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  حقوق الطبع محفوظة

  الطبعة األولى

  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠

  

  )٥٩٠/١٢/١٩٨٧ (قم اإليداعر

   العنوان-أ   حديث –أصول الدين 

)تمت الفهرسة بمعرفة مديرية المكتبات والوثائق الوطنية (

 ٢



  

  الملخص

يتناول هذا البحث وقت نفخ الروح في الجنين، وهو موضوع هام له عالقة بموضوعات هامة               
كاإلجهاض وزراعة القلب، وقد بينت في هذا البحث معنى الروح والحيـاة فـي النـصوص                

ثال كائن حي وليس فيه روح، وبينت أنه ال حرج          الشرعية، وأن الروح غير الحياة، فالنبات م      
شرعا من البحث في موضوع الروح، وأوردت في هذا البحث النصوص الشرعية التي تذكر              
وقت نفخ الروح في الجنين، وتوصلت بعد دراسة األحاديث ومقارنتها إلى أن الروح تنفخ بعد               

  .األربعين األولى، وليس بعد األربعين الثالثة كما هو شائع

 ٣



  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 علـى    والسالم ، ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، والصالة     هالحمد هللا، نحمده ونستعين   
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن معرفة وقت نفخ الروح في الجنـين لـه عالقـة وطيـدة بـأمور هامـة                  : وبعد
  .كاإلجهاض، وعالقة الدين بالعلم، وهل يمكن أن يتعارضا؟

 ألنه وارد في النـصوص الـشرعية، ولكنهـا           جدا، والبحث في هذا الموضوع قديم    
 ولذلك فقد شاع بين الناس بل بين كثير من المختصين أن الروح تـنفخ               ،نصوص غير قطعية  

بعد أربعة أشهر من بداية الحمل، واعتقد بعضهم أن هذا من الحقائق الشرعية التـي ال تقبـل                  
 ظناً منهم أن اإلسالم قد عارض فـي         ، أعداء اإلسالم للطعن فيه    النقاش، مما فسح المجال أمام    
  . هذا الموضوع الحقائق العلمية

فأحببت أن أبين هذا الموضوع بشيء من التفصيل، معتمداً في ذلك على النـصوص                
الشرعية، بعد فهمها ومقارنتها والتوفيق بينها، وبعد االطالع على آراء علمائنا السابقين فـي              

 ما توصل إليه علم األجنة الحـديث،         آخر االعتبارن هذه النصوص، مع األخذ بعين       التوفيق بي 
  .فإن أصبت في بحثي فالحمد هللا على ذلك، وإن أخطأت فأستغفر اهللا تعالى

  .أسأل اهللا أن يوفقنا دائماً لما يحب ويرضى

  والحمد هللا رب العالمين

 ٤



  

  الروح لغة واصطالحاً

فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ   { قال تعالى    ،علها سميت روحاً ألنها تنفخ    ، ول ١  مشتق من الريح    لغة الروح
  .٣ }ثُم سواه ونَفَخَ ِفيِه ِمن روِحه { وقال تعالى،٢ }ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين

والروح مذكر، وجمعه أرواح، وقيل يذكر ويؤنث، وكأن التأنيث على معنى الـنفس،               
  .٤  بعضهم شيء واحدألنها عند

ة معان أكثرها فـي القـرآن الكـريم،         وأما اصطالحاً فقد وردت هذه الكلمة على عد         
  :٥ اـومنه

  :القرآن الكريم -١

وكَذَِلك َأوحينَا ِإلَيك روحا ِمن َأمِرنَا ما كُنْتَ تَدِري ما الِْكتَاب ولَا الِْإيمـان               {الىقال تع 
 ،٦ }ورا نَهِدي ِبِه من نَشَاء ِمن ِعباِدنَا وِإنَّك لَتَهِدي ِإلَى ِصراٍط مـستَِقيمٍ            ولَِكن جعلْنَاه نُ  

  .اً ألن فيه حياة النفوسـكريم روحـرآن الـمي القـوس

  :جبريل عليه السالم -٢

  .٧ } علَى قَلِْبك ِلتَكُون ِمن الْمنِْذِرين،نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين {قال تعالى

 :الوحـي -٣

  .٨ }يلِْقي الروح ِمن َأمِرِه علَى من يشَاء ِمن ِعباِدِه ِلينِْذر يوم التَّلَاِق {قـال تعالى

                                                 
  .٢/٤٥٤معجم مقاييس اللغة البن فارس  1
  .٢٩سورة الحجر 2
 .٩/سورة السجدة 3
 .المصباح المنير للفيومي 4
 .١٠/٣٢٣فسير القرطبي ، وت٨/٤٠٢فتح الباري البن حجر  5
 .٥٢/سورة الشورى 6
 .١٩٤، ١٩٣/سورة الشعراء 7
 .١٥/سورة غافر 8

 ٥



 

  :عيسى عليه السالم -٤

 ِإنَّما الْمِسيح ِعيسى ابن مريم رسوُل اللَِّه وكَِلمتُه َألْقَاها ِإلَـى مـريم وروح              {قال تعالى 
 .١ }ِمنْه

 : ملك عظيم غير جبريل -٥

 ،٢ }يوم يقُوم الروح والْملَاِئكَـةُ صـفا      { تعالى   هلوق، واستدلوا ب  ولم أجد من ذكر اسمه    
، وليس في اآليتين وال في غيرهما دليل على         ٣ }تَنَزُل الْملَاِئكَةُ والروح ِفيها   { تعالى   هلوقبو

  .ذلك

، ولم أجد لذلك    ولعلهم الجن ،  ٤ م الروح يأكلون ويشربون   خلق كخلق بني آدم يقال له      -٦
 .دليال

ن  علـى ذلـك، والمعـروف أ        ولم أجد دليالً   ،٥ صنف من المالئكة يأكلون ويشربون     -٧
 .المالئكة ال يأكلون وال يشربون

 :القوة -٨

  .٦ }ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم الِْإيمان وَأيدهم ِبروٍح ِمنْه {قال تعالى

 . والطيور وما شاكلهماوح الحيوانر -٩

  .٧ لَا تَتَِّخذُوا شَيًئا ِفيِه الروح غَرضا :عن ابِن عباٍس َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَلف

 .وهذا يشمل كل ما فيه روح من كالحيوانات والطيور واألسماك

                                                 
 .١٧١/سورة النساء 1
 .٣٨/سورة النبأ 2
 .٤/سورة القدر 3
 .٨/٤٠٢فتح الباري البن حجر  4
 .٨/٤٠٢فتح الباري البن حجر  5
 .٢٢/سورة المجادلة 6
  .١٩٥٧صحيح مسلم، رقم الحديث  7

 ٦



 : هروح اإلنسان التي تنفخ فيه وهو في بطن أم -١٠

  .١ }ثُم سواه ونَفَخَ ِفيِه ِمن روِحه{قال تعالى 

  . كلها هو المعنى األخير دون غيرها من هذه المعانيوال شك أن الذي يعنين

                                                 
 .٩/سورة السجدة 1

 ٧



  

     الروح؟ أمرهل يجوز الخوض في  

ِر ربـي   ويسَألُونَك عِن الروِح قُِل الروح ِمن َأم       {سؤال يطرحه كثير من الناس، فقد قال تعالى       
  .١ }وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا

  فما هو الروح؟ وما هو الذي اختصه اهللا بعلمه من أمرها؟  

  :والجواب عن ذلك من وجوه 

أن الروح المذكور في اآلية ليس الروح اإلنساني، وإنما هو جبريل أو ملـك غيـره أو                  -١
، فـال يـصح     ٢ الروح التي سبق ذكرهـا    عيسى عليهم السالم، أو غير ذلك من معاني         

 . م جواز الخوض في الروح اإلنسانياالستشهاد باآلية على عد

ن األقوال األخـرى    ولك،  ٣ اإلنسان والحقيقة أن الراجح في الروح المذكور في اآلية أنها روح         
  .محتملة

ي اآليـة   ، فال داللة ف   ٤ لوا على وجه التعنت   حانه لم يجبهم عن سؤالهم ألنهم سأ      أن اهللا سب   -٢
على أن الروح من األمور الغيبية التي ال يمكن لإلنسان أن يطلع عليها من خالل التقـدم                 

 .العلمي

تكم إال ايها اليهود في تور معناه وما أعطيتم أ   }وما ُأوِتيتُم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا      {أن قوله تعالى     -٣
ثير من األحاديـث الـصحيحة أن        فقد ثبت في ك    ،٥  علم الروح  ه من العلم وليس من    قليالً

الذين سألوا هم اليهود، فيكون معنى اآلية ما ذكرنا، وليس في هذه اآليـة أن النـاس ال                  
 .يمكن أن يعرفوا شيئاً من أمر الروح حتى قيام الساعة

                                                 
  .٨٥/سورة اإلسراء 1
 .٨/٤٠٢، وفتح الباري البن حجر ٣/٦١تفسير ابن كثير 2
 .٤٠٣، ٨/٤٠٢فتح الباري البن حجر 3
 .٣/٦١تفسير ابن كثير  4
 .٨/٤٠٤، وفتح الباري البن حجر ١٠/٣٢٤تفسير القرطبي  5

 ٨



، وهي التي ال يمكن للبشر أن يعلموهـا،         ١ ل عنها ؤوأن حقيقة الروح وماهيتها هي المس      -٤
إن كانوا عاجزين عن إدراك حقيقة أرواحهم فعجزهم عـن إدراك           والحكمة في ذلك أنهم     

 .٢ حقيقة الذات اإللهية من باب أولى

  .هذا هو الرأي الراجح ، واهللا أعلمو

 أو عدم وجودها فهذا يمكن أن يعرفه الناس، ولـذلك فقـد              الروح وأما عالمات وجود        
حة عن بعض األمـور المتعلقـة        في األحاديث الصحي   – صلى اهللا عليه وسلم      –أخبرنا النبي   

تلف وما تناكر منهـا     ئاأنها جنود مجندة ما تعارف منها       بالروح مثل وقت نفخها في الجنين، و      
  في الجسد بعد الـدفن  در، وأنها تُ  ٣ اختلف، وأخبرنا عن كيفية نزعها من جسد المؤمن والكافر        

  .ما شاكل ذلكو ، ولكن تعلقها بالجسد في البرزخ غير تعلقها به في الدنيا،٤

 بـل   ، مانع شرعاً من البحث في بعض األمور المتعلقة بالروح         وهكذا فالصحيح أنه ال   
 واهللا  ،٥ في حقيقة الروح وماهيتها وكنههـا        إن بعض العلماء ال يرى مانعاً شرعياً من البحث        

  .أعلم

  .فما هو الروح اإلنساني ؟  

                                                 
 .٨/٤٠٢فتح الباري البن حجر 1
 .١٠/٣٢٤تفسير القرطبي  2
  .السنة، باب المسألة في القبر وعذاب القبر كتاب ٢/٥٤٠سنن أبي داود  3

 .٣٧/شرف القضاه .  تحقيق د،واثبات عذاب القبر للبيهقي
  .المرجعان السابقان 4
 .٢١٢/، والروح البن القيم ٨/٤٠٤، وفتح الباري البن حجر ٤/٢٣١مجموع الفتاوى البن تيمية  5

 ٩



  الروح اإلنساني

نين تعريف الروح، كما أن الطب الحديث يحاول جاهـداً      حاول العلماء والفالسفة منذ آالف الس     
 وعالمـات وجودهـا أو عـدم        ، أو على األقل إلى بعض صفاتها      ،الوصول إلى حقيقة الروح   

وجودها، وهذه بعض اآلراء في هذا الموضوع الذي تعددت فيه اآلراء وكثرت حتى يقال إنها               
 الدم ألن   : وقيل ،نه إذا انقطع مات اإلنسان    س أل فَ النَّ :هو الحياة، وقيل  : ، فقيل ١ بلغت مائة قول  

  .٢  بل جزء منه: هو صفة من صفات البدن، وقيل:الحياة تنقطع بنزفه، وقيل

 :ومن أشهر اآلراء في تعريف الروح ما يلي

المعنى الذي يدرك من اإلنسان العلوم، وآالم الغمـوم، ولـذات           : الروح: قال الغزالي  .١
 .٣ األفراح

 وفهم  ، المستعدة للبيان  ،هل السنة أن الروح هو النفس الناطقة      ومذهب أ : وقال الفيومي  .٢
 .٤ الخطاب، وال تفنى بفناء الجسد

جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جنس نوراني علوي          : وقال ابن القيم   .٣
 .٥ خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر األعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد

 .٦ ات لطيفة سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجرونقل ابن كثير أنها ذ .٤

  .٧ هي اللطيفة العالمة المدركة من اإلنسان: وقال الجرجاني .٥

 تخـرج عـن     ، ولم وأنت تالحظ أن تعريفات أهل السنة للروح لم تتطرق إلى حقيقتها            
  .ذكر بعض صفاتها ووظائفها وآثارها

                                                 
  .٨/٤٠٣فتح الباري البن حجر  1
 .٢٤٥/، والمصباح المنير للفيومي ٨/٤٠٣، وفتح الباري البن حجر ٣/٣١مجموع الفتاوى البن تيمية  2
  .٤/٤٩٤إحياء علوم الدين للغزالي  3
  .٢٤٥/المصباح المنير للفيومي  4
  .٢٤٩/الروح البن القيم  5
  .٣/٦١تفسير ابن كثير  6
  .١١٨/التعريفات للجرجاني  7

 ١٠



، االختياريـة  أن اإلدراك، والحركـات      وعلى كل حال فيبدو أن العلماء متفقون على         
والسمع والبصر واإلحساس دليل على وجود الروح في الجسد، وأن انتفاء كل ذلك دليل علـى       

 أما انتفاء بعض ما ذكرنا دون بعض فال يدل على خروج الـروح، بـل                ،١ عدم وجود الروح  
  .يدل على وجودها، فيجب أن يراعى ذلك فيما يتعلق بموت الدماغ

ولَو تَرى ِإِذ الظَّـاِلمون ِفـي غَمـراِت الْمـوِت             {مى الروح نفساً كقوله تعالى    وقد تس   
والْملَاِئكَةُ باِسطُو َأيِديِهم َأخِْرجوا َأنْفُسكُم الْيوم تُجزون عذَاب الْهوِن ِبما كُنْتُم تَقُولُون علَى اللَّـِه               

نع كُنْتُمقِّ والْح رونغَيتَكِْبراِتِه تَس٢ } آي.  

