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بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمـــد هللا رب العـــالمین الـــذي كـــرم اإلنـــسان وخلقـــه فـــي أحـــسن تقـــویم ، 
ًأحمــده حمــدا كثیــرا مــا تعاقــب اللیــل والنهــار، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال  ً

بــده ورســوله المبعــوث رحمــة للعــالمین صــلى اهللا شــریك لــه، وأشــهد أن محمــد ع
علیــه وعلــى آلــه األطهــار، وأصــحابه األخیــار والتــابعین لهــم بإحــسان إلــى یــوم 

. الدین
إن من أبرز سمات هذا العصر كثـرة المـستجدات والنـوازل التـي لـم تكـن 
معروفة من قبل، فقد فتح اهللا على أهل هـذا العـصر بمـا فـتح مـن االكتـشافات 

عــات التــي لــم تكــن معروفــة مــن قبــل فــي العلــم، والطــب، وهــذه العلــوم واالخترا
والمكتشفات مهما اتسع میدانها ال تخلو في الشریعة من أحكام،وهـذا هـو شـأن 
جمیــع الوقــائع والحــوادث غیــر المنــصوص علیهــا، فــإن شــریعة اإلســالم خاتمــة 

ف الــشرائع أنزلهــا اهللا للنــاس عامــة فــي مــشارق األرض ومغاربهــا علــى اخـــتال
األزمنة، فكان من رحمة اهللا وحكمته أن جعل هذه الشریعة صالحة فـي جمیـع 
ـــــاس  ـــــة لمـــــصالح الن ـــــاة، ملبی ـــــع جوانـــــب الحی ـــــة، شـــــاملة لجمی ـــــة واألمكن األزمن
ــــة،  ــــاة كلها،فجــــأت بأصــــول عامــــة وقواعــــد كلی وحاجــــاتهم، تعــــالج شــــئون الحی

شریعة ٕوضوابط جامعة بما یحقق المصالح ویدرأ المفاسـد ، وان مـن مقاصـد الـ
اإلســالمیة حفـــظ الـــنفس البـــشریة، مـــن كــل ســـوء یمـــسها أو ضـــرر یلحـــق بهـــا، 

.وذلك بإیجاد الوسائل التي تحفظها وتحقق سالمتها
ولعــل مــن أبــرز هــذه الوســائل وأهمهــا فــي مجــال حفــظ الــنفس البــشریة، 
إباحـــة التـــداوي والمعالجـــة الطبیـــة، وذلـــك بكـــل عمـــل طبـــي یتحقـــق بـــه الـــشفاء 

.  الما أنه قد تم في إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة ومقرارتهاویندفع به الداء ط
ومما ال شك فیه أن البحوث الطبیة قد خطت خطـوات كبیـرة فـي اآلونـة 
األخیــرة، وحققــت نتــائج مثیــرة إحتلــت مكــان الــصدارة بــین غیرهــا مــن أنبــاء هــذا 
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وضـوع العالم، ومن المـسائل الطبیـة الحدیثـة التـداوي بالخالیـا الجذعیـة، فهـو م
علمــي یعتبــر ثــورة علمیــة بكــل المقــاییس، حیــث مــن المــأمول أن تكــون مــسألة 
ًاســـتخدام الخالیـــا الجذعیـــة فتحـــا طبیـــا، وســـبیال لعـــالج الكثیـــر مـــن األمـــراض  ً ً
ــــم إجراؤهــــا وفقــــا  ــــرة للبــــشریة إذا ت ــــدم فائــــدة كبی ًالمستعــــصیة خاصــــة، و أن تق

فـي هـذا الطریـق في حین یكون المـضي ،لنصوص وأوامر الشریعة اإلسالمیة 
دون ضــوابط وأحكــام فقهیــة، مــن شــأنه أن یفــتح بابــا لتجــارة األجنــة والخالیــا، 
ًوهــو مــا یعنــي مزیــدا مــن عملیــات اإلجهــاض، وبالتــالي الــدعوة للزنــا والكــذب 
والخــداع، وتعــریض الــنفس البــشریة لمزیــد مــن الــضیاع، لــذا فقــد اســتخرت اهللا 

لخالیا الجذعیة من منظور الفقه مشروعیة التداوي با: " تعالي واخترت موضع
". اإلسالمي 

وقـد حاولــت مــن خـالل هــذا الجهــد المتواضــع  إلقـاء الــضوء علــى الحكــم 
الشرعي فـي هـذه المـسألة العلمیـة الطبیـة الحادثـة علـى وجـه الخـصوص،  لمـا 
لهــذه المــسألة مــن تــأثیرات خطیــرة علــى المجتمــع اإلنــساني برمتــه،  لــذلك كــان 

م التـــــصدي لهـــــا فـــــي ضـــــوء النـــــصوص الـــــشرعیة مـــــن واجـــــب فقهـــــاء اإلســـــال
واجتهــادات الفقهــاء لوضــعها فــي إطارهــا الــشرعي، كمــا كــان للمجــامع الفقهیــة 
نصیب وافر فـي تجلیـة الحـق وبیـان حكـم اهللا فیهـا وهـذا مـا سـأحاول توضـیحه 

. من خالل هذا البحث
: أسباب اختیار الموضوع

ن حكم الشرع فیها   أنه یبحث في حكم مسألة طبیة معاصرة بحاجة لبیا-١
أال وهــي حكــم التــداوي بالخالیــا الجذعیــة، وحكــم الحــصول علیهــا مــن 

.مصادرها المختلفة واالستفادة منها
ٕمحاولــة وضــع إطــار شــرعي تــتم مــن خاللــه زراعــة األعــضاء واجــراء -٢

.التجارب العلمیة
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إظهـــار كمـــال الـــشریعة اإلســـالمیة واســـتیعابها لجمیـــع حاجـــات النـــاس، -٣
. سائل المستجدة في أي عصر لها حكم في شریعة اهللإواثبات أن الم

إثــراء البحــوث العلمیــة الــشرعیة بمواضــیع معاصــرة تعــالج قــضایا نازلــة -٤
. ومسائل مستجدة
: أهمیة الموضوع

: تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي
مــدى حاجــة البــشریة لتطــویر وســائل العــالج وموقــف الــشریعة منهــا،ال -

ًاألمــراض التــي لــم تكــن موجــودة ســابقا وال ســیما مــع ظهــور العدیــد مــن 
.یعرف لها عالج 

ـــین - ـــى ضـــوابط تب ـــة والمختبـــرات إل حاجـــة العـــاملین فـــي المعامـــل الطبی
الحـــــدود التــــــي یجـــــب أال یتجاوزوهــــــا، لیظلــــــوا تحـــــت مظلــــــة التــــــشریع 

. اإلسالمي 
أنـــه یتعلـــق بإحـــدى الكلیـــات الخمـــس فـــي الـــشریعة اإلســـالمة أال وهـــي -

.  النفس البشریة
: منهج المتبع في كتابة البحثال

ــــشافعیة،  ذكــــرت آراء المــــذاهب الفقهیــــة األربعــــة األحناف،والمالكیــــة، وال
والحنابلــــة إن وجــــد لهــــم قــــول فــــي المــــسألة، وقــــد اعتمــــدت فــــي نقــــل آراء هــــذه 
المــذاهب علــى الكتــب المعتمــدة لكــل مــذهب، مدعمــة ذلــك بنــصوص المــذاهب 

لیل،ومناقشة هذه األدلة ما أمكـن، ما أمكن،وذكرت أدلة كل رأي إن وجد لها د
ًثم ترجیح ما قوي دلیله مـن هـذه اآلراء، ونظـرا لحداثـة هـذا الموضـوع اعتمـدت 
ًكثیــــرا علــــى أقــــوال بعــــض الفقهــــاء المعاصــــرین عنــــد عــــدم وجــــود رأي للفقهــــاء 
ــــرارات  ــــدوات، والق ــــى المؤتمرات،والن ــــالرجوع إل ــــي المــــسألة، وقمــــت ب ــــدامى ف الق

هیــة لبیــان رأیهــا فــي المــسألة محــل البحــث، وبینــت الــصادرة عــن المجــامع الفق
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معاني المفردات التي یصعب فهمهـا مـن كتـب اللغـة، وعـزوت اآلیـات القرآنیـة 
التـــي ورد ذكرهـــا فـــي البحـــث، كمـــا قمـــت بتخـــریج األحادیـــث النبویـــة التـــي ورد 
ذكرهــا فــي البحــث مــن كتــب الحــدیث المعتمــدة، مبینــة وجــه الداللــة، كمــا قمــت 

عالم الذین ورد ذكرهم في البحث ،ثـم ختمـت البحـث بخاتمـة بترجمة بعض األ
ضــمنتها أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن خــالل البحــث، متوخیــة فــي ذلــك 

. سهولة اللفظ ویسر العبارة، وااللتزام بالمنهج العلمي
: خطة البحث

. ًلقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهیدا،وعشرة مباحث ،وخاتمة 
: المقدمة

: یدالتمه
. مشروعیة التداوي في الفقه اإلسالمي: المبحث األول
: على مطلبینویشتمل
.ماهیة التداوي في اللغة واالصطالح:األولالمطلب 
.  حكم التداوي في الفقه اإلسالمي:الثانيالمطلب

. ماهیة الخالیا الجذعیة: الثانيالمبحث
: على مطلبینویشتمل
.یا الجذعیة في اللغة واالصطالحماهیة الخال: األولالمطلب

. ماهیة الخالیا الجذعیة عند األطباء : الثانيالمطلب
. أنواع الخالیا الجذعیة ومصادرها: الثالثالمبحث

: على مطلبینویشتمل
. أنواع الخالیا الجذعیة:األولالمطلب

. مصادر الخالیا الجذعیة:المطلب الثاني
. ا الجذعیة ومجاالت استخدامهاوظیفة الخالی: الرابعالمبحث
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:على ثالثة مطالبویشتمل
. وظیفة الخالیا الجذعیة:األولالمطلب
. مجاالت استخدام الخالیا الجذعیة:الثانيالمطلب
. زراعة الخالیا واألنسجة من الخالیا الجذعیة:الثالثالمطلب

مشروعیة التداوي بالخالیا الجذعیة :المبحث الخامس 
حكـــم الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة مـــن األجنـــة : لـــسادس االمبحـــث

المجهــــضة  واالســــتفادة منهــــا فــــي التــــداوي وزراعــــة األعــــضاء والتجــــارب 
. العلمیة

: یشتمل على ستة مطالب 
.ماهیة األجنة: األولالمطلب 
.ماهیة اإلجهاض:الثانيالمطلب
.حكم اإلجهاض: الثالثالمطلب

ن األجنــــة علــــى الخالیــــا الجذعیــــة مــــحكــــم الحــــصول: الرابــــعالمطلــــب
. تلقائیا واالستفادة منهاالمجهضة

الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة مـــن األجنـــة حكـــم: الخـــامسالمطلـــب
. ًالمجهضة عمدا واالستفادة منها

حكـــم الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة مـــن األجنـــة : الـــسادسالمطلـــب
.المشوهة واالستفادة منها

حصول على الخالیا الجذعیة من األجنة الفائضة حكم ال: المبحث السابع
. واالستفادة منها في التداوى وزراعة األعضاء والتجارب العلمیة

: ویشتمل على أربعة مطالب
. ماهیة التلقیح الصناعي : المطلب األول

. أنواع التلقیح الصناعي :المطلب الثاني
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،وحكم تلقیح  بویضات أكثر من ماهیة األجنة الفائضة: المطلب الثالث
.المحتاج إلیهالعدد 

حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من األجنة : المطلب الرابع
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الفائضة واالستفادة منها في التداوى وزراعة األعضاء 
.والتجارب العلمیة

حكم الحصول على الخالیا الجذعیة عن طریق االستنساخ : المبحث الثامن
العالجي واالستفادة منها في التداوي وزراعة األعضاء 

.والتجارب العلمیة
: ویشتمل على ثالثة مطالب

. في اللغة واالصطالحتعریف االستنساخ: المطلب األول
. أنواع االستنساخ: المطلب الثاني

حكــــم الحــــصول علــــى الخالیــــا الجذعیــــة عــــن طریــــق : المطلــــب الثالــــث
االستنــساخ العالجــي واالســتفادة منهــا فــي التــداوي وزراعــة 

األعضاء والتجارب العلمیة  
حكــم الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة مــن الحبــل الــسري :المبحــث التاســع

دة منهـــا فـــي التـــداوي وزراعـــة األعـــضاء والتجـــارب واالســـتفا
. العلمیة 

حكم الحصول علـى الخالیـا الجذعیـة مـن الخالیـا الجـسدیة: المبحث العاشر
واالســـتفادة منهـــا فـــي التـــداوي وزراعـــة األعـــضاء والتجـــارب 

. العلمیة
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. تتضمن أهم النتائج وأبرز ما توصل إلیه البحث من نقاط : الخاتمة 
أن یوفقنا في كل أعمالنا، وأن یجعلها خالصة لوجهه الكریم ،وما واهللا أسال 

بذل في هذا البحث من جهد إنما هو اجتهاد بشري قابل لألخذ والرد، فإن 
ٕأصاب فهو من توفیق اهللا فحسب، وان كان ثمة زلل فهو من غیر عمد واهللا 

السداد ، إنه ًورسوله منه بریئان ،وأخیرا أسال اهللا الهدایة والرشاد ، والتوفق و
.      نعم المولى ونعم المعین 

َوما(  ِتوفیقيَ ِ ِباللهَِّإالَْ َّ ِعلیهِ َْ ُتوكلتَ ْ َّ ِوالیهََ َْ ِٕ ُُأنیبَ ِ()١.(

إعداد
دكتوره نجالء لبیب حسین عبد الرحمن/د

الفقهمدرس بقسم
في كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات بالمنصورة

.  سورة هود / ٨٨جزء اآلیة )١(
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التمهيد
ــد: ( تعــالىقــال ْولق َ َ ــاَ َخلقن ْ َ ــسانَ َاإلن َ ْ ْمــنِْ ٍســاللةِ َ َ ْمــنُ ٍطــینِ ــم) ١٢(ِ َّث ُ

ُجعلنــاه َ ْ َ ًنطفــةَ َ ْ ٍقــرارِفــيُ َ ٍمكــینَ ِ َّثــم) ١٣(َ َخلقنــاُ ْ َ َالنطفــةَ َ ْ ًعلقــةُّ َ َ ْفخلقَ َ َ ــاَ َالعلقــةَن َ َ َ ْ
ًمــضغة َ ْ َفخلقنــاُ ْ َ َ َالمــضغةَ َ ْ ُ ًعظامــاْ َ َفكــسوناِ ْ َ َ َالعظــامَ َ ًلحمــاِْ ْ َّثــمَ َُأنــشأناهُ َْ َ ًخلقــاْ ْ َآخــرَ َ
َفتبارك َ ََ ُاللهَ َُأحسنَّ َ َالخالقینْ ِ ِ َ ْ)١()١٤.(

لقــد كــرم اهللا اإلنــسان فأحــسن خلقــه، وركبــه مــن أعــضاء مخلقــة كالقلــب، 
رهــا  لتقــوم بــأداء وظــائف معینــة، وهــذه األعــضاء تتكــون مــن والكبــد والرئــة وغی

ًأنـــسجة ویتركـــب كـــل نـــسیج مـــن وحـــدات صـــغیرة جـــدا متـــشابهة أطلـــق علیهـــا 
ٕالخالیــا، وهــي متناهیــة فــي الــصغر حتــى أنهــا ال تــرى بــالعین المجــردة، وانمــا 
ترى بالمجهر، وتعد الوحدة التركیبیة األساسـیة للحیـاة، ویتركـب جـسم اإلنـسان 

یین الخالیـا التـي تكـون جمیـع األنـسجة، وأصـل الخالیـا أتـى مـن خلیـة من مال
واحـــدة وهـــي البویـــضة الملقحـــة بـــالحیوان المنـــوي وهـــو مـــا یـــسمى عنـــد علمـــاء 

). ٢("النطفة " األجنة طور 

.  سورة المؤمنون /١٤، ١٣، ١٢اآلیات ) ١(
افي، قل َأو كثر، والجمع نطف ونطاف، وقیل: النطفة) ٢( َهي الماء الصَّ ِ َِ ََ َ ْ ُْ ُ َْ َ َُ َ َّ ِ ُِ َهي ماء الرجل والمرَأة وجمعها : َ ُ ُْ َ َُ َِ ِْ َ َْ ِ َّ َ

ٌنطــف ونطــاف  ٌَ َِ َ األنــصاريمنظــورابــنالــدینجمــالالفــضل،أبــوعلــى،بــنمكــرمبــنمحمــدراجــع "ُ
–صــــادردار: الناشــــر/ نطــــفمــــادة/النــــونفــــصل) ٣٣٥/ ٩(لــــسان العــــرب /اإلفریقــــىفعــــىالروی

ــــيبــــنمحمــــدبــــنأحمــــد،،هـــــ١٤١٤-الثالثــــة: الطبعــــة/بیــــروت ــــوميعل ــــوالحمــــوي،ثــــمالفی أب
المكتبــة: الناشـر/فطن/النـونكتـاب)٦١١/ ٢(المـصباح المنیـر فـي غریـب الـشرح الكبیـر/العبـاس
". بیروت–العلمیة

:ثالثةأنواعالنطفةو
.الخصیةتفرزهاوالتيالمنيفيالموجودةالمنویةالحیواناتوهي: المذكرةالنطفة-١
.الشهرفيمرةالمبیضیفرزهاالتيالبویضةوهي: المؤنثةالنطفة-٢
البویـــضة(أيالبویـــضة،یلقـــحالـــذيالمنـــويالحیـــوانمـــنالمختلطـــةالنطفـــةوهـــي: األمـــشاجالنطفـــة-٣

الــدار: الناشــر/ ١٠٩ص/والقــرآنالطــببــیناإلنــسانخلــق/البــارعلــيمحمــدالــدكتور) " ملقحــةال
. م١٩٩١-هـ١٤١٢/ومنقحةمزیدةالثامنةالطبعةجدة–والتوزیعللنشرالسعودیة
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المــرأةبویــضةتلقــیحمنــذأىللحمــل،األولالیــوممــنالطــورهــذاویمتــد
هـذاوخـاللالحمـلبدایـةمـندسالـساالیوموحتىللرجل،المنويبالحیوان
أكبــروهــيواحــدةخلیــةمــنالملقحــةالبویــضةتنقــسم-النطفــة-الطــور
تأخـذثـمخلیـة،عـشرةفـستفثمـان،أربـع،إلىثمخلیتینإلىالجسمخالیا
الحمــلمــنالخــامسالیــومنهایــةوفــيبالتوتــة،فتــسمىالتــوتشــجرةشــكل

تـصلخالیاهـاوعـدد)١(الجرثومیـةبالكرةعلمیایسمىماإلىالتوتةتتحول
مـنالنطفـةتنتقـلوالتكـاثراالنقـسامعملیـةوخـاللخلیة،٦٠: ٥٠بینما

مـنالـسابعالیـوممنـذالـداخليالـرحمجـدارفـيبـالتعلقلتبـدأالـرحمأنبوب
الـدموهـي)٢("العلقـة" طـوراألجنـةعلمـاءعنـدیـسمىمـاوهـوالحمـلبدء

األسـبوعفـيوینتهـيالحمـلبـدءمـنالسابعیومالمنویبدأالغلیظ،الجامد
لیتغذىللرحمالداخلیةبالطبقةالجنینیتعلقالطورهذاوخاللمنه،الثالث

یبــدأالعلقــةمرحلــةبــدءومــعوماصــة،آكلــةشــعیراتبواســطةاألمدممــن
هـذانهایـةفـيفیـصبحاختالفهـاأيالجنـینمنهایتكونالتيالخالیاتمایز

مـــنطبقــاتثـــالثمــنمكونـــاالحمــلمـــنالثالــثاألســـبوعفــيأيالطــور
: الخالیا
. ویتخلق منها الجلد والجهاز العصبي: طبقة خارجیة-١

".  ١٩٨ص/خلق اإلنسان بین الطب والقرآن) ١(
ُالعلــق)  ٢( َ ُالــدم عامــة مــا كــان ،َأوهوالــشدید : َ ّ َ َ َ َ ّ ُ َالحمــرة، َأوالغلــیظ، َأوالجامــد قبــل َأن ییــبس، قــال اهللا ّ ََ َ ُْ ُ ِ ُ َ ِ ْ

َخلق اإلنسان من علق : "َتعالى ََ بـنّمحمـدراجع " وهي قطعة الدم التي یتكون منها الجنین " َ
مــنتــاج العــروس /َّالزبیــديبمرتــضى،ّالفیض،الملقــبأبــوالحــسیني،ّالــرزاقعبــدبــنّمحمــد

ــــــق/ل العــــــین مــــــع القــــــاففــــــص) ١٨١/ ٢٦(جواهرالقــــــاموس مــــــنمجموعــــــة: المحقــــــق/ عل
الصحاح تـاج /الفارابيالجوهريحمادبنإسماعیلنصرأبو،،الهدایةدار: الناشر/المحققین

عبـــدأحمـــد: تحقیـــق/علـــق/العـــینفـــصل/القـــافبـــاب) ١٥٢٩/ ٤(اللغـــة وصـــحاح العربیـــة 
. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الرابعة: الطبعة/بیروت–للمالیینالعلمدار: الناشر/عطارالغفور
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ویتخلــق منهــا الهیكــل العظمــي، والعــضالت، و الجهــاز : طبقــة وســطى-٢
. البولى، والتناسلي، والدم، وغیرها من األعضاء

ـــة-٣ ـــد، والبنكریـــاس، واأل: طبقـــة داخلی ـــق منهـــا الكب غـــشیة المبطنـــة ویتخل
. )١(للجهاز الهضمي، والتنفسي، وغیرها من األعضاء 

وهــو الطــور الثالــث مــن أطــوار ) ٢(" المــضغة " ثــم یــأتي بعــد ذلــك طــور
خلــق الجنــین وهــي المرحلــة التــي تظهــر فیهــا الكتــل البدنیــة ویبــدأ ظهورهــا فــي 

تــى الیــوم العــشرین، أو الواحــد والعــشرین منــذ التلقــیح، وتــستمر فــي الظهــور ح
زوجــا مــن الكتــل فــي الیــوم الخــامس والثالثــین، ٤٥أو ٤٢یكتمــل نموهــا إلــى 

وهــذه الكتــل تعطــي الجنــین شــكل قطعــة اللحــم النیــئ الممــضوغة التــي الكتهــا 
األســنان، وتركــت طبعاتهــا علیهــا، فكــأن هــذه الكتــل هــي التــي تعطــي الجنــین 

وغیــر شــكل المــضغة، وذكــر علمــاء األجنــة أن هنــاك طــورین للمــضغة مخلقــة 
ومخلقــة، فالمخلقــة هــي الجنــین نفــسه، وغیــر المخلقــة هــي األغــشیة والمــشیمة 
التي تحیط بالجنین وتغذیه، ولكنها تسقط بعد الوالدة، وقیـل المخلقـة هـي التـي 
یــتم نموهــا فــي حالــة طبیعیــة، وغیــر المخلقــة هــي التــي لــم یــتم نموهــا فــي حالــة 

، ثــم )٣(سلیم، ویطردهــا الــرحم طبیعیــة، وتكــون النتیجــة أن تفقــد العلقــة النمــو الــ
وتستغرق هذه المرحلـة األسـبوع " العظام وكسائها باللحم " یأتي بعد ذلك طور 

من علـم الطـب /عدنان الشریف/ ،، د٢٤٦: ٢٤٥ص/راجع خلق اإلنسان بین الطب والقرآن)  ١(
الطبعـة األولــى /طبعـة دار العلـم للمالیــین/٥٢ص /الثوابـت العلمیــة فـي القـرآن الكــریم/القرآنـي

.    م بیروت لبنان١٩٩٠ینایر
ُّقال األزهري: المضغة)  ٢( ِ َ ْ َإذا صارت الع: َ ِ َ ُلقة التي خلق منها اإلنسان لحمة فهـي مـضغة، ومنـه ِ ْ ْ ْ ٌَ َّ ُْ ُْ ََ ِ ً َُ َُ َ ِ ِ َ

َقوله تعالى َُ َ ْ ًفخلقنا العلقة مضغة، : َ ََ َْ ُ َ َ ََ ُوالمضغةَْ َ ْ ُ ْسمیتْ َ ِّ َبذلكُ َِ َألنهاِ ََّ ُمقدارِ َ ْ ُیمضغَماِ َ تـاج راجـع" ُْ
الــشرحغریــبفــيالمنیــرالمــصباحمــضغ،، /فــصل المــیم مــع الغــین) ٥٦٩/ ٢٢(العــروس 

".علق/یثلثهماوماالالممعالعین) ٤٢٦/ ٢(الكبیر
مـــــــن علـــــــم الطـــــــب /عـــــــدنان الـــــــشریف/،، د٣٦٩ص /خلـــــــق اإلنـــــــسان بـــــــین الطـــــــب والقـــــــرآن) ٣(

.   ٥٥ص /الثوابت العلمیة في القرآن الكریم/القرآني



-١٩٤٥-

الكتلالخامس والسادس والسابع من عمر الجنین، وتتمیز هذه المرحلة بتحول
:جزئینإلىSOMITESالبدنیة
وهــيSCLEROTOMESالهیكلیــةالقطعــةویــسمىأمــاميجــزء-١

انـسیابأنكمـامنهـا العمـود الفقـري اهللافیجعـلقراتالفعظامتكون
.. العلیـــااألطــرافعظـــامیــشكل٨–٤العنقیـــةالمنطقــةفـــيخالیــاه

)  ٤-١(والعجزیــة) ٥-١(القطنیــةالمنطقــةفــيخالیــاهوانــسیاب
الواقعـةالبدنیةكتلاألربعتشكلكما،.السفلىاألطرافعظامیشكل
ـــــرأسمنطقـــــةفـــــي وتتكـــــونللجمجمـــــة،القاعـــــديؤخريالمـــــالجـــــزءال

-١(الـصدریةالمنطقـةفـيالفقريالعمودمننتوءاتمناألضالع
.البدنیةالكتلهذهمنالهیكليالجهازمعظمیتشكلوبذلك).١٢

المقطـــعویـــسمىDORSO LATERALوظهـــريخلقـــيجـــزء-٢
مــــاســــرعانالــــذيDERMOMYOTOMEاآلدمــــيالعــــضلي

:قسمینإلىبدورهینقسم
منالجلدتحتوماالجلدآدمةیشكلوهوDERMOTOMEآدمي-أ

.أنسجة
فــيالموجــودةتلــكوخاصــةالجــسمعــضالتمعظــمیــشكلوهــوعــضلي-ب

) ٨-٤(العنقیـةالمنطقـةفـيالعـضليالقطـاعهـذاخالیـاتنسابكماالجذع
لتكـــــونوالعجزیـــــةالقطنیـــــةالمنطقـــــةوفـــــيالعلـــــويالطـــــرفعـــــضالتلتكـــــون

أیـــامببـــضعةولـــوســـابقاالعظـــامتكـــونویكـــون.. الـــسفلیةاألطـــرافعـــضالت
ثـم یـأتي بعــد ).١(العظـاملتكـسوذاكبعـدالعـضالتوتـأتي.. العـضالتلتكـون

ذلـــك طـــور النـــشأة فـــي األســـبوع التاســـع حیـــث ینمـــوالجنین بـــبطء إلـــى األســـبوع 
الثاني عشر، ثم ینمو بعد ذلك بسرعة كبیرة وتـستمر هـذه المرحلـة حتـى نهایـة 

. ٣٧١: ٣٧٠ص/خلق اإلنسان بین الطب والقرآن) ١(
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. حیث تنمو أعضاء وأجهزة الجنین لتتهیئ للقیام بوظائفهاالحمل
فعلم من أطوار خلق الجنین أن الخالیا الجذعیـة تتكـون فـي الجنـین فـي 

).١(الیوم الخامس إلى السابع من التلقیح  

ــا ــاالجذعیــهوالخالی ــرالمواصــفاتمتطابقــةوبدائیــةأساســیةخالی غی
ثـالثسـماتالخالیـاولهـذه" المنـشأخالیـا" أیـضاعلیهـایطلقمتخصصة

وتعـالىسبحانههللاخلقآیاتمنعظیمةوآیةالروعةفيغایةبهاخاصة
: وهي

ظــــاهرة التكــــاثر (القــــدرة علــــى تقــــسیم وتجدیــــد نفــــسها لفتــــرات طویلــــة،• 
).واستنساخ الذات

.أنها غیر متخصصة•
أي التطور إلـى خالیـا(القدرة على التخصص أو التمایز عند الحاجه • 

نوع ٢٠٠متخصصة كخالیا عصبیة ،أو عظمیة ،أو عضلیة أو إلى أي من 
). من الخالیا المتخصصة الموجوده في جسم الشخص البالغ

وبنـــاءا علــــى هــــذه المعطیـــات أدرك العلمــــاء أنــــه مـــن الممكــــن اســــتخدام 

ج الجینــي واستنـساخ األعــضاء البـشریة رؤیــة مـستقبلیة للطــب العـال/عبـد الهـادي مــصباح/د.أ)  ١(
الطبعـــة /الناشــر الــدار المــصریة اللبنانیــة/ ٢٣ص /والعــالج خــالل القــرن الحــادي والعــشرین

الخالیــــا الجذعیــــة والقــــضایا الفقهیــــة / محمــــدعلى البــــار/ م،، د١٩٩٩–هـــــ١٤٢٠األولــــى 
. ٢٢: ٢١ص/واألخالقیة

= وظــائفوعلــمالتــشریحوعلــماألجنــةبعلــمإلمــامأدنــىلــهومــن: " یقــول الدكتورمحمــد البــار
هـذهوتتجلـىباسـتمراربناؤهـاویعـادتهـدمالمختلفـةالجـسمأجهزةأنكیفیعرفاألعضاء=

كــذلكتقــلثــم.. الــوالدةبعــدنــسبیاتقــلثــم.. الجنــینفــيصــورهاأجلــىفــيوالتعــدیلالتــسویة
التغییــریــشملهالفقــطواحــدجهــازهنــاك.وخةالــشیخفــيحتــىتتوقــفالولكنهــاالبلــوغبعــد

الــشوكي،والنخــاعالــدماغ" العــصبيفالجهــاز. العــصبيالجهــازوهــوأالالمــستمروالتبــدیل
الطــــببــــیناإلنــــسانخلــــق"والبنــــاءالهــــدمحیــــثمــــنالــــوالدةبعــــدیتغیــــرال" ،واألعــــصاب

" ٣٧٤ص/والقرآن
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الخالیا الجذعیـة لتعـویض مـا تلـف مـن الخالیـا فـي شـتى أنـواع األمـراض، بـل 
التــي ولــد الــبعض بــدونها ، أو إصــالح الخالیــا ناقــصة حتــى تعــویض الخالیــا

).١(الفاعلیة والمهنیة 

ًوبالرغم مـن أن هـذه األبحـاث تعطـي آمـاال كبیـرة إال أنـه ال یـزال هنـاك 
الكثیر من الجهد الذي یتوجب بذله قبل تحقیق هذه اآلمـال، فهنـاك تحـدیات 

هـذه االكتـشافات فـي ًتقنیة البد من التغلب علیها أوال قبل البدء فـي تطبیـق 
العیـــادات الطبیـــة، ومـــع أن هـــذه التحـــدیات كبیـــرة وصـــعبة إال أنهـــا لیـــست 

.)٢(مستحیلة 

خالیـا المنـشأ وطـب /یات المـستقبل البـشرياسـتراتج/العـصر الجینـومي/موسـى الخلـف/راجع د)  ١(
هــ ١٤٢٢جمـادى األولـى /مطـابع الـسیاسة الكویـت/طبعـة عـالم المعرفـة/ ١٤١ص/المستقبل

. م٢٠٠٣یولیو –
-كلیـة العلـوم قـسم علـوم األحیـاء/ محمـد یحیـى الفیفـي./ أ/ّصالح بن عبدالعزیز الكریم/د.أ)  ٢(

.هـ ١٤٢٢شوال ١١العدد /مجلة اإلعجاز العلمي/الخالیا الجذعیة/جامعة الملك عبدالعزیز
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المبحث األول 
مشروعیة التداوي في الفقه اإلسالمي

: یشتمل على مطلبین
ماهیـــــــة التـــــــداوي فـــــــي اللغـــــــة : المطلـــــــب األول

.واالصطالح
.  اإلسالميحكم التداوي في الفقه : المطلب الثاني
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ُداواه(والـدواء،تعـاطى: أيتداوىمصدر: اللغـةفيالتداوي َ عالجـه) َ
َتداوى(فالن: یقال مـرض،أيدوىیـدويدويوأصـلهبـه،تعالجبالشيء) ََ

مـــنفهـــيأیـــضا،عالجـــه:وبمعنـــىأمرضـــه،: بمعنـــىیدویـــهَفالنـــاوأدوى
) .١(بهداویتهما: والدواء،یعالجأي: یداوىواألضداد،

: االصطالحفيالتداوي
ال یخرج المعنى االصطالحي للتداوي عند الفقهاء عـن المعنـى اللغـوي، 

. كما تدل على ذلك عباراتهم
تنــاول الــدواء وهــو اســتعمال مــا یكــون بــه شــفاء المــرض بــإذن :التــداوي

). ٢(قیة أو عالج طبیعي اهللا تعالى من عقار أو ر

بأنـــه تعـــاطي الـــدواء بقـــصد معالجـــة المـــرض أو الوقایـــة :ًوعـــرف أیـــضا
). ٣(منه

دوى،، / فــصل الــدال/بــاب الــواو والیــاء)  ٢٣٤٣/ ٦(الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ) ١(
مختــار الــصحاح /الـرازياهللاعبــدأبــوالـدینزیــنالحنفــيالقـادرعبــدبــنبكـرأبــيبــنمحمـد

-العـــصریةالمكتبــة: رالناشــ/محمـــدالــشیخیوســف: المحقـــق/ دوي/بــاب الــدال)  ١١٠ص(
المـصباح المنیـر م،،١٩٩٩/ هــ١٤٢٠الخامـسة،: الطبعـة/صـیدا–بیـروتالنموذجیـة،الدار

. دوي / الدال مع الواو وما یثلثهما/ كتاب الدال)  ٢٠٥/ ١(في غریب الشرح الكبیر 
دار: الناشـــر) ١٢٦: ص(الفقهــاءلغــةمعجــم/ قتیبــيصــادقحامــد-قلعجــيرواسمحمــد) ٢(

. م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانیة،: الطبعة/والتوزیعوالنشرللطباعةفائسالن
دارالنفـائس/الخیاطهیثممحمدتقدیم/ ١٩٣ص/ الفقهیةالطبیةالموسوعة/أحمد محمد كنعان ) ٣(

. م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولىالطبعة/ بیروت
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):١(والحنابلةوالشافعیة،والمالكیة،األحناف،: الفقهاءاتفق

نمـهـاممقـصدالـنفسحفـظالجملـة،ألنفـيالتداويمشروعیةعلى
ودفـــعالمفاســـد،ودرأالمـــصالحجلـــبوكـــذلكاإلســـالمیة،الـــشریعةمقاصـــد
راعـتفقـدالمـرض،یعتریـهقـدحـيكائناإلنسانأنوبماوالمشقة،الحرج

ــشریعة ــارالغــراءال ــسانافتق ــىاإلن ــداوي،إل ــة،والمعالجــةالت فأباحــتالطبی
ــداوي، ــدفعلألصــحاء،الــصحةلــتحفظالت المرضــى،عــنوالمــرضاأللــموت

الـبعض،إالالمـشروعیةتلكینكرولمالغرض،لهذاًمشروعاالتداويفصار
.  التداويإلىحاجةفالاهللابقدرشیئكلوقالوا

الـصریحةاألحادیـثمـنالعدیدوردصحیح،ألنهغیرفیهشكالمماوهذا
الفاعـل،هـوتعـالىاهللاأناعتقـادلـزوممـعالتداوي،استحبابفيالنبيعن

ــ ــداويأنادواعتق ــدرمــنأیــضاالت ــاألمرَوهــذااهللا،ق ــدعاء،َك ــالوكــاألمربال بقت
الیتغیــر،األجــلأنمــعَالتهلكــة،ِإلــىبالیــدَاإللقــاءومجانبــةوبالتحــصن،الكفــار،

). ٢(َالمقدراتوقوعمنأوقاتها،والبدعنتتقدموالالتتأخروالمقادیر

شــرحالبنایــة/ العینــىدینالــبــدرالحنفــىالغیتــابىحــسینبــنأحمــدبــنموســىبــنأحمــدبــنمحمــود)  ١(
-هـــ١٤٢٠األولــى،: الطبعــة/لبنــانبیــروت،-العلمیــةالكتــبدار: الناشــر)  ٢٦٧/ ١٢(الهدایــة
الربــانيالطالــبكفایــةعلــىالعــدويحاشــیة/العــدويالــصعیديمكــرمبــنأحمــدبــنعلــيم،،٢٠٠٠

بـــدون: الطبعـــة/روتبیـــ–الفكـــردار: الناشـــر/البقـــاعيمحمـــدالـــشیخیوســـف: المحقـــق)  ٤٩٠/ ٢(
/ ٥(المهــذبشــرحالمجمــوع/النــوويشــرفبــنیحیــىم،،١٩٩٤-هـــ١٤١٤: النــشرتــاریخ/طبعــة
الــروضحاشــیة/الحنبلــيالعاصــميقاســمبــنمحمــدبــنالــرحمنعبــدالفكــر،،دار: الناشــر)  ١٠٦
. هـ١٣٩٧: األولىالطبعة) ٨/ ٣(المستقنعزادشرحالمربع

) :١٩١/ ١٤(شــرح النــووي علــى مــسلم / الــدینمحیــيزكریــابــوأالنــوويشــرفبــنیحیــى)  ٢(
. ١٣٩٢الثانیة،: الطبعة/بیروت–العربيالتراثإحیاءدار: الناشر
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قــدأنهــمإاللتــداويامــشروعیةعلــىالفقهــاءاتفــاقمــنالــرغموعلــى
یـصبرأویتـداوىأنلهواألفضلاألولىهلاإلنسانمرضإذافیمااختلفوا

؟التداويویتركمرضهعلى
عـنوردتكثیـرةأحادیـثهناكأنإلى: الفقهاءاختالفسببویرجع

ــهاهللاصــلىالنبــي ــصیغةوســلمعلی ــداوياألمــرب ــه،والحــثبالت ــطعلی ورب
علــىالــصبروثــوابفــضلتبــینأخــرىأحادیــثوهنــاك،بمــسبباتهااألســباب
. سنبینهمانحوعلىالتداويوعدموالمرضاالبتالء

: مذاهبأربعةعلىذلكفيالفقهاءاختلفوقد
مــــنالجــــوزيوابــــنعقیــــلوابــــن،)١(الــــشافعیةبعــــضذهــــب: األولالمــــذهب
. مستحبالتداويأنإلى) :٢(الحنابلة
إنواجبــایكــونالتــداويأنإلــى) : ٣(الحنفیــةبعــضذهــب: الثــانيالمــذهب

. إمكانهمعالنفسبفواتهفاتت
عـــن،والمــشهور)٥(مالــكواإلمـــام)٤(األحنــافجمهــورذهـــب: الثالــثالمــذهب

ُّویــــستحب: ( نــــصهمــــا)  ١٠٦/ ٥(المهــــذبشــــرحالمجمــــوعفــــيجــــاء)  ١( َ َُ ْ ِالتــــداويَ َ َلمــــاَّ ُذكــــرهِ َ َ َ
ُالمصنف ِّ َ ُ َمعْ ِِغیرهَ ْ ْمنَ ِاألحادیثِ ِ َ َ َِلمشهورةاْ ُ ْ َ ِالتداويِفيْ ََّ. (

ویبــاح التــداوي بمبــاح  وتركــه أفــضل  : ( مــا نــصه)  ٨/ ٣(جــاء فــي حاشــیة الــروض المربــع )  ٢(
) . واختار القاضي وابن عقیل وابن الجوزي وغیرهم فعله "

ـــد )٣( ـــةجـــاء عن ـــاوى/البلخـــيالـــدیننظـــامبرئاســـةعلمـــاءلجن ـــةالفت ـــم: (نـــصهمـــا٣٥٥/ ٥/الهندی ْاعل َ َّبـــَأنْ ِ
َاألسـباب َ ْ َ َالمزیلــةْ َ ِ ُ ِللــضررْ َ َّ ُتنقــسمِ ِ َ ٍمقطـوعَإلــىَْ ُ ْ ِبــهَ ُالمقطــوعََّأمــا... ِ ُ ْ َ ِبــهْ َفلـیسِ ْ ُتركــهََ ُ ْمــنَْ ِالتوكــلِ ُّ ْبــلََّ ُتركــهَ ُ َْ

ٌحرام َ َعندَ ْ ِخوفِ ْ ِالموتَ ْ َ . هـ١٣١٠الثانیة،: الطبعة/الفكردار: الناشر) ْ
ألنالتداوي؛بهیریدبالحقنةبأسوال: (ما نصه)  ٢٦٧/ ١٢(الهدایة جاء في البنایة شرح)  ٤(

) .الحدیثبإباحتهوردوقدباإلجماع،مباحالتداوي
) ٣٠٧/ ١٣(الـذخیرة/بـالقرافيالـشهیرالمـالكيالـرحمنعبـدبـنإدریـسبـنأحمدجاء عند )  ٥(

ََأنـزلمـاَ): نـصهمـام١٩٩٤األولـى: الطبعـة/بیـروت-اإلسـالميالغـربدار: الناشر َ ُاللـهْ َّ



-١٩٥٢-

. سواءوتركهففعلهمباحالتداويأنإلى. )١(أحمد
نابــوحكــاه،)٣(روایــةفــيوأحمــد،)٢(الــشافعیةبعــضذهــب: الرابــعالمــذهب

.السلفبعضعن)٤(" الجد" رشد
مـننـزلبمـاتعالى،ورضىاهللاعلىإتكاالأولىوتركهجائزغیرالتداويأنإلى

.  السنةفيوردمماوغیرهوالدعاء،بالرقيیكتفيأنعلیهالمریضوأنالبالء،
األدلة

.أدلة المذهب األول : أوال 
لتـــــداوي بالـــــسنة، اســـــتدل أصـــــحاب المـــــذهب األول القائـــــل باســـــتحباب ا

. والمعقول
. الدلیل من السنة : ًأوال 

ْعن َهریرةَِأبيَ َ َْ َرضي)٥(ُ ِ ُاللهَ ُعنـهَّ ِعـن،َْ ِّالنبـيَ ِ َّصـلىَّ ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوسـلمَ َ َقـالَ َ :

ًداء ََأنزلَِّإالَ َ ُلهْ ًشفاءَ َ َوهوِ ُّیدلَُ ُ َعلىَ ِجوازَ َ ِالمعالجةَ َ َ َ ُ ْ  . (
٢١٧/ ٢(المقنـعشـرحفـيالمبـدع/مفلحابنمحمدبناهللاعبدبنمحمدبنإبراهیمجاء عند) ١(

مـام١٩٩٧-هــ١٤١٨ولـى،األ: الطبعـةلبنان–بیروتالعلمیة،الكتبدار: الناشر) 
ِالتداوي: ( نصه ٌمباح،ََّ َ ُوتركهُ ُ َْ َُأفضل،َ َ َّنصْ ِعلیهَ َْ َ . (

ٌوان ترك التداوي توكال فهو فضیلة: (ما نصه)  ١٠٦/ ٥(جاء في المجموع شرح المهذب )  ٢( َ ِ َ ََ َ َُ ًَ ُّ َ ََ ِ ََّ َ ْ ِٕ . (
)  ٢٣٢/ ٥(المـستقنعزادعلـىتـعالممالـشرح/العثیمـینمحمـدبـنصـالحبـنمحمدجاء عند)  ٣(

بعـضقـال: ( نـصهمـاهــ١٤٢٨-١٤٢٢األولـى،: الطبعـة/الجوزيابندار: النشردار
) . اإلنسانیتداوىأنینبغيوالأفضلالتداويترك: العلماء

الـدكتور: تحقیـق) ٤٦٦/ ٣(الممهـداتالمقـدمات/القرطبـيرشـدبنأحمدبنمحمدجاء عند ) ٤(
-هــ١٤٠٨األولـى: الطبعـة/لبنـان–بیـروتاإلسـالمي،الغـربدار: الناشر/ حجيمحمد

الحجامــة،مــنالكــيعــدابمــاالتــداويأنفــيأعلمــهفیمــااخــتالفال: ( نــصهمــام١٩٨٨
ورأىالـسلفبعـضكرهـهوقـدمحظـور،غیـرالـشریعةفيمباحالدواءوأخذالعروق،وقطع
) . أفضلاهللاعلىاتكاالتركه

َهریـرةِبـيَأ) ٥( َ َْ معــهوقـدمالدوســي،عمـروبـنالطفیــلیـديعلــىهریـرةأبـوأســلمالدوسـي،صــخربـنالـرحمنعبــد: ُ
َّصـلىاهللارسـولمـعشـهدهمـشهدأولفكـانخیبر،فيوهوسبعسنةاهللارسولعلى ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوسـلم،َ َ ثـمَ
َّصــلىاهللارسـولصــحبكلهـاالمــشاهدشـهد ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوســلمَ َ ،تــوفيحتـىســنینأربـعمــنیقـربمــاولزمـهَ
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ََأنزلَما« َ ُاللهْ ًداءَّ َّإالَ ََأنزلِ َ ُلهْ ًشفاءَ َ ِ«)١(  .
ُعبدعن ْ ُبنِاهللاَ ٍمسعودْ ُ ْ َ

َقال: )٢( ُرسولَ ُ ََّصـلى اهللا علیـه وسـلمِاهللاَ ََّ َ َِ ْ َ َ َاهللاِإنَّ: " ُ
َّوجلََّعز َ ْلمَ ْینزلَ ِ ًداءُْ ْوقدَِّإالَ َ َأَنزلَ ُمعهَْ َ ًدواء،َ َ ُجهلهَ َ ِ ْمنكمَ ُ ْ ْمـنِ ُجهلـه،َ َ ِ ُوعلمـهَ َ ِ َ َ

ْمنكم ُ ْ ْمنِ ُعلمهَ َ ِ َ")٣ .(

إشـارةالحـدیثینهـذینفـي:اهللارحمـه)٤(النـووياإلمـامقال:الداللةوجه
الخلــف،وعامــةالــسلفوجمهــورأصــحابنامــذهبوهــوالــدواءاســتحبابِإلــى

هــ وقیـل ٥٧سـنة وتـوفي،لـهوروایـةللحـدیثحفظـاالـصحابةأكثـركـانطیبـاكثیراعلماعنهخاللهاحمل
ْقایمـــازبـــنعثمـــانبـــنأحمـــدبـــنمحمـــدراجـــع( هـــ٥٨ : المحقـــق) ٥٧٨/ ٢(ســـیر أعـــالم النـــبالء /الـــذهبيَ

/ هـــ١٤٠٥الثالثــة،:الطبعــة/الرســالةمؤســسة:الناشــر/األرنــاؤوطشــعیبالــشیخافبإشــرالمحققــینمــنمجموعــة
).م١٩٨٥

ُبــاب/ الطــبكتــاب) ١٢٢/ ٧(البخــاريصــحیح/الجعفــيالبخــاريعبــداهللاأبــوإســماعیلبــنمحمــد) ١( َمــاَ
ََأنــــــزل َ ُاللــــــهْ ًداءَّ ََأنــــــزلَِّإالَ َ ُلــــــهْ ًشــــــفاءَ َ ناصــــــربــــــنزهیــــــرمحمــــــد: المحقــــــق/٥٦٧٨رقــــــمحــــــدیث/ ِ

. هـ١٤٢٢األولى،: الطبعة/النجاةطوقدار: الناشر/الناصر
صـلىاهللارسـولإلـىأقـربهمومنالصحابةأكابرمنالهذلىحبیببنغافلبن: مسعودبناهللاعبد) ٢(

النبـيعـنروي،سـرهوصاحباهللارسولخادم،كاناإلسالمإلىالسابقینمنوهووسلمعلیهاهللا
قدمثمالكوفةمالبیتوسلمعلیهاهللاصلىالنبىوفاةبعدكثیرة،ولىأحادیثوسلمعلیهاهللاصلي

بــنمحمــدبــنعلــيبــنأحمــدراجــع( هـــ" ٣٣"وقیــل٣٢ســنةبهــافتــوفىعثمــانخالفــةفــىالمدینــة
النظامیـــةالمعـــارفدائـــرةمطبعـــة: الناشـــر) ٢٨/ ٦(التهـــذیبتهـــذیب/ العـــسقالنيحجـــربـــنأحمـــد
) . هـ١٣٢٦األولىالطبعة/الهند

ُمـسند)  ٣٠١/ ٧(أحمـدمـسند/الـشیبانيأسـدبنهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد) ٣( َ ْ ِعبـدُ ْ ِاهللاَ
ِبــن ٍمــسعودْ ُ ْ َرضــيَ ِ َتعــالىُاهللاَ َ ُعنــهَ عــادل-األرنــؤوطشــعیب: المحقــق/٤٢٦٧رقــمحــدیث/ َْ

ـــــــدبـــــــناهللاعبـــــــدد:إشـــــــراف/ وآخـــــــرونمرشـــــــد، مؤســـــــسة: الناشـــــــر/التركـــــــيالمحـــــــسنعب
. م٢٠٠١-ـه١٤٢١األولى: الطبعة/الرسالة

فقیـه،الـشافعىالنـووى،الحـورانىالحزامـىحسینبنمرىبنشرفبنیحیى: النووياإلمام) ٤(
حـــورانقـــرىمـــن"نـــوافـــىووفاتـــهمولـــده.العلـــومبعـــضفـــيمـــشاركلغـــوي،حـــافظ،محـــدث،
روضـة"،" التنبیـهتـصحیح" عیةالـشاففقـهفـىكتبـهمنهجریة٦٧٦سنةتوفى"  بسوریة

رضابنعمرراجع(والفتاوىوالتوحیدالحدیثفىكثیرةكتبوله" المفتینوعمدةالطالبین
المثنـىمكتبـة: الناشـر)  ٢٠٢/ ١٣(المـؤلفینمعجـمكحالـةالغنـيعبـدبنراغبمحمدبن
مــوجزةتــراجمصریةالمــاألوقــافوزارةموقــعبیــروت،،العربــيالتــراثإحیــاءداربیــروت،-

