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  مقدمة البحث

المنة واإلحسان، أحمده علي أن ھدانا     الحمد هللا الكریم المنان ، ذي الفضل و
لإلسالم وجعلنا من أمة خیر األنام ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا ، جعل الجنة لمن قال 

  . ال  إلھ إال اهللا ، وأشھد أن محمد عبد اهللا ورسولھ ، وصفیھ من خلقھ وحبیبھ 
  أما بعد ،  

 الطبیة الحدیثة ، وكان من     فلقد شھدت الفترة األخیرة تطوًرا كبیًرا في التقنیات
بینھا ما یتعلق باستخدام الخالیا الجذعیة في العالج ، وھو ما یعرف بالعالج 
الخلوي كعالج األمراض العصبیة ، وأمراض القلب ، والسكري ، وغیر ذلك من 
األمراض الكثیرة حتي المستعصیة ، بل أعلنت الصحف والمجالت ، وبعض 

حاالت عدیدة تم عالجھا عن ) االنترنت ( تیة   المواقع على الشبكة المعلوما
طریق الخالیا الجذعیة منھا ما ھو في مصر ، ومنھا ما ھو في بعض الدول 
العربیة ، وكذلك أیًضا في بعض الدول األوربیة ، وأعلن بعض األطباء إمكانیة 
عالج أمراض العیون عن طریق زرع الخالیا الجذعیة ، وأیًضا عالج أمراض 

أخر اإلنجاب ، واإلسالم ال یمانع من اإلفادة من األمور الحدیثة التي العقم وت
یتوصل إلیھا الطب الحدیث خاصة مع وجود التقنیات الحدیثة المذھلة ،ولكن في 
حدود ما أباحھ الشرع من دون تجاوز ھذه الحدود ، ألن بعض المسائل المتعلقة 

نھا الفقھ اإلسالمي موقف بالخالیا الجذعیة ما زالت تحت التجربة ، وال یقف م
 أو الصحابة أو التابعین أو الجمود ، لعدم وجود ھذه األشیاء في عصر النبي 

الفقھاء األجالء ، فعدم وجود نص في مسألة من المسائل ال یعني عدم إمكانیة 
یھا بالجواز أو عدمھ ، وإنما امتازت الشریعة اإلسالمیة بالمرونة التي الحكم عل

جعلتھا صالحة للتطبیق في كل زمان ومكان ، وما ُیستجد من مسائل اقتضتھا 
طبیعة العصر أو التقدم ، وذلك من خالل األحكام العامة والقواعد الكلیة والقیاس 

  . نصوص شبھًا بھا فیما ال نص فیھ على ما فیھ أو إلحاقھا بأقرب ال
 في بیان الحدود الشرعیة التي یباح فیھا       ومن أجل ذلك استخرت اهللا 

اللجوء إلى اإلفادة من الخالیا الجذعیة الستخدامھا في العالج ، وذلك بذكر 
المصادر التي یمكن الحصول منھا على الخالیا الجذعیة واستخراجھا من أجل 

نت ھذا البحث بأحكام العالج بالخالیا الجذعیة في استخدامھا في العالج ، وقد عنو
 ألضع لبنة صغیرة في صرح الفقھ – دراسة فقھیة مقارنة –الفقھ اإلسالمي 

 التوفیق والسداد، وأن  أن ینفعنا بذلك راجًیا من اهللا اإلسالمي، لعل اهللا 
یلھمني الرشد والصواب، وأن یجنبني الخطأ والذلل والنسیان، وأن یعفو عن 

  . الزالت ، إنھ سمیع قریب 
المنھج المتبع في ھذا البحث ھو المنھج االستقرائي مع المنھج : منھجیة البحث 

التحلیلي ، من خالل تتبع طرق أو وسائل استخراج الخالیا الجذعیة من الناحیة 
الطبیة ، ثم دراستھا في الفقھ اإلسالمي ، وتحلیلھا من حیث الجواز وعدمھ ، مع 

   -  : اتباع اآلتي
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 عرض آراء الفقھاء في كل مسألة على حدة ، وذلك بذكر اآلراء في المسألة -١
محل النزاع بنسبة األقوال إلى قائلیھا ، واآلراء إلى أصحابھا ، مع ذكر أدلة كل 

 ، - إن وجدت –رأي وما ورد فیھا من مناقشات والرد على ھذه المناقشات 
قوال دون تعصب لمذھب معین ، مع ذكر واالنتھاء بترجیح أحد ھذه اآلراء أو األ

  .سبب الترجیح 
  االعتماد في عرض المسائل الفقھیة على مصادر الفقھ األصلیة ، بتوثیق رأى -٢

كل إمام أو مذھب من كتب المذھب المعتمدة ،وذلك بإثبات المرجع من حیث رقم 
   - إن وجد–الجزء والصفحة وجھھ الطبع وتاریخھ 

ھا إلى مواضعھا من سور القرآن الكریم ، وتخریج األحادیث  ترقیم اآلیات بعزو-٣
من مراجعھا األصلیة ، مع الحكم علیھا إن كانت في غیر الصحیحین، وكذلك 
اآلثار المرویة عن الصحابة في البحث ، وذلك من كتب السنة الصحیحة مع بیان 

  .أوجھ االستدالل من اآلیات القرآنیة والسنة النبویة  
صطلحات التي ترد في البحث لغة من خالل كتب اللغة والمعاجم ،  تعریف الم-٤

واصطالًحا من خالل الكتب الفقھیة المعتمدة إن كانت عند الفقھاء ، والكتب الطبیة 
  . إن لم یرد ذكر المصطلح عند الفقھاء 

  : خطة البحث 
  یشتمل ھذا البحث على تمھید وستة مباحث وخاتمة

  عیة واألمراض التي یمكن عالجھا عن طریقھا   حقیقة الخالیا الجذ: التمھید
  استخدام الخالیا الجذعیة من األجنة المجھضة في العالج : المبحث األول

  :            وفیھ مطالبان 
  . استخدام الخالیا الجذعیة من األجنة المجھضة تلقائیًا في العالج : المطلب األول
  .  األجنة المجھضة عمدًا  في العالج استخدام الخالیا الجذعیة من: المطلب الثاني
  استخدام الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة في العالج: المبحث الثاني

  :            وفیھ ثالثة مطالب 
  حكم التلقیح الزائد عن الحاجة : المطلب األول
استخدام الخالیا الجذعیة من اللقائح الفائضة من عملیات التلقیح : المطلب الثاني

  الصناعي في العالج 
استخدام الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة عمدًا للحصول : المطلب الثالث 

  على الخالیا الجذعیة  
استخدام الخالیا الجذعیة في العالج عن طریق االستنساخ :  المبحث الثالث

  العالجي 
            وفیھ مطالبان

  قة استخراج الخالیا الجذعیة منھتعریف االستنساخ العالجي وطری: المطلب األول
حكم االستنساخ العالجي للحصول على الخالیا الجذعیة : المطلب الثاني 

  . الستخدامھا في العالج 
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  استخدام الخالیا الجذعیة من  الحبل السري والمشیمة في العالج: المبحث الرابع
  : وفیھ ثالثة مطالب 

  .الحبل السري والمشیمة الخالیا الجذعیة الموجودة في : المطلب األول
حكم استخدام الخالیا الجذعیة من الحبل السري والمشیمة في : المطلب الثاني

  العالج 
  إنشاء بنوك لحفظ دماء الحبل السري  :المطلب الثالث 

  استخدام الخالیا الجذعیة من األطفال والبالغین في العالج : المبحث الخامس
  جذعیة من لبن المرضعات استخدام الخالیا ال: المبحث السادس 

  . وتشتمل على أھم النتائج :  الخاتمة
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  التمهيد

  حقيقة اخلاليا اجلذعية

  واألمراض التي ميكن عالجها عن طريقها
  

  تعريف الخاليا الجذعية : أوالً 
  : تطلق الخلية في اللغة على عدة معان ، منها 

  )   ٢(عھا زورق صغیر التي تسیر من غیر مالح  ویتب) ١( السفینة العظیمة -١
  ) ٤(، من راقود أو طین ، أو خشب منقورة ) ٣( بیت النحل الذي تعسل فیھ -٢
 الناقة تنتج فینحر ولدھا عمدًا لیدوم ، لھم لبنھا فتستدر بجوار غیرھا ، أو -٣

الناقة تنتج وھي غزیرة فیجر ولدھا من تحتھا ، ویجعل تحت أخرى ، وتخلى ھي 
  ) ٦(عطفوا ولدھا على غیرھا وتخلى أھل البیت بلبنھا ، ف) ٥(للحلب لكرمھا 

  ) ٧( المرأة الخالیة من الزوج فال زوج لھا وھو خاٍل منھا -٤
  ) ٨( الناقة التي تطلق من عقالھا ویخلي عنھا -٥
  ) . ٩( تطلق كنایة عن الطالق -٦

                                                 
 – صادر دار:  الناشر٢٤١ / ١٤لسان العرب ألبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ) (١

فقھ اللغة وسر العربیة ألبي عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو  ھـ  ، ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة
 ألبي  ، الجیمم٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢إحیاء التراث العربي الطبعة األولى : الناشر ٤١ / ١منصور الثعالبي 

العامة لشئون المطابع األمیریة، الھیئة : الناشر  ٢٣٧ / ١عمرو إسحاق بن مّرار الشیباني بالوالء 
،  تھذیب اللغة لإلمام محمد بن أحمد بن األزھري الھروي،  م ١٩٧٤ - ھـ ١٣٩٤: القاھرة عام النشر

م ، الصحاح ٢٠٠١ بیروت الطبعة األولى، –دار إحیاء التراث العربي :  الناشر٢٣٤ / ٧أبو منصور 
دار العلم :  الناشر٢٣٣١ / ٦د الجوھري الفارابي تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حما

 .  م ١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–للمالیین 
/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المعجم الوسیط ) (٢

 . دار الدعوة:  الناشر٢٥٤ / ١) محمد النجار
 مكتبة لبنان ، المصباح ٩٦ / ١للشیخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح ) (٣

المزھر في علوم اللغة وأنواعھا لإلمام عبد الرحمن المنیر ألحمد بن على الفیومي المقري ط دار الفكر ، 
، األولى:  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر ٩٣ / ٢ بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 

  . ٢٠٥ / ٢، مقاییس اللغة م ١٩٩٨ھـ ١٤١٨
  . ٢٣٤ / ٧ ، تھذیب اللغة ٢٤٠ / ١٤لسان العرب ) (٤
   . ٢٣٤ / ٧تھذیب اللغة ) (٥
دار العلم للمالیین :  الناشر٣٣٦ / ١جمھرة اللغة لإلمام أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي ) (٦
 . م ١٩٨٧األولى، :  بیروت الطبعة–
دار :  الناشر٢٦٣ / ١ألفاظ التنبیھ لإلمام أبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  تحریر ) (٧

  . ٢٥٤ / ١  ، المعجم الوسیط ١٤٠٨األولى، :  دمشق الطبعة–القلم 
  ٩٦ / ١مختار الصحاح ) (٨
  . ٢٤٠ / ١٤لسان العرب ) (٩
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  ) .   ١(وتطلق الخلیة اصطالحًا علي المرأة التي ال زوج لھا 
 الفقھاء في الطالق الكنائي إن نوى بھ الطالق وقع الطالق، وإال كما استعملھا

  ) ٢(فال
وحدة بنیان األحیاء من نبات أو حیوان : وتطلق الخلیة في علم األحیاء ویراد بھا 

صغیرة الحجم ال ترى بالعین المجردة ، وتتألف المادة الحیة للخلیة وھو 
زمي یحیط بھا ، ویحیط بالخلیة البروتبالزم من النواة والسیتوبالزم وغشاء بال

النباتیة كذلك جدار رخوي وغشاء بالزمي یحیط بھا ، ویحیط بالخلیة النباتیة كذلك 
  ).   ٣(جدار رخوي یتكون معظمھ من   السلیلوز 

  -:تعريف الجذع 
، والجذع من الدواب یختلف باختالف النوع ، فالجذع )٤(الجذع واحد جذوع النخل 

ة أعوام ودخل في الخامسة ، ومن البقر ما لھ سنتان ودخل من اإلبل ما لھ أربع
في الثالثة ، ومن الغنم ما لھ سنة ودخل في الثانیة ، وقیل ستة أشھر ، ومن 

  ) ٥(الخیل ما لھ سنتان ودخل في الثالثة 

                                                 
ن علي بن محمد بن محمد بن الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي لإلمام أبو الحس) (١

 –دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر٢٤٧ / ٩حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي  
 .  م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، : لبنان الطبعة

أبو : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ المؤلف) (٢
 / ٣ود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي المعالي برھان الدین محم

 م ، ٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر٢٣٢
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى : البنایة شرح الھدایة المؤلف

األولى، :  بیروت، لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة :   الناشر٣٠١ / ٦الحنفى بدر الدین العینى 
أبو الولید محمد بن أحمد بن :  م ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد المؤلف٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠

 –دار الحدیث :  الناشر٩٧ / ٣محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن : ر خلیل المؤلفالقاھرة ، مواھب الجلیل في شرح مختص

 ٥٥ / ٤محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي  
  م ،  األم١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة: الناشر

طلب بن عبد أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الم: المؤلف
بدون طبعة سنة :  بیروت الطبعة–دار المعرفة :  الناشر١٢٦ / ٥مناف المطلبي القرشي المكي 

أبو الحسین یحیى بن أبي : م ، البیان في مذھب اإلمام الشافعي المؤلف١٩٩٠/ھـ١٤١٠: النشر
: ة جدة الطبع–دار المنھاج :  الناشر٩٢ / ١٠الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي  

عالء الدین :  م ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  المؤلف٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، 
ھجر للطباعة والنشر والتوزیع : أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد الَمْرداوي  الناشر

 ٤٧٦ / ٨ م  ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥األولى، :  جمھوریة مصر العربیة الطبعة-واإلعالن، القاھرة 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : وض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف، حاشیة الر

 .   ھـ١٣٩٧ -األولى : الطبعة٥٠٤ / ٦الحنبلي النجدي 
  .  ٢٥٤ / ١المعجم الوسیط ) (٣
  ١١٩٥ / ٣الصحاح ) (٤
  . ١١٩٤ / ٣ ، الصحاح ٢٢٧ ، ٢٢٦ / ١تھذیب اللغة ) (٥
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وال یخرج استعمال الفقھاء للفظ الجذع عن المعنى اللغوي حیث تحدث الفقھاء عن 
  ) . ١(ان أسنانھا الجذع في األضحیة ببی

   -:تعريف الخاليا الجذعية 
   -:عرفت الخاليا الجذعية بعدة تعريفات منها 

 أنھا الخالیا ذات قابلیة التحول إلى أي نوع من خالیا الجسم ، وفق معامالت -١
بیئیة محددة في المختبر غیر متخصصة ، وال مكتملة االنقسام تتمیز بقدرتھا على 

ات خلویة متعددة ومتتالیة إلى طیف واسع من أنواع الخالیا التمایز ، عبر انقسام
  ) .  ٢(الناضجة والمتخصصة ، مثل خالیا العظم أو الجلد أو العضالت 

 الخالیا البدائیة التي تؤدي إلى أنواع األنسجة المختلفة في الجسم ، وتعتبر -٢
 خلیة بعد خالیا غیر متخصصة وغیر مكتملة االنقسام ، ولكنھا قادرة على تكوین

أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة تنمو وتتطور إلى الخالیا المطلوبة 
)٣ . (  
  ).  ٤( مجموعة الخالیا غیر الممیزة التي تستطیع أن تتضاعف بشكل متطابق -٣
 الخالیا التي لھا القدرة على االنقسام غیر المحدود في المزارع الخلویة لتعطي -٤

  ) ٥(ة فیما بعد طالئع الخالیا المتخصص
   الخالیا غیر المتخصصة التي تمتلك القدرة على التحول إلى أي نوع من أنواع -٥

                                                 
 / ٣حمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي محمد بن أ: تحفة الفقھاء المؤلف) (١

 م  ، الكافي ١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٤الثانیة  :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر٨٤
أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم : في فقھ أھل المدینة المؤلف

الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة مكتبة :   الناشر٤٢٠ / ١النمري القرطبي 
جمال الدین : م ، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب المؤلف١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة

:  الناشر٣٩٧ / ١أبو محمد علي بن أبي یحیى زكریا بن مسعود األنصاري الخزرجي المنبجي  
 -ھـ ١٤١٤الثانیة، : بیروت الطبعة/  لبنان - دمشق/  سوریا - الدار الشامیة - دار القلم 

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة : م  ، المغني المؤلف١٩٩٤
:  الناشر٤٧٤ / ٣الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي  

 . مكتبة القاھرة  
 ٦٦ شرعیة وتشریعیة  لألستاذ أحمد داود رقیة  ص وجھة نظر: أبحاث الخالیا الجذعیة ) (٢

 الجزائر العدد األول – مركز جیل البحث العلمي –بحث منشور بمجلة جیل الدراسات المقارنة 
 . م ٢٠١٦سنة 

مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص ) (٣
یة واالقتصادیة بكلیة الحقوق جامعة المنصورة العدد  بحث منشور بمجلة البحوث القانون٤٦٠

 .  م  ٢٠١٠ سنة ٤٨
 ٤٠االتجار باألعضاء البشریة والخالیا الجذعیة للباحث طالب سالمة عید المشاقبة ص ) (٤

 . م ٢٠١٧ – ٢٠١٦رسالة دكتوراه في كلیة الحقوق جامعة المنصورة 
فاطمة محمد سعد القدوس ، د فاتن عبد زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم ، د ) (٥

 .  ط مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزیر ٨٥الرحمن خورشید ص 
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  ) ١(الخالیا المتخصصة 
 خلیة مصدرھا من المضغة أو جسم الشخص البالغ تستطیع في ظروف معینة -٦

  ) . ٢(محددة أن توالي االنقسام لمدة طویلة 
ا الجنین ، وبالتالي كافة أنواع خالیاه  ھي اللبنات األولي التي یتكون منھ-٧

  ) .٣(وأنسجتھ المختلفة 
  : التعريف المختار

الخالیا التي تنشأ مع بدایة أصل اإلنسان ، : یمكن تعریف الخالیا الجذعیة بأنھا 
  وتستمر بعد والدتھ ، ولھا القدرة على التكاثر واالنقسام والتخصص فیما بعد ذلك 

  جذعية أقسام الخاليا ال: ثانياً 
   -: تنقسم الخاليا الجذعية إلى عدة أقسام منها 

   الخاليا كاملة القدرة -١
وھي خالیا لھا القدرة الكاملة على االنقسام والتحول إلى أي نوع من أنواع الخالیا 

  )٤(المتخصصة ، ولھا القدرة على تكوین الجنین 
سمى بالبویضة وتتكون ھذه الخالیا من اندماج البویضة مع النطفة ، أو ما ی

الملقحة ، وتمثل خالیا الجنین في األیام األربعة األولى حیث یتكون الجنین حینئذ 
من خلیتین إلى ثماني خالیا ، وتتسم ھذه الخالیا بقدرتھا على البقاء بدون تمایز 
حتى یتم استئصالھا لزراعتھا للحصول على سالالت خالیا المنشأ التي یمكن بعد 

، ولذا یمكن لكل خلیة ) ٥(ید من أنواع أنسجة الجسم البشري ذلك التمایز إلى عد
من الخالیا كاملة القدرة انتاج جنین كامل عند زراعتھا في رحم األنثى في الوقت 

                                                 
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة رؤیة شرعیة د عبد الناصر بن ) (١

 سنة ٤ العدد ٤٨ بحث منشور بمجلة ھدي اإلسالم باألردن المجلد ٥٨موسي أبو البصل ص 
 . م ٢٠٠٤

الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ورقة عمل ) (٢
 م عمان ٢٠٠١ / ١٠ / ٦-  ٥مقدمة إلى الندوة الوطنیة للخالیا الجذعیة المنعقدة في الفترة من 

 .  األردن –
 القلم بالرباط  ط دار١٩٨دراسات فقھیة في مسائل طبیة د عبد السالم أحمد فیغو ص ) (٣

 . الطبعة األولى 
 بحث بمجلة ١٥العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٤

 المغرب -  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بقاس– مختبر تراث الغرب اإلسالمي –دراسات تراثیة 
 عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا  م ، أحكام الخالیا الجذعیة دراسة فقھیة د٢٠١٤ سنة ٢العدد 

 ط دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع بالریاض ، أحكام الھندسة الوراثیة د ٢٧المزروع ص 
 ط دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع ٤٥١سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص 

  .  م ٢٠٠٧ -  ھـ ١٤٢٨بالریاض الطبعة األولي 
 دراسة تأصیلیة في قوانین نقل وزراعة األعضاء –یا الجذعیة الرضاء في نقل الخال) (٥

 بحث منشور ٢١٣٩ د حمدي أحمد سعد أحمد ص –البشریة مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي 
 .  م ٢٠١١ سنة ٢٦بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا العدد 
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، وھذه الخالیا تتكون بعد ساعات قلیلة من تلقیح البویضة وتسبق ) ١(المناسب 
  ) ٢(مرحلة التوتیة 

   الخاليا وافرة القدرة -٢
 لھا القدرة على التكاثر لتكوین أي نوع من أنواع الخالیا كخالیا الكبد وھي خالیا

أو الدماغ أو الكلى أو خالیا عضلة القلب أو غیرھا ، لكنھا ال تستطیع تكوین 
الخالیا الداعمة للجنین كاألغشیة والمشیمة ، وتوجد ھذه الخالیا بالكتلة الخلویة 

ذا النوع من الخالیا الجذعیة ھو ، والمصدر األساسي لھ) ٣(الداخلة للجنین 
الطبقة الداخلیة للجنین في مراحلھ األولى ، ولذا یطلق علیھا الخالیا الجذعیة 
الجنینیة ، ویمكن أن تؤخذ ھذه الخالیا أیًضا من الجنین وھو في عمر خمسة إلى 
سبعة أسابیع ، حیث یكون الجنین في ھذه المراحل طبقة داخلیة تؤخذ منھا ھذه 

 إذ یتكون الجنین في ھذه المرحلة من أربعین خلیة تقریًبا بینما تنتج الطبقة الخالیا
الخارجیة خالیا المشیمة التي تقوم بحمایة الجنین من أي رفض للجھاز المناعي 

  ) ٤(كما تقوم بتغذیتھ 
   الخاليا متعددة القدرة -٣

تكوین وھي خالیا متخصصة تقوم بتكوین خالیا ذات وظائف محددة فھي تتكاثر ل
أنواع مختلفة من الخالیا ، ولكن من نسیج واحد مثل خالیا الدم الجذریة التي 
تكون خالیا الدم الحمراء والبیضاء والصفائح الدمویة وخالیا الجلد الجذریة التي 

) ٥(تكون من خالیا الجلد بأنواع مختلفة ، وھي التي توجد في جسم اإلنسان البالغ 
القدرة الموجودة في الجلد تستطیع انتاج جمیع أنواع ، فالخالیا الجذعیة متعددة 

الخالیا ، التي یحتاج إلیھا الجلد ، ولكنھا تفتقد القدرة على إنتاج خالیا الكبد 
 نوع من ٢٠٠، وھذه الخالیا یمكن أن تتحول إلى أكثر من ) ٦(والبنكریاس 

  ) .٧(األنسجة المختلفة 

                                                 
  ٤١ید المشاقبة ص االتجار باألعضاء البشریة والخالیا الجذعیة للباحث طالب سالمة ع) (١
الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والجراحیة من منظور إسالمي دراسة فقھیة ) (٢
  م ٢٠١٠ ط مكتبة الوفاء القانونیة الطبعة األولى ٣١رنة د إیمان مختار مختار مصطفى صمقا
 ، أحكام الخالیا ١٥العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٣

 ، أحكام الھندسة ٢٧الجذعیة دراسة فقھیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص 
 . ٤٥١الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص 

 دراسة تأصیلیة في قوانین نقل وزراعة األعضاء –الرضاء في نقل الخالیا الجذعیة ) (٤
  . ٢١٣٨ د حمدي أحمد سعد أحمد ص – الفقھ اإلسالمي البشریة مقارنة بأحكام

 ، أحكام الخالیا ١٥العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٥
  . ٢٧الجذعیة دراسة فقھیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص 

  ٤١ث طالب سالمة عید المشاقبة ص االتجار باألعضاء البشریة والخالیا الجذعیة للباح) (٦
مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص ) (٧

٤٦٤ .  
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منتشرة في جمیع أنحاء الجسم وھي وھي :  الخالیا الجذعیة آحادیة القدرات -٤
قادرة علي انتاج نوع واحد من الخالیا المتخصصة التقسیم حسب مصادر أو طرق 

  ) .١(الحصول علیھا 
  األمراض التي يمكن معالجتها عن طريق الخاليا الجذعية : ثالثاً 

  في– بعد اهللا سبحانھ تعالي –إن العلماء واألطباء یعلقون على الخالیا الجذعیة 
  ) .٢(عالج العدید من األمراض 

وتستخدم الخالیا الجذعیة فیما یعرف بالعالج الخلوي ، حیث إن ھناك العدید من 
األمراض واالعتالالت التي یكون سببھا الرئیس ھو تعطل الوظائف الخلویة ، 
وتحطم أنسجة الجسم للخالیا الجذعیة ،التي یتم تحضیرھا لتكوین خالیا متخصصة 

متجددًا إلحالل الخالیا واألنسجة ،مما یوفر عالًجا لعدد كبیر من تمثل مصدرًا 
، كما تشیر الدراسات إلى أن الخالیا الجذعیة بما تملكھ ) ٣(األمراض المستعصیة 

من خصائص وممیزات ، ولھا القدرة على تكوین األنسجة والخالیا المتخصصة 
   -)  :٤(ما یلي وتعویض التالف أو المعطل منھا یمكن استخدامھا في عالج 

   األمراض العصبية -١

إن من أھم األمراض التي یمكن أن تحقق فیھا الخالیا الجذعیة الجنینیة نجاحًا 
طبیًا ھي بعض أمراض الجھاز العصبي خاصة مرض باركنتسون ، ومرض    

، واألضرار التي تصیب الدماغ واألعصاب والنخاع الشوكي ، وذلك ) ٥(الزھایمر 
  ). ٦(عیة عصبیة قادرة على النمو لتشكیل أنسجة جدیدة وأعصاب بعزل خالیا جذ

   أمراض القلب -٢
زراعة خالیا عضلیة سلیمة قد یقدم أمًال جدیًدا للمرضى الذین یعانون من أمراض 

، ) ٧(القلب المزمنة ، التي تجعل القلب غیر قادر على ضخ الدم بكمیات كافیة 
  ) ٨(ة إصالح القلوب المعطوبة وبالتالي یمكن للخالیا القلبیة الجدید

                                                 
 مجلة ھدي اإلسالم ٦٣الخالیا الجذعیة واألحكام الشرعیة المتعلقة بھا د أحمد شحادة بشیر ص ) (١

ستنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا  م ، ا٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣ سنة ٥٦ مجلد ٤باألردن العدد 
 رسالة ماجستیر ٤٤الجذعیة والجینات وحكمھ في الشریعة اإلسالمیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص 

 .  م  ٢٠٠٨بكلیة الدراسات العلیا بالجامعة األردنیة سنة 
  . ٥٧زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین  ص ) (٢
 سابق المرجع ال) (٣
 ، مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة ٦٦زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٤

 بحث منشور ٢٧الجنینة من الوجھة الشرعیة واألخالقیة واالنسانیة د بلحاح العربي بن أحمد ص 
  ٤٤٨لعدد  ا٣٩ السنة – وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت –بمجلة الوعي اإلسالمي 

 ، ١٢االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ص ) (٥
  . ٥٧زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص 

  . ٤٥٥أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٦
العالج بالخالیا الجذعیة :  ، نازلة ٦٧ ، ٦٦ح عبد العزیز الكریم وآخرین ص زراعة الخالیا د صال) (٧

   . ١٨للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص 
  . ٢٧مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٨
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ویتمثل ھذا األمل في تكوین خالیا عضلیة قلبیة من الخالیا الجذعیة المختلفة ، 
ومن ثم زراعتھا في عضلة القلب الضعیفة ، وذلك بھدف تعزیز  القدرة الوظیفیة 

، فتبدأ بإفرازات مادة تساعد على نمو شرایین القلب ، وھذه )١(للقلب الضعیف 
مكن تطبیقھا على المرضى الذین لم تنجح معالجة شرایین قلوبھم الطریقة ی