، ٣ }فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحـي       {: ويدل على مغايرة الروح للنفس قوله تعالى        
 فإنه ال يصح جعل أحدهما موضع       ،٤ }تَعلَم ما ِفي نَفِْسي ولَا َأعلَم ما ِفي نَفِْسك         {: وقوله تعالى 

  .٥ كاآلخر، ولوال التغاير لساغ ذل

وقد تسمى الروح قلباً، وتسمى حياة، حتى يتعدى ذلك إلى غير العقالء بل إلى الجماد                 
  .٦ مجازاً

  .٧ نواع من التعلقأح له بالبدن خمسة ووالر

  .في بطن األم جنيناً -١

 .بعد خروجه حياً إلى وجه األرض -٢

 .في النوم، فلها تعلق من وجه ومفارقة من وجه -٣

 .في البرزخ -٤

 .لها، إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه موتاً وال نوماً وال فساداًيوم البعث وهو أكم -٥

                                                 
 واإلنـصاف   ،٧/١٥ونهاية المحتاج للرملي    ،  ٢٤٩/، والروح البن القيم     ٤/٤٩٤ إحياء علوم الدين للغزالي    1

 .٩/٤٥٢، ٧/٣٣١في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي 
 .٩٣/سورة األنعام  2
 .٧٢/سورة ص  3
 .١١٦/سورة المائدة  4
  .٨/٤٠٣فتح الباري البن حجر  5
 .٨/٤٠٣فتح الباري  6
  .٦٥/الروح البن القيم  7

 ١١



  

  الحياة في القرآن الكريم

  :وردت كلمة الحياة في القرآن الكريم على عدة معان أهمها  

  :اإليمان -١

من مثَلُه ِفي   َأومن كَان ميتًا فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمِشي ِبِه ِفي النَّاِس كَ            {: قال تعالى 
         لُونمعا كَانُوا يم ِللْكَاِفِرين نيز ا كَذَِلكِبخَاِرٍج ِمنْه ساِت لَيأي أو مـن كـان      . ١ }الظُّلُم

  .كافراً فهديناه لإليمان

، وهذا  ٢ }حِييكُميا َأيها الَِّذين آمنُوا استَِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما ي            {:وقال تعالى 
  .عب اإليمانيشمل كل شُ

  :حياة الشهداء -٢

 ،٣ }ولَا تَقُولُوا ِلمن يقْتَُل ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتٌ بْل َأحياء ولَِكن لَا تَشْعرون              {:قال تعالى 
بـْل َأحيـاء ِعنْـد ربِهـم     ولَا تَحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه َأمواتًـا       {: وقال تعالى 
  .٤}يرزقُون

  :حياة النبات -٣

  .٥ }واللَّه َأنْزَل ِمن السماِء ماء فََأحيا ِبِه الَْأرض بعد موِتها {: قال تعالى

 وهذا يـشمل اإلنـسان والحيـوان        ،٦ }وجعلْنَا ِمن الْماِء كُلَّ شَيٍء حي      {: وقال تعالى 
  . وكل الكائنات الحيةوالنبات

                                                 
 .١٢٢/سورة األنعام  1
 .٢٤/سورة األنفال  2
 .١٥٤/سورة البقرة  3
 .١٦٩/سورة آل عمران  4
 .٦٥/سورة النحل  5
 .٣٠/سورة األنبياء  6

 ١٢



 : الحياة الموجودة في اإلنسان والحيوان وما شاكلهما -٤

  .١ }ِفيها تَحيون وِفيها تَموتُون { إلى األرض هقال تعالى آلدم لما أهبط

اَل بلَـى   وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَ            {: وقال تعالى 
 .٢ }اآلية...ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي قَاَل فَخُذْ َأربعةً ِمن الطَّير

هذه هي أهم معاني الحياة كما وردت في القرآن الكريم، ولم أجد في السنة النبوية زيـادة                 
القة  أما األول والثاني فال ع    ،عليها، وال شك أن الذي يعنينا منها هو المعنى الثالث والرابع          

  .لهما ببحثنا

                                                 
 .٢٥/سورة األعراف  1
 .٢٦٠/سورة البقرة  2

 ١٣



  

  بين الروح والحياة

  

  هل هناك فرق بين الروح والحياة؟

ر من ذكر لهـذا الـرأي       أ ولم   – كما سبق أن ذكرنا      –يرى بعضهم أن الروح هي الحياة       
  .دليالً من النصوص الشرعية أو من العقل أو العلم

ـ   الحق في هذه المسألة أن الروح غير الحياة، وأنهما قـد           هوالذي أرى أن   ان وقـد    يجتمع
  :رقان، واألدلة على ذلك متعددة ومنهاتفي

فهو كائن حي، كما في النصوص الشرعية التي ذكرت بعضها آنفاً، وكما يـرى              : النبات -١
فالنبات يتغذى ويتنفس، وينمو ويتكاثر، ولكنه ال إرادة له وال          علماء النبات بال أدنى شك،      

 أن فيـه    – فيما أعلم    –ي نص شرعي    اختيار، فهو كائن حي ال روح فيه، ولم يرد في أ          
  .روحاً، كما ورد في اإلنسان والحيوان والطير

فهو كائن حي يتغذى وينمو منذ التلقيح وقبل أن يصل إلى الرحم،            : الجنين قبل نفخ الروح    -٢
 . فال شك إذن أن فيه حياة،١ يعمل قلبه وينبض منذ األسبوع الرابع تقريباً

 ،غتذاء كالنبـات   حركة النمو واال   –بل نفخ الروح    قجنين   أي ال  –كان فيه   : يقول ابن القيم  
 فلما نفخت فيه الروح انـضمت حركـة حـسيته           ،ولم تكن حركة نموه واغتذائه باإلرادة     

  .٢ ذائهتغاحركة نموه ووإرادته إلى 

، ييضةالب فيه حياة لكنها غير قابلة لالستمرار والنمو بدون اندماجه مع            ١ن المنوي   يوالحبل إن   
 فيها حياة لكنها أيضاً غير قابلة لالستمرار دون أن تلقح، فإذا تم التلقيح تكونت               ييضةالبك  وكذل

  .الخلية اإلنسانية األولى القابلة لالستمرار والنمو

                                                 
 ومقـال للـدكتور     بعة الخامسة، طال ،٢٠٥،  ٢٦٩خلق اإلنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار           1

: ولكنه يقـول . م١٩٨٠لسنة ) ٢٥٩( في مجلة العربي في العدد  منشور) ال لإلجهاض (حسان حتحوت بعنوان    
 .إن قلبه ينبض في األسبوع الخامس

  .٥١٣/التبيان في أقسام القرآن البن القيم  2

 ١٤



يـضة  والروح غير الحياة، فنطفة الرجل ذات حيـاة، وب        :  يقول الدكتور محمود ناظم النسيمي    
 الملقحـة ذات حيـاة،      البييضةا من تشكل الزيجة أو      المرأة ذات حياة، وما ينشأ عن اندماجهم      

  .٢  وتناميها وتنامي المضغة يتم ضمن حياةالبييضةوتطور هذه 

إذن فالجنين منذ التلقيح كائن حي لكنه ال روح فيه قطعـاً كمـا تبـين ذلـك النـصوص         
لى الشرعية، ولذلك فهو غير قادر على أن يتحرك حركات إرادية، فالحركات اإلرادية دليل ع             

  .٣ وجود الروح

وكما أن الحياة موجودة في الجنين قبل نفخ الروح فإن الحياة تبقى في الجسد بعد خروج                 -٣
الروح منه، ويختلف ذلك من عضو إلى آخر، فبعضها تستمر فيه الحياة دقائق فقط بعـد                
الموت، وبعضها تستمر فيه الحياة ساعات متعددة، وهو يقوم بوظائفـه حتـى يـصيبه               

 .وقفاإلنهاك فيت

بل أصبح من الممكن اآلن فصل كثير من أعضاء الجسم اإلنساني مع المحافظـة علـى                
  .لىعاد زراعتها في جسم آخر كما يحدث في نقل الكُالحياة فيها، ثم تُ

ال شك أن النائم يتمتع بالحياة فأجهزة جسمه تعمل، يتنفس، ينبض قلبه، إلى غيـر               : النائم -٤
ه روح؟ سؤال قد يبدو غريباً للوهلة األولى، ولكننـا          ذلك من عالمات الحياة، ولكن هل في      

ـ             ن ذلـك،   إذا رجعنا إلى النصوص الشرعية وجدنا عدة نصوص صريحة في الجواب ع
  :أهمها

 فَيمـِسك الَِّتـي     اللَّه يتَوفَّى الَْأنْفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها          {: قال تعالى   )  أ(
 }الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَى َأجٍل مسمى ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون           قَضى علَيها   

 أما  إذن فاهللا عز وجل يتوفى األنفس أي يقبض األرواح حين الموت، وحين النوم،            . ٤

                                                                                                                                            
وذلـك لـشدة صـغرهما، ولـيس        ) البييضة(بصيغة التصغير، وكذلك    ) الحوين المنوي (الصحيح أن اسمه     1

ات أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقا رحمه اهللا تعالى، وذلك بعد أن           الحيوان المنوي، والبويضة، وهذا من تصويب     
 .تفضل بقراءته

، والطب محراب لإليمان للدكتور خالص ٣/٣٣٩الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور محمود النسيمي  2
 .بعة الثانيةطال، ٢/٥٣جلبي 

  .٣/٣٤٢سيمي ، والطب للن٣٥١/، وخلق اإلنسان للبار ٣٥١، ٣٣٩/التبيان البن القيم  3
 .٤٢/سورة الزمر  4

 ١٥



 وأما التي لم يقض عليها المـوت فترسـل          التي قضى عليها الموت فال ترسل للجسد،      
  .ن مرة ثانية بعد أن قبضت في النومللبد

 .١ }وهو الَِّذي يتَوفَّاكُم ِباللَّيل {: وقال تعالى  )  ب(

كَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا َأخَذَ مضجعه ِمـن           (عن حذَيفَةَ رِضي اللَّه عنْه قَاَل         )  ت(
 الْحمد  :وِإذَا استَيقَظَ قَالَ   ، اللَّهم ِباسِمك َأموتُ وَأحيا    : ثُم يقُولُ  اللَّيِل وضع يده تَحتَ خَدهِ    

 .٢ ) وِإلَيِه النُّشُورِللَِّه الَِّذي َأحيانَا بعد ما َأماتَنَا

 ،ِباسِمك رب وضعتُ جنِْبي   (أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نقول عند النوم              )  ث(
 هفَعَأر ِبكا     ،ولَه كْتَ نَفِْسي فَاغِْفرسَأم ا   ،ِإنفَظْها فَاحلْتَهسَأر ِإنو      كادفَظُ ِبِه ِعبا تَحِبم 
اِلِحين٣)الص. 

