، وهي

تعذُّر إمكانية احلمل من الزوجة ألكثر من بطن؛ ملوانع طبية قطعية، وبتقارير    .1
 .معتمدة

، وذلك قياًسا، )توأمني(عدم جتاوز عملية انشطار البييضة ألكثر من قسمني  .2
ًيا مع طبيعة التوائم الرابنية الطبيعية املعروفة  .ومتشِّ

 .عدم القدرة على الزواج من أخرى أو عدم الرغبة يف الزواج أصًال    .3

 %. 80أن تكون هذه الوسيلة مأمونة العواقب طبيًّا بنسبة ال تقل عن    .4

 .أال يتكرَّر استخدام هذه الوسيلة أكثر من مرة من الشخص الواحد   .5
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أال خيطر يف ذهن املتعاطي هلذه الوسيلة، أو يرد على ابله أن ما وصل إليه من  .6
تعدُّد البنني هبذه الوسيلة هو بقدرته، وفطنته، وعلمه، وإال فُيمنع ذلك ملا فيه من اخللل 

هذا ابلنسبة للنوع األول من نوعي االستنساخ البشري، وهو ). [12](العقدي
 .االستنساخ الكلي

 

 ):األعضاء البشرية(االستنساخ البشري اجلزئي : الثاين

إن إمكانية جناح االستنساخ البشري اجلزئي سيبدِّد كثريًا من آالم املرضى 
اليائسني، واملنتظرين لساعات املوت ومعا�هتم، وسيعيد األمل إىل نفوس آالف من 

 .احملقق، الذي يرتسم يف خميلتهم ويالحقهم يف كل مكان

فإذا أمكن استنساخ بعض األعضاء البشرية كالكبد، أو الطحال، أو الُكَلى، أو 
فإن هذا سيكون إجنازًا علميًّا عظيًما، وخدمة إنسانية ال ... القرنية، أو األذن، أو القلب

أخرى من منافع الدنيا املختلفة؛ وذلك ملا يرتتَّب على هذه املصلحة من  تساويها منفعة
إعادة األمل إىل ماليني اليائسني من احلياة، وملا فيها من إحياء املنهج، وختفيف املعا�ة 
واآلالم عن جنس البشرية، مع سالمة الوسيلة، وصحة املقصد، ذلك أن استنساخ هذه 

ا، عن طريق استنبات أنسجتها املكّوِنة هلا ـ ليس فيه ما األعضاء اجلزئية من بعضها بعضً 
 .مينع من الناحية الشرعية أو الصحية

وألن أخذ هذا النسيج، أو تلك اخللية املعنية، وحماولة استنساخها، وإعادة 
تشكيلها؛ ليستفيد منها صاحب هذا العضو التالف، أو املصاب ـ أمر حممود، ومسلك 

 .ية جلنس اإلنسانغاية يف السُّمو واخلري 

فليس هناك من مانع شرعي أو عقلي أو عريف مينع أخذ نسيج معني، أو خلية 
حمددة، لغرض إعادة زراعتها واستنساخها مرة أخرى، فهذا القصد أو الفعل ال اعرتاض 
عليه يف الشريعة اإلسالمية، واألْوىل ببقية الشرائع أال متنعه أو حتظر فعله؛ ذلك ملا فيه 

ل على من املصلح ر له هذا الكون مبا فيه، وُفضِّ ة الظاهرة حلياة اإلنسان الذي ُسخِّ
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مجيع خملوقاته، خاصة إذا كان مثل هذا الفعل ال يرتتب عليه حدوث خماطر جانبية، أو 
 .مضاعفات مرضية، تربو على ما فيه من املصلحة الظاهرة واحملقَّقة

د موفعة ـ أكثر إفادة للمريض وهذا النوع من االستنساخ ـ كما يقول الدكتور سعي
ـ الذي سبق احلديث عنه؛ وذلك ألن ) يوًما 14عمر ( من استنساخ لقيحة جنينية 

مصلحة استنساخ العضو تربو يف تقديري على مفسدة استنساخ جنني يف عمر اليوم 
، وذلك من ابب ارتكاب أخف الضررين،  الرابع عشر، مث تركه بعد ذلك ليموت تقليد�ًّ

 .شرَّين، وأقل البليتنيوأهون ال

كما أن القيام مبثل هذا العمل لغرض ختفيف املعا�ة واآلالم عن املستنسخ منه 
ابستبدال ذلك العضو املريض منه عن طريق االستنساخ املذكور ـ أمر كذلك سائغ 
وجائز؛ لظهور املصلحة فيه ورجحا�ا على املفسدة احلاصلة من ترك هذه اللقيحة حىت 

احلياة، أو يرتكها حىت املوت، هذا إذا مل يتأتَّ استنساخ األعضاء من أعضاء تنتهي منها 
املريض نفسه، دون احلاجة إىل استنساخ جنني كامل، فإذا استطاع الطب استنساخ هذه 
األعضاء من أعضاء املصاب نفسه، ودون احلاجة لتكوين جنني كامل، فإن مثل هذا 

 ).[13](مطلًقا الفعل سيكون يف دائرة املندوب واجلائز

فكل استخدام من هذا القبيل فهو مشروع، بل مطلوب طلب استحباب، ورمبا 
 ).[14](ليهطلب إجياب يف بعض األحيان بقدر احلاجة إليه، والقدرة ع

وخنلص من كل ما سبق إىل أن موقف اإلسالم من االستنساخ البشري ليس 
واحًدا؛ بل خيتلف حسب صوره وأنواعه؛ فهناك االستنساخ الكلي واجلزئي، فأما الكلي 

فأما األول منهما فمحرَّم قطًعا، إال يف حالة . جسدي وجنيين: م إىل قسمنيفينقس
ملن أصيب بعطب أحد أعضائه املهمة، وأما ) يوًما 14عمر (استنساخ لقيحة جنينية 

وأما االستنساخ اجلزئي فجائز، بل مندوب إليه؛ ملا . اآلخر فجائز، لكن بشروط معينة
 .له من منفعة عظيمة للمرضى
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 :موقف غري املسلمني من االستنساخ البشري. اثنًيا

كما أاثر موضوع االستنساخ البشري زلزاًال ُمدوًِّ� يف األوساط العلمية؛ فقد كانت 
آاثره أكثر دو�ًّ وقوة يف األوساط الدينية، يف خمتلف العقائد واألد�ن السماوية، وكذا 

ثنا عن . يف األوساط السياسية على مستوى العامل موقف اإلسالم من هذا النوع وقد حتدَّ
 !من االستنساخ يف الوجه األول، فماذا عن موقف الد��ت السماوية األخرى؟

 :موقف الد�نة اليهودية      •

مئري "حرَّم رجال الدين اليهودي االستنساخ البشري؛ فقد قال احلاخام الكبري 
، وكذلك كبار احلاخامات )[15](إن االستنساخ البشري ينايف الشريعة اليهودية": الدو

 ).[16](اليهود يدينون عملية االستنساخ البشري يف إسرائيل

 :موقف الد�نة املسيحية      •

ـ وهو أعلى مرجعية مسيحية يف العامل ـ بياً� ندَّد " يوحنا بولس الثاين"أصدر البااب 
لقد أصبحت احلياة اإلنسانية يف يد العلم، وأكَّد ضرورة : فيه ابالستنساخ البشري فقال

لالستنساخ أكثر من شخصية مسيحية، فهذا وقد عربَّ عن رفض الكنيسة . حق احلياة
إننا مل جند نصوًصا يف الكتاب املقدس جتيز استنساخ : يقول" رءوف جنار"األب الدكتور 

: وقال. البشر، فالكتاب املقدس فيه النصوص األدبية واألخالقية اليت متنع االستنساخ
ًال أدبيًّا، واالستنساخ إن الدين ال يلغي العلم، فليس كل ما هو ممكن علميًّا يكون مقبو 

خروج عما وضعه هللا تعاىل يف طبيعة اإلنسان؛ ألن مثل هذه العمليات تطيح ابألسرة 
إن الدين املسيحي يندِّد بعمليات : ويقول. واإلنسان والقوانني الوضعية بشأن اإلرث

لقيم االستنساخ البشري وجيبُّها من أساسها؛ أل�ا عمليات خمالفة للمبادئ املسيحية، ول
السامية واألخالق القومية، وأل�ا عمليات خارجة عن املخطَّط الذي وضعه هللا تعاىل 
للخلق واإلبداع، لذلك على الناس أن حيرتموا كل كائن بشري حىت وهو مضغة وعلقة؛ 
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إن الدين املسيحي يدافع بشدة عن الكرامة : واختتم حديثه بقوله. ألنه كائن حي
 ).[17](كل خملوق بشري منذ أول حلظة حلياتهالبشرية، وعن حق احلياة ل

فكيف بعد هذا يدعون أن األد�ن السماوية كلها ال متنع االستنساخ البشري وال 
حثُّ األد�ن السماوية على إعمار األرض وحجتهم يف هذا ـ كما يقولون ـ هي ! حتّرِمه؟

 .واإلكثار من احلرث والنسل، دون أن حتدد وسائل معينة، بل تركت األمر مفتوًحا

وهذا الكالم ال دليل عليه، كما أنه كالم عام غري منضبط؛ فاحلث على إعمار 
أنه يف األرض واإلكثار من احلرث والنسل مقيَّد بنظام التكاثر واإلجناب الطبيعي، إال 

النبات واحليوان قد أبيح التكاثر الصناعي من استنساخ وغريه بشروط وضوابط 
وذلك ملا له من منافع وفوائد للبشرية، أما تطبيق هذا االستنساخ ـ ؛)[18](ةحمدد
خاصة ـ على اإلنسان فإنه حمرم وممنوع من كل اجلوانب، إال يف حاالت خاصة  بصفة

و�درة ـ كما ذكر� آنًفا ـ وذلك ألسباب؛ منها خمالفته لنظام اإلجناب الطبيعي الذي 
وصفه اخلالق جل وعال يف اإلنسان وغريه من املخلوقات هداية منه، ومل يرتك األمر 

ل األمر فيها ـ إن شاء هللا ـ يف . هةمفتوًحا، كما يدِّعي مثريو الشب وهذه األسباب سنفصِّ
 .الوجه األخري من هذه الشبهة

موقف اهليئات التشريعية واملنظمات العاملية والوزارات املختصة من       •
 :االستنساخ البشري

لقد الَقى االستنساخ البشري هجوًما كبريًا وعنيًفا من ِقَبل املنظمات األخالقية 
دولة حبظر هذا االستنساخ، ) 24(والعاملية وبعض الدول؛ حيث قامت أربع وعشرون 

أملانيا، وفرنسا، والياابن، واهلند، واألرجنتني، : وسنِّ قوانني تعاقب العاملني به، منها
م على 1998كذلك صادق اجمللس األوريب عام . والربازيل، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا

ر، ومن بعده إيطاليا وبوليفيا، مث ماليز� ومنظمة الصحة قانون حظر استنساخ البش
 .العاملية
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لكل من ُتسوِّل له نفسه ) القضائية(فرتاوحت اآلراء بني احلظر واملالحقة القانونية 
العمل به، ومنهم من دعاها ابلتجارب املرعبة اليت ال ميكن القبول هبا أو تطبيقها على 

ادق الكوجنرس األمريكي على قانون حظر م ص2003اإلنسان، وأخريًا ويف عام 
 ).[19](االستنساخ البشري

عن انزعاجه من جهود استنساخ " جورج بوش"وقد أعرب الرئيس األمريكي 
إن الرئيس األمريكي يشعر ابنزعاج وقلق، : البشر، وقال متحدث ابسم البيت األبيض

وأنه يؤيِّد تبينِّ تشريع حيظر مجيع أحباث استنساخ البشر، وأكَّد حاجة الكوجنرس 
زابن اجلمهوري والدميقراطي ملنع الشديدة للعمل على وضع تشريع يتفق عليه احل

 ).[20](استنساخ آدميني

قد أعلن أن املؤسسات االحتادية " بيل كلينتون"وكان الرئيس األمريكي األسبق 
وث اليت تتجه الستنساخ البشر، وطلب من األسرة األمريكية لن تسهم يف متويل البح

: العلمية األمريكية أن متتنع عن إجراء البحوث يف هذا اجملال، وقال الرئيس األمريكي
تقع على عاتقنا مسئولية التقدُّم يف حذر وعناية، والصمود أمام إغراء نسخ 

 ).[21](أنفسنا

إىل حظر االستنساخ ) رئيس اجمللس األمريكي لألخالق احليوية" (ليون كاس"ودعا 
إنه جيب على الوال�ت املتحدة األمريكية أن تكون متشدِّدة جدًّا مع : البشري، وقال

مضيًفا أن االستنساخ .. األشخاص الذين يريدون جتاوز احلدود بني اخللق والصناعة
 .البشري عمل غري أخالقي وجيب أن حيرَّم دوليًّا

ويف سويسرا أكَّد رئيس اجلمعية السويسرية الوطنية لألخالق والدواء اآلدمي أن 
 ).[22](استنساخ البشر يُعدُّ عمًال إجراميًّا

م حول استخدام 1984الذي صدر يف بريطانيا عام " دارموك"ويقول تقرير 
إن استنساخ البشر ممكن، ولكن ملاذا نستنسخ : األجنة البشرية يف التجارب، وورد فيه
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 البشر أصًال؟ كما أن استنساخ البشر حمرم قانوً� يف بريطانيا أيًضا حسبما ورد يف قانون
 .م1991التلقيح واألجنة الصادر عام 

اللجنة االستشارية الوطنية " جاك شرياك"وطالب الرئيس الفرنسي السابق 
املختصة أبخالقيات املهن بدراسة اللوائح ملنع جتارب االستنساخ البشري، والتعجيل 

