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دولة اإلمارات العربیة المتحدة

كلیة اإلمام مالك للشریعة والقانون 

قسم الشریعة اإلسالمیة 

الخالیا الجذعیة
دراسة مقارنة

رمضان عبد هللا الصاوي/ دكتور 

أستاذ الفقھ المشارك بكلیة اإلمام مالك للشریعة والقانون بدبي

جامعة األزھر الشریف–بالدقھلیة وكلیة الشریعة والقانون 
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بسم هللا الرحمن الرحیم

رب العالمین ، والصالة والسالم على أشرف المرسلین ،  الحمد 
.                                                                                                     سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم آمین 

،،وبعد
فإن عنایة الشرع الحنیف بالنفس البشریة فاقت كل عنایة ، حیث جعلھا 
الشرع الحنیف من كلیاتھ األساسیة التي ینبغي المحافظة علیھا وجعلھا 

.في المرتبة الثانیة بعد حفظ الدین 

والعنایة بالنفس البشریة تشمل جوانب عدة ، فمن ناحیة حرم االعتداء 
العقوبات التي تمنع من تسول لھ نفسھ باالعتداء أن علیھا وجعل لذلك

یقترف مثل ھذا الفعل ، وإن فعل نال الجزاء المناسب لما اقترف من 
جرم ، ومن ناحیة أخري أمر بالعنایة بالنفس ضد األمراض واألسقام 

.بطلب الطب والتداوي 

ومع تطور اإلنسان في شتى مناحي الحیاة انعكس ھذا التطور بصورة 
یة على اإلنسان من جراء عوادم المصانع والمعدات والسیارات سلب

والطائرات وغیرھا ؛ التي أثرت على البیئة مما نتج عنھ كثیر من 
المشاكل الجسدیة المؤثرة على صحة اإلنسان فنشط اإلنسان في جانب 
آخر وھو جانب العالج والدواء حتى توصل اإلنسان إلى إمكانیة نقل 

شریة من إنسان إلى آخر سواء كان من حي أو وزراعة األعضاء الب
میت ، أو نقل وزراعة األعضاء الحیوانیة إلى اإلنسان ، ونشأ عن ذلك 

.جدل علمي وقانوني وفقھي ما بین مؤید ومتحفظ ومعارض 

ًوقد حدا ذلك باألطباء والمختصین إلى البحث والعكوف عقودا من 
اوف الطبیة من نقل الزمن حتى یصلوا إلى نتائج تتالشى معھا المخ

وزراعة األعضاء ورفض الجسم البشري للعضو المنقول إلیھ ، وكان 
ذلك باكتشاف ھز األوساط العلمیة ؛ أال وھو الخالیا الجذعیة ، والتي 
یعد اكتشافھا ثورة في مجال العلوم الحیویة ؛ حیث یستھدف من ورائھا 

یعني توافر استبدال الخالیا المریضة والتالفة بأخرى سلیمة ، مما
وجود العالج البشري باستنبات ھذه الخالیا دون اللجوء للطرق 
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الملتویة بنقل وزراعة األعضاء ، فقوبل ھذا االكتشاف باھتمام بالغ ، 
.ًنظرا للمرجو من ورائھ في مجاالت العالج والصحة

ًلكن ھذا االكتشاف أثار جدال فقھیا نظرا ألن ھذه الخالیا یعتمد الحصول  ً ً
في الغالب من األجنة والبالغین ، وحدت الفكرة بالبعض إلى علیھا

ًاستنساخ أجنة ألخذ ھذه الخالیا منھا ؛ مما أوجد خالفا بین أھل الدین  ّ
من جھة ، وأھل الطب والقانون من جھة أخرى ، وبین فریق ینظر إلى 

. أین ینتھي ھذا الخالف حتى یمكن إقرار العالج بھذه الخالیا 

توصل العلماء إلى نتائج مذھلة بالنسبة للخالیا -:ع أھمیة الموضو
الجذعیة ؛ حیث توصلوا إلى أن لھا القدرة على التجدد الذاتي ، والقدرة 
على إنتاج خالیا جدیدة لھا القدرة على التخصص ؛ كالخالیا العصبیة 
ًوخالیا الكبد وغیرھا ، مما یجعل األمل معقودا علیھا بعد هللا تعالى في 

ًعدید من األمراض ، وخصوصا المستعصیة منھا ، لذلك كان شفاء ال
البد من وضع القیود الشرعیة والقانونیة التي یتم العمل في حدودھا 
حتى ال تكون أداة للتجارة غیر المشروعة والتربح الحرام من قبل من 
ًماتت ضمائرھم وخصوصا أن أخذ الخالیا الجذعیة یعتمد في جانب كبیر 

.ّمنھ على األجنة

تكمن صعوبة البحث في حداثة الموضوع ، وعدم :صعوبة البحث 
وجود رصید فقھي مباشر للحكم على مسائل ھذا البحث ، وكذلك قلة 
المراجع الموجودة فیھ ، مما یجعل جمع المادة العلمیة فیھ من 
الصعوبة بمكان ، ومحاولة الوصول للحكم الفقھي كذلك ، عالوة على 

.مادة طبیة ، ومادة فقھیة ، وأخرى قانونیة تشعب البحث فیھ مابین

بدأت الدراسات السابقة بجھود األطباء في :الدراسات السابقة 
مختبراتھم ومعاملھم منذ ثمانینات القرن الماضي ، حتى أصبحت 
ًالمسألة واقعا ملموسا بعد أن كانت مجرد فكرة أو خیال علمي ، وبعد  ً

ھاء المعاصرون سواء في المجامع َّأن أصل لھا األطباء تناولھا الفق
الفقھیة أو الجھود الفردیة وتنازعتھا اآلراء المتعارضة ؛ وكانت 
الكتابة في الموضوع عبارة عن بحوث متناثرة بین المجامع الفقھیة 
والندوات العلمیة والطبیة فكانت عزیزة قلیلة ؛ مما حدا بي إلى تناول 
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دني إلیھ النصوص ھذا الموضوع ومحاولة الوصول إلى حكم تقو
.الشرعیة والقواعد والضوابط الفقھیة 

ًاتبعت في ھذا البحث منھجا استنباطیا تحلیلیا متتبعا :منھج البحث  ً ً ً
ًأقوال الفقھاء ، كما آخذ بالمنھج التأصیلي المقارن ؛ محاوال إیجاد 
أصل للمسألة محل النزاع من النصوص التشریعیة ما أمكنني ذلك ، 

آلراء واالتجاھات الفقھیة حتى أصل إلى نتیجة أرجو بھا ًمقارنا بین ا
ًرضا هللا عز وجل ، متتبعا تاریخ الخالیا الجذعیة حتى صارت مسار 
اھتمام الباحثین من األطباء والفقھاء والقانونیین كظاھرة عالجیة 

.فریدة ، وأرجو من هللا التوفیق والسداد والعون والمدد

حث فقد قسمتھ إلى مبحث تمھیدي أما عن خطة الب-:خطة البحث 
-:وثالثة مباحث وخاتمة متضمنة أھم النتائج وتوصیات البحث كالتالي 

معنى الخالیا الجذعیة وتطورھا التاریخي                     : المبحث التمھیدي 
وفیھ مطلبان 

تحدید المقصود بالخالیا الجذعیة وخصائصھا : المطلب األول 

.لتطور التاریخي للخالیا الجذعیة ا: المطلب الثاني 

أنواع الخالیا الجذعیة وطرق الحصول علیھا : المبحث األول 
وفیھ ثالثة مطالببطھاوضوا

. أنواع الخالیا الجذعیة : المطلب األول 

.طرق الحصول على الخالیا الجذعیة  : المطلب الثاني 

.ضوابط استخدام الخالیا الجذعیة : المطلب الثالث 

مجاالت استخدام الخالیا الجذعیة                                                      : حث الثاني المب
.وفیھ ثالثة مطالب 

.استخدام الخالیا الجذعیة في معرفة الداء والدواء : المطلب األول

.استخدامات الخالیا الجذعیة في التطبیق العالجي : المطلب الثاني 
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. تقییم استخدام الخالیا الجذعیة في العالج   :المطلب الثالث 

المي حكم التداوي بالخالیا الجذعیة في الفقھ اإلس: المبحث الثالث 
.وفیھ ثالثة مطالب والقانون الوضعي 

.حكم التداوي بالخالیا الجذعیة في الفقھ اإلسالمي  : المطلب األول 

.القانون الوضعيیا الجذعیة فيحكم التداوي بالخال: المطلب الثاني 

مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي في :المطلب الثالث 
.التداوي بالخالیا الجذعیة 

.وبعد ذلك الخاتمة وتشتمل على نتائج وتوصیات البحث -
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املبحث التمهيدي

معىن اخلاليا اجلذعية وتطورها التارخيي

:.وفيه مطلبان 

املقصود باخلاليا اجلذعية وخصائصها:طلب األول امل-

التطور التارخيي للخاليا اجلذعية: املطلب الثاني -
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املبحث التمهيدي

معىن اخلاليا اجلذعية وتطورها وفيه مطلبان





من كلمتین مركبتین تتكون الخالیا -: الخالیا الجذعیة في اللغة 
ًتركیبا إضافیا ، وال یوجد المصطلح المركب عند السابقین ؛ وحتى نقف  ً

.  ًعلى تعریفھ فالبد وأن نعرف كال منھما على حده 

ھي مأخوذة من خال المنزل من أھلھ یخلو -:معنى الخلیة في اللغة 
ٍخلوا وخالء فھو خال ، وأخلیتھ  ً وھي ) ١(ًجعلتھ خالیا ، ووجدتھ كذلك: ً

: ، والخلیة في علم األحیاء ) ٢(وحدة بنیان األحیاء من نبات أوحیوان
وحدة بنیان األحیاء من نبات أو حیوان ؛ صغیرة الحجم ال ترى بالعین 
المجردة عادة ، وتتألف من المادة الحیة للخلیة وھي البروتوبالزم من 

یا ، وھي وغشاء بالزمي یحیط بھا ، وجمعھا خال) السیتوبالزم(النواة 
الوحدة األساسیة المكونة للجسم ، فھي عبارة عن كائنات دقیقة ، 
ًوالجسم عبارة عن تجمعات ھذه الكائنات مرتبة طبقا لقانون حیوي 

الكبیرالشرحغریبفيالمنیرالمصباح.الفیوميالمقريعليبنأحمد-١
لسان.منظوربنالدینجمال،م٢٠٠٧صیدالبنانالعصریةالمكتبة. ط٩٦ص

العروستاج. الزبیدي،م٢٠٠٩ثانیة،العلمیةالكتبدار.ط١٤/٢٩٥العرب
.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الكویتحكومة. ط٣٨/٥

.م١٩٨٥ثالثةطخلو: مادة١/٢٦٣یطالوسالمعجم. العربیةاللغةمجمع-٢
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) ١(منظم ، وھي أصغر وحدة في جسم الكائن الحي وتمثل بنیانھ العام
)٢(وحدة البناء والعمل في جسم اإلنسان: والخلیة ھي 

الجذع في اللغة یجمع على أجذاع وجذوع  -:للغة معنى الجذع في ا
ساقھا ، وجمع بعضھم بین المعنیین : ویراد بھ جذع النخلة ، وقیل 

ال : وقال البعض ) ٣(ال یبین لھا جذع حتى یبین ساقھا: السابقین فقال 
یسمى بذلك بعد القطع ، وقیل : یسمى الجذع بذلك إال بعد تیبسھ ، وقیل 

)٤(والمقطوعال یختص بالیابس : 

مصطلح الخلیة الجذعیة مصطلح طبي -:معنى الخلیة في االصطالح 
ھم أھل االختصاص فیھ ، وقد أخذھا عنھم أھل الفقھ والقانون فنورد 
تعریفاتھم للخلیة الجذعیة حتى نقف منھا على التعریف الجامع لكل 
أفراد المعرف ؛ المانع لغیرھم من الدخول فیھ  ، المشتمل على أوفى 
معنى وأدق عبارة ، وقد وردت عدة تعریفات للخالیا الجذعیة نذكر 

-:منھا اآلتي 



الكیانحرمةضوءفيوالعلمیةالطبیةالتجارب. حسنمنصورمیرفت/ د-١
الجدیدةالجامعةدار.ط٤هامشبعدهاوما٣٦٧صمقارنةدراسةالجسدي
.م٢٠١٣

الجذعیةالخلیةتقنیاتعلىالمترتبةالفقهیةاإلشكالیاتبعض. شفیقجود-٢
دون٢٠٩٩منشور١٣صالشریعةومقاصدالفقهیةالقواعدالقواعدرمنظومن
نشردار

.الجیمفصلالعینباب٨/٥٣العربلسان.منظوربنالدینجمال-٣
٢٠/٤٢٥القاموسجواهرمنالعروستاج.الزبیديمرتضىالدینمحب-٤
.٥٣صالمنیرالمصباح.الفیومي،م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الكویتحكومة.ط



-١٣٧٢-

ھي مجموعة من الخالیا موجودة في الجنین الباكر -:التعریف األول 
ًثم یقل عددھا تدریجیا بعد ذلك وتستمر في اإلنسان البالغ في مواضع 

) .١(معینة

ھي خالیا تستخلص من الحبل السري ، وھذه -:التعریف الثاني
الخالیا المأخوذة منھ تساھم في إعادة بناء خالیا الدم والجھاز المناعي 

واألنیمیا ، -سرطان الدم–للمرضى المصابین بأمراض الدم كاللوكیمیا 
كما قد تستخدم في عالج أمراض األعصاب كالشلل الدماغي والزھایمر 

وھذه الخالیا ال تھاجم من قبل جھاز المناعة ، وغیرھا من األمراض ، 
) .٢(وذلك لسرعة تطورھا إلى حالة ال تمایزیة

ھي خالیا غیر متمایزة لھا القدرة على االنقسام -:التعریف الثالث 
ًوالتكاثر وتجدید نفسھا لتعطي أنواعا مختلفة من الخالیا المتخصصة ، 

) .٣(أو إنشاء أعضاء متكاملة

ھي التي یتم الحصول علیھا من أجنة یقاس عمرھا -:ع التعریف الراب
باألیام وھي تملك القدرة أو القابلیة في ھذه المرحلة على التطور 
والنمو واالنقسام دون حدود وإعطاء الخالیا المتخصصة كلھا ، 
ویمكنھا أن تتحول إلى أي نوع من أنواع أعضاء أو أنسجة الجسم 

فقهیةقضایاكتابضمنبحث،العالجياالستنساخ. عثمانرأفتمحمد/ د-١
طبعةم٢٠٠٦/هـ١٤٢٧المقارنالفقهأساتذةمنلجنةعمل١/٨٢معاصرة
.جامعیة

لهابنوكإنشاءوحكمتعریفهاالجذعیةالخالیا. المنجدصالحمحمد/ أ-٢
info.islamqa://httpم٥٢٠١ینایرفيمنشوربحث،العالجفيواستعمالها

،اإلنسانإلىالحیواناتمنالجذعیةالخالیا.هالليمسعدالدینسعد/ د-٣
األخالقیاتالمستقبلاألبحاثالجذعیةالخالیاندوةأبحاثبملخصمنشوربحث

نوفمبر٥-٣قالموافهـ١٤٢٨شوال٢٥-٢٣منبالقاهرةالمنعقدةالتحدیات
.٨٢صم٢٠٠٧
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ًا شیئا ثمینا بالنسبة إلى العلماء ًالبشري تقریبا ، وھذا ما یجعلھ ً
) .١(والباحثین في العلوم الحیویة والبیولوجیة

ھي خالیا مصدرھا المضغة ، أو جسم الشخص -:التعریف الخامس 
البالغ وتستطیع في ظروف معینة محدودة أن توالي االنقسام لمدد 

) .٢(طویلة



ھي خالیا لھا القدرة على االنقسام غیر المحدود في -:عریف األول الت
المزارع الخلویة ، لتعطي طالئع الخالیا المتخصصة فیما بعد ویشكل 
التكوین الطبیعي لإلنسان صورة واضحة وجلیة عن أھمیة ھذه الخالیا 

) .٣(وكیفیة نموھا

نتاج أكثر من ھي خالیا لھا القدرة على االنقسام إل-:التعریف الثاني 
نوع من الخالیا ؛ على خالف الخالیا األخرى والتي تنقسم إلنتاج خالیا 
ًمشابھة تماما للخلیة األم ، وتسمى كذلك بالخالیا األولیة أو األساسیة 

الخالیالبحوثواإلنسانیةواألخالقیةالشرعیةالحدود. بلحاجأحمدالعربي/ د-١
رمضانعدداإلسالممناربمجلةمنشوربحثالعالجفيالمستخدمةالجذعیة
منشوراإلسالميالوعيمجلةًوأیضا٢ص٣٤٥رقم/ هـ١٤٢٤
.بالكویتاإلسالمیةوالشئونوقافاألوزراةعن٥٣٢عددم٣/٩/٢٠١٠بتاریخ

لندوةمقدمبحث،باألنسجةالتبرعمتطلبات.الشریفعبدالغفارمحمد/ د-٢
.إلیهااإلشارةالسابقم٢٠٠٧بالقاهرةالجذعیةالخالیا

بمجلةمنشوربحث،الجذعیةالخالیا.الكریمعبدالعزیزبنصالح/ د-٣
م١٤٣٦/٢٠١٥اآلخرربیععشرالحاديالعدد،والسنةالقرآنفيالعلمياإلعجاز

.٢ص
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٤٦أو المنشأ ، وھي تعتبر مشابھة للخالیا الجسدیة التي تحتوي على 
) .١(كروموسوم

لیة غیر متخصصة أو متمایزة خStem cell) (-:التعریف الثالث 
ولكنھا قادرة على التمایز ، وتوصف بأنھا خلیة لھا القدرة على الترمیم 

) ٢(وإعادة البناء وتوفیر خالیا جدیدة كبدیل للخالیا التالفة أو المریضة
.

عرفت بأنھا خالیا تستطیع النمو لتكوین مختلف -:التعریف الرابع 
د تؤول في النھایة إلى خالیا عصبیة األنسجة في جسم الكائن الحي ، فق

٧٠صاإلسالميالفقهضوءفيمعاصرةطبیةقضایا.عیدالسقامحمد/ د-١
المجهرتحتمكبرةإالترىالدقیقةتركیبات-:هيوالكروموسومات،تاریخدون

فآالمنیتكونكروموسومكلإذ،إنسانلكلالوراثیةالمعلوماتتحملوهي،
الحمضوهيمعقدةمادةمنالجیناتأوالموروثاتوتسمى،الصغیرةالجزیئات

/ ودالطوابسید/ دترجمةالنفسعلممدخلدافیروف. للیندا/ د)DNA(النووي
منشورات. ط١٠٢صحطبأبوفؤاد/ دومراجعةخزامنجیب/ودعمرمحمود
اإلنسانيالسلوكأسس. موسىعبدالفتاحفاروق/ د،القاهرةالتحریرمكتبة
الریاضالكتبعالم. طبعدهاوما٥٠صالنفسعلمإلىمدخل

الحظربینوتغییرهالجنستحدید. عالمإبراهیمشوقي/ د،م١٤٠٥/١٩٨٥
،م٢٠١٤القانونیةالوفاءمكتبة. طبعدهاوما١٨صمقارنةدراسةوالمشروعیة

المسئولةالجیناتتحملخلویةیبتراك-:وهيللكروموسوماتآخرتعریفوهناك
منهاویوجدآخرإلىنوعمنأعدادهاوتختلف،كائنلكلالوراثیةالصفاتعن

الشخصأننجدالمثالسبیلوعلىجنسیةوأخرىجسدیةكروموسوماتنوعان
٤٤منهاكروموسوم٤٦علىلهالجسدیةالخلیةتحتويأنثىأوكانًذكراالسلیم

حسنعبدالراضي/ دوزكينجالء/ د.جنسیانروموسومانوكجسديكروموسوم
.م٢٠٠٨أولىالمتنبيكتبة. طالخلویةوالوراثةالكروموسومات. المراغي

عبدالعزیزالملكمدینةعنتصدرالتقنیةوالعلوممجلة. علمیةمصطلحات-٢
م٢٠١٠مارسهـ١٤٣١اآلخرربیع٤٧ص٩٤العدد٢٤السنةوالتقنیةللعلوم

.
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أو عضلیة أو كبدیة أو دمویة ، وقد رأى بعضھم أن یسمیھا خالیا 
جذریة ، ولكن لما كانت التسمیة المعتمدة في المعجم الطبي الموحد ھي 

) .١(الخالیا الجذعیة فھي التسمیة التي یمكن اعتمادھا

متخصصة لھا ھي خالیا غیر متمایزة أي غیر -:التعریف الخامس 
ًصفات خاصة جدا تمیزھا عن جمیع الخالیا األخرى ، ولدیھا في 
المختبر القدرة على االنقسام باستمرار لتجدید نفسھا ، كما أنھا تتمیز 
بمقدرتھا على إعطاء جمیع األنواع األخرى من الخالیا المتخصصة 

).٢(ًالتي تختلف عنھا تماما في الشكل والوظیفة



ھي خالیا لھا القدرة على االنقسام والتكاثر وتجدید -:التعریف األول 
ًنفسھا أو ذاتھا لتعطي أنواعا مختلفة من الخالیا المتخصصة كخالیا 
العضالت والكبد والخالیا العصبیة والخالیا الجلدیة التي یمكنھا أن 

والحفاظ على تعطي أي نوع من الخالیا باستبدال خالیا أخرى عاطلة
وظیفة األعضاء الجسمیة مما جعل العلماء واألطباء یھتمون بھا 
ویفكرون في استخدامھا لعالج العدید من األمراض المزمنة التي ال 

) .٣(یوجد لھا عالج شافي إلى اآلن

ھي مجموعة الخالیا غیر الممیزة التي تستطیع أن -:التعریف الثاني 
تضاعف وتبقى في اآلن ذاتھ غیر تتضاعف بشكل متطابق أي أنھا ت

بحث،الجذعیةالخالیاأبحاثفياألخالقیةالجوانب.القاويزهیرمحمد/ د-١
.٢٤السنة٩٤العدد١٢صوالتقنیةالعلومبمجلةمنشور

عددالكویتالمعرفةعالم.ط٤٨صالجذعیةالخلیة.الزعیريأحمدخالد/ د-٢
.المعرفةعالمسلسلة٣٤٨رقمهـ١٤٢٩المحرمم٢٠٠٨فبرایر

السنويللمؤتمرمقدم،بحثالعالجياالستنساخ.النشارأحمدمحمدإیمان/ د-٣
.م٢٠٠٦ابریل٣-٢منالمنصورةجامعةالحقوقبكلیةالعاشر
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متمیزة أو التي تستطیع أن تتحول إلى نوع أو أكثر من خالیا الجسم 
) .١(المتمیزة كالخالیا الكبدیة أو العصبیة أو الجلدیة

ھي الخالیا البدائیة التي تؤدي إلى أنواع األنسجة -:التعریف الثالث 
مكتملة االنقسام المختلفة في الجسم وتعتبر خالیا غیر متخصصة وغیر

، لكنھا قادرة على تكوین خلیة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف 
) .٢(مناسبة تنمو وتتطور إلى الخالیا المطلوبة



نجد أن التعریفات السابقة عرفت الخلیة الجذعیة بذكر صفاتھا -:ًأوال 
من الخالیا ، حیث إنھا غیر متخصصة ؛ وأھم ما یمیزھا عن غیرھا

وأصل لجمیع الخالیا المتخصصة ، وأن لھا القدرة على االنقسام 
.والتكاثر وتجدید ذاتھا 

ذكرت بعض التعریفات أن الخالیا الجذعیة تحمل في ذاتھا -:ًثانیا 
القدرة على ترمیم وإعادة بناء الجسم وتوفیر خالیا بدیلة عما تلف من 

.أن لدیھا القدرة على إنشاء أعضاء كاملةالخالیا ، و

أسرفت بعض التعریفات في ذكر األمثلة الناشئة عن الخالیا -:ًثالثا 
الجذعیة ، وھذا لیس شأن التعریف الذي یحوي أكبر قدر من المعانى 

.بأقل عبارة تذكر 

علىاألبحاثإلجراءوالقانونیةوالدینیةاألخالقیةالجوانب.صالحفواز/ د-١
العددوالقانونالشریعةةكلیبمجلةمنشوربحث) المنشأخالیا(الجذعیةالخالیا

الخالیا.عثمانأحمد/ د،٣٧٩صم٢٠٠٦ینایر/هـ١٤٢٦الحجةذي٢٥
الجذعیةالخالیاحولالدراسیةللحلقةمقدم،بحثالخلویةوالمعالجةالجذعیة
١٣-٦منبدمشقوالعلوموالتربیةللثقافةاإلسالميالمؤتمرمنظمةبإشراف

.م١٠/٢٠٠٣/
الكیانحرمةضوءفيوالعلمیةالطبیةالتجارب.حسنرمنصومیرفت/ د-٢

.م٢٠١٣الجدیدةالجامعةدار. ط٤٣١صالجسدي
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ًاستخدمت بعض التعریفات ألفاظا غیر دقیقة في التعبیر ، -:ًرابعا 
یا بأنھا خالیا بدائیة ، وكان یمكن تغییر اللفظ من بدائیة كتعریف الخال

.إلى أولیة 

بعض التعریفات جاءت غیر جامعة لكل ما یدخل تحت -:ًخامسا 
المعرف ، كمن عرفھا بأنھا خالیا موجودة في الجنین الباكر ؛ فھي 
لیست قاصرة علیھا ، وإنما تستخرج من مواطن أخرى كما سیأتي ، 

ا بأنھا تستخرج من الحبل السري ، ومثلھ من عرفھا وكذلك من عرفھ
ًبأنھا یتم الحصول علیھا من أجنة ، فقد عرفوا جمیعا المعرف بجزئھ ؛  ّ

.ولیس بما یشملھ كلھ 

وھذا ..." جمیع التعریفات السابقة عرفت الخلیة بأنھا خلیة -:ًسادسا 
یدخلھ تعریف للشئ بذاتھ ، وھو خلل في التعریف عند أھل األصول إذ 

.الدور الذي یبطل التعریف 

  ًبناء على ما سبق یمكن لنا وضع تعریف نأخذ
فیھ بمزایا التعریفات السابقة ، ونتالفى بھ ما وقعوا فیھ  من دور أو 

الخالیا الجذعیة ھي وحدة بناء اإلنسان :تكرار مخل أو إطالة فنقول 
نقسام والتكاثر والتجدید الذاتي األولیة غیر المتخصصة القادرة على اال

.  إلعطاء أنواع شتى من الخالیا المتخصصة أو إنشاء أعضاء كاملة 

       


تختص ھذه الخالیا عن غیرھا بالقدرة على التجدد الذاتي -:ًأوال 
واالنقسام ، حیث یبدأ تكون اإلنسان بتلقیح الحیوان المنوي للبویضة ؛ 
لتتكون البویضة المخصبة التي ھي عبارة عن خلیة واحدة ؛ إال أنھ 
یمكنھا القدرة على تكوین أي نوع من أنواع الخالیا ، لذلك تسمى 

وبعد )Totipotnt Stem Cells(بالخالیا الكاملة القدرة أو القوة 
وفي الساعات األولى تنقسم البویضة المخصبة إلى مجموعة اإلخصاب

من الخالیا لھا القدرة الكاملة على االنقسام حتى إنھا إذا زرعت في 
رحم أنثى یمكن إنشاء جنین كامل مع األنسجة الداعمة لھ كالمشیمة 
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واألغشیة المحیطة بھ ، ویفسر ھذا الكالم التوائم المتماثلة ، حیث 
أكثر من ھذه الخالیا الكاملة القدرة فتكون جنینین أو تنفصل خلیتان أو

، وھذا بخالف الخالیا المتخصصة كالخالیا ) ١ً(أكثر متماثلین تماما
ًالعصبیة أو خالیا الدم أو الخالیا العضلیة ؛ فإن أیا منھا ال تكرر ذاتھا 
بشكل طبیعي ، فال توجد فیھا خاصیة التكاثر ، ویمكن للخالیا الجذعیة 

لمتخصصة التكاثر في المختبر ألشھر عدیدة ، وإنتاج مالیین غیر ا
الخالیا ، وإذا بقیت ھذه الخالیا غیر متخصصة تعرف بالخالیا ذات 

ولھا القدرة على إعطاء مستعمرة من ) ٢(التجدد الذاتي طویل األمد
) .٣(الخالیا متطابقة معھا

جیة نوعیة عدم تخصص ھذه الخالیا ؛ فال تملك أي بنیة نسی-:ًثانیا 
لھا القدرة على أداء وظیفة متخصصة ، فالخلیة الجذعیة الموجودة في 
عضلة القلب ال یمكنھا ضخ الدم كالمتخصصة ، وكذلك الخالیا الجذعیة 
الموجودة في الدم ال یمكنھا حمل جزیئات األكسجین كالكریات 

) .٤(الحمراء

الخلیة الجذعیة القدرة على تولید خالیا متخصصة ، حیث تقوم -:ًثالثا 
تبدأ في إنتاج -وبعد عدة دورات من االنقسام للخالیا–بعد أربعة أیام 

خالیا متخصصة مكونة من كرة مفرغة تسمى الحویصلة الجذعیة 
)Blastocyst( ولھذه الحویصلة طبقة خارجیة من الخالیا تقوم

بتكوین المشیمة واألنسجة التي تدعم نمو الجنین في الرحم ، وتوجد 
تلة من الخالیا في تجویف الرحم تسمى بالكتلة الخلویة الداخلیة ؛ ك

حیث یتكون فیھا أنسجة الجنین وأعضاؤه ، إال أن ھذه الخالیا مختلفة 

العلومبمجلةمنشوربحث،الجذعیةالخالیا.السویلممحمدبنعبدالعزیز/ د-١
السابقالمرجع.صالحفواز/ د،هـ١٤٣١اآلخرربیع٩٤العدد٤صوالتقنیة

٣٨٣ص
دون٣صالجذعیةالخالیا. سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٢

.تاریخ
.٦٥صالسابقالجذعیةالخالیا. الزعیريأحمدخالد/ د-٣
.٣صالسابق. سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٤
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في عدم قدرتھا على تكوین كائن ) غیر المتخصصة (عن الخالیا األولى 
حي بمفردھا ، وتسمى ھذه بالخالیا الجذعیة وافرة القدرة 

)Pluripotent Stem Cells ( حیث یكون بإمكانھا إعطاء ،
ًالعدید من أنواع الخالیا ، لكن كما ذكرنا سابقا ال یمكنھا إعطاء كل 
الخالیا الالزمة لنمو الجنین ، وبعد ھذا تبدأ الخالیا الموجودة في الكتلة 
الخلویة الداخلیة في التكاثر واالنقسام المتكرر ، حیث تنتج خالیا 

یا الدم الجذعیة التي تكون خالیا الدم وخالیا متخصصة دقیقة مثل خال
العضالت الجذعیة التي تكون العضالت ، وخالیا الجلد الجذعیة التي 
ًتعتبر مصدرا لكل خالیا الجلد ، وتسمى ھذه بالخالیا متعددة القدرات 

)Multipotent Stem Cells ( وھي الخالیا الموجودة في
المتخصصة إلى متخصصة ، ویعرف تحول الخالیا غیر) ١(أجسامنا

بالتمایز ، ویتم التحكم بھ من خالل إشارات داخلیة وخارجیة ، 
فاإلشارات الداخلیة یتم السیطرة علیھا بجینات الخلیة الممتدة على 

وتحمل الشفرات المحددة لتركیب ووظائف الخلیة ، أما ) DNA(طول 
ألخرى اإلشارات الخارجیة المواد الكیماویة المفرزة من الخالیا ا

والتماس الفیزیائي مع الخالیا المجاورة وبعض الجزیئات المحددة في 
البیئة الدقیقة إذا اشتقت الخالیا الجذعیة األولیة من كتلة الخلیة 
الداخلیة یكون بمقدورھا أن تولد العدید من األنماط الخلویة الموجودة 

–رم األزودی(في الجسم المشتقة من أي من األنماط الجینیة الثالث 
والخالیا الجذعیة البالغة كان یعتقد أنھ ال ) اإلكتودیرم–المیزودیرم 

یمكنھا إال تولید خالیا مماثلة لخالیا النسیج الموجودة فیھ ؛ إال أنھ تم 
ًمؤخرا اكتشاف استطاعتھا على تولید أنماط أخرى من الخالیا تعرف 