 لَـو   :وِم ِسرنَا مع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَيلَةً فَقَاَل بعض الْقَ           :َأِبي قَتَادةَ قَالَ  حديث    )  ج(
 ، َأنَـا ُأوِقظُكُـم    : قَاَل ِبلَالٌ  ، َأخَافُ َأن تَنَاموا عن الصلَاةِ     : قَالَ ،عرستَ ِبنَا يا رسوَل اللَّهِ    

للَّه  فَاستَيقَظَ النَِّبي صلَّى ا    ، فَغَلَبتْه عينَاه فَنَام   ، وَأسنَد ِبلَاٌل ظَهره ِإلَى راِحلَِتهِ     ،فَاضطَجعوا
 ما ُألِْقيـتْ علَـي      : قَالَ ؟ يا ِبلَاُل َأين ما قُلْتَ     :علَيِه وسلَّم وقَد طَلَع حاِجب الشَّمِس فَقَالَ      

 )..  وردها علَيكُم ِحين شَـاء     ،ِإن اللَّه قَبض َأرواحكُم ِحين شَاء      : قَالَ ،نَومةٌ ِمثْلُها قَطُّ  
٤.  

النصوص تدل على أن النائم قد قبض اهللا روحه، ولكنه قبض مؤقت، أو جزئي،              فهذه    
  .ال يفسد معه الجسم كما يحدث عند الموت

                                                 
 .٦٠/سورة األنعام  1
  .٦٣١٤، رقم الحديث ٨، كتاب الدعوات، باب رقم ١١/١١٥صحيح البخاري بشرح فتح الباري  2

 .٢٧١١ ما يقول عند النوم رقم الحديث ١٧، كتاب الذكر، باب رقم ٤/٢٠٨٣  وصحيح مسلم 
 السؤال بأسماء اهللا تعالى، رقم ١٣توحيد، باب رقم ، كتاب ال١٣/٣٧٨صحيح البخاري بشرح فتح الباري  3

  .٧٣٩٣الحديث 
 .٢٧١٤، ما يقول عند النوم، رقم الحديث ١٧، كتاب الذكر، باب رقم ٤/٢٠٨٥  وصحيح مسلم 

  .٥٩٥ األذان بعد ذهاب الوقت رقم الحديث ٣٥، كتاب المواقيت، باب رقم ٢/٦٦صحيح البخاري  4
، كتاب اإلمامة، باب ٢/١٠٦ وسنن النسائي ،لصالة باب النوم عند الصالة، كتاب ا١/١٠٤  وسنن أبي داود 

 .الجماعة للفائت من الصالة

 ١٦



 الروح بالبدن   قَلُّع تَ  إن :وهذا المعنى عبر عنه العلماء بعبارات مختلفة، فبعضهم يقول          
  . ١ في حال النوميختلف في النوم عنه في اليقظة، فتعلقها في حال اليقظة أقوى منه 

النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قـد يكـون            : وبعضهم يقول   
  .٢ ظاهراً وهو النوم، ولذا قيل النوم أخو الموت، وقد يكون باطناً وهو الموت

النفس التي تفارق اإلنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي          : وقال أبو إسحاق الزجاج     
  . ٣  الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفستفارقه عند

ض الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن        وال يلزم من قب   : وقال ابن حجر    
  .٤ ظاهراً وباطناً، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط

ويقول أبو نصر القشيري في رده على من قال إن الروح ال تقبض عنـد النـوم وأن                    
عد، إذ المفهوم من اآلية أن الـنفس المقبوضـة فـي            وفي هذا ب  : ي التي تقبض يقول   النفس ه 

فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموتَ ويرِسُل الُْأخْرى ِإلَـى َأجـٍل    { :الحالين شيء واحد، ولهذا قال 
  .٥  في حالة النوم وفي حالة الموت:إذن يقبض اهللا الروح في حالتينف }مسمى

  .٦ الوفاة الصغرى: ويسمي ابن كثير قبض الروح عند النوم  

وهكذا فالنصوص صريحة في قبض الروح عند النوم، وال مـسوغ لـصرفها عـن               
  .ظاهرها، وهي تؤكد الفرق بين الروح والحياة، واهللا أعلم

                                                 
  .٦٥/الروح البن القيم  1
  .١١/١١٤فتح الباري البن حجر  2
  . ١١/١١٤فتح الباري البن حجر  3
  .٢/٦٧فتح الباري البن حجر  4
  .٣/٦٠٢ جملالفتوحات اإللهية لل 5
 .٤/٥٥تفسير ابن كثير  6

 ١٧



  

  نفخ الروحوقت 

  : وقت نفخ الروح الواردة في األحاديث: أوالً

 حدثَنَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        :ضي اهللا عنه قال   حديث عبد اهللا بن مسعود ر      .١
 ثُـم يكُـون   ،ِإن َأحدكُم يجمع خَلْقُه ِفي بطِْن ُأمِه َأربِعين يومـا ( :وهو الصاِدقُ الْمصدوقُ قَالَ  

  لَقَةً ِمثَْل ذَِلكغَةً ِمثْ    ،عضم كُوني ثُم  لَكًا    ،َل ذَِلكم ثُ اللَّهعبي اتٍ   ، ثُمِع كَِلمبِبَأر رْؤمفَي ،  قَاُل لَهيو : 

ِعيدس َأو شَِقيو لَهَأجو قَهِرزو لَهمع اكْتُب،وحنْفَخُ ِفيِه الري ١ )... ثُم.   

ثُم يكُـون   ي بطِْن ُأمِه َأربِعين يوما      ِإن َأحدكُم يجمع خَلْقُه فِ     (ورواية مسلم للحديث هكذا    .٢

 ِفي ذَِلك     لَقَةً ِمثَْل ذَِلكع    ِفي ذَِلك كُوني ثُم            وحنْفُخُ ِفيـِه الـرفَي لَكُل الْمسري ثُم غَةً ِمثَْل ذَِلكضم 
 .٢ ...) ويْؤمر ِبَأربِع كَِلماٍت

٣.     بِن َأِسيٍد يفَةَ بذَيح نقَالَ       ع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَى النُّطْفَِة    ( :لُغُ ِبِه النَِّبيع لَكخُُل الْمدي

 ؟ يـا رب َأشَـِقي َأو سـِعيد        : فَيقُولُ بعد ما تَستَِقر ِفي الرِحِم ِبَأربِعين َأو خَمسٍة وَأربِعين لَيلَةً         
 ويكْتَب عملُه وَأثَره وَأجلُه وِرزقُه ثُم تُطْـوى         ، فَيكْتَبانِ ؟ َأي رب َأذَكَر َأو ُأنْثَى     :ُل فَيقُو ،فَيكْتَباِن

نْقَصلَا يا وِفيه ادزفُ فَلَا يح٣) الص. 

ِإذَا  : علَيِه وسلَّم يقُـولُ     سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه     : قَالَ  َأِسيٍد الِْغفَاِري   بنِ حذَيفَةَعن   .٤

 فَصورها وخَلَقَ سمعها وبصرها وِجلْدها      ،مر ِبالنُّطْفَِة ِثنْتَاِن وَأربعون لَيلَةً بعثَ اللَّه ِإلَيها ملَكًا        
 : ثُم يقُولُ  ، ويكْتُب الْملَك  ،ِضي ربك ما شَاء    فَيقْ ؟ يا رب َأذَكَر َأم ُأنْثَى     : ثُم قَالَ  ،ولَحمها وِعظَامها 

                                                 
، كتاب األنبياء،   ٦/٣٦٣ و ٣٢٠٨، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، رقم الحديث        ١/١٠١صحيح البخاري  1

، كتاب ١٣/٤٤٠، و٦٥٩٤، كتاب القدر، الباب األول، رقم الحديث      ١١/٤٧٧ و ٣٣٣٢الباب األول، رقم الحديث   
بـاب فـي القـدر، وجـامع        ، كتاب السنة،    ٢/٥٣٠،وسنن أبي داود  ٧٤٥٤، رقم الحديث  ٢٨التوحيد، باب رقم  

 .٤٣٠، ١/٣٨٢، ومسند أحمد٢٢٢٠، كتاب القدر، الباب الرابع، رقم الحديث٣/٣٠٢الترمذي
 .٢٦٤٣، كتاب القدر، الباب األول، رقم الحديث٤/٢٠٣٦صحيح مسلم 2
  .٤/٧، ومسند أحمد ٢٦٤٤، كتاب القدر، الباب األول، رقم الحديث٤/٢٠٣٧صحيح مسلم 3

 ١٨



  لُهَأج با ر؟ي    ا شَاءم كبقُوُل رفَي ،  لَكالْم كْتُبيقُولُ  ، وي ثُم :   قُهِرز با ر؟ ي     ا شَاءم كبقِْضي رفَي 
لَكالْم كْتُبيِحيفَِة،وِبالص لَكالْم جخْري ِدِه ثُمِفي ي ،نْقُصلَا يو ا ُأِمرلَى مع ِزيد١ ) فَلَا ي.  

 سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبُأذُنَي هاتَيِن          :حذَيفَةَ بِن َأِسيٍد الِْغفَاِري قَالَ    عن   .٥
 .٢)لَةً ثُم يتَصور علَيها الْملَكِإن النُّطْفَةَ تَقَع ِفي الرِحِم َأربِعين لَي( :يقُوُل

عن حذَيفَةَ بِن َأِسيٍد الِْغفَاِري صاِحِب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رفَع الْحِديثَ ِإلَى                .٦
       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسحِ   (ركَّلًا ِبالرولَكًا مم ًئا ِبِإذِْن اللَِّه         َأنخْلُقَ شَيي َأن اللَّه ادِم ِإذَا َأر

 .٣ )...ِلِبضٍع وَأربِعين لَيلَةً

ِإذَا استَقَرتْ النُّطْفَةُ ِفي الـرِحِم      ( : قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       :عن جاِبٍر قَالَ   .٧

َأر ا َأوموي ِعينبَأرقُها ِرزم با رقُوُل يلَكًا فَيا مهثَ ِإلَيعلَةً بلَي ِعين٤ )..؟ب.  

  

  : داللة األحاديث:ثانياً

 لم تذكر األحاديث الخمسة األخيرة صراحة نفخ الروح، وإنما تذكر تخليق الجنـين وكتابـة               
ر تكـون مـع نفـخ       ها هنا ألن الحديث األول والثاني يصرحان بأن كتابة القد         قدره، وقد ذكرتُ  

 )ثُم يرسُل الْملَك فَينْفُخُ ِفيِه الروح ويْؤمر ِبـَأربِع كَِلمـاتٍ           (الروح، فالحديث الثاني مثالً يقول    
 فهما يحدثان معاً، وال يوجد حديث واحـد يبـين أنهمـا     ،فهناك تالزم بين نفخ الروح والكتابة     

بكل األحاديث التي تذكر زمن نفـخ الـروح أو           يكونان في زمنين مختلفين، ولذلك استشهدتُ     
 ال في زمنـين     ، واحد للملك  كتابة المقادير أو تخليق الجنين، فكلها تتم في وقت واحد، وإرسال          

  .مختلفين

  

  

                                                 
  .٢٦٤٥سابق، رقم الحديث صحيح مسلم، المكان ال 1
 . المكان السابق٤/٢٠٣٨صحيح مسلم  2
  . المكان السابق٤/٢٠٣٨صحيح مسلم  3
وفيه خصيف، وثقه ابن معين  : ٧/١٩٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٣٩٧مسند اإلمام أحمد  4

  .وجماعة، وفيه خالف، وبقية رجاله ثقات، وال شك أن الحديث الخامس يقويه

 ١٩



  :آراء العلماء في التوفيق بينها: ثالثاً

الحظ العلماء وجود تعارض بين حديث ابن مسعود كما رواه البخاري وغيره، وبين الحـديث               
  .اته كما رواه مسلم، وروايات حديث حذيفة وحديث جابرذ

فظاهر الحديث األول يبين أن نفخ الروح وكتابة قدر اإلنسان يكـون بعـد األربعـين        
في حين أن األحاديث األخرى كلها تبين أن ذلك يكـون           الثالثة، أي في بداية الشهر الخامس،       

اني تقريباً، وهذا مـا يـسميه علمـاء         بعد األربعين األولى، أي في حوالي منتصف الشهر الث        
  .ف الحديثالحديث مختِل

ويقرر علماء الحديث في مثل هذه الحالة أنه البد من محاولة التوفيق بين األحاديـث                 
المختلفة أوالً قبل الترجيح، فإن لم يمكن ذلك لجأنا إلى الترجيح بين هذه األحاديـث، فيؤخـذ                 

  .١ الراجح ويترك المرجوح

 ألن النسخ ال يكون في األخبار وإنما يكون         ،يكون بعضها ناسخاً لبعض   وال يمكن أن      
  .في األوامر والنواهي