م، وهو املوعد الذي كان مقرَّرًا أن جتتمع فيه 1999بذلك، وعدم االنتظار إىل عام 
االستنساخ البشري ال : للجنة، وقال وزير الدولة الفرنسي لشئون البحوث العلميةا

 .جمال للتفكري فيه

. هذا؛ وقد أصدرت الياابن حظًرا على كل أنواع البحث يف جمال استنساخ البشر
كما أعلنت أملانيا أن استنساخ األجنة جرمية يعاقب عليها القانون ابلسجن مخس 

لبحث العلمي والتكنولوجيا يف أملانيا عدم السماح مبمارسة هذه وأكَّد وزير ا. سنوات
من الشعب % 80التقنية، وأنه لن يكون هناك استنساخ بشري مطلًقا، كما أكد أن 

 .األملاين يرفض تطبيقها على املستوى البشري

وقد طالب . وقد بدأت الربتغال إبعداد قوانني حتّرِم عمليات االستنساخ البشري
 احلكومة بضرورة سنِّ قوانني حتّرِم تطبيق هذه التقنية الوراثية على البشر، علماء الصني

إن أية حماولة : وقالت منظمة الصحة العاملية. ومراقبة ممارستها يف اجملاالت األخرى
الستخدام تكنولوجيا االستنساخ اجلديدة يف عمل نسخ متطابقة من البشر غري مقبولة، 

جارب؛ أل�ا ختالف املبادئ األساسية للوالدة، وأكدت احرتام  ولن تؤيِّد املنظمة هذه الت
" هريوشي �كجيما"هذا؛ وقد أدان الدكتور . كرامة اإلنسان ومحاية املورواثت البشرية

 .املدير العام للمنظمة استنساَخ البشر

م توصيات مبنع تكوين األجنة البشرية 1987وقد أصدر الربملان األوريب عام 
سات معملية عليها، كما حظر التجارب على األجنة احلية وعمليات هبدف إجراء درا

. استنساخ البشر أليَّة غاية من الغا�ت، وذلك ابإلضافة إىل حظر عمليات دمج األجنة
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املدير العام لليونيسكو يعلن أن البشر ال جيب استنساخهم " فيدريكو ماريو"وها هو 
 ).[23](حتت أي ظروف

االستنساخ : "وابإلضافة إىل ما سبق، كتب الدكتور سعيد موفعة حتت عنوان
CNN,Tim(قد كان هناك استفتاء ُأجري لصاحل : "يقول" واالستطالعات الشعبية e( ،
إذا أتيحت : "أمريكا، وكان السؤال األولم يف 10/3/1997يف عددها الصادر يف 

 لك فرصة الستنساخ نفسك فهل تقبل؟

 ).[24]"(نعم% 7ال، و% 91: اإلجابة

مطلًقا دون استثناء ـ  وبناًء على ما سبق؛ فإن االستنساخ البشري حمرم وحمظور ـ
، واهليئات التشريعية واملنظمات )اليهودية والنصرانية(من قبل الد��ت السماوية 

وهذا املوقف وإن كان يتَّفق مع موقف . العاملية والوزارات املختصة على مستوى العامل
 .اإلسالم نوًعا ما، إال أن فيه ُغلوًّا وتفريطًا غري مقبولني

 14عمر (موفعة بعدما عرض حلكم استنساخ اللقائح اجلنينية يقول الدكتور سعيد 
 :يف الشريعة اإلسالمية) يوًما

هذا هو الرأي الذي يتفق مع روح الشريعة اإلسالمية، والبناء الصحيح لألحكام 
الشرعية املستندة إىل مقاصد التشريع الكلية، وقواعده املمهدة، ودون التأثُّر ابلشرائع 

، والنصرانية، والوثنية، أو القوانني الوضعية املزعومة، أو الورع األخرى من اليهودية
الكاذب، كما تضجُّ بذلك دول الشرق والغرب، وتدعو إىل منع االستنساخ بكل 
أطواره وصوره، وبدعوى األخالقيات املزعومة اليت تتمسَّح هبا هذه اجملتمعات، فهي 

، وجتيز اإلابحية واإلجهاض )وًماي 14عمر (تدعو إىل منع استنساخ اللقائح اجلنينية 
وهذا إن دلَّ على شيء؛ فإمنا يدل على املستوى الذي . مبختلف أشكاله وصوره

وصلت إليه نظرهتم املنكوسة، وظهر به منطقهم املعكوس، فهم هبذا يستحسنون القبيح 
رمون ويقبِّحون اجلميل، وحيلِّون احلرام، وحيّرِمون احلالل، فيجيزون إابدة شعوب حية، وحي
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استنساخ خال� ال توجد فيها احلياة اإلنسانية احلقيقية، حتت ذريعة احلفاظ على كرامة 
� أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال  : فيصحُّ فيهم قوله تعاىل. اإلنسان وحياته

 ).١٧١: النساء( تقولوا على هللا إال احلق

األوىل هو نوع من الغلو، والقول مبنع االستنساخ لغرض العالج، ويف مراحله 
واإلفراط املنهي عنه، وهو كذلك خروج عن دائرة الوسطية واالعتدال، وجمافاة للعقل 

 !واملصلحة، فأيُّ أخالقيات هلؤالء القوم؟

 :قال الشاعر

 )[25](ُمـِضرٌّ َكَوْضِع السَّيِف يف َمْوِضِع النََّدى   َوْضُع النََّدى يف َمْوِضِع السَّيِف اِبلُعَال 

وابلرغم من هذا؛ فإن هذا املوقف يتفق مجلًة مع موقف اإلسالم من حترمي 
 .االستنساخ اجلسدي، الذي يدَّعي مثريو هذه الشبهة إابحته ومشروعيته

 :األجنة البشرية ومكانتها يف الشريعة اإلسالميةحرمة . اثلثًا

لقد اعتىن اإلسالم ابجلنني البشري اعتناًء كبريًا، مل يسبق له مثيل، ال يف الد��ت 
السماوية األخرى، وال يف أيَّة شرائع أخرى، متثَّل ذلك يف حفظ حقوقه، كحقه يف أن 

ؤمنني عائشة � أن رسول هللا تكون له أم صاحلة وأب صاحل؛ مصداقًا ملا َرَوته أم امل
وا لُنطَِفكم وأنكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم«: ملسو هيلع هللا ىلص قال ، إىل غري ذلك من )[26](»ختريَّ

 .األحاديث الصحيحة

وصالح األبوين ال يعين صالح اخللق والدين فحسب، وإمنا يشمل أيًضا عدم 
وجود األمراض الوراثية، أو حىت املعدية، اليت ميكن أن تنتقل إىل الزوجة، ومنها إىل 
الذرية يف هذا الزمان الذي انتشرت فيه الرذائل، فال يوجد مانع شرعي من إجراء 

الزواج عند أطباء موثوقني؛ حىت يثبت خلّومها  الفحوصات الطبية الالزمة للراغبني يف
من األمراض املعدية، والعيوب الوراثية الظاهرة، أو املوجودة يف األسرة، وال مينع ترك 
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ذلك وجود موانع اجتماعية حتول دون حتقيق ذلك؛ خاصة إذا كان األزواج يف جمتمع ال 
ن عن الزواج، أو تكون يقبل مثل هذا اإلجراء، أو كانت ستؤدي إىل إحجام الكثريي

 .عائًقا أمام الراغبني فيه

وز�دة على ما تقدَّم يف رعاية اإلسالم للجنني؛ فإن هناك رعاية للحامل نفسها 
وجنينها فال بد أن تستجيب لتعليمات األطباء الثقات يف احملافظة على غذائها ابلنَِّسب 

ها وصحة جنينها، وأن متتثل اليت حيدِّدها أهل االختصاص، ومن األطعمة املناسبة لصحت
 :لكثري من اإلرشادات والتوجيهات الطبية اليت من أمهها ما �يت

ينبغي أال تتعرَّض احلامل إىل صور األشعة؛ بل لقد أصبح األطباء حيذِّرون    .1
املرأة اليت يف سن احلمل من التعرض لألشعة ولو مل تكن حامًال، وخاصة األشعة اليت هبا  

 .ن اإلشعاعات الضارة إال لضرورة، مع أخذ االحتياطات الالزمةكميات كبرية م

م عقدت اهليئة العليا للطاقة الذرية واألشعة اخلطرية مؤمترها 24/6/2000يف    .2
السنوي يف صنعاء برائسة رئيس الوزراء، وأصدرت بياً� ختاميًّا دعت فيه األمهات إىل 

 .رر واخلطورة على أجنتهنعدم تعريض أنفسهن لألشعة؛ ملا يف ذلك من الض

أن أتخذ الفتيات قبل سن الزواج املصل الوقائي ضد احلصبة األملانية اليت إذا    .3
 .أصيبت هبا احلامل أدَّت إىل تشوُّه اجلنني

بكافة صوره وأشكاله، وقد ظل كثري من ) الدخان(أن متتنع عن تعاطي التبغ    .4
ره، فكيف إذا ثبت أن التبغ يؤدي إىل تشوُّه األطباء والعلماء حيّرِمه على الرجال لضر 

اجلنني، وصغر حجمه، وإىل ز�دة احتمال اإلجهاض إذا تناولته املرأة احلامل، فإن احلرمة 
 .ابلنسبة هلا أشدُّ وأوجب

ولقد بلغ من رعاية اإلسالم هبذه األم وهذا اجلنني أن منع من ختويفها مبا يؤدي 
عهده املدنية اليوم، ولن تعرفه غًدا يف تشريعاهتا املشلولة إىل إسقاط جنينها، وهذا مما مل ت
أرسل عمر بن اخلطاب إىل امرأة مغيِّبة كان يُدخل «: والناقصة؛ فعن احلسن � قال
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: � ويلها، ما هلا ولعمر، قال: أجييب عمر، فقالت: فأرسل إليها، فقيل، )[27](عليها
، فدخلت دارًا فألقت ولدها، فصاح )[28](فبينا هي يف الطريق فزعت، فضرهبا الطَّْلق

أن ليس : ت، فاستشار عمر أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأشار عليه بعضهمصيحتني مث ما
ما تقول؟ : وَصَمت علي، فأقبل عليه فقال: عليك شيء، إمنا أنت واٍل ومؤدِّب، قال

إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوا لك، : قال
فأمر عليًّا أن : نت أفزعتها وألقت ولدها يف سببك، قالأرى أن ِديَته عليك؛ فإنك أ

) [30](»�خذ عقله من قريش؛ ألنه أخطأ: على قريش؛ يعين) [29](يقسم عقله
)[31].( 

وليس هذا فحسب؛ بل إن من احلقوق اليت أثبتها اإلسالم للجنني املستكن يف 
ت النسب هلذا اجلنني من أبيه وانتمائه إليه، وكذا حق إثبات األهلية بطن أمه حق إثبا

له؛ حىت يتمكَّن من احلصول على بعض احلقوق املادية قبل خروجه من رحم أمِّه؛ كإرثه 
 ).[32](من موروثيه، والوصية له، واهلبة له، والوقف عليه

وبعد؛ فهل بعد هذه العناية والرعاية من اإلسالم للجنني البشري وهو يف بطن أمه 
إن األجنة البشرية ليست كالكائنات البشرية اليت جيب : حيق هلؤالء املدَّعني أن يقولوا

 !احرتامها؟

رب االستنساخ على األجنة وهم بذلك يريدون ُمسوًِّغا هلم على أن إجراء جتا
 فما وجه الصحة يف ذلك؟. البشرية أمر طبيعي غري مقلق

إن كان املقصد من وراء ذلك هو االستنساخ اجلسدي فهذا ال جيوز : بداية نقول
 .كما ذكر� سابًقا) يوًما 14عمر (حالة استنساخ لقيحة جنينية   حبال، إال يف

، أو االستنساخ )األعضاء البشرية( وأما إن كان املقصد هو االستنساخ اجلزئي
اجلنيين، فهذا جائز كما أوضحنا يف الوجه األول، ولكن األمر حيتاج هنا إىل شيء من 
التفصيل؛ وذلك ألن األجنة اليت ميكن االستفادة منها متفاوتة من حيث األطوار 

23 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn28
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn29
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn30
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn31
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn32
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn33


احلي  ومراحل النمو؛ فمنها ما مل ينفخ فيه الروح، ومنها ما نُفخ فيه، كما أن منها
وامليت، ومنها ما ال يزال يف بطن األم، ومنها الساقط، ومنها املخرج من بطن أمه، 

 .إخل... ومنها ما له دماغ، ومنها ما ليس لديه إال جذع الدماغ

وبناًء على هذا التفصيل؛ فإن طبيعة احلديث عن هذه القضية تقتضي النظر فيها 
 :من عدة جوانب

 :العلمية على األجنة الفائضةحكم إجراء التجارب    .1

لقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ابلتعاون مع املنظمة اإلسالمية للعلوم 
، وذلك بشأن البييضات امللقَّحة الزائدة على احلاجة، جاء )57/6/6(الطبية قرارًا برقم 

 :فيه ما نصُّه

مللقحة للسحب يف ضوء ما حتقَّق علميًّا من إمكان حفظ البييضات غري ا      •
منها؛ فإنه جيب عند تلقيح البييضات االقتصار على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة؛ 

 .تفادً� لوجود فائض من البييضات امللقحة

إذا حصل فائض من البييضات امللقحة أبي وجه من الوجوه ترتك دون عناية       •
 .طبية إىل أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي

حيرم استخدام البييضة امللقحة يف امرأة أخرى، وجيب اختاذ االحتياطات       •
 .الكفيلة ابحليلولة دون استعمال البييضة امللحقة يف محل غري مشروع

