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 مسألة إخصاب اجلنني يف األنبوب

 وحكمها مشكالهتا...
 للعالمة الشهيد الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

أن على املسلمني أن يدركوا أمهية علم الكالم يف تاريخ  كنت قد قلت يف مناسبات كثرية:
وأن عليهم أن جيددوه ويطوروه بداًل من أن ينتقصوه قدره أو يظلموا  الغابر ويومهم احلاضر،املسلمني 

يف  إذ هو يف حقيقته ليس إال حوارًا أو نقاشًا يعتمد على أسلوب املنطق ومنهجية البحث، أهله،
 تبديد كل ما قد يثار حول أصول اإلسالم من شبهات ومشكالت.

إن على علماء املسلمني أن حيملوا علم الكالم  ا اليوم أيضاً:وأقوهل ،وقلت يف مناسبات كثرية
 مهمتني اثنتني.

مث نقضها على ضوئه  والشبهات الفكرية اجلديدة يف ميزان هذا العلم،وضع التيارات  األوىل:
وإمنا تعود فائدة  هذه املهمة األوىل على أولئك الذين يطوف  وبأسلوبه نقضاً موضوعياً وعلمياً هادئاً.

 أفكارهم أو يهيمن على عقوهلم بعض هذه التيارات.ب
استخالص قانون يوضح للمسلمني اليوم احلدود األخرية اليت ميكن أن تصل إليها هنضة   الثانية:

صلب  حبيث يقف الفكر اإلنساين من بعدها أمام جدار يف ميزان اإلسالم وحكمه، العلوم الكونية،
وإمنا تعود فائدة هذه املهمة الثانية على عامة الطبقة املثقفة من املسلمني  .ال ميكن اجتيازه أو اخرتاقه

 اليوم.
ال يزالون يرفضون هذا الكالم ويرفضون االعرتاف  غري أن مجهرة من مفكري املسلمني اليوم،

 بأي دور اجيايب قام أو ميكن أن يقوم به علم الكالم يف التاريخ االسالمي.
رون أن ما يسمونه باملنهج القرآين يغين عن كل شيء ويبدد كل وهم بصدد املهمة األوىل ي

أما بصدد املهمة الثانية فريون أن من السابق ألوانه شغل بال املسلمني بالدرجات  شبهة ومشكلة!..
لكل مفاجأة جزئية وبأن  مقتنعني بأن لكل حادثة حديثاً، املقبلة يف سلم النهضة العلمية القائمة،

 بها.حلوالً جزئية تناس
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ولكين أريد أن أجعل  ودحض تصوراهتم، ولست اآلن بصدد العود إىل مناقشة هؤالء املفكرين،
مثااًل يؤكد  من النبأ الذي شاع وذاع أخريًا عن قصة النطفة اليت مت إخصاهبا يف أنبوب خارج الرحم

العلمية والثقافية ويوضح مدى أمهية الرجوع إىل علم الكالم وجتديده يف حياتنا  ضرورة ما قلته،
 املعاصرة.

بالقاعدة العامة اليت  إنين أريد أن أذكر الذين يتساءلون عن موقف اإلسالم من تلك القصة، 
ينهض عليها الوجود اإلسالمي كله وال يلحقها أي تبديل أو حتوير مهما فوجئ الناس بعلوم 

 واكتشافات.
وامتصت كل  أغنتنا عن اخلوض يف اجلزئيات، وال ريب أننا إذا فهمناها فهمًا سليمًا ودقيقاً، 

وسار املسلم بنرباسها يف طريق واضح مبني ال تفاجئه منعطفات كشوف  املشكالت و التساؤالت،
 ما قد يصل إليه الفكر اإلنساين يف يوم من األيام.وال تزعزع من يقينه باهلل عز وجل أعاجيب  علمية،

 التايل: وميكننا أن نلخص شرح هذه القاعدة بالبيان
هل ميكن لإلنسان أن يكتشف قوانني األسباب واملسببات اليت أقام اهلل نظام هذا الكون  :أوالً