وللعلماء أراء كثيرة جدا في التوفيق بين الحديث األول وبقيـة األحاديـث، ولكنهـا                 

  : تنحصر في اتجاهات ثالثة

من ، دون حمل بعضها على بعض، و      التوفيق بين هذه األحاديث على ظواهرها     : أولها  
  .هذه اآلراء

األولى ومرة بعد األربعين الثالثة، وأن  أن كتابة المقادير تقع مرتين، مرة بعد األربعين          .١
  .٢ نفخ الروح يكون مع الكتابة الثانية، أي بعد األربعين الثالثة

ونظير هذا أن اهللا سبحانه قدر مقادير الخالئق قبـل أن يخلـق الـسموات               : قال ابن القيم  
ف سنة، ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله، وهـذا أخـص مـن                 واألرض بخمسين أل  

  . ٣ التقدير العام

                                                 
  .٢/١٩٧، وتدريب الراوي للسيوطي ٢٨٥/ واإليضاح للعراقي التقييد 1
، ومجموع الفتاوى ٤٨٦، ١١/٤٨٤، وفتح الباري البن حجر ٥١/جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي  2

  .٣٤٥، والتبيان البن القيم ٤/٢٤١البن تيمية 
  .١٢/٤٧٨شرح سنن أبي داود البن القيم  3

 ٢٠



  .١واألظهر أنها مرة واحدة : قال ابن رجب الحنبلي

  .  أن الكتابة تكون للجنين في بطن أمه مرتين– فيما أعلم –ولم يرد في حديث واحد 

بعـد  ة، ونفخ الروح ربعين الثاني األأن الكتابة تقع بعد األربعين األولى، والتصوير بعد       .٢
  .٢ األربعين الثالثة

 فهي ال تذكر للملك إال إرساالً واحداً يقع فيـه التـصوير             ،وهو رأي ال تسعفه النصوص    
  . واهللا أعلم–والنفخ والكتابة 

 .٣ أن الكتابة تكون بعد األربعين األولى، والتصوير والنفخ بعد األربعين الثالثة .٣

 تـصور   موجود في العادة، وهـو    ليق عقب األربعين األولى غير      وهذا مبني على أن التخ    
  .٤ إن أكثر التخليق يتم في هذه الفترةغير صحيح ف

أن ذلك يختلف باختالف األجنة، فبعضهم تنفخ فيه الـروح بعـد الـربعين األولـى،                 .٤
  .٥ وبعضهم بعد األربعين الثالثة

  .٦ الثة، وبعضهم بعد األولىوقال بعضهم غالب األجنة تنفخ في الروح بعد األربعين الث

  .وهو أن الكتابة تقع مرتين .٧ أولى واألول: قال ابن حجر

 الحمل، فمن مولود يولد لستة أشهر ومن        دأن اختالف الروايات مبني على اختالف مد       .٥
  .٨ مولود يولد لسنتين، وبينهما مراتب كثيرة

                                                 
 .٥١/جامع العلوم البن رجب  1
  .١٦/١٩٠شرح صحيح مسلم للنووي  2
، ١٦/١٩١، وشرح صحيح مسلم للنووي      ٤٧، وجامع العلوم البن رجب      ٤/٢٤٠مجموع الفتاوى البن تيمية      3

  .٣٤٧/، والتبيان البن القيم ١١/٤٨٤وفتح الباري البن حجر 
  .٣٧٨/خلق اإلنسان للدكتور البار  4
 .٥١/جامع العلوم البن رجب  5
  .٤/٨يقي دليل الفالحين للصد 6
 .١١/٤٨٦فتح الباري البن حجر  7
 .١٨/٢٣٨بذل المجهود للسهارنفوري  8

 ٢١



يد على عشرة أشـهر،      فقد أصبح من الثابت طبياً أن الحمل ال يز         ،وهذا قول غير صحيح   
  .فإن زاد مات الجنين في بطن أمه

وأما أقوال بعض الفقهاء أن الحمل قد يزيد على ذلك فهي أقوال مبنية على أخبـار غيـر                  
قة، أو أن الجنين يموت في بطن أمه، ويبقى في بطنها مدة طويلة، وقد يتكلس، فيعـدون                 وموث

الذي قد يطول ثم يحدث أثنـاءه حمـل         ذلك من مدة الحمل، أو أنه من حاالت الحمل الكاذب           
  .١ حقيقي، ووالدة، فيظن الناس أنها حملت به قبل سنتين أو أكثر

 وهـذا   ،٢ حمل على الذكور  حمل على البنات، ورواية حذيفة تُ     أن رواية ابن مسعود تُ     .٦
مبني على أن تمايز الغدة التناسلية إلى خصية يسبق تمايزها إلى مبيض وهـو أمـر يـذكره                  

ات من القرن العشرين، ولكـن الفـرق ال         يعرف طبياً إال في السبعين    قدمون، ولم ي  علماؤنا األ 
٣ عرف في األسبوع السابعيصل إلى هذا الحد، وال يزيد على أيام، فكالهما ي.  

  .)أي حديث حذيفة (.٤ وهذا خالف ظاهر الحديث: قال ابن رجب

  حمل األحاديث الستة األخيرة على الحديث األول: ثانيها  

 التي تـدل علـى أن       ٥  لألحاديث األخرى  ا أصحاب هذا الرأي حديث ابن مسعود مفسر       علجف
والتصوير ال يكون إال في الطور الرابع بعد المضغة، وهـم           :  قالوا ،الكتابة تقع وقت التصوير   

  . ٦ وهذا مطابق لحديث ابن مسعود: يرون أن المضغة تكون في األربعين الثالثة، قالوا

  .ثةربعين في غير حديث ابن مسعود األربعون الثالأو أن المراد باأل  

  .٧ وهذا بعيد جداً، ولفظ الحديث يأباه كل اإلباء: قال ابن القيم  

  
                                                 

  . وما بعدها٤٥٢/خلق اإلنسان للبار  1
 .٤/٨دليل الفالحين للصديقي  2
 .٣/٣٣٧، والطب النبوي للنسيمي ٣٩٧خلق اإلنسان  3
 .٤٧جامع العلوم البن رجب  4
  .١٢/٧تفسير القرطبي  5
، وفتح الباري البن حجر ١٢/٤٧٨، وشرح سنن أبي داود البن القيم ٤/٢٤٠يمية  مجموع الفتاوى البن ت6

١١/٤٨٤ . 
  .، وانظر األحاديث السابقة من الثالث إلى األخير٣٤٧، ٣٤٦التبيان البن القيم،  7
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  .حمل الحديث األول على األحاديث األخرى: ثالثها  

إن التخليق والتصوير وكتابة المقادير تقع في       : وهذا ما رجحه بعض المتأخرين، فقالوا       
وأن ذلك ال يخالف حديث ابن مسعود، واستندوا في ذلك إلى قـول بعـض               ربعين الثانية،   األ

  .١ األطباء

 معطــوف عــلى     )رسل إليـه المـلك  ثم ي  (إن قوله صلى اهللا عليه وسلم     : وقالوا  
 )ثم يكـون مـضغة     ( ال على ما قبله وهو قوله      )ه في بطن أمه أربعين يوماً     جمع خلقُ ي (قولـه

 معترضاً بين المعطوف والمعطـوف      ) ثم يكون مضغة   ،ذلكثم يكون علقة مثل      (ويكون قوله 
عليه، وذلك لئال ينقطع ذكر األطوار الثالثة، وذلك جائز موجود في القرآن الكريم، والحـديث               

  .٢ الصحيح وكالم العرب

ومقتضى كالمهم أن نفخ الروح يتم بعد األربعين األولى أيضاً، ألن التخليق والكتابـة                
  .روح كما يشير إلى ذلك الحديث األول والثانييكونان في فترة نفخ ال

  

  :الترجيح: رابعا

ال شك أن جمهور العلماء السابقين يأخذون بظاهر الحديث األول، ويرون أن نفخ الروح إنمـا                
 رابطين ذلك بعـدة المتـوفى عنهـا         يكون بعد األربعين الثالثة مباشرة، أو بعدها بعشرة أيام،        

، وال أدري لماذا لم يربطوا وقت نفخ الروح         مس على الرأيين  أي في بداية الشهر الخا    زوجها،  
  .بعدة المطلقة مثال، حيث يمكن أن تكون أقل من ثالثة أشهر

 وانتشر، حتى أصبح عنـد كثيـر مـن     بأن نفخ الروح يكون بعد أربعة أشهر      وقد شاع الرأي  
  .٣  االتفاق على ذلك وعقيدة غير قابلة للنقاش، بل نقل بعض العلماء،العلماء حقيقة ال شك فيها

                                                 
 .١١/٤٨٥، وفتح الباري البن حجر ٤/٢٤٢مجموع الفتاوى البن تيمية  1
  .٥١/العلوم البن رجب ، وجامع ١٦/١٩١شرح صحيح مسلم للنووي  2
، ٤٨٤، ١١/٤٨١، وفتح الباري البن حجر ١٦/١٩١، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٨تفسير القرطبي  3

٤٨٥.  
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ويبدو أن الذين أخذوا بظاهر الحديث األول فعلوا ذلـك ألن الحـديث األول أشـهر،                  
 إال في صحيح مـسلم،       في الكتب المشهورة   وروته أكثر المصادر، بينما ال نجد أحاديث حذيفة       

  .وحديث جابر إال في مسند اإلمام أحمد

هذا الموضوع لم يذكروا شيئاً عن هذه       ولذلك فإن كثيراً من العلماء الذين خاضوا في           
األحاديث وهو أمر غير مقبول علمياً، فال يصح االعتماد على بعض األحاديث دون األحاديث              

  .األخرى، بل البد من جمع كل األحاديث في الموضوع الواحد، والتوفيق بينها

يح ال   ومعلوم أن الترج   ،١ ابن مسعود كما أن بعضهم مال إلى الترجيح، فرجح حديث           
يكون إال بعد عدم إمكان التوفيق، والتوفيق ممكن كما سبق أن ذكرنا، وحتى لو كان التوفيـق                 

  .غير ممكن، فإن في ترجيح الحديث األول على بقية األحاديث نظراً

وهـو أن التخليـق ال يكـون إال فـي           وبعضهم استند إلى ما كان يظنه بعض الناس           
ا أحاديث حذيفة وجابر ورواية مسلم لحديث ابن مـسعود        األربعين الثالثة، ال قبل ذلك، فصرفو     

 تبين خطؤه، فال يصلح لـصرف        وهذا ظن  ،٢ هرها وحملوها على حديث ابن مسعود     عن ظوا 
  .األحاديث عن ظاهرها

يكون بعد أربعة أشـهر،     وبعضهم اعتمد على أحاديث ضعيفة تصرح بأن نفخ الروح            
 فهـو حـديث     ) إليها ملكاً فينفخ فيهـا الـروح       إذا تمت للنطفة أربعة أشهر بعث اهللا       (كحديث
  .٣منقطع

ـ                إن  (:ديثأو تصرح بأن كل مرحلة من النطفة والعلقة والمضغة أربعون يومـاً كح
  .٤) ...النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها ال تتغير

  .٥ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، وعلي بن زيد سيء الحفظ: قال الهيثمي  

ديث التي تصرح بأربعة أشهر، أو تصرح بأن كل مرحلة أربعون يومـاً أحاديـث               فكل األحا 
  . ضعيفة ال ينبغي االحتجاج بها
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ويبدو أن األصح حمل الحديث األول على بقية األحاديث، ألن الحديث األول ليس فيه                
كم إن أحد  (تصريح بأربعة أشهر، أو بأن مرحلة النطفة تكون أربعين يوماً وحدها بل إن قوله             

 أن كل الخلق من نطفة إلى علقة إلى مـضغة           هيفهم من ) مع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً      يج
 روايـة صـحيحة أو      فـي أي  بعد هذه الجملة    ) نطفة ( ولذلك لم ترد كلمة    ،١يتم في األربعين    

  .حسنة

 فليس صـريحاً فـي أن       )ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك          (أما قوله   
إن العلقة والمضغة مثـل    : ة وهي أربعون يوماً، بل يحتمل غيره، كأن نقول مثالً         المقصود المد 

النطفة في كون الجنين ال روح فيه، وكونه لم يكتب قدره، يشير إلى ذلك قوله بعد ذلـك، ثـم                    
  .يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات

، رواية مـسلم لحـديث ابـن        ليس الوقت ) مثل ذلك  (ومما يؤكد أن المقصود في قوله       
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم          (: مسعود نفسه، فقد جاءت روايته كما يلي      

  .)كيكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذل

ر، فينبغـي   أي في ذلك الوقت وهو األربعون األولى ال غي        ) في ذلك  (فال شك أن قوله     
  . تفسيراً آخر غير الوقت)ذلكمثل (تفسير قوله 