وبناًء على هذا القرار فلن تبقى لدينا مشكلة فقهية يف حكم التعامل مع األجنة 
ن، ابتداًء من إعادة غرزها يف رحم املرأة اجملمَّدة، ومدى االستفادة منها يف أي جمال كا

امللقحة، أو إجراء التجارب العلمية عليها، أو أخذ بعض األنسجة واألعضاء منها، 
مادمنا قد أقفلنا الباب رأًسا، وسدًّا للذريعة فيه ابالقتصار على أخذ البييضات املعتاد 

 .يف املتوسط املعتاد 3ـ  1تلقيحها من 
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 ):[33](رب العلمية على األجنة عدمية الدماغحكم إجراء التجا   .2

إن هذه األجنة حمكوم عليها ابملوت عاجًال أو آجًال، وقد كان وجود مثل هذه 
األجنة نوًعا من التيسري والفرج العظيم يف جمال نقل األنسجة واألعضاء، وإجراء 

ومبا أن هذه األجنة قد جاءت هبذه الصورة ابتداًء، ومل يتسبَّب أحد يف . التجارب عليها
ملناسب، والباب الواسع بدًال عن استخدام البييضات تشويهها فإ�ا ستكون اخليار ا

اجملمدة اليت رأينا منع جتميدها ـ كما ذكر� يف الوجه األول ـ وكذلك عن األجنة السليمة 
 .األخرى

وعليه؛ فليس هناك مانع شرعي من االستفادة من هذه األجنة احملكوم عليها 
 :االت املتعددة، ولكن بشرطنيابملوت يف خمتلف القضا� الطبية املتنوعة، ويف اجمل

 ).يوًما 120(أال تكون قد استقبلت مرحلة الروح : الشرط األول

أن يكون احلكم مبآهلا إىل املوت متيقًنا، وليس من قبيل الظن : الشرط الثاين
 .والتخمني

حكم إجراء التجارب العلمية على اجلنني احلي يف بطن أمه قبل نفخ الروح    .3
 :فيه

على هذه الصورة مرتبط ـ أوًال ـ ببيان حكم إجهاض اجلنني قبل نفخ إن احلكم 
 :الروح فيه، وهو كاآليت

لقد ذهب أكثر الفقهاء إىل حترمي اإلجهاض منذ حلظة التلقيح األوىل ويف أية 
مرحلة من مراحل خلق اجلنني؛ ملا فيه من اعتداء على حق اجلنني يف احلياة، وعلى حق 

جود عذر صاحل يعتدُّ به أهل اخلربة من األطباء احلذَّاق املشهورين اجملتمع، إال يف حالة و 
، وهذا هو الراجح ، كما قال الدكتور سعيد بن )[34](ابلفطنة، والعدالة واالستقامة
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ذي قام بعمل موازنة بني املصاحل واملفاسد املرتتبة على مثل هذا الفعل منصور موفعة، ال
 :فكانت النتيجة كما �يت

فالذي يظهر أن مصاحل هذا التصرف تتفوَّق على مفاسده من حيث اجلملة، وأما "
 .من حيث التفصيل فينبغي أن يُنظر لكل حالة خبصوصها

�خذ ذلك املْنَحى، فيقال  ولذا نرى أن احلكم الشرعي هلذا التصرف ينبغي أن
جبواز استخدام األجنة اليت مل تستقبل الروح بعد يف زراعة األعضاء، والتجارب العلمية 
عليها، وجواز إسقاطها هلذا الغرض، من حيث اجلملة مع ضرورة النظر إىل كل حالة 

 ).[35]"(على حدة؛ ليستبعد من هذا اجلواز احلاالت اليت تقتصر على مصاحل حتسينية

وقد . فحسب) [37](واحلاجية) [36](فاألمر إًذا يرتبط ابملصاحل الضرورية
وضع العلماء شروطًا موضوعية وقيوًدا تنفيذية جلواز استخدام هذه األجنة اجملهضة يف 

 :التجارب العلمية، وهي كما �يت

قيق مصاحل معتربة لآلدمي الذي ينقل إليه أن يغلب على الظن حت: الشرط األول
نسيج اجلنني، أو خليته، أو عضوه، كما أنه ينبغي أن يغلب على الظن حصول املنفعة 
العامة للمجتمع من إجراء التجارب العلمية عليه، وأن يكون فوات هذه املصاحل أخطر 

يقيًنا وبقناعة  من مفسدة إتالف هذه األنواع من األجنة، شريطة أن حتقق هذه املصلحة
 .أهل االختصاص

هو أال توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه املصاحل املبتغاة، وأن تكون : الشرط الثاين
أيًضا خالية من املفاسد، أو ذات ضرر أقل مما ذكر، فإذا أمكن العالج بغري إتالف 

 .اجلنني احليِّ بقي العمل غري مشروع

علمية املرجو حتقيقها ابستخدام غري وكذلك إذا كان من املمكن حتقيق النتائج ال
 .جنني اآلدمي، كاألجنة احليوانية وحنوها، فال يلجأ إىل جنني اإلنسان
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كما أنه ال جيوز استخدام األجنة احلية يف مراحل متقدمة من تطوُّرها، إذا أمكن 
حتقيق املطلوب ابستخدام أجنة يف مراحل أدىن عمًرا، فال يصح استخدام جنني يف 

ضغة، إذا أمكن واقعيًّا وعمليًّا حتقيق املقصود ابستخدام جنني يف مرحلة العلقة مرحلة امل
أو النطفة، وال جيوز استخدام جنني يف مرحلة العلقة إذا أمكن استخدام جنني يف مرحلة 
النطفة، وال استخدام جنني يف مرحلة النطفة إذا تعلق جبدار الرحم، إذا أمكن استخدام 

 .إخل... جبدار الرحم جنني مل يـَْعَلق بعدُ 

وهكذا؛ فإن إابحة استخدام األجنة مشروط هبذا التدرُّج، وأصل هذا الشرط ما 
اتفق عليه العلماء من أن قاعدة األخذ أبعظم املصلحتني مشروط بعدم إمكانية 
حتقيقهما مجيًعا، وما اتفقوا عليه أيًضا من أن الضرورات واحلاجيات تُقدَّر بقدرها إذا 

 .عاهتا ارتكاب فعل حمرم يف أصلهاقتضت مرا

أن يكون استخدام اجلنني إبذن أبويه ورضامها كليهما؛ وذلك ألن : الشرط الثالث
اجلنني إذا كان يف بطن أمه استلزم من القول جبواز استعماله اإلضرار هبا، فال بد من 

 .إذ�ا، وكذا إذن والد اجلنني؛ ألن يف ذلك تفويت فرصة على الوالد

كتور دمحم نعيم �سني إىل عدم اشرتاط اإلذن إذا امتنع الناس مجيعهم ويذهب الد 
عن السماح إبجراء التجارب العلمية على لقائح ال فائدة منها لذويها؛ ألن حتقيق 
املصاحل اليت يذكرها األطباء هلذه التجارب من ابب فروض الكفاية ابلنسبة للمجتمع، 

ذن لتحقيق املزيد من املعارف النافعة؛ فإن فيجب العمل لتحقيقها، فُيلغى اعتبار اإل
حتققت الكفاية عاد األمر إىل اعتبار اإلذن، وإال بقي احلال على عدم اشرتاطه حىت 

 .تتحقق الكفاية

أن يكون اجلزء الذي يؤخذ من اجلنني لزراعته مما ال يؤدي إىل : الشرط الرابع
اب، وبناء على هذا مفسدة خلط األنساب، وهذا الشرط يقتضيه االحتياط لألنس

الشرط حيرم أخذ خصية اجلنني، أو مبيضه لزراعة ذلك لشخص آخر، كما يقرِّره أهل 
االختصاص من أن احليوا�ت املنوية، والبييضات تتكوَّن من خال� اخلصية ذاهتا، 
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واملبيض ذاته، وأن تكون احليوا�ت املنوية من خال� تلك اخلصية املنقولة ستكون 
 .نني صاحب اخلصية، وكذلك احلال يف املبيضنسبتها إىل اجل

أال تستعمل هذه األجنة يف حبوث غري جادة وال هادفة، وهذا : الشرط اخلامس
الشرط كذلك يقتضيه االحتياط لـمَّا كان اجلنني ـ وإن مل تنفخ فيه الروح ـ أصًال لآلدمي، 

اىف مع مقاصد وكذلك التصرُّف فيه ابلزراعة والتجارب قد يتخذ ذريعة ألعمال تتن
الشرع، كأن تستعمل أجزاء اجلنني للتجارة، وهذا مما يتناىف مع كرامة اآلدمي ابمتهان 
أصله ومادته، وملا كانت هذه التصرفات وغريها مما يتناىف مع مقاصد الشرع ممكنة 
الوقوع؛ فإن إابحة استخدام األجنة يف جمال زراعة األعضاء والتجارب العلمية ينبغي أن 

ملة من القيود التنفيذية، فال يسمع بذلك إال ملراكز حمدودة ومتخصصة، حتاط جب
ومراقبة من هيئات رمسية صارمة، حبيث ال يدخلها شيء من األجنة، أو خيرج منها إال 

 .حتت مراقبة هذه اجلهات الرمسية

 :حكم إجراء التجارب العلمية على اجلنني امليت قبل النفخ فيه   .4

اجلنني هو صريورة خال� جسده عاجزة عن النمو  إن املقصود مبوت هذا
واالغتذاء واالنقسام، ومثل هذا اجلنني ال ميكن أن يستفاد منه يف زراعة األعضاء؛ 
الشرتاط احلياة يف العضو عند نقله للغري، كما أن أغلب الظن أنه غري ُجمٍد لألحباث 

جلنني حية، كما يرى أهل أيًضا؛ ألن زراعة األعضاء واألجزاء تستلزم أن تكون أنسجة ا
 .االختصاص

وعلى أية حال؛ فإنه إذا احتيج إىل مثل هذا اجلنني يف بعض األحباث، فإنه ال 
يوجد شرًعا ما مينع االستفادة منه، وال يشرتط لذلك إال أن يُرجى النفع من البحث يف 

 .خال�ه وأال يكون عبثًا

جمال االنتفاع ابجلنني هبا  وهناك صورة أخرى تلحق ابلصورة آنفة الذكر، غري أن
أوسع، وخاصة يف التجارب العلمية، وهي أن تكون خال� اجلنني حيَّة، ولو غرس يف 
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الرحم لنَمى وتطوَّر، إال أن هناك مانًعا واقعيًّا أو شرعيًّا مينع من غرسه يف رحم امرأة،  
وكذلك اجلنني كما يف األجنة اجملمدة أو اللقائح الفائضة يف مشاريع أطفال األ�بيب، 

الذي سقط من بطن أمه وعجز الطب عن إعادته إليه ابلرغم من بقاء احلياة يف خال� 
 .جسده، واملصري احملتوم هلذا اجلنني هو التوقُّف عن النمو

وحكم استخدام اجلنني يف هذه الصورة لزراعة األنسجة واخلال�، وإجراء التجارب 
وحكمه كحكم استخدام اجلنني يف الصورة السابقة؛ ألنه العلمية عليه ـ ال يُعدُّ إتالفًا له، 

 .يعدُّ ميًتا حكًما، وإن كانت خال� جسده حيَّة يف احلقيقة

 :حكم إجراء التجارب العلمية على اجلنني بعد نفخ الروح فيه   .5

إن إجراء التجارب العلمية على اجلنني الذي استقبل الروح ابنصرام مئة وعشرين 
ه، ومل تفارقه هذه الروح ـ حرام ال جيوز؛ فهو آدمي حييا حبياة الروح، وإن يوًما على تكوين

إخضاعه ملثل هذا مما قد يتسبَّب يف مفارقة روحه جلسده، ويكون قتًال له ابملعىن 
االصطالحي الدقيق للقتل؛ فإن جنا اجلنني من ذلك كان هذا التصرف اعتداًء على 

 .فعال احملرمة شرًعا كما هو معلومجسد آدمي حي على أقل تقدير، وهو من األ

وهذا احلكم ال خيتلف سواء كان اجلنني يف بطن أمه أو سقط منه، أو ُأسقط بفعل 
فاعل، فإن احلكم ال خيتلف ما دام اجلنني حيًّا بروحه اليت بني جنبيه، ويُعرف ذلك 

وسر�ن النـََّفس بصدور أية حركة إرادية عن اجلنني، أو بتبنيَّ صالحية دماغه وعدم موته 
 .فيه وعدم انقطاعه؛ ألن الروح إمنا تسيطر على اجلسد بواسطة الدماغ

وكل ذلك ألن قتل اإلنسان ال حيلُّ إال أن يكون عقوبة على معاٍص حدَّها الشرع، 
وال يوجد مسوِّغ له غري ذلك، وال جيوز إزهاق روح آدمي لكونه سبًبا يف إحياء روح 

ميزان اإلسالم سواء، ما دام أصحاهبا مل يرتكبوا من  آدمي آخر؛ ألن اآلدمية يف
 .املعاصي ما يستوجبوا إهدار أرواحهم
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فال حيلُّ يف شرع هللا تعاىل أن ُميسَّ أبيِّ أذى، وإن كان ذلك إبذن األبوين، أو بناًء 
على تربعهما، نيابة عن اجلنني؛ ألن النيابة ُمقرَّرة ملصلحة املنوب عنه، ال ملصلحة 

وأما إذا كان ميًتا أبن فارقته الروح . أبن يتصرف مبا يسبب الضرر ابملنوب عنه النائب،
بعد نفخها فيه، فحاله كحال اآلدمي املولود الذي فارقته الروح، وحقُّه يف الشرع أن 
يكرم بغسله، وتكفينه، والصالة عليه، ودفنه، وعدم التمثيل جبثته، واألصل أنه ال حيلُّ 