 عليها؟
هل ميكن لإلنسان أن يؤتى من الطاقة العلمية ما يعينه يف اجلمع بني هذه األسباب  ثانياً:

 ومسبباهتا يف ظروف و مناخات صناعية جياري هبا النظام الطبيعي يف 
حبيث تثمر األسباب يف ذلك املناخ الصناعي أيضًا نتائجها الطبيعية  الكلي العام، وجوده

 ذاهتا؟
على مقاليد الصلة اخلفية بني األسباب  _نتيجة لذلك_ يدههل ميكن أن يضع اإلنسان  ثالثاً:

وإىل  ا،حبيث يطمئن اطمئنانًا علميًا تامًا إىل حتمية انبثاق النتائج من مقدماهت واملسببات الكونية،
 احلزم العلمي باستمرار الصلة القائمة بني األسباب واملسببات ؟

ال ريب أن من املمكن لكل إنسان أويت نعمة العقل  :ونقول يف اجلواب على السؤال األول
وما نظامه إال صلة ما بني مقدماته  والتفكري ألن ينتبه إىل النظام الذي يقوم عليه هذا الكون.

وما دعا القرآن اإلنسان إىل النهوض مبهمة أقدس وال أمسى من شرف  ومسبباته.ونتائجه وأسبابه 
ومن نافلة القول وتكراره إعادة سرد اآليات والنصوص القرآنية اليت تدفع  الوقوف على هذا النظام.
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 ظاهراهتا أويل العقل والتفكري إىل السعي الكتشاف هذا النظام وعالقة ما بني أجزاء املكونات و
وهو السبيل  وكيف ال يهيب القرآن بالناس أن يرتفعوا إىل هذا السمو يف التأمل والتفكري، لفة.املخت

 األول لليقني بوجود اخلالق واإلميان بعظيم حكمته ورائع تدبريه ؟
فهو أن هذا أيضًا داخل يف املمكنات اليت أقدر اهلل اإلنسان عليها  أما اجلواب على السؤال الثاين:

وملا صح أن اهلل عز  لوال ذلك ملا صح أن يكون مستخلفًا على عمارة هذا الكون،و  ومكنه منها.
تكون أشياء الكون مسخرة لإلنسان من   إذ كيف  وجل قد سخر له كل ما يف السموات واألرض..

ليستفيد منها حيث  إذا كان ال يستطيع أن يعمد إىل نظام ما بينهما من صلة وعالقات، حوله،
 من ضوابط ترعى احتياجات اإلنسان ومصاحله ؟وليسريها ض يريد،

، ليستخرج منها النتائج بعضهافليس هناك ما مينع من أن جيمع اإلنسان منثور الظواهر واألشياء إىل 
بل تلك هي وظيفته اليت أقامه اهلل عليها يف هذه احلياة  املفيدة لعمارة هذه األرض وإسعاد اإلنسان،

 كله فيها الدخول يف سلطان العبودية التامة هلل عز وجل.  على أن جيعل حمور سعيه الدنيا.
أن يسمى جناح اإلنسان يف شيء من هذا السعي  فضاًل عن الدين، وال جيوز يف مقياس العلم،

 فإن الذي يستغل الظواهر الكونية أو إجياد لسنة كانت غري موجودة. خلقًا أو إبداعًا ملعدوم،
 ولكنه وال يبدع أي قانون، نتائج معينة منها ال يوجد أي معدوم،الستخراج  _بالطريقة اليت يشاء_

وليس  فتظهر الثمرة اليت كانت كامنة فيها. جيمع شتات الظواهر واألسباب املوجودة إىل بعضها،
مث التأليف بينها  للعلم يف ذلك إال دور التنبيه إىل تلك الظاهرات وما قد أودع فيها من فاعلية وتأثري،