الخالیا بخاصیة اللدونة ، ویمكن االعتماد على ھذه الخاصیة قیام 
الجذعیة المكونة للدم الموجودة في نخاع العظم بإنتاج خالیا عضلیة أو 

) .٢(عصبیة

.٥صالسابق.السویلمالعزیزعبد/ د-١
.٣،٤صالسابق.باحثینمجموعة-٢
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، وھذه المواد ) ١(القدرة على إفراز مواد تسمى عوامل النمو-:ًرابعا 
لھا القدرة على االندماج في جمیع أنسجة الجنین المتنامي ویظھر 

) ٢(أثرھا فیھ

، حیث إنھا من )٣ً(مناعة غالباعدم رفضھا من جھاز ال-:ًخامسا 
نسیج الجسم ومن خالیاه ، مما یجعلھا تتحد مع باقي الخالیا واألنسجة 
، ویمكن أن یكون ذلك باستخدام تقنیة نقل أنویة الخالیا الجسدیة 

)SCNT) (؛ حیث یعمل على التغلب على مشكلة ) االستنساخ العالجي
بفشل متقدم في عضلة ًالتباین النسیجي ، فمثال إذا أصیب شخص ما 

القلب یمكن استخدام تقنیة أنویة الخالیا الجسدیة لنقل نواة خلیة 
جسدیة من مریض إلى بویضة منزوعة النواة ، وبتحفیزھا بطریقة 

، ) Blastocyte(ِّمناسبة ستنقسم البویضة وتنمو لتكون طور 
وبعدھا یمكن عزل مجموعة من الخالیا الداخلیة لتنمیة مزرعة من 

یا الجذعیة الجنینیة ، وبتحفیزھا بعد ذلك یمكن الحصول على الخال
ًخالیا عضلیة قلبیة تكون متطابقة جنینیا مع أنسجة المریض ، وعندما 
یتم زراعتھا في جسم المریض لن یتم رفضھا للتطابق بینھما ، وال 

، نعم كانت ) ٤(داعي وقتئذ إلخضاع المریض للعقاقیر المثبطة للمناعة
سابقة وھي أنھ في مرحلة التطور األولى للجنین كانت ھناك مشكلة 

٨-٥من (تعزل كتلة من الخالیا الداخلیة من مرحلة البالستوسیست 
وبعد االنقسام وتعدد الخیارات كان یعیبھا أن الجسم ) أیام بعد اإلخصاب

یرفضھا في أحیان كثیرة ، لكن تم التغلب علیھا باكتشاف إمكانیة 
یة العادیة إلى خالیا تشبھ الخالیا الجذعیة الجنینیة تحویل الخالیا الجسم

عن طریق عملیة تسمى إعادة البرمجة ؛ بإدخال جینات الخالیا 
الجذعیة الجنینیة إلى داخل الخلیة الجسمیة التي یتم أخذھا من 

.٣٨٤صالسابق.صالحفواز/ د-١
.٦٥صالسابق.الزعیريخالد/ د-٢
األعضاءزرعقضیةمنواألخالقيالفقهيالموقف.البارعليمحمد/ د-٣

م١٩٩٤أولىبیروتالشامیةوالداردمشقالقلمدار. ط٢٠٤ص
.١٤صالسابق.الباحثینمنمجموعة-٤



-١٣٨١-

ًالمریض ، وبعد معاملتھا معملیا یتم حقنھا لنفس المریض فال یرفضھا 
بل للعالم شینیا ماناكا عن ھذا االكتشاف الجسم ، وقد أعطیت جائزة نو

) .١(الھام

بمجلةمنشورةبحثورقةالثانيلجزءا،الجذعیةوالخالیاعبدالعلیمعصام/ د-١
.م٢٠١٣أغسطسنشر٢صالعربیةالعلميالمجتمعمنظمة



-١٣٨٢-





مرت الخالیا الجذعیة بالعدید من المحطات البارزة في تاریخھا من 
-:أھمھا ما یلي 

.م نجحت أول تجربة لزراعة خالیا نخاع العظام ١٩٥٦في عام -

ًبحثا عن الخالیا " لیروي ستیفنز"باحث م نشر ال١٩٥٨في عام -
).١(الجذعیة متعددة القدرة في الفئران

م تم إنتاج أول أرنب عن طریق التلقیح في أنابیب ١٩٥٩في عام -
.االختبار في الوالیات المتحدة األمریكیة 

م تم إحداث سرطان في خصیة فأر ، وبعد الدراسة ١٩٦٠في عام -
ھو الخالیا الجرثومیة الجنینیة ، وأخذت تأكد أن مصدر ھذا السرطان

.كمصدر للخالیا الجذعیة 

م تمكن العالمان ادواردز وبافیستر ألول مرة من ١٩٦٨في عام -
)٢(تلقیح بویضة اإلنسان في المختبر

بنجاح ) خالیا جذعیة بالغة(م تم استخدام نخاع العظم ١٩٦٨في عام -
)٣)(Leukemie(في عالج ابیضاض الدم 

بمجلةمنشوربحث،الجذعیةالخالیابحوثمستجدات. شحاتةماهر/ د-١
.٣٧ص٩٤العدد،والتقنیةالعلوم

.بعدهاوما٥٠صسابقمرجع.الزعیريخالد/ د-٢
بزیادةویتمیزالسببالمعروفةغیراألمراضمنوهو،الدمبسرطانالمسمىهو-٣

،منتظمةوغیرطبیعیةغیربصورةانقسامهانتیجةالبیضاءالكریاتعددفيثابتة
الشكلحیثمنطبیعیةوغیر،النضوجممكنةغیرًدائماتكوناللوكیمیةوالخالیا
،األخرىالجسمأنسجةوالعظمنخاعوتغزوالدمویةالدورةفيعادةوتظهروالتكوین

الطبیةالمعارفدائرة.٥٦صالدمسرطان" اللوكیمیا." یوسفحافظأحمد/ دیراجع
تاریخدون،والنشرللطبعالتحریردار. طالجمهوریةكتاب،والخطیرةالشائعة



-١٣٨٣-

) ١(م تم حقن خالیا سرطانیة جنینیة في داخل أرومة١٩٧٠عام في-
فأر خلیط ، ثم زرعت الخالیا الجذعیة من ھذا الفأر الخلیط أو الھجین 
ًواستخدمت نموذجا لدراسة التنامي الجنیني رغم عدم احتوائھا على 

) .٢(العدد المضبوط من الكروموسومات

جنیني بشري في م كانت البدایة في زرع نسیج١٩٧٠في عام -
) ٣(روسیا

م أعلن باحثون من معھد السرطان بفیالدیفیا قدرة ١٩٧٥في عام -
) .٤(الخالیا الجذعیة متعددة القدرة على إعطاء كائنات حیة

م ولد أول طفل أنابیب في العالم في المملكة المتحدة ١٩٧٨في عام -
.وتدعى لیز براون 

ي استرالیا بمدینة ملبورن م ولد أول طفل أنابیب ف١٩٨٠في عام -
.وتدعى كانداس رید

قناةمنطریقهفيالمنقسم) األرومة(الجنینرحلةفيالعلقة: األرومة-١
األرومةخالیاعدددوصلوقدالرحمبجدارًأخیرایعلقكياألخیروقعهمإلىفالوب
منساكنیهاتعدادیصلالسادسالیومفيإنها: وقیل،خلیة٦٠-٥٨نحوًتقریبا
التناميعملیةفيالقصیدبیتهيواألرومة،خلیة١٢٠حواليثمینةخالیا

لكنها،الملقحةویضةللبحقیقيوتحورتشكلأولفقطلیستفهينالجنیني
علىالحتوائهاللخالیاالنوعيوالتخصصالخلويالتخصصفیهایحدثًأیضا

.٤١صالسابق. الزعیريخالد/ دراجع. الجنینیةالوریقاتأوالطبقات
.٣٧صالسابق.شحاتةماهر/ د،٥١صالسابقالمرجع-٢
منوالجراحیةالطبیةألعمالاعلىوأثرهاالجذعیةالخالیا.مختارإیمان/ د-٤

أولىباإلسكندریةالقانونیةالوفاءدار. ط٢٦صمقارنةدراسةإسالميمنظور
م٢٠١٢

.٣٧صالسابق.شحاتةماهر/ د-٤



-١٣٨٤-

م حصل العلماء إیفانز ومارلین وكوفمان على خلیة ١٩٨١في عام -
جذعیة جنینیة وافرة القدرات وحصلوا على جمیع أنواع الخالیا التي 

.)١(تنتج من الطبقات الثالث الجرثومیة األولیة للجنین

Andrews.p.wروزم تمكن العالم أند١٩٨٨م إلى ١٩٨٤في عام -
وفریقھ البحثي من إنتاج خالیا بشریة سرطانیة جنینیة وافرة القدرات 

الجرثومیةالثالثالطبقاتعنأما،٥١صالسابق.الزعیريخالد/ دراجع-١
العددبهاكبیرةخالیالىعتحتويالصغیرةاألفرادمبایضفإنللجنیناألولیة

الخالیاهذهوتمر،األولیةالجرثومیةالخالیاتسمىالكروموسوماتمنالمزدوج
-:اآلتیةالمراحلوفقالبویضةتكوینبمراحل

لتتكونمباشرغیرًانقسامااألولیةالجرثومیةالخالیاتنقسم: التكاثرمرحلة-أ
بیضیةخالیالتصبحمتتالیةمباشرةغیرانقساماتتنقسمالتيالبیضأمهات
.ابتدائیة

الخالیاحجمفيالزیادةأنكما،أطوللفترةالنمومرحلةتمتد: النمومرحلة-ب
ویرجع،الدجاجةمثلًسریعاأوالضفدعةمثلًبطیئایكونقداالبتدائیةالبیضیة
منكللمحتویاتالمتتالیةالزیادةإلىاالبتدائیةالبیضیةللخالیاالكبیرالحجم
المواداالبتدائیةالبیضیةالخلیةسیتوبالزمداخلویخزن،والسیتوبالزمالنواة

.الفتیلینأوالمحكلهاعلیهاویطلق" البروتین،الدهون"الجلیكوجینمثلالغذائیة
العددعلىتحتويوالتياالبتدائیةالبیضیةالخالیاتستأنف: النضجمرحلة-ج

)  األولاالختزالياالنقسام(األولالنضجانقساملكروموسوماتامنالضعفي
البیضیةالخلیةتنقسمثم،ًصغیراًأولیاًقطبیاًوجسماثانویةبیضیةخلیةلتكون

كبیرةبییضةلتتكون) الثانياالختزالياالنقسامهو(متساويغیرًانقساماالثانویة
ینقسمبینما،صغیرثانوييقطبوجسم،الكرموسوماتعددنصفعلىتحتوي
أوالبویضةوتظلصغیرینثانویینقطبیینجسمینلیكوناألولالقطبيالجسم
النموعلى) اإلخصاببعد(القدرةولهافعالةأنثویةكطلیعةالناضجةالبیضة
وینتهيالمقدرةبتلكالثالثةالقطبیةاألجسامتتمعالبینما،بالغةحیواناتلتتكون
UNS WEmbryology Large  resourceذلكفيیراجع.  حللهابتاألمر

ofinformation  and media .



-١٣٨٥-

ْومتطابقة وراثیا من خالیا الخصیة المتسرطنة ثم عرضت ھذه الخالیا  َ ِّ ُ ً
إلى حمض الریتینویك فتحولت وتمایزت إلى خالیا تشبھ الخالیا 

.ًالعصبیة ، وكونت أنواعا أخرى من الخالیا المتمایزة 

وفریقھ البحثي Pera,M.Fم تمكن العالم بیرا أف ١٩٨٩في عام -
من إنتاج ساللة خالیا متجانسة من خالیا بشریة جنینیة سرطانیة ، وقد 
أعطت جمیع الخالیا واألنسجة التي تحصل التي نحصل علیھا من 
الطبقات الثالث الجنسیة األولیة ، ولكن طاقمھا الكروموسومي غیر تام 

.)١(ما أنھا ذات قدرة محدودة على التمایز التلقائي في المختبرالعدد ، ك

.)٢(م تم إنشاء أول بنك خاص لحفظ دم الحبل السري١٩٩٢في عام -

من جعل Bongso,Aم تمكن العالم بونجسو أیھ ١٩٩٤في عام -
خالیا الكتلة الداخلیة للتوتیة البشریة في المختبر تعطي خالیا تشبھ 

) .٣(لجنینیة ، وبعضھا تمایز إلى خالیا الجلد األولیةالخالیا الجذعیة ا

م نشرت نتائج دراسة على زرع الخالیا الجذعیة ١٩٩٥في عام -
المستخرجة من دم الحبل السري في أقارب الطفل صاحب ھذه الخالیا 
وأظھرت النتائج أن ھذه الزراعات ناجحة ، ویقبلھا الجسم بنسبة 

) .٤(عالیة

م تمكن جیمس تومسون بوالیة مادیسون ١٩٩٦-١٩٩٥في عامي -
ویسكنسون األمریكیة وفریقھ البحثي من الحصول على خالیا جنینیة 
للقرد في حالة سلیمة ، وھي خالیا جذعیة جنینیة وافرة القدرات ، 
ولدیھا الكفاءة لكي تتحول إلى أنواع متخصصة من الخالیا ، وقد 

شبھ الخالیا الجنینیة وجدوا أن ھذه الخالیا الجذعیة من القردة ت
السرطانیة التي حصلوا علیھا من اإلنسان وھو ما جعلھم یؤمنون 

.٢٦صالسابق.مختارإیمان/ د،٥١صالسابق.الزعیريخالد/ د-١
.٣٧صالسابق.شحاتةماهر/ د-٢
.٢٦صالسابق.مختارإیمان/ د،٥١صالسابق.الزعیريخالد/ د-٣
.٢٧صالسابقالمرجع،٥٢صالسابقالمرجع-٤



-١٣٨٦-

بإمكان الحصول على ھذه الخالیا الجذعیة الجنینیة في المختبر من 
).١(اإلنسان نفسھ

م أظھرت نتائج األبحاث نسبة قبول الجسم للخالیا ١٩٩٧في عام -
األقارب وغیر األقارب الجذعیة المستخرجة من دم الحبل السري في 

.تقبل في غیر األقارب% ٢٩تقبل في األقارب و% ٦٣وكانت نسبة 

م تم إجراء أول عملیة من نوعھا في البرازیل ؛ حیث ١٩٩٨في عام -
تم زراعة الخالیا الجذعیة المستخرجة من دم الحبل السري لنفس 
الطفل الذي استخرجت منھ لعالجھ من مرض ورم أرومة العصبیة ، 

م عالجھ بالفعل باستخدام خالیاه الجذعیة المستخرجة من حبلھ وت
) .٢(السري والتي تم حفظھا بأحد البنوك في البرازیل

ًم أیضا تمكن جیمس تومسون وفریقھ وألول مرة في ١٩٩٨في عام -
التاریخ من الحصول على خالیا جذعیة جنینیة بشریة من الخالیا 

كانا یعالجان من مشاكل في الداخلیة لألرومة ؛ أخذت من زوجین 
الخصوبة ، ھذه الخالیا الجذعیة الجنینیة البشریة تمتلك طاقم 
ًكروموسومات سلیما وكامل العدد ، كما أنھا تتمتع بقدرتھا على إعطاء 
جمیع أنواع الخالیا التي تنتج من الطبقات الجنسیة الثالث أولیة في 

الحصول على المختبر ، وفي العام نفسھ تمكن جون جیرھارت من
.الخالیا نفسھا لكن من الخالیا الجنینیة الجرثومیة

م تمكن فریق من العلماء باسترالیا وسنغافورة من ٢٠٠٠في عام -
الحصول على خالیا جنینیة جذعیة بشریة من خالیا الطبقة الداخلیة 
لألرومة أعطیت من زوجین یتطلعان إلى إنجاب طفل ، وثبت فاعلیة 

تھا المتعددة على االنقسام والتمایز ألنواع أخرى من ھذه الخالیا وقدر
.الخالیا المتخصصة 

م أصبح لدى جیمس تومسون وفریقھ سالالت خالیا ٢٠٠١في عام -
Cell Lines للعدید من الخالیا الجذعیة الجنینیة البشریة

.٣٧صالسابق.شحاتةماهر/ د-١
.٣٧ص. السابقالمرجع-٢



-١٣٨٧-

واستخدمت طرق لجعل ھذه الخالیا الجذعیة تتمایز إلى أنواع أخرى 
صصة داخل المختبر ، وبدأ العلماء في البحث عن من الخالیا المتخ

طرق إلنتاج خالیا وأنسجة بشریة بغرض نقلھا إلى من یحتاج إلیھا 
).١...(مثل الخالیا العصبیة وخالیا القلب وخالیا البنكریاس 

.م تم إجراء أول جراحة ذاتیة للخالیا في أمریكا ٢٠٠١في عام -

عملیة لزراعة الخالیا الجذعیة م تم إجراء ثالثة آالف٢٠٠٣في عام -
المستخرجة من دم الحبل السري على مستوى العالم

م نجح فریق إنجلیزي في إنتاج مثانة بالستولیة ٢٠٠٥في عام -
.بشریة من خالیا جنینیة 

ًم تم إنتاج خالیا جذعیة مھندسة وراثیا من خالیا جلد ٢٠٠٧في عام -
.بالغة لھا صفات خالیا أجنبیة 

م تم اإلعالن عن طریقة جدیدة إلنتاج خالیا جذعیة ٢٠٠٨ام في ع-
) .٢(دون استخدام الفیروسات كوسیط

ویراجع،٢٧صالسابقمختارإیمان/ د،٥٢صالسابق.الزعیريخالد/ د-١
األخالقیاتالمستقبلاألبحاثالجذعیةالخالیاندوةأعمالمجموعذلككلفي

،هـ١٤٢٨شوال٢٥-٢٣الموافقم٢٠٠٧رنوفمب٥-٣منالفترةفيالتحدیات
.بعدهاوما٥٦صالطبعالمفيجدیدةثورةالجذعیةالخالیا. حامديخالد/ د
.٣٧صالسابق.شحاتةماهر/ د-٢



-١٣٨٨-

املبحث األول 

أنواع اخلاليا اجلذعية وطرق احلصول عليها وضوابطها

وفيه ثالثة مطالب 

.أنواع اخلاليا اجلذعية :املطلب األول 

.طرق احلصول على اخلاليا اجلذعية: ني املطلب الثا

.ضوابط استخدام اخلاليا اجلذعية : املطلب الثالث 

اجلذعية وطرق احلصول عليها             

-:وفيه ثالثة مطالب 



-١٣٨٩-





تنقسم الخالیا الجذعیة حسب المصدر الذي أخذت منھ إلى خالیا جذعیة 
یا جذعیة بالغة حسب التفصیل اآلتي جنینیة وخال

.الخالیا الجذعیة الجنینیة -:ًأوال 

وھي كأي خلیة جذعیة غیر متمایزة تؤخذ من خالیا الكتلة الخلویة 
أیام من عمر الجنین ٥إلى ٤ًالداخلیة في األرومة ، وتحدیدا في عمر 

ة ، كما یمكن أخذھا من خالیا األبیبالست وھي خالیا الكتلة الخلوی
الداخلیة نفسھا ، ولكن في طور الحق ، وھي خالیا لھا القدرة على 

)١ً(تجدید نفسھا ، وإعطاء جمیع أنواع الخالیا تقریبا

وھذه الخالیا لھا القدرة على االنقسام الالمحدود في المزارع الخلویة 
لكي تعطي فیما بعد الخالیا المتخصصة ، حیث إنھ بعد تكوین البویضة 

خلیة كاملة الفعالیة یوجد فیھا القدرة على تكوین إنسان الملقحة تتكون
كامل بجمیع أعضائھ ، وعند انقسامھا إلى خلیتین یوجد في كل خلیة 
منھما القدرة على تكوین جنین كامل عند زرعھ في رحم المرأة ، وھو 

، وقبل أن تصل ھذه الخلیة إلى ) ٢(ما یفسر ظاھرة التوائم المتطابقة
خلیة أي المرحلة التي تسمى الكیسة ١٢٨ة تتجاوز المرحلة الجنینی

ًاألریمیة، وتعد الخالیا الجذعیة الجنینیة مصدرا غزیرا ونقیا للخالیا  ً ً
، وتنقسم ھذه الخلیة فیما بعد إلى عدة انقسامات لتعطي ) ٣(الجذعیة

مرحلة تعرف بالبالستوسایت التي تتكون من طبقة خارجیة من الخالیا 
ن المشیمة واألنسجة الداعمة األخرى التي یحتاج المسئولة عن تكوی

سابقمرجع،القاويزهیرمحمد/ د،٥٥صسابقمرجع.الزعیريخالد/ د-١
.١٢ص

.هابعدوما٢٩صسابقمرجع.مختارإیمان/ د-٢
.١٢صسابقمرجع.القاويزهیرمحمد/ د-٣
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إلیھا الجنین أثناء عملیة التكوین في الرحم ، بینما الخالیا الداخلیة 
) .١(یخلق هللا منھا أنسجة الكائن الحي المختلفة

والحصول على الخالیا الجذعیة ال یأتي عن طریق تلقیح طبیعي یتم في 
ل والمختبرات التي یجري فیھا الرحم للمرأة ، ولكن یكون في المعام

عملیات اإلخصاب الصناعي لعالج حاالت العقم ، حیث یوجد من ضمن 
الفائض من ھذه العملیات ، ولكن ینبغي أن یتم ذلك بعد موافقة كتابیة 
من ذوي الشأن على ھبتھا إلجراء التجارب حتى ال تستغل بصورة 

لى مرحلة تعرف ، وبعد انقسامات عدة تصل ھذه الخالیا إ) ٢(تجاریة
بالبالستولة؛ حیث تنقسم إلى طبقتین إحداھما خارجیة تتكون منھا 
المشیمة واألنسجة الدعامیة األخرى للجنین أثناء تكونھ في الرحم ، 
والثانیة طبقة داخلیة تتكون من كتلة من الخالیا التي یخلق هللا منھا 

) .٣(أنسجة جسم الكائن البشري المختلفة

ا الجنینیة حتى بعد تخصصھا كخالیا عصبیة أو وتظل ھذه الخالی
عضلیة أو غیرھا تحتفظ برصید احتیاطي یتمثل في شكل خالیا جنینیة 
متخصصة ، حیث تفید نفس الشخص عند تلف بعض الخالیا في دورة 
حیاة اإلنسان ، فالخالیا األم الموجودة في الجلد یمكن من خاللھا 

عرف على الخالیا الجذعیة داخل ، وللت) ٤(تصنیع خالیا الدم والمناعة

.٥صسابقمرجع. السویلمعبدالعزیز/ د-١
الكیانحرمةضوءفيوالعلمیةالطبیةالتجارب.منصورحسنمیرفت/ د-٢

.٤٣٦صمقارنةدراسةالجسدي
دممقبحث،والفقهیةاألخالقیةوالقضایاالجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د-٣

/ د،٢١،٢٢صالمكرمةبمكةاإلسالميالفقهيللمجمععشرةالسابعةللدورة
دون٤ص/٢جالعالجیةواستخداماتهاالجذعیةالخالیاأسرار. العنزيقلیلفارس
مقدمبحث،علمیةنظرةالجذعیةالخالیا.الكریمعبدالعزیزبنصالح/ د،تاریخ
.٢٩صم٢٠٠٣المكرمةبمكةإلسالمياالفقهيللمجمععشرةالسابعةللدورة

رؤیةالبشریةاألعضاءواستنساخالجینيالعالج.مصباحعبدالهادي/ د-٤
البیضاءدار. ط١٧صوالعشرینالحاديالقرنخاللوالعالجللطبمستقبلیة

١٩٩٩أولى
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المختبر جعل هللا سبحانھ لھذه الخالیا عالمات تدل علیھا وترشدنا إلیھا 
، إذ یبرز فوق سطح ھذه الخالیا ما یسمى بالمستقبالت 

Receptors وھي عبارة عن بروتین متخصص ؛ بل في أعلى ،
وائي ًدرجاتھ یوجد منغرسا فوق سطح الخلیة ، ویبرز منھا كما یبرز ھ

التلفاز فوق سطح المنزل الستقبال جزیئات خاصة واالتحاد معھا للقیام 
بوظائف معینة في الخلیة واالئتالف مع غیرھا من الخالیا ، وقد وجد 
العلماء ضالتھم في ھذه المستقبالت واستخدموھا كعالمات لالھتداء بھا 

، على الخالیا الجذعیة ، وھذه العالمات تختلف وفق مصدر الخالیا
فالخلیة الجذعیة للفأر تختلف عن الموجودة في اإلنسان ، كما تختلف 
عن الموجودة في القرد ، وبذلك یمكن التعرف على الخلیة ، وعلى 
ًالطور الذي تكون فیھ ، كما یتعرف على مصدرھا إن كان إنسانا أو 

) .١(غیره

ًوالحصول على خلیة جذعیة استغرق عشرین عاما في المعامل 
رات بعد الوصول إلى ھذه الخلیة من الحیوان ، حیث عكف والمختب

ًجنینا تتراوح ٣٦جیمس تومسون وفریقھ البحثي بعد الحصول على 
أعمارھم بین یوم وستة أیام ، وقد حصلوا علیھا عن طریق التلقیح 

الصناعي ألزواج یعانون من مشاكل الخصوبة وعدم القدرة على 

.٧٢صسابقمرجع،الجذعیةالخلیة.الزعیريأحمدخالد/ د-١
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في الوصول إلى طور األرومة ٣٦من ) ١(زیجوت١٤اإلنجاب ، نجح 
، ومن خالل األربعة عشر أرومة تمكن الباحثون من الحصول على 
خمس سالالت من الخالیا الجذعیة الجنینیة ، ثنتان منھا ذكریة ، 

ومن األرومة أخذ الباحثون خالیا الكتلة الخلویة ... وثالث منھا أنثویة 
فزة على نمو الداخلیة وزرعوھا في أطباق خاصة ؛ بھا مواد مح

ًیوما من زراعة ھذه الخالیا الجنینیة ١٥إلى ٩الخالیا الجنینیة ، وبعد 
كانت الخالیا قد انقسمت وكونت تجمعات أو تكتالت خلویة أخذت 
الخالیا المحیطة بھذه التجمعات الخلویة بطریقة كیمیائیة أو میكانیكیة 

نفس المكونات أو باستخدام أشعة اللیزر ، وزرعت ثانیة في أطباق لھا 
الالزمة لنمو ھذه الخالیا ، ثم أعید عزل الخالیا وزراعتھا بنفس 
الطریقة السابقة عدة مرات حتى تم الحصول على سالالت نقیة من 

) .٢(خالیا جنینیة جذعیة

األمشاجمناثنیناتحادیشكلهاالتيالخلیةبهعنىیمصطلح: زیجوت-١
یتطورالذيالحيالكائنًأیضاویعنى،االنقسامقبلالملقحةالبویضةًوخصوصا

الرحمإلىرحلتهاالجدیدةالخلیةتبدأمباشرةاإلخصابوبعد،الملقحةالبییضةمن
،الالقحةأوZygoteبالزیجوتالمخصبةالخلیةوالوراثةاألجنةعلماءویسمي
الالقحةأووالزیجوت) األمشاجأوالنطفة(القرآنيالتعبیراستخدامواألصح

الواحدعنوزنهایزیدوالالملمیترمنعشرعنطولهایزیدال) الملقحةالبویضة(
،منهااألكبرالجزءالماءیكونكما،الماءبهاویحیط،الجراممنالملیونفي

" مهینماءمننخلقكمألم" المهینبالماءالقرآنفيیتهاتسمكانتهناومن
حتىللحملاألولىاللحظةمنالتطورهذاویمتد،٢٠رقمآیةالمرسالتسورة
تصبحالحملمناألولىالثالثةاألیاموخالل،بدایتهمنالسابعأوالسادسالیوم

علیهایطلقولذلك،التوتةشكلوتأخذ،خلیة١٦منمؤلفة" األمشاج"النطفة
فيالجنینحمایة.المباركإبراهیمالشیخعلي/ أراجع. التوتةطوراألجنةعلماء

.م٢٠٠٩الحدیثالجامعيالمكتب.ط٢٧صمقارنةدراسةوالقانونالشریعة
٧١صسابقمرجع.الزعیريخالد/دالمعنىنفسفيیراجع-٢
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أنواع اخلاليا اجلذعية



جموعات باعتبار قدرة ھذه تنقسم الخالیا الجذعیة الجنینیة إلى ثالث م
-:المجموعات على تكوین خالیا وھي 

خالیا جذعیة كاملة القدرة ،  وھي عبارة عن مجموعة -:النوع األول 
من الخالیا تتكون بعد ساعات من تلقیح البویضة ، وھي سابقة على 

، وسرعان ما تبدأ البویضة المخصبة في ) ١(المرحلة المسماة بالتوتیة
ة مرات حتى تضع اللبنة األولى للتوتیة ثم األرومة التي االنقسام عد

یتشكل الجنین الكامل منھا ، وعددھا ال یتجاوز العشرات ، ویطلق 
البعض علیھا الخلیة السحریة ، حیث إن كل خلیة من ھذه الخالیا لھا 
القدرة الكاملة بمادتھا الوراثیة على إعطاء جنین كامل متى عزل 

ر الظروف المناسبة للنمو، وھو المشاھد في بعضھا عن بعض ، وتواف
، ویمكن عن طریق ھذه الخلیة إجراء االستنساخ ) ٢(التوائم المتطابقة

التكاثري عن طریق التشطیر أو االنقسام  الجیني ، وتمتاز بأنھا یمكن 
ًأن تظل غیر متمایزة ، حیث یطلق علیھا أیضا خالیا المنشأ ، ولو 

ا باإلمكان عن طریقھا الحصول على خالیا اقتطعت ھذه الخالیا لزراعتھ
المنشأ؛ التي بإمكانھا أن تتمایز فیما بعد إلى مختلف األنسجة في 

) .٣(الجسم البشري

خالیا جذعیة وافرة القدرات ، ویتم الحصول على ھذه -:النوع الثاني 
الخالیا من الكتلة الخلویة الداخلیة للجنین في طور البالستوسیست 

، وھي خالیا ال ) ٤)(ًفي ھذا الطورمكونا من أربعین خلیةیكون الجنین(

منمجموعة.٢٣صسابقرجعم،الجینيالعالج.مصباحعبدالهادي/ د-١
.٢صالسابق.سعودالملكبجامعةالباحثین

.٦٦صسابقمرجع.الزعیريخالد/ د-٢
٣٨١صسابقمرجع،والدینیةاألخالقیةالجوانب.صالحفواز/ د-٣
.٣٨٢صالسابقالمرجع-٤
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تستطیع إعطاء جنین كامل لكن یمكن أن تعطي جمیع أنواع الخالیا 
األخرى التي یتكون منھا الجنین باستثناء المشیمة والغالف 

، ومع ذلك فھي قادرة على تكوین جمیع األنواع األخرى ) ١(األمینوسي
) .٢(ھا الجسممن الخالیا التي یحتاج إلی

خالیا متعددة القدرة ، وھي خالیا جذعیة متخصصة ، -:النوع الثالث 
،ویعني ذلك أنھا غیر ) ٣(تمتلك القدرة على إنشاء خالیا نسیج معین 

، إال أن ھذا النوع ) ٤(قادرة على تولید كل أنواع الخالیا المتخصصة
ألداء وظیفة ًمن الخالیا یتطورالحقا للعمل على تكوین خالیا متخصصة 

محددة ، ومن أمثلتھا خالیا الدم الجذعیة المنتجة لخالیا الدم البیضاء 
) .٥(والحمراء والصفائح الدمویة

      وھي خالیا غیر متمایزة توجد
ًفي أنسجة متمایزة ، وتوجد في الكائن الحي البالغ ، وفي األطفال أیضا 

في عضو أو نسیج بالغ ، لذلك وصفت بأنھا خالیا ، وال توجد إال

.٦٦صالسابق.الزعیريخالد/ د-١
بمجلةمنشوربحث،ومستقبلهاحاضرهاذعیةالجالخالیا.الدهمشعبداهللا/ د. ٢

.١٧صهـ١٤٣١اآلخرربیع٩٤عددوالتقنیةالعلوم
١٤٥صالبشريالمستقبلاسترتیجیاتالجینوميالعصر.الخلفموسى/ د-.-٣

م٢٠٠٣یولیو٢٩٤عددالكویت.طالمعرفةعالمسلسلةبعدهاوما
السابق.الدهمشعبداهللا/ د،٢/٥الجذعیةالخالیاأسرار. العنزيفارس/ د-٤

١٧ص
٢صالسابق.سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٥
التيالخالیاعلىفقطتشتملالإنهاحیث،دقیقةغیرتسمیةالبالغةالخالیا-٦

ٕوان،واألجنةاألطفالخالیاًأیضاتشملولكنها،البالغینمنعلیهاالحصولیتم
المهتمةالعلمیةاألوساطفيتوجههناكثمومن،ألخرىمرحلةنمعددهاتفاوت

الدهمشعبداهللا/ د.آخرلمسمىالبالغةالخالیامسمىلتغییرالجذعیةبالخالیا
.١٧صسابقمرجع
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، وتبدو أھمیتھا في إمداد الجسم بالخالیا التي تموت ) ١(جذعیة بالغة
، وھذه الخالیا لھا القدرة ) ٢(نتیجة انتھاء عمرھا المحدد في النسیج

ًعلى تغییر مسارھا لكي تنتج نوعا آخر من الخالیا تحت ظروف معینة 
ًالجذعیة الدمویة التي یمكن أن تكون نوعا مختلفا ، ومثال ذلك الخالیا ً

من الخالیا مثل خالیا القلب والكبد وغیرھا، كما یمكن لخالیا نخاع 
العظم للبالغین إنتاج خالیا الكبد ، وتفید ھذه الخالیا تطور طرق العالج 
الخلوي ، حیث یمكن عزل الخلیة الجذعیة البالغة من المریض ، وتحت 

وجھ لالنقسام والتخصص في اتجاه معین ، ثم تزرع ظروف معملیة ت
بعد ذلك في أنسجة المریض المصابة ؛ مما یعمل على تقلیل نسبة 
رفض الجسم للخالیا الجدیدة ؛ ألنھا مأخوذة من نفس المریض ، 

) .٣(وبالتالي ال تحتاج إلى األدویة المثبطة للجھاز المناعي

لتي سبق وأن اختصت وتسمى خالیا بالغة لوجودھا في األنسجة ا
، فھي تسمى باسم مكانھا ، أو باسم ) ٤(كالعظام والدم والخالیا الدھنیة

ًالنسیج الذي توجد فیھ ، ویطلق عیھا أیضا الخلیة الجذعیة الجسدیة ، 
–لوجودھا في األنسجة الجسدیة فقط ؛ فال توجد في األنسجة الجنسیة 

الجنینیة تعتبر نادرة وھي بالنسبة للخلیة الجذعیة–على األقل اآلن 
الوجود ؛ حیث توجد خلیة جذعیة بالغة منشئة للدم واحدة في كل 
عشرة آالف إلى خمسة عشر ألف خلیة من خالیا نقي العظام ، فالعثور 

) .٥(علیھا یشبھ العثور على كنز

وال یعرف على وجھ التحدید أو الدقة متى نشأت الخالیا الجذعیة البالغة 
ًرى أن ھذه الخالیا قد تخلقت وتنحت جانبا ؛ منزویة ، إال أن البعض ی

.٤٣٩صسابقمرجع.منصورمیرفت/ د-١
عمرج،اإلسالميالفقهضوءفيمعاصرةطبیةقضایا. عیدالسقامحمد/ د-٢

.٢/٥سابقمرجع. العنزيفارس/ د،٧١صسابق
بعدهاوما٤٠صاألخالقیةوالقضایاالجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د-٣
.م٢٠٠٢أولىوالتوزیعللنشرالسعودیةالدر.ط
.٤٤١صسابقمرجع.منصورمیرفت/ د-٤
.٧٧صسابقمرجع،الجذعیةالخلیة.الزعیريخالد/ د-٥
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ًبعیدا عن فترة التنامي الجنیني المبكر ، وبذلك ابتعدت عن التمایز إلى 
خالیا متخصصة ، لكن ما زال الغموض یحیط بأسباب بقائھا كامنة غیر 
متمایزة لفترات طویلة ، بینما الخالیا التي حولھا تتمایز وتصل لمرحلة 

ام ، وھذا یدل على وجود صراعات وأحداث عظام تدور التخصص الت
ِسنریھم آیاتنا في اآلفاق ، وصدق هللا العظیم إذ یقول ) ١(داخل الجسد َ ْ ِ َِ َُ َْ ِ ِ

ُّوفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق َُ ُ َّ َ َ َ َْ ََّ َ َّ َْ َْ َْ ِ ِ ُِویقول٢ َوفي أنفسكم أفال َ َُ َْ ُ ِْ ِ َ
َتبصرون ُ ِْ ُ٣.

