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 م اهلل الرحمن الرحيمبس
, كالصالة كالسالـ على َف يعلم م اإلنساف ماعل  , م بالقلمعل  الذم رب العاؼبُت, اغبمد هلل 

, كعلى آلو كجعلو اهلل ىداية كرضبة للعاؼبُت ,الذم علم اؼبتعلمُت ,األمُتاألمي  النيب
 أما بعد ,,,              إُف يـو الدين,,                ىداهكمن اتبع  كصحبو,

كىي  قضية "اػباليا اعبذعية", على اؼبستول الطيب ,االكتشافات العلمية اغبديثة منفإف    
تختل  خاليا ؼبتشكل اليف ُت, كؽبا القدرة بإذف اهلل تعاُف ل  مناا اعبنخاليا اؼبنشأ اليت ىبُ 

كإجراء  ,يتاا, هبدؼ العالجكتنم, اء من معرفة ىذه اػباليا, كعزؽبااعبسم, كقد سبكن العلم
,  عالج كثَت من األمراض اؼبستعصية استتخداماا يف التجارب العلمية اؼبتختلفة, كسبكنوا من

كالتشوىات اػبلقية, كبعض أنواع السرطاف, كالبوؿ  ايبر, كالسرطاف, كالسكر,كالزى
 ...اٍف. السكرم, كالفشل الكلوم كالكبدم, 

كثَتة مناا: ىل هبوز  تساؤالتاػباليا اعبذعية,  يف التوسع البحثي الطيب قد أثارك      
دكف قيود  ااعلى اػباليا اعبذعية من كل اؼبصادر اؼبتاحة؟ كىل هبوز االستفادة مناغبصوؿ 

 فمن العلماء ؟ اػباليا اعبذعية يف العالج التوسع يف أحباثمدل مشركعية كما ؟ شركطأك 
 كوف اإلنساف حقال للتجارب العلمية,من يطالب باغبد من انتشار تلك البحوث؛ لئال ي

بالتوسع يف استتخداماا كعالج مدعمُت يطالب  منام منك  ,فبا يتناىف مع كرامة اإلنساف
بأف األجّنة الفائضة عن اغباجة,  أكلية, كمعللُت استتخداـنتائج رأيام دبا حصلوا عليو من 
اح اؼباليُت على ألرك  إنقاذفيو  عية منااذكاستتخالص اػباليا اعبمصَتىا اؽبالؾ كاؼبوت 
كاسعة أماـ  يا اعبذعية اعبنينية ستفتح آفاقناأف األحباث على اػبال اؼبستول العاؼبي, كيركف

كسيلة حية مطابقة لإلنساف الختبار ظبّية األدكية, بدالن  كوفست اكما أهندراسات كثَتة,
اؼبضي يف  أف الإلإلنساف,  االتجارب اليت ليست مطابقة سبامن  من اختبارىا على حيوانات
ا من عمليات ا لتجارة األجنة كاػباليا, كىو يعٍت مزيدن يفتح بابن سىذا الطري  دكف ضوابط 

 لنفس البشرية ؼبزيد من الضياع. ل اكتعريضن  اإلجااض,

 اَتة للبشرية إذا مت إجراؤىا كفقن أف تقدـ فائدة كبؽبذه اػباليا من اؼبمكن كلذا فإف 
ء كاؼبرضى أف توفر اػباليا اعبذعية عالجات طباإذ يأمل األ, ةشرعية كطبيّ لقيود كضوابط 

من األنسجة ُف التطور إُف أنواع عدة إقدرة ىذه اػباليا غَت اؼبتتخصصة ل ؛ة لألمراضحناج
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ف ىذه اػباليا تتعدد أكما  أىلكاا, كدكف إثارة مشكالت أخالقية اليت أهنكاا اؼبرض أك
 .ل منااك  يف يكمن مث يتعدد النظر الفقا ,مصادرىا

ىو عاـ كمناا  مناا ماك  ,اػباليا اعبذعية بنوؾب يسمى كجود ماأيضنا ظاورىا  نكما نتج ع
ا حوؿ حبثنا فقاي  لب تطي ذمال , األمرفبا قد يسال عملية اؼبتاجرة هبا, ىو خاص ما

, كمن مث استتخرت تضمن ربقي  نتائج إهبابية مناا اليتككضع الضوابط الفقاية مشركعيتاا 
واالستفادة منها  الجذعيةبنوك الخاليا اُف لدراسة ىذا اؼبوضوع بعنواف: اهلل تع

 .يسالمالفقو اإل فيوضوابطها 
 وتتلخص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي:

 يالشرعأف ىذا اؼبوضوع من اؼبستجدات الطبية اؼبعاصرة, اليت ربتاج إُف بياف اغبكم  -ٔ
 البنوؾ على الوجو اؼبشركع. تلك يفكالضوابط اليت تضمن سَت العمل 

اػباليا اعبذعية عدـ كجود دراسات فقاية جامعة تبُت التكيي  الفقاي لبنوؾ  -ٕ
 يفاؼبرضى مشكالت العديد من تطلع اآلماؿ إلياا غبل ما مع , السيّ كاالستفادة مناا

 .ـبتل  التتخصصات 
 ؛ة كاالستفادة مناااػباليا اعبذعيأف اغباجة ماسة إُف بياف الرأم الشرعي يف بنوؾ  -ٖ

 .(ى) اؼبرضالعاملُت يف تلك البنوؾ, ككذلك العمالء  سواء الطبيب, أك
تتف  مع التعاليم اإلسالمية؛  ال بعض اغباالت يفا فإهن أنبيتاارغم  اػباليا اعبذعيةأف  -ٗ

 .اإلسالميةكف  تعاليم الشريعة  لتكوفكلذا هبب كضع ضوابط 
؛ ألهنا كليدة الفقااء من قبلَف يتناكؽبا طبية معاصرة, اػباليا اعبذعية قضية:منهج البحث
 اؼبفسدة,اؼبصلحة ك يكوف باستقصاء  اااغبكم فيك , يف ؾباؿ الطب اغبديث التقدـ العلمي
كدفع  مصاٌف العبادجلب ط اغبكم بناء على ما عاد يف الشرع من استنبامث  كاؼبوازنة بيناما

اب ربصيل أعظم اؼبصلحتُت اؼبتعارضتُت, كإهب ,كالعربة يف ذلك للغالباؼبفاسد عنام, 
وقد  كدفع أعظم اؼبفسدتُت عند تعذر اعبمع بُت ربصيل اؼبصاٌف كلاا كدفع اؼبفاسد كلاا.

 وضعت لهذا البحث منهًجا علميًّا أوجزه فيما يلي:
, كبياف مدل اغباجة إلياا, اػباليا اعبذعيةلتحديد معٌت  ؛اتبعت اؼبناج الوصفي -ٔ

اػباليا  بنوؾب اؼبراد مث بينت ,منااعلى اػباليا اعبذعية كطرؽ االستفادة  كمصادر اغبصوؿ
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مع ربكم عملياهتا على الوجو اؼبشركع  اليت, كالتكيي  الفقاي ؽبا, كالضوابط اعبذعية
التحليل كالنقد للوصوؿ بذلك إُف إثبات اغبقائ  العلمية, مع التوثي  كالتأصيل لكل ما 

 .وبتاج إُف ذلك
من مصادرىا كنسبة كل اػباليا اعبذعية بسائل الطبية كاألحكاـ الفقاية اؼبتعلقة صبع اؼب -ٕ

 رأم إُف قائلو, كبياف مصدره باؽبامش.
االستعانة بأقواؿ العلماء, اليت زبدـ موضوع البحث, كنسبة اآلراء إُف أصحاهبا من  -ٖ

 مراجعاا اؼبعتمدة.
 نسبة كل آية إُف سورهتا كرقماا.بالقرآنية اؼبستدؿ هبا يف البحث  توثي  اآليات -ٗ

 زبريج األحاديث النبوية حسب اؼبناج اؼبعركؼ يف التتخريج. -٘

 شرح اؼبصطلحات كاأللفاظ اليت ربتاج إُف توضيح. -ٙ
من أجل التوصل إُف  ما كتبو العلماء يف ىذا اؼبيداف,كىديف من ىذه الدراسة التواصل مع 

تتوافر فيو الضوابط اليت و ,كطرؽ االستفادة مناا اعبذعيةػباليا بنوؾ المبوذج فقاي معاصر 
 ,يعاين مناا أبناء اجملتمع اؼبسلم مشركعة للمشكالت اليت  وبق  حلوالن ك ذبعلو مشركعنا, 

 يكتقتض ,اؼبسلمُت اهلل تعاُف دبنو ككرمو أف هبعلو خالصنا لوجاو الكر م  كينفع بو سائالن 
 كخاسبة., ُتمبحثك كسبايد  مقدمة, خطة البحث تقسيمو إُف:

 المقدمة : خطة البحث ومنهجو.        
 .نواعها وطرق االستفادة منها أو  الخاليا الجذعية أما التمهيد:

 عية واالستفادة منها في العالج        حكم  الحصول على الخاليا الجذالمبحث األول:  
 والتجارب.                   

 ضوابطها.و  بنوك الخاليا الجذعية المبحث الثاني: 
وتوصياتو. نتائج البحث  ة:ـــالخاتم
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 نواعها وطرق االستفادة منها أالخاليا الجذعية و تعريف : التمهيد

 وفيو ثالثة فروع :
 :اػباليا اعبذعية كأنواعااتعري   الفرع األول. 
 :الفرؽ بُت اػباليا اعبذعية كاػباليا اعبسدية األخرل. الفرع الثاني 
 تفادة من اػباليا اعبذعية.طرؽ االس :الفرع الثالث 

 .وأنواعها (stem cells) الخاليا الجذعية تعريفالفرع األول:           
  اللغة: فيالخلية : أوالً 
 طُت من الراقود أكمثل العساالت من ؽبا يعاًف ما غَت من النحل فيو يعسل ما: الخلية 

 .ذلك ؽبا يعمل
 كصبع ,فياا ليعسل تنقر أكخشبة  رةكوا فاي طُت من اػبلية سويت إذا »:الليث قال 

 ٔ.«اػباليا اػبلية
 من كاػبَِلي ة الن حل فيو تُػَعّسل الذم اؼبوضع كىو َخِلي ة صبعُ  اػَباليا »:قال ابن منظورو  

 َكَلِدىا عن َخَلتْ  اليت ىي كقيل َكَلد   على َعَطفتْ  اليت ىي: كقيل للَحْلب ُخلَِّيتْ  اليت اإِلبل
   ٕ. «أَيضنا َخِلي ة فاي تَرأَْموُ  َف كِإفْ  َتِىاغ َكَلدَ  كَرِئَمتْ 

شكاؿ متعددة أتكوف قابلة للتشكل ب اليتكالنواة  أكالوعاء أفاػبلية هبذا اؼبعٌت تعٌت اؼبكاف 
 حبسب طبيعة اؼبكاف كالزماف.
جسم  الوحدة البنائية الوظيفية يف ياػبلية يف األحياء ى ثانًيا: معنى الخلية اصطالًحا:

 3.اغبي. كتعترب أصغر كحدة بنائية يتكوف مناا الكائن اغبيالكائن 
ِِ   خاليا بدائية تتمكن من النمو, كتتغَت فاي كتعترب البويضة  ,نسجة جديدةأوف كّ تُؿ

ف لدياا القدرة على تكوين أذ إكثر قدرة, كثر بدائية كاألاؼبتخصبة من اػباليا اعبذعية األ

                                                           
 . ٖٖٚٛص  ٔتاج العركس ج  - ٔ
 .ٖٕٚص   ٗٔلساف العرب  مادة ) خ ؿ م ( ج - ٕ
 نت.على شبكة اإلنًت  اؼبوسوعة العربية العاؼبية ع:جيرا  - ٖ
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سناف, األك أصابع القدـ, أك أ ن ,األكككل جزء   ,نسجة داخل اعبسمم نوع من األأ
 ٔكاعبلد, يتكوف من خلية كاحدة.أ
 :اصطالًحا (stem cells)الخاليا الجذعية تعريفا: لثً ثا

 (   luripotent stem cells) تعرؼ باػباليا متعددة القدرات الخاليا الجذعية
بالغة من كىي خاليا غَت مكتملة االنقساـ, قادرة ربت ظركؼ مناسبة على تكوين خلية 
 أم عضو من أعضاء اعبسم, كبالتاِف يبكن اعتبارىا نظاـ إصالح كذبديد للجسم. 

يومنا من اإلخصاب,  ٕٔإُف  ٙخاليا بدائية تظار بعد  »:ىاني رزق بأنهاوقد عرفها د.
القابلية يف ىذه اؼبرحلة على النمو كالتطور كاالنقساـ من دكف حدكد,  كىي سبلك القدرة أك

م نوع من ا اؼبتتخصصة كلاا, كتتميز ىذه اػباليا بأهنا يبكن أف تتحوؿ إُف أكإعطاء اػبالي
سم البشرم تقريبنا, كىذا هبعلاا شيئنا شبيننا بالنسبة إُف العلماء أنواع أعضاء أكأنسجة اعب

 ٕ.« كالباحثُت يف العلـو الطبية كاغبيوية كالبيولوجية

 اعبنُت الباكر, مث يقل عددىا بعد خاليا موجودة يف» وعرفها د. محمد علي البار بأنها:
بإذف اهلل  ىذه اػباليا ؽبا القدرةلكناا تستمر إُف اإلنساف البالغ يف مواضع معينة, ك  ,ذلك
نوعنا من اػباليا  ٕٕٓأكثر من ـبتل  أنواع خاليا اعبسم, كاليت تقدر ب لتشكل تعاُف

 ٖ.«اؼبتختلفة األشكاؿ كاألحجاـ كالوظائ 
, اػباليا اعبذعية ىي خاليا كثَتة التواجد يف األجنة اغبديثة »ائال:ق محمد زىيروعرفها د.

كمن فبيزاهتا األساسية: أكالن تستطيع أف , يف بداية تكوين األجنة تكوف اػباليا كثَتة التواجدك 
تتكاثر فتولد خاليا مشاهبة ؽبا, ىذه اػباليا اليت لدياا االستطاعة الكاملة للتحوؿ إُف أم نوع 

مث تنزؿ إُف درجة أخرل خاليا ؽبا استطاعات متعددة ليست شاملة كلكناا  ,من األنسجة
تستطيع أف تتحوؿ إُف خاليا أخرل مثل اػبلية اعبذعية الدموية عددة تستطيع أف تتكاثر ك مت

                                                           
حلقة نقاش: )حبوث اػباليا اعبذعية ... نواحي أخالقية( ألعضاء اللجنة الوطنية لألخالقيات اغبيوية كالطبية   - ٔ

العزيز  ىػ دبدينة اؼبلك عبدٖٕٗٔرجب  ٛٔكالتقنية.. اؼبنعقدة يف العزيز للعلـو  ؼبعاىد البحوث دبدينة اؼبلك عبد
 ٕٔللعلـو كالتقنية.ص

 .ٔٛبيولوجيا االستنساخ د. ىاين رزؽ ص  - ٕ
حبث مقدـ للدكرة السابعة عشرة  ٖٕاػباليا اعبذعية كالقضايا األخالقية الفقاية د. ؿبمد علي البار. ص  - ٖ

اؼبواف   -ىػ ٕٗٗٔشواؿ  ٕٗ -ٜٔرمة اليت عقدت يف الفًتة ما بُت : للمجمع الفقاي اإلسالمي يف مكة اؼبك
 اجمللد الثالث. -ـٖٕٓٓديسمرب  ٛٔ -ٖٔ
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ا باستطاعتاا تتحوؿ إُف خاليا متتخصصة, إذا اػباليا اعبذعية أكالن باستطاعتاا أف تتكاثر كثانين 
 ٔ.«يا الدـ كاػباليا اؼبتتخصصة األخرلأف تتحوؿ مثل خال

 رابًعا: أنواع الخاليا الجذعية: 
 نوعين رئيسين:تتنوع الخاليا الجذعية إلى 

 كتسػػػتتخلن مػػػن :( Embryonic stem cells) خاليـــا جذعيـــة جنينيـــةالنـــوع األول: 
ككمػػا تسػػتتخرج مػػن أجنػػة اإلجاػػاض  دة يف مراكػػز العقػػمو البويضػػات اؼبتخصػػبة الفائضػػة اؼبوجػػ

 كتتنوع إُف: .ٕبتقنية استنساخ اػباليالسقط التلقائي أك أكا
" الكتل اػبلوية تشت  ىذه اػباليا من ؾبموعة الخاليا الجذعية المضغية: .ٔ

تسمى ك (  التلقيحبعد طبسة أياـ من جزء ىاـ من اؼبضغية الباكرة )ىي الباطنة " كاليت 
خاليا الكتلة اػبلوية  يبكن بعد استتخالصىذه اؼبرحلة بالكيسة األركمية.  اؼبضغة يف

الختالؼ  اهتا كتخاليا جذعية مصنعة, كنظرنااستنب , كيكوفةالباطن من الكيسة األركمي
فإف ىذه اػباليا يف اؼبتخترب ال تسلك مسار تطور  ,كسط االستنبات عن كسط الرحم

ٖاعبنُت.
 