بالوسائل المتبعة كتوسیع الشرایین ، كما أنھ یمكن أن تصیر بدیًال ناجًحا عن 
  ) . ٢(عملیات زراعة القلب 

   أمراض السكري -٣ 
، ففي العدید من ) ٣(وذلك بأن تستخدم للحصول على خالیا تنتج األنسولین 

 یعانون من النوع األول من السكري ، یتعطل انتاج االنسولین من األشخاص الذین
الخالیا البنكریاسیة المنتجة لھ التي تعرف بجزر النجرھانز في الوقت الحالي 
تتوفر أدلة على أن زراعة البنكریاس أو الخالیا المعزولة من الجزر البنكریاسیة 

یة من خالیا الجزر قد تحد من الحاجة إلى حقن األنسولین ، الخطوط الخلو
البنكریاسیة المشتقة من الخالیا الجذعیة البشریة یمكن استخدامھا في أبحاث 

  مرض السكري ، ومن ثم زراعتھا في المرضي 
وبالرغم من أن ھذه األبحاث تعطي آماًال كبیرة ، إال أنھ ال یزال ھناك الكثیر من 

دیات تقنیة ال بد من الجھد الذي یتوجب بذلھ قبل تحقیق ھذه اآلمال لوجود تح
التغلب علیھا أوًال قبل البدء في تطبیق ھذه االكتشافات في العیادات الطبیة ، ومع 

  ) . ٤(أن ھذه التحدیات كبیرة وصعبة إال أنھا لیست مستحیلة 
   عالج أمراض العقم وتأخر اإلنجاب -٤

باء یمكن للخالیا الجذعیة عالج أمراض اإلنجاب ، وحاالت العقم حیث توصل أط
إیطالیون إلى إیجاد أول مھبل باستخدام خالیا جذعیة لمریضتین ولدتا بدون 

  )٥(مھبل
) الروماتوید(  مرض شلل الرعاش ، والحروق ، والتھابات المفاصل الرنیاتي  -٥
)٦. (  
 عالج أنواع مختلفة من السرطان وذلك كسرطان الدم ، وسرطان الصدر ، -٦

یض المصاب بھذه الخالیا قبل معالجتھ وسرطان الرئتین ، وذلك بحقن المر
بالمحالیل الكیمائیة واألشعة النوویة ، وقد عولجت طفلة تعاني من ورم بالخالیا 

  ) .٧ (- من مرضھا –الجذعیة فشفیت بإذن اهللا 

                                                 
  .٦٧زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (١
 .٤٥٥سة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص أحكام الھند) (٢
  .٢٧مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٣
 .٦٧زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٤
  . ٢١٥٦ ، ٢١٥٥الرضاء في نقل الخالیا الجذعیة د حمدي أحمد سعد أحمد ص ) (٥
  .٢٧مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٦
 .٤٥٥أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٧



 - ٣٩٨١ -

  ).١( ترقیع الجلد والحروق ، وأمراض الكلى -٧
  ) .٢( أمراض الكبد  -٨

ودة في النخاع العظمي ، حیث أثبتت وذلك باستخدام خالیا الدم األولیة الموج
األبحاث تحول ھذه الخالیا بعد تلفھا في الكبد إلى خالیا كبدیة ، وبھذا یمكن 

  ) .٣(معالجة كثیر من الحاالت التي تعاني من الفشل الكبدي 
   عالج فقدان السمع -٩

یمكن عالج فقدان السمع ومشاكلھ عن طریق الخالیا الجذعیة ، وذلك بزرع خالیا 
ستأصلة من األنف وخاصة عن طریق الخالیا الجنینیة لقدرتھا الفائقة على م

االنقسام والتحول ، ومن ثم یمكن عن طریق ھذه الخالیا عالج مشاكل السمع منذ 
  ) . ٤(الطفولة 

    عالج أمراض العیون -١٠
وذلك عن طریق زرع الخالیا الجذعیة كعالج اعتالالت الشبكیة الناجمة عن 

 السكري ، والتي یمكن أن تؤدي في النھایة إلى العمي ، وعالج مضاعفات مرض
  ضمور العصب البصري ، نتیجة تعرضھا للتلف ألي سبب من األسباب 

ولقد نجح العلماء في الیابان في استخدام الخالیا الجذعیة للحصول على شبكیة 
قبالھا العین ثالثیة األبعاد والتي تحتوي على نوعین من الصورة ، التي یتم است

  .عن طریق خلیات اإلحساس في شبكیة وعصیة العین 
كما استطاع أطباء العیون في مستشفى الملكة فیكتوریا بإنجلترا، استخدام الخالیا 
الجذعیة الجنینیة في إعادة البصر ألربعین شخًصا من المكفوفین، من خالل 

في نمو زراعة تلك الخالیا الجذعیة لألشخاص المولودین ولدیھم عیب خلقي 
القرنیة بالشكل الصحیح، بحیث ال تجدي معھم عملیات زراعة القرنیة وحدھا ، 

  ) . ٥(ونجحت الخالیا الجذعیة في استعادتھم للبصر بعد أن فقدوه 
ومن خالل ما سبق یتضح امكانیة استخدام الخالیا الجذعیة في عالج كثیر من 

  . اث العملیة األمراض ، وإن كان بعضھا ما زال تحت التجارب واألبح
  
  
  

                                                 
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (١

  . ١٢ص 
كاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل االنع) (٢

 . ٢٠٤ ، دراسات فقھیة في مسائل طبیة د عبد السالم أحمد فیغو ص ١٢ص 
 ، أحكام الھندسة ١٨العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٣

   .٤٥٤ز بن عبد اهللا الشویرخ ص الوراثیة د سعد بن عبد العزی

  .٢١٦١ ، ٢١٦٠الرضاء في نقل الخالیا الجذعیة د حمدي أحمد سعد أحمد ص ) (٤
الخالیا الجذعیة وعالج أمراض العیون المستعصیة آفاق طبیة واعدة د محمد السقا عید ص ) (٥

٥٩. 
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  املبحث األول

  استخدام اخلاليا اجلذعية من األجنة اهضة يف العالج

  : وفيه مطلبان 
  : المطلب األول

  .    استخدام الخاليا الجذعية من األجنة المجهضة تلقائيا في العالج
  : المطلب الثاني

   .  استخدام الخاليا الجذعية من األجنة المجهضة عمدا  في العالج

  اطب اول

ً ا ن ا ذا دام اجاا    

  ) .١(الولد الساقط قبل تمامھ : یراد باإلجھاض 
الذي یحدث بدون سبب ظاھر دون أن یقوم شخص ما : ویراد باإلجھاض التلقائي 

  ) . ٢(بإحداثھ 
  أسباب اإلجهاض 

   -:ك ألسباب منھاقد یقع اإلجھاض للجنین تلقائیًا ، وذل
، وذلك كخلل في ) ٣( أسباب تتعلق بالجنین،فقد یكون لفساد في الجنین -١

، أو إصابة الجنین بمرض في أشھره األولى أو ) الكروموسومات ( الصبغیات 
، ) ٤(أسابیعھ األولى كالحمل الحویصلي أو العنقودي ، أو أمراض الجنین الوراثیة 

  ) . ٥(زلة اآلفات التي تصیب الثمار فاآلفات التي تصیب األجنة بمن

                                                 
حمد، المعروف بابن زین الدین بن إبراھیم بن م: البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف) (١

مجمع األنھر : دار الكتاب اإلسالمي ، وفي ھذا المعنى أیضًا :  الناشر٢٢٩ / ١نجیم المصري 
یعرف , عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده: في شرح ملتقى األبحر المؤلف

 ،  مطالب أولي ٦٧ / ٣دار إحیاء التراث العربي ، النجم الوھاج :  الناشر٥٦ / ١بداماد أفندي 
مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة، الرحیبانى : النھى في شرح غایة المنتھى المؤلف

 - ھـ ١٤١٥الثانیة، : المكتب اإلسالمي الطبعة:  الناشر٣٦ / ٤مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 
 .م١٩٩٤

مجلة مجمع إجراب التجارب على األجنة المجھضة واألجنة المستنبتة د محمد على البار ) (٢
  ١٧٩٤الفقھ اإلسالمي العدد السادس الجزء الثالث ص 

 .  لبنان – بیروت – ط دار المعرفة ٣٥٨التبیان في أقسام القرآن البن قیم الجوزیة ص ) (٣
 ط ١٢١أحكام اإلجھاض في الفقھ اإلسالمي د إبراھیم محمد قاسم بن محمد رحیم ص ) (٤

 ١٤٣٠الحكمة الصادرة في بریطانیا  الطبعة الثانیة سلسة إصدارات الحكمة الصادرة عن مجلة 
 .  م ٢٠٠٩ - ھـ 
 .  لبنان – بیروت – ط دار المعرفة ٣٥٨التبیان في أقسام القرآن البن قیم الجوزیة ص ) (٥
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 أسباب تتعلق باألم لفساد في طبیعة األم كوجود خلل في جھاز المرأة التناسلي -٢
مثل عیوب خلقیة في الرحم ، أو نتیجة أمراض عامة في األم كمرض البول 

  ) ١(السكري والزھري وأمراض الكلي، أو نقص ھرمون البروجسترون لدى األم 
ق باألب كما لو كان لدیھ شذوذ في الحیوانات المنویة وارتفاع  أسباب تتعل-٣

  ) . ٢(نسبتھا في المني وسوء تغذیة األب 
ولما كان عدد األجنة المجھضة یعد بالمالیین وربما زاد عن مائة ملیون جنین 
سنوًیا، لھذا كلھ فإن االستفادة من ھذه األجنة ، أمر یبدو في ظاھره على األقل 

مر ، فعلى سبیل المثال في بدایة الثمانیات بدأت عملیة زرع خالیا عمل انساني مث
من الغدة الكظریة أو من خالیا الدماغ التي تؤخذ من األجنة وتزرع في المرضي 

  ). ٣(الذین یعانون من مرض الشلل الرعاش الباركنسونزم 
، وتسمى ) ٤(ویمكن الحصول على الخالیا الجذعیة عن طریق األجنة المجھضة 

خالیا الجذعیة الجنینیة ، وھي خالیا متعددة القدرات ، وھذه الخالیا یتم الحصول ال
علیھا من أجنة یقاس عمرھا باألیام فھي خالیا بدائیة تظھر بعد ستة أیام إلى ثالثة 
عشر یومًا من اإلخصاب ، وھذه الخالیا تملك القدرة أو القابلیة في ھذه المرحلة 

 بال حدود وإعطاء الخالیا المتخصصة كلھا ویمكنھا على التطور والنمو واالنقسام
  ).  ٥(أن تتحول إلى أي نوع من أنواع أعضاء أو أنسجة الجسم البشري تقریبًا 

وذھب البعض إلى أن الخالیا الجذعیة تؤخذ من الجنین وھو في مرحلة 
 ، فھذه األجنة ال تكون) ٦(البالستوسایت ، أي جنین عمره من ثالثة إلى ستة أیام 

مشتقة من البویضات المخصبة في جسم المرأة ، ولكن من خالیا منشأ جینیة 
  ). ٧(بشریة تبلغ من العمر عادة أربعة أو خمسة أیام 

وفي ھذه الحالة یمكن االستفادة من ھذه األجنة المجھضة تلقائیًا في مسألة الخالیا 
اسع من الجذعیة خاصة إذا وقع اإلجھاض بین األسبوع الخامس واألسبوع الت

  ). ٨(عمر الجنین
                                                 

 ، إجراب التجارب على األجنة ٣٥٨التبیان في أقسام القرآن البن قیم الجوزیة ص ) (١
د على البار مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس المجھضة واألجنة المستنبتة د محم

  .١٧٩٤الجزء الثالث ص 
  .١٢٢أحكام اإلجھاض في الفقھ اإلسالمي د إبراھیم محمد قاسم بن محمد رحیم ص ) (٢
إجراب التجارب على األجنة المجھضة واألجنة المستنبتة د محمد على البار مجلة مجمع )  (٣

  ١٧٩٦ادس الجزء الثالث ص الفقھ اإلسالمي العدد الس
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٤

  .١٦ص 
  . ٢٧مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٥
ناصر بن موسي أبو البصل االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد ال) (٦

  . ١٦ص 
مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص ) (٧

٤٦٩ .  
  . ٢٢٩تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أحمد الباز ص ) (٨



 - ٣٩٨٤ -

وھذه الخالیا الجذعیة من األجنة المجھضة لھا ممیزات عن غیرھا من الخالیا 
   -:الجذعیة األخرى وذلك نظًرا لما یأتي 

 أنھا تتمیز بالقدرة العالیة على االنقسام ولدیھا المقدرة الفوریة على إفراز -١
 من خالیا إلى االنقسام عوامل النمو المختلفة ، لتدفع بھا نفسھا ومن حولھا

  ). ١(والنمو
 أنھا تتمتع بعدم وجود خاصیة التضاد المناعي مع األنسجة الغریبة عنھا فھي -٢

تقبل جمیع البصمات الوراثیة األخرى من كل الخالیا الجذعیة ،التي تؤخذ من نقى 
  ). ٢(العظام 

  العالج حكم االستفادة بالخالیا الجذعیة من األجنة المجھضة تلقائیًا في 
  : بیان الحكم في ھذه المسألة یأتي على حالتین 

  إذا لم یمكن االستفادة من الخالیا الجذعیة : أوًال 
   -:ربما ال یمكن االستفادة من األجنة المجھضة تلقائیًا وذلك ألسباب منھا 

 عدم امكانیة معرفة موعد سقوط ھذه األجنة ، حیث یحصل ذلك بشكل مفاجئ ، -١
لك في مكان ال یتوفر فیھ الوسائل الكفیلة باالحتفاظ بھا بصورة وربما یحدث ذ

  ).  ٣(سلیمة 
  ). ٤( استخدام األنسجة التي مضى على موتھا وقت طویل ال فائدة ُترجي منھا -٢
 وجد أن اإلسقاط التلقائي مصحوب في نسبة عالیة منھ بتلوثات جرثومویة ، -٣

  ) ٥( تودع أنسجتھا أبدان المرضى یحرم من أجلھا أن ُتستعمل في العالج ، وأن
 في الغالب تحتوي ھذه األجنة المجھضة تلقائیًا على تشوھات في الجینات أو -٤

الكروموسومات بشكل كبیر ، وھذا ھو ما یسبب سقوطھا ، وتخلص الجسم منھا 
  ).٦(قبل فترة الوالدة 

جھض ففي ھذه الحالة ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة من الجنین الم
تلقائیًا لعدم الفائدة من ذلك ألن في استخراجھا بما تحملھ من تلوثات فیھ ضرر ، 

    عن الضرر حیث قالوربما تسبب في حدوث أضرار كثیرة ، وقد نھى النبي 
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٢٨تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أحمد الباز ص ) (١
  .٢٢٨ السابق المرجع) (٢
  . ١٢٥أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٣
 .١٣٤٠إجراب التجارب على األجنة المجھضة واألجنة المستنبتة د محمد على البار ص ) (٤
استخدام األجنة في البحث والعالج ، الولید عدیم الدماغ مصدرًا لزراعة األعضاء د حسان ) (٥

  . ١٨٥١ ص ٣حتحوت بحث بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس  الجزء 
  .١٢٥أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٦
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  ).  ١(ال ضرر وال ضرار : 
إذا أمكن االستفادة من األجنة المجھضة تلقائیًا ، ففي ھذه الحالة : الحالة الثانیة 

 من خالل الخالیا الجذعیة من – إن أمكن ذلك –یمكن القول بجواز االستفادة منھا 
   -: تلقائیًا للعالج ، وذلك لما یليھذا الجنین المجھض

 أن الجنین مات موًتا طبیعًیا ولیس في أخذ خالیاه اعتداء على حیاتھ أو تشویھ -١
  . لصورتھ 

 أن الخالیا الجذعیة المأخوذة من الجنین في ھذه الحالة ، تم الحصول علیھا -٢
  ).  ٢(قبل حصول الحیاة الكاملة فیھ 

ي ھذه الحالة ، وھذا ما اشترطھ المجمع الفقھي ولكن یشترط موافقة الزوجین ف
یجوز الحصول ( اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حیث نص على أنھ 

على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العالج ، أو إلجراء األبحاث 
در  المصا–العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحًا ، ومن ذلك على سبیل المثال 

 الجنین السقط تلقائیًا أو لسبب عالجي یجیزه الشرع ، وبإذن -٤ ٠٠٠اآلتیة 
  ). ٣)(الوالدین

ب اطا  

  ادام ا اذ ن ا ا دًا   اج

  إذا تم اإلجهاض عمداً من أجل االستفادة من الخاليا الجذعية : أوالً 
ج الخالیا الجذعیة واالستفادة منھا ، وفي ھذه قد یتم اإلجھاض عمدًا ،الستخرا

الحالة ال بد من بیان آراء الفقھاء في مسألة اإلجھاض ألن اإلجھاض قد تم عمدًا 
  .  واختیارًا 

  .  حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح 

                                                 
) ٢٣٤١(ح ٢/٧٨٤ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني  : سنن ابن ماجھ المؤلف) ١(

 فیصل -دار إحیاء الكتب العربیة : ي حقھ ما یضر بجاره ، الناشر باب من بنى ِف-أبواب األحكام 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل : عیسى البابي الحلبي ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف

األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر)  ٢٨٦٥(ح ٥٥/ ٥بن ھالل بن أسد الشیباني 
/ ٤مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : ف م ، الموطأ المؤل٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١
 – أبو ظبي - مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة :  الناشر١٠٧٨

أبو عبد :  م  ، المستدرك على الصحیحین المؤلف٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥األولى، : اإلمارات الطبعة
ویھ بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمد

 بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر)  ٢٣٤٥(ح ٢/٦٦النیسابوري المعروف بابن البیع 
ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم ( وقال ١٩٩٠ – ١٤١١األولى، : الطبعة

  ) . یخرجاه 
  . ٢٢٩عباس أحمد الباز ص تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة د ) (٢
  . ٢٩٤مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص ) (٣
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عبد اهللا لما رواه البخاري عن ) ١(إن نفخ الروح یكون بعد مائة وعشرین یومًا 
 وھو الصادق المصدوق،  قال  حدثنا رسول اهللا –عنھ  رضي اهللا –بن مسعود 

إن أحدكم یجمع في بطن أمھ أربعین یوًما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون «
 عملھ، وأجلھ، ورزقھ، مضغة مثل ذلك، ثم یبعث اهللا إلیھ ملًكا بأربع كلمات، فیكتب

، فدل ھذا الحدیث على أن نفخ الروح ) ٢(وشقي أو سعید، ثم ینفخ فیھ الروح 
یكون بعد النطفة والعلقة والمضغة ، وكل مرحلة تكون أربعین یوًما ، فیكون نفخ 

  . الروح بعد مائة وعشرین یوًما 
  ) ٣(وقد اتفق الفقھاء على تحریم اإلجھاض بعد نفخ الروح بغیر عذر 

واعتبر بعض الفقھاء أن من فعل ذلك یأثم إثم القتل لو استبان خلقھ ومات بفعلھا 
، بل ) ٦(، وأشد من ذلك إذا نفخ فیھ الروح فإنھ قتل نفس ) ٥(، وتصیر قاتلة ) ٤(

، وذلك لقولھ تعالى ) ٧(ذھب اإلمام ابن حزم إلى أنھ یجب القود إن تعمد اإلسقاط 

، والجنین بعد نفخ الروح صار ) ٨ (َس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َتْقُتُلوا النَّْف 
  نفسًا ، وقد نھى اهللا تعالى عن قتل النفس 

  حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح 
  : اختلف الفقھاء في حكم اإلجھاض قبل نفخ الروح وذلك على خمسة آراء

  . مطلقًا یرى إباحة اإلجھاض قبل نفخ الروح: الرأي األول 
  ) .١٠(، وبعض الحنابلة ) ٩(وھذا مذھب جمھور الحنفیة 

  .یرى كراھیة اإلجھاض قبل نفخ الروح : الرأي الثاني 
  ) .١٢(، وبعض المالكیة ) ١١(وھذا مذھب بعض الحنفیة 

  .یرى تحریم اإلجھاض قبل نفخ الروح : الرأي الثالث 
                                                 

 ١٣٦ / ٧ – مطبوع مع نھایة المحتاج – ، حاشیة الرشیدي ١٧٦ / ٣حاشیة ابن عابدین ) (١
  . ٢٣٨ / ١١ ، المحلي ١٤٧ / ٤، إعانة الطالبین 

 .  باب خلق آدم صلوات اهللا علیھ وذریتھ  ) ٣٣٣٢ ( ح ١٣٣ / ٤صحیح البخاري ) (٢
 ، القوانین ٤١٩ / ٤ ، الذخیرة ٣٧٤ / ٥ ، المحیط البرھاني ٥٩١ / ٦حاشیة ابن عابدین ) (٣

 ، ٤٢٠ / ٢ ، حاشیة الصاوي ٢٦٧ / ٢ ، حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر ١٤١الفقھیة ص 
 ، ٣٠٦ ، أحكام النساء ص ٤٠٨ / ١ ، حاشیة الروض المربع ١٤٧ / ٤إعانة الطالبین 

  . ٢٣٩ / ١١المحلي 
  . ٥٩١ / ٦حاشیة ابن عابدین ) (٤
  . ٣٠٦ ، أحكام النساء ص ٣٤٧ / ٥المحیط البرھاني ) (٥
  . ١٤١ ، القوانین الفقھیة ص ٤١٩ / ٤الذخیرة ) (٦
  . ٢٣٩ / ١١المحلى ) (٧
 .   من سورة اإلسراء  )٣٣( من سورة األنعام ، ومن اآلیة  ) ١٥١( من اآلیة ) (٨
 ، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك  ١٩٧ ، الدر المختار ص ٢٣٩تحفة الملوك ص ) (٩

  . ٣٧٤ / ٥ ، المحیط البرھاني ١٧٦ / ٣ ، حاشیة ابن عابدین ٤٢٤ص 
  .  ٢٢٠ / ١ ، كشاف القناع ٣٨٦ / ١اإلنصاف ) (١٠
  . ١٧٦  /٣ ، حاشیة ابن عابدین ٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (١١
  . ٢٢٥ / ٣ ، شرح مختصر خلیل للخرشي ٢٦٧ / ٢حاشیة الدسوقي ) (١٢
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 –، والشافعیة ) ٢ (-مد  على المعت–، والمالكیة ) ١(وھذا مذھب بعض الحنفیة 
  ). ٥(، والظاھریة ) ٤(، وبعض الحنابلة ) ٣ (-على األوجھ 
  .یرى جواز اإلجھاض إذا كان نطفة فقط : الرأي الرابع 

  ) . ٧(، وبعض الحنابلة ) ٦(وھذا مذھب بعض المالكیة 
  .یرى جواز اإلجھاض إذا كان نطفة وعلقة : الرأي الخامس 

  ). ٨ (- من الشافعیة –وزي وھذا مذھب أبو إسحاق المر
  : األدلة 

  :أدلة الرأي األول 

استدل أصحاب الرأي األول على إباحة اإلجھاض قبل نفخ الروح مطلقًا باألثر 
  والمعقول 

 قال ال تكون موءودة حتى تمر – رضي اهللا عنھ –أما األثر فما روي أن علیًا 

َلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطیٍن   َوَلَقْد َخ علیھا التارات السبع وتال قولھ تعالى 
ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكیٍن  ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا 

ا آَخَر َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن   اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًق

  )١٠) (٩(  اْلَخاِلِقیَن
   -: وأما المعقول فمنھ 

  ). ١١( أنھ لیس بآدمي ما لم یستبن خلقھ -١
  ).١٢( أنھ قبل مضي المدة التي ینفخ فیھا الروح ال حكم لھا -٢

                                                 
  . ٣٧٤ / ٥ ، المحیط البرھاني ١٧٦ / ٣حاشیة ابن عابدین ) (١
 ، الشرح الكبیر ٤٧٧ / ٣ ، مواھب الجلیل ١٤١ ، القوانین الفقھیة ص ٤١٩ / ٤الذخیرة ) (٢
  .٢٦٧ / ٢ ، حاشیة الدسوقي ٢٦٧ / ٢ – مع حاشیة الدسوقي –
 ، إحیاء ١٤٧ / ٤ ، إعانة الطالبین ١٦٠ / ٤ ، حاشیة قلیوبي ٤١ / ٩تحفة المحتاج ) (٣

  . ٥١ / ٢علوم الدین 
  . ٣٠٦ ، أحكام النساء ص ٣٨٦ / ١اإلنصاف ) (٤
  . ٢٣٩ / ١١المحلى ) (٥
  . ٢٢٦ / ٣ ، شرح مختص خلیل ٤٧٧ / ٣مواھب الجلیل ) (٦
 / ١ ، منتھى اإلرادات ٤٠٨ / ١ ، حاشیة الروض المربع ٢٦٧ / ١مطالب أولي النھى ) (٧

١٣٢ .  
 ، ١٨٢ / ٦  - مطبوع مع نھایة المحتاج – ، حاشیة الشبراملسي ١٨٦ / ٧تحفة المحتاج ) (٨

  . ٣٦٠ / ٣ ، حاشیة البیجرمي على الخطیب  ٢٩٨ / ٣إعانة الطالبین 
  .  من سورة المؤمنون ١٤ ، ١٣ ، ١٢اآلیات ) (٩

 . ٣٢ / ٣ ، شرح معاني اآلثار ١٧٤ / ٥مشكل اآلثار شرح ) (١٠
  .٣٧٤ / ٥ ، المحیط البرھاني ٤٢٤منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص ) (١١
  .٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (١٢
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   ججج
ال خارج بجامع اإلنز) ٢(الذي ھو االنزال خارج الفرج ) ١( قیاسًا على العزل -٣

  .الرحم 
  نوقش ذلك بأنھ في العزل لم یصل الماء إلى الرحم ، وبالتالي لیس :المناقشة 

مآلھ الحیاة ،ألنھ یحتاج إلى صنع بعد ذلك لینفخ فیھ الروح وھو اإللقاء في الرحم 
، وھذا بخالف اإلجھاض بعد وصول الماء إلى الرحم ، كما أن المني حال ) ٣(

یأ للحیاة بوجھ بخالفھ بعد استقراره في الرحم وأخذه في نزولھ محض جماد لم یتھ
  ). ٤(مبادئ التخلق 

  ). ٥( أنھ ما جنى على موجود -٤
  ) .٦( أن ما لم تحلھ الروح ال یبعث ، وبالتالي ال یحرم إسقاطھ -٥

استدل أصحاب الرأي الثاني على كراھیة اإلجھاض قبل نفخ : أدلة الرأي الثاني 
و أن مآل الماء بعدما وصل إلى الرحم الحیاة فإنھ ال یحتاج الروح بالمعقول ، وھ

  ، فكان إسقاطھ مكروًھا ) ٧(إلى صنع أحد بعد ذلك لینفخ فیھ الروح 
استدل أصحاب الرأي الثالث على تحریم اإلجھاض قبل نفخ : أدلة الرأي الثالث 

  الروح بالسنة والمعقول 
 قال  – رضي اهللا عنھ –سعود عبد اهللا بن مأما السنة فما رواه البخاري عن 

إن أحدكم یجمع في بطن أمھ « وھو الصادق المصدوق، حدثنا رسول اهللا 
أربعین یوًما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث اهللا إلیھ 

ربع كلمات، فیكتب عملھ، وأجلھ، ورزقھ، وشقي أو سعید، ثم ینفخ فیھ ملًكا بأ
  ).٨(الروح 

عائد على اآلدمي قبل ) فینفخ فیھ الروح  ( أن الضمیر في قولھ : وجھ الداللة 
، فحرم )٩(الحمل تسري فیھ الحیاة من أول یوم نفخ الروح ، فدل ذلك على أن 
  . اإلجھاض حتى قبل نفخ الروح 

   -:وأما المعقول فمنه 
 القیاس على تحریم كسر بیض الصید للمحرم ، فإذا كسر المحرم بیض الصید -١