مليت، أو جيرى عليه من التجارب العلمية ما يغريِّ خلقته، إال أن يؤخذ شيء من جسد ا
 .إبذن صدر من امليت قبل وفاته

وأما إذا فارقت الروح جسد اجلنني بوفاة دماغه، سواء أكان يف بطن أمه أم 
خارجه، فإنه يصبح آدميًّا ميًتا، ويكون أخذ عضو منه، أو إجراء التجارب عليه تصرُّفًا 

 .ون ذلك قتًال لهجبسد آدمي، وال يك

ولكن حيتمل القول جبواز األخذ من جسد اجلنني يف حالة الضرورة مبعناها 
االصطالحي الدقيق، أبن يرتتب على ذلك إنقاذ آدمي أشرف على املوت، أو إنقاذ 
طرف من أطراف إنسان آخر، أو حاسة من حواسه، وميكن قياس ذلك على ما ذهب 

جواز أكل املضطر من جثة آدمي ميت، وإذا كانت  إليه فريق من الفقهاء املسلمني من
الضرورة هي مستند هذا االجتاه فال بد عندئٍذ من مراعاة شروطها أبال يكون هنالك 
سبيل آخر لدفعها، وأن تكون حالة، أبن يكون الضرر واقًعا، أو على وشك الوقوع، 

الك الكلي أو وأن يكون األخذ من اجلنني امليت والزرع يف املريض املشرف على اهل
اجلزئي ـ موصًال إىل النجاة أو الشفاء يف غالب الظن، وبغري هذه الشروط الثالثة ال جيوز 

 .األخذ من اجلنني امليت

ومقتضى قاعدة الضرورة أال يشرتط استئذان الوالدين يف ذلك، وال شك يف أن 
 ).[38](أخذ إذ�ما وتطييب خاطرمها أمر مستحسن

وخالصة القول فيما سبق أن لألجنة البشرية حرمتها املصونة يف الشريعة 
ومن مث؛ . اإلسالمية، فال حيق ألحد االعتداء عليها أو إجهاضها إال لعذر طيب مقبول
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فال جيوز إجراء التجارب العلمية عليها إال يف حاالت معينة، وبشروط حمددة، فإن كان ـ 
، أو االستنساخ )األعضاء البشرية(الستنساخ اجلزئي مثريو الشبهة ـ يريدون بكالمهم ا

اجلنيين، ابلضوابط الشرعية، فبها ونعمت، أما إن كانوا يريدون االستنساخ اجلسدي 
، كما )يوًما 14عمر (الكلي فهذا ال جيوز حبال، إال يف حالة استنساخ لقيحة جنينية 

 .أوضحنا يف الوجه األول

بيب ليسا تربيًرا لالستنساخ البشري الكلي بنوك املين وأطفال األ�. رابًعا
 ):اجلسدي(

ما أكثر احلجج الواهية اليت خيتلقها دعاة االستنساخ البشري لتربيره، من ذلك 
وجود بنوك املين مفتوحة ومتاحة ـ على حدِّ قوهلم ـ للمرأة يف العصر احلديث، زاعمني أنه 

 .ه الستنساخ بشر مثلهمن ابب أوىل أن يستعني أيٌّ من الزوجني إبحدى خال�

واجلواب عن هذا أن هذه املصارف والبنوك املنوية هتتم ابستقبال مين البائعني 
واملتربعني وبيعه، وتذكر الواثئق أن أول حالة تُلقَّح فيها املرأة مبين رجل آخر غري زوجها 

م يف 1980م، وقد مت إنشاء أول بنك للمين يف العامل عام 1918جرت يف فرنسا عام 
مريكا، ولدى هذا البنك كتالوج يتضمَّن قائمة أبمساء الرجال أصحاب النطاف، وعلى أ

دوالر  1000من ترغب يف شراء عينة مين حمددة أن ترسل إىل هذا البنك مبلًغا قدره 
فقط لتحصل على طلبها، ولقد محلت أكثر من أربعني سيدة ابختيارهن ملين بعض 

وولدن وكرب أطفاهلن، وقطعوا أشواطًا كبرية من العباقرة، والنابغني من ذلك البنك، 
 !العمر، دون أن يظهر على أحدهم نبوغ أو عبقرية

م يف الوال�ت املتحدة األمريكية 1985كما أن هذه البنوك قد انتشرت يف عام 
وبريطانيا وأسرتاليا وأخريًا يف الياابن، وتفيد اإلحصائيات أن هناك أكثر من مليون طفل ـ 

لتسعينات ـ ولدوا من مين متربعني وبييضات متربعات، أو ابئعني هلذه املادة حىت أوائل ا
من جسمهم، وجتتهد هذه البنوك والشركات والوكاالت يف الدعاية لبضاعتها، وتدَّعي 
أن لديها مينَّ العباقرة واملشاهري واحلسناوات، مع أن احلقيقة غري ذلك، فقد يكون هذا 
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لني، أو اجملانني، أو املرضى املعتوهني، أو أ�س املين لديهم من مين املتسوِّ 
 ).[39](عاديني

 :أما حكم إنشاء هذه البنوك والتعامل معها فحرام شرًعا؛ وذلك لألسباب اآلتية

البنوك تقوم مقام نكاح االستبضاع الذي كان يف اجلاهلية، وجاء أن هذه          )1
أن الرجل كان يرسل امرأته ـ إذا طهرت وقبل أن جيامعها ـ إىل : اإلسالم بتحرميه، ومعناه

أحد املشهورين ابلرأي والقوة والشرف ليجامعها فتحمل منه، بدًال من زوجها الذي ال 
 ).[41])([40](رغبة يف جنابة الولدميسَّها حىت يتبنيَّ محلها، يفعل ذلك 

ع والشراء للمين يرفضها اإلسالم أصًال؛ كما جاء يف احلديث أن فكرة البي         )2
�ى النيب «: الذي أخرجه البخاري وغريه من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال

فإذا جاء النهي بتحرمي ذلك يف احليوان . منيه: ؛ أي)[42](»ملسو هيلع هللا ىلص عن َعْسب الَفْحل
الذي ال يُنظر لنسبه، فكيف ابإلنسان املكرَّم الذي ينبين على نسبه أحكام 

 !؟)[43](مهمة

أن أساس هذه البنوك يتعارض مع أصول الشرع ومبادئ الفطرة؛ حيث          )3
يولد أبناء بال آابء، مع العبث مباء الرجل وماء املرأة وإحداث مسائل معقَّدة، كما لو 
محلت الزوجة بلقاح زوجها بعد ربع قرن من الزمان، فكيف تنضبط قضية املرياث 

وضى عارمة يف تضييع نسب اإلنسان، واحلقوق األخرى، علًما أبن هذه البنوك تعيش ف
 !الذي يُعدُّ من الضرورات اليت عظَّمتها الشريعة اإلسالمية؟

يؤكد هذا ما ذكرته املصادر الغربية أن بنوك املين تستخدم مينَّ رجل واحد لتلقيح 
حاالت تكون فيها أم الطفل جدته ) Hastings" (هاستنجس"مئة امرأة؛ بل ذكر مركز 

 ).[44](واحدوأخته يف وقت 
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 :وها هي بعض فضائح هذه البنوك

شهد القضاء األمريكي قضية رفعتها زوجة أمريكية ضد األطباء الذين قاموا    .1
محلت هذه الزوجة وولدت طفلة سوداء، بتلقيح بييضة هلا مبين غري مين زوجها؛ حيث 

يف حني أ�ا وزوجها أبيضا اللون، وبعد إجراء الفحوص الطبية للطفلة تبنيَّ أ�ا ليست 
 .من نسل هذا الزوج

أسود البشرة، " كون"أبيض البشرة، و" تيون"لقد ولد التوأمان اهلولند�ن    .2
والتحري عرف الوالدان م، ومها لزوجني أبيضني، وابلبحث 1993وذلك يف ديسمرب 

أن اخلطأ وقع من فين املعمل حني وضع عينة من مين الزوج يف أنبوب سبق أن استعمله 
لتلقي مين رجل أسود، وهذا يعين أن األنبوبة كان هبا بقا� من مين هذا الرجل األسود، 

ق فتم إخصاب بييضتني للزوجة إحدامها مبين زوجها والثانية مبين الرجل األسود عن طري
 ).[45](اخلطأ

ومما سبق يتبنيَّ عدم مشروعية هذه البنوك اليت تتالعب حبيامن ونُطف البشر؛ من 
األمانة يف ولو سلمنا جدًال أبن هذه البنوك تراعي . أجل حتقيق أرابح مادية كثرية

عملها، فإ�ا حترُّم أيًضا؛ سدًّا لذريعة اختالط األنساب؛ إذ إن اخلطأ وارد فيها ولو كان 
قليًال، فكيف يُتخذ عمل غري مشروع كهذا لتربير عمل غري مشروع أيًضا، وهو 

 !االستنساخ اجلسدي للبشر؟

ـ وهو ) يالتلقيح الصناعي اخلارج(وهذا يدفعنا إىل احلديث عن أطفال األ�بيب 
أحد مربرات هؤالء إلنشاء بنوك املين ـ إذ إ�م يدَّعون أن االستنساخ البشري إذا 

 .استخدم فسيكون مقبوًال متاًما كأطفال األ�بيب

 !ملاذا يُقحم موضوع أطفال األ�بيب عند ذكر كلمة االستنساخ؟: وحنن نتساءل

مبجرد ذكر كلمة االستنساخ البشري يربط كثري من الناس بينها وبني أطفال 
األ�بيب، واحلقيقة أنه ليس هناك عالقة ألطفال األ�بيب هبذا االستنساخ؛ إذ إن 
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أطفال األ�بيب عملية إخصاب طبيعي للبييضة بواسطة احليوان املنوي، ولكنها تتم 
وطبية لزوجني غري قادرَْين على إحداث هذا خارج الرحم يف معمل، وفق تقنيات علمية 

ومن مث؛ فاجلنني الذي يتكوَّن من هذه العملية . اإلخصاب ابلطريقة التناسلية الطبيعية
 .)[46](هو مثل اجلنني الذي يتم احلمل به ابلطريقة املعهودة يف اإلجناب

والتعريف العلمي لعملية أطفال األ�بيب، كما تذكر كتب الطب أ�ا عملية تلقيح 
البييضة حبيوان منوي خارج جسم املرأة، عن طريق أخذ البييضة من املبيض، بشفطها 

، تدخل يف جمرى البول؛ )أنبوب من املطاط(بواسطة مسبار البطن، وهي القسطرة 
لتتفرَّع يف املثانة، مث تلقيحها يف طبق أو أنبوب بواسطة حيوا�ت منوية من الزوج، 
وتركها تنمو يف احملضن ملدة يومني أو ثالثة، مث إعادهتا إىل الرحم، حيث تنمو فيه منوًّا 

 ).[47](طبيعيًّا

وأتكيًدا ملا سبق فقد أشار الدكتور أمحد مستجري إىل أن هناك فرقًا واضًحا بني 
طفل األ�بيب الذي ينتج من تلقيح حيوان منوي للبييضة ليتم اإلجناب بصورة طبيعية، 

 ).[48](وبني االستنساخ الذي حيدِّد الرتكيب الوراثي لكائن حيٍّ مبكًرا

وإضافة إىل ما سبق؛ فإن السبب الرئيسي الذي أدَّى إىل هذا االلتباس بني أطفال 
األ�بيب واالستنساخ البشري هو أن التكنولوجيا واألجهزة املستخدمة لنقل النواة يف 

اخ بصفة عامة ـ هي نفسها املوجودة يف معامل أطفال األ�بيب إلجراء ما عملية االستنس
ُيسمَّى بعملية احلقن اجملهري السيتوبالزمي، ولوال التقدم التكنولوجي واخلربة املعملية يف 
معامل أطفال األ�بيب إلجراء احلقن اجملهري السيتوبالزمي ما كان لتكنولوجيا 

 ).[49](االستنساخ أن حتدث أصًال 

وجدير ابلذكر هنا أن نشري إىل أن ألطفال األ�بيب صورًا متعددة، كلها حمرَّمة 
 أن يتم تلقيح بييضة الزوجة مبين زوجها يف طبق أو أنبوب: شرًعا إال صورة واحدة، وهي

. ـ كما سبق ذكره ـ مث تعاد هذه اللقيحة إىل الزوجة نفسها، وذلك حال قيام الزوجية
هذه الصورة مباحة، كما أفىت بذلك كثري من الفقهاء، واجملمع الفقهي لرابطة العامل 
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م، ولكن ذلك 1986/ هـ1407، وذلك عام 70/89/دم ) 4(اإلسالمي، وقراره رقم 
 :بشروط

اإلجراء أطباء مسلمون يُوثق يف دينهم ويف أمانتهم ويف مهارهتم؛ أن يقوم هبذا    .1
 .فإن مل يتيسَّر ذلك فال بد من وجود رقابة تضمن سالمة هذا اإلجراء من العبث

أن تقوم ضما�ت كافية بعدم وجود أي خطأ يف نسبة املين إىل شخص آخر    .2
 .أو نسبة البييضات إىل امرأة أخرى

قيام الزوجية وال جيوز أن يتم التلقيح بعد وفاة الزوج، أو  أن يكون ذلك حال   .3
انفصام عقد الزوجية مبوت أو طالق؛ فإن التناسل بني الزوجني يعدُّ ابطًال وُمْلًغى لفقد 

 .هذا الشرط

أما الصور األخرى فمحرَّمة شرًعا ـ كما ذكر� آنًفا ـ أل�ا إقحام لطرف اثلث يف 
 :أربعة أمور هذه العملية، وهو ال خيلو من