ـ           :فالحديث معناه من غير تكلف       ه بثم يكون في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع، فهناك شَ
 ، عدم وجود الـروح     الشبه هو  قد يكون فبين العلقة والمضغة وبين الجمع األول وهو النطفة،         

ة واحدة، أو أنـه     وهو الذي أراه راجحاً، أو عدم كتابة قدره، أو أن ذلك يحدث تدريجياً ال مر              
  . واهللا أعلمن ناقص الخلقة في كل هذه المراحل،يكو

ل علـى مـا   ِكشْ ي)ثم يكون علقة (– صلى اهللا عليه وسلم –وقد يظن بعضهم أن قوله     
  .٢ هذا بأن هذا من ترتيب األخبار فقط ال من ترتيب المخبر بهن ويجاب ع،قلناه

     ا األحاديث األخـرى فهـي صـريحة         أم ،حتمل أكثر من وجه   وهكذا فالحديث األول ي
          ومتعددة ومروية عن أكثر من صحابي، وال شك أن المحتمل يروليس العكس   ، إلى الصريح  د 

  .فال يمكن حمل الصريح على المحتمل، واهللا أعلم
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  مراحل تخليق الجنين في الطب الحديث

ل، لما لها من أهميـة      ال شك أن المعلومات الطبية الحديثة أمر ال يجوز تجاهله في هذا المجا            
حاسمة في التوفيق بين األحاديث المتعارضة، وهي معلومات لم يعتمدها كثير مـن علمائنـا               
السابقين ألنها كانت مجرد ظنون ونظريات، ولم يصل كثير منها إلى درجة الحقائق العلمية إال               

  .في النصف الثاني من القرن العشرين

ن الحقائق العلمية، وبين الفرضيات والنظريات،      أن هناك فرقاً واضحاً بي    ومن المعلوم     
  .كما أن الفرق واضح أيضاً بين النصوص الشرعية القطعية، والنصوص الظنية

ومما ال شك فيه أن النصوص الشرعية القطعية من حيث الثبوت والداللة ال يمكن أن                 
تميز به اإلسـالم    مي في اإلسالم، ي    وهذا وجه من وجوه اإلعجاز العل      ، العلمية  الحقائق تخالف

  .١ عن كل األديان الموجودة اآلن في عصرنا هذا

  . بما ال يتعارض مع الحقائق العلميةاوأما النصوص الظنية في داللتها فينبغي تأويله  

ميـة بحيـث ال يقبـل       وأما الحديث الظني من حيث الثبوت الذي يخالف الحقائق العل           
دع٢  حديثاً غير مقبولالتأويل، في.  

ـ              وأكث   ن ور ما يهمنا في هذا المجال هو تحديد وقت النطفة، والعلقة، والمـضغة، وتكَ
  .العظام، ثم اللحم، ثم الحركات اإلرادية في الجنين

وذلك لتفسير النصوص الشرعية الكثيرة التي تذكر هذه المراحل، ولعل أكثـر هـذه                
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ِفي    ،   ِمن سلَالٍَة ِمن ِطينٍ    ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنْسان  {: النصوص تفصيالً هو قوله تعالى    

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَاما فَكَـسونَا الِْعظَـام               ،قَراٍر مِكينٍ 
كارفَتَب خَلْقًا آخَر َأنْشَْأنَاه ا ثُممالْخَاِلِقيلَح نسَأح اللَّه ٣ }ن.  

                                                 
ريس بوكاي فهو كتاب متخصص انظر هذا الموضوع دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لمو 1

  .في هذا الموضوع
  .١/٢٧٦تدريب الراوي للسيوطي  2
 .١٤-١٢سورة المؤمنون  3
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فهذه سبع مراحل، ولم يرد في نص قطعي الثبوت والداللة ما يدل علـى مـدة كـل                    
 أقوال العلماء فيها، فماذا يقول       إلى ما ورد في ذلك من األحاديث، وذكرتُ        مرحلة، وقد أشرتُ  

  الطب الحديث في هذه المراحل؟

  :ساللة من طينال .١

 : صحيحانانمعنيلها و

أن اإلنسان مخلوق من ساللة بشرية من آباء وأجداد، وأول هـذه الـساللة آدم عليـه                 : األول
  .السالم، وهو مخلوق من طين

 وين المنـوي  الحمخلوق من    – عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السالم        – إنسانكل  أن  : الثاني
 مصدر نباتي أو    ، وهما من الجسم الذي يتكون من خالصات الطعام، والطعام إما من           ييضةالبو

من مصدر حيواني، والمصدر الحيواني يتكون ويتغذى على المصدر النباتي، والنباتات مـن             
 الطين، وهو التراب     من الحلقات، وأول هذه الحلقات     الطين، وهكذا فكل إنسان ناتج من سلسلة      

 .والماء

 :النطفة .٢

     إنسانية، وهذا كما     وكل منهما نصف خلية    وين المنوي والبييضة،  وهي تطلق على كل من الح 
ِمم يخْلَقُ الِْإنْـسان قَـاَل يـا    ( في حديث ابن مسعود أن يهوديا سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  .١) يهوِدي ِمن كُلٍّ يخْلَقُ ِمن نُطْفَِة الرجِل وِمن نُطْفَِة الْمرَأِة

التي تنشأ من   ) الزيجوت ( األولى  الكاملة  فالمقصود بها الخلية    في اآلية  وأما مرحلة النطفة  
 للبويضة، وهذا يتم بعد االتصال الجنسي بست سـاعات علـى األقـل،              الحوين المنوي تلقيح  

  .٢ وبأربع وعشرين ساعة على األكثر

ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنْـسان ِمـن نُطْفَـٍة    {: وهذه النطفة هي النطفة األمشاج، الواردة في قوله تعالى      
  .البييضة والحوين المنويمن : األخالط، فهي مختلطة من شيئين: األمشاج، و٣} َأمشَاٍج

                                                 
  .٤٢٠٦مسند أحمد، رقم الحديث  1
  .١٦٦/خلق اإلنسان  2
 .٢سورة اإلنسان  3
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فهذا يدل علـى أن     ) إن أحدكم يجمع خلقه    (وهذا أيضا ما جاء في الحديث المتفق عليه         
  فَخلقه كان مر  مع، وهذا ما اكتشفه العلم بعد قرون طويلة جدا، حيث تبين أن الخلية             قا ثم ج

الحـوين   (وأربعين كروموسوما، نصفها موجود في نطفة الرجل      اإلنسانية مكونة من ستة     
فإذا تـم انـدماجهما تـشكلت       ) البييضة (والنصف اآلخر موجود في نطفة المرأة     ) المنوي

) ، إلخ ٦٤،  ٣٢،  ١٦،  ٨،  ٤،  ٢،  ١ (الخلية األولى للجنين، ثم تبدأ بعد ذلك باالنقسام هكذا        
ن قد انقسمت ما يقرب من خمـسين        وهي في طريقها إلى الرحم، وما أن تصله حتى تكو         

  .١انقساما أو أكثر 

  .٢وتستغرق هذه المرحلة حوالي ستة أيام 

  . تقريبا مم٠,٦ – ٠,١  الجنين في هذه المرحلة منويكون طول
 

 :العلقة .٣

  
 

                                                 
  .٢/٦١الطب محراب لإليمان  1
 .٢٠٠/خلق اإلنسان 2
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 من التلقيح، وهو اليوم األول للجنين من االستقرار، فيوجد أسبوع           وتبدأ في اليوم السابع تقريبا    
 -حسبما أرى – ب األطباء وهو الذي يبدأ من يوم التلقيح، وبين الحساب الشرعي           بين حسا  افرق

يدخُُل الْملَك علَى النُّطْفَِة بعد     (الصحيح    ففي الحديث  لعمر الجنين الذي يبدأ من يوم االستقرار،      

مـن يـوم    ، فقد جعل النبي صلى اهللا عليه وسلم عمـر الجنـين             ١ ...) ما تَستَِقر ِفي الرِحمِ   
  .االستقرار، ال من يوم التلقيح، وهذا مهم في مسألة اإلجهاض كما سيأتي إن شاء اهللا

 ثم ثانيا يتعلق     في أعلى جدار الرحم،     أوال  تبدأ النطفة األمشاج باالنغراز    وفي هذه المرحلة  
  .في الرحم ويتدلى

الت الدقيقـة، ثـم     مالخَق أولي بواسطة    لُّعقات بالرحم، تَ  لُّع عدة تَ  وللجنين في هذه المرحلة   
تعلق ثان بواسطة الخاليا اآلكلة، ثم تعلق ثالث بواسطة الخمالت المشيمية، ثم تعلق رابع يربط               
 .بين الجنين وبين الغشاء المشيمي بواسطة المعالق، وقد أمكن التقاط صور لكل هذه التعلقات

ـ               ل الـصحيح أن    وال صحة للقول بأن الجنين يكون في هذه المرحلة قطعة دم متجمـد، ب
 الجنين في   يسمىو  مجموعة من الخاليا غير الدموية، وال اللحمية،       الجنين في هذه المرحلة   

  : علقة لعدة أسبابهذه المرحلة

ال شك أن أهم ما يميز هـذه        أن الجنين يكون في هذه المرحلة معلقا بأعلى جدار الرحم، ف            - أ
  .٢رحلة المرحلة هو التعلق، وأن وصف العلقة هو أدق وصف لهذه الم

تشبيها له بالنبات الـذي يبـدأ       ) اإلنبات (وال زال الطب حتى اآلن يسمي هذه المرحلة       
بضرب جذوره في األرض، ولكن وصف العلقة أدق، ألن جذور النبـات لألسـفل، أمـا                

  .٣ معاليق الجنين فهي لألعلى، فهو متعلق بالرحم، فأدق وصف له هو العلقة

 من حيـث الـشكل      - وهي دودة تعيش في الماء     –أن الجنين في هذه المرحلة يشبه العلقة          - ب
الذي يكاد يكون متطابقا، ومن حيث الوسط الذي يعيش فيه كل منهما، فالعلقة تعـيش فـي                 

 ومن حيث الغذاء، ألن الجنين يبـدأ        )األمنيوسي (الماء، والجنين يعيش في السائل السلوي     
  . كما تتغذى العلقة في الماء من دم ما تعلق به من الحيواناتيتغذى بالدم من الرحم،

                                                 
  .٤/٧، ومسند أحمد ٢٦٤٤الحديث، كتاب القدر، الباب األول، رقم ٤/٢٠٣٧صحيح مسلم 1
  .٣٦٨، ٣٦٧خلق اإلنسان  2
 وما بعدها، انظر الصور، ومع الطب النبوي في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد ٢٢٤المرجع السابق 3

 .٨١دياب والدكتور أحمد قرقوز 

 ٢٩



أي غير متحركة، ألن الدورة الدمويـة   ) عالقة ( تكون ن الدماء في الجنين في هذه المرحلة      أ  - ت
  .عدلم تبدأ ب

 .يكون شكل الجنين في هذه المرحلة كشكل الدم المتجلط  - ث

 من التلقيح، الثاني     األسبوع الثالث  وتستغرق هذه المرحلة أسبوعين تقريبا، أي تنتهي في نهاية        
  .من االستقرار

  . تقريبا مم٣ – ٠,٧ويكون طول الجنين في هذه المرحلة من 
  

 :المضغة .٤

  
  

ألن الجنين تظهر فيه شقوق تقسمه إلى قطاعـات         ) الكتل البدنية  (وتسمى عند األطباء مرحلة   
 حتـى   ،ب من محور الجنين   الظهور على كل جان   الكتل البدنية، وتتوالى هذه الكتل في       : تسمى

كتلة على كل جانب من القمة إلى المؤخرة، ومـن هـذه            ) ٤٥-٤٢ (يبلغ عددها عند اكتمالها   
  .١ الكتل يتكون الجهاز الهيكلي

                                                 
  .٢٤٧/خلق اإلنسان 1

 ٣٠



: لقوله تعالى ) مضغة (ولذلك ال شك في أن هذه المرحلة هي التي سماها القرآن الكريم             
يحة في أن المضغة تتحول إلى عظام، وال شك علمياً أن            فاآلية صر  ،}فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَاما   {

  .هذه الكتل البدنية تتحول إلى عظام بعد ذلك

والجنين في هذه المرحلة يشبه في شكله اللقمة الممضوغة التي انغرزت فيها األسنان،               
  .ا ثم قذفتها، فهو كالمضغة شكالًوالكته

 فحجمه في هذه الفترة      أن يمضغ   فهو تقريبا أصغر ما يمكن     حجماً،وهو كذلك كاللقمة    
  .١ حجم حبة القمحب