  یضمن ألنھ أصل الصید ، فلما كان مؤاخذًا بالجزاء ثمة فال أقل من أن یلحقھا إثم

                                                 
  .٤٧٧ / ٣مواھب الجلیل ) (١
  . ٤٢٠ / ٢ ، حاشیة الصاوي ١٩٧الدر المختار ص ) (٢
  .٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (٣
  . ١٤٧ / ٤ ، إعانة الطالبین ١٣٦ / ٧ – مطبوع مع نھایة المحتاج – حاشیة الرشیدي )(٤
  . ٣٩٨ / ٨التاج واإلكلیل ) (٥
  . ٢٢٠ / ١كشاف القناع ) (٦
  . ١٧٦ / ٣ ، حاشیة ابن عابدین ٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (٧
 .   وذریتھ باب خلق آدم صلوات اهللا علیھ ) ٣٣٣٢(  ح ١٣٣ / ٤صحیح البخاري ) (٨
دراسة فقھیة مقارنة د عبد اهللا عبد العزیز العجالن ) اإلجھاض ( حكم الجنایة على الجنین ) (٩

 .   م ٢٠٠٢ -  ھـ ١٤٢٣  الطبعة األولى ٤٠ص 
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  ني أصل اإلنسان ، واإلثم ال یكون إال عن فعل محرم ألن الم) ١( ھنا 
  ، ألن اإلجھاض یمنع وصول النفس إلى الحیاة ) ٢( أنھا الموءدة -٢
 أن النطفة إذا وقعت في الرحم واختلطت بماء المرأة فإنھا تستعد لقبول الحیاة -٣

  . ، فیكون اإلجھاض محرمًا ) ٣(، وإفساد ذلك جنایة 
طلب الولد ، ولیس من كل الماء یكون الولد فإذا تكون فقد  أن موضوع النكاح ل-٤

  حصل المقصود من النكاح فتعمد إسقاطھ مخالف لمراد الحكمة من النكاح 
  ) . ٤( أن الحمل في أولھ مترٍق إلى الكمال وسار إلى التمام -٥
أن ذلك جنایة على موجود حاصل ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في  -٦

  ).٥ (تلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحیاة وإفساد ذلك جنایةالرحم وتخ
استدل أصحاب الرأي الرابع على جواز اإلجھاض إذا كان : أدلة الرأي الرابع 

نطفة فقط بالمعقول ، وھو أن النطفة لم تنعقد بعد وقد ال تنعقد ولدًا ، أما العلقة 
  . فة دون العلقة ، وبالتالي یجوز اإلجھاض حال النط) ٦(فإنھا انعقدت 

  أدلة الرأي الخامس 
 أدلة للرأي الخامس القائل بجواز اإلجھاض إذا كان – فیما اطلعت علیھ –لم أجد 

نطفة وعلقة ، ولكن یمكن أن ُیستدل لھم بأن مرحلة النطفة والعلقة بعیدة عن نفخ 
الروح بخالف مرحلة المضغة التي ھي قریبة من مرحلة نفخ الروح ، فكان المنع 

  . لالحتیاط لعدم وقوع المتفق على تحریمھ ، وھو اإلجھاض بعد نفخ الروح 
 یمكن القول بأن الرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي :الرأي الراجح 

الثالث ، القائلین بتحریم اإلجھاض مطلقًا ، وذلك حفاظًا على أصل اإلنسان الذي 
م االعتداء علیھ ، ومنعھ من التكوین كرمھ اهللا تعالى ، ولبقاء النوع اإلنساني بعد

  الذي أراده اهللا عز وجل 
وبناء على ذلك فإنھ یمكن القول بعدم جواز اإلجھاض عمدًا الستخراج الخالیا 

   -:الجذعیة ، واالستفادة منھا وذلك لما یلي 
  . أن في ذلك امتھاًنا لكرامة اإلنسان -١
حیث إنھ ) ٧( حساب إنسان آخر  ال یمكن القبول بالحفاظ على حیاة إنسان على-٢

  .  یترتب على االستفادة بالخالیا الجذعیة عدم إتمام تكوین الجنین ، وبالتالي ھالكھ 
   أن األصل في اإلجھاض التحریم ، وإنما ُأبیح للضرورة في بعض الحاالت ، فال-٣

                                                 
   . ٥٩١ / ٦ ، ١٧٦ / ٣حاشیة ابن عابدین ) (١
  . ٣٠٦ ، أحكام النساء ص ٤٧٧ / ٣مواھب الجلیل ) (٢
  . ٥١  /٢إحیاء علوم الدین ) (٣
  . ٣٠٦أحكام النساء ص ) (٤
  .٥١ / ٢إحیاء علوم الدین ) (٥
  . ٢٦٧ / ١مطالب أولي النھي ) (٦
  . ١٠الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٧
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  ).٢(، وذلك للقاعدة الفقھیة الضرورات تقدر بقدرھا ) ١( یتوسع في ذلك 
  ).٣(ًا لذرائع الفساد والمتاجرة باألجنة ، وتأجیر األرحام لھذا الغرض  سد-٤

وبذلك یتضح أن اإلسالم یعارض بقوة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینیة المأخوذة 
من األجنة البشریة بعد إھالكھا ، وتحت أي ظرف ألن ذلك یتناقض مع كرامة 

 الجذعیة متعددة القدرات ھو أمر الجنین اإلنسانیة ، وحمایة الجینات على الخالیا
ال یمكن تبریره لالعتبارات الدینیة واألخالقیة واإلنسانیة ، وبھذا تكون الشریعة 

 بوصفھ أصل اآلدمي ومادتھ –اإلسالمیة أول تشریع في العالم ینظم أحكام الجنین 
 والحقوق المتعلقة بھ ، وھذا منذ خمسة عشر قرنًا ، وقبل القوانین الوضعیة –
لدولیة ، فإحاطتھ بالحمایة الشرعیة وبسیاج من الحقوق والضمانات ، تضمن وا

لھ البقاء والحفظ والكرامة والحرمة والمعصومیة ، وعدم االعتداء أو اإلھانة ، 
  ).  ٤(وتحریم العبث بھ أو التالعب بجسده أو جثتھ 

لعالج  ما ومما یؤید عدم جواز اإلجھاض عمدًا لالستفادة من الخالیا الجذعیة في ا
 ) (٥(جاء في عون المعبود من حرمة قتل الضفدع للتداوي بھا حیث جاء فیھ 

) یجعلھا(بكسر فسكون فكسر وروي بفتح الدال أیضا قالھ القارىء ) عن ضفدع(
بأن یجعلھا مركبة مع غیرھا من األدویة والمعنى ) في دواء(أي ھو وغیره 

 وجعلھا في الدواء ألن التداوي أي) عن قتلھا(یستعملھا ألجل دواء وشفاء داء 
بھا یتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي بھا أیًضا ، وذلك إما ألنھ نجس 

، فإذا حرم قتل الضفدع للتداوي بھا حرم قتل اإلنسان من باب )  وإما ألنھ مستقذر
  . أولى 

 وقد ذھب بعض المعاصرین إلى جواز إسقاط األجنة عمدًا  قبل أربعة أشھر
، ویلحق بھما االستفادة من الخالیا ) ٦(لزراعة األعضاء والتجارب العلمیة 

  الجذعیة 
   -:واستدل على ذلك بما يأتي 

 أن الجنین قبل نفخ الروح لیس آدمیًا ، وأنھ مخلوق فیھ نوع من الحیاة ، -١
تختلف عن الحیاة التي تفیضھا الروح على الجسد بعد اتصالھا بھ فتجعلھ إنسانًا ، 

                                                 
  .١١٩أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (١
 ، ٨٤ / ١ األشباه والنظائر لإلمام السیوطي ٧٣ / ١اه والنظائر لإلمام ابن نجیم األشب) (٢

  .   ٣٢٠ / ٢المنثور 
الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والجراحیة من منظور إسالمي دراسة فقھیة ) (٣

ن مزروع ، أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ ب١٥٥مقارنة د إیمان مختار مختار مصطفى ص 
 ١١٩بن عبد اهللا المزروع ص 

  . ٣٠مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٤
  . ٢٥٢ / ١٠عون المعبود شرح سنن أبي داود ) (٥
حقیقة الجنین وحكم االنتفاع بھ في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة د محمد نعیم یاسین ) (٦

  .  ١٩٢٣ / ٣لفقھ اإلسالمي العدد السادس ج بحث بمجلة مجمع ا
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أن ھذا االتصال بین جسد الجنین والروح االنسانیة ، إنما یحدثھ اهللا تعالى بعد و
  ). ١(مائة وعشرین یومًا من تكوین الجنین 

 كعالج – أن إجھاض الجنین قبل نفخ الروح مفسدة تقابلھا مصالح كبیرة -٢
  ).٢( فتغتفر ھذه المفسدة بجانب تلك المصالح –األمراض المستعصیة 

مكن أن یناقش ذلك بالقاعدة الفقھیة درء المفاسد أولى من جلب  ی: المناقشة 
، وبالتالي ُیمنع إجھاض الجنین عمدًا قبل نفخ الروح لالستفادة ) ٣(المصالح 

  . بالخالیا الجذعیة لما یترتب علیھ من مفاسد 
  اإلجھاض العمدي للجنین بسبب مشروع: ثانیًا 

ع كالخوف علي حیاة األم أو غیر    قد یتم إجھاض الجنیین عمدًا بسبب مشرو
ذلك من األسباب ، ففي ھذه الحالة یجوز االستفادة من الخالیا الجذعیة لھذا 

   -:الجنین المجھض وذلك لما یأتي 
  ). ٤( أنھ قبل مضي المدة التي تنفخ فیھا الروح ال حكم لھا -١
 تحصل من  أنھ عند مقارنة المفاسد المترتبة على ھذا اإلجراء بالمصالح التي-٢

ذلك ، یرجح غلبة المصالح على المفاسد ، فاالستفادة بالخالیا الجذعیة من ھذه 
األجنة المجھضة لعالج األمراض المستعصیة أكبر مصلحة من المساس بقطعة دم 

  ). ٥(ولحم لم ینفخ فیھ الروح 
وھذا ما قرره المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حیث 

یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة ، وتنمیتھا واستخدامھا ( ى أنھ نص عل
بھدف العالج أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباًحا ، ومن 

 الجنین السقط تلقائیًا أو -٤ ٠٠٠٠٠ المصادر اآلتیة –ذلك على سبیل المثال 
ع تقیید ھذا الجواز بعدم ، م) ٦) (لسبب عالجي یجیزه الشرع ، وبإذن الوالدین 

وجود طریقة أخري للعالج تكون خالیة من المفاسد وأقل ضررًا من ھذه الطریقة 
  .  ، وإذن الوالدین كما نص علیھ المجمع الفقھي اإلسالمي ) ٧(
  
  
  
  

                                                 
حقیقة الجنین وحكم االنتفاع بھ في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة د محمد نعیم یاسین ) (١

  .  ١٩٢٣ص 
  . ١٢٠أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٢
 ، األشباه ٨٧ / ١ألشباه والنظائر للسیوطي  ، ا٧٨ / ١األشباه والنظائر البن نجیم ) (٣

 . ١٠٥ / ١والنظائر للسبكي 
  . ٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (٤
  ١٢٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٥
  . ٢٩٤مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص ) (٦
  .١٢٣ام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص أحك) (٧
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  املبحث الثاني

  استخدام اخلاليا اجلذعية من البويضات امللقحة يف العالج

  :وفیھ ثالثة مطالب 
  .حكم التلقیح الزائد عن الحاجة : لالمطلب األو

  : المطلب الثاني
استخدام الخالیا الجذعیة من اللقائح الفائضة من عملیات التلقیح الصناعي في 

  .العالج 
  :المطلب الثالث 

 استخدام الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة عمدًا للحصول على الخالیا 
  .   الجذعیة

  اطب اول

ا م ان ا دزا  

   األصل أنھ یجب عدم تلقیح بویضات زائدة عن الحاجة ، وأن یقتصر التلقیح 
  . على بیضتین أو ثالث ، ثم تعاد ھذه البویضات الملقحة إلى الرحم 

وھذا ما نص علیھ قرار مجمع الفقھ اإلسالمي ، بوجوب االقتصار عند تلقیح 
ة ،تفادیًا لوجود فائض من البیضات البیضات علي العدد المطلوب للزرع في كل مر

  ) .١(الملقحة ، لما تحقق علمیًا من إمكان حفظ البیضات غیر ملقحة للسحب منھا 
وأوصت الندوة الفقھیة الطبیة ، التي عقدتھا المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة في 

 بأن ال یكون ھناك فائض من البویضات - المنعقدة في الكویت -الندوة الثالثة 
الملقحة  وذلك بأن یستمر العلماء في أبحاثھم قصد االحتفاظ بالبیضات غیر ملقحة 

، ألن ) ٢(مع إیجاد األسلوب الذي یحفظ لھا القدرة على التلقیح السوي فیما بعد 
تلقیح بویضات أكثر من العدد المحتاج إلیھ یتطلب تجمید الزائد حتى ال یموت ، 

حیاة في اللقیحة عن مواصلة نموھا وتطورھا وتجمیدھا ال یجوز ألن فیھ منعًا لل
حتى تصل إلى الغایة المقدرة لھا ، وأیضًا فإن ذلك یؤدي إلى وجود خالیا جنسیة 
فیھا حیاة تتلف فیما بعد في حالة عدم نقلھا إلى رحم المرأة ، وھذا أمر محرم ألن 

المنوي الخلیة الجنسیة فیھا نوع من الحیاة من لحظة تلقیح البویضة بالحیوان 
  ).٣(واحتراًما ألصل الحیاة اإلنسانیة حتى ال تتخذ في غیر ما خلقت لھ 

وقد قررت ألمانیا الغربیة حظر جمیع التجارب علي جنین اإلنسان ، أما بالنسبة 
لألجنة الفائضة في عملیات أطفال األنابیب فإنھا لم تكتف بمنع التجارب علیھا فقط 

                                                 
 ، ٢١٥١ ص ٣ ج ٦مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد  ) ٦ / ٦ / ٥٧( انظر القرار رقم ) (١

٢١٥٢ .  
  . ٦٥ ٢٠ / ٦مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ) (٢
   . ٤٨٧ ، ٤٨٦ الشویرخ ص أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا) (٣
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ى الطبیب أال یعرض للمنویات إال البویضات ، وإنما حظرت إنشاءھا أصًال ، فعل
  التي ینوي فعًال 

إیداعھا الرحم إذا افترض وأخصبت جمیعًا ، وال یتجاوز ھذا العدد ، فإن كان أكبر 
عدد یودعھ في الرحم أربعًا فال یعرض لإلخصاب إال أربعًا ، فإن أخصب منھا شئ 

لدورة التالیة وھكذا ، والذي أودعھا جمیعًا ، وإن ھافت جمیعًا أعاد المحاولة في ا
  ). ١(یختزنھ بالتبرید ھو البویضات غیر الملقحة إذن لیسحب منھا 

ب اطا  

 ا ن ا ذا دام اا  

  ن ت ا ا  اج

     على الرغم من التوصیات والقرارات ، التي نصت على عدم تلقیح أكثر من 
طلوب ، لتفادي وجود فائض من البیضات الملقحة ، إال أن المراكز الطبیة التي الم

تقوم بالتلقیح الصناعي ال تلتزم بذلك ، حیث تحتفظ بالبویضات الفائضة مجمدة ، 
لعدم تعریض المرأة لمشاكل ومتاعب التنظیر ، وسحب البویضات والدخول إلى 

ات طبیة متعبة للمرأة بدنیًا وكلفة المستشفى في كل مرة ، وما یتبع ذلك من إجراء
، وبالتالي یوجد فائض من البیضات الملقحة ، ویالحظ أنھ ال یتم ) ٢(مادیًا 

الحصول على الخالیا الجذعیة من تلقیح طبیعي یتم في رحم المرأة مطلقًا ، ولكن 
یتم في المختبرات للحصول على البویضات ، التي یجري في العادة إتالفھا ضمن 

، وبذلك یمكن )٣( من عملیات التلقیح الصناعي خارج الرحم لعالج العقم الفائض
الحصول على الخالیا الجذعیة من األجنة عن طریق األجنة الفائضة من عملیات 

  ) .  ٤(التلقیح الصناعي 
ویكون من مصادر الخالیا الجذعیة اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال األنابیب ،  

( یا الجذعیة من الجنین الباكر في مرحلة الكرة الجرثومیة فیتم الحصول على الخال
، )٥(وھي الكرة الخلویة الصانعة التي تنشأ منھا مختلف خالیا الجسم ) البالستوال

وذلك بإخراجھا من النتروجین السائل ، ورفع التبرید عنھا تدریجیًا ، ثم تنمى 
لص الخالیا األصلیة حتى تواصل نموھا إلى الیوم الخامس أو السادس ، ثم تستخ

من كتلة الخالیا الداخلیة للقیحة ، ثم تنمى ھذه الخالیا في مزارع خلویة منتجة 
                                                 

استخدام األجنة في البحث والعالج د حسان حتحوت بحث بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ) (١
  . ١٨٥٣الدورة السادسة الجزء الثالث ص 

  ٢٢٠تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة د عباس أحمد الباز ص ) (٢
لمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص مدى مشروعیة التجارب الطبیة الع) (٣

٤٦٥ .  
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٤

  .١٦ص 
 ، مجلة ٦الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٥

  .٢٩٣خامسة عشرة العدد السابع عشر ص المجمع الفقھي اإلسالمي السنة ال



 - ٣٩٩٤ -

خطوًطا خلویة من الخالیا الجذعیة ، وقد تحول بعض ھذه الخالیا غلى أنواع من 
، فاألجنة الفائضة مصدرًا خصبًا الستخراج الخالیا الجذعیة ) ١(األنسجة المختلفة 

)٢. (  
الستفادة بالخالیا الملقحة في مراحل الخلق األولى ، بخاصة اللقیحة التي ویمكن ا

 خالیا جنینیة ، حیث تتمیز ٨ -٤بلغت األشواط األولى من نموھا وانقسمت من 
خالیا الجنین الیافع بقدرة عالیة جدًا على االنقسام بسرعة ولدیھا المقدرة الفوریة 

 بھا عن نفسھا ومن حولھا من خالیا إلى على إفراز عوامل النمو المختلفة ، لتدفع
االنقسام والنمو ، كما أنھا تتمتع بعدم وجود خاصیة التضاد المناعي مع األنسجة 
الغریبة عنھا ألنھا تقبل جمیع البصمات الوراثیة األخرى من كل الخالیا ، وھذا 

  ) . ٣(یفید في الحصول على الخالیا الجذعیة لمعالجة األمراض 
 وجود فائض من البویضات الملقحة أصبح واقًعا موجوًدا فھل یجوز وبالتالي فإن

  االستفادة من ھذه اللقائح من خالل الخالیا الجذعیة لعالج بعض األمراض ؟  
   اختلف العلماء المعاصرون في االستفادة من الخاليا الجذعية عن طريق 

  -:اللقائح الفائضة في عملية التلقيح الصناعي ، وذلك على رأيين 

  . عدم جواز االستفادة من الخالیا الجذعیة لھذه اللقائح :الرأي األول 
وھذا ما ذھب إلیھ مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حیث 

إذا حصل فائض من البیضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون ( قرر أنھ 
  ) .٤) (لوجھ الطبیعي عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على ا

وھو رأي بعض المشاركین في الندوة الثالثة التي عقدتھا المنظمة اإلسالمیة 
  ). ٥(للعلوم الطبیة في الكویت 

  . ذھب إلى جواز االستفادة من الخالیا الجذعیة لھذه اللقائح الفائضة:الرأي الثاني 
، ورأي ) ٦(سالمي وھذا رأي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإل

غالبیة المشاركین في الندوة الثالثة التي عقدتھا المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة 
  ) ٨(، ورأي بعض المعاصرین ) ٧(في الكویت 

                                                 
 .٤٦٥أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (١
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٢

  . ١٦ص 
  . ٢١٩ة د عباس أحمد الباز ص تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبی) (٣
انظر مجلة مجمع الفقھ (  ھـ ١٤١٠ وذلك في الدورة السادسة ٦ / ٦ / ٥٧القرار رقم ) (٤

  ) .٢١٥٢ ص ٣اإلسالمي العدد السادس ج 
   . ٢٠٦٥مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس الجزء الثالث ص ) (٥
  .٢٩٣ عشرة العدد السابع عشر ص مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة) (٦
  . ٢٠٦٥ ص ٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس ج ) (٧
  . ٢٣٠تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أحمد الباز ص ) (٨
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  : األدلة 
  : أدلة الرأي األول 

استدل أصحاب الرأي األول على عدم جواز االستفادة من الخاليا الجذعية لهذه 
   -:والقياس ، والمعقول  اللقائح بالكتاب ، 
   -:أما الكتاب فمنه 

  ) ١(   َوَلا َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ  قولھ تعالى -١
 أي یعني بالنفس التي حرم اهللا قتلھا حرم اهللا تعالى قتل النفس ، :وجه الداللة 

، واستخراج ) ٣( یوجب الرجم إال بما أبیح قتلھ من ردة أو قصاص أو زنا) ٢(
الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة ھو ازھاق للحیاة اإلنسانیة في ھذه 

، ألن أخذ الخالیا الجذعیة من ھذه اللقائح یؤدي إلى تلفھا حیث إنھا )٤(البویضة 
  .  فیكون حرامًا ) ٥(تفقد القدرة على مواصلة نموھا بعد أخذ الخالیا الجذعیة منھا 

نوقش ذلك بأن ھذه األجنة قبل مضي المدة التي ینفخ فیھا الروح ال : قشةالمنا
، كما ان القتل إزھاق لروح آدمي ، وھذه الخالیا ال توصف بكونھا ) ٦(حكم لھا 

  ). ٧(آدمًیا ونفًسا مستقلة إال بعد نفخ الروح فیھ 

  ) ٨(  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم  قولھ تعالى -٢
بین اهللا عز وجل أنھ سبحانھ كرم بني آدم ،أي جعل لھم شرًفا  :وجه الداللة

وھذه الكرامة یدخل فیھا خلقھم على ھذه الھیئة في امتداد القامة وحسن  وفًضال،
 والمزاج األعدل والتمییز بالعقل ، واإلفھام بالنطق واإلشارة والخط ،) ٩(الصورة 
ة التي ینشأ عنھا اإلنسان ، ، واللقیحة ھي بدایة الحیاة اإلنسانی) ١٠(والتھدي 

، ) ١١(واإلنسان مكرم في جمیع أطواره ، وھذا یقتضي احترام ھذه البذرة 
وبالتالي ال یجوز استخراج الخالیا الجذعیة من البةیضات الملقحة ألنھ ینافي 

  .  التكریم 
  

                                                 
 . من سورة اإلسراء  ) ٣٣(من سورة األنعام ، ومن اآلیة ) ١٥١(من اآلیة ) (١
   .  ٢٢٠ / ١٢تفسیر الطبري ) (٢
   .  ١٧٠ / ٢تفسیر البغوي ) (٣
  ٦٠أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٤
 .٤٦٦أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٥
  . ٣٧٤ / ٥المحیط البرھاني ) (٦
 .٤٩٢ عبد اهللا الشویرخ ص أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن) (٧
 . من سورة اإلسراء  ) ٧٠(من اآلیة ) (٨
  . ٢٩٣ / ١٠تفسیر القرطبي ) (٩

  . ٢٦٢ / ٣تفسیر البیضاوي ) (١٠
 .٤٩١أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (١١
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   -:وأما القياس فمنه 

صید ضمن ألنھ  القیاس على تحریم كسر بیض الصید للمحرم فإذا كسر بیض ال-١
، ألن بیض الصید ھو أصل الصید ، والبویضة الملحقة ھي أصل ) ١(أصل الصید 

  . اإلنسان فحرم التعرض لھا 
نوقش ذلك بأن ھذا القیاس مبني على أن كًال منھما مآلھ إلى الحیاة لو : المناقشة

ترك على ما ھو علیھ ، وھذا ال یتحقق في اللقیحة التي خارج الرحم ألنھا لو 
  ).  ٢(تركت فلن تنمو لتكوین إنسان 

 قیاس البویضات الملقحة خارج الرحم على البویضات الملحقة داخلھ فكما أنھ -٢
  ال یجوز التعرض للبویضات الملحقة داخل الرحم ال یجوز التعرض للبویضات 

  
  ) ٣(الملقحة خارجھ 

كتسبت نوقش ذلك بأن ھذا القیاس قیاس مع الفارق ألن اللقیحة ا: المناقشة
الحرمة شرعًا لوجودھا داخل الرحم ، بخالف اللقائح الفائضة ، فھي خارج الرحم 

)٤  .(  
   -:وأما المعقول فمنه 

 أن ھذه البیضة الملقحة ھي أول أدوار اإلنسان الذي كرمھ اهللا تعالى ، وفیما -١
 بین إعدامھا أو استعمالھا في البحث العلمي أو تركھا لشأنھا للموت الطبیعي ، 

  ). ٥(یبدو أن االختیار األخیر أخفھا حرمة ، إذ لیس فیھ عدوان إیجابي على الحیاة 
 أن إعدام البویضات الملقحة الستخراج الخالیا الجذعیة اعتداء على جنین -٢

، إذ ال تستطیع األجنة بعد أخذ الخالیا الجذعیة ) ٦(فیحرم اتالفھا دون وجھ حق 
  ) ٧(المستقبل من متابعة نموھا لتكون جنینًا في 

 نوقش ذلك بأن األطباء استطاعوا حدیثًا االستفادة من البویضة الملقحة :المناقشة
، بدون التأثیر على خالیاھا بالتلف ، وبدون التأثیر على دورة حیاة اللقیحة في 
نموھا بالمستقبل ، وذلك بأخذ خلیة واحدة من البویضة بعد وصولھا إلى مرحلة 

                                                 
  . ٥٩١ / ٦ ، ١٧٦ / ٣حاشیة ابن عابدین ) (١
 .٤٩٤ الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص أحكام الھندسة) (٢
 ، أحكام ٦٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٣

 .٤٩٣الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص 
 .٤٩٤هللا الشویرخ ص أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد ا) (٤
  .٢٠٦٦مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس الجزء الثالث ص ) (٥
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٦

  . ١٧ص 
خلف ص االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم ) (٧

  . ٧٤ ، أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ٣٣٠
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الخلیة المأخوذة إلى خالیا جذعیة جنینیة ، دون إصابة الثمان خالیا وتحویل 
  ) .١(الجنین بأي أذى ودون قتل البویضة الملقحة أو تعریضھا لألذى 

 أن استخراج الخالیا الجذعیة الجنینیة من األجنة الفائضة قبل أن تتخصص في -٣
 اتجاه نسیج معین، یمكن أن یتسبب في حدوث بعض األورام ، نتیجة ما یمكن أن

یتكون من أنسجة الجسم لیس في حاجة إلیھا ، أو في أماكن غیر مرغوب فیھا 
)٢.(  

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح  فإذا تعارض وأما القواعد فاستدلوا بقاعدة
مفسدة ومصلحة  قدم دفع المفسدة غالبا، ألن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من 

 استخدام األجنة الفائضة مفاسد كثیرة ، حیث یترتب على) ٣(اعتنائھ بالمأمورات
من أھمھا بیع وشراء الخالیا الجذعیة الجنینیة بعد تحصیلھا من األجنة الفائضة 
إذ أن االتجار بھذه الخالیا یدر أمواًال طائلة ألصحابھا ، وخاصة في الدول الغربیة 

 الباب التي ال تقیم للكرامة اإلنسانیة في مثل ھذه األمور أي وزن ، وكذلك فتح
أمام الكثیر من المتساھلین للتالعب بھذه األجنة والعبث بھا بحجة محاولتھم 

  ) ٤(تحصیل الخالیا الجذعیة الجنینیة للعالج 
 نوقش ذلك بأن جسم اإلنسان اآلدمي كرمھ اهللا تعالى حیث قال سبحانھ :المناقشة

ل البیع أو الشراء ، فال یملك ، وجسم اإلنسان ال یقب) ٥(  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم –
اإلنسان بیعھ وشراءه ، وأما مشكلة العبث والتالعب باللقائح الفائضة فھذا ال ینشأ 
عن ذات التصرف ، وإنما عن االنحراف في ممارستھ ، وفي حقیقة األمر أن كل 
مباح یمكن أن ُیساء استعمالھ فال یكون ذلك سببًا للتحریم ، وإنما یكون حافزًا 

  ). ٦(االحتیاطات العلمیة عند التنفیذ ألخذ 
  : أدلة الرأي الثاني 

استدل أصحاب الرأي الثاني على جواز االستفادة من الخالیا الجذعیة لھذه اللقائح 
   -:بالكتاب ، والمعقول والقواعد الفقھیة  