 .استخدام نطفة ذكرية من غري الزوج   )1

 .استخدام بييضات من غري الزوجة   )2

استخدام لقيحة جاهزة من نطفة رجل غريب، أو امرأة غريبة، ويطلق عليها    )3
 .جنيًنا: اصطالًحا

استخدام رحم امرأة حلمل اللقيحة املكوَّنة من نطفة الزوج ونطفة الزوجة، أو    )4
شرتاك نطفة رجل، أو نطفة امرأة أخرى غريبة، وُيطلق عليها الرحم املستأجر أو من ا

 ).[50](الرحم الظئر

 !وهذا كله ز�، ولكن أكثرهم ال يفقهون
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وجود بنوك للمين ـ خاصة يف دول الغرب ـ ليس وخنلص من كل ما سبق إىل أن 
تربيًرا إلجراء االستنساخ اجلسدي للبشر؛ فهي بنوك حمرم إنشاؤها والتعامل معها 

اختالط األنساب ، كما أنه ال عالقة هلذا االستنساخ أبطفال : ألسباب عديدة، أمهها
رج الرحم، مث األ�بيب؛ فهي عملية إخصاب طبيعية تتم وفق تقنيات علمية وطبية خا

تعاد إليه مرة أخرى بعد يومني أو ثالثة لتنمو بداخله منوًّا طبيعيًّا، أما االستنساخ 
 .اجلسدي فعلى خالف هذا، كما سبق أن حتدَّثنا عنه

 :مضار االستنساخ اجلسدي للبشر. خامًسا

مفاسد ومضار كثرية؛ منها ما يتعلق ) اجلسدي(ال شك أن لالستنساخ الكلي 
وإليك هذه املفاسد؛ . لدينية، ومنها ما يتعلق ابلناحية القانونية إىل غري ذلكابلناحية ا

 :حىت تعلم احلكمة من حترميه

 :منافاته سنة الزوجية )1

إن االستنساخ اجلسدي للبشر يناقض سنة هللا يف خلقه القائمة على مبدأ الزوجية 
ا من ذكر وأنثى، وكذلك الناس خلقهم هللا أزواجً : "يقول الدكتور القرضاوي. والتزاوج

احليوا�ت والطيور والزواحف واحلشرات؛ بل كذلك النبااتت كلها، بل كشف لنا العلم 
احلديث أن التزاوج قائم يف عامل اجلمادات، كما نرى يف الكهرابء ظاهرة املوجب 
والسالب، بل إن الذرة ـ وهي وحدة البناء الكوين كله ـ تقوم على إلكرتون وبروتون؛ أي 

 ).[51]"(نة كهرابئية موجبة وأخرى سالبة، مث النواةشح

وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه السنة الكونية املعهودة يف آ�ت كثرية؛ فقال 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ومن آ�ته أن خلق لكم من :تعاىل

سبحان :، وقال سبحانه وتعاىل)الروم( )21(ورمحة إن يف ذلك آل�ت لقوم يتفكرون 
، )يس() 36(الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون 

، )الذار�ت() 49(ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون : وقال جل وعال
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) 46(من نطفة إذا متىن ) 45(وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى : وقال عز وجل
)النجم( سبحانه وتعاىل، وقال: وخلقناكم أزواجا)8 ( )النبأ.( 

إن هذا التأكيد اإلهلي على مبدأ الزوجية وكيفية : "يقول الدكتور إ�د أمحد إبراهيم
مها وعدم تنكُّبها، وإال لَـِحَق البشريَة الويُل خلق اإلنسان يدلُّ على وجوب احرتا

 .)[52]("واخلراب، واالستنساخ هادم هلذه السنة اإلهلية ومناقض هلا

البشري ـ اجلسدي ـ خيالف السنة وعليه؛ فال حيق هلؤالء، إذا قلنا إن االستنساخ 
اإلهلية يف اخللق؛ ألنه مل يكن ابلطريقة املعهودة لإلجناب ـ ال حيق هلم إذا قلنا ذلك أن 

فكذلك أطفال األ�بيب ختالف الطريقة املعهودة يف اإلجناب، فكيف جنيزها : يقولوا
بوان يف صفات ومننع غريها؟ ألن هذا قياس مع الفارق؛ ففي أطفال األ�بيب يشارك األ

وليدمها؛ أل�ا عملية طبيعية ـ كما أوضحنا يف الوجه السابق ـ أما يف هذا االستنساخ فال 
من صاحب ) كروموزوًما  46(تكون مثة مشاركة؛ ألن الوليد �خذ كل الصفات الوراثية 

 .)[53](اخللية، سواء أكان الزوج أو الزوجة، فامتنع القياس

 :تغيريه خلق هللا   )2

إن نزع حمتو�ت البييضة والتدخُّل يف اخللية اإلنسانية يُعدُّ تغيريًا خللق هللا تعاىل؛ 
: فقد جاء يف الصحيحني وغريمها من حديث عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه قال

، )[55](، والنامصات واملتنمِّصات)[54](هللا الوامشات واملستومشات لعن«
ات َخْلق هللا )[56](واملتفلِّجات  .)[57](»...للحسن املغريِّ

فإذا كان اإلسالم حرَّم النَّْمص والَوْشم والتفلُّج ملا يف هذه األفعال من تغيري خللق 
، فمن ابب أوىل حيرم التدخُّل يف حمتو�ت البييضة ونزع ما فيها من املادة  هللا ظاهر�ًّ

 .)[58](الوراثية اليت تعربِّ عن الصفات الشكلية وغريها

37 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn53
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn54
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn55
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn56
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn57
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn58
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-03-0030&value=&type=#_edn59


والقرآن الكرمي قد أشار إىل عموم تغيري اخللق؛ فقال عز وجل حاكًيا عن إبليس 
وهذا يُعدُّ إعجازًا تنبئيًّا سبق به ). ١١٩: النساء(وآلمر�م فليغرين خلق هللا:قوله

 .)[59](الزمن أبكثر من أربعة عشر قر�ً  القرآن الكرمي أحداث هذا

إن نزع البييضة من حمتو�هتا ليس تغيريًا للخلق، وإمنا هو عالج : فإن قال قائل
الزوجني، كما هو احلال يف عمليات يندرج حتت ابب التداوي لعالج العقم عند أحد 

إن قياس هذا االستنساخ على عملية العالج : العالج اجليين لألمراض الوراثية ـ قلنا
اجليين قياس مع الفارق؛ ألننا يف العالج اجليين نعاجل خلًال ومرًضا وراثيًّا على املورِّاثت؛ 

هللا عليها، وهي السالمة من فنقوم بعملية التغيري إلعادة اخللقة إىل أصلها اليت خلقها 
أما يف عملية االستنساخ اجلسدي . اآلفات واألمراض، وهذه ضرورة شرعية معتربة

للبشر فال يوجد أي خلل يف البييضة أو مادهتا الوراثية؛ فهي سليمة ولكن اخللل واقع 
لل يف أمر خارج عنها وهو وجود حالة العقم عند الزوجني أو أحدمها، فال يُعاجل هذا اخل

؛ )[60](واملرض إبحداث خلل آخر يف البييضة بنزع مادهتا الوراثية السليمة منها
خاصة أن هناك عالًجا هلذا املرض ـ العقم ـ من خالل طرق مشروعة، كالتلقيح الصناعي 

، وهي عملية أقل خطورة من عملية )أطفال األ�بيب(نوعيه الداخلي واخلارجي ب
فإن . )[61](االستنساخ؛ فيجب اختيار أخف الضررين كما تقول القاعدة الفقهية

مل ينجح التلقيح الصناعي بنوعيه يف عالجها، فهناك االستنساخ وجدت حاالت عقم 
، لكن ابلضوابط الشرعية ـ كما أوضحنا يف الوجه األول ـ وإن وجدت )اجلنسي(اجلنيين 

غ للجوء إىل االستنساخ اجلسدي من ابب حاالت عقم بعد ذلك فليس هذا مبسوِّ 
املبيحة الرتكاب احملرم  الضرورة، فهذه ليست بضرورة شرعية معتربة؛ ألن للضرورة

شروطًا معروفة، وهي غري موجودة هنا، من أمهها أن يكون املسلم يف حالٍة إذا مل يرتكب 
الضرورة فيها يهلك، واملصاب ابلعقم ال يهلك إذا مل يستعمل هذا النوع من 

�هيك عن أن هناك حقيقة مهمة يغفل عنها هؤالء، وهي أن . )[62](االستنساخ
املولود املستنسخ سيكون نسخة طبق األصل ـ من �حية الشكل ـ من والده؛ أي 
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، )[63](سيكون عقيًما مثله، وبذلك ستتفاقم مشكلة األسرة وستزداد عقًما على عقم
 .ومن مث امتنع القياس

لو كان االستنساخ البشري للبشر من تغيري خلق هللا : كما ال حيق ألحد أن يقول
تعاىل لوجب أيًضا منع هذا االستنساخ يف النبات واحليوان؛ وذلك ألن النبات واحليوان 
ُمسخَّر من ِقَبل اخلالق عز وجل خلدمة اإلنسان، فال يصح مساواته هبما، كما أن 

؛ فامتنع )[64](االستنساخ يف النبات واحليوان جائز، لكن بضوابط شرعية حمددة
 .القياس

 :تسبُّبه يف تشويه األجنة وقتلها   )3

يقّرِر علماء األجنة والوراثة أن االستنساخ اجلسدي يؤدي إىل حدوث تشوُّهات 
يف صبغيات اخللية اجلسدية اليت خضعت لعملية إعادة اخلال� اجلسدية إىل خال� 

األمينية جنينية؛ حيث سجَّل العلماء نقًصا يف قدرة الصبغيات على تكوين األمحاض 
الالزمة لنمو الكائن اجلديد، األمر الذي يؤدي إىل ظهور التشوهات يف أعضاء اجلنني 

 .)[65](الداخلية واخلارجية، فاملوراثت على درجة عالية من التأثرُّ ابلعوامل اخلارجية

من حاالت احلمل يف % 95كما أن األجنة املستنسخة متوت بنسبة تزيد على 
، كما أن معظم %1مراحله املتعددة، ونسبة جناح استكمال احلمل والوالدة ال تتعدَّى 

األجنة هتلك بعد أ�م قليلة من الوالدة؛ نتيجة تشوهات خطرية حتدث يف الكبد والقلب 
كما حيدث خلل جسمي متعدِّد يهدِّد حياة اجلنني بكثري من األمراض، واجلهاز املناعي،  

 .)[66](وغالًبا ينتهي األمر هبالكه بعد والدته

 :وقد أرجع العلماء هذا إىل أسباب عدة، أمهها ما �يت

أن حدوث أي خلل يف الكروموزومات سيؤدي إىل ما ال يقلُّ عن مخسة آالف - أ                
مرض، ومعلوم أن اجلينات تتَّسم ابلدقة البالغة، وأن اخللية الواحدة حتتوي على حنو 
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ألف جني وراثي، البعض منها فقط يعمل والباقي يف حالة ُكُمون ـ أي مستقرٍّ ال  100
 .ن أن ُتورَّث لألجيال القادمةيعمل ـ وميك

أن اخللية املأخوذة ال يُقطع بسالمتها من األمراض املوروثة، وتعرُّضها ألخطار     - ب             
 .بعض أنواع األشعة أو األشعة فوق البنفسجية، أو نتيجة لتعاطي األدوية والتدخني

زاد احتمال اإلصابة ابلسرطان؛ بسبب أنه كلما زاد عمر اخللية املأخوذة     - ت             
كيف تبدأ احلياة يف الكائن اجلديد املنسوخ خبلية : الطفرات اجلينية، ومن هنا نسأل

فقدت الكثري من مقومات حياهتا هي نفسها، وكم سيعيش هذا الكائن املنسوخ، هل 
سيعيش عمره أم العمر الباقي يف حياة اخللية األصلية، وخاصة أن هناك بعض 

كاوى اليت بدأت تظهر على الكائنات املستنسخة هبذه الطريقة، مثل ز�دة وز�م الش
 .)[67](عند الوالدة، وظهور أمراض الشيخوخة مبكًرا عندهم

؛ حيث كانت وليس أدلُّ على صحة ما سبق ذكر  ه ممَّا حدث يف جتربة النعجة ُدويلِّ
 !)[68](حماولة) 277(نسبة النجاح أقل من واحد يف األلف؛ فإنه قد فشلت قبلها 

كان أبلغ مثال على ذلك النعجة : "لويؤكِّد ذلك الدكتور زغلول النجار فيقو 
ُدويلِّ ذاهتا اليت مت إعدامها بعد حنو ست سنوات من ميالدها؛ الكتشاف إصابتها 
بسرطان الرئة، ومبرض روماتيزم املفاصل الذي أصاهبا ابلشلل الكامل وغري ذلك من 

وزلني األمراض اليت جعلتها تبدو أكرب سنًّا بكثري؛ ولذلك اختذ املسئولون يف معهد ر 
من فرباير سنة  14القرار إبعدامها بعد إجناهبا ستة من احلمالن، ومت ذلك يف 

 .)[69]("م2003
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 إصابتها مبرض رئوي مستفحلدويلِّ اليت ماتت بعد حقنها مبادة قاتلة بسبب   صورة للنعجة

وليس األمر مقصورًا على تشويه األجنة وقتلها؛ بل يتعدَّى ذلك إىل األم؛ ففي 
أحيان كثرية يكرب اجلنني داخل بطن أمه، ويعرِّض الرحم لالنفجار والنزيف وااللتهاابت، 