كيطل  علياا البعض اػباليا اعبرثومية األكلية  الخاليا المنشئة الجنينية: .ٕ
(Primordial Germ Cells  ) ىذه اػباليا من اعبنُت حوؿ سن األسابيع كتستتخرج

كىذه اػباليا  ,اػبمسة إُف العشرة كبالتحديد من اػباليا اؼبنشئة األكلية يف منطقة اؼبناسل
 ,إذا كاف اعبنُت ذكرنا(أكخصيات  إذا كاف اعبنُت أنثى, مبايض) تكوف الغدة التناسلية

  ٗ.ناتاؼبكو  ةمتعددتعترب كلذا 

                                                           
حلقة نقاش: )حبوث اػباليا اعبذعية ... نواحي أخالقية( ألعضاء اللجنة الوطنية لألخالقيات اغبيوية كالطبية ؼبعاىد البحوث دبدينة  - ٔ

 .  ٖٕص اؼبلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية
 .ٙصؿباضرة بعنواف: تطبيقات اػباليا اعبذرية" للدكتور ظبَت عباس مدير مراكز الدكتور ظبَت عباس الطبية كـبتربات جينتيك. - ٕ
كاستشارم اؼبخ كاألعصاب يف رئيس إدارة الطب الباطٍت  -حبث بعنواف : تعري  باػباليا اعبذرية"للدكتور ؿبمد زىَت القاكم - ٖ

 كىو حبث مقدـ غبلقة  نقاش  بعنواف )حبوث اػباليا اعبذعية ... نواحي أخالقية( -يصل التتخصصيمستشفى اؼبلك ف
 . ٖٚص  -كالقضايا الفقاية كاألخالقية للدكتور ؿبمد علي البار -اػباليا اعبذعية - ٗ
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 مػػػن وبصػػػل علياػػػا :( Adult stem cells) خاليـــا جذعيـــة بالغـــة  هلـــةالنـــوع الثـــاني: 
 ٔلباع العظم أك من الثدم.ساف البالغ إما من خاليا الدـ أك اإلن

اػباليػا اعبذعيػػة اعبنينيػة تعػػد أفضػل مػػن اػباليػا اعبذعيػػة البالغػة العتبػػارين  كجػدير بالػػذكر أف
 علميُت كنبا: 

الػذم يسػاعدىا  telomerase) تيلػومَتاس ) عبذعية اعبنينية تفػرز إنػز مأف اػباليا ا [1]
 على االنقساـ باستمرار, كبشكل هنائي بينما اػباليا اعبذعية البالغة ال تنتج ىذا اإلنػز م

 قليلة كعلى فًتات متباعدة فبا هبعلاا ؿبدكدة العمر.بكميات  إال
وؿ إُف صبيػػػػع األنسػػػػجة اؼبوجػػػػودة  سػػػػم أف اػباليػػػا اعبذعيػػػػة اعبنينيػػػػة قػػػػادرة علػػػػى التحػػػػ [2]

اإلنسػػػاف, بينمػػػا اػباليػػػا اعبذعيػػػة البالغػػػة ال تتمتػػػع ىػػػذا القػػػدر الكبػػػَت مػػػن القػػػدرة علػػػى 
 ٕالتحوؿ, فبا هبعل اػباليا اعبذعية اعبنينية أفضل من اػباليا اعبذعية البالغة.

 الفرع الثاني: الفرق بين الخاليا الجذعية والخاليا الجسدية األخرى

ش  العلماء من خالؿ البحث على اػباليا اغبيوانيػة كجػود اػباليػا اعبذعيػة الػيت كتا 
بػػػذلك اسػػػتحقت اػباليػػػا اعبذعيػػػة ك  ,نػػػوع مػػػن اػباليػػػا اعبسػػػميةأم يبكػػػن ؽبػػػا أف تتمػػػايز إُف 

" خاليا ذات مكونات متعددة " دبعٌت أف فياا طاقة كامنة سبكناا من أف تتحػوؿ إُف كص 
 ابينما زبػتن خاليػا اعبسػم عمومنػ ,اليت تربو أنواعاا عن اؼبائتُتأم نوع من اػباليا األخرل 

كتخاليػػا الكبػػد كالعضػػالت, تنفػػرد اػباليػػا اعبذعيػػة بكوهنػػا غػػَت متحيػػػزة كال ة  بوظػػائ  ؿبػػدد
ا جديػػدة مشػػاهبة ؽبػػا متتخصصػػة, كعلػػى ذلػػك فاػػي خاليػػا تسػػتطيع االنقسػػاـ كتكػػوين خاليػػ

ي تبقػػػى غػػػَت متتخصصػػػة إُف أف تتلقػػػى إذف فاػػػ ,أف تنػػػتج خاليػػػا متتخصصػػػة كتسػػػتطيع أيضنػػػا
  مؤشرات خاصة تدفعاا للتطور إُف خاليا متحيزة. 

                                                           
 خ كاألعصابكاستشارم اؼبرئيس إدارة الطب الباطٍت  -تعري  باػباليا اعبذرية"للدكتور ؿبمد زىَت القاكم - ٔ

كالقضايا الفقاية  -اػباليا اعبذعية -حبث مقدـ غبلقة النقاش السابقة -نائب العلـو العصبية يف مستشفى اؼبلك فيصل التتخصصي
 .ٕٗص  -كاألخالقية للدكتور ؿبمد علي البار

2
للدراسات العليا كالبحث العلمي,  ككيل كلية العلـو –للدكتور صاٌف بن عبد العزيز الكر ّم  –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  - 

 .111ص حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف دكرتو السابعة عشر. –كبركفيسور يف علم األجنة التجرييب, كزراعة اػباليا اعبنينية. 
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استتخداـ اػباليا يف  للتخاليا اعبذعية نبا السبب الرئيسىاتُت اػباصيتُت اؼبميزتُت تعد ك 
, كفيما يلي جدكؿ بسيط: لتالفة أكاألنسجة اؼبريضةااعبذعية للتعويض عن اػباليا اعبسمية 

 الخاليا الجسدية والخاليا الجذعية:مقارنة بين لل
 الجذعية ايالخال الجسدية ايالخال وجو المقارنة
ليست متتخصصة كتستطيع أف تتتخصن  خاليا متتخصصة التخصص

لاا قدرة ىائلة على التحوؿ , ففيما بعد
فاي تستطيع التحوؿ إُف أم نوع من 

 أنسجة اعبسم
اثلة تنقسم كتولد خاليا جديدة فب   االنقسام والتوالد

ؽبا يف الشكل كالوظيفة كتعمل 
 .بنفس الطريقة اليت تعمل هبا

تنقسم كتولد خاليا فباثلة ؽبا من حيث 
 .إهنا غَت متتخصصة

 
 طرق االستفادة من الخاليا الجذعية: الفرع الثالث

 يلي: كمناا ماإف ؾباالت االستفادة من اػباليا اعبذعية متعددة 
 :عية في عالج األمراض: االستفادة من الخاليا الجذأوالً 

إف االستفادة من اػباليا اعبذعية تكمن يف قدرهتا على التشكيل, كإعطاء كافة 
أنواع األنسجة كاػباليا مثل خاليا القلب, كالكبد, كالكلى, كالدـ, فاألمل معقود على 
االستفادة مناا يف عالج كثَت من األمراض مثل البوؿ السكرم, كالفشل الكلوم, 

ك عن طري  االستزراع اؼبوضعي, ػبلقية, كمعظم أنواع السرطاف, كيتم ذلت ااكالتشوى
التالفة أك اليت توقفت عن  اغبقن الوريدم للتخاليا اعبذعية, لتحل ؿبل اػباليا اؼبصابة, أكأك 

 يلي: كمن ؾباالت االستفادة من اػباليا اعبذعية يف العالج ما ٔالعمل.
 : معالجة أمراض الجهاز العصبي: [أ]

                                                           
ككيل كلية العلـو للدراسات العليا  –العزيز الكر ّم  للدكتور صاٌف بن عبد –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  - ٔ

حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف  –كالبحث العلمي, كبركفيسور يف علم األجنة التجرييب, كزراعة اػباليا اعبنينية. 
 .٘ٓٔدكرتو السابعة عشر. ص 
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العلماء من ربويل اػباليا اعبذعية إُف خاليا عصبية, فبا أتاح ألكؿ مرة يف  سبكن
تاريخ البشرية األمل يف عالج األمراض العصبية, عن طري  حقن بعض اػباليا العصبية يف 

 كمن أمثلة تلك األمراض: حيث ربل اػباليا العصبية ؿبل اػباليا التالفة, , ٔمكاف اإلصابة
, كذلك عن طري  حقن الدماغ خباليا جذعية لل الرعاش(مرض بار نسون )الش -1

تلك اػباليا بسائل حوؿ اغببل الشوكي لفئراف  تحقنفكقد مت ذبربتاا على فئراف,  ٕعصبية,
مريضة, كبعد ثالثة شاور استطاعت معظم الفئراف ربريك أطرافاا, كاستعادة حالتاا 

ل لتوجيو خاليا جذعية جنينية كىناؾ ذبارب أخر  ٖالطبيعية يف اؼبشي, كاختفاء الشلل.
أمُت اليت يتسبب قصاا يف إهباد اؼبرض, مث يتم يا العصبية اؼبنتجة ؼبادة أدكبالتعطي اػبال

 حقناا يف اؼبخ. 
حوادث  , كما يفمالفقر  الساقُت نتيجة إصابات العمود يفمعالجة الشلل الكلى  -2

بالظار, كقد قبح فري  من  ياغببل الشوك السيارات عن طري  زرع اػباليا اعبذعية يف
إعادة اغبركة للمصابُت هبذا النوع من الشلل, عن طري  أخذ خاليا  اؼبصريُت يف األطباء

من لباع العظم كاألغشية الداخلية اؼببطنة لألن  مع خليط من  -جذعية من اؼبصاب 
 لعدد عشرين حالةبإجراء ىذه اعبراحات  لفري  الطيبكقد قاـ ا النتخاع الشوكي, سائل
دبساعدة دعائم فبا  يمعظمام اغبركة, كسبكن سبعة من اؼبرضى حىت اآلف من اؼبش استعاد

 ٗ.العاَف عالج مثل ىذه اغباالت على مستول كسبقنا طبي ا تارىبي ا يف يعد قباحنا

  ٘.قن الدماغ خباليا جذعية عصبيةحب كذلك معالجة الزىايمر) الخرف(  -3
 ٙة.معالجة الشلل الناتج عن الجلط -4

                                                           
حلقة نقاش: )حبوث اػباليا اعبذعية ... نواحي أخالقية( ألعضاء اللجنة الوطنية لألخالقيات اغبيوية كالطبية  - ٔ

 تطبيقات اػباليا اعبذعية للدكتور ظبَت عباس. -العزيز للعلـو كالتقنية دينة اؼبلك عبدؼبعاىد البحوث دب
حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف   -ٕٓص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٕ

 دكرتو السابعة عشر اؼبنعقدة يف مكة اؼبكرمة. 
 .ٙٓٔص  -العزيز الكر مّ  للدكتور صاٌف بن عبد –مية نظرة عل –اػباليا اعبذعية  - ٖ
 . كقاؿ: إف اؼبصدر ىو أخبار مصر.ٕٛٓٓ/ ٛ/ٚٔمنتديات صوت القرآف اغبكيم يف  –مدكنات مكتوب  - ٗ
حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف   -ٕٓص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٘

 ر اؼبنعقدة يف مكة اؼبكرمة. دكرتو السابعة عش
 اؼبرجع الساب  الصفحة نفساا. - ٙ
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د سبكن , كقمعالجة مرض الضمور العضلي الناتج عن تصلب النخاع الشو ي -5
 .ٔإجراء التجارب على الفئرافذلك بالعلماء من 

 : في معالجة أمراض السكري:[ب]
 األنسولُتمن اؼبعلـو أف مريض السكرم يعاين من نقن شديد يف مستول ىرموف 

, أما اآلف  فقد ظارت األنسولُتف باستتخداـ الذم تفرزه اػباليا البنكرياسية, كالعالج يكو 
قدرة على   فكرة استتخداـ اػباليا اعبذعية يف عالج مرضى السكرم, فاػباليا اعبذعية ؽبا

ـبتلفة )خاليا بيتا كخاليا  التمايز كإعطاء أم نوع من اػباليا, كخاليا البنكرياس على أنواع
( pancreatic polypeptide) سيةالبنكريا كخاليا دلتا كخاليا متعددة الببتيدألفا 

, Betaىي خاليا بيتا  األنسولُتاؼبتتخصصة يف إفراز ىرموف  اػباليا أف كاؼبعركؼ علمي ا
؟ ىذا األنسولُتفال يكفي أف تتمايز اػبلية اعبذعية إُف خاليا بيتا البنكرياسية فقط لتعطي 

 ا من ذبارهبم على نسبةمن الناحية النظرية البحتة صحيح, كقد أثبتو بعض العلماء كحصلو 
ػباليا البنكرياس  علمية أخرل ذبعل لوجود األنواع األربعة كلكن أحباثنا األنسولُتمن ىرموف 

, كىذا ما وبتم األنسولُتإلعطاء نسبة أعلى من ىرموف  مع بعضاا دكرنا إهبابي ا كضركري ا
زراعة اػبطوط اػبلوية من , مث ٕضركرة ربويل اػباليا اعبذعية كسبايزىا إُف األنواع األربعة

اػباليا البنكرياسية اؼبشتقة من اػباليا اعبذعية البشرية لتحد من اغباجة إُف حقن 
 األنسولُت.

 : في عالج أمراض القلب.[ج]
كتقـو فكرة عالج أمراض القلب على تكوين خاليا عضلية قلبية من اػباليا 

القدرة الوظيفية للقلب الضعي , اعبذعية, مث تزرع يف عضلة القلب الضعيفة هبدؼ ربريك 
 ٖكقد قبحت تلك التجربة على فئراف التجارب.

 : في عالج أمراض الدم:[د]
                                                           

 ـ.ٕٔٓٓيولية  ٕٙالعدد الصادر يف  -Wall Street Journalصحيفة ككؿ سًتيت جورناؿ  - ٔ
بعنواف: ) اػباليا اعبذعية.. كإنتاج  –عن اػباليا اعبذعية يف العدد اغبادم عشر من ؾبلة اإلعجاز العلمي مقاؿ: - ٕ

العزيز,  أستاذ علم األجنة كزراعة اػباليا . جامعة اؼبلك عبد -العزيز الكر مّ  ( لكل من: أ.د. صاٌف بن عبداألنسولُت
 العزيز. أستاذ مساعد علم األجنة كزراعة اػباليا . جامعة اؼبلك عبد-ك د. فاطمة ؿبمد سعد القدسي

 .ٚٓٔص  -لكر مّ العزيز ا للدكتور صاٌف بن عبد –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  - ٖ
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للتخاليا اعبذعية, صنع اػباليا الدموية دبتختل  أنواعاا,  اؼبامة التطبيقاتمن 
  GRAFTالعديد من األمراض مثل اللوكيميا, حيث تستتخدـ  يف إهباد غريسة لعالج 

  1.ذعية موجاة ضد اػباليا السرطانية حبيث ال تصيب اػباليا السليمةمن اػباليا اعب
 : في عالج أمراض الجهاز المناعي: [ىـ]

تعترب اػباليا اعبذعية ىي اؼبصدر األساسي لتكوين اعبااز اؼبناعي, كلذلك فإف 
عالج أم قصور باعبااز اؼبناعي يتم عن طري  زرع خاليا جذعية, كمن أمثلة أمراض 

 ؼبناعي اليت يبكن معاعبتاا باستتخداـ اػباليا اعبذعية ما يلي:اعبااز ا
 ٕ.Sevr Combined Immunodeficiencyمعاعبة القصور الشديد اؼبركب يف اعبااز اؼبناعي  -ٔ
 األمراض اؼبناعية الذاتية: ؿبل خاليا اعبااز اؼبناعي عند زبربو بواسطة ؿللحلو  -ٕ

Autoimmune diseases.ٖ 
اـ ديف جسم اؼبريض لألعضاء اليت يبكن زرعاا, كبالتاِف تقلل من استتخحداث تقبل إل -ٖ

 ٗكاليت تسبب مضاعفات.تثبيط اؼبناعة أدكية 
موجاة تستعمل ضد اػباليا احملتوية على  GRAFTتستتخدـ يف إهباد غريسة  -ٗ

فَتكسات موجودة باعبسم, كال يبكن القضاء علياا إال بالقضاء على خاليا اعبسم السليمة  
اع الفَتكسات مثل: فَتكس أبشتاين ألخرل, كهبذه القذائ  اؼبوجاة يبكن معاعبة بعض أنو ا

 عوز اؼبناعة اإلنساين(فَتكس اإليدز ) أك ( Epstein Barr Viru (EBV) بار

Virus(HIV ) . Human lmmuno Deficiency ).٘ 
 : في العالج الجيني:]و[

                                                           
حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف   -ٕٓص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٔ

 دكرتو السابعة عشر اؼبنعقدة يف مكة اؼبكرمة. 
ي يف حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالم  -ٕٓص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٕ

 دكرتو السابعة عشر اؼبنعقدة يف مكة اؼبكرمة. 
 اؼبرجع الساب  الصفحة نفساا. - ٖ
حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف   -ٕٓص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٗ

 دكرتو السابعة عشر اؼبنعقدة يف مكة اؼبكرمة. 
 .ٕٕاؼبرجع الساب  ص  - ٘
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ية قبل غرساا يف اؼبرضى, كمن كذلك عن طري  التحكم يف جينات اػباليا اعبذع
 ا ما يلي: ري  ىندسة اػباليا اعبذعية كراثي  أمثلة األمراض اليت يبكن معاعبتاا عن ط

الذم يصيب  Adenosine Deaminase Deficiency  معاعبة نقن إنز م األدينوزين -ٔ
 ٔاألطفاؿ كيؤدم إُف كفاهتم.

 د.معاعبة األمراض الوراثية اؼبتنقلة عرب جُت كاح -ٕ
 : مجاالت أخرى لالستفادة من الخاليا الجذعيةثانًيا

 اػباليا اعبذعية فياا, من أمثلتاا ما يلي: ىناؾ ؾباالت أخرل يبكن االستفادة من
حيث يبكن االستفادة مناا يف تطوير العقاقَت الطبية, : أوال: في مجال صناعة األدوية

 ة هبا.للمعاعب, كتأمُت أفضل السبل كمعرفة آثارىا اعبانبية
التجارب اليت  , بدالن من اختبارىا على حيواناتيبكن عن طريقاا اختبار ظبية األدكيةكما 

لإلنساف, فبا قد يتسبب يف كفاة البعض أثناء ذبربتاا نتيجة عدـ  ليست مطابقة سبامنا
 ٕتطابقاا.