ًمتناثرة في أنسجة الجسم ، وتؤدي وظیفتھا طبقا وتوجد ھذه الخالیا 
ًللمكان الذي توجد فیھ ، فمثال الخلیة الجذعیة المضخة للدم توجد في 
نقي العظام ثم تتمایز إلى جمیع أنواع خالیا الدم البالغة ، مما یعني أن 
وظیفتھا تعویض وإحالل لخالیا الدم التي تجري في الدورة الدمویة 

أو المعیب ، فھي تمد الجسم بخالیا الدم التي ال سواء الناقص منھا
غنى للجسم عنھا ، وھي بذلك تختلف عن الخالیا الظھاریة المبطنة 
ًللجھاز الھضمي ، وتحدیدا خالیا األمعاء الدقیقة التي تتمایز فیھا 
ًالخالیا الجذعیة الظھاریة للمعي ؛ تبعا الحتیاجات المعي نفسھ ، وھذا 

ًدم تمایز الخلیة الجذعیة البالغة یكون تبعا لبیئة یعني أن تمایز أو ع
) .٤(الخلیة ، ولما یحیط بھا من مؤثرات

وقد عثر على الخالیا الجذعیة البالغة في البنكریاس والكبد وقرنیة 
العین والشبكیة والمخ والحبل الشوكي ونقي العظام واألوعیة الدمویة 

لطبقة الظھاریة للجلد ، والدم الطرفي والعضالت الھیكلیة بین خالیا ا
وفي التجاویف الواقعة بین الخالیا المبطنة للجھاز الھضمي ، ولب 

) .٥(األسنان ، ودم الحبل السري وجراب الشعرة

.٨٢صالسابقالمرجع-١
٥٣اآلیةمن: فصلتسورة-٢
.٢١اآلیة: الذاریاتسورة-٣
.بعدهاوما٨٢صسابقمرجع. الزعیريخالد/ د-٤
. ٨٣صالسابقالمرجع-٥



-١٣٩٧-

وھناك بعض الفروق بین الخالیا البالغة والجنینیة ، تتمثل في إنتاج 
المساعد على االنقسام Telomeraseالخالیا الجنینیة ألنزیم 

، بخالف الخالیا الجذعیة البالغة الغیر منتجة لھذا األنزیم إال باستمرار
، ) ١(بكمیة قلیلة ؛ وعلى فترات متباعدة مما یجعلھا محدودة العمر

ویضاف لذلك أن الخالیا الجذعیة الجنینیة قادرة على التحول لجمیع 
أنسجة جسم اإلنسان ، بخالف البالغة التي ال تتمتع بھذه القدرة من 

، ومثل ھذه األبحاث یتوقع لھا أن تنتج أنسجة خاصة ) ٢(التحول
تستخدم لعالج المرضى ، كبعض السرطانات والسكري وبعض 
األمراض العصبیة ، وفي مراحل متقدمة قد یمكن إنتاج أعضاء متكاملة 

، ویضاف لذلك أن ) ٣(لزراعتھا لدى المرضى المحتاجین لنقل األعضاء
عت في المختبر في ظروف معینة تقوم الخلیة الجذعیة الجنینیة إذا زر

بتكوین خالیا متالصقة لدیھا القدرة على التمایز بطریقة تلقائیة ، 
ًوتعطي عددا من أنواع الخالیا المتخصصة ، بخالف البالغة عند 
زراعتھا ، وإذا أخذت الخالیا الجنینیة في المختبر وزرعت في فأر 

الخالیا المنزرعة ؛ فإن سبق تعطیل جھازه المناعي لكي ال یقوم بطرد 
ًھذه الخالیا سوف تتمایز وتعطي أنواعا من الخالیا ناقصة التخصص 
داخل ما یعرف بالكتل السرطانیة ، وتصبح الخالیا الجذعیة الجنینیة 
غیر المتخصصة غیر صالحة الستخدامھا في العالج على ھذه الحالة 

ول حتى تعطي بخالف الخالیا البالغة إذا زرعت في النسیج فإنھا تتح
خالیا مطابقة لنفس خالیا النسیج ، لتمیز برنامجھا بوجود خاصیة 

.٢/٥السابقالمرجع.العنزيفارس/ د-١
.٤٤٢صالسابقمنصورمیرفت/ د-٢
.بعدهاوما٧١صلسابقاالمرجع.عیدالسقامحمد/ د-٣



-١٣٩٨-

ًمما یجعلھا أھال الستخدامھا في العالج أو في اإلحالل محل ) ١(اللدونة
) .٢(أجزاء تالفة في نسیج أو في عضو ما

ومع وجود الفروق المذكورة بین الخالیا الجذعیة الجنینیة والبالغة إال 
ًض أوجھ التشابھ أھمھا ؛ أن كال منھما لدیھ القدرة على أن ھناك بع

االنقسام وتجدید نفسھا إلعطاء خلیتین مطابقتین للخلیة األصل ، وكذلك 
القدرة على إعطاء خالیا متخصصة تؤدي وظائف معینة في ظروف 
معینة ، كما أن طریقة العزل لھما متشابھة ، حیث یعتمد العلماء على 

بالت المنتشرة بسطح كل منھما ، كما أن كل من الواسمات أو المستق
الخلیتین لھا القدرة على االنقسام ، وإعطاء خالیا متخصصة إذا زرعت 
في حیوان تم تعطیل جھازه المناعي حتى ال یتم لفظ الخالیا الجدیدة ، 
ًوأخیرا لكل منھما القدرة على الھجرة لموطن اإلصابة ، وتعسكر عنده 

صصة عند زراعتھا في نسیج ما لدیھا القدرة ؛ حیث تعطي خالیا متخ
على االنتقال إلى مكان التلف أو مكان الجرح في الجسد للمشاكة في 

)٣(إصالحھا





ذكرت قبل ذلك أن الخالیا الجذعیة تنقسم إلى جنینیة وبالغة وطریقة 
-:لنوع كاآلتي الحصول على الخلیة الجذعیة تتحدد حسب ا

. الحصول على الخالیا الجذعیة الجنینیة -:ًأوال 

البالغةالجذعیةالخالیاقدرةوهو،خلويعبرالتمایزبهاالمقصود: اللدونة-١
مختلفآخرلنسیجمتخصصةأخرىخالیاإلىالتحولعلىمانسیجفيالموجودة

،البالغةالجذعیةالخالیافيعلیهاعثروقد،الجنینیةالنشأةفياألولعن
.٨٦صسابقمرجع. الزعیريخالد/ دراجع،هالممیزةوأصبحت

.٩٠صالسابقالمرجع-٢
.٨٩صالسابقالمرجع-٣
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-:یتم الحصول علیھا بإحدى الطرق اآلتیة 

   طریقة الدكتور جیمس طومسون ، حیث یتم فیھا
، )  ١(عزل الخالیا الجذعیة الجنینیة مباشرة في مرحلة البالستوسیست

وتنمیتھا في مزارع خلویة منتجة ویأتي بعد ذلك عزل ھذه الخالیا
ًخطوطا خلویة من الخالیا الجذعیة الجنینیة ، حیث تحول بعض ھذه 

، وقد حصل الدكتور ) ٢(الخالیا إلى أنواع من األنسجة المختلفة
طومسون على ھذه األجنة من عیادات الخصوبة ، حیث إنھا نتاج 

التكاثر عملیات التلقیح الخارجي ، والتي كونت في األساس بھدف
ولیس ألغراض بحثیة ، حیث تم تلقیح عدد كبیر من البویضات ، وال 

، وھو أول من ..یستخدم منھا إال عدد قلیل ویتم التخلص من البقیة 
تمكن من عزل وتنمیة الخالیا الجنینیة البشریة وتكوین خطوط خلویة 

) .٣(م١٩٩٨منھا عام 

   ، حیث یتم فیھا عزل طریقة الدكتور جیر ھارت
الخالیا الجذعیة من األنسجة الجنینیة التي حصل علیھا من األجنة 
المجھضة بعد حصولھ على موافقة المتبرعین الذین قرروا إنھاء 
ًالحمل اختیاریا ، كما أخذھا أیضا من الخالیا الجرثومیة الجنینیة  ً

وقد الموجودة في المنطقة التي تكون الخصي والمبایض في الجنین ، 
، والخالیا الجذعیة المأخوذة من ) ٤ً(م أیضا١٩٩٨توصل إلى ذلك عام 

ًالكرة الجرثومیة تعتبر أفضل أنواع الخالیا ؛ نظرا لقدرتھا الفائقة على 

بالحیوانالمخصبةالبویضةانقساماتمراحلإحدىهي: البالستوسیت-١
علىقادرةواحدةخلیةالمنويبالحیوانتلقحعندماالبویضةتكونحیث،المنوي
تنقسم،الفعالیةكاملةخلیةبأنهاتوصفأعضائهبمختلفكاملإنسانتكوین
فارس/ د.بالبالستوسیستتعرفمرحلةلتعطيانقساماتعدةالخلیةهذهبعدفیما

٢/٤العنزي
.٧٣صالسابق.عیدالسقامحمد/ د،٦صالسابق.السویلمعبدالعزیز/ د-٢
٣صلسابقا.الفیفيیحيمحمد/ وأ،الكریمعبدالعزیزبنصالح/ د-٣
.٣صالسابق.الكریمصالح/ د،٦صالسابق.السویلمعبدالعزیز/ د-٤



-١٤٠٠-

تشكیل جمیع أنواع الخالیا واألنسجة ، حیث یتم تنشیط مبیض المرأة 
اسلیة ، التي تعاني من عدم الخصوبة بأخذھا الھرمون المنمي للغدة التن

ًثم یأخذ الطبیب عددا من البویضات بواسطة الموجات فوق الصوتیة أو 
ًالمنظار ، ونظرا ألن العدد المأخوذ من اللقائح كبیر فال یمكن إعادتھ 
كلھ لرحم المرأة لكي ال یعرضھا لمخاطر الحمل المتعدد ، ومن ثم یعاد 

لباقي من لقاحین أو ثالثة على األكثر إلى رحم المرأة ، ویحتفظ با
درجة تحت ١٧٠النتروجین تحت أقل من (اللقاحات في ثالجات خاصة 

، وعند فشل عملیة الزرع األولى یعاد األخذ من ھذه اللقاحات ، ) الصفر
ویعاد الزرع في رحم المرأة مرة أخرى ، وإن تمت العملیة بنجاح فإن 
ھذه اللقائح المجمدة تخرج من النتروجین وتنمى للیوم الخامس أو

) ١(السادس ویتم وقف نموھا لعزل الخالیا الجذعیة من الكتلة الداخلیة
.

 االستنساخ العالجي ، حیث تم أخذ بویضة حیوان
طبیعیة وأزال العلماء منھا النواة في ظروف معملیة خاصة ، ثم أخذت 
نواة من خلیة جنسیة غیر البویضة والحیوان المنوي ؛ وأدمجت مع 

ضة المنزوعة النواة فكونت خلیة جدیدة ذات قدرة كاملة على البوی
تكوین كائن حي كامل ، فھي خالیا كاملة الفاعلیة ، وتنمو إلى طور 
ًالبالستوسیت وخالیا الكتلة الداخلیة لتكون مصدرا للخطوط الخلویة ، 
وھي نفس الطریقة المتبعة في االستنساخ ؛ ولكن لیس ھدفھا إنتاج 

ل المراد الحصول على الخالیا الجذعیة الجنینیة إنسان كامل ، ب
لتستخدم في العالج ، ومیزة ھذه الخالیا التطابق التام مع الجنین الذي 
أخذت منھ ؛ مما یساعد على التغلب على الرفض المناعي لألنسجة ، 

، ) ٢(كما أن لھا القدرة على تكوین جمیع أنواع األنسجة داخل الجسم
یتوالى انقسام الخلیة حتى تصل إلى مرحلة ًومن فوائدھا أیضا أنھ

البالستوال التي تحتوي على كتلة الخالیا الداخلیة ، ثم یتم فك ھذه 

وما٣٠صوالفقهیةاألخالقیةوالقضایاالجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د١
١٦صالسابق.شفیقجود/ أأبعدها

صالحفواز/ د، ٦صالسابق.سعودالملكجامعة.الباحثینمنمجموعة-٢
.١١٠صالسابق.الزعیريخالد/ د،٣٨٩صالسابق.
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الخالیا للحصول على الخالیا الجذعیة التي یمكن زراعتھا في مزارع 
خاصة للحصول على النسیج المطلوب ، مثل خالیا القلب 

) .١(والبنكریاس

وقد اكتشفت شركة ) ٢(ة من المشیمةالحصول على الخالیا الجذعی
Anthr oJehesis م ، ٢٠٠١أخذ ھذه الخالیا من المشیمة عام

ًوتعتبر مصدرا غنیا بالخالیا الجذعیة ، ویمكن تنمیة ھذه الخلیة  ً
وتكثیرھا لكمیات كبیرة ، وتعد المشیمة المصدر األمثل للخالیا الجذعیة 

فاة ، فال ضرر في االنتفاع ً، حیث إنھا غالبا یتم التخلص منھا بعد الو
) .٣(منھا في ھذا األمر

حیث كشفت ) ٤(الحصول على الخالیا الجذعیة من الحبل السري
التجارب العلمیة احتواء الحبل السري على عدد ھائل من الخالیا 
الجذعیة یمكن استفادة الطفل المولود أو أحد أفراد أسرتھ منھا ، وقد 

الوالدة ھو الغالب ؛ إال أن كان التخلص من الحبل السري بعد
االكتشافات ذات القیمة الكبیرة للحبل السري تجعل االحتفاظ بھ كوقایة 
ًمن الظروف المرضیة الطارئة خیارا أولى وأقوى ، وتظھر أھمیة دم 
الحبل السري والخالیا المأخوذة من معالجتھا لجمیع أمراض السرطان 

.بعدهاوما٣٥صسابقمرجع،الجذعیةالخالیا. مختارإیمان/ د-١
والطیورالثدییاتفيبالجنینالمحیطالخارجيالغشاءهي: المشیمة-٢

یقعالذيالمحيالكیسسطحعلىخارجیةطیةمنالمشیمةوتتكون،والزواحف
أربعةأحدهيوالمشیمة.. الجریبیةالخالیاطریقهعنوتنمويالمحالغالفخارج

الغذاءیوفرالذيالسلويالبیضبناءفيوظیفتهاتتمثلبالجنینمحیطةأغشیة
.وكیبیدیاعنًنقال" ًحیالبقائهالمطلوبةوالحمایة

. ٧صالسابق. سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٣
عملیةبعدوالمشیمةالسريالحبلفيالمتبقيالدمهو: السريالحبلدم-٤

غیرخالیاوهي،الجذعیةالخالیامنكبیرةكمیاتعلىباحتوائهویتمیز،الوالدة
أيلتكوینمعینةغذائیةظروففيوالتطوراالنقسامعلىقادرةأنهاإالمتمایزة

بحث٢٦صالسريلالحبدمبنوك،الجمعةعليبنمحمد/ د.الخالیامننوع
.هـ١٤٣١اآلخرربیع٩٤العدد،والتقنیةالعلومبمجلةمنشور
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ًلسنین عددا ، وألنھا ذات ، وتتمیز بقابلیتھا لمقاومة ظروف التجمید
قوة تناسلیة متعددة ؛ فلدیھا القدرة على التطور ألي نوع من أنواع 

ملیون خلیة ٢٠٠الخالیا الجذعیة ، كما أن أعدادھا وفیرة قد تصل إلى 
، وال یوجد مخاطر في استخالصھا من الحبل السري ، كما أن قابلیة 

سواء كان لألقارب أو الجسم لھا بنسبة أعلى من غیره من الخالیا ؛ 
لغیرھم ؛ إال أن غالب االستفادة لألھل واألقارب ، وما زالت التجارب 
جاریة الستفادة غیر األقارب بصورة أعلى وأكبر ، وقد أنشئت بنوك 
ًلحفظ دم الحبل السري والمشیمة ، نظرا لألھمیة المرجوة والكبیرة في 

بینھا مصر ، كما مجال العالج ، وانتشرت في معظم دول العالم ومن 
یوجد في معظم الدول العربیة ، وحفظ ھذه الخالیا یتم في بنوك عامة 

، ویوجد في دبي بنوك عامة وخاصة لھذه الخالیا ، ) ١(أو خاصة
ویوجد في جدة شركة خاصة لحفظ الخالیا لمن یرغب مقابل أجر ، 
ویتم اتخاذ إجراءات خاصة تضمن عدم العبث بھذه الخالیا ، ویحق 

) ٢(بھا متابعة سیرھا كمتابعة أرصدتھ المالیة في البنوكلصاح

-):٣(الحصول على الخالیا الجذعیة من السائل األمینوسي

من الخالیا الجذعیة التي لھا القدرة % ١حیث یحتوي ھذا السائل على 
على التحول ألي نوع من الخالیا المتخصصة ، كما أن ھذه الخالیا لھا 

.بعدهاوما٤٤٣صالسابق.منصورمیرفت/ د-١
.٢صالسابق.الجذعیةالخالیا.المنجدصالحمحمد/ أ-٢
بالجنینیحیطومقفلرقیقغشائيكیسعنعبارة: األمینوسيالسائل-٣

السابعالشهرفيذروتهیبلغحتىالجنیننمومعیزدادئلساوبهتامةإحاطة
ًتدریجیایقلثمجرامالكیلوونصفكیلوووزنهاللترونصفلترحجمهیبلغحتى
زیادةفیهایزدادحیثخاصةحاالتفيإال،واحدلترإلىالوالدةقبلیصلحتى

بیناإلنسانخلقالبارعليمحمد/ د.توأموجودأوالسكريالبولمثلمفرطة
م١٩٩٩عشرةالحادیة،والتوزیعللنشرالسعودیةالدار.ط٤١٧صوالقرآنالطب

.
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یمكن استخدامھا لتشكیل خالیا دماغیة أو عظمیة القدرة على التجدد ، و
)١(أو خالیا كبدیة الستخدامھا في األغراض العالجیة

.الحصول على الخالیا الجذعیة المأخوذة من غیر األجنة : ًثانیا 
-:یتم الحصول على الخالیا الجذعیة من غیر األجنة من خالل 

یسمى بالخالیا خالیا األطفال والبالغین ؛ حیث تحتوي على ما -١
الجذعیة البالغة ، لكن كمیاتھا قلیلة ، ویمكن الحصول علیھا من نقي 
العظام ، وكذلك من الجلد والدھون التي تحتھ ، وكذلك من الجھاز 

.العصبي أو الھضمي 

ًوتؤخذ ھذه الخالیا أیضا من الجنین المجھض أیا كان ، وفي أي -٢ ً
د من أنسجة الجنین مرحلة من مراحل الحمل ، حیث توجد في عد

كالنخاع العظمي واألجھزة كالھضمي والتنفسي ، كما توجد في الكبد 
واألعضاء ، وتوجد كذلك في الجلد ، ویفتح العالج بھذه الخالیا الباب 
لعالج كثیر من األمراض العصبیة ، واألجنة المأخوذة منھا إما أن 

أو بطلب من ) ٢(ًتكون من تلك األجنة التي سقطت تلقائیا أو بسبب طبي
.وسنتكلم عن أحكامھا الفقھیة والقانونیة في حینھا ) ٣(ذویھ

.٣٧صالسابق.مختارإیمان/ د-١
طبیةغایةتحقیقبقصدإحداثهفياإلرادةتتدخلالذيهو: الطبياإلجهاضمعنى-٢

أثبتتلوكمابالجنینتتعلقأوحیاتهاعلىالحفاظبغرضالحاملبالمرأةتعلقتسواء
/ دذلكفيیراجع. الجنینمنهیعانيوراثيأوخطیرمرضوجودًیقیناالطبیةالفحوص

العربیةالنهضةدار.ط١١٢صمقارنةدراسةالجنائيالقانونفياإلجهاض.مروانمنال
.م٢٠٠٢

علمیةنظرةةالجذعیالخالیا،الكریمعبدالعزیزبنصالح/ دالمعنىنفسفيراجع-٣
بمكةاإلسالميالفقهيللمجمععشرةالسابعةللدورةمقدمبحثنبعدهاوما٩٨ص

ألجلًأصالالحملفیهیتممافهو: الطلبحسباإلجهاضوأما،م٢٠٠٣المكرمة
الجنینعمرحسبوینقصیزیدقدالحامللألمالمالمنمبلغمقابلاإلجهاض

الحملًأیضافیهیدخلأنویمكن،١٣١صالسابق.وانمرمنال/ دراجع،ومواصفاته
السفاحجریمةكحملوذویهاالحاملأمرافتضاحمنًخوفاأوكاالغتصابجرائمجراءمن

.اإلجهاضبجریمةالمتبوع
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الخالیا الجذعیة لم یتم استخدامھا على البشر مباشرة ، وإنما تم إجراء 
ًتجاربھا على الحیوانات أوال ، ولكن ھذه التجارب تعد أولیة وغیر 

من إجراء التجارب على اإلنسان لتقدم العلوم وتصویب كافیة ، فالبد
، وال یمكن الحجر على حریة البحث العلمي في اإلسالم ، ) ١(النظریات

وال أن یغفل التقدم العلمي في شتى مراحلھ ، إال أنھ البد من قیود بھا 
في إطار العلم وھو ما یتفق علیھ الجمیع ، وھذه القیود تتمثل في كون 

ًأدواتھ وتقنیاتھ نافعا للبشریة ویستخدم لصالحھا ولیس العلم بكل
، والخالیا الجذعیة نوع جدید من ) ٢(لإلضرار بھا أو لإلفساد فیھا

العالج بل ثورة في عالمھ ، فالبد وأن تخضع للضوابط حتى یمكن األخذ 
-:بھا ضمن أسباب العالج ، وتتمثل ھذه الضوابط في اآلتي 

یا الجذعیة أخذ باألسباب  فھي أخذ باألسباب في التداوي بالخال-:أوال 
والتداوي ال ینافي -بإذن هللا–ْطرق مواطن الداء والتغلب علیھا 

التوكل على هللا تعالى ؛ كما ال ینافیھ دفع الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادھا ، بل ال تتم حقیقة التوحید إال بمباشرة األسباب التي نصبھا 

ًیات لمسبباتھا قدرا ، وأن تعطیلھا یقدح في نفس هللا تعالى مقتض
المتوكل كما یقدح في األمر والحكمة ویضعفھ من حیث یظن معطلھا أن 
تركھا أقوى في التوكل ، فإن تركھا عجز ینافي التوكل الذي حقیقتھ 
اعتماد القلب على هللا في حصول ما ینفع العبد في دینھ ودنیاه ، ودفع 

اه ، والبد مع ھذا االعتماد من مباشرة األسباب ما یضره في دینھ ودنی

فيالحدیثةالفنیةالطبیةلألعمالالجنائیةالحمایةنطاق.سلیمانشعالن/ د-١
بالمنصورةالحقوقلكلیةمقدمةدكتوراةلةرسا.الوضعيوالقانونالشریعة
١٠صم٢٠٠٢

منشوربحث،وتطبیقتأصیلالعلميوالتقدماإلسالم.زارععبدالهادي/ د-٢
العددم٢٠٠١بدمنهوروالقانونالشریعةبكلیةوالقانونیةالفقهیةالبحوثبمجلة

عشرالسادس
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ً، وإال كان معطال للحكمة والشرع ، فال یجعل العبد عجزه توكال ، وال  ً
).١ً(توكلھ عجزا

التداوي بما ینفع ویدفع الداء ، الدواء الجائز التداوي بھ ما -:ًثانیا 
ء فھو یرى أھل الطب فیھ النفع فیھ ، وأنھ إن أمكن دفع الدواء بالغذا

أفضل ، وإن أمكن دفع كثیر األدویة بقلیلھا فھو أفضل ، وأن االكتفاء 
) ٢(باألدویة البسیطة أولى من المركبة

قبول المریض للعالج أساس في التداوي ، فمن شروط انتفاع -:ًثالثا 
العلیل بالدواء قبولھ واعتقاد النفع بھ ، فتقبلھ الطبیعة وتستعین بھ 

ًإن كثیرا من المعالجات تندفع باالعتقاد وحسن على دفع العلة ، حتى
) .٣(القبول وكمال التلقي  وقد شاھد الناس من ذلك عجائب

الحصول على رضا الشخص المأخوذ منھ ھذه الخالیا ، -:ًرابعا 
ویكون ذلك كتابة ، كما ال یجوز التصرف في ھذه الخالیا دون موافقتھ 

، والبد من بیان مقدار ) ٤(ادتھأو ولیھ الشرعي ؛ إن كان غیر معتد بإر
) .٥(ما یؤخذ ومدى الضرر المترتب ونوع البحث وآثاره

توافق أھداف العالج بالخالیا مع مقاصد الشریعة ، فال -:ًخامسا 
ًتعارض نصا شرعیا وال تؤدي إلى اإلضرار بأحد من الخلق ، وأال  ً

بیروتالرسالةمؤسسة. ط٤/١٥العبادخیرهديفيالمعادزاد. القیمابن-١
.م١٩٨٥

ثانیةالنفائسدار. ط١٩٤صالفقهیةالطبیةالموسوعة. كنعانأحمد/ د-٢
.م٢٠٠٦

.٤/٧٩السابق. القیمابن-٣
.١٥صالسابق.القاويزهیرمحمد/ د-٤
بحثالجذعیةالخالیامناألخرىواألدیاناإلسالمموقف.الغامديبدریة/ د-٥

.هـ١٤٣١اآلخرربیع٩٤عدد٩صوالتقنیةالعلومبمجلةمنشور
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ًضررا تكون المفاسد المترتبة علیھا متساویة مع المصالح أو أعظم 
) .١(منھا ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

ًالحصول على التراخیص الالزمة للعالج بالخالیا ، نظرا -:ًسادسا 
إلمكانیة استخدام ھذا النوع من العالج بطریقة تجاریة ربحیة قد تؤدي 
الرتكاب جرائم في حق اآلخرین فینبغي تشكیل لجنة لمنح تراخیص 

یا واإلشراف علیھا ، وعند ذلك یجري البحث في مراكز أبحاث الخال
ًمركز أو مستشفى مرخص من اللجنة المشار إلیھا سابقا ، وتقع 
المسئولیة عما یحدث من مخالفات على القائم بالبحث ، كما یلتزم 
المركز أو المستشفى المستقبل لھذه الخالیا بإعطاء بطاقات تعریفیة 

تم تحدیث المعلومات المدونة علیھا دائمة توضح تبعیة ھذه العینة ، وی
من الرئیس المباشر للمركز المستقبل تحت إشراف ورقابة اللجنة 

) .٢ً(المشار إلیھا سابقا

أال یؤدي إجراؤھا إلى محظور ، فیجب أن یكون إجراء العالج -:ًسابعا 
ًبالخالیا الجذعیة بعیدا عن اختالط األنساب ، وینبغي أن یكون بعیدا  ً

لكرامة اإلنسانیة ، فال تستعمل ھذه الخالیا في تجارب عما یمس ا
) .٣(مھینة

إعداد سجالت خاصة من المركز لألبحاث التي أجریت التجارب -:ًثامنا 
علیھا ، ینبغي قیام المركز القائم ببحوث الخالیا الجذعیة بإعداد 
سجالت خاصة تحت إشراف ومتابعة اللجنة لكل حالة یجري علیھا 

ًجمیع المعلومات الشخصیة الناتجة عن األبحاث جزءا ال البحث ، وتعد
یتجزأ من حقوق الشخص ، فال یجوز التصرف فیھا أو إعالنھا بدون 
موافقتھ ، كما ال یجوز التصرف بالعینة إال بعد موافقة اللجنة المشار 

) .٤(إلیھا

.٩صالسابقالمرجع-١
.١٥صالسابق.القاويزهیرمحمد/ دالمعنىنفسفي-٢
.٩صالسابقالغامديبدریة/ د-٣
.١٥ص. السابقالمرجع٤
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المحافظة على العینات وإعداد تقاریر دوریة عنھا ، حیث -:ًتاسعا 
المراكز التي تجرى فیھا ھذه البحوث بالمحافظة على العینات تلتزم 