                                                 
االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص ) (١

٣٣١ .  
الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والجراحیة د إیمان مختار مختار مصطفى ص ) (٢

٢٤٦ ، ٢٤٥ .  
 ١ ، األشباه النظائر لإلمام السیوطي ج٧٦ ص١األشباه النظائر لإلمام ابن نجیم الحنفي ج) ٣(

   . ٨٧ص
االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٤

  .٧٤ ، أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ٣٣٠
 . سورة اإلسراء من  ) ٧٠(من اآلیة ) (٥
االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٦

٣٣٠. 
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ٍن ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطی أما الكتاب فقولھ تعالى 

  ). ١(  ِفي َقَراٍر َمِكیٍن 
 أن اهللا عز وجل وصف النطفة التي ھي أصل اإلنسان بأنھا ھي التي :وجه الداللة

تكون في القرار المكین ، وما دام أن تلك النطفة لم یتحقق فیھا ذلك الوصف 
 ثم فال یصبح لھا لكونھا خارج الرحم فال یمكن أن تكون أصًال لإلنسان ، ومن

  . ، فجاز االستفادة بالخالیا الجذعیة منھا ) ٢(حرمة 
 نوقش ذلك بأن اللقیحة وإن كانت لیست بإنسان إال أنھا أصل اإلنسان ، :المناقشة

  ). ٣(وتنمو شیًئا فشیًئا لتكوین ما ھو صالح لكونھ إنسانا في حالة نقلھا إلى الرحم 
  

  -: أما المعقول فمنه 

ات الملقحة لیس لھا حرمة شرعیة من أي نوع وال احترام لھا قبل  أن البیض-١
  ).  ٤(أن تغرس في جدار الرحم 

 أن االنتفاع بالخالیا الجذعیة الكامنة في نطفة األمشاج التي تنشأ عن التلقیح -٢
، فال یكون ) ٥(الصناعي یتم أخذھا واالستفادة منھا ثم تترك النطفة تموت طبیعیًا 

  . یھا ھناك تعدیًا عل
 یمكن أن یناقش ذلك بأن التعدي في ھذه الحالة بالتسبب ، ولیس :المناقشة 

  بالمباشرة  
 أن في استخدام الخالیا الجذعیة الجنینیة التي مصدرھا اللقائح الفائضة -٣

مصلحة لألحیاء ، وإنقاذ لھم من ھالك األنفس حیث فتحت آفاقًا جدیدة للعالج لم 
أثبتت ھذه الخالیا كفاءتھا على قدرتھا الفائقة في تكن موجودة من قبل ، وقد 

  ) ٦(عالج كثیر من األمراض المستعصیة 
 أن البویضات الملقحة لم تحل فیھا الروح ، وما لم تحل فیھ الروح ال یبعث ، -٤

، وإذا لم یحرم اسقاطھ وأمكن االستفادة منھ فال ) ٧(وبالتالي ال یحرم اسقاطھ 
  .فجاز استخراج الخالیا الجذعیة الجنینیة منھ للعالجمانع من االستفادة منھ ، 

 أن الحمل من الناحیة العلمیة ھو اندماج البویضة المخصبة في أنسجة الرحم ، -٥
واالندماج ھو علوق البویضة الملقحة في رحم الزوجة الراغبة في الحمل ، أما 

                                                 
 . من سورة المؤمنون  ) ١٣ ، ١٢( اآلیتان ) (١
 ، أحكام ٦٩أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٢

 . ٤٨٩عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص الھندسة الوراثیة د سعد بن 
 .٤٨٩أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٣
  .٢٠٦٥ ص ٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس ج ) (٤
  .٢٣٠تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أحمد الباز ص ) (٥
 الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص االستفادة من الخالیا) (٦

٣٢٩ .  
  . ٢٢٠ / ١كشاف القناع ) (٧
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 حمل لم قبل ذلك فلیس ھناك علمیًا حمل ، ومن ثم فال مجال للكالم عن حرمة
  ). ١(یتحقق

 أن ھذه الخالیا ال تعد جنیًنا وال إنساًنا ، وإیقاف الحیاة الموجودة فیھا ال یعد -٦
قتًال آلدمي ، وإنما إتالف لمخلوق نافع ، وإفساد ما لیس بآدمي من األشیاء 
النافعة یكون مباًحا إذا غلب على الظن تحقیق مصالح أعلى من المصالح التي 

  ).٢(تفوت بإتالفھ 
 نوقش ذلك بأن اللقیحة لھا حرمة منذ لحظة التلقیح نظًرا لوجود نوع :المناقشة 

  ). ٣(من الحیاة فیھا ، وھي حیاة النمو واالغتذاء كالنبات 
   -:وأما القواعد الفقهية فمنها 

  ).  ٤( قاعدة الضرورات تبیح المحظورات -١
 من اللقیحات الفائضة حیث توجد ضرورة ملحة للعالج بالخالیا الجذعیة الجنینیة

، فأباحت ) ٥(عن الحاجة ، مما یؤدى عند فواتھا إلى ھالك نفس تنتظر العالج 
ھذه الضرورة المحظور الذي یتعلق بالبویضات الملقحة ، لكن ھذه القاعدة 

، وبالتالي فال )٦(منضبطة بقاعدة أخري ، وھي ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا 
  ).  ٧(ه الخالیا للعالج بالعبث واللعب بھا یصح الزیادة على استخدام ھذ

  ) ٨( قاعدة الضرر یزال  -٢
والضرر متحقق بالمرضي عند عدم استعمالھم الخالیا الجذعیة الجنینیة، التي 
مصدرھا اللقیحات الفائضة فیجب إزالتھ ، ولكن بشرط أن ال تؤدي إزالة الضرر 

  . ررألن الضرر ال یزال بالض)  ٩(إلى مفسدة أعظم منھا 
  ) ١٠( قاعدة المشقة تجلب التیسیر -٣

إن وقوع الناس في مشقة وحرج جراء تخلف العالج بالخالیا الجذعیة الجنینیة 
التي مصدرھا اللقیحات الفائضة لھو سبب كاف الستخدام ھذه الخالیا ، وخاصة 

                                                 
الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والجراحیة د إیمان مختار مختار مصطفى ص ) (١

٢٤٧ .  
 .٤٩٠أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٢
 .٤٨٩أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٣
   . ٤٥ص١ ، األشباه والنظائر لإلمام السبكي ج٧٣ ص١األشباه والنظائر لإلمام ابن نجیم ج) ٤(

  .٣٣٢االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٥
 ، ٨٤ / ١ األشباه والنظائر لإلمام السیوطي ٧٣ / ١ لإلمام ابن نجیم األشباه والنظائر) (٦

  .   ٣٢٠ / ٢المنثور 
  .٣٣٢االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٧
 ، األشباه ٤١/ ١، األشباه والنظائر لإلمام السبكي ٧٢ /١األشباه والنظائر لإلمام ابن نجیم )٨(

   .  ٨٣ /١ لإلمام السیوطي والنظائر
  .٣٣٢االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٩
 ، األشباه ١/٤٩، األشباه والنظائر لإلمام السبكي ٦٤ /١األشباه والنظائر لإلمام ابن نجیم )١٠(

  .    ٧ / ١والنظائر لإلمام السیوطي 
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، وفي إعادة العضو ) ١(لما تقوم بھ من عالج لكثیر من األمراض المستعصیة 
لى أصلھ لیقوم بدوره في الجسم ، رفع الحرج والمشقة عن المرضى المریض إ

)٢  .(  
 ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي الثاني ، بجواز االستفادة من الخالیا :الراجح

الجذعیة للقائح الفائضة من عملیات التلقیح الصناعي ، وذلك لقوة أدلتھم ، مع 
   -:تقیید ھذا الجواز بأمرین 

یقة أخرى للحصول على الخالیا الجذعیة أقل مفسدة من ھذه  عدم وجود طر:األول
  .الطریقة ، حتى تتحقق حالة الضرورة 

 أن یتم أخذ خلیة واحدة من البویضة بعد وصولھا إلى مرحلة الثمان خالیا :الثاني

، وتحویل الخلیة المأخوذة إلى خالیا جذعیة جنینیة ، دون إصابة الجنین بأي أذى 
الملقحة أو تعریضھا لألذى ، كما سبق ذكره باستطاعة ،ودون قتل البویضة 

  .األطباء ذلك 

  اطب اث

  ادام ا اذ ن اوت ا دًا

ذا ا  ول  

  التلقيح العمدي بين متبرعين : أوالً 
متبرعة    قد یتم الحصول على الخالیا الجذعیة من التلقیح المتعمد لبویضة من 

، فھذا المصدر للخالیا الجذعیة من متبرعین لیسا زوجین لقحت )٣(إلیجاد لقائح
  . ، ولیس إلنجاب الولد) ٤(خصیصًا لغرض االستفادة منھا للعالج 

وتسمى الخالیا التي یتم الحصول علیھا من الجنین بالخالیا الجذعیة الجنینیة ، أو 
 ألن الخلیة التي یتم االستفادة منھا خالیا المنشأ الجنینیة، وھذه التسمیة تعود

توجد في عمر مبكر جدًا من حیاة الجنین ، وأكثر تحدیدًا في الیوم الرابع إلى 
الخامس بعد عملیة اإلخصاب ، ألن خالیا الجنین في عمر مبكر جدًا تتمیز بقدرتھا 

وقد على االنقسام المستمر إلى جمیع أنواع خالیا الجسد ، فتكون التسمیة زمانیة، 
  ). ٥(تكون التسمیة مكانیة نسبة إلى المكان الذي تؤخذ منھ 

وتم تطبیق ھذه الطریقة للحصول على الخالیا الجذعیة في معھد جونس في 
فرجینیا بالوالیات المتحدة األمریكیة ، حیث ُأخذت بویضة من متبرعة ، وتم 

ھا إلى تلقیحھا بحیوان منوي من متبرع مكونة بذلك بویضة ملقحة، وبعد نمو

                                                 
  .٣٣٣لجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص االستفادة من الخالیا الجذعیة ا) (١
  . ٢٣العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٢
 .١٧المرجع السابق  ص ) (٣
  .٣٣٣االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٤
  . ٢٢٩مد الباز ص تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أح) (٥
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مرحلة البالستوال تم الحصول على الخالیا الجذعیة الجنینیة من الكتلة الداخلیة 
)١ (  

  : حكم هذه الحالة 
من خالل عرض الصورة السابقة یمكن القول بعدم جواز استخراج الخالیا 

   -:الجذعیة من البویضات الملقحة من متبرعین وذلك لما یأتي 
ھذه الحالة غیر جائز، ألنھ ال یجوز التلقیح بین  أن مصدر الخالیا الجذعیة في -١

  . أجنبیین ال تربطھما عالقة زوجیة صحیحة وذلك منعًا الختالط األنساب 
 امكانیة الحصول على الخالیا الجذعیة من طرق أخرى مشروعة كالحبل -٢

 ، أو البویضات الملقحة الزائدة من - كما سیأتي ذلك إن شاء اهللا تعالى –السري 
 حیث إنھا أخف حرمة من – عند من أجاز ذلك -ات التلقیح الصناعي  عملی

  .  التلقیح العمدي بین متبرعین
وقد ذھب بعض الباحثین إلى جواز االستفادة من الخالیا الجذعیة ، التي مصدرھا 

  ) . ٢(اللقائح المتكونة من بویضة من متبرعة ، وحیوان منوي من متبرع 
 في تلقیح ماءین من متبرعین ، ھو إبقاء ھذه وعلل ذلك بأن طبیعة ما یجري

 أیام ، حتى تتكون فیھا الخالیا ٥-٤اللقیحة في المختبرات الطبیة لفترة ما یقارب 
الجذعیة الجنینیة ، وعندھا تؤخذ ھذه الخالیا من البویضة الملقحة وتستخدم 

قصد من للعالج ، وبالتالي فالمفاسد التي تترتب على ھذا التلقیح منعدمة ألن ال
التلقیح بین ماءین من متبرعین ھنا لیس إیجاد الولد ، بل إنماء خالیا جذعیة 

  ) . ٣(جنینیة من ھذه البویضات المخصبة الستخدامھا للعالج 
ویمكن أن یرد على ذلك بأن الغایة ال تبرر الوسیلة ، فإذا كانت الوسیلة محرمة 

  . فإن ما تؤدي إلیھ محرم 
  ي بين زوجين التلقيح العمد: ثانياً 

قد یتم التلقیح العمدي لبویضة المرأة من مني زوجھا ، وفي ھذه الحالة ال یكون 
الھدف من التلقیح بین بویضة الزوجة ومني الزوج الحصول على الولد والذریة ، 
وإنما الحصول على الخالیا الجذعیة ، التي تتخلق في جسم الجنین في أثناء 

تم الحصول على الخالیا الجذعیة في مرحلة مراحل انقسامھ وتشكلھ ، حیث ی
األرومة ، وتؤخذ من خالیا الكتلة الخلویة الداخلیة في األرومة ، وتحدیدًا في عمر 

 أیام األولي من عمر الجنین حیث إنھ الوقت المالئم الذي تكون فیھ خالیا ٥-٤
والتي یبلغ األرومة مناسبة تمامًا ، للحصول منھا على الخالیا الجذعیة الجنینیة ، 

 خلیة ٢٥٠-٢٠٠ خلیة من بین خالیا الجنین المكونة من ٣٥ – ٣٠عددھا من 
)٤  .(  

                                                 
  .٣٣٣االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (١
 .٣٣٤ ، ٣٣٣المرجع السابق  ص ) (٢
 .٣٣٤ ، ٣٣٣المرجع السابق ص ) (٣
  .٢٢٩تجمید الحیوانات المنویة والبویضات د عباس أحمد الباز ص ) (٤
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  : حكم هذه الحالة

 بأنھا  غیر جائزة إذا كانت – وجود مثل ھذه الصورة حالة في –یمكن القول 
ھناك وسیلة أخرى للعالج ألنھا تعد اعتداء على الجنین ، خاصة بعد اكتشاف 

ي دم الحبل السري ولبن المرضعات ، أما إذا تعینت ھذه الخالیا الجذعیة ف
الطریقة، ولم توجد طریقة أخرى للعالج غیر ھذه الطریقة فإنھا تكون جائزة 

  . بشرط عدم وجود ضرر من ھذه الطریقة
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  املبحث الثالث

  استخدام اخلاليا اجلذعية يف العالج عن طريق االستنساخ العالجي

  :وفيه مطلبان 
  : ل المطلب األو

    تعريف االستنساخ العالجي وطريقة استخراج الخاليا الجذعية منه
  :  المطلب الثاني 

  .حكم االستنساخ العالجي للحصول على الخاليا الجذعية الستخدامها في العالج 

  اطب اول

 ذا راج اا وطر خ اف ار  

  جي تعريف االستنساخ العال: أوالً 
  ). ١(تولید أجنة الستخدامھا في اشتقاق خالیا جذعیة: یراد باالستنساخ العالجي

استنساخ كائنات حیة ألخذ خالیا جذعیة ، وال یسمح لھا للوصول إلى : وقیل 
  ).٢(تخلیق كائن حي كامل 

وحدیثًا أعلنت شركة أمریكیة أنھا نجحت في استنساخ جنین بشري في تجربة 
كة أن التجربة ال تھدف إلى خلق كائن بشري، بل إلى تفتیت مثیرة، وأكدت الشر

  ).٣(الجنین للحصول على خالیا جذعیة ُتستخدم في عالج األمراض
، حیث ) ٤(فالغرض من االستنساخ العالجي الحصول على خالیا جذعیة جنینیة 

یتم الحصول على بویضة ملقحة عن طریق غیر جنسي بعد أن یتم االندماج بین 
ة جسدیة مأخوذة من الشخص المراد استنساخھ ، وبویضة مقتطعة من نواة خلی

امرأة متبرعة یترك الجنین الذي یتم الحصول علیھ كي ینمو في أنبوب االختبار، 
حتي یبلغ ثمانیة أیام تقریبًا من العمر بعد ذلك تؤخذ الكتلة الخلویة الداخلیة لھذا 

نین ، ومن ثم بعد ذلك تزرع الجنین ، ومن ثم یؤدي ھذا العمل إلى إتالف الج
الخالیا المقتطعة من الجنین بھدف الحصول على خالیا المنشأ والتي تسمى 

  ) .  ٥(بالخالیا الجذعیة 
  طريقة الحصول على الخاليا الجذعية من االستنساخ العالجي : ثانياً

                                                 
 الطبعة – عمان – ط دار صفاء للنشر والتوزیع ١٢٠علوم األحیاء ایاد بركات اعنزه ص ) (١

 .  م ٢٠٠٩  -  ھـ ١٤٣٠األولى
  . ٦٥٩االستنساخ العالجي د إیمان محمد أحمد النشار ص ) (٢
زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم ، د فاطمة محمد سعد القدوس ، د فاتن عبد ) (٣

  . ٦٤الرحمن خورشید ص
  . ١٧ الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص العالج بالخالیا: نازلة ) (٤
 بحث منشور بمجلة ٨١االستنساخ البشري من وجھة نظر قانونیة د فواز صالح ص ) (٥

 .  م ٢٠٠٤ العدد األول ٢٠جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة المجلد 
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إن طریقة االستنساخ العالجي ھي نفس تقنیة االستنساخ المعروفة نفسھا إال أن 
دف ھنا لیس إنتاج كائن حي كامل ، وإنما الحصول على الخالیا الجذعیة الھ

، وذلك بنقل نوى الخالیا الجسدیة للحصول ) ١(الجنینیة الستخدامھا في العالج 
، وذلك بأخذ خلیة جسدیة ) ٢(على الخالیا الجذعیة الجینیة الستخدامھا في العالج 
ضة مفرغة من نواتھا بھدف من إنسان بالغ واستخراج نواتھا ودمجھا في بی

  ).٣(الوصول إلى مرحلة البالستوال ، ثم الحصول منھا على الخالیا الجذعیة
وتمتاز ھذه الطریقة بأن الخالیا الناتجة تكون متطابقة جینیًا مع الفرد الذي أخذت 
منھ النواة وزرعت في البویضة ، مما یحل مشكلة رفض األنسجة من قبل الجھاز 

ض المناعي الذي سیحصل جراء زرع خالیا جذعیة غریبة عن المناعي أو الرف
  ) . ٤(الجسم المصاب 

فعلي سبیل المثال یمكن أخذ خلیة جسدیة من المریض المراد عالجھ واستنساخھ ، 
ومن ثم عزل الخالیا الجذعیة الجنینیة الناتجة وإعادة زراعتھا مرة أخري في 

 لعدم رفض الجسم –بإذن اهللا  –، دون فشل عملیة الزراعة ) ٥(المریض نفسھ 
لھا ، وھذه الطریقة یعقد علیھا الباحثون آماًال كثیرة في استخدمھا بدیًال عن 
زراعة األعضاء ، ولكنھا ال تخلو من عیب ، وھو أن المرض المصاب بھ 
الشخص إذا كان وراثًیا ، فإن الخالیا الجسدیة التي تؤخذ منھ ستكون مصابة بھذا 

  ).٦(المرض 
م ذلك أیضًا عن طریق أخذ بویضة غیر مخصبة وتفرغ من نواتھا وتعبأ كما یت

بنواة من خلیة جسدیة بالغة، كخالیا الجلد مثال، فتتحول بذلك النواة وبعد عدة 
) ٧(تفاعالت مع سیتوبالزم البویضة إلى خلیة جنینیة كاملة القدرات قلبا وقالبا 

یا الداخلیة التي تحتوى على وبعد ذلك ُتستخلص الخالیا األصلیة من كتلة الخال
العدید من الخالیا الجذعیة األولیة متعددة القدرة ، ثم تزرع في مزارع خاصة 

، وبذلك یمكن ) ٨(للحصول على النسیج المطلوب كخالیا القلب والكبد والكلى 

                                                 
یة استخدام الخالیا  ، مشروع٦٣زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین  ص ) (١

 ، االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في ٢٨الجذعیة الجنینة  د بلحاح العربي بن أحمد ص 
  . ٣٣٤العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص 

  . ٢٨مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (٢
  .٢٩٤المي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص مجلة المجمع الفقھي اإلس) (٣
 ، مشروعیة استخدام الخالیا ٦٣زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٤

 ، االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في ٢٨الجذعیة الجنینة  د بلحاح العربي بن أحمد ص 
  . ٣٣٤ص العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف 

  . ٦٣زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین  ص ) (٥
 .٤٦٣أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٦
 ، االستفادة من ١٧العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٧

  .٣٣٤العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص الخالیا الجذعیة الجنینیة في 
 .٤٦٢ ، ٤٦١أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٨
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الحصول على جنین كامل ، بید أن الھدف ھو الحصول على الخالیا الجذعیة 
 یتم توقیف عملیة االستنساخ في الیوم الخامس، ألنھ فیھ للعالج بھ، لذلك فإنھ

  ).  ١(تكون خالیا الجذعیة الجنینیة استكملت نضجھا 
ونظًرا لسماح الوالیات المتحدة االمریكیة باستنساخ األجنة البشریة في العالج 
الطبي وقتل األجنة من أجل القیام بالبحوث الطبیة، وبخاصة في القطاع الخاص 

 عصابات تخصصت في تأجیر الفتیات وجعلھن یحملن سفاحًا، ثم ظھرت ھناك
یجھضونھن لیستغلوا أنسجة الجنین في العملیات الجراحیة المختلفة ، مثل أنسجة 
المخ لعالج مرض الیاركستون، والبنكریاس لعالج مرض السكر، وخالیا الدم 

  ). ٢(لعالج سرطانات الدم واألنیمیا والثالسیمیا وغیرھا 
نت البویضات مصدرًا مھمًا لالستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة ،عن ولما كا

طریق استخدام طریق االستنساخ العالجي ، ففي بعض الوالیات في أمریكا صار 
یعمل على استقطاب بعض الطالبات من الجامعات األمریكیة ممن لدیھن االستعداد 

سوم الجامعیة ، إذ وصل لبیع بویضاتھن ، وذلك من أجل جلب المال وتسدید الر
  ) ٣(دوالر ١٠٠سعر البویضة الواحدة إلى ما یقارب 

وقد منعت فرنسا إلى الیوم جمیع تجارب االستنساخ العالجي البشري ، استجابة 
لرأي اللجنة الوطنیة لألخالق الحیویة وللمجموعة األوربیة لألخالق أیضًا، 

  ). ٤(وموقف ألمانیا مشابھ للموقف الفرنسي 

طاب ا  

ذا ا  ول خ ام ا  

  دا  اج

اختلفت آراء المعاصرین في مدى جواز االستنساخ العالجي للحصول على الخالیا 
  :الجذعیة وذلك على رأیین 

 عدم جواز االستنساخ العالجي للحصول على الخالیا الجذعیة ، :الرأي األول 
  ) . ٥(ه المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي وھذا ما قرر

   جواز االستنساخ العالجي للحصول على الخالیا الجذعیة:الرأي الثاني 

                                                 
  .١٧العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (١
رعیة واألخالقیة واالنسانیة د مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة من الوجھة الش) (٢

  . ٢٩بلحاح العربي بن أحمد ص 
االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٣

٣٣٥.  
االستنساخ البشري بین الثورة العلمیة والضوابط األخالقیة والفقھیة د محمد الھواري ص ) (٤

 . تاء والبحوث  المجلس األوربي لإلف٢٠
  .٢٩٤مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص ) (٥
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یرى ( وھذا ما ذھب إلیھ المجلس األوربي لإلفتاء حیث نص على ما یأتي 
المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث جواز األخذ بتقنیات االستنساخ في مجاالت 

 Stem Cells/ الخالیا الجذعیة“عالج الطبي، باستخدام الخالیا األرومیة ال
Cellule Souches”  لتكوین أعضاء سلیمة یمكن أن تحل محل األعضاء

، وبعض ) ١) (المعیبة على أال یؤدي ذلك إلى إتالف جنین بلغ أربعین یوما 
  ).  ٢(المعاصرین 

  : األدلة 
  -:أدلة الرأي األول 

لرأي األول على عدم جواز االستنساخ العالجي للحصول على استدل أصحاب ا
  الخالیا الجذعیة بالكتاب والمعقول  

  )٣(  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم أما الكتاب فقولھ تعالى 
 أن االستنساخ العالجي فیھ امتھان لكرامة اإلنسان إذ إن التالعب :وجه الداللة 

یا الجذعیة فیھ امتھان لإلنسان ، وھذا یتنافى بأجزاء اإلنسان للوصول إلى الخال
  ). ٥. (، فیكون غیر جائز) ٤(مع اآلیة 
نوقش ذلك بأن الخلیة التي تؤخذ من الخالیا الجذعیة ال تعد آدمیًا، : المناقشة 

  ).٦(ومن ثم ال یعتبر تغییر خصائصھا امتھانًا لھ 
   -:وأما المعقول فمنه 

 - للحصول على جنین ، واستخدام ھذا الجنین  أن االستنساخ إنما ھو عملیة -١
 یعد -ولو في مراحلھ األولى ومھما كان مصدره إذا كان حیًا أو قابًال للحیاة 

اعتداء على حقھ مناقضًا لمبدأ كرامة اإلنسان ولو كان نطفة ، ولھذا ستؤدي 
عملیة استمداد الخالیا الجذعیة من الجنین المستنسخ إلى قتلھ وإعدامھ ، وھو 

  ). ٧(مر محرم من حیث المبدأ أ

                                                 
 – ١٩ في الفترة من – أیرلندا –الدور العاشرة للمجلس األوربي لإلفتاء االمنعقدة بدلبن ) (١

  ) ١ /١٠ ( ٣٧ ینایر م  القرار ٢٦ -٢٢ ھـ  الموافق ١٤٢٣ ذي القعدة ٢٦
  . ٣٣٥دة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص االستفا) (٢
  . من سورة اإلسراء  ) ٧٠( من اآلیة ) (٣
، أحكام ١٥٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٤

 . ٤٧٤الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص 
 .٤٨٩الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص أحكام ) (٥
 ، أحكام ١٥٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٦

 .٤٧٤الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص 
الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا ) (٧

  . ١٦ص 
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 أن استعمال الخالیا الجذعیة الجنینیة في حال االستنساخ العالجي ال یكون إال -٢
بعد إنشاء الجنین ثم تدمیره بقتلھ ، فھو ینطبق علیھ شرعًا ما ینطبق على 

  ). ١(اإلجھاض اإلجرامي الذي ھو جریمة في حق الجنین البشري 
یاء نفسھ بقتل غیره ، أو عالج عضو من أعضائھ  أن المریض ال یجوز لھ إح-٣

بقطع عضو من غیره ، وأخذ الخالیا الجذعیة من الخلیة الجسدیة ألن ذلك یؤدي 
  ). ٢(إلى موتھا 

 نوقش ذلك بأن أخذ الخالیا الجذعیة من الخلیة الجسدیة ال یعد قتالص :المناقشة

 ، ألن أصلھ یكون بتلقیح لھا ، أو تفویتًا للحیاة فیھا ، ألنھا لیست أصل اآلدمي
  ).    ٣(البویضة بالحیوان المنوي ال بنقل نواة الخلیة الجسدیة مكان نواة البویضة 

  أدلة الرأي الثاني  
استدل أصحاب الرأي الثاني على جواز االستنساخ العالجي للحصول على الخاليا 

  :الجذعية بالكتاب والسنة والقياس والمعقول 

ِإنََّما َحرََّم َعَلْیُكُم اْلَمْیَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِبِھ  : لىأما الكتاب فقولھ تعا

  ) ٤(  ِلَغْیِر اللَِّھ َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
 والدم ولحم الخنزیر وما أھل بھ لغیر  بین اهللا عز وجل تحریم المیتة:وجھ الداللة 

اهللا ، لكنھ أباح ھذه األشیاء في حال الضرورة ، وبالتالي فمن حلت بھ ضرورة فال 
،فدلت ھذه اآلیة على استثناء حالة الضرورة من ) ٥(إثم علیھ في أكلھ إن أكلھ 

 التحریم المنصوص علیھ فیھا ، واالستنساخ العالجي الستخراج الخالیا الجذعیة
  ). ٦(داخل في الضرورة خاصة إذا تعینت ھذه الطریقة الستخراج تلك الخالیا 

یمكن أن یناقش ذلك بأن الضرورة ھنا ال تصح ألنھ یشترط أن تنقطع : المناقشة
  .  السبل ، وفي ھذه الحالة توجد طرق أخري الستخراج الخالیا الجذعیة منھا 