ال و،  ، بل هو مجموعة من الخاليا غير اللحميـة        وال صحة لما قيل إن المضغة هي قطعة لحم        
ن مرحلة اللحـم مرحلـة      لسنة الصحيحة يفسر المضغة بذلك، بل إ      يوجد نص في القرآن أو ا     

ظام فهي فـي المرحلـة الـسادسة        متأخرة، وتنص اآلية على أنها تأتي بعد المضغة وبعد الع         
  .وليست الرابعة

وتبدأ بدايات األطراف األربعة تظهر في هذه المرحلة، كما يبدأ القلب بـالنبض مـع                 
  .، الحظ الصورة نهاية األسبوع الرابع من التلقيحبداية هذه المرحلة، وتبدأ الدورة الدموية

  
                                                 

  . انظر الصورة٣٧٠، ٤١٨، ٢٥٥/خلق اإلنسان  1
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 مـن   و بدايـة الرابـع    أألسبوع الثالث    نهاية ا  تستمر هذه المرحلة حوالي أسبوعا، ابتداء من      و
  .وليس في األربعين الثانية أي من نهاية الثاني أو بداية الثالث من االستقرار، ،١التلقيح

  .٢ علماً بأن األجنة تختلف في سرعة نموها تماماً كما يختلف األطفال والبالغون

  . مم تقريبا١٣ – ٣,١ويكون طول الجنين في هذه المرحلة من 
  

  :العظام -٥

  
 

أي  ، من التلقـيح    الفقرات في األسبوع الخامس     في غضاريف شكل   علىتبدأ العظام بالظهور    
  .الرابع من االستقرار

  .أي الخامس من االستقرار،  من التلقيحفي األسبوع السادسوتظهر بداية عظام األطراف 

  .٣ ن الطرف العلوي يسبق الطرف السفلي ببضعة أيامعلما بأ

 . سم تقريبا٢ – ١,٥ هذه المرحلة من ويكون طول الجنين في
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 ):العضالت (اللحم -٦

  

  
 

، وتظهر بداية    من التلقيح  وغالباً تظهر بداية العضالت التي تكسو الفقرات في األسبوع السادس         
 .١  من التلقيحالعضالت التي تكسو األطراف في األسبوع السابع

  .سبوع السادس كلهويالحظ أن بين هذه المرحلة والتي قبلها تداخال يستغرق األ

  . سم تقريبا٣-٢ويكون طول الجنين في هذه المرحلة من 

 األعضاء تبدأ من بدايـة األسـبوع         فيها نوهكذا يتضح مما سبق أن الفترة التي تتكو       
  . من التلقيح، وتنتهي في نهاية األسبوع السابع أو بداية الثامن من التلقيحالرابع

اسية الداخلية والخارجية ففيهـا يتـشكل المـخ،         ففي هذه الفترة تتشكل التركيبات األس       
والقلب، واألطراف، واألذنان، والعينان، والجلد، والعضالت، والعظام، ويبدأ الجنـين بأخـذ            

  .شكله البشري المميز، بعد أن كان مشابهاً إلى حد بعيد ألجنة الحيوانات من الفقاريات

س، أما بعد األسبوع الثامن     ويكون تخليق األعضاء في أوج نشاطه في األسبوع الساد          
 .١ فتصبح التبدالت قليلة وبطيئة، بينما تزداد سرعة النمو في الحجم والوزن كثيراً
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 :النشأة خلقا آخر -٧

فيدل على نفخ الـروح عنـد كثيـر مـن            }ثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا آخَر    {:  قوله تعالى  وهو الوارد في  
  .٢ المفسرين

 صور واضحة للجنين من لحظة التلقـيح إلـى لحظـة            ويرى بعضهم بعد إمكانية التقاط    
ذكرنا الوالدة، ومالحظة أن الجنين في بداية أمره ال يختلف عن أجنة الحيوانات األخرى كما               

ثُـم   {:  هو معنى قوله تعالى    – بإذن اهللا    –آنفاً، يرون أن اتخاذ الجنين شكله اإلنساني المتميز         
خَلْقًا آخَر ٣ }َأنْشَْأنَاه.  

  .واهللا أعلم ، تعارض بين الرأيين، فكالهما يحدث في مرحلة واحدةوال  

وأما العطف بثم فليس للتراخي الحسي، بل هو لبيان االستبعاد عقالً، أو رتبة، لكمـال                 
التفاوت بين مرحلة ما قبل نفخ الروح، ومرحلة ما بعد نفخ الروح، فجعل االستبعاد عقـالً              

  .٤ سيأو رتبة بمنزله التراخي والبعد الح

 :الحركات اإلرادية -٨

لم ترد مرحلة الحركات اإلرادية في القرآن الكريم أو الحديث النبوي، ومع ذلك فإن لها أهمية                
ال شك طبياً أن الجنين يتحرك حركات إراديـة واضـحة فـي             في تحديد وقت نفخ الروح، و     

ـ   سك بالحبـل  األسبوع الثاني عشر، أي في النصف الثاني من الشهر الثالث، يمص إبهامه، يم
ري، ويصبح كثير الحركة، يتقلب في الرحم، ينام ويـصحو، يـسمع األصـوات بـل إن                 الس

  .٥ عضالت الوجه تعبر عن حالة الجنين وما يعانيه

بل إن هناك حركات إرادية محدودة جداً تبدأ في األسبوع الثامن أي في نهاية الـشهر                
  .٦ بها األم في نهاية السادس عشرالثاني، وتصبح واضحة في األسبوع الثاني عشر، وتحس 
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أما عدم إحساس الحامل بحركة الجنين قبل األسبوع السادس عشر فال يدل على عـدم                 
وجود الحركة كما يظن بعضهم، بل يدل على أن الحركة ضعيفة، وعلـى أن حجـم الجنـين                  
صغير، فلضعف حركته وصغر حجمه وإحاطته بالسائل األمنيوسي، الذي يمـتص الحركـات       

  . الحامل ال تشعر بالحركة إال بعد أسابيع من بدئهافإن

إذا بذل جهداً عضلياً أما في      ومما يدل على ذلك أن اإلنسان ال يشعر بنبضات قلبه إال              
  !!. ال يشعر بذلك، فهل هذا دليل على أنه ال ينبض؟هاألحوال العادية فإن

 حقـاً أن يتوصـل      بيهذه هي أهم المعلومات الطبية المتعلقة بموضوعنا، ومن العج          
ن إلى معلومات تكاد تكون مطابقة لما توصل إليه علم األجنة الحديث في             ينا السابق ئعلمابعض  

  .القرن العشرين بما يملكه من إمكانات هائلة لم يكن عند األقدمين شيء منها

يقول ابن القيم من علماء القرن الثامن الهجري أي قبل حوالي سبعة قرون يقول عـن                  
: أي (ذا اشتمل على المني ولم يقذف به إلى خارج استدار على نفسه وصار كـالكرة              فإ: الرحم

وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام مـن         ) مرحلة الكرة الجرثومية في عرف علم األجنة الحديث       
فإذا اشتد نقط فيـه  ) وهي مرحلة النطفة قبل اإلنغزار في جدار الرحم (غير استمداد من الرحم   

 وفي اليمين وهـي نقطـة       ،الدماغهي موضع القلب، وفي أعاله وهي نقطة        نقطة في الوسط و   
الكبد، ثم تتباعد تلك النقط، ويظهر بينها خطوط إلى تمام ثالثة أيام أخر، ثم تنفذ الدموية فـي                  

 ثم تتميـز    فيصير ذلك خمسة عشر يوماً،    ) دمويةتبدأ الدورة ال  : أي (الجميع بعد ستة أيام أخر    
إلى تمام  ) بداية تكون الجهاز العصبي    (ثم تمتد رطوبة النخاع   ) تل البدنية الك (األعضاء الثالثة 

ثم ينفصل الـرأس عـن المنكبـين،        اثني عشر يوماً، ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً،         
) األسبوع الخـامس والـسادس     (وذلك في تسعة أيام   ) مرحلة العظام  (واألطراف عن الضلوع  

ذا التميز بحيث يظهر للحس ظهوراً بينا في تمـام أربعـة            فتصير ستة وثالثين يوماً، ثم يتم ه      
صلى اهللا عليـه    أيام، فيصير المجموع أربعين يوماً، يجمع فيها خلقه، وهذا مطابق لقول النبي             

  .١ )إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ( في الحديث المتفق على صحتهوسلم

صور السابقة لم يأخذ بها كثير من العلمـاء         وألن هذه المعلومات لم تكن يقينية في الع         
  .في التوفيق بين األحاديث
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  :  ما يليأما اآلن فال مجال لتجاهل هذه الحقائق التي تؤكد  

أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعظام والعضالت كلها تكـون فـي األربعـين               -١
  .عدها بأيام قليلةوربما امتدت باألولى ، 

 .إرادية في الشهر الثالث، بل في نهاية الشهر الثانيأن الجنين يتحرك حركات  -٢

وهو ) العضالت (ولعل ما سبق يرجح القول بأن نفخ الروح يتم بعد بدء مرحلة اللحم            
رأي كثير من المفسرين، ال بعد مرحلة المضغة وقبل مرحلة العظـام واللحـم، كمـا يـذكر                  

ة ال روح فـي الجنـين فيهـا         ترف هي األسبوع الرابع، وهذه ال     ، ألن مرحلة المضغة   ١آخرون
 وهذا يوافق روايات حذيفـة وجـابر         ، األولى باتفاق، أما مرحلة العضالت فهي في األربعين      

  .وإحدى روايتي ابن مسعود

 علـى   ٤٥-٤٢مال كل الكتل البدنية وهي      أو يكون المقصود بنهاية فترة المضغة اكت        
 ببضعة كتل، وتصل فـي اليـوم        كل جانب، فهي تبدأ في اليوم العشرين أو الحادي والعشرين         

  . كتلة، وتحتاج أياماً أخرى حتى تكتمل٣٥ – ٣٤الثالثين إلى حوالي 

وفي نفس هذه الفترة وقبل أن يكتمل ظهور الكتل البدنية تبدأ الكتل القديمـة بـالتحول                  
  .، فهناك تداخل بين بعض المراحل٢ إلى عظام

هور العظام فالروح تنفخ بعد ظهور      مرحلة المضغة بداية ظ   انتهاء  فإذا كان المقصود ب     
  .العظام والعضالت

 فهذا  وإذا كان وقت المضغة ينتهي بظهور كل الكتل وتحولها أيضاً جميعها إلى عظام              
  .، فالروح تنفخ بعد المضغة مباشرةال يكون إال بعد األربعين األولى

  . واهللا أعلمبعد األربعين األولى،ل حال فالروح تنفخ وعلى ك  

 إشارة إلى أن نفـخ الـروح        ٣ }ثُم سواه ونَفَخَ ِفيِه ِمن روِحه     {: ي قوله تعالى  كما أن ف   -٣
يكون عند تسويته وتعديله واستقامة جسمه الذي كان مقوساً، وهذه التسوية إنما تكـون         

                                                 
 .١١/٤٨٣فتح الباري البن حجر  1
 .٢٦٢/خلق اإلنسان  2
 .٩/سورة السجدة  3

 ٣٦



في األسبوع السادس والسابع، حيث يبدأ في هذه الفترة اعتدال ملحـوظ فـي تقـوس                
  .١ بة بالتقومالجسم، فيبدأ الجذع والرق

 فإمـا أن    ،وفي األسبوع السابع أيضاً يتحدد مصير الجنين من حيث السواء أو التشوه           
  .، وهذا قد يكون من معاني اآلية أيضا٢ً يكون مشوهاً أو سوياً سليماً من أي تشوه

وهكذا فإن األخذ بظاهر الحديث األول يعارض الحقائق العلمية، فالعلم يؤكد أن النطفة               
والمضغة والعظام والعضالت تكون كلها في األربعين األولى، بينما ظـاهر الحـديث             والعلقة  

األول يدل على أن مدة النطفة أربعون يوماً، والعلقة كذلك، والمضغة كذلك، ثم تتشكل العظام               
  .وهذا خطأ ال شك فيه: في الشهر الخامس وبعدها العضالت

دل على وجود الروح تبدأ في الـشهر        كما أن العلم يؤكد أن الحركات اإلرادية التي ت          
الثالث بل في نهاية الثاني، وظاهر الحديث األول أن ذلك يبدأ في بداية الشهر الخامس، وهـذا                 

  .أيضاً غير صحيح بال شك

 على أن نفخ – عدا األول –ها في هذا البحث تدل جميعها      كما أن األحاديث التي أوردتُ      
  .ما أكده العلمالروح يكون بعد األربعين األولى وهو 