: حيث يبكن من خالؽبا معرفة زبصن اػباليا من : في مجال معرفة نمو األجنةثانًيا
 ٖزبصن اػباليا.كيفية اليا اعبذعية األساسية, كمعرفة مبو اإلنساف, ك اػب
    

                                                           
 .ٚٓٔص  -للدكتور صاٌف بن عبدالعزيز الكر مّ  –نظرة علمية  –اليا اعبذعية اػب - ٔ
للدكتور ؿبمد بن عبد الغفار الشري  حبث مقدـ للندكة العاؼبية حوؿ "اػباليا  -متطلّبات التربع باألنسجة - ٕ

من نوفمرب سنة  ٘-ُٖت األحباث, اؼبستقبل, األخالقيات, التحديات", اؼبنعقدة يف القاىرة يف الفًتة ب -اعبذعية 
 .ٖٔـ. ص ٕٚٓٓ

 .ٚٓٔص  -العزيز الكر مّ  للدكتور صاٌف بن عبد –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  - ٖ
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 المبحث األول
 .و التجارب ها في العالجاالستفادة منالحصول على الخاليا الجذعية و  حكم  

مشركعية االستفادة من اػباليا اعبذعية إذا   خالؼ بُت العلماء يف ال: تقسيم 
مشركعية  غبكم علىكمن مث فإف ا ,قة مشركعةكتتم بطري ,كانت من مصدر مشركع
 يتوق  على أمرين نبا:يف العالج أكالتجارب العلمية, استتخداـ اػباليا اعبذعية 

 . ؼبصدر الذم أخذت منو ىذه اػبالياا إباحة األمر األكؿ: 
 تتم هبا العملية. مشركعية الطريقة اليت :األمر الثاين

 فروع : ثالثة  ىذا المبحث إلى يولذا ينقسم الكالم ف
  .مصادر اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية الفرع األكؿ:

 اغبكم الشرعي للحصوؿ على اػباليا اعبذعيةالفرع الثاين: 
 .التجارب ك عالج اليف  حكم االستفادة من اػباليا اعبذعيةالفرع الثالث: 

 (Stem Cells )  مصادر الحصول على الخاليا الجذعية: الفرع األول
ا  فمناا ما مصادر اػباليا اعبذعية,تتعدد      يؤخذ من األجّنة البشرية اؼبسقطة عمدن

أكعن طري  التلقيح اؼبتعمد بُت بييضة من متربعة كحيواف منوم من متربع, أكعن طري  
كقد يكوف اغبصوؿ على ىذه اػباليا اعبذعية عن طري  األجنة , االستنساخ العالجي

عند ك ركع أكمن اغببل السرم, أكمن اؼبشيمة للمواليد اجملاضة تلقائي ا, أكبسبب عالجي مش
إذ ليس على حدة, كل مصدر البد من النظر يف   اػباليا اعبذعية االستفادة من اغبكم على
فيو  ىعطهبوز أف يُ  ف ما وبتاج إُف تفصيل الأل ا؛عامن  احكمن أف كبكم علياا  من اؼبناسب
البنا ألنو غ منعو؛لكل مصدر عبوازه أك  اؼبناسبةالبد من إهباد الضوابط ككذلك  ,حكم عاـ

مناا  ىذه اؼبصادرأف  كما ,ينظر إُف الضوابط الشرعية كالُ  ,نظر إُف اعبزئيات اؼبتخالفةيُ  ما
كسوؼ أبُت  ما ىو مشركع, كمناا ما ىو غَت مشركع, كمناا ما ىو ـبتل  يف مشركعيتو.

 : الفركع اآلتية ذلك يف
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 من مصادرىا حصول على الخاليا الجذعيةالفرع الثاني: الحكم الشرعي لل

تتعدد مصادر اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية, فمناا ما ىو مشركع, كمناا ما ىو 
كتتوافر فياا شركط هبوز أخذ تلك اػباليا مناا  اليت اؼبشركعة ىي رغَت مشركع, كاؼبصاد

 اؼبشركعية كىى:
  .أال يتعل  هبا ح  الغَت -ٔ
 نساب. ُف اختالط األإال تؤدم أ -ٕ
 ٔضرار. أال يًتتب علياا ضرر أك -ٖ

 :وفيما يلي بيان تلك المصادر والحكم الشرعي للحصول على الخاليا الجذعية منها
كقد مت اكتشاؼ أخذ اػباليا اعبذعية من : 2الحبل السري المصدر األول: المشيمة أو

ػباليا , كيعد أخذ اAnthrogenesi 3ـ على يد شركة ٕٔٓٓيف إبريل عاـ  اؼبشيمة
, حيث ال يًتتب ٗاغببل السرم ىو اغبل األمثل للحصوؿ علياا اعبذعية من اؼبشيمة أك

 عليو أم مشكالت, ألهنما سَتمياف أصال, فتكوف االستفادة مناما أفضل من رمياما.

 مميزات الحصول على الخاليا الجذعية من الحبل السري: 
 الطفل. ال يشكل استتخالصاا خطرنا على األـ أك -ٔ
 ساولة اغبصوؿ علياا. -ٕ
 ساولة التعامل معاا كتكثَتىا, كإمكانية حفظاا لفًتات طويلة. -ٖ
 قلة األخطار من استعماؽبا. -ٗ

                                                           
  282 ص 3ج لآلمدي األحكام - 1

كاغببل السرم ىو: تكوين يشبو اغبْبل, يصل اعبنُت داخل الرحم باؼبشيمة , كوبتوم على شريانُت ككريد كاحد,  - ٕ
ناف الدـ احململ بنواتج االحًتاؽ من اعبنُت إُف اؼبشيمة, كوبمل الوريد الدـ احملتوم على األكسجُت كاؼبواد وبمل الشريا

 .اؼبوسوعة العربية العاؼبية . يراجع:الغذائية كالوارد من دـ األـ إُف اعبنُت
ة العلـو للدراسات العليا ككيل كلي –العزيز الكر ّم  للدكتور صاٌف بن عبد –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  - ٖ

حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف  –كالبحث العلمي, كبركفيسور يف علم األجنة التجرييب, كزراعة اػباليا اعبنينية. 
 .ٕٓٔدكرتو السابعة عشر. ص 

  ـ.ٕٔٓٓفرباير  ٕٓجامعة " ساكت فلوريدا" األمريكية يف  تقرير - ٗ
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 قلة القيود األخالقية على استتخداـ ىذا النوع من اػباليا. -٘
 الحكم الشرعي للحصول على الخاليا الجذعية من الحبل السري أو المشيمة:   
كقد أجاز ؾبمع   ,عية اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية من ذلك اؼبصدرمشرك  خالؼ يف ال

 الفقو اإلسالمي اغبصوؿ علياا من اؼبشيمة كاغببل السرم بشرط كاحد كىو:
 ٔأف يأذف الوالدين يف ذلك. -ٔ

 2الجنين السقط تلقائًيا أولسبب عالجي يجيزه الشرع. :المصدر الثاني

سبب ظاىر, كوبدث تلقائينا دكف أف : ىو الذم وبدث بدكف والسقط التلقائي
يقـو شتخن ما بإحداثو, كلو أسباب عديدة: نتيجة خلل يف البويضة اؼبلقحة بسبب خلل 

( أكنتيجة كجود خلل يف جااز اؼبرأة التناسلي مثل عيوب الكر كموسومات) يف الصبغيات
ىرم كالز  ,نتيجة أمراض عامة يف األـ مثل مرض البوؿ السكرم خلقية يف الرحم, أك

َكنُِقرُّ يف اأْلَْرَحاـِ َما  قاؿ تعاُف: ٖأكنقن ىرموف الربكجسًتكف لدل األـ. ,كأمراض الكلى
 [.٘]سورة اغبج:اآلية  َنَشاُء ِإَُف َأَجل  ُمَسم ى مُث  لُبْرُِجُكْم ِطْفالن 
بسبب ال يعود إُف ذلك لضركرة طبية, أك  يكوف والسقط بسبب عالجي يجيزه الشرع,

إلنساف, كعالج مرض يف اؼبرأة يزداد سوءنا باغبمل, أك أف يكوف اغبمل يادد اختيار ا
صحتاا, أكيادد حياهتا, ككذلك من أمثلة السقط الذم هبيزه الشرع  إذا ثبت أف اعبنُت 

 كالبد من كجود عدة ضوابط إلجازة اإلجااض كىي كما يلي:  مشوه.
 أف يوجد مرض حقيقي يعرض حياة األـ للتخطر. -ٔ

 عالج ىذا اؼبرض إال باإلجااض. أف يتعذر -ٕ

                                                           
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -سنة اػبامسة عشرةال –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٔ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٜٕٗص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٕ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٖٜٕص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
ادة الدكتور ؿبمد علي البار مستشار قسم سع -إعداد  –إجراء التجارب على األجنة اجملاضة كاألجنة اؼبستنبتة  - ٖ

كعضو الكليات اؼبلكية لألطباء  -جامعة اؼبلك عبد العزيز -الطب اإلسالمي دبركز اؼبلك فاد للبحوث الطبية
 .ٖٖ٘ٔالعدد السادس ص  –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  –باؼبملكة اؼبتحدة 
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أف يقرر من يوثػ  بقولػو مػن األطبػاء أف اإلجاػاض ىػو السػبيل الوحيػد السػتنقاذ  -ٖ
 ٔاألـ.

اعبنُت قبل نفخ الركح ) أم قبل مركر مائة كعشرين إسقاط كىنا يفرؽ الفقااء بُت 
ح, أما يومنا على اغبمل(, كبعدىا, فيجيزكف إسقاط اغبمل لألسباب السابقة قبل نفخ الرك 

 بعد نفخ الركح فال هبيزكه إال إذا كاف يف بقائو خطر مؤكد على حياة األـ. 
: فتول اجملمع الفقاي لرابطة العاَف اإلسالمي يف ومن الفتاوى الواردة في ىذا الشأن 

 ٚٔ - ٓٔىػ /  ٓٔٗٔرجب  ٕٕ - ٘ٔدكرتو الثانية عشرة اؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف 
 فيو أف اجمللس قرر بأكثرية األصوات ما يلي:ـ كالذم جاء  ٜٜٓٔفرباير 

هبوز إسقاطو, كلو كاف التشتخين الطيب مل قد بلغ مائة كعشرين يومنا الإذا كاف اغب -ٔ
يفيد أنو مشوه اػبلقة إال إذا ثبت بتقرير عبنة طبية من األطباء الثقات اؼبتختصُت أف بقاء 

طو سواء كاف مشوىنا أـ ال دفعنا فعندئذ هبوز إسقا ,اغبمل فيو خطر مؤكد على حياة األـ
 ألعظم الضررين.

قبل مركر مائة كعشرين يومنا على اغبمل إذا ثبت كتأكد بتقرير عبنة طبية من األطباء  -ٕ
اؼبتختصُت الثقات, كبناء على الفحوص الفنية باألجازة كالوسائل اؼبتختربية أف اعبنُت مشوه 

ككلد يف موعده ستكوف حياتو سيئة كآالمنا  تشويانا خطَتنا غَت قابل للعالج, كأنو إذا بقي
فعندئذ هبوز إسقاطو بناء على طلب الوالدين, مث أكصى اجمللس  األطباء  ,عليو كعلى أىلو

 ٕكالوالدين بتقول اهلل كالتثبت يف ىذا األمر.
كاعتربت اؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبية عدـ جواز اإلجااض إال للضركرة 

ركُت يف الندكة جواز اإلجااض قبل سباـ األربعُت يومنا, كخاصة القصول كرأل بعض اؼبشا
 ٖعند كجود األعذار.
 :لسبب يجيزه الشرع ألخذ الخاليا الجذعية من السقط التلقائي أوالحكم الشرعي 

                                                           
  – الدكتور : خالد بن علي اؼبشيقحالدكتور : خالد بن علي اؼبشيقح  من إلقاء الشيخمن إلقاء الشيخ  م الثاينالقس - اؼبسائل الطبية كاؼبعامالت اؼبالية اؼبعاصرةاؼبسائل الطبية كاؼبعامالت اؼبالية اؼبعاصرة  - ٔ

 .9ص  -نستخة مصححة كمفارسة - سامي بن ؿبمد البكر, ك أبو عبد الرزاؽ ؿبمد اؽبوساكم -كتباا

 .ٖٕٙٔالعدد التاسع ص  –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  -ؿبمد علي البار د/ اإليدز كمشاكلو  - ٕ
 .ٖٕٙٔؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي العدد التاسع ص  -كالفقاية د/ؿبمد علي البار اإليدز كمشاكلو االجتماعية - ٖ
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كقد اختل   ,كم باؼبيتةاىذه اؼبسألة مبٍت على حكم التد يفاغبكم الشرعي    
 : رأيُت الفقااء يف حكم التداكم باؼبيتة على

كاؼبالكية )خالفنا البن عبد السالـ( كالظاىرية, عدـ جواز  ٔيرل اغبنفية الرأي األول:
كسر عظم : »  االنتفاع بأجزاء اإلنساف اؼبيت, منعنا من انتااؾ حرمة اآلدمي؛ كلقولو 

 ٕ« .اؼبيت ككسر عظم اغبي 
 ٖ.«ميت فيما حـر علياا إف اهلل َف هبعل شفاء أ »:أنو وبـر التداكم باؼبيتة؛ لقولو ك  

ـُ  كاؼبيتة ؿبرمة بكتاب اهلل تعاُف, يف قولو:  [.ٖ]سورة اؼبائدة:  ,ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َكالد 
 ٗ«.إف اهلل خل  الداء كالدكاء, فتداككا, كال تتداككا حبراـ:» قولو ل ال هبوز التداكم هباك 

فيحـر التداكم باػبمر   »باغبراـ. كقاؿ الشوكاين: هنى عن التداكم : أف النيب وجو الداللة
 »: كما وبـر شرهبا, ككذلك سائر األمور النجسة, أكاحملرمة كإليو ذىب اعبماور, كقولو 

. أم ال هبوز التداكم دبا حرمو اهلل من النجاسات كغَتىا فبا حرمو اهلل  «كال تداككا حبراـ 
  ٘«.كلو َف يكن قبسا
كاغبنابلة  ٚ, كبعض اؼبالكية, كالشافعيةٙاور الفقااء ) بعض اغبنفيةيرل صب الرأي الثاني:

كالزيدية ( جواز االنتفاع بأجزاء ميتة اآلدمي, كعللوا ذلك بأف حرمة اآلدمي اغبي أعظم 
يرل الشافعية, جواز التداكم  ميع النجاسات سول اؼبسكر, كذلك كلذا  ؛من حرمة اؼبيت

, كيقـو مقامو من الطاىرات, فإذا َف يوجد غَت اؼبسكر عند عدـ كجود دكاء غَته يغٍت عنو
                                                           

 . ٕٓ/ ٔاؽبداية  - ٔ
( ك ٕٖٚٓرقم ) -ٖٕٔ/ٕ اعبنائز, باب يف اغبفار هبد العظم ىل يتنكب ذلك اؼبكاف, أخرجو أبو داكد يف سننو, ؾ - ٕ

رقم  -ٙٔ٘/ٔاب يف الناي عن كسر عظاـ اؼبيت, اعبنائز, ب ؾ كابن ماجة يف سننو, -قاؿ الشيخ األلباين : صحيح
(ٔٙٔٙ.)   

. كقاؿ احملق  د . عبد الغفور البلوشي : يف إسناده حساف بن ٜٖٔ/ ٗذكره إسحاؽ بن راىويو يف مسنده,  - ٖ
 ـبارؽ كثقة ابن حباف كبقية رجالو رجاؿ الصحيح.

( كقاؿ: ٕٛٛٛرقم ) -ٔٗٔ/  ٘كم باغبراـ , الطب . باب الناي عن التدا ه اؽبيثمي يف ؾبمع الزكائد, ؾركا - ٗ
الطب كالرقى كالطاعوف, الفصل األكؿ يف  ؼبتقي اؽبندم يف كنز العماؿ, ؾكذكره ا -ركاه الطرباين كرجالو ثقات
 (.ٖٕٛٓٛ, رقم )ٙ/  ٓٔالًتغيب كفيو ذكر األدكية 

  ٕ٘/ ٗسبل السالـ للصنعاين   .ٙٚ/  ٜنيل األكطار للشوكاين  - ٘
 .ٕٚٚ/  ٗبدائع الصنائع   - ٖ٘ٓ/  ٚوط اؼببس - ٙ
 . ٛٗٗ/  ٔاؼباذب   -ٜٕٚ/  ٗمغٍت احملتاج  - ٚ
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َفَمِن  عمال بقولو تعاُف: ٔللنفس البشرية من اؽبالؾ  للضركرة, إنقاذنادكاء جاز التداكم بو 
َر بَاغ  َكاَل َعاد  َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِو   من البقرة[. ٖٚٔ] اآلية  اْضطُر  َغيػْ

لعبد الرضبن بن عوؼ ؼبكاف حكة بو, فقد ركم عن اغبرير  كقد احتجوا بإباحة النيب  
 ٕرخن لعبد الرضبن بن عوؼ, كالزبَت يف لبس اغبرير غبكة كانت هبما. أنس أف النيب 
أباح لبس اغبرير لعبد الرضبن بن عوؼ من أجل ما أَف بو من  أف الرسوؿ وجو الداللة: 

داكم باؼبيتة طلبنا للربء كالشفاء مرض, كاغبرير حراـ على الرجاؿ لبسو , فإنو يقاس عليو الت
 فبا أَف باإلنساف من أمراض.

فتول  ىيكقد صدرت ؾبموعة من الفتاكل من دار اإلفتاء اؼبصرية حيث كانت أكؿ فتول 
 واز غرس قرنية العُت من  -ـٕٜ٘ٔمفىت مصر عاـ  -الشيخ: ؿبمد حسنُت ـبلوؼ

ؿ نفس اؼبوضوع, مث ـ حو ٜٜ٘ٔعاـ  يفشتخن ميت آلخر, مث فتول الشيخ: مأموف 
 يفـ  واز غرس األعضاء, مث فتول الشيخ: خاطر ٜٙٙٔعاـ  يف مفتول الشيخ: ىريد

ـ  واز ٜٜٚٔعاـ  يفـ  واز غرس األعضاء, مث فتول الشيخ: جاد اغب  ٖٜٚٔعاـ 
 ٖ.التربع باألعضاء من األحياء كاألموات

رمات إال التداكم باػبمر فإنو : الراجح ىو رأم الشافعية يف أنو هبوز التداكم باحملالترجيح
ال هبوز إال عند الضركرة, كمن بُت احملرمات )اؼبيتة( كرأم اغبنفية أنو هبوز التداكم باحملـر إذا 

جواز االنتفاع باػباليا اعبذعية من  كؽبذا فإف؛ تعُت عالجنا ؽبا على يد طبيب مسلم حاذؽ
ا ألسباب البقاء ؽبا, كخباصة أف السقط اؼبيتة  السقط اآلدمي فيو إحياء للنفس اآلدمية كمدن

حفاظ على النفس, يو فيتة اؼبإف َف ينتفع هبا ربلل كصار ترابنا, فإنقاذ نفس حية بشيء من 
ىو ىدؼ مشركع كمصلحة مقررة شرعنا كمعتد هبا فضالن عن أف رعاية ك كإحياء ؽبا, 

                                                           
 .ٓ٘/  ٜ للنوكم اجملموع - ٔ
 (.ٕٗٙٚرقم ) -ٜٙٓٔ/ٖأخرجو البتخارم يف صحيحو, كتاب اعبااد كالسَت, باب اغبرير يف اغبرب,  - ٕ
, اجمللد العاشر, نشر اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية ؾبموعة الفتاكل اإلسالمية الصادرة عن دار اإلفتاء اؼبصرية - ٖ

 كما بعدىا. ٖٔٔىػ صػ ٓٓٗٔ
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ساس  سمو, إذ مصلحة اغبي يف امتداد حياتو, أكُف من رعاية مصلحة اؼبيت يف عدـ اؼب
 ٔجسمو إُف ربلل كإُف فناء.