  - رضي اهللا عنھ -امة بن شریكعن أس)٧(أبو داود وغیره وأما السنة فما رواه 
فسلمت : وأصحابھ عنده كأنما على رءوسھم الطیر، قال أتیت النبي : قال

: یا رسول اهللا، نتداوى؟ قال: فجاءت األعراب، فسألوه فقالوا: علیھ، وقعدت، قال
  . "، تداووا، فإن اهللا لم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم نعم" 

                                                 
  .٣٠مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة الجنینة د بلحاح العربي بن أحمد ص ) (١
 .٤٧٥أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٢
 .المرجع السابق) (٣
 . من سورة البقرة  ) ١٧٣( من اآلیة ) (٤
  . ٣٢١ / ٣ تفسیر الطبري )(٥
  . ١٥٩أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٦
، سنن ابن  ) ٢٠٣٨(  ح ٤٥١ / ٣، سنن الترمذي  ) ٣٨٥٥(  ح ٣ / ٤سنن أبي داود ) (٧

 ٣٠، مسند أحمد  ) ٦٠٦١(  ح ٤٢٦ / ١٣، صحیح ابن حبان  ) ٣٤٣٦(  ح ٤٩٧ / ٤ماجة 
 ) ھذا حدیث صحیح، ولم یخرجاه (  وقال ٢٠٩ / ١، المستدرك  ) ١٨٤٥٤(  ح ٣٩٥ ، ٣٩٤/ 
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دل ھذا الحدیث على مشروعیة التداوي ، والغرض من االستنساخ : وجھ الداللة 
بنقل نواة الخلیة الجسدیة ھو الحصول على الخالیا الجذعیة من أجل استخدامھا 

  . الجي جائزًا ، فیكون االستنساخ الع)١(في عالج بعض األمراض  
   -:وأما القياس فمنه 

 قیاس االستنساخ العالجي على جواز اإلجھاض في طور النطفة ، ووجھ ذلك -١
 ألنھ ال حرمة لھا فكذا - إذا كان في طور النطفة -أنھ كما یجوز إجھاض الحمل 

یجوز استنساخ ھذه النطفة الستخراج الخالیا الجذعیة ،ألنھ لیس لھا حرمة 
حیث إن الخالیا الجذعیة تؤخذ من الخلیة الجسدیة بعد تمایزھا وقبل ، ) ٢(شرعیة

  ). ٣(بلوغھا الیوم العاشر 
 یمكن أن یناقش ذلك بأن بعض الفقھاء حرموا اإلجھاض مطلقًا ، وھذا :المناقشة 

یعني تحریم ما یؤدي إلیھ وھو االستنساخ العالجي ، الذي یترتب علیھ إھالك 
  الجنین 

خ العالجي على نقل األعضاء ، فإذا جاز نقل األعضاء من  قیاس االستنسا-٢
شخص آلخر،عند قیام موجب ذلك ، فإنھ یجوز نقل الخالیا الجذعیة من الخلیة 

، خاصة أن نقل الخالیا الجذعیة أخف من ) ٤(المستنسخة إلى جسم المحتاج إلیھا 
  . نقل األعضاء 

 المسائل المختلف فیھا حیث یمكن أن یناقش ذلك بأن نقل األعضاء من: المناقشة 
حرمھا البعض ، وحتى عند من أجازھا فإنھ یشترط عدم وقوع ضرر بالمنقول منھ 
، وھذا بخالف الحال في االستنساخ العالجي ، حیث یتم ھالك الجنین بعد الحصول 

  على الخالیا الجذعیة 
   -:وأما المعقول فمنه 

د ، بل ھو من أجل الحصول  لیس القصد من االستنساخ العالجي إنجاب الول-١
، حیث ال ) ٥(على الخالیا الجذعیة الجنینیة واستخدامھا للعالج ، فكان جائزًا 

  ). ٦(توجد فیھ المفاسد التي توجد في االستنساخ التكاثري 
، ) ٧( وجود مصالح كثیرة للمرضى من حفظ نفوسھم ، وشفاء أمراضھم -٢

رف على العقاقیر من أجل استخدامھا وتوفیر الكثیر من المبالغ الطائلة التي تص
للمرضى ، الذین تجرى لھم عملیات تثبیط المناعة المكتسبة لزرع الخالیا الجذعیة 

                                                 
 .٤٨٠ ، ٤٧٩أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (١
  .   ١٦٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٢
 .٤٨٠اثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص أحكام الھندسة الور) (٣
  . ١٦٣أحكام الخالیا الجذعیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا المزروع ص ) (٤
  .٣٣٥االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (٥
 .٤٨٢ الشویرخ ص أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا) (٦
 .المرجع السابق) (٧
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في أجسادھم، ألن الطبیب سیضطر إلى ھذه العقاقیر حتى یتمكن جھاز المناعة من 
  ).١(تقبل ھذه الخالیا الغریبة عنھ ، وقد یتقبلھا جسمھ وقد یرفضھا 

األشیاء اإلباحة ، والحرمة خارجة عن ھذا األصل ، فتحتاج إلى  األصل في -٣
دلیل ، وال دلیل على تحریم الحصول على الخالیا الجذعیة من خالل االستنساخ 

  ). ٢(العالجي 
ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول القائل بعدم جواز االستنساخ العالجي ، : الراجح 

صل خلق اإلنسان، خاصة مع إمكانیة ألن ھذا یتنافى مع تكریم اهللا تعالى أل
الحصول على الخالیا الجذعیة من مصادر أخرى ال تمس كرامة اإلنسان كالحبل 

  .السري ولبن المرضعات 

                                                 
  .٣٣٥االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة د طارق عبد المنعم خلف ص ) (١
  .٤٨٢أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص ) (٢



 - ٤٠١٠ -

  املبحث الرابع

  استخدام اخلاليا اجلذعية من  احلبل السري واملشيمة يف العالج

  :وفيه ثالثة مطالب 
  :المطلب األول

  في الحبل السري والمشيمة  الخاليا الجذعية الموجودة 
  : المطلب الثاني

  . حكم استخدام الخاليا الجذعية الموجودة في الحبل السري والمشيمة في العالج 
  : المطلب الثالث 

  إنشاء بنوك لحفظ دماء الحبل السري 

  اطب اول

ري وال اا  ودةوا ذا ا  

ائل األمنیوسي ، وھو سائل الرحم الذي یؤخذ من من مصادر الخالیا الجذعیة الس
دم المشیمة ، وكشفت دراسة طبیة أنھ یمكن استخدام ذلك من أجل تشكیل خالیا 

، وكذلك دم الحبل السري وھو الذي ینزل ) ١(دماغیة أو عظمیة أو كبدیة جدیدة 
  ). ٢(مع الولد عند الوالدة ، ویكون متصًال بأمھ 

لى خالیا جذعیة بالغة تشبھ الموجودة في نخاع ویحتوي دم الحبل السري ع
العظام ، وھي خالیا تساعد اإلنسان على انتاج خالیا العظام والغضاریف 

، ویتم ) ٣(والعضالت ، وخالیا الكبد والخالیا التي تشكل بطانة األوعیة الدمویة 
من الحصول على الخالیا الجذعیة البالغة من المشیمة بعد الوالدة مباشرة وبإذن 

حیث ) ٤(الوالدین ، كما یتم الحصول على الخالیا الجذعیة من دم الحبل السري 
یتم حفظ دم الحبل السري للمولود الذي یحتوى على الخالیا الجذعیة بعد سحبھ 
من أوردة الحبل السري في النتروجین السائل تحت درجة الصفر بمائة وتسعین 

  )  ٥(ة درجة ، ویوضع في حافظات خاصة وفق شروط دقیق
ھو القناة التي تصل الجنین بالمشیمة داخل الرحم إذ إنھ یشبھ : والحبل السري 

  ). ٦(أنبوًبا طویل أبیض طویل أبیض ملتوي ویرتبط بالجنین عن طریق السرة 

                                                 
الفكر  مجلة ٨١انتاج األجنة للعالج بالخالیا الجذعیة د محمد مصطفى الزحیلي ص ) (١

 .  م ٢٠١٠ سنة ٧٤ المجلد التاسع عشر العدد – اإلمارات –الشرطي بالشارقة 
 . المرجع السابق ) (٢
 . ٥٢استنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا الجذعیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص ) (٣
 . المرجع السابق ) (٤
  .٤٦٨د اهللا الشویرخ ص أحكام الھندسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عب) (٥
دراسة بعض المتغیرات الكیموحیویة من دم الحبل السري مقارنة مع األم وتنقیة إنزیم ) (٦

 رسالة ٦الالكتیت د یھیدر وجنیز للباحثة نادیة أحمد صالح للباحثة نادیة أحمد صالح ص 
 م ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢دكتوراه من كلیة التربیة بجامعة تكریت 
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 سم ٣ سم وسمكھا ٢٠قرصیة الشكل أشفنجیة قطرھا حوالى : أما المشیمة فھي 
ك الزغابات المكونة من األوعیة  غرام تقریبًا، وتمتل٦٠٠-٥٠٠ووزنھا بین 

الدمویة الجنینیة التي تكون محاطة بطبقة المدمج الخلوي ، وھي مھمة للتبادل 
  )   ١(بین الجنین واألم 

وقد أثبتت األبحاث الحدیثة التي نشرت مؤخًرا في الدوریات العلمیة أن دم الحبل 
ثل سرطان الدم السري یمكن أن یعالج بنجاح العدید من األمراض الخطیرة ، م

  ).  ٢(وسرطان الثدي والرئة ، باإلضافة إلى بعض أمراض أخري 
وكشفت التجارب العلمیة أن الحبل السري للجنین یحتوي على كمیة كبیرة من 
الخالیا الجذعیة، والتي یمكن أن یستفید منھا الطفل أو أحد أفراد أسرتھ ، إذا تم 

 الموجود فیھ ، وحفظھ في أحد بنوك االحتفاظ بھ بعد الوالدة من خالل سحب الدم
  ). ٣(الخالیا الجذعیة 

 م مصدًرا غنًیا ٢٠٠١ في إبریل Anthrogenesisكما اكتشفت شركة 
 johnبالخالیا البالغة وھي المشیمة ،ویقول الرئیس التنفیذي للشركة 

Haises : ، إنھ یمكن بأسلوب جدید تنمیة ھذه الخالیا وتكثیرھا بكمیات كبیرة
 المشیمة مما یتم التخلص منھ بعد الوالدة مباشرة فیعد ھذا األسلوب ھو وحیث إن

األمثل كمصدر للحصول على الخالیا الجذعیة ، وسوف یحد من استخدام األجنة 
البشریة ، ولكن ھناك جدل علمي حول ما تحقق عن المشیمة كمصدر لھذه الخالیا 

  ) ٤(حیث إن الشركة لم تنشر نتائج أبحاثھا رسمًیا 
بذلك یعد دم الحبل السري عند الوالدة مباشرة من أشھر الخالیا الجذعیة و

المتعددة القدرات ، ولھا العدید من المزایا ، ویمكن الحصول علیھا من مشیمة 
، والحبل السري ) ٥(األطفال حدیثي الوالدة وخالیا المشیمة أو الحبل السري 

 یعد من المصادر الغنیة بالخالیا ، بل) ٦(یعتبر مصدرًا للخالیا الجذعیة الجنینیة 
الجذعیة التي تستخدم في عالج بعض األمراض المتعلقة بالدم والنخاع الشوكي 
وبعض أنواع  السرطانات ، وقد ُعولجت طفلة تعاني من ورم بالخالیا الجذعیة 

  ) . ٧ (- بإذن اهللا –المأخوذة من دم حبل والدتھا السري وشفیت من مرضھا 

                                                 
  ٥متغیرات الكیموحیویة من دم الحبل السري  للباحثة نادیة أحمد صالح ص دراسة بعض ال) (١
مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص ) (٢

٤٧٢  
، مدى مشروعیة ) ٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٣

  . ٤٧٣ الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص التجارب الطبیة العلمیة على
  . ٧٣زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٤
 ) .٢(  ھامش ٧٣أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٥
  . ٥٨الخالیا الجذعیة وعالج أمراض العیون المستعصیة د محمد السقا عید ص ) (٦
  . ٤٦٨دسة الوراثیة د سعد بن عبد العزیز بن عبد اهللا الشویرخ ص أحكام الھن) (٧
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   -:اليا الجذعية الموجودة في الحبل السري ما يلي ومن مميزات الخ

 أنھا تعالج جمیع أنواع السرطان كسرطان الدم وسرطان الصدر وسرطان -١
، كما تتمتع بقابلیة على مقاومة ظروف التجمید )١(الرئتین وسرطان الرحم 

  .  لسنیین طویلة
ونھا ذات قوة  لدیھا القدرة على التطور إلى أي نوع من الخالیا الجذعیة لك-٢

  . تناسلیة متعددة 
 أنھا كثیرة العدد ، فقد یصل عدد الخالیا الجذعیة التي تؤخذ من الحبل السري -٣

  . ملیون خلیة ٢٠٠إلى 
  .  استخالص الخالیا الجذعیة من دم الحبل السري سھل وخاٍل من المخاطر-٤
  ال یحتوي دم الحبل السري على أورام ،وھو على حد كبیر خالى من-٥

  الفیروسات 
 یقبل الجسم دم الحبل السري في عملیات الزرع ،على نحو أفضل من الخالیا -٦

  ).   ٢(الجذعیة البالغة ،سواء أكان الملتقى من أقارب المتبرع أم من غیر أقاربھ 
 أن ھذا الدم یحتوي على كمیة من الخالیا الجذعیة القادرة على إعادة بناء -٧

اعي لدى المرضى المصابین باألمراض المستعصیة ، خالیا الدم ، والجھاز المن
، وأنواع أخرى من السرطان مما یؤھلھ ألن یكون ) اللوكیمیا ( مثل سرطان الدم 

المنقذ في عالج كثیر من األمراض ، ألن ھذا الدم یتم الحصول علیھ أثناء عملیة 
فادة الوالدة ، وھو وقت محدود نسبیًا فال بد من حفظھ في ظروف خاصة لالست

  ).٣(منھ 
 أن استخدام ھذه الخالیا أقل خطورة ومضاعفات من استخدام الخالیا الجذعیة -٨

من غیره، كما أنھ أقل من حیث التكالیف وامكانیة الحصول علیھ بسھولة ویسر، 
  ) .٤(ألن مصیر المشیمة والحبل السري اإللقاء في سلة المخلفات والنفایات 

الرفض المناعي لألعضاء المزروعة  أنھا تخلص المریض من مشكلة -٩
  ).  ٥(والمأخوذة من متبرع غریب ، وذلك كونھا مأخوذة من المریض نفسھ 

                                                 
، ٥٣استنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا الجذعیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص ) (١

، مدى مشروعیة التجارب ) ٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص 
  . ٤٧٣الجذعیة د میرفت منصور حسن ص الطبیة العلمیة على الخالیا 

، مدى مشروعیة ) ٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٢
  . ٤٧٣التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص 

 ).٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٣
عكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل االن) (٤

  . ١٣ص 
 . ٥٣استنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا الجذعیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص ) (٥
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  سلبيات الخاليا الجذعية الموجودة في الحبل السري

من سلبیات الخالیا الجذعیة الموجودة في الحبل السري أن الخالیا الجذعیة 
ھا مستقبًال لمرة واحدة فقط المتوفرة في دم الحبل السري تكفي لعالج صاحب

  ).    ١(لمعالجة األمراض المستعصیة 
  المستفید من الخالیا الجذعیة المأخوذة من الحبل السري 

یستفید من ھذه الخالیا الطفل وإخوتھ بالوالدة واألقارب من الدرجتین األولى 
  )   ٢(والثانیة، والوالدان بما ذلك الجد والجدة والخال والعم والعمة 

اب اط  

  م ادام ا اذ ن ال اري وا  اج

لمعرفة الحكم الشرعي لإلفادة من دم الحبل السري والمشیمة ، یستلزم ذلك 
   -:التعرض لحكم التداوي بالنجس نظرًا لكون الدم نجس ، وذلك فیما یأتي 

   : اختلف الفقهاء في التداوي بالنجس وذلك على رأيين
  عدم جواز التداوي بالنجس : الرأي األول 

، ) ٤ (- في المشھور –، والمالكیة ) ٣ (- في ظاھر المذھب –وھذ مذھب الحنفیة 
  ). ٦(، والحنابلة ) ٥ (- في وجھ –والشافعیة 

  يجوز التداوي بالنجس : الرأي الثاني 
لم یجد  إذا أخبره طبیب مسلم أن فیھ شفاء و–) ٧(وھذا مذھب بعض الحنفیة 

، والشافعیة )  ٩ (- في رأي –، والمالكیة )  ٨ (-غیره من المباح ما یقوم مقامھ
  ).  ١١(، وبعض الحنابلة )  ١٠ (- في المذھب –

                                                 
 . المرجع السابق  ) (١
 ).٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٢
  . ١٢٢ / ١ ، البحر الرائق ٣١٩ / ١ ، درر الحكام ٣٣ / ٦تبین الحقائق ) (٣
 ، ١١٦ / ١ ، القوانین الفقھیة ١٣٢ / ٤ ، المدخل البن حاج ٤٢٩ / ١٨البیان والتحصیل ) (٤

  . ٤٦٦ / ٣ ، المقدمات الممھدات ١٦٨ / ١التاج واإلكلیل 
   .٢٨٥ / ٢ ، روضة الطالبین ٥٠ / ٩المجموع ) (٥
 ، الفروع ١٠٨ / ١١ ، الشرح الكبیر البن قدامة ١٢٠ / ١ ، عمدة الفقھ ٤٢٣ / ٩المغني ) (٦
  . ٣٨٨ / ١ ، الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٢٤٢ / ٣
  . ١٢٢ / ١ ، البحر الرائق ٣١٩ / ١ ، درر الحكام ٢٨ / ١تبین الحقائق ) (٧
 ، حاشیة ابن ٥٥٥ / ٢ األنھر  ، مجمع١٢٢ / ١ ، البحر الرائق ٣١٩ / ١درر الحكام ) (٨

  . ٢١٠ / ١عابدین 
   ١٦٨ / ١ ، التاج واإلكلیل ١١٦ / ١القوانین الفقھیة ) (٩

 / ٥ ، الغرر البھیة ٢٨٥ / ٢ ، روضة الطالبین ٥٠ / ٩ ، المجموع ٥٠٦ / ٦الوسیط ) (١٠
١٧٨ .  

 . ٢٤٢ / ٣الفروع ) (١١
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  : األدلة 
  :أدلة الرأي األول 

استدل أصحاب الرأي األول على عدم جواز التداوي بالنجس بالكتاب والسنة 
  .واآلثار والمعقول 

ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر   تعالى أما الكتاب فقولھ
اللَِّھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإلَّا َما َذكَّْیُتْم َوَما 

  ).١(  َأْن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَأْزَلاِم َذِلُكْم ِفْسٌقُذِبَح َعَلى النُُّصِب َو
أن اآلیة عامة في حال التداوي وغیر التداوي فمن فرق بینھما فقد : وجھ الداللة

  ).٢(فرق بین ما جمع اهللا بینھ وخص العموم، وذلك غیر جائز 
  :وأما السنة فمنها

 قال رسول اهللا :   قال- رضي اهللا عنھ –بو داود عن أبي الدرداء  ما رواه أ-١
 »إن اهللا أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا وال تداووا بحرام«: 
)٣ .(  

  نھى عن التداوي بالحرام والدم نجس ، وعلیھ فیكون  أن النبي :وجه الداللة 

  .التداوي بھ محرمًا 
 نوقش ذلك بأنھ محمول على عدم الحاجة إلیھ بأن یكون ھناك ما یغني :المناقشة 

  ). ٤(عنھ ، ویقوم مقامھ من األدویة الطاھرة 
نھى : "   قال- رضي اهللا عنھ –رة أبو داود وغیره عن أبي ھری ما رواه -٢

  ) . ٥ ("عن الدواء الخبیث  رسول اهللا 
النجس أو الحرام أو ما یتنفر عنھ الطبع ، :قیل المراد بالخبیث  :وجه الداللة 
 عن التداوي ز التداوي بالدم لنھي النبي ، وبالتالي ال یجو) ٦(وقیل السم 

  . بالخبیث لكون الدم نجسًا 
 نوقش ذلك بأنھ محمول على النھي عن التداوي بالمسكر ، وعلى :المناقشة 

  ) . ٧(التداوي بالحرام من غیر ضرورة 
اشتكت ابنة لي، : قالت – رضي اهللا عنھا – أم سلمة  رواه ابن حبان عن ما-٣

  إن ابنتي : فقالت » ما ھذا؟«وھو یغلي، فقال   فنبذت لھا في كوز، فدخل النبي 

                                                 
 . من سورة المائدة ) ٣(اآلیة ) (١
  . ٣٨٨ / ١كبرى البن تیمیة الفتاوى ال) (٢
  ) . ٣٨٧٤(  ح ٧ / ٤سنن أبي داود ) (٣
 . ٢٣٤ / ٨ ، نیل األوطار ٥٣ / ٩المجموع ) (٤
، ) یعني السم  ( ٤٥٥ / ٣ ، سنن الترمذي ٦ / ٤ ، سنن أبي دواد ٤١٦ / ١٣مسند أحمد ) (٥

 ) ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه ( وقال ٤٥٥ / ٤المستدرك 
  . ٢٥٢ / ١٠عون المعبود شرح سنن أبي داود ) (٦
 . ٢٥١ / ١٠ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ٥٣ / ٩المجموع ) (٧
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  ). ١( إن اهللا لم یجعل شفاءكم في حرام   اشتكت فنبذنا لھا ھذا، فقال 
حرم ، ولما كان  أن اهللا عز وجل لم یجعل الشفاء في مبین النبي : وجھ الداللة 

  .الدم محرمًا لنجاستھ فال یكون شفاًء ، وبالتالي ال یجوز التداوي بھ 
  :وأما اآلثار فمنها 

إن اهللا : أنھ قال  - رضي اهللا عنھ – ما رواه البخاري عن عبد اهللا بن مسعود -١
  ). ٢(لم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم 

 دواء عرف لھ دواء غیر المحرم نوقش ذلك بأنھ ُیحتمل أنھ قالھ في: المناقشة 
)٣.(  
  أنھ كان إذا دعا - رضي اهللا عنھما -عن عبد اهللا بن عمر ما رواه الحاكم -٢

طبیًبا یعالج بعض أصحابھ ، اشترط علیھ أن ال یداوي بشيء مما حرم اهللا عز 
  ). ٤(وجل 

  :وأما المعقول فمنه 
خبثھ، وتحریمھ لھ حمیة  أن اهللا سبحانھ إنما حرم على ھذه األمة ما حرم ل -١

  .)٥(لھم، وصیانة عن تناولھ، فال یناسب أن یطلب بھ الشفاء من األسقام والعلل 
 أن تحریمھ یقتضي تجنبھ والبعد عنھ بكل طریق، وفي اتخاذه دواء حض على -٢

  . )٦(الترغیب فیھ ومالبستھ، وھذا ضد مقصود الشارع 
ني على جواز التداوي بالنجس استدل أصحاب الرأي الثا: أدلة الرأي الثاني 
  . بالسنة والمعقول 
  : أما السنة فمنها 

قدم أناس من :   قال- رضي اهللا عنھ –البخاري عن أنس بن مالك  ما رواه -١
بلقاح، وأن یشربوا من أبوالھا   عكل أو عرینة، فاجتووا المدینة فأمرھم النبي 

واستاقوا النعم، فجاء   فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي » وألبانھا
فقطع الخبر في أول النھار، فبعث في آثارھم، فلما ارتفع النھار جيء بھم، فأمر 

  ).٧(أیدیھم وأرجلھم، وسمرت أعینھم، وألقوا في الحرة، یستسقون فال یسقون 
فیھ إباحة التداوي بالمحرم عند ) ٨( أن شربھم األبوال للتدواي :وجه الداللة 

، ویلحق بھ ) ٩(الضرورة ألن األبوال كلھا نجسة من مأكول اللحم وغیر مأكولھ 
  .الدم بجامع النجاسة في كل 

                                                 
  ) ١٣٩١(  ح ٢٣٣ / ٤صحیح ابن حبان ) (١
  . ١١٠ / ٧صحیح البخاري ) (٢
  . ٣١٩ / ١درر الحكام ) (٣
  .  ٢٤٣ / ٤المستدرك ) (٤
  .  ١٤٣ / ٤زاد المعاد ) (٥
 .  لمرجع السابق ا) (٦
 باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضھا ،  ) ٢٣٣(  ح ٥٦ / ١صحیح البخاري ) (٧
 .٥٣ / ٩المجموع ) (٨
   .٢٩٨ / ٣معالم السنن ) (٩
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 ، وال یوجد مثلھ )١(عرف شفاءھم فیھ وحیًا  نوقش ذلك بأن النبي  :المناقشة 

  . ) ٢(في زماننا فال یحل شربھ؛ ألنھ ال یتیقن الشفاء فیھ 
   -:وأما المعقول فمنھ 

  ) .  ٣(مر للمضطر  القیاس على أكل المیتة وشرب الخ-١
 نوقش ذلك بأن التداوي بالخمر ال یتیقن البرء بھا ، بخالف الجوع :المناقشة 

  ) ٤(والعطش 
  ). ٥( أن الحرمة ساقطة عند االستشفاء -٢

 ھو ما ذھب إلیھ بعض الحنفیة بجواز التداوي بالنجس إذا أخبره طبیب :الراجح 

یقوم مقامھ بوصفھ من حاالت مسلم أن فیھ شفاء ولم یجد غیره من المباح ما 
الضرورة التي تبیح استعمال المحرم ، أما إذا وجد غیره من المباحات فال یجوز 

  .  التداوي بالنجس 
  ویؤید ذلك ما ذكره الفقھاء في بعض المواضع فیما یتعلق بالتداوي بالنجس  

میتة یجوز للعلیل شرب الدم والبول وأكل ال) ( ٦(حیث جاء في الفتاوى الھندیة 
  ) .للتداوي إذا أخبره طبیب مسلم أن شفاءه فیھ ، ولم یجد ما یقوم مقامھ 

ویجوز التعالج بكل ما یراه العالم بالطب نافعًا ) ( ٧(كما جاء في الفواكھ الدواني 
  ). ومناسبًا لصاحب المرض من األسماء 

وم یجوز التداوي بالنجاسة إذا لم یجد طاھرًا یق) ( ٨(وفي المجموع ما نصھ 
  ).  مقامھ فإن وجدت حرمت النجاسات بال خالف 

یجوز التداوي باألعیان النجسة كلحم السرطان ) ( ٩(وأیضًا جاء في الوسیط 
  ).والحیة والمعجون الذي فیھ الخمر 

حتى إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة ) ( ١٠(وجاء في عمدة القاري 
، یباح لھ حینئذ أن یتناولھ، كما یباح العلم، وعرف أنھ ال یزیلھ إال بتناول المحرم

  ).شرب الخمر عند العطش الشدید، وتناول المیتة عند المخمصة 
  حكم االستفادة من الخالیا الجذعیة الموجودة في  الحبل السري والمشیمة 

بناًء على ما سبق ذكره فیما یتعلق باستخراج الخالیا الجذعیة من الحبل السري 
أنھ ال مانع شرعًا من اإلفادة بالخالیا الجذعیة ، التي یمكن والمشیمة یمكن القول ب

                                                 
 .٢٤ / ١الھدایة ) (١
 .١٠٢ / ١العنایة ) (٢
 . ١٢٢ / ١البحر الرائق ) (٣
 . ٣٥٣ / ٤التاج واإلكلیل ) (٤
 . ٢١٠ / ١ ، حاشیة ابن عابدین ١٢٢ / ١البحر الرائق ) (٥
  . ٣٥٥ / ٥الفتاوى الھندیة ) (٦
  . ٣٣٩ / ٢الفواكھ الدواني ) (٧
  . ٥٠ / ٩المجموع ) (٨
  . ٥٠٦ / ٦الوسیط ) (٩

    . ١٥٥ / ٣عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) (١٠
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الحصول علیھا من الحبل السري أو المشیمة إذا تعین الدواء في ذلك ، ولكن 
  :بشروط ھي

  ). ١( أن ال یؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالجنین أو األم بحال-١
ج مریض  وجود المصلحة والمنفعة المعتبرة شرعًا ، وھذه المصلحة ھي عال-٢