وهكذا فالعلم ال يوجد مفقودًا ولكنه يؤلف بني  ق مع ما تقوم عليه من حكمة ونظام.على حنو يتف
العلم يتبع املعلوم وليس  على حنو تتحقق منه غايات معينة وهذا معىن قوهلم: نثار املوجودات،

 العكس.
أن يضع يده على مقاليد  نتيجة لذلك، هل ميكن لإلنسان، بقي أن جنيب على السؤال الثالث:

هل يستطيع أن يصل إىل قرار حبتمية الصلة القائمة  وبتعبري أدق: لة اخلفية بني ظواهر األشياء،الص
 بني األسباب واملسببات ؟

إن هذا ما ال ميكن الوصول إليه ! فما من ريب أن علوم اإلنسان وطاقاته مهما  واجلواب:
 ولن تصل إىل هذا احلد. مست وتطورت لن تتجاوز ما ذكرناه،
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ال خيرج عن كونه استغالالً  كن أن حيققه اإلنسان من مبهرات اإلجنازات العلمية،وكل ما مي
وهيهات أن يكون  فاستثمر منها تلك الوظائف والطاقات. مث تبني وظائفها وطاقاهتا، لظواهر رآها،

 يف جوهره إال املؤمتن العظيم على هذه احلقيقة ذاهتا." العلم"
من أين ينبع؟ وما  العالقات القائمة بني األسباب واملسببات:يف  قدمياً، ،لقد حبث العلماء

ومل يضعوا أيديهم إال على اقرتانات  فلم يتبينوا بعد هذا البحث الدائب يف نطاق املادة شيئاً، سرها؟
أكد فالسفة املسلمني هذا يف تصحيحاهتم الدقيقة لبعض الفالسفة  قائمة بني ظواهر معينة..

ويؤكد  من بعدهم الفالسفة الوضعيون والتجريبيون من أمثال هيوم وبركلي،وأكد ذلك  اليونانيني،
فهم  ال يستثىن منهم إال دعاة الفلسفة املادية، ذلك مجيع العلماء الذين جاؤوا من بعدهم إىل اليوم،

دون أن يروا من  وحدهم الذين يٌدلون بقرار غييب يقول حبتمية العالقة بني األسباب واملسببات،
وما كان استمرار االقرتان حبد ذاته دليالً على حتمية  ذه احلتمية شيئاً سوى استمرار االقرتان،دستور ه

وهكذا فإن أنصار الفلسفة املادية هم وحدهم  ذلك يف املستقبل بوجه من وجوه النظر واالعتبار.
املعلوم  نه ليصبح:حيث ينكسو  العلم يتبع املعلوم، أال وهو: الذين خيالفون القرار العلمي املتفق عليه،

 يتبع العلم.
وجدت فيه قرار الدين املؤكد هلذه احلقيقة اليت نقوهلا ففي الوقت  مث إنك إذا تأملت يف القرآن،

الذي يدفع القرآن اإلنسان إىل اخرتاق حواجز اجلهل واكتشاف سنن الكون وتسخريها ملصلحة 
على زعزعة تلك النواميس عن أمكنتها يقرر بأن اإلنسان لن يقوى  بكل السبل املمكنة، ،اإلنسان

 ولن يستطيع الوصول إىل معرفة  شروى نقري،
ومن مث فإنه ال يستطيع أن جيزم جزماً  من األسرار اليت تقوم عليها عالقة ما بني األشياء. شيء

 بناء على ظهور مقدماهتا وأسباهبا الدالة عليها  علميًا بأي نتيجة ستقع يف املستقبل،
" باملعىن الدقيق للعلم"فال يعلمه  الدقيق كان الغيب حمجوباً عن اإلنسان مهما بلغ علمه، وهبذا املعىن

 إال اهلل عز وجل.
  مدى دقة اآلية القرآنية اليت يقول فيها اهلل عز وجل : وتأمل يف التعبري عن هذه احلقيقة،