لسبب هبيزه الشرع يف حالة  هبوز االستفادة من السقط التلقائي أكوقد سبق أنو 
الضركرة, كاستتخالص اػباليا اعبذعية لعالج من وبتاجوف إلياا من اؼبرضى, كيطب  علياا 

قر األمر على جواز يف ىذه اغباؿ ما يطب  على اإلنساف غَت اعبنُت بعد كفاتو, كقد است
. كهبذا ٕأخذ األعضاء من اإلنساف بعد كفاتو إذا أذف يف ذلك قبل كفاتو, أك أذف كليو

 يكون أخذ الخاليا الجذعية من تلك األجنة جائًزا بضوابط وىي:
 إذف الوالدين يف استتخالص اػباليا اعبذعية من السقط. -ٔ
عبواز أمر عارض بسبب العالج فال ألف األصل فياا التحر م كاأف يكوف ذلك لضركرة,  -ٕ

اغبكمة من ربر م ىذه احملرمات باتساع  يفام من اعبواز أف أصلاا اإلباحة حىت ال تضيع
كألف ما أبيح للضركرة  ؛اغباجة فبا يفقد التحر م حكمتو كالغاية منوعدـ دائرة اإلباحة عند 

 ٖ.يقدر بقدرىا
 أف يكوف ذلك دكف مقابل مادم. -ٖ
ه االستفادة لصيانة حياة اؼبستفيد أككظيفة أساسية من كظائ  اعبسم أف تتعُت ىذ -ٗ

 ٗعلى أف يكوف اؼبستفيد يتمتع حبياة ؿبًتمة شرعنا.

                                                           
 -حسن علي الشاذِف  د/ إعداد -يف الفقو اإلسالمي -ميتان انتفاع اإلنساف بأعضاء جسم إنساف آخر حيان أك  - ٔ

 .ٚٚٔابع ص العدد الر  –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  -عميد كلية الشريعة كالقانوف  امعة األزىر
االستفادة من األجنة اجملاضة أك الزائدة عن اغباجة يف التجارب العلمية كزراعة األعضاء.أ.د عمر سليماف  - ٕ

 .ٖٓٔحبث ضمن كتاب دراسات فقاية معاصرة لو كآلخركف اجمللد األكؿ ص  –األشقر 
:  الناشر,  ٓٙصٔج  األظبرم حسن بن ؿبمد بن صاٌفل الباية القواعد منظومة على الباية الفوائد ؾبموعة  - ٖ

 الشيخ بن أضبدللشيخ  ٘ٛٔص الفقاية القواعد شرح ىػ  ,   ٕٓٗٔ األكُف الطبعة  كالتوزيع للنشر الصميعي دار
.    دمش  ـٜٜٛٔ - ىػٜٓٗٔ القلم   دار الناشر الزرقا أضبد مصطفى عليو كعل  صححو ربقي   الزرقا ؿبمد

 .ٖٔٙص ٕج رمُت إلماـ اغب الفقو أصوؿ يف الربىاف
 إعداد فضيلة الدكتور عبد السالـ داكد العبادم –حكم االستفادة من األجنة اجملاضة أك الزائدة عن اغباجة  - ٗ

 .ٖٓٙٔ ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي ص -عضو ؾبمع الفقو اإلسالمي الدكِف
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اؼبنعقدة عاـ  –يف الندكة السادسةاؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبية  على ذلك  كقد كافقت 
بضوابط السالمػة  هبوز االستفادة مناا بالنسبة لألجنة اجملاضة:» على:ـ. كنصت ٜٜٛٔ

.»ٔ  
: حيث توجد اػباليا اعبذعية يف األطفاؿ بكمية أكثر من من األطفال المصدر الثالث:

بعض المشكالت التي تواجو الحصول عليها من اؼبوجودة يف الكبار  إال أف ىناؾ 
 .يثر بها الحكم الشرعأاألطفال والتي يت

 المشكالت التي تواجو الحصول عليها من األطفال: 
كإذف الوِف قد يكوف غَت معترب, كذلك ألف الطفل ال يتمتع أن إذنهم غير معتبر,  -1

ا كاف ال يبلك مثل ىذا التصرؼ ة شؤكف نفسو, ككذلك كليو أين دار بأىلية كاملة يستقل هبا بإ
لقواعد الثابتة ابشيء من أجزاء جسد موليو, كال حىت دبالو أك أم من حقوقو األخرل, ك

كمن مث فال  ٕخالفنا أف تصرؼ الوِف منوط دبا ىو اػبَت كاؼبصلحة ؼبوليو. اليت ال نعرؼ فياا
ينفذ من تصرفاتو حبقوقو, إال ما كاف على كجو الغبطة كاؼبصلحة لو, كعلى ىذا, فليس لوِف 

أك أم من أجزاء  منو بكلية عامة, أف يتربع  اجملنوف, سواء كاف ذا كالية خاصة أك الطفل أك
ؼبا يف ذلك من إغباؽ  ؛س, أيا كاف شأنو كماما بلغت ضركرتوجسده, ؼبضطر من النا

هبوز لو  , فإذا َف تكن ظاىرة فالٗكتصرؼ الوِف منوط باؼبصلحةٖالضرر البُت دبوليو.
 التصرؼ.

                                                           
يف  -ـ مث ندكهتا الفقاية األكُف ٜٔٛٔيف يناير سنة  منذ نشأهتا -عرض اعبانب الفقاي لتاريخ اؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبية  - ٔ

مقدـ إُف اؼبؤسبر العاؼبي الثامن الذم تعقده اؼبنظمة بالقاىرة ربت    -ـ ٕٕٓٓـ حىت ندكهتا اػبامسة عشرة يف أكتوبر  1983مايو سنة 
ىالِف أستاذ الفقو اؼبقارف  امعيت األزىر إعداد أ  د/ سعد الدين مسعد  " الدستور اإلسالمي لألخالقيات الطبية كالصحية " : عنواف

 كالكويت.
 -الناشر دار القلم  -ربقي  صححو كعل  عليو مصطفى أضبد الزرقا  -شرح القواعد الفقاية الشيخ ؿبمد الزرقا  ٕ

 –, القواعد الفقاية مع الشرح اؼبوجز  ٖٓٔـ مكاف النشر دمش  / سوريا صٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔسنة النشر 
 ـٜٜٛٔدمش  سنة  –ط دار الًتمذم  ٚٓٔعاس صد/عزت عبيد الد

إعداد الدكتور ؿبمد سعيد رمضاف البوطي أستاذ يف  -انتفاع اإلنساف بأعضاء جسم إنساف آخر حيان أك ميتان  -ٖ
 .ٖٖٔص  -ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي العدد الرابع - -قسم الفقو اإلسالمي  امعة دمش 

 البن القواعد (ٖٗٛ/  ٕ) - األصوؿ يف األدلة قواطع (ٖٛٛ/  ٘) - الفركؽ أنواع يف الربكؽ ءأنوا (ٕٕ/  ٗ) - التوضيح على التلويح شرح - ٗ
 (ٕٛ٘/  ٕ) -بادشاه بأمَت اؼبعركؼ أمُت ؿبمد التحرير تيسَت  -ـ دبكة  ٜٜٜٔ نشر الباز مصطفى نزار مكتبة لناشر (ٕٜٖ/  ٔ) -اغبنبلي رجب
 الفكر , بَتكت. دار الناشر  ربقي 
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 ٔأخذ اػباليا اعبذعية من الطفل يسبب لو أذل كأَف.  -ٕ
 ط كىي: اػباليا اعبذعية من األطفاؿ بشرك   ىهبوز اغبصوؿ عل : الحكم الشرعي

 أف يأذف أكلياؤىم. -ٔ          
 أال يكوف يف أخذىا ضرر عليام. -ٕ          
 ٕأف يكوف يف أخذىا مصلحة شرعية ؽبم. -ٖ          

حيث ربتوم صبيع أنسجة جسم البالغُت على  :ٖنيالبالغمن األشخاص المصدر الرابع: 
مثل عظمة  )لباع العظاـ( ـعدد من اػباليا اعبذعية, كيبكن اغبصوؿ علياا من العظا

من اعبلد, كمن الدىوف ربت اعبلد, كمن اعبااز اؽبضمي, من الدـ, ك , ك الصدراغبوض أك 
  ٗكمن اعبااز الرئوم, كمن الكبد, كمن اعبااز العصيب.

 المشكالت التي تواجو الخاليا الجذعية من البالغين: 
 ء. أنها تقابل أحيانًا بالرفض,  ما يحدث في نقل األعضا -[1]

 ما يلي:ويمكن التغلب على ىذه المشكلة ب
 أف كبصل على اػباليا اعبذعية من اؼبريض نفسو. -ٔ
 معاعبتاا عن طري  تقنية ىندسة اعبينات لإلقالؿ من الرفض. -ٕ
حيث يصعب اغبصوؿ علياا, كالتشكيل فياا, كما أف قدرهتا  أنها قليلة ونادرة: -[2]

, كجدير بالذكر إذا مت اغبصوؿ علياا من ة اعبنينيةعلى التشكيل أقل من اػباليا اعبذعي
لدـ, مث تصفيتو, كيف النااية ال يبكن الدـ, ففي ىذه اغبالة ينبغي أخذ كميات كبَتة من ا

 ؿ إال على كمية قليلة جد ا من اػباليا اعبذعية.و صاغب

                                                                                                                                                                   
 

 
 . ٓ٘ص  -د. ؿبمد علي البار –اػباليا اعبذعية, كالقضايا األخالقية  - ٔ
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٕ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٜٕٗص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٖ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٜٕٗص  -ثالث بشأف اػباليا اعبذعيةالقرار ال -ـ.
 .ٖٗاػباليا اعبذعية كالقضايا األخالقية الفقاية د. ؿبمد علي البار. ص  - ٗ
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اج إُف كقت أف طريقة استتخالصاا من النتخاع تعترب مؤؼبة, كتتطلب زبديرنا عام ا, كربت[ ٖ]
 طويل, إضافة إُف أف كمية اػباليا اعبذعية اليت تؤخذ مناا قليل جد ا.

 .صعوبة عزل ىذه الخاليا وتميزىا[ 4]
 أجاز ؾبمع الفقو اإلسالمي اغبصوؿ علياا من البالغُت بشركط كىي: :الحكم الشرعي

 صاحب اػباليا اعبذعية يف التربع هبا.أف يأذف  -ٔ
 ٔرر عليو.أال يكوف يف أخذىا ض-ٕ
يف الندكة السادسة على استتخالص اػباليا  اؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبيةكافقت  قدك 

ذبوز عملية زرع خاليا اؼبخ إذا كانت » :ما يلي اعبذعية من البالغُت للعالج كنصت على
 ٕ.» من الغدة الكظرية للمريض نفسو, أك من خاليا مستنبتة يف اؼبعامل  منقولة

 حالتين:  بينىنا أفرق و 
 الحصول على الخاليا الجذعية من نفس الشخص المريض: الحالة األولى:

ري  أصاب جلده, أكح مرض, من أصابو قد ما لعالج ,خبالياه اعبذعية اإلنساف انتفاعفإف 
من  عليو كاف ما إُف – تعاُف اهلل بإذف - عودي حىت كمطلوب بل شرعنا, جائزغَت ذلك أك 

 .الصحة
 الحصول على الخاليا الجذعية من شخص لعالج شخص آخر مريض: الحالة الثانية:

 تنزؿ كقد فقط, اؼبلحة باغباجة مشركط من ذلك الشتخناػباليا اعبذعية ب الغَت انتفاع إف
ىو الوسيلة الوحيدة  العالج باػباليا اعبذعية قد يكوف أف كخباصة الضركرة, منزلة اغباجة
 أنو إال ,َف وبصل علياا من شتخن آخر مواف  لو إذا بو اإلضرار إُف يؤدم قد فبا ,للعالج

                                                           
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٔ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٜٕٗص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ
ـ مث ندكهتا ٜٔٛٔمنذ نشأهتا يف يناير سنة  -عرض اعبانب الفقاي لتاريخ اؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبية  - ٕ

اؼبؤسبر العاؼبي  مقدـ إُف   -ـ ٕٕٓٓتوبر ـ حىت ندكهتا اػبامسة عشرة يف أك 1983يف مايو سنة  -الفقاية األكُف 
أ . د/  إعداد " الدستور اإلسالمي لألخالقيات الطبية كالصحية " : الثامن الذم تعقده اؼبنظمة بالقاىرة ربت عنواف

 .أستاذ الفقو اؼبقارف  امعيت األزىر كالكويت سعد الدين مسعد ىالِف
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 قد اليت اؼبعدية األمراض من مرضنا تلك اػباليا نقل عدـ إُف االطمئناف هبب ذلك مع
 .ٔبو لو يأذف كأف , هبا مصابنا صاحبو يكوف

نقل الخاليا الجذعية من مشروعية ل الضرورية الضوابط نستخلص بعضومما سبق 
 فيما يلي:آلخر شخص 

 يأذف اؼبتربع يف أخذىا. أف -ٔ
 يكوف يف أخذىا ضرر على اؼبتربع. أف ال -ٕ
ىي الوسيلة الوحيدة  تعُتضركرة للعالج باػباليا اعبذعية, كأف تأف تكوف ىناؾ  -ٖ

 للعالج.
 أال تكوف تلك اػباليا حاملة ألمراض معدية تضر باؼبنقوؿ إليو. -ٗ
, كحيواف منوم لبييضة من متبرعة قائح الناتجة عن تلقيح متعمدلال :خامسالمصدر ال 

من متربع للحصوؿ على لقيحة كتنميتاا إُف مرحلة البالستوال, مث استتخراج اػباليا اعبذعية 
بتلقيح متعمد  كقد قاـ معاد جونس يف فرجينيا بتنفيذ ىذه الفكرة, حيث قاـ ٕمناا.

تاا كاغبصوؿ على لبييضة من متربعة, كحيواف منوم من متربع لتكوين اللقيحة, كقاـ بتنمي
كقد رفض الرئيس األمريكي جورج بوش ىذه الطريقة  ٖـ.ٕٔٓٓاػباليا اعبذعية كذلك عاـ 
, كقاؿ أنو اليقر ىذه الطريقة, كال تعتربىا ـٕٔٓٓأغسطس  ٙيف خطابو بالتلفاز يف 

 ٗاإلدارة األمريكية قابلة للدعم بأم شكل من األشكاؿ.
 :علة عدم المشروعية مايليو التحريم  هذه الطريقةل الشرعي حكمال

                                                           
 دبوسوعة اػببَت -الشاذِف علي حسن. د.أ -اإلسالمي الفقو يف نوع كل حكم - أنواعو - االستنساخ حقيقتو - ٔ

ؾبلة ؾبمع  -الكويت  بدكلة اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ بوزارة -الشرعية كالبحوث اإلفتاء اإلسالمي بقطاع الفقو
 .ٕٙٛٔ العدد العاشر ص –الفقو اإلسالمي 

قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔسابع عشر العدد ال -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٕ
 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 

 .ٖٜٕص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
 ـ.ٕٔٓٓيوليو عاـ  ٖٕصحيفة التايبز األمريكية يف عددىا الصادر  - ٖ
حبث مقدـ للدكرة السابعة عشرة  ٖٚاعبذعية كالقضايا األخالقية الفقاية د. ؿبمد علي البار. ص اػباليا  - ٗ

اؼبواف   -ىػ ٕٗٗٔشواؿ  ٕٗ -ٜٔللمجمع الفقاي اإلسالمي يف مكة اؼبكرمة اليت عقدت يف الفًتة ما بُت : 
 ـ. اجمللد الثالث.ٖٕٓٓديسمرب  ٛٔ -ٖٔ
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؛ فيحـر ؼبا يًتتب عليو من مفاسد كؿباذير َف تتم بُت زكجُت أف عملية تلقيح البييضة  -أ
 خبصوص النسب, ككجود جنُت من غَت زكاج.

ن اإلنساف, كىو مكـر منذ تكونو, فال يصح العبث يأف ىذه اػبلية اؼبلقحة أصل تكو  -ب
وجود أف تقع النطفة يف الرحم, كزبتلط دباء اؼبرأة, كأكؿ ال» األنساب, قاؿ الغزاِف:يف 

كتستعد لقبوؿ اغبياة, كإفساد ذلك جناية, فإف صارت مضغة كعلقة, كانت اعبناية 
  ٔ«.اعبناية فحشنا ازدادتأفحش, كإذا نفخ فيو الركح كاستوت اػبلقة 

  ٕ.الجنين المسقط تعمًدا بدون سبب طبي يجيزه الشرع :سادسالمصدر ال
لفقااء بُت حكم إسقاط اعبنُت قبل نفخ الركح فيو, كحكمو بعد نفخ الركح يفرؽ ا

 على النحو التاِف:  
 الجنين  قبل نفخ الروح: 3حكم إجهاض: أكالن 

كمرحلة ما قبل نفخ الركح ) النطفة, كالعلقة, كاؼبضغة( كللفقااء يف حكم 
واحد كمن ذلك ما نفخ الركح آراء كاذباىات متعددة, حىت يف اؼبذىب ال لاإلجااض قب

 يلي: 

: كىذا ىو مذىب معظم فقااء اغبنفية قد ذكركا أنو يباح اإلسقاط بعد اإلباحة مطلًقا -أ
 ٗاغبمل, ما َف يتتخل  شيء منو. كاؼبراد بالتتخل  يف عبارهتم تلك نفخ الركح.