  ).  ٢(یعاني من مرض نزل بھ ، وإزالة المرض مصلحة معتبرة شرعًا 
  ).    ٣( أن ال یؤدي ذلك االستخدام إلى محظور شرعي آخر-٣
  ).  ٤( إذن الوالدین-٤
عدم اإلجھاض عمدًا للحصول على الخالیا الجذعیة من الحبل السري أو      -٥

  ).    ٥(المشیمة 
الج غیر ذلك ، بمعنى أن یتعین الدواء من الخالیا  عدم وجود دواء آخر للع-٦

  .  الجذعیة الموجودة في الحبل السري أو المشیمة 
ال مانع ( وھذا ما قرره  مجلس المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بأنھ 

  في األغراض الطبیة ، أما األدویة التي تستخرج - أي المشیمة –من االنتفاع بھا 
  )   ٦) (مة ، وتؤخذ عن طریق الفم أو الحقن فال تجوز إال للضرورة من المشی

كما قرر أیًضا جواز االنتفاع بالمشیمة والحبل السري باالستفادة بالخالیا الجذعیة 
یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف ( فنص على أنھ 

 كان مصدرھا مباحًا ، ومن ذلك على العالج أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة إذا
 المشیمة أو الحبل السري ، وبإذن -٣ ٠٠٠٠٠ المصادر اآلتیة –سبیل المثال 

، خاصة أنھ ال یترتب على استخدامھا مفاسد كما في غیرھا من ) ٧) (الوالدین  
المصادر ، فأولى اإلفادة منھا باستخراج الخالیا الجذعیة بدًال من إلقائھا في سلة 

  . مالت المھ

                                                 
ن موسي أبو البصل االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر ب) (١

  . ٨ ، الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ١٣ص
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٢

  . ١٣ص 
 . المرجع السابق ) (٣
 ، الحكم ٢٩٤عشرة العدد السابع عشر ص مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة ) (٤

  . ٨الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص 
  . ٨الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٥
ة  الطبعة الثانی٤٠٢مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الرابعة العدد السادس ص ) (٦

 .  م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦
  . ٢٩٤مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص ) (٧
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  اطب اث

  إء وك ظ دء ال اري

یتم الحصول على الخالیا الجذعیة البالغة من دم الحبل السري وحفظھ للولید 
، وذلك راجع إلى األھمیة التي ) ١(بھدف معالجتھ بھ ضد السرطان عند البلوغ 

المادة فال بد ظھرت للحبل السري والمشیمة ،  ونظرًا للحاجة الماسة لحفظ ھذه 
 ، أو ما یسمي ببنوك الحبل السري على غرار بنوك - مراكز –من إنشاء حافظات 

، خاصة إذا كان حفظ الحبل السري ومادتھ من أجل استعمالھا ) ٢(األجنة والنطف 
للجنین،  الذي تكون معھ ذلك الحبل والمشیمة ، وذلك ألن العالج أكثر أمًنا وأكثر 

  )٣( المستخرجة من الحبل السري مع خالیاهنجاًحا لتطابق الخالیا
ولذلك ُأنشأت بنوك لحفظ الدم والمشیمة التي بدأت تأخذ طریًقا جدیًدا من خالل 
فوائد اكتشاف دم الحبل السري الذي یعتبر أحد معجزات الوالدة ، والذي لم یھتم 

 أدى إلى بھ أحد سابقًا ، وأصبح یمثل أمًلا جدیًدا في إنقاذ حیاة آالف المرضى مما
  ).٤(حفظھ في ظروف خاصة لالستفادة منھ في عالج كثیر من األمراض 

وقد تأسست في ألمانیا أول شركة لحفظ دماء الحبل السري بغیة استخدامھ الحًقا 
، وحالیًا تأسست بنوك )٥(في عالج اإلنسان عند البلوغ ضد األمراض المستعصیة 

  ). ٦ (لحفظ دم الحبل السري في كثیر من دول العالم
  حكم إنشاء بنوك لحفظ دماء الحبل السري والمشيمة 

یمكن القول بأنھ ال مانع من إنشاء مثل ھذه البنوك ألنھ ال یترتب على حفظھا 
ضرر بل توجد مصلحة كبیرة في االحتفاظ بھا بدًال من إلقائھا في سلة المھمالت ، 

جارة والربح ألن لكن بشرط أن یكون المقصود منھا استعمالھا للعالج ولیس للت
  ) .٧(الوسیلة تأخذ حكم المقصود إذا كانت الوسیلة بذاتھا لیست محرمة 

مع األخذ في االعتبار ما اشترطھ األطباء في الحبل السري الذي یؤخذ منھ الخالیا 
الجذعیة حتى ال یكون االحتفاظ بھ عبثًا ومضیعة للمال والوقت والجھد ، وھذه 

   -:الشروط ھي 

                                                 
 . ٥٢استنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا الجذعیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص ) (١
موسي أبو البصل االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن ) (٢

  . ١٤ص 
 . المرجع السابق ) (٣
، مدى مشروعیة ) ٢(  ھامش ٧٥أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٤

  .٤٧٥التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص 
 منشور علي موقع قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقھ اإلسالمي د محمد السقا عید  بحث) (٥

 /١١٧٠٠/٥٩٧٦٤/http://www.alukah.net/web/m.el-sakkaشبكة االلوكة 
 . ٥٢استنبات األعضاء البشریة بوساطة الخالیا الجذعیة للباحثة دعاء تیسیر خلیل بكر ص ) (٦
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٧

 . ١٤ص
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  . سنة ١٨مر األم عن  أال یقل ع-١
  .  أن تكون األم بصحة جیدة-٢
  .  أال تكون ھناك صعوبات أثناء الحمل أو تعقیدات وقت الوالدة-٣
  .  أن یكون التاریخ الطبي لألم خالیًا من األمراض الوراثیة-٤
  . ساعة ٢٤ أال یمر على تمزق غشاء الرحم أكثر من -٥
  . جرام٢٥٠٠ أال یقل وزن المولود عن -٦
  . درجات ١٠-٨ أال یقل معیار أبجر للخمس دقائق األولى بعد الوالدة عن -٧
  .  عدم تعرض المولود لالختناق في أثناء الوالدة-٨
  ).١(أو أمراض معدیة عند الوالدة ,  عدم وجود تشوھات خلقیة -٩

                                                 
  . ١٦٥الخالیا الجذعیة د إیمان مختار مختار مصطفى ص ) (١
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  املبحث اخلامس

  استخدام اخلاليا اجلذعية من األطفال والبالغني يف العالج

الیا الجذعیة أنسجة البالغین كنخاع العظام وتؤخذ ھذه الخالیا من مصادر الخ
الجذعیة من األطفال والبالغین ، ویطلق علي الخالیا الجذعیة في ھذه الحالة 
الخالیا الجذعیة البالغة ، ویطلق علیھا البعض الخالیا الجذعیة الجسدیة قاصدین 

والتي حددت أصًال من أصل بذلك الخالیا التي ال تشبھ الخالیا الجذعیة الجنینیة 
  .  النشأة

 ھي خالیا توجد في األنسجة التي سبق وإن اختصت :والخاليا الجذعية البالغة 

  ). ١(كالعظام والدم 
وھذه الخالیا األكثر تخصًصا ، كما أنھا متعددة الفعالیة ، وھي توجد لدى األطفال 

جد في النخاع العظمي لكل والبالغین فمثال ذلك الخالیا الجذعیة الدمویة ، والتي تو
طفل وبالغ ، كما توجد بأعداد قلیلة في مجرى الدم فھي خالیا تعطي دوًرا مھًما 
في إمداد الدم بالخالیا الدمویة الحمراء ، والبیضاء والصفائح الدمویة ، وذلك 
طیلة فترة الحیاة وال حیاة لإلنسان بدونھا ، فھي موجودة في أنسجة الجسم كالمخ 

لدھون ، ونخاع العظم والكبد ، والخالیا الجذعیة البالغة مھمة إلمداد والجلد وا
) ٢(األنسجة بالخالیا التي تموت كنتیجة طبیعیة النتھاء عمرھا المحدد في النسیج 

، وھذه الخالیا لھا القدرة على االنقسام والتمایز لخالیا مختلفة ، ویمكن الحصول 
  ).  ٣( األطفال علیھا من أنسجة اإلنسان البالغ أو     

ویمكن الحصول على ھذه الخالیا الجذعیة من خالل أنسجة البالغین كنخاع العظام 
  ). ٤(، والدم ، والمخ ، والعضالت  

وتوجد الخالیا الجذعیة البالغة في أعضاء وأنسجة معینة طوال فترة حیاة اإلنسان 
صصة في اإلصالح ، ویمكن تجدید أنفسھا ، وتتمایز عند الحاجة إلنتاج خالیا متخ

والصیانة ، فعلي سبیل المثال ھناك العدید من األنواع المختلفة من خالیا الدم ، 
  ).   ٥(لكنھا جمیعًا تتطور من الخالیا الجذعیة البالغة

 وقد یتم أخذ الخالیا الجذعیة من شخص مریض ثم یتم تنمیتھا، فإذا ما تم تنمیتھا 
من أن یرفضھا جسمھ ، وذلك ألن أمكن حقنھا في ھذا المریض ، دون تخوف 

  .)٦(خالیا المناعة بجسم ھذا الشخص ستتعرف علیھا ألنھا لن تكون غریبة عنھا 
                                                 

  . ٦٦٣االستنساخ العالجي د إیمان محمد أحمد النشار ص ) (١
  . ٦٨أبحاث الخالیا الجذعیة لألستاذ أحمد داود رقیة ص ) (٢
مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت منصور حسن ص ) (٣

٤٦٩ .  
 ، االستنساخ العالجي د إیمان ١٠٢زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٤

  .٦٦٥محمد أحمد النشار ص 
 .٢٠٢دراسات فقھیة في مسائل طبیة د عبد السالم أحمد فیغو ص ) (٥
  ٦٩وجھة نظر شرعیة وتشریعیة  لألستاذ أحمد داود رقیة ص : أبحاث الخالیا الجذعیة ) (٦
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كما یتم ذلك أیًضا في حال تلف خالیا عضو من أعضاء اإلنسان ، نتیجة إصابة 
ھذا العضو بمرض فیتم عزل الخالیا الجذعیة من أنسجة المریض نفسھ ثم تحفز 

تحول إلى خالیا متخصصة في وظیفة معینة، فتكون مصدًرا على االنقسام وال
إلنتاج خالیا جدیدة، وبعد ذلك تزرع في أنسجة المریض المصاب فتقوم بوظیفتھ، 

أن زراعة الخالیا سوف تكون ھي الطریقة المتبعة في : ویرى بعض الباحثین 
من معالجة المرضى ، الذین یحتاجون لنقل األعضاء بدال من زراعة األعضاء 

شخص آلخر، وھذا یقلل من احتمالیة رفض الجسم لھذه الخالیا، وال یحتاج 
المریض إلى استخدام العقاقیر المثبطة للمناعة التي لھا أضرار كثیرة ، كما أن 
ھذه الطریقة تعد عالًجا جدیًدا لألمراض التي یكون سببھا ھو عدم قیام الخلیة 

ي والتھاب المفاصل العظمي، وغیر بوظیفتھا كالجلطة الدماغیة، والشلل الرعاش
، وذلك كأن تستخرج الخالیا الجذعیة من نخاع المریض ،وعالج قلبھ بھا ) ١(ذلك 

  ) ٢(لتشجیع الشرایین على النمو 
ویتمثل ذلك في تكوین خالیا عضلیة قلبیة من الخالیا الجذعیة المأخوذة من 

فتبدأ بإفراز مادة تساعد النخاع العظمي لفخذ المریض ، ثم نقلھا إلى عضلة القلب 
على نمو شرایین القلب ، وھذه الطریقة یمكن تطبیقھا على المرضى الذین لم 
تنجح معالجة شرایین قلوبھم بالوسائل المتبعة ، كتوسیع الشرایین ، كما أنھ یمكن 

  ).  ٣(أن تصیر بدیًال ناجحًا عن عملیات زراعة القلب 
ستخدام خالیا الدم األولیة الموجودة في ومن الممكن أن یتم عالج مرضى الكبد با

النخاع العظمي ،حیث أثبتت األبحاث تحول ھذه الخالیا بعد تلفھا في الكبد إلى 
خالیا كبدیة ، وبھذا یمكن معالجة كثیر من الحاالت التي تعاني من الفشل الكبدي 

)٤  .(  
   -:وتؤخذ الخالیا الجذعیة البالغة من جھتین 

من نفس العظم ، مثل عظمة الحوض : نخاع العظمي ، أي من ال: الجھة األولى 
، فقد تؤخذ خالیا انشائیة من جسم اإلنسان ثم تزرع ویعاد حقنھا ) ٥(أو الصدر 

لیستفید منھا من یعاني من ضمور الخالیا بسبب عالج كیماوي ، أو یستفید منھا 
ب تخدیرًا ، وھذه مشكلتھا أنھا مؤلمة ، وتتطل) ٦(من حرق جلده بمرتبة عالیة 

عاّمًا ، وتحتاج إلى وقت طویل ، إضافة إلى أن كمیة الخالیا الجذعیة التي تؤخذ 
  ).٧(منھا قلیلة جدا 

                                                 
  .١٩العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : ازلة ن) (١
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٢

  .١٨ص 
  . ١٩العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق ص : نازلة ) (٣
  .١٨المرجع السابق ص ) (٤
  ٥الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٥
 .٢٠٢دراسات فقھیة في مسائل طبیة د عبد السالم أحمد فیغو ص ) (٦
  ٥الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٧
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من الدم فیمكن أن تتمایز مكونة خالیا الدم الحمراء أو البیضاء : والجھة الثانیة 
ة ، وفي ھذه الحال)١(أو الصفیحات اعتماًدا على نوع الخالیا التي انخفض عددھا 

ینبغي أخذ كمیات كبیرة من الدم ، ثم تصفیتھ ، وفي النھایة ال نحصل إال على 
  ) ٢(كمیة قلیلة جدا من الخالیا الجذعیة 

  مميزات الخاليا الجذعية البالغة  
  . أنھا شبھ متمیزة ، وبذلك یكون توجیھھا للتمیز المطلوب أسھل -١
خالیا جذعیة بالغة من جسده  ال یحتاج المریض إلى مثبط للمناعة إذا ُأخذت -٢
، حیث إنھا ال تتعرض لمشكلة رفض الجسم لھا بسبب الجھاز المناعي ، ألن ). ٣(

  ). ٤(الشخص المتبرع بھذه الخالیا ھو نفسھ المتلقي لھا 
  ). ٥( یمكن أن تتمایز إلى نسیج آخر -٣

  عيوب الخاليا الجذعية البالغة  
  . الصعب عزلھا وتقنیتھا أنھا توجد بكمیات قلیلة مما یجعل من-١
  . أن عددھا قد یقل مع تقدم العمر باإلنسان-٢
  .  أنھا قد تحوى بعض العیوب نتیجة تعرضھا لبعض المؤثرات كالسموم -٣
 أن ھذه الخالیا لیس لھا نفس القدرة على التكاثر الموجودة في الخالیا -٤

  ) ٦(الجنینیة
 تعیش لفترات طویلة في  أنھ یصعب الحصول علیھا بكمیات كبیرة ، وال-٥

الزراعة فھي محدودة الحیاة ، وقد تحتوي على طفرات جینیة ، أو تتكون فیھا 
  ). ٧(طفرات جینیة أثناء الزراعة 

وقد اختلفت الدراسات في قدرة الخالیا الجذعیة البالغة على التمایز إلى أنواع 
لتمایز فقط إلى مختلفة من الخالیا، وقد یكون األقرب أن ھذه الخالیا تستطیع ا

أنواع الخالیا الموجودة في النسیج الذي ُأخذت منھ ھذه الخالیا مثل خالیا الدم 
  ). ٨(الجذعیة التي تستطیع التمایز إلى جمیع أنواع خالیا الدم المختلفة 

  الحكم الشرعي لالستفادة من الخالیا الجذعیة البالغة 
یا الجذعیة البالغة لعالج من خالل ما سبق بیانھ من كیفیة اإلفادة من الخال

المریض ذاتھ یمكن القول أن ھذا الفعل یدخل في باب التداوي، وفیما یأتي بیان 
  حكم التداوي في الفقھ اإلسالمي 

                                                 
 .٢٠٢ أحمد فیغو ص دراسات فقھیة في مسائل طبیة د عبد السالم) (١
  ٥الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب البكري ص ) (٢
  . ١٠٢زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٣
  . ٦٩وجھة نظر شرعیة وتشریعیة  لألستاذ أحمد داود رقیة ص : أبحاث الخالیا الجذعیة ) (٤
  . ١٠٢الح عبد العزیز الكریم وآخرین ص زراعة الخالیا د ص) (٥
  . ٦٦٤االستنساخ العالجي د إیمان محمد أحمد النشار ص ) (٦
  . ١٠٣زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٧
  . ١٠٢زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم وآخرین ص ) (٨
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، فلم یقل أحد من ) ١( على مشروعیة التداوي – فیما اطلعت علیھ –اتفق الفقھاء 
ف بینھم في كونھ واجبًا ، وإنما الخال) ٢(الفقھاء بعدم جواز التداوي أو تحریمھ 

  أو مستحبًا أو مباحًا أو مكروھًا ، وقد اختلفوا في ذلك على أربعة آراء 
  .ذهب إلى أن التداوي مستحب : الرأي األول 

  ).  ٥(، وبعض أصحاب اإلمام أحمد ) ٤(، والشافعیة ) ٣(وھذا مذھب بعض الحنفیة 

  . ذھب إلى أن التداوي مباح :الرأي الثاني 

) ٦ (- إذا كان یعتقد أن الشافي ھو اهللا دون الدواء –ب جمھور الحنفیة وھذا مذھ
  ). ٨(، والحنابلة ) ٧(، والمالكیة 

  .  ذهب إلى كراهية التداوي : الرأي الثالث 
  ). ٩(وذكر ھذا الرأي بعض الفقھاء دون نسبتھ ألحد 

  .  ذھب إلى وجوب التداوي: الرأي الرابع 
 – في وجھ –، والشافعیة ) ١٠ (-د خوف الموت  عن–وھذا مذھب بعض الحنفیة 

  ).  ١٢(، وبعض أصحاب اإلمام أحمد ) ١١(إن كان بھ جرح یخاف منھ التلف 

                                                 
 ٤ ، الھدایة ٣٢ / ٦ ، تبین الحقائق ٣٧٢ / ٥، المحیط البرھاني ١٢٧ / ٥بدائع الصنائع ) (١
 / ٥ ، الفتاوى الھندیة ٢٣٧ / ٨ ، البحر الرائق ٦٦ / ١٠ ، العنایة شرح الھدایة ٣٨١/ 

 ٤٦٦ / ٣ ، المقدمات الممھدات ٣٣٩ / ٢ ، الفواكھ الدواني ٢٩٥ / ١، القوانین الفقھیة ٣٥٤
 / ٥ ، الغرر البھیة ٢٩٥ / ١مطالب  ، أسني ال٩٦ / ٢ ، روضة الطالبین ١٠٦ / ٥، المجموع 

 ، كشاف القناع ١٧٢ / ١ ، الروض المربع ٤٣٦ / ٤ ، الفروع ٤٥ / ٢ ، مغني المحتاج ١٧٨
٧٦ / ٢ .  
،  ) ٢٩٥ / ١انظر القوانین الفقھیة ( ذكر ابن جزي قوًال للمتصوفة بعدم جواز التداوي ) (٢

 بین الفقھاء ، وبالتالي لم اذكره في صلب ولما كان ھذا الرأي لغیر الفقھاء فال ینقض االتفاق
 . البحث 

  . ١٢٧ / ٥بدائع الصنائع ) (٣
 ، الغرر البھیة ٢٩٥ / ١ ، أسني المطالب ٩٦ / ٢ ، روضة الطالبین ١٠٦ / ٥المجموع ) (٤
  . ٤٥ / ٢ ، مغني المحتاج ١٧٨ / ٥
  . ٣٨٩ / ١الفتاوي الكبرى ) (٥
 ، العنایة شرح ٣٨١ / ٤ ، الھدایة ٣٢ / ٦ الحقائق  ، تبین٣٧٢ / ٥المحیط البرھاني ) (٦

  . ٣٥٤ / ٥ ، الفتاوى الھندیة ٢٣٧ / ٨ ، البحر الرائق ٦٦ / ١٠الھدایة 
 . ٤٦٦ / ٣ ، المقدمات الممھدات ٣٣٩ / ٢ ، الفواكھ الدواني ٢٩٥ / ١القوانین الفقھیة ) (٧
  . ٧٦ / ٢  ، كشاف القناع١٧٢ / ١ ، الروض المربع ٤٣٦ / ٤الفروع ) (٨
 / ٥، المحیط البرھاني ) ومن الناس من كره التداوي (   وجاء فیھ ٣٢ / ٦تبین الحقائق ) (٩

وقد (  وجاء فیھ ٤٦٦ / ٣، المقدمات الممھدات )  ومن الناس من كره ذلك (  وجاء فیھ ٣٧٢
 ) . كرھھ بعض السلف 

  . ٣٥٥ / ٥الفتاوى الھندیة ) (١٠
  .١٨٢ / ٣نھاج تحفة المحتاج في شرح الم) (١١
  . ٧ / ٣ ، ٣٨٩ / ١الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) (١٢
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  : األدلة 
  : أدلة الرأي األول 

   -:استدل أصحاب الرأي األول على استحباب التداوي بالسنة ومنھا 
لكل :  أنھ قال  عن رسول اهللا - رضي اهللا عنھما -عن جابر ما رواه مسلم -١

  ). ١ (داء دواء، فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل
  ) . ٢( ھذا الحدیث فیھ إشارة إلى استحباب التداوي :وجه الداللة 

أتیت :   قال- رضي اهللا عنھ -كأبو داود وغیره عن أسامة بن شری  ما رواه -٢
فسلمت علیھ، وقعدت، :  وأصحابھ عنده كأنما على رءوسھم الطیر، قال النبي 

 نعم، تداووا،: " یا رسول اهللا، نتداوى؟ قال: فجاءت األعراب، فسألوه فقالوا: قال
  ).٣("فإن اهللا لم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم 

 تداووا ،  عن سؤال األعراب عن التداوي بقولھ أجاب النبي : وجھ الداللة 
 بالتداوي ، وأقل مراتب األمر وھذا یدل على استحبابھ ، حیث أمرھم النبي 

  .االستحباب فیحمل علیھ 
عض علماء األمة وسلفھا قوم یصبرون على نوقش ذلك بأن ب :المناقشة 

األمراض حتى یكشفھا اهللا ومعھم األطباء فلم یعابوا بترك المعالجة ، ولو كانت 
المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك التداوي ، وھذا ال نعلم 

ھم النقص أحدا قالھ ، ولكان أھل البادیة والمواضع النائیة عن األطباء قد دخل علی
  ) . ٤(في دینھم لتركھم ذلك 

ما : قال أنھ  عن النبي - رضي اهللا عنھ - ما رواه البخاري عن أبي ھریرة -٣
  ).  ٥(أنزل اهللا داء إال أنزل لھ شفاء 

 بین أن اهللا عز وجل أنزل لي ذلك بأن النبي یمكن أن یستدل ع: وجھ الداللة 
  .لكل دواء شفاًء ، وھذا اإلنزال یدل على االستحباب حتى ال یكون ذلك عبًثا

  : أدلة الرأي الثاني 
   -:وي بالسنة ومنها استدل أصحاب الرأي الثاني على إباحة التدا

أتیت :   قال- رضي اهللا عنھ -أبو داود وغیره عن أسامة بن شریك ما رواه -١
فسلمت علیھ، وقعدت، : وأصحابھ عنده كأنما على رءوسھم الطیر، قال النبي 

                                                 
 . باب لكل داء دواء واستحباب التداوي  ) ٢٢٠٤(  ح ١٧٢٩ / ٤صحیح مسلم ) (١
  . ١٩١ / ١٤شرح النووي على صحیح مسلم ) (٢
 / ٤ة ، سنن ابن ماج ) ٢٠٣٨(  ح ٤٥١ / ٣، سنن الترمذي  ) ٣٨٥٥(  ح ٣ / ٤سنن أبي داود ) (٣

 ح ٣٩٥ ، ٣٩٤ / ٣٠، مسند أحمد  ) ٦٠٦١(  ح ٤٢٦ / ١٣، صحیح ابن حبان  ) ٣٤٣٦(  ح ٤٩٧
 ). ھذا حدیث صحیح، ولم یخرجاه (  وقال ٢٠٩ / ١، المستدرك  ) ١٨٤٥٤( 
   .  ٢٧٩ / ٥التمھید ) (٤
 .  باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل لھ شفاء   ) ٥٦٧٨(  ح ١٢٢ / ٧صحیح البخاري ) (٥
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نعم، تداووا، : " یا رسول اهللا، نتداوى؟ قال: اب، فسألوه فقالوافجاءت األعر: قال
  ).١("فإن اهللا لم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم 

وفیھ إثبات الطب والعالج ، وأن التداوي ، ) ٢(أن األمر ھنا لإلرشاد : وجھ الداللة 
  ) . ٣(مباح غیر مكروه 

 أن رجًال في زمان رسول - رضي اهللا عنھ -م عن زید بن أسل)٤(مالك  ما رواه -٢
. وأن الرجل دعا رجلین من بني أنمار. فاحتقن الجرح الدم. أصابھ جرح اهللا 

أو في الطب خیر : لھما أیكما أطب؟ فقاال: قال فنظرا إلیھ فزعما  أن رسول اهللا 
أنزل الدواء الذي : یا رسول اهللا؟ فزعم زید أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال

   .أنزل الداء
  .، وأنھ مباح ) ٥(ھذا الحدیث یدل على أنھ ال بأس بالتداوي : وجه الداللة 

  : لة الرأي الثالثأد
    -:استدل أصحاب الرأي الثالث على كراھیة التداوي بالسنة ومنھا 

  أن - رضي اهللا عنھما – البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عباس  ما رواه -١
ة من أمتي سبعون ألفا بغیر حساب، ھم الذین ال یدخل الجن: قال رسول اهللا 

  ).٦(یسترقون، وال یتطیرون، وعلى ربھم یتوكلون 
  : وجه الداللة 

أن ھؤالء كمل تفویضھم إلى اهللا عز وجل فلم یتسببوا في دفع ما أوقعھ بھم ، وال 
  . ، فدل ذلك على كراھیة التداوي ) ٧(شك في فضیلة ھذه الحالة ورجحان صاحبھا 

   -:نوقش ذلك بأمور : اقشة المن

 أن ھذا الحدیث محمول على من یرى الشفاء من الدواء ، ویعتقد أنھ لو لم -أ
  ).٨(یعالج لما سلم 

ال یستقیم ھذا التأویل ، وإنما  أجیب عن ھذه المناقشة بأنھ :الرد على المناقشة 
 أن ھؤالء لھم مزیة وفضیلة یدخلون الجنة بغیر حساب وبأن وجوھھم أخبر 

                                                 
 / ٤، سنن ابن ماجة  ) ٢٠٣٨(  ح ٤٥١ / ٣، سنن الترمذي  ) ٣٨٥٥(  ح ٣ / ٤سنن أبي داود ) (١

 ح ٣٩٥ ، ٣٩٤ / ٣٠، مسند أحمد  ) ٦٠٦١(  ح ٤٢٦ / ١٣، صحیح ابن حبان  ) ٣٤٣٦(  ح ٤٩٧
 ). ھذا حدیث صحیح، ولم یخرجاه (  وقال ٢٠٩ / ١، المستدرك  ) ١٨٤٥٤( 
  . ٣٤١/  ١شرح منتھى اإلرادات ) (٢
  . ١٥٩ / ٦ ،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ٢١٧ / ٤معالم السنن ) (٣
   . ١٣٧٨ / ٥موطأ مالك ) (٤
  . ٣٧٢ / ٥المحیط البرھاني ) (٥
باب ومن یتوكل على اهللا فھو حسبھ  ، صحیح ) ٦٤٧٢(ح ١٠٠ /  ٨صحیح البخاري ) (٦

ف من المسلمین الجنة بغیر حساب وال باب الدلیل على دخول طوائ ) ٢٢٠(  ح ١٩٩ / ١مسلم 
 . عذاب 

   . ٩١ / ٣شرح النووي على صحیح مسلم ) (٧
  . ٣٣ / ٦تبین الحقائق ) (٨



 - ٤٠٢٦ -

تضئ إضاءة القمر لیلة البدر ، ولو كان كما تأولھ ھؤالء لما اختص ھؤالء بھذه 
  ).١ (الفضیلة ،  ألن تلك ھي عقیدة جمیع المؤمنین ومن اعتقد خالف ذلك كفر