وعدم إتالفھا أو التصرف فیھا إال بموجب محضر رسمي ، ولجنة 
مشكلة لھذا الغرض إذا انتھت الحاجة إلیھا أو طلب الشخص المعني 

) .١(ذلك

تمتع القائمین على بحوث الخالیا بالكفاءة المھنیة واألمانة -:ًعاشرا 
ً، فال یمكن أن تقیم حارسا على كل شخص إذا لم یكن ھناك والنزاھة

وازع من ضمیره وخلقھ ودینھ مع تمتعھ بالكفاءة المھنیة التي تخول 
لھ إنجاز عملھ بمھارة ، وال یجوز إجراء ھذه األبحاث بغرض شخص 

، وخالصة القول أن الخالیا الجذعیة قد أحطناھا بعدد ) ٢(أو أشخاص
لضمان عدم انزالقھا في مسارات خطرة أو ضارة من القیود والضوابط 

ألن األمل معقود علیھا في المستقبل في عالج أمراض استعصي 
.عالجھا أو تجدید عضو تالف 

.١٥صالسابق-١
.١٥صالسابقالمرجع-٢
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املبحث الثاني

جماالت استخدام اخلاليا اجلذعية

وفيه ثالثة مطالب 

. اء والدواء استخدام اخلاليا اجلذعية يف معرفة الد:املطلب األول 

استخدامات اخلاليا اجلذعية يف التطبيق : املطلب الثاني 
. العالجي 

.تقييم استخدام اخلاليا اجلذعية يف العالج : املطلب الثالث 
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املبحث الثاني

جماالت استخدام اخلاليا اجلذعية







استخدام الخالیا الجذعیة في معرفة مواطن الداء ، توجد أسباب -:أوال
كثیرة تدعو إلى تقدم العلوم الطبیة عن طریق استخدام الخالیا الجذعیة 
، ورأس ھذه األمور تتمثل في فھم األحداث التي تتخلل عملیة التكوین 

العوامل المؤدیة في اإلنسان ، والھدف من ذلك یكمن في التعرف على 
لتخصص الخالیا باتجاه ما ، فنشاط بعض ھذه الجینات أو كبح جماحھا 
یلعب الدور الرئیس في ھذه العملیة ، لكن ال یعلم على وجھ الدقة 
السبب المؤدي التخاذ الجینات لقرار التخصص ، وكذلك عوامل تنشیط 

ن أو تثبیط الخالیا ، فبعض األمراض الفتاكة التي تصیب اإلنسا
كالسرطان والعیوب الخلقیة یحدث نتیجة خلل في انقسام الخالیا 
وتخصصھا غیر الطبیعیین ، وباالھتمام بالخالیا الجذعیة والفھم 
الصحیح للعملیات الخلویة سیساعد على تحدید األسباب األساسیة 

، والوقوف على مواطن الداء یساعد بال ) ١(المسببة لألمراض الفتاكة
عالج األمثل والدواء الفعال ، فھناك الكثیر من العلل شك على اختیار ال

واألمراض السبب الفاعل فیھا یكمن في تعطل الوظائف الخلویة ، 
وتحطم أنسجة الجسم لعدد غیر قلیل من األمراض العضال كالزھایمر ، 

،الفیفيیحيمحمد/ أمعوله،٣٠صجذعیةالالخالیا.الكریمصالح/ د-١
.٢صسابقمرجع
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وإصابات الحبل الشوكي وأمراض ) باركنسون(ومرض الشلل الرعاش 
) .١(القلب والحروق والسكري وغیرھا

وعن طریق الخالیا الجذعیة یمكن التغلب على مشكلة الرفض المناعي 
، فالخالیا المشتقة من األجنة تختلف عن الجسم الذي یستقبلھا ، 
وتتركز بحوث الخالیا الجذعیة على تقلیل التباین النسیجي قدر اإلمكان 
ًواستخدام عملیة االستنساخ العالجي یعتبر أیضا طریقا للتغلب على  ً

، كما یمكن عزل الخالیا الجذعیة من ) ٢(التباین النسیجي عند المرضى
األمراض ذات األصل الوراثي من مرضى مصابین بھا والعمل على 
تولید خالیا متخصصة من ھؤالء المرضى لمساعدة الباحثین على فھم 

، وإذا أمكن معرفة المرض سھل تشخیص ) ٣(تطور ھذه األمراض
وعالج األمراض الوراثیة البالغة الصعوبة في الداء ومعرفة الدواء ، 

ًالعالج كان مجرد التفكیر فیھا  في عالجھا حتى وقت قریب یعتبر ضربا 
من الخیال ، فمن كان یجرؤ من العلماء أن یقول إن المریض بداء 
ًالسكري عنده خلل بجین إنتاج األنسولین ؛ مما یجعلھ عاجزا عن القیام 

جرؤ أن یتحدث عن إمكانیة الشفاء ؟ لكن بأداء وظیفتھ ، ومن كان ی
اآلن وببعض المواد القلیلة كالسكر الخماسي منزوع األكسجین 
والفوسفات وقاعدة نیتروجینیة وھي المواد التي یتكون منھا أي جین 
في الجینوم البشري كلھ ، ویمكن في المستقبل القریب للمریض 

ھا الجین ونستطیع وللطبیب أن یكون العناصر البسیطة التي یتكون من
عن طریقھا أن نعالج مشاكل طبیة كثیرة ، وإدخال الجین المطلوب 
لجسد المریض ھو المدخل الحقیقي والطریق الصحیح لنجاح عملیة 

) .٤(العالج

.٧٤صالسابق،عیدالسقامحمد/ د،٦صالسابق.العنزيفارس/ د-١
.١٤صالسابق.سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٢
الجذعیةالخلیةتقنیاتعلىالمترتبةالفقهیةاإلشكالیاتبعض.شفیقجود-٣
.٢٠صالسابق.
.١٢٠صالسابق. الجذعیةالخلیة.الزعیريخالد/ د-٤
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ومن المزایا التي جعلت الباحثین یستخدمون الخالیا الجذعیة كوعاء 
ن وجودھا ناقل للجین إنما ھو القدرة على تجدید نفسھا حتى یضم

الدائم في الجسد ، حتى یمكن ضمان وجود الجین المعالج باستمرار ، 
وعدم الحاجة إلدخالھ مرة ثانیة ، وقد استخدمت الخلیة الجذعیة في 
العالج بالجینات في أمراض كثیرة أشھرھا سرطان الدم والمخ والثدي 
والمبایض ، واستخدم في عالج مرض العوز المناعي الشدید ، 

) .١(ًأیضا في عالج اإلیدزواستخدم

وعن طریق استخدام الخالیا الجذعیة في معرفة مواطن الداء یمكن 
معرفة أسباب التشوھات الخلقیة التي تحدث أثناء نمو الجنین داخل 
الرحم في سائر أعضاء الجسم ، وكذلك معرفة أسباب اإلجھاض في 

لإلجھاض وإن كانت األسباب العامة) ٢(الحاالت غیر واضحة األسباب
تتمثل إما في وجود خلل في البویضة أو وجود عیوب خلقیة في الرحم 
، أو ورم حمید یؤدي لخلل في جھاز المرأة التناسلي ینتج عنھ ھذا 
التشوه ، ومن األسباب العامة أمراض الزھري والبول السكري ، 
وكذلك یساعد على وجود التشوھات في األجنة خلل في عمل 

الذي یعمل على تثبیت ) ھرمون البروجسترون(الھرمونات الجنسیة
ًالحمل ویقوم بإفراز المبیض والمشیمة ، ومنھا أیضا سوء التغذیة 
ًونقص بعض الفیتامینات وكذلك اختالف فصیلة الدم ، وأیضا الصدمات 

) .٣(النفسیة الشدیدة كوفاة الزوج

.١٣٧صالسابقالمرجع: ذلكفيیراجع-١
.٢٤صالسابق.الجینيالعالج.مصباحعبدالهادي/ د-٢
والقرآنالطببیناإلنسانخلق،البارعليمحمد/ دالمعنىنفسفيیراجع-٣

حیاة.فرجرمسیسنادیة/ د،م١٩٩٩عشرةالحادیةالسعودیةالدار.ط٤٢٨ص
محمد/دم،١٩٩١سیناأولىابندار.بعدهاطوما١٣٢صوصحتهاالمرأة

الجذعیةالخالیالندوةمقدمبحثًودینیاًإنسانیاالمشوهةاألجنةتخلیق.الزحیلي
.١٩صبالقاهرةاألخالقالتحدیاتالمستقبلاألبحاث
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. استخدام الخالیا الجذعیة في مجال العقاقیر والدواء-:ًثانیا 

تقوم الخالیا الجذعیة بالمساعدة في مجال البحث في إمكانیة تطویر 
، حیث إنھ باإلمكان ) ١(العقاقیر الطبیة واختبار مدى آثارھا وتأثیرھا

دراسة وتقییم فعالیة األدویة الجدیدة وخطورتھا على اإلنسان من عدمھ 
تولید باختبارھا على األنسجة والخالیا ؛ كاستخدام الخالیا الجذعیة ل

خالیا عصبیة لدراسة تأثیر دواء جدید ینتج لمعالجة الشلل الرعاش 
دون وجود مخاطر إلنتاج الخالیا المتخصصة داخل ) باركنسون(

، كما یمكن ) ٢(المختبرات بالتأثیر على الخالیا وانقسامھا للشكل المراد
االستغناء عن الدواء بإنتاج الخالیا المكونة لھ داخل الجسم ، حیث 

ل باحثون إلى نقل خالیا جذعیة من جنین فأر إلى خالیا تنتج توص
األنسولین في خطوة قد تؤدي إلى إلحداث ثورة في عالج مرضى البول 
السكري ، فقد استخدموا خالیا جذعیة جنینیة في الفئران لتولید أربعة 

إن كل : أنواع من الخالیا تحولت إلى كتل نسیجیة متخصصة ، وقالوا 
ألنسولین وھرمونات بنكریاسیة ، وتتجمع ككتل فوق الكتل تفرز ا

بعضھا تشبھ كتل الخالیا النسیجیة المنتجة لألنسولین في البنكریاس 
) .٣(والمسماة جزر النجر ھانز

والدواء حتى یخرج للجمھور بمادتھ الفعالة المقاومة للمرض یمر 
ال بمراحل من التجارب ، وأكثر ھذه التجارب تقع على الحیوان ، لكن

یمكن أن یطرح الدواء بعد تجربتھ على الحیوان فقط الختالف اإلنسان 
عن الحیوان ، لذلك البد من خضوع اإلنسان لھذه التجارب ؛ في ظل 
عقار دوائي غیر مؤكد النتائج ، وقد یقع منھ ضرر على اإلنسان وقت 
التجارب ، وربما أدى للوفاة ، لذلك كان استخدام الخالیا الجذعیة في 

ًرفة مدى تأثیر الدواء على ھذه الخالیا وخصوصا المتخصصة منھا مع

.٦صالسابق.العنزيفارس/ ،د٧٥صسابقمرجع. عیدالسقامحمد/ د-١
.١٣صالسابق.سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة-٢
.٢٠صالسابقالمرجع.شفیقجود-٣
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یؤدي نفس نتیجة التجربة على اإلنسان دون وجود الضرر المتوقع ، 
) .١ً(فإن نجحت انتقلت التجارب على اإلنسان بتوقع نتائج أكثر أمانا

ومن ضمن ھذه الفوائد العالجیة في مجال الدواء والعقاقیر الطبیة ما 
ریق بحثي بجامعة تكساس األمریكیة استخدام الخالیا الجذعیة قام بھ ف

لنقل عقاقیر السرطان لألورام مباشرة ، وبفاعلیة كبیرة تقلل من إصابة 
) المضاد للسرطان(األنسجة السلیمة ، فاستخدموا عالج إنترفیرون بیتا

وتم تعدیل الخالیا الجذعیة لترجمة جین تلك المادة العالجیة لتقوم ھذه 
الیا المبرمجة باستھداف خالیا السرطان البشریة المزروعة في الخ

الفئران دون غیرھا فلم یسبب ھذا النقل تأثیرات جانبیة كبیرة وبقي 
الدواء في الورم لفترات طویلة ، كما الحظ ھذا الفریق أن الفئران التي 
زرعت فیھا خالیا سرطان الثدي البشري وتم عالجھا بالخالیا الجذعیة 

ًة عاشت حوالي ستین یوما بینما عاشت الفئران التي حقنت المعدل
ًباإلنترفیرون بیتا وحده دون خالیا  إحدى وأربعین یوما والتي لم تتلق 

)٢(ًعالجا ولم تعالج بالخالیا عاشت سبعة وثالثین یوما





یمكن استخدام الخالیا الجذعیة . خدام األنسجة العالج باست-:ًأوال 
ًلزراعة الخالیا واألنسجة بدال من التالفة ، ویتم ذلك دون اللجوء 

-:ًالنتزاع العضو التالف وإحالل آخر محلھ ویتم وفقا للخطوات التالیة

الحصول على خالیا جذعیة جنینیة لتكوین خالیا وأعضاء الجسم -أ
)Human Pluripotent Stem Cells hpsc. (

،الشریفعبدالغفارمحمد/ بعدها،دوما١٨صالجذعیةالخالیا.البارمحمد/ د١
بقالساالجذعیةالخالیااستخداممشروعیة.بلحاجالعربي/ ،د٢صالسابق

.١١٩ص
١هامش٥١صالسابق. الجذعیةالخالیا.مختارإیمان/ د-٢
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جعل ھذه الخالیا تنقسم وتتكاثر إلى ما ال نھایة ، وتوجیھھا لتكوین -ب
خالیا الجسم المصاب ، ویتم الحفاظ على ھذا االنقسام بواسطة أنزیم 

.والمستخدم لكي تظل الخالیا في حالة تكاثر وانقسام " التیلومیریز"

مصاب ؛ حیث بعد حقن الخالیا الجذعیة تتجھ إلى مكان العضو ال-ج
توجد فیھ األوعیة الدمویة في حالة انقباض یمنع خالیا الدم الحمراء 
ًالحاملة لألكسجین من الوصول لألنسجة مما یحدث فیھا نقصا في 
ًاألكسجین ، ونظرا ألن الخالیا الجذعیة كبیرة الحجم فال تستطیع 

.المرور في ھذه األوعیة فتستقر في مكانھا وتنمو وتتكاثر فیھ 

تقوم الخالیا المجاورة للمكان الذي استقرت فیھ الخالیا الجذعیة -د
.بتنشیطھا لتتحول  لخالیا متشابھة لھا

بعد نشاط الخالیا الجذعیة في المكان المصاب تتحول لخالیا -ھـ
متخصصة ومشابھة لخالیا األنسجة ، فتستطیع التحور لتكون أوعیة 

وغیر ذلك من ..) س أعصاب ،عضالت ، كبد ، بنكریا(دمویة جدیدة 
) .١(األعضاء

وقد نجح العلماء في إحدى الجامعات اإلنجلیزیة في تطویر جزیئات 
ممغنطة یمكن استخدامھا لتوجیھ الخالیا الجذعیة إلى أماكن ) ٢(نانو

اإلصابة لمعالجة ضرر باألنسجة ، وتقوم التقنیة الجدیدة باستخدام 

.بعدهاوما٥٣صالسابقالمرجع-١
ویقصد،القزموتعني" نانوس"اإلغریقیةالكلمةمنمشتقنانوكلمةأصل-٢

التكنولوجیاأوالصغرفيالمتناهیةالموادتقنیةتعنيوهنا،صغیرشئكلبها
الالتيوالمركباتللجزیئاتاألساسیةالمبادئدراسةعلموهو،الدقیقةالمجهریة

حتىمعروفةمتریةقیاسوحدةأدقهوفالنانو،مترنانو١٠٠لقیاسهیتجاوز
،المیكرومترمناأللفمنوجزءالمترمنالبلیونمنواحدطولهویبلغ،اآلن

نانو٧٥٠٠٠ًتقریبایساويالرأسشعرةقطرفإنالواقعإلىالتعریفهذاولتقریب
عالمویعتبر،نانومتر٢٠٠٠إلىیصلالحمراءالدمخلیةحجمأنكما،متر

موقععنًنقال.الماكروعالموبینوالجزیئاتالذراتعالمبینالفاصلالحدالنانو
.النانولمعلوماتالسعوديالمركز
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ة الجھاز الوعائي مثل الخالیا الجذعیة ذات القدرة على عالج أنسج
الشرایین والقلب ؛ حیث یتم ربطھا بجزیئات نانو ممغنطة بغرض 
توجیھھا بشكل دقیق إلى موقع اإلصابة باستخدام مغناطیس خارج 
الجسم ، وقد أظھرت االختبارات زیادة عدد الخالیا الموجھة إلى موقع 

)١(یدةاإلصابة بالفئران بمقدار خمس مرات بعد استخدام التقنیة الجد

تعد أمراض القلب والشرایین . عالج أمراض القلب والشرایین-:ًثانیا 
ًمن أكبر مسببات الوفیات في العالم ؛ حیث یموت سنویا من جرائھا 

ملیون شخص ، ویتم عالج ھذه األمراض باستخالص ١٧حوالي 
خالیا جذعیة من نخاع عظم جسم المریض وزراعتھا في مزارع خلویة 

ثم حقنھا في األماكن المصابة للمریض ، ) المختبرات( خارج الجسم 
ًوتشیر نتائجھا إلى أنھا مشجعة جدا ؛ حیث رفع معدل ضخ الدم بنسبة 

بعد % ٣٠، وفي حاالت منفصلة تم نقص الشرایین بمعدل% ١٧
،وھذه الخالیا خالیا جذعیة مأخوذة ) ٢(حقنھا بمجموعة من ھذه الخالیا
عن النسخ المأخوذة من األجنة التي ال من العضالت للبالغین ، وتختلف

، وبنجاح ھذه العملیة یمكن مساعدة ثلث المصابین ) ٣(تزال محل جدل
، ویتوقع األطباء الذین قاموا ) ٤(بأمراض القلب في مراحلھا األخیرة

ًبھذه التجارب أن أن یصبح ھذا األسلوب العالجي ممكنا لإلنسان بعد 
م فریق بحثي بقیادة بتنجر بالحصول ، وقد قا) ٥(ثالث سنوات من اآلن

على الخالیا الجذعیة المكونة للدم وتحت ظروف خاصة في المختبر 
أعطت خالیا متخصصة ، ومنھا خالیا القلب ؛ ثم حقنت في فأر مصاب 
بأزمة قلبیة فوجدوا أن ھذه الخالیا تعوض الخالیا التالفة ، وأنھا تمنع 

.٣٣صسابقمرجع،الجذعیةیاوالخالالنانوتقنیة.النباهینسالممي/ د-١
الكریمعبدالعزیزبنصالح/ د،١٨صسابقمرجع.الدهمشعبداهللا/ د-٢
.٤صسابقمرجع.
.٣٨صسابقمرجع.الجذعیةالخالیابحوثمستجدات.شحاتةماهر/ د-٣
.٧٥صالسابق.عیدالسقامحمد/ د-٤
.٧صالسابق.العنزيقلیلفارس/ د-٥
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ي طریقھا للموت ، وتقلل من موت خالیا القلب المتضخمة التي كانت ف
) ١(خیوط الكوالجین التي تسبب تصلب عضلة القلب

بعد نجاح الباحثین في إنتاج خالیا الدم من . عالج أمراض الدم -:ًثالثا 
ًالخالیا الجذعیة فتح الباب إلقامة بنوك الدم ، وقد نجح العلماء أیضا 

والصفائح في إنتاج مستعمرات من كریات الدم الحمراء والبیضاء 
ًالدمویة المتشابھة التي تتشكل طبیعیا من النخاع العظمي ؛ وقد شملت 

) ٢(الدراسات الحدیثة خالیا جذعیة بالغة مأخوذة من نخاع العظام

ومن أھم األمراض المعالجة بالخالیا الجذعیة سرطان الدم الذي یصیب 
ھا ، مما خالیا الدم البیضاء ؛ حیث تفقد السیطرة على عملیة االنقسام ب

یؤدي إلى وجود عدد كبیر من خالیا الدم البیضاء ، وتكون بذلك قد 
تجاوزت القدر المطلوب لوجودھا ، وتعاج بتحطیم خالیا المریض 
النشئة للدم ؛ مع استبدالھا بخالیا جدیدة یتم الحصول علیھا من أحد 
أقارب المریض لعدم رفض الجھاز المناعي للجسم لھا ، وبھذه الطریقة 

كن ااالستغناء عن العالج الكیماوي واإلنترفیرون أو نقل نقي العظام یم
، كما تعالج أمراض الدم الوراثیة كفقر الدم أو العوز المناعي الشدید 

أمراض تظھر نتیجة اختالل إنزیم ما  مھم (وأمراض أخطاء األیض 
ًكما یستخدم أیضا في عالج مرضى ) وتظھر آثاره بعد الوالدة مباشرة

ًن الذین یعالجون كیمیائیا ، حیث إن العالج الكیمیائي یقوم بقتل السرطا
الخالیا السرطانیة شدیدة االنقسام ، ویصیب معھا الخالیا المنشئة للدم 
؛عن غیر قصد ، فتستخدم الخالیا الجذعیة المنشئة للدم لتحل محل 
المیتة ؛ ومأخوذة من المریض نفسھ من نقي العظام ، فتنقل لدورتھ 

ة وتجمع فیھا لتحفظ حتى انتھاء العالج الكیماوي ، ثم تدخل الدموی
ًالمریض مرة أخرى ، كما یتم استخدامھا أیضا في عالج سرطان الرئة 
وغدة البروستاتا والمرئ والبنكریاس والكبد والقولون ، وتؤخذ الخالیا 

عبدالهادي/ د،١٥٥صالسابقالجذعیةالخلیة. الزعیريأحمدخالد/ د-١
.بعدهاوما٢٧صالسابق.الجینيالعالج.مصباح

محمد/ د،٣٩صالسابق.شحاتةماهر/ د،٨صالسابق.العنزيفارس/ د-٢
.٧٦،صالسابق.عیدالسقا
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الجذعیة من قریب للمریض ثم یعطى الخالیا المنشئة للدم ویتابع ثالثة 
تابع عملیة ظھور خالیا جذعیة منشئة للدم جدیدة بالمریض أم أشھر لی

)١(ال؟

تأخذ . استخدام الخالیا الجذعیة في عالج أمراض المناعة -:ًرابعا 
ًأمراض المناعة أشكاال عدیدة ؛ فمنھا ما یصیب عضوا واحدا فقط كداء  ً ً
السكري الذي یصیب الخالیا البنكریاسیة ، وھذه یسھل عالجھا بالخالیا
ًالجذعیة نظرا لوقوع اإلصابة في موطن واحد فقط ، لكن المشكلة تكمن 
في أمراض المناعة التي تصیب أكثر من عضو في وقت واحد ؛ حیث 
یصعب توجیھ العالج إلى مواطن الداء المتعددة ؛ كمرض الذئبة الذي 
یصیب الكلیتین والعضالت والمفاصل والجلد والمخ واألعصاب ، لكن 

م ٢٠٠٠ریتشارد عام / الیا الجذعیة المنشئة للدم تمكن دباستخدام الخ
حقن المریض بمحفزات نمو : من عالج أمراض الذئبة باتباع اآلتي 

خاصة بالخالیا الجذعیة المنشئة للدم فتخلعھا وبكمیات كبیرة من 
مكانھا األصلي وھو نقي العظام إلى الدورة الدمویة ، ثم تؤخذ ھذه 

للدم من دم المریض وتزرع ثم تنقى من الخالیا الجذعیة المنشئة
الخالیا المناعیة األخرى الناضجة ثم تخزن ، وبعد الحصول على كمیات 
كافیة منھا تعد بالمالیین یعطى المریض أدویة لقتل الخالیا المناعیة 
الناضجة الموجودة في دمھ ، ویمكن أن یتم ذلك باإلشعاع لتحقیق ذات 

ا التي خزنت إلى دم المریض مرة أخرى الھدف ، وبعد ذلك تعاد الخالی
؛ فتذھب لنقي العظام ، وتبدأ في التمایز إلى خالیا مناعیة جدیدة 
وسلیمة وناضجة یستعید معھا المریض جھازه المناعي السلیم ، 
ویحدث تحسن ملحوظ في جسم المریض وینتھي بالشفاء بإذن هللا 

)٢(تعالى

بالخالیاالعالج.يالشنقیطعلي/ ،د١٧٧صالسابق.الزعیريخالد/ دراجع-١
.٩٤عددوالتقنیةالعلومبمجلةمنشور٣٠صواألوهامالحقائقالجذعیة

السابق.الشنقیطيعلي/ د،بعدهاوما١٨٨صالسابق.الزعیريخالد/ د-٢
.٣٠ص



-١٤١٨-

الج األمراض العصبیة وتلف استخدام الخالیا الجذعیة في ع-:ًخامسا 
جیرھارت وفریقھ البحثي من تحضیر الخالیا / تمكن د. خالیا المخ 

ًتومسون أخذا من الخالیا الجنینیة / العصبیة في المزارع ، وكذلك د
البشریة األم ، وأصبح ھناك أمل في عالج تلف خالیا المخ ؛ بعد أن 

ضھا ، ولكن شاع أن خالیا الجھاز العصبي والمخ غیر ممكن تعوی
تیرانس دیكون من الحصول / بإجراء التجارب على الحیوانات تمكن د

على خالیا عصبیة جدیدة من خالل زراعة ھذه الخالیا في مخ فأر 
ناضج ، فتحولت بعد فترة لخالیا عصبیة ، وأفرزت مادة الدوبامین 
وھي مادة من أھم الموصالت العصبیة في المخ ، ونقصانھا یؤدي 

) ١)(باركنسون(رة وخطیرة مثل الشلل الرعاش ألمراض كثی
، وقد ) ٣(، وغیرھا من األمراض التي لم یكن لھا عالج) ٢(والزھایمر

م من دمج تقنیتي النانو ٢٠١٠توصل العالمان سیكوفا وبینوفا عام 
والخالیا الجذعیة وأثبتت قدرتھما لعالج إصابات الدماغ والحبل 

جزیئات النانو ألكسید الحدید الشوكي واسترداد وظائفھما باستخدام
المتوازي المغناطیسیة عالیة القیمة في تتبع الخالیا المزروعة داخل 

حیث،تصلبهاأوالمخشرایینضیقبفعلیحدث: الرعاشالشللمرض-١
،الظهورفيالمرضأعراضفتبدأ؛المخجذعفيتعیشالتيالخالیاهذهتضمر
فيإالیحدثالالمرضوهذااألطراففيواهتزازالمفاصلحركةفيتیبسفیظهر

مجاالتهالمخخالیازراعة. المهديمختار/ دالمعنىهذافيراجع. متقدمةسن
للعوماإلسالمیةالمنظمةمطبوعاتسلسلة٦٢صالمستقبلیةوآفاقهالحالیة

.بالكویتیةالطب
االسمبهذاتسمیتهوتمتالشیخوخةأمراضأشكالمنشكلهو: الزهایمر-٢

ذلكفيراجع،المرضهذابوصفقامألمانيطبیبأزهایمرألواس/ دإلىنسبة
سلسلةضمنمطبوع١٠١صالوراثیةوالهندسةاإلنسان. عليمحمدعلي/ د

.م٢٠٠٣للكتابةالعامالمصریةالهیئة.ط،والحیاةالعلم
مرجع،عیدالسقامحمد/ د،٣٠صسابقمرجع.مصباحعبدالهادي/ د-٣

مرجع،العنزيفارس/ د،٤٠صسابقمرجع،شحاتةماهر/ د،٨٠صسابق
/ د،١٢صالسابق.سعودالملكبجامعةالباحثینمنمجموعة١١صسابق
.٢٢٠صالسابق.الزعیريخالد



-١٤١٩-

الجسم ؛ فإصابة الجھاز العصبي المركزي أو إصابة الحبل الشوكي 
ینتج عنھا تلف في األنسجة وتكوین حواجز كیموحیویة تعوق المحور 

وعن طریق جزیئات العصبي من التجدد وإنشاء خالیا عصبیة جدیدة ، 
نانو مع الخالیا الجذعیة یمكن استخدامھا كدعامة وجسر لتجدید 
المحور العصبي وإنشاء خالیا جدیدة تساعد وتوقف الجسم عن 

) .١(تكوینھا

استخدام الخالیا الجذعیة في عالج مرض السكري قام -ً:سادسا
دویة األطباء بحقن خالیا البنكریاس المنتجة لألنسولین مع إعطائھم أ

مثبطة للمناعة ، لكن واجھتھم مشكلة وھي أن األدویة المثبطة تحتاج 
ًلكمیات كبیرة من األنسولین مما یمثل عبئا فوق كاھل الخالیا المنزرعة 
ً، ویؤثر على كفاءتھا اإلنتاجیة ، إال أن فریقا بحثیا بجامعة ألبرتا بكندا  ً

لبنكریاس نجحوا في حقن مرضى السكري بكمیات كبیرة من خالیا ا
مستخدمین أدویة تخلو من الجلوكو كورتیزونات المثبطة لمناعة الجسد 

، كما توصل فریق بحثي أسباني بقیادة ) ٢(وحصلوا على نتائج باھرة
بیرنت سوریا إلى أن الخلیة الجذعیة المستنبتة في المختبر یجب / د

من ) ٣(معاملتھا بطریقة تجعلھا تتمایز إلى جمیع أنواع الخالیا األربع
خالیا جزر البنكریاس التي تعمل في تناسق عجیب ؛ لكي تضبط 

، وذكر ) ٤(مستوى الجلوكوز في الدم كما یریده جسد الكائن الحي
بعض الباحثین بأنھم استحثوا الخالیا الجذعیة الجنینیة في الفئران 

.٣٣صسابقمرجع.باهینالنسالممي/ د-١
.١٩٧صسابقمرجع.الزعیريخالد/ د-٢
بیتاخالیا-١-:هيالخالیامنأنواعأربعةمنتتكونالبنكریاسجزرخالیا-٣
-٢) .األنسولینهرمونوتفرز) البنكریاسخالیامن% ٩٠-٦٥منوتمثل(

،الجلیكاجونونهرموتفرز) البنكریاسخالیامن% ٢٠-١٥وتمثل(ألفاخالیا
سوماهرمونوتفرز) البنكریاسخالیامن% ١٠-٣وتمثل( داناخالیا-٣

خالد/ د) البنكریاسخالیامن% ١٠-١وتمثل(ب،بخالیا-٤،توستانین
.٢٠٠صالسابقالزعیري

.٢٠٠صالسابقالمرجع-٤



-١٤٢٠-

لتولید أربعة أنواع من الخالیا تحولت إلى كتل نسیجیة متخصصة تفرز 
ھرمونات بنكریاسیة وتتجمع فوق بعضھا لتكوین كتل تشبھ األنسولین و

كتل الخالیا النسیجیة المنتجة لألنسولین في البنكریاس والمسماة جزر 
وقد أشارت دراسات حدیثة إلى ) ١(النجر ھانز المفرزة لألنسولین

توصل العلماء لحقن خالیا جذعیة للبنكریاس أدت لعالج المرض بشكل 
) .٢(كامل

استخدمت . استخدام الخالیا الجذعیة لعالج أمراض الكلى -:ًسابعا 
الخالیا الجذعیة المنشئة للدم لزیادة مناعة مریض بسرطان الكلیة بأحد 
معاھد زراعة األعضاء بوالیة تكساس األمریكیة حینما تمكنوا من 
زراعة خالیا جذعیة منشئة للدم في مریض بسرطان الكلیة كعامل 

لمناعیة للمریض فاالستخدام ھنا لغرض مناعي مساعد لزیادة الخالیا ا
، وھناك تجارب أخرى ) ٣(ولیس من أجل تحویلھا إلى خالیا كلویة

تجرى اآلن بأخذ خالیا نخاع عظمي من أحد األقارب مع إعطاء األدویة 
المثبطة للجھاز المناعي ، حیث تقوم بعض خالیا الدم فیما یعرف 

لى الجسم بشكل عام ، والخالیا بالخالیا الجذعیة الدمویة بشن ھجوم ع
السرطانیة بشكل خاص ، لكن األمر في طور التجارب حتى اآلن ، إال 

) .٤(أنھ یبشر نتائج واعدة

باستخدام خالیا . استخدام الخالیا الجذعیة لعالج أمراض الكبد -:ًثامنا 
الدم الجذعیة األولیة توصل العلماء إلى أمل في العالج لمرضى الكبد ، 

حولت الخالیا المنزرعة إلى خالیا كبدیة ، كما تم مالحظة خالیا حیث ت
كبدیة ذكریة في كبد امرأة ، تم زرع نخاع عظمي من رجل فیھا ، 

یحيدمحم/ وأ،الكریمصالح/ د،٨١صالسابق.عیدالسقامحمد/ د-١
.بعدهاوما١١صالسابق.العنزيفارس/ د،٤صالسابق.الفیفي

.١٨صسابقمرجع.الدهمشعبداهللا/ د-٢
.بعدهاوما٢٩٤ص،سابقمرجع.الزعیريخالد/ د-٣
.٨١صالسابق.عیدالسقامحمد/ د،١١صالسابق.العنزيفارس/ د-٤



-١٤٢١-

ویمكن استخدامھا في عالج الكثیر من الحاالت التي تعاني الفشل 
) .١(الكبدي

تعد . استخدام الخالیا الجذعیة لعالج الحروق وأمراض الجلد-:ًتاسعا 
ابات الحروق من أكثر اإلصابات خطورة ؛ حیث تعري الجسم عن إص

غطائھ الذي یحمیھ ویساعده على تنظیم غالب الوظائف الحیویة ، وقد 
عرض بعض العلماء في مؤتمر الخالیا الجذعیة بكندا نتائج استخدام 

من % ٨٠خالیا جلدیة لعالج مرضى الحروق ؛ وقد فقدوا ما یعادل 
ًج أجزاء من الجلد معملیا باستخدام خالیا جذعیة الجلد ؛ فاستطاع إنتا

لنفس المریض وزراعتھا في أماكن مختلفة من الجسم ، وسرعان ما 
من % ٩٥نمت في مدة ال تجاوز ستة أشھر ، وتم بھا تعویض نحو 

) .٢(الجلد المفقود

استخدام الخالیا الجذعیة لعالج الروماتیزم وعالج المفاصل -:ًعاشرا 
طریقة جدیدة لعالج الروماتیزم والتھاب المفاصل ، تم استحداث. 