فكيف يمكن بعد كل ذلك حمل كل األحاديث على رواية لحديث ابن مـسعود تخالفهـا                
الرواية الثانية للحديث نفسه، كما تخالفها أحاديث حذيفة، وحديث جابر، وتعارضـها الحقـائق              

  !!!.العلمية؟

 علـى   – وهو إحدى روايتي ابـن مـسعود         –فال شك أنه يتعين حمل الحديث األول          
  . وفهمه فهماً ال يعارض الحقائق العلمية واألحاديث النبوية األخرى،حاديث األخرىاأل

  .األولى ال بعد األربعين الثالثة، واهللا أعلموهكذا فيكون نفخ الروح بعد األربعين   
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  في أي يوم تنفخ الروح

ذي بعد أن رجحنا أن الروح تنفخ بعد األربعين األولى، هل من الممكن معرفة اليوم ال                
  .تنفخ فيه الروح بشكل دقيق ومحدد؟

أما علمياً فلم أجد ما يدل على أن الطب استطاع أن يحدد اليوم الذي تبدأ فيه الحركات                   
اإلرادة بشكل دقيق، وإنما نجدهم يذكرون األسبوع الذي تبدأ فيـه هـذه الحركـات، بـل إن                  

  . قاطعاألسبوع الذي تظهر فيه الحركات اإلرادية ليس متفقاً عليه بشكل

  . معرفة اليوم الذي تنفخ فيه الروح– حتى اآلن –ولذلك فال يمكننا علمياً   

وأما األحاديث النبوية فيمكن تقسيمها من حيث تحديد اليوم الذي تنفخ فيه الـروح                

  :إلى أربع مجموعات

عدما يدخل الملك على النطفة ب     ( أن الروح تنفخ بين الليلة األربعين والخامسة واألربعين        :أولها
  .١ الحديث الثالث) تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة

  . الحديث الرابع)إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة (أنها تنفخ بعد اثنتين وأربعين ليلة :ثانيها

 ثـم يتـصور عليهـا       ،ربعين ليلة إن النطفة تقع في الرحم أ      ( أنها تنفخ بعد أربعين ليلة     :ثالثها
  .حديث الثاني والخامس والسابعال) الملك

  .الحديث السادس) لبضع وأربعين ليلة ( أنها تنفخ:رابعها

  .فهل يمكن التوفيق بين هذه الروايات؟

  : يمكن التوفيق بين هذه الروايات بعدة طرقنعم 

، فأقل مدة تنفخ فيها الروح أربعـون ليلـة، وأكثرهـا            ٢ أن ذلك يختلف باختالف األجنة    : أوالً
عون ليلة، وغالب األجنة تنفخ فيها الروح بعد اثنتين وأربعين ليلة أي فـي اليـوم                خمسة وأرب 
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 ،  من الحديث   جزء )بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة     ( هذا إذا اعتبرنا أن قوله     ،الثالث واألربعين 
 فاألصل أن الراوي الثقة روى ما سمع، ولم أجد ما يدل على أن ذلك               ،وليس شكا من الراوي   

 إال أن يقال إنه مروي عن أبي الطفيل عن حذيفة بروايات أخـرى ال شـك                 ،يشك من الراو  
  .فيها، ولكنها أيضاً غير متفقة على يوم معين في الظاهر

ضبط من الراوي وينبغي ردهـا إلـى الروايـات          أما إن اعتبرنا أن هذه الرواية لم تُ         
  .األخرى، فيكون نفخ الروح بين األربعين والثالث واألربعين

 أن نفخ الـروح مـرتبط        نفخ الروح يختلف باختالف األجنة     مما يؤيد القول بأن   لعل  و  
بمراحل التخليق، وقد ذكرنا فيما سبق أن األجنة تختلف في سرعة نموها، تماماً كما يختلـف                

  .١ األطفال والبالغون

  . الروح بين جنين وآخر تبعاً لذلك، واهللا أعلمفال غرابة في اختالف وقت نفخ  

، فال نحدد يوماً معيناً لنفخ الـروح، ولكـن ال   ٢  القدر الزائد على األربعين لم يضبط    أن: ثانياً
شك أن الروح تنفخ فيما بين األربعين والخامسة واألربعين، ال قبل ذلك وال بعده، ولكننـا ال                 

  .ندري في أي يوم

ذا  وهذا ال يلجـأ إليـه إال إ   ،وهذا رأي مبني على أن بعض الرواة قد أخطأ فيما روى            
  . والتوفيق هنا ممكن،تعذر التوفيق، فاألصل عدم خطأ الراوي الثقة، وليس العكس

ولو سلمنا بأن بعض الرواة وقع في الخطأ فينبغي اللجوء بعد ذلك إلى الترجيح ال إلى                  
  .ألخرىاما قاله أصحاب هذا الرأي ولذلك فاألصح أن نأخذ ببعض طرق التوفيق 

 فيه شك من الراوي فيحمل علـى        )بعين أو خمسة وأربعين ليلة    بأر (أن الحديث الثالث  : ثالثاً

  : ويوفق بين بقية الروايات كما يلياألحاديث التي ال شك فيها

ـ   ،أن الروح تنفخ بعد الليلة الثانية واألربعين كما يصرح الحديث الرابع             ابق  وهذا مط
ة الثانيـة واألربعـين،     ألن الروح تنفخ بعد انتهاء الليل     ) لبضع وأربعين ليلة   (للحديث السادس 

  .فليلتان وبعض الثالثة داخلة في البضع، فتكون المدة المذكورة في الحديثين على سبيل التحديد

  .١  وهذا كثير في اللغة وبخاصة في األوقات،وأما روايات األربعين فهي للتقريب  
                                                 

  .٢٣٣/خلق اإلنسان  1
  .١١/٤٨١، وفتح الباري ٤/٢٤١الفتاوى  2

 ٣٩



 الجنين بعـد أن    تبين أن الروح تنفخ في    ) الثالث والخامس والسابع   ( يالحظ أن األحاديث   :رابعاً
تستقر النطفة في الرحم بأربعين، وعلى ذلك تتنزل كل روايات األربعين، فيكون المقصود بها              

  .أن الروح تنفخ بعد أربعين يوماً من استقرار النطفة في الرحم، ال من يوم التلقيح

 بعد   يعني أن نفخ الروح يتم     )إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة      (بينما الحديث الرابع    
  .التلقيح باثنتين وأربعين ليلة، وعلى هذا يتنزل الحديث السادس

تدخل إلى جوف الرحم في اليـوم الثالـث مـن           ) الزيجوت (وقد تبين طبياً أن النطفة      
  .٢ التلقيح

 أن الروح تنفخ بعد التلقيح باثنتين       – حسب هذا الرأي     –فيكون التوفيق بين األحاديث       
  .ن يوماً من دخول النطفة إلى جوف الرحموأربعين ليلة، أو بعد أربعي

وهذا يحتاج إلى سـتة     ) بعدما تستقر في الرحم    (ولكن يالحظ أن الحديث الثالث يقول       
 وهو غير الدخول إلى جوف الرحم الذي يكون         ،أيام أو سبعة منذ لحظة تكون النطفة األمشاج       

  .في اليوم الثالث تقريباً

 ال تستقر مباشرة بل تستمر في رحلتها أياماً أخر          فالنطفة األمشاج إذا دخلت إلى الرحم       
  .ق بجدار الرحم وعندها تستقرلَعحتى تَ

  .ولذا فهذا الرأي غير قوي واهللا أعلم  

 فـي الـرأي      على ما بينتُ   – أن الروح تنفخ في الجنين بعد الليلة الثانية واألربعين        : خامساً
 ال مـن لحظـة التلقـيح        –يث الثالث    كما في الحد   – من استقرار النطفة في الرحم       –الثالث  

للبويضة، أي من بداية مرحلة العلقة ال من بداية مرحلة النطفة ألن النطفة ال تـستقر إال فـي                
اليوم السابع تقريباً عندما تتعلق بجدار الرحم، وعلى هذا فيكون نفخ الروح بعد الليلة التاسـعة                

  .بعين أي في بداية األسبوع الثامن، واهللا أعلمواألر

ت، وال يهمل شيئاً منها، وألنه      وهذا هو الرأي الذي أراه راجحاً، ألنه وفق بين الروايا           
 فتحمل على األحاديث المقيدة، وألنه      ، األحاديث التي لم تذكر االستقرار في الرحم مطلقة        يجعل

  . مع علم األجنة الحديث– على األقل –رأي ال يتعارض حتى اآلن 

                                                                                                                                            
  .٤/٢٤١الفتاوى البن تيمية  1
  .٣/٣٣١الطب النبوي للنسيمي  2

 ٤٠



أيضاً الذي يقول باختالف ذلك بحسب األجنـة، وهـو رأي           وإذا اعتبرنا الرأي األول       
قوي، فإن النتيجة أن الروح تنفخ في الجنين ما بين الليلـة الـسابعة واألربعـين والتاسـعة                  

  .واألربعين

روح إلـى الليلـة الثانيـة       وإذا اعتمدنا رواية الخمسة واألربعين ليلة فقد يتأخر نفخ ال           
  .والخمسين، واهللا أعلم

 ٤١



  ضحكم اإلجها

 . انتهاء مدته، وهذا هو المعنى اللغوي والفقهـي        إنزال الجنين قبل  : اإلجهاض أو اإلسقاط هو   
  .مرور ثمانية وعشرين أسبوعاً على آخر حيضةوقد حدد الطب ذلك بما قبل 

لنـا  وقد اتفق العلماء على أنه جريمة ال يحل للمسلم أن يفعلها بعد نفخ الروح، وتبين                  
تنفخ في الجنين بعد األسبوع السابع مباشرة فيكون اإلجهاض بعـد           من خالل البحث أن الروح      
  .ذلك محرماً بال أدنى شك

ب أخـف   ويستثنى من ذلك أن يؤدي استمرار الحمل إلى موت األم، فينبغي هنا ارتكا              
  .١ وهذا أمر نادر، وبخاصة بعدما وصل إليه الطب من تقدمالضررين، وهو إسقاط الجنين، 

  تبـدأ  يظن بعضهم أن بداية الحمل    فس في حساب عمر الجنين،      ويخطئ كثير من النا     
 قد مضى عليه في تلك      البييضةتلقيح  من موعد الحيضة المنتظرة التي لم تحدث، والصحيح أن          

  . يوماً) ١٤ (حواليبالفترة أسبوعان تقريباً، فإن التلقيح يحدث تقريباً بعد بداية آخر حيضة 

قبل نفخ الروح فقد حرمه كثيـر مـن العلمـاء           و  الرحم  بعد استقرار النطفة في    أما اإلجهاض 
  .السابقين، وخالف في ذلك آخرون

  :والسبب في هذا الخالف

  . عدم وجود نص صريح في اإلجهاض قبل نفخ الروح)أ (

وال ظن بعضهم أن الجنين قبل نفخ الروح ال حياة فيه إطالقاً، وأنه عبارة عن دم متجمد                 ) ب (
 في هذا البحث أن الجنين منذ التلقـيح كـائن حـي ينمـو               بينتُ، وقد   شك أن هذا ظن خاطئ    

ويتغذى، وينبض قلبه منذ األسبوع الرابع، وأنه يتم تخليقه تقريباً قبل تمام األسبوع السابع، أي               
  .قبل نفخ الروح

ولو علم السابقون هذه المعلومات لما شك أحد في حرمة إسقاطه، فليتق اهللا من علـم                  
  .واز اإلسقاط قبل نفخ الروحهذا وال زال يفتي بج

  :قبل نفخ الروح محرم لما يليو  بعد استقرار النطفة في الرحمفاإلسقاط  

                                                 
  .٤٣٩/خلق اإلنسان للدكتور البار  1

 ٤٢



ـ                .١ ، دون  ١ة  رأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى في أكثر من حادثة أن دية الجنين غُ
النظر إلى عمره، أي دون تمييز بين ما كان فيه روح وما لم تنفخ فيه الروح، فدل ذلك علـى                    

 . اإلسقاط جريمة تستحق العقوبة، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعدهأن

أن الجنين كائن حي، وفي إسقاطه إنهاء لهذه الحياة الموجودة، وليس إزهاق الـروح               .٢
 في الفرق بين الروح      إنهاء الحياة اإلنسانية حرام أيضاً على ما ذكرتُ         إن هو المحرم فقط، بل   

  .وإنما فيه حياة فقطوالحياة، فالنائم ال روح فيه 

٣. حِرأن الموالجنين كذلك٢  لو كسر بيض الصيد ضمنه، ألنه أصل الصيدم ،   . 