 التوكل عند اكتساب األسباب ، ثم التوكل بعده  أن األمر بالتوكل محمول على–ب 
  ). ٢(على اهللا تعالى دون األسباب 

  ).  ٣( األفضل  كوى ، وأمر بالكي ، وال یترك النبي  أن النبي -ج
رعایة األسباب بالتداوي ال تنافي التوكل، كما ال ینافیھ دفع الجوع باألكل وقمع  -د 

  ).٤ (العطش بالشرب، فیتداوى المتوكل اقتداء بسید المتوكلین
أنھم ال یسترقون وال یكتوون أنھ  قصد إلى  یحتمل أن یكون قول النبي  -ھـ 

 نوع من الكي مكروه منھي عنھ ،أو یكون قصد إلى الرقى بما لیس في كتاب اهللا
)٥ .(  
 أن – رضي اهللا عنھما –عبد اهللا بن عباس ) ٦(البخاري ومسلم  ما رواه -٢

إن : إني أصرع، وإني أتكشف، فادع اهللا لي، قال:  فقالت امرأة أتت النبي 
: أصبر، فقالت: شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت اهللا أن یعافیك فقالت

ًا لما  ، ألنھ لو لم یكن مكروھإني أتكشف، فادع اهللا لي أن ال أتكشف، فدعا لھا
  . ال یحث إال على فعل األفضل على تركھ ، ألنھ حثھا النبي 

 للمرأة التي تصرع بترك التداوي والصبر علي ذلك بین النبي : وجھ الداللة 
  . ولھا الجنة ، فدل ذلك على أن التداوي مكروه 

  :أدلة الرأي الرابع 
 داود أبواستدل أصحاب الرأي الرابع القائل بوجوب التداوي بالسنة وھو ما رواه 

 أتیت النبي :   قال- رضي اهللا عنھ –عن أسامة بن شریك ) ٧(وغیره 
: فسلمت علیھ، وقعدت، قال: وأصحابھ عنده كأنما على رءوسھم الطیر، قال

نعم، تداووا، فإن اهللا :  نتداوى؟ قالیا رسول اهللا: فجاءت األعراب، فسألوه فقالوا
  .لم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم 

، ) تداووا (  أمر األعراب بالتداوي بصیغة األمر وھو أن النبي : وجھ الداللة 
  . الوجوب ، فدل ذلك على وجوب التداويواألمر یدل على

                                                 
   .٩٠ / ٣شرح النووي على صحیح مسلم ) (١
  . ٦٦ / ١٠العنایة شرح الھدایة ) (٢
   . ٣٠٧ / ١٣الذخیرة ) (٣
  . ٢٨٦١ / ٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) (٤
   . ٢٧٨ / ٥التمھید  ) (٥
 / ٤باب من یصرع من الریح ، صحیح مسلم  ) ٥٦٥٢(  ح ١١٦ / ٧صحیح البخاري ) (٦

 . باب ثواب المؤمن فیھا یصیبھ من مر  ) ٢٥٧٦(  ح ١٩٩٤
، سنن ابن  ) ٢٠٣٨(  ح ٤٥١ / ٣، سنن الترمذي  ) ٣٨٥٥(  ح ٣ / ٤سنن أبي داود ) (٧

 / ٣٠، مسند أحمد  ) ٦٠٦١( ح  ٤٢٦ / ١٣ح ابن حبان ، صحی )٣٤٣٦(  ح ٤٩٧ / ٤ماجة 
 ) .ھذا حدیث صحیح، ولم یخرجاه (  وقال٢٠٩ / ١المستدرك ٣،  ) ١٨٤٥٤(  ح ٣٩٥، ٣٩٤
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ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول القائلین باستحباب التداوي : الرأي الراجح 
 ما روي عن جماعة من وذلك جمعًا بین األدلة لورود األمر بالتداوي ،  وأما

الصحابة والتابعین من ترك التداوي ، فیحتمل أن یكون المریض قد كوشف بأنھ ال 
 التداوي ، أو یكون مشغوًال - رضي اهللا عنھ –أ وعلیھ یحمل ترك الصدیق یبر

ما :  قیل لھ- رضي اهللا عنھ –بخوف العاقبة، وعلیھ یحمل ما روي أن أبا الدرداء 
الطبیب أمرضني، وقیل : أال ندعو لك طبیَبا؟ قال: فقیل لھ. ذنوبي: تشتكي؟ فقال

  ) . ١(غیر ذلك 
باب التداوي فإنھ یجوز استخراج الخالیا الجذعیة من وبناًء على ما سبق من استح

األطفال والبالغین لعالج المریض ذاتھ ، وھذا ما أجازه المجمع الفقھي اإلسالمي 
التابع لرابطة العالم اإلسالمي حیث أجاز استخراج الخالیا الجذعیة من األطفال 

رر علیھم واشترط لذلك موافقھ أولیائھم، وأن یكون لمصلحة شرعیة وبدون ض
یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف (فنص على أنھ 

العالج أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحًا ، ومن ذلك على 
 البالغون إذا أذنوا ، ولم یكن في ذلك ضرر -١ المصادر اآلتیة –سبیل المثال 

  علیھم 
  ).٢) (لیاؤھم ، لمصلحة شرعیة ، وبدون ضرر علیھم  األطفال إذا أذن أو-٢

ھذا إذا كان العالج للمریض نفسھ ، أما إذا كان استخراج الخالیا الجذعیة لعالج 
غیره فقد أجازھا المجمع الفقھي اإلسالمي مطلًقا دون تفرقة بین البالغ والطفل 

رر بالشخص بشرط اإلذن من البالغ ، وإذن ولي الطفل ، وأال یترتب على ذلك ض
، وزاد البعض في الشروط قرار طبیبین أو ثالثة على األقل بعدم ) ٣(أو الطفل 

تأثره وتضرره من ھذا التبرع، وموافقة القاضي على ھذا األمر قیاسًا على المال 
  ) . ٤(الذي ھو أقل شأنًا وزیادة في االحتیاط 

ل بعدم جواز أخذ ولكن بالتأمل فیما ذكره الفقھاء في تصرفات الصبي یمكن القو
التصرف یعد ضار بھ ضرًرا الخالیا الجذعیة من الطفل لعالج غیره ألن ھذا 

  .محًضا
الصبي العاقل فتصح منھ التصرفات ) وأما() (٥(حیث جاء في بدائع الصنائع 

، )النافعة بال خالف، وال تصح منھ التصرفات الضارة المحضة باإلجماع 
ل لعالج غیره ال یعد نافًعا لھ ، بل یعتبر ضار واستخراج الخالیا الجذعیة من الطف

  .بھ ضرًرا محًضا 

                                                 
  . ٩٩ / ٣إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ) (١
  . ٢٩٤مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي السنة الخامسة عشرة العدد السابع عشر ص ) (٢
 . ع السابق المرج) (٣
االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة د عبد الناصر بن موسي أبو البصل ) (٤

  . ١٨ص 
  . ١٧١ / ٧بدائع الصنائع ) (٥
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 ال یتصرف الولي إال بما تقتضیھ المصلحة لقولھ تعالى )( ١(جاء في منح الجلیل

فھو معزول بظاھر ) ٢(  َوَلا َتْقَرُبوا َماَل اْلَیِتیِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَُّه
  ).  غیر األحسن النص عن

وأما كیفیة ) ( ٣(كما جاء في روضة الطالبین أثناء الحدیث عن تصرف الولي 
  ). التصرف فالقول الجملي فیھ كون التصرف على وجھ النظر والمصلحة 

بل ذھب اإلمام الخطیب الشربیني إلى أن التصرف الذي ال خیر فیھ وال شر ممنوع 
  ).٤(منھ الولي إذ ال مصلحة فیھ 

وال یجوز لولیھما أن یتصرف في مالھما إال على ) ( ٥(ًا جاء في اإلنصاف وأیض
  ). وجھ الحظ لھما بال نزاع 

وأوجب الفقھا ء على الولي رد التبرعات التي یقوم بھا الصبي حیث إنھ ال یصح 
  ). ٦(منھ التبرع باعتبارھا من التصرفات الضارة بھ ضررًا محضًا 

  
  
  

                                                 
  . ٩٠ / ٦منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) (١
 . من سورة اإلسراء  ) ٣٤( من اآلیة ) (٢
  . ١٨٧ / ٤روضة الطالبین ) (٣
  . ١٥٢ / ٣تاج مغنى المح) (٤
  . ٣٢٥ /٥اإلنصاف ) (٥
 / ٦ ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ١٧٧ / ٦ ، الدر المختار ١٧١ / ٧بدائع الصنائع ) (٦

٩٠ .  
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  املبحث السادس

  اليا اجلذعية من لنب املرضعات يف العالجاستخدام اخل

تم اكتشاف وجود خالیا جذعیة في لبن األمھات حدیثًا قادرة على التحول إلى خالیا 
، وأنھا تعالج أمراض ) ١(عدیدة مثل خالیا العضالت والقلب والعظام وغیرھا 

رھا كثیرة مثل التسمم المیكروبي لحدیثي الوالدة وألمراض الجھاز التنفسي ، وغی
  ) ٢(من األمراض التي تفتك باألطفال خالل الشھور األولي 

م أشار العالم كریجان وزمالؤه إلى وجود خالیا جذعیة في أنسجة ٢٠٠٧ففي عام 
ولبن الثدي في األمھات في اإلنسان ،  وأن لبن األم لیس مجرد غذاء ولكنھ 

  ) .٣(ئھ یحتوي على خالیا كثیرة تؤثر في تطور أعضاء الرضیع ومستوى ذكا
 م ذكر الدكتور مارك سریجان أستاذ علم األحیاء في جامعة غرب ٢٠٠٨وفي عام 

استرالیا وفریقھ البحثي أنھ یوجد خالیا جذعیة بكثرة في حلیب األم ، وھذه الخالیا 
الجذعیة ذات مقدرة كلیة حیث إنھا تستطیع أن تنقسم إلى كل أنواع الخالیا 

عید برمجة أنواع عدیدة من النسیج البشري المتخصصة في أنسجة الجسم كلھ وت
)٤ (  

 م أعلن الدكتور بیتر ھارتمان بجامعة استرالیا الغربیة ٢٠٠٨وأیضًا في عام 
وزمالؤه  عن اكتشاف خالیا جذعیة في لبن األمھات ولكنھ لم یحدد طبیعتھا  أو 

  ) . ٥(خواصھا 
اتیش بتصنیف  م قام عالمان من الھند ھما الدكتور رامیش وس٢٠١٠وفي عام 

الخالیا الجذعیة الموجودة في حلیب األم إلى أنواع عدیدة من الخالیا مثل خالیا 
جذعیة لألنسولین وخالیا جذعیة عظمیة ، وھذا ما یؤكد أن ھذه الخالیا الجذعیة 
ذات قدرة كلیة للتمایز إلى أنواع مختلفة من الخالیا ، وقد تم اكتشاف أكثر من 

 في حلیب األم ، فھناك خالیا جذعیة بالغة قادمة من الغدد نوع من الخالیا الجذعیة
الثدیة ، وخالیا جذعیة جنینة لھا دور فعال في نمو نسیج العضالت والعظام عند 

                                                 
خالیا جذعیة في لبن األمھات تفتق األمعاء وتنبت بحث طبي تجریبي وإعجاز علمي جدید ) (١

سالي محمود   ، د میة حسن عبد اهللاس ، د سامح محمد النبتیتي إعداد د اللحم وتنشز العظم
مجلة اإلعجاز  ٢٧مروة محمد كشیك ص  ، د طارق خمیس كمال ، د أمل سعید الشال ، د شلب

   .  ھـ الطبعة الثانیة ١٤٣٦ رمضان  ٥٠العلمي بالسعودیة العدد 
 مجلة ٤١خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د عبد الجواد الصاوي ص ) (٢
 . ھـ ١٤٣٢ شعبان   ٣٩عجاز العلمي بالسعودیة العدد اإل
د سامح محمد  خالیا جذعیة في لبن األمھات تفتق األمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظم) (٣

    ٢٧النبتیتي وآخرین ص 
  . ٤٠خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د عبد الجواد الصاوي ص ) (٤
د سامح محمد  مھات تفتق األمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظمخالیا جذعیة في لبن األ) (٥

  .٢٧النبتیتي وآخرین ص 
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األطفال ، كما وجد العلماء نوعًا آخر أسموه الخالیا الجذعیة المناعیة تساعد في 
  ) . ١(نمو جھاز المناعة عند األطفال 

ازت العالمة فوتیني ھاسیوتو الباحثة بجامعة استرالیا الغربیة  م ف٢٠١٢وفي عام 
وزمالئھا بجائزة أفضل باحثة في العالم في مجال الخالیا الجذعیة عن اكتشافھا 
المذھل وھو وجود خالیا جذعیة شبھ جنینیة وافرة القدرة في لبن األمھات في 

وخالیا دھنیة وغیرھا اإلنسان قادرة على التحول إلى خالیا عضلیة وخالیا عظمیة 
من الخالیا الموجودة في لبن األمھات % ٢، وقالت إن ھذه الخالیا تمثل حوالي 

مما أحدث ثورة علمیة في مجال أبحاث الخالیا الجذعیة كأحد أھم المصادر 
للحصول على الخالیا الجذعیة ذلك ألنھا موجودة في إفراز طبیعي لجسم األمھات 

  ).٢(حصول علیھا وال تحتاج إلى تدخل طبي لل
ولم یقف األمر عند ھذا الحد بل تم عزل وتنمیة ھذه الخالیا الجذعیة الموجودة في 

 م تمكن العالم ساتیش بانكي وزمالؤه في عزل ٢٠١٠حلیب األمھات ففي عام 
ھذه الخالیا الجذعیة المیزنشیمیة أو الوسیطة من لبن األمھات وتم تصویرھا 

 ٣-٢وقالوا إن عدد ھذه الخالیا حوالي  طحي لھاوإجراء اختبارات التمایز الس
مللیلیتر من اللبن ، كما تمكنوا أیضًا من تنمیة ھذه الخالیا الجذعیة / ملیون خلیة 

في المعمل لمدة طویلة ، وكذلك في تحویلھا لخالیا الجذعیة في العمل لمدة طویلة 
باستخدام بیئات وكذلك في تحویلھا لخالیا عظیمة وخالیا غضروفیة وخالیا دھنیة 

وأوساط خاصة بكل نوع من ھذه الخالیا ، وتم نشر ذلك في مجلة الجمعیة 
الیابانیة للخالیا الجذعیة بعنوان لبن األمھات البشري یعتبر مصدرًا غنیًا للخالیا 

  ) .٣(الجذعیة الوسیطة متعددة القدرة 
  أعداد ھذه الخالیا 

ن أن تتطور إلى أنواع عدیدة من ھذه الخالیا الجذعیة ذات مقدرة كلیة حیث یمك
   بكمیات كبیرة – خالل الخمس أیام األولى من الوالدة –األنسجة ، وتوجد في اللبأ 

 –وقد قدر الباحثون أن الطفل خالل الخمسة أیام األولي من الرضاعة الطبیعیة 
 مالیین من  الخالیا الجذعیة لكل كلیو جرام من وزنھ ٥ یحصل على –تناول اللبأ 

یًا ، وقد أحصى العلماء عدد الخالیا الجذعیة في لبن األم فوجدوا أن في كل یوم
 أي – ألف خلیة جذعیة ، وفي اللبن العادي بعد ذلك ٥٠واحد مل من اللبأ حوالي 

 خلیة جذعیة في كل واحد مل من ١٠٠ – ٥٠ یتراوح العدد من –بعد خمسة أیام 
  ) .٤(حلیب األم 

                                                 
 . ٤١خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د عبد الجواد الصاوي ص ) (١
د سامح محمد  خالیا جذعیة في لبن األمھات تفتق األمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظم) (٢

  ٢٧النبتیتي وآخرین ص 
 المرجع السابق ) (٣
 .٤١خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د عبد الجواد الصاوي ص ) (٤
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  دراسة تطبيقية 

 من ٢٥راسة تطبیقیة في مستشفیات كولھا بورد في الھند على وقد أجریت د
 مل من ٥األطفال حدیثي الوالدة مصابین بأمراض عدیدة ، وتناول كل واحد منھم 

 ملیین خلیة جذعیة ، ١٠ ملیون إلى ٥ھذا الحلیب حیث احتوى على حوالي 
 كل حالة    وكانت النتائج شفاء سریعًا وبشكل كبیر ، وقد اختلفت مدة العالج حسب

  ) . ١(مرضیة 
  الحكم الشرعي 

إذا ما أمكن العالج بالخالیا الجذعیة من لبن األمھات فإنھ یعد جائزًا وذلك قیاسًا 
على مشروعیة الرضاعة التي أباحھا اهللا تعالي وجعلھا سببًا لتحریم النكاح المؤبد 

، وفي )٢ (َخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوُأمََّھاُتُكُم اللَّاِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأ حیث قال تعالى 
 أن – رضي اهللا عنھا –عن عائشة ) ٣(الحدیث الذي أخرجھ البخاري ومسلم 

  فعندما یرضع،» إن الرضاعة تحرم ما یحرم من الوالدة«  قال رسول اهللا 
أي طفل آخر من امرأة تتحول ھذه الخالیا الجذعیة الموجودة في لبنھا في جسده 
إلى خالیا عضلیة وخالیا عظمیة وخالیا دم فیصبح بذلك ابنًا لھا من الرضاعة 

، فإذا كانت الرضاعة لطفل آخر جائزة فإن تناول اللبن ) ٤(وأخًا لجمیع أبنائھا 
  . لعالجھ جائزًا للحاجة في كل 

ھر أھمیة التعرض لمسألة التحریم بتناول اللبن عن طریق الفم حیث یقول وھنا تظ
العلماء الھنود والباحثون في مجال الخالیا الجذعیة أنھ یمكن أن تعطي ھذه الخالیا 

،ویطلق على ذلك عند الفقھاء الوجور )٥(عن طریق الفم لعالج أمراض عدیدة 
، أو صب )  ٦(ا عرفھ الحنفیة صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم كم: وھو 

، أو صب اللبن في حلقھ صبًا )٧(اللبن في وسط الفم أو الحلق كما عرفھ المالكیة 
،أو أن یصب في حلقھ صبًا من غیر الثدي كما عرفھ )٨(كما عرفھ الشافعیة 

  وكلھا تعریفات متقاربة ).  ٩(الحنابلة
  : لك على رأيين وقد اختلف الفقهاء في مدي التحريم في حال الوجور وذ

  .   ذھب إلى أن صب اللبن من الفم یؤدي إلي ثبوت التحریم :الرأي األول 

                                                 
 .٤٢خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د عبد الجواد الصاوي ص ) (١
 . من سورة النساء  ) ٢٣( من اآلیة ) (٢
ھادة على األنساب والرضاع ، صحیح باب الش ) ٢٦٤٦(  ح ١٧٠ / ٣صحیح البخاري ) (٣

 .  باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الوالدة  ) ١٤٤٤(  ح ١٠٦٨ / ٢مسلم 
د سامح محمد  خالیا جذعیة في لبن األمھات تفتق األمعاء وتنبت اللحم وتنشز العظم) (٤

  ٢٧النبتیتي وآخرین ص 
 .٤١بد الجواد الصاوي ص خالیا جذعیة في حلیب األم تؤكد التحریم بالرضاعة د ع) (٥
  .١٤١ / ١الجوھرة النیرة ) (٦
  .٥٠٣ / ٢حاشیة الدسوقي ) (٧
  . ٣٧٢ / ١١الحاوي الكبیر ) (٨
  . ١٧٣ / ٨المغني ) (٩
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 في –، واإلمام أحمد ) ٣(، والشافعیة ) ٢(، والمالكیة ) ١(وھذا مذھب الحنفیة 
  ) . ٥(، وبھ قال الشعبي والثوري ) ٤ (-روایة 

  .ت بھ التحریم ذھب إلى أن صب اللبن من الفم یؤدي ال یثب: الرأي الثاني 
  ) . ٨(،وبھ قال عطاء )٧(،والظاھریة )٦ (- في روایة –وھذا مذھب اإلمام أحمد 

ھل یرجع اختالف الفقھاء في ذلك إلى اختالفھم : وسبب الخالف بین الفقھاء 
المعتبر وصول اللبن كیفما وصل إلى الجوف؟ أو وصولھ على الجھة المعتادة؟ 

 -  وھو الذي ینطلق علیھ اسم الرضاع -ادة فمن راعى وصولھ على الجھة المعت
: ال یحرم الوجور ، ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كیفما وصل قال: قال

  ) .٩(یحرم
  : األدلة 

 استدل أصحاب الرأي األول على ثبوت التحریم بصب اللبن من :أدلة الرأي األول 

  الفم بالسنة والمعقول 
   -:أما السنة فمنها 

یا :  فقالتأن سھلة بنت سھیل بن عمرو جاءت النبي ) ١٠ ( ما رواه مسلم-١
وقد بلغ ما یبلغ .  معنا في بیتنا- لسالم مولى أبي حذیفة -رسول اهللا إن سالما 

  . »  علیھأرضعیھ تحرمي«: قال. الرجال، وعلم ما یعلم الرجال
 لم یرد بذلك أن یرضع من ثدیھا؛ ألنھ كان كبیرًا، معلوم أنھ : وجھ الداللة 

فعلم أنھ ! وھي أجنبیة منھ، فكیف یجوز لھ النظر إلى ثدییھا وھي أجنبیة منھ؟
  .ل ذلك على ثبوت التحریم بالوجور  ، فد)١١(أراد الوجور 

 أن رسول اهللا – رضي اهللا عنھا –عن عائشة )١٢( ما رواه البخاري ومسلم -٢
  .» فإنما الرضاعة من المجاعة«  قال 

                                                 
  . ٢٠٩ / ٣ ، حاشیة ابن عابدین ١٨٥ / ٢ ، تبیین الحقائق ٢٣٨ / ٢تحفة الفقھاء ) (١
  . ٩٤٨ / ١نة  ، المعو٢٧٤ / ٤ ، الذخیرة ٢٩٥ / ٢المدونة ) (٢
  . ١٤٩ / ١١ ، البیان ٣٧٢ / ١١الحاوي الكبیر ) (٣
  .٤٤٦ / ٥ ، كشاف القناع ٢٠٢ / ٩ ، الشرح الكبیر ١٧٣ / ٨المغني ) (٤
 .١٧٣ / ٨المغني ) (٥
  . ٩٦ / ١ ، حاشیة الروض المربع ٢٠٢ / ٩ ، الشرح الكبیر ١٧٣ / ٨المغني ) (٦
 .١٨٥ / ١٠المحلي ) (٧
  .١٥٠ / ١١ ، البیان ٣٧٢ / ١١بیر الحاوي الك) (٨
   .٦٢ / ٣نھایة المجتھد ) (٩

 .  باب رضاعة الكبیر ) ١٤٥٣(  ح ١٠٧٦ / ٢صحیح مسلم ) (١٠
  .١٥٠ / ١١البیان ) (١١
باب الشھادة على األنساب والرضاع ، صحیح  ) ٢٦٤٧(  ح ١٧٠ / ٣صحیح البخاري ) (١٢

 .  لمجاعة  باب إنما الرضاعة من ا ) ١٤٥٥(  ح ١٠٧٨ / ٢مسلم 
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 لما جعل الرضاعة المحرمة ما استعمل لطرد الجوع  أن النبي : وجھ الداللة 
  . ، فدل ذلك على ثبوت التحریم بالوجور) ١(كان ذلك موجودا في السقي واألكل؟ 

ال یحرم « قال عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول )٢( ما رواه أحمد وغیره -٣
  .»من الرضاع، إال ما أنبت اللحم، وأنشز العظم 

، وھذا ) ٣(أن اللبن فیھ من إنبات اللحم وإنشاز العظم وھو المعتبر : وجھ الداللة 
  ). ٥(ریم ، فوجب أن یساوي االرتضاع في التح) ٤(موجود في الوجور 

ال رضاع إال ما فتق «:  قالأن رسول اهللا ) ٦( ما رواه الترمذي وغیره -٤
  .»األمعاء

 ُیستدل بھذا الحدیث على التحریم بالرضاعة بالوجور بأن النبي :  وجھ الداللة
  .)٧(بین أن الرضاع المحرم ھو ما فتق األمعاء ، وفتق األمعاء موجود في الوجور

   -:وأما المعقول فمنه 
  ) . ٨( أن الوجور یصل إلى الجوف -١
  ).٩( لحصول المقصود -٢
  ). ١٠(ى جوف الطفل على وجھ التغذیة  أن الرضاع عبارة عن وصول اللبن إل-٣
 أن الوجور یصل بھ اللبن إلى حیث یصل باالرتضاع ، فوجب أن یساویھ في   -٤

  ). ١١(التحریم 
  ).١٢( أن الوجور یحصل بھ ما یحصل بالرضاع من الغذاء -٥

 استدل أصحاب الرأي الثاني على عدم ثبوت التحریم بالوجور :أدلة الرأي الثاني

  قول بالكتاب والمع

  )١٣ (َوُأمََّھاُتُكُم اللَّاِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  أما الكتاب فقولھ تعالى 

                                                 
  .١٨٧ / ١٠المحلى ) (١
  . ٣٠٤ / ٥ ، سنن الدارقطني ١٨٥ / ٧مسند أحمد ) (٢
  . ١٨٥ / ٢تبیین الحقائق ) (٣
  .٣٧٢ / ١١ ، الحاوي الكبیر ١٥٠ / ١١البیان ) (٤
  .٢٠٢ / ٩ ، الشرح الكبیر ١٧٣ / ٨المغني ) (٥
 عن ٦٢٦ / ١، سنن ابن ماجة  - رضي اهللا عنھا – عن أم سلمة ٤٤٩ / ٢سنن الترمذي ) (٦

 رضي – عن أم سلمة ٣٨ / ١٠ ، صحیح ابن حبان - رضي اهللا عنھما –عبد اهللا بن الزبیر 
  . - رضي اهللا عنھ – عن أبي ھریرة عن أم سلمة ٣٠٥ / ٥ ، سنن الدارقطني - اهللا عنھا 

 .١٥٠ / ١١البیان ) (٧
  . ٢٣٨ / ٢تحفة الفقھاء ) (٨
  . ٣٧٢  /١١الحاوي الكبیر ) (٩

  . ٩٤٨ / ١المعونة ) (١٠
  .٢٠٢ / ٩ ، الشرح الكبیر ١٧٣ / ٨المغني ) (١١
  . ٤٤٦ / ٥كشاف القناع ) (١٢
 . من سورة النساء  ) ٢٣( من اآلیة ) (١٣
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 أن اهللا تعالى لم یحرم في اآلیة نكاحًا إال باإلرضاع والرضاعة ، :وجه الداللة 

ي فم والرضاع فقط ، وال یسمى إرضاعًا إال ما وضعتھ المرأة المرضعة من ثدیھ ف
  ) ١(الرضیع 

  ) ٢( نوقش ذلك بأن اآلیة تتناول الرضاع اسمًا ومعنى :المناقشة 
   -:وأما المعقول فمنه 

 أن -٢ )٣(أن الوجور لیس برضاع، وإنما حرم اهللا تعالى ورسولھ بالرضاع -١
  .)٤(وصول اللبن حصل من غیر ارتضاع، فأشبھ ما لو دخل من جرح في بدنھ

ثبوت التحریم بصب اللبن من صحاب الرأي األول القائل بما ذھب إلیھ أ: الراجح 
الفم وھو ما یعبر عنھ بالوجور وذلك لقوة أدلتھم حیث استدلوا بالسنة الصریحة 
في المسألة والمعقول ، بخالف أدلة الرأي الثاني فجاءت عامة ، والخاص یقدم 

  . على العام 

                                                 
  .١٨٥ / ١٠المحلى ) (١
  . ٣٧٢ / ١١الحاوي الكبیر ) (٢
   .١٧٣  /٨المغني ) (٣
 . المرجع السابق ) (٤
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  الخاتمة
  وتشتمل أھم التوصیات والنتائج 

  ھم التوصیات أ: أوًال 
 إنشاء بنوك لحفظ دماء الحبل السري والمشیمة ، تكون خاضعة لوزارة -١

  الصحة وتحت إشرافھا ، مع دعمھا من الدولة لعالج الحاالت المستعصیة 
 إصدار قانون ینظم العالج بالخالیا الجذعیة من حیث الضوابط والشروط ، على -٢