وتقوم على حفظ المكونات الھامة لنظام المناعة في الجسم ، وتسلیط 
األدویة الكیماویة على الباقي لتحطیمھا ، ویأتي دور الخالیا الجذعیة 
إلعادة بناء ھذا النظام على أسس سلیمة ، وقد تم ذلك على أیدي 

لنتائج أكلھا بعد أن شملت التجارب تسعة من باحثین ألمان ، وآتت ا
المرضى ؛ لم یمت منھم أحد ولم تتعرض حیاة أي منھم للخطر ، ونجح 

) .٣(العالج مع خمسة منھم

تمكن . استخدام الخالیا الجذعیة لعالج أمراض العقم -:حادي عشر 
علماء من جامعة لیدز ببریطانیا من زراعة خالیا المبیض المرأة في 

أس ، وبعد زراعة ھذه الخالیا بدأ المبیض ینتج البویضات ، سن الی

الملكجامعةمنباحثینجموعة،م.٤٠صسابقمرجع. شحاتةماهر/ د-١
.١٢صالسابق.سعود

السابقالمرجع.مصباحعبدالهادي/ د،١٨صالسابق.الدهمشعبداهللا/ د-٢
.٣١ص

السابق.شحاتةماهر/ د،بعدهاوما٨١صالسابق.عیدالسقامحمد/ د-٣
.٤٠ص



-١٤٢٢-

ومعنى ذلك أن المبیض تأثر بالخالیا التي أخذت من مبیض صغیر 
، وبالنسبة لعالج العقم ) ١(نشیط ، وبدأ برنامجھا الوراثي تعاد برمجتھ

ًعند الرجال قام أطباء من جامعة نیوكاسل البریطانیة أیضا بأخذ 
ًالرجل العقیم وتنبیتھ معملیا لیكون مھیئا إلنتاج الحیوان المنوي من ً

جنین حي ، مما یساعد ھؤالء الرجال المصابین بالعقم على أن یكون 
) .٢(لھم ابناء من أصالبھم بالطرق البیولوجیة

وبالنسبة إلعادة البرمجة ھذه ما ھي إال التفاف لعالج العقم ینافي ما 
مرأة وحیمن الرجل ؛ ثم یجري جبل هللا الناس علیھ من أخذ بویضة ال

اإلخصاب إما داخل الرحم ، أو في أنابیب االختبار ، وفي كلتا الحالتین 
أنا / ھناك رجل وامرأة ھما مصدر الخلیتین التناسلیتین ، وكما تقول د

ًإن األمر بات خطیرا ، إذ إنھ بھذه : سمادور بالكلیة اإلمبریالیة بلندن 
بویضة من إحدى خالیاه الجسدیة الطریقة یستطیع الرجل أن یعطي

البالغة ، وكذلك المرأة تستطیع أن تعطي حیمن الرجل ؛ األمر الذي 
یمكن المثلیین من الرجال والنساء أن یكون لھم أطفال مطابقون لھم 
ًوراثیا ، ومن ھنا تأتي التساؤالت الخطیرة عن جدوى استخدام الخلیة 

) .٣(ا الشكلالجذعیة في عالج العقم بھذه الطریقة وھذ

تمكن العلماء . استخدام الخالیا الجذعیة لعالج الشلل -:ثاني عشر 
بواسطة الخالیا الجذعیة من القضاء على شلل بالحیوانات في 
ًالمختبرات ؛ مما مكنھا من السیر مرة أخرى ، وھذا یعني فتحا في 

) .٤(عالم التداوي والعالج لإلنسان وإمكانیة سیر المشلول مرة أخرى

/ تمكن د. معالجة مشاكل اإلبصار بالخالیا الجذعیة -:ثالث عشر 
م من عالج أربعین ٢٠٠٥شیراز دایا في مستشفى الملكة فیكتوریا عام 

ًمریضا من فاقدي البصر بعد أن حصل على خالیا جذعیة بالغة من 
ًالمریض نفسھ أو من قریب لھ ، وتم لھم جمیعا رؤیة النور مرة أخرى 

.١٢صالسابق.العنزيفارس/ د-١
.٢٦٦صقالساب.الزعیريخالد/ د-٢
.٤٩صالسابق.مختارإیمان/ د-٣
.٢٧٥صالسابق.الزعیريخالد/ د-٤



-١٤٢٣-

إال أنھا % ٧٠-٢٠بة نجاح ھذه العملیة تتراوح بین ، وإن كانت نس
ً، وبناء على الفحوصات یتحدد نوع ) ١(مازالت في طور التجریب

العالج وطریقة الحقن ، وھناك طرق مختلفة لعالج فقد اإلبصار ، ففي 
جامعة كالیفورنیا یقومون بحقن الخالیا الجنینیة الموجھة للنسیج 

في البرازیل بجامعة ساوباولو تستخدم الصبغي تحت مركز اإلبصار ، و
) .٢(الخالیا الجذعیة المأخوذة من النخاع ، وكذلك في مصر

وجد . استخدام الخالیا الجذعیة إلعادة تكوین األسنان -:رابع عشر 
العلماء أن بداخل األسنان اللبنیة بعد سقوطھا تحتفظ بأنسجة حیة 

یة جذعیة منھا خل٢٠–١٢داخلھا ، وقد استخراج ما یقرب من 
قادرة على االنقسام واالحتفاظ بجمیع األنسجة لفترة طویلة ، ویمكن 
االستفادة منھا بتقنیة النانو في عالج الكثیر من األمراض في طب 
األسنان كاالستعاضة عن األسنان المفقودة وتعویض تآكل العظام 

) .٣(والحشوات التجمیلیة وغیرھا

. لجذعیة لعالج أمراض الشیخوخة استخدام الخالیا ا-:خامس عشر 
توصل العلماء إلى أن السبب في الشیخوخة یرجع للخالیا الجذعیة 
المنشئة للدم بشكل خاص مما یؤدي لشیخوخة في العضو وبالتالي 
جمیع الجسد ، وإمكانیة العالج بالخالیا الجذعیة الجنینیة تكون بعالج 

یا جلدیة تعطي لمن كل عضو على حده ، فالخالیا التي تمایزت إلى خال
یعاني مشاكل في الجلد ، والخالیا القلبیة التي جاءت من الخالیا 

وھكذا ویتم ذلك ، الجذعیة الجنینیة تعطى لصاحب القلب المسن العجوز 

/ د،٧٩صالسابق.عیدالسقامحمد/ ،د٩صالسابق.العنزيفارس/ د-١
.٣٩صالسابق.شحاتةماهر

بالخالیاالعالج.صفوتعبدالحكیم/ د،٢٣٦صالسابق.الزعیريخالد/ د-٢
العلميالمجتمعمنظمةبمجلةمنشور،بحثالعیونحةوجراطبفيالجذعیة
.م٣٠/١/٢٠١٤بتاریخمنشور،٢صالعربیة

.٣٤صالسابق.النباهینسالممي/ د-٣



-١٤٢٤-

من خالل الخالیا الجذعیة المأخوذة من المریض نفسھ بعد إعادة 
) .١(برمجتھا





ًنظرا ألن . مدى خطورة استخدام الخالیا الجذعیة في العالج -:ًأوال 
الخالیا الجذعیة من الوسائل الواعدة في العالج ، بل وإحداث ثورة بھ ؛ 
وألنھ ما زال في طور التجارب فینبغي توخي الحذر قبل البدء في تحفیز 

ر من التحدیات ینبغي أنفسنا لحیاة بال أمراض ، حیث إن أمامنا كثی
ًاجتیازھا أوال قبل إقرار الخالیا الجذعیة كعالج شامل ، أو لألمراض 

.التي استعصت على أھل الطب قبل ذلك حتى ھذا الحین من الدھر 

  ، ھل الخلیة الجذعیة التي أخذت للعالج سلیمة آمنة
ًء آخر ؛ ویؤمن جانبھا إن وضعت في جسد إنسان من أن تنقل لھ دا

ًفیكون باحثا عن عالج لداء وال یدري إن كان سیصاب من جراء الخلیة 
ٍبداء آخر أم ال ؟ ، وكذلك مدى قبول جسم المریض للخلیة أو لما نتج 
عنھا من أنسجة وأعضاء ؛ ھل سیقبلھا الجسد أم یلفظھا ؟ لھذا ینبغي 

-:اآلتي 

دام الخلیة وتتمثل معرفة عناصر األمان التي ینبغي توافرھا في استخ)أ(
-:في اآلتي 

.معرفة المصدر الذي أخذت منھ الخلیة المستخدمة في العالج -١

أن تكون الخلیة معلومة الھویة ، ویقصد بھا معرفة الطریقة التي -٢
تم بھا الحصول علیھا ، وكیفیة التعامل معھا في المختبر ، ومعرفة 

.ا في المختبر مزایا ھذه الخالیا في المستنبت ، وخط الخالی

.٢٥٩،٢٦٢صالسابق.الزعیريخالد/ د-١



-١٤٢٥-

ینبغي الربط الدائم بین صفات الخالیا الجذعیة المأخوذة من خطوط -٣
الخالیا وبین المصدر األول لھذه الخالیا یتم القیاس علیھا وتكون 

ًمرجعا موثقا  ً.

ًینبغي إجراء التجارب أوال على حیوان مناسب قبل إجراء ھذه -٤
لذي تسببھ علیھ ، ومنھ التجارب على اإلنسان لمعرفة مقدار الضرر ا

.یعرف مقدار الضرر على اإلنسان 

ینبغي الوقوف التام على بیولوجیا ھذه الخلیة المھمة حتى ال یكون -٥
ًمجال المفاجئات غیر المتوقعة مؤثرا على الحاالت العالجیة بعواقب ال 

) .١(یمكن تداركھا فیما بعد

ً، نظرا ألن أبحاثھا یجب النظر للخالیا الجذعیة بنوع من التریث ) ب(
من األمور المعقدة  والمضنیة لتداخل علوم كثیرة فیھا ، أولھا علم 
الخلیة واألنسجة واألجنة واألمراض ، ویضاف لھذا أننا لسنا على 
أرض صلبة من نتائج ھذه البحوث ، بل ما زلنا في طور التجارب ، 

ًونحتاج وقتا طویال كي نخرج بنتائج تحمل في طیاتھا إمكا نیة التطبیق ً
على أرض الواقع ، ولكن مع االھتمام الشدید یحدونا األمل في 

).٢(استخدامھا كعالج للكثیر من األمراض

ًھناك حاالت محاطة بتحفظات كثیرة ؛ نظرا لبنائھا على علوم ) ج(
أخرى تنتظر القول الفصل فیھا من أھل الفقھ والحالل والحرام ؛ 

، وھذه سنتناول أحكامھا ) ٣(نیةكاستخدام الخالیا الجذعیة الجنی
بالتفصیل في المبحث القادم ، ویحدو األمل العلماء والباحثین في 
استخدام الخالیا الجذعیة البالغة في العالج الخلوي حتى یمكن تجنب 

.ھذا الخالف الفقھي 

ھناك بعض التحدیات تواجھ العالج بالخالیا الجذعیة منھا الطبیة ) د(
یة ؛ فالطبیة تتمثل في إیجاد طرق فعالة للتحكم في والتقنیة واالجتماع

.٣٠١صالسابقالزعیريخالد/ دالمعنىنفسفيراجع-١
.٤١صالسابق.شحاتةماهر/ د،١٨صالسابق.الدهمشعبداهللا/ د-٢
.٣١صسابقمرجع. الشنقیطيعلي/ د-٣



-١٤٢٦-

الخالیا الجذعیة وفي انقسامھا للشكل المحتاج إلیھ ، وإیجاد سبیل 
للتغلب على الرفض المناعي من الجسم للخلیة الجدیدة ، وأما التحدیات 
التقنیة فتتمثل في التكلفة الضخمة ألجھزة البحوث وتعقیدھا وأموالھا 

ر ھذه البحوث على عدد قلیل من المختبرات ، وقلة الباھظة ، واقتصا
المصنعین لألجھزة المحتاج إلیھا ، وأما التحدیات االجتماعیة فتتمثل 
في االستخدام الغیر مشروع ؛ حیث یحتاج البحث إلى وضع األطر 

) .١(القانونیة لمن یرید خوض البحث في ھذا المجال

ھذا المجال من البحوث ال ینبغي النظر في العالم العربي إلى أن) ھـ(
تصلح لھ المیزانیات الفردیة ؛ بل  ھو عمل مؤسسي مدعوم بقوة من 
ًالدول التي تتبناه نظرا للفوائد االقتصادیة العدیدة التي تعود بالفائدة 
ًعلى الدولة من تنمیة الجانب الطبي والعالجي أوال مما یسمح بتصنیع 

یة في سعره  ، والسمعة ما یحتاجھ المریض ، وتحكم الدولة الراع
ًالطبیة العالمیة ، وجعل الدولة مقصدا للسیاحة العالجیة مما یعود على 
الدولة ككل بالنفع ، لذلك ینبغي على الحكومات العربیة التكامل فیما 
بینھا في ھذا الجانب الھام الذي ال تغطیھ إمكانیات األفراد أو الدول التي 

) ٢(البحوثال تملك السعة المالیة لمثل ھذه 

بغض النظر عن التحدیات السابقة فإن ھناك بارقة أمل تحملھا ) و(
بحوث الخالیا الجذعیة ، لیس على أنھا بدیل لألعضاء فقط ، بل في 
ًمجال العقاقیر الطبیة بالتجربة على الخالیا الجذعیة البشریة بدال من 

یعمل بھا تجارب الفئران أو اإلنسان ، كما أنھا تعرفنا بالطریقة التي 
جسم اإلنسان في حالة الصحة والمرض وفي حاالت التشوھات ، أو 
األمراض الوراثیة التي یمكن أن تؤثر على الخالیا السلیمة فتقلبھا إلى 
ًمریضة بأمراض خبیثة ، ومن الممكن أن تأتي الخالیا الجذعیة یوما ما 

٥صالجذعیةالخالیاأساسات.للصحةالعالميالمعهدموقع-١
Stem://http.basics/info/gov.nih. Cells

.٢صسابقمرجع. صفوتعبدالحكیم/ د-٢



-١٤٢٧-

ًبعالج أمراض عز أن تجد لھا عالجا كالشلل الرعاش والسرطان  َّ
) .١(والزھایمر

تقوم ھذه البنوك بدور . بنوك الخالیا الجذعیة وقواعد بیاناتھا -:ًثانیا 
ھام ، وأھم ما یمیزھا النظام المعلوماتي الذي یلعب دور المسھل في 
بعض األحیان ، وفي أحیان أخرى یقوم بدور الضابط للتأكد من تمام 

التشریعات عمل ھذه البنوك بشكل احترافي أو مھني بمجموعة من 
والضوابط قد نشعر بھا وقد ال نشعر ، فاسم المستخدم وكلمة السر 
ًیمثل نشاطا محسوسا لمعلومات بنوك الخالیا الجذعیة ، بینما شفرة  ً
ًالتعرف على الحاویة المخزنة والعینات المأخوذة تمثل دورا غیر 
محسوس في ضبط دقة ربط العینات بالمعلومات المتعلقة بھا بطریقة 

).٢(ة تجنب األخطاء الناتجة عن عملیة اإلدخالآلی

وتخضع عملیة استخراج الخالیا الجذعیة من الحبل السري إلى مراقبة 
تامة في جمیع مراحل خطواتھا لوجود الكثیر من المؤسسات التشریعیة 
والھیئات الرقابیة العاملة في ھذا المجال المعنیة بكفاءة األشخاص 

یز البنوك ، وطرق حفظ العینات ، والبد العاملة فیھا ومواصفات تجھ
-:قبل كل شئ من اآلتي 

ًالحصول على موافقة األباء أوال ، وصیاغة االتفاق بین الوالدین )أ(
وبنك الخالیا الجذعیة واشتمالھا على النقاط التي ینبغي تدوینھا في 

.سجالت البنك 

ھ طرق جمع دم الحبل السري واستخراج الخالیا الجذعیة من) ب(
.وحفظھا 

.في عمل البنوك وموادھا المحفوظةطرق مراقبة النوعیة والكمیة ) ج(

.٦صسابقمرجع.العنزيفارس/ د-١
العلومبمجلةمنشوربحث،الجذعیةالخالیامعلوماتیة.الشديطارق/ د-٢

.هـ١٤٣١اآلخرربیع٩٤عدد٢٠صوالتقنیة



-١٤٢٨-

إیجاد طریقة آمنة إلجازة تلك البنوك ومراقبة أدائھا ، ومدى ) د(
استمراریة اتباعھا للتعلیمات وشروط الرقابة النوعیة ، ویقوم بھذا 

ھیئة الدور في المملكة العربیة السعودیة وزارة الصحة بالتعاون مع 
الغذاء والدواء بالمملكة لوضع قوانین إنشاء ومراقبة بنوك الخالیا 

) .١(الجذعیة في المملكة

        ینبغي إجراء
االختبارات الالزمة للتأكد من خلو دم الحبل السري من الجراثیم 

یرھا من والفیروسات كاإلیدز ومرض التھاب الكبد الوبائي ، وغ
األمراض ، كما ینبغي التأكد من وجود عدد كبیر من الخالیا الجذعیة 
الحیة في دم الحبل السري ، ویتم ذلك عن طریق مزج قلیل من دم 
الحبل السري بنوعین من الصبغیات الخاصة أحدھما یمتص بواسطة 
الخالیا الحیة واآلخر بواسطة الخالیا المیتة ، ثم یتم وضعھما في جھاز 

یقوم بالتعرف على ھذه الصبغیات وترجمة المعرفة لرسوم خاص
) .٢(بیانیة توضح كمیة الخالیا المیتة وكمیة الخالیا الحیة

 ، وھي أخطر مراحل التعامل مع دم الحبل السري
وھي المرحلة التي یتم فیھا استخالص الخالیا الجذعیة من دم الحبل 

َّكز والبنوك الحیویة بطریقة یدویة تطلب السري ، وتتم في بعض المرا
مھارة عالیة من الفنیین القائمین بھا ، مع وجود عدد كبیر من ھذه 
الفئة الفنیة المدربة إضافة للتكالیف الباھظة للتجھیزات ، إضافة للعمل 
لساعات طویلة في غرف معقمة للتخلص من عیوب االستخالص 

الممیز بعدم حاجتھ ) Sepax(الیدوي ، وھناك طرق آلیة منھا نظام 
لجھاز طرد مركزي خارجي ، مما یقلل من تنقل العینة ، وكذلك قلة 
األخطاء وعدم التعرض للملوثات ، وأما النظام األفضل فھو نظام 

)AXP ( ویقوم بفصل الدم لثالثة % ٩٧والذي تصل دقتھ إلى ،
Buffy(مكونات رئیسة ھي كریات الدم الحمراء ، والبالزما ، و

Coat( الغني بالخالیا الجذعیة ، ویوضع كل مكون في كیس معالج

.٢٧صسابقمرجع.السريالحبلدمبنوك. الجمعةعليبنمحمد/ د-١
.٢٧صالسابقالمرجع-٢



-١٤٢٩-

لكي یتحمل درجة الحرارة عالیة االنخفاض ، ویوضع على محطة 
قراءة لتفریغ معلومات المعالجة لقاعدة تحوي بینات تفصیلیة عن 
عملیات المعالجة ، مثل كمیة دم الحبل السري قبل وبعد المعالجة ، ثم 

لجة عینة أخرى ن ثم تخضع الخالیا الجذعیة لمعا) AXP(یقوم جھاز 
بعد ذلك لمزید من العملیات الكیمیائیة ، ثم یوضع كیس الخالیا الجذعیة 
في صندوق حدیدي یوضع بدوره في سائل النیتروجین من أجل 

) .١(التخزین طویل األجل

    


إمكانیة وجود أمراض وراثیة في الخالیا الجذعیة المأخوذة من )أ(
الحبل السري یمكن انتقالھا للمریض ، وقد ال تظھر عند المتبرع إال بعد 
عدة أشھر ، لكن یمكن التغلب على ھذه المشكلة عن طریق إجراء شبھ 

ًشھرا یقوم البنك خاللھا ١٢–٦حجر صحي لمدة تتراوح ما بین 
.تصال بعائلة الطفل للتأكد من سالمتھ باال

صعوبة الحفاظ على عدد كبیر من الخالیا الجذعیة في الوحدات ) ب(
المجمعة من دم الحبل السري ، ویمكن تفادي ذلك باستحداث طرق 

.جدیدة لزیادة عدد الخالیا الجذعیة في عینات الدم 

مریض صعوبة استخدام أكثر من عینة من عدة متبرعین لعالج ) ج(
)٢(واحد بالغ

.بعدهاوما٢١صالسابق.الشديطارق/ د-١
.بعدهاوما٢٦صالسابق.الجمعةعليبنمدمح/ د-٢



-١٤٣٠-

املبحث الثالث

حكم التداوي باخلاليا اجلذعية يف الفقه اإلسالمي والقانون 
الوضعي

:.وفيه ثالثة مطالب

يا اجلذعية يف الفقه اإلسالمي حكم التداوي باخلال: املطلب األول 

حكم التداوي باخلاليا اجلذعية يف القانون : املطلب الثاني 
.الوضعي

مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي : الثالث املطلب
. يف التداوي باخلاليا اجلذعية 



-١٤٣١-

املبحث الثالث

التداوي باخلاليا اجلذعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي                                                                      
:.وفيه ثالثة مطالب





رأینا في المباحث السابقة أن الخالیا الجذعیة لھا منافع عدة -:تمھید 
، سواء في مجال التطبیب والعالج ، أو التجارب العلمیة الكتشاف 
ًالجدید النافع لإلنسان في الطب التجدیدي ، ونظرا لتنوع المصادر التي 

منھا الخالیا الجذعیة ؛ حیث تؤخذ من البالغین تارة ، ومن األجنة تؤخذ
تارة أخرى ؛ سواء كانت ھذه األجنة ما زالت في األطوار األولى للخلق 
ً، أو كانت األجنة مشوھة أو سقطا طبیعیا ، أو سقطا للحفاظ على حیاة  ً ً

في األم ، أو كان ذلك بجنایة ، أو كان من األجنة الفائضة المستخدمة
عملیات التلقیح الصناعي ، أو كان األمر ألجل االستنساخ للحاجة 
للعضو البشري في العالج ، وكل حالة من الحاالت السابقة مختلفة عن 
األخرى ؛ فتحتاج لحكم فقھي ، وال یمكن جمع الجمیع في سلة واحدة 
ًألخذ حكم واحد ، بل نفصل القول فیھا تبعا لكل حالة على حده ، فأقول 

التوفیق وب -:ا



ًاتفقت كلمة الفقھاء قدیما وحدیثا على جواز التداوي بأخذ عضو أو  ً
نسیج أو قطعة من اإلنسان لعالج نفسھ ، وسبب ذلك أنھ یرجو بھ 

لمة العافیة لنفسھ ، ولیس ھناك ضرر یلحق الغیر ، ولذلك جاءت ك
المجامع الفقھیة والندوات المتخصصة على كلمة سواء وھي جواز 
التداوي ، فقد جاء في قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بجدة في 

بشأن " ١/٤"٢٦م في القرار رقم ١٩٨٨فبرایر ١١-٦الفترة من 
ومن ضمن ما ورد فیھا ما ... انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر 



-١٤٣٢-

یجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان :"ًأوال یختص بمسألتنا 
إلى مكان آخر من جسمھ مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من 
ھذه العملیة أرجح من الضرر المترتب علیھا وبشرط أن یكون ذلك 
إلیجاد عضو مفقود ، أو إلعادة شكلھ أو وظیفتھ المعھودة لھ ، أو 

ًللشخص أذى نفسیا أو عضویاإلصالح عیب أو إزالة دمامة تسبب ً ً)١ (
، وكذلك نص مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في الدورة الثامنة المنعقدة 

ربیع ٢٨بمبنى رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الفترة من 
ینایر ٢٨-١٩ھـ الموافق ١٤٠٥من جمادى األولى ٧اآلخر حتى 

ًجائزة شرعا بطریق ًثانیا تعتبر ..." م وجاء ضمن قراراتھ ١٩٨٥
أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعھ أو -٣....األولویة الحاالت التالیة 

الترقیع بھ في جسم نفسھ كأخذ قطعة من جلده أو عظمھ لترقیع ناحیة 
) ٢(أخرى من جسمھ عند الحاجة إلى ذلك

كما عقدت المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة بالكویت مشتركة مع مجمع 
مي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ندوة فقھیة بعنوان الفقھ اإلسال

م ، وقد توصلت ١٩٨٩أكتوبر ٢٦-٢٣زراعة األعضاء في الفترة من 
عرضت الندوة لموضوع خالیا المخ والجھاز " الندوة للتوصیات اآلتیة 

والغرض من ) وال یقصد بذلك نقل مخ إنسان إلنسان آخر( العصبي 
ور خالیا معینة في المخ عن إفراز مادتھا ھذه الزراعة إما لعالج قص

الكیمیائیة أو الھرمونیة بالقدر السوي فیستكمل ھذا النقص بأن تودع 
في موطنھا من المخ خالیا مثیلة من مصدر آخر ، أو لعبور فجوة في 
الجھاز العصبي نتیجة بعض اإلصابات ، كما یستبدل بقطعة من سلك 

لحصول على األنسجة ھو الغدة تالف قطعة صالحة ، والمصدر األول ل

/ د،٨٩صاألولالجزءالرابعالعددالدولياإلسالميالفقهمجمعمجلةراجع-١
٧ملحق،األعضاءزرعقضیةمنواألخالقيالفقهيالموقف. البارعليمحمد

.م١٩٩٤أولىدمشقالقلمدار. طبعدهاوما٢٧٥ص٨،
،بحثشرعیةرؤیةالبشریةاألعضاءوغرسنقل.شحاتةعبدالباقيعلي/ أ-٢

األصول،والمستقبلاإلسالميالفقه.عمانفيالفقهیةالعلومتطورلندوةمقدم
هـ١٤٣٠ثانيربیع١١–٨منالفترةفي،٦٠٩صالتوقعوفقهالمقاصدیة

.م٢٠١٠. طم٢٠٠٩أبریل٧–٤الموافق
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للمریض نفسھ ، وترى الندوة أنھ لیس في ذلك من ) النخاع(الكظریة 
ًبأس شرعا ، وفیھ میزة القبول المناعي ، ألن الخالیا من الجسم نفسھ 

الطریقة الثانیة وھي ... ، وھناك طرق للحصول على ھذه الخالیا .... 
ھ باستزراع خالیا المخ في طریقة قد یحملھا المستقبل القریب في طیات

ًمزارع أجیاال بعد أجیال لإلفادة منھا ، وال بأس في ذلك شرعا إذا كان  ً
) .١ً(المصدر للخالیا المستزرعة مشروعا

وال شك أن ما ینطبق على خالیا المخ واألعصاب ینطبق على غیرھا 
من الخالیا واألنسجة ، وأنھ بطریق األولى إذا جاز لإلنسان نقل عضو 

نسیج من موضع آلخر في جسده جاز نقل خلیة أو بعض خالیا ؛ أو
ألن ما ینطبق على األكبر ینطبق على ما دونھ وھو الخلیة ، فیكون 
ًجائزا بطریق األولى ، وألن الخالف بین الفقھاء في حكم البیع أو 
التبرع ؛ وال یوجد أثر لذلك في ھذه المسألة ؛ حیث أخذنا النسیج أو 

یض نفسھ ، ویؤیدھا الواقع الطبي بعدم الرفض الخلیة من المر
المناعي ، ألن نسیج الجسم واحد وخالیاه متطابقة 

ویمكن االستئناس لھذا الرأي بما ورد من تراث فقھائنا األجالء بجواز 
ًانتفاع الشخص بأعضائھ وإن اختلفت الطریقة نظرا الختالف الزمان ، 

)  ٢(مان فكانت أحسن عینیھرد عین قتادة بن النعفقد ورد أن النبي 
) ٣(ورد ید معاذ بن عمرو بن الجموح بعد قطعھا فردھا علیھ النبي 

الفقهمجمعبمجلةمنشور٥٩/٨/٦مياإلسالالفقهمجمعقرارراجع-١
،اإلسالميالمؤتمرلمنظمة٥٦/٥/٦رقموالقرار،بعدهاوما٣/٢١٤٩اإلسالمي

آفاقالمعاصرةوتطبیقاتهالضرورةفقه. سلیمانأبوإبراهیمعبدالوهاب/ دراجع
لبحوثاإلسالميوالمعهدللتنمیةاإلسالميالبنك.ط،بعدهاوما١٨٢صوأبعاد

الفقهوموقفالدماغموت. سعدإبراهیممحمد/ د،م٢٠٠٣ثانیة.طتدریبال
.م٢٠١٠الجامعيالفكردار. ط١١٨صمقارنةدراسة،منهاإلسالمي

حزمابندار. ط٣١٩صطبیةفقهیةبحوث،حمزةبنمصطفى/ دراجع-٢
.م٢٠١٠أولى

دون،المتحدةفنیةالالطباعةشركة٢/٢٠١هشامابنسیرة. هشامابن-٣
.تاریخ
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) ٢(، وأصلح شجة عبدهللا بن أنیس) ١(، ورد ید حبیب بن یساف
رد كل شئ إلى أصلھ بقصد التطبیب والمراد من ذلك أن النبي 

الطریقة  والشفاء ، دل ذلك على الجواز مع الوضع في االعتبار اختالف
الختالف العصر واآللیات ، ومفھوم ھذه الحوادث السابقة أنھ لو كان 

أمر التقدم العالجي الذي وصل إلیھ البشر الیوم على عھد رسول هللا 
ًلكان أولى الناس باألخذ بھ ، وخصوصا إن كان العالج من خالیا 
اإلنسان نفسھ ، ویمكن القیاس على جواز قطع اإلنسان قطعة من 

ًده بقصد العالج ورجاء للخالص من الداء ، فكما یجوز االنتفاع في جس
) .٣(الداء یجوز االنتفاع بقصد الدواء

ومع وجود ما ذكرت من األدلة والقرائن على الجواز یوجد رأي فقھي 
آخر یقول بعدم جواز قطع اإلنسان لجزء من نفسھ بقصد التداوي 

الفیحاءدار.ط١/٦٢٢المصطفىحقوقبتعریفالشفاشرحعیاضالقاضي-١
والشمائلالمغازيفتونفياألثرعیون. الناسسیدابن،هـ١٤٠٧ثانیةعمان

.م١٩٩٣أولىالقلمدار. ط١/٣٢٦والسیر
،العلمیةالكتبدار. ط٢/١١٦الكبرىالخصائص.السیوطيالدینجالل-٢