) . ٧٣/ ٢(األعالمموسوعة/لألعالم
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هـوِالتـداويوأنالفاعـل،هـوتعـالىَّاللهأناألحادیثهذهفيالعلماءوحجة
بقتـــــــــــالوكـــــــــــاألمربالـــــــــــدعاء،كـــــــــــاألمروهـــــــــــذا،اهللاقـــــــــــدرمـــــــــــنأیـــــــــــضا

الیتغیــر،األجــلأنمــعالتهلكــة،ىِإلــِبالیــدِاإللقــاءالكفار،وبالتحــصن،ومجانبة
). ١(أعلمواهللالمقدراتوقوعمنأوقاتها،والبدعنتتقدموالالتتأخروالمقادیر

ْعن ٍجابرَ ِ ِعن)٢(َ ِّالنبيَ َّصـلىَِّ ِعلیـهُاهللاَ َْ َوسـلمَ َّ َ َُأنـهَ َقـالَّ ِّلكـل«: َ ُ ٍداءِ ٌدواء،َ َ َ
َفإذا َدواءََأصیبَِ َ ِالداء،َ ِإذنِبََبرَأَّ ْ ِاللهِ َتعالىَّ َ َ«)٣.(

ــةوجــه ،بمــسبباتهااألســبابارتبــاطوســلمعلیــهاهللاصــلىالنبــيبــین:الدالل
للــشفاءًســببااهللاجعلــهالــذيبالــدواءفعلیــهیتــداوىأنوأرادمــرضفمــنوعلیــه
. العقلكمالمنباألسباب،األخذ

ٍلكـــل داء « شـــرحفـــي: اهللارحمـــه)٤(القـــیمابـــنویقـــول َِ ِّ ٌدواء ُ َ فقـــد:» َ
َاألحادیثهذهتضمنت . أنكرهامنقولِٕوابطالوالمسببات،َاألسبابإثباتْ

: أمرینتحتملوهي
ِّلكــل« : قولــهیكــونأنیجــوز: األول ُ ٍداءِ ٌدواءَ َ یتنــاولحتــىعمومــه،علــى»َ

) .  ١٩١/ ١٤(مسلمعلىالنوويشرح) ١(
ٍِجابر)٢( ًبن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن عمروبن سلمة السلمي األنصاري المدیني شهد بدرا : َ َْ َ َ َّ ِّ ِ َِ َْ ّ ِّ َ َْ ْ ْ ْ

ُمع النبي صلى اهللا علیه وسلم كنیته َأبو عبد  ََ ِ َْ ِ َّ َ ِاهللا وقیل شـهد العقبـة مـع َأبیـه روي عـن النبـي َ َ َ َ ْ َ
ُصلى اهللا علیه وسلم أحادیث كثیرة مات سنة ثمان َأو تـسع وسـبعین بعـد َأن عمـي وكـان لـه  َ َ َ َ َ َ ََ َ

َیـــوم مـــات َأربـــع وتـــسعون ســـنة ُْ َ َ َ ْ ابـــنبكـــرأبـــوإبـــراهیم،بـــنمحمـــدبـــنعلـــيبـــنأحمـــدراجـــع (َ
َمنجویـــه ُ ْ -المعرفـــةدار: الناشـــر/اللیثـــياهللاعبـــد: المحقـــق) ١٣١/ ١(رجـــال صـــحیح مـــسلم /َ
.١٤٠٧األولى،: الطبعة/بیروت

. ١٤٥٩٧حدیث رقم /مسند جابر بن عبد اهللا )٤٥٠/ ٢٢(مخرجا أحمدمسند ) ٣(
ُّالحنبلــيالجوزیــةِّقــیمابــناهللاعبــدأبــوالــدینشــمسســعدبــنأیــوببــنبكــرأبــىبــنمحمــد: القــیمبــن) ٤(

ابــناإلســالملــشیختتلمــذهـــ٦٩١ســنةولــددمــشقفــىووفاتــهمولــدهالعلمــاءاركبــأحــدالدمــشقى
وتـوفيبـسببهوعـذبوأهـیندمـشق،قلعـةفـيمعـهوسـجنعلمـهونـشركتبـههـذبالـذىوهـوتیمیـة
" الـشرعیهالـسیاسةفـىالحكمیـهالطـرق" ، "المـوقعبنأعـالم" منهـاكثیـرةتصانیفألفهـ٧٥١سنة

ِحـسنيُبـنُولیـدراجع(وغیرها ْ ِبـدويِبـنُ َ ٍمحمـدِبـنَ َّ َ ِّاألمـويُ ِ تیمیـةابـناإلسـالمشـیخأصـحابمعجـم/َُ
) . ٤٥٠/ ١(األعالمموسوعة،،١٣٦: ص/
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قــدوجــلعــزاهللاویكــونیبرءهــا،أنٍلطبیــبیمكــنالالتــيواألدواءالقاتلــة،األدواء
ًسـبیال؛إلیـهلهـمیجعـلولـمالبـشر،عـنعلمهـاطـوىولكـنتبرؤهـا،أدویـةلهاجعل
ـــمالألنـــه ـــقعل ـــقولهـــذااهللا،علمهـــممـــاإالللخل وســـلمعلیـــهاهللاصـــلىالنبـــيعل

وكـلضـد،لـهإالالمخلوقـاتمـنشـيءالفإنـهللـداء،الـدواءمـصادفةعلـىالشفاء
البـــرءوســـلمعلیـــهاهللاصـــلىلنبـــيافعلـــق،بـــضدهیعـــالجالـــدواءمـــنضـــدلـــهداء

. للدواءالداءبموافقة
ــاني فــيوالــداخلســیماالالخــاص،بــهالمــرادالعــاممــنیكــونأن:والث

المرادویكونلسانكلفيیستعملوهذامنه،الخارجأضعافأضعافاللفظ
األدواءهـذافـيیـدخلفـالدواء،لـهوضعإالالدواءیقبلداءیضعلماهللاأن
: عـادقـومعلـىسـلطهاالتـيالـریحفـيتعـالىكقولهوهذاالدواء،تقبلاليالت
ُتدمر{ ِّ َّكلَُ ٍشيءُ ْ ِبَأمرَ ْ َربهاِ الـریحشـأنومـنالتـدمیر،یقبـلشـیئكل: أي)١(}َِّ

. )٢(تدمرهأن
ْعــن ٍســعیدَِأبــيَ ِ ِّالخــدريَ ِ ْ ُ َقــال،)٣(ْ َجــاء: َ ٌرجــلَ ُ ِّالنبــيَِإلــىَ ِ َّصــلىَّ ِعلیــهُاهللاَ َْ َ

ََّوســـلم َ َفقـــالَ َّإن: ََ َاســـتطلقَِأخـــيِ َْ َ ُبطنـــهْ َفقـــال)٤(َُْ ُرســـولََ ُ َّصـــلىِاهللاَ ِعلیـــهُاهللاَ َْ َ

. األحقافسورة / ٢٥اآلیة) ١(
خیـرهـديفـيالمعـادزاد/الجوزیـةقـیمابنالدینشمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمد) ٢(

اإلســـــالمیة،المنـــــارمكتبـــــة-بیـــــروتالرســـــالة،مؤســـــسة: ناشـــــرال) /١٤: ١٣/ ٤(العبـــــاد
. م١٩٩٤/هـ١٤١٥والعشرونالسابعة: الطبعة/الكویت

ٍسـعیدِأَبـي) ٣( ِ ِّالخـدريَ ِ ْ ُ ِسـعیدُأَبـوثعلبـة،ْبــنعبیـدْبـنشـیبانْبـنمالـكْبــنسـعدهـو: ْ الخــدري،األنـصاريَ
،عنــهالروایــةمــنالمكثــرینمــنهــوووفــضالئهم،الــصحابةمــشهوريمــنبكنیتــه،مــشهوروهــو
َمعغزاالخندق،مشاهدهوأول ُرسـولَ ِاللـهَ َّوتـوفيغـزوة،عـشرةاثنتـيْیـوموسـبعینأربـعسـنة َ

الـشیبانيالواحـدعبـدبـنالكـریمعبـدبـنمحمـدبـنمحمـدالكـرمأبـيبنعلي(بالبقیعودفنالجمعة،
: النــشرعــام/بیــروت–الفكــردار: الناشــر) /٢١٣/ ٢(الغابــةأســد/األثیــرابــنالــدینعــزالجــزري،
. م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

َاستطلق) ٤( َْ َ ُبطنهْ راجـع " معدتـهواعـتاللهـضمهلفـساداإلسـهالأصـابهأيفیـهمـاخـروجكثر:َُْ
". طلق/المهملةالطاءفصل)  ٢٣٠/ ١٠(العربلسان
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ََّوسلم َ ِاسقه«َ ِ ًعسالْ َ ُفسقاه،»َ َ َ ُجـاءهَُّثمَ َ َفقـالَ ُسـقیتهِِّإنـي: ََ ُ َْ ًعـسالَ َ ْفلـمَ ُیـزدهََ ْ ِ َّإالَ ِ
ًاســـتطالقا، َ ْ ِ َفقـــالْ ُلـــهََ َثـــالثَ َ ٍرات،َمـــَ َّثـــمَّ َجـــاءُ َالرابعـــةَ َ ِ َفقـــالَّ ِاســـقه«: ََ ِ ًعـــسالْ َ َ«

َفقــال ْلقــد: ََ َ ُســقیتهَ ُ َْ ْفلــمَ ُیــزدهََ ْ ِ َّإالَ ًاســتطالقا،ِ َ ْ ِ َفقــالْ ُرســولََ ُ َّصــلىِاهللاَ ِعلیــهُاهللاَ َْ َ
ََّوسلم َ َصدق«: َ َ َوكذبُاهللا،َ َ َ ُبطنَ ْ ََأخیكَ ُفسقاه»ِ َ َ َََفبرَأَ

)١ .(

التـداوي،واسـتحبابمـشروعیةعلـىواضـحةداللـةفیهالحدیث: ةالداللوجه
فلـــوالــبطن،الســـتطالقالمناســبالــدواءوصـــفوســلمعلیـــهاهللاصــلىالنبــيألن
علـــىذلـــكفـــدلوســـلم،علیـــهاهللاصـــلىالنبـــيوصـــفهلمـــامكروهـــاالتـــداويكـــان

.استحبابه
: األحادیثمناالستداللوجهمناقشة
ِّلكل«كحدیثبالتداوياألمرفیهاوالتيلسنةامنالمذكورةاألدلة ُ ٍداءِ ٌدواءَ َ َ«
ِاسقه«وقوله ِ ًعسالْ َ االستحبابالالوجوبعلىیدلإنماواألمرأوامر،كلها»َ
إلىالوجوبعنتصرفهقرینةتوجدأنإالالوجوبیفیدالمطلقاألمر،ألن
. توجدوالغیره

والذياالستحباب،علىمحمولدیثاألحاهذهفياألمربأن:علیهیجاب
علىالمریضإكراهعنالنهيمنوردمااالستحبابإلىالوجوبعنصرفه
.)٢(الدواءأوالطعام

.المعقولمنالدلیل:ثانیا
فـيخلقاهللاوأنبمسبباتها،األسبابارتباطًوشرعاًعقالثبتقدأنه-١

الحـصولفـيىیـسعأنللعبـدالمـستحبمـنفكاناألضداد،الطبیعة

عـنالعدلبنقلالمختصرالصحیحالمسند/النیسابوريالقشیريالحسنأبوالحجاجبنمسلم) ١(
ِالـسالمكتاب)  ١٧٣٦/ ٤(وسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولإلىالعدل َ ُبـاب/ َّ ِالتـداويَ َ ِبـسقيَّ ْ َ ِ

ِالعــسل َ َ التــراثإحیــاءدار: الناشــر/البــاقيعبــدفــؤادمحمــد: المحقــق)  ٢٢١٧(رقــمحــدیث/ْ
. بیروت-العربي

.  ١٠٧/ ٥المجموعراجع) ٢(
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). ١(ودنیاهدینهفيیضرهماودفعودنیاه،دینهفيینفعهماعلى

ِّلكل«وسلمعلیهاهللاصلىقولهفي-٢ ُ ٍداءِ ٌدواءَ َ المریضلنفستقویة،»َ
المـریضفـإنعلیـه،والتفتـیشالـدواءذلكطلبعلىوحثوالطبیب،

الرجـــاء،حبـــروقلبـــهتعلـــقیزیلـــه،ًدواءلدائـــهأننفـــسهاستـــشعرتِإذا
نفــسهقویــتمتــىالرجــاء،بــابلــهوانفــتحالیــأس،حــرارةعنــدهوبـردت
ــــكوكــــانالغریزیــــة،حرارتــــهانبعثــــت الحیوانیــــةاألرواحلقــــوةًســــبباذل

التـــيالقـــوىقویـــتاألرواح،هـــذهقویـــتومتـــىوالطبیعیـــة،والنفـــسانیة
أنعلـــمإذاالطبیـــبودفعته،كـــذلكالمـــرضفقهـــرتلهـــا،حاملـــةهـــي
.)٢(علیهوالتفتیشطلبهأمكنهدواءِداءاللهذا

. الثانيالمذهبأدلة: ثانیا
.  والسنة،بالكتابالتداويبوجوبالقائلالثانيالمذهبأصحاباستدل

: أوال الدلیل من الكتاب
ُوَأنفقوا{: تعالىقوله-١ ِْ ِسبیلِفيَ ِ ُتلقواَوالَِّاللهَ ْبَأیدیكمُْ ُ ِ ْ ِالتهلكةَِإلىِ َ ُْ َّ{)٣ . (

في اآلیة نهي صریح عن إلقاء النفس إلى التهلكة ،إذ أن كلمة :وجه الداللة 
ِالتهلكة" َ ُْ جاءت بلفظ عام ، فدل ذلك على شمولها لكل ما یؤدي إلى إهالك " َّ

النفس، فال یجوز للمؤمنین أن یتعمدوا إلقاء أنفسهم إلى الهالك بسعیهم 
،ومن التهلكة ترك )٤(ن فعلیة وتركیة واختیارهم ، ویلزمهم اجتناب التهلكة م

التداوي، فترك التداوي والمعالجة یؤدي إلى هالك النفس الذي نهى اهللا عنه، 

) . ١٤: ١٣/ ٤(العبادخیرهديفيالمعادزادع راج) ١(
: ص(النبــويالطــب/ الجوزیــةقــیمابــنالــدینشــمسســعدبــنأیــوببــنبكــرأبــيبــنمحمــد) ٢(

. بیروت–الهاللدار: الناشر)  ١٥
.البقرةسورة١٩٥اآلیةجزء) ٣(
خلیفةعليبنالدینبهاءمحمدبنالدینشمسمحمدبنرضاعليبنرشیدمحمد)٤(

المصریةالهیئة:الناشر)١/٩٧( )المنارتفسیر(الحكیمالقرآنتفسیر/الحسینيالقلموني
. م١٩٩٠:النشرسنة/للكتابالعامة
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واألخذ بفعل التداوي من األشیاء المؤدیة إلى المحافظة على النفس من 
.الهالك فدل ذلك  وجوبه 

ُُتقتلواَوال{: وجلعزقوله-٢ َْأنفسكمَْ ُ َ ُ َاللهِإنَّْ ْبكمَانكَّ ُ ِرحیمِ َ {)١. (

ُُوال تقتلــوا (قولــه فــي اآلیــة نهــي صــریح أیــضا عــن قتــل الــنفس، :وجــه الداللــة َْ َ
َْأنفــسكم ُ َ ُ أي فــي حــال ضــجر أوغــضب، فهــذا كلــه یتنــاول النهــي عــن قتــل اإلنــسان ) ْ

لنفسه بأي وسیلة مفضیة إلـى الهـالك ، وتـرك التـداوي والمعالجـة ممـا یتناولـه النهـي 
ًفس واهالكها، ویظهر هذا جلیا في ترك التداوي في الحاالت الخطیرة عن قتل الن ٕ .

ْوقد احتج عمرو بن العاص بهذه اآلیة حین امتنع من االغتسال بالماء البارد  َ
َحین أجنـب فـي غـزوة ذات الـسالسل خوفـا علـى نفـسه منـه ، فـأقره النبـي صـلى اهللا  َ

).٢(وعلیه وسلم  على ذلك 

ْاذكرَو{ : شأنهجلوقوله-٣ ُ َعبدناْ َ ْ ََأیوبَ ْإذُّ َنادىِ ُربهَ َّ َمسنيَِّأنيَ ِ َّ َ
ُالشیطان َ ْ ٍبنصبَّ ْ ٍوعذابُِ َ َ ْاركض)٤١(َ ُ َبرجلكْ ِ ْ َهذاِِ ٌمغتسلَ َ َ ْ ٌباردُ ِ َ
ٌوشراب َ َ َووهبنا)٤٢(َ ْ َ َ ُلهَ َُأهلهَ َ ُْومثلهمْ َْ ِ ُْمعهمَ َ ًرحمةَ َ ْ َّمناَ َوذكرىِ ْ ِ ِألوليَ ُ ِ

ِاأللباب ََْ ْ {)٣( .

:الداللةوجه
في هذه اآلیات داللة واضحة على وجـوب التـداوي، فنبـي اهللا أیـوب نـادى ربـه 
بعدما أصابه من المرض ما نزل به، أمره اهللا أن یأخـذ بأسـباب الـشفاء  فـأمره 

. ٢٩اآلیةجزءالنساءةسورة)  ١(
الجـــامع/القرطبــيالــدینشــمسالخزرجــياألنــصاريفــرحبـــنبكــرأبــيبــنأحمــدبــنمحمــد) ٢(

ٕوابــــــــراهیمالبردونــــــــيأحمــــــــد: تحقیــــــــق) ١٥٧/ ٥(القرطبــــــــيتفــــــــسیر= القــــــــرآنألحكــــــــام
.م١٩٦٤-هـ١٣٨٤الثانیة،: الطبعة/القاهرة–المصریةالكتبدار: الناشر/أطفیش

.سورة ص٤٣، ٤٢، ٤١اآلیات ) ٣(
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َأن یركض برجله فنبعت عین ماء فاغتسل منها فلم یبق من دائه شيء ظاهر 
كـل سـقم وعـاد إلیـه شـبابه وجمالـه أحـسن إال سقط ، فأذهـب اهللا عنـه كـل ألـم و

مما كان، ثم ضرب برجله فنبعت عین أخرى فشرب منها ، فلم یبق في جوفه 
، فكان ذلك إشارة إلى ربط األسباب بمـسبباتها، )١(ََداء إال خرج، فقام صحیحا 

. والتداوي بطلب الدواء ال یعدو األخذ باألسباب
. الدلیل من السنة : ثانیا 
ْعن)١( ِالـدرداءَِأبيَ َ ْ َّ

َقـال،)٢( َقـال: َ ُرسـولَ ُ ِاللـهَ َّصـلىَّ ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوسـلمَ َ َّإن«: َ ِ
ـــــه َالل ََأنـــــزلَّ َ َالـــــداءْ َوالـــــدواء،َّ َ َوجعـــــلََّ َ َ ِّلكـــــلَ ُ ٍداءِ ًدواءَ َ ْفتـــــداوواَ َ َ َ ْتـــــداوواََوالَ َ َ َ
ٍبحرام َ َ ِ«)٣(.
الحـدیث بالتـداوي أمر رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم فـي هـذا: وجه الداللة 

، واألمر المطلق یفید الوجوب ،فأفاد الحدیث وجوب التداوي ،لكن یتداوى بمـا 

/ ٥(بالمـــأثورالتفـــسیرفـــيالمنثـــورالـــدر/الـــسیوطيالـــدینجـــاللبكـــر،أبـــيبـــنالـــرحمنعبـــد) ١(
.بیروت-لفكرادار: الناشر) ٦٥٨

ُعــویمر: الــدرداءأبــي) ٢( ِ ْ َ ِزیــدُبــنُ ْ ٍقــیسِبــنَ ْ ُّاألنــصاريَ َِ َ ُاإلمــام،ْ َ ُالقــدوة،ِ َ ْ ِقاضــيُ َدمــشق،َ ْ َ ُوصــاحبِ ِ َ َ
ِرســول ْ ُ َّصــلى-ِاهللاَ ُاللــهَ ِعلیــهَّ َْ ََّوســلمَ َ ْوقــدَ َ َحــدثَ َّ ْعــنَ ِرســولَ ُ ِاللــهَ َّصــلى-َّ ُاللــهَ ِعلیــهَّ َْ ََّوســلمَ َ َ-

َحادیــثَأ ِ َكثیرة،وشــهدَ ِ َ َ ً َ ِ ُمعــهَ َ َمــشاهدَ ِ َ ََكثیرة،َأســلمَ ْ ٍَ ِ ِالــدرداءَُأبــوَ َ ْ َیــومَّ ْ ٍبــدر،َ ْ َّثــمَ َشــهدُ ِ ًُأحــداَ ممــنوهــوُ
َسـنةبهـاومـاتدمـشقإلـىذهبثموسلمعلیهاهللاصلىالنبيعهدفيالقرآنجمع َ ِاثنتـینَ ْ َ َْ

َوثالثــین ِ َ ِخالفــةِفــيَ َعثمــانَِ َ ْ ِبــنُ َفــانَعْ ،)٣٤٤: ٣٣٥/ ٢(الرســالةطالنــبالءأعــالمســیر( َّ
الطبقـات/سـعدبـابنالمعـروفالبغـداديالبـصري،بـالوالء،الهاشـميمنیعبنسعدبنمحمد

: الطبعــةبیــروت–صــادردار: الناشــرعبــاسإحــسان: المحقــق) ٢٧٦: ٢٧٥/ ٧(الكبــرى
. العلمیةالطبعة) م١٩٦٨األولى،

األزديعمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبناألشعثبنسلیمانداودأبو)٣(
ْالسجستاني ِ محیيمحمد: المحقق/المكروهةالدویةفيباب/الطبكتاب)٤/٧( داودأبيسنن/ّ

. بیروت–صیداالعصریة،المكتبة: الناشر/الحمیدعبدالدین
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.)١(هو مباح وال یتداوى بمحرم 
. الثالثالمذهبأدلة: ثالثا

التــداويأنمــنإلیــهذهبــوامــاعلــىالثالــثالمــذهبأصــحاباســتدل
. بالسنةسواءوتركهففعلهمباح

ْعــــن-١ َُأســــامةَ َ ِبــــنَ ٍشــــریكْ ِ َقــــال،)٢(َ ِقالــــت: َ َ ُاألعــــرابَ َ ْ ــــا: َ َرســــولَی ُ ِاللــــه،َ ََأالَّ
َنتداوى؟ ََ َقالَ ْنعم،: " َ َ َعبادَیاَ َ ْتـداووا،َِّاللهِ َ َ َّفـإنَ َاللـهَِ ْلـمَّ ْیـضعَ َ ًداءَ َوضـعَِّإالَ َ ُلـهَ ًشـفاء،َ َ ِ

َقالَْأو ًدواء: َ َ ًداءَِّإالَ ًواحداَ ِ ُقالوا" َ َرسولَیا: َ ُ َوماَِّالله،َ َقالَُهو؟َ ُالهرم«: َ ََ«)٣(.
التداوي،حكمعنوسلمعلیهاهللاصلىالنبيسألوااألعرابأن: الداللةوجه
وأنـهإباحتهعدمفيالوهمتملكهمأنهعلىیدلفإنماشئ،علىدلٕوانوهذا
مالتـوههـذاعـنهموسـلمعلیـهاهللاصلىالنبيدفعفقدذلكومعالتوكل،ینافي
ْتداووا" بقوله َ ) . ٤(مباحالتداويأنعلىذلكفدل" ََ

أبــيســننشــرح/درالبــالعبــادحمــدبــناهللاعبــدبــنالمحــسنعبــدبــنحمــدبــنالمحــسنعبــد)١(
) . بحرامتتداوواوالفتداوواوالدواء،الداءأنزلاهللاإن(حدیثشرحالمكروهةاألدویة/ داود

َُأسامة) ٢( َ ِبنَ ٍشریكْ ِ ّالبخـاريعنـهروىوروایـة،صحبةلهكوفيالذبیانيثعلبةبنيمنالثعلبي: َ ِ َ ُ
ُومــــسلم ُوَأبــــوَ ُداودَ ّوالترمــــذيَ ِ ِ ِّْ ِّوتــــوفيَ ُ ُحــــدوديِفــــَ ْالــــسبعینُ ِللهجــــرةّ َِ ْ معرفــــةفــــياالســــتیعاب( ِْ

أیبــكبـنخلیـلالــدینصـالح،،) ١٩٧/ ١(العلمیـةطالغابــةأسـد،،) ٧٨/ ١(األصـحاب
وتركـــــياألرنـــــاؤوطأحمـــــد: المحقـــــق)  ٢٤٣/ ٨(بالوفیـــــاتالـــــوافي/الـــــصفدياهللاعبـــــدبـــــن

. م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠:النشرعام/بیروت–التراثإحیاءدار: الناشر/مصطفى
ْســورةبــنعیــسىبــنمحمــد) ٣( / الطــبأبــوابالترمــذيســنن/ الترمــذيالــضحاك،بــنموســىبــنَ

ُباب َجاءَماَ ِالدواءِفيَ َ ِّوالحثَّ َ ِعلیهَ َْ جــ(شـاكرمحمدأحمد:وتعلیقتحقیق/٢٠٣٨رقمحدیث/َ
الشریفزهراألفيالمدرسعوضعطوةٕ،وابراهیم) ٣جـ(الباقيعبدفؤاد،ومحمد) ١،٢
الثانیـة،: الطبعـة/مـصر–الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة:الناشر) /٤،٥جـ(

َوهذاالترمذيقال.م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ َ ٌحدیثَ ِ ٌحسنَ َ ٌصحیحَ ِ َ.
)  ١٥٩/ ٦(الترمـذيجـامعبـشرحاألحـوذيتحفة/المباركفورىالرحیمعبدبنالرحمنعبدمحمدراجع ) ٤(

عبـــدأبـــوحیـــدر،بـــنعلـــيبـــنأمیـــربـــنأشـــرفمحمـــدبیـــروت،،-العلمیـــةالكتـــبردا: الناشـــر
ٕوایـضاحداودأبـيسـننتهـذیب: القـیمابـنحاشـیةومعـهداود،أبـيسـننشـرحالمعبودعون/الرحمن

. هـ١٤١٥الثانیة،: الطبعة/بیروت–العلمیةالكتبدار: الناشر)  ٢٤٠/ ١٠(ومشكالتهعلله
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ْعن-٢ َِأنسَ ِبنَ ٍمالكْ ِ َ
)١ (،َقال َحجم: َ َ َطیبةَُأبوَ َ َرسولَْ ُ ِاللهَ َّصلىَّ َ

ِعلیهُاهللا َْ ََّوسلم،َ َ َفَأمر«َ َ ُلهَ ٍبصاعَ َ ْمنِ ٍتمر،ِ ْ َوَأمرَ َ َُأهلهَ َ ُِّیخففواَْأنْ َ ْمنُ ِخراجهِ ِ َ َ«
)٢.(

ــــةوجــــه الحجــــاموأعطــــىاحــــتجم-الــــسالمعلیــــه-النبــــىأن: الدالل
أخــذوجــوازالحجامــةإباحــةعلــىذلــكفــدلیعطــه،لــمكراهیــةعلــمأجره،ولــو

).٣(علیهااألجرة

. الرابعالمذهبأدلة: ًرابعا
وأنجــائزغیــرالتــداويبــأنالقائــلالرابــعالمــذهبأصــحاباســتدل

. والمعقولواآلثار،بالسنة،هللاعلىًتوكالأولىتركه
: السنةمنالدلیلأوال
ُعطاءَعن- ُبنَ ٍرباحَِأبيْ َ َ

)٤(،

ِبــن النــضر بــن ضمــضم بــن زیــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عــامر  الخزرجــي النجــاري كنیتــه أبــي حمــزة خــادم : َأنــس بــن مالــك) ١( َ َ ْْ َْ َ ُ َ َُ َ َّ
َرسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم قـدم النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم وهـو ابـن عـشر سـنین وتـوفي النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َِ َِّ َِّّ ُ ُ ُ َ

ْوهو ابن عشری ْ َ ْن سنة انتقل الـى البـصرة وتـوفي بهـا سـنة إحـدى وتـسعین وقیـل ثـالث وتـسعین َُ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ َ َِّ ُ َْ رجـال صـحیح مـسلم راجـع(ْ
)٦٥/ ١ (.

ُكتاب) ٦٣/ ٣(صحیح البخاري ) ٢( َ ِالبیوعِ ُباب/ ُُ ِذكرَ ْ ِالحجامِ َّ . ٢١٠٢رقمحدیث/َ
كتــــاب) ٤٠٨/ ٦(البخـــارىصـــحیحشـــرح/الحـــسنأبـــوبطـــالابـــنالملـــكعبـــدبـــنخلـــفبـــنعلـــي) ٣(

: النـشردار/إبـراهیمبـنیاسـرتمـیمأبـو: تحقیـق/ اإلمـاءضـرائبوتعاهـدالعبدضریبةباب/اإلجارات
بـــنأحمـــدبـــنم،،محمـــود٢٠٠٣-هــــ١٤٢٣الثانیـــة،: الطبعـــةالریـــاضالـــسعودیة،-الرشـــدمكتبـــة
البخــاريصــحیحشــرحالقــاريعمـدة/العینــىالــدینبــدرالحنفــىالغیتـابىحــسینبــنأحمــدبــنموسـى

ومكتـــاب)  ٢٢٢/ ١١( ِذكـــرُبـــاب/ ْالـــصَّ ْ التـــراثإحیـــاءدار: الناشـــر/٢٠١٢رقـــمحـــدیثَّالحجـــامِ
. بیروت–العربي

ُعطاء) ٤( َ ُبنَ ٍرباحَِأبيْ َ المكـىمـوالهمالقرشـيأسـلمبـنمحمـدأبـوالعالمالقدوةومحدثهممكةأهلمفتي: َ
مــنأفــضلأحــدارأیــتمــا: حنیفــةأبــوقــالعمــر،خالفــةفــيوقیــلمــانعثخالفــةفــيولــد: األســود
ومائـةعـشرةأربـعسـنةرمـضانفـياألصـحعلـىمـاتكثیرة،والزهدالعلمفيعطاءمناقبعطاء،

ْقایمـازبـنعثمـانبـنأحمدبنمحمد( بمكةومائةعشرةخمسسنةوقیل = الحفـاظتـذكرة/الـذهبيَ
ــــاظطبقــــات ــــذهبيالحف ــــةالكتــــبدار: الناشــــر)٧٥/ ١(لل ــــان-بیــــروتالعلمی ــــى: الطبعــــة/لبن األول
) .م١٩٩٨-هـ١٤١٩
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َقال- َقال: َ ُابنِليَ ٍعباسْ َّ َُأریكََأال: )١(َ ًامـرَأةِ َ ْمـنْ َِأهـلِ ِالجنـة؟ْ َّ ُقلـتَ َقـالََبلـى،: ُْ َ :
ِهـــذه ِ ُالمـــرَأةَ ْ ُالـــسوداء،َ َ ْ َِأتـــتَّ َّالنبـــيَ َّصـــلىَِّ ِعلیـــهُاهللاَ َْ ََّوســـلمَ َ ْفقالـــتَ َ ُُأصـــرع،ِِّإنـــي: ََ َ ْ
َُأتكشف،َِِّٕواني َّ َ ُفـادعَ ْ َاللـهَ َقـالِلـي،َّ ْإن«: َ ِشـئتِ ِصـبرتِْ َْ ِولـكَ َ ُالجنـة،َ َّ ْوانَ ِشـئتَِٕ ِْ

ُدعــوت ْ َ َاللــهَ ِیعافیــكَْأنَّ َِ ْفقالــت»َُ َ َُِأصــبر،: ََ ْفقالــتْ َ َُأتكــشف،ِِّإنــي: ََ َّ َ ُفــادعَ ْ َاللــهَ ِلــيَّ
ََأتكشف،َالَْأن َّ َ َفدعاَ َلهاََ َ

)٢( .
ْعـن-٢ َهریـرةَِأبـيَ َ َْ َقــالُ ْجـاءت: َ َ ٌامـرَأةَ َ ِّالنبــيَِإلـىْ َّصـلىَِّ ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوسـلمَ َ َبهــاَ ِ

ٌلمــم َ َ
ْفقالــت،)٣( َ َرســولَیــا: ََ ُ ُادعِاهللا،َ ِیــشفیني،َْأنَاهللاْ َِ َقــالَْ ْإن: " َ ِشــئتِ ُدعــوتِْ ْ َ َْأنَاهللاَ

ِیـــشفیك، َِ ْوانَْ ِشـــئتَِٕ ِِفاصـــبري،ِْ ْ َحـــسابََوالَ َ ِعلیـــكِ َْ ْقالـــت،"َ َ ْبـــل: َ َُِأصـــبر،َ َحـــسابََوالْ َ ِ
َّعلي َ َ)٤ .(

ٍعبـــاسُبـــن) ١( َّ ّالمكـــيالهاشـــميالقرشـــيالمطلـــبعبـــدبـــنعبـــاسبـــناهللاعبـــد: َ ِّ َ ِالمـــدنيَّثـــمْ َّثـــمْ
ِِالطائفي ِالنبـي،َعـمْابـنَّ عـصربـدءفـيونـشأ. هــق٣بمكـةولـداالمـة،حبـر: العبـاسأبـوَّ

مــعوشــهد. الــصحیحةاألحادیــثعنــهوروىوســلمعلیــهاهللاّصــلىاهللارســولفــالزمّنبــوة،ال
. هــ٦٨سـنةبهـاوتـوفيالطـائف،فـسكنعمـره،آخـرفيبصرهوكف. وصفینالجملعلي

األنـصاريالخزرجـياهللاعبـدبـنأحمـدراجـع( حـدیثا١٦٦٠همـاوغیرالصحیحینفيله
: المحقــق) ٢٠٢: ص(الرجــالأســماءفــيالكمــالذیبتهــتهــذیبخالصــة/الیمنــيالــساعدي

/ حلــــــــب-البــــــــشائردار/اإلســــــــالمیةالمطبوعــــــــاتمكتــــــــب:الناشــــــــر/أبوغــــــــدةالفتــــــــاحعبــــــــد
) . هـ١٤١٦الخامسة: الطبعة/بیروت

ُكتــاب)  ١١٦/ ٧(البخــاريصــحیح) ٢( َ َالمرضــىِ ْ ُبــاب/َ ِفــضلَ ْ ْمــنَ ُیــصرعَ َ ْ َمــنُ ِالــریحِ رقــمحــدیث/ ِّ
ِّالبــركتــاب)  ٩٩٤/ ٤(لممــسصــحیح،،٥٦٥٢ ِ ِوالــصلةْ َ ِّ ِواآلدابَ َ ْ ُبــاب/َ ِثــوابَ َ ِالمــؤمنَ ِ ْ ُ َفیمـــاْ ِ
ُیصیبه ُ ْمنُِ ٍمرض،ِ َ ٍحزن،َْأوَ ْ ِنحوَْأوُ ْ َذلكَ َّحتىَِ ِالشوكةَ َ ْ َیشاكهاَّ ُ َ . ٢٥٧٦رقمحدیث/ ُ

ٌلمم) ٣( َ َهو: َ َمنَطرفُ ِالجنونِ ُ ُ ُّیلـمْ ُیقـربَْأيِباإلنـسانُِ َُ ُمنـهْ ْ ِویعتریـهِ َِ ْ َ )  ٥٥١/ ١٢(العـربلـسان" َ
".لمم/ الالمفصل

ُمــسند)  ٤٣١/ ١٥(الرســالةطأحمــدمــسند) ٤( َ ْ َهریــرةَِأبــيُ َ َْ َرضــيُ ِ ُعنــهُاهللاَ . ٩٦٨٩رقــمحــدیث/َْ
حبــانابــنصــحیح/التمیمــيحبــانبــنأحمــدبــنحبــانبــنمحمــدحــسن،،إســنادهأحمــدقــال

ُكتــاب/ ٢٩٠٩رقــمحــدیث) ١٧٠/ ٧( َ ِِالجنــائزِ َ َ َومــاْ ُیتعلــقَ ََّ َ َبهــاَ ًمقــدماِ َُّ ًمــؤخراَْأوَ َّ َ ُذكــر/ُ ْ ِتفــضلِ ُ َْ
ِاللــه َعلــىَّ ِمــنَ ُامتحنــهَ ََ َ َِبــاللممْ َّ َالــدنیاِفــيِ ْ ِبرفــعُّ ْ ِالحــسابَِ َ ِ ُعنــهْ َْالعقبــىِفــيَْ َ َإذاْ ََصــبرِ َعلــىَ َذلــكَ َِ

–١٤١٤الثانیــة،: الطبعــة/ بیــروت–ةالرســالمؤســسة: الناشــر/األرنــؤوطشــعیب: المحقــق
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َعــن ابــن عبــاس َأن رســول اللــه صــلى اهللا علیــه وســلم قــال-٣ َ َََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُ ْ َْ َ َُ َ َّ ٍ َّ ِ ُیــدخل «: ْ ُ ْ َ
ًالجنـــــة مـــــن ُأمتـــــي ســـــبعون َألفـــــ ْ َ ُ َْ ِ َِّ ْ َ َّ َا بغیـــــر حـــــساب، هـــــم الـــــذین ال یـــــسترقون، وال َ ََ َ َُ َْ ْ َ ِ َّ ُِ ُ ٍ َ ْ َ ِ
َیتطیرون، وعلى ربهم یتوكلون َُ ََّ َ ََ ََ َ َْ َ ُِ ِّ ََّ «)١ .(

التـداويتركَأنعلىاألحادیثبهذهالناسبعضاحتج: الداللةوجه
). ٢(الجنةجزاءهألنأفضلبهوالرضاالبالءعلىالصبر،وأنأولى

: أجوبةبعدةالثالثبالحدیثتداللاالسوجهنوقش
أحادیـثمـنوردمـاوبـینالحدیث،هذابینتعارضیوجدال: األولالجواب

الرقــى،تــركفــيالمــدححــدیثمــنالمــرادألنواســتحبابه،وذلكالتــداويجــوازتفیــد
العربیــة،بغیــرالمجهولــة،والتىالكفــار،والرقىكــالممــنهــيالتــيالرقــىبهــاالمــراد
أومنـــه،قریـــبأوكفـــرمعناهـــاأنالحتمـــالمذمومـــةفهـــذهمعناهـــا،عـــرفیومـــاال
).٣(سنةهوبلفیهنهىفالوباألذكارالمعروفة،القرآنبآیاتالرقىوأمامكروه،

المـذكورینًألفـاالسبعینبهؤالءالمرادیكونأنیحتمل:الثانيالجواب
علـیهم،الـداءوقـوعخـشیةالـصحةفـيالرقـىفعـلیجتنبـونالـذینالحـدیثفي
. الحدیثمنًمرادافلیسالداءوقوعبعدالدواءیستعملمنوأما

ُّالحلیمـيوأجـاب ِ ِ َ فـيالمـذكورینبهـؤالءالمـرادیكـونأنیحتمـلبأنـه):٤(ْ

١٩٩٣ .
ُكتاب)  ١٠٠/ ٨(صحیح البخاري ) ١( َ ِالرقاقِ َ ٌباب/ِّ ْومن{: َ َ ْیتوكلَ َّ ََ َعلىَ ِاللهَ َُفهوَّ ُحسبهَ ُ حـدیث/ }َْ

ُكتـاب) ١٩٨/ ١(مسلمصحیح،،٦٤٧٢رقم َ َاإلیمـانِ َ ُبـاب/ِْ ِالـدلیلَ َعلـىَِّ ِدخـولَ ُ َطوائـفُ ِ َمـنََ ِ
ْالمس ُ َلمینْ ِ َالجنةِ َّ َ ِبغیرْ ْ َ ٍحسابِ َ ٍعذابََوالِ َ . ٣٧٢رقمحدیث/ َ

ُكتـاب)  ٩٠/ ٣(مـسلمعلـىالنوويشرحراجع ) ٢( َ َاإلیمـانِ َ ُبـاب/ِْ ِالـدلیلَ َعلـىَِّ ِدخـولَ ُ َطوائـفُ ِ َمـنََ ِ
َالمسلمین ِْ ِ ُ َالجنةْ َّ َ ِبغیرْ ْ َ ٍحسابِ َ ٍعذابََوالِ َ َ .

َكتاب) (١٦٨/ ١٤(مسلمعلىالنوويشرح) ٣( ِالسالمِ َ ) . والرقىوالمرضالطبباب) (َّ
ُّالحلیمـــي) ٤( ِ ِ َ أبـــو عبـــد اهللا الحـــسین بـــن الحـــسن بـــن محمـــد بـــن حلـــیم الفقیـــه الـــشافعي المعـــروف : ْ

بــالحلیمي الجرجــاني؛ ولــد بجرجــان ســنة ثمــان وثالثــین وثلثمائــة، وحمــل إلــى بخــاري، وكتــب 
یب وغیره، وتفقـه علـى أبـي بكـر األودنـي  وأبـي الحدیث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حب

ًبكــر القفــال، ثــم صــار إمامــا معظمــا یرجــع إلیــه فــي بــالد مــا وراء النهــر، وتــوفي ســنة ثــالث  ً
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لــــدفعالمعــــدةاألســــبابمــــنفیهــــاومــــاالــــدنیاأحــــوالعــــنغفــــلمــــنالحــــدیث
فیمــــاملجــــألهــــم،ولــــیساءاالســــترق،والاالكتــــواءیعرفــــونالفهــــمالعــــوارض،

طــبعــنغــافلونفهــمبقــضائه،والرضــابــاهللاواالعتــصامالــدعاء،إالیعتــریهم
.شیئاذلكمنیخشونوالالرقاةورقىِاألطباء

ِّالخطابيوأجاب ِ َّ َ ّوالكـيالرقـىبتـركالمرادبأن:  تبعهومن) ١(ْ االعتمـادْ
).٢(ذلكجوازفيالقدحالبقدره،والرضاالداء،دفعفياهللاعلى

ْعــن-٤ َعقبـــةَ َ ِبـــنُْ ٍعـــامرْ ِ ِّالجهنـــيَ َِ ُ َقــال،)٣(ْ َقـــال: َ ُرســـولَ ُ ِاللـــهَ َّصـــلىَّ ُاهللاَ
ِعلیـــه َْ ََّوســـلمَ َ ُتكرهـــواَال«: َ ِ ْ ْمرضـــاكمُ ُ َ ْ َعلـــىَ ِالطعـــامَ َ ِوالـــشراب،َّ َ َّ َّفـــإنَ ِ َاللـــهَ ْیطعمهـــمَّ ُ ُ ِ ْ ُ

ْویسقیهم ِ ِ ْ َ َ«)٤ .(

راجـــع أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان ( وأربعمائـــة رحمـــه اهللا تعـــالى 
إحـــــــسان: المحقـــــــق) ١٣٨: ١٣٧/ ٢(وفیـــــــات األعیـــــــان وأنبـــــــاء أبنـــــــاء الزمـــــــان / البرمكـــــــي

) .بیروت–صادردار: الناشر/عباس
ِّالخطابي) ١( ِ َّ َ : ،یقـالالبـستيالخطـابيسـلیمانأبواإلمامخطاببنإبراهیمبنمحمدبنأحمد: ْ

ولـهالقفـال،بكـرأبيعنالفقه،أخذذلك،وغیرواألدب،والفقه،العربیة،علمفيرأساكان
راجـع" ( الحـسنىاهللاأسـماءشـرح" و" الحـدیثغریـب"ابوكت" السننمعالم: "منهامصنفات

الــشافعیینطبقــات( الدمــشقيثــمالبــصريالقرشــيكثیــربــنعمــربــنإســماعیلالفــداءأبــو
الثقافـةمكتبـة:الناشـر/عـزبمحمـدزینهممحمددهاشم،عمرأحمدد: تحقیق/ ٣٠٧ص/

) . م١٩٩٣-هـ١٤١٣: النشرتاریخ/ الدینیة
َُأبـــواب) ٢٣٢/ ٨(األوطـــارنیـــل/الیمنـــيالـــشوكانياهللاعبـــدبـــنمحمـــدبـــنعلـــيبـــنمحمـــد) ٢( َ ْ

ِّالطــب ُبــاب/ِّ ِإباحــةَ َ ِالتــداويَ َ ِوتركــهَّ ِ َْ الحــدیث،دار: الناشــر/الــصبابطيالــدینعــصام: تحقیــق:َ
. م١٩٩٣-هـ١٤١٣األولى،: الطبعة/مصر

َعقبــة) ٣( َ ِبــنُْ ٍعــامرْ ِ ِّالجهنــيَ َِ ُ ِبــن:ْ ٍعــبسْ ْ ُّالجهنــي،َ َِ ُ َویكنــىْ ْ ُ ٍعمــروََأبــاَ ْ َصــحبَ ِ َّالنبــيَ ِ َّ،َّفلمــا َقــبضََ ِ ُ
ُرســول ُ ِاللــهَ َّ،َونــدب َ َ ٍبكــرَُأبــوَ ْ َالنــاسَ ِالــشامَِإلــىَّ َخــرجَّ َ ُعقبــةَ َ ُبــنُْ ٍعــامر،ْ ِ َفــشهدَ ِ َ َفتــوحَ ِالــشامُُ َّ

َومصر، ْ ِ َوشهدَ ِ َ َمعَ َمعاویةَ َ ِ َ َصفین،ُ ِّ َتحولَُّثمِ َّ َ َمصر،َِإلىَ ْ َفنزلهـا،ِ َ ََوابتنـىَََ ْ َبهـاَ ًدارا،ِ َوتـوفيَ ِّ ُ َبهـاَُ ِ
ِآخرِفي ِخالفةِ َِ َمعاویـةَ َ ِ َ ِبـنُ َسـفیان،َِأبـيْ َْ َودفـنُ ِ ُ َِّبـالمقطمَ َ ُ ْ َِمقبـرةِ َْ َِأهـلَ َمـصرْ ْ الكبـرىالطبقـات( ِ

) . ٤٩٨/ ٧(سعدالبن
كتــــاب) ١١٤٠/ ٢(ماجــــهابــــنســــنن/ ماجــــةابــــناهللاعبــــدأبــــوالقزوینــــيیزیــــدبــــنمحمــــد) ٤(
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ـــةوجـــه ُتكرهـــواَال: (وســـلمعلیـــهَّاللـــهصـــلىقولـــه: الدالل ِ ْ عـــننهـــي) : ُ
ْمرضـــاكم(اإلكـــراه ُ َ ْ َعلـــى(مـــریضجمـــع) : َ ِالطعـــامَ َ األكـــلتنـــاولعلـــى: أي: )َّ

ِفــإنَّ(للــدواءلهــمیعطــيمــامعناهــاللغــذاء،وفيوالــشرب َاللــهَ َتعــالىَّ َ ْیطعمهــمَ ُ ُ ِ ْ ُ
ْویسقیهم ِ ِ ْ َ علـىًصـبراویـرزقهم،والـشرابِالطعـامموقـعیقـعبمـایمـدهم: َأي: )َ

ًحقیقـةاهللامـنوالقـوةالحیـاةفـإنوالعطـش،ِالجوعألم والـشراب،ِالطعـاممـنالَ
فائــدةیفیــدبمــاویمــدهمقــواهمُیحفــظَأي: القاضــيقــال. الــصحةجهــةمــنوال

ِالطعــام ِوتقــویمِالــروححفــظفــيوالــشرابَّ صــریحنهــيالحــدیثهــذافــيالبــدن،ْ
لهــمیعطــيمــامعناهــاوفــيللغــذاءوالــشرابالطعــامتنــاولعلــىاإلكــراهعــن

). ١(للدواء

" والـشرابالطعـامعلـىكـممرضـاتكرهواال" بحدیثاالستداللنوقش
هـذا: الترمـذيوقـالوغیرهمـاوالبیهقـيِالبخـاريضـعفه) ضعیف(حدیثبأنه

. )٢(غریبحدیث
:آثارالصحابةثانیا
مــنفــیهمبــلیتــداوون،یكونــوالــموالتــابعینالــصحابةمــنخلقــاإن

تـركینكـرعلیهمفلـمهـذاومع)١(ذر،وأبي)٣(كعببنالمرض،كأبياختار

ُبــاب/الطــب ُتكرهــواَالَ ِ ْ َالمــریضُ ِ َ َعلــىْ ِالطعــامَ َ دار: الناشــر/البــاقيعبــدفــؤادمحمــد: تحقیــق/َّ
. الحلبيالبابيعیسى-العربیةالكتبإحیاء

شــرحالمفــاتیحمرقــاة/القــاريالهــرويالمــالالــدیننــورالحــسنأبــومحمــد،) ســلطان(بــنعلــي)١(
ــــــاب) ٢٨٧٢/ ٧(المــــــصابیحكاةمــــــش ُكت َ ِّالطــــــبِ ــــــىِّ َوالرق ُّ ــــــروتالفكــــــر،دار: الناشــــــر/َ –بی
.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األولى،: الطبعة/لبنان

) ٢٨٧٢/ ٧(المـصابیحمـشكاةشـرحالمفـاتیح،،مرقـاة)١٠٧/ ٥(المهذبشرحالمجموعراجع ) ٢(
ُكتاب َ ِّالطبِ َوالرقىِّ ُّ .م٢٠٠٢هـ١٤٢٢األولى:الطبعة/الفكر،بیروتدار: الناشر/َ

بــنالنجــاربــنمالــكبــنعمــروبــنمعاویــةبــنزیــدبــنعبیــدبــنقــیسبــن: أبــي بــن كعــب ) ٣(
رسـولمـعشـهدالقـراءسـیدالطفیـلأبـاأیـضاویكنىالخزرجياألنصاريالمنذرأبوالخزرج

-النبـيةحیـافـيالقـرآنوجمـعالمـشاهدمـنوغیرهاوالعقبةًبدرا) وسلمعلیهاهللاصلى(اهللا
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). ٢(التداوي

:  یليمااآلثارهذهومن
لــكلودعونــا: " لــهفقیــلعنــهاهللارضــي)٣(الــصدیقبكــرأبــومــرض-١