 لو كانت النطفة من زنا فقد يتتخيل:» كأباحو الشافعية, كىو اؼبعتمد عندىم. فقاؿ الرملي 
 ٘«.اعبواز قبل نفخ الركح

                                                           
 .ٔ٘/ٕإحياء علـو الدين  - ٔ
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبمع الفقو اإلسالمي ؾبلة  - ٕ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 
 .ٖٜٕص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
اقن اػبل , أكناقن اؼبدة سواء من اؼبرأة أك غَتىا. كال ىبرج استعماؿ الفقااء لكلمة اإلجااض: إلقاء اغبمل ن - ٖ

يراجع: لساف العرب,   -, كيسمى أيضنا : السقط, كاإلمالص, كالطرح, كاإلسالب-" إجااض " عن ىذا اؼبعٌت
 . ٕٓ٘/  ٕ, كحاشية البجَتمي ٜٖٛ/  ٛ,  كالبحر الرائ  ٖٔٔ/ٚحرؼ الضاد مادة )ج ىػ ض ( 

 .ٖٓٛ/  ٕ, كحاشية ابن عابدين  ٜ٘ٗ/  ٕفتح القدير  - ٗ
 ٙٔٗ/  ٛ, كهناية احملتاج  ٕٛٗ/  ٙ, كحاشية الشرركاين  ٖٖٓ/  ٖربفة اغببيب  - ٘
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» كما يف مذىب اغبنابلة ففي زاد اؼبستقنع:  اإلباحة فيما قبل األربعين يوًما فقط: -ب
ىو  ك ٕكانفرد بو اللتخمي من اؼبالكية, 1«.كيباح إلقاء النطفة قبل أربعُت يوما بدكاء مباح

 .ٖقوؿ بعض الشافعية مثل أبو إسحاؽ اؼبركزم : قبل األربعُت أيضنا
 كراىة  اػبانية: نقل ابن عابدين عن حيث ,: كىو مذىب اغبنفيةاإلباحة لعذر فقط -ج 
فلما كاف ر بيض الصيد ضمن؛ ألنو أصل الصيد, كس َت عذر, إذ احملـر لوعدـ اغبل لغ أك

إمث ىنا إذا أسقطت بغَت  -من أجاضت نفساا  -يؤاخذ باعبزاء فال أقل من أف يلحقاا 
مل كليس أليب ن األعذار أف ينقطع لبناا بعد ظاور اغبعذر, كنقل عن ابن كىباف أف م

إف إباحة اإلسقاط ؿبمولة  »كىباؼ ىالكو, كقاؿ ابن كىباف: اؼبرضع الصيب ما يستأجر بو
 . ٗ«على حالة الضركرة

كمن قاؿ من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة باإلباحة دكف تقييد بالعذر فإنو يبيحو ىنا باألكُف, 
أف اؼبرأة لو دعتاا ضركرة لشرب دكاء مباح » الشربيٍت عن الزركشي:كقد نقل اػبطيب 

 ٘« .يًتتب عليو اإلجااض فينبغي أهنا ال تضمن بسببو
 الكراىة مطلقا: -د

أنو يكره اإللقاء قبل مضي زمن تنفخ فيو الركح؛ ألف  »كىو ما ذكره ابن عابدين:
«ياة, كما يف بيضة صيد اغبـراؼباء بعدما كقع يف الرحم مآلو اغبياة, فيكوف لو حكم اغب

ٙ. 
, كقوؿ ؿبتمل عند الشافعية. يقوؿ ٚاكىو أيضنا رأم عند اؼبالكية فيما قبل األربعُت يومن 

ال يقاؿ يف اإلجااض قبل نفخ الركح إنو خالؼ األكُف, بل ؿبتمل للتنزيو » الرملي:
 ٛ«.كالتحر م , كيقول التحر م فيما قرب من زمن النفخ ألنو جريبة

                                                           
   ٖٓٙ/  ٔج  -الركض اؼبربع    - ٖٓٙ/  ٔج  زاد اؼبستقنع  -ٔ
, ٖٙٛ/ ٔ, اإلنصاؼ: ٜٜٖ/ ٔك: فتح العلي اؼبال -ط األكُف  ٕٗٙ/  ٖحاشية الرىوين على شرح الزرقاين  - ٕ

 .ٜٔٔ/ٙالفركع: 
 ..ٖٖٓ/ٖربفة اغببيب على شرح اػبطيب:  - ٖ
 ىػ.ٕٕٚٔط  ٖٓٛ/  ٕحاشية ابن عابدين  - ٗ
 فما بعدىا. ٜٕٔ/  ٗاإلقناع    -ٛ٘/ٕاؼبوسوعة الفقاية الكويتية  - ٘
 .ٖٓٛ/  ٕحاشية ابن عابدين   - ٙ
 اغبليب . ط عيسى ٕٚٙ - ٕٙٙ/  ٕحاشية الدسوقي  - ٚ
 .ٙٔٗ/  ٛهناية احملتاج  - ٛ
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منذ اللحظة اليت تستقر فياا النطفة يف الرحم, كىو اؼبعتمد عند اؼبالكية.  التحريم: -ىـ 
ا, كإذا نفخ فيو ال هبوز إخراج اؼبٍت اؼبتكوف يف الرحم كلو قبل األربعُت يومن » يقوؿ الدردير:

ىذا ىو اؼبعتمد, » , كعل  الدسوقي على ذلك يف اغباشية بقولو:ٔ«الركح حـر إصباعنا 
. كما ٕفبا يفيد أف اؼبقصود بعدـ اعبواز يف عبارة الدردير التحر م«. قبل األربعُت كقيل: يكره

علقة, فبا يعلم أنو  كل ما طرحتو اؼبرأة جناية, من مضغة أك» ا قاؿ:نقل ابن رشد أف مالكن 
 ٗ«.كاستحسن مالك الكفارة مع الغرة : »كقاؿ ٖ«.كلد, ففيو الغرة 

  ٘زم, كابن رجب من اغبنابلة.كإُف التحر م مطلقنا جنح ابن اعبو 
كالقوؿ بالتحر م ىو األكجو عند الشافعية؛ ألف النطفة بعد االستقرار آيلة إُف التتخل  مايأة 

كأكؿ الوجود أف تقع النطفة يف الرحم, كزبتلط » . كقاؿ الغزاِف من الشافعية:ٙلنفخ الركح
رت مضغة كعلقة, كانت دباء اؼبرأة, كتستعد لقبوؿ اغبياة, كإفساد ذلك جناية, فإف صا

كىو مذىب ٚ«.اعبناية فحشنا ازدادتاعبناية أفحش, كإذا نفخ فيو الركح كاستوت اػبلقة 
اغبنابلة مطلقا كما ذكره ابن اعبوزم, كىو ظاىر كالـ ابن عقيل, كما يشعر بو كالـ ابن 

ألقت قدامة كغَته بعد مرحلة النطفة, إذ رتبوا الكفارة كالغرة على من ضرب بطن امرأة ف
 ٛجنيننا, كعلى اغبامل إذا شربت دكاء فألقت جنيننا.

 :مرحلة ما بعد نفخ الروح ثانًيا: حكم إجهاض الجنين في
كقد نقل كثَت  مُث  أَْنَشْأنَاُه َخْلقنا َآَخَر   كىذه اؼبرحلة ىي اؼبقصودة بقولو تعاُف:

ابعُت أف اؼبقصود ىو من اؼبفسرين عن ابن عباس رضي اهلل عناما كغَته من الصحابة كالت

                                                           
 .ٖٕٚ/ٕالشرح الكبَت  الدردير  - ٔ
 .ٕٚٙ – ٕٙٙ/  ٕالشرح الكبَت  للدردير  - ٕ
كالغرة كما يف كتب اللغة عبد أك أمة . كأصل الغرة كقاؿ ابن رشد : ىػ  ٖٙٛٔط  ٖ٘ٗ/  ٕبداية اجملتاد  - ٖ

ة ؾبازا . كرجح القاضي عياض أف لفظ الغرة جاء يف اغبديث البياض يف كجو الفرس كاستعملت دبعٌت العبد كاألم
 القائل : " غرة : عبد أك أمة " . جاء منونا فيكوف ما بعده جاء على سبيل التفسَت .  

 .ٛ٘/ٕاؼبوسوعة الفقاية الكويتية  - ٗ
 .ٖٙٛ/ٔاإلنصاؼ  - ٘
 .ٙٔٗ/  ٛ , كهناية احملتاج ٕٛٗ/  ٙ, كحاشية الشركاين  ٖٖٓ/  ٖربفة اغببيب  - ٙ
 .ٔ٘/ٕإحياء علـو الدين  - ٚ
 ط الرياض . ٙٔٛ/  ٚ,  اؼبغٍت  ٖٙٛ/  ٔاإلنصاؼ  - ٛ
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كما ثبت يف اغبديث   كقد بُت كقتاا النيب  ٔنفخ الركح بعد استكماؿ زبليقو كتصويره 
أخرب  فقد ٔ.......«.حدكم هبمعأإف خل  : » الصحيح الذم ركاه ابن مسعود الساب 

 دبا أطلعو  عليو العليم اػببَت خال  اإلنساف بالزمن الذم يبنح فيو اعبنُت كص  الرسوؿ 
اآلدمية كخصائصاا, كىو الوقت الذم ينفخ فيو الركح, كيكتب لو قدره, كىو كما أخرب 

, بعد التحاـ اؼبنوم بالبويضة دبائو كعشرين يومنا, كىو مطلع الشار اػبامس من الرسوؿ 
 ٕعمر اعبنُت.

كقد أصبع الفقااء على ربر م اإلجااض بعد نفخ الركح, بال خالؼ, فقد نصوا 
 ٖتخت يف اعبنُت الركح حـر اإلجااض إصباعنا, كقالوا إنو قتل لو.على أنو إذا نف

, حيث قاؿ وف كاف يف بقاء اعبنُت خطر على أمإحىت ك كقد حـر بعض الفقااء اإلجااض 
ا, كىبشى على حياة األـ من بقائو, فإنو ال هبوز تقطيعو؛ لو كاف اعبنُت حي  » ابن عابدين:

, فال هبوز قتل   ٗ«.آدمي ألمر موىـو  ألف موت األـ بو موىـو
 ,إذا كاف الفقااء منعوا ىتك حرمة جسد األـ كىي ميتة:» ويرد على ابن عابدين

كضحوا باعبنُت اغبي, فإف اغبفاظ على حياة األـ إذا كاف يف بقاء اعبنُت يف بطناا خطر 
تب عليو ا بأف بقاء اعبنُت سيًت علياا أكُف باالعتبار؛ ألهنا األصل كحياهتا ثابتة بيقُت, علمن 

 ٘«.موت األـ كموت اعبنُت 
  : من السقط المتعمد حصول على الخاليا الجذعيةللالحكم الشرعي 

                                                           
 سب  زبرهبو. - ٔ
حبث بعنواف: بدء  –اجمللد األكؿ  –دراسات فقاية يف قضايا طبية معاصرة د. عمر سليماف األشقر كآخركف  - ٕ

 . ٜٙد. عمر سليماف األشقر ص  -اغبياة كهنايتاا 
كحاشية  -ىػ  ٕٕٚٔط  ٖٛٚ/  ٘, ٕٓٙ/  ٔط العلمية األكُف, كحاشية ابن عابدين ٖٖٕ/  ٛالرائ  البحر  -ٖ

ط عيسى اغبليب,  ٕٚٙ/  ٕىػ, الشرح الكبَت للدردير هبامش حاشية الدسوقيٖٙٓٔط سنة  ٕٗٙ/  ٖالرىوين
ط  ٖٖٓ/  ٖبجَتميط اؼبيمنية, كحاشية ال ٜٓٗ/٘ط مصطفى اغبليب, كحاشية اعبمل ٙٔٗ/  ٛكهناية احملتاج 

 ٖٔ - ٜٕ/  ٔٔ, كاحمللىٜٔٔ/  ٔ, كالفركعٙٛٔ/  ٔط الرياض, كاإلنصاؼ ٘ٔٛ/  ٚمصطفى اغبليب, كاؼبغٍت 
 ىػ.ٕٖ٘ٔط اؼبنَتية سنة 

 .ط اؼبنَتية ٖٔٓ/  ٘, كاجملموع ٖٖٕ/  ٛالبحر الرائ  , ك  ٕٓٙ/  ٔحاشية ابن عابدين  - ٗ
اؼبوسوعة  -يراجع:  -لفقاية اليت تصدر عن كزارة األكقاؼ يف الكويتاللجنة العلمية للموسوعة اىذا الرد من  - ٘

 .ٚ٘/ٕالفقاية الكويتية 
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اإلجااض اؼبتعمد؛ ؼبا فيو من إىالؾ للنسل, كما يف  ربر مالشريعة اإلسالمية  يفمن اؼبقرر 
 كال ئاشي باهلل يشركن ال أف على يبايعنك اؼبؤمنات جاءؾ إذا النيب أياا يا قولو تعاُف: 

 [ٕٔسورة اؼبمتحنة: ] ...أكالدىن يقتلن كال يزنُت كال يسرقن
 الذم الوأد أحدنبا: أمراف األكالد بقتل كاؼبراد » : قاؿ ابن عاشور يف اآلية:وجو الداللة

كىذا يعٌت ٔ.«اإلجااض كىو األجنة إسقاط: كثانياما , ببناهتم اعباىلية أىل يفعلو كاف
 ؼبتعمد.ربر م االستفادة من السقط ا

الذم  جملمع الفقو اإلسالمي (ٙ/ ٚ/ ٛ٘) رقم قرار: ومن الفتاوى الواردة في ىذا الشأن
كمناا اػباليا اعبذعية  –ن أجل االستفادة من أعضاء اعبنُتاإلجااض اؼبتعمد م وبـر

 لس" جمل األعضاء لزراعة مصدرنا األجنة استتخداـ":بشأف: كما يلي  كجاء نصو -بالطبع
 من السعودية العربية اؼبملكة يف  دة السادس مؤسبره دكرة يف اؼبنعقد سالمياإل الفقو ؾبمع
 كالتوصيات األحباث على اطالعو بعد مارسٕٓ- ٗٔ اؼبواف  ىػ ٓٔٗٔشعباف ٖٕإُف ٚٔ

 يف اؼبنعقدة السادسة الطبية الفقاية الندكة موضوعات أحد كاف الذم اؼبوضوع هبذا اؼبتعلقة
 ـ, ٜٜٓٔ/ ٔ ٓ/ ٕٙ - ٖٕ اؼبواف  ىػ ٓٔٗٔاألكؿ ربيع ٕٙ إُف ٖٕ من الكويت
 :قرر الطبية, للعلـو اإلسالمية اؼبنظمة كبُت اجملمع ىذا بُت بالتعاكف

_ كيقاس آخر إنساف يف زرعاا اؼبطلوب لألعضاء امصدرن  األجنة استتخداـ هبوز ال - ا
 :توافرىا من بد ال بضوابط حاالت يف إال  -علياا مصدرنا للتخاليا اعبذعية

 بل آخر, إنساف يف أعضائو لزرع اعبنُت استتخداـ أجل من إجااض إحداث هبوز ال( أ)
 كال عي,الشر  للعذر كاإلجااض اؼبتعمد غَت الطبيعي اإلجااض ىعل اإلجااض يقتصر
 .األـ حياة إلنقاذ تعينت إذا إال اعبنُت الستتخراج اعبراحية العملية إلجراء يلجأ
 استبقاء إُف الطيب العالج يتجو أف فيجب ,اغبياة ارالستمر  قابالن  اعبنُت كاف إذا( ب)

 الستمرار قابل غَت كاف كإذا األعضاء, لزراعة استثماره إُف ال علياا, كاحملافظة حياتو
 للدكرة( ٔ) رقم القرار يف الواردة بالشركط موتو بعد إال منو االستفادة هبوز فال ,اغبياة
 .اجملمع ؽبذا الرابعة

 .اإلطالؽ على التجارية لألغراض األعضاء زرع عمليات زبضع أف هبوز ال - ٕ

                                                           
 .ٜٖ٘ٗ / ٔ كالتنوير التحرير - ٔ
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 ٔ.موثوقة متتخصصة ىيئة إُف األعضاء زراعة عمليات على اإلشراؼ يسند أف بد ال - ٖ
 السقط المتعمد: إباحة االستفادة من  علىالمشكالت المترتبة 

 تشجيع النساء على ارتكاب ؿبظور شرعي كىو اإلجااض اؼبتعمد. -ٔ
 لعالج هتبو أك ,جنيناا فتبيع ذباض أف بقصد اؼبرأة فتحمل اإلجااض, ذبارة شيوع -ٕ

 قصدت إف اؼبرأة أف الطبيعي فإف اإلنساين, السلوؾ يف خطَت منحٌت كىو ,مبتاع أك قريب
 كال -مرفوض قتلاا بقصد اغبياة كإنشاء اإلجااض, ال اؼبيالد تنوم فإمبا برضاىا اغبمل إُف
 يعاعبوف الذين األطباء من سواء كلغ من فياا كلغ قد اذيراحمل ىذه أف الوقائع كأثبتت -ريب

  ٕ.أجنتان بائعات النساء أك اإلجااض, يقًتفوف الذين األطباء أك اعبنُت, بأنسجة
, أخذ خلية جسدية من إنساف بالغب كيكوف. االستنساخ العالجي: سابعالمصدر ال

الوصوؿ إُف مرحلة البالستوال, مث  كاستتخراج نواهتا كدؾباا يف بييضة مفرغة من نواهتا, هبدؼ
كليس اؽبدؼ ىنا ىو اغبصوؿ على إنساف متكامل  ٖاغبصوؿ مناا على اػباليا اعبذعية.