  . ار باألجنة أو على المرضيغرار قانون نقل وزراعة األعضاء لمنع اإلتج
  أھم النتائج 

 الخالیا الجذعیة ھي الخالیا التي تنشأ مع بدایة أصل اإلنسان ، وتستمر بعد -١
  . والدتھ ، ولھا القدرة على التكاثر واالنقسام والتخصص فیما بعد ذلك 

یا الخالیا كاملة القدرة ، والخال:  تنقسم الخالیا الجذعیة إلى عدة أقسام منھا -٢
  . وافرة القدرة ، والخالیا متعددة القدرة ، والخالیا آحادیة القدرة 

 في – بعد اهللا سبحانھ تعالي – یعلق العلماء واألطباء على الخالیا الجذعیة -٣
عالج العدید من األمراض ،منھا ما یتعلق باألمراض العصبیة ، وأمراض القلب 

نجاب ، ومرض شلل الرعاش وأمراض السكري ، وعالج أمراض العقم وتأخر اال
أو الباركتسون ، والحروق ، والتھابات المفاصل الرنیاتي ، والسرطان ، وغیر 

  . ذلك من األمراض 
 ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة من الجنین المجھض تلقائیًا إذا لم -٤

 بما یمكن اإلفادة من الخالیا الجذعیة ، لعدم الفائدة من ذلك ، وألن في استخراجھا
تحملھ من تلوثات فیھ ضرر ، وربما تسبب في حدوث أضرار كثیرة ، وقد نھى 

  .  عن الضرر النبي 
 یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة من الجنین المجھض تلقائیًا إذا أمكن -٥

،ألن الجنین مات موتًا طبیعیًا ، ولیس في أخذ خالیاه اعتداء على اإلفادة منھا 
حیاتھ أو تشویھ لصورتھ ، كما أن الخالیا الجذعیة المأخوذة من الجنین في ھذه 
الحالة تم الحصول علیھا قبل حصول الحیاة الكاملة فیھ ، ولكن یشترط موافقة 

  . الزوجین في ھذه الحالة 
لروح بغیر عذر ، وبالتالي ال یجوز اإلجھاض بعد  یحرم اإلجھاض بعد نفخ ا-٦

  .نفخ الروح للحصول على الخالیا الجذعیة 
 ال یجوز اإلجھاض عمدًا الستخراج الخالیا الجذعیة ، واإلفادة منھا وذلك لما -٧

في ذلك من امتھان لكرامة اإلنسان  ، كما أنھ ال یمكن القبول بالحفاظ على حیاة 
خر حیث إنھ یترتب على اإلفادة بالخالیا الجذعیة عدم إنسان على حساب إنسان آ

  .إتمام تكوین الجنین ، وبالتالي ھالكھ 
 بوصفھ أصل – الشریعة اإلسالمیة أول تشریع في العالم ینظم أحكام الجنین -٨

 والحقوق المتعلقة بھ ، وھذا منذ خمسة عشر قرنًا ، وقبل –اآلدمي ومادتھ 
  .القوانین الوضعیة والدولیة 
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  .  یجوز اإلفادة من الخالیا الجذعیة من الجنین المجھض عمدًا لسبب مشروع-٩
 یجوز اإلفادة من الخالیا الجذعیة للقائح الفائضة من عملیات التلقیح -١٠

الصناعي عند عدم وجود طریقة أخرى للحصول على الخالیا الجذعیة أقل مفسدة 
أخذ خلیة واحدة من من ھذه الطریقة حتى تتحقق حالة الضرورة ، أن یتم 

البویضة بعد وصولھا إلى مرحلة الثماني خالیا ، وتحویل الخلیة المأخوذة إلى 
خالیا جذعیة جنینیة دون إصابة الجنین بأي أذى ودون قتل البویضة الملقحة أو 

  .تعریضھا لألذى كما ذكر ذلك األطباء
 متبرعین  عدم جواز استخراج الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة من-١٢

،ألن مصدر الخالیا الجذعیة في ھذه الحالة غیر جائز ألنھ ال یجوز التلقیح بین 
  أجنبیین ال تربطھما عالقة زوجیة صحیحة وذلك منعًا الختالط األنساب

 ال یجوز التلقیح العمدي بین زوجین للحصول على الخالیا الجذعیة إذا كان -١٣
اك وسیلة أخرى للعالج ألنھا تعد اعتداء الھدف منھا العالج للزوجین إذا كانت ھن

على الجنین ، خاصة بعد اكتشاف الخالیا الجذعیة في دم الحبل السري ولبن 
المرضعات ، أما إذا تعینت ھذه الطریقة، ولم توجد طریقة أخرى للعالج غیر ھذه 

  . الطریقة فإنھا تكون جائزة بشرط عدم وجود ضرر من ھذه الطریقة
نساخ العالجي ، ألن ھذا یتنافى مع تكریم اهللا تعالى ألصل خلق  ال یجوز االست-١٤

اإلنسان، خاصة مع إمكانیة الحصول على الخالیا الجذعیة من مصادر أخرى ال 
  .تمس كرامة اإلنسان كالحبل السري ولبن المرضعات 

 ال مانع شرًعا من اإلفادة بالخالیا الجذعیة التي یمكن الحصول علیھا من -١٥
ري أو المشیمة إذا تعین الدواء في ذلك ، ولكن بشرط أن ال یؤدي ذلك الحبل الس

إلى إلحاق ضرر بالجنین أو األم بحال ، وجود المصلحة والمنفعة المعتبرة شرًعا ، 
وھذه المصلحة ھي عالج مریض یعاني من مرض نزل بھ ، وإزالة المرض 

ور شرعي آخر، مصلحة معتبرة شرعًا  ، وأن ال یؤدي ذلك االستخدام إلى محظ
وعدم وجود دواء آخر للعالج غیر ذلك ، بمعنى أن یتعین الدواء من الخالیا 
الجذعیة الموجودة في الحبل السري أو المشیمة ، وإذن الوالدین ، وعدم 

  . اإلجھاض عمًدا للحصول على الخالیا الجذعیة من الحبل السري أو المشیمة
طفال والبالغین لعالج أنفسھم إذا لم  یجوز استخراج الخالیا الجذعیة من األ-١٦

یترتب علیھ ضرر ، بإذن البالغین وولى الطفل ، كما یجوز ذلك من البالغین لعالج 
غیرھم إذا أذنوا ولم یترتب علیھ ضرر ، وعدم جوازه من األطفال إذا كان لعالج 

  . غیره 
 مشروعیة  یجوز العالج بالخالیا الجذعیة من لبن األمھات ، وذلك قیاسًا على-١٧

  . الرضاعة التي أباحھا اهللا تعالي وجعلھا سببًا لتحریم النكاح المؤبد 
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 أھم المراجع
 كتب التفسیر وعلومھ : أوًال 

أحكام القرآن للقاضي بكر محمد عبد اهللا المعروف بابن العربي ط دار الفكر  -١
  . للطباعة ببیروت 

ر بن العربي المعافري أحكام القرآن لإلمام القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بك -٢
 ١٤٢٤ لبنان الطبعة الثالثة –االشبیلي المالكي  ط دار الكتب العلمیة، بیروت 

  . م٢٠٠٣ -ھـ 
تفسیر القرآن العظیم لإلمام إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  -٣

  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الدمشقي  ط دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة 
لقرآن لإلمام أبى عبد اهللا محمد أحمد األنصاري القرطبي ط دار الجامع ألحكام ا -٤

  .  الشعب
جامع البیان في تأویل القرآن لإلمام محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب  -٥

 ھـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: اآلملي، أبو جعفر الطبري الناشر
 . أحمد محمد شاكر :  م المحقق٢٠٠٠ -

یل في تفسیر القرآن لإلمام  أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد معالم التنز -٦
: بیروت الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : بن الفراء البغوي الشافعي الناشر 

 . عبد الرزاق المھدي:  ھـ المحقق ١٤٢٠األولى ، 
أنوار التنزیل وأسرار التأویل لإلمام أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد  -٧

األولى :  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : ي البیضاوي الناشرالشیراز
  . محمد عبد الرحمن المرعشلي :  ھـ المحقق١٤١٨ -

  -:كتب الحدیث وشروحھ : ثانیًا 
سنن الترمذي لإلمام محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -٨

  م ١٩٩٨: نة النشر بیروتس-دار الغرب اإلسالمي : الترمذي، أبو عیسى الناشر
سنن أبى داود لإلمام الحافظ أبى داود سلیمان بن األشعت السجستانى األزدى ط  -٩

 . دار الفكر 
  . سنن الدارقطنى لإلمام على بن عمر الدارقطنى ط دار المعرفة -١٠
سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبد اهللا محمد بن یزید القزویني بن ماجة ط  -١١

 .دار الفكر 
م أحمد بن شعیب النسائي ط مكتبة المطبوعات  سنن النسائي لإلما -١٢

  حلب الطبعة الثانیة 
 شرح النووي على صحیح مسلم لإلمام أبى زكریا یحیى بن شرف  -١٣

  .النووي ط دار إحیاء التراث العربي 
 صحیح البخاري لإلمام أبى عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن  -١٤

 –ن كثیر بیروت الطبعة الثالثة المغیرة بن بردزیة البخاري الجعفي ط دار اب
  .  م ١٩٨٧ – ھـ ١٤٠٧

 صحیح ابن حبان للحافظ اإلمام العالمة أبى حاتم محمد بن حبان  -١٥
  . م ١٩٩٣ –ھـ ١٤١٤البسستى ط مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیة 
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صحیح مسلم لإلمام أبى الحسین مسلم بن الحجاج القشیرى  -١٦
 .النیسابوري ط دار إحیاء التراث 

تح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن ف -١٧
  .حجر العسقالني ط دار المعرفة 

 المستدرك على الصحیحین للحافظ أبى عبد اهللا محمد المعروف  -١٨
 - ھـ ١٤١١بالحاكم النیسابوري ط دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األولى 

  م  ١٩٩٠
  .ة قرطبة  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ط مؤسس -١٩
مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ط المكتب اإلسالمي الطبعة  -٢٠

  ھـ  ١٤٠٣الثانیة 
  .موطأ اإلمام مالك بن أنس األصبحي ط دار إحیاء التراث العربي -٢١

  .كتب الفقھ الحنفي : ثالثًا 
األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لإلمام زین الدین بن  -٢٢

دار الكتب العلمیة، : معروف بابن نجیم المصري الناشرإبراھیم بن محمد، ال
  .  م١٩٩٩ -  ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 

البنایة شرح الھدایة لإلمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  -٢٣
 - دار الكتب العلمیة : أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى الناشر

  . م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ألولى، ا: بیروت، لبنان الطبعة
 بدائع الصنائع في ترتب الشرائع لإلمام عالء الدین أبى بكر بن مسعود  -٢٤

  .الكاسانى الحنفي الملقب بملك العلماء ط دار الكتاب العربي 
 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زین الدین بن نجیم الحنفي ط  -٢٥

  . دار المعرفة
ائق لفخر الدین عثمان على الزیلعي ط  تبیین الحقائق شرح كنز الدق -٢٦

   .- المكتبة اإلسالمیة –دار الكتاب اإلسالمي 
تحفة الفقھاء لإلمام محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین  -٢٧

 ١٤١٤الثانیة، :  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : السمرقندي الناشر
 . م١٩٩٤ -ھـ 

إلمام أبي حنیفة النعمان لإلمام زین الدین  تحفة الملوك في فقھ مذھب ا -٢٨
دار : أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي الناشر

عبد اهللا . د: ھـ  المحقق١٤١٧األولى، :  بیروت الطبعة–البشائر اإلسالمیة 
  نذیر أحمد

حاشیة ابن عابدین المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر  -٢٩
  بصار لخاتمة المحققین محمد أمین الشھیر بابن عابدین ط دار الفكر للطباعة األ

شرح فتح القدیر لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم  -٣٠
 .السكندري المعروف بابن الھمام الحنفي ط دار الفكر

  .المبسوط للعالمة شمس األئمة أبى بكر محمد السرخسي ط دار الفكر -٣١
ھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا المحیط البر -٣٢

عنھ لإلمام أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن 
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:  لبنان الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : َماَزَة البخاري الحنفي الناشر
  . م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، 

 للفقیھ عبد اهللا بن الشیخ محمد بن مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر -٣٣
  . سلیمان المعروف بداماد أفندي ط دار إحیاء التراث العربي 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لإلمام أبو محمد محمود بن أحمد  -٣٤
وزارة : بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى الناشر

م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨األولى، : لطبعة قطر ا–األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
  . أحمد عبد الرزاق الكبیسي. د: المحقق

الھدایة في شرح بدایة المبتدي لإلمام علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل  -٣٥
دار احیاء التراث : الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین الناشر

 .  لبنان– بیروت -العربي 
 

  كتب الفقھ المالكي : رابعًا
یة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام أبى الولید محمد بن أحمد بن بدا -٣٦

:  القاھرة تاریخ النشر–رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید ط دار الحدیث 
  . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة  -٣٧
دار الغرب اإلسالمي، : اشرلإلمام أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الن

 .  م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان الطبعة-بیروت 
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح  -٣٨

الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك (الصغیر 
بن محمد الخلوتي، الشھیر لإلمام أبو العباس أحمد ) ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك

  . دار المعارف : بالصاوي المالكي  الناشر
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبى عبد اهللا محمد بن یوسف المواق ط  -٣٩

  .دار الفكر 
جواھر اإلكلیل شرح العالمة خلیل في مذھب اإلمام مالك للشیخ صالح  -٤٠

  .ان بیروت لبن-عبد السمیع األبي األزھري ط المكتبة الثقافیة 
 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للعالمة شمس الدین محمد عرفة  -٤١

  .الدسوقي ط دار الفكر
, حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني لإلمام أبو الحسن -٤٢

 بیروت تاریخ -دار الفكر : علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي الناشر
  . د البقاعي یوسف الشیخ محم: م المحقق١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: النشر

 الذخیرة لإلمام العالمة شھاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بن  -٤٣
  .عبد الرحمن الصنھاجي المشھور بالقرافي ط دار الغرب اإلسالمي 

  . الشرح الكبیر ألبى بركات أحمد الدردیر ط دار الفكر   -٤٤
شرح مختصر خلیل للخرشي لإلمام محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي  -٤٥

  . بیروت –دار الفكر للطباعة : د اهللا الناشرأبو عب
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 الفواكھ الدواني شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوى  -٤٦
المالكي األزھري على رسالة أبى محمد عبد اهللا بن أبى زید عبد الرحمن 

  .القیرواني المالكي ط دار المعرفة 
 بن محمد بن عبد القوانین الفقھیة لإلمام أبو القاسم، محمد بن أحمد -٤٧

  . اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي 
 الكافي لإلمام أبى عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر القرطبي ط دار  -٤٨

 .الكتب العلمیة 
مواھب الجلیل لشرح مختصر ألبى عبد اهللا محمد بن عبدالرحمن  -٤٩

  . م دار الفكر ١٩٧٨ –ھـ ١٣٩٨المغربي المعروف بالحطاب ط الثانیة 
  . كتب الفقھ الشافعي :خامسًا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا بن محمد بن  -٥٠
  .دار الكتاب اإلسالمي : زكریا األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي الناشر

 األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھى الشافعیة لإلمام جالل الدین  -٥١
 .عبد الرحمن السیوطي ط دار الكتب العلمیة 

ألشباه والنظائر لإلمام تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي ا -٥٢
  . م ١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر

  .  األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي ط دار المعرفة بیروت  -٥٣
المشھور (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لإلمام أبو بكر  -٥٤

دار الفكر للطباعة : ن بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي الناشرعثما) بالبكري
  . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : والنشر والتوریع الطبعة

البیان في مذھب اإلمام الشافعي لإلمام أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر  -٥٥
األولى، :  جدة الطبعة-دار المنھاج : بن سالم العمراني الیمني الشافعي الناشر

  .قاسم محمد النوري :  م المحقق٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١
تحفة المحتاج في شرح المنھاج لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن  -٥٦

المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد : حجر الھیتمي الناشر
   م١٩٨٣- ھـ ١٣٥٧: عام النشر

حاشیة البجیرمي لإلمام سلیمان بن عمر بن محمد البیجرمى ط المكتبة  -٥٧
  .میة اإلسال

 بیروت –حواشي الشرواني لإلمام عبد الحمید الشرواني ط دار الفكر  -٥٨
.  
 روضة الطالبین لإلمام أبى زكریا یحیى بن شرف النووي ط المكتب  -٥٩

 . لبنان –اإلسالمي للطبع والنشر بیروت 
المجموع شرح المھذب لإلمام أبى زكریا محیى الدین بن شرف النووي  -٦٠

  .ط دار الفكر 
 إلى معرفة ألفاظ المنھاج للشیخ محمد بن محمد الخطیب مغنى المحتاج -٦١

  .الشربیني ط دار الفكر 
 المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ألبى إسحاق إبراھیم بن على بن  -٦٢

  .یوسف الفیروز آبادي الشیرازي ط دار الكتب العلمیة 
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نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لإلمام شمس الدین محمد بن أبى  -٦٣
  . بالشافعي الصغیر ط مصطفى البابي الحلبى وأوالده العباسي الشھیر

  .الوجیز لإلمام محمد بن محمد أبى حامد الغزالي ط دار المعرفة  -٦٤
   الوسیط ألبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ط دار السالم  -٦٥
نھایة المطلب في درایة المذھب لإلمام عبد الملك بن عبد اهللا بن  -٦٦

 المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین یوسف بن محمد الجویني، أبو
 .م ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : دار المنھاج الطبعة: الناشر

  .كتب الفقھ الحنبلي : سادسًا 
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن  -٦٧

حنبل للشیخ عالء الدین أبى الحسن على بن سلیمان المرداوي الحنبلي ط 
   إحیاء التراث العربي الثانیة دار

 مطبوع -تصحیح الفروع لإلمام عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي -٦٨
 - ھـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة الطبعة:  الناشر-مع كتاب الفروع 

  . مـ ٢٠٠٣
دلیل الطالب لنیل المطالب لإلمام مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد  -٦٩

: طیبة للنشر والتوزیع، الریاض الطبعةدار : الكرمى المقدسي الحنبلى الناشر
  .م ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥األولى، 

 الروض المربع بشرح زاد المستقنع  للعالمة منصور بن یونس  -٧٠
  .البھوتى ط المكتبة الثقافیة 

الشرح الكبیر على متن المقنع لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  -٧١
دار : س الدین الناشربن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شم

  .الكتاب العربي للنشر والتوزیع 
 شرح منتھى اإلرادات للعالمة منصور بن یونس البھوتي ط دار الفكر  -٧٢

.  
العدة شرح العمدة لإلمام عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد  -٧٣

ھـ ١٤٢٤: دار الحدیث، القاھرة تاریخ النشر: بھاء الدین المقدسي الناشر
  . م ٢٠٠٣

الفروع لشمس الدین المقدسي أبى عبد اهللا محمد بن مفلح ط عالم   -٧٤
الكتب  كشاف القناع عن متن اإلقناع للعالمة منصور بن یونس البھوتي ط دار 

  الفكر 
الكافي في فقھ اإلمام أحمد لإلمام أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن  -٧٥

بلي، الشھیر بابن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحن
 ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: قدامة المقدسي الناشر

  .م 
المبدع في شرح  المقنع ألبى إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد  -٧٦

  .بن عبد اهللا بن محمد مفلح ط المكتب اإلسالمي
 بن المغنى على مختصر اإلمام أبى القاسم عمر بن الحسین بن عبد اهللا -٧٧

  . أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة ط دار الفكر: أحمد الخرقي تألیف 



 - ٤٠٤٢ -

منار السبیل في شرح الدلیل لإلمام ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن  -٧٨
: م المحقق١٩٨٩- ھـ١٤٠٩السابعة : المكتب اإلسالمي الطبعة: سالم الناشر

  . زھیر الشاویش 
 أحمد بن محمد بن حنبل الھدایة على مذھب اإلمام أبي عبد اهللا -٧٩

: الشیباني لإلمام محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني الناشر
  .  م٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥األولى، : مؤسسة غراس للنشر والتوزیع الطبعة

  .كتب الفقھ الظاھري :  سابعًا 
 المحلى باآلثار لإلمام أبى محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم  -٨٠

  . بیروت –دار الفكر : األندلسي الناشر
  كتب اللغة والمصطلحات : ثامنًا

 . التعریفات  لعلى بن محمد بن على الجرجاني ط دار الریان للتراث  -٨١
: تھذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور الناشر -٨٢

محمد : م المحقق٢٠٠١األولى، :  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 
 عوض مرعب

لصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لإلمام أبي نصر إسماعیل بن حماد  ا -٨٣
 ١٤٠٧الرابعة :  بیروت الطبعة–دار العلم للمالیین : الجوھري الفارابي الناشر

 .  م ١٩٨٧ -  ھـ
الفروق اللغویة لإلمام أبي ھالل الحسن بن عبد اهللا بن سھل بن سعید  -٨٤

: محمد إبراھیم سلیم الناشر: بن یحیى بن مھران العسكري  حققھ وعلق علیھ
  .  مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة 

القاموس المحیط لمجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي ط مؤسسة  -٨٥
  .قرطبة 

لسان العرب ألبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ط دار  -٨٦
  . الكتاب العربي 

بن عبد القادر الرازي مكتبة مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبى بكر  -٨٧
  لبنان 

 . المصباح المنیر ألحمد بن على الفیومي المقري ط دار الفكر  -٨٨
 مؤلفات حدیثة: تاسعًا 

 عمان –علوم األحیاء إیاد بركات اعنزة ط دار صفاء للنشر والتوزیع  -٨٩
   م ٢٠٠٩ ھـ  ١٤٣٠ الطبعة األولى –

راحیة من منظور الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والج -٩٠
إسالمي دراسة فقھیة مقارنة د إیمان مختار مختار مصطفى ط مكتبة الوفاء 

   م ٢٠١٠القانونیة الطبعة األولى 
أحكام الخالیا الجذعیة دراسة فقھیة د عبد اإللھ بن مزروع بن عبد اهللا  -٩١

 المزروع ط دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع
 إبراھیم محمد قاسم بن محمد أحكام اإلجھاض في الفقھ اإلسالمي د -٩٢

 ط سلسة إصدارات الحكمة الصادرة عن مجلة الحكمة الصادرة ١٢١رحیم ص 
 . م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠في بریطانیا  الطبعة الثانیة 



 - ٤٠٤٣ -

 رسائل علمیة: عاشرًا 
) دراسة مقارنة( حكم استخدام الخالیا الجذعیة بدیًال لنقل األعضاء  -٩٣

 بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في للباحثة ریا رحمة اهللا سلیمان رحمة
الدراسات اإلسالمیة من معھد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي قسم الدراسات 

   م ٢٠١٦ -ھـ ١٤٣٧النظریة بجمھوریة السودان سنة 
االتجار باألعضاء البشریة والخالیا الجذعیة للباحث طالب سالمة عید  -٩٤

  م٢٠١٧ – ٢٠١٦المنصورة المشاقبة رسالة دكتوراه في كلیة الحقوق جامعة 
دراسة بعض المتغیرات الكیموحیویة من دم الحبل السري مقارنة مع  -٩٥

األم وتنقیة إنزیم الالكتیت د یھیدر وجنیز للباحثة نادیة أحمد صالح رسالة 
 م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢دكتوراه من كلیة التربیة بجامعة تكریت 

 حادي عشر مجالت دوریة
قف الفقھي د محمد علي البار مجلة إشراقة الخالیا الجذعیة والمو -٩٦

ھـ ١٤٢٧ العدد السابع والعشرین جمادي األولي - السعودیة –اإلعجاز العلمي 
   م ٢٠٠٧ -

الحكم الشرعي في استخدام الخالیا الجذعیة د واصف عبد الوھاب  -٩٧
البكري ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الوطنیة للخالیا الجذعیة المنعقدة في 

   األردن  – م عمان ٢٠٠١ / ١٠ / ٦- ٥الفترة من 
التحدیات األخالقیة األستاذ الدكتور  : DNAالخالیا الجذعیة وال   -٩٨

   م ٢٠٠٩ماھر حتحوت مجلة أمة اإلسالم العلمیة بالسودان العدد األول سنة 
الخالیا الجذعیة وعالج أمراض العیون المستعصیة آفاق طبیة واعدة د  -٩٩

ھـ ١٤٣٥ سنة ٤٦ العدد – السعودیة – محمد السقا عید مجلة اإلعجاز العلمي
   ھـ ٢٠١٤  -
تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة د عباس أحمد  -١٠٠

الباز مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون عمادة البحث العلمي بالجامعة 
   ھـ ٢٠١٤ سنة ١ العدد ٤١األردنیة المجلد 

یا الجذعیة رؤیة شرعیة د االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخال -١٠١
 العدد ٤٨عبد الناصر بن موسي أبو البصل مجلة ھدي اإلسالم باألردن المجلد 

   م ٢٠٠٤ سنة ٤
االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان  -١٠٢

حكمھا الشرعي د طارق عبد المنعم خلف مجلة دراسات علوم الشریعة 
 سنة ١ العدد ٤١مي بالجامعة األردنیة المجلد والقانون عمادة البحث العل

   ھـ ٢٠١٤
العالج بالخالیا الجذعیة للباحثة أسماء الصنھاجي الرشیق : نازلة  -١٠٣

 كلیة اآلداب والعلوم – مختبر تراث الغرب اإلسالمي –مجلة دراسات تراثیة 
   م ٢٠١٤ سنة ٢ المغرب العدد -اإلنسانیة بقاس

ة الجنینة من الوجھة الشرعیة مشروعیة استخدام الخالیا الجذعی -١٠٤
واألخالقیة واالنسانیة د بلحاح العربي بن أحمد بحث منشور بمجلة الوعي 

  ٣٩ السنة – وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت –اإلسالمي 



 - ٤٠٤٤ -

 دراسة تأصیلیة في قوانین نقل –الرضاء في نقل الخالیا الجذعیة  -١٠٥
 د حمدي أحمد سعد –فقھ اإلسالمي وزراعة األعضاء البشریة مقارنة بأحكام ال

 ٢٠١١ سنة ٢٦أحمد بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا العدد 
  م 
مدى مشروعیة التجارب الطبیة العلمیة على الخالیا الجذعیة د میرفت  -١٠٦

منصور حسن عبد اهللا بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة بكلیة 
  .  م ٢٠١٠ سنة ٤٨العدد الحقوق جامعة المنصورة 

زراعة الخالیا د صالح عبد العزیز الكریم ، د فاطمة محمد سعد  -١٠٧
القدوس ، د فاتن عبد الرحمن خورشید ط مركز النشر العلمي بجامعة الملك 

  عبد العزیر
استخدام األجنة في البحث والعالج د حسان حتحوت بحث بمجلة مجمع  -١٠٨

  .لثالثالفقھ اإلسالمي الدورة السادسة الجزء ا
تقنیات االستنساخ للخالیا والجینات اإلنسانیة لتشخیص وعالج  -١٠٩

األمراض د نجم عبد اهللا عبد الواحد بحث بمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي  
  السنة العاشرة العدد الثاني عشر

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التي یصدرھا المجمع الفقھي اإلسالمي  -١١٠
 م العدد ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥مسة عشرة برابطة العالم اإلسالمي السنة الخا

  السابع عشر 
مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي التابع  -١١١

  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
إجراب التجارب على األجنة المجھضة واألجنة المستنبتة د محمد على  -١١٢

   .١٧٩٦البار مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس الجزء الثالث ص 
استخدام األجنة في البحث والعالج ، الولید عدیم الدماغ مصدرًا  -١١٣

لزراعة األعضاء د حسان حتحوت بحث بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد 
   .١٨٥١ ص ٣السادس  الجزء 

حقیقة الجنین وحكم االنتفاع بھ في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة  -١١٤
 / ٣ اإلسالمي العدد السادس ج د محمد نعیم یاسین بحث بمجلة مجمع الفقھ

١٩٢٣  .   
بحث  . ٦٥٩االستنساخ العالجي د إیمان محمد أحمد النشار ص  -١١٥

منشور بمجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة بكلیة الحقوق جامعة المنصورة 
   م ٢٠٠٦سنة 
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