". أریدلمافعالإني: فقالالطبیب،ّإلينظرقد: فقال؟ًطبیبا
فمــا: قیــلذنــوبي،قــالتــشتكي؟مــا:" مرضــهفــيالــدرداءألبــيوقیــل-٢

( األحادیـــثمـــنالعدیـــدعنـــهوروىًمباركـــا،ًعلمـــاعنـــهوحفـــظوســـلمعلیـــهاهللاصـــلى
/ ٧(عــساكرالبـندمــشقتـاریخ/عــساكربـابنالمعــروفاهللاهبـةبــنالحـسنبــنعلـيراجـع
عـام/والتوزیـعوالنـشرللطباعـةالفكردار: الناشر/العمرويغرامةبنعمرو: المحقق) ٣٠٨
) . ٣٩٠/ ١(النبالءأعالمسیرم،،١٩٩٥-هـ١٤١٥: النشر

ُرســـولصـــاحبالغفـــاري: ذرأبـــي) ١( ـــهَ ِالل ـــيوســـلم،اختلفعلیـــهاهللاصـــلىَّ أبیـــهواســـماســـمهِف
رجــعثــمقـدیما،بمكــةأســلمذلـكغیــروقیــلجنـادة،ْبــنجنــدباسـمه: فقیــل،"كبیــرا" اختالفـا

َعثمـانخالفـةِفـيبالربـذةوثالثـیناثنتـینسـنةومـاتالمدینة،قدمثمقومه،بالدإلى ْ رضـيُ
تهـذیب/الزكـيابنالدینجمالالحجاج،أبویوسف،بنالرحمنعبدبنیوسف.( عنهاهللا

: الناشـــر/معـــروفعـــوادبـــشار. د: المحقـــق) ٢٩٨: ٢٩٤/ ٣٣(الرجـــالأســـماءفـــيالكمـــال
) . م١٩٨٠–هـ١٤٠٠األولى،: الطبعة/بیروت–الرسالةمؤسسة

الحرانـيتیمیـةابـنمحمـدبـنالقاسـمأبيبناهللاعبدبنالسالمعبدبنالحلیمعبدبنمدأح) ٢(
األولــى،: الطبعــةالعلمیــةالكتــبدار: الناشــر) ٧/ ٣(تیمیــةالبــنالكبــرىالفتــاوى/الحنبلــي
.م١٩٨٧-هـ١٤٠٨

َقحافةأبيبناهللاعبد:الصدیقبكرأبي) ٣( َ القرشـي،أولالتمیمـيكعـبابـنعامربنعثمانُ
بمكـةولـدالرجـال،مـنوسلمعلیهاهللاّصلىاهللابرسولآمنمنوأولالراشدین،الخلفاء

كبیـرة،مواقـفالنبـوةعـصرفـيلـهكانـتقـریش،سـاداتمـنسـیداونشأهـق٥١سنة
سـنةالنبـيوفـاةیـومبالخالفـةوبویـعاألمـوال،وبـذلالشدائد،واحتملالحروب،فشهد
وقـسمالـشامبـالدأیامـهفـيوافتتحـتالزكـاة،دفـعمنوالممتنعینلمرتدینافحاربهـ١١

،ًبطــالوشــجاعالــسنا،خطیبــابالعامــة،والرأفــةبــالحلمموصــوفاوكــان،العــراقمــنكبیــر
الـدینخیـر( هــ١٣المدینـةفـيوتـوفيشـهر،ونـصفأشهروثالثةسنتانخالفتهمدة
: الناشـر) /١٠٢/ ٤(للزركلـياألعـالم/دمـشقيالالزركليعلي،بنمحمدبنمحمودبن
) .  م٢٠٠٢مایو/ أیار-عشرالخامسة: الطبعة/للمالیینالعلمدار
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".  أمرضنيالطبیب: قالًطبیبا؟لكندعوأفال: قیلربي،مغفرة: قالتشتهي؟
عنهمـاإنـي: فقـال؟،داویتهمـالو: " عیناهرمدتوقدذرألبيوقیل-٣

ّيإلــأهــمهــوفیمــاأســأله: فقــال؟،یعافیــكأناهللاســألتفلــو: قیــللمــشغول،
.)١("منهما

المرض،منالتداويتركاألفضلأناآلثارعلىهذهدلت: الداللةوجه
.الصحابةهؤالءتركهلماًمستحباأوًواجباكانلوإذ

الـــصحابة،مـــنكثیـــرتـــداويثبـــتقـــدبأنـــه:اآلثـــارهـــذهعلـــيیجـــاب
.فعلهمنعلىحجةبعضهمتركیكونفالأیضا،والتابعین

: المعقولمنالدلیلثالثا
.)٢(یردوالالیدفعاهللاوقدراهللا،بقدرحصلالمرضنإ-١

شـيءخـرجفمـااهللا،قـدرمـنهـيوالرقىاألدویةهذهبأن: علیهیجاب
عـنالخـروجِإلـىسـبیلفـالقـدره،مـنالـردوهـذابقـدره،قـدرهیـردبلقدره،عن
.)٣(بوجهقدره

الـــــدواءتـــــركمـــــنحمـــــدورداهللا،وقـــــدعلـــــىالتوكـــــلینـــــافيالتـــــداوي-٢
. )٤(اهللاعلىًتوكالواالسترقاء

الجـوعداءدفعینافیهالكماالتوكل،ینافيالالتداويبأن:علیهیجاب
بمباشـــرةإالالتوحیـــدحقیقـــةتـــتمالبـــلبأضـــدادها،والبـــردوالحـــر،والعطـــش،

المحبــوبمعاملــةفــيالقلــوبقــوت/ المكــيطالــبأبــوالحــارثي،عطیــةبــنعلــيبــنمحمــد) ١(
: الناشر/الكیاليإبراهیمعاصم.د: المحقق) ٣٦/ ٢(التوحیدمقامإلىالمریدطریقووصف

.م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثانیة،: الطبعة/لبنانبیروت–العلمیةالكتبدار
) . ١٤/ ٤(العبادخیرهديفيالمعادزاد،، ) ١٤: ص(القیمالبنالنبويالطب) ٢(
) . ١٤/ ٤(العبادخیرهديفيالمعادزاد) ٣(
) .  ٢٤٠/ ١٠(القیمابنوحاشیةالمعبودعون) ٤(
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.)١(ًوشرعاًقدرالمسبباتهامقتضیاتاهللانصبهاالتياألسباب
الترجیح

مـذهب،كـلبـهاستدلوماالمسألة،هذهفيالفقهاءمذاهبعرضبعد
أنـــهالتـــداويحكـــمفـــياألصـــلأنأرىفـــإننيأمكـــنمـــااألدلـــةهـــذهومناقـــشة
فیـه،ولمـاالتـداويمـشروعیةعلـىأدلـةمـنوالـسنةالقـرآنفـيوردلمـامـشروع

ًتبعـاالتـداويحكـمیختلف،وقدالخمسالكلیاتأحدهوالذيالنفسحفظمن
فيكانإذاإلیهًومندوباًمستحباالتداويفیكونواألشخاصاألحوالالختالف
إلـىیـصلالبالبـدنضررإلىیؤديتركهوكانللمریض،مصلحةاستعماله

علــىالدالــةلألدلــةلآلخــرین،عــدوىأوانتقــالعجــز،أوعــضو،أونفــس،تلــف
وسـلمعلیـهاهللاىصلالنبيأنوردفقدوالمعقول،السنةمنالتداوياستحباب

فـيالناجحـةاألودیـةمنًكثیراووصفاألمراض،منیصیبهممایتداوىكان
ذلـــــك،وغیـــــر،)٣(والـــــصبر،)٢(والقـــــسطالـــــسوداء،كالحبـــــةاألمـــــراضعـــــالج

االستـــشفاءمـــنعلـــموبمـــاتداویـــه،بكثـــرة-عنهـــااهللارضـــي-ٕواخبارعائـــشة
ْفقـــدبرقـــاه، َروىَ ُالبــــزارَ َّ ْعـــنَْ َعـــروةَ َ ْ َقــــالُ ُقلـــت: َ َلعائـــشةُْ َ ِ َِأجـــدكِِّإنــــي«: َِ ُ ًعالمــــةِ َ ِ َ

ِّبالطــب، ِّ ْفمــنِ ِ ََأیــن؟َ ْفقالــتْ َ َ َّإن: َ َرســولِ ُ ِاللــهَ َّصــلى-َّ ُاللــهَ ِعلیــهَّ َْ ََّوســلمَ َ ْكثــرت-َ َ ُ َ
َُأســـــقامه، ُ َ ْفكانـــــتْ َ َ َُأطبـــــاءَ َّ ِالعـــــربِ َ َ ِوالعجـــــمْ َ َ ْ َینعتـــــونَ ُ َ ْ ُلـــــهَ ُفتعلمـــــتَ ْ َّ َ َ َذلـــــكَ قـــــال. »َِ
البالطـب-وسـلمعلیـهاهللاصلى-علمهفيالمأثورةواألحادیث: السیوطي
كثیـرة،أقـوالعلىالعلمهذامبدأفيواختلفدواوین،منهاجمعوقدتحصى،

) .٢٣١/ ٨(نیل األوطار ،،) ١٤/ ٤(العبادخیرهديفيالمعادزاد) ١(
ُالقسط)٢( ْ ِّبالضم: ُ َّ ٌعود: ِ َّیتبخرُ َ ِبهُ َ،وقالِ َ ُاللیثَ ُیجاءُعودُالقسط: َّْ ِبهُ َمنِ ُیجعلِالهندِ َ ْ ُالبخورِفيُ َ

) قسطمادة/ القاففصل/المهملةالطاءحرف) ٣٧٩/ ٧(العربلسان( َّوالدواء
ُِالــصبر)٣( ِبكــسر: َّ ْ َ ِالبــاءِ َِاألشــهرِفــيَْ ْ َ ُالدواءْ َ ُّالمــرَّ ُ / ١(الكبیــرالــشرحغریــبفــيالمنیــرالمــصباح" ْ

باب)١٧٢: ص(الصحاحمختارر،،بص/ یثلثهماوماالباءمعالصاد/ الصادكتاب)٣٣١
" . ربص/ الصاد
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.)١(بالتجاربوسائرهأنبیائه،بعضإلىبالوحيعلمبعضهأنوالمختار
قدرمنهوالشفاءبأسباباألخذأنوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولبینكما
ْعنرويفقداهللا ِحكیمَ ِ ِبنَ ٍحزامْ َ َرضيِ ِ ُاللهَ ُعنهَّ َُأنـهَْ َقـالَّ َرسـولَیـا: َ ُ ِاللـه،َ ًرقـىَّ َ ُ
ِنسترقيَُّكنا َْ ْ َبهاَ ٌوَأدویةِ َ ِ ْ َنتداوىَُّكناَ ََ َبها،َ ْهلِ ُّتردَ ْمـنَُ ِقـدرِ َ ِاللـه؟َ َفقـالَّ َهـي«:ََ ْمـنِ ِ
ِقدر َ .التداوياستحبابعلىدلیلوغیرهفهذا،)٢(»ِهَّاللَ

أونفـسه،تلـفإلـىیفـضيتركـهكـانإذاالـشخصعلىًواجباالتداويویكون
كـاألمراض،غیـرهإلـىضـررهینتقـلالمـرضكـانأوعجـزه،أوأعـضائهأحـد

عجـز،أوعـضو،أونفـس،تلـفتركـةعلـىیترتـبلـمإذامباحـاویكونالمعدیة
فعــــلكــــانإذامكروهــــاللبــــدن،ویكونضــــعفأولآلخــــرین،عــــدوىانتقــــالأو

مــنأشــدمــضاعفاتحــدوثمنــهیخــافبــالمریضضــررإلــىیــؤديالتــداوي
.       اإلسالميالفقهمجمعإلیهماذهب،وهذاإزالتهاالمرادالعلة

المنعقد)٩٧/٥/٧(رقماإلسالميالفقهمجمعمجلسقرارصدرفقد
ذي١٢-٧منالسعودیةالعربیةالمملكةفيةبجدالسابعمؤتمرهدورةفي

.م١٩٩٢مایو١٤-٩الموافقهـ١٤١٢القعدة
موضوعبخصوصالمجمعإلىالواردةالبحوثعلىإطالعهبعد

: یليماقررحوله،دارتالتيالمناقشاتإلىاستماعه،وبعدالطبيالعالج
منشأنهفيردولمامشروعأنهالتداويحكمفياألصل:التداوي: أوال

أحدهوالذيالنفسحفظمنفیه،والفعلیة،ولماالقولیةوالسنةالكریمالقرآن
. التشریعمنالكلیةالمقاصد

:   واألشخاصاألحوالباختالفالتداويأحكاموتختلف

) . ٧/٢٨٦٠(المصابیحمشكاةشرحالمفاتیحمرقاة)١(
كتـاب/ ٤٤٦/ ٤/الـصحیحینعلـىالمـستدرك/النیـسابوريالحكمبنمحمدبناهللاعبدبنمحمدالحاكم)٢(

–العلمیـــــةالكتـــــبدار: الناشـــــر/القادرعطـــــاعبـــــدمـــــصطفى: تحقیـــــق/٨٢٢٣رقـــــمحـــــدیث/ الطـــــب
. م١٩٩٠–هـ١٤١١األولى: الطبعة/بیروت
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أحدأونفسهتلفإلىیفضيتركهكانإذاالشخص،على:ًواجبافیكون
المعدیةكاألمراضغیرهإلىضررهینتقلرضالمكانأوعجزه،أوأعضائه

.
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ماعلیهیترتبوالالبدن،ضعفإلىیؤديتركهكانإذا:ًمندوباویكون
. األولىالحالةفيسبق

. السابقتینالحالتینفيیندرجلمإذا:مباحاویكون
العلةمنأشدمضاعفاتحدوثمنهیخافبفعلكانإذا: مكروهاویكون
. )١(التهاإزالمراد

المـؤتمرمنظمـةتصدرعن/ بجدةسالميالمؤتمراإللمنظمةالتابعاإلسالميالفقهمجمعمجلة) ١(
. م١٩٩٢-هـ١٤١٢لسنةالسابعالعدد/السابعةالدورة) ١٦٤٥/ ٧(بجدةاالسالمي
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المبحث الثاني
ماهیة الخالیا الجذعیة

: یشتمل على مطلبین
تعریــف الخالیــا الجذعیــة فــي اللغــة : المطلــب األول

. واالصطالح
تعریـــف الخالیـــا الجذعیـــة عنــــد : المطلـــب الثـــاني 

. األطباء
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–الخلیــة( كلمتــینمــنیتكــونعلمــيمــصطلح: الجذعیــةیــاالخال
). الجذع

مــن خــال  یقــال خــال بزیــد أي انفــرد بــه، وخــال مــن :الخلیــة فــي اللغــة 
العیــب فهــو بــريء منــه، وخــال المكــان فــرغ ممــا بــه، والخلیــة هــي بیــت النحــل 

ة الذي تعسل فیه، واإلبل الخلیة هي المطلقة من عقال، ویقال للمـرأة أنـت خلیـ
وحـدة ) في علم األحیـاء) (الخلیة(كنایة عن الطالق،وجاء في المعجم الوسیط 

). ١(َبنیان األحیاء من نبات أو حیوان صغیرة الحجم ال ترى بالعین المجردة 

مـــن خـــالل مـــا ســـبق نجـــد أن معنـــى الخلیـــة یـــدور فـــي عـــدة معان،منهـــا 
ن هــــذا وحـــدة بنیــــان األحیـــاء مــــن نبــــات أو حیـــوان وهــــو المعنــــى المقـــصود مــــ

. البحث
الجـذع مــن الرجـال الـشاب الحـدث، ویقـال فـالن فــي :الجـذع فـي اللغـة 

ٌجـــذعهـــذا األمـــر  َ أخـــذ فیـــه حـــدیثا، وأعـــدت األمـــر جـــذعا جدیـــدا كمـــا كـــانإذاَ
ْالجذع"بدأ،و َبالكـسر سـاق النخلـة والجمـع أجـذاع وجـذوع، وقیـل جـذع النخلـة، " ِْ ْ َّ َ

قیـــل إال بعـــد قطعـــه، وقیـــل ال وقـــال بعـــضهم ال یـــسمى جـــذعا إال بعـــد یبـــسه، و
َیختص بالیابس وال بما قطع لقوله تعالى َ َ ِ ْ ِوهزي إلیك بجذع النخلة: " َ َِ َْ َّ ِ ْ ِ ْ ِ ُِّ) "٢.(

الخلیـــةأنیتـــضح) الجـــذع( كلمـــةإلـــى) الخلیـــة( كلمـــةوبإضـــافة

خال،، مختار / فصل الخاء/باب الواو والیاء) ٢٣٣١/ ٦(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١(
/ مـصطفىراهیمإب(بالقاهرةالعربیةاللغةمجمعخ ل ا ،،/باب الخاء) ٩٦: ص(الصحاح 

بـــــــاب / ١/٢٥٤/المعجـــــــم الوســـــــیط) النجـــــــارمحمـــــــد/ القـــــــادرعبـــــــدحامـــــــد/ الزیـــــــاتأحمــــــد
. الدعوةدار: الناشر/الخاء

جــــذع،،المعجم /فــــصل الجـــیم مــــع العــــین) ٤٢٦/ ٢٠(شـــرح القــــاموس المــــسمى تـــاج العــــروس )٢(
. جذع / باب الجیم) ١١٣/ ١(الوسیط 
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ــةالخلیــةهــي:الجذعیــة ــواناإلنــسانجــسممنهــایتكــونالتــياألولی والحی
. والنبات

: االصطالحفيالجذعیةالخالیا
: تعریف الخالیا الجذعیة عند الفقهاء: أوال

الیوجـــد تعریـــف للخالیـــا الجذعیـــة فـــي كتـــب الفقهـــاء القـــدامى،ألنها مـــن 
القضایا الفقهیة المعاصرة،وقد عرفها بعض الفقهاء المعاصرون بعدة تعریفـات 

:   مستمدة من تعریفات األطباء وهي
الخالیا موجودة في الجنـین البـاكر ثـم هي مجموعة من:التعریف األول

).١(یقل عددها تدریجیا بعد ذلك وتستمر في اإلنسان البالغ في مواضع معینة 

ـــف الثـــاني ـــامیزة لهـــا القـــدرة علـــى االنقـــسام : التعری ـــا غیـــر مت هـــي خالی
والتكـــاثر وتجدیـــد نفـــسها، لتعطـــي أنواعـــا مختلفـــة مـــن الخالیـــا المتخصـــصة أو 

).٢(إنشاء أعضاء متكاملة 

تــألیف لجنــة مــن /٨٢ص/قــضایا فقهیــة معاصــرة/ االستنــساخ العالجــي/محمــد رأفــت عثمــان/د) ١(
.  م كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة٢٠٠٦–هـ ١٤٢٧أساتذة الفقه المقارن الجزء األول 

منـشور ٨٧ص " دراسـة فقهیـة تحلیلیـة " الخالیـا الجذعیـة مـن اإلنـسان للحیـوان /سعد الدین الهاللى/د) ٢(
".التحدیات-األخالقیات–المستقبل –بملخص أبحاث ندوة الخالیا الجذعیة األبحاث
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هــي خالیــا موجــودة فــي الجنــین البــاكر،ثم یقــل عــددها :التعریــف األول

بعد ذلك،ولكنها تستمر إلى اإلنسان البالغ في مواضع معینة،وهذه الخالیـا لهـا 
تعالى لتشكل مختلف أنواع خالیا الجسم والتي تقدر بأكثر من القدرة بإذن اهللا

).  ٢(ًنوعا من الخالیا المختلفة األشكال واألحجام والوظائف ٢٢٠

مجموعـة مـن الخالیـا لهـا القـدرة الكاملـة للتحـول إلـى أى نـوع :التعریف الثـاني

هي أصغر كتلة من السیتوبالزم لها غشاء بالزمي ونواة ،وتعد الخلیـة الوحـدة البنائیـة :الخلیة ) ١(
. للكائنات الحیة 

-الـسیتوبالزم-الغـشاءالبالزمي:( كل خلیـة حیوانیـة كانـت أو نباتیـة تـشمل علـى: مكونات الخلیة 
) . المیتوكندریا -النواة

ًهوغــشاء رقیــق مــرن یحــیط بالخلیــة ، یعمــل حــاجزا بــین الــسوائل خــارج الخلیــة : الغــشاءالبالزمي 
. وداخلها، و واقیا من دخول األجسام الغریبة 

ًهــو ســائل متجــانس نــسبیا ،وهوالموقــع الــذي یــتم فیــه جمیــع عملیــات البنــاء الحیــاتي، :الــسیتوبالزم 
ة والتــي مــن أهمهــا النــواة ،ویحتــوي علــى یحتــوى علــى مــواد ومحتویــات حیــة،وأخرى غیــر حیــ

صـاحب الـدورالكبیرفي بنـاء البـروتین )rna(الریبوسومات التي تحتوي على الحمـض النـووي
. الالزم لكافة العملیات الحیویة 

وهــي مركــز الــسیطرة والتــي تــشرف علــى الوظــائف األساســیة للخلیــة، وتحــدد خصائــصها ، : النــواة
. الذي یحمل المادة الوراثیة وهي الجینات )(dnaنوويوذلك الحتوائها على الحمض ال

. وهي المسئولة عن إنتاج الطاقة في الخلیة : المیتوكندریا 
ــا البــشریة فــي الفقــه اإلســالمي/راجــع ابتهــال محمــد رمــضان بحــث ( ٤ص/العــالج الجینــي للخالی

) . منشور من كلیة الشریعة والقانون من الجامعة اإلسالمیة بغزة
بحـث مقـدم فـي الـدورة /٢٣ص/الخالیا الجذعیـة والقـضایا الفقهیـة واألخالقیـة/د على البارمحم) ٢(

ـــرة  ـــسابعة عـــشر للمجمـــع الفقهـــي اإلســـالمي المنعقـــد فـــي مكـــة خـــالل الفت شـــوال ٢٤: ١٩ال
.م١٣/١٢/٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
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).١(من أنواع خالیا الجسم وفق معامالت بیئیة محدودة في المختبر

عرفهــا الـــبعض بأنهــا خالیــا غیـــر متمــایزة یمكـــن أن تتحــول إلـــى :تعریــف الثالـــثال
ــــــى  ــــــد عــــــدد أنواعهــــــا إل ــــــا متخصــــــصة أخــــــرى یزی ــــــا ٢٠٠خالی ــــــل خالی ًنوعــــــا مث

القلب،والعـــــضالت،والخالیا العـــــصبیة،وغیر ذلـــــك وبـــــذلك یمكنهـــــا أن تعمـــــل علـــــى 
ــــا ــــسان باســــتبدال العــــضو المــــریض أو المعطــــوب بهــــذه الخالی إصــــالح جــــسم اإلن

). ٢(الجذعیة 

هـي نـوع مـن الخالیـا التـي لهـا القـدرة علـى االنقـسام والتكـاثر، : التعریف الرابع
).٣(وتجدید نفسها لتعطي أنواعا مختلفة من الخالیا المتخصصة 

: من خالل معاني اللغة وتعریفات الفقهاء المعاصرین واألطباء 
القـدرة علـى النمـو هـي مجموعـة مـن الخالیـا لهـا: یتبین أن الخالیـا الجذعیـة 

والتكاثروالتطور والتمایز،هذه الخالیـا یمكـن أن تتحـول إلـى خالیـا قلـب أو كبـد 
. أو رئة، ومئات األنواع من الخالیا األخرى التي تشكل األعضاء في النهایة

هــو أن الجــذع فــي اللغــة هــو حداثــة الــشئ :وجــه تــسمیتها بالخالیــا الجذعیــة
الجـیم والـذال والعـین ثالثـة أصـول، : " لغة وطراوته، جاء في معجم مقاییس ال

) .٤(" أحدها یدل على حدوث السن وتراوته 

لـك عبـد صالح بن عبد العزیزالكریم وكیل كلیة العلوم للدراسات والبحـث العلمـي جامعـة الم/ د) ١(
ــا الجنینیــة الخالیــا الجذعیــة نظــرة /العزیــز بروفیــسورفي علــم األجنــة التجریبــي وزراعــة الخالی

بحــث مقــدم فــي الــدورة الــسابعة عــشر للمجمــع الفقهــي اإلســالمي المنعقــد فــي /٩٧ص/علمیــة
. م١٣/١٢/٢٠٠٣هـ ١٤٢٤شوال ٢٤: ١٩مكة خالل الفترة 

نـــــــــشور علــــــــى الموقـــــــــع االلكترونـــــــــي  بحــــــــث م/الخالیـــــــــا الجذعیـــــــــة/فــــــــراس جاســـــــــم جــــــــرجس) ٢(
http://www.sehha.com. .

ملخـص / ٤٩ص /ما دور الخالیا الجذعیـة فـي عـالج األمـراض الوراثیـة/صدیقة العوضي/ د) ٣(
. أبحاث ندوة الخالیا الجذعیة

/ ١معجـــم مقـــاییس اللغـــة /الحـــسینأبـــوالـــرازي،القزوینـــيزكریـــاءبـــنفـــارسبـــنأحمـــدراجـــع ) ٤(
: الناشـر/هـارونمحمـدالـسالمعبـد: المحقـق/مـادة جـذع/الذال ومـا یثلثهمـاباب الجیم و/٤٣٧
.م١٩٧٩-هـ١٣٩٩: النشرعام/الفكردار
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فقد یقال أطلق علیهـا هـذا باعتبـار أنهـا خالیـا فـي بدایـة نموهـا، وال تبـدأ 
. بالتخصص إال بعد مرور أربعة أیام من حدوث التلقیح

والخالیـا )١(وهذه الخالیا قد أطلق علیهـا أسـماء أخـرى مثـل الخالیـا األصـلیة
والخالیا األم ، وخالیا المنشأ ، كلها أسماء لمسمى واحـد وهـي مـن قبیـل ) ٢(الجذریة 

التــرادف،ولكن التــسمیة المعتمـــدة فــي المعجـــم الطبــي الموحــد هـــي الخالیــا الجذعیـــة 
)٣(.

وجــه هــذه التــسمیة أن األصــل فــي اللغــة یطلــق علــى منــشأ الــشئ  جــاء فــي : الخالیــا األصــلیة) ١(
ِأصل الـشيء أساسـه الـذ: " مادة أصل / باب الهمزة) ٢٠/ ١(المعجم الوسیط  َّ ْ ِي یقـوم علیـه َّ َْ َ

ُومنشؤه الذي ینبت منه  ْ ِْ . وهذا المعنى موجود فیها إذ أن جمیع أنواع الخالیا تنشأ عنها" َِّ
وجه تسمیتها بالخالیا الجذریة، أن الجذر في اللغة أصل كل شئ، جاء فـي : الخالیا الجذریة) ٢(

ْأصــل كــل شــيء) الجــذر" (مــادة جــذر/بــاب الجــیم) ١١٢/ ١(المعجــم الوســیط  ، والجــذر مــن َ
َالنبــات جــزؤه الــذي یتــشعب بــاألرض ویحــصل علــى غذائــه، فــأطلق علیهــا هــذا باعتبــار أنهــا  ِ َْ ْ ِ ِ َّ ََّ

.أصل كل الخالیا
ــــاوى/ د.أ) ٣( ــــر الق ــــة/محمــــد زهی ــــي أبحــــاث الخالیــــا الجذعی ــــة ف ــــة العلــــوم /الجوانــــب األخالقی مجل

/ ٩٤العـدد/ ٢٤الـسنة/لتقنیـةمجلة فصلیة تـصدرها مدینـة الملـك عبـد العزیـز للعلـوم وا/والتقنیة
.م ٢٠١٠مارس -هـ١٤٣١ربیع اآلخر 
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المبحث الثالث
أنواع الخالیا الجذعیة ومصادرها

: یشتمل على مطلبین
. أنواع الخالیا الجذعیة: المطلب األول

.الخالیا الجذعیة الجنینیة : النوع األول
.الخالیا الجذعیة البالغة : النوع الثاني

. مصادر الخالیا الجذعیة: المطلب الثاني
. الخالیا الجذعیة المأخوذة من األجنة البشریة: أوال
. الخالیا الجذعیة المأخوذة من غیر األجنة : ثانیا
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: تصنف الخالیا الجذعیة تبعا لطریقة الحصول علیها إلى ما یلي
: النوع األول 

) . ١شكل رقم : (خالیا جذعیة جنینیة 

)١شكل رقم ( 
ا القــدرة علــى االنقــسام غیــر المحــدود الخالیـا الجذعیــة الجنینیــة خالیــا لهــ

فــي المــزارع الخلویــة، لتعطــي طالئــع الخالیــا المتخصــصة فیمــا بعــد، ویــشكل 
التكوین الطبیعي لإلنسان صورة واضحة وجلیة عن أهمیة هذه الخالیا وكیفیـة 
نموهـــا، فمـــن المعـــروف أن تكـــوین اإلنـــسان یبـــدأ عنـــدما یلقـــح الحیـــوان المنـــوي 

ذلك خلیة وحیـدة لهـا القـدرة علـى تكـوین إنـسان كامـل البویضة، وتتكون نتیجة
، تنقـــسم totipotentبمختلـــف أعـــضائه، توصـــف بأنهـــا خلیـــة كاملـــة الفاعلیـــة 

مما یعني أن أي totipotentهذه الخلیة بعد ذلك إلى خلیتین كاملتي القدرة
خلیــة مــن هــاتین الخلیتــین لهــا القــدرة علــى تكــوین جنــین كامــل عنــد زرعهــا فــي 

مرأة، وهذا ما یحدث عند تكوین التوائم المتطابقة، حیث تنفصل خلیتان رحم ال
ًكاملتــا الفاعلیــة لتعطــي كــل واحــدة منهمــا جنینــا كــامال، وبعــد عــدة انقــسامات  ً ً
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" . blastula" تصل هذه الخالیا إلى مرحلة تعرف بالبالستولة
:تتكون البالستولة من طبقتین

داخلي یتكون من كتلة من الخالیا طبقة خارجیة من الخالیا، ومن جزء 
. تسمى كتلة الخالیا الداخلیة

سـوف تكـون بـإذن اهللا المـشیمة واألنـسجة الدعامیـة األخـرى :الطبقة الخارجیة
. التي یحتاج إلیها الجنین أثناء عملیة التكوین في الرحم 

تتكــون مــن كتلــة مــن الخالیــا  یخلــق اهللا منهــا أنــسجة جــسم :الطبقــة الداخلیــة
).١(ائن البشري المختلفة الك

والخالیا الجذعیة تتكون في الجنین في الیوم الخامس إلى السابع من التلقـیح، 
).٢(نوعا من خالیا جسم اإلنسان البالغ ٢٢٠ولها القدرة لتتحول إلى 

وقــد اكتــشف العلمــاء أنــه بعــد أن تتخــصص هــذه الخالیــا الجنینیــة فــي اتجــاه 
عـــاء، أو نخـــاع العظـــم، فإنهـــا تظـــل تحـــتفظ عـــضو معـــین مثـــل الجلـــد، أو األم

برصـــید احتیـــاطي، علـــى شـــكل خالیـــا جنینیـــة متخصـــصة، ولكـــن فـــي اتجـــاه 
العــضو نفـــسه بحیـــث تجــدد مـــا یتلـــف منـــه أثنــاء دورة حیـــاة اإلنـــسان الطویلـــة، 
فمــثال الخالیــا األم  الموجــودة فــي الجلــد تــصنع الجلــد، والخالیــا األم الموجــودة 

) .٣(یا الدم والمناعة المختلفة وغیر ذلك في نخاع العظام تصنع خال

قــــسم علــــوم / الخالیــــا الجذعیــــة/محمــــد یحیــــى الفیفــــي. أ/ّد صــــالح بــــن عبــــدالعزیز الكــــریم.أ) ١(
ــاء شــوال ١١مجلــة اإلعجــاز العلمــي العــدد /جامعــة الملــك عبــدالعزیز -كلیــة العلــوم األحی
. هـ ١٤٢٢

الخالیـا الجذعیـة والقـضایا / محمـد علـى البـار/ ،، د٢٣ج الجینـي  العـال/عبد الهادي مـصباح) ٢(
. ٢٤ص /األخالقیة و الفقهیة 

.١٧ص/العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح/ د) ٣(
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وتنقسم هذه الخالیا الجذعیة الجنینیة إلى ثالث مجموعات طبقا لقدرتها 
: على تكوین الخالیا 

).Totipotent Stem Cells(خالیا جذعیة كاملة القدرة : النوع األول
وهي مجموعة من الخالیا تتكون بعد ساعات قلیلة مـن تلقـیح البویـضة، 

سبق مرحلة التوتیة، ولها القدرة الكاملة علـى تكـوین أي نـوع مـن أنـواع خالیـا ت
. الجسم، بما فیها الخالیا الداعمة للجنین كالمشیمة

. )Pluripotent Stem Cells(خالیا جذعیة وافرة القدرة : النوع الثاني
وهـي مجموعــة مــن الخالیــا لهــا القــدرة الكاملــة، علــى تكــوین أي نــوع مــن 

. خلیة٢٠٠الیا الجسم والتي یبلغ عددها في الجسم ما یقرب من أنواع خ
). Multipotent Stem Cells(خالیا جذعیة متعددة القدرة : النوع الثالث

وهي خالیا جذعیة متخصصة تمتلك القدرة علـى إنـشاء خالیـا نـسیج 
الت معین مثل خالیـا الـدم الجذعیـة،التي تكـون كـل خالیـا الـدم، وخالیـا العـض

ًالجذعیة التي تكون العضالت، وخالیا الجلد الجذعیة التي تعتبر مصدرا لكل 
).١(خالیا الجلد 

:النوع الثاني
) . ٢(شكل رقم: الخالیا الجذعیة البالغة

،، عبـــــــد العزیـــــــز ١٤٦: ١٤٥ص /خالیـــــــا المنـــــــشأ/العـــــــصر الجینـــــــومي/موســـــــى الخلـــــــف/ د) ١(
تصدرها مدینـة الملـك عبـد العزیـز مجلة فصلیة/مجلة العلوم والتقنیة/ الخالیا الجذعیة/سویلم

ـــة ـــسنة/للعلـــوم والتقنی ـــع اآلخـــر /٩٤العـــدد/ ٢٤ال ـــداهللا .م٢٠١٠مـــارس -هــــ ١٤٣١ربی ،، عب
مجلـــة فـــصلیة /مجلـــة العلـــوم والتقنیـــة/الخالیـــا الجذعیـــة حاضـــرها ومـــستقبلها/محمـــد الـــدهمش

-هـ ١٤٣١ر ربیع اآلخ/٩٤العدد/ ٢٤السنة/تصدرها مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة
.  م ٢٠١٠مارس 
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)٢(شكل رقم 
توجد هذه الخالیا الجذعیة فـي األطفـال والبـالغین علـى حـد سـواء، وهـي 

تمــوت، كنتیجــة طبیعیــة النتهــاء عمرهــا مهمــة إلمــداد األنــسجة بالخالیــا التــي
المحــدد فــي النــسیج، وللخالیــا الجذعیــة القــدرة علــى تغییــر مــسارها إلــى مــسار 
آخر لتكوین نوع آخر من الخالیا تحت ظروف معینة ، مثل الخالیا الجذعیـة 
الدمویة التي یمكن أن تكون نوعا مختلفا من الخالیا كخالیا الكبـد، أو القلـب، 

ً، وقـد أظهـرت األبحـاث أیـضا أن خالیـا نخـاع العظـم للبـالغین أو أي نوع آخر
. یمكن أن تنتج خالیا الكبد

وقد بینت األبحاث على الخالیا الجذعیة البشریة البالغة،أن هذه الخالیا 
لهــا فائــدة عظیمــة علــى مــستوى األبحــاث وعلــى تطــور طــرق العــالج الخلــوي 

دیـــد مـــن الفوائـــد فـــي علـــى حـــد ســـواء، فعلـــى ســـبیل المثـــال ســـیكون هنـــاك الع
استخدام هذه الخالیا للزراعة، فلـو اسـتطعنا عـزل الخالیـا الجذعیـة البالغـة مـن 
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أنـــسجة المرضـــى أنفـــسهم، ومـــن ثـــم توجیههـــا لالنقـــسام والتخـــصص فـــي اتجـــاه 
معـین، ومــن ثــم زراعتهـا مــرة أخــرى فــي أنـسجة المــریض المــصابة ـ فــإن ذلــك 

م لهــذه الخالیــا، وبالتــالي ال احتمالیــة رفــض الجــس-ســوف یقلــل إلــى حــد بعیــد 
وعلى الرغم من فوائد الخالیا الجذعیـة یحتاج إلى أدویة لتثبیط الجهاز المناعي، 

آالف ١٠البالغــة إال أن هــذه الخالیــا تكــون موجــودة بنــسبة خلیــة جذعیــة مــن كــل 
ألـف خلیـة ١٠٠وفي خالیا الدم بنسبة خلیة مـن كـل ، خلیة من خالیا نقي العظام 

) .١(دمویة 

ولــم یــتم حتــى اآلن اكتــشاف جمیــع الخالیــا الجذعیــة البالغــة فــي جمیــع أنــواع 
.األنسجة

هناك بعض المشاكل التي تواجه العلماء في االستفادة من الخالیا الجذعیة 
: البالغة منها

. وجودها بكمیات قلیلة مما یجعل من الصعب عزلها وتنقیتها-١
.  أن عددها  یقل مع تقدم العمر باإلنسان -٢
. لیس لها نفس القدرة على التكاثر كما هو موجود في الخالیا الجنینیة-٣
. تحتوى على بعض العیوب نتیجة تعرضها لبعض المؤثرات كالسموم-٤

تعــد الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة أفــضل مــن الخالیــا الجذعیــة البالغــة 
: بسبب بعض الفروق المهمة بینهما منها 

مجلة فـصلیة تـصدرها مدینـة الملـك /مجلة العلوم والتقنیة/الخالیا الجذعیة/عبد العزیز سویلم/د) ١(
ــــــوم والتقنیــــــة ــــــد العزیــــــز للعل مــــــارس -هـــــــ ١٤٣١ربیــــــع اآلخــــــر /٩٤العــــــدد/ ٢٤الــــــسنة/عب

مجلــة / ذعیـةالخالیـا الج/محمـد یحیـى الفیفـي. أ/ّد صـالح بـن عبـدالعزیز الكـریم.،،أ.م٢٠١٠
الخالیــا الجذعیـة والقــضایا / هـــ ،، محمـد علــي البـار١٤٢٢شـوال ١١اإلعجـاز العلمـي العــدد 

. ٤٢: ٤٠الفقهیة واألخالقیة 
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ــــــــــــت-١ ــــــــــــة تن ــــــــــــة الجنینی ــــــــــــومیرزأن الخالیــــــــــــا الجذعی ــــــــــــزیم التیل ) .١(ج إن

)Telomerase ( والــذي یــساعدها علــى االنقــسام باســتمرار وبــشكل ال
نهائي، بینمـا الخالیـا الجذعیـة البالغـة ال تنـتج هـذا اإلنـزیم إال بكمیـات 

. قلیلة ،أو على فترات متباعدة مما یحعلها محدودة العمر
نـواع األنـسجة قدرة الخالیا الجذعیة الجنینیـة علـى التحـول إلـى جمیـع أ-٢

الموجــودة فـــي جـــسم اإلنـــسان بینمـــا ال تتمتـــع الخالیـــا الجذعیـــة البالغـــة 
) .٢(بهذه القدرة الكبیرة على التحول 





بعـــد الحـــدیث عـــن أنـــواع الخالیـــا الجذعیـــة بقـــى أن نلقـــي الـــضوء علـــى 

.مصادر الخالیا الجذعیة 
. لحصول على الخالیا الجذعیة من العدید من المصادر منهاویمكن ا

: الخالیا الجذعیة المأخوذة من األجنة البشریة: أوال
الخالیا (  األجنة الفائضة عن التلقیح الصناعي لطفل األنابیب )١(

) . الجذعیة من الكرة الجرثومیة 

هوعبارة عن أجزاء تغطـي نهایـات الحـامض النـووي للكروسـومات ،وهـو الـذي یحـدد :التیلومیرز)١(
ومیرزالـذي یقـصر فـي الطـول حتـى التیلتفقد الخلیة جزء من هذاعمر الخلیة ، فمع كل انقسام 

" التیلـومیرز"یصل إلى الحـد الـذي ال تـستطیع معـه الخلیـة االنقـسام ، فتـشیخ وتمـوت ، وهـذا 
یعـــــد بمثابـــــة الـــــساعة البیولوجیـــــة التـــــي تحـــــدد عمرالخلیـــــة وقـــــدرتها علـــــى االنقـــــسام ،والحیـــــاة 

العــــالج /ح عبـــد الهــــادي مـــصبا" ،والتكـــاثر،وهو موجـــود فــــي كـــل خالیـــا الحیوانــــات الثدییـــة 
" .     ٢٥ص/الجیني

د .،، أ١١١: ١١٠ص/الخالیـــا الجذعیـــة نظـــرة علمیـــة/ّد صـــالح بـــن عبـــدالعزیز الكـــریم.راجـــع) ٢(
مجلـــة اإلعجـــاز / الخالیـــا الجذعیـــة / محمـــد یحیـــى الفیفـــي. أ/ّصـــالح بـــن عبـــدالعزیز الكـــریم

.٢٤/ العالج الجیني / هـ ،، عبد الهادي مصباح ١٤٢٢شوال ١١العلمي العدد 
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تـي وهي عبارة عن اللقائح الزائدة في عملیات التلقـیح خـارج الجـسد ال
تجـــرى لعـــالج العقم،حیـــث تقـــوم مراكـــز عـــالج العقـــم بإعطـــاء المـــرأة بعـــض 
العقاقیر لتنشیط المبایض علـى إفـراز أكثـر مـن بویـضة مكتملـة النـضج، ثـم 
یقوم الطبیب بأخـذ البویـضات بواسـطة المنظـار أو بمـساعدة الموجـات فـوق 
ا الــصوتیة، وبمــا أن إعــادة عــدد كبیــر مــن اللقــائح إلــى رحــم المــرأة یعرضــه

ــى عــدم إرجــاع أكثــر مــن  لمخــاطر الحمــل المتعــدد، فقــد نــصت القــوانین عل
لقــاحتین أو ثــالث إلــى رحــم المــرأة، واالحتفــاظ باللقــائح األخــرى فــي ثالجــات 

درجة تحـت ١٧٠النیتروجین السائل تحت درجة حرارة أقل من ( خاصة في 
) . الصفر 

جـد بمئـات وللحصول على الخالیا  الجذعیـة مـن هـذه اللقـائح التـي تو
اآلالف فــى مراكــز العقــم، یــتم إخــرج هــذه اللقــائح مــن النیتــروجین الــسائل، 
ویرفع عنها التبرید تدریجیا، ثم تنمي حتى تواصل نموها إلى الیوم الخـامس 
أو السادس، ثم یتم وقـف نموهـا، ثـم تـستخلص الخالیـا الجذعیـة مـن خالیـا 

زارع خلویــة منتجــة الكتلــة الداخلیــة للقیحــة، ثــم تنمــى هــذه الخالیــا فــي مــ
خطوطا  خلویـة مـن الخالیـا الجذعیـة، وتؤخـذ هـذه الخالیـا الجذعیـة إلجـراء 

خالیـا ( األبحاث علیها، ولتحویلهـا إلـى العدیـد مـن أنـواع الخالیـا واألنـسجة 
). ١() إلخ .......القلب، الكبد، الكلى، البنكریاس، الجهاز العصبي

" سور جــیمس ثومــسن وأول شــخص اســتخدم هــذه الطریقــة هــو البروفیــ
James Thomson " من جامعة "Madison " في الوالیات المتحـدة  وذلـك

، "البالسـتوال"بأخذ الخالیا الجذعیة مـن " ثومسن " م وقد قام الدكتور١٩٩٨عام 
ًوتنمیتهــا إلــى أنــواع مختلفــة مــن الخالیــا واألنــسجة، وتكــوین خطوطــا خلویــة مــن 

، الخالیـا ٣٦: ٣١ص/الخالیا الجذعیة والقـضایا األخالقیـة الفقهیـة/محمد على البار/ راجع د) ١(
) .  ٩٩ص/الجذعیة نظرةعلمیة
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).١(هذه األنواع

ــ ــة تعتبــر هــذه الخالی ــة المــأخوذة مــن الكــرة الجرثومی = األریمــة ( ا الجذعی
أفـضل أنـواع الخالیـا الجذعیـة، لقـدرتها غیـر المحـدودة علـى التـشكیل ) البالستوال

وبمـا ) ًنوعـا مـن الخالیـا٢٢٠أكثـر مـن ( وتكوین جمیع أنواع الخالیا واألنـسجة 
أیـام، فإنهــا أنهـا مـن الكـرة الجرثومیـة التـي یبلـغ عمرهـا مـا بـین أربعـة أو خمـسة 

ًذات قـــدرات هائلـــة علـــى التـــشكیل، كمـــا أن عمرهـــا المحـــدود یفـــتح أمامهـــا أفاقـــا 
.   واسعة للنمو والتشكیل

ــیح  ــات التلق ــدة فــي عملی ــأن هــذه اللقــائح الزائ ــة ب وتتمیــز هــذه الطریق
خارج الجسد تعـد أهـم مـصدر للخالیـا الجذعیـة ،وذلـك بـسبب وجـود مالیـین 

). ٢(عالج العقم في العالم اللقائح المحفوظة في مراكز 

ولكــن قــد یحــدث عــدم توافـــق بــین األنــسجة المتكونــة منهــا وبـــین 
أنسجة المریض وهذا یؤدي إلى رفض الجهاز المنـاعي فـي الجـسم، للجـسم 

.المزروع
:    التلقیح عمدا لبویضة وحیوان منوى من متبرعین)٢(

مرحلـــة الكـــرة فـــي هـــذه الحالـــة یقـــوم األطبـــاء بتنمیـــة هـــذه اللقاحـــات إلـــى

ـــه المتلفـــز فـــي " جـــورج بـــوش "وقـــد أعلـــن الـــرئیس ) ١( م أن ٢٠٠١أغـــسطس ٦اإلبـــن فـــي خطاب
وط الخلویـــة خطـــا مـــن الخطـــ٦٠المختـــصین فـــي اإلدارة الحكومیـــة قـــد اســـتطاعوا أن یجـــدوا 

المـــستمرة المـــأخوذة مـــن فـــائض اللقـــائح فـــي مراكـــز التلقـــیح وبـــإذن أصـــحابها فـــي العدیـــد مـــن 
المختبرات في الوالیات المتحدة وبریطانیا وأوربا،وأن الحكومة األمریكیـة تعتبـر هـذه الخطـوط 

ة الخلویة المستمرة شرعیة، ویمكن التعامل معهـا رسـمیا اي أنهـا تجـد دعـم الحكومـة األمریكیـ
نــشرت ذلــك ( لمــشاریع األبحــاث حــول الخالیــا الجذعیــة، بحیــث تــتم داخــل الوالیــات المتحــدة 

/  راجــع د" م للــشرق األوســط  ٢٠٠١فــي عــدد نــوفمبر JAMAالمجلــة الطبیــة األمریكیــة 
".  ٣٦ص/الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة الفقهیة/محمد على البار

،، الخالیـــا ٣٦ص/یــا الجذعیــة والقــضایا األخالقیــة الفقهیــةالخال/محمــد علــى البــار/  راجــع د) ٢(
.  ١٦الجذعیة نظرةعلمیة ص
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ـــة  ـــوم الخـــامس أو ) البالستوســـیت(الجرثومی ـــى الی ـــي نموهـــا إل ـــصل ف ـــدما ت وعن
السادس، یـتم وقـف نموهـا لعـزل الخالیـا الجذعیـة المتعـددة القـوى والفاعلیـة مـن 

علـى تكـوین أي نـوع -بإذن اهللا تعـالى -خالیا الكتلة الداخلیة، والتي لها القدرة 
نوعـا مـن الخالیـا وذلـك فـي وضـعها ٢٢٠دها من أنواع خالیا الجسم البالغة عـد

. في مزارع خاصة
فــي فرجینیــا بالوالیــات المتحــدة بتنفیــذ هــذه " جــونس " وقــد قــام معهــد 

الفكــرة، وأخــذ بیــضة مــن متبرعــة ولقحهــا بحیــوان منــوي مــن متبــرع لتكــوین 
وتــم ) الكــرة الجرثومیــة ( اللقیحــة، ثــم نمــت اللقیحــة إلــى مرحلــة البالســتوال 

ـــك عـــام الحـــصول ع ـــة وذل ـــة الداخلی ـــا الكتل ـــة مـــن خالی ـــا الجذعی ـــى الخالی ل
٢٣م وقد نشرت ذلك مجلة التایم األمریكیة فـي عـددها الـصادر فـي ٢٠٠١
م، وتعتبــر هــذه الطریقــة مرفوضــة لــدى جمیــع األدیــان وبالــذات ٢٠٠١یولیــو

)١(اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیحیة والیهودیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

) . ٣شكل رقم (icSomaticTranfer Somat: العالجياالستنساخ-٣
بأخذالعلماءقامحیثالجسدیةالخالیانوىنقلعلىتعتمدطریقةهي

.                                                                                                          ٣٧: ٣٦ص/الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة الفقهیة/محمد على البار/ د) ١(
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وتتمخاص،محلولفيووضعهابالغ،إنسانمنجسدیةخلیهأي
وأخذمنها،النواةتستخرجثمومنالهمود،مرحلةإلىتعودحتىإجاعتها
كهربائيصعقواسطةبالنواةمنتفریغهاوتممتبرعةمنإنسانیةبویضة

)٣(شكل رقم معالنواةهذهدمجثمومنمعین،
هـ١٤٢٢شوال ١١رسم نشرته مجلة اإلعجاز العلمي العدد 

یوضح طریقة االستنساخ إلیجاد خالیا جذعیة
المدمجةالخلیةهذهتبدأالدمجتمفإذا" النواةمنزوعة"البویضة

..باالنقسام
إنقسامهاوتتوالىوبییضة،منويحیوانمنونةمك) زیجوت( لقیحةوكأنها
كتلةعلىتحتويالتي) البالستوال( الجرثومیةالكرةمرحلةإلىتصلحتى

الجذعیةالخالیاعلىللحصولالبالستوالهذهوتفك،الداخلیةالخالیا
خاصةمزارعفيزرعهایمكن،وبالتالي،والفاعلیةالقدرةالمتعددةالجنینیة