 كإمبا ىو اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية فقط؛ الستتخداماا يف العالج.
 وسيلة للحصول على الخاليا   المشكالت المترتبة على االستنساخ العالجي

 : الجذعية
كائن إنساين يف أكؿ مراحل   لقيحة أكالبييضة اؼبعوضة نواهتا بنواة خلية تامة,أف ال -ٔ

 , لو من الكرامة ما يتناسب مع عمره كال يقبل أف تكوف كسيلة لغَتىا.حياتو

                                                           
 - ٖٕ اؼبواف   -ىػٓٔٗٔ األكؿ ربيع ٕٙ - ٖٕ الكويت يف يف اػبامسة اؼبنعقدة الطبية الفقاية كثائ  الندكة - ٔ

 الفقو بُت ؾبمع بالتعاكف اؼبنعقدة -اػبامسة الطبية الفقاية للندكة -وصياتكالت اػبتامي البياف -ـٜٜٛٔ أكتوبر ٕٙ
بالكويت. ؾبلة ؾبمع الفقو  -ـ ٜٜٛٔ أكتوبر ٕٙ - ٖٕ يف -للعلـو الطبية اإلسالمية اإلسالمي كاؼبنظمة

 .ٛٛٙٔاإلسالمي ص 
 إعداد الدكتور -اغبيوية ألعضاءا لزراعة الدماغ مصدران  عد م الوليد( ب)كالعالج  البحث يف األجنة استتخداـ - ٕ

 .ٖٙٚٔالعدد السادس ص  -ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي -كاليفورنيا  عبنوب اإلسالمي حتحوت اؼبركز حساف
قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٖ

 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔة يف الفًتة اؼبنعقدة دبكة اؼبكرم –السابعة عشرة 
 .ٖٜٕص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
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 العنصر ىي اليت اؼبرأة على اغبياة فيقيم كلاا, االجتماعية القيم يادـ االستنساخأف  -ٕ
 تفرز اليت ىي فاؼبرآة الشاوة, إشباع يتعدل ال الرجل دكر كيصبح فيو, عنو غٌت ال الذم

 ٔ .ربملاا اليت كىي البييضة
 ٕيف ىذه الطريقة مسخ لإلنساف كامتااف لكرامتو. -ٖ
 كاف لوحىت  ك  شيء, أم أجل من إعداماا مث حياة إهباد يف التسببال هبوز شرعنا  -ٗ

 ٖ.أخرل نفس غبياة

  عية بطريقة االستنساخ العالجي:الحكم الشرعي للحصول على الخاليا الجذ
 كذلك لعدة أسباب: غبصوؿ على اػباليا اعبذعية بطريقة االستنساخ العالجيا وبـر
أف االستنساخ البشرم  ميع صوره حراـ, كقد صدر قرار ؾبمع الفقو اإلسالمي رقم  -ٔ

 ٗالقاضي بتحر م االستنساخ البشرم  ميع صوره. – ٓٔ/دٕ/ٓٓٔ
ا اعبذعية, كإمبا ىناؾ طرؽ أخرل الوحيدة يف اغبصوؿ على اػباليقة ليست الطري أهنا -ٕ

من خالؽبا, كاستتخالصاا من األشتخاص البالغُت, كاؼبشيمة  اغبصوؿ علياا مشركعة يبكن
 فليست ىناؾ ضركرة حقيقية لالستنساخ العالجي., كاغببل السرم

 ب  ذكرىا.كثَتة كقد سيًتتب علياا مشكالت   -ٕ
اأهنا ربـر  -ٖ  للذرائع, كذلك حىت ال يتوسع األطباء يف االستنساخ البشرم. سدن
 لكرامتو. يانةلإلنساف كص أف يف ربريباا احًتاـ-ٗ

                                                           
ؾبلة ؾبمع الفقو  -التونسية اعبماورية مفىت السالمي اؼبتختار ؿبمد الشيخ  -إعداد –البشرم  االستنساخ - ٔ

 .ٕٗ٘ٔ ص-العدد العاشر  –اإلسالمي 
ضمن كتاب دراسات فقاية  –د. عبد الناصر أبو البصل  -) االستنساخ( كأحكاماا الشرعية عمليات التنسيل - ٕ

 .٘ٚٙيف قضايا طبية معاصرة  ص 
 عنواف ربت بالقبس نشر الذم -الكويت  امعة العلـو بكلية الطبية الوراثة أستاذ -الظواىرم ـبتار. د. مقاؿ  أ - ٖ
 ـ.ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٕ٘ يف( البشرم االستنساخ يف مفيدة تطبيقات ال)
 مؤسبره دكرة يف اؼبنعقد اإلسالمي الفقو ؾبمع البشرم جمللس بشأف االستنساخ -ٓٔ د/ ٕ/ ٓٓٔ:  رقم قرار - ٗ

 يوليو ٖ- يونيو ٕٛ اؼبواف ) ىػ ٛٔٗٔ صفر ٕٛ إُف ٖٕ من الفًتة خالؿ السعودية العربية باؼبملكة  دة العاشر
 كالتوصيات كالبحوث كالدراسات , البشرم االستنساخ موضوع يف ةاؼبقدم البحوث على إطالعو كبعد (.ـ ٜٜٚٔ
 كجاات اجملمع مع بالتعاكف الطبية, للعلـو اإلسالمية اؼبنظمة عقدهتا اليت التاسعة الطبية الفقاية الندكة عن الصادرة
 ٜٜٚٔ يونيو ٚٔ - ٗٔ اؼبواف  , ىػ ٛٔٗٔ صفر ٕٔ - ٜ من الفًتة يف اؼبغربية باؼبملكة البيضاء الدار يف أخرل,

 .ٔٔٗٔؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي العدد العاشر ص  – . ـ
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اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال  المصدر الثامن للحصول على الخاليا الجذعية
حيث يبكن اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية من اعبنُت الباكر يف مرحلة الكرة ٔ.األنابيب

عبرثومية ) البالستوال( كىي الكرة اػبلوية الصانعة اليت تنشأ مناا ـبتل  خاليا اعبسم, ا
  للتخاليا اعبذعية. كتعترب اللقائح الفائضة من مشاريع أطفاؿ األنابيب ىي اؼبصدر الرئيس

 استخدام تلك اللقائح ما يلي: ومن المشا ل المترتبة على
أكؿ مراحل حياتو, لو من الكرامة ما يتناسب مع  كائن إنساين يف  أف اللقيحة اجملمدة, -ٔ

ما أبيحت لو, كىو غرساا يف  كال يقبل أف تكوف كسيلة لغَت , فال يصح العبث هبا,عمره
 رحم األـ صاحبة البييضة اؼبلقحة دبٍت زكجاا يف أثناء قياـ الزكجية الصحيحة.

فاي تقود إُف قتل  ا,أف يف استتخراج اػباليا اعبذعية من تلك اللقائح اعتداء عليا -ٕ
ؽبذه اللقائح؛ ألهنا من  إلتالؼأك اغبكم القتل, الفقااء القدامى  َف يتعّرضك  ٕاعبنُت

, كلكنام تعّرضوا ؼبا ىو مثلاا من األجنة, كىي األجنة اليت تكوف يف ستحدثةالقضايا اؼب
  علياا , حيث ينطبرحم األـ يف اؼبراحل األكُف, فقد بُّت فقااؤنا حكم االعتداء علياا

 .ٖحكم االعتداء على اعبنُت قبل نفخ الركح فيو, كقد سب  بياهنا
ذبارية, فبا هبعلاا يف  ف ىذه األحباث رباكؿ ربويل األجنة البشرية إُف منتجات دكائيةأ -ٖ

بعض األكقات ذريعة للًتبح كاؼبنافسة التجارية اليت تتناىف مع تكر م اهلل تعاُف للنفس 
 .البشرية

 : لى الخاليا الجذعية من اللقائح الفائضةحكم الحصول ع

 اختلف الفقهاء المعاصرون في ىذه القضية على رأيين:

االستفادة من األجنة الزائدة عن اغباجة يف التجارب العلمية كزراعة يحرم  الرأي األول:
عضو ؾبمع الفقو  -األعضاء, كمن أصحاب ىذا الرأم الدكتور عبد السالـ داكد العبادم 

ال هبوز  »حيث يقوؿ يف شأف البييضات اؼبلقحة الزائدة عن اغباجة : -ي الدكِفاإلسالم
                                                           

قرارات الدكرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ٔ
 ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –السابعة عشرة 

 .ٖٜٕص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ.
 .ٜٜٙٛالعدد  ٕ٘ٓٓديسمرب  ٘ىػ  ٕٙٗٔذك القعػدة  ٗٓاالثنيػن الصادرة يـو  –جريدة الشرؽ األكسط  - ٕ
 ينظر ص من البحث. - ٖ



33 
 

كامالن كلو احتماالن. فاذه األجنة   مناا ما دامت أهنا ستكوف إنساننا االستفادة قتلاا كال
   1.»مستقبلة للحياة

يػػػرل بعػػػض الفقاػػػاء جػػػواز اسػػػتتخداـ الفػػػائض مػػػن األجنػػػة اجملمػػػدة يف زراعػػػة  الـــرأي الثـــاني:
معاعبة بعض األمراض, كمن ىؤالء: األستاذ الدكتور عبػد اهلل حسػُت باسػالمة  عضاء, أكاأل

 -يف مثػػل ىػػذه األمػػور  -إف االسػػتفادة مػػن تلػػك األجنػػة الفائضػػة كيف رأيػػي: »حيػػث قػػاؿ:
)نقػػل بعػػض اػباليػػا كزراعتاػػا يف إنسػػاف آخػػر( أفضػػل بكثػػَت مػػن إتػػالؼ تلػػك األجنػػة, ففػػي 

   ٕ.« لوأد ؽباقتلاا نوع من ا إتالفاا أك
أك زائدة مصدرنا للتخاليا كالراجح إنو ال هبوز استتخداـ األجنة حىت كلو كانت فائضة 

إال يف حاالت ؿبددة كبضوابط حىت ال هبوز إحداث إجااض من أجل استتخداـ  -اعبذعية
اعبنُت لزرع أعضائو يف إنساف آخر, بل يقتصر اإلجااض على اإلجااض الطبيعي غَت 

إال  اض للعذر الشرعي, كال يلجأ إلجراء العملية اعبراحية الستتخراج اعبنُتاؼبتعمد كاإلجا
إذا كاف اعبنُت قابالن الستمرار اغبياة, فيجب أف يتجو إذا تعينت إلنقاذ حياة األـ كما انو 

العالج الطيب إُف استبقاء حياتو كاحملافظة علياا, ال إُف استثماره لزراعة األعضاء, كإذا كاف 
 ٖ.ستمرار اغبياة, فال هبوز االستفادة منو إال بعد موتوغَت قابل ال

 

                                                           
اجة يف التجارب الزائدة عن اغب االستفادة من األجنة اجملاضة أك -ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي , العدد السادس  - ٔ

 .ٖٛٙٔ: ص  إعداد  الدكتور عبد السالـ داكد العبادم  -العلمية كزراعة األعضاء
إعداد  األستاذ الدكتور عبد اهلل  -االستفادة من األجنة اجملاضة كالفائضة يف زراعة األعضاء كإجراء التجارب  - ٕ

العدد  –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - ةرئيس اجمللس العريب الختصاص أمراض النساء كالوالد حسُت باسالمة
 .ٖٗٚٔالسادس: ص 

3
 .ٛٛٙٔؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي ص  - 
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 في العالج والتجارب . الفرع الثالث:حكم االستفادة من الخاليا الجذعية

اغبصوؿ علياا  االستفادة من اػباليا اعبذعية تبعنا الختالؼ مصدر ىبتل  حكم
ا أكعن طري  قتل األجّنة البشريةذا كاف مصدر ىذه اػباليا اعبذعية إف  , كإسقاطاا عمدن

عن طري  التلقيح اؼبتعمد بُت بييضة من متربعة كحيواف منوم من متربع, أكعن طري  
انتااؾ حرمة اعبنُت  اإلسالـ يبنعهبوز االستفادة مناا؛ ألف  و الاالستنساخ العالجي, فإن

كاف اؼبربر كجود اغباجة  راء ذبارب االستنساخ البشرم, كلويسمح بإج اآلدمي, كال
خطَتة, فإنو يبنع شرعنا استنساخ األجّنة للحصوؿ  لتداكم كاؼبعاعبة ألمراض مستعصية أكل

التربع  على اػباليا اعبذعية اعبينية, كما أنو ال هبوز إسقاط اغبمل بدكف عذر شرعي, أك
اؼبؤنثة إلنتاج بويضات ـبّصبة, تتحوؿ بعد ذلك إُف جنُت بغرض  بالنط  اؼبذكرة أك
ية إذا كاف ا اعبذعية منو. فبالتاِف ال هبوز استتخداـ اػباليا اعبذعاغبصوؿ على اػبالي

 مصدرىا حرمو اإلسالـ.
إذا كاف اغبصوؿ على ىذه اػباليا اعبذعية عن طري  األجنة اجملاضة تلقائي ا,  خبالؼ ما

االستفادة أكبسبب عالجي مشركع أكمن اغببل السرم, أكمن اؼبشيمة للمواليد, فإنو هبوز 
كوف األحباث يف إطار اؼبباح, على أساس اؼبوازنة الشرعية بُت اؼبفاسد كاؼبصاٌف, بأف ت مناا

الطبية جادة كىادفة, كأف تق  عند اغبد الشرعي, مع مراعاة األحكاـ كالتجارب العلمية أك 
 الشرعية اؼبعتربة.

من خاليا استتخداـ اػباليا اعبذعية اؼبأخوذة من األطفاؿ كالبالغُت على حّد سواء,  كهبوز
أنسجة البالغُت, كنتخاع العظاـ, كاػباليا الدىنية, إذا عرّب الشتخن موضوع البحث 
أكالتجريب عن قبولو لذلك, كموافقة فبثلو الشرعي )إذا كاف طفالن(, ككاف أخذىا منو ال 
يشكل ضررنا عليو, كأمكن ربويلاا إُف خاليا عالجية ذات فائدة لشتخن مريض, ككاف 

 لحة عالجية معتربة.االستتخداـ وبق  مص
كأما فيما يتعل  دبسألة استتخداـ الفائض من األجنة اجملمدة, يف مشاريع أطفاؿ األنابيب, 
للحصوؿ على اػباليا اعبذعية, فإّف اجملمع الفقاي اإلسالمي منع زبزين كذبميد اللقائح 
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ناؾ من أباح التالعب هبا, كلكن ى األنساب كسد ا لذريعة العبث أك اآلدمية, منعنا الختالؿ
 استتخداماا, كلذلك فاي من اؼبصادر اؼبتختل  يف مشركعيتاا.

 :يهاوإجراء األبحاث عل بالخاليا الجذعية يلمشروعية التداو  يالمستند الشرع
اعبذعيػػػػة يف اغبػػػػاالت اعبػػػػائزة إف اؼبسػػػػتند الشػػػػرعي ؼبشػػػػركعية إجػػػػراء األحبػػػػاث علػػػػى اػباليػػػػا 

 يتلتخن فيما يلي:
: )إف اهلل َف ينزؿ داء إال أنزؿ اكم لعالج األمراض, لقولو على التد اإلسالـحث   -ٔ

 ٔلو شفاء, فتداككا(.
اؼبصلحة العالجية للمرضى, كعدـ اغبد من التقدـ العلمي يف اجملاالت الطبية, كضركرة  -ٕ

 ٕالبحث يف البدائل اؼبمكنة يف اؼبسائل اليت هبا ؿباذير فقاية كأخالقية.

  ردة في هذا الشأن ما يلي: الفتاوى والقزارات الواومن  

يف الدكرة السابعة عشرة  القرار الثالث لمجمع الفقهي اإلسالمي في مكة المكرمة -]ا[
ديسمرب  ٛٔ -ٖٔاؼبواف   -ىػ ٕٗٗٔشواؿ  ٕٗ -ٜٔ: دت يف الفًتة ما بُتاليت عق
بعد االستماع إُف البحوث اؼبقدمة  »ـ. بشأف اػباليا اعبذعية كالذم ينن على:ٖٕٓٓ

اؼبوضوع, كآراء األعضاء كاػبرباء كاؼبتختصُت, كالتعرؼ على ىذا النوع من اػباليا يف 
 كمصادرىا, كطرؽ االنتفاع مناا, ازبذ اجمللس القرار التاِف:

إجراء  تاا, كاستتخداماا هبدؼ العالج, أكهبوز اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية كتنمي :أوالً 
 باحنا, كمن ذلك اؼبصادر اآلتية:األحباث العلمية اؼبباحة, إذا كاف مصدرىا م

البالغوف إذا أذنوا, كَف يكن يف ذلك ضرر عليام. -ٔ  

األطفاؿ إذا أذف أكلياؤىم؛ ؼبصلحة شرعية, كبدكف ضرر عليام. -ٕ  
اغببل السرم, كبإذف الوالدين. اؼبشيمة أك -ٖ  
لسبب عالجي هبيزه الشرع, كبإذف الوالدين. اعبنُت السقط تلقائينا أك -ٗ  

                                                           
كىف مسند أضبد بن   ٖٕٙص  ٕج  ٖٙٗابن حباف  كتاب الرب كاإلحساف  باب حسن اػبل   رقم  أخرجو  - ٔ

 .قاؿ: صحيح لغَته كىذا إسناد حسن  األرنئوط.كىف  تعلي  شعيب  ٖٗٗص ٔحنبل   ج 
األحباث, اؼبستقبل,  -حبث للدكتور ؿبمد عبد الغفار الشري , يف الندكة العاؼبية حوؿ "اػباليا اعبذعية  - ٕ

ـ, ربت عنواف "متطّلبات ٕٚٓٓمن نوفمرب سنة  ٘-ٖاألخالقيات, التحديات", اؼبنعقدة يف القاىرة يف الفًتة بُت 
 التربع باألنسجة" 
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لقائح الفائضة من مشاريع أطفاؿ األنابيب إذا كجدت كتربع هبا الوالداف, مع التأكيد ال -٘
 على أنو ال هبوز استتخداماا يف ضبل غَت مشركع.

ال هبوز اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية, كاستتخداماا إذا كاف مصدرىا ؿبرمنا, كمن  ثانًيا:
 ذلك على سبيل اؼبثاؿ:

ا بدكف س -ٔ  بب طيب هبيزه الشرع.اعبنُت اؼبسقط تعمدن
 ٔاالستنساخ العالجي.  -ٕ
 

 

                                                           
قرارات  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالعدد السابع عشر  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  - - ٔ

 – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔاؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –الدكرة السابعة عشرة 
 .ٜٕٗص  -القرار الثالث بشأف اػباليا اعبذعية -ـ. ٖٕٓٓ
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 المبحث الثالث 
 وضوابطها بنوك الخاليا الجذعية 

 فكرة بنوك الخاليا الجذعية:
, بواسطة أجازة فصل فصل اػباليا اعبذعيةعلى  اػباليا اعبذعيةؾ و بن فكرة تقـو

لفًتات طويلة ربت أجازة تربيد خاصة مصممة خصيصنا للتتخزين يف  مث زبزف ,أكتوماتيكية
ا تصل إُف مائيت درجة مئوية ربت الصفر كعند اغباجة إلياا , درجات حرارة منتخفضة جدن

 قبل زراعتاا. زبرج من أجازة التربيد, كتعامل معاملة خاصة
بنوؾ اػباليا  كمن أشارىاكتتنوع بنوؾ اػباليا اعبذعية تبعنا لتنوع مصادر اغبصوؿ علياا, 

 ( Umbilical cord banks ) اعبذعية من اغببل السرم
بحت كاقعنا, حيث مت إنشاء العديد من البنوؾ يف صكىذه البنوؾ َف تعد فكرة نظرية بل أ

 ومن أمثلة تلك البنوك ما يلي:الشرؽ األكسط, 
كذلك يف مقاطعة  ,يف بريطانيامت تأسيس أكؿ بنك يف العاَف للتخاليا اعبذعية   -1

 1ىَتتفوردشَت.
األحد يـو  تخاليا اعبذعية من دـ اغببل السرم يف الشرؽ األكسطتأسس أكؿ بنك لل -ٕ

تقنيات اغبيوية زبذ من ؾبمع ديب للاك غبفظ خاليا دـ اغببل السرم  –ـ  ٕٙٓٓيونيو  ٕ٘
 ٖكقد قاـ ىذا البنك بالتمويل من شركة سعودية. ٕ.ا لوكاألحباث مقرن 

عمل على ذبميع مستشفى اؼبلك فيصل التتخصصي من تأسيس بنك كطٍت ي تسبكن  -ٖ
 ٗمن دـ اغببل السرم إضافة إُف زبزيناا. ةكمعاعبة اػباليا اعبذعية اؼبستتخلص

أف استتخالص اػباليا  وجو الحاجة إلى بنوك الخاليا الجذعية يتلخص فيما يلي:
ٔاعبذعية يف سن مبكر كزبزيناا عند اغباجة أمر مام