دار. ط١٠/٢٤العبادخیرسیرةفيوالرشادالهدىسبیلالصالحيیوسفمحمد
بعثقاالشهابوابنعروةعنحبیبذكربعدوفیهم١٩٩٣أولىالعلمیةالكتب
وجهالمستنیرفضربالیهوديرزامبنالمستنیرفأقبلًرجالثالثیناهللارسول
یؤذهفلمشجتهفيفبصقاهللارسولعلىفقدممأمومةفشجهأنیسبنعبداهللا

.ماتحتى

روضة. النووي،العلمیةالكتبدار. ط٩٥صوالنظائراألشباه.السیوطي-٣
حاشیة.البیجرميسلیمان/الشیخ،دمشقاإلسالميالمكتب. ط٣/٢٨٥الطالبین
لزهريامحمد،م١٩٩٥بیروتالفكردار. ط٤/٣٢٣الخطیبعلىالبیجرمي
محمد،بیروتالمعرفةدار. ط١/٥٦٧المنهاجعلىالوهاجالسراج.الغمراوي
الفقهیةالقواعدراجع،بیروتالفكردار. ط٢/٥٨٦اإلقناع. الخطیبالشربیني

.١٣٩صالسابق.
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، واستدل أصحابھ بقولھ ) ١(ًوالعالج ، حتى وإن كان مقترنا بالضرورة
ِوال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكةتعالى  َِ َّ ُ ُُ َ ْ َْ ْ َِ ِْ َ ُواستدلوا من السنة بما روي ٢ ،

ط من قتل نفسھ بحدیدة فحدیدتھ أبو ھریرة أنھ قال قال رسول هللا 
ًفي یده یتوجأ بھا في بطنھ في نار جھنم خالدا مخلدا فیھا أبدا ً ً)٣ "(

ًالحدیث أن قطع جزء من اإلنسان یمثل اعتداء على ووجھ الداللة من

بوالقاألمیریةالمطبعة. ط٥/١٤٠الدقائقكنزشرحالحقائقتبیین.الزیلعي-١
مجمع.أفنديبداماداالمعروفسلیمانبنمحمدبنعبداهللا،هـ١٣٠١أولى

ابن،هـ١٣١٦مصرالعامرةالطباعةدار. ط٢/٥٢٤األبحرملتقىشرحاألنهر
طعامالمضطریأكلوال:" قالالعلمیةالكتبدار. ط١/٧٤والنظائراألشباه. نجیم

بعدهاوما٦/٤٢٥القدیرفتحشرح. الهمامابن" بدنهمنًشیئاوالآخرمضطر
وغیرآدميغیرللضرورةوالمباح:" المالكیةوقال،بمصرالتجاریةالمكتبة. ط

ماتولوًمیتاأوًحیاكانسواءتناولهیجوزفالاآلدميأما،األشربةمنخمر
. ط٢/١١٦الكبیرالشرح،الدردیر" المذهبفيالمنصوصهوهذا،المضطر

٢/١٨٤مالكمذهبإلىالمسالكألقربالسالكبلغة.اويالص،بیروتالفكردار
دار. ط١/٢٨٤الفقهیةالخالصة.القرويمحمد،تاریخدون،المعارفدار. ط

لمالدممحقونًآدمیاإالیجدلمٕوان:"الحنابلةوقال،تاریخدون،العلمیةالكتب
یجوزفال،مثلهألنهًفراكاأوكانًمسلمامنهعضوإتالفوالًإجماعاقتلهلهیبح
مكتبة. ط٩/٤٢٠المغني.قدامةابن،فیهخالفالوهذا،بإتالفهنفسهیبقيأن

المقنعمتنعلىالكبیرالشرح.الدینشمسالفرجأبوتاریخدون،القاهرة
عنالقناعكشاف.البهوتيیونسبنمنصور،العربيالكتابدار. ط١١/١٠٦
والالعذرةأكلیحلوال:" الظاهریةوقال. الفكردار. ط٦/١٩٨اإلقناعمتن

شئأكلوالذبحواولوالناسلحوموالالقئوالالخیولأبوالمنشئوالالرضیع
رقممسألة٦/٦٥باآلثارالمحلى.حزمابن. وحدهاللبنإالاإلنسانمنیؤخذ
.القاهرةلتراثادار. ط١٠٢٥رقممسألة٧/٤٢٦،بیروتالفكردار. ط٩٩٤

.١٩٥اآلیةمن: البقرةسورة٢
الحدیثرقم١/١٠٣نفسهاإلنسانقتلتحریمغلظباب،اإلیمانكتاب.مسلم٣

.تاریخدون،بیروتالعربيالتراثإحیاءدار. ط١٠٩
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نفسھ قد یفضي بھ للھالك وفاعلھ معاقب بأشد العذاب في جھنم داللة 
على التحریم ن ویستدل لھم من المعقول بأن اقتطاع جزء من اإلنسان 

) .١(ربما یؤدي للھالك ال للعالج

 ى وإن  یترجح القول األول الذي یرى ضرورة العالج حت
توقف على أخذ جزء من األجزاء أو عضو من األعضاء أو نسیج من 
األنسجة ، أو بعض الخالیا من اإلنسان لنفع نفسھ ، ألن المسألة ھنا 
تندرج تحت إزالة أعظم الضررین بارتكاب أخفھما ؛ إن قلنا إن أخذ 
الخلیة من جسم اآلدمي واستزراعھا وإعادتھا لعالجھ فیھا ضرر 

رر األخف لتوقي الضرر األعظم ، ویرد على أصحاب الرأي فیحتمل الض
الثاني بأن االستدالل باآلیة علیھم ال لھم ألن إلقاء النفس في التھلكة 
ینبع من ترك العالج وإزالة الضرر ، أما األخذ باألسباب في العالج فھو 
إبعاد للنفس عن دائرة التھلكة ، حتى وإن قلنا إن أخذ بعض الخالیا فیھ 

ة التھلكة فترك النفس دون عالج ھو یقین التھلكة ، ویجاب عن مظن
دلیل السنة بأن الحدیث المقصود منھ تحریم االنتحار ، بخالف مقصود 
عملیة إنقاذ الشخص بأخذ جزء من أجزائھ فاختلفا ، ویرد على 
المعقول بنفس الرد على المفھوم من اآلیة ، وبذلك یترجح القول الذي 

ع الفقھیة من الجواز ذھبت إلیھ المجام

        


وھذه تتحقق في استخدام الخالیا الجذعیة من إنسان آخر غیر المریض 
، وقد نبھ العلماء إلى أن ھذه المسألة لیس فیھا كبیر خالف ، بل الحكم 

.دلة العامة من الكتاب والسنة ً، مدعوما بعدد من األ) ٢(یتجھ للجواز

.م١٩٨١والتوزیعللنشرالعربيالكتابدار. ط١١/٧٩المغني. قدامةابن١
٦٤صوالفقهیةاألخالقیةوالقضایاالجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د-٢
.هـ١٤٢٣جدةالسعودیةالدر.ط
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ْوقد فصل لكم ما حرم علیكمفمن أدلة الكتاب قولھ تعالى  َ ْ َُ ُْ َ َّ َ َ َّ ََ َ َ َْووجھة ١
الداللة أن األصل في األشیاء اإلباحة ما لم یرد دلیل محرم ، ولم یرد ، 
حتى وإن قلنا بوجود مصالح ومفاسد في استخدام الخالیا الجذعیة فإن 

ُیرید هللا بكم جح ، ویستدل لھ بعموم قولھ تعالى أمر المصلحة را ُ ِ ُ َّ ُ ِ ُ
َالیسر وال یرید بكم العسر ْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ ُْ ُ ِ ُ ِ٢ والوصول إلى طریقة آمنة في العالج ،

للمأخوذ منھ والمأخوذ لھ الخالیا من باب التیسیر ورفع المشقة ودفع 
فیھا الحرج ، وألنھ عند عدم تیسر ھذا الباب ربما لجأ الناس ألبواب

ِوسخر لكم ما في ًالحرام أو شبھھ في العالج ، ویستدل لھ أیضا بقولھ  َ َ َ َْ ُ ََّ
ٍالسماوات وما في األرض جمیعا منھ إن في ذلك آلیاٍت لقوم  ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُّ ِ ْ ِ َ

َیتفكرون ُ ََّ ََوالخالیا الجذعیة من جملة ما سخره هللا لإلنسان في ٣ ،
لعالج ، فیجوز االستفادة منھا في ھذا المجال ،  الحیاة بقصد التداوي وا

ُوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا ًویستدل أیضا بقولھ تعالى  َ َّ ُ ََ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َْ ِ
ِعلى اإلثم والعدوان َ ُ َ ِ َْ ْ ْ َِ ْ

٤ وأخذ الخالیا الجذعیة من إنسان الستفادة ،
ى ؛ حیث إنھا إنسان آخر بھا داخل في عموم التعاون على البر والتقو

.نافعة للمأخوذ لھ ، وغیر ضارة بالمأخوذ منھ 

ًما أنزل هللا داء إال أنزل لھ " ویستدل لھ من السنة بعموم قولھ 
، ) ٦"(لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برأ" ، وقولھ ) ٥"(شفاء

.١١٩اآلیةمنكاألنعامسورة-١
.١٨٥اآلیةمن: البقرةسورة-٢
.١٣اآلیة: الجاثیةسورة-٣
.٢اآلیةمن: المائدةسورة-٤
رقم،شفاءلهأنزلإالداءاهللاأنزلماباب،الطبكتاب٧/١٢٢البخاري-٥

أنزلإالداءاهللاأنزلماباب،الطبكتاب٢/١١٣٨ماجهابن،٥٦٧٨الحدیث
باب،الطبكتاب١٣/٤٢٦حبانابنصحیح،٣٤٣٨الحدیثرقم،شفاءله

.م١٩٩٨أولىالرسالةمؤسسة. ط٦٠٦١الحدیثرقم،بالتداوياألمرذكر
الحدیثرقم،دواءداءلكل،بابالسالمكتاب٤/١٧٣٩جابرعنمسلم-٦

األدویةفيباب،الطبكتاب٦/٢٣داودأبو،العربيالتراثإحیاءدار.ط٢٢٠٤
م٢٠٠٩أولىالعالمیةالرسالةدار. طالدرداءأبيعنالمكروهة
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أي فإذا نزل الدواء على الداء شفي المریض من مرضھ بإذن هللا ، 
أنتداوى یا رسول هللا ؟ قالك نعم تداووا ، فإن هللا " وسئل رسول هللا

، ) " ١(ًلم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد وھو الھرم
والخالیا الجذعیة باب من أبواب التداوي والعالج ن سواء كان ذلك 
ًعالجا مباشرا بأخذھا للتخصیص وزرعھا في الجسد ، أو إلجراء  ً

اإلنسان في العالج ، لكن الجواز ینبغي أن التجارب علیھا بقصد نفع 
ًیكون محاطا بسیاج یحقق الھدف من استخدام الخالیا للعالج یتمثل في 

-:اآلتي 

أال یكون أخذ الخالیا من الشخص آلخر عن طریق البیع ، ألن البیع -١
فرع عن الملك ، بل یمكن قیاسھ على التبرع بالدم 

ًمنھ إن كان بالغا والحصول الحصول على إذن الشخص المأخوذ -٢
.ًعلى إذن والدیھ إن كان صغیرا 

إمكانیة االستفادة من الخالیا الجذعیة المأخوذة من المتوفى ، ألن -٣
) .٢(حرمة الحي آكد من حرمة المیت

.عدم ترتب الضرر للمأخوذ منھ ، ألن الضرر ال یزال بالضرر -٤

غلبة الظن في نفع الخالیا الجذعیة في العالج مع مھارة الطبیب -٥
) .٣(العدل الثقة

الحدیثرقم،شریكبنأسامةحدیث٣٠/٣٩٥المسند. حنبلبنأحمد١
الصحیحینعلىالمستدرك.الحاكم،م٢٠٠١أولىالرسالةؤسسةم. ط١٨٤٧٧

،م١٩٩٠أولىالعلمیةالكتبدار. ط٨٢٠٦الحدیثرقم،الطبكتاب٤/٤٤١
رقم،الغیبةوتركالتداويفيجاءماباب١/١٨٣الكبیرالمعجم. الطبراني
.،ثانیةالقاهرةتیمیةابنمكتبة.ط٤٧٨الحدیث

،العربيالتراثإحیاءدار. ط٩/٤٢المجموع.النوويشرفبنالدینمحیي-٢
.هـ١٤١٥ثانیة

/ د،بعدهاوما٦٦صالسابق.البارعليمحمد/ دالمعنىنفسفيراجع-٣
للنشرطیبةدار.ط،فیهالعلماءوأقوالالحیوياالستنساخعقیلبنتأحالم

.م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨أولى،والتوزیع
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ًالجنین إما أن یكون مستقرا في رحم أمھ وبحالة جیدة ویتم أخذ أجزاء 
رحم أمھ ًأو خالیا منھ للعالج ، وقد یكون الجنین سقطا ؛ أي سقط من

دون جنایة علیھ ، وقد یتم االعتداء على الجنین بجنایة ال بقصد 
استغالل خالیاه للعالج ، وقد یتم االعتداء علیھ بھذا القصد ن وقد یكون 
ًالجنین مسقطا عمدا لوجود تشوھات بھ ، وقد یكون للمحافظة على  ً

ل ًحیاة أمھ ، وقد یكون الجنین معملیا ؛ أي تم تیسیر الظروف داخ
المختبر لزراعة خالیا مستنبتة لزراعتھ في رحم األم بعد ذلك ففاض 
منھا بعض األجنة ولكل مسألة من ھذه المسائل حكمھا وأبدأ في 

-:التفصیل

حكم استخدام الخالیا الجذعیة المستمدة من الجنین المجھض )أ(
ًتلقائیا   

ًاألجنة المجھضة تلقائیا تحتوي غالبا على نسبة من األخطاء  ً
لكروموسومیة مع وجود نسبة كبیرة من التلوثات الجرثومیة والتي ا

ًأدت لإلجھاض التلقائي ، وھذا الخلل یعني خلال في الخالیا ، مما یعني 
منع استخدام ھذه الخالیا أو األنسجة في العالج ، أو استغاللھا في أخذ 

ً، والجنین المجھض تلقائیا قد ) ١(خالیا تدخل أجساد المرضى للعالج
یحدث قبل تخلق الجنین ، حیث یقذف الرحم البییضة بعد التلقیح 
والعلوق ، وھو یحدث بعد أسبوع فقط ، وعلیھ فالجنین المجھض لیس 
لھ أعضاء حینئذ حتى یمكن االنتفاع منھا بالعالج أو إجراء التجارب 
علیھا ، لكن إن كان اإلجھاض التلقائي بعد تخلق الجنین فیمكن التبرع 

األبحاث الطبیة بعد موافقة الوالدین ، وغالب ذلك یكون في بھ إلجراء 
األشھر الثالثة األولى ، لكن یشترط لذلك الحفاظ على كرامة المیت 
ودون امتھان لھ ، وأن یكون ذلك في حدود الضرورة ؛ دون اللجوء 
لبحوث الترف العلمي ، وأن یكون ذلك في الفترة الزمنیة الممكن 

التجارب وھي الفارق الزمني بین وفاة الجنین االستفادة منھا بإجراء

مقدمبحث،١٧١صوالعالجالبحثفياألجنةاستخدام.حتحوتحسان/د-١
.بالكویتالطبیةللعلوماإلسالمیةالمنظمة.طالبشریةاألعضاءزراعةلمؤتمر
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، وھذا ما ذھب إلیھ مجمع الفقھ اإلسالمي في ) ١(وموت األنسجة
ط یجوز االنتفاع بالخالیا :دورتھ السادسة بجدة حیث جاء فیھا 

الجذعیة الجنینیة الساقطة والتي لم تنفخ فیھا الروح بعد  ، سواء كان 
ًالتجارب العلمیة والمعملیة وفقا في زراعة األعضاء أو األبحاث أو 

ًللضوابط الشرعیة التي ترتكز أساسا على ضرورة الموازنة الشرعیة 
بین المفاسد والمصالح  ، ویجوز نقل الخالیا الجذعیة في حالة الجنین 
ًالمیت واالنتفاع بھا لعالج األمراض المستعصیة وفقا للضوابط 

) ٢(من جثث الموتىالشرعیة المعتبرة في نقل األعضاء واألنسجة

-) :٣ً(حكم استخدام الخلیة المأخوذة من الجنین المجھض عمدا) ب(

ًالجنین المجھض عمدا یختلف حكم إجھاضھ تبعا لحالة اإلجھاض ،  ً
ًویستتبعھا حكم االنتفاع بالخالیا الجذعیة لالنتفاع بھا عالجیا ، أو 

واستخدامالمستنبتةواألجنةالمجهضةاألجنةعلىالتجاربإجراء. البارعليمحمد/ د-١
حولاإلسالميالفقهلمجمعمقدمبحث١٨٠٠صالثالثالجزءاألعضاءزرعفياألجنةأنسجة
.م١٩٩٠/هـ١٤١٠األجنةعلىالعلمیةالتجاربإجراء

واألخالقیةالشرعیةالوجهةمنالجذعیةالخالیااستخداممشروعیة. بلحاجالعربي/ د-٢
اإلسالميالفقهيللمجمععشرةالسابعةللدورةمقدمبحث،بعدهاوما٣/١٢٦،واإلنسانیة

.م٢٠٠٣
ذائعةجهاتبهاتقوماألجنةفيخفیةواسعةتجارةهناكأنحتحوتحسان/ دیؤكد-٣

صندوقینوجودالقساوسةأحدالحظحینماًقدرااكتشافهاوتم،ًودولیاًمحلیاالصیت
ًمعهدایخصان،ًأیاماظالوقد،كنیستهعلیهابنیتالتياألرضأطرافعلىكبیرین

األجنةمنمئاتلیجدالصندوقینبفتحقامالفضولوبدافع،للكنیسةًامجاوركانلالبحاث
منالمتعهدینأحدبینتجارياتفاقبوجودعلمحتىاألمروتتبع... المحنطةالبشریة
حتحوتحسان/ دراجع. بالبحوثللقیاماألجنةمندفعاتبشحنللقیامآسیاشرقجنوب

كارم/ دذكروكما،بعدهاوما١٧٢صالسابق.والعالجالبحثفياألجنةاستخدام.
بإجهاضیقومونوتجارأطباءمنمنظمةعصاباتتضمالشركاتبعضأن. غنیمالسید

أنسجةعلىمنهاللحصوللتشریحهاوالقیام،الحیةاألجنةعلىللحصولًسراالنساء
راجعوغیرها،يالبشراألنسولینإنتاجأجلمناألدویةلشركاتلبیعهابشریةوأعضاء

الفكردار. طبعدهاوما٢٦٨صالسماءوتشریعالعلماءتجریببینواإلنجاباالستنساخ
.م١٩٩٨/هـ١٤١٨أولىالعربي
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على أسباب إلجراء البحوث العلمیة التي تفید فیما بعد في الوقوف
.األمراض ، وكذلك في أنجع عالج للداء 

    ًقد یكون إجھاض الجنین عمدا بسبب وجود
مخاطر حقیقیة على حیاة األم ، وھذه الحالة متفق علیھا ، ألن حیاة 
األم متیقتة ، وحیاة الجنین مظنونة ، والیقین ال یزول بالشك ، سواء 

ًآخره ، أما إذا كان اإلجھاض عمدا لسبب كان ذلك في أول الحمل أو
آخر كالجنایة على األم ؛ أو لوجود تشوھات خلقیة فقد اختلفت أقوال 

-:الفقھاء في المسألة إلى اتجاھات أربعة 

وھو قول الحنفیة وجمھور الشافعیة والحنابلة وابن -:االتجاه األول 
ح في الجنین ، یرى إباحة اإلجھاض قبل نفخ الرو) ١(رشد من المالكیة

ًونفخ الروح ال یكون قبل مائة وعشرین یوما من التقاء مائي الرجل 
إن أحدكم یجمع خلقھ في :" قالوالمرأة لحدیث ابن مسعود أن النبي 

ًبطن أمھ أربعین یوما نطفة ، ثم یكون علقة مثل ذلك ، ثم یكون مضغة 

ثانیةبیروتالفكردار. ط١/٣٠٢الحاشیة. عابدینابنذلكفيراجع-١
،أولىبیروتالمعرفةدار. ط٢/٢٠٣الرائقالبحر.نجیمابن،هـ١٣٨٦

المرداوي،أولىالفكردار. ط،١/٣٤٩المحتاجمغني،الخطیبلشربینيا
العربيالتراثإحیاءدار. ط١/٣٨٦الخالفمنالراجحمعرفةفياإلنصاف.

الجنینیكونفالالروحنفخقبلوأما:" المغنيفيقالقدامةابننأولىبیروت
،م١٩٨٣بیروتالعربيتابالكدار.ط٢/٣٩٨كالجماداتعلیهیصلىفالنسمة

م١٤٠٢/١٩٨٢المعرفةدار.ط٣٥١صالقرآنأقسامفيالتبیان. القیمابن
،وبعدهاالروحنفخقبلمعهتكونالنباتكحیاةاألولى: حیاتینللجنین:" قال

فيوتحدث،إنسانیةحیاةوالثانیة،اإلرادیةغیرواالغتذاءالنموحركةآثارهاومن
٢/٤٥٠رشدابن" اإلرادیةوالحركةالحسآثارهاومن،فیهالروحبنفخالجنین

توجبالتيالخلقةفيواختلفوا:" قال،م١٣٨٩/١٩٦٩األزهریةالكلیاتمكتبة. ط
الغرةفیهتجبیكونأنأعني،فیهالروحنفخیعتبرأنواألجودقالثم...الغرة
."فیهوجدتكانتالحیاةأنعلمإذا
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ترتب جواز ، وعلیھ ی) ١"(مثل ذلك ، ثم یرسل الملك فینفخ فیھ الروح
إجھاض الجنین الستخراج الخالیا الجذعیة في األیام األولى لبدایة 
ًالحمل الستغاللھا معملیا في إنتاج خالیا متخصصة تفید في أمراض 

) .٢(كثیرة خاصة المستعصى منھا

وھو قول المالكیة وبعض الحنفیة والشافعیة -:االتجاه الثاني 
اض في أي مرحلة من مراحل والحنابلة والظاھریة ویرى حرمة اإلجھ

، ودلیل ھذا القول القیاس على تحریم كسر بیض الصید ) ٣(الجنین
وقت اإلحرام ، والذي یكسره یضمن ، ووجھ الداللة أنھ لما كان من 
ًكسر بیض الصید في الحرم ضامنا كذلك من اعتدى على امرأة فطرحت 

ًء على ھذا حملھا ألنھ مما یعلم أن فیھ الولد تكون لھ حرمة ، وبنا
القول یحرم حرمة قاطعة استغالل األجنة المأخوذة بالجنایة العمدیة 

.علیھا من وقت العلوق في الرحم ألخذ الخالیا الجذعیة منھا

وھو لبعض الشافعیة ویرى إباحة اإلجھاض في -:االتجاه الثالث 
، ودلیل ھذا االتجاه عقلي ، وھو أن ) ٤(مرحلتي العلقة والمضغة

ھذه الفترة لم تخلق لھ أعضاء بعد ، فال تثبت لھ أحكام الجنین في
ًاآلدمي من وجوب صیانتھ وحرمة االعتداء علیھ ، ألنھ ال یعد آدمیا 

،٣٢٠٨الحدیثرقمالمالئكةذكربابالخلقبدءكتاب٤/١١١يالبخار-١
.٢٦٤٣الحدیثرقم،اآلدميخلقكیفیةبابالقدركتاب،٤/٢٠٣٦مسلم

.٩٩صالسابق.الجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د-٢
عیسى.ط٢/٢٦٦الدسوقيحاشیةمعالكبیرالشرحعلىالدردیرراجع-٣

ٕواذا،ًیومااألربعینقبلولوالرحمفيالمتكونالمنيإخراجیجوزال:" قالالحلبي
شرحنالزرقاني،٦/٥٩٠الحاشیة،عابدینابن" ًإجماعاحرمفیهنفخت

،هـ١٤١١أولىبیروتالعربیةالكتبدار. ط٣/٢٩٥الموطأعلىالزرقاني
علومإحیاء. ليالغزا،١١/٢٨المحلى. حزمابن،١/٣٨٦اإلنصاف.المرداوي

العلمیةالكتبدار. ط٣/٤٠المحتاجنهایة. الرمليالدینشهاب،٢/٥٣الدین
بل،األولىخالفأنهالروحنفخقبلاإلجهاضفيیقالال:" قالهـ١٤١٤أولى

.جریمةألنهالنفخزمنمنیقربفیماالتحریمویقويوالتحریمللتنزیهمحتمل
.٣/٤٠المحتاجنهایة.الرمليالدینشهاب-٤
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ًوتأسیسا على ھذا االتجاه یمكن استخراج الخالیا الجذعیة من الجنین ، 
ًوخصوصا من الكرة الجرثومیة ، ألنھ حتى تتحول إلى علقة تحتاج 

) .١(؛ بینما الكرة الجرثومیة تتم قبل ذلكالبویضة ألسبوع 

وھو قول للحنابلة ؛ حیث یرون إباحة اإلجھاض في -:االتجاه الرابع 
، وقد استدلوا لذلك بأن الولد ال یخلق إال من ) ٢(مرحلة النطفة  فقط

ًماء الزوجین معا ، فیبدأ االعتبار بالنطفة التي ھي أول مراحل الوجود 
، وعلى ) ٣(وجوب العقد بانعقاده بین الطرفین، وقد قاسوا ذلك على 

ھذا االتجاه یحرم استخراج الخالیا الجذعیة ، ألن وجودھا الحق على 
) ٤(امتزاج ماء الذكر واألنثى ، فال یجوز

  بعد ذكر اتجاھات الفقھاء في حكم االستفادة من الخالیا
متعمدة یتضح اآلتي الجذعیة المأخوذة من الجنین المعتدى علیھ بجنایة 

:-

اتفاق جمیع أصحاب االتجاھات الفقھیة األربعة على أن إسقاط -١
ًالجنین عمدا بعد نفخ الروح فیھ ال یجوز بأي حال من األحوال ، ألنھ 
من قبیل قتل النفس التي حرم قتلھا ، وعلیھ تثبت حرمة االنتفاع 

ا ، ألن حرمة بالخالیا الجذعیة أو األنسجة أو األعضاء المأخوذة منھ
.االعتداء تثبت حرمة االستفادة

تستثنى حالة تأكید األطباء أن وجود الجنین یمثل خطورة حقیقیة -٢
على حیاة األم ، وھنا یجوز إسقاط الجنین في ھذه الحالة ، ألن حیاة 
الجنین ما زالت مظنونة ، أما حیاة األم فمتیقنة ، ومن حیاتھ متیقنة 

ألن الیقین ال یزول بالشك ، وعلیھ یمكن أولى من مظنون الحیاة ،
االستفادة من الخالیا الجذعیة المأخوذة من الجنین ، ألنھ ال یمثل 

.٢٢صالسابق.الجذعیةالخالیا.البارعليمحمد/ د-١
.١/٣٨٦اإلنصاف.المرداوي،٨/٣١٨المغني. قدامةابن-٢
.الصفحةونفس،السابقینالمرجعین-٣
السابق.عقیلمحمدبنتأحالم/ د،٢٢صالسابق،البارعليمحمد/ د-٤

١٦٧ص
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ًاعتداء على كرامة اإلنسان ، وألنھ طالما صار الجنین إلى السقط ال 
محالة ؛ فال یوجد ما یمنع من االستفادة منھ ، ألن سبب اإلسقاط 

.مشروع 

ًا الستغاللھ في أغراض تجاریة كأخذ أعضائھ إن إسقاط الجنین عمد-٣
أو أنسجتھ أو خالیاه للمتاجرة بھا ؛ أو الستخالص مادة األنسولین 
ًالبشري ال یجوز شرعا ، لما في ذلك من امتھان كرامة اإلنسان الذي 
فضلھ هللا تعالى وكر مھ ، وھذا الفعل یمثل بذاتھ أكثر  من جریمة ، 

على حق الجنین في الحیاة ، والمتاجرة بھ حیث إن تعمد اإلسقاط جنایة 
ًوبأجزائھ جریمة أخرى ، ألنھ لیس محال لذلك ، وكرامة الخلق على هللا 

.تمنع ذلك 

إذا أكد األطباء أن الجنین في بطن أمھ مشوه فقد اختلف الفقھاء في -٤
حكم إسقاطھ وغالب الرأي یذھب إلى حرمة اإلسقاط بعد نفخ الروح ، 

رمة االستفادة منھ بالخالیا الجذعیة كعالج أو دواء ، ویترتب علیھ ح
ًوأما قبل نفخ الروح فقد انقسم الرأي أیضا غلى مدى جواز إسقاطھ أم 
ال ؟ وأرى أنھ إذا أكد األطباء أن حجم التشوه الذي یوجد بھ غیر 
محتمل للحیاة بین الناس فإن اإلسقاط في ھذه المرحلة المبكرة أولى 

أما إن كان حجم التشوه یمكن معھ الحیاة كفقد من اإلبقاء علیھ ،
البصر أو السمع فال یجوز المساس بھ ، وأما عن حكم االستفادة بھ إن 
أسقط فأرى أن حرمة االستفادة بھ أولى من الجواز ، ألن التشوھات ال 
ًتحدث غالبا إال عند وجود خلل في الكروموسومات أو وجود أمراض 

ًذه الطریقة ال یكون عالجا وإنما ھو داء جدید وراثیة ، وإذا انتفع بھ بھ
یتم نشره في جسد المریض الذي أردنا لھ العالج ، فعدم االستفادة من 
ًخالیاه الجذعیة لیس مقصودا لذاتھ ، وإنما لما خالطھ من األذى الذي 

.ًیلحق بالمریض بدال من العالج 

قبل نفخ ًأما عن حكم الجنین الملقى عمدا في المراحل المبكرة-٥
الروح فیترجح عندي قول أصحاب االتجاه الثاني بحرمة االعتداء علیھ 
في أي مرحلة من مراحل حیاتھ ، لما في ذلك من العبث بخلق هللا ، 
ًوسدا للذریعة ، ألنھ إن فتحنا ھذا الباب لكان مدخال ألصحاب القلوب  ً
المریضة والمصالح التجاریة من المتاجرة بالمرضى حین وعدوھم 



-١٤٤٥-

بالشفاء على جثث األجنة ، ولما فیھ من وجود تجارة محرمة نفتح لھا 
. ًالباب مصراعیھ لیعیثوا في األرض فسادا 

أما عن قرارت مجمع الفقھ اإلسالمي بھذا الشأن فقد عقدت الدورة 
ھـ ٢٣١٠/١٤٢٤-١٩السابعة عشرة بمكة المكرمة في الفترة من 

الجذعیة وجاء في القرار م بشأن الخالیا٢٠٠٣/ ١٧-١٣الموافق /
-:الثالث للمجمع ما یلي 

یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا : ًأوال "
بھدف العالج ؛ أو إلجراء البحوث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا 

البالغون إذا -١-:ًمباحا ، ومن ذلك على سبیل مثال المصادر اآلتیة 
.لك ضرر علیھم أذنوا ، ولم یكن في ذ

. األطفال إذا أذن أولیاؤھم لمصلحة شرعیة ، وبدون ضرر علیھم -٢
.المشیمة أو الحبل السري وبإذن الوالدین -٣

ًالجنین المسقط تلقائیا أو لسبب عالجي یجیزه الشرع وبإذن -٤
الوالدین ؛ مع التذكیر بما ورد في القرار السابع من دورة المجمع 

.الحاالت التي یجوز فیھا إسقاط الحمل الثانیة عشرة بشأن

اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال األنابیب إذا وجدت وتبرع بھا -٥
الوالدان 

ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة واستخدامھا إذا كان : ًثانیا 
-:ًمصدرھا محرما ، ومن ذلك على سبیل المثال 

التلقیح -٢. یزه الشرع ًالجنین المسقط تعمدا بدون سبب طبي یج-١
-٣.  المتعمد بین بییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع 

) ١"(االستنساخ العالجي

حكم استخدام الخالیا الجذعیة المأخوذة من األجنة الفائضة ألطفال ) ج(
.األنابیب 

.السادسالعدد٣/١٧٩١اإلسالميالفقهمجمعةمجلراجع-١



-١٤٤٦-

ًمجموعة من الخالیا عمرھا أسبوع أو أكثر قلیال : األجنة الفائضة ھي 
ون ، ولم یصل النمو فیھا لمرحلة تكوین األعضاء في مرحلة التك