،أوالقلب( خالیامثلالمطلوبالنیسجعلىللحصول
) . إلخ.... الكلى،أوالبنكریاس
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مــنالهــدفأنإالنفــسها،المعروفــةاالستنــساختقنیــةتتبــعالطریقــةوهــذه
هذه

الجذعیـةالخالیـاعلـىالحـصولٕوانمـاكامـل،حـيكائنإنتاجلیسالطریقة
. العالجفيالستخدامهاالجنینیة

معجنینیامتطابقةالناتجةالجذعیةالخالیابأنالطریقةهذهوتمتاز
رفضمشكلةیحلمماالبویضة،فيوزرعتالنواةمنهأخذتالذيالفرد

الخالیامنالمخصبةالبویضةتعتبركماالمناعي،الجهازقبلمناألنسجة
وعنأيتكوینعلىالقدرةلدیهاأنإذقدرة،واألكثربدائیةاألكثرالجذعیة

). ١(الجسمداخلاألنسجةمن

كما أنه یمكن بهذه الطریقة االستغناء عن زراعة األعضاء وما یترتب 
. علیها من مشاكل 

ولكنها ال تخلو من عیـب، وهـو أن المـرض المـصاب بـه الـشخص إذا 
ًكــان وراثیــا ، فــإن الخالیــا الجــسدیة التــي تؤخــذ منــه ســتكون مــصابة بهــذا 

م هذه الطریقة ممتنعا في األمراض الوراثیة  المرض، مما یجعل استخدا

ٕمرفوضـة حتـى وان لـم -وهـي االستنـساخ البـشري -وال تزال هذه الطریقـة 
.تقصد إنتاج إنسان كامل بل جنین باكر

یولیـــو ٢٣وقـــد نـــشرت مجلـــة التـــایم األمریكیـــة فـــي عـــددها الـــصادر فـــي
هد التقنیـات أن مع) ٢٩-٢٤ص( م في تحقیقها عن الخالیا الجذعیة ٢٠٠١

مجلــة اإلعجــاز /الخالیــا الجذعیــة/ صــالح عبــد العزیــز الكــریم/ محمــد یحیــى الفیفــي،د/راجــع د) ١(
،، ١٠١: ١٠٠ص/الخالیــــا الجذعیــــة نظــــرة علمیــــة،،هـــــ١٤٢٢شــــوال ١١العــــدد /العلمــــي 

.                                                                                                                                                                  ٤٥: ٤٤ص/ الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیة
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فــي الوالیــات المتحــدة، " مــسا تــشوستس " فــي " روســستر"الخلویــة العالیــة فــي 
). ١(یقوم بالفعل بإجراء تجارب الستنساخ خالیا جذعیة بواسطة هذه الطریقة 

: المشیمة والحبل السري عند الوالدة-١
یؤمن الحبـل الـسري طـوال أشـهر الحمـل مختلـف أصـناف الغـذاء التـي 

كــي یحیــا وینمــو، ولكــن بعــد الــوالدة یفقــد دوره ویرمــي هــو یحتاجهــا الجنــین
والمشیمة ویصبحان بقایا ،إال أن هذه البقایـا أصـبحت الیـوم موضـع اهتمـام 
ًالعلماء إذ أصبحت مصدرا وسببا النقاذ الحیاة، فالدم الموجود فـي المـشیمة  ً
والحبل السري اتضح أنه غني بالخالیا الجذعیة التـي یمكـن اسـتخدامها فـي 

. عالج أنواع من األمراض
إن جمــع الخالیــا الجذعیــة مــن الحبــل الــسري عملیــة ســهلة ال تــشكل 
ًخطـرا علــى حیــاة األم أو مولودهــا، إذ مـا علــى الفریــق الطبــي إال تجمیــع دم 
الحبل السري مباشرة بعد فصل األم عن مولودها بناء على طلب األم أو بعد 

ات متخصصة حتـي یـتم تخزینهـا موافقتها، ومن ثم تنقل الوحدات إلى مختبر
. تحت درجات حرارة منخفضة تصل إلى مائتي درجة وبشروط معینة

وتتمیــز هــذه الطریقــة بــسهولة الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة منــه، 
ٕوامكانیة حفظ الدم لمـدة طویلـة تـصل إلـى أعـوام، یـضاف إلـى ذلـك أن هـذه 

ــود ، وال ــل المول ــا مــع الطف ــة تتطــابق تمام ــا الجذعی یرفــضها الجهــاز ًالخالی
المنــاعى فــي حــال زراعتهــا لــنفس المولــود، وهــذه الخالیــا الجذعیــة تــساعد 

ــــة  ــــا المختلف ــــر مــــن الخالی ــــوین الكثی ــــى تك ــــد، ( عل ــــب، أوالكب ــــا القل كخالی
.... ). أواألعصاب

وهذا التطورالعلمي فتح الباب أمام األهل والمؤسسات الطبیـة والعلمیـة 

) .                                                                                                         ٤٦: ٤٥ص/راجع الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیة) ١(
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المختبـرات، بغیـة اسـتخدامها عنـد الحاجـة كي تحفتظ بهـذه الخالیـا فـي ). ١(
في معالجة الطفل نفسه أو أحد أشقائه، أو أحد أفراد عائلته أو أى شـخص 
آخــر، األمــر الــذي دفــع بالعــائالت وعبــر شــركات متخصــصة االحتفــاظ بحبــل 

). ٢(سرة أطفالهم سنین طویلة باعتباره قد ینقذ حیاة مهددة بالخطر

ًعائقا أخالقیا أو دینیا للحصول علـى وال شك أن هذا المصدر الیشكل  ً ً
) .٣(الخالیا الجذعیة 

:  )٤(السائل األمینوسي-٢

تأســست فــي ألمانیــا أول شــركة لحفــظ دمــاء الحبــل الــسري بغیــة اســتخدامه الحقــا فــي عــالج ) ١(
مستعـــصیة، وتـــشیر الـــشركة إلـــى أنهـــا تقـــوم بحفـــظ دم اإلنـــسان عنـــد البلـــوغ ضـــد األمـــراض ال

الحبـــل الـــسري للجنـــین بموافقـــة والدیـــه كـــي یـــستخدم فـــي عالجـــه شخـــصیا فـــي وقـــت الحـــق، 
وحــسب المعلومــات یتلقــى الوالــدان تجهیــزات لــسحب الــدم وحفظــه بعــد أن یوقعــا علــى اتفــاق 

ساعد األطبـــاء عامـــا، ویـــ٢٠مـــارك ولفتـــرة ٢٩٠٠لحفـــظ دم الحبـــل الـــسري لولیـــدهما مقابـــل 
الوالــدین، قبــل قطــع الحبــل الــسري وحــدوث الــوالدة بثــوان، علــى ســحب الــدم مــن أوردة الحبــل 

مللیتـــرا، حیـــث یجـــري فـــي الحـــال نقلـــه بواســـطة حافظـــات خاصـــة لیجـــري ٨٠الـــسري بحجـــم 
ســـاعة مـــن لحظـــة ســـحبه، ویـــتم تجمیـــد هـــذا الـــدم الحـــاوي علـــى الخالیـــا ٢٤تجمیـــده خـــالل 

.  ( مئویــة تحــت الــصفر، وفــي النتــروجین الــسائل١٩٦قــة بدرجــة الجذعیــة وفــق شــروط دقی
بحــــث منــــشورعلى الموقــــع /بقلــــم فــــراس جاســــم جــــرجیسlstemceالجذعیــــةالخالیــــاراجــــع 

) . .com.sehha.www://httpااللكتروني  
٢٤العلـــوم والتقنیـــة الـــسنةمجلـــة/بنـــوك دم الحبـــل الـــسري/ محمـــد بـــن علـــى الجمعـــة/ راجـــع د) ٢(

مـدى مـشروعیة / م ،، عقیـل سـرحان محمـد٢٠١٠مارس -هـ ١٤٣١ربیع اآلخر ٩٤العدد
بحـــث منـــشور بمجلـــة القادســـیة للقـــانون ١٦١: ١٦٠ص /تقنیـــات العـــالج بالخالیـــا الجذعیـــة

ا الخالیـ/م ،، د محمـد علـى البـار٢٠١١المجلد الرابع حزیـران /والعلوم السیاسیة العدد األول 
الخالیـا الجذعیـة نظـرة /،، صـالح بـن عبـد العزیـز٤١ص/الجذعیة والقضایا األخالقیة الفقهیة

. ١٠١ص /علمیة
. ٤١ص/راجع الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیة) ٣(
) الـرحم(فـيونمـوهالجنـینتكـوینفـيعنهـااالسـتغناءیمكنالجمةفوائد: األمینوسيللسائل) ٤(

: یليفیماونجملها
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البــاطنبالغــشاءیعــرفكمــاالرهــلأیــضاویــدعى: الــسائل األمینوســي
رقیق ومقفـل هو عبارة عن كیس غشائي جانب،وكلمنبالجنینیحیطألنه

نین حتى یبلغ أوجه یحیط بالجنین إحاطة تامة، وبه سائل یزداد مع نمو الج
ًفي الشهر السابع،حیث یبلغ حجمه لترا ونصفا، ولكنه یقل بعد ذلك تدریجیا  ً
ًحتى یبلغ حجمه لترا واحدا فقط قبل الوالدة، إال في بعـض الحـاالت الخاصـة  ً
التــي یــزداد فیهــا الــسائل األمینوســي كــالتوائم، والبــول الــسكري، وغیــره مــن 

).١(الحاالت المرضیة 

الجنینیمتصهاعضویةغیروأمالحوسكریةزاللیةموادعلىالسائلیحتوي: الجنینتغذیة-١
.ونموهتغذیتهعلىیساعدمما

لهاتتعرضالتيوالسقطاتالعنیفةوالحركاتالمفاجئةالصدماتمنووقایتهالجنینحمایة-٢
.األم

.الرحمداخلالكاملةبالحركةللجنینیسمح-٣
حدودفيإالتقلوالالحرارةتزیدالبحیثجیدمكیففهوتقریباثابتةبحرارةللجنینیحتفظ-٤

.ًجداضئیلة
ألنوذلــــكبــــالجنیناإللتــــصاقمــــناألمنیــــونغــــشاء" األمینوســــي" األمنیــــونيالــــسائلیمنــــع-٥

الــسائلفوجــودالخلقیــة،التــشوهاتحــدوثفــيالهامــةالعوامــلمــنبــالجنینالغــشاءإلتــصاق
الــسائلمــنعینــةیأخــذأنللطبیــبویمكــن. الخلقیــةالتــشوهاتهــذهتجنــبفــيمهــمعامــل

.الوارثیةاألمراضبعضعلىالتعرفعلىیساعدممافیفحصهاألمنیوني
أهمیـةتقلفالالوالدةأثناءوظائفهأماالحملأثناءاألمنیوسيالسائلوظائفجملةهذه
نفـسوفـيالـرحمعنـقیوسـعالذيالمیاهجیبیكونوسياألمینالسائلأنإذ. ذلكعن

یكونوماالوالدةأثناءالرحمعنقجدرانبینوینضغطینحشرأنمنالجنینیقيالوقت
لتهـشمهـذاالمیـاهجیـبثـموتعـالىسـبحانهاهللالطـفولـوال... جـداعـالضـغطمنفیها
بتمهیــدیقــومولكنــههــذابكــلاألمنیوســيالــسائلیكتفــيوال.. الــوالدةأثنــاءالجنــینرأس

فــيالموجــودةالمیكروبــاتفیقتــل،المیــاهجیــبینفجــرعنــدماللجنــینالطریــقوتعقــیم
( الوقـتنفـسفـيومعقمـاممهـداطریقـاللجنـینیضمنحتىمباشرةالوالدةقبیلالمهبل

) .  ٤٢٥: ٤٢٣لطب والقرآن ص اخلق اإلنسان بین / محمد على البار/ د
.                                                                                                                                                                                                           ٤٢٥: ٤٢٣خلق اإلنسان بین الطب والقرآن ص / على البارمحمد / د) ١(
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الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة مـــن المـــشیمة والحبـــل فكمـــا یمكـــن
الـسري یمكـن الحـصول علیهـا أیـضا مـن الـسائل األمینوسـي بـإذن الوالــدین، 
ألنه من المخلفات التي ترمى بعـد الـوالدة ویحتـوي الـسائل األمینوسـي علـى 

مــن الخالیــا الجذعیــة المتمیــزة بخاصــیتین األولــى القــدرة علــى % ١نــسبة 
ع مــن الخالیــا الوظیفیــة، والثانیــة القــدرة علــى التجدیــد، التحــول إلــى أى نــو

ـــا  ـــسائل لتـــشكیل خالی ـــة المـــأخوذة مـــن ال ـــا الجذعی ویمكـــن اســـتخدام الخالی
دماغیــة، أو عظمیــة، أو كبدیــة جدیــدة مـــن أجــل اســتخدامها فــي أغـــراض 

).١(عالجیة 

: ویذكر أحد األطباء أن للغشاء األمینوسي خواص عدیدة منها
. ویقلل اإلحساس باأللم مضاد للبكتیریا -١
.یحارب المیكروبات ویرفع المناعة ویساعد على التئام الجروح-٢
أنـــه یتخلـــل ویتغلغـــل فـــي األنـــسجة بعـــد أســـبوعین أو ثالثـــة مـــن -٣

.استخدامه في الجراحة دون أن یترك أثرا لوجوده
ـــدم وجـــود أجـــسام -٤ ـــسائل األمینوســـي لع ـــرفض ال ـــي ال ی جـــسم المتلق

ــه، مثــل أي نــسیج مــز ــالى المــضادة ل روع مــن شــخص آخــر، وبالت
).٢(توجد حاجة الستخدام أدویة مثبطة للمناعة

. الخالیا الجذعیة البشریة المأخوذة من أنسجة الجسم: ثانیا
: من األطفال والبالغین-١

تجمع مـن خالیـا أنـسجة الجـسم فـي األطفـال والبالغین،حیـث یحتـوي جـسم 

مجلـة العلـوم /موقـف اإلسـالم واألدیـان األخـرى مـن الخالیـا الجذعیـة/بدریة عبداهللا الغامدي/ د) ١(
/ ٢٤الــــــسنة/مجلـــــة فــــــصلیة تـــــصدرها مدینـــــة الملــــــك عبـــــد العزیـــــز للعلــــــوم والتقنیـــــة/والتقنیـــــة

.                                      م٢٠١٠مارس -هـ١٤٣١ربیع اآلخر /٩٤العدد
١٣٣الــسنة ٣٤مقــال منــشور بجریــدة األهــرام ص /عــالج التهابــات القرنیــة بالغــشاء المحــیط باألجنــة) ٢(

.                                                                                                                                                                            م٢٠٠٨هـ من أغسطس ١٤٢٩من شعبان ١٨الطبعة األولى الثالثاء ٤٤٤٥١العدد 
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ة ولكـن بكمیـات ضـیئلة، وربمـا كانـت اإلنسان على الخالیا الجذعیة متعـددة القـدر
، )الواقـع أنهـا أقـل نـدرة (الخالیا الجذعیة مـن األطفـال أكثـر وفـرة منهـا فـي الكبـار

وبالتــالي یمكــن العثــور علــى أعــداد أفــضل ممــا هــو لــدى البــالغین، وكلمــا تقــدمت 
السن كلما قلت هذه الخالیا الجذعیة، وقد تبین أن هذه الخالیا موجودة فـي عـدد 

عــضاء واألنــسجة، وقــد أمكــن الحــصول علــى الخالیــا األصــلیة مــن خــالل مــن األ
أنــسجة البــالغین كنخــاع العظــم، والجلــد، والخالیــا الدهنیــة الموجــودة تحــت الجلــد، 
ومـــن الجهـــاز الهـــضمي، والجهـــاز العـــصبي، ولهـــا أهمیـــة فـــي إمـــداد األنـــسجة 

ي النـسیج بالخالیا عوضا عن الخالیا التي تتلـف بـسبب انتهـاء عمرهـا المحـدد فـ
أو نتیجة لمشكلة ما، وأیسر مكان للعثـور علـى هـذه الخالیـا الجذعیـة هـو نخـاع 

ألنها توجد هناك بكمیات ال بأس بها، في حدود خلیـة واحـدة )نقي العظام(العظام 
حیـث توجـد خلیـة جذعیـة مـن " الـدم " جذعیة من بین كل عشرة آالف خلیة، أو 
أ فـي الجلـد تـستطیع أن تعطـي الخالیـا كل مائة ألف خلیة دمویـة ، فخالیـا المنـش

الجلدیة إذا تعرض الجلد للجروح أو الحروق، وخالیـا المنـشأ الموجـودة فـي الكبـد 
تــسطیع أن تعطــي كــل أنــواع الخالیــا الكبدیــة فــي حــاالت االستئــصال الجراحــي 
ــي  ــدم الت ــا ال ــد كــل خالی ــشأ فــي نقــي العظــام یمكنهــا أن تول ــا المن ــة، وخالی الكبدی

.)١(ان في حالة النزیفیفقدها اإلنس
ــة ناتــشر العدیــد مــن التجــارب " Nature" وقــد نــشرت المجلــة العلمی

على الحیوانات حیث أمكن أخذ خلیـة جذعیـة مـن الجهـاز العـصبي للجـرذان 
.)٢(وتم زرعها في نقي العظام فأنتجت خالیا دمویة متعددة 

،، الخالیــا ١٠٣: ١٠٢ص/،، الخالیــا الجذعیــة١٤٤ص /العــصر الجینــومي/موســى الخلــف/ راجــع د) ١(
العـــالج بالخالیـــا الجذعیـــة /،، دعلـــى الـــشنقیطي٤٤: ٤٢ص /الجذعیـــة والقـــضایا األخالقیـــة والفقهیـــة

ـــائق واألوهـــام ـــة/ الحق ـــة العلـــوم والتقنی ـــد العزیـــز للعلـــوم مجلـــة /مجل ـــة الملـــك عب فـــصلیة تـــصدرها مدین
م ،، مـشروعیة اسـتخدام الخالیـا ٢٠١٠مـارس -هــ١٤٣١ربیع اآلخر /٩٤العدد/ ٢٤السنة/والتقنیة

.    ،،١٢٥ص / العربي بلحاج/ الجذعیة من الوجهة الشرعیة واألخالقیة
حـول الخالیـا الجذعیـة مـن البـالغین تواجـه على أیة حال إن هذه األبحاث العدیدة التـي تنـشر) ٢(

كثیــر مــن الــصعوبات والتــشكیك فــي بعــض المجــالت العلمیــة، والتــي تعتبــر أن مــا ینــشر فــي 
هذه المواضیع بها بعض المبالغات، ورغـم ذلـك فـإن المجـالت العلمیـة ال تـزال تنـشر أبحـاث 
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تكـون و من ممیزات هذا المـصدر أن الخالیـا الجذعیـة المـأخوذة منـه 
. متطابقة وراثیا في حال أخذها من المریض نفسه

ولكـــــن هنـــــاك بعـــــض الـــــصعوبات فـــــي إمكانیـــــة االســـــتفادة مـــــن الخالیـــــا 
:من هذا المصدر وهيالجذعیة

قلة عددها بتقدم عمر اإلنسان، فكلما تقـدم عمـر الكـائن الحـي قلـت -١
.الخالیا المتخصصة

. راجهاوجودها بعدد قلیل مما یجعل من الصعب عزلها واستخ-٢
. أن قدرتها على التكاثر أقل من الخالیا الموجودة في الجنین-٣
احتمــال وجــود بعــض العیــوب فــي تركیــب الحــامض النــووي فــي هــذه -٤

الخالیا بسبب تعرضها أثنـاء حیـاة اإلنـسان لـبعض المـؤثرات الـضارة 
).  ١(كالسموم واألشعة ونحوها 

.األجنة المسقطة في أي مرحلة من مراحل الحمل-٢
الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة مــن بعــض أنــسجة األجنــة المجهــضة یمكــن

Cells fetal Stemالتــي یتــراوح عمرهــا مــا بــین أربعــة وعــشرة أســابیع وتــسمى 

وتحتوي هذه األجنة على بعـض الخالیـا الجذعیـة  الموجـودة فـي العدیـد مـن أنـسجة 
التنفـــسي، الجنـــین، مثـــل النخـــاع العظمي،الجلـــد، الكبـــد، الجهـــاز الهـــضمي، الجهـــاز 

وغیرها من األنسجة واألعـضاء،ویتم أخـذ هـذه الخالیـا مـن األجنـة المـسقطة تلقائیـا، 

وزرعهـا " أو اإلنـسان سواء من الحیوانات"تم الحصول فیها على خالیا جذعیة من البالغین 
الباثولجي علـى خـط (واستحصاد خالیا أنسجة معینة، ومن ذلك ما جاء في مجلة األمراض 

مــن أن خالیـــا نقــي العظــام اإلنـــسانیة  تــم زرعهـــا ) ٢٠٠١/ ٢٧/٧فـــي " اإلنترنــت  الیــاهو 
وتحویلهــــا إلــــى خالیــــا كلویــــة، وقــــد تــــم البحــــث فــــي معهــــد الــــسرطان اإلمبراطــــوري، والكلیــــة 

الخالیــــا الجذعیــــة /محمــــد علـــي البــــار/ راجــــع د"براطوریـــة لدراســــة الطــــب فـــي بریطانیــــا  اإلم
".  ٤٤والقضایا األخالقیة والفقهیة ص 

/ العربــي بلحــاج/ راجــع مــشروعیة اســتخدام الخالیــا الجذعیــة مــن الوجهــة الــشرعیة واألخالقیــة) ١(
ــــة١٢٥ص  ــــة نظــــرة علمی ــــا الجذعی ــــى /،، د١١١: ١١٠ص/،، الخالی ــــي،دمحمــــد یحی / الفیف

مجلـــة اإلعجــاز العلمـــي ،، الخالیـــا الجذعیـــة / الخالیـــا الجذعیـــة/ صــالح عبـــد العزیـــز الكــریم
.  ٥٢ص /والقضایا األخالقیة والفقهیة
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. ًأو بسبب طبي، وهذا یفتح بابا لعالج كثیر من األمراض
ولكن طریقة الحصول علـى هـذه الخالیـا تبـدو صـعبة ، وغیـر مـضمونة 

تلـة الداخلیـة النتائج مقارنة بالطریقة األولى ، التـي تعتمـد علـى عـزل خالیـا الك
.  )١(للجنین وهي مرحلة التوتیة وزرعها في وسط مغذى 

ــــف/ راجــــع د) ١( ــــا الجذعیــــة ١٤٨ص /طــــب المنــــشأ/ العــــصر الجینــــومي/موســــى الخل ،،  الخالی
. ١٠٢ص /نظرة علمیة،،  الخالیا الجذعیة ٥٣: ٥١ص /والقضایا األخالقیة والفقهیة
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المبحث الرابع
وظیفة الخالیا الجذعیة ومجاالت استخدامها

: یشتمل على ثالثة مطالب
. وظیفة الخالیا الجذعیة: المطلب األول
. مجاالت استخدام الخالیا الجذعیة: المطلب الثاني
اعة الخالیا واألنسجة من الخالیا زر: المطلب الثالث

. الجذعیة
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توجد الخالیا الجذعیة في الجنین، كما توجـد فـي اإلنـسان بعـد والدتـه 
ولها 

. وظائف متعددة في كل منهما
. وظیفة الخالیا الجذعیة في الجنین: أوال

غذیـة الجنـین، واألنـسجة إیجاد الخالیا التي تقوم بتكـوین المـشیمة لت-١
.الالزمه إلنغراسه في الرحم أثناء تخلقه

ـــا -٢ ـــا الجهـــاز متخصـــصةتكـــوین خالی ـــوم بوظـــائف محـــددة، كخالی تق
العــصبي، وخالیــا الجهــاز العــضلي، وخالیــا الجهــاز الرئــوي، وخالیــا 

. الدم وغیرها
. بناء األنسجة واألعضاء الالزمة لتكوین الجنین-٣
. ذعیة في اإلنسان بعد والدتهوظیفة الخالیا الج: ثانیا

ًإمداد الجسم بالخالیا بدال من الخالیا التي تتلف بسبب انتهـاء عمرهـا 
). ١(المحدد في النسیج 

ــــى  ــــدرتها عل ــــا الجذعیة،والســــیما ق وهــــذه الوظــــائف المتعــــددة للخالی
االنقــسام والتكــاثرلتكوین جمیــع أنــواع الخالیــا واألنــسجة،كانت محــل اهتمــام 

ــا ــاحثین، فق ــك الســتخدامها فــي الب ــإجراء األبحــاث والتجــارب علیهــا وذل موا ب
.   العدید من المجاالت

صــالح عبــد العزیــز / محمــد یحیــى الفیفــي،د/،، د١٠٥ص/راجــع الخالیــا الجذعیــة نظــرة علمیــة) ١(
مجلـــة اإلعجــاز العلمـــي ،، الخالیــا الجذعیـــة والقــضایا األخالقیـــة / الخالیـــا الجذعیــة/ الكــریم

.  ٢٢٤: ٢٢٢،، االستنساخ بین العلم والفقه ٢٣: ٢٢ص/والفقهیة
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تقــوم فكــرة االســتفادة مــن الخالیــا الجذعیــة فــي عــالج األمــراض علــى 
اعتبــار قــدرتها أن تعطــي كافــة أنــواع الخالیــا واألنــسجة مثــل خالیــا القلــب، 

والكلى، والدم، والعظام، وبالتالي فإن مستقبلها في مداواة العدید من والكبد، 
.األمراض والتشوهات الخلقیة هو المأمول في األبحاث

فعنــد تــوفر الخالیــا الجذعیــة فإنهــا تحــل محــل الخالیــا المــصابة، أو التــي 
.توقفت وظائفها وذلك عن طریق زراعة الخالیا أو الحقن الوریدي 

الحـدیث عجـز عـن عـالج العدیـد مـن األمـراض، فـإن الخالیـا وبما أن الطـب 
الجذعیة هي األمل بعد اهللا سـبحانه وتعـالى فـي عـالج العدیـد مـن األمـراض 

)١(.
. لذا سوف أقوم بتوضیح دور الخالیا الجذعیة في العالج البشري

. في مجال التكوین اإلنساني ولها فوائد عدیدة منها: أوال
: دي إلـى تخـصص الخالیـا فـي اتجـاه معــینمعرفـة األسـباب التـي تـؤ-١

فمعرفة عمل هذه الخالیا وكیفیة تحویلها إلى خالیـا متخصـصة،مهم 
لفهم المراحل الدقیقة التي یمر بها الجنـین فـي بدایـة تكوینـه، ونمـو 

. أعضائه، ومن ثم معرفة مراحل تطور خلق الجنین
معرفــة الكثیــرعن أســباب التــشوه الخلقیــة التــي تحــدث فــي أعــضاء-٢

. الجسم المختلفة أثناء النمو داخل الرحم 
معرفة أسباب حـدوث اإلجهـاض فـي كثیـر مـن الحـاالت التـي ال نجـد -٣

. ًلها أسبابا واضحة
ـــا -٤ ـــساعد أبحـــاث الخالی ـــث ت ـــة ، حی ـــة أســـباب األمـــراض الممیت معرف

.   ١٠٥ص/ الخالیا الجذعیة نظرة علمیة/ الح بن عبد العزیز الكریمص/ راجع د) ١(
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الجذعیــة علــى معرفــة أســباب األمــراض التــي تــؤدي إلــى المــوت فــي 
بب انقــسام الخالیــا وتخصــصها الغالــب، كالــسرطان الــذي یحــدث بــس

.  )١(غیر الطبیعي 
. في مجال معالجة األمراض : ثانیا

ــب)أ( ــ أمــراض القل ًزراعــة خالیــا عــضلیة ســلیمة قــد یقــدم أمــال جدیــدا : ـ ً
للمرضى الذین یعانون من أمراض القلب المزمنة التي تجعل القلب غیر قـادر 

تكــوین خالیــا عــضلیة علــى ضــخ الــدم بكمیــات كافیــة، ویتمثــل هــذا األمــل فــي
قلبیـــة مــــن الخالیـــا الجذعیــــة المختلفــــة، ومـــن ثــــم زراعتهــــا فـــي عــــضلة القلــــب 
الــــضعیفة، وذلــــك بهــــدف القــــدرة الوظیفیــــة للقلــــب الــــضعیف، ولقــــد تــــم بالفعــــل 
ٕاســتخدام الخالیــا الجذعیــة لعــالج حــاالت تلــف عــضلة القلــب فــي الفئــران ،وان 

ى أظهــرت أن الخالیــا الجذعیــة وحیوانــات أخــر) ٢(التجــارب األولیــة فــي الفئــران
التــي زرعــت فــي القلــب نجحــت فـــي إعــادة تأهیــل أنــسجة القلــب وأدت عملهـــا 

.)٣(باالشتراك مع الخالیا األصلیة 

الخالیــا الجذعیــة والقــضایا /،،محمــد علــى البــار١٥٥العــصر الجینــومي ص /موســى الخلــف/ راجــع د) ١(
الخالیــا /محمــد یحیــى الفیفــي./ أ/ّصــالح بــن عبــدالعزیز الكــریم/د.،،أ٢٢، ١٩األخالقیــة والفقهیــة ص

/ الخالیــا الجذعیــة نظــرة علمیــة/ ز العلمــي،، صــالح بــن عبــد العزیــز الكــریممجلــة اإلعجــا/ الجذعیــة
ــــد الهــــادي مــــصباح١٠٥ص ــــي بلحــــاج٢٤ص/ العــــالج الجینــــي/،،عب مــــشروعیة اســــتخدام /،، العرب

. ١٢١ص/ الخالیا الجذعیة من الوجهة الشرعیة واألخالقیة
مجلـة اإلعجـاز / الجذعیـةالخالیـا /محمـد یحیـى الفیفـي./ أ/ّصالح بن عبدالعزیز الكریم/أ د) ٢(

. هـ ١٤٢٢شوال ١١العدد /العلمي
وزمـالؤه مـن الوصـول إلـى إنتـاج " لـورین فیلـد " األمریكیـة تمكـن " إندیانا " في كلیة الطب بجامعة ) ٣(

من هذه الخالیا الجنینیة في الفئـران ، ولقـد تـم بالفعـل اسـتخدام % ٩٩خالیا عضلة القلب بنسبة 
الج حاالت تلف عضلة القلب في الفئران ، حیث تـم تحـضیر خالیـا عـضلة الخالیا البشریة األم لع

القلب من هذه الخالیا الجنینیة األم ، وتم زراعتها عن طریـق الحقـن فـي قلـب تـالف ألحـد الفئـران 
بسببب جلطة في أحد الشرایین التاجیة ، وقد كانت النتیجة مذهلة ، حیث عـاد هـذا الجـزء التـالف 
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وتعد هذه النتائج المبهرة مـن العوامـل المـشجعة لتجربتهـا علـى اإلنـسان 
فـــي حـــاالت هبـــوط عـــضلة القلـــب، أو جلطـــات الـــشرایین التاجیـــة،حیث یمكـــن 

ًالقلــب إلــى العمــل والحیــاة مــن خــالل حقنــه مــن تلــك الخالیــا بــدال مـــن إعــادة 
.  )١(انتظار عملیة زراعة القلب وما یتبعها من مضاعفات 

وقــد توصـــل علمـــاء فـــي بریطانیـــا إلــى زرع جـــزء مـــن قلـــب اإلنـــسان مـــن 
، الـذي "مجـدي یعقـوب " وقـال جـراح القلـب الـسیرخالیا جذعیة للمـرة األولـى،

ثین، أنــه ســیكون بإمكــان األطبــاء فــي غــضون ثالثــة أعــوام تــرأس فریــق البــاح
.. البدء في استعمال أجزاء من القلب تمت زراعتها اصطناعیا

البریطـــاني أنهـــم توصـــلوا إلـــى "  هارفیلـــد"ویقـــول البـــاحثون فـــي مستـــشفى 
النجــــاح بــــزرع خالیــــا تعطــــي نــــسیجا یعمــــل بالطریقــــة نفــــسها التــــي تعمــــل بهــــا 

. صمامات القلب
لصحیفة الجاردیان البریطانیة أنه سیتم التوصل الـى زرع وقال یعقوب

.  )٢(أعوام١٠قلب كامل انطالقا من خالیا جذعیة في غضون 
.أمراض الجهاز العصبي)ب( 

إعادة بناء خالیا  الجهاز العصبي بالخالیـا الجذعیـة، هـي المـسار البحثـي 
المـخ البـشري الحدیث للعالج، ذلك ألن جمیع كتب علم األعصاب، تشیر إلـى أن

١٩٩٠والحبل الشوكي ال تتجدد خالیاهما على اإلطالق عندما تموت، وفي عام 
اكتشف علماء األعصاب أن بعض أجزاء من المخ البشري البالغ یمكن أن یجـدد 
بعض الخالیـا العـصبیة، بـل وجـدوا أن الخالیـا العـصبیة الجدیـدة، مـصدرها خالیـا 

محـل الخالیـا القدیمـة ولكـي تعمـل بكفـاة ، ودخلـت الخالیـا الجدیـدة لتحـلإلى العمل مرة أخرى 
) . ٢٨ص /العالج الجیني/ د عبد الهادي مصباح.أ(تامة 

.٢٨ص /العالج الجیني/ د عبد الهادي مصباح.أ) ١(
٢٠٠٧أبریـــل ٠٢اإلثنـــین / مقـــال منـــشور تحـــت عنـــوان صـــمامات للقلـــب مـــن خالیـــا جذعیـــة) ٢(

news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid
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لخالیــا الجذعیــة العــصبیة لهــا القــدرة جذعیــة عــصبیة،وأوضح البــاحثون أن هــذه ا
نقـصد –على أن تتمایز وتعطي جمیع أنواع الخالیا في الدماغ، وهـذا االكتـشاف 

ًأعطـت وعـدا إلصـالح مـا یعطـب مـن –القدرة في جهازالخالیا العـصبیة المركزیـة 
الخالیا المتـسببة للعدیـد مـن أمـراض الجهـاز العـصبي والتـي فـي مقـدمتها مـرض 

). لل الرعاشالش(باركنسون 
كمـــا أن للخالیـــا الجذعیـــة أهمیـــة كبـــرى فـــي عـــالج الخالیـــا العـــصبیة 

أو معالجــة الــشلل النــاتج ) مــرض الخــرف ( المریــضة مثــل معالجــة الزهــایمر
عن الجلطة، أو تآكل األنسجة العصبیة، أو مرض الضمور العـضلي النـاتج 

. )١(عن التصلب الوحشي للنخاع الشوكي
مـن تحـضیر هـذه الخالیـا " جونزهـوبكنز"امعـة وقد تمكن العلماء فـي ج

بالتعـــاون مـــع شـــركة " جیرهـــارت."العـــصبیة اآلدمیـــة فـــي المـــزارع بواســـطة د
ـــــة وكـــــذلك بالتعـــــاون مـــــع د" جیـــــرون" فـــــي جامعـــــة " تومـــــسون."األمریكی
وذلك من الخالیا الجنینیة البشریة األم ، والتجارب "مادیسون-ویسكونسین"

بعـض المرضـى مـن البـشر، وسـوف یكـون في طریقها للتجربة العملیة على
ًهذا فتحا في عالم الطب خالل القرن القادم ، حیث یوجد عالج لمعظـم هـذه 
ٕاألمراض المستعصیة عن طریق حقن الخالیا العـصبیة واعادتهـا إلـى العمـل 

. مرة أخرى 
مــن الحــصول " تیــرانس دیكــون."فقــد تمكــن د" هارفــارد"أمــا فــي جامعــة

، من خالل زراعـة هـذه الخالیـا الجنینیـة األم فـي على خالیا عصبیة جدیدة 
مخ فار ناضج ، وبعد فترة تحولت هذه الخالیا الجنینیة إلى خالیا عصبیة ، 
وبدأت في إفـراز إنـزیم فـي غایـة األهمیـة ،إلنتـاج مـادة مـن أهـم الموصـالت 

ـــد الهـــادي مـــصباح) ١( ـــدالعزیز الكـــریم/د.،، أ٢٩ص /العـــالج الجینـــي/ راجـــع عب ـــن عب / ّصـــالح ب
.  ١٠٦ص / الخالیا الجذعیة نظرة علمیة
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والتي یـؤدي نقـصها إلـى اإلصـابة " الدوبامین"العصبیة في المخ ،وهي مادة 
ل الرعاش أو مرض باركنـسون ، وهـي أیـضا فـي غایـة األهمیـة بمرض الشل

واالكتئـاب النفــسي "الـشیزوفرانیا "بالنـسبة لكثیـر مـن األمـراض النفـسیة مثـل 
وغیرهـــا ، وقـــد أخـــذت هـــذه الخالیـــا العـــصبیة الجدیـــدة نفـــس شـــكل الخالیـــا 
العصبیة الموجودة بالمخ ،والعلماء یبحثـون اآلن فیمـا إذا كـان هـذا التكنیـك 

ًال للتطبیق أیضا على اإلنسان ، وبذلك یمكن أن تحل أكبر المشاكل التي قاب
تواجه الطب حتى اآلن، وهي عـدم تجـدد الخالیـا العـصبیة التالفـة حیـث أننـا 

ًكنا نعتقد دائما أن الخالیا العصبیة التي تتلف التتجدد أبدا  ً)١(     .
مــن النــوع فــي العدیــد مــن األشــخاص الــذین یعــانون:ـــ أمــراض الــسكري)ج(

ــــسكري یتعطــــل إنتــــاج األنــــسولین مــــن الخالیــــا ) type I(األول  مــــن ال
. )٢("النجرهانز"البنكریاسیة المنتجة له التي تعرف بجزر 

وعلــى الــرغم مــن أن األنــسولین یعطــى لهــؤالء المرضــى بــصفة یومیــة 
عـــصاب ،والعـــین ،إال أنهـــم یعـــانون مـــن مـــضاعفات كثیـــرة فـــي الكلـــى ،واأل

. إلخ وخاصة مع مرور الزمن وتقدم السن ..یة،واألوعیة الدمو
واآلن أصبح من حق العلماء أن یفكروا من خـالل هـذا التقـدم الرهیـب 
فــي مجــال التكنولوجیــا الحیویــة فــي إیجــاد عــالج حاســم لهــذا المــرض ،عــن 
طریــق استنــساخ خالیــا بنكریــاس تنــتج األنــسولین اآلدمــي مــن تلــك الخالیــا 

ًض ، حیث تنتج له األنسولین ذاتیا مرة أخرى الجذعیة ، وزراعتها في المری
إلى األبد ، وبـدون حـدوث كون القضاء على مرض السكرومدى الحیاة ، لی
.)٣(آیة مضاعفات 

.  ٢٩ص /العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح) ١(
مجلــة اإلعجــاز / یــةالخالیــا الجذع/محمــد یحیــى الفیفــي./ أّصــالح بــن عبــدالعزیز الكــریم ،/د.أ) ٢(

. العلمي 
.  ٣٠ص /العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح)٣(
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: معالجة األنواع المختلفة للسرطان)د(
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مثـل سـرطان الدم،وســرطان الـصدر،وغیرهما، وذلـك عــن طریـق زراعــة 
یـا الـدم، وذلـك بحقـن المـریض المـصاب خالیا نخاع العظـام التـي تـصنع خال

بالسرطان بهذه الخالیا الجذعیة قبل معالجتـه بالمحالیـل الكیمیائیـة واألشـعة 
. النوویة 

ولقــد تحققــت خطــوات هائلــة فــي طریــق تحقیــق هــذا األمــل فقــد تمكــن 
في الوالیات المتحدة من " جورجیا"علماء في مستشفى كلیة الطب في والیة 

وقــاموا باســتخالص خالیــا " الیوكیمیــا " رطان الــدم عــالج ســیدة مــصابة بــس
جذعیــة مــن دمهــا  وحفظوهــا مجمــدة، ثــم تعرضــت الــسیدة بعــد ذلــك لعــالج 
كیماوي لقتل الخالیـا الـسرطانیة الموجـودة فـي نقـي العظـام، ثـم زرع الخالیـا 
ًالجذعیــة، فأعــادت هــذه الخالیــا بنــاء نقــي العظــام جدیــدا ســلیماً  خالیــا مــن  ً

.)١("الیوكیمیا "
: عالج كسور العظام)هـ(

هناك بعض الكسور التـي یحـدث فیهـا تفتیـت لجـزء مـن العظمـة، ممـا 
یـؤدي إلــى وجــود فجـوة كبیــرة بــین طرفــي الكـسر، وال یمكــن أن یلتــئم الكــسر 
على هذا الحال، فحتى الجراحة ال تصلح إال في حـاالت معینـة إلصـالح هـذا 

فـي الجـبس لـسنوات طـوال، ٕالعیب، واذا ترك المریض هكذا، فـسوف یـستمر
وقد یجري العدید من العملیات التي سوف تنتهـي بالفـشل وبعاهـة مـستدیمة 

 .
والــذي یمكــن أن یحــدث فــي هــذه الحــاالت هــو عمــل قالــب مــن البــولیمرات 
علــى مقــاس الجــزء النــاقص مــن العظــام، ثــم یــتم حقنــه بــالبروتین المحفــز لنمــو 

جویف هذا الفراغ مـن القالـب بحیـث تلتـئم العظام، والذي ینتج خالیا للعظام تمأل ت

ومــا ٢٣٥ص"/الخالیــا الجذعیــة والــسرطان "ثــورة جدیــدة فــي عــالم الطــب /خالــد حامــدي/ د.أ) ١(
.  : م٢٠٠٧الطبعة األولى /الناشر دار األحمدي/بعدها 
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.)١(العظام بالكامل
وقـــد تمكـــن فریـــق طبـــي مـــصري مـــن عـــالج حالـــة كـــسر فـــي العظـــام 
اســتمرت ثمانیــة أشــهرغیر ملتئمــة، بعــد معانــاة اســتمرت خمــس ســنوات مــن 
ــي مــع هــالم الــصفائح  ــع العظمــي البروتین ــدمج الترقی ــة، ب ــات الجراحی العملی

ـــا ـــة المطعمـــة بالخالی ـــل المستحـــضرات الدموی ـــون ك ـــى أن تك ـــة، عل الجذعی
مستخرجة من المریض الذي سیتم إجـراء الجراحـة لـه لتفـادي أي عـدوى أو 
إحــداث تفاعــل منــاعي، وكــان الهــدف مــن الدراســة الوصــول إلــى الطریقــة 

.)٢(المثلى لتحضیر هالم الصفائح الدمویة وفصل الخالیا الجذعیة 
". عدم الخصوبة " أمراض العقم )و(

مــن مــشاكل اإلخــصاب % ٧٥تتــسبب مــشكلة الحیوانــات المنویــة فــي 
عنــد الرجــال، ویقــدر عــدد الحیوانــات المنویــة التــي یقــذفها الرجــل فــي المــرة 

ـــین  ـــراوح عـــددها ب ـــوي ، وال ٧٥٠و ١٠٠الواحـــدة ، یت ـــوان من ـــون حی ملی
لتخــصیب " فــالوب " یــتمكن ســوى بــضع مئــات فقــط مــن الوصــول إلــى قنــاة 

. بویضة المرأة 
وأما عن أحدث األبحاث العالمیة لعالج العقم بالخالیا الجذعیة، فقـد 

البریطانیـة أن الحیـوان المنـوي الـذي یـتم " نیوكاسـل"أثبت أطباء من جامعـة 
ًتنمیته معملیاً  یكون مهیئـا النتـاج جنـین حـي، وبهـذه الخطـوة مـن الممكـن 

أصــالبهم مــساعدة الرجــال المــصابین بــالعقم علــى أن یكــون لهــم أبنــاء مــن 
إلى بنـوك للحـصول –على حد قولهم –ًبالطرق البیولوجیة بدال من اللجوء 

على حیوان منوي من الغیر، 

. ٣٢ص /العالج الجیني/د عبد الهادي مصباح.أ) ١(
٦عدد / مقال منشور بجریدة األهرام/شهور بالخالیا الجذعیة٨ج كسرفي العظام استمر عال) ٢(

.   م٢٠٠٨مایو 
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.)١(وهذا محرم في اإلسالم 
: الحروق والتئام الجروح)ن(

ـــشوه  ـــم والت ـــة األل ـــة تكـــون فـــي غای ـــاك حـــروق مـــن الدرجـــة الثالث هن
رقیـع الجلـد، حیـث إن واإلعاقة، بحیـث ال ینفـع معهـا أي نـوع مـن عملیـات ت

مساحة الحرق أو الجرح تكون هائلة، ولقد أصبح من المتـاح اآلن تحـضیر 
ــتم مــن خاللهــا تحــضیر أي  ــا األم الجنینیــة، حیــث ی ــد  مــن خالی خالیــا الجل
مساحة من الجلـد لتغطیـة الجـسم بأكملـه، وسـوف یـستفید مـن هـذه الخالیـا 

ــست ــذین ســوف ی ــر مــن مرضــى الحــروق والتــشوهات، ال عیدون شــكلهم الكثی
.)٢(الطبیعي وقدرتهم وجمالهم 

: ثالثا في مجال األدویة والعقاقیر
ــد مــن  ــار وتطــویر العدی ــة فــي اختب ــا الجذعی ــستخدم الخالی یمكــن أن ت
العقاقیر ودراسة مدى تأثیرها، وآثارها الجانبیة، فعلى سبیل المثال یمكـن أن 

المنتقــاه مــن الخالیــا تختبــر األدویــة الجدیــدة،على الخطــوط الخلویــة المعینــة 
الجذعیــة، ودراســة تــأثیر العقاقیرعلیهــا، ثــم االنتقــال بعــد ذلــك إلــى التجــارب 
ًعلــــى اإلنــــسان،وذلك یــــوفر وقتــــا وجهــــدا ویجنــــب الكثیــــر مــــن األعــــراض  ً

.)٣(الجانبیة
ًفالخالیا الجذعیة أمال في الـشفاء بعـد اهللا سـبحانه وتعـالى فـي عـالج 

. كثیر من األمراض
ًأن هـذه األبحـاث تعطـي آمـاال كبیـرة إال أنـه ال یـزال هنـاك وبالرغم مـن

الكثیر من الجهد الذي یتوجب بذله قبل تحقیق هذه اآلمـال، فهنـاك تحـدیات 

/ ٧ص/ مقــــال منــــشور بجریــــدة األهــــرام/عــــالج مئــــات األمــــراض باســــتخدام الخالیــــا الجذعیــــة) ١(
.  م٢٠٠٧األربعاء / یونیو٢٧عدد

.  ٣١ص /العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح) ٢(
. ٢٠: ١٩ص/الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیة/د علي البارمحم) ٣(
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ًتقنیة البد من التغلب علیها أوال قبل البدء فـي تطبیـق هـذه االكتـشافات فـي 
العیـــادات الطبیـــة، ومـــع أن هـــذه التحـــدیات كبیـــرة وصـــعبة إال أنهـــا لیـــست 

. )١(ستحیلة م




مجلة اإلعجاز العلمي  / الخالیا الجذعیة/محمد یحیى الفیفي./ أ/ّصالح بن عبدالعزیز الكریم/د.أ) ١(



-٢٠٠٩-

ــستخدم : مفهــوم عملیــة زراعــة الخالیــا واألنــسجة ــة ی ــة جراحی هــي عملی
فیهـا أنــسجة حیــة بـشریة أوحیوانیــة، ذات أعمــار مختلفـة لعــالج العدیــد مــن 

.)١(األمراض
ة الستینات من نقي وقد بدأت عملیة زراعة األنسجة والخالیا منذ بدای

من األجنة لعـالج خالیـا مـن الغـدة الكظریـة فـوق الكلیـة، ) النخاع ( العظام 
أو مــن بعــض خالیــا الــدماغ، وتؤخــذ هــذه الخالیــا مــن األجنــة فــي األســبوع 

انون مـن الحادي عشر والثاني عـشر، وتـزرع فـي أدمغـة المرضـى الـذین یعـ
لتجـارب فـي المكـسیك، وقـد قامـت هـذه ا) الباركنـسوم(مرض الشلل الرعـاش

والسوید، ثم تبعتهما الوالیات المتحدة، ویـتم فـي كثیـر مـن المعامـل عملیـات 
استزراع سالالت مـن خالیـا مـأخوذة مـن األجنـة، وجعلهـا تنمـو بخصائـصها 

.)٢(المنفردة الستخدامها في أغراض شتى
ات وتتم عملیة زراعة الخالیا واألنسجة من الخالیا الجذعیة من خالل الخطو

: اآلتیة 
الحصول علـى خالیـا جذعیـة جنینیـة لتكـوین خالیـا وأعـضاء الجـسم -١

. المختلفة 
جعل هذه الخالیا تنقسم وتتكـاثر إلـى مـاال نهایـة، وتوجیههـا لتكـوین -٢

خالیــا العــضو المــصاب، وهــذا االنقــسام الالنهــائي لهــذه الخالیــا یــتم 
ث یـستخدم حیـ" التیلومیریز " الحفاظ علیه من الموت بواسطة إنزیم 

. ثورة جدیدة في عالم الطب" الخالیا الجذعیة" محاضرة / صدیقة العوضي/ د) ١(
الموقـــــــــــــف الفقهـــــــــــــي واألخالقـــــــــــــي مـــــــــــــن قـــــــــــــضیة زرع /بـــــــــــــارمحمـــــــــــــد علـــــــــــــي ال/راجـــــــــــــع د) ٢(

م،، ١٩٩٤-هـــ١٤١٤الطبعــة األولــى /طبعــة دار القلــم الــدار الـشامیة/٢٠٠ص/األعـضاء
بحث منـشور ( إجراء التجارب على األجنة المجهضة واألجنة المستنبتة /محمد علي البار/د

) . ١٣٣٦/ ٦بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي 
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.)١(لكي تظل الخالیا في حالة تكاثر وانقسام  
.بعد حقن الخالیا الجذعیة تتجه مباشرة إلى مكان العضوالمصاب-٣
األعــضاء المــصابة تكــون األوعیــة الدمویــة فیهــا منقبــضة وضــیقة -٤

ــدم  ــا ال ــة الدمویــة، یمنــع خالی ومتهتكــة، فهــذا اإلنقبــاض فــي األوعی
وصــول إلــى األنــسجة، وبالتــالي الحمــراء والحاملــة لألكــسجین مــن ال

. یحدث نقصا باألكسجین في هذه األماكن
وبما أن الخالیا الجذعیة كبیرة الحجـم، فإنهـا ال تـسطیع المـرور فـي -٥

هـــذه األوعیـــة الدمویـــة، لـــذا تـــستقر فـــي مكانهـــا، وتنمـــو الخالیـــا 
.الجذعیة، وتنسخ نفسها

الخالیــا وفـي المكــان الجدیـد الــذي نمـت فیــه الخالیـا الجذعیــة، تقـوم-٦
المجاورة بتنـشیط هـذه الخالیـا الجذعیـة لتتحـول إلـى خالیـا مـشابهة 

. لها
عنــدما تــصبح الخالیــا متخصــصة ومــشابهة لخالیــا األنــسجة، حینئــذ -٧

عـضالت –أعـصاب ( تستطیع التحور لتكوین أوعیـة دمویـة جدیـدة 
.)٢(وغیر ذلك من األعضاء ) بنكریاس –كبد -

: مصباحیقول الدكتور عبد الهادي
من المعتقـد أن زراعـة األنـسجة والخالیـا سـوف تكـون هـي الطریقـة " 

ــم هندســة  ــذي حــدث فــي عل ــل ال ــدة مــن نوعهــا، بعــد هــذا التقــدم الهائ الفری
األنسجة، والتي تساعد على إنقاذ عدد كبیر مـن األشـخاص، الـذین هـم فـي 
أمـــس الحاجـــة إلـــى نقـــل عـــضو مـــن األعـــضاء، مـــع قلـــة عـــدد المتبـــرعین 

ًهم، فزراعــة الخالیــا واألنــسجة تعتبــر بــدیال لزراعــة األعــضاء مــن بأعــضائ

.  ٢٢ص/العالج الجیني/ مصباحعبد الهادي /راجع د) ١(
.ثورة جدیدة في عالم الطب" الخالیا الجذعیة" محاضرة / صدیقة العوضي/ د) ٢(



-٢٠١١-

المتبرعین ، والتي تعد عملیة كبیرة ومكلفـة للغایـة، ومیـزة هـذه الطریقـة أنـه 
یمكن معرفة حدوث المرض قبل أن یحدث تلف للعـضو، فعلـى سـبیل المثـال 

فــي زراعــة خالیــا الكبــد یمكــن أن تنــشط الخالیــا الــسلیمة الباقیــة الموجــودة 
الكبد المتلیف، ولكنها ال تعمل، فدخول الخالیـا الجدیـدة علیهـا، بمـا تحتویـه 
من عوامـل النمـو تـساعد علـى عودتهـا إلـى عملهـا ونـشاطها وحیویتهـا مـرة 

.)١"(أخرى 
رئــیس االتحــاد الــدولى للعــالج بالخالیــا : حــسني ســالمة/ یقــول الــدكتور

ان هــذه " العینــي الجذعیــة وأســتاذ الكبــد والجهــاز الهــضمي بطــب القــصر 
الطریقة سوف تساعد فـي عـالج مالیـین مـن مرضـى الكبـد الـذین یحتـاجون 
إلــى زراعــة الكبــد، ویــسافرون إلــى الــصین أو یموتــون بــسبب ارتفــاع تكلفــة 
عملیة زراعة الكبد، باإلضافة إلى أن هذه الطریقة ال تحتاج إلـى متبـرع ألن 

لي ال یحتـاج إلـى أدویـة الخالیا الجذعیة موجـودة فـي جـسد اإلنـسان، وبالتـا
.)٢(" لتثبیط الجهاز المناعي 

.  ٢١ص/العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح/راجع د) ١(
الـسنة /٣ص/جریـدة صـوت األزهـر/ العالج بالخالیا الجذعیة أمل جدید ینقذ مالیین المرضـى) ٢(

.   م٢٠٠٦بردیسم/ ٣٧٨العدد /الثامنة
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المبحث الخامس 
مشروعیة التداوي بالخالیا الجذعیة 
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املبحث اخلامس
مشروعية التداوي باخلاليا اجلذعية

یشجع اإلسالم البحث العلمي وطلب العلم في جمیع المجاالت التي ال تنـافي 
ألنـه یزیـد مـن ارتبـاط العبـد بربـه ویقـوي إیمانـه العقیدة، وال تتعارض معها،

ِوفــي: (،ویحــث علــى التبــصر فــي الكــون، والــنفس كمــا فــي قولــه تعــالى  َ
َْأنفــسكم ُ ِ ُ ََأفــالْ َتبــصرونَ ُ ِ َإنمــا: (... وقولــه عزوجــل.)١()ُْ َیخــشىَِّ ْ َاللــهَ ْمــنَّ ِ
ِعباده ِ ُالعلماءَِ َُ َ ْ ... ()٢( .