ألنو إذا كلما تقدـ اإلنساف يف ؛  
                                                           

 .bbcarabic.comموقع:  - ٔ
 ـ.ٕٙٓٓيونيو  ٕ٘األحد  -AMEinfo.com موقع أم إـ إيو إنفو - ٕ
 .ٜٜٙٛالعدد  ٕ٘ٓٓديسمرب  ٘ىػ  ٕٙٗٔذك القعػدة ٗاالثنيػن جريدة الشرؽ األكسط الصادرة يـو  - ٖ
 .٘ٛٗٔالعدد  -ـٕٚٓٓنوفمرب  ٕٔ -ىػ ٕٛٗٔذم القعدة  ٕجريدة الرياض عدد يـو االثنُت اؼبواف :  - ٗ
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ف أغلبية األمراض تظار عند إية اػباليا اعبذعية تقل عنده, كحيث السن, فإف كمية كحيو 
 , فاو حباجة إُف زبزيناا يف كقت مبكر لالستفادة مناا كقت اغباجة. اإلنساف اؼبسن

اؼبشيمة, عند الوالدة اليا اعبذعية من اغببل السرم أك يبكن االحتفاظ دبجموعة من اػب -ٕ 
عالجو  أك أحد أفراد عائلتو دبرض مستعن  ليتمكاستتخداماا إذا أصيب الطفل مستقبالن 

التالفة يف  عالج صبيع اػباليايف  أنبيتاااألحباث كالتجارب  كقد أكدتباػباليا احملفوظة, 
 ٕ.جسم اإلنساف

يرل البعض أف من الضركرم االحتفاظ بعينات لدـ اغببل السرم لألطفاؿ يف بنوؾ  -ٖ
  . اض اليت تستدعي كجود اػباليا اعبذعيةتاريخ العائلة أحد األمر  يفخاصة إذا كاف 

 أنواع بنوك الخاليا الجذعية
  إُف نوعُت:  الغرض من إنشائااحسب  اػباليا اعبذعية بنوؾ يبكن تقسيم

 بنوؾ خاصة -ٕبنوؾ عامة                             -ٔ
 أوال: البنوك العامة

تتخزيناا كحفظاا كالبيع, مث تقـو بربصل على اػباليا اعبذعية بالتربع, أ اليتالبنوؾ  كىى
إُف أشتخاص ىم حباجة إلياا, أكإجراء التجارب العلمية  كصرفااغبُت االستفادة مناا,

 علياا.
 ثانًيا: البنوك الخاصة

, اغبفظ مقابلمقابل مبلغ معُت  ألشتخاص معينو كىي بنوؾ تقـو حبفظ اػباليا اعبذعية 
أصيبوا بأمراض يف اؼبستقبل, أكإجراء  إذاالج يف الع ألصحاهبا فقط ااالستفادة مناكتكوف 

  التجارب علياا.
ضى لمر م أكلزراعتاا ؽباالحتفاظ هبا ألصحاهبا فقط, مث بغرض ذبمع اػباليا اذه البنوؾ ف

 بعض الناس إذا كاف يف كقد وبتاج إُف تلك البنوؾ ,هبا لعالجل احملتاجُتباىم من ذكم قر 

                                                                                                                                                                   
 .إمكانية العالج باػباليا اعبذعية  - ٔ
 بنوؾ جديدة لالستثمار. بعنواف: – رانية سليماف سالمةؾبلة عربيات مقاؿ ل - ٕ
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دعي كجود اػباليا اعبذعية, أما إف َف يكن, فمن العائلة أحد األمراض اليت تستتاريخ 
 األفضل التربع هبا للبنوؾ العامة ليستفيد مناا اآلخركف.

 ضوابط مشروعية بنوك الخاليا الجذعية

اؼبشركعة من بنوؾ اػباليا اعبذعية بنوعياا ينبغي كضع ؾبموعة من حىت تتحق  االستفادة 
كىذه العمالء كربقي  اؼبصاٌف كدرء اؼبفاسد الضوابط اليت تضمن مشركعية التعامل كسالمة 

 الضوابط تتنوع إُف نوعُت:

 والنوع الثاني: ضوابط خاصة.         النوع األول: ضوابط عامة .        

 الضوابط العامة لبنوك الخاليا الجذعيةالنوع األول:                            

 :ليما يمن الضوابط العامة لبنوك الخاليا الجذعية 
هبب أف يكوف مصدر اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية مشركعنا, كالبالغُت إذا  -1

اغببل السرم إذا أذنت الزكجة اؼبشيمة أك أذنوا, أكاألطفاؿ إذا أذف أكلياؤىم, أك 
 مع مراعاة الضوابط الساب  ذكرىا يف كل حالة على حدة.

لعدـ  ؛هباتربع ات اؼبالبويضاػباليا من اغبيوانات اؼبنوية أك اغبصوؿ على ال هبوز  -ٕ
 مشركعية مصدرىا. 

 .عن طري  االستنساخ وؿ على اػباليا اعبذعية اعبنينيةغبصاهبوز  ال -ٖ
ا اػباليا اعبذعيةال هبوز استعماؿ  -ٗ  . ولعدـ مشركعيت ؛من األجنة اؼبسقطة عمدن
علياا اغبصوؿ  يقتصركإمبا  ,بالبيع اػباليا اعبذعية من أصحاهبا اغبصوؿ عليال هبوز  -٘

عن طري  التربع دكف مقابل مادم, كقد نصت صبيع الفتاكل على أف يكوف البذؿ 
ثٌت من كيست ٔهنى عن بيع الدـ, ألف النيب  ٔ؛بدكف مقابل احتسابنا لوجو اهلل تعاُف

                                                           
 كمن الفتاكل الواردة يف حرمة بيع الدـ أك -.ٕٚٔص  -الطبيب أدبو كفقاو للدكتور زىَت أضبد السباعي - ٔ

عقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة , الدكرة الثامنة اؼبنٔفتول اجملمع الفقاي لرابطة العاَف اإلسالمي القرار رقم  –األعضاء 
ـ , كفتول الشيخ جاد اغب  علي جاد اغب  مفيت ٜ٘ٛٔيناير  ٕٛ:  ٜٔىػ اؼبواف : ٘ٓٗٔ/ ٘/ٚ/إُف ٗ/ٕٛمن: 

كفتول عبنة اإلفتاء باؼبملكة  -ـٜٜٚٔ/ٕ/٘اؼبواف   -ىػ ٓٓٗٔ/ٔ/٘ٔ( بتاريخ ٖٕٖٔرقم ) –الديار اؼبصرية 
 ـ.ٜٚٚٔ/٘/ٛٔاؼبواف  ىػ ٜٖٚٔ/٘/ٕٓاألردنية اؽبامشية بتاريخ 
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اؼبلحة إُف اػباليا اعبذعية, كال يوجد من يتربع إال  ذلك حاالت الضركرة, كاغباجة
وبل  كحينئذفع بو الضركرة, تاحملظورات, بقدر ما تر بعوض, فإف الضركرات تبيح 

للمشًتم دفع العوض, كيكوف اإلمث على اآلخذ, كال مانع من إعطاء اؼباؿ على 
سبيل اؽببة أكاؼبكافأة تشجيعنا على القياـ هبذا العمل اإلنساين اػبَتم؛ ألنو يكوف من 

 ٕباب التربعات ال من باب اؼبعاكضات.
ىبل حبياتو العادية؛ ألف القاعدة  من اؼبتربع ضررنااػباليا اعبذعية أخذ  ىيًتتب علأال  -ٙ

 .ٖالشرعية أف الضرر ال يزاؿ بضرر مثلو كال بأشد منو
للعالج باػباليا اعبذعية, كأف تكوف حياة اؼبريض ماددة باؼبوت إف ضركرة  وجدتأف  -ٚ

 َٗف يقم بذلك الفعل.
   توجدب أجازة الدكلة, فيجب أف أف تكوف ىذه البنوؾ خاضعة لإلشراؼ من جان -ٛ

 ىيئة رظبية مسؤكلة تضع الضوابط كتتابع تنفيذىا.
أكلوية  مبا تكوفإك , من أجل غرض ذبارمالعالج باػباليا اعبذعية  يكوفال هبوز أف  - ٜ

 ألكثر ماال.لالعالج لألكثر احتياجنا, كليس 

 الضوابط اخلاصة:  النوع الثاني

يبكن كضع ؾبموعة من  لبنوؾ اػباليا اعبذعية الساب  ذكرىا باإلضافة إُف الضوابط العامة
مناا ما  هتدؼ إُف ضبط العمل هبا, كضماف اآلثار اؼبًتتبة علياا, اليت, ك الضوابط اػباصة

 يلي: 
ضػوابط خاصػة بالعػاملُت فياػا  اػباليا اعبذعيػةمن الضوابط اليت هبب توافرىا ؼبشركعية بنوؾ 

 يلى: كمناا ما
 اصة بالعاملين ببنوك الخاليا الجذعية:ضوابط خأواًل: 

                                                                                                                                                                   
اغبديث أخرجو البتخارم يف صحيحو, كتاب البيوع, باب الساولة كالسماحة يف الشراء كالبيع كمن طلب حقا  - ٔ

 (.ٜٓٛٔرقم ) – ٖ٘ٚ/ٕفليطلبو يف عفاؼ, 
 .ٖٕٓكالدكتور ؿبمد علي البار ص  -الطبيب أدبو كفقاو للدكتور زىَت أضبد السباعي - ٕ
 .( ٕ٘) اؼبادة  -ٖ٘/ٔ األحكاـ لةؾب شرح اغبكاـ درر - ٖ
 .ٕٛٔكالدكتور ؿبمد علي البار ص  -الطبيب أدبو كفقاو للدكتور زىَت أضبد السباعي -  ٗ
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من الضوابط اليت هبػب توافرىػا ؼبشػركعية بنػوؾ اػباليػا اعبذعيػة ضػوابط خاصػة بالعػاملُت 
 : يلى فياا كمناا ما

 أف يكوف القائم هبذا العمل طبيبنا مسلمنا موثوقنا بو. -1

م, كنػػػزاىتام, بواسػػػطة أخصػػػائيُت موثػػػوؽ بعلماػػػ عمليػػػة زراعػػػة اػباليػػػا اعبذعيػػػةتم تػػػأف  -2
 .كعدالتام, كعدـ سعيام إُف الشارة من كراء إجراء ىذه العمليات

حػػىت تكػػوف   أف يغلػػب علػػى ظػػن الطبيػػب ربقيػػ  نتػػائج إهبابيػػة مػػن جػػراء ىػػذه العمليػػة -ٖ
 .ٔاؼبصلحة راجحة

 :للخاليا الجذعية خاصةالبنوك الخاصة بضوابط ثانًيا: 

بالبنوؾ اػباصة اػباليا اعبذعية ضوابط خاصة  من الضوابط اليت هبب توافرىا ؼبشركعية بنوؾ
 كمناا ما يلى : للتخاليا اعبذعية

من وبدد أحقيتام يف ذعية ؼبصلحة من أخذت منو أك أف يكوف االحتفاظ باػباليا اعب -ٔ
 االنتفاع هبا .

 ال هبوز للبنك التصرؼ يف اػباليا اعبذعية دكف إذف أصحاهبا.  -ٕ
 

 

                                                           
 –داص ابي اا  ل ببي ااص نابةن  اا   –األحكاا ا ابية اام ابقة بااام ة بي اا ق  ااس اب اااك ار اامقس بباادكةنص / قحقااد آ بااد قيطاانص ة  ق اام    ابة اا  ي  –( 1)

 .88ا . ص 0111 -ها  0241األصدن 
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 البحثنتائج 
 ص النتائج اآلتية:مما سبق نستخل

زراعة سائر خاليا زراعة اػباليا اعبذعية, كبُت  اغبكم الشرعي بُت فرؽ يفيوجد  ال -ٔ
 , كتخاليا الدـ.اإلنساف األخرل

 ضوابط كىي:بيف عالج اؼبرضى  استتخداـ اػباليا اعبذعية اؼبأخوذة من البالغُت هبوز -ٕ
 أف يأذف اؼبتربع يف أخذىا.  -أ

 ا ضرر على اؼبتربع.أال يكوف يف أخذى -ب
أف تكوف ىناؾ ضركرة للعالج باػباليا اعبذعية, كأف تتعُت ىي الوسيلة الوحيدة  -ج

 للعالج.
 أال تكوف تلك اػباليا حاملة ألمراض معدية تضر باؼبنقوؿ إليو. -د
مناا هبوز استتخداـ اػباليا اعبذعية اؼبأخوذة من األطفاؿ يف عالج اؼبرضى بضوابط  -ٖ

 :مايلي
 أف يأذف أكلياؤىم. -أ          

 أال يكوف يف أخذىا ضرر عليام. -ب          
 أف يكوف يف أخذىا مصلحة شرعية ؽبم. -ج          

ا -ٗ اإلجااض  و وبـرألن ؛ال هبوز اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية من اعبنُت اؼبسقط عمدن
 لنسل.اغبرث كا اؼبتعمد؛ ؼبا فيو من إىالؾ 

 اػباليا اعبذعية بطريقة االستنساخ العالجي كذلك لعدة أسباب:وبـر اغبصوؿ على  -٘ 

 .أف االستنساخ البشرم  ميع صوره حراـ -أ
ليست ىذه الطريقة ىي الوحيدة يف اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية, كإمبا ىناؾ طرؽ   -ب

 .أخرل مشركعة يبكن اغبصوؿ علياا من خالؽبا
 . ما يًتتب علياا من اؼبشكالت  -ج
 , كذلك حىت ال يتوسع األطباء يف االستنساخ البشرم.يعةا للذر سدن  -د
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مناا ضوابط ب, اباحن هبوز إنشاء بنوؾ للتخاليا اعبذعية إذا كاف مصدر اغبصوؿ علياا م -ٙ
 :مايلي

 أف يكوف مصدر اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية مشركعنا. -أ

صوؿ علياا دكف مقابل اغب كوفكإمبا ي, ال هبوز شراء اػباليا اعبذعية من أصحاهبا -ب
 مادم.

 . أال يضر أخذ اػباليا اعبذعية من اؼبتربع ضررنا ىبل حبياتو العادية -ج 
 .ضركرة للعالج باػباليا اعبذعية وجدأف ت -د
 . أجازة الدكلة قبلىذه البنوؾ لإلشراؼ من  أف زبضع -ىػ
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 أىم المراجع
سعادة الدكتور ؿبمد  -إعداد  –إجراء التجارب على األجنة اجملاضة كاألجنة اؼبستنبتة  .ٔ

جامعة  -علي البار مستشار قسم الطب اإلسالمي دبركز اؼبلك فاد للبحوث الطبية
ؾبلة ؾبمع الفقو  –كعضو الكليات اؼبلكية لألطباء باؼبملكة اؼبتحدة  -اؼبلك عبد العزيز

 العدد السادس. –اإلسالمي 

ي للدكتور/ ؿبمد خالد منصور  امعة األحكاـ الطبية اؼبتعلقة بالنساء يف الفقو اإلسالم .ٕ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔاألردف  –دار النفائس للنشر كالتوزيع  –آؿ البيت ط

 الناشر / دار اؼبعرفة بَتكت. –إحياء علـو الدين حملمد بن ؿبمد الغزاِف أبو حامد  .ٖ

االستفادة من األجنة اجملاضة أكالزائدة عن اغباجة يف التجارب العلمية كزراعة  .ٗ
حبث ضمن كتاب دراسات فقاية معاصرة لو  –اء.أ.د عمر سليماف األشقر األعض

 كآلخركف اجمللد األكؿ. 
 -الشيخ ؿبمد اؼبتختار السالمي مفىت اعبماورية التونسية-إعداد –االستنساخ البشرم .٘

 العدد العاشر . –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي 
أ.د. حسن علي  -الميحكم كل نوع يف الفقو اإلس -أنواعو  -االستنساخ حقيقتو  .ٙ

بوزارة  -اػببَت دبوسوعة الفقو اإلسالمي بقطاع اإلفتاء كالبحوث الشرعية -الشاذِف
 األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية بدكلة الكويت. 

إعداد د/  -يف الفقو اإلسالمي -انتفاع اإلنساف بأعضاء جسم إنساف آخر حيان أك ميتان  .ٚ
ؾبلة ؾبمع الفقو  -انوف  امعة األزىرعميد كلية الشريعة كالق -حسن علي الشاذِف 

  .العدد الرابع –اإلسالمي 
اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػبالؼ على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبل لعالء الدين  .ٛ

 ٘ٛٛىػ اؼبتوىف سنة  ٚٔٛأيب اغبسن علي بن سليماف اؼبرداكم أبو اغبسن اؼبولود سنة 
 ربقي  ؿبمد حامد الفقي .-ىػ ٖٛٚٔكت الناشر / دار إحياء الًتاث العريب بَت  –ىػ 

  .العدد التاسع –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  -اإليدز كمشاكلو د/ ؿبمد علي البار .ٜ
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رئيس إدارة  -حبث بعنواف: تعري  باػباليا اعبذرية"للدكتور ؿبمد زىَت القاكم .ٓٔ
كىو  -كاستشارم اؼبخ كاألعصاب يف مستشفى اؼبلك فيصل التتخصصيالطب الباطٍت 

 نواحي أخالقية( مقدـ غبلقة  نقاش  بعنواف )حبوث اػباليا اعبذعية حبث

دار  -ىػ ط ٜٓٚالبحر الرائ  شرح كنز الدقائ  البن قبيم اغبنفي اؼبتوىف سنة  .ٔٔ
 اؼبعرفة بَتكت .

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلماـ عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  .ٕٔ
 ىػ. ٕٓٗٔبَتكت سنة  -ىػ ٚٛ٘اؼبتوىف سنة 

ط دار اؼبعرفػػػة  –بدايػػػة اجملتاػػػد كهنايػػػة اؼبقتصػػػد لإلمػػػاـ ابػػػن رشػػػد اغبفيػػػد  القػػػرطيب  .ٖٔ
 .ىػ ٔٓٗٔبَتكت الطبعة اػبامسة 

 -اؼبعاِف  أبو اعبويٍت يوس  بن اهلل عبد بن اؼبلك الفقو لعبد أصوؿ يف الربىاف .ٗٔ
 العظيم عبد. د:  ربقي ىػ  ٛٔٗٔ , الرابعة الطبعة -مصر – اؼبنصورة - الوفاء: الناشر
 .الديب ؿبمود

مد مرتضى اغبسيٍت الزبيدم ب الدين ؿبتاج العركس من جواىر القاموس حمل .٘ٔ
 .ىػ ٖٙٓٔاؼبطبعة العمالية مصر -ط/ دار الفكر كالطبعة األكُف -اغبنفي

التلويح عن التوضيح للعالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي  .ٙٔ
بن اقيح األصوؿ للقاضي صدر الشريعة عبد اهلل ىػ كىو شرح تنٕٜٚاؼبتوىف سنة 

 صبيح. –ىػ ط ٚٗٚمسعود البتخارم اغبنفي اؼبتوىف سنة 
, ر الفكربأمَت بادشاه ربقي   الناشر دا مد أمُت اؼبعركؼحملتيسَت التحرير  .ٚٔ

 بَتكت.