 الحوين المنـوي  ال يصح قياس إسقاط الجنين على العزل، فالعزل يحول دون وصول             .٤
 . فال يحدث التلقيحالبييضةإلى 

الستمرار من غير    غير قابلة ل    حياة  فيهما حياة، لكنها   البييضة وكذلك   الحوين المنوي و
  .تلقيح، أما الجنين فحياته مستمرة، وينمو لحظة بعد لحظة

      أي  –وليس هذا   : د، وفرق بين العزل واإلسقاط، فقال     قْولذلك شبه الغزالي التلقيح بالع 
وأول .  كـاإلجهاض والوأد، ألن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضاً مراتـب            –العزل  

 في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك           مراتب الوجود أن تقع النطفة    
جناية، فإن صارت علقة ومضغة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واسـتوت الخلقـة                

  .ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد االنفصال حياً

 اإليجاب والقبول فـي الوجـود       نعقاد فيجري الماءان مجرى   فماء المرأة ركن في اال      
مي في العقود، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول ال يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخ،                كْالح

نطفة  (بعده رفعاً وفسخاً، وقطعاً، وكما أن النطفة      ومهما اجتمع اإليجاب والقبول كان الرجوع       
ما لم يمتزج بماء المرأة، فهذا هـو        ال يتخلق منها الولد، فكذا بعد الخروج من اإلحليل          ) الرجل

  .٣ القياس الجلي

وهكذا فال يباح اإلجهاض منذ ثبوت الحمـل إال إذا دعـت إلـى ذلـك الـضرورة،                    
  .واإلجهاض بعد نفخ الروح أشد حرمة، وقتله بعد والدته أشد حرمة منهما

                                                 
 .هي العبد أو األمة: الغرة 1
  .٣/١٧٦حاشية ابن عابدين  2
  .٢/٥١إحياء علوم الدين  3

 ٤٣



ل منذ لحظة   وأما قبل استقرار النطفة في الرحم فليس هناك حمل على الصحيح، إنما يبدأ الحم             
العلوق في الرحم، وقد دل الحديث على ذلك كما سبق، فقد حسب عمر الجنين منـذ اسـتقرار    

يدخُُل الْملَـك   (النطفة في الرحم، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح               

  .بدأ بعد استقرار النطفة في الرحم، فالحمل إذن ي١ ...) علَى النُّطْفَِة بعد ما تَستَِقر ِفي الرِحِم

  :ويفيد هذا في حاالت من أهمها  

حاالت االغتصاب، فيمكن في هذه الحاالت التدخل الطبي لمنع حدوث انغراز النطفـة              .١
 .في الرحم، وهذا يستغرق عادة ما ال يقل عن خمسة أيام إلى أسبوع

بويـضات، ويـزرع    فإنه يتم عادة تلقيح مجموعة مـن ال       ) كما تسمى (أطفال األنابيب    .٢
 بعضعها، فماذا نفعل في الباقي؟ وهل لها حرمة؟ 

أن ما ذكرناه سابقا يعني أن هذه البويضات ال تسمى حمال، ولـيس لهـا حرمـة                 : والجواب
  . واهللا أعلمالحمل، ويمكن إتالفها،

                                                 
  .٤/٧، ومسند أحمد ٢٦٤٤كتاب القدر، الباب األول، رقم الحديث، ٤/٢٠٣٧صحيح مسلم 1

 ٤٤



  

  

  انتزاع القلب وزراعته

منهما، وحكـم إنهـاء     لعل مما يتعلق بموضوع الروح والحياة، والفرق بينهما، وعالمات كل           
الحياة، موضوع كثر الحديث عنه في السنوات األخيرة، وانتشر ذكره بين العامة والخاصـة،              

موت الدماغ، وحكـم    : وعقدت حوله لقاءات بين علماء الشريعة واألطباء وهذا الموضوع هو         
  .نزع األعضاء لزراعتها إلنسان آخر

 ينهي حياته، مـا دام علـى قيـد          وال شك أنه ال يجوز انتزاع شيء من جسم اإلنسان           
  . وإما بإذن أهله بعد موته،الحياة، أما بعد ثبوت موته فيجوز ذلك إما بإذنه السابق

  .ولكن متى تنتهي الحياة؟  

هذا الموضوع ال زال مدار حوار ونقاش بين المتخصصين، والصحيح أنه موضـوع               
وط السابقة، وإذا ثبـت اسـتمرار       طبي ال شرعي، فإذا ثبت طبياً انتهاء الحياة جاز ذلك بالشر          
  .حياته، أو كانت حياته مشكوكاً فيها فال يجوز بال أدنى شك

  . ميتاً إال باجتماع عدة شروط بين األطباء أن اإلنسان ال يعدوالرأي الراجح  

  .توقف التنفس الذاتي نهائياً -١

 .توقف القلب نهائياً -٢

 .توقف النشاط الدماغي في كل الدماغ -٣

 وعـدم   ، مثل عدم تأثر البؤبـؤ بالـضوء       ،ستجابات للمؤثرات الخارجية  انتهاء كل اال   -٤
 . وما شاكل ذلك،االستجابة للوخز وشق الصدر

بعد توقف كل هذه األشياء نهائياً؟ في عصرنا لزراعتهنتزع القلبفهل ي   

  :ال بكل تأكيد والذي يحدث ما يلي: والجواب  

 ٤٥



ول متعددة ال يعني توقف كـل       عند حدوث ما يسمى بموت الدماغ، وهو في مقاييس د          -١
الدماغ عن العمل، بل إن أجزاء كثيرة من الدماغ تكون ما تـزال تعمـل كـالمخيخ                 

  .والسويق الدماغي مثالً

       ستعمل ألنه قد يظهر شيئاً من النشاط       ولذلك فإن جهاز رسم الموجات الدماغية ال ي
  .الدماغي، وهذا ال يتناسب مع رغبة الطبيب غالباً

 هذه الفترة ال يزال يعمل ذاتياً، ألن القلب ال يكـون مفيـداً وصـالحاً                يكون القلب في   -٢
للزراعة إال إذا كان ضاخاً بذاته بدون أجهزة مساعدة، وتكون الدورة الدموية عاملة،             

 وهذا قطعاً دليل على وجود      ،وهذا دليل على أن مركز القلب في الدماغ ال يزال يعمل          
  .الحياة واستمرارها

قاقير الطبية لشل حركة العضالت في أطرافه وجذعه لكيال تظهـر           يعطى المريض الع   -٣
 .أي حركة من المريض عند شق صدره إلخراج قلبه

 وقد علمنا أن الحركـات      ،١ ويقول األطباء الذين يمارسون ذلك إنها حركات ال إرادية        
اء هـذه   الالإرادية ال تدل على وجود الروح، ولكنها قطعاً تدل على وجود الحياة وال يجوز إنه              

  .الحياة

وباختصار فإن القلب ال يصلح للزراعة إال إذا كان اإلنسان على قيد الحياة وفي هـذه                
  .الحالة ال يجوز انتزاعه

ض يتحرك عند شق صدره     ولو علم أهل المريض بحقيقة ما يحدث وبأن قريبهم المري           
  .أخذ قلبه إطالقاً عقاقير تشل حركته، لو علموا ذلك، أو شاهدوه لما أذنوا بإال إذا ُأعطي

  .واهللا أعلم  

                                                 
 عند زراعة القلب في     ١٩٨٤سجل المحاضر الطبية البريطانية تقرير جمعية أمراض القلب البريطانية لعام            1

م مقال  ١٩٨٦ رسالة الدكتور إيفانز إلى مؤتمر الكليات البريطانية الطبي وتخصصاتها لعام            ٥٢/٦٧٩بريطانيا  
 .العساف نمر  األخ ترجمة.٢٩١/٦٦٦في سجل المحاضر الطبية البريطانية ) م١٩٨٥ (ور باليسللدكت

 ٤٦



  نتائج البحث

  

  .ال مانع شرعاً من البحث في الروح -١

 .الروح غير الحياة، كما تدل على ذلك النصوص الشرعية، والحقائق العلمية -٢

األربعـين الثالثـة،     من الحمـل ال بعـد        ربعين األولى الراجح أن الروح تنفخ بعد األ      -٣
 :ألمرين

  . في ذلك لوجود عدة أحاديث صحيحة)أ (

  بكثير،  ومن أهمها ثبوت الحركة قبل أربعة أشهر       ،للمعلومات الطبية الحديثة  ) ب (
  .وظهور العظام في الصور الشعاعية قبل أربعة أشهر بكثير

، أو ال يوجد حديث واحد صحيح أو حسن يصرح بأن الروح تنفخ بعد أربعـة أشـهر          -٤
  .بعد مائة وعشرين يوما

 ومـع   ،اية البخاري بما ينسجم مـع روايـة مـسلم         ينبغي فهم حديث ابن مسعود برو      -٥
 .األحاديث الخمسة األخرى

هو ، و الراجح من النصوص أن الروح تنفخ بعد اليوم التاسع واألربعين من يوم التلقيح             -٦
 .ن من استقرار النطفة في الرحمو الثاني واألربعاليوم

 . أسبوع، وهو بعد التلقيح بحواليالصحيح أن اإلجهاض محرم منذ بداية الحمل -٧

 .الصحيح عدم جواز نزع القلب لزراعته إلنسان آخر -٨

  .والحمد هللا رب العالمين

 ٤٧



  المراجع

  

  .عمان - ، دار الفرقان شرف القضاة. ، تحقيق دالبيهقي: إثبات عذاب القبر -١
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 .المرداوي ، مطبعة السنة المحمدية: اإلنصاف -٣

 .نفوري ، دار الكتب العلميةالسهار: هودبذل المج -٤

 .ابن القيم ، التجارية الكبرى: التبيان -٥

 .السيوطي ، دار الكتب الحديثة: تدريب الراوي -٦
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 .دار الكتاب العربي: تفسير القرطبي -٩
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 . عمان-، دار الفكر ابن القيم : الروح -١٦

 .األلوسي ، دار إحياء التراث العربي: روح المعاني -١٧

 ٤٨



 .سجل المحاضر الطبية البريطانية -١٨

 .مصطفى الحلبي: بي داودسنن أ -١٩

 .دار الفكر العربي: سنن النسائي -٢٠

 .ابن القيم ، السلفية: شرح سنن أبي داود -٢١

 .النووي ، دار إحياء التراث العربي): المنهاج (شرح صحيح مسلم -٢٢

 . السلفية:بخاري بشرح فتح الباريصحيح ال -٢٣

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية: صحيح مسلم -٢٤

 .خالص جلبي ، الرسالة. د: الطب محراب لإليمان -٢٥

 .محمود النسيمي ، الشركة المتحدة. د: الطب النبوي والعلم الحديث -٢٦

 .ابن حجر ، السلفية: فتح الباري -٢٧

 . ، عيسى الحلبيالجمل: ةالفتوحات اإللهي -٢٨

 .الهيثمي ، دار الكتاب العربي: مجمع الزوائد -٢٩

 .ابن تيمية ، الطبعة األولى: مجموع الفتاوى -٣٠

 .اإلمام أحمد ، دار الفكر: المسند -٣١

 .الفيومي ، دار المعارف: المصباح المنير -٣٢

 .ابن فارس ، مصطفى الحلبي: معجم مقاييس اللغة -٣٣

 .قرقوز ، مؤسسة علوم القرآن. د+ اب دي. د: مع الطب في القرآن الكريم -٣٤

 .ابن األثير ، المكتبة اإلسالمية: النهاية -٣٥

  .الرملي: نهاية المحتاج -٣٦

   

 ٤٩



  الفهرس

  

  ٣                الملخص

  ٤                  المقدمة 

  ٥               الروح لغة واصطالحاً

  ٨           الروح أمرهل يجوز الخوض في

  ١٠                الروح اإلنساني

  ١٢              الحياة في القرآن الكريم

  ١٤              بين الروح والحياة

  ١٨               نفخ الروحوقت 

  ١٨            األحاديث الواردة في ذلك: أوال

  ١٩              داللة األحاديث: ثانيا

  ٢٠            آراء العلماء في التوفيق: ثالثا

  ٢٠                االتجاه األول

  ٢٢                االتجاه الثاني

  ٢٣                االتجاه الثالث

  ٢٣                الترجيح: رابعا

  ٢٦          مراحل تخليق الجنين في الطب الحديث

  ٢٧               الساللة من طين

 ٥٠



  ٢٧                  النطفة

  ٢٨              )مع صورة(العلقة 

  ٣٠              )مع صورة(المضغة 

  ٣٢              )مع صورة(العظام 

  ٣٣            )مع صورة) (العضالت(اللحم 

  ٣٤                النشأة خلقا آخر

  ٣٤              الحركات اإلرادية

  ٣٨              في أي يوم تنفخ الروح

  ٤٢                حكم اإلجهاض

  ٤٥               وزراعتهانتزاع القلب

    ٤٧                نتائج البحث

   ٤٨                 المراجع

 ٥١