مـن أكثـر االكتـشافات الطبیـة Stem Cellsة ویعد اكتشاف الخالیا الجذعیـ
ًالحدیثة أهمیة ، وبالرغم من أن اكتشاف الخالیا الجذعیة حـدیث نـسبیا ،إال 
ًأنهــا نالــت الكثیــر مــن االهتمــام ،إذ یعــول علیهــا العلمــاء أن تكــون مــصدرا 
ًمهما لعالج الكثیر من األمـراض المزمنـة واإلصـابات الخطیـرة علـى نحـو مـا 

فقــد ذكــر األطبــاء مــصالح كثیــرة تترتــب علــى اســتخدام الخالیــا ًبینــا ســابقا ،
الجذعیة في التداوي وزراعة األعضاء والتجارب العلمیة ،یعود معظمها إلـى 

إما أن یكون مباشـرة وهذا العالج عالج أمراض مستعصیة أو الوقایة منها، 
باســتخدام بعــض مــن خالیــا األجنــة ،حیــث یــتم أخــذ أنــسجة وخالیــا األجنــة 

ــسان المج ــال األنابیــب ،وزراعتهــا فــي إن ــة الفائــضة عــن أطف هــضة ،أواألجن
یعاني من مرض الشلل الرعاش، أوالخرف، أو غیرهما من األمراض ،وكـذلك 
ًاســتخدام عملیــة االستنــساخ العالجــي للحــصول علــى العــضو المطلــوب بــدال 
ٕمن انتظـار متبـرع واسـتخدام أدویـة لتثبـیط الجهـاز المنـاعي ،وامـا أن یكـون 

الج بالخالیـا الجذعیـة بــصورة غیـر مباشـرة ،وذلــك بالتوصـل إلـى معــارف العـ
مــن هــذه طبیــة تمكــن األطبــاء مــن العــالج والوقایــة مــن األمــراض، وبــالرغم 

. سورة الذاریات ٢١اآلیة ) ١(
. سورة فاطر ٢٨یة آلجزء ا)٢(
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المــصالح التــي تترتــب علــى اســتخدام الخالیــا الجذعیــة فــي التــداوي ،إال أنــه 
یمكن القول بأن هنـاك بعـض المفاسـد التـي یمكـن أن تترتـب علـى اسـتخدام 

.الخالیا الجذعیة منها انتشاراإلجهاض 
: ولهذا أوجب اإلسالم إحاطة أبحاث الخالیا الجذعیة بضوابط شرعیة منها 

. أال یكون إجراء هذه البحوث متعارضا مع نص من نصوص الشریعة -١
.أن تكون أهدافها مشروعة ومتوافقة مع مقاصد الشریعة -٢
. لخلق أال تؤدي إلى اإلضرار بأحد من ا-٣
أال یؤدي إجراؤها أو تطبیق نتائجها إلـى مفاسـد متـساویة مـع مـصالحها أو -٤

. أعظم ،ألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
ــــــشریعة -٥ أال یــــــؤدي إجراؤهــــــا إلــــــى اخــــــتالط األنــــــساب ألن مــــــن مقاصــــــد ال

.المحافظة على النسب 
. أال یتنافي إجراء هذه البحوث مع كرامة اإلنسان -٦
تئذان مـــــن تؤخـــــذ مـــــنهم الخالیـــــا الجذعیـــــة أو تجـــــرى علـــــیهم البحـــــوث اســـــ-٧

.)١(ًاحتراما للملكیة الخاصة 
ویختلــــف الحكـــــم علـــــى مــــشروعیة التـــــداوي بالخالیـــــا الجذعیــــة فـــــي الـــــشریعة 
ــــــا  ــــــا، وللخالی ــــــه هــــــذه الخالی ــــــذي أخــــــذت من اإلســــــالمیة بحــــــسب المــــــصدر ال

:الجذعیة مصادر عدیدة منها
.مرحلة من مراحل الحمل األجنة المجهضة في أي -١
. األجنة الفائضة عن التلقیح الصناعي لطفل األنابیب -٢
.االستنساخ العالج -٣
. الحبل السري عند الوالدة -٤

ـــة الغامـــدي /د) ١( ـــا الجذعیـــة /بدری مجلـــة العلـــوم / موقـــف اإلســـالم واألدیـــان األخـــرى مـــن الخالی
.هـ ١٤٣١ربیع اآلخر /٩٤والتقنیة العدد
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. الخالیا الجذعیة المأخوذة من الخالیا الجسدیة -٥
ولمــــا كـــــان الحكــــم علـــــى الــــشئ فـــــرع عـــــن تــــصوره، فـــــإنني لكــــي أقـــــف علـــــى 

ـــــه اإلســـــالمي مـــــن مـــــش ـــــف الفق ـــــة، البـــــد موق ـــــا الجذعی روعیة التـــــداوي بالخالی
مــــن بیــــان حكــــم الحــــصول علــــى الخالیــــا الجذعیــــة مــــن مــــصادرها المختلفــــة، 

.   وهذا هو سوف أقوم ببیانه من خالل المباحث اآلتیة 



-٢٠١٦-

المبحث السادس
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من األجنة المجهضة واالستفادة 

التداويمنها في 
وزراعة األعضاء والتجارب العلمیة 

. ماهیة األجنة: المطلب األول
. ماهیةاإلجهاض: المطلب الثاني
. حكم اإلجهاض: المطلب الثالث

حكم الحصول على الخالیا الجذعیـة مـن األجنـة : المطلب الرابع
. المجهضة تلقائیا واالستفادة منها

ــ: المطلــب الخــامس ــى الخالی ا الجذعیــة مــن حكــم الحــصول عل
. األجنة المجهضة عمدا واالستفادة منها

حكــم الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة مــن : المطلــب الــسادس
. واالستفادة منهااألجنة المشوهة
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املبحث السادس 
حكم احلصول على اخلاليا اجلذعية من األجنة اهضة واالستفادة 

لميةمنها يف التداوي وزراعة األعضاء والتجارب الع
قبل الخوض في حكم الحصول على الخالیا الجذعیة ومدى مشروعیة 
ـــة  ـــتم الحـــصول علیهـــا مـــن األجن ـــي ی ـــة الت ـــا الجذعی االســـتفادة مـــن الخالی
المجهضة في التداوي وزراعـة األعـضاء والتجـارب العلمیـة، یجـب علینـا أن 
نلقـــي الـــضوء علـــى ماهیـــة األجنـــة، وماهیـــة اإلجهـــاض،وحكم اإلجهـــاض 

نـــة المجهـــضة أحـــد مـــصادر الخالیـــا الجذعیـــة وذلـــك مـــن خـــالل باعتباراألج
. المطالب اآلتیة




معنى الجنین في اللغة واالصطالح 
ــین لغــة فعیــل بمعنــى مفعــول، وهــو مــشتق مــن جــن أي اســتتر، وســمي :الجن

ْواذ"جنینــا ألنــه اســتجن أي اســتتر فــي بطــن أمــه، وفــي التنزیــل َُْأنــتمَِٕ ٌنــةَِأجْ ِفــيَّ
ِبطون ُ ُْأمهـاتكمُ َُ ِ فـالجنین هـو الولـد فـي الـبطن وهـذا یـشمل الولـد مـن مرحلـة )١(" َّ

.)٢(النطفة، فالعلقة، فالمضغة، ثم بعد نفخ الروح 
: معنى الجنین في االصطالح عند الفقهاء

الولــد مــا دام فــي الــرحم ویكفــي اســتبانة بعــض خلقــه كظفــر :عرفــه األحنــاف
. )٣("وشعر

. سورة النجم٣٢جزء اآلیة ) ١(
٢٠٣/القرآنغریبفيالمفردات/األصفهانىبالراغبالمعروفدمحمبنالحسینالقاسمأبوراجع ) ٢(

دمـشق-الـشامیةالـدارالقلـم،دار: الناشـر/الـداوديعـدنانصفوان: المحقق/ جن/الجیمكتاب/
جـــن،، المعجـــم / فـــصل الجـــیم/ ٩٢/ ١٣لـــسان العـــرب ،،هــــ١٤١٢-األولـــى: الطبعـــة/بیـــروت

.  جن/باب الجیم/١٤٠/ ١الوسیط 
الــدرعلــىالمحتــاررد/عابــدینابــنالحنفــيالدمــشقيعابــدینالعزیــزعبــدبــنعمــربــنینأمــمحمــد) ٣(

. م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثانیة،: الطبعةبیروت-الفكردار: الناشر/٦/٥٨٧المختار
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.)١(ولدأنهیعلممماعلقةأومضغةمنطرحتهماكل:المالكیة عرفه 
ــه الــشافعیة  ــابــهیكــونمــاوأقــل: عرف حتــىوالعلقــةالمــضغةیفــارقأنجنین

.)٢(ذلكأشبهماأوعینأوظفرأوأصبعآدميخلقمنشيءمنهیتبین
علقـةبإلقـاءالخفیـاولـوإنـسانخلـقبعـضفیـهتبینماوهو: عرفه الحنابلة

.)٣(ولداتسمىالألنهاومضغة
نجـــد أن الفقهـــاء الثالثـــة األحنـــاف والـــشافعیة : بـــالنظر إلـــى هـــذه التعریفـــات

والحنابلــة  أخرجــوا مــن التعریــف العلقــة والمــضغة، وبــذلك یكــون تعــریفهم غیــر 
جـــامع، أمـــا المالكیـــة فـــشمل تعـــریفهم المـــضغة والعلقـــة فتعـــریفهم جـــامع مـــانع 

.  لیه الجنین، ومنع دخول غیره فیهلشموله على ما یطلق ع
بعــض األطبــاء یطلــق لفــظ الجنــین علــى :معنــى الجنــین عنــد األطبــاء 

الولـــد فـــي بطـــن أمـــه عنـــدما یظهـــر علیـــه الطـــابع اإلنـــساني بتكـــوین األجهـــزة 
المعروفـة لإلنــسان، ویكــون ذلــك فیمــا بــین الـشهر الثالــث مــن الحمــل إلــى حــین 

ي بطــن أمــه إذا اكتملـــت بنیتــه، وكـــان الــوالدة، ویقــصره بعـــضهم علــى الولــد فـــ

بدایة/الحفیدرشدبابنالشهیرالقرطبيالولیدأبورشدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد) ١(
بـــــــدون: الطبعـــــــة/القـــــــاهرة–الحـــــــدیثدار: الناشـــــــر/١٩٩/ ٤/صدالمقتـــــــونهایـــــــةالمجتهـــــــد

. م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: النشرتاریخ/طبعة
دار: الناشـر/٨/٣٥٦/المزنـيمختـصر/المزنـيإبـراهیمأبـوإسـماعیل،بـنیحیـىبنإسماعیل) ٢(

بنمحمدبنمحمدبنعليالحسنأبوم،،١٩٩٠/هـ١٤١٠: النشرسنة/بیروت–المعرفة
ــــشهیرالبغــــدادي،البــــصريحبیــــب ــــيالكبیــــرالحــــاوي/بالمــــاورديال = اإلمــــاممــــذهبفقــــهف

-معــوضمحمــدعلــيالــشیخ: المحقــق/٣٨٥/ ١٢/المزنــيمختــصرشــرحوهــوالــشافعي=
: الطبعـــة/لبنـــان–بیـــروتالعلمیـــة،الكتـــبدار: الناشـــر/الموجـــودعبـــدأحمـــدعـــادلالـــشیخ
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩األولى

النهـىأولـيدقـائق/الحنبلىالبهوتىإدریسبنحسنابنالدینحصالبنیونسبنمنصور) ٣(
: الطبعــــة/الكتــــبعــــالم: الناشــــر/٣/١٢٢/اإلراداتمنتهــــىبــــشرحالمعــــروفالمنتهــــىلــــشرح

. م١٩٩٣-هـ١٤١٤األولى،
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ًبإمكانه أن یعیش إذا نزل حیا من بطن أمه، ویكون هذا في الفترة الواقعة مـن 
.   )١(بدایة الشهر السابع إلى حین الوالدة 

مــن یطلــق لفــظ الجنــین علــى الفتــرة الواقعــة بــین انغــراز :ومــن علمــاء األجنــة
وع الثـامن، ثـم یطلقـون علیـه بعـد البیضة الملقحة في جدار الرحم ونهایة األسب

.   )٢(إلى أن یولد " حمیل " ذلك اسم 



معنى اإلجهاض في اللغة واالصطالح 
ــــة ــــة :اإلجهــــاض لغ ــــال أجهــــضت الناق مــــأخوذ مــــن الفعــــل جهــــض، یق

ًإجهاضا إذا ألقت ولدها لغیـر تمـام، ویقـال للولـد مجهـض إذا لـم یـستبن خلقـه، 
. )٣(لجهیض السقط الذي تم خلقه ونفخ فیه الروح من غیر أن یعیش وقیل ا

: اإلجهاض في االصطالح
. ال یخرج معنى اإلجهاض عند فقهاء الشریعة عن االستعمال اللغوي

هــو إلقــاء المــرأة أو الحیــوان حملــه نــاقص الخلــق أو :اإلجهــاض عنــد الفقهــاء
.)٤(ناقص المدة 

بأنـه عبـارة عـن إلقـاء الحمـل نـاقص الخلـق :وعرفه علماء الموسوعة الفقهیة
. )٥(ًأو ناقص المدة سواء أكان اإللقاء بفعل فاعل أم تلقائیا 

یعبـرونمـاًوكثیـراالمعنـى،هـذاعنِإجهاضلكلمةالفقهاءاستعمالیخرجوال

.  ١٢ص/تطور الجنین وصحة الحامل/ محي الدین طابوا)  ١(
.٣٧٩: ٣٧٦ص/والقرآنخلق اإلنسان بین الطب/ راجع محمد على البار)  ٢(
فصل الجیم مـع /١٨/٢٧٩/جهض،، تاج العروس/فصل الجیم/٧/١٣١راجع لسان العرب )  ٣(

. جهض/باب الجیم/١٤٣/ ١جهض،،المعجم الوسیط /الضاد
.  ) ٤٥: ص(معجم لغة الفقهاء ) ٤(
مطـــابع دار / ٥٦/ ٢/ الموســـوعة الفقهیـــة/وزارة األوقـــاف والـــشئون اإلســـالمیة الكویـــت)  ٥(

.هـ١٤٢٧-١٤٠٤من: الطبعة/صفوة للطباعة والنشرال
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.واإلمالصوالطرح،واإللقاء،،كاإلسقاطبمرادفاتهاإلجهاضعن
: اإلجهاض عند األطباء

: اإلجهاض عند األطباء بعدة تعریفات نذكر منهاعرف 
٢٨قبـلالحمـلمحتویـاتخـروجبأنه:الطبفيالسقطأواالجهاضیعرف
، ویـــسمى خـــروج محتویـــات المـــرأةحاضـــتهاحیـــضةآخـــرمـــنتحـــسبأســـبوعا

. )١(الرحم بعد هذه المدة وقبل نهایة الحمل بالوالدة قبل أوانها 
،عندماالحملمناألولىالثالثةاألشهرفيتقعاإلجهاضحاالتوأغلب
حاالتهأغلبفيویكونوأغشیتهالجنینذلكفيبمامحتویاتهالرحمیقذف

تنفجرإذالوالدةفیشبهالرابع،الشهربعداإلجهاضأمابالدم،ًمحاطا
.المشیمةتتبعهثمالحملمنهاوینزلًأوالاألغشیة

أســبوعا مــن آخــر حیــضة ٢٢هــو خــروج محتویــات الــرحم قبــل : وقیــل-١
أســبوعا مـــن لحظــة تلقـــیح البویــضة بـــالحیوان ٢٠حاضــتها المـــرأة، أو 

. )٢(المنوي 

. ٤٣١خلق اإلنسان بین الطب والقرآن ص / محمد على البار/ د) ١(
.  ٤٣١خلق اإلنسان بین الطب والقرآن ص / محمد على البار/ د) ٢(



-٢٠٢١-




نظــرا لغیــاب الــنص الــصریح فــي هــذه المــسألة اجتهــد الفقهــاء فــي حكــم 
اإلجهاض، وبتتبع أقوال الفقهاء وجدت أن أكثرهم یفرقون بین حكم اإلجهـاض 

، وبین حكمـه قبـل ذلـك وبعـد التكـوین فـي "یوم ١٢٠أي بعد " وح بعد نفخ الر
: الرحم واالستقرار، وبناء علیه سوف أعرض حكم اإلجهاض 

. حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح: أوال
.   حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح: ثانیا
. حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح: أوال

وح، وتعـــددت أقـــوالهم اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم اإلجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــر
. حتى في المذهب الواحد وقبل بیان آرائهم في ذلك نبین سبب الخالف

: سبب الخالف
یـــرى بعـــض الفقهـــاء أن الخـــالف فـــي حكـــم اإلجهـــاض قبـــل نفـــخ الـــروح 
ـــى الخـــالف فـــي حكـــم العـــزل، فمـــن قـــال بجـــواز العـــزل قـــال بجـــواز  متفـــرع عل

. اإلجهاض، ومن قال بمنع العزل قال بحرمة اإلجهاض
ویتفــرع مــن حكـم العــزل حكــم معالجــة " :قــال بــن حجــر فــي فــتح البــاري

المــرأة إســقاط النطفــة قبــل نفــخ الــروح، فمــن قــال بــالمنع هنــاك ففــي هــذه أولــى، 
،ویلتحــق بهــذه المــسالة تعــاطي ....ومــن قــال بــالجواز یمكــن أن یلتحــق بــه هــذا

بــالمنع، المــرأة مــا یقطــع الحبــل مــن أصــله، وقــد أفتــى بعــض متــأخري الــشافعیة
.   )١(" ًوهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا 

ـــروح علـــى أربعـــة  وقـــد اختلفـــت آراء الفقهـــاء فـــي حكـــم اإلجهـــاض قبـــل نفـــخ ال
:   مذاهب

فــتح البــاري بــشرح صــحیح / الــشافعيالعــسقالنيالفــضلأبــوحجــربــنعلــيبــنأحمــد) ١(
.  ١٣٧٩طبعة دار المعرفة بیروت / ٣١٠/ ٩/البخاري
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، وجمهــور فقهــاء الــشافعیة    )١(ذهــب معظــم فقهــاء الحنفیــة : المــذهب األول
:)٣(،وابن عقیل من الحنابلة )٢("وهو المعتمد عندهم " 

باحـــة اإلجهـــاض مطلقـــا قبـــل نفـــخ الـــروح ســـواء أكـــان الجنـــین نطفـــة،أو إلـــى إ
.علقة،أو مضغة

،)٤(ذهب بعض الحنفیة:الثانيالمذهب

ْوان: " ما نصه٣٢٥/ ٧جاء في بدائع الصنائع ) ١( ِٕ ْلمَ ْیستبنَ َِ ْ ٌشيءَ ْ ْمنَ ِخلقهِ ِ ْ َشيءََفالَ ْ ِفیـهَ ِ
َُألنه َّ َلیسِ ٍبجنینَْ ِ َ َإنماِ ٌمضغة،َُهوَّ َ ْ ٌوسواءُ َ َ َكانَ ًذكراَ َ َأُنثىَْأوَ ْ  ."

/ نهایــة المحتــاج/الرملــيالــدینشــهابحمــزةبــنأحمــدعبــاسالأبــيبــنمحمــدجــاء عنــد )  ٢(
َوقـــال: " مـــا نـــصهم١٩٨٤/هــــ١٤٠٤/ بیـــروتالفكـــر،دار: الناشـــر/ ٨/٤٤٢ َ ُّالمحـــبَ ِ ُ ْ

ُّالطبـري ِ َاختلـف: ََّ ََ َُأهـلْ ِالعلـمْ ْ ِالنطفـةِفــيِْ َ ْ َقبـلُّ ِتمـامَْ َ َاَألربعـینَ ِ َ ْ َعلــىْ ِقـولینَ َْ ْ َقیـل: َ ُیثبـتَالِ ُ َلهــاَْ َ
ُحكـــم ْ ِالـــسقطُ ْ ِْوالـــوأد،ِّ َ َوقیـــلَْ ِ َلهـــاَ ٌحرمـــةَ َ ْ ُیبـــاحََوالُ َإفـــسادهاَُ ُ َ ُالتـــسببََوالْ ُّ َ َإخراجهـــاِفـــيَّ ِ َ َبعـــدْ ْ َ

ِاالستقرار َْ ِ ْ ِالـرحم،ِفـيِ ِ ِبخـالفَّ َِ ِالعـزلِ ْ َ ُفإنـهْ َّ َقبـلَِ َحـصولهاَْ ِ ُ ِفیـه،ُ َقـالِ ُّالزركـشيَ ِ َ ْ ِوفـي: َّ ِتعـالیقَ ِ َ َ
ِبعــض ْ ِفــضالءْالَ َ َ َقــالُ ُّالكرابیــسيَ ِ ِ َ َ ْســَألت: ْ َ ِبكــرََأبــاَ ْ َبــنَ ٍســعیدَِأبــيْ ِ َّالفراتــيَ ِ َُ ْعــنْ ٍرجــلَ ُ َســقىَ َ
ُجاریته َ َ ًشراباَِ َ َلتسقطَ ِ ِْ َولدهاُ َ َ َفقالَ َ ْدامـتَما: َ َ ًنطفـةَ َ ْ ًعلقـةَْأوُ َ َ ٌفواسـعَ ِ ُلـهََ َذلـك-جـائزأي-َ ِ َ

َشاءْإن ُاللهَ َتعالىَّ َ َ" .
/الحنبلــيالــصالحيالدمــشقيالمــرداويســلیمانبــنعلــيالحــسنأبــوالــدینعــالءجــاء عنــد ) ٣(

ـــــــياإلنـــــــصاف ـــــــةف ـــــــراجحمعرف ـــــــاءدار: الناشـــــــر/ ١/٣٨٦/ الخـــــــالفمـــــــنال ـــــــراثإحی الت
ُیجوز: "ما نصهتاریخبدون-الثانیة: الطبعة/العربي ُ ُشربَ ْ ٍدواءُ َ ِإلسقاطَ َ ْ ٍنطفةِِ َ ْ ُ.."

دار: الناشـــر/٥/٣٥٦الفتـــاوى الهندیـــة البلخـــيالـــدیننظـــامبرئاســـةعلمـــاءجنـــةلعنـــدجـــاء ) ٤(
وفـي الیتیمـة سـألت علـى بـن أحمـد عـن إسـقاط : " ما نصههـ١٣١٠الثانیة،: الطبعة/الفكر

ــد قبــل أن یــصور،فقال أمــا فــي الحــرة فــال یجــوز قــوال واحــدا وأمــا فــي األمــة فقــد اختلفــوا  ًالول
". فیه،والصحیح هو المنع 
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وابن الجوزي من ،)٢(،والغزالى من فقهاء الشافعیة)١(ومعظم فقهاءالمالكیة
: )٣(الحنابلة 

إلى تحریم اإلجهاض مطلقـا قبـل نفـخ الـروح  سـواء أكـان الجنـین نطفـة 
. في جمیع مراحل تكوین الجنینأي علقة أو مضغةأو

: )٤(ذهب أبو اسحاق المروزي من الشافعیة: المذهب الثالث
ــــة  ــــي النطفــــة والعلق ــــى إباحــــة اإلجهــــاض فــــي مرحلت أي فــــى األیــــام " إل

أي فـــي " وتحریمـــه فـــي مرحلـــة المـــضغة " الثمـــانین األولـــى مـــن عمـــر الجنـــین 
". األیام األربعین السابقة لنفخ الروح

،واللخمـي مـن المالكیــة )٥(ذهــب معظـم فقهـاء الحنابلــة :المـذهب الرابـع

َواذا: " مــا نــصه٤١٩/ جــاء فــي الــذخیرة للقرافــي) ١( َقــبضَِٕ َ ُالــرحمَ ِ َّالمنــيَّ ِ َ َفــالْ ُیجــوزَ ُ ُالتعــرضَ ُّ َ ُلــهَّ َ
ُّوَأشـد َ ْمــنَ َذلــكِ َإذاَِ َتخلــقِ َّ َ ُّوَأشــدَ َ ُمنــهَ ْ َإذاِ َنفــخِ ِفیـهُِ ُالــروحِ ُفإنــهُّ ُقتــلََِّ ٍنفــسَْ ْ ًإجماعــاَ َ ْ بــنمحمــد،،"ِ
ـــنأحمـــد ـــناهللا،عبـــدبـــنمحمـــدب ـــوالغرنـــاطيالكلبـــيجـــزياب ـــوانین الفقهیـــة /القاســـمأب الق
. ١٤١/ص

مــا ٥١/ ٢/ إحیــاء علــوم الــدین/الطوســيالغزالــيمحمــدبــنمحمــدحامــدأبــوجــاء عنــد ) ٢(
ــــیس هــــذا أي العــــزل: " نــــصه ــــى موجــــود -ول ــــة عل ــــك جنای ــــوأد ألن ذل كاإلجهــــاض وال
في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبـول وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة....حاصل

ٕالحیـاة وافـساد ذلــك جنایـة فــإن صـارت مــضغة وعلقـة كانــت الجنایـة أفحــش وان نفـخ فیــه  ٕ
الروح واستوت الخلقة ازدادت الجنایة فحشا ومنتهى التفاحش فـي الجنایـة بعـد االنفـصال 

". حیا 
ــا نــصه٣٨٦/ ١جــاء فــي اإلنــصاف ) ٣( ُیجــوز: "   م ُ ُشــربَ ْ ٍدواءُ َ ِإلســقاطَ َ ْ ٍنطفــةِِ َ ْ ُذكــره. ُ َ َ ِفــيَ

ِالوجیز، ِ َ ُوقدمهْ َ َّ َ ِالفروعِفيَ ُُ َوقال. ْ َ ُابنَ ِّالجوزيْ ِْ ْ َِأحكامِفيَ َ ِالنساءْ َ ُیحرم: ِّ ُ ْ َ" .
ُواختلفـوا: " ما نصه٦/١٨٢/جاء في نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج) ٤( ََ ْ ِجـوازِفـيَ َ ِالتـسببَ ُّ َ َّ

ِإلقاءِفي َ ِالنطفةْ َ ْ َبعدُّ ْ َاسـتقرارهاَ ِ َْ ِ ِالـرحمِفـيْ ِ َفقـالَّ َ َإسـحاقَُأبـوَ َ ْ ُّالمـروزيِ ْ َ ُیجـوزْ ُ ُإلقـاءَ َ ِالنطفـةْ َ ْ ُّ
ِوالعلقة َ َ َ َْ"

ُیجوز: " ما نصه١/٣٨٦جاء في اإلنصاف ) ٥( ُ ُشربَ ْ ٍدواءُ َ ِإلسقاطَ َ ْ ٍنطفةِِ َ ْ ُذكره. ُ َ َ ِالوجیزِفيَ ِ َ ْ."
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)١( :
" أي في األربعین األولـى " إلى إباحة اإلجهاض في مرحلة النطفة فقط 

. وتحریمه في مرحلتي العلقة، والمضغة
األدلة

: أوال أدلة المذهب األول
اإلجهـاض استدل أصحاب المذهب األول على ما ذهبوا إلیه مـن إباحـة

.  قبل نفخ الروح مطلقا بالمعقول، والقیاس
. الدلیل من المعقول: أوال

إن الجنین قبل نفخ الروح ال حیاة فیه، فال جنایـة فـي إسـقاطه حینئـذ وال 
حرمة،ألنه لم یمر بالتارات السبع،ولم تستبن خلقته،ولن یبعث فال یكـون آدمیـا 

)٢(

: نوقش
ًن كـــائن حیـــا منـــذ عملیـــة التلقـــیح، بـــأن الطـــب الحـــدیث أثبـــت أن الجنـــی

فالحیـاة موجـودة فیـه قبــل أن یتـشكل أو تـنفخ فیــه الـروح، وذلـك أنــه لـو لـم یكــن 
ًحیـــا مـــا نمـــى وتطـــور، وبالتـــالي یكـــون هـــذا اعتـــداء علـــى مـــا مـــصیره اكتمـــال 
اآلدمیــة، وحلــول الــروح فیـــه، وهــذا االعتــداء بغیــر حـــق إیقــاف لــه، واالعتـــداء 

.)٣(بغیر حق محرم شرعا 

بالحطــابالمعــروفاهللا،عبــدأبــوالمغربــيالطرابلــسيالــرحمنعبــدبــنمحمــدبــنمحمــدجــاء عنــد ) ١(
: الطبعـــة/الفكـــردار: الناشـــر/ ٤٧٧/ ٣/خلیــلمختـــصرشـــرحفـــيالجلیــلمواهـــب/المـــالكيُّالرعینــي
َّوَأما: " ما نصه.م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثالثة، ُالتسببَ َُّ ِإسقاطِفيَّ َ ِالمـاءْ َ َقبـلْ ََأربعـینَْ ِ َ ًیومـاْ ْ ْمـنَ ِالـوطءِ ْ َ ْ

َفقال ُّاللخميََ ِ ْ ٌِجائز: َّ َ   ."
البهـوتىإدریـسبنحسنابنالدینصالحبنیونسبنمنصور،، ١/٣٠٢راجع حاشیة ابن عابدین ) ٢(

. العلمیةالكتبدار: الناشر/٢٢٠/ ١اإلقناعمتنعنالقناعكشاف/الحنبلى
الناشـر دار النهـضة /٤٨ص/ثاره فـي الفقـه اإلسـالمياإلجهاض وآ/ راجع عبد العزیز رمضان سمك) ٣(

. م٢٠١١–١٤٣٢العربیة 
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: ثانیا الدلیل من القیاس
القیـاس علـى العــزل فكمـا یجــوز العـزل یجــوز اإلجهـاض قبــل نفـخ الــروح 

.فیه
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمـرأة فـي إسـقاط مـا فـي " :قال ابن رجب

.)١(" بطنها مالم تنفخ فیه الروح وجعلوه كالعزل 
: یناقش

ًلـرحم یكـون ولـدا بأن هذا قیاس مع الفارق ألن الجنین بعدما یكـون فـي ا
ٕانعقد وربمـا تـصور، أمـا فـي العـزل لـم یوجـد ولـد بالكلیـة وانمـا تـسبب إلـى منـع 

.)٢(انعقاده، وقد ال یمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد اهللا خلقه 
: ثانیا أدلة المذهب الثاني

استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إلیه من تحریم اإلجهاض 
. بالسنة، والمعقول، والقیاسقبل نفخ الروح مطلقا، 
: أوال الدلیل من السنة

ُعبدعن ْ ِاللهَ ُمسعودبنَّ ََحـدثنا: َ َّ ُرسـولَ ُ ِاللـهَ َّصـلىَّ ِعلیـهُاهللاَ َْ ََّوسـلمَ َ َوهـوَ َُ
ُالصادق ِ ُالمصدوق،َّ ُ ْ َقالَ َّإن: " َ َْأحدكمِ ُ َ ُیجمعَ َ ْ ُخلقهُ ُ ْ ِبطـنِفيَ ْ ُِأمـهَ ََأربعـینِّ ِ َ ًیومـا،ْ ْ َ

ُیكونَُّثم ُ ًعلقةَ ََ َمثلَ ْ َذلك،ِ ُیكونَُّثمَِ ُ ًمضغةَ َ ْ َمثلُ ْ َذلك،ِ ُیبعثَُّثمَِ َ ْ ُاللهَ ًملكـاَّ َ ُفیـؤمرَ َ ْ َُ
ِبَأربع َ ْ ٍكلمات،ِ َِ ُویقالَ َ ُ ُلهَ ْاكتب: َ ُ ُعمله،ْ ََ ُورزقه،َ َ ْ ِ ُوَأجله،َ ََ ٌّوشقيَ ِ َ ٌسعید،َْأوَ ِ ُیـنفخَُّثمَ َ ْ ُ
ِفیه ُالروح،ِ ِفـإُّ َالرجـلَّنَ ُ ْمـنكمَّ ُ ْ ُلیعمـلِ َ ْ َّحتـىََ ُیكـونَمـاَ ُ ُبینـهَ ََ َوبـینْ ْ َ ِالجنـةَ َّ َّإالَ ٌذراع،ِ َ ِ

ُفیسبق ِ ْ ِعلیهََ َْ ُكتابه،َ ُ َ ُفیعملِ ََ ْ ِبعملَ َ َ َِأهلِ ِالنار،ْ ُویعملَّ َ ْ َ َّحتىَ ُیكـونَمـاَ ُ ُبینـهَ ََ َوبـینْ ْ َ َ

جـامع/الحنبليالدمشقي،ثمالبغدادي،َالسالمي،الحسن،بنرجببنأحمدبنالرحمنعبد) ١(
األرناؤوطشعیب: المحقق/١٥٧ص/الكلمجوامعمنحدیثاخمسینشرحفيوالحكمالعلوم

. م٢٠٠١-هـ١٤٢٢السابعة،: الطبعة/بیروت–الرسالةسةمؤس: الناشر/باجسإبراهیم-
. ١٥٧ص /والحكمالعلومجامع) ٢(
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ِالنار َّإالَّ ٌذراع،ِ َ ُفیسبقِ ِ ْ َْعلیََ ُالكتاب،ِهَ َ ُفیعملِ ََ ْ ِبعملَ َ َ َِأهلِ ِالجنةْ َّ َ")١(  .
دل الحـــدیث علـــى أن الجنـــین یجمـــع فـــي بطـــن أمـــه فـــي طـــور : وجـــه الداللـــة

ٕواذا كان األمر كذلك فال یجوز إسقاطه حتـى وهـو فـي )٢(النطفة أربعین یوما 
.مرحلة النطفة

: ثانیا الدلیل من المعقول
حیاة، وألن یكون منها شخص حي، فیعطى أن النطفة في الرحم معدة لل
ٕواذا كــان ال یجــوز االعتــداء علــى النطفـــة )٣(لهــا حكــم الحیــاة باعتبــار المــآل 

. باإلسقاط فمن باب أولى العلقة والمضغة
: ثالثا الدلیل من القیاس

أن الجنــین قبــل نفــخ الــروح مخلــوق فیــه قابلیــة ألن یــصبح آدمیــا، وأنــه -أ
بیض صــید كــالمحرم ال یحــل لــه أن یكــسرالفــه، أصــل لآلدمــي فیحــرم إت

ُرســـولالحـــرم، ألن البـــیض أصـــل الـــصید، فقـــد روي أن  ُ َّصـــلىِاهللاَ ُاهللاَ
ِعلیــه َْ ََّوســلمَ َ َحــین" :َ َُأتــيِ ِببــیضِ ْ ِالنعــام،َِ َ َفقــالَّ ٌقــومَِّإنــا: " ََ ْ ٌحــرم،َ ُ َُأطعمــوهُ ُ ِ ْ
ََأهل ِّالحلْ ِ ْ ")٤(.

حكـم الـصید نفــسه –ل الـصید وهـو أصـ–وبهـذا یتبـین أن حكـم البـیض 
في التحریم، فـإذا كـان یحـرم االعتـداء علـى اإلنـسان فإنـه یحـرم االعتـداء علـى 

بـــــدأكتـــــاب/٤/١١١البخـــــاريصـــــحیح/الجعفـــــيالبخـــــاريعبـــــداهللاأبـــــوإســـــماعیلبـــــنمحمـــــد) ١(
طـــوقدار: الناشـــر/ الناصـــرناصـــربـــنزهیـــرمحمـــد: المحقـــق/المالئكـــةذكـــربـــاب/الخلـــق
.هـ١٤٢٢األولى،: الطبعة/النجاة

صـلواتالمالئكـةذكـرباب/الخلقبدءكتاب/١٣١/ ١٥/ البخاريصحیحشرحالقاريعمدة) ٢(
. علیهماهللا

دار: الناشـــر/٣٠/٥١/ المبـــسوط/السرخـــسياألئمـــةشـــمسســـهلأبـــيبـــنأحمـــدبـــنمحمـــد) ٣(
. م١٩٩٣-هـ١٤١٤: النشرتاریخ/طبعةبدون: الطبعةبیروت–المعرفة

.طالبأبيبنعلىمسند/١٧٢/ ٢/ حنبلبنأحمداإلماممسند) ٤(
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أصله وهو الجنین،قیاسا علـى حرمـة كـسر بـیض الحـرم بـل هـو أولـى بالحرمـة 
منـــه، ألن األصـــل فـــي الـــنفس اإلنـــسانیة الحرمـــة وال تـــستباح إال بحـــق، بینمـــا 

. )١(ال بالنسبة للمحرم األصل في الصید الحل وال یحرم إ
قیاس اإلجهاض على الوأد، فاإلسقاط یشبه الوأد الشتراكهما في القتل، -ب

ذلــــك أن اإلســــقاط قتــــل نبــــت تهیــــأ لیكــــون إنــــسانا، والــــوأد حــــرام فیكــــون 
إسـقاط الحمـل حـرام : " اإلجهاض حراما، یقول شیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة

َواذا(اهللا فیـه الذي قـال .)٢(" بإجماع المسلمین، وهو من الوأد  ِٕ ُالمـوؤدةَ َ ُ ْ َ ْ
ْسئلت َِ ِّبَأيُ ٍذنبِ ْ ْقتلتَ َ ُِ ()٣(  .

: ثالثا أدلة المذهب الثالث
استدل أصحاب المـذهب الثالـث علـى مـا ذهبـوا إلیـه مـن إباحـة اإلجهـاض فـي 

. مرحلتي النطفة والعلقة، وتحریمه في مرحلة المضغة بالمعقول

بـــابنالمعـــروفالـــسیواسيالواحـــدعبـــدبـــنمحمـــدالـــدینكمـــال،، ٣/١٧٦راجـــع حاشـــیة بـــن عابـــدین ) ١(
. تاریخوبدونطبعةبدون: الطبعة/الفكردار: الناشر/١٠/٣٠٠/القدیرفتحشرح/ الهمام

. ٣/٤٠٠/تیمیةالبنالكبرىالفتاوى) ٢(
. سورة التكویر/ ٩: ٨تان اآلی) ٣(
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: الدلیل من المعقول
عـــة دم ال حیـــاة فیهـــا، وعلـــى ذلـــك فهـــي لـــیس بـــآدمي فـــإذا أن العلقـــة قط-١

ألقت المرأة نطفة أوعلقة فال تتعلق به شئ مـن األحكـام ،ألنـه لـم یثبـت 
.)١(الأوآدميمنهیخلقماهوهلتدريالأنه ولد بالمشاهدة و

ًأمــا المـــضغة فیثبـــت فیهـــا التحــریم احتیاطـــا لمـــا قـــد یقــع مـــن الخطـــأ فـــي 
.)٢(ًلها حریما للروح تحدید عمر الجنین فجع

أن الجنــین فــي مرحلــة المــضغة قــد بــدأت مرحلــة تخلقــه وظهــور بعــض -٢
أعضائه، بخالفه فـي مرحلتـي النطفـة والعلقـة فـال یبـدو ذلـك مـن حالـه، 

.)٣(ولهذا فال إثم في التسبب إلى إسقاطه وهو في هاتین المرحلتین 
فیـه مبتـدأ بأن الجنـین فـي مراحلـه األولـى قبـل نفـخ الـروح،:ونوقش هذا

ًخلـق آدمــي، لـوال إجهاضــه لـصار آدمیــا حیــا، فلـه حكــم الحیـاة باعتبــار المــآل،  ً
ٕكما یعطى للبیض حكم الصید في وجـوب الجـزاء علـى المحـرم إذا كـسره، وان 

.)٤(لم یكن فیه معنى الصید  
:   أدلة المذهب الرابع

ض استدل أصحاب المذهب الرابع على ما ذهبوا إلیه مـن إباحـة اإلجهـا
وتحریمــــه فــــي مرحلتــــي العلقــــة "أي فــــي األربعــــین األولــــى"فــــي مرحلــــة النطفــــة 

. والمضغة بالسنة، والمعقول
: أوال الدلیل من السنة

الفــرج،أبــوالحنبلــي،الجمــاعیليالمقدســيقدامــةبــنأحمــدبــنمحمــدبــنالــرحمنعبــدراجــع ) ١(
للنــشرالعربــيالكتــابدار: الناشــر،،٨٢/ ٩/المقنــعمــتنعلــىالكبیــرالــشرح/الــدینشــمس

. ٤١٣/ ٥/،، كشاف القناعالمنارصاحبرضارشیدمحمد: علیهأشرف/والتوزیع
. ٥١/ ٢،، إحیاء علوم الدین ١٧٦/ ٣راجع حاشیة بن عابدین ) ٢(
. ٣١اإلجهاض من منظور إسالمي ص / عبد الفتاح إدریس/ د) ٣(
.  ٣/١٧٦،، حاشیة بن عابدین ٥١/ ٣٠راجع المبسوط ) ٤(
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ْعن َحذیفةَ َ ْ َ ِبنُ ٍَأسیدْ ُیبلغ،)١(ِ ُ ْ ِبهَ َّالنبيِ َّصلىَِّ ِعلیهُاهللاَ َْ ََّوسلم،َ َ َقالَ ُیدخل: " َ ُ ْ َ
ُالملك َ َ َعلىْ ِالنطفةَ َ ْ َعدَبُّ ُِّتستقرَماْ َ ِالرحمِفيَْ ِ َبَأربعین،َّ ِ َ ْ ٍخمسةَْأوِ َ ْ َوَأربعینَ ِ َ ْ َ
ًلیلة، َ ُفیقولَْ ُ ِّربَیا: ََ ٌَّأشقيَ ِ ٌسعید؟َْأوَ ِ ِفیكتبان،َ َ َُ ْ ُفیقولَ ُ ِّربَْأي: ََ ٌََأذكرَ َْأوَ
َُأنثى؟ ِفیكتبان،ْ َ َُ ْ ُویكتبَ َُ ْ ُعملهَ ُ َ ُوَأثرهَ َُ ُوَأجلهَ ُ َ ْورزَ ِ ُقه،َ َتطوىَُّثمُ ْ ُالصحف،ُ ُ ُیزادََفالُّ َُ
َفیها ُینقصََوالِ َ ْ ُ")٢(  .

: وجه الداللة
دل الحــدیث علــى أن التخلــق والتــصویر یكــون بعــد تمــام النطفــة، وقبــل 

.)٣(ذلك لم یكن قد تصور خلقه بعد فیباح إجهاضه 
. بأن التخلیق یكون للنطفة في الیوم السابع: نوقش

ْعــنرويلمــا ِمالــكَ ِ ِبــنَ ِالحــویرثْ ِ ْ َ ُ َقــال)٤(ْ َقــال: َ ُرســولَ ُ ِاللــهَ َّصــلىَّ ُاهللاَ
ِعلیــه َْ َوســلمَ َّ َ َإذا«: َ ََأرادِ ُاللــهَ َتبــاركَّ َ َوتعــالىََ َ َیخلــقَْأنََ ُ ْ َالنــسمة،َ َ َ َفجــامعَّ َ َ ُالرجــلَ ُ َّ

َالمرَأة، ْ َ َطارْ ُماؤهَ ُ ِّكلِفيَ ٍعـرقُ ْ ٍوعـصبِ َ َمنهـاََ ْ َفـإذا. ِ ِ ُیـومَانَكـَ ْ ِالـسابعَ ِ ََأحـضرَّ َ ْ
ُالله ُلهَّ َّكلَ ٍعرقُ ْ ُبینهِ َ ْ َوبینَ ْ َ َآدمَ َ«.)٥(.