حق وقد تنتهي بوفاة األم، وأحياً� تكرب املشيمة لتبلغ حجًما يسبب خنق اجلنني، ويل
أضرارًا ابألم، وقد ينتج عن ذلك إجهاض أو نزيف رمحي، وُقْل مثل ذلك يف السائل 

، فغالًبا ما تكون كميته عظيمة، ويتسبب يف موت األم أو )[70](األمنيوين النخطي
 .)[71](اجلنني أو كليهما

 :إخالله حبقوق َنَسب الوليد املستنسخ   )4

حدث ـ سيوقع الناس يف إشكاليات خبصوص نسب  إنإن االستنساخ اجلسدي ـ 
الوليد املستنسخ، فال يعرفون ابن َمْن هو؟ هل هو ابن الزوج أم شقيقه؟ ومن هي أمه، 
هل اليت محلته أم والدة صاحب اخللية اجلسدية؟ هل نعدُّه ولًدا للزوج ابعتباره ُولد على 

بق معه؛ حيث حيمالن الصفات فراشه، أم نعدُّه أًخا للزوج على اعتبار أنه توأم متطا
 ).[72](الوراثية نفسها اليت ورثها الزوج عن والديه؟

إن عالقة الشخص املستنسخ ابلشخص املستنسخ منه : القرضاوييقول الدكتور 
قضية ُمربكة، فال شك أن هذا الشخص غري اآلخر، فهو ـ وإن كان حيمل كل صفاته 
اجلسدية ـ ليس هو اآلخر، فهو بعده بزمن قطًعا، وقد حيمل كل صفاته األساسية، ولكن 
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يدته وسلوكه ومعارفه، تؤثر فيه البيئة والرتبية والثقافة، فتجعل منه شخًصا آخر يف عق
وإًذا يكون شخًصا غري . فهذه أمور ُتكتسب، وال تكفي فيها العوامل الوراثية وحدها

الشخص املستنسخ منه، ولكن ما صلته به؟ أهو ابن أم أخ؟ أم غريب عنه؟ هذه 
 .مشكلة حقًّا

 قد يقول البعض ببنوته؛ ألنه جزء منه، وهذا مقبول إذا ُوضع يف رحم املرأة ومحلته
، ومعىن هذا أن )٢: اجملادلة(  إن أمهاهتم إال الالئي ولد�م : وولدته، كما قال تعاىل

إنه أخ توأم للمستنسخ منه، مبثابة التوأمني : وقد يقول آخر! يكون له أم وال أب له
املخلوقني من بييضة واحدة، ولكن األخوة فرع عن األبوة واألمومة، فكيف يثبت الفرع 

 ؟)[73](ومل يثبت األصل

فاجلهالة يف نسب الوليد ُخملَّة حبفظ النسل املقصود شرًعا، الواقع يف "ومن مث؛ 
 .)[74]("رتبة الضرور�ت

 :هدمه لبناء األسرة   )5

ال شك أن حدوث االستنساخ اجلسدي سيؤدي إىل هدم األسرة اليت مبناها 
تزاوج الزوجان، وما بينهما من ترابط ومودة ورمحة، وحسن ِعشرة، فهو يوجد ذرية دون 

بني طرفني، األمر الذي يُؤذن ابنتهاء عصر الرجال، حىت قالت إحدى النساء 
 .سيكون هذا الكوكب بعد ذلك للنساء وحدهن: األمريكيات

كذلك يؤذن ابنتهاء زمن الزواج، وفتح أسواق بيع األجنة واألرحام املؤجرة، 
صديقتها، مع ما يف هذا  وإمكانية والدة املرأة العذراء، وأن تلد املرأة من نفسها أو من

من هدٍم للمعاين السامية والقيم األخالقية لألبوة واألمومة واألسرة بوصفها لبنة من 
 .)[75](لبنات اجملتمع

إن ما سيحدثه االستنساخ من هدم هلذا البناء : "يقول الدكتور سعيد موفعة
وإخالل هبذا التكوين األسري العظيم ـ لن يقتصر على نظام األسرة املسلمة فحسب، 
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وإمنا سيعمُّ مجيع الد��ت السماوية، والعادات العرفية، والقوانني الوضعية، والقواعد 
خالله هبذه األنظمة االجتماعية، ومدى قرهبا أو األخالقية، على تفاوت يف درجة إ

بعدها عن الشريعة اإلسالمية، والفطر السوية؛ حىت إن األمم اليت ال تنتمي إىل دين، وال 
تسري وفق كتاب مقدس، أو قانون مرعيٍّ ـ ستتأثر بطريقة االستنساخ يف أنظمتها 

التشريعي تلتقي فيه معظم التشريعية واالجتماعية؛ ألن هناك قدرًا مشرتًكا من اخللل 
 .)[76]("أنظمة األسرة يف العامل

 :امتهان كرامة اإلنسان ومكانته   )6

كان، وإن مما ال شك فيه أن الشرائع مجيعها قد حفظت كرامة هذا اإلنسان، أ�ًّ  
: حفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وهذه كما قيل: من مقاصدها اخلمسة
 .مرعيَّة يف كل ملة وأمة

وعليه؛ فال جيوز االعتداء على هذا النسل، وهذه النفس، أبي نوع من أنواع 
االعتداءات، جسمية كانت أو نفسية، كلية كانت أو جزئية، إال مبا أابحه الشارع من 

احلدود، واستيفاء احلقوق، كالقصاص وحنومها من التعزيرات الشرعية املستحقة، تنفيذ 
سواء يف العرض أو املال، وما عدا ما ذكر فإنه يعدُّ اعتداًء على هذه الكرامة اإلنسانية، 

وذلك بتغيري نظام نسلها، أو احلطِّ من قدرها أبي نوع من األنواع املتنافية مع هذا 
ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر  :بقوله   عز وجلالتكرمي الذي أثبته هللا

 ).اإلسراء( )70(ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال 

وإن يف قيام اإلنسان ابستنساخ غريه اعتداء على حق هذا الغري، ومساًسا لعرضه 
مرتبة دنيا، رمبا تقرب من مرتبة غري وكرامته، وإنزاله من مرتبة الكرامة اإلنسانية إىل 

اإلنسان من العوامل األخرى، كاحليوان والنبات وغريمها، وألن املستنسخ سيصبح شيًئا 
، أشبه بَسَقط املتاع، وهذا نوع من خدش الكرامة وإلغاء اإلرادة، وجعل هذا  اثنو�ًّ

 .حرية مستقلةاملستنسخ مسًخا غريًبا، ال نسب له صحيح، وال كرامة له كاملة، وال 
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وإجياد مثل هذا النسل أو النسخ النشاز، سيكون مبثابة السلعة التجارية، ال نقول 
يباع يف أسواق النخاسة، ولكن يف معامل التجارب، وال نقول دفعة واحدة، ولكن 
ابلتجزئة، حىت يتسىنَّ ملن فقدوا بعض أعضائهم االستعاضة عنها من هؤالء املستنسخني 

 .اهلوية، املقطوعي النسب، هذا من جهةاجلدد اجملهويل 

ومن جهة أخرى؛ فإن تنسيل مثل هذه النُّسخ اليت ال تنتمي إىل آابء حقيقيني 
ستقضي ما ُقدِّر هلا من احلياة والعمر يف جحيم ال يطاق، وُعَقد نفسية مريرة، وآالم ال 

أصبحت مثاًال  �اية هلا، مادامت هذه النسخ تشعر ابلنظرة الدُّونية إليها، وأ�ا قد
 .للتندُّر والسخرية واالمشئزاز

هذا مع ما حيسُّ به املستنسخ من الضياع األسري، الذي قد ميثِّل حالة نشاز، 
ومنطًا غريًبا يف الرتكيب األسري املألوف، ويف هذا كله إهدار لكرامة اإلنسانية وسلب 

يم بعد ذلك العامل للحقوق املشروعة، وعبث بسنن احلياة، ومقاصد التشريع، فال يستق
 .على حال، وال تسري احلياة على وائم

وهبذا العبث البشري يفقد اإلنسان عموًما، واملسلم خصوًصا كثريًا من املزا� 
واخلصائص اليت اختصَّه هللا هبا، دون غريه من العوامل األخرى، اليت مل ينلها إال مبا حتمَّله 

دة هللا تعاىل فيه كما أراد هللا من مسئولية عظيمة يف عمارة هذا الكون وعبا
 .)[77](ذلك

وقد جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي مؤكًِّدا : "يقول الدكتور نور الدين اخلادمي
لم على كرامة اإلنسان ومكانته والغاية اليت ال بد أن حيافظ هذا الع: لذلك فيما �يت

خلقه هللا عز وجل من أجلها، فال يُتخذ حقًال للتجارب، وال يُعتدى على ذاتية الفرد 
 .)[78]("وخصوصيته ومتييزه

 :على متايز الناس واختالفهم قضاؤه   )7
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إن هللا سبحانه وتعاىل خلق هذا الكون على أساس قاعدة التنوُّع واالختالف؛ 
ترد يف القرآن كثريًا بعد خلق ) 27:فاطر(خمتلفا ألوا�ا: وهلذا جند هذه العبارة

يف  وحسبنا. األشياء واالمتنان هبا على العباد؛ فاختالف األلوان تعبري عن ظاهرة التنوع
أمل تر أن هللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفا ألوا�ا ومن :ذلك قوله تعاىل

 ).فاطر( )27(اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألوا�ا وغرابيب سود 

يناقض هذا التنوع واالختالف؛ ألنه يقوم على ) اجلسدي(واالستنساخ البشري 
وهذا يرتتب عليه مفاسد كثرية يف . دختليق نسخة مكررة شكًال من الشخص الواح

 .احلياة البشرية واالجتماعية، بعضها ندركه، وبعضها قد ال ندركه إال بعد حني

كيف يعرف ! تصوَّر فصًال من التالميذ املستنسخني، كيف مييز املدرس بينهم؟
 !زيًدا من عمرو من بكر؟

دة، والقامات واحدة، وكيف يعرف احملقِّق من ارتكب ُجْرًما من غريه، والوجوه واح
فهذا ال شك يساعد على ارتكاب اجلرائم وانعدام األمن  )[79](!والبصمات واحدة؟

 .)[80](يف اجملتمع

وابإلضافة إىل ما سبق من مفاسد ومضار؛ فإن االستنساخ اجلسدي ـ أيًضا ـ 
مدعاة لفتح أبواب شائكة وقضا� ُمعقَّدة وأمور تتناىف مع الشرع؛ حيث ينجم عنه 

سكاين؛ بسبب االستغناء عن أحد الزوجني، وهذا التنوع هو أساس اختالل التوازن ال
 .)[81](اجملتمع، إىل غري ذلك من األمور والقضا�

ملبدأ احلرية اإلنسانية، فكيف بعد هذا كله يدَّعون أن االستنساخ اجلسدي جتسيد 
تلك هي مفاسد ! وال ينبغي تقييد حرية اآلخرين يف التكاثر ابلطريقة اليت تعجبهم؟

 االستنساخ اجلسدي للبشر، فهل من منافع له؟
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سيكون ) اجلسدي(لقد زعم مثريو الشبهة ـ إضافة إىل أن االستنساخ البشري 
ألدلة يف هذا الوجه ـ أن االستنساخ عالًجا للعقم، وقد بيـَّنَّا عدم جواز هذا األمر اب

 !سيتيح التخلُّص من األغبياء وعدميي النفع؛ وإنتاج بشر أفضل من العباقرة واملبدعني

وهذا وهم وخيال؛ فإن هللا تعاىل خلق بين آدم خمتلفني يف قدراهتم اختالفًا بيًِّنا، 
صدفة؛ وذلك ألنه أنفع  وأن هذا االختالف أمر أراد هللا تعاىل إجياده يف اخللق، ومل يقع

لسري احلضارات وتقدُّمها، ولصالح الشعوب واجملتمعات؛ ليقوم كل منهم ابألعمال اليت 
تناسبه ويقدر عليها، ولتختلف آراؤهم وأفكارهم فال يكونون نسًخا مكررة لشيء 

أهم يقسمون رمحت ربك حنن :واحد، وذلك أنفع لعمران األرض؛ قال سبحانه وتعاىل
بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم قسمنا 

ولو شاء :، وقال تعاىل)الزخرف()32(بعضا سخر� ورمحت ربك خري مما جيمعون 
 .)[82]()هود()118(ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني 

إن اجملتمع منذ البدء مبينٌّ : فيقول )[83]("فرانسو أبو مخ"ويؤكِّد هذا املعىن 
على الطبقية؛ ففيه الغين وفيه الفقري، وفيه املريض وفيه السليم، وفيه الذكي وفيه الغيب، 
ومل يستطع أحد أن يلغي هذه الفروق، منذ مجهورية أفالطون إىل الشيوعية اليت وعدت 

انني عاًما؟ لقد أتباعها أن توصلهم إىل الفردوس األرضي، ولكن ماذا حصل بعد مث
، واخنفض مستوى أتباعها، حىت فقدوا حريتهم الشخصية، ومل )[84](تبدَّدت الشيوعية

 .ير أحد ابب الفردوس األرضي

ا أن اإلنسان حيتاج إىل كل عضو من إن اجملتمع هو صورة لإلنسان الفرد، فكم
أعضائه، ليحقِّق أهدافه، وإذا انقضى عضو منها ـ مهما كان ضعيًفا أو صغريًا ـ فإن 
اجلسم كله يتأثر هبذا النقص، ويفقد اتزانه، وكذلك اجملتمع حيتاج إىل كل أعضائه 