 .(...َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ )
ال عن الغيب ذاته!.. فما الفرق بني  الغيب،إمنا تتكلم عن مفاتيح تالحظ أن اآلية  فأنت

 !الغيب ومفاحته
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أو هو اجلنني الذي يتوقع  إن الغيب هو املطر املتوقع هطوله لظهور أسبابه ودالئله من حولنا..
ظات...أو هو الكسوف أن يأيت ذكرًا لظهور القرائن اليت تنبه إليها األطباء مع كثرة التجارب واملالح

إذ جتلت أسبابه يف عامل الفلك وبالوسائل العلمية املختلفة...فهذا هو  املتوقع يف ساعة معينة آتية.
 الغيب.

ولصلة ما بني ذكورة اجلنني  فهو الدستور اخلفي املنظم لصلة ما بني املطر وأسبابه، أما مفاتح الغيب،
ي أنه يتمثل يف إدراك السبب اخلفي لسببية هذه األشياء أ ولصلة ما بني الكسوف وأماراته.. وقرائنه،

 بعضها لبعض.
فلتالحظ كيف أن القرآن سلب عن اإلنسان الوصول إىل مفاتح الغيب ولكنه مل يسلب عنه معرفة 

 ومعرفة إىل املفاتح ال إىل الغيب!..( اَل يَ ْعَلُمَها) هوذلك عندما أعاد الضمري يف قول الغيب ذاته،
بل هو ظن راجح  على معرفة قانونه أو سره اخلفي، ال يسمى يف احلقيقة علماً،الغيب وحده مبتورًا 

ما دمنا ال نعلم من براهني حتمية  إذ ميكن يف كل حلظة أن تنقطع صلة ما بني السبب ومسببه، قوي.
 العالقة بينهما شيئاً.

قيقة فيما يعلمه من أصول إن على كل مثقف مسلم أن يعلم هذه احل وأعود اآلن فأقول:
فإنا إذا  بقطع النظر عن جزئيات االكتشافات العلمية اليت نفاجأ هبا يومًا بعد يوم. الدين وعقائده،

حباجة إىل أن نسأل أنفسنا من ولن جند أنفسنا يف كل مرة  عرفنا هذه احلقيقة لن نفاجأ بشيء،
 على ضوء الدين واليقني بوجود اهلل ؟هل يعقل أن يتحقق هذا  جديد هذا السؤال املكرر املعاد:

جوابًا على استفسارات الناس  يف شرح هذه احلقيقة، قلته، وأنا ما أردت أن أقول هذا الذي
الكثرية عن موقف اإلسالم من قصة إخصاب النطفة اإلنسانية يف أنبوب جهز بالشروط واألسباب 

وإخصاهبا...ولكنين أردت أن أعود هبذه املناسبة  باألخوة اليت جعلها اهلل تعاىل شرطاً لتالقح البويضة 
واليت من شأهنا أن  املستفسرين وغريهم على القاعدة العلمية أواًل واإلسالمية ثانيًا يف هذا الصدد،

أن تورث املسلم ملكة ثقافية عامة ترحيه من أمثال هذه املشكالت و  جتيب على قصة النطفة وغريها،
 بعد اليوم.

أنه ال مانع يف ميزان اليقني بوجود  ذه القاعدة على نبأ إخصاب النطفة خارج الرحم،وتطبيق ه
وتكونه يف امها اهلل سبياًل لتخلق اإلنسان أن يتبني الطبيب األسباب والظروف اليت أق اهلل عز وجل،
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يف  وجيمع أشتاهتا مث ال مانع من أن ميكن الطبيب من استغالل هذه األسباب والظروف، رحم األم..
 وأن تتحقق النتيجة ذاهتا. أي مناخ صناعي،

إذ  القائمة بني تلك األسباب ونتائجها،ولكن العلماء مجيعًا لن يستطيعوا اجلزم حيتمية الصلة 
إهنم ال يعلمون من أمر فاعليتها شيئًا سوى طول الصلة واالقرتان بنتائجها فما أيسر على من بيده 