فهذا الحدیث یدل على أن الشبه یحصل في الیوم السابع وأن فیه ابتداء 

َحذیفة) ١( َ ْ َ ِبنُ ٍَأسیدْ ِخالدبن: ِ ِالغَسـریحةَُأبـوغفـاربنجروةبنوقیعةبناألعوزبنَ ّفـاريْ ِ ُلـهَ َصـحبةَ ْ مـنُ
ِالنبي ِعلیهاهللاصلىَّ َْ َوكانَوسلمَ َ ََأصحابهمنَ ُبایعوهَّالذینْ ُ َالشجرةَتحتَ َ ِحدیثهَّ ِّالكـوفیینِفيَ ُ رجـال"ْ

". ١٤٥/ ١/مسلمصحیح
بـاب كیفیـة خلـق اآلدمـي فـي بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه / كتب القدر/ ٢٠٣٧/ ٤/مسلمصحیح ) ٢(

. ٢٦٤٤حدیث رقم / شقاوته وسعادتهوعمله 
.  ٥٢ص/اإلجهاض وآثاره في الفقه اإلسالمي/ عبد العزیز رمضان سمك) ٣(
ِمالك) ٤( ِ ِبنَ ِالحویرثْ ِ ْ َ ُ ْعوفبنخشیشبن: ْ ّاللیثيبكربنَْلیثبنجندعبنَ ِ َسلیمانَُأبوكنیتهَّْ َْ ُلهُ َسماعَ

ِالنبــيمــن ِعلیــهاهللاصــلىَّ َْ َالبــصرةنــزلَوســلمَ ْ ُعنــهروىَْ َقالبــةَُأبــوَ الةِفــيَ ِعاصــمبــنَونــصرَالــصَّ َ "
"٢١٩/ ٢/رجال صحیح مسلم

بــاب/األوســطالمعجــم/الطبرانــيالقاســمأبــوالــشامي،اللخمــيمطیــربــنأیــوببــنأحمــدبــنســلیمان) ٥(
سنالمحـ،عبـدمحمـدبـناهللاعـوضبـنطـارق: المحقـق/١٦١٣رقـمحدیث/أحمداسمهمن/ األلف

.  القاهرة–الحرمیندار: الناشر/الحسینيإبراهیمبن
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.)١(جمع المني 
: ثانیا الدلیل من المعقول

أنهـــم قـــصروا اإلباحـــة علـــى األربعـــین األولـــى ألنهـــم كـــانوا یظنــــون أن -١
. )٢(جنین ال ینعقد قبل ذلك ال

.)٣(ان النطفة لیس لها حرمة وال لها حكم الولد في األربعین یوما -٢
: نوقش هذا

بأن النطفة لها حرمة فال یباح إفسادها وال التسبب في إخراجهـا بعـد االسـتقرار 
.)٤(في الرحم 

الترجیح
إلیــه بعــد ذكــر آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومناقــشتها مــا أمكــن ،فالــذي تطمــئن

النفس هو ما ذهب إلیه أصحاب المذهب الثاني القائل  بتحریم إسقاط الجنین 
فــي أي طــور مــن أطــواره، النطفــة،أو العلقــة،أو المــضغة لقــوة أدلــتهم وســالمتها 
عــن المعارضــة، وألنــه قــد ثبــت أن الجنــین یجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه وهــو فــي 

ٕلى وارادتــه إلــى أن یكتمــل طــور النطفــة ویتــدرج خلقــه فــي الزیــادة بقــدرة اهللا تعــا
نموه، ومن ثم ال یجوز التعدي علیه حتى في أطوار خلقه األولـى، ألنـه یكـون 
في حالة من النمو والتكوین قبل مرحلة النفخ في الروح ، والـشریعة اإلسـالمیة 
أثبتـت للجنــین العدیــد مـن الحقــوق ومــن هــذه الحقـوق حقــه فــي اإلرث ،والنــسب 

ـــتحراجـــع ) ١( ـــاريف ـــاب/١١/٤٨٠/ البخـــاريصـــحیحشـــرحالب ـــدركت ـــةدار: الناشـــر/الق -المعرف
.١٣٧٩بیروت،

. ١٥٧/ راجع جامع العلوم والحكم) ٢(
المــواقاهللاعبــدأبــوالغرنــاطي،العبــدريیوســفبــنالقاســمأبــيبــنیوســفبــنمحمــدراجــع ) ٣(

: الطبعــــة/العلمیــــةالكتــــبدار: الناشــــر/٣٩٨/ ٨/خلیــــللمختــــصرواإلكلیــــلالتــــاج/المــــالكي
. م١٩٩٤-هـ١٤١٦األولى،

. ٤٤٢/ ٨نهایة المحتاج ) ٤(
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ونتجاهل أهم الحقوق وهو حقـه فـي الحیـاة، ومـن ،فكیف تثبت له هذه الحقوق 
ثـم فیجــب الحفــاظ علــى هــذا الحــق ألنــه مقـدم علــى كافــة الحقــوق، كمــا أننــا لــو 
أخــذنا بــأي مـــن أدلــة اآلراء األخــرى وأبحنـــا إســقاط األجنــة قبـــل أن تــنفخ فیهـــا 
الروح،لفتحنــا البــاب علــى مــصراعیه أمــام المنحــرفین لیمارســوا مــا یغــضب اهللا 

ًا فــضال عمــا یحــدث مــن إهــالك لألجنــة، وهــالك لــبعض األمهــات ورســوله، هــذ
بسبب عملیة اإلجهاض وغیر ذلك من األضرار الناجمـة عـن ذلـك، وهـذا أمـر 
تنهى عنه الـشریعة اإلسـالمیة ، وقـد نهانـا اهللا تعـالى عـن إهـالك أنفـسنا حیـث 

ُتلقواََوال... {: یقول عز وجل ْبَأیدیكمُْ ُ ِ ْ ِالتهلكةَِإلىِ َ ُ ْ واالعتبـار بعمـوم . )١(} ...َّ
اللفظ ال بخصوص السبب، فكل ما یصدق علیه أنه تهلكة في الدین أو الدنیا 
فهــو داخــل فــي هــذا، كمــا ال یجــوز تعمــد إجهــاض األجنــة مــن أجــل أن تكــون 
ًمحــال للتجــارب المختبریــة، ألن هــذا یتنــافى مــع كرامــة اإلنــسان وحرمتــه، التــي 

. وار خلقهأثبتهما له الشرع في أي طور من أط
كمــا أن اآلراء اآلخــرى التــي أجــازت إســقاط الجنــین قبــل نفــخ الــروح إنمــا 
ًأجازتــه اعتقــادا منهــا أن الجنــین ال حیــاة فیــه، ولكــن الطــب الحــدیث أثبــت أن 
الجنـین كــائن حـي منــذ بدایـة التلقــیح، ثـم یأخــذ فـي النمــو والتطـور، ومــن ثــم ال 

. رورة أو لحاجة ملحةیجوز االعتداء علیه إال إذا تعین اإلجهاض لض

. سورة البقرة١٩٥جزء اآلیة ) ١(
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. حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح: ثانیا
:)٤(، والحنابلـة )٣(، والشافعیة )٢(، والمالكیة)١(أجمع الفقهاء األحناف 

ًعلى أن إجهاض الجنین عمـدا وبـال عـذر بعـد نفـخ الـروح فیـه، أي بعـد مـرور 
ه أربعــة أشــهر علــى الحمــل یكــون محرمــا شــرعا، ویــستحق فاعلــه العقوبــة ،ألنــ

فعلیــه الدیــة كاملــة إذا ســقط )٥(اعتــداء علــى كــائن حــي یتمتــع بأهلیــة الوجــوب 

البحر الرائق شرح /المصرينجیمبابنالمعروفمحمد،بنإبراهیمبنالدینزینجاء عند ) ١(
مـا تـاریخبـدون-الثانیة: الطبعة/ اإلسالميالكتابدار: الناشر/ ٢٣٣/ ٨/دقائقكنز ال
امراة حامل اعترض الولد في بطنهـا وال یمكـن إخراجـه إال بقطعـه أرباعـا، ولـو لـم : " نصه

ٕیفعل یخاف على أمه من الموت، فإن كان الولد میتا في بطن أمه فال باس به، وان كـان 
" . فس بقتل نفس أخرى لم یرد في الشرع حیا ال یجوز ألن إحیاء ن

ْیبـاح لهـا َأن : ( ما نصه) ٣٠٢/ ١) (رد المحتار(جاء في الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  َ َ ُ َُ
َتعالج في استنزال الـدم مـا دام الحمـل مـضغة َأو علقـة ولـم یخلـق لـه عـضو، وقـدروا تلـك  ْ ِْ ِ ِ ُِ َّْ ََّ َ ٌ َ َْ ُ ْ َُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ْْ ْ ًَ ًْ ُْ َُ ْ َ ِ ِ َ ُ

ّمدة بمائة وعشرین یوما، وانما َأباحوا ذلك؛ َألنه لیس بآدمي ْال ِ ِ ٍ َِ ُِ َِ َ َْ ََ َّ َّ ِِ َ َ ُ َ ََ ً ُِٕ َْ ِ ْ َ َّ . (
فــتح العلــي المالــك فــي /المــالكياهللاعبــدأبــوعلــیش،محمــدبــنأحمــدبــنمحمــدجــاء عنــد ) ٢(

بـدونوطبعـةبـدون: الطبعـة/المعرفـةدار: الناشـر/ ١/٣٩٩الفتوى على مذهب اإلمام مالك 
ُوالتــسبب: " مــا نــصهتــاریخ َُّ َّ ِإســقاطهِفــيَ ِ َ َبعــدْ ْ ِنفــخَ ْ ِالــروحَ ِفیــهُّ ٌمحــرمِ َّ َ ًإجماعــا،ُ َ َوهــوْ ْمــنَُ ِقتــلِ َْ
ِالنفس ْ حاشـیةكتـابمنللدردیرالكبیرالشرحالمالكيالدسوقيعرفةبنأحمدبنمحمد،،"َّ

وبدونطبعةبدون: الطبعة/فكرالدار: الناشر/٢٦٧: ٢٦٦/ ٢الكبیرالشرحعلىالدسوقي
.تاریخ

ُحالةََّأما: " ما نصه٤٤٢/ ٨جاء في نهایة المحتاج ) ٣( َ ِنفخَ ْ ِالروحَ َفماُّ ُبعدهَ َ ْ ِالوضعَإلىَ ْ َ ََفالْ
َّشك ِالتحریم،ِفيَ ِ ْنعم... َّْ َ ْكانتَْلوَ َ ُالنطفةَ َ ْ ْمنُّ ْفقدًِزناِ َ ُیتخیلَ َّ َ َ ُالجـوازُ َ َ ْفلـو. ْ ْكـتُِترََ َّحتـىَ َنفـخَ ُِ
َفیها َّشكََفالِ ِالتحریمِفيَ ِ َّْ ."

أمـا بعـد نفـخ الـروح فیـه فإنـه : مـا نـصه) ٣٤٢/ ١٣(المـستقنعزادعلىالممتعالشرحفيجاء) ٤(
".ال یجوز إلقاؤه 

َِأهلیة الوجوب) ٥( ُ ُ ْ ُ َِّ ََأي صالحیته لوجـوب الحقـوق المـشروعة لـه، وع: ْ ُ َ ُ ُ َُ َُ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ِْ ُ ِ ُ َّ َ َ ِلیـه،ْ بـنمـسعودالـدینسـعد" َْ
: الطبعـة/بمـصرصبیحمكتبة: الناشر/ ٢/٣٢١/التوضیحعلىالتلویحشرح/التفتازانيعمر
". تاریخوبدونطبعةبدون



-٢٠٣٣-

ًحیــا ألنــه مــات متــأثرا بالعــدوان، وعلیــه الغــرة  ًإذا ســقط میتــا ألن االعتــداء )١(ً
.)٢(المباشر وقع على األم ، فربما مات الجنین لسبب آخر

األدلة
فیــه بالكتــاب،  اسـتدل الفقهــاء علـى تحــریم إســقاط الجنـین بعــد نفــخ الـروح

. والسنة، واإلجماع 
: أوال الدلیل من الكتاب

ُُتقتلواَوال{ :قوله تعالى َْأوالدكمَْ ُ َ َخـشیةْ َ ْ ٍإمـالقَ ْ ُنحـنِ ْ ْنـرزقهمَ ُ ُ ُ ْ ْوایـاكمَ ُ َّ ِٕ ِإنََّ
ْقتلهم ُ َْ ْخطًأَكانَ ًكبیراِ ِ َ{)٣( .

ــة ان نهــي اهللا عــز وجــل عــن قتــل األوالد خــشیة الفقــر، وكــ: وجــه الدالل
أهل الجاهلیة یقتلون األوالد خشیة الفاقة، فوعظهم اهللا تعالى في ذلك وأخبـرهم 

والجنـین مـصیره إلـى )٤(أن رزقهم ورزق أوالدهم علـى اهللا، وأن قـتلهم إثـم كبیـر

ُالغـــرة(: " الغـــرة فـــي اللغـــة) ١( َُّ ِّبالـــضم) ْ َّ ٌبیـــاضِ ِجبهـــةِفـــيََ َ ْ ِالفـــرسَ َ َ َفـــوقْ ْ َِالـــدرهمَ ْ ٌورجـــل. ِّ ُ َ َُّأغـــر(َ َْأي) َ
ِشر ٌوفالن. ٌیفَ َ ُ ُغرة(َ ِقومه) َُّ ِ ْ ْسیدهمَْأيَ ُ ُ ُوغرة. َِّ َُّ ِّكلَ ٍشيءُ ْ َُأولهَ ُ ُوَأكرمهَّ ُ َ ْ ُالغرة(َو. َ َُّ ُالعبد) ْ ْ َ ُواألمـةْ َ َ ْ َ .
ِوفي ِالحدیثَ ِ َ َقضى«: ْ ُرسـولَ ُ ِاللـهَ َّصـلىَّ ُاللـهَ ِعلیـهَّ َْ ََّوسـلمَ َ ِالجنـینِفـيَ ِ َ ٍبغـرةْ َِّ ُوكَأنـه»ُ َّ َ َّعبـَ ِعـنَرَ َ

ِْالجسم ِ ِكلهْ ِبالغرةُِّ َُِّ ". غرر/ الغینباب) ٢٢٥: ص(الصحاحمختار. "ْ
ُالغــرة: الغــرة اصــطالحا َُّ ُتجــبَِّالتــيْ ِ ِالجنــینِفــيَ ِ َ َهــيْ ٌعبــدِ ْ ٌَأمــةَْأوَ ٌفــرسَْأوَ َ ُقیمتــهَ ُ َ ٍخمــسمائةِ َِ ُ ْ َ "

فــيالطلبــةطلبــة/ سفيالنــالــدیننجــمحفــص،أبــوإســماعیل،بــنأحمــدبــنمحمــدبــنعمــر
: الطبعـة/ببغـدادالمثنـىمكتبـةالعامرة،المطبعة: الناشر) ١٦٧: ص(الفقهیةاالصطالحات

" هـ١٣١١: النشرتاریخ/طبعةبدون
مـن / موقـف الـشرع مـن إجهـاض الجنـین المـشوه/علـى محمـد یوسـف المحمـدي/ د.راجـع ا) ٢(

الطبعــة األولــى / البــشائرطبعــة دار/ ٢١٦ص / بحــوث فقهیــة فــي مــسائل طبیــة معاصــرة
ـــــــى تنظـــــــیم / محمـــــــد ســـــــالم مـــــــدكور/ ،، د٢٠٠٥–هــــــــ ١٤٢٦ نظـــــــرة اإلســـــــالم إل
. ١٤٠٥–هـ١٣٨٥الطبعة األولي /طبعة دارالنهضة العربیة/٩٣ص/النسل

. سورة اإلسراء٣١آیة ) ٣(
وخـرجحققـه/٢/٢٥٥/ النـسفيتفـسیر/النـسفيالـدینحـافظمحمودبنأحمدبناهللاعبدراجع ) ٤(

الطیـب،الكلـمدار: الناشـر/دیـبالـدینمحیـي: لـهوقدمراجعه/ بدیويعليیوسف: أحادیثه
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. الوالدة فهو في حكم الولد فاالعتداء علیه باإلجهاض إثم كبیر
: ثانیا الدلیل من السنة

ْعن َهریرة،َِأبيَ َ َْ ِامرَأتینَأنَّ«ُ َْ َ ْمنْ ٍهذیلِ ْ َ ْرمتُ َ َإحداهماَ ُ َ ْ َاُألخرى،ِ ْ ْفطرحتْ َ ََ َ
َجنینها، َ ِ َفقضىَ َ ُرسولَ ُ ِاللـهَ َّصـلىَّ ِعلیـهُاهللاَ َْ َوسـلمَ َّ َ َفیهـاَ ٍبغـرةِ َّ ُ ٍعبـدِ ْ ٍَأمـةَْأوَ َ«

)١(

: وجه الداللة
یجـــوز دل الحــدیث علـــى حرمـــة قتـــل الـــنفس، والجنــین نفـــس ومـــن ثـــم ال 

. ًقتله، وألنه لو لم یكن قتله حراما ما وجبت الغرة
: ثالثا الدلیل من اإلجماع

أجمع الفقهاء على حرمة إسقاط الجنین بعد نفخ الروح فیه لعموم النهـي 
عــن قتــل الــنفس التــي حــرم اهللا إال بــالحق، مــن كتــاب اهللا،وســنة رســول اهللا 

) . ٢(بغیر حقوالجنین بعد نفخ الروح فیه، نفس، فیحرم قتله

.م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى،: الطبعةبیروت
. ٦٩٠٤رقمحدیث/ المرأةجنینباب/الدیاتكتاب/٩/١١/البخاريصحیح) ١(
،، ١/٣٩٩إلمــام مالــك ،، فــتح العلــي المالــك فــي الفتــوى علــى مــذهب ا٨/٢٣٣راجــع البحــر الرائــق ) ٢(

. ٣٤٢/ ١٣المستقنعزادعلىالممتعالشرح،،٤٤٢/ ٨نهایة المحتاج 
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اإلجهـاضحاالتمجموعمنبالمائة٦٠:٧٠منیشكلالتلقائيالسقطإن
.)١(هو الذي یحدث بدون تدخل من األم أو الطبیب ،وأسبابه كثیرة بأكملها،و

إلجهاض الطبیعـي، ویعتبـر اإلجهـاض الطبیعـي ویسمى عند البعض با
عملیة طبیعیة یقـوم  بهـا الـرحم لطـرد جنـین ال یمكـن أن تكتمـل لـه عناصـر 

حــــاالتفــــيســــببأهــــمان: الملقحــــةالبویــــضةفــــيخلــــل-١:التلقــــائياالجهــــاضأســــباب) ١(
هـــذهوبفحـــص) ... األمـــشاجالنطفـــة(الملقحـــةالبویـــضةفـــيخلـــلهـــوالتلقـــائياالجهـــاض

-) الكروموســـوماتأوالملونـــةالجـــسیمات(الـــصبغیاتفـــيخلـــلبـــهثلثهـــاأنوجـــداألجنـــة
CHROMOSOM ALABNORMALITYیــسقطأنتعــالىاهللارحمــةمــنوأنــه

سـتتعبلهـاحـصرالخلقیـةأمـراضمـنویعانيالخلقةمشوهلخرجعاشلوإذالجنینهذا
.بعدهاالعیشیمكنهالثمونفسیامادیاأبویه

ومثـلالخلقیـةالـرحمعیـوبمثـلالـرحمفـيألمـراضنتیجـة: سـليالتناالمـرأةجهـازفـيخلل-٢
.وغیرهاالحمیدةالرحمأورام

الغــدةوأمــراضوالزهــريالمزمنــةالكلــىوأمــراضالــسكريالبــولداء: األمفــيعامــةأمــراض-٣
.وغیرها.الدمضغطفيشدیدوارتفاع.. نقصانهأوافرازهابزیادةالدرقیة

.عالمكانمنسقوطأوحادثةوأبضرب: األمإصابة-٤
حــدوثفــيًهامــاًعــامالالــنقصهــذااألطبــاءبعــضویعتبــر: البروجــسترونهرمــوننقــص-٥

فيهامةوظیفةلهالهرمونهذاألنوذلك.. المتكرراالجهاضوخاصةاالجهاضحاالت
مهمــاورادلــهأنكمــا. بجــدارهوتعلــقالملقحــةالبویــضةفیــهتنغــرزالــذيالــرحمغــشاءتنمیــة

. الرحممنمكانهافيالعلقةتثبیتفي
.شدیدفجائيخوفأوحادثةفيفجأةابنأوزوجوفاةمثل: الشدیدةالنفسیةالصدمة-٦
فـــياألطبـــاءویـــستخدمها. االجهـــاضتـــسببالتـــياألدویـــةبعـــضهنـــاك: والعقـــاقیراألدویـــة-٧

.البروستاجالندینمادةلمواداهذهوأهم.االسقاطقرروامتىالرحممحتویاتإخراج
. " األجنـةتشوهوفياالجهاضحاالتفيزیادةتسببوالكحول) النیكوتین(التدخینأنوجدوقد

". ٤٣٥: ٤٣٤ص/والقرآنالطببیناإلنسانخلق/البارمحمدالدكتور
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.)١(الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
ــا ــرحم وأحیان ــذف ال ــث یق ــق الجنین،حی ــل تخل ــائي قب یحــدث اإلجهــاض التلق

البویضة بعد تلقیحها وقبل انغرازها أي علوقها بجدار الرحم، أو بعد انغرازهـا 
ًة نظرا ألن األجنة فـي حـاالت اإلجهـاض التلقـائي، تحتـوي علـى نـسبة مباشر

عالیة من األخطاء الكروموسومیة، وأیضا تكون مصحوبة بنسبة عالیة مـن 
التلوثات الجرثومیة، التي یحرم ألجلها أن تستعمل فـي العـالج، أو أن تـودع 

ة أنــسجتها فــي أبــدان المرضــى، باإلضــافة إلــى أنهــا میتــة، والمطلــوب أنــسج
.)٢(وخالیا حیة 

ًوقد یحدث اإلجهاض التلقائي بعد تخلق الجنین، وغالبا ما یكون ذلـك 
ــإن األم  ــة ف فــي خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن الحمــل، وفــي هــذه الحال
ـــة  ـــشرط موافق ـــة ب ـــت لألبحـــاث الطبی ـــین المی ـــذا الجن ـــرع به ـــستطیع أن تتب ت

ــافع شــرعیة للمجتمــع،  ــى من ــؤدي إل ــك ی ــا دام ذل ــزوجین، م ــاة ال ــا أن وف وبم
الجنین ال تعني بالضرورة وفاة األنـسجة والخالیـا، فـإن ذلـك یـسمح لألطبـاء 
بالحصول الخالیا الجذعیة من األجنة، واالستفادة منها في زراعة األعـضاء 
ــاة  والتجــارب العلمیــة، فــي فتــرة زمنیــة محــدودة،هى الفــارق الزمنــي بــین وف

.)٣(الجنین وموت األنسجة 
لمـــشاركون فـــي الـــدورة الـــسادسة لمجمـــع الفقـــه وقـــد بحـــث العلمـــاء ا

بمنىبقك هـــ١٤١٠شــعبان ٢٣: ١٧اإلســالمي المنعقــد بجــدة فــي الفتــرة مــن 

مـن / موقـف الـشرع مـن إجهـاض الجنـین المـشوه/علـى محمـد یوسـف المحمـدي/ د.راجـع ا) ١(
.   ٢٠٨: ٢٠٧ص/ فقهیة في مسائل طبیة معاصرةبحوث 

بحـث منـشور فـي مجلـة / ( استخدام األجنة في البحـث والعـالج/ حسان حتحوت/ د.راجع ا) ٢(
) .   ٦/١٣٧٧ص/ مجع الفقه اإلسالمي

بحـث (إجراء التجارب على األجنة المجهضة واألجنـة المـستنبتة /محمد على البار/د.راجع ا) ٣(
) . ١٣٤٠/ ٦ع الفقه اإلسالمي منشور في مجلة مجم
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م  هذا الموضوع الـشائك وتوصـلوا إلـى جـواز الحـصول علـى ١٩٩٠مارس 
الخالیا الجذعیة مـن األجنـة المجهـضة تلقائیـا، واالسـتفادة منهـا فـي زراعـة 

. ما دام ذلك یؤدي إلى منافع شرعیة للمجتمعاألعضاء والتجارب العلمیة،
والتي قرر ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤وأصدر قرارته المشهورة تحت رقم 

: فیها ما یلي
یجــوز االنتفــاع بالخالیــا الجذعیــة الجنینیــة الــساقطة، والتــي لــم تــنفخ 
فیهــا الــروح بعــد، ســواء فــي زراعــة األعــضاء أو األبحــاث والتجــارب العلمیــة 

یة، وفقا للضوابط الشرعیة التي ترتكـز أساسـا علـى ضـرورة الموازنـة والمعمل
. الشرعیة بین المفاسد والمصالح

یجــوز نقــل الخالیــا الجذعیــة فــي حالــة الجنــین المیــت، واإلنتفــاع بهــا 
ًلعــالج األمــراض المستعــصیة، وفقــا للـــضوابط  الــشرعیة المعتبــرة فــي نقـــل 

. األعضاء واألنسجة من جثث الموتى
القرارات اإلجتهادیة الـصائبة، یكـون مجمـع الفقـه اإلسـالمي قـد وبهذه 

فــتح البــاب للحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة واالســتفادة منهــا، ســواء فــي 
العالج، أو األبحاث والتجارب العلمیة وفقا للضوابط المعتبرة شرعا، وضرورة 

. )١(الموازنة الشرعیة بین المصالح والمفاسد 
: مصالح تلك التصرفات

ٕذكر األطباء مصالح كثیرة تترتب على زراعة أعضاء األجنـة، واجـراء ی
التجــارب علیهــا، ویعــود معظمهــا إلــى عــالج أمــراض مستعــصیة، أو الوقایــة 
ٕمنهــا، إمــا مباشــرة باســتعمال بعــض أجــزاء الجنــین أو خالیــاه، وامــا بــصورة 

. غیر مباشرة، بالتوصل إلى معارف تمكن األطباء من العالج والوقایة

مــشروعیة اســتخدام الخالیــا الجذعیــة مــن الوجهــة الــشرعیة /العربــي أحمــد بلحــاج/د.راجــع ا) ١(
. ١٢٩: ١٢٨واألخالقیة  واإلنسانیة 
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: ا ذكره األطباء من المنافع التي یمكن تحصیلها في هذا المجالومم
معالجة بعض األنواع من األمراض العصبیة الخطیرة، وبعض أمراض -١

المناعة، وبعض األنواع من مرض السكرى، وبعض أنواع العقم عنـد 
. الرجال، وبعض أنواع الحروق

ــــوب واألمــــراض -٢ ــــائي،ومن بعــــض العی ــــة مــــن اإلجهــــاض التلق الوقای
.الوراثیة

اســتخراج أنــواع مــن العقــاقیر واألدویــة واللقاحــات المفیــدة فــي العــالج -٣
. والوقایة

الوصول إلى معارف تشریحیة عن اإلنسان تساعد بـصورة فعالـة فـي -٤
.  )١(اكتشاف كثیر من األمراض وعالجها 





ًلبیان حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من األجنة المجهضة عمـدا 
واالنتفاع بها یجب التفرقة بین مرحلتین، مرحلة ما قبل نفخ الروح، ومرحلة 

. ما بعده
. مرحلة ما قبل نفخ الروح : المرحلة األولى

:)٢(ذهب بعض فقهاء األحناف، والشافعیة ،وابن عقیل من الحنابلة
إلى إباحة اإلجهاض مطلقا قبل نفخ الروح بدون عذر، ألن الجنین قبـل 
ٕنفـــخ الـــروح ال یكـــون آدمیـــا، وانمـــا هـــو مخلـــوق حـــي بحیـــاة النمـــو واالغتــــذاء 

حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعـة االعـضاء والتجـارب /محمد نعیم یاسین/ راجع د) ١(
. ١٠٦ص /یا طبیة معاصرةأبحاث فقهیة في قضا/ العلمیة

،، اإلنـــصاف للمـــرداوي ٨/٤٤٢،، نهایـــة المحتـــاج للرملـــي ٣٢٥/ ٧راجـــع بـــدائع الـــصنائع )٢(
١/٣٨٦  .
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والتطــور، وبنــاء علــى مــا ذهــب إلیــه هــؤالء یجــوز اإلجهــاض لوجــود عــذر مــن 
. باب أولى

لـذلك فـإن إلـى جـواز اإلجهـاض لوجـود عذر،و)١(:وذهب بعض الفقهـاء
الجنایــة علــى الجنــین باإلجهــاض قبــل نفــخ الــروح، إذا كــان الغــرض منهــا هــو 
إنقاذ حیاة األم من خطر محقق، بأن قرر األطباء المختصون أن بقاء الحمل 
ضــار بهــا، وأن بقــاء حیــاة األم متوقــف علــى إســقاطه، فعندئــذ یجــوز إســقاطه، 

دار األمــر بــین مــوت ًعمــال بقاعــدة ارتكــاب أخــف الــضررین، وال شــك أنــه إذا 
.  )٢(الجنین وموت أمه أوثر بقاؤها ألنها أصله 

ویجــوز فــي هــذه الحالــة التــصرف فــي الجنــین الــذي لــم تــنفخ فیــه الــروح 
ٕبعــد، بأخــذ جــزء منــه أو بــإجراء التجــارب علیــه، وال یعــد هــذا قــتال آلدمــي، وان  ً

بمعنــــاه أدى ذلــــك إلــــى فقدانــــه قابلیــــة النمــــو واالغتــــذاء والتطــــور، ألن القتــــل
االصطالحي الفقهي الدقیق هو فعل من اآلدمي یـؤدي إلـى إزهـاق روح آدمـي 
ًآخــر، فــال توجــد حقیقــة القتــل إال إذا كــان محلــه آدمیــا فیــه روح، وهــذا لــم تــنفخ 

.  )٣(فیه الروح بعد 
وقــد صــدرت مجموعــة مــن القــرارات مــن مجمــع الفقــه اإلســالمي التــابع 

ن األعـضاء والخالیـا واألنـسجة مـن األجنـة لمنظمة المـؤتمر حـول االسـتفادة مـ
.المسقطة 

للــدورة الـسادسة المنعقــدة فــي ) ٧/٦(٥٦وقـد صــدر فـي ذلــك القــرار رقـم 
٢٠-١٤شـــعبان الموافـــق مـــن ٢٣-١٧جـــدة بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة فـــي 

. م١٩٩٠" آذار" مارس 

. ٣/٢١٥راجع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
. ٩٤ص/نظرة اإلسالم إلى تنظیم النسل/ محمد سالم مدكور/ راجع د) ٢(
نین وحكم االنتفاع به في زراعـة األعـضاء والتجـارب حقیقة الج/محمد نعیم یاسین/ راجع د) ٣(

. ٩٨ص /أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة/ العلمیة
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على األبحاث والتوصیات المتعلقـة) المجمع(وجاء فیه بعد إطالعه أى 
ـــة الـــسادسة  ـــة الطبی ـــدوة الفقهی ـــذي كـــان أحـــد موضـــوعات الن بهـــذا الموضـــوع ال

٢٦-٢٣الموافــق هـــ١٤١٠ربیــع اآلخــر ٢٦-٢٣المنعقــدة فــي الكویــت مــن 
م بالتعــاون بــین هــذا المجمــع وبــین المنظمــة اإلســالمیة للعلــوم ١٩٩٠أكتــوبر 
. الطبیة 

:قرر ما یلي
لمطلـوب زرعهـا فـي إنـسان ال یجوز استخدام األجنة مـصدرا لألعـضاء ا
: آخر إال في حاالت بضوابط البد من توافرها وهي

ال یجوز إحداث إجهاض من أجل اسـتخدام الجنـین لـزرع أعـضائه :أوال
غیـــر ) التلقـــائي ( فـــي إنـــسان آخـــر، بـــل یقتـــصر اإلجهـــاض علـــى اإلجهـــاض 

المتعمـــــد، واإلجهـــــاض للعـــــذر الـــــشرعي،وال یلجـــــأ إلجـــــراء العملیـــــة الجراحیــــــة 
.  )١(خراج الجنین إال إذا تعینت إلنقاذ حیاة األم الست

. مرحلة ما بعد نفخ الروح:المرحلة الثانیة
لبیــان حكــم االنتفــاع بالخالیــا الجذعیــة فــي هــذه المرحلــة یجــب التفرقــة بــین 

: حالتین 
ًإذا كان الجنین الذي نفخت فیه الروح أجهض عمدا لإلنتفاع بـه :ًأوال

جهـــاض لهـــذا الغـــرض، وهـــذا النـــوع مـــن اإلجهـــاض ترفـــضه فإنـــه یحـــرم اإل
المجامع الفقهیـة، وفتـاوى جمهـور الفقهـاء وال یـسمحون بـه، وبالتـالي فـإن 

.  )٢(ًأخذ الخالیا الجذعیة من هذا المصدر مرفوض ومحرم شرعا 
: واحتجوا لذلك بما یلي

دة منهــا أن اإلســالم قــد كفــل حرمــة األجنــة منــذ تعلقهــا بــالرحم، واالســتفا-١

. ٥٤ص /الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة األخالقیة/راجع محمد البار) ١(
. ٥٤ص /الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة واألخالقیة/راجع محمد البار) ٢(
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إتــالف لها،وانتهــاك لحرمتها،وقــضاء علــى الحیــاة التــي یــتمكن بهــا مــن 
). ١(النمو والتطور

ًســـدا للذریعـــة والفـــساد،والمتاجرة باألجنـــة، فیحـــرم اإلجهـــاض تفویتـــا -٢
.  )٢(لقصد الجاني، وحمایة لحیاة الجنین 

وقد صدرت بهذا القرارات من مجمع الفقه اإلسالمي 
ــة لهــذا فقــد بحــث مجمــ ــة واألخالقی ع الفقــه اإلســالمي النــواحي الفقهی

: ١٧(الموضــوع الــشائك فــي مــؤتمره الــسادس المنعقــد بجــدة فــي الفتــرة مــن 
نبزش هـــ١٤١٠شــعبان ٢٣ وأصــدر قرارتــه المــشهورة ). م ١٩٩٠بمنىبقك 

: والتي قرر فیها ما یلي٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤تحت رقم 
یجوز إجهاضه من أجل استخدام خالیـاه الجنین اآلدمي له حرمة فال -١

.  )٣(واستثمارها تجاریا 

ـــــداهللا با) ١( ـــــي زراعـــــة /ســـــالمةراجـــــع عب ـــــضة ف ـــــة المجهـــــضة والفائ ـــــن األجن االســـــتفادة م
.منشور ضمن أعمال مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي / ١٩١ص/األعضاء

حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعـة األعـضاء والتجـارب /محمد نعیم یاسین/ راجع د) ٢(
١٠٦ص /أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة/ العلمیة

مــشروعیة اســتخدام الخالیــا الجذعیــة مــن الوجهــة الــشرعیة /لعربــي أحمــد بلحــاجا/ راجــع د) ٣(
. ١٢٨ص/واألخالقیة
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ًإذا كان الجنین الذي نفخت فیه الروح أجهض عمدا إنقاذا لحیاة األم:ثانیا ً .
الروح،ولـو ًعلى عدم جواز اإلجهاض عمدا بعـد نفـخ: فقد اتفق فقهاء السلف

.)١(كان في استمرار الحمل فقدان الحامل لحیاتها 
: تجوا لذلك بما یليواح

ِإن إحیاء نفس بقتل نفس ُأخرى لم یرد في الشرع -١ َ ّ)٢( .
. أن موت األم به موهوم فال یجوز قتل آدمي حي ألمر موهوم-٢
ال یجوز تفضیل حیاة على حیاة، فالجنین الذي نفخت فیـه الـروح لـه -٣

حیاة إنسانیة یجب احترامها، والمرأة لهـا حیـاة وروح یجـب احترامهـا، 
.)٣(یجوز تفضیل إحداهما على األخرى وال 

القــول بجــواز تلــك التــصرفات مــن شــأنه فــتح البــاب لــضعاف النفــوس -٤
من األطباء وغیرهم بالمتاجرة بأخـذ أعـضاء وأنـسجة الجنـین، تـاركین 

.)٤(محاولة إنقاذ حیاة الجنین، بحجة أنه ال یعیش في هذه المدة 
: ینیمكن أن یناقش رأي فقهاء السلف من وجه

إن اجتهاد فقهائنا العظام بأن الخوف على حیاة األم مع :الوجه األول
المتاحـة بقاء الحمل أمر موهوم،كان فـي وقـت لـم تكـن فیـه الوسـائل الطبیـة

ــدین ) ١( ــدرالمختار وحاشــیة ابــن عاب ــار (جــاء فــي ال ــا ال : (مــا نــصه٢/٢٣٨) رد المحت ــو كــان حی َول َ َ َ ْ َ َ
ْیجوز تقطیعه َألنَّ موت األُم به موهوم، فال یجوز قت َ ُ ُُ َ ُ َََ ٌ ُ ُْ َْ َِ ِِ ِّ ْ َ ِ ُ ْ ٍل آدمـي حـي َألمـر موهـومَ ُ ٍّ ٍّ َْ َ ٍ ْ ِ َ ِ محمـدجـاء عنـد) ُ

: ٢/٢٦٦/الـشرح الكبیـر للـشیخ الـدردیر وحاشـیة الدسـوقي/المـالكيالدسـوقيعرفـةبـنأحمـدبن
ُوال یجــوز إخــراج : ( مــا نــصه .تــاریخوبــدونطبعــةبــدون: الطبعــةالفكــردار: الناشــر/٢٦٧ ُ ََ ْ ُ ََ

َّالمني المتكون في الر ِ ِِ ِّ ْ ََْ ُ ًحم ولو قبل اَألربعین یوما واذا نفخت فیه الروح حرم إجماعا َِّ َ ُ َ ََ ًْ َ َْ ُ ُّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََِٕ َْ ْْ َ َ ِ . (
. ٨/٢٣٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) ٢(
.    ٢٨٧ص/جریمة إجهاض الحوامل) ٣(
شور ضــمن أعمــال منــ/١٨٥٠ص/اســتخدام األجنــة فــي البحــث والعــالج/حــسان حتحــوت/د) ٤(

.  م١٩٩٠ه ١٤١٠مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السادس مجلة المجمع 
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تستطیع تحدید مدى الخطورة المتوقعة على حیاة األم مع بقاء الجنـین، أمـا 
بدقـة، وعلـى هـذا اآلن بعد تقدم الوسائل الطبیة واألجهـزة یمكـن تحدیـد ذلـك

.فال یكون الخوف على حیاة األم أمر موهوم بل مؤكد
ــــاني ــــشرعیة قاعــــدة :الوجــــه الث ــــیح : "مــــن القواعــــد ال ــــضرورات تب ال

فــإذا كــان إجهــاض الحمــل بعــد نفــخ الــروح فیــه محظــور، فــإن " المحظــورات
اإلبقاء على حیاة األم ضرورة توجـب إباحتـه فالـضرورات تبـیح المحظـورات، 

.)١(ي ذلك كله ألهل الخبرة وهم األطباء المسلمون الحاذقون والمرجع ف
فیرون إباحة إجهاض الجنین بعد نفخ الـروح :أما الفقهاء المعاصرون

ًفیــه إنقــاذا لحیــاة األم، فــالمرأة إذا وقعــت فــي ضــرورة فلألطبــاء أن یقــدروا 
الــضرورة بقــدرها، وأن یعطوهــا العــالج المناســب الــذي یــدفع ضــرورتها، فــإذا 
ٕزالت الضرورة وقفـوا عنـد هـذا الحـد، وان لـم تنـدفع الـضرورة إال باإلجهـاض 
ًأبــیح اإلجهــاض عمــدا إنقــاذا لحیــاة األم،حتــى ولــو كــان بعــد نفــخ الــروح فــي  ً

. الجنین
، )٢(وبهــذا قــال عــدد مــن العلمــاء مــنهم الــشیخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق 

، والرئاسة العامة )٤(، والشیخ محمود شلتوت)٣(والدكتور عبد الفتاح إدریس 
. )٥(إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

أنبـهموثـوقطریـقمـنثبـتإذا" :الفتـاوىفيشلتوتالشیخویقول

مجلـة البحـوث اإلسـالمیة /واإلرشادوالدعوةواإلفتاءالعلمیةالبحوثإلداراتالعامةالرئاسة) ١(
واإلفتــاءالعلمیـةالبحـوثإلداراتالعامـةالرئاســةعـنتـصدردوریـةمجلـة) ٢٧٥/ ٦٣(

.  واإلرشادوالدعوة
.    ٨٧ص/حكم اإلجهاض في الشریعة اإلسالمیة/الشیخ جاد الحق على جاد الحق) ٢(
.    ٦٧ص /اإلجهاض من منظور إسالمي/عبد الفتاح إدریس/ الدكتور) ٣(
.     ٢٣٩: ١/٢٣٨/خلق اإلنسان بین الطب والقرآن/الدكتور محمد البار) ٤(
) .    ٢٧٢:٢٧٦/ ٦٣(مجلة البحوث اإلسالمیة ) /٥(
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الـشریعةفـان،األممـوتإلىمحالةالیؤديهكذاحیاتهتحققبعدبقاءه
مـوتبقائـهيفـكـانفـإذا،الـضررینأخـفبارتكـابتـأمرالعامـةبقواعدها

ًمتعینـا،الحالـةتلـكفـيإسقاطهكان،إسقاطهسوىلهامنقذالوكاناألم
حـظولهـاحیاتها،استقرتوقدأصله،ألنهاإنقاذهسبیلفيبهایضحىوال

عمـادوذاكهـذابعـدوهـيواجبـات،وعلیهـاحقـوقولهـاالحیـاةفـيمستقل
ــیساألســرة، ــولمــنول ــيبهــانــضحيأنالمعق ــاةاســبیلف ــینلحی ــملجن ل
) . ١(" والواجباتالحقوقمنشيءعلىیحصل،ولمحیاتهتستقل

:ًواشترطوا لذلك شروطا منها 
قیام الضرورة التي تحـتم اإلجهـاض، بـأن كـان بقـاء الجنـین فـي رحـم -١

.المرأة یهدد حیاتها ،أو یضر بصحتها 
أن یتقــــین مــــن أن بقــــاء الجنــــین یهــــدد حیــــاة الحامــــل ، أو یــــضر -٢

. تها ، ویثبت ذلك بیقین بصح
أن یقـــرر ضـــرورة اإلجهـــاض إلنقـــاذ حیـــاة األم أو المحافظـــة علـــى -٣

صــحتها أطبــاء متخصــصون، ولمــا كــان هــؤالء یتوقــف علــى تقریــرهم 
حكم شـرعي، فیعتبـر فـیهم أن یكونـوا عـدوال حـاذقین وأال یقـل عـددهم 

.)٢(عن اثنین  
: واستدلوا لذلك بما یلي

ًا للهالك من الجنین في مثل هذه الظروف ، ًأن األم أقل خطرا وتعرض-١

.     ٢٣٩: ١/٢٣٨/خلق اإلنسان بین الطب والقرآن/الدكتور محمد البار) ١(
مجلة البحـوث /،،٦٧ص /اإلجهاض من منظور إسالمي/عبد الفتاح إدریس/ راجع الدكتور) ٢(

إجراء التجارب العلمیـة علـى / أیمن مصطفى الجمل/ ،، د) ٢٧٦: ٢٧٢/ ٦٣(اإلسالمیة 
طبعــة / ١٣٧ص /قارنــة بـین الفقــه اإلسـالمي والقــانون الوضـعياألجنـة البــشریة دراسـة م

.    ٢٠١٠دار الفكر الجامعي 
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مما یجعل إنقاذها أكثر نجاحا من إنقاذ جنینهـا ، لـذا تعطـي األولویـة 
.)١(في اإلنقاذ

في بقاء الجنین في رحم األم مفسدة ، إذا كـان یـضر بقـاؤه بـصحتها -٢
أو یودي بحیاتها، وفي إجهاض الجنین مفسدة كذلك ، وال یمكن درء 

الوقـــت، إذ تعـــذر اســـتبقاء الجنـــین، ومعالجـــة المفـــسدتین فـــي نفـــس 
المرأة من األضرار التي یـسببها بقـاؤه فـي رحمهـا، فالواجـب فـي هـذه 
ًالحالــة دفــع أعظــم المفــسدتین بارتكــاب أخفهمــا، وفقــا لمــا تقــضي بــه 
القواعد الكلیة، وال شك أن الضرر الذي یحیق باألم في حال استبقاء 

ه، إن كان یضر بقاؤه بهـا، الجنین مفسدته أعظم من مفسدة إجهاض
وذلك لتعلق حقوق غیر هذا الجنـین بهـا، وألنهـا أصـله وقـد اسـتقرت 
ٕحیاتها بخالفه، ومن ثم كان في القول بإجهاضه في هذه الحالة وان 

.)٢(ًنفخت فیه الروح، دفعا ألعظم المفسدتین بارتكاب أخفهما 
أدلتهم وبعد عرض رأي فقهاء السلف ،والفقهاء المعاصرون ،و

ومناقشة رأي فقهاء السلف ما أمكن ،فالذي تمیل إلیه النفس هو ترجیح 
ًرأي الفقهاء المعاصرون من إباحة إجهاض الحمل إنقاذا لحیاة األم ، 
خاصة بعد تقدم الوسائل الطبیة واألجهزة الحدیثة التي یمكن أن تحدد مدى 

الخطورة المتوقعة على حیاة األم مع بقاء الجنین  
م ال مانع شرعا من االنتفاع بالخالیا الجذعیة التي تم الحصول ومن ث

ًعلیها من األجنة المجهضة عمدا، في التـداوي وزراعـة األعـضاء والتجـارب 
العلمیة، ما دام أن اإلجهاض قد تم في الحاالت الجـائزة شـرعا، كخطـر بقـاء 

ــــدكتور) ١( ــــاد/راجــــع ال ــــصباح حم ــــوال بعــــض /م ــــن أق ــــه م ــــار حول ــــا یث ــــم اإلجهــــاض وم حك
.    ٢٢٨ص/المعاصرین

.٦٨ص/اإلجهاض من منظور إسالمي/عبد الفتاح إدریس/ راجع الدكتور) ٢(



-٢٠٤٦-

فـإذا تـم )١(الجنین على حیاة األم، ألن األصـل فـي األشـیاء النافعـة اإلباحـة 
الحصول علـى الخالیـا الجذعیـة مـن أي مـصدر مبـاح ممـا یقبلـه الـدین، وال 
ًیري فیه مـانع شـرعا، فإنـه یجـوز االنتفـاع بهـا ،لمـا فیـه مـن منفعـة للنـاس 

. دون إضرار بأحد أو اعتداء على حرمة أحد
: ًشریطة أن یكون ذلك مقیدا بتوافر الشروط اآلتیة

ــرة أن یكــون العــاملون فــي هــذا المجــا-١ ل علــى درجــة عالیــة مــن الخب
.والكفاءة في مجال أبحاث الخالیا الجذعیة

. أن تجري أبحاث الخالیا الجذعیة في معامل خاصة بذلك-٢
ضــرورة إعــالن نتــائج أبحــاث الخالیــا الجذعیــة وخطــوات العمــل فــور -٣

. تسجیل نجاحه
ًوتمــشیا مــع مــا صــدر عــن مجلــس المجمــع الفقهــي اإلســالمي برابطــة 

المي، في دورته السابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة فـي الفتـرة العالم اإلس
م فقــــد ١٧/١٢/٢٠٠٣: ١٣هـــــ الــــذي یوافقــــه ٢٣/١٠/١٤٢٤: ١٩مــــن 

: صدر ما یلي
ــة وتنمیتهــا واســتخدامها بهــدف : أوال ــى الخالیــا الجذعی یجــوز الحــصول عل

ك العالج،أو إلجراء األبحاث العلمیة المتاحة إذا كان مصدرها مباحا ومـن ذلـ
: على سبیل المثال المصادر اآلتیة

. المشیمة والحبل السري، وبإذن الوالدین-١
ًالجنـــین الـــسقط تلقائیـــا ، أو لـــسبب عالجـــي یجیـــزه الـــشرع ، وبـــإذن -٢

). ٢(الوالدین 

دار: الناشـــر/٦٠ص/والنظـــائراألشـــباه/الـــسیوطيالـــدینجـــاللر،بكـــأبـــيبـــنالـــرحمنعبـــد) ١(
. م١٩٩٠-هـ١٤١١األولى،: الطبعةالعلمیةالكتب

ــــــــدكتور) ٢( واالقتــــــــصادالمعاصــــــــرةالفقهیــــــــةالقــــــــضایاموســــــــوعة/ الــــــــسالوسيأحمــــــــدعلــــــــيال
. م٢٠٠٨/الترمذيمكتبة/ الثقافةدارالریانمؤسسة/٨١١: ٨١٠ص/اإلسالمي
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ًأما إذا أمكن إنقاذ حیاة األم وحیاة الجنین معا بوسیلة صناعیة، فإنـه یحـرم 
ال یجـــوز االنتفـــاع بالخالیـــا إجهـــاض الجنـــین فـــي تلـــك الحالـــة ، وبالتـــالي

الجذعیـة الحاصـلة مــن هـذا اإلجهــاض فـي التـداوي أو فــي زراعـة األعــضاء 
. )١(والتجارب العلمیة 

وهذا ما ذهب إلیه مجلـس مجمـع الفقـه اإلسـالمي المنعقـد فـي دورة مـؤتمره 
هـ ١٤١٠شعبان ٢٣-١٧السادس بجدة في المملكة العربیة السعودیة من 

.  م ١٩٩٠)مارس(٠٢-١٤الموافق 
:حیث قرر ما یلي

ًإذا كــان الجنــین قــابال الســتمرار الحیــاة فیجــب أن یتجــه العــالج )١(
الطبــي إلــى اســتبقاء حیاتــه والمحافظــة علیهــا، ال إلــى اســتثماره 
ٕلزراعة األعضاء، واذا كان غیر قابل الستمرار الحیاة فـال یجـوز 

.  االستفادة منه إال بعد موته 

حقیقــة الجنـین وحكـم االنتفـاع بــه فـي زراعـة األعـضاء والتجــارب /محمـد نعـیم یاسـین/ راجـع د) ١(
. ١٠٢ص /أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة/ العلمیة
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: تعریف الجنین المشوه

الخلقیة البـسیطة )١(هو الجنین الحي، الذي یوجد به بعض التشوهات 
أو الــشدیدة، ســواء كانــت هــذه التــشوهات خارجیــة ظــاهرة أم داخلیــة غیــر 

الرحمیـة، وبالتـالي ظاهرة، وهذه التـشوهات قـد ال تكـون متالئمـة مـع الحیـاة 
لن تكتمل فترة الحمل،أو تكون متالئمـة مـع الحیـاة الرحمیـة فقـط ، ولكـن ال 

: أسباب حدوث تشوهات الجنین في جملتها ثالثة أقسام: أسباب التشوه) ١(
الجنـین مـن اآلبـاء واألجـداد، وتـؤدي األسباب الوراثیة نتیجة طفرات فـي الجینـات الوراثیـة التـي یرثهـا : أوال

هذه الطفرات إلى مرض وراثي في الجنین، یورثه بالتالي إلى أحد األجیال التالیة،وتتسبب في عیوب 
خلقیــة وراثیــة ظــاهرة فــي الجــذع أو الــرأس أو األطــراف، أو غیــر ظــاهرة مثــل أمــراض ســوء التمثیــل 

ي تكوین الهیموجلوبین الذي یؤدي إلى أنیمیا الغذائي، وأمراض نقص األنزیمات الوراثي،أو اختالل ف
. وراثیة، أو إلى نقص المناعة الوراثیة أو أمراض العظام والعضالت الوراثیة

األسـباب البیئیـة وذلـك نتیجـة تعـرض الجنـین فـي مراحلـه المختلفـة إلـى مـؤثرات خارجیـة تتعـرض لهـا : ثانیا
الملوثــات البیئیــة أو تعــاطي الكحولیــات أو األم الحامــل وبالتــالي الجنــین مثــل التعــرض لإلشــعاع أو

الفیتامینات في غذاء الحامـل، = =المخدرات أو الكورتیزون أو السجائر أو المهدئات أو نقص بعض
ویختلف تأثیر هذه العوامل البیئیة طبقا لنوعها وتركیزها وعمـر الجنـین عنـد التعـرض، ویـزداد تأثیرهـا 