ر مبختلف ختصصاهتم وقدراهتم؛ فيحتاج إىل العامل والفيلسوف والسياسي والنجا
 .)[85](إخل، فإذا قام كل عضو بوظيفته األساسية حتقِّق اجملتمع املثايل...والبنَّاء
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فإن االستنساخ قد يكون حقيقيًّا شكًال ومضموً� يف عاملي "ومن �حية أخرى؛ 
نبات واحليوان تقريًبا، أما يف عامل اإلنسان فهو ال يعدو عن كونه شبيًها صور�ًّ لألصل ال

أما من حيث السلوك والرتبية؛ . املستنسخ منه، من حيث اجلسد والصفات املختصة به
 .)[86]("فإن كالًّ منهما سيتأثر بطبيعة الرتبية اليت خيضع هلا

هذا؛ وقد قام الدكتور نور الدين اخلادمي بعمل حبث ضمن كتاب، أثبت فيه 
إن اإلمجاع واالتفاق : "استحالة التطابق بني املستنسخ واملستنسخ منه، جاء فيه

األصل املستنسخ منه والفرع منعقدان على أن التطابق الكلي والتشابه التام بني 
املستنسخ أمر موهوم ودعوى ال أساس هلا من الناحية العلمية البيولوجية، ومن الناحية 

 .النفسية واالجتماعية والبيئية

فمن الناحية العلمية والبيولوجية يؤكِّد علماء البيولوجيا واهلندسة الوراثية أن املادة 
اجلسدية اليت وضعت يف البييضة بعد نزع نواهتا ـ أن تلك الوراثية املوجودة يف نواة اخللية 

املادة ليست الوحيدة الناقلة للخصائص واملورواثت واجلينات من الشخص املستنسخ 
 .منه إىل املستنسخ

على أن هذا املخلوق اجلديد ليس نسخة طبق األصل؛ ألن بييضة األم املنزوعة 
ء الذي حييط ابلنواة املنزوعة، وهلذه البقا� النواة تظل مشتملة على بقا� نواته يف اجلز 

أثر ملحوظ يف حترير الصفات اليت ُورثت من اخللية اجلسدية، ومل يبلغ أيًضا عن حدوث 
 .ذلك يف اإلنسان

وقد أكَّدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية أن وجود عدد ضئيل من اجلينات يف 
 .اثلسيتوبالزم البييضة املنزوعة النواة مينع التم

ومن الناحية النفسية واالجتماعية؛ فإن ظروف األسرة واجملتمع والبيئة اليت يعيش 
 .فيها اإلنسان هلا أثر ملحوظ يف صياغة شخصيته وفطرته وطبائعه وثقافته
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فشخصية املستنسخ ال ُتكوَّن من شخصية املستنسخ منه فقط، بل أيًضا من 
 .تمع واألسرةانفعاالت وقيم وتقاليد ال ُيكوِّ�ا سوى اجمل

مث إن اجلينات نفسها ليست على درجة واحدة من حيث الوظائف واألدوار؛ 
فهناك جينات حاملة لألشكال واهليئات، كاللون والطول، وهناك جينات مرنة مسئولة 
عن السلوكيات واالنفعاالت النفسية واالجتماعية، وتدخُّل البيئة واحمليط العائلي 

 .يفها وتشكيلها أمر ملحوظواجملتمعي يف حتديدها وتكي

وكذلك األمر ابلنسبة للجينات الثابتة املسئولة عن األمراض العضوية، كاجلني 
الذي تبنيَّ أن له عالقة بسرطان الثدي؛ فقد أظهرت األحباث أن اإلصابة ابلسرطان 

ابملئة من النساء حيملن هذا اجلني وال ُيصنب مبرضه، 15ابملئة، وأن هناك  85حتدث يف 
ح القول أبن هناك أسبااًب بيئية تزيد يف قدرة جهاز املناعة وجتعله يتغلب األ مر الذي يرجِّ

 ...على هذه اخلال� اخلبيثة يف مهدها وبداية تكوينها، وابلتايل ال يتكوَّن الورم اخلبيث

وكذلك؛ فإنه إذا كان التوأمان خيتلفان حسيًّا ونفسيًّا، فإنه من ابب أوىل أن يكون 
 .بني املستنسخ واملستنسخ منه أمًرا ملحوظًا وظاهًرااالختالف 

مث إن إجراء التجربة نفسها قد يعطِّل إدراك التطابق بني املستنسخ واملستنسخ 
منه؛ ذلك أن عملية نزع النواة من اخللية اجلسدية ووضعها يف البييضة، وما يستدعي 

لبنفسجية، أو نتيجة ذلك من طاقات كهرابئية وبعض أنواع األشعة، أو األشعة فوق ا
التعرُّض إىل األدوية أو التدخني أو غري ذلك مما ال يعرف أمره إىل اآلن ـ فإن تلك 
العملية ميكن أن ُحتدث تغيريًا غري حمسوس يف طبيعة املستنسخ وصوره ومالحمه 

 .ومواصفاته

ائدة وعلى أيِّ حال؛ فإن التطابق هذا ـ وفضًال عن كونه أمًرا عبثيًّا ال طائل وال ف
منه بسبب فساد االستنساخ نفسه ـ فإنه أمر ومهي وادعاء مزعوم علميًّا وبيولوجيًّا 
ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ فقد دلَّت الدراسات واألحباث يف علوم البيولوجيا واهلندسة الوراثية، 
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املكوَّن املوروث : ويف علوم النفس واالجتماع ـ أن اإلنسان يتجاذبه ُمكوِّ�ن اثنان
ون البيئي، وهناك من املالمح والصفات اليت يكون حملها املوروث فقط، وهناك واملك

 .ممن يتجاذبه املكون املوروثي والبيئي مًعا، فال تكاد تعرف أتثري كلٍّ منهما

ابملئة من  53ابملئة من املورواثت و 65وهناك على اجلملة تقريًبا نسبة 
 .صدداملكتسبات، كما تؤكِّد ذلك الدراسات يف هذا ال

وهكذا تلحظ معي كيف أن التشابه املنشود بني املستنسخ واملستنسخ منه أمر 
موهوم ليس له ما يؤيده من املعطيات العلمية والبيولوجية، ومن املعطيات املقررة يف علم 

 .النفس واجملتمع

ي مبدأ احلتمية العلمية  الظروف (واالفرتاض الوحيد لقيام التشابه يكمن يف توخِّ
، ويف أن يتَّحد عصر املستنسخ ابملستنسخ )نفسها تؤدي إىل النتائج نفسها واألسباب

منه، وأن تتفق املورواثت والظروف البيئية، ويتفق أمر جر��ا وانطباقها على تكوين 
 .)[87]("الشخصني، وهذا حمال وخيال

وهبذا فاالستنساخ البشري لن ينتج لنا ـ مثًال ـ هتلر النازي، أو ألربت إينشتاين 
 !)[88](عامل الفيز�ء

ميرض، فقول مردود من جوانب متعددة، إذ وأما قوهلم ابستنساخ إنسان ال 
األمراض نفسها غري حمدودة وال حمددة األسباب واألنواع؛ فقد ُيصاب شاب معاىف 
أبمراض نفسية تتحوَّل إىل بدنية مبجرد أن يفقد أحد أبويه أو كالمها، أو بتعذُّر زواجه 

هو يدرك  مث ..فكيف سيكون حال اإلنسان املستنسخ من غري أم وال أب.. ممن حيب
إنسان جرى ختليقه وفق هندسة .. صنَّع من عشرات أو مئات اجليناتأنه إنسان مُ 

 !بشرية، ومن خالل أ�بيب وخمتربات وخلطات وأنسجة؟
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وقد يستجيب للشفاء إنسان يعاين من اليـُْتم إذا التحق بعائلة حانية وجد لديها 
ا نظر إليها سرته، وإذاغاب إذ) الزوجة(الراحة واالطمئنان، أو عثر على رفيقة الدرب 

 .عنها حفظته، وإذا مرض رعته

مث إن الصحة واملرض، والضحك والبكاء، وكل تضاد، آية كونية من سنة التنوع 
والتغيري،بدو�ا تفقد احلياة قيمتها، واأللوان مجاهلا، والنعمة شكرها؛ إذيتساوى كل 

وألوانكم إن يف ذلك ومن آ�ته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم .. شيء
 ).الروم()22(آل�ت للعاملني 

ومثريو الشبهة يهدفون من وراء ذلك إىل أهداف وغا�ت حمددة، منها الوصول 
إىل اخللد وعدم املوت، وكأن احلياة واملوت، والصحة واملرض إمنا أتيت نتيجة التحكم يف 

 هذا اخللق والتخلق على وكأن الروح ال عالقة هلا يف! اخلال� واجلينات والكروموزومات
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من  :اإلطالق، قال عز وجل

 ).اإلسراء()85(العلم إال قليال 

وأن إىل ربك :واخلطاب القرآين يؤكد ابستمرار على حتمية النهاية لكل بداية
وأنه خلق ) 44( وأنه هو أمات وأحيا) 43(وأنه هو أضحك وأبكى ) 42(املنتهى 

 ).النجم( )45(الزوجني الذكر واألنثى 

بل إن اخلطاب الرابين املعجز ليشري إىل أمثال هذه التجارب العبثية للهروب من 
وتتخذون مصانع ) 128(أتبنون بكل ريع آية تعبثون  :األجل احملتوم؛ فيقول عز وجل

 .)[89]()الشعراء( )129(لعلكم ختلدون 

وعليه؛ فإن القيام إبجراء عمليات االستنساخ اجلسدي ـ بصورته احلالية ـ حتت 
هذه الذرائع الباطلة والفاسدة والقبيحة، اليت ال متتُّ إىل املصلحة بصلة ـ حرام ال جيوز، 
ضة  وال يصح إدخاهلا حتت اسم املصاحل لغًة، وال عرفًا؛ بل هي من قبيل املفاسد املتمحِّ

ب إزالتها ومنعها ودرؤها عن مجيع أبناء اجلنس البشري، من مسلمني والعامة، اليت جي
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وغري مسلمني؛ ألن هذا املسلك ترفضه الفطرة البشرية السوية، ومتقته الشرائع 
السماوية، وأتابه األخالق الكرمية، ويتضافر على منعه دليل الشرع والعقل، وأن اخلروج 

من القياس املعكوس واملنطق  عن كل هذه األسس املتفق عليها يُعدُّ ضرابً 
 .)[90](املنكوس

هذا؛ وقد قام الدكتور سعيد موفعة بعمل موازنة دقيقة بني مفاسد االستنساخ 
هلا إىل أن االستنساخ اجلسدي ـ ومصاحله، توصَّل من خال) اجلسدي(البشري الكلي 

بوضعه احلايل ـ يغلب عليه جانب املفسدة، وإن وجود بعض املنافع اليت ميكن حتقيقها 
من هذا االستنساخ ال خيرجه عن هذا الوصف ـ غلبة املفسدة عليه ـ الذي ال يكاد 

ع ينفك عنه حبال من األحوال، فهو ضربة الزب ابلنسبة له، �هيك عن أن هذه املناف
 .)[91](يسرية ـ ورمبا كانت �درة ـ بل ال يساوي نفعها حتمُّل الضرر املصاحب هلا

 !فهل بعد كل هذا ميكن لعاقل أن يشكَّ يف حرمة االستنساخ اجلسدي للبشر؟

 :اخلالصة

إن االستنساخ اجلسدي للبشر حمرَّم حترميًا قاطًعا كما نصَّت على ذلك اجملامع       •
واملؤمترات الفقهية العاملية، وهو ما عليه أكثر الفقهاء، لكن ُيستثىن منه استنساخ لقيحة 

ملن أصيب بعطب أحد أعضائه املهمة، كالكلى والكبد ) يوًما 14عمر (جنينية 
 .والقلب

الولد عن طريق االستنساخ اجلسدي ملن أصيب ابلعقم ـ أمر حمرم،   إن طلب      •
كما قرَّر جممع الفقه الدويل واحملققون من أهل العلم، وال ترتفع هذه احلرمة حبجة اعتبار 
استعماله من ابب الضرورة؛ ألن للضرورة املبيحة الرتكاب احملرم شروطًا معينة، وهي 

ة ـ ومن هذه الشروط أن يكون اإلنسان يف حالٍة إذا غري متوفرة هنا ـ أي يف هذه املسأل
مل يرتكب الضرورة فيها يهلك، واملصاب ابلعقم ال يهلك إذا مل يستعمل هذا النوع من 

 .االستنساخ
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إذا كان فقط بني ) اجلنسي(لقد أجاز كثري من الفقهاء االستنساخ اجلنيين       •
، )األعضاء البشرية(نساخ اجلزئي كما أجازوا كذلك االست. الزوجني، وبشروط حمددة

 .بل ندبوا إليه؛ ملا له من منفعة عظيمة وجليلة للمرضى

اليهودية والنصرانية على رفض االستنساخ البشري : لقد أمجع رجال الد�نتني      •
وحترميه مطلًقا دون استثناء؛ ملخالفته سنة الزوجية ونظام األسرة، وغري ذلك من 

 !أن الد��ت السماوية حثَّت عليه ومل متنعه؟ املفاسد، فكيف يدَّعون

لقد القى االستنساخ البشري ـ مطلًقا دون استثناء ـ اعرتاًضا وحظًرا ـ بعد       •
جناح جتربة استنساخ النعجة ُدويلِّ ـ من قبل اهليئات التشريعية واملنظمات العاملية 

وهذا املوقف من . الغربوالوزارات املختصة والشعوب على مستوى العامل؛ خاصة دول 
االستنساخ البشري وإن كان يتفق مع موقف اإلسالم نوًعا ما إال أن فيه ُغُلوًّا وتفريطًا 

