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مجموعةً من الحموق والواجبات خلك هللا سبحانه وتعالى اإلنسان وكرمه، وأعطاه 

ً لسائر المخلولات األخرى، وٌعتبر الحك فً الحٌاة  لٌحكم حٌاته وٌرتمً بها خالفا

هو األساس الذي تُبنَى علٌه بالً الحموق، كما ٌنبغً اإلشارة إلى أّن الشرٌعة 

اإلسالمٌة لد كفلت حك الحٌاة لجمٌع من هم على وجه المعمورة بشراً كانوا أم غٌر 

ن، فال ٌنبغً االعتداء على شًٍء من المخلولات إال بوجٍه شرعً، ولد فرضت ذل

الشرٌعة اإلسالمٌة ألجل الحفاظ على ذلن الحك العدٌد من األحكام، وسنّت العدٌد 

من العموبات لمن ٌتعّدى على ذلن الحك. مظاهر حك الحٌاة فً اإلسالم وأحكامه 

اة لجمٌع المخلولات التً ُوِجدت على تتعّدد مظاهر وأشكال حفظ اإلسالم لحك الحٌ

وجه األرض، وتتمٌز تلن المظاهر وتَبُرز بصورةٍ أوضح إذا ما نظر الناظر إلى 

األحكام العملٌة التً شرعتها الدٌانة اإلسالمٌة على معتنمٌها، وتبرز كذلن فً حال 

ً كان أم كافراً، أسود كان أم  كانت تتعلّك باإلنسان فً جمٌع أحواله وهٌئاته؛ مسلما

ً أم عجمٌاً، فال فرق فً هذا الحك بٌن إنساٍن وآخر إاّل ضمن أسس  أبٌض، عربٌا

وضوابط حددها اإلسالم ونظمها وفك لواعد دلٌمة، حتى أّن الجنٌن فً بطن أمه 

حفظ هللا له الحك فً الحٌاة، فمنع االعتداء علٌه بما ٌؤدي إلى مجرد إلحاق الضرر 

 أهم تلن المظاهر فً اإلسالم. به أو بأّمه، وفٌما ٌلً بٌان

فمد أجمع علماء وفمهاء األمة على تحرٌم إجهاض  : منع االعتداء على الجنٌن

الجنٌن الذي بلغ من العمر فً بطن أمه ممداراً محدداً؛ أي ما بعد نفخ الروح فٌه، 

فال ٌجوز االعتداء على الجنٌن بإزهاق روحه أو التخلص منه فً هذه المرحلة 

ً من  خالل اإلسماط ما دام الجنٌن لد تشكَّل فً رحم األم ونُِفَخت الروح فٌه؛ مطلما

لكون اإلسالم لد كفل له حكَّ الحٌاة والبماء، ومنع االعتداء علٌه؛ إاّل فً حالٍة واحدة 

هً أن تتعرض األم لخطٍر محمك نتٌجة ذلن الحمل، أو أصابها خطر طارئ هّدد 

تُصاب بإصابة تهدد حٌاتها وحٌاة جنٌنها، ففً حٌاتها؛ كأن تتعرض لحادٍث، أو تمع و

هذه الحالة ٌجوز االستغناء عن فً سبٌل اإلبماء على حٌاة األم التً هً األصل، أو 

أن ٌكون لدى األم مرٌض ٌمنعها من مواصلة حملها، فإن استمّر حملها تعرضت 

ًء على لخطٍر ُمحمّك، فكذلن ٌجوز فً هذه الحالة التخلص من الجنٌن وإسماطه بنا

تمدٌر الطبٌب المسلم الحاذق، ومن األمراض التً تهّدد حٌاة األم والجنٌن أن تكون 

األم مصابةً بأمراض الملب أو السرطان أو األمراض المتعلمة بالرحم؛ فٌكون السعً 

إلى اإلبماء على حٌاة األم أولى من اإلبماء على حٌاة الجنٌن، أّما إذا تمّكن األطباء 

 -إذا أُصٌبت بمرٍض طارئ أو تعرضت لخطر-نماذ األم وجنٌنها واستطاعوا من إ

فٌكون ذلن أبلغ وأفضل ال محالة، فإن عجزوا عن ذلن إال باالستغناء عن الجنٌن 

 جاز ذلن مطلماً.



من أعظم الكبائر من مظاهر حفظ اإلسالم وحماٌته  : وهً لتل النفس بال وجه حك

ً إال بوجه حك، فال ٌجوز لحِكّ الحٌاة لجمٌع الناس أن جعل لتل الن فس ُمحّرما

ً إال إن كان هنان مبرٌر شرعً لذلن االعتداء،  االعتداء على النفس البشرٌة مطلما

كما ال ٌجوز تنفٌذ حكم المتل لمستحٍك له أو االعتداء على أحٍد من الناس إال بطرٌك 

ى: )َوالَ تَْمتُلُواْ الحاكم، الذي ُوجد لتطبٌع أحكام هللا فً األرض، لال هللا سبحانه وتعال

ُ إِالَّ بِٱْلَحّك(، وذلن دلٌٌل على احترام اإلسالم واهتمامه بحك  َم ٱَّللَّ ٱلنَّْفَس ٱلَّتِى َحرَّ

الحٌاة لكل نفٍس بشرٌة، مسلمةً كانت أو غٌر مسلمة، كما جعل اإلسالم من ٌمتل 

ل تعالى: )َمن شخصاً واحداً أو ٌُزهك روحه بأي وسٌلة كأنّما لتل جمٌع خلك هللا، لا

ٌِْر نَْفٍس أَْو َفَساٍد فًِ األَْرِض فََكأَنََّما لَتََل النَّاَس َجِمٌعاً َوَمْن أَْحٌَاَها فََكأَنََّما  لَتََل نَْفساً بَِغ

م كل ما ٌؤدي إلى إٌذاء  أَْحٌَا النَّاَس َجِمٌعاً(، لٌس ذلن فمط؛ بل إن اإلسالم لد حرَّ

اء بسٌطاً، حتى اإلٌذاء المعنوي فضالً عن أن النفس البشرٌة ولو كان ذلن اإلٌذ

م التهدٌد بالمتل واعتبره من الجرائم العظٌمة التً  ٌصل األمر إلى المتل، فحرَّ

 تستوجب العموبة. 

سد الذرائع المفضٌة للمتل من مظاهر حفظ اإلسالم لحك الحٌاة لجمٌع الناس كذلن 

، كحمل السالح وتوجٌهه أن جعل جمٌع الوسائل المفضٌة للمتل ممنوعةً محرمة

صوب أحٍد من الناس مهما كانت الغاٌة والهدف من ذلن، أو االعتداء على النفس 

 .باالنتحار، ولد وضع العموبات الشرعٌة والزواجر العملٌة التطبٌمٌة ألجل ذلن

 

 