وكم من توقعات للعلماء)بناء على ما الحظوه من  حيثما شاء. مقاليد هذه الصلة اخلفية أن يقطعها
ومل يكن لذلك من سبب سوى جمرد ختلف النتائج عن  مقدمات وأسباب(خابت ومل تتحقق،

 مقدماهتا.
ولعلك قد مسعت بأن بعض األطباء يف الغرب يأمل يف اقرتاب اليوم الذي يتمكن فيه الطب 

بناء على  أذكر هو أم أنثى !.. وإننا نقول، نوع اجلنني: مل__منذ األيام األوىل لظهور احل أن يعلم
وإمنا سبيله تتبع القرائن واألسباب اليت جعلها اهلل شرطاً  أن هذا ممكن، القاعدة اليت أوضحناها:

 بل ندب الناس إىل التنبه إليها. وهي قرائن مل يستأثر اهلل بعلمها، لذكورة اجلنني وألنوثته،
أو إىل القدرة على التحكم بنوع  ذلك إىل اليقني اجلازم سيكون ذكراً؟ هل ترقى معرفةولكن 

 اجلنني؟
ألن اإلله الذي  وال إىل أي حتكم بالنوع. ال...ال ميكن أن ترقى هذه املعرفة إىل اليقني احلتمي،

 قادر على أن يبطل سببيتها يف الوقت الذي يشاء. أقام ذكورة اجلنني على األسباب اليت شاءها،
 جرم أن األمر يقف إذن عند حدود الظن الراجح وحده.ال  

 هو جانب احلكم التكليفي الشرعي. بقي جانب آخر يف املوضوع،
 الختالف األحكام باختالف النتائج واملصاحل. فهذا اجلانب ناظر إىل كل جزئية على حدة،

  مداره يف اإلباحة واحلرمة على أمرين اثنني: وحكم إخصاب النطفة خارج الرحم،
من أن هذه الطريقة لن تعقب أي ضرر  أن يتأكد العلماء واألطباء تأكدًا تاماً، األمر األول:

فأما إذا مل يتوافر هذا اليقني، فإن اإلقدام على  جسمي أو نفسي أو عقلي يف اجلنني بعد والدته.
 ."ال ضرر وال ضرار"عمالً بالقاعدة الشرعية الكلية  ذلك حمرم باالتفاق،

فإذا كانت النطفة اليت  أال يستتبع اإلقدام على هذا العمل اختالط يف األنساب. ين:األمر الثا
ومتت إعادهتا بعد ذلك إىل رحم الزوجة  هي نطفة كل من الزوج والزوجة، يراد إخصاهبا هبذه الطريقة،
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 وأما إذا كان األمر غري منضبط بذلك،" بعد مالحظة توافر الشرط األول" فذلك جائز دون غريها،
 فهو غري جائز يف نطاق األحكام الشرعية قوالً واحداً.

 من الناحية التطبيقية: _على ضوء هذا الكالم_ وإنين أقول
ذلك ألن أحدًا من العلماء  ال تزال يف طور التجربة. إن عملية إخصاب النطفة خارج الرحم،

الذي ميكن أن يلحقه  ومدى الضرر مل يتبني بعد انعكاسات هذه العملية على اجلنني بعد والدته.
مث إن األمر بعد ذلك ال خيلو  وهذا وحده كاف للقول حبرمة هذا العمل من الناحية الشرعية. بسببها.

ونظرًا إىل أن الذرائع يف  فهو باب إذا انفتح مل تؤمن عواقبه. أن يكون ذريعة إىل اختالط األنساب،
_حىت  فإنه ال جيوز أن يفىت جبواز ذلك ها،تأخذ يف غالب األحيان أحكام نتائج الشريعة اإلسالمية،

 إال يف أضيق الظروف ويف احلاالت الضرورية االستثنائية. وإن أمن الضرر للمولود_
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