 .غري مقبولني

ال شك أن اإلسالم قد اعتىن ابجلنني البشري اعتناًء مل يسبق له مثيل؛ حىت يف       •
كحقه يف أن تكون له أم   ظل املدنية احلديثة، متثَّل ذلك يف أنه كفل له مجيع احلقوق،

صاحلة وأب صاحل، وكذا حق إثبات النسب واألهلية له؛ حىت يتمكَّن من احلصول على 
 .بعض احلقوق املادية قبل خروجه من رحم أمه؛ كاإلرث، والوصية، واهلبة، والوقف

. لقد صان اإلسالم حرمة اجلنني البشري من أن يُعتدى عليه إبجهاض وغريه      •
 . جيوز إجراء التجارب العلمية عليه إال يف حاالت معينة، وبشروط حمددةومن مث؛ فال

إن وجود بنوك للمين يف العديد من الدول ليس مبسوِّغ لتربير االستنساخ       •
اجلسدي للبشر، فهي بنوك تتالعب حبيامن البشر وُنطفهم ـ كما هو احلال يف دول 

لو سلَّمنا جدًال أب�ا تراعي األمانة يف الغرب ـ من أجل حتقيق أرابح مادية كثرية، و 
عملها، فإ�ا حترم أيًضا، سدًّا لذريعة اختالط األنساب؛ إذ إن اخلطأ وارد فيها ولو كان 

 .قليًال 
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قوهلم أبن االستنساخ اجلسدي إذا طُبِّق على البشر فسيكون مقبوًال متاًما        •
وذاك، فأطفال األ�بيب عملية  كأطفال األ�بيب ـ قول ابطل؛ إذ ال عالقة بني هذا

إخصاب طبيعية تتم وفق تقنيات علمية وطبية خارج الرحم، مث تُعاد إليه مرة أخرى بعد 
أما االستنساخ اجلسدي فيتم عن طريق أخذ . يومني أو ثالثة لتنمو بداخله منوًّا طبيعيًّا

معينة، مث تُغرز  خلية جسدية من الزوج أو الزوجة، أو من أي رجل أو امرأة، بتقنية طبية
 .يف الرحم

مل �ِت حترمي االستنساخ اجلسدي من فراغ؛ فقد كثرت مفاسده ومضاره من       •
مجيع النواحي، الدينية واالجتماعية والطبية والقانونية، وغري ذلك، حىت أصبحت هي 

تكون السمة الغالبة عليه، اليت ال تنفك عنه؛ وإن كان مثَّة منافع له، فإ�ا ال تعدو أن 
يسرية أو �درة؛ بل ال يساوي نفعها الضرر املصاحب هلا، وقد مت التوصُّل إىل هذه 
النتيجة من خالل عمل موازنة دقيقة بني املفاسد واملنافع املرتتبة على هذا النوع من 

 .االستنساخ

ملن يعانون ـ   هناك وسائل طبية بديلة عن االستنساخ اجلسدي ـ وهي جائرة ـ      •
، )األعضاء البشرية(ـ من مرض العقم؛ كأطفال األ�بيب، واالستنساخ اجلزئي مثًال 

واالستنساخ اجلنيين ابلضوابط الشرعية والطبية املقرَّرة، وغري ذلك، فلَم ال يعتمد عليها 
خاصة أن هذا االستنساخ اجلسدي جيعل املولود املستنسخ نسخة طبق األصل ـ شكليًّا 

 !ا مثله؟ـ من والده؛ أي سيكون عقيمً 

قوهلم إبمكانية حتويل البشرية إىل عباقرة ومبدعني من خالل االستنساخ       •
اجلسدي ـ َوْهم وخيال؛ فالتطابق بني املستنسخ واملستنسخ منه لن يكون إال شكليًّا، 

كونه؛ إذ جعل الناس  أما التطابق الكلي بينهما فمحال، كما أنه خيالف سنة هللا يف
ورفعنا بعضهم فوق    :دون مفاضلة؛ كما قال سبحانه وتعاىل بعضهم يف خدمة بعض

 ).٣٢: الزخرف( بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر� 
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سعيد منصور موفعة، . والقانونية، داملوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشرمين الناحية الطبية والشرعية : انظر. [4]
 .417 -410، ص2مرجع سابق، ج

 الشرق األوسط: عبد اهلادي احلكيم، مقال منشور مبوقع. االستنساخ البشري بني احلرمة واإلابحة، د. [5]
www.aawsat.com. 

 .املختلطة: ؛ أي"النطفة األمشاج"ختصيب احليوان املنوي للبييضة، فيما ُيسمَّى بـ : مجع لقيحة، وهي: اللقائح. [6]

أحد العلماء احملققني واجملتهدين يف هذا العصر، وأستاذ الفقه بكلية اآلداب، قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة . [7]
ليت تدرس يف العديد من اجلامعات م، له العديد من الكتب ا1977صنعاء، وحاصل على جائزة امللك فيصل العاملية لعام 

 .يف العامل اإلسالمي

منصور سعيد . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د: انظر. [8]
 .464 - 452، ص2موفعة، مرجع سابق، ج

االستنساخ اجلنيين أو اجلنسي، االستتآم، استنساخ األجنة، جتزئة األجنة، توأمة : له تسميات أخرى كثرية، مثل. [9]
 .األجنة

سعيد منصور موفعة، . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. [10]
 .بتصرف 262، ص2مرجع سابق، ج
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: علي حمي الدين القرة داغي، مقال منشور مبوقع. االستنساخ من منظور الفقه اإلسالمي، د. [11]
www.qaradaghi.com. 

سعيد منصور موفعة، مرجع . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشرمين الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. [12]
 .بتصرف 470، ص2سابق، ج

 .بتصرف 407 -405املرجع السابق، . [13]

معهد السيدة الزهراء : قراءة لبعض اآلراء العلمية والدينية، جنود السيد، مقال منشور مبوقع: االستنساخ البشري. [15]
 .www.azzahralb.orgالعايل للشريعة والدراسات اإلسالمية 

سعيد منصور موفعة، . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. [16]
 .بتصرف 361مرجع سابق، ص

 .بتصرف 365املرجع السابق، ص. [17]

 .559 -546املرجع السابق، ص. [18]

معهد السيدة الزهراء : قراءة لبعض اآلراء العلمية والدينية، جنود السيد، مقال منشور مبوقع: االستنساخ البشري. [19]
 .www.azzahralb.orgالعايل للشريعة والدراسات اإلسالمية 

العامل اإلسالمي : تتابع االستفسار العاملي ضد جتربة الرائيليني، مقال منشور مبوقع. [20]
www.muslimworldleague. 

م، 2009/ هـ1430، 1دمحم رأفت عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. اجلينوم قضا� فقهية، د: املادة الوراثية. [21]
 .188ص

معهد السيدة الزهراء : قراءة لبعض اآلراء العلمية والدينية، جنود السيد، مقال منشور مبوقع: االستنساخ البشري. [22]
 .www.azzahralb.orgالعايل للشريعة والدراسات اإلسالمية 

سعيد منصور موفعة، مرجع . املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشرمين الناحية الطبية والشرعية والقانونية، د. [23]
 .بتصرف 371 -367سابق، ص

 .390املرجع السابق، . [24]

 .فبتصر  455 -454املرجع السابق، ص. [25]

وحسَّنه األلباين يف صحيح ). 1968(، رقم )1/633(األكفاء، : النكاح، ابب: أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: حسن. [26]
 ).1968(وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
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 .كانت تتحدث مع الرجال ويدخلون عليها، وال َمـْحَرم هلا: يعين. [27]

 .وجع الوالدة: أي. [28]

 .ِديَته: أي. [29]

 ).18010(، رقم )9/458(من أفزعه السلطان، : العقول، ابب: أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب. [30]

سعيد منصور موفعة، مرجع . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [31]
 .273 -262، ص1سابق، ج

 .645: 555املرجع السابق، ص. [32]

ها غطاء وال قباء؛ أي تولد �قصة اخللقة، ولديها جزء يسري من املخ، وهذا يكون ما بني . [33] هي األجنة اليت ليس لـُمخِّ
 .األسبوع الثاين إىل الثامن

سعيد منصور موفعة، مرجع . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [34]
 .78: 73، ص2سابق، ج

هي األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال املدنَّسات اليت أتنفها العقول الراجحات، : املصاحل التحسينية. [35]
 .وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

 .هي املرتبطة حبفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل: املصاحل الضرورية. [36]

حياهتم، ولوالها لوقع الناس يف مشقة وعنت، كالتمتع ابلطيبات مأكًال ومشراًب هي اليت حيتاجها الناس يف : املصاحل احلاجية. [37]
 .وملبًسا ومسكًنا وما أشبه ذلك

سعيد منصور موفعة، مرجع . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [38]
 .867: 838، ص1سابق، ج

 .بتصرف 807، ص1املرجع السابق، ج. [39]

، رقم )89، 88/ 9(ال نكاح إال بويل، : من قال: النكاح، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري : انظر. [40]
)5127.( 

، 1قضا� فقهية معاصرة، جلنة من أساتذة قسم الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، طبعة خاصة، ج: انظر. [41]
 .245هامش ص

 ).2284(، رقم )4/539(عسب الفحل، : اإلجارة، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [42]
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قضا� : انظر. www.vip600.comإقالع سوفت : ال منشور مبوقعهل تعرف بنوك املين وحكمها الشرعي؟ مق. [43]
 .267: 262فقهية معاصرة، جلنة من أساتذة الفقه املقارن، مرجع سابق، ص

 .www.vip600.comإقالع سوفت : الشرعي؟ مقال منشور مبوقعهل تعرف بنوك املين وحكمها . [44]

سعيد منصور موفعة، مرجع . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [45]
 .812، ص1سابق، ج

فكرة االستنساخ : انظر. www.alnebras.comالنرباس : تعريفه وبدا�ته، مقال منشور مبوقع: االستنساخ. [46]
 .www.uluminsania.netعلوم إنسانية : نظرة مستقبلية ملخاطره احملتملة، حممود حمافظي، مقال منشور مبوقع: البشري

سعيد منصور موفعة، مرجع . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [47]
 .725، ص1سابق، ج

 .www.hiddenscience.netالعلوم اخلفية : االستنساخ علم خفي، مقال منشور مبوقع. [48]

 .www.alnebras.comالنرباس : تعريفه وبدا�ته، مقال منشور مبوقع: االستنساخ. [49]

منصور موفعة، مرجع سعيد . ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [50]
: 86أطفال األ�بيب بني العلم والشريعة، ز�د أمحد سالمة، مرجع سابق، ص: وانظر. بتصرف 747: 744، ص1سابق، ج

108. 

 .www.qaradawi.netالقرضاوي : رضاوي فيه، مقال منشور مبوقعاستنساخ البشر ورأي الق. [51]

م، 2003/ هـ1423إ�د أمحد إبراهيم، دار الفتح، عمان، . اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، د. [52]
 .155ص

 .156، 155املرجع السابق، ص. [53]

هو رسم خطوط أو صور أو كتاابت على بعض أحناء اجلسم، وذلك بغرز إبرة يف اجللد وذرِّ مواد ُملوَّنة تدخل حتت : الوْشم. [54]
 .اجللد، ويبقى أثرها اثبًتا ال ُميَْحى، ويكون األثر أخضر أو أزرق

 .هو نتف شعر احلاجبني: النمص. [55]

 .بًة يف اجلمالهن الالئي يفرقن ما بني الثنا� والرابعيات، أو ترقيق األسنان ابملربد؛ رغ: املتفلجات. [56]

). 4886(، رقم )498/ 8(وما أاتكم الرسول فخذوه، : التفسري، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [57]
، 3248/ 8... (حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة: لباس والزينة، اببال: ، كتاب)بشرح النووي(وصحيح مسلم 

 ).5469(، رقم )3249
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 .بتصرف 156إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. د اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع،. [58]

 .177زغلول النجار، مرجع سابق، ص. تفسري اآل�ت الكونية يف القرآن الكرمي، د. [59]

 .بتصرف 157 -156إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، د. [60]

 .163املرجع السابق، ص. [61]

موفعة، مرجع  سعيد منصور. ، دمن الناحية الطبية والشرعية والقانونية املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري. [62]
 .بتصرف 463سابق، ص

 .بتصرف 143دمحم نبيل النشوايت، مرجع سابق، ص. اإلعجاز اإلهلي يف خلق اإلنسان، د. [63]

 .559: 546املرجع السابق، ص. [64]

 .158إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، د. [65]

 .www.djelfa.infoاجللفة: سامل جنم، مقال منشور مبوقع. االستنساخ البشري حماذيره وفوائده، د. [66]

 82نور الدين خمتار اخلادمي، مرجع سابق، ص. ، ديف ضوء األصول والقواعد واملقاصد الشرعية االستنساخ بدعة العصر. [67]
 .بتصرف

العصر : وانظر. 158إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، د. [68]
/ هـ1424الكويت، موسى اخللف، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، . اسرتاتيجيات املستقبل البشري، د: اجلينومي
 .169م، ص2003

 .177، ص1زغلول النجار، مرجع سابق، ج. تفسري اآل�ت الكونية يف القرآن الكرمي، د. [69]

 ).املشيمة(هو السائل الذي ميأل الغشاء احمليط ابجلنني أثناء فرتة احلمل : السائل األمنيوين النخطي. [70]

 .www.djelfa.infoاجللفة : سامل جنم، مقال منشور مبوقع. االستنساخ البشري حماذيره وفوائده، د. [71]

 .بتصرف 160إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. الشرع، داهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط . [72]

 .www.qaradawi.net القرضاوي: استنساخ البشر ورأي القرضاوي فيه، مقال منشور مبوقع. [73]

 .164إ�د أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص. اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع، د. [74]
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