كالكلى والقلب أو األطراف ، حیث لم یحدث إلى اآلن أن نما أو أنبت 
جنین في المعمل إلى مرحلة متقدمة ، وقد ال یحدث ذلك ، فاألجنة في 

خلیة فقط ، ثم تنتقل إلى أرحام ٣٢-٨المعمل تنمو إلى مرحلة 
، ومصدر ھذه األجنة ) ١(الثالجةاألمھات ، أو تحفظ مجمدة في 

الفائضة یأتي بعد تقریر األطباء للزوجین ضرورة اللجوء لإلخصاب 
الطبي المساعد بعد تعذر اإلنجاب بالطرق الطبیعیة ؛ فیقوم الطبیب بأخذ 
حیوانات منویة من الزوج صالحة للتخصیب ، ویؤخذ من الزوجة أكثر 

ل ثالثة أجنة فقط لرحم ًمن بویضة صالحة للتخصیب معملیا ، ثم ینق
) .٢(ًاألم ، ویترك الفائض مجمدا في المراكز الطبیة

     


   یرى عدم جواز االستفادة من الخالیا الجذعیة
، وقد ) ٣(المأخوذة من األجنة الفائضة ألنھا أول أطوار خلق اإلنسان

-:استدل ھذا الفریق لما ذھبوا إلیھ باآلتي 

فيالفائضةالمجهضةاألجنةمناالستفادة.سالمةباحسینعبداهللا/ د-١
زراعةلمؤتمرمقدمبحث،١٩٠صعلیهاالتجاربٕواجراءاألعضاءزراعة

.بالكویتالطبیةللعلوماإلسالمیةالمنظمة،البشریةاألعضاء
اإلسالميالفقهفيمقارنةدراسةواألجنةالنطفبنوك.السنباطيعطا/ د-٢

.م١٤٢٠/٢٠٠١أولىالعربیةالنهضةدار.ط٢٠صالوضعيوالقانون
الرؤیةمؤتمرمناقشات،١٩١صالسابق.سالمةباعبداهللا/ دراجع-٣

/ د،م١/٤/١٩٧٨بتاریخبالكویتالمنعقدالطبیةالممارساتلبعضاإلسالمیة
محمد/ د،٦٧٠صالغزاليمحمد/ الشیخ،٦٦٨صلشاذلياعليحسن

٦٧٣صالسالميالمختار



-١٤٤٧-

إن البویضة الزائدة عن الحاجة والتي تم تلقیحھا ھي جنین في -١
العرف الطبي والشرعي ، فینبغي أن یكون مكانھا العلوق في رحم األم 
إن فشلت عملیة الزرع األولى ، وإن كتب لھا النجاح یمكن أن یتم 

اسب ، ومن ثم فال یجوز االعتداء علیھا زراعتھا في وقت آخر من
سواء بالقتل أو إجراء التجارب العلمیة ألنھا نواة إنسان كامل ولو 

) .١ً(احتماال

إمكانیة حدوث أضرار بلیغة نتیجة استخدام الخالیا الجذعیة من -٢
األجنة الفائضة قبل تخصیص ھذه الخالیا حیث یمكن أن تتسبب في 

ود أنسجة الجسم لیس في حاجة إلیھا أو في ًحدوث أورام ؛ نظرا لوج
).٢(أماكن غیر مرغوب فیھا

القیاس على الجنین داخل الرحم ، فكما تكون لھ حمایة واجبة -٣
ًفیجب أن تتوافر ھذه الحمایة خارج الرحم ، ألن كال منھما یمكن أن 

) .٣(ًیكون نفسا كاملة

فقط ، ألن الزیادة ینبغي االقتصار على العدد المطلوب إدخالھ الرحم-٤
) .٤(ال ضرورة لھا فیكتفى بمقدار الضرورة والحاجة

   یرى جواز استخدام األجنة الفائضة في الخالیا
الجذعیة  وإجراء التجارب العلمیة علیھا لعدم وجود حرمة شرعیة لھذا 

-:، ویستدل لھذا الفریق باآلتي ) ٥(الجنین قبل دخولھ لجدار الرحم

.١٧٥صالسابق.حتحوتحسان/ د-١
.١٩صالسابق.الجینيالعالج.مصباحعبدالهادي/ د-٢
.١٢٨صالسابق.السنباطيعطا/ د-٣
.٦٧٣صالسابق.السالميالمختارمحمد/ دراجع-٤
الطبیةالممارساتلبعضاإلسالمیةالرؤیةمؤتمرغدةابولستارعبدا/ دراجع-٥

١١٨صمعاصرةطبیةقضایافيفقهیةأبحاث. یاسیننعیممحمد/ د،٦٧١ص
.م٢٠٠٨الرابعة،النفائسدار. ط



-١٤٤٨-

إن األجنة المستنبتة خارج الرحم ال تسمى أجنة إال بعلوقھا في -١
الرحم ، ومن ثم ال تكون لھا حرمة الجنین ، وال یمكن أن تصور خارج 
الرحم على ھیئة إنسان ، وإذا لم یثبت حرمتھا ثبت جواز االنتفاع بھا 
لخدمة اإلنسان سواء بأخذ الخالیا الجذعیة منھا أو إجراء التجارب 

) .١(علیھا

إن المصیر لھذه األجنة الزائدة التخلص منھا واستخدامھا لخدمة -٢
) .٢(اإلنسان أولى من التخلص منھا دون فائدة

إن المنفعة المرجوة من الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة -٣
تفوق زرع األعضاء من حیث عدم الحاجة لكشف العورة والخضوع 

د الرفض المناعي للعضو المزروع للعملیات واألدویة واحتمال وجو
فلذلك یجوز استخدام الخالیا الجذعیة والحصول علیھا من األجنة 

) .٣(الفائضة

  بعد ذكر آراء الفریقین أرى أن القائلین بجواز استخدام
األجنة الفائضة ألخذ الخالیا الجذعیة أو إجراء التجارب العلمیة 

لقبول ؛ لما ساقوه من أدلة مقبولة ، لمصلحة اإلنسانیة رأیھم أولى با
وألنھ یوجد فارق بین الجنین في الرحم وخارجھ ، وألن الجنین في 
الرحم یمكن أن یتكامل إلى الشكل اإلنساني بخالف الموجود خارج 
الرحم فال یمكن وصولھ لھذا الشكل ، وألن االنتفاع بھ أولى وأفضل من 

لناس بشرط رضا الوالدین إھداره دون العودة بالفائدة على جموع ا
.بذلك 

أما عن موقف مجمع الفقھ اإلسالمي فقد تردد بین االتجاھین السابقین 
في لقائین مختلفین ؛ إذ قرر في المؤتمر السادس بجدة في الفترة من 

م بالقرار ١٩٩٠مارس ٢٠–١٤الموافق / ١٤١٠شعبان ٢٣–١٧

.٦٦صالسابق.واإلنجاباالستنساخ. غنیمالسیدكارم/ د-١
السابق. الجذعیةالخالیا.رالباعليمحمد/ د،٦٥صالسابقالمرجع-٢

.بعدهاوما٣٢ص
.١٧١صالسابق.عقیلمحمدبنتأحالم/ دراجع-٣



-١٤٤٩-

الحاجة قرر بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن٥٦/٧/٦رقم 
ًفي ضوء ما تحقق علمیا من   إمكان حقن : ًأوال " -:المجلس اآلتي 

البییضات غیر الملقحة للسحب منا یجب عند تلقیح البییضات االقتصار 
ًعلى العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادیا لوجود فائض من 

إذا حصل فائض من البییضات الملقحة بأي: ًثانیا . البییضات الملقحة
وجھ من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض 

یحرم استخدام البییضة الملقحة في امرأة : ًثالثا . على الوجھ الطبیعي 
أخرى ویجب اتخاذ االحتیاطات الكفیلة بالحیلولة دون استعمال البییضة 

) .١(الملقحة في محل غیر مشروع

كان في الدورة السابعة عشرة بمكة أما الموقف المغایر من المجمع ف
م  ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩في الفترة من 

:" المتعلقة بالخالیا الجذعیة ، وفي القرار الثالث للمجمع نص على 
یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف : ًأوال 

ًإذا كان مصدرھا مباحا ، العالج أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة 
اللقائح الفائضة من –٥....ومن ذلك على سبیل المثال المصادر اآلتیة 

)"٢(مشاریع أطفال األنابیب إذا وجدت وتبرع بھا الوالدان

.ِّاستخدام الخالیا الجذعیة المأخوذة من المشیمة والحبل السري ) د(

في استخالص كان الخالف الفقھي عند الكالم عن استخدام األجنة 
ًالخالیا الجذعیة منھا محل أخذ ورد من الفقھاء ؛ نظرا لحرمة الجنین ، 
ولجرم االعتداء على النفس ولو في أطوارھا األولى ، أما في الخالیا 
المأخوذة من دم الحبل السري والمشیمة فال یثور ھذا الخالف ، ألن 

ھما للتلف ن المشیمة والحبل السري ال حرمة لھما كالجنین ، وألن مآل
فال یوجد ما یمنع من االنتفاع بھما سواء في استخالص الخالیا 

بعدهاوما٣/٢١٥٠السادسالعدد،بجدةاإلسالميالفقهمجمعقراراتراجع-١
.
.٤٠٦صالسابق.والدینیةاألخالقیةالجوانب. صالحفواز/ دراجع-٢



-١٤٥٠-

الجذعیة منھما للعالج أو إلجراء التجارب العلمیة للوصول إلى سبب 
) .١(داء أو تحدید دواء بعد موافقة ذوي الشاأن

َّوقد أید مجمع الفقھ اإلسالمي ھذا المنحى ؛ إال أنھ مر بمرحلتین  َّ
/ ٨/٢ھـ الموافق ١٤١٢من شعبان عام ٥سبت أوالھما یوم ال

م في الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي بأنھ قد نظر ١٩٩٢
أنھ ال مانع من االنتفاع بھا في :" في موضوع  المشیمة وقرر 

األغراض الطبیة ، أما األدویة التي تستخرج من المشیمة وتؤخذ عن 
، فقد ضیق المجال )" ٢(ورةطریق الفم أو الحقن فال یجوز إال للضر

ھنا بوضع قیود على استخدامھا في العالج أو الدواء وخص ذلك بحالة 
.الضرورة 

ھـ ٢٣/١٠/١٤٢٤–١٩أما في الدورة السابعة عشرة بمكة من 
م فقد تحرر من ضوابط الضرورة ١٧/١٢/٢٠٠٣–١٣الموافق 

على یجوز الحصول :ًأوال :"فنص على الجواز المطلق ؛ حیث قال 
الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العالج ، أو إجراء األبحاث 
ًالعلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحا ومن ذلك على سبیل المثال 

، )"  ٣(المشیمة أو الحبل السري وبإذن الوالدین-٣....المصادر اآلتیة 
ًإال أنھ ھنا أضاف قیدا إجرائیا وھو موافقة الوالدین ألنھ كحق ً

االختصاص بالنسبة لھما ، والتغیر في المواقف بین الدورتین راجع 
الكتشافات علمیة في السنوات المتخللة بینھما مما یجعل القول الالحق 
بمثابة ناسخ للقید السابق ، وقد أیدت الھیئة العامة للشئون اإلسالمیة 

الحبل ًواألوقاف بفتواھا أنھ یجوز شرعا تخزین الخالیا الموجودة في 
السري بإذن الوالدین إذا ثبت فائدتھا في العالج ولم یترتب علیھا 

.١٧٢صالسابق. الحیويتنساخاالس. عقیلأحالم/ د-١
.بعدهاوما١٩٤صالسابق.سلیمانأبوعبدالوهاب/ د-٢
.٤٠٦صالسابق. األخالقیةالجوانب. صالحفواز/ د-٣



-١٤٥١-

أضرار ومخاطر ، ویجوز االنتفاع بھا ألنھا لیست من الجنین ، وألنھا 
) .١(ترمى عادة بعد الوالدة



عضاء البشریة بغرض العالج ، المراد باالستنساخ ھنا استنساخ األ
ولیس استنساخ إنسان كامل ؛ حیث یتفق الجمیع على حرمتھ لما ال 
یخفى من المفاسد والمضار المترتبة على وجود نسختین من الشخص 

، أما االستنساخ المراد ھنا فھو استنساخ أعضاء بشریة عن ) ٢(الواحد
الجیني للحیوانات طریق إكثار خالیا العضو باستخدام تقنیة االستنساخ 

ًوھي في مراحل االنقسام األول بخالیا بشریة لتحویرھا جنینیا بحیث 
یمكن استخدام أعضائھا بقطع غیار بشریة ، ویعد ھذا التحویر من قبیل 
االستنساخ الجیني  القائم على إدخال خلیة بشریة جسدیة في الخالیا 

) ٣(الجنینیة للحیوانات وتتكاثر معھا

ًي بین العلماء في إمكانیة حدوثھ وھذا لیس محال لبحثنا والخالف الفقھ
، بل النقطة التي نبحثھا ھي إن أمكن استنساخ أعضاء مفردة من 

. الخالیا الجذعیة فھل یمكن االنتفاع العالجي بھا ؟ 

وھذه النقطة یرى جمھور الفقھاء أنھ إن حدث ذلك فیجوز استخدامھا 
-:ن األدلة العامة منھا ًعالجیا ، وقد استدلوا لذلك بعدد م

الصادرة٨٥١٧رقمفتوى،بدبيواألوقافاإلسالمیةللشئونالعامةالهیئة-١
.جللعالالجذعیةالخالیااستخدامحكمعنم٤/٤/٢٠١٠في

الطبیةوأحكامهالبشرياالستنساخ.واصلمحمدفریدنصر/ الدكتورأستاذنا-٢
–الطبیةالمشكالتلبعضاإلسالمیةالرؤیةلمؤتمرمقدمبحث،١٩ص

بحث١٧١ص" الكلونة"االستنساخ. العوضيصدیقة/ د،بالكویت،االستنساخ
.السابقالمؤتمرلنفسمقدم

.٣١١صالسابق.مختارإیمان/ د-٣
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ِوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم قول هللا تعالى-١ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َّ ُ َِ
َوالعدوان ُ َْ ْ١◌ِ واستنساخ الخالیا الجذعیة للتداوي باب من أبواب

.التعاون على البر والتقوى ألنھ یساعد في عالج كثیر من المرضى 

ًوسخر لكم ما في السماوات وما في األرض جمیعا وقولھ تعالى -٢ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ُ َّ
َمنھ إن في ذلك آلیاٍت لقوم یتفكرون َُّ َ ْ ََّ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ُِ٢ ومن جملة ما سخره هللا ما ،

.وقف علیھ العلماء من أسرار العلم واكتشافاتھ ومنھا الخالیا الجذعیة 

واألخذ بالخالیا الجذعیة أخذ إن الشرع الحنیف أمر بالتداوي ، -٣
.باألسباب التي دعا إلیھا الشارع الحنیف 

ًإن في األخذ بالخالیا الجذعیة إزالة للضرر ، ولیس فیھا ضررا -٤
ألحد ، ألنھا ال تتكون في الرحم حتى یكون لھا حرمة وإنما تتم 

) .٣ً(معالجتھا معملیا

القضاء على استخدام االستنساخ لألعضاء البشریة من شأنھ -٥
مشكلة الرفض المناعي للعضو الجدید داخل الجسم ، ویقضي على 

) .٤(الخالف الفقھي الدائر حول زرع ونقل األعضاء البشریة

ًاستنساخ األعضاء البشریة یفتح آفاقا جدیدة للعالج ، وخصوصا -٦ ً
فیما استعصي من األمراض كالكلى والقلب والكبد والشرایین وغیرھا 

) .٥(الطبیةمن المعضالت

.٢اآلیةمن: المائدةسورة-١
.١٣اآلیة: الجاثیةسورة-٢
الجذعیةالخالیامناألخرىواألدیاناإلسالمموقف. الغامديبدریة/ د-٣
.١١صالسابق.
العبیكانمكتبة١٠٠صنالعصرقنبلةاالستنساخ. الدمرداشصبري/ د-٤

.م١٤١٨/١٩٩٧أولى
عبدالهادي/ د،٤٩صالسابقالمرجع،فریدنصر/ الدكتوراأستاذن-٥

.م١٩٩٧أولىاللبنانیة،الدر.ط٧٣صوالدینالعلمبیناالستنساخ. مصباح



-١٤٥٣-

استنساخ األعضاء البشریة یساعد في القضاء على جرائم شتى -٧
) .١(للحصول على األعضاء اآلدمیة واستغالل عوز ذوي الحاجات

وأما المعارضون الستخدام االستنساخ العالجي للخالیا الجذعیة فقد 
استدلوا 

الخالیا ، ًإن االستنساخ العالجي یعتبر قتال للجنین المأخوذة منھ ھذه-١
َمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل وهللا سبحانھ یقول  ََ َّ َ َ ََ َْ َْ َ ْ َ َ ْ ُْ ََ َِ ِ ِ ِِ َ ِ

ْنفسا بغیر نفس أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن  َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ ْ ًِ َِّ َ َّ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َِ َ ْ ٍَ ِ ِ
ًأحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا َ َ َ ْ َ َ ِْ َّ َّ ََ َ ََ َأخذ الخالیا منھ یعني تدمیره بعد ألن ٢

.ذلك ؛ فینطبق علیھ ما ینطبق على اإلجھاض 

ًویرد علیھ بأن االستنساخ لیس جنینا بشریا ، وإنما ھي مجرد بویضة  ً
ملقحة بخلیة جسدیة ، فلیست ھي أصل اإلنسان ولیس لھا حرمة 

.الجنین البشري 

؛ لكي ال یؤدي إن في تحریم االستنساخ ألجل العالج سد للذریعة -٢
. لالستنساخ من أجل التكاثر 

ویرد علیھ بأن االستنساخ التكاثري تدخل الخلیة في الرحم لتواصل 
نموھا ، وھذا أمر مجمع على تحریمھ بخالف االستنساخ العالجي الذي 

) .٣(تنمى فیھ الخلیة في المختبر ال في الرحم

تنساخ العالجي ؛ یترجح القول األول الذي یرى جواز االس-:الترجیح 
ألن األصل في األشیاء اإلباحة ، ولما ساقوه من الفوائد المرجوة من 
وراء استخدام االستنساخ في العالج ، وما ساقھ الفریق الثاني مردود 

البشریةاألجنةعلىالعلمیةالتجاربإجراء. الجملمصطفىایمن/ د-١
.م٢٠١٠الجامعيالفكردار.ط٢٣٨ص

الشرعیةالحدود. بلحاجأحمدالعربي/ د،٣٢اآلیةمن: المائدةسورة-٢
عدد٢صالمناربمجلةمنشوربحثالجذعیةالخالیالبحوثواإلنسانیةواألخالقیة

.هـ١٤٢٤رمضانفيصادر٣٤٥
.١١صالسابق.الغامديبدریة/ د-٣



-١٤٥٤-

علیھ فلم یبق إال الجواز ، وإن كان مجمع الفقھ اإلسالمي في الدورة 
یا الجذعیة السابعة عشرة قد نص على عدم جواز الحصول على الخال

إال " االستنساخ العالجي –٣...ًإذا كان مصدرھا محرما ومن ذلك 
أنني أرى أن القصد ھنا یتجھ إلى االستنساخ الكامل ألجل قتل الجنین 
وأخذ خالیاه للعالج ، وھذا ال یقره أحد ، بخالف الصورة التي نتكلم 

جمع عنھا ، حتى وإن كان المراد منھا التحریم فیما ذھب إلیھ الم
الفقھي ؛ فإن البحوث عندما تكتمل في ھذا المجال سیتغیر القرار حتما 

.، كما رأینا تغییره قبل ذلك 





اھتم المشرع القانوني في بعض الدول العربیة باإلنسان من حیث 
الج ونقل للخالیا مزاولة مھنة الطب وما یستببعھا من تداوي وع

واألعضاء البشریة أو إجراء التجارب على األجنة البشریة من عدمھ ، 
لسنة ٧ومن ذلك ما نص علیھ المشرع اإلماراتي في القانون رقم 

م فیما یتعلق بمزاولة مھنة الطب البشري ؛ حیث نص على أنھ ١٩٧٥
ًیكون الطبیب مسئوال في حالة إجرائھ على المریض أبحاثا أو:"  ً

، )" ١(ًتجارب علمیة غیر معتمدة فنیا وترتب على ذلك اإلضرار بھ
م بحق نقل وزراعة ١٩٩٣لسنة ١٥وكذلك صدر القانون رقم 

األعضاء البشریة من النبت بشرط موافقة أقرب األشخاص إلیھ حتى 
ونص ، ) ٢(الدرحة الثانیة ، فإن تعددوا فیشترط موافقة أغلبھم كتابة

ة منھ على ضرورة توافر شرط الرضا وإحاطة كذلك في المادة الرابع
المتبرع بجمیع النتائج الصحیة المؤكدة والمحتملة التي تترتب على 

مع ضرورة إجراء فحص شامل ، استئصال العضو المتبرع بھ 

٢٥٣صالبشريللجینالقانونیةالحمایة.عبدالمجیدعبدالحلیمرضا/ د-١
.م١٩٩٨العربیةةالنهضدار.ط
.٢٥٤صالسابقالمرجع-٢
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للمستأصل منھ العضو من فریق طبي متخصص وإحاطتھ بجمیع 
) ١(النتائج من ھذا الفریق

م في مادتھ الثالثة على ١٩٨٧لسنة ٥٥ونص القانون الكویتي رقم 
أنھ ال یجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقتھ إذا 
كان ھذا االستئصال یفضي إلى موت صاحبھ أو فیھ تعطیل لھ عن 
واجب ، والمادة الرابعة نصت على وجوب إحاطة المتبرع بكافة النتائج 

.الصحیة المترتبة على استئصال العضو المتبرع بھ 

م المتعلق ١٩٩٧لسنة ٢١وأصدر المشرع القطري القانون رقم 
) .٢(بتنظیم نقل وزراعة األعضاء وفق ضوابط محددة

م فنص ٢٠١٠لسنة ٥وأما المشرع المصري فقد اصدر القانون رقم 
إن كان –في المادة السابعة منھ على إحاطة كل من المتبرع والمتلقي 

من ١٣المنصوص علیھا في المادة بواسطة اللجنة الثالثیة –ًمدركا 
ھذا القانون بطبیعة عملیتي النقل والزرع ومخاطرھا المحتملة على 
المدى القریب أوالبعید ، والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي أو 
موافقة نائبھ أو ممثلھ القانوني إذا كان من ناقص األھلیة أو عدیمھا ، 

الفقرة الثالثة من المادة الخامسة ًوبالنسبة للخالیا األم وفقا لما نصت
ًمن ھذا القانون ، وتحرر اللجنة محضرا بذلك یوقع علیھ المتلقي 

) . ٣(ًوالمتبرع مالم یكن غائبا عن الوعي أو اإلدراك أو ممثلھ القانوني

م ٢٠١٠لسنة ٥أما بالنسبة لألجنة فقد انتھى القانون المصري رقم 
امھا في التجارب الطبیة ، أو إلى عدم جواز إجھاض األجنة الستخد

اإلماراتدولةقانونفيالبشریةاألعضاءوزراعةنقل. سالمعليجاسم/ د-١
كلیةواالقتصادیةالقانونیةللبحوثالحقوقبمجلةمنشوربحث،المتحدةالعربیة
.٢٦٤صم١٩٩٥لسنةوالثانياألولالعدداناإلسكندریةجامعةالحقوق

دراسةوالقانونالشریعةبینالبشرياالستنساخ. مبروكمحمدفریدرمزي/ د-٢
مكتبة. طبعدهاوما٨٥صوالقانونیةالشرعیةالناحیتینمنمشروعیتهحول

.م٢٠٠١بالمنصورةالجالء
.٣٠٥صالسابقالمرجع.منصورمیرفت/ د-٣
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كقطع غیار بشریة ألن للنفس اإلنسانیة حرمة تتحقق للجنین منذ لحظة 
اإلخصاب ، وقد نص على ذلك قانون العقوبات المصري في المادة 

ًعلى أن كل من أسقط عمدا حبلى بضرب أو نحوه من أنواع ٢٦٠
ًھاض تلقائیا اإلیذاء یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا حدث اإلج

لوجود عذر شرعي أو إلنقاذ حیاة األم فلیس ھناك ما یمنع من 
االستفادة من ھذه األجنة المجھضة للمصلحة العلمیة والطبیة شریطة 

، وقد نص القانون نقل وزراعة ) ١(موافقة األب واألم على ذلك
األعضاء المصري في مادتھ الخامسة على وجوب صدور التبرع عن 

لیة من عیوب الرضا ، وثبوتھ بالكتابة على النحو المبین إرادة حرة خا
في الالئحة التنفیذیة ، ونص على جواز نقل وزرع الخالیا األم من 
الطفل ومن عدیم األھلیة أو ناقصھا إلى األبوین أو األبناء أو فیما بین 
اإلخوة ما لم یوجد متبرع آخر من غیرھم ؛ مع شرط موافقة والدي 

أحدھما حال وفاة اآلخر ، أو موافقة من لھ الوالیة أو الطفل أو موافقة
الوصایة علیھ ، أو من النائب أو الممثل القانوني لعدیم األھلیة أو 

) .٢(ناقصھا



.٤٥٩صالسابقالمرجع-١
زرعتنظیمبشأنم٢٠١٠لسنة٥رقمللقانونالرسمیةالجریدةراجع-٢

م٢٠١٠مارس٦الموافقهـ١٤٣١األولربیع٢٠فيالصادرالبشریةاألعضاء
.
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ذعیة في الفقھ اإلسالمي والقانون بعد ذكر أحكام التداوي بالخالیا الج
الوضعي یتضح لنا بعض أوجھ االتفاق والتشابھ بینھما أذكرھا على 

-:التفصیل اآلتي 

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في جواز التداوي -:ًأوال 
والعالج بالخالیا الجذعیة ألن األصل في األشیاء اإلباحة ما لم یرد حظر 

في القانون طالما ثبت النفع ، ولم یكن ھناك امتھان شرعي ، ولم یرد 
.أو اعتداء على الكرامة اإلنسانیة فإن ذلك جائز 

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في جواز التداوي -:ًثانیا 
بالخالیا الجذعیة المأخوذة من الشخص لعالج نفسھ ألنھ لیس فیھا 

جو منھا برء الداء  بما أخبر ضرر ألحد ، وال للشخص نفسھ ، ألن المر
ًاألطباء بنفعھ غالبا ، والمفھوم من القانون الوضعي كذلك ، حیث وضع 
الضوابط لنقل األعضاء واألنسجة من الغیر ، مما یعني بمفھوم 
الموافقة جواز ذلك دون قید أو شرط على التداوي بالخالیا الجذعیة 

المأخوذة من الشخص نفسھ 

ون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في جواز التداوي یتفق القان-:ًثالثا 
بالخالیا الجذعیة المأخوذة من الشخص البالغ بعد أخذ اإلذن والتأكد من 

.نفع الشخص المنقولة إلیھ ، وعدم اإلضرار بالشخص المأخوذة منھ 

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في أن للنفس -:ًرابعا 
ًحتى وإن كانت جنینا ما دامت نفسا فلھا حق اإلنسانیة حرمة وكرامة ؛  ً

.الحمایة ، وعدم التعرض لھا بسوء أو أذى 
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یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في أن أخذ الخالیا -:ًخامسا 
ًالجذعیة من الجنین بقصد العالج محرم شرعا ومجرم قانونا ، ألنھ ال  ً

ولو كانت في طور توجد نفس أولى من نفس ، وإن االعتداء علیھا 
الجنین یمثل جریمة یؤاخذ فاعلھا وكل من ساعد علیھا أو اشترك فیھا 

.بالعقاب 

ال یرى الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي وجود ما یمنع -:ًسادسا 
ًاستخدام الخالیا الجذعیة المستمدة من األجنة المجھضة تلقائیا لعدم 

اقعة علیھا ، ولكن یشترط ًاالعتداء علیھا أوال ، ولعدم وجود أضرار و
.ألجل ذلك موافقة ذوي الشأن

یتفق الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي في عدم جواز -:ًسابعا 
ًاستخدام ما یضر من الخالیا الجذعیة ؛ حتى وإن كان المصدر مباحا ؛ 
كالخالیا الجذعیة المأخوذة من الجنین المجھض المشوه ، ألنھ وإن 

لخالیا لعدم االعتداء على الجنین ، ولكن لما كان یجوز استخدام ھذه ا
ًكان الجنین مشوھا كان ھناك احتمال كبیر لوجود خلل في تركیب ھذه 
الخالیا ، مما یضر بالمستقبل لھا وھو المریض ، فال یجوز حینئذ 

.استخدامھا 

ما زال الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ینظران بعین الریبة -:ًثامنا 
الخالیا الجذعیة من األجنة الفائضة من عملیة التلقیح من والحذر ألخذ 
ًنظرا لما یلحق بھا من فتح باب التالعب بتجارة محرمة ، خارج الرحم 

أو استغاللھا في تخلیق أعضاء بشریة ألجل ذلك فیكون من باب العبث 
ًبالخلق الذي كرمھ هللا ، وخصوصا أن المسألة إلى اآلن ما زالت محل 

.ووضع الضوابط الالزمة للعمل المشروع فیھا بحث ودراسة ،

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في جواز أخذ -:ًتاسعا 
الخالیا الجذعیة من الحبل السري والمشیمة ، لعدم وجود ما یمنع من 
ًاألخذ بھا ، ألنھا لو استغلت جیدا لقطعت الطریق على الخالف الدائر 

ونقلھا ، أو استمداد الخالیا الجذعیة من في زراعة األعضاء البشریة 
.األجنة وما یدور حولھا من خالف 
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یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في حرمة -:ًعاشرا 
االستنساخ الكامل للبشر لما في ذلك من مفاسد ، وللعبث بالخلق ، 
ًولكن إن تم استنساخ أنسجة أو أعضاء بفعل الخالیا وتنمیتھا معملیا 

.إفادة البشر في العالج والتداوي فالرأي الراجح یمیل للجواز بقصد

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في وجوب -:حادي عشر 
معاقبة من یعتدي على الجنین سواء كان ذلك بقصد استخدامھ كخالیا 
جذعیة ؛ أو أخذه للتجارب الطبیة أو الستخالص األنسولین البشري 

دي بقصد اإلجھاض أو االعتداء على األم فقط ، ولكن منھ ، أو كان التع
.تزاد العقوبة في الحاالت األولى المذكورة 

یرى الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ضرورة -:ثاني عشر 
االقتصار على العدد المطلوب فقط ألطفال األنابیب ؛ حتى ال ندخل في 

، إال أن العملیة مشكلة كیفیة التخلص أو االستفادة من األجنة الفائضة
ًالتي تتم بقصد اإلنجاب یحتاط الطبیب فیھا لنفسھ توفیرا على من یرید 
ًاإلنجاب بھذه الطریقة وتوفیرا للوقت أن یقوم بتلقیح بعض البویضات 
ًالزائدة خوفا من فشل عملیة التلقیح األولى فیأتي بالزائد بدال من  ً

العملیة التي تستنزف ًاالنتظار لمدة أخرى من الزمن وبدال من تكرار
المال والجھد ، وقد ال یكون الوقت في غیر صالح من أراد اإلنجاب 
بھذه الطریقة عند اقتراب المرأة من سن الیأس أو الوقت الذي یمثل 

.ًفیھ الحمل خطرا على حیاتھا 
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خامتة تتضمن أهم النتائج النتائج والتوصيات



إن الخلیة الجذعیة ھي وحدة بناء اإلنسان األولیة غیر -:ًأوال 
المتخصصة  القادرة على االنقسام والتكاثر والتجدید الذاتي إلعطاء 

.أنواع شتى من الخالیا المتخصصة أو إنشاء أعضاء متكاملة 

النقسام تمتاز الخالیا الجذعیة بالقدرة على التجدد الذاتي وا-:ثانیا ً
بأعداد ھائلة  ، إضافة لعدم تخصصھا لھا القدرة على إعطاء خالیا 
متخصصة في الجسم ، لھا القدرة على التخصص فیما بعد ، إضافة إلى 
إفرازھا ما یسمى بعوامل النمو والتي لھا القدرة على االندماج في 
جمیع أنسجة الجسم ، كما تمتاز بعدم الرفض المناعي من الجسم الذي 

ً.تقلت إلیھ غالباان

بدأت بحوث العلماء حول الخالیا الجذعیة منذ عدة عقود ، -:ًثالثا 
وبدأت بالتجارب على الحیوانات ، ثم انتقلت لإلنسان وكل یوم جدید 
یصل العلماء فیھ لجدید ، وما توصل إلیھ العلماء من أسرار الخالیا 

جارب داخل الجذعیة ما زال یحتاج للتأكید العلمي ؛ بمزید من الت
ًالمختبرات حتى یصبح المظنون حقیقة ، وما كان أمال باألمس قد 

ًیصبح غدا واقعا ملموسا  ً ً.