دي هــذه العوامــل البیئیــة الــضارة إلــى مــوت الخالیــا فــي الــضار فــي فتــرات الحمــل المبكــرة، حیــث تــؤ
الجسم أو تأخر انقسامها عن الوقت المحدد،وبالتالي تأخر وتشوه في تكوین أعضاء الجـسم الداخلیـة 
والخارجیـــة، أو ضـــعف فـــي الـــدورة الدمویـــة المغذیـــة للجنـــین، أو تآكـــل الخالیـــا مـــع حـــدوث إلتهابـــات 

الجنــین /محمــد علــي البــار/راجــع د.( سجة التالفــة فــي الجنــینمختلفــة وعــدم القــدرة علــى تعــویض األنــ
ومـــا بعـــدها بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة المجمـــع الفقـــه ٣١٨المـــشوه أســـبابه وتشخیـــصه وأحكامـــه ص

بحـث منـشور ٢٧٨عصمة الجنین المشوه ص/محمد الحبیب بن الخوجة/ اإلسالمي العدد الرابع،، د
. ) في مجلة المجمع الفقه اإلسالمي العدد الرابع

ثالثــا أســـباب بیئیــة وراثیـــة مـــشتركة ویمكــن أن تـــؤدي هـــذه العوامــل المتعـــددة األســـباب إلــى أمـــراض وراثیـــة 
/ راجـع د(وتشوهات خلقیة مثل تشوهات القناة العصبیة، وعیوب القلب الخلقیة وغیرها من األمـراض 

المـشوه لـیس دائمـا الطفـل/ إكرام عبدالسالم أستاذ طـب األطفـال والوراثـة بكلیـة الطـب جامعـة القـاهرة
) .   م٢٠٠٦منشور بمجلة صحتي العدد العشرین ینایر فبرایر / معاقا
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یــستطیع الطفــل الحیــاة بعــد الــوالدة، أو تكــون متالئمــة مــع الحیــاة الرحمیــة 
) . ١(والحیاة بعد الوالدة

ــــا  ــــي أبحــــاث الخالی ــــین المــــشوه ف ــــا الجن حكــــم الحــــصول واالســــتفادة مــــن خالی
:الجذعیة

اب الجنـین أثنــاء الحمـل بالتـشوه فهـل یعتبــر هـذا التـشوه مــن قـد یـص
ــاء  ــم یمكــن لألطب أســباب الــضرورة التــي تبــیح إجهــاض هــذا الجنــین،ومن ث
االســتفادة مــن خالیــا الجنــین المــشوه، بــأن یــتم عــزل الخالیــا الــسلیمة منــه 

.)٢(وتنمیتها لغرض الحصول على الخالیا الجذعیة الجنینیة 
:ن التفرقة بین حالتینلبیان حكم ذلك البد م

.حكم إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه:أوال
. حكم إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه:ثانیا

.حكم إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه: أوال
إلى أنه یحرم إجهاض الجنـین المـشوه بعـد نفـخ :)٣(ذهب الفقهاء المعاصرون
رور مائــة وعــشرین یومــا علــى الجنــین مــن لحظــة الــروح فیــه، أي بعــد مــ

التلقیح، فال یجوز إسقاطه إال إذا كان اسـتمراره فـي الـرحم یفقـد األم حیاتهـا 

الطفـل المـشوه لـیس دائمـا /إكرام عبدالسالم أستاذ طب األطفال والوراثة بكلیة الطـب جامعـة القـاهرة/ د) ١(
. م٢٠٠٦منشور بمجلة صحتي العدد العشرین ینایر فبرایر / معاقا

بالوالیـات "  كولومبیـا"فـي جامعـة )zuker elundry( ذوكـر إالنـدرى/ ذي قـام بـذلك دمـن األطبـاء الـ) ٢(
المتحــدة األمریكیــة،وذلك بــأن یــتم عــزل أو فــصل الخالیــا الجذعیــة، عــن طریــق جهــاز فــصل ثــم یــتم 
( تحویلها إلـى نوعیـة الخالیـا التـي یریـدها الطبیـب ثـم حقنهـا أو زرعهـا فـي الجـزء التـالف مـن العـضو

) . ٣١٨ص " الخالیا الجذعیة" ثورة جدیدة في عالم الطب / لد حامديخا/راجع د
دار دار ٢٧٧٢٧٧: : ٢٧٦٢٧٦صص//اإلجهاض وما یثار حوله من أقوال بعض المعاصرین اإلجهاض وما یثار حوله من أقوال بعض المعاصرین //مصباح حمادمصباح حماد/ / راجع دراجع د) ٣(

م،، الــــشیخ جــــاد الحــــق علــــي جــــاد م،، الــــشیخ جــــاد الحــــق علــــي جــــاد ٢٠٠٠٢٠٠٠––هـــــ هـــــ ١٤٢١١٤٢١الطبعــــة األولــــى الطبعــــة األولــــى //اإلیمــــان للطباعــــة اإلیمــــان للطباعــــة 
ـــــصحة أحكـــــام الـــــشریعة اإلســـــالمیة فـــــي مـــــسائأحكـــــام الـــــشریعة اإلســـــالمیة فـــــي مـــــسائ//الحـــــقالحـــــق ـــــصحة ل طبیـــــة عـــــن األمـــــراض النـــــسائیة وال ل طبیـــــة عـــــن األمـــــراض النـــــسائیة وال

الطبعة الطبعة / / جامعة األزهرجامعة األزهر//المركز الدولى اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة المركز الدولى اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة / / ١٥٠١٥٠صص//اإلنجابیةاإلنجابیة
.     .     بدون تاریخ للنشر بدون تاریخ للنشر //الثانیة الثانیة 
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وبالتالي ال یجوز إسقاطه للحصول على الخالیا الجذعیـة منـه واالنتفـاع )١(
بها في أبحاث الخالیا الجذعیة، وهم فـي ذلـك یتفقـون مـع الفقهـاء القـدامى 

. واز إجهاض الجنین بعد نفخ الروح فیهفي عدم ج
:واستدل على ذلك بما یلي

ــه -١ ــاب اهللا وســنة رســوله صــلى اهللا علی عمــوم النهــي مــن كت
وســلم عــن قتــل الــنفس التــي حــرم اهللا إال بــالحق، وهــذه نفــس قــد اكتــسبت 
الحیاة وأصبح لها حكم نفس اآلدمیین المعصومین، ولذا لو جنـى علیـه فـي 

.)٢(ًومات ففیه دیة كاملة فإن سقط میتا ففیه غره بطن أمه ثم سقط حیا 
مــن المعلــوم أن حفــظ النــسل مــن الكلیــات الخمــس التــي -٢-١

أمــر الــشارع بحفظهــا، والتــي دارت علیهــا أحكــام الــشرع، فإجهــاض الجنــین 
إضاعة لما أمرنا اهللا بحفظه، ومن المسلم بـه لـدى كـل مـسلم أن اهللا تعـالى 

لمشوه لن یخرج عن هذا التـصور اإللهـي ، كل شئ عنده بمقدار، والجنین ا
وأنه خلقه بقدر ولحكمة یعلمها، قد یكون منهـا االتعـاظ واالعتبـار، فكـم مـن 
ظالم رق قلبه لمثل هـذه المنـاظر والمـشاهد وعـاد لیفـتح صـفحة جدیـدة مـع 

ًوما نرسل باآلیات إال تخویفا(نفسه  ِ ِْ َ َّ ِ ِ ِْ ُ ُْ ، كما فیه داللة على مظـاهر قدرتـه )٣() َ
َهـو( تصرفه فـي ملكـه فهـو سـبحانه قـادر علـى تـصویره كیـف شـاء و ِالـذيُ َّ

ْیصوركم ُُ ِّ َ ِاَألرحـامِفيُ ْ َكیـفْ ْ ُیـشاءَ ( مـن حـسن وقـبح وغیـره وقـال تعـالى )٤() َ

ال ال " " ٢٣٩٢٣٩صص//محمــد علــي البــارمحمــد علــي البــار//ورد فــي كتــاب خلــق اإلنــسان بــین الطــب والقــرآن للــدكتورورد فــي كتــاب خلــق اإلنــسان بــین الطــب والقــرآن للــدكتور) ) ١١((
ا یجعــل هــالك األم محققــا إذا هــي اســتمرت فــي الحمــل إال ا یجعــل هــالك األم محققــا إذا هــي اســتمرت فــي الحمــل إال أعلــم أن هنــاك مــن األمــراض مــأعلــم أن هنــاك مــن األمــراض مــ

حالة واحدة هي تسمم الحمل، وحتى في هذه الحالة ال یحتاج الطبیب إلى قتل الجنین بـل حالة واحدة هي تسمم الحمل، وحتى في هذه الحالة ال یحتاج الطبیب إلى قتل الجنین بـل 
". ". وأغلب الحاالت تسلم ویسلم ولیدها وأغلب الحاالت تسلم ویسلم ولیدها ... ... إجراء الوالدة قبل الموعد المحددإجراء الوالدة قبل الموعد المحدد

.   .   ٢٩٤٢٩٤صص//جریمة إجهاض الحواملجریمة إجهاض الحوامل//مصطفى بعد الفتاح لبنةمصطفى بعد الفتاح لبنة//دد) ) ٢٢((
سورة اإلسراء سورة اإلسراء ٥٩٥٩جزء آیةجزء آیة) ) ٣٣((
.سورة أل عمران٦جزء األیة ) ٤(
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ٍَصورةَِّأيِفي َشاءَماُ َركبكَ َ َّ فهذه سنة اهللا في خلقه أنه یخلق مایشاء)١() َ
ُیخلق: ( قال تعالى  ُ ْ َیشَماَ )٣(. )٢()ُاءَ

. حكم إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه: ثانیا-٢
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ 

. الروح فیه على اتجاهین
،والـدكتور محمـد رأفـت )٤(یرى الشیخ جاد الحق على جاد الحـق: االتجاه األول

ــــــــــــى جمعــــــــــــة)٥(عثمــــــــــــان ــــــــــــدكتور عل ــــــــــــ)٦(،وال دكتورعلي محمــــــــــــد یوســــــــــــف ،ال
، والـــــــــدكتور توفیـــــــــق )٨(،والـــــــــدكتور محمـــــــــد الحبیـــــــــب الخوجـــــــــة)٧(المحمـــــــــدي

.وغیرهم)٩(الواعي
جواز إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه ، ومن ثـم جـواز الحـصول 

. على الخالیا الجذعیة منه ، واالنتفاع بخالیاه في أبحاث الخالیا الجذعیة 
، والدكتور مصباح المتـولى )١٠(ر عبد الفتاح إدریسیرى الدكتو: االتجاه الثاني

.سورة االنفطار٨اآلیة ) ١(
.سورة أل عمران٤٧جزء األیة ) ٢(
موقـف الـشرع مـن /بحوث فقهیـة فـي مـسائل طبیـة معاصـرة/على محمد یوسف المحمدي/د) ٣(

. ٢٢٤ص/إجهاض الجنین المشوه
مطبـوع ٩٧ص/حكـم اإلجهـاض فـي الـشریعة اإلسـالمیة/لـى جـاد الحـقالشیخ جاد الحـق ع) ٤(

.     ضمن كتاب اإلجهاض بین الطب والدین
.     ٢٠٠٦ینایر فبرایر٢٠مجلة صحتي العدد رقم ) ٥(
.     م٩/٤/٢٠٠٧جریدة الفجر بتاریخ ) ٦(
.     ٢٢٦ص/بحوث فقهیة في مسائل طبیة معاصرة/على محمد یوسف المحمدي/د) ٧(
البـار ص /منـشور ضـمن كتـاب الجنـین المـشوه د) ٣(محمد الحبیب الخوجه ملحـق رقـم /د) ٨(

٤٧٠: ٤٦٩     .
بحـث منـشور ضـمن أعمـال نـدوة ٢٧٤ص/اإلجهاض وحكمه في اإلسـالم/توفیق الواعي/د) ٩(

.     اإلنجاب في ضوء اإلسالم
.     ٥٨ص/اإلجهاض من منظور إسالمي/الدكتور عبد الفتاح إدریس) ١٠(
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، والــــــــــدكتور حــــــــــسن )٢(، والــــــــــدكتور عبــــــــــداهللا حــــــــــسین باســــــــــالمه)١(حمــــــــــاد
. وغیرهم)٤(،والدكتور محمد سعید البوطي)٣(الشاذلي

حرمة إجهاض الجنین المـشوه فـي أي مرحلـة، سـواء قبـل نفـخ الـروح 
واالنتفاع بخالیاه فـي أم بعدها، وحرمة الحصول على الخالیا الجذعیة منه،

.  أبحاث الخالیا الجذعیة
األدلة

:  أدلة االتجاه األول: أوال
اســتدل أصــحاب االتجــاه األول القائــل بجــواز إجهــاض الجنــین المــشوه 
قبل نفخ الروح فیه ، ومن ثـم جـواز الحـصول علـى الخالیـا الجذعیـة منـه ، 

. واالنتفاع بخالیاه في أبحاث الخالیا الجذعیة بما یلي
أجــاز بعــض الفقهــاء إســقاط الجنــین قبــل نفــخ الــروح فیــه، وذلــك إذا -١

انقطع  لبن األم بعد ظهور الحمل ، ولـیس ألبـي الـصبي مـا یـستأجر 
فـإذا جـاز اإلجهـاض لطفـل موجـود، ، )٥(بـه المرضـع، ویخـاف هالكـه 

ــسبب فیهــا  ــى إســقاطه لوجــود تــشوهات ســواء أكــان ال ــاب أول فمــن ب
جا، للعذر القائم والـضرورة المعتبـرة الموجـودة وراثیا،أم بیئیا، أم مزدو

ــــة  ــــل الثابت ــــشوف والتحالی ــــة ، والك ــــة العلمی ــــى األدل ، والمــــستندة إل
. )٦(الیقینیة

.     ٢٧٦ص /اإلجهاض وما یثار حوله من أقوال بعض المعاصرین/الدكتور مصباح المتولي حماد) ١(
.     ٤٩٠:٤٩١/الجنین تطوراته وتشوهاته/الدكتور عبداهللا حسین باسالمه) ٢(
.     ٣٤٧: ٣٤٥ص/الجنین حیاته وحقوقه في الشریعة اإلسالمیة/ الدكتورحسن الشاذلي) ٣(
مكتبة الفارابي للنشر بـدون /٩٤ص/تحدید النسل وقایة وعالجا/سعید رمضان البوطيدكتور محمد ) ٤(

..     تاریخ نشر
ْهـل: (مــا نـصه٣/١٦٧جـاء فـي حاشـیة بـن عابـدین ) ٥( ُیبـاحَ ُاإلسـقاطَُ َ ْْ َبعــدِ ْ ِالحمـل؟َ ْ َ ْنعـمْ َ ُیبـاحَ ْلــمَمـاَُ َ

ْیتخلق َّ َ َ ُمنهَ ْ ٌشيءِ ْ ْولنَ َ َیكونَ ُ َذلكَ ِ َعدَبَّإالَ ٍمائةْ َوعشرینَِ ِ ْ ِ ًیوما،َ ْ ْومـن......َ ِ ِاَألعـذارَ َ ْ َینقطـعَْأنْ ِ َ ْ َلبنهـاَ ُ ََ
َبعد ْ ِظهورَ ُ ِالحملُ ْ َ َولیسْ َِألبيََْ ِّالصبيِ ِ ُیستأجرَماَّ ِ َْ ْ ِبهَ َالظئرِ ْ ُویخافِّ َ َ ُهالكهَ ََ َ(

.٤٦٩عصمة دم الجنین المشوه ص/محمد الحبیب الخوجة/د) ٦(
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فممـا ال شـك فیـه أن الطفـل إذا جـاء إلــى : قاعـدة المـصالح والمفاسـد-٢
ًالدنیا مـشوها تـشویها كبیـرا ال یمكـن عالجـه، یـسبب ألهلـه كثیـرا مـن  َ ً

ًم، فضال عما سیواجهه من نظرة المجتمـع إلیـه، ومـا الصعوبات واآلال
سیقابله من عنت ومشقة فیما یتعلق بنفسه أو بعالقته بالناس، هذه 
األمور لو قیست بضرورة إجهاضه والفرض أنه لم یـنفخ فیـه الـروح، 
ًفـال شـك أنهـا سـتزید كثیـرا، فتـصیر هـذه المفاسـد عـذرا مقبـوال  یبـیح  ً ً

، الســیما وأن )١(ى مفــسدة اإلجهــاض اإلجهــاض لزیــادة مفاســدها علــ
الجنین قبل نفخ الـروح فیـه لـم یأخـذ صـفة اإلنـسان وخاصـیة الـنفس 

.  )٢(التي حرم اهللا قتلها 

.  ١٠٢: ١٠١ص/إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فیه/ حمد فتح اهللا النشارم/د) ١(
.       ٩٧ص/حكم اإلجهاض في الشریعة اإلسالمیة/جاد الحق على جاد الحق/د) ٢(
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: نوقش هذا الدلیل
بأن بعض الفقهاء المعاصرین یـرى أن أركـان الـضرورة الـشرعیة غیـر 

لظـن مكتملة في هذه القضیة ، حیث أن الطب لم یصل فیها إلى الیقـین أو ا
ــه  ــه احتمــاال یحــذر من ــین مــشوه، وال یعــدو األمــر كون ــأن هــذا الجن الغالــب ب

.  )١(األطباء، ولذا فإن مثل هذه الحال ال تعد من الضرورة  
بأنــه مـن الممكــن التأكـد مــن تـشوه الجنــین بواســطة : یجـاب علـى ذلـك

ــالجنین،أو تــصویره بالموجــات  بــذل عینــة مــن الــسائل األمینوســي المحــیط ب
.        )٢(تیة، أو بغیر ذلك من الوسائل الطبیة الحدیثة فوق الصو

: ًثانیا أدلة االتجاه الثاني 
استدل أصحاب االتجـاه الثـاني القائـل بحرمـة إجهـاض الجنـین المـشوه فـي 
أي مرحلة سواء قبل نفخ الروح أو بعدها وحرمة الحصول على الخالیـا الجذعیـة 

: منه بما یلي 
: الدلیل من الكتاب:أوال 

ُُتقتلواَوال: ( قوله تعالى َالنفسَْ ْ َحرمَِّالتيَّ َّ ُاللهَ َّإالَّ ِّبالحقِ َ ْ ِ ()٣(  .
إال بــالحق  بــأن دلــت اآلیــة بمنطوقهــا علــى حرمــة قتــل الــنفس: وجــه الداللــة

ًتكفر بعد إیمـان، أو تقتـل مؤمنـا عمـدا، أو تزنـى بعـد إحـصان  والجنـین ) ٤(ً
حــق، ولــیس مــن الحــق قتــل بــرئ ألنــه نفــس محترمــة ال یجــوز قتلــه بغیــر

نقـال عـن /٢٢٢ص/بحوث فقهیة في مـسائل طبیـة معاصـرة/على محمد یوسف المحمدي/د) ١(
اإلجهاض في نظر /محمد ربیعحسن/ ،، د٦، المجلد ٧٩مجلة المسلمون الدمشقیة ص 

.       ١٩٩٦الطبعة الثالثة القاهرة / ١١٧ص / المشرع الجنائي
.      ٢٢٥ص/بحوث فقهیة في مسائل طبیة معاصرة/على محمد یوسف المحمدي/ راجع د) ٢(
.    سورة اإلسراء٣٣جزء آیة ) ٣(
= تفـــسیر الزمخـــشري  اهللاجـــارالزمخـــشريأحمـــد،بـــنعمـــروبـــنمحمـــودالقاســـمأبـــوراجـــع ) ٤(

-العربـــــــــيالكتـــــــــابدار: الناشـــــــــر٢/٦٦٤/الكـــــــــشاف عـــــــــن حقـــــــــائق غـــــــــوامض التنزیـــــــــل
. هـ١٤٠٧-الثالثة: الطبعة/بیروت
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.سیولد مشوها 
: ثانیا الدلیل من السنة 

ْعــن ِعبــدَ ْ َقــالِاهللا،َ َقــال: َ ُرســولَ ُ َّصــلىِاهللاَ ِعلیــهُاهللاَ َْ ََّوســلمَ َ ُّیحــلَال: " َ ِ ُدمَ ٍامــرئَ ِ ْ
ٍِمــــسلم، ْ ُیــــشهدُ َ ْ ــــهَالَْأنَ َإل َّإالَِ ِّوَأنــــيُاهللاِ ُرســــولَ ُ َّإالِاهللا،َ َإحــــدىِبِ ْ ٍثــــالثِ َ ُالثیــــب: َ َِّّ
ِالزاني، ُوالنفسَّ ْ َّ ِبالنفس،َ ْ َّ ُوالتاركِ ِ َّ ِلدینهَ ِ ُالمفارقِِ ِ َ ُ ِللجماعةْ َِ ََ ْ")١( .

الرسول صلى اهللا علیه وسلم حدد األمور الثالث التي یحل بها : وجه الداللة
إراقة دم المسلم ، وهي الزاني المحصن ، والقصاص بـشروطه، والمرتـد عـن

. ًولم یرد في الحدیث حق القتل ألن الجنین سیولد مشوها )٢(اإلسالم
بـــأن الجنـــین قبـــل نفـــخ الـــروح فیـــه لـــم یأخـــذ صـــفة اإلنـــسان :نـــوقش هـــذاو

فیجوز إجهاضـه إذا ثبـت أنـه مـشوه )٣(وخاصیة النفس التي حرم اهللا قتلها 
. ً، نظرا للصعوبات التي ستواجهه وأهله بعد ذلك 

:المعقول الدلیل من:ثالثا 
تقاس التشوهات الخلقیة للجنین على التـشوهات الخلقیـة لإلنـسان -أ

المولود، فقـد یـصاب بعاهـة تعـوق اإلنـسان عـن أداء دوره فـي الحیـاة، فـإذا 
كان الشرع ال یجیز قتل اإلنسان المشوه ،أو اإلنسان الـذي ال یرجـى بـرؤه ، 

. )٤(هاته خلقیة فكذلك ال یجوز إسقاط الجنین الذي عرف الطبیب أن تشو
إذا سلمنا بأن الجنین سیولد مشوها، فإن ذلك ال یقتضي إجهـاض -ب

ــي رحــم األم، أم بعــد  ــك وهــو ف ــان ذل ــه، ســواء أك ــل یقتــضي مداوات الجنین،ب
ـــام التقـــدم  ـــاألمر العـــسیر أم ـــد معالجـــة هـــذه التـــشوهات ب الوضـــع، ولـــم تع

بـاب مـا یبـاح بـه دم المـسلم /كتاب القـسامة والمحـاربین والقـصاص والـدیات/صحیح مسلم)  ١(
.     ١٦٧٦حدیث رقم ) ١٣٢/ ٢(

بـاب مـا /كتـاب القـسامة والمحـاربین والقـصاص والـدیات/ شرح النـووي علـي صـحیح مـسلم) ٢(
. ١٦٤/ ١١یباح به دم المسلم 

.    ٩٧ص /حكم اإلجهاض في الشریعة اإلسالمیة /الشیخ جاد الحق على جاد الحق ) ٣(
.    ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٤ص/حكم إسقاط الجنین المشوه/حسن الشاذلي/راجع د) ٤(
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. التكنولوجي، والطفرة الهائلة في مجال الطب
الجنین المشوه على هذا الحال عظة للمعافین فإذا رأى في والدة –ج 

اإلنــسان المبتلــى حمــد اهللا عــز وجــل علــى نعمتــه علیــه، حیــث فــضله علیــه 
ًوزاده ذلك تعلقا بربه ، كما أن فیـه معرفـة لقـدرة اهللا عزوجـل وتحقیقـا لقولـه  ً

َهـو: ( تعـالى ِالـذيُ ْیـصوركمَّ ُُ ِّ َ ِاَألرحـامِفـيُ ْ َكیـفْ ْ ُیـشاءَ ٌفـاهللا تعـالى یــري .)١() َ
خلقــه مظــاهر قدرتــه وعجائـــب صنعه،فإجهاضــه محــادة لهــذه اإلرادة، وكـــم 
یشهد الواقع لبعض حاالت التشوه الخلقي التي عاشـت وتكیفـت مـع الحیـاة، 

. )٢(وبرزت في بعض نواحیها بما یثبت عظیم صنع اهللا في خلقه 
هـي و-إن إباحة اإلجهاض قبل نفـخ الـروح بـدعوى تـشوه الجنـین -د

قد تفتح الباب على مصراعیه للدعاوى الكاذبة وللتـذرع، إمـا -دعوى ظنیة 
یسعى إلى الكسب الحرام ولـو بالقتـل، أو مـن -الخالق له-من طبیب     

حامــل كرهــت زوجهــا فلــم تــر شــفاء لغلیــل الكراهیــة إال بإجهــاض جنــین بــرئ 
الحالـة ٕبزعم أنه مشوه، واما داعرة تریـد الـتخلص مـن فـضیحتها، وفـي هـذه 

تلجأ الواحدة منهن إلى تعاطي مـسببات التعیـب لیـصلن إلـى الجـواز الـصادر 
.  )٣(به الفتوى
إن التشوهات الخلقیة هي قدر أراده اهللا لبعض عباده، وما على -ه

المرء المسلم واألسرة المـسلمة إال أن تـصبر علـى مـا أصـابها، وأن تحتـسب 

.سورة أل عمران٦جزء األیة ) ١(
إجهـــاض الجنــین المـــشوه وحكمـــه فــي الـــشریعة اإلســـالمیة / مــسفر بـــن علــى القحطـــاني/د)٢(

بحث منشور فـي مجلـة الـشریعة والدراسـات جامعـة الكویـت الـسنة الثامنـة عـشر  / ٢٠٢/
.      م ٢٠٠٣-١٤٢٤العدد الرابع والخمسون 

ح المتـولي مـصبا/،، د٥٩ص/اإلجهـاض مـن منظـور إسـالمي/عبـد الفتـاح إدریـس/ راجع د) ٣(
.      ٢٩١ص/اإلجهاض وما یثار حوله من أقوال بعض المعاصرین/حماد
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.)١(ومن سخط فله السخط ذلك عند اهللا سبحانه فمن رضي فله الرضا، 
ٕبأن اكتشاف تشوه الجنین واجهاضه وحرمـان األب واألم منـه : نوقش هذا

ًهـــو االبـــتالء بعینـــه، فعنـــدما یـــرى األب واألم جنینهمـــا مجهـــضا أمامهمـــا 
.)٢(ویصبران ویحتسبان ذلك عند اهللا فإن ذلك قمة الرضا واالختبار القاسي 

الترجیح
كر أدلتهم ومناقشتها ما أمكـن، فـإنني أمیـل بعد بیان آراء الفقهاء، وذ

إلـى أنــه ال یجــوز إجهــاض الجنــین المــشوه بعــد نفــخ الــروح فیــه إال إذا كــان 
اســتمراره فــي الــرحم یفقــد األم حیاتهــا، وبالتــالي ال یجــوز إســقاطه للحــصول 
على الخالیا الجذعیة منه واالنتفـاع بهـا فـي أبحـاث الخالیـا الجذعیـة، ألنـه 

فس إنـسانیة ال یجـوز االعتـداء علیهـا بالقتـل،  أمـا قبـل نفـخ یعتبر بمثابة ن
الــروح فیــه فــإنني أمیــل إلــى تــرجیح االتجــاه األول القائــل بجــواز إجهــاض 
ـــه  ـــة من ـــا الجذعی الجنـــین المـــشوه،  ومـــن ثـــم جـــواز الحـــصول علـــى الخالی
واالنتفاع بها، فإذا كان فقهاء السلف أجازوا إسقاط الجنین قبل نفـخ الـروح 

قل من ذلك فمن باب أولى إجهاضه لوجود تشوهات خطیرة، مـا دام ألعذار أ
الوصــول إلــى معرفــة التــشوه متیــسرا فــي عــصرنا ولكــن بالــشروط والــضوابط 

: اآلتیة
. أن یكون اإلجهاض  قبل نفخ الروح:أوال

ًأن یكون الجنین مشوها تشویها كامال، وأما مجـرد تـشویه بـسیط كـأن :ثانیـا ً ً
و نحو ذلك مما یمكن أن یعیش أو یبدع ، فال یجوز یكون أعمى أو أعرج أ

. َأبدا إجهاضه ألجل هذا العیب 
أن یصل األطباء إلى هذه النتیجة من خالل األجهزة المتطورة التي إن : ثالثا

.      ١٠٢ص/إجهاض الحمل قیل نفخ الروح فیه/ محمد فتح اهللا النشار/ راجع د) ١(
إجهاض الجنین المشوه حـالل بتـاریخ / راجع تحقیق محمد الباز بجریدة الفجر تحت عنوان) ٢(

.       م٩/٤/٢٠٠٧
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%.٩٠فال أقل من أن تكون % ١٠٠لم تكن نتیجتها 
ــــین : رابعــــا ــــاء عــــدوال وأال یقــــل عــــددهم عــــن طبیب ًأن یكــــون هــــؤالء األطب
.       )١(رینخبی

هذا وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي اإلسـالمي التـابع لرابطـة العـالم 
اإلسالمي في دورته الثالثة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفتـرة مـن یـوم 

/ ٢٢إلـى یـوم الـسبت ١٩٩٠فبریـر/١٠ه الموافق ١٤١٠رجب/١٥السبت 
الجنــین ًم قــرارا بــشأن إســقاط ١٩٩٠فبرایــر/١٧ه الموافــق ١٤١٠رجــب 

یجـــوز إجهـــاض الجنـــین المـــشوه قبـــل مرورمائـــة : ( المـــشوه وجـــاء فیـــه 
ــــة مــــن  ــــة طبی ــــت وتأكــــد بتقریــــر لجن ــــى الحمــــل إذا ثب وعــــشرین یومــــا عل
األطباءالمختــصین الثقــات وبنــاء علــى الفحــوص الفنیــة بــاألجهزة والوســائل 
ًالمختبــرة أن الجنــین مــشوه تــشویها خطیــرا غیــر قابــل للعــالج، وأنــه إذا بقــي 

لد في موعده ستكون حیاته سیئة وآالما علیه وعلى أهله ، فعندئذ یجوز وو
إســقاطه بنــاء علــى طلــب الوالــدین، والمجلــس إذ یقــرر ذلــك یوصــي األطبــاء 

). والوالدین بتقوى اهللا والتثبت في هذا األمر
ٕهــذا واننــا نهیــب العــالم اإلســالمي بــإجراء أبحــاث الخالیــا الجذعیــة والعــالج 

یقــول الــدكتور حــسني ســالمة هنــاك حــاالت عدیــدة تــم : ًفعــالبهــا، وهــذا مــا تــم
عالجها في مستشفى القصر العیني بالقاهرة، عن طریـق الخالیـا الجذعیـة فـأكثر 

مریــضا تــم عالجهــم بالخالیــا الجذعیــة كــانوا یعــانون مــن أمــراض الكبــد ٣٥مــن 
یـا المزمنة، كـان مـن بیـنهم  طفـالن یعانیـان مـن عیـوب التمثیـل الغـذائي فـي خال

عندما نقلت % ١٠٠الكبد ، تم االستجابة بنسبة 
الخالیــا مــن أحــد الوالــدین، وغیــر ذلــك مــن الحــاالت التــي تــم عالجهــا فــي 
مستـــشفى الحـــسین الجامعي،التـــابع لألزهـــر الـــشریف ومستـــشفى عـــین شـــمس 

. ٢٢٦ص/بحوث فقهیة في مسائل طبیة معاصرة/على محمد یوسف المحمدي/ع دراج) ١(
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.  )١(وغیرها

المبحث السابع
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من اللقائح الزائدة 

الستفادة منها  في التداوى وزراعة األعضاء والتجارب وا
العلمیة

: یشتمل على أربعة مطالب
.ماهیة التلقیح الصناعي: المطلب األول
.أنواع التلقیح الصناعي: المطلب الثاني

ـــث ـــب الثال ـــیح  : المطل ـــم تلق ـــضة وحك ـــة الفائ ـــة األجن ماهی
. بویضات أكثر من العدد المحتاج إلیه

حكـم الحـصول علـى الخالیـا الجذعیـة مـن :المطلب الرابع
األجنة الفائـضة واالسـتفادة منهـا فـي التـداوى 

. وزراعة األعضاء والتجارب العلمیة

الــسنة /٢٣٩٥العــدد / ٢عــالج الخالیــا الجذعیــة تحــت الحــصار، جریــدة صــوت األزهــر ص) ١(
،، العــالج بالخالیــا ٢٠٠٧أبریــل ٢٠–هـــ١٤٢٨مــن ربیــع اآلخــر ٣الجمعــة / الثامنــة

العـدد / ٣صیة جریـدة صـوت األزهـر صالجذعیة طاقة أمل للقضاء على األمراض المستعـ
٢٠٠٧مـن یونیـو ١–هــ١٤٢٨من جمـادى األولـى ١٥الجمعة / السنة الثامنة/ ٤٠١

. م
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قد یعاني بعض البشر من مشكلة العقم ،ویشعرون باإلحباط عندما تحول 
إلى عالج یتوسم فیه الظروف الطبیعیة دون إنجابهم ،لذا یتجه بعضهم

في حل مشكلتهم ،فیلجؤن إلى استخدام -بعد اهللا سبحانه وتعالى–األمل 
. تقنیة التلقیح الصناعي كوسیلة لإلنجاب 

:  التلقیح الصناعي في اللغة 
مي یتكون من كلمتین هما التلقیح،الصناعيالتلقیح الصناعي مصطلح عل

ِوَأصل اللقاح لإلبل ، یقال ألقح ، اسم لماء الفحل)للقاح ا( :التلقیح لغة 
ِلقحت إذا حملت : ُالفحل الناقة  أحبلها، ثم استعیر في النساء، فیقال َ ِ َ

ُاللقاح(،و ُیقالما تلقح به النخلة من الفحال؛): َّ َ ًَألقح القوم النخل إلقاحا : ُ ِْ َ
َّولقحوها تلقیحا أدخلوا فیها اللقاح  ًَّ ِ َْ َطلع الذكر(َ ُقحت الریح ْوَأل(لتثمر ، ) َّ َِ َ

َّنقلت اللقاح من عضو التذكیر إلى عضو التأنیث ،): األشجار َ َواللواقح من (َّ ِ ُِ َّ
ِالریاح َ ِالتي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب، فإذا اجتمع في السحاب ): ِّ

ًصار مطرا ، ولقح جسم اإلنسان أدخل فیه اللقاح 
)١(.

ْمأخوذ من صنع الشيء صنعا عمله و:الصناعي  ما یستفاد ) الصناعي(َّ
.)٢(بالتعلم من أرباب الصناعات وما لیس بطبیعي 

یتضح أن التلقیح الصناعي هو ) صناعي(إلى كلمة ) تلقیح(وبإضافة كلمة 
. عبارة عن إدخال مني الرجل في رحم المرأة بطریقة صناعیة 

: التلقیح الصناعي في االصطالح 
.ریفات منها عرف التلقیح الصناعي في االصطالح بعدة تع

باب )٢٣٩: ص(،، القاموس المحیط لقح/ فصل الالم)٢/٥٧٩:٥٨١(راجع لسان العرب )١(
، د لقح ،/ فصل الالم)١/٤٠١(فصل الالم،، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة / الحاء

عالم :الناشر/ل ق ح) ٣/٢٠٢٦(معجم اللغة العربیة المعاصرة /أحمد مختار عبد الحمید عمر
. م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩األولى، :الطبعة/الكتب

. صنع/باب الصاد / ٥٢٥/ ١المعجم الوسیط )٢(
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.)١(هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع )١(
تلقیح البویضة بحیوان منوي وذلك بغیر طریق االتصال الطبیعي )٢(

.)٢(الجنسي
أن التلقیح الصناعي ال یختلف عن اإلنجاب الطبیعي إال : یتضح مما سبق 

وسیلة إیصال ماء الرجل إلى رحم المرأة، فاالتصال الجنسي وسیلة في
.إلنجاب الطبیعي، والحقن وسیلة التلقیح الصناعي ا

إن الذي یحدث في هذه العملیة ،تؤخذ نطفة : ویقول الشیخ مصطفى الزرقا
الرجل وتزرع في مهبل الزوجة ،وهو الذي یحدث في حالة المباشرة 
الطبیعیة بین الزوجین، ال فرق سوى االستعاضة عن عضو الذكورة بمزرقة 

في الموقع المناسب من مهبل الزوجة أمام عنق تزرق بها نطفة الزوج
.)٣(الرحم 




: التلقیح الصناعي یتم بإحدى طریقتین هما 
. التلقیح الصناعي الداخلي :الطریقة األولى

وهي عبارة عن حقن الحیوانات المنویة من الزوج للزوجة، في حاالت وجود 
عنق الرحم ( أو مشاكل عند الزوجة ) الحركة –العدد (مشاكل عند الزوج 

طبعة دار /الطبعة الرابعة / ٢٦٤٩/ ٤/ الفقه اإلسالمي وأدلته/ وهبة مصطفي الزحیلي/ د)١(
.   بدون تاریخ النشر/ دمشق /سوریة / كرالف
بحث منشور بمجلة مجمع الفقه ( التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب/محمد على البار/ د) ٢(

)٢/١٨١اإلسالمي 
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه ( أطفال األنابیب / الشیخ عبداهللا البسامراجع) ٣(

). ١٦٠/ ٢اإلسالمي
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()١(.
وقد ذكر الفقهاء السابقون والالحقون أن إجراء مثل هذا التلقیح الصناعي 

وقد أفتى بذلك … جائز إذ ما تم بین زوج وزوجته أثناء قیام عقد الزوجیة 
مفتي مصر ومفتي تونس ،والمجمع الفقهي اإلسالمي المنعقد بمكة 

هـ ،وندوة اإلنجاب المنعقدة بالكویت ١٤٠٤ة في دورته السابعة المكرم
والتي ضمت مجموعة من فقهاء العالم اإلسالمي المشهورین وبعض 

.)٢()م١٩٨٣مایو ٢٤/ هـ ١٤٠٣شعبان ١١(األطباء 
وبما أن هذا النوع من أنواع التلقیح الصناعي ال یترتب علیه وجود 

خدامها في أبحاث الخالیا الجذعیة ، فائض من البویضات المخصبة الست
لذا سوف یقتصر الحدیث على النوع الثاني من أنواع التلقیح الصناعي 
ً،باعتباره مصدرا لتلك البویضات المخصبة الزائدة عن الحاجة ،التي یمكن 

. الحصول على الخالیا الجذعیة منها
. التلقیح الصناعي الخارجي: الطریقة الثانیة

لقیح البویضة من المرأة خارج جهازها التناسلي ،ویتم وهي عبارة عن ت
التلقیح بماء الذكر،فإذا ما تم التلقیح أعیدت البویضات الملقحة إلى رحم 

. )٣(المرأة 
لویزا (وهذه الطریقة هي التي جاءت إلى العالم البشري بأول طفلة أنبوب 

منشور ضمن / األخالقیات في اإلخصاب الطبي واإلخصاب المساعد/منیر محمد فوزي/ د) ١(
.   وقائع الندوة المصریة عن أخالقیات الممارسات البیولوجیة 

بحث منشورفي مجلة مجمع الفقه ( التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب/محمد على البار/ د)٢(
). ١٨٥/ ٢اإلسالمي 

فضیلة الشیخ عبداهللا ،،٥٣١ص/الطب والقرآن خلق اإلنسان بین/محمد على البار/ د) ٣(
). ١٦٢/ ٢بحث منشوربحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ( أطفال األنابیب /البسام 
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یح بویضة في تلق" ادواردز"والدكتور " استبتو"فقد نجح الدكتور ) براون
م  ١٩٧٧نوفمبر ١٠في " جون براون"بمنى زوجها "لیزلي براون "السیدة 

في ) لویزا براون(وأدى ذلك إلى نجاح أول حمل ووالدة أول طفلة أنبوب 
. )١(١٩٧٨یولیه ٢٥

ویعتبر اإلخصاب خارج الرحم ،ونقل األجنة المتكونة إلى رحم المرأة ، أو ما 
ن أهم اإلنجازات العلمیة التي حدثت في م" أطفال األنابیب"یعرف باسم 

ًمجال عالج العقم إال أنه یثیر بعضا من المشاكل الفقهیة والطبیة في كثیر 
ًمن بلدان العالم ،نظرا لما یقوم به الطبیب من سحب عدد من البویضات 

بوسیلة " في أنبوب " من رحم المرأة ،وتلقیحها بمني الرجل خارج الجسم 
ن یتم تكوین البویضات الملقحة ،في الغالب یتم نقل طبیة معینة ،وبعد أ

ثالثة أجنة منها فقط إلى داخل رحم المرأة وتزرع في الجدار، ثم تترك بعد 
ذلك لتنمو وتتطور،ومن ثم یصبح هناك فائض من تلك األجنة لم یتم 
إعادته إلي رحم المرأة ، فما مدى مشروعیة االنتفاع بتلك الخالیا التي 

علیها من هذه األجنة الفائضة في التداوي وزراعة یمكن الحصول 
األعضاء والتجارب العلمیة ؟           

قبل بیان حكم االستفادة من اللقائح الزائدة في التداوى وزراعة األعضاء 
والتجارب العلمیة ،أقوم بتعریف األجنة الفائضة عن الحاجة في عملیات 

. ًاإلخصاب الطبي المساعد أوال 

بحث منشورفي مجلة مجمع الفقه (التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب/محمد على البار/د)١(
بحث منشور في مجلة ( فال األنابیبأط/،، فضیلة الشیخ عبداهللا البسام )١٩٦/ ٢اإلسالمي 

). ١٦٢/ ٢مجمع الفقه اإلسالمي 
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: األجنة الفائضة عن الحاجة عرفت بعدة تعریفات منها

ــالتلقیح الــصناعي خــارج  هــي تلــك األجنــة التــي تــم الحــصول علیهــا ب
الرحم، ذلك أن عملیة طفل األنبوب تتطلب استخراج عدد من البویضات من 

، وتلقیحها خارج الرحم بالحیوانات المنویة، وتتـراوح فـي العـادة مبیض المرأة
بویضات وقد تجـاوز ذلـك، ثـم یقـوم األطبـاء بنقـل ثالثـة مـن هـذه ٨-٤من 

اللقائح إلى الرحم بعد أن تبدأ في النمو،وأما الفائض فیحتفظ به بعد تبریـده 
لـم تـنجح ًوتجمیده انتظارا لنتیجة الـزرع فـي الـرحم هـل سـتنجح أو ال ؟ فـإذا 

.)١(تكررالعملیة 
إن الحكم الـشرعي لتلقـیح بویـضات أكثـر مـن العـدد المحتـاج إلیـه فـي 
كــل عملیــة تلقــیح تــتم بــین الــزوجین هــو التحــریم، وهــذا القــول صــدرت بــه 

: قرارات من المجامع الفقهیة والمؤتمرات العلمیة اآلتیة
لــى ع":مجمــع الفقــه اإلســالمي حیــث نــص القــرار الــصادر بهــذا الــشأن-١

أنه یجب عند تلقیح البییـضات االقتـصار علـى العـدد المطلـوب للـزرع 
.)٢(" ًفي كل مرة  تفادیا لوجود فائض من البییضات الملقحة 

أن الوضع األمثل فـي " :المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة حیث قررت-٢

بحـث منـشور (حكـم االسـتفادة مـن األجنـة المجهـضة الزائـدة عـن الحاجـة/عبد السالم العبادي/د)١(
).  ١٣٦٠/ ٦/في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

ــــسادسة ) ٢( بییــــضات بــــشأن ال) ٥٧/٦/٦( قــــرار رقــــم هـــــ١٤١٠عــــام -شــــعبان -الــــدورة ال
منشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي العـدد الـسادس الجـزء ( الملقحة الزائدة عن الحاجة،

) .  ٢١٥٢-٢١٥١الثالث ص 
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مصیر البییضات الملقحة هو أال یكون هناك فائض منها، وذلـك بـأن 
في أبحاثهم قصد االحتفاظ بالبییـضات غیـر ملقحـة مـع یستمرالعلماء

إیجاد األسلوب الذي یحفظ لها القدرة على التلقـیح الـسوي فیمـا بعـد، 
وتوصي الندوة أن ال یعرض العلماء للتلقیح إال للعـدد الـذي ال یـسبب 
فائــضا، فــإذا روعــي ذلــك لــم یحــتج إلــى البحــث فــي مــصیر البییــضات 

.)١("الملقحة الزائدة 
األدلة

قــد دلــت العدیــد مــن األدلــة علــى حرمــة تلقــیح بویــضات أكثــر مــن العــدد 
:الذي سینقل إلى الرحم منها 

ًاحتراما ألصل الحیاة اإلنسانیة حتى ال تتخذ في غیر ما خلقـت لـه، كمـا -١
یكــون فیــه تــسبب فــي قتــل آدمــي، وهــذا یقتــضي االقتــصار فــي أن هــذا

.)٢(تلقیح البویضات على العدد الذي سینقل إلى الرحم 
ان ذلــك یــؤدى إلــى وجــود خالیــا جنــسیة فیهــا حیــاة تتلــف فیمــا بعــد فــي -٢

حالة عدم نقلها إلى رحم المرأة ، وهـذا محـرم ألن الخلیـة الجنـسیة فیهـا 
.)٣(البویضة بالحیوان المنوى نوع من الحیاة من لحظة تلقیح

األولربیـــــع٢٦-٢٣فـــــيالكویـــــتفـــــيالمنعقــــدةالخامـــــسةالطبیـــــةالفقهیـــــةالنـــــدوةوثــــائق) ١(
ـــانم١٩٨٩أكتـــوبر٢٦-٢٣الموافـــقهــــ١٤١٠ ـــاميالبی ـــدوةوالتوصـــیاتالخت الفقهیـــةللن
للعلــوماإلســالمیةوالمنظمــةاإلســالميالفقــهمجمــعبــینبالتعــاونالمنعقــدةالخامــسةالطبیــة
/ اإلسـالميالفقـهمجمـعمجلـةفيمنشور(بالكویتم١٩٨٩أكتوبر٢٦-٢٣فيالطبیة

١٦٨٨: ١٦٨٧/ ٦  .(
عــة األعــضاء التجــارب حقیقــة الجنــین وحكــم االنتفــاع بــه فــي زرا/محمــد نعــیم یاســین/ راجــع د) ٢(

. ١٢٧ص/أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة/ العلمیة
ـــــة ص ) ٣( ـــــبعض الممارســـــات الطبی ـــــة اإلســـــالمیة ل ـــــسالم / ،، د٦٧٦: ٦٧٥راجـــــع الرؤی ـــــد ال عب

( ٣٨٠:٣٨١هـــضة أو الزائـــدة عـــن الحاجـــة ص حكـــم االســـتفادة مـــن األجنـــة المج/العبـــادي
.)البشریة لزراعة بعض األعضاءضمن بحوث رؤیة إسالمیة
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منعا لألطبـاء الـذین ال یلتزمـون بأحكـام الـشرع مـن العبـث بهـذه اللقـائح -٣
التــي هــي أصــل اإلنــسان، وذلــك باســتخدامها فــي مجــاالت العــالج بأخــذ 

. )١(الخالیا الجذعیة منها أو إجراء التجارب علیها 





بینا فیما سبق أن األصل هو عدم وجود فائض من هذه األجنـة، لكـن 
إن وجد زائد من هذه اللقائح كمـا هـو الواقـع مـن حـال مراكـز العقـم، فإنـه ال 

ســالمي، تقــوم تــزال المراكــز العدیــدة لمــشاریع أطفــال األنابیــب فــي العــالم اإل
بتجمید وتخزین اللقائح، فهل یجوز تنمیتها لمدة خمـسة أو سـتة أیـام حتـى 
تصل إلى مرحلة الكرة الجرثومیة ومن ثم إتالفها ألخذ الخالیا الجذعیة منها 

؟ 
ٕاختلــف العلمــاء فــي حكــم الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة، أواجــراء 

نــاء علــى اخــتالفهم حــول األبحــاث والتجــارب العلمیــة علــى اللقــائح الزائــدة ب
: طبیعة البویضة الملقحة من حیث كونها جنینا أو ال على قولین 

، الــــشیخ محمــــد المختــــار )١(ذهــــب الــــشیخ محمــــد الغزالــــي: القــــول األول
حـسن الـشاذلي /،د)٤(عبـداهللا باسـالمة / ،د)٣(عبد السالم العبادي/ د)٢(السالمي

: )٦(حسان حتحوت / د،)٥(
ــ ضة عــن الحاجــة هــي أول أدوار خلــق اإلنــسان، إلــى أن األجنــة الفائ

ومـــن ثـــم یحـــرم تنمیتهـــا ألخـــذ الخالیـــا الجذعیـــة منهـــا، وبالتـــالي ال یجـــوز 
االستفادة من هذه األجنة في العالج الطبـي وأبحـاث الخالیـا الجذعیـة ، وأن 

بحـث ( حكم االستفادة مـن األجنـة المجهـضة أو الزائـدة عـن الحاجـة/عبد السالم داود العبادي/ راجع د) ١(
) .  ٦/١٣٦٨منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 
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. الزائد من هذه اللقائح یترك دون عنایة طبیة 
: یةوبهذا صدر القرار من الجهات العلمیة اآلت

:مجلس مجمع الفقه اإلسالمي -١
تحـریم اسـتخدام مجلس مجمع الفقه اإلسـالمي الـدولي یفهم من قرار

البیـــضات"بـــشأن)٦/ ٦/ ٥٧(رقـــمقـــرار: حیـــث جـــاء فـــياللقـــائح الفائـــضة
فـيالمنعقـداإلسـالميالفقهمجمعمجلسإن"الحاجةعنالزائدةالملقحة

٢٣إلـى١٧مـنالـسعودیةعربیـةالالمملكةفيبجدهالسادسمؤتمرهدورة
علـــىاطالعـــهبعـــد) مـــارس(آذار٢٠-١٤الموافـــقهــــ١٤١٠شـــعبان
موضــوعاتأحــدكــانالــذيالموضــوعبهــذاالمتعلقــةوالتوصــیاتاألبحــاث

ربیـع٢٦إلـى٢٣مـنالكویـتفيالمنعقدةالسادسةالطبیةالفقهیةالندوة
ـــــ١٤١٠األول ــــقه ــــاونبالتم،٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣المواف ــــینع ــــذاب ه

طبعــة /٦٧٠ص /مناقــشات مــؤتمر الرؤیــة اإلســالمیة لــبعض الممارســات الطبیــة/الــشیخ محمــد الغزالــي) ١(
. م١٩٧٨-هـ١٤٠٧شعبان ٢٠ة للعلوم الطبیة المنعقدة بتاریخ المنظمة اإلسالمی

٦بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي(مناقشات نفس المؤتمر/الشیخ محمد المختار السالمي) ٢(
١٧٣٦ .(

بحـث منـشور ( حكم االستفادة من األجنة المجهضة او الزائدة عـن الحاجـة/ عبدالسالم داود العبادي/د) ٣(
). ١٣٦٨/ ٦جلة مجمع الفقه اإلسالمي في م

رئــیس المجلــس العربــي لإلختــصاص أمــراض النــساء والــوالدة ورئــیس قــسم /عبداللــة حــسین باســالمه/د) ٤(
االسـتفادة مـن األجنـة المجهـضة /أمراض النساء والوالدة بكلیة الطب جامعة الملـك عبـد العزیـز جـدة 

/ ٦/منـشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالميبحـث( ٕوالفائضة في زراعـة األعـضاء واجـراء التجـارب
منـشور ضـمن أعمـال نـدوة  الرؤیـة ٤٤٩ص/مصیر األجنة في البنـوك/،، عبداهللا باسالمة) ١٣٧٥

. اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة
طبع /٦٦٨ص /مناقشات مؤتمر الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة/حسن الشاذلي/د) ٥(

. م١٩٧٨هـ١٤٠٧شعبان ٢٠لوم الطبیة المنعقدة بتاریخ المنظمة اإلسالمیة للع
بحــث منـشور فــي مجلـة مجمــع الفقــه (حـسان حتحــوت اسـتخدام األجنــة فـي البحــث والعـالج /د) ٦(

).  ٦/١٣٨٠/ اإلسالمي
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: یليقررماالطبیةللعلوماإلسالمیةالمنظمةوبینالمجمع
تتـركالوجـوهمـنوجـهبـأيالملقحةالبییضاتمنفائضحصلإذا" 

" الطبیعــيالوجــهعلــىالفــائضذلــكحیــاةتنتهــيأنإلــىطبیــةعنایــةدون
)١(.