 ٕٔ -ىػ ٕٛٗٔذم القعدة ٕجريدة الرياض العدد الصادر يـو االثنُت اؼبواف : .ٛٔ
 ىػ.٘ٛٗٔدد الع -ـٕٚٓٓنوفمرب 

ىػ  ٕٙٗٔة ذك القعػد ٗٓاالثنيػن الصادرة يـو العدد جريدة الشرؽ األكسط  .ٜٔ
 .ٜٜٙٛالعدد  ٕ٘ٓٓديسمرب ٘
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ى شرح اػبطيب حاشية البجَتمي على اػبطيب اؼبسماه بتحفة اغببيب عل .ٕٓ
الناشر / اؼبكتبة اإلسالمية  –اؼبعركؼ باإلقناع لسليماف بن عمر بن ؿبمد البيجرمي

 مصطفى اغبليب.   -ىػٖٓٚٔكر بًتكيا, كالطبعة األخَتة ة ديار بدبدين

اؼبطبعة األمَتية ببوالؽ  –حاشية البيجرمي على مناج الطالب لألنصارم  .ٕٔ
 ىػ. ٜٖٓٔ

 -ىػ ٜٖٛٔحاشية الرىوين على شرح الزرقاين ؼبتختصر سيدم خليل اؼبتوىف سنة  .ٕٕ
 .بَتكت -دار الفكر -ط

 اغبليب. -ط -قٕٕ٘ٔمة ابن عابدين للعال –حاشية رد احملتار على الدر اؼبتختار  .ٖٕ

ككيل   –للدكتور صاٌف بن عبد العزيز الكر ّم  –نظرة علمية  –اػباليا اعبذعية  .ٕٗ
كلية العلـو للدراسات العليا كالبحث العلمي, كبركفيسور يف علم األجنة التجرييب, 

 عشر.  حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسالمي يف دكرتو السابعة –كزراعة اػباليا اعبنينية. 
اجمللد  –دراسات فقاية يف قضايا طبية معاصرة د.عمر سليماف األشقر كآخركف  .ٕ٘

 د. عمر سليماف األشقر . -األكؿ. حبث بعنواف: بدء اغبياة كهنايتاا 

الباويت ر بن يونس الركض اؼبربع  شرح زاد اؼبستقنع على منت اؼبقنع للعالمة منصو  .ٕٙ
 بَتكت.  ى  ٓٔٗٔالطبعة الرابعة  -ى  ٔ٘ٓٔاؼبتوىف 

زاد اؼبستقنع ؼبوسى بن أضبد بن موسى بن ساَف بن عيسى اغبجاكم اؼبتوىف سنة  .ٕٚ
 .ھ ٜٛٙ

سبل السالـ شرح بلوغ اؼبراـ حملمد بن إظباعيل الصنعاين اليمٍت اؼبتوىف سنة  .ٕٛ
  ٓط دار اغبديث بالقاىرة بدكف سنة طبع -ىػ ربقي  إبراىيم عصر ٕٛٔٔ

ػ ربقي  ؿبمد فؤاد عبد ىػ ٖٕٚيٍت اؼبتوىف حملمد بن يزيد القز ك  سنن ابن ماجو .ٜٕ
 الباقي ط اؼبكتبة العلمية بَتكت.

 -ىػ   ٕ٘ٚسنن أيب داكد لسليماف بن األشعث السجستاين األذدم اؼبتوىف سنة  .ٖٓ
ط/ دار الكتب العلمية بَتكت  -ط دار التوفي  الطبعة األكُف كنشر الكتاب العريب

 ىػ.٘ٔٗٔالطبعة الثانية سنة 
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ىػ  ط/ ٜٕٚحملمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذم السلمي اؼبتوىف   سنن الًتمذم  .ٖٔ
 دار الكتب العلمية بَتكت, كطبعة مصطفى اغبليب, ربقي  أضبد فؤاد شاكر. 

سنن النسائي الكربل ألضبد بن شعيب ابو عبد الرضبن النسائي الناشر / دار  .ٕٖ
 ماف .ـ ربقي  عبد الغفار سلي ٜٜٔٔسنة ى ٔٔٗٔالكتب العلمية بَتكت سنة 

ىػ, على ـبتصر ٖٕٓٔلدردير هبامش حاشية الدسوقي اؼبتوىف لالشرح الكبَت   .ٖٖ
 ىػ  ط دار إحياء الكتب العربية بالقاىرة بدكف سنة طبع.ٚٙٚسيدم خليل اؼبتوىف سنة 

 ـ.ٕٔٓٓيوليو عاـ  ٖٕصحيفة التايبز األمريكية يف عددىا الصادر  .ٖٗ

العدد الصادر يف  -Wall Street Journalصحيفة ككؿ سًتيت جورناؿ  .ٖ٘
 ـ.ٕٔٓٓيولية  ٕٙ

, كفقاػػو, تػػألي  د/ زىػػَت السػػباعي, كد/ ؿبمػػد علػػي البػػار, ط/ دار  الطبيػػب أدبػػو .ٖٙ
 . ھٛٔٗٔ, الطبعة الثانية سنة القلم بدمش 

منذ نشأهتا يف  -اؼبنظمة اإلسالمية للعلـو الطبيةعرض اعبانب الفقاي لتاريخ  .ٖٚ
ـ حىت ندكهتا  1983يف مايو سنة  -ـ مث ندكهتا الفقاية األكُف ٜٔٛٔيناير سنة 

مقدـ إُف اؼبؤسبر العاؼبي الثامن الذم تعقده    -ـ ٕٕٓٓاػبامسة عشرة يف أكتوبر 
إعداد   الدستور اإلسالمي لألخالقيات الطبية كالصحية " اؼبنظمة بالقاىرة ربت عنواف

 د/ سعد الدين مسعد ىالِف أستاذ الفقو اؼبقارف  امعيت األزىر كالكويت.أ.

د. عبد الناصر أبو البصل  -عمليات التنسيل ) االستنساخ( كأحكاماا الشرعية .ٖٛ
 ضمن كتاب دراسات فقاية يف قضايا طبية معاصرة. –
ن علػي الشػوكاين فتح القدير اعبامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت حملمد ب .ٜٖ

 ٚٔٗٔ ُفألك راجعػػو ىشػػاـ البتخػػارم كالشػػيخ خضػػر عكػػارم, ط اىػػػ ٕ٘٘ٔاؼبتػوىف سػػنة 
 ط اؼبكتبة العصرية بَتكت.ى, 

كمعو تصحيح الفركع  -ىػ  ٖٙٚالفركع لشمس الدين بن مفلح اؼبتوىف سنة  .ٓٗ
 عاَف الكتب. -ىػ ٘ٓٗٔالطبعة الرابعة  -للعالمة اؼبرداكم 

 –د/عزت عبيد الدعاس ط دار الًتمذم  –القواعد الفقاية مع الشرح اؼبوجز  .ٔٗ
 .ـٜٜٛٔدمش  سنة 
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 مد بن مكـر بن منظور,الناشر دار صادر بَتكت الطبعة الثانية.  لساف العرب حمل .ٕٗ

كىو شرح كتاب الكايف  -ىػ  ٖٛٗاؼببسوط لشمس األئمة السرخسى اؼبتوىف  .ٖٗ
 ىػ. ٜٓٗٔأليب الفضل اؼبركزم ط/  دار اؼبعرفة بَتكت سنة 

للدكتور ؿبمد بن عبد الغفار الشري  حبث مقدـ  -متطّلبات التربع باألنسجة .ٗٗ
األحباث, اؼبستقبل, األخالقيات, التحديات",  -العاؼبية حوؿ "اػباليا اعبذعية للندكة 

 ـ. ٕٚٓٓمن نوفمرب سنة  ٘-ٖاؼبنعقدة يف القاىرة يف الفًتة بُت 

 بنوؾ جديدة لالستثمار. بعنواف: – رانية سليماف سالمةؾبلة عربيات مقاؿ ل .٘ٗ
السابع عشر العدد  -السنة اػبامسة عشرة –ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي  .ٙٗ

اؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة  –قرارات الدكرة السابعة عشرة  -ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ
القرار الثالث  -ـ. ٖٕٓٓ – ٕٔ -ٚٔ: ٖٔالذم يوافقو  -ىػ ٕٗٗٔ -ٖٕ -ٜٔ

 .ٜٕٗص  -بشأف اػباليا اعبذعية

ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسالمي استتخداـ األجنة يف البحث كالعالج )ب( الوليد عد م  .ٚٗ
إعداد الدكتور حساف حتحوت اؼبركز اإلسالمي  -لدماغ مصدران لزراعة األعضاء اغبيويةا

 العدد السادس .-عبنوب كاليفورنيا 
ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد, اؼبؤل  : نور الدين علػي بػن أيب بكػر اؽبيثمي,الناشػر :  .ٛٗ

 ىػ . ٕٔٗٔ -دار الفكر, بَتكت 

 ـ.ٜٜٚٔناشر / دار الفكر بَتكت سنة ىػ .ال ٙٚٙاجملموع للنوكم اؼبتوىف سنة  .ٜٗ

ؾبموعة الفتاكل اإلسالمية الصادرة عن دار اإلفتاء اؼبصرية, اجمللد العاشر, نشر  .ٓ٘
 . ىػٓٓٗٔاجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية 

ؾبموعة الفوائد الباية على منظومة القواعد الباية لصاٌف بن ؿبمد بن حسن  .ٔ٘
 ىػ.ٕٓٗٔلتوزيع  الطبعة األكُف : دار الصميعي للنشر كا, الناشراألظبرم

ؿباضرة بعنواف: تطبيقات اػباليا اعبذرية" للدكتور ظبَت عباس مدير مراكز الدكتور  .ٕ٘
 ظبَت عباس الطبية كـبتربات جينتيك. 

 ىػ ط بَتكت .ٙ٘ٗاحمللى البن حـز الظاىرل اؼبتوىف  .ٖ٘
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الشيخ الدكتور: الشيخ الدكتور: من إلقاء من إلقاء   القسم الثاين -اؼبسائل الطبية كاؼبعامالت اؼبالية اؼبعاصرةاؼبسائل الطبية كاؼبعامالت اؼبالية اؼبعاصرة .ٗ٘
أبو عبد الرزاؽ ؿبمد اؽبوساكم, كسامي بن ؿبمد  -كتباا  – خالد بن علي اؼبشيقحخالد بن علي اؼبشيقح

 نستخة مصححة كمفارسة.  - البكر
ىػ ط اغبليب ٜٚٚالشربيٍت اؼبتوىف إُف معرفة ألفاظ اؼبنااج للتخطيب  مغٍت احملتاج  .٘٘

 ىػ. ٖٛٚٔسنة 
ىػ على منت أيب  ٖٓٙاؼبتوىف سنة  اؼبغٍت لعبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد بن قدامو اؼبقدسي .ٙ٘

 ىػ. ٘ٓٗٔسنة  -دار الكتاب العريب بَتكت –ط  -القاسم اػبرقي

 -أستاذ الوراثة الطبية بكلية العلـو  امعة الكويت -د. ـبتار الظواىرمأ. مقاؿ .ٚ٘
/ ٖ/ ٕ٘الذم نشر بالقبس ربت عنواف )التطبيقات مفيدة يف االستنساخ البشرم( يف 

 ـ.ٜٜٚٔ

 –ن ؾبلة اإلعجاز العلمي اليا اعبذعية يف العدد اغبادم عشر ممقاؿ:عن اػب .55
) اػباليا اعبذعية.. كإنتاج األنسولُت( لكل من: أ.د. صاٌف بن عبد العزيز بعنواف:
. جامعة اؼبلك عبد العزيز, ك د. فاطمة ؿبمد راعة اػبالياأستاذ علم األجنة كز  -الكر مّ 

 عة اػباليا.جامعة اؼبلك عبد العزيز.أستاذ مساعد علم األجنة كزرا -سعد القدسي

 ط دار الفكر العريب بدكف تاريخ.  ػ,ىٙٚٗاؼباذب لإلماـ الشَتازم اؼبتوىف  .ٜ٘
على شبكة اإلنًتنت حلقة نقاش: )حبوث اػباليا اعبذعية  اؼبوسوعة العربية العاؼبية .ٓٙ

 ... نواحي أخالقية( ألعضاء اللجنة الوطنية لألخالقيات اغبيوية كالطبية ؼبعاىد
ىػ ٖٕٗٔرجب  ٛٔالبحوث دبدينة اؼبلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية.. اؼبنعقدة يف 

ـ ٜٜٜٔدبدينة اؼبلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية. لناشر مكتبة نزار مصطفى الباز نشر 
  -دبكة  

 –شئوف اإلسالمية الكويت , صادر عن : كزارة األكقاؼ كال -اؼبوسوعة الفقاية  .ٔٙ
: الطبعة الثانية ,  ٖٕ - ٔىػ( ..األجزاء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔن : ) مالكويت, الطبعة
: الطبعة األكُف , مطابع دار الصفوة  ٖٛ - ٕٗالكويت,..األجزاء  –دار السالسل 

 .: الطبعة الثانية , طبع الوزارة ٘ٗ - ٜٖمصر, ..األجزاء  –
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ة هنايػػة احملتػػاج إُف شػػرح اؼبناػػاج لشػػمس الػػدين ؿبمػػد بػػن أيب العبػػاس أضبػػد بػػن ضبػػز  .ٕٙ
 ىػ ط مصطفى اغبليب بالقاىرة , بدكف تاريخ.ٗٓٓٔالشاَت بالشافعي الصفَت اؼبتوىف 

 نيل األكطار شرح منتقى األخيار لإلماـ الشوكاين الطبعة األخَتة بدكف سنة طبع. .ٖٙ

 -الطبعة األخَتة ط -ىػ ٖٜ٘اؽبداية شرح بداية اؼببتدم للمَتغيناين اؼبتوىف سنة  .ٗٙ
 مصطفى اغبليب.

ربيع  ٕٙ - ٖٕالفقاية الطبية اػبامسة اؼبنعقدة يف الكويت يف كثائ  الندكة  .٘ٙ
 -البياف اػبتامي كالتوصيات -ـٜٜٛٔأكتوبر  ٕٙ - ٖٕاؼبواف    -ىػٓٔٗٔاألكؿ 

اؼبنعقدة بالتعاكف بُت ؾبمع الفقو اإلسالمي كاؼبنظمة  -للندكة الفقاية الطبية اػبامسة
 بالكويت. -ـ ٜٜٛٔأكتوبر  ٕٙ - ٖٕيف  -اإلسالمية للعلـو الطبية
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 ملتخن البحث

كأنواعاا كمصادرىا كاغبكم  أكالن: تقـو فكرة ىذا البحث على بياف معٌت اػباليا اعبذعية 
الستتخداـ بنوؾ اػباليا  الشرعي الستعماؽبا يف األغراض الطبية , كالضوابط الشرعية

 .  اعبذعية
ىي خاليا اؼبنشأ اليت ىبل  مناا اعبنُت, كؽبا اػباليا اعبذعية ثانينا: تبُت من البحث أف 

ف, كقد سبكن العلماء يف تشكل ـبتل  أنواع خاليا جسم اإلنسا -بإذف اهلل  -القدرة 
حديثنا من التعرؼ على ىذه اػباليا, كعزؽبا, كتنميتاا, كذلك هبدؼ العالج كإجراء 
التجارب العلمية اؼبتختلفة, كمن مث يبكن استتخداماا يف عالج بعض األمراض, كيتوقع أف 

يف عالج كثَت من األمراض, كالتشوىات اػبلقية, كمن ذلك  يكوف ؽبا مستقبل, كأثر كبَت
 ض أنواع السرطاف, كالبوؿ السكرم, كالفشل الكلوم كالكبدم, الزىايبر كغَتىا .بع

 ما يلي: للخاليا الجذعية مصادر متعددة منها على سبيل المثال  ثالثًا: 
كتشمل السقط سواء كاف  الخاليا الجذعية التي تؤخذ من " األجنة البشرية ": -1

 من مشاريع أطفاؿ األنابيب.تلقائي أك متعمد, كاللقائح اجملمدة الفائضة 
 الخاليا الجذعية التي تؤخذ من البالغين, وىي تؤخذ من جهتين: -2

: من النتخاع العظمي, أم: من نفس العظم, مثل عظمة اغبوض أك الصدر, الجهة األولى
كىذه مشكلتاا أهنا تعترب مؤؼبة, كتتطلب زبديرنا عاّمان , كربتاج إُف كقت طويل, إضافة إُف 

 اػباليا اعبذعية اليت تؤخذ مناا قليل جد ا .أف كمية 
من الدـ , كيف ىذه اغبالة ينبغي أخذ كميات كبَتة من الدـ , مث تصفيتو ,  والجهة الثانية:

 كيف النااية ال كبصل إال على كمية قليلة جد ا من اػباليا اعبذعية .
 ٍت باػباليا .ألنو اؼبصدر الغالخاليا الجذعية التي تؤخذ من الحبل السري,   -3

كحفظاا  : هبوز إنشاء بنوؾ للتخاليا اعبذعية إذا كاف مصدر اغبصوؿ علياا مباحنا,رابًعا
غبُت االستفادة مناا,كصرفاا إُف أشتخاص يف حاجة إلياا, أك إجراء التجارب العلمية 

 بضوابط متعددة مناا مايلي: علياا
 أف يكوف مصدر اغبصوؿ على اػباليا اعبذعية مشركعنا. -ٔ
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ال هبوز اغبصوؿ علي اػباليا اعبذعية عن طري  االستنساخ, كإمبا وُبصر اعبواز  -ٕ
 باغبصوؿ علياا من اؼبصادر اؼبشركعة فقط.

ا . اػباليا اعبذعيةال هبوز استعماؿ  -ٖ  من األجنة اؼبسقطة عمدن

كإمبا يكوف اغبصوؿ علياا دكف مقابل , ال هبوز شراء اػباليا اعبذعية من أصحاهبا -ٗ
 دم.ما

 أال يًتتب على أخذ اػباليا اعبذعية من اؼبتربع ضررنا ىبل حبياتو العادية . -٘ 
 أف توجد ضركرة للعالج باػباليا اعبذعية. -ٙ
 أف زبضع ىذه البنوؾ لإلشراؼ من قبل أجازة الدكلة . -ٚ

 كصلى اهلل على سيدنا ؿبمد كآلو كصحبو كسلم.                 