أخالقیات وآداب التداوي البد من توافرھا في الخالیا الجذعیة -:ًرابعا 
ً، طالما اعتبرناھا نوعا من العالج ، فقبول المریض للعالج أساس في 

ا الجذعیة شرط رئیس ، واتفاق العالج التداوي ، والرضا ألخذ الخالی
بھا مع مقاصد الشریعة في التداوي والعالج ، وتمتع القائمین القائمین 
على العالج بھا بالكفاءة واألمانة المھنیة ، والمحافظة على سریة 

.العالج ، وعدم إفشاء سر المریض أساس في التداوي 

طار الطرق المباحة ، الحصول على الخالیا الجذعیة یتم في إ-:ًخامسا 
كاألجنة المجھضة بغیر تعمد ، أو الفائضة عن التلقیح ، ومن دم الحبل 
السري والمشیمة ، وكذلك من األطفال والبالغین ، فمصادرھا وافرة ، 
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لكن ینبغي أن تؤخذ بأسبابھا الصحیحة ، ویحرم أخذھا باالستنساخ 
.البشري الكامل أو بالجنایة العمدیة على الجنین 

عن طریق الخالیا الجذعیة وبمجھودات العلماء في -:ًادسا س
مختبراتھم یرجى الوصول في الزمن القریب إلى األحداث التي تتخلل 
عملیة التكوین في اإلنسان ؛ مما یؤدي لتنشیط أو تثبیط الخالیا الناتج 
عنھ األمراض الفتاكة ، وإذا أمكن معرفة أسبابھا سھل الوصول 

.لعالجھا

یمكن استخدام الخالیا الجذعیة في القضاء على األمراض -:ًسابعا 
الوراثیة ، وذلك بعزل ھذه الخالیا من األمراض ذات األصل الوراثي ، 
والعمل على تولید خالیا متخصصة من ھؤالء المرضى في معرفة 
أسباب الداء واكتشاف الدواء ، كما یمكن بنفس الطریقة معرفة أسباب 

.مل على عالجھا التشوھات الخلقیة والع

ًتفید الخالیا الجذعیة في مجال العقاقیر والدواء ، فبدال من -:ًثامنا 
إجراء التجارب على اإلنسان بذاتھ مع احتمال الضر أو النفع في طور 
التجریب ؛ یمكن أن یتم االختبار على ھذه األنسجة أو الخالیا 

ناء عن المتخصصة حتى یرى أثر الدواء علیھا ، كما یمكن االستغ
الدواء في بعض األمراض باستخدام الخالیا الجذعیة بإنتاج الخالیا 
المتخصصة في البنكریاس إلفراز األنسولین ، مما یؤدي إلنتاج الدواء 

.من داخل الجسم 

یمكن تجدید الخالیا الجذعیة التالفة في الجسم باستخدام -:ًتاسعا 
جیھ الخالیا إلى أماكن الخالیا الجذعیة مع تقنیة النانو الممغنطة لتو

اإلصابة بشكل دقیق ، لكن ذلك ما زال في طور التجریب إال أن نتائجھ 
.مبشرة 

الدخول في مجال الخالیا الجذعیة بقصد التطبیب والعالج -:ًعاشرا 
ًیفتح آفاقا لعالج أمراض مستعصیة ؛  كعالج أمراض القلب والشرایین 

ألمراض العصبیة وتلف وعالج أمراض الدم والمناعة والسرطان وا
خالیا المخ وأمراض الكبد والكلى والحروق الجلدیة ، وأمراض 
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السكري وعالج العقم ، وعالج الشلل ، ومشاكل اإلبصار وأمراض 
.الروماتیزم والتھاب المفاصل 

ال یمكن عالج الجسم من أمراض الشیخوخة بالخالیا -:حادي عشر 
ة یتم توجیھھ لعضو واحد فقط ، الجذعیة ، ألن العالج بالخالیا الجذعی

ًویأخذ ذلك وقتا طویال ، وال یمكن أخذ الجسم كامال عضوا عضوا  ً ًً ً
ًللعالج من الشیخوخة ، ألن ذلك یستلزم وقتا طویال تحت التعلیمات  ً
الطبیة ، وال یؤمن معھ من عودة األعضاء المعالجة للشیخوخة مرة 

مویة ، وفي ذلك تصدیق أخرى ، ألنھا تصیب أول ما تصیب الخالیا الد
.لما استثنى من األدواء داء الھرم من الشفاء للنبي 

الدخول في مجال العالج بالخالیا الجذعیة تقابلھ بعض -:ثاني عشر 
التحدیات ، منھا الطبیة المتمثلة في إیجاد الطرق الفعالة للتحكم في 

د مدخل انقسامات الخالیا الجذعیة للشكل المطلوب في العالج ، وإیجا
للتغلب على الرفض المناعي للجسم لھا في بعض األحیان ، ومن 
التحدیات التقنیة حیث یحتاج العالج بالخالیا الجذعیة إلى أموال ضخمة 
وتكالیف باھظة لألجھزة ، وھناك تحدیات اجتماعیة بوضع التشریعات 

.التي تمنع العصابات الطبیة المنظمة وغیرھا من الدخول لھذا المجال 

یأخذ الفقھ اإلسالمي بكل تقنیة جدیدة تخدم البشر وال -:الث عشر ث
تؤدي لإلضرار بطرف من األطراف ، ألن األصل في األشیاء اإلباحة ، 
ومن ھنا أجاز العلماء العالج بالخالیا الجذعیة المأخوذة من المریض 
نفسھ ، أو من شخص بالغ رضي بذلك دون وقوع ضرر علیھ ، وكذلك 

.أو من دم الحبل السري والمشیمةأخوذة من األجنة الساقطةالخالیا الم

یرفض الفقھ اإلسالمي أخذ الخالیا الجذعیة من جنین -:رابع عشر 
ًفي بطن أمھ في أي مرحلة من مراحل نموه  ، ألن ذلك یمثل قتال لنفس 
موجودة واعتداء على حقھا في الحیاة ، والنفوس متساویة عند هللا 

.نفس أولى من نفس تعالى ؛ فال توجد

یرفض الفقھ اإلسالمي العالج بالخالیا الجذعیة -:خامس عشر 
ًالمأخوذة من الجنین المشوه ، ألن ذلك یعني خلال في تركیب خالیاه مما 

.یضر بالشخص المریض والضرر ال یزال بالضرر 
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یرى االتجاه الغالب في الفقھ اإلسالمي أنھ إذا وجدت -:سادس عشر 
من لقائح ألطفال األنابیب فال مانع من استخدامھا في أجنة فائضة

ئدة العالج بالخالیا الجذعیة أو إجراء التجارب الطبیة علیھا لفا
.البشریة

یرفض الفقھ اإلسالمي االستنساخ الكامل للعالج ، لما -:سابع عشر 
فیھ من أضرار جمة ال یمكن تجاھلھا أو غض الطرف عنھا ، بینما 

ًالجزئي معملیا باستنساخ عضو أو نسیج یحل محل یجیز االستنساخ 
.التالف في العالج 

یتفق القانون الوضعي مع الفقھ اإلسالمي في أحكامھ -:ثامن عشر 
من حیث صیانة النفس اإلنسانیة واحترامھا في جمیع مراحلھا ، فال 

.یجوز العبث بھا ، وحدد لذلك العقوبة على كل من یخالف ذلك 



الدخول في مجال الخالیا الجذعیة یحتاج للكیانات الكبیرة ، ألن -:أوال
نفقات األفراد ال تفي للدخول للمنافسة في ھذا المضمار مما یجعل األمر 

.بین یدي الحكومات العربیة لالستفادة من ھذه التقنیة الواعدة 

مات الخالیا البد من اتحاد الجھود العربیة في مجال استخدا-:ًثانیا 
ًالجذعیة بدال من الجھود الفردیة في مصر واإلمارات   العربیة 
والسعودیة وغیرھا ، وذلك باستقدام العقول العربیة المھاجرة وأصحاب 
الخبرة من داخل الوطن العربي واعتماد میزانیة مالیة مناسبة لمثل ھذا 

.المشروع الضخم حتى یمكن المنافسة في ھذا المجال الحیوي 

أوصي بزیادة عدد بنوك دم الحبل السري والمشیمة في أرجاء -:ًثالثا 
ًالوطن العربي بدال من اقتصارھا على دبي وجدة والقاھرة ، ألن وجود 
عدد كبیر ومرخص وتحت منظار الحكومات یساعد على استخدام ھذه 

.التقنیة في العالج 

ًمثمر اقتصادیا ؛ اإلنفاق المادي على مشروع الخالیا الجذعیة -:ًرابعا 
فبخالف الفائدة العالجیة وجود ھذه المراكز موزعة داخل أرجاء الوطن 
العربي یعود بفائدة مالیة ضخة من جراء السیاحة العالجیة التي تنعش 
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بجانبھا جمیع المصالح الخدمیة ما یعود بالنفع المادي على البالد 
.المشتركة في المشروع 

یة أخرى تتمثل في أن المھاجرین للعالج ھناك فائدة اقتصاد-:ًخامسا 
، من أبناء الوطن العربي خارجھ سیجدون الخدمة ذاتھا بأسعار أقل 

ًنظرا لعدم السفر واستغالل الفنادق وغیرھا في البالد النازحین إلیھا 
ًللعالج ، كما یحمیھم من المراكز الوھمیة التي ال یعلمون عنھا شیئا ، 

عربي وبإشراف حكومات عربیة یمكنھ من بخالف عالجھ داخل الوطن ال
.معرفة المراكز المرخص بھا والمتمیزة في العالج 

توجد فائدة اقتصادیة أخرى غیر مباشرة من استخدام العالج -:ًسادسا 
بالخالیا الجذعیة ، إذ العالج من األمراض المستعصیة والمزمنة بھذه 

ًالتقنیة بات قریبا ، وبالتالي یعود المریض سویا ًسلیما منتجا ؛ بدال من ً ً ً
ًقضاء یومھ بین األسرة العالجیة سیقضي یومھ بعد العالج نافعا نفسھ  َّ

.وأمتھ بجھده وإنتاجھ 

البد من إنشاء مراكز بحثیة على أعلى المستویات ،تضم -:ًسابعا 
باحثین عرب ؛ وال مانع من استقدام خبراء من شتى بقاع األرض ، 

ث الطب التجدیدي الشاملة للخالیا الجذعیة یتمثل اختصاصھا في أبحا
والھندسة الوراثیة وھندسة األنسجة وتقنیة النانو التي تمثل ثورة في 
الطب الحدیث ، وال یخشى من التكلفة ألن تكلفة إنشاء مركز واحد أقل 
ًبكثیر مما تنفقھ الدول على عالج األمراض المزمنة سنویا ، مما یعني 

ًن تنشئ مركزا ضخما وتستفید من القضاء أنھ في كل عام تستطیع أ ً
على األمراض المستعصیة والمزمنة وغیرھا من العالم العربي 

.باستخدام ھذه التقنیة في العالج 

التوفیق وعلیھ قصد السبیل وھو أعلى وأعلم  .ھذا وبا
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املراجع واملصادر

. القرآن الكریم-:ًأوال-

.الحدیث وعلومھ-: ًثانیا 

. مؤسسة الرسالة بیروت .ط. صحیح ابن حبان .ابن حبان -
.م ١٩٨٨أولى 

دار الفكر بیروت ، أولى .سنن ابن ماجھ ، ط.ابن ماجھ -
.م ٢٠٠٩دار الرسالة العالمیة أولى ، م ٢٠٠٣

م ٢٠٠٧دار الكتب العلمیة ثانیة .سنن ابي داود ، ط.أبو داود -
.، وطبعات أخرى .

ومؤسسة .دار الحدیث القاھرة أولى .المسند  ط.أحمد بن حنبل -
الرسالة 

دار الریان للتراث ، ثانیة .الصحیح مع الفتح ، ط .البخاري -
.م ، وطبعات أخرى ١٩٨٧

م ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة أولى .سنن الترمذي ، ط. الترمذي -
.

الكتب العلمیة ، دار.ط. المستدرك على الصحیحین .الحاكم -
.م ١٩٩٠أولى 

.م ١٩٩٤مكتبة ابن تیمیة ثانیة .المعجم الكبیر ط.الطبراني -
.دار الكتب العلمیة  ، وطبعات أخرى . ط.صحیح مسلم .مسلم -

-:الفقھ الحنفي )أ(-:الفقھ -:ًثالثا 

دار إحیاء .رد المحتار على الدر المختار ، ط. ابن عابدین -
.م  ١٩٩٨التراث العربي ، أولى

.دار الكتب العلمیة . األشباه والنظائر ، ط. ابن نجیم -
.المكتب اإلسالمي ، ثانیة .ط .البحر الرائق .ابن نجیم -
دار الكتاب .ط. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . الزیلعي -

.اإلسالمي دمشق 
مجمع .الشھیر بدامادا أفندي .عبدهللا بن محمد بن سلیمان -

دار الطباعة العامرة .األبحر طاألنھر شرح ملتقى



-١٤٦٦-

دار الكتب .بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ط.الكاساني -
.م ١٩٨٦العلمیة ، ثانیة 

المكتبة التجاریة . ط. شرح فتح القدیر .الكمال بن الھمام -
.بمصر 

-:الفقھ المالكي )ب(

مكتبة الكلیات . ط. بدایة المجتھد ونھایة المقتصد .   ابن رشد -
.ألزھریة ا

. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، ط. ابن عرفة الدسوقي -
.عیسى الحلبي 

دار المعارف . ط. بلغة السالك إلى مذھب مالك .أحمد الصاوي -
.القاھرة .

دار إحیاء الكتب .على متن خلیل  ط.الشرح الكبیر .الدردیر -
.عیسى الحلبي .العربیة    

دار الكتب . وطأ مالك طشرح الزرقاني على م. الزرقاني -
ھـ١٤١١العربیة بیروت أولى 

دار الكتب العلمیة ، دون . الخالصة الفقھیة ، ط.محمد القروي -
تاریخ 

-:الفقھ الشافعي ) ج(

دار الكتب العلمیة . األشباه والنظائر ط. جالل الدین السیوطي -
م ١٩٨٣

دار . حاشیة البیجرمي على الخطیب ، ط.سلیمان البیجرمي -
.م ١٩٩٥فكر بیروت ال

دار .اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، ط.الشربیني الخطیب -
.الفكر بیروت 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ، .  الشربیني الخطیب -
. دار الفكر بیروت أولى . ط

دار الكتب العلمیة . نھایة المحتاج  ط. شھاب الدین الرملي  -
.ھـ ١٤١٤أولى 

.دار المعرفة . ط. ء علوم الدین  إحیا. الغزالي -



-١٤٦٧-

. السراج الوھاج على المنھاج ،ط.محمد الزھري الغمراوي -
.دار المعرفة ، بیروت 

المكتب اإلسالمي .ط.روضة الطالبین وعمدة المفتین . النووي -
دمشق 

دار إحیاء التراث ، ثانیة . المجموع شرح المھذب ط. النووي -
.ھـ ١٤١٥

-:الفقھ الحنبلي ) د(

.دار الكتب العلمیة ، وطبعات أخرى .المغني ، ط.ابن قدامة -
دار المعرفة . التبیان في أقسام القرآن ، ط. ابن قیم الجوزیة -

.م ١٩٨٢/ھـ١٤٠٢
مؤسسة .زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، ط .ابن قیم الجوزیة -

.م ١٩٨٥الرسالة بیروت 
نع ، الشرح الكبیر على متن المق. أبو الفرج شمس الدین -

.دار الكتاب العربي .ط
دار الفكر بیروت . كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ط.البھوتي -

.م ١٩٨٢
دار . اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، ط. المرداوي -

.إحیاء التراث العربي بیروت أولى 

-:الفقھ الظاھري ) ھـ(

دار التراث ، ودار. المحلى باآلثار ، ط.ابن حزم الظاھري -
.الفكر بیروت 

.مراجع فقھیة حدیثة -:ًرابعا 

االستنساخ الحیوي وأقوال العلماء .أحالم بنت محمد عقیل / د-
٢٠٠٧دار طیبة للنشر والتوزیع، أولى . فیھ ، ط

إجراء التجارب العلمیة على األجنة . أیمن مصطفى الجمل / د-
.م ٢٠١٠دار الفكر الجامعي . البشریة ، ط



-١٤٦٨-

الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال .تار إیمان مختار مخ/ د-
دار . الطبیة والجراحیةمن منظور إسالمي دراسة مقارنة ، ط

.م ٢٠١٢الوفاء القانونیة أولى 
بعض اإلشكالیات الفقھیة المترتبة على تقنیات . جود شفیق / أ-

الخالیا الجذعیة من منظور القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة ، 
.ن دار نشر دو٢٠٠٩بحث منشور 

الخالیا الجذعیة من الحیوانات إلى ، سعد الدین مسعد ھاللي / د-
اإلنسان ، بحث منشور بملخص أبحاث ندوة الخالیا الجذعیة 

م ٢٠٠٧ألبحاث المستقبل ، األخالقیات  ، التحدیات ، نوفمبر 
.بالقاھرة 

تحدید الجنس وتغییره بین الحظر . شوقي إبراھیم عالم / د-
مكتبة الوفاء القانونیة أولى . دراسة مقارنة ، طوالمشروعیة 

م ٢٠١٤
، الخالیا الجذعیة نظرة علمیة . صالح بن عبدالعزیز الكریم / د-

بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي 
.م ٢٠٠٣بمكة المكرمة 

الخالیا الجذعیة ، بحث منشور .صالح بن عبدالعزیز الكریم / د-
العلمي في القرآن والسنة ، العدد الحادي عشر بمجلة اإلعجاز 
.م ٢٠١٥فبرایر / ١٤٣٦ن ربیع اآلخر 

مكتبة . االستنساخ قنبلة العصر ، ط. صبري الدمرداش / د-
.م ١٤١٨/١٩٩٧العبیكان أولى 

دار الحدیث أولى . القواعد الفقھیة ، ط.عبدالعزیز عزام / د-
م  ٢٠٠٥

ة من األجنة المجھضة االستفاد. عبدهللا حسین با سالمة / د-
الفائضة في زراعة األعضاءوإجراء التجارب علیھا ، بحث 
مقدم لزراعة األعضاء البشریة ، المنظمة اإلسالمیة للعلوم 

.الطبیة بالكویت 
، اإلسالم والتقدم العلمي تأصیل وتطبیق . عبدالھادي زارع / د-

بحث منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونیة بكلیة الشریعة
.م ١٤٢٢/٢٠٠١والقانون بدمنھور ، العدد السادس عشر 



-١٤٦٩-

الدار . ط. االستنساخ بین العلم والدین . عبدالھادي مصباح / د-
.م ١٩٩٧اللبنانیة أولى 

فقھ الضرورة وتطبیقاتھ .عبدالوھاب إبراھیم أبو سلیمان / د-
المعھد اإلسالمي لبحوث التدریب ، والبنك .المعاصرة ، ط

.م ٢٠٠٣، ثانیة اإلسالمي للتنمیة 
الحدود الشرعیة واألخالقیة واإلنسانیة .العربي أحمد بلحاج /د-

لبحوث الخالیا الجذعیة ، بحث منشور بمجلة منار اإلسالم عدد 
، ومجلة الوعي اإلسالمي بالكویت .ھـ ١٤٢٤رمضان ٣٤٥
.م ٩/٢٠١٠، ٥٣٢عدد

مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة من.العربي أحمد بلحاج / د-
الوجھة الشرعیة واألخالقیة واإلنسانیة ، بحث مقدم للدورة 

.م ٢٠٠٣السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي 
بنوك النطف واألجنة دراسة مقارنة في .عطا السنباطي / د-

دار النھضة العربیة . ط، الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 
.م ٢٠٠١

نین في الشریعة حمایة الج. علي الشیخ إبراھیم المبارك / أ -
٢٠٠٩المكتب الجامعي الحدیث . ط، والقانون دراسة مقارنة 

.م 
نقل وغرس األعضاء رؤیة شرعیة .علي عبدالباقي شحاتة / أ -

٧–٤، بحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقھیة في عمان من 
م ٢٠٠٩أبریل 

.مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي -
ف الفقھ اإلسالمي موت الدماغ وموق.محمد إبراھیم سعد / د-

.م ٢٠١٠منھ ، ط دار الفكر الجامعي 
بحث منشور ، االستنساخ العالجي .محمد رأفت عثمان / د-

٢٠٠٦جامعیة .ط، ضمن كتاب قضایا فقھیة معاصرة 
قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقھ .محمد السقا عید / د-

دون تاریخ . اإلسالمي 
ریفھا وحكم إنشاء الخالیا الجذعیة تع.محمد صالح المنجد / أ-

م ٢٠١٥بنوك لھا واستعمالھا في العالج ، بحث منشور ینایر 
.دون دار نشر 



-١٤٧٠-

متطلبات التبرع باألنسجة ، بحث . محمد عبدالغفار الشریف /د-
مقدم لندوة الخالیا الجذعیة وأبحاث المستقبل ، األخالقیات 

.م ٥/١١/٢٠٠٧-٣التحدیات بالقاھرة 
التجارب العلمیة على األجنة إجراء .محمد علي البار/ د-

المجھضة واألجنة المستنبتة واستخدام أنسجة األجنة في زرع 
األعضاء ، بحث مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي حول إجراء 

م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠التجارب العلمیة على األجنة 
الدر . ط، خلق اإلنسان بین الطب والقرآن .محمد علي البار / د-

١٩٩٩الحادیة عشرة السعودیة للنشر والتوزیع ،
الدار السعودیة . ط، الخالیا الجذعیة .محمد علي البار / د-

م ، ومقدم بحث للدورة السابعة ٢٠٠٢للنشر والتوزیع أولى 
.م ٢٠٠٣عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي 

الموقف الفقھي واألخالقي من قضیة زرع .محمد علي البار / د-
.م ١٩٩٤األعضاء ، ط دار القلم دمشق أولى 

ًتخلیق األجنة المشوھة إنسانیا .محمد مصطفى الزحیلي / د-
ًودینیا ، بحث مقدم لندوة الخالیا الجذعیة المستقبل والتحدیات 

.م بالقاھرة ٢٠٠٧، األخالق 
أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة ، .محمد نعیم یاسین / د-

.م ٢٠٠٨ط دار النفائس ، األردن  رابعة 
فقھیة ، ط دار ابن حزم  أولى بحوث.مصطفى بن حمزة / د-

.م ٢٠١٠
االستنساخ البشري وأحكامھ الطبیة .نصر فرید محمد واصل / د-

، بحث مقدم لمؤتمر الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات 
.بالكویت " االستنساخ"الطبیة 

.فتوى الخالیا الجذعیة . ھیئة األوقاف والعمل الخیري بدبي -

.صصةمؤلفات طبیة و متخ-:ًخامسا 

دائرة المعارف " سرطان الدم"اللوكیمیا .أحمد حافظ یوسف / د-
دار التحریر . الطبیة الشائعة والخطیرة، كتاب الجمھوریة ط

.للطبع والنشر ، دون تاریخ 



-١٤٧١-

الموسوعة الطبیة الفقھیة ،ط دار .أحمد محمد كنعان / د-
.م ٢٠٠٦النفائس ثانیة 

األخرى من الخالیا موقف اإلسالم واألدیان .بدریة الغامدي / د-
ربیع ٩٤الجذعیة ، بحث منشور بمجلة العلوم والتقنیة العدد 

.ھـ ١٤٣١اآلخر 
استخدام األجنة في البحث والعالج ، بحث .حسان حتحوت / د-

مطبوعات المنظمة . مقدم لمؤتمر زراعة األعضاء البشریة ، ط
.اإلسالمیة للعلوم الطبیة بالكویت 

سلسلة عالم . ط. لیة الجذعیة الخ.خالد أحمد الزعیري / د-
.م ٢٠٠٨عدد فبرایر ٣٤٨المعرفة بالكویت رقم 

معلومتیة الخالیا الجذعیة ، بحث منشور .طارق الشدي / د-
ھـ١٤٣١ربیع اآلخر ٩٤بمجلة العلوم والتقنیة ، العدد 

العالج بالخالیا الجذعیة في طب .عبدالحكیم محمد صفوت / د-
جلة منظمة المجتمع العلمي وجراحة العیون ، بحث منشور بم

.م ٢٠١٤العربیة منشور بتاریخ ینایر 
الخالیا الجذعیة ، بحث منشور .عبدالعزیز محمد السویلم / د-

ھـ١٤٣١،ربیع اآلخر ٩٤بمجلة العلوم والتقنیة عدد 
الخالیا الجذعیة حاضرھا ومستقبلھا ، .عبدهللا الدھمش / د-

.لسابق ا٩٤بحث منشور بمجلة العلوم والتقنیة عدد
العالج الجیني واستنساخ األعضاء .عبدالھادي مصباح /د-

البشریة رؤیة مستقبلیة للطب والعالج خالل القرن الحادي 
. م ١٩٩٩دار البیضاء أولى . والعشرین ط

عصام عبدالعلیم  والخالیا الجذعیة ورقة بحث منشورة / د-
.م ٢٠١٣بمجلة منظمة المجتمع العلمي العربیة ، أغسطس 

العالج بالخالیا الجذعیة الحقائق واألوھام ، .لي الشنقیطي ع/ د-
.٩٤بحث منشور بمجلة العلوم والتقنیة العدد 

اإلنسان والھندسة الوراثیة ، مطبوع ضمن .علي محمد علي /د-
م ٢٠٠٣الھیئة المصریة العامة للكتاب .سلسلة العلم والحیاة ط

.
استخداماتھا أسرار الخالیا الجذعیة و.فارس قلیل العنزي / د-

.العالجیة ، دون تاریخ 



-١٤٧٢-

االستنساخ واإلنجاب بین تجریب العلماء .كارم السید غنیم / د-
١٩٩٨دار الفكر العربي أولى . وتشریع السماء ، ط

مستجدات بحوث الخالیا الجذعیة ، بحث .ماھر شحاتة / د-
.٩٤منشور بمجلة العلوم والتقنیة ، العدد 

رة عن مدینة الملك عبدالعزیز مجلة العلوم والتقنیة ، صاد-
.٩٤للعلوم والتقنیة السنة الرابعة والعشرون العدد 

مجموعة من الباحثین ، بجامعة الملك سعود الخالیا الجذعیة ، -
.دون تاریخ 

الجوانب األخالقیة في أبحاث الخالیا .محمد زھیر القاوي / د-
٩٤الجذعیة ، بحث منشور بمجلة العلوم والتقنیة ، العدد 

.السابق .
بنوك الدم والحبل السري ، بحث منشور .محمد علي الجمعة / د-

.٩٤بمجلة العلوم والتقنیة ، العدد 
زراعة خالیا المخ مجاالتھ الحالیة وآفاقھ .مختار المھدي / د-

المستقبلیة ، بحث منشور ضمن سلسلة مطبوعات المنظمة 
.اإلسالمیة للعلوم الطبیة 

ینومي استراتیجیات المستقبل العصر الج.موسى الخلف / د-
یولیو ٢٩٤سلسلة عالم المعرفة الكویت العدد. البشري ط

.م ٢٠٠٣
تقنیة النانو والخالیا الجذعیة ، بحث . مي سالم النباھین / د-

.السابق ٩٤منشور بمجلة العلوم والتقنیة العدد 
. عبدالراضي حسن المراغي / نجالء زكي ، د/ د-

مكتبة المتنبي أولى .لویة ، طالكروموسومات الوراثة الخ
٢٠٠٨

.مؤلفات قانونیة-:ًسادسا 

الخالیا الجذعیة والمعالجة الخلویة ، بحث .أحمد عثمان / د-
مقدم للحلقة الدراسیة حول الخالیا الجذعیة ، منظمة المؤتمر 

.م ٢٠٠٣اإلسالمي للثقافة والتربیة والعلوم ، دمشق ، أكتوبر 



-١٤٧٣-

االستنساخ العالجي ، بحث مقدم .إیمان محمد أحمد النشار / د-
للمؤتمر السنوي العاشر لكلیة الحقوق جامعة المنصورة أبریل 

.م ٢٠٠٦
نقل األعضاء البشریة في قانون دولة .جاسم علي سالم /د-

اإلمارات العربیة المتحدة ، بحث منشور بمجلة الحقوق 
للبحوث القانونیة واالقتصادیة بكلیة الحقوق باإلسكندریة ، 

.م ١٩٩٥األول العدد 
ھـ ١٤٣١ربیع األول ٥٣السنة ٢٩الجریدة الرسمیة ، العدد -

.م ٦/٣/٢٠١٠الموافق 
الحمایة القانونیة للجین البشري .رضا عبدالحلیم عبدالمجید / د-

.م ١٩٩٨دار النھضة العربیة . ، ط
االستنساخ البشري بین الشریعة .رمزي فرید محمد مبروك / د-

عیتھ من الناحیتین الشرعیة والقانون دراسة حول مشرو
.م ٢٠٠١مكتبة الجالء بالمنصورة . والقانونیة ط

نطاق الحمایة الجنائیة لألعمال . شعالن سلیمان محمد / د-
الطبیة الفنیة الحدیثة في الشریعة والقانون الوضعي ، رسالة 

.م ٢٠٠٢دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة المنصورة 
خالقیة والدینیة والقانونیة إلجراء الجوانب األ.فواز صالح / د-

بحث منشور ) خالیا المنشأ(األبحاث على الخالیا الجذعیة 
بمجلة كلیة الشریعة القانون بدمشق ، العدد الخامس 

.ھـ ١٤٢٦ذو الحجة / م ٢٠٠٦والعشرون ینایر 
اإلجھاض في القانون الجنائي دراسة مقارنة ، .منال مروان / د-

.م ٢٠٠٢دار النھضة العربیة . ط
التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء .میرفت منصورحسن / د-

.م ٢٠١٣حرمة الكیان الجسدي ،ط دار الجامعة الجدیدة 

.المعاجم اللغویة -:ًسابعا 

المصباح المنیر في غریب .أحمد بن علي المقري الفیومي -
٢٠٠٧المكتبة العصریة لبنان . الشرح الكبیر ، ط

دار صادر ودار الفكر . ط.ان العرب لس.جمال الدین ابن منظور -
.بیروت 
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المعجم الوسیط ، ط دار الدعوة ، دون .مجمع اللغة العربیة -
.تاریخ 

تاج العروس من جواھر . محب الدین مرتضى الزبیدي -
م وطبعة أخرى ٢٠٠١حكومة الكویت . القاموس ط

التاریخ والسیر -ً:ثامنا

ازي والشمائل عیون األثر في فتون المغ.ابن سید الناس -
.١٩٩٣دار القلم بیروت أولى .والسیر ط

شركة الطباعة الفنیة المتحدة . سیرة ابن ھشام .ابن ھشام -
.دون تاریخ .

الخصائص الكبرى ، ط دار الكتب .جالل الدین السیوطي -
.العلمیة ، دون تاریخ 

ط دار .الشفا بتعریف حقوق المصطفى .القاضي عیاض -
.ھـ ١٤٠٧الفیحاء ثانیة 

سبیل الھدى والرشاد في ھدي خیر .محمد بن یوسف الصالحي -
.م ١٩٩٣دار الكتب العلمیة أولى .العباد ط

مراجع متنوعة -:ًتاسعا 

أسس السلوك اإلنساني ، مدخل .فاروق عبدالفتاح موسى / د-
.م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥عالم الكتب الریاض . إلى علم النفس ، ط

سید / فس ، ترجمة دمدخل لعلم الن. دافیدوف . لیندال / د-
منشورات مكتبة التحریر . ط، الطواب وآخرون 

دار سینا .حیاة المرأة وصحتھا ، ط.نادیة رمسیس فرج / د-
.م ١٩٩١للنشر أولى 

-http://stem cells .nih .gov/info/ basics .
-UNS   WE  mbryol  ogy  Large  Resaurce

Ofin  Ermation