بعض المشاركین في ندوة الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات -١
: الطبیة

أولهيالملقحةالبیضةهذهأنالبعضویرى" : توصیتهافيجاءحیث
فياستعمالها،أوإعدامهابینوفیماتعالى،اهللاأكرمهالذياإلنسانأدوار

األخیراالختیارأنیبدو،الطبیعيللموتلشأنهاتركها،أوالعلميالبحث
.)٢(" الحیاةعلىإیجابيعدوانفیهلیسإذحرمةأخفها

/ ، د)٢(محمـد نعـیم یاسـین/ ،د)١(عمر بن سلیمان األشقر/ذهب د: القول الثاني
توفیــق /،د)٥(محمــد ســید طنطــاوي/،د)٤(عبــد الــستارأبوغدة/،د)٣(مــأمون الحــاج 

:) ٨(، آیة اهللا محمد على التسخیري )٧(، دمحمداألشقر)٦(الواعي
ًا بــالمعني إلــى أن األجنــة الفائــضة فــي أنبــوب االختبــار ال تعتبــر جنینــ

الشرعي، وال تأخذ حكم الجنین في بطن أمـه إال مـن وقـت إعـادة زرعهـا فـي 
رحــم األم، وبالتــالي یجــوز أخــذ الخالیــا الجذعیــة مــن هــذه اللقــائح الزائــدة ، 

.واالنتفاع بها في مجال األبحاث والتجارب العلمیة 
فـيسـالمياإلالعالمبرابطة: اإلسالمـيالفقهـيالمجمـعمجلـسقراروهذا هو 

ـــه ــــدةعـــشرةالـــسابعةدورت ـــيالمكرمــــة،بمكــــةالمنعق -١٩مـــنالفتـــرةف
فــيجــاءحیــث، م١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: یوافقــهالــذيهـــ٢٣/١٠/١٤٢٤

.  ١٧٦٦/ ٦مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) ١(
ــــوم الطبیــــة) ٢( ــــبعض وعنوانــــه الرؤ/ سلــــسلة مطبوعــــات المنظمــــة اإلســــالمیة للعل یــــة اإلســــالمیة ل

/ ٦ًنقـــال عـــن مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي (٧٥٧ص /الجـــزء الثالـــث/ الممارســـات الطبیـــة
١٧٦٦  . (
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مــااالســتخدامجــوازحــاالتتعــدادعنــدالخامــسةفقرتــهفــيالمــذكورالقــرار
هــابوتبـرعوجـدتإذااألنابیـبأطفـالمــشاریعمـنالفائـضةاللقـائح: " یلـي

". مشروعغیرحملفياستخدامهایجوزالأنهعلىالتأكیدمعالوالدان
الممارسات الرؤیة اإلسالمیة لبعضندوةفيالمشاركینأكثرقولوهو

:الطبیة
ــائض،حــصلإذا" :توصــیتهافــيجــاءحیــث ــإنف ــةف ــرىاألكثری أنت

أنقبلالهاحترام،والنوعأيمنشرعیةحرمةلهالیسالملقحةالبیضات
.)٩(" وسیلةبأيإعدامهایمتنعاللذلك،وأنهالرحمجدارفيتنغرس
: األعضاءالبشریةبعضلزراعةإسالمیةرؤیةندوةتوصیةفيوجاء

ـــى"  ـــذياألكثریـــةرأيوعل ـــبعضخالفـــهال ـــضاتإعـــدامجـــوازمـــنال البوی

االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة فـي التجـارب / عمر بن سلیمان األشقر) ١(
) .   ١٤٥٧/ ٦بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ( العلمیة وزراعة األعضاء 

ٕحقیقــــــة الجنــــــین وحكــــــم االنتفــــــاع بــــــه فــــــي زراعــــــة األعــــــضاء واجــــــراء /محمــــــد نعــــــیم یاســــــین) ٢(
.     ١١٨ص/التجارب

االسـتفادة /الكویـت/رئـیس قـسم أمـراض النـساء والـوالدة بمستـشفى الـوالدة/ مأمون الحاج على إبراهیم/ د) ٣(
بحـث منـشور ( وزراعـة األعـضاء من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجـة فـي التجـارب العلمیـة

).   ٦/١٣٥٦/في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي
نقـال عـن مجلـة / مناقشات مؤتمر الرؤیة اإلسـالمیة لـبعض الممارسـات الطبیـة/عبد الستار أبو غدة/ د) ٤(

.   ١٧٣٣/ ٦مجمع الفقه اإلسالمي
٢٤١ص /ت الطبیةمناقشات مؤتمر الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسا/ محمد طنطاوى/ د) ٥(
.    ٢٣٩ص / نفس المناقشات/ توفیق الواعي/ د) ٦(
.   ٢٥٨ص / نفس المناقشات/ محمداألشقر/ د) ٧(
بحث منشور في مجلة مجمع (نظرة في االستنساخ وحكمه الشرعي / آیة اهللا محمد التسخیري) ٨(

). ١٠/١٢٩٢الفقه اإلسالمي 
ــــوم الطبیــــةسلــــسلة مطبوعــــات المنظمــــة اإلســــالمیة ) ٩( ــــبعض / للعل وعنوانــــه الرؤیــــة اإلســــالمیة ل

.  ١٧٦٦/ ٦ًنقالعن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/٧٥٧ص /الجزء الثالث/ الممارسات الطبیة
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اربالتجــإجــراءمــنمــانعالوســیلة،بــأيالــرحمفــيانغراســهاقبــلالملقحــة
.)١(" علیهاالمشروعةالعلمیة

: اآلتیةبالشروطوذلك
للمجتمعأولآلدمي،معتبرةمصالحتحقیقالظنعلىیغلبأن:ًأوالیشترط

مـنأخطـرالمـصالحهـذهفـواتیكـونوأنالجنین،علىالتجاربإجراءمن
.الجنینإتالفمفسدة
تكــونالمبتغــاةالمــصالحلتحقیــقأخــرىطریقــةتوجــدالأن:الثــانيالــشرط
. ذكرنامماأقلضررذاتأوالمفاسد،منخالیة
.كلیهماورضاهماأبویهبإذنالجنیناستخدامیكونأن:الثالثالشرط
یؤخــذالــذيالجــزءیكــونأنوهــولألنــساب،االحتیــاطیقتــضیه: الرابــعالــشرط

علــىًوبنــاء.العظیمــةالمفـسدةتلــكإلــىنقلــهیـؤديالممــالزراعتــهالجنــینمـن
لماآخر؟شخصفيلزراعتهمبیضهأوالجنینخصیةأخذیحرمالشرطهذا

خالیـامـنتتكـونوالبیضاتالمنویةالحیواناتأنمناالختصاصأهلیقرره
. ذاتهوالمبیضذاتها،الخصیة
ومراقبــــةومتخصــــصةمحــــددةلمراكــــزإالبــــذلكیــــسمحال:الخــــامسالــــشرط
یكـونأنإالمنهـایخـرجوالاألجنـةمـنءشـيیـدخلهاالبحیـثفعالة،بأجهزة
.)٢(المراقبیننظرتحت

األدلة
: أدلة أصحاب القول األول: أوال

استدل أصحاب القول األول القائل بتحریم الحصول الخالیا الجذعیة من 

ًنقــال عــن  مجلــة مجمــع الفقــه /البــشریةاألعــضاءبعــضلزراعــةإســالمیةرؤیــةنــدوةتوصــیة) ١(
.  ١٦٨٨/ ٦اإلسالمي 

حقیقـــة الجنـــین وحكـــم /،، محمـــد نعـــیم یاســـین١٤٥١: ١٤٤٧/ ٦مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي ) ٢(
.  ١٢٦: ١٢٠ص /ٕاالنتفاع به في زراعة األعضاء واجراء التجارب
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. األجنة الفائضة بمراكز أطفال األنابیب بالكتاب، والمعقول، والقیاس
: أوال الدلیل من الكتاب

ْولقد{ :  له تعالىقو-١ َ َ َكرمناَ ْ َّ َآدمَِبنيَ َ....{)١( .
أن اللقیحة هي بدایـة الحیـاة اإلنـسانیة التـي ینـشأ عنهـا :وجه الداللـة

اإلنسان، واإلنسان مكرم في جمیع أطـواره وهـذا یقتـضي احتـرام هـذه البـذرة، 
.)٢(وذلك بمنع أخذ الخالیا الجذعیة منها

ْمن{ : قوله عزوجل-٢ َِأجلِ َلكَذْ َكتبناِ َْ َعلىَ َإسرائیلَِبنيَ ِ َ ْ َُأنـهِ ْمـنَّ َقتـلَ َ ًنفـساَ ْ َ
ِبغیر ْ َ ٍنفسِ ْ ٍفسادَْأوَ َ ِاَألرضِفيَ ْ َفكَأنماْ َّ َ َقتلَ َ َالناسَ ًجمیعاَّ ِ َ  .....{)٣(.

ــة مــن : وجــه الداللــة ــا الجذعی ــر حــق ، وأخــذ الخالی ــنفس بغی ــل ال أن اهللا حــرم قت
نشاء الجنین حتى یصل في نموه إلى الیوم الرابع عشر، اللقیحة ال یكون إال بعد إ

. )٤(ثم قتله 
: نوقش هذا الدلیل من وجهین

أن اللقیحة في هذه المرحلة ال توصف بالحیاة اإلنسانیة :الوجه األول
ً، لعدم نفخ الروح فیها ، ومن ثم فال یعد أخذ الخالیا الجذعیة منهـا قـتال الكاملة 

ًاألدمــي، وهــذه الخالیــا ال توصــف بكونهــا أدمیــا ونفــسا ، ألن القتــل ازهــاق لــروح ً
. مستقلة إال بعد نفخ الروح فیها وهذا ما قرره الفقهاء 

وقبـلأشـهر،أربعـةبعدإالالروحفیهینفخال" : اهللارحمهقدامةبنقالفقد

.    سورة اإلسراء٧٠جزء اآلیة ) ١(
،، حقیقــة الجنــین وحكــم االنتفــاع بــه فــي ٦٦٨ص /راجــع الرؤیــة اإلســالمیة لــبعض الممارســات الطبیــة) ٢(

،، حكــم االســتفادة مــن األجنــة المجهــضة أو الزائــدة عــن ١١٨ص/اربٕزراعــة األعــضاء واجــراء التجــ
.  ٣٨٩: ٣٨٨الحاجة ص

.    سورة المائدة٣٢جزء اآلیة ) ٣(
الحـــدود الــــشرعیة واألخالقیـــة واإلنــــسانیة لبحـــوث الخالیــــا الجذعیـــة المــــستخدمة فـــي العــــالج بالخالیــــا ) ٤(

.٤٠ص/ ، الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة واألخالقیة١٠١ص
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. )١(" والدمكالجماداتعلیه،یصلىفالنسمة،یكونفالذلك
وأما إذا لم یوقن أنـه تجـاوز مائـة لیلـة وعـشرین لیلـة " : وقال ابن حزم رحمه اهللا

فنحن على یقین من أنه لم یحي قط ، فإذا لم یحیا قط، وال كان له روح بعـد، وال 
.)٢("ٕقتل، وانما هو ماء أو علقة من دم ، أو مضغة من عضل، أو عظام ولحم 

ًقتال ،ألنها لذا فإننا ال نسلم بأن أخذ الخالیا الجذعیة من اللقیحة یعد 
.)٣(ال توصف بالحیاة لعدم نفخ الروح فیها 

ًأن عددا من الفقهاء متفقون على أن الجنین إذا أجهـض فـي : الوجه الثاني
. مرحلة النطفة، فإنه ال یتعلق به شئ من األحكام التي تجب باإلجهاض 

النطفة لیست بـشئ یقینـا،وال یتعلـق بهـا حكـم إذا( : قال القرطبي رحمه اهللا 
) ألقتها المرأة، إذا لم تجتمع في الرحم ، فهي كما لو كانت في صـلب الرجـل

)٤(.
اذا مجـت الــرحم النطفـة فـي طورهــا ( :قـال الـشیخ الـشنقیطي رحمـه اهللا

األول قبل أن تكون علقة فال یترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمـل 
.)٥() ، وهذا ال خالف فیه بین العلماء 

: المعقولثانیا الدلیل من
البویــضات الملقحــة الزائــدة عــن الحاجــة فــي عملیــات اإلخــصاب الطبــي -١

بـابنالشهیرالحنبلي،الدمشقيثمالمقدسيالجماعیليقدامةبنمحمدبنأحمدبناهللاعبد) ١(
.    طبعةبدون: الطبعة/القاهرةمكتبة: الناشر/٣٨٩/ ٢/ المغني البن قدامة/المقدسيقدامة

/١١/٢٤٢المحلــى باآلثــار /الظــاهريالقرطبــياألندلــسيحــزمبــنســعیدبــنأحمــدبــنعلــي) ٢(
.   تاریخوبدونطبعةبدون: الطبعةبیروت–الفكردار: الناشر

.٧٩ص/ الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة واألخالقیة/ محمد علي البار/ راجع د) ٣(
.٨/ ١٢/الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٤(
القــرآنإیـضاحفـيالبیــانأضـواء/الـشنقیطيالقـادرعبــدبـنالمختـارمحمــدبـناألمـینمحمـد) ٥(

: النــشرعــام/لبنــان–بیــروتوالتوزیــعوالنــشرللطباعــةالفكــردار: الناشــر/٢٧٤/ ٤/بــالقرآن
.مـ١٩٩٥-هـ١٤١٥
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المساعد،هي أجنة بالعرف العلمي والـشرعي، وبمـا أنهـا أجنـة فیجـب أن 
یكون طریقها ما خلقت لـه وهـو العلـوق فـي رحـم األم إذا فـشلت عملیـة 

ال ٕالزرع األولى، واذا نجحت فلیتم زرع جدید في الوقت المناسب ، ولكن 
یجوز قتلها، وال االستفادة منهـا فـي إجـراء التجـارب العلمیـة ، مـا دامـت 

ًأنها ستكون إنسانا كامال ولو احتماال  ً ً)١(  .
إن حیاة الجنین تبدأ مع تلقیح الحیوان المنوي لبویضة المـرأة ، فبمجـرد -٢

ٕإنــدماج الخلیتــین المــذكرة والمؤنثــة یتكــون الجنــین، وان أي تــدمیر لهــذه 
لملقحة یعتبر مكونا لفعل اإلجهاض، یـستوي فـي ذلـك أن یقـع البویضة ا

الفعل على بویضة ملقحة مستكنة في الرحم ،أم في أنبوب خارج رحمها 
، فكمــا أن اللقیحــة لهــا حرمــة داخــل الــرحم ، فكــذلك لهــا حرمــة أیــضا 

. )٢(خارجه ، فیحرم أخذ الخالیا الجذعیة منها بإسقاطها 
رق فـإن اللقیحـة داخـل الـرحم اكتـسبت بأن هذا قیاس مـع الفـا:یناقش

الحرمـة شــرعا نظـرأ لوجودهــا داخــل الـرحم، بخــالف اللقیحـة الموجــودة خــارج 
. الرحم 

: یجاب على هذه المناقشة
بأن الجنـین المتكـون داخـل الـرحم الیجـوز أن یكـون فـي وضـع أفـضل 
من الجنین المتكون خارج الـرحم ،فكالهمـا یـستحق العنایـة، ألن كـال منهمـا 

هیــأ ألن یكــون نفــس كاملــة ،فمــا یمنــع مــن إجــراء التجــارب علــى الجنــین م
داخل الرحم ، یمنع أیضا على الجنین خارج الرحم، فهو كائن حـي، اكتملـت 
صفاته الذاتیة فلیس في حاجة للظهور إال بالتغذیة والنماء، كمـا هـو الحـال 

حكم االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة /عبد السالم داود العبادي/ راجع د) ١(
) .      ٦/١٣٦٨بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ( 

الطبــــع الثالثــــة / ٤٢ص/اإلجهــــاض فــــي نظــــر المـــشرع الجنــــائي/حــــسن محمــــد ربیـــع/ راجـــع د) ٢(
.    ٧٣٢،، الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة ١٩٩٦القاهرو 
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.  )١(في الجنین الموجود في الرحم
الجنینیـــة مـــن األجنـــة الفائـــضة قبـــل أن ان اســـتخدام الخالیـــا الجذعیـــة -٣

تتخــصص فــي اتجــاه نــسیج معــین، یمكــن أن تتــسبب فــي حــدوث بعــض 
ــیس فــي  األورام، نتیجــة مــا یمكــن أن یتكــون مــن أنــسجة فــي الجــسم ل

.  )٢(حاجة إلیها، أو في أماكن أخرى غیر مرغوب فیها 

بنــــوك النطــــف واألجنــــة دراســــة مقارنــــة فــــي الفقــــه / عطــــا عبــــد العــــاطي الــــسنباطي/ راجــــع  د) ١(
-هــــ١٤٢١الطبعـــة األولـــى /لنهـــضةطبعـــة دار ا/ ١٢٨ص/اإلســـالمى والقـــانون الوضـــعي

.     م٢٠٠١
.    ١٩ص/العالج الجیني/ عبد الهادي مصباح/ د) ٢(
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: القیاس: ثالثا
یـا الجذعیـة منهـا یحرم اتـالف اللقیحـة فـي مراحلهـا األولـى بأخـذ الخال

ًقیاسا على كسر بیض الحـرم بالنـسبة للمحـرم، فـإذا حـرم كـسر بـیض الحـرم 
ــا باعتبارهــا أصــل اإلنــسان  ــه، فكــذلك یحــرم اتــالف هــذه الخالی ــارا لمائل ًاعتب
ومآلهــا للحیــاة، بــل هــي أولــى،ألن األصــل فــي الــنفس اإلنــسانیة الحرمــة، 

.)١(واألصل في الصید الحل
قیـاس اللقیحـة علـى بـیض الحـرم، ألن هـذا القیـاس بأنه ال یصح : یناقش

مبني علـى أن كـال منهمـا مآلـه إلـى الحیـاة ، لـو تـرك علـى مـا هـو علیـه ، وهـذا 
إنمــا یتحقـــق فـــي اللقیحــة الموجـــودة داخـــل الـــرحم ، وهــذا بخـــالف هـــذه الخالیـــا 
ًالموجودة خارج الرحم، فإنها لو تركت فلن تنمـو لتكـون إنـسانا، فـال یـصح قیـاس 

. یحة على بیض الحرم اللق
. بما سبق:یجاب علیه

: مذهب الثاني ثانیا أدلة أصحاب ال
استدل أصحاب القول الثاني القائل بجواز الحصول على الخالیا الجذعیة 

.ة  بالكتاب ، والمعقول، والقیاسمن اللقائح الزائدة عن الحاج
:أوال الدلیل من الكتاب

ْولقد{ : قوله تعالى َ َ َخلقناَ ْ َ َاإلنسانَ َ ْ ْمنِْ ٍساللةِ َ َ ْمنُ ٍطـینِ َّثـمِ ُجعلنـاهُ َ ْ َ ًنطفـةَ َ ْ ِفـيُ
ٍقرار ٍمكینََ ِ َ {)٢(.

أن أصـل اإلنـسان هـو النطفـة التـي وجـدت فـي القـرار المكـین، : وجه الداللـة
وهو الرحم، فإذا لم یعلق فلیس بإنسان، وال تثبت له صـفة اإلنـسانیة ،وهـذا 

الحاجــة، إذ أنهــا خــارج الــرحم ، ولــذا فــإن متحقــق فــي اللقیحــة الزائــدة عــن 

.     ٧٠ص/الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة واألخالقیة/ محمد على البار/ راجع د) ١(
.سورة المؤمنون / ١٣: ١٢اآلیتان ) ٢(



-٢٠٧٨-

الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة منهــا،ال یعــد اعتــداء علــى الخالیــا األصــلیة 
)١( .

: ثانیا الدلیل من المعقول
الحمل من الناحیة العلمیـة هـو انـدماج البویـضة المخـصبة فـي أنـسجة -١

بة في الرحم، واالندماج هوعلوق البویضة الملقحة في رحم الزوجة الراغ
ُالحمل،أما قبل ذلك فلیس هنـاك حمـل علمیـا، ومـن ثـم فـال مجـال للكـالم 

. )٢(عن حرمة حمل لم تتحق
األجنة الفائضة عن الحاجة في عملیـات التلقـیح الـصناعي لیـست أجنـة -٢

بالمعنى المعروف، بل هى مجرد لقائح ال یتعدى نموهـا مرحلـة االنقـسام 
إتــالف لخالیــا بــشریة لیــست فــإتالف هــذه األجنــة )٣(خالیــا ٨-٤إلــى 

فیها روح إنـسانیة،حیث لـم تـصل إلـى مرحلـة التخلـق، ولـم تـصور علـى 
.  )٤(هیئة أعضاء بشریة 

أن هذه الخالیا لیس لها حرمـة شـرعا،وال احتـرام لهـا قبـل أن تغـرس فـي -٣
. )٥(ًجدار الرحم، ومن ثم فإن أخذ الخالیا الجذعیة منها ال یعد إجهاضا 

ٕتعد جنینا وال إنسانا، وایقاف الحیاة الموجودة فیهـا ال أن هذه الخالیا ال-٤ ً ً

.    ٤١٩: ٤١٨یة رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشر) ١(
٢٥٨: ٢٣٩ص / راجع مناقشات مؤتمر الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة) ٢(
طبعـة ٦٦ص/ االستنساخ واإلنجاب بـین تجریـب العلمـاء وتـشریع الـسماء/ كارم السید غنیم/د) ٣(

.    م١٩٩٨–١٤١٨الطبعة األولى / دار الفكر العربي
هـل یجـوز اسـتخدامها فـي " ألجنة الفائضة بعد عملیـات التلقـیح ا/محمد رأفت عثمان/ راجع د) ٤(

بحــث مقــدم للنــدوة / ١٢ص "/األبحــاث ؟ وهــل یجــوز تحــضیر أجنــة إلجــراء األبحــاث علیهــا 
.    هـ٢٠٠٧األخالقیات والتحدیات القاهرة -األبحاث المستقبل–الخالیا الجذعیة " العالمیة 

،، قــضایا طبیــة معاصــرة فــي ٢١٠ص /اطي الــسنباطيعبــد العــ/ راجــع بنــوك النطــف واألجنــة) ٥(
،، مناقـشات الرؤیـة اإلسـالمیة لـبعض الممارسـات الطبیـة ٢٦٢/ ٢ضوء الـشریعة اإلسـالمیة 

.      ٧٥٧: ٧٢٧ص 
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ٕیعد قتال آلدمي، وانما إتالف لمخلوق نافع، وافساد ما لـیس بـآدمي مـن  ٕ ً
األشــیاء النافعــة، ینتقــل إلــى دائــرة المبــاح إذا غلــب علــى الظــن تحقیــق 

. مصالح أعلى من المصالح التي تفوت بإتالفه 
ــأن إٔحتــى وان: المناقــشة ــة مــن اللقیحــة ال یعــد ســلمنا ب ــا الجذعی خــذ الخالی

ًإجهاضا، لكن اللقیحة لها حرمـة منـذ لحظـة التلقـیح ، نظـرا لوجـود نـوع مـن 
. الحیاة فیها، وهي حیاة النمو واالغتذاء كالنبات

فإن قیل الجنین قبل نفخ الروح فیه هل كان فیـه " :قال ابن القیم رحمـه اهللا 
حركـة النمـو واالغتـذاء كالنبـات، ولـم كـان فیـه: ٕحركة واحساس أم ال ؟ قیـل

تكــن حركــة نمــوه واغتذائــه بــاإلرادة، فلمــا نفخــت فیــه الــروح، انــضمت حركــة 
.  )١(ٕحسیته وارادته، إلى حركة نموه واغتذائه 

أن اللقیحة قبل نفخ الروح فیها توجد فیها حیـاة : فیؤخذ من كالمه رحمه اهللا
ــاة النباتیــة، وهــذا التعلیــل ال تتمیــز بــالنمو واالغتــذاء أشــبه مــا تكــون بالح ی

یختلف بوجود هـذه اللقیحـة داخـل الـرحم أو خارجـه، ومـن ثـم فـإن الحـصول 
على الخالیا الجذعیة منها یعد إتالفا لهذه الحیاة الموجودة فیهـا وهـذا حـرام 

. ًشرعا 
ًاســتخدام هــذه األجنــة یــساعد كثیــرا فــي الكــشف عــن طــرق عــالج فعالــة -٥

اني منها البشر، والذي یكمن فـي هـذه الخالیـا لكثیرمن األمراض التي یع
.  )٢(الجذعیة كما یأمل األطباء

أن هنــاك مــصالح كثیــرة تترتــب علــى أخــذ الخالیــا الجذعیــة مــن اللقــائح -٦
الزائدة، ویعود معظمها إلـى عـالج األمـراض المستعـصیة والوقایـة منهـا، 

أقـــسامفـــيالتبیـــان/ الجوزیـــةقـــیمابـــنالـــدینشـــمسســـعدبـــنأیـــوببـــنبكـــرأبـــيبـــنمحمـــد) ١(
. لبنانبیروت،المعرفة،دار: ناشرال/الفقيحامدمحمد: المحقق/٣٥١/ص/القرآن

،، صـالح بـن عبـد العزیـز ٧٠ص/الخالیا الجذعیة والقـضایا األخالقیـة/راجع محمد علي البار) ٢(
.   ١٠٥ص / الخالیا الجذعیة نظرة علمیة/الكریم
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هـذه وهذه المصالح تربو علـى المفاسـد فتقـدم علیهـا فـي االعتبـار، ألن
المـــصالح بعـــضها یقـــع فـــي رتبـــة الـــضروریات وبعـــضها یقـــع فـــي رتبـــة 

. )١(الحاجیات 
: المناقشة

مهما قیل عن المصالح المترتبة على أخذ الخالیا الجذعیة من هـذه اللقـائح 
إال أن هــذا ال یكفــي للقــول بجــواز إتــالف مــا هــو قابــل ألن یكــون آدمیــا، لــو 

. وضع في موضعة الذي خلقه اهللا له 
:القیاس: الثاث
ـــى -١ ـــا الجنـــسیة قیاســـا عل ـــى الخالی ًیجـــوز إجـــراء األبحـــاث والتجـــارب عل

.)٢(الموتى، والجامع بینهما هوعدم وجود الحیاة في كل منهما 

.  ١٠٦ص /راجع حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة) ١(
. ١٢٧ص/ ب الصناعي أحكامه القانونیة حدوده الشرعیةاإلنجا)  ٢(
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: یناقش من وجهین
عــدم التــسلیم بجــواز إجــراء األبحــاث والتجــارب علــى المــوتى : الوجــه األول

ْعـنبـدلیل مــا جــاء  َعائــشة،َ َ ِ ْقالــتَ َ َقـال: َ ُرســولَ ُ ِاللــهَ َّصـلىَّ ِعلیــهُاهللاَ ْ َ َوســلمَ َّ َ َ :
ُكسر« ْ ِْعظمَ ِالمیتَ ِّ َ ِِككسرهْ ْ َ .)١(»َحیاَ

ًیعني في اإلثم إشارة إلى َأنه ال یهان میتـا، كمـا ال یهـان حیـا ، والمعنـى أن  ً
ٕواجـراء التجـارب قـد یـشتمل علـى شـئ )٢(حرمة بني آدم سـواء فـي الحـالتین

. ارب على المیت فیه إمتهان لكرامتهمن ذلك ،فإجراء التج
قیاس جواز إجراء التجارب على الخالیـا الجنـسیة علـى المیـت :الوجه الثاني

َقیاس فاسـد، نظـرا لوجـود فـروق بینهمـا مـن جهـة أن المیـت فارقتـه الـروح، 
وهــذا بخــالف الخالیــا الجنــسیة التــي هــي أهــل لــنفخ الــروح فیهــا بعــد مــرور 

.ءأربعة أشهر باتفاق الفقها
قیــاس الخالیــا الجذعیــة علــى األنــسجة،حیث قــالوا،إن الحیــاة اإلنــسانیة -٢

تبدأ بنفخ الروح في اللقیحة، وهذا بعـد مـرور أربعـة أشـهر مـن وجودهـا 
في الرحم، وما قبل هذا ال تعد الحیاة فیهـا حیـاة إنـسانیة، ووجـود النمـو 

أخـذ ًوالتطور لیس دلیال علـى وجـود الحیـاة، بـدلیل زراعـة األنـسجة،فإن 
نسیج من أي كائن حي ووضعه في وسـط خـاص، فإنـه ینمـو ومـع هـذا 

ًال یعد كائنا حیا   ً)٣(.
: یناقش من وجهین-٣

. المیتعظامكسرعنالنهيفيباب/ الجنائزكتاب/١/٥١٦/١٦١٦/ماجهابنسنن) ١(
بـنأحمـدبـن،،محمـودالمیـتدفـنبـاب/الجنـائزكتـاب/المـصابیحمشكاةشرحالمفاتیحمرقاة) ٢(

بـاب/الجنائزكتاب/١٥٨/ ٦/داودبيأسننشرح/ العینىالدینبدرالحنفىالغیتابىموسى
ـــــق/الحـــــدفـــــي ـــــو: المحق ـــــذرأب ـــــدالمن ـــــنخال ـــــراهیمب ـــــة: الناشـــــر/المـــــصريإب –الرشـــــدمكتب

. م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األولى،: الطبعة/الریاض
.    ٧٣٥ص/ الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة) ٣(
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قیاس الخالیا الجذعیة على األنسجة قیاس مع الفارق فیكون :الوجـه األول
ًفاسدا، ألن األنسجة لیست بأصل اإلنسان، وال تؤول الحیاة فیهـا إلـى حیـاة 

ف اللقیحة التي هي أصل اإلنسان، ولو نقلت إلى الـرحم إنسانیة، وهذا بخال
.)١(ًلواصلت النمو والتطور لتكون إنسانا 

ٕأننا وان سلمنا عدم وجود حیاة إنسانیة في الخالیا، لكن فیهـا :الوجه الثاني
ــذاء، لتكــوین مــا هــو  ــا فــي طریقهــا للنمــو واالغت ــة، وهــذه الخالی ــاة نباتی حی

. في موضعها الذي قدره اهللا لهصالح لنفخ الروح فیه إن وضعت 
الترجیح

بعد عرض رأي كل مـن الفـریقین وأدلتهمـا ومناقـشتها مـا أمكـن فـإنني 
إلى ترجیح ما ذهب إلیـه أصـحاب القـول الثـاني القائـل -واهللا أعلم-أمیل 

بجواز الحصول الخالیا الجذعیة من األجنة الفائضة بمراكـز أطفـال األنابیـب 
َوتوافرت الشروط المـذكورة آنفـا، لمـا تمتـاز بـه هـذه إذا دعت الضرورة إلیها

الخالیــا مــن ســرعة النمــو واالنقــسام، وســهولة اإلنــدماج فــي أنــسجة أجــسام 
ـــة  ـــتج عنهـــا عـــضو كامـــل، كالخلی ـــة الواحـــدة ین ـــة الجنینی المرضـــى، فالخلی
الجنینیة الكلویة تنتج كلیة كاملة، والكبدیة تنتج كبدا، ومن هنا تبرز أهمیـة 

ذه الخالیا في زراعتها داخـل أجـسام المرضـى لتنمـو وینـتج عنهـا استخدام ه
ـــى  ـــضرورة إل ـــدعو ال ـــم ت ـــة، أمـــا إذا ل أعـــضاء تحـــل محـــل أعـــضائهم التالف
استخدامها بأن أمكن الحصول على الخالیا الجذعیة عن طریـق آخـر أو لـم 
تتــوفر الــشروط الــسابق ذكرهــا، فیحــرم الحــصول الخالیــا الجذعیــة مــن هــذه 

ضة بمراكز أطفال األنابیب،ألن هذه الخالیا هي أصـل اإلنـسان، اللقائح الفائ
خلقت لحصول النسل في بني آدم، فال یجوز استخدامها في غیر مـا خلقـت 

والفائــضة فــي زراعــة األعــضاء االســتفادة مــن األجنــة المجهــضة/ عبــد اهللا باســالمه/ راجــع د) ١(
ضـمن بحـوث ١٣٧٣/ ٦/بحـث منـشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي( ٕواجراء التجارب 

) .   .    رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة 
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له، فقد أثبت الفقهاء واألطباء أن البویضة الملقحة توجد فیها حیاة وحینئـذ 
ر یحــرم االعتــداء علیهــا بأخــذ الخالیــا الجذعیــة منها،وذلــك ألن اللقیحــة تمــ

: حسب مراحل نموها وتطورها بحالتین هما
تبــدأ مـن لحظــة تلقــیح البویـضة بــالحیوان المنـوى إلــى نفــخ :حیـاة نباتیـة-١

الــروح، وتتمیــز اللقیحــة فــي هــذه المرحلــة بــالنمو، واالغتــذاء، وقــدرتها 
. على مواصلة الحیاة، لو وضعت فیما خلقت له

.الحس واإلرادةوتكون بعد نفخ الروح وتتمیز بقوة :حیاة إنسانیة-٢
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-أي الجنـــین-وال حاجـــة إلیـــه " :قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه اهللا
ٕحینئذ إلـى حـس وال حركـة إرادیـة ألنـه حینئـذ بمنزلـة النبـات وانمـا یكـون لـه 

.)١(" قوة الحس واإلرادة عند تعلق النفس به 
كما أن الحصول على الخالیا الجذعیة من اللقائح الزائـدة عـن الحاجـة 

ٕعدوان متعمـد علـى الحیـاة الموجـودة فیهـا، وایقـاف لهـا عـن النمـو،ألن فیه
ذلك یؤدي إلى إتالفها، وقد ذكر أهل االختـصاص أن هـذه اللقـائح لـو نقلـت 
إلى موضعها الذي قدره اهللا لهـا وهـو الـرحم ،لواصـلت نموهـا بتكـوین إنـسان 

فـي –ئح أى اللقا-واألجنة : " وفي هذا یقول بعض األطباء–بإذن اهللا -
ــساني، وانمــا هــي بویــضة ملقحــة فــي  ــیس لهــا مظهــر إن ــى ل ٕمرحلتهــا األول

فقــط  مــن هــذا %  ٤٠إلــى % ٣٠طریقهــا إلــى العلــوق ویقــال علمیــا إن 
ًالنـــوع مـــن األجنـــة، لـــو أتیحـــت لهـــا الفرصـــة لواصـــلت النمـــو لتكـــون طفـــال 

فهذه الخالیا هي أصل اإلنسان، خلقت لحصول النسل في بنـي آدم ،فـال .)٢(
.   یجوزاستخدامها في غیر ما خلقت له

كما أن القول بتحریم الحصول على الخالیا الجذعیة من هـذه اللقـائح 
ــه إعمــاال لقاعــدة ــشروط فی ــوافر هــذه ال ــم تت ــذرائع : " إذا ل ــك أن " ســد ال وذل

القول بجواز أخذ الخالیا الجذعیة من اللقائح سیؤدي إلى وجود لقائح زائـدة 
في ذلك، وال تـزول هـذه المفـسدة مـع الحكـم بجـواز عن الحاجة الستخدامها 

أخذ الخالیا الجذعیة منها، ومن المعلوم من قواعد الشریعة أنهـا إذا حرمـت 
ًشیئا، وله أسباب وذرائع یتوصل بها إلیه، فإنها تحرمه تحقیقا لهذا التحـریم 
ًوتثبیتا له، كما أن فـتح هـذا البـاب سـیؤدي إلـى إزدیـاد حـاالت التلقـیح التـي 

.    ٤٨٢/ ١١/فتح الباري البن حجر) ١(
ٕعـة األعـضاء واجـراء االسـتفادة مـن األجنـة المجهـضة والفائـضة فـي زرا/ عبد اهللا باسـالمه/ د) ٢(

ضــمن بحــوث رؤیــة ١٣٧٣/ ٦/بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي( التجــارب  
) .     إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة 
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قــصد منهــا إنتــاج اللقــائح للحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة منهــا، بحیــث ی
الیكون التلقیح مقـصورا علـى الحاجـة لمعالجـة العقـم عنـد الـزوجین، بـل قـد 

.یتعدى ذلك إلى إجرائه بین غیر الزوجین
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المبحث الثامن
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من االستنساخ العالجي 

نها في التداوي وزراعة األعضاء والتجارب العلمیةواالستفادة م
: یشتمل على ثالثة مطالب

. تعریف االستنساخ في اللغة واالصطالح: المطلب األول
. أنواع االستنساخ: المطلب الثاني
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة عـن طریـق : المطلب الثالث

ــداوي  االستنــساخ العالجــي واالســتفادة منهــا فــي الت
. راعة األعضاء والتجارب العلمیةوز
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: تعریف االستنساخ في اللغة
: تدور حول معاني اإلزالة، واإللغاء، والنقل، یقال" نسخ " مادة الفعل 

نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الریاح اآلثار أى عفت علیها 
ْننسخَما:"تعالىقالحكمهاإزالة: باآلیةاآلیةونسخوقضت على آثارها  َْ َ

ْمن ٍآیةِ ِننسهاَْأوَ ْ ِنأتُ ْ ٍبخیرَ ْ َ ْمنهاِ ِمثلهاَْأوِ منالشيءنقل: والنسخ. )١("ِْ
ً، ویقال نسخت الكتاب نسخا إذا نقلته، وانتسخته، وكتاب مكانإلىمكان

.)٢(الكتب منسوخ ومنتسخ أي منقول، والناسخ من صنعته نسخ
cloning"هي الكلمة العربیة التي وضعت لتقابل كلمـة:واالستنـساخ 

ویقــصد بهــا الواحــد مــن مجموعــة " clone"اإلنجلیزیــة المــأخوذة مــن" 
" clon"األحیـاء التــي أنتجــت مــن غیــر تلقــیح جنــسي ،وأصــل الكلمــة مــن 

. )٣(" البرعم الولید"الیونانیة وتعني 
:تعریف االستنساخ عند العلماء

ــث الخــصائص  ــة تمامــا مــن حی ــسخة مطابق ــائن حــي كن ــوین ك ًهــو تك
.)٤(الوراثیة،والفسیولوجیة، والشكلیة لكائن حي آخر

هو معالجـة خلیـة جـسمیة مـن كـائن معـین كـي تنقـسم وتتطـور : وقیل

. سورة البقرة /١٠٦اآلیة ) ١(
نــــسخ،، مختــــار /فــــصل النــــون مــــع الخــــاء المعجمــــة/ ٣٥٦: ٣٥٥/ ٧/راجــــع  تــــاج العــــروس) ٢(

. ن س خ/نباب النو/ ٣٠٩/ الصحاح
١٤١٨الطبعة األولى /مكتبة العبیكان/ ٢٤ص/ االستنساخ قنبلة العصر/صبري الدمرداش/ د)٣(

–١٩٩٧  .
بحــــث ضــــمن كتــــاب االستنــــساخ جــــدل العلــــم والـــــدین /بیولوجیــــا االستنــــساخ/هــــاني رزق/ د.أ) ٤(

. طبعة دار الفكر المعاصر/٢٠ص/واألخالق
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.)١(إلى نسخة مماثلة لنفس الكائن الحي الذي أخذت منه 
تــوي علــى هــو عبــارة عــن أخــذ خلیــة جــسدیة مــن كــائن حــي تح: وقیـل

كافة المعلومات الوراثیة، وزرعها في بویـضة مفرغـة مـن موروثاتهـا، لیـأتي 
ًالمخلوق الجدید أو الجنیني مطابقا تماما لألصل أي الكائن األول الذي أخذ  ً

.)٢(منه الخلیة 
: التعریف الذي اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي

مــن خلیــة االستنــساخ هــو تولیــد كــائن حــي أو أكثــر إمــا بنقــل النــواة 
ٕجسدیة إلى بویضة منزوعة النواة، واما بتشطیر بویضة مخصبة في مرحلة 

، أو تحویـل خلیـة جـسدیة غیـر تناسـلیة )٣(تسبق تمـایز األنـسجة واألعـضاء
.إلى خلیة تناسلیة




. قد علمنا أن االستنساخ یعني إیجاد نسخة طبق األصل عن أي شئ
.  اء االستنساخ من الناحیة العلمیة إلى ثالثة أنواعوقد قسم العلم

. )٤(االستنساخ الجسدي: النوع األول
إنتاج موالید من خالیا جسدیة مأخوذة من أفراد بالغة، بحیث یولـد :یقصد به

ویـتم ًالمولود حامال لجمیع صفات الفرد المانح للخلیة الجـسدیة وحـده فقـط 

.  ٢٤ص/ عصراالستنساخ قنبلة ال/صبري الدمرداش/ د) ١(
بحـــث منـــشور ضـــمن / االستنـــساخ الجوانـــب اإلنـــسانیة والدینیـــة واألخالقیـــة/ وهبـــة الزحیلـــي/ د) ٢(

. طبعة دار الفكر المعاصر/١١٧كتاب االستنساخ جدل العلم والدین واألخالق ص 
بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة ( االستنـــساخ تقنیـــة فوائـــد ومخـــاطر /صـــالح عبـــد العزیـــز الكـــریم/ ا د) ٣(

) . ١٤١١/ ١٠لفقه اإلسالمي مجمع ا
ویعــرف هــذا النــوع مــن االستنــساخ أیــضا باســم االستنــساخ الحیــوي، أو االستنــساخ النــووي، أو ) ٤(

.  االستنساخ التقلیدي ،أوالالجنسي 
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الكروموسـومات،ثم مـن نواتهـا الحاویـة علـىفي هـذا النـوع تفریـغ بییـضة األنثـى 
كروموسـوما، وتـدمج نـواة الخلیـة ٤٦ینقل إلیها نواة خلیـة جـسدیة تحتـوي علـى 

مـــع البویـــضة المفرغـــة بذبـــذبات كهربائیـــة دقیقـــة متقطعـــة لیتـــولى الـــسیتوبالزم 
المحیط بـالنواة الجدیـدة حـث الخلیـة المزروعـة علـى االنقـسام، ثـم تنقـل البییـضة 

ذلك إلى رحـم األم المـستقبلة  لتكمـل نموهـا، واستنـساخ اإلنـسان حـسب الحاملة ل
هــذه الطریقــة یعنــي أن تــأتي بإنــسان كامــل مــن خلیــة جــسدیة تنتمــي إلنــسان 
آخــر،فینتج مــن ذلــك فــرد مطــابق ألصــله الــذي أخــذت منــه نــواة الخلیــة الجــسدیة 

قـــد ً، وتـــصل نـــسبة التطـــابق مـــن الناحیـــة المظهریـــة إلـــى نـــسبة كبیـــرة جـــدا )١(
، أما الصفات األخرى النفسیة، والعقلیـة، والـسلوكیة ، وغیرهـا فتتـأثر %٩٩تتعدى

ــي  ــشأة الت ــك مــن عوامــل الن ــر ذل ــشأ فیهــا وغی ــي سین ــة الت ــاألم الحاضــنة والبیئ ب
.)٢(اختلفت بین األصل والصورة 

صـالح / ،، د٥ص/االستنـساخ فـي نظـر اإلسـالم بحـث مقـارن/دكتورعبد الفتاح محمود ادریـس) ١(
بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع الفقــه ( تقنیــة فوائــد ومخــاطر االستنــساخ /عبــد العزیــز الكــریم

) . ١٣٣٤/ ١٠/اإلسالمي
مـاذا سـتربح البـشریة مـن االستنـساخ ومـاذا لـو كـان المجتمـع / العصر الجینومي/موسى الخلف/راجع د) ٢(

االستنـساخ مـن النـاحیتین العلمیـة / على محمد یوسـف المحمـدي/ ،، د/١٦٨ص /برمته من األقویاء
طبعـــــة دار البــــــشائر /٢٤٦ص/بحــــــوث فقهیـــــة فــــــي مـــــسائل طبیـــــة معاصــــــرة/ والقانونیـــــةوالـــــشرعیة

بحــث منــشور فــي (االستنــساخ البــشري بــین اإلقــدام واإلحجــام/أحمــد رجــائي الجنــدي/ االســالمیة،، د
االستنــساخ،حقیقته، أنواعــه، وحكــم  / حــسن الــشاذلي/ ،، د)١٢٩٩/ ١٠مجــع الفقــه اإلســالمي مجلــة 
.       ٢٢٧ص / كل نوع

تومــاس "و " روبــرت بریجــز" م حیــث قــام كــل مــن ١٩٥٢وكانــت أول تجربــة لهــذا النــوع ســنة 
باستنــساخ ضــفادع بهــذه الطریقــة، وتــابع البــاحثون تجــارب االستنــساخ فــي الــضفادع " كیــنج 

العــشرین ثــم أجریــت فــي الثمانینــات مــن القــرن "  جــون جــوردن" بهــذه الطریقــة وفــي مقــدمتهم 
. على الحیوانات األخرى كالفئران، والخنازیر، والبقر، والغنم، والقردة، واألرانب

بـــأدنبره تمكـــنهم مـــن  " روزلـــین "ومـــساعدوه فـــي معهـــد " إیـــان ویلمـــوت " م أعلـــن ١٩٦٦وفـــي ســـنة 
ال جنــسي، بأخــذ خلیــة مــن ضــرع شــاة، بهــذه الطریقــة استنــساخا"  دوللــي" استنــساخ النعجــة 
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. )١(االستنساخ الجنیني: النوع الثاني
سوما، لبویضة كرومو٢٣تلقیح حیوان منوي یحتوي على :یقصد بهو

كروموســوما، لینتجــا بویــضة ملقحــة تحتــوي علــى ٢٣ملقحــة تحتــوي علــى 
كروموسوما، ثم تنقسم هذه الخلیـة إلـى جیـل بكـر مـن خلیتـین، ثـم إلـى ٤٦

جیــل حفیــد مــن أربــع خالیــا، وأجیــال تالیــة مــن ثمــان، وســت عــشرة، واثنــین 
لتكـون وثالثین وهكذا وبعد فصل كل خلیـة عـن األخـرى، تـضاف إلیهـا مـادة

علیهـا غـشاء كالـسابق، فینـشأ عـن هـذا الفـصل خالیـا جنینیـة متطابقـة مـع 
.  بعضها البعض

مـا تـم فـي جامعــة : وقـد أجـري هـذا النـوع فـي عـدة مراكـز بحثیـة منهـا

ییضة شاة ثانیة، بعد تفریغه من محتواها الوراثي،وبعد تفعیل الخلیـة كهربائیـا، ووضعها في ب
نقلت إلى البییضة المفرغة، وتم دمجهـا معهـا بنـبض كهربـائي لتـشرع فـي االنقـسام، ثـم نقلـت 
بعد إلى رحم نعجة ثالثة، بقیت به حتى وقت الوالدة، وفي یولیو من نفس العام تـم استنـساخ 

سطة الفریق نفسه، وهي نعجـة تفـرز فـي لبنهـا نـوع خـاص مـن البروتینـات بوا" بولى" النعجة 
أحـد " ریتـشارد سـید "الالزمة لـتجلط الـدم، وقـد دفـع نجـاح استنـساخ الحیوانـات الثدییـة        

٥المختــصین فــي هــذا المجــال، إلــى القــول بإمكــان استنــساخ اإلنــسان فــي األمــد القریــب مــن 
أعـوام " دوللـى" نه مـضى علـى إعـالن استنـساخ النعجـة سنین ومن الجدیر بالذكر أ١٠إلى 

ولم یعلن مركز بحثي في العالم عن تجربة قام بهـا فـي مجـال االستنـساخ البـشري تحقـق لهـا 
. أوحتى منیت بالفشلالنجاح، 

،، الـشیخ ١٠: ٦ص/االستنساخ في نظراإلسالم بحث مقـارن/عبد الفتاح محمود إدریس/راجع د" 
بحث منشور فـي مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي (  االستنساخ البشري/محمد مختار السالمي

١٢٥٢/ ١٠. (
لوجـدنا أن نـسبة النجـاح كانـت "  دوللـي" ٕواذا عدنا إلى موضوع التجربة الناجحة في النعجة 

محاولة، فـإنني أعتقـد أن نجـاح تلـك التجربـة ٢٧٧تلك المرة الوحیدة التي أنتجت دوللي بعد 
أخــرى، لـن یعنـي أن التجربـة ســتنجح إذا مـا أجریـت علـى اإلنــسان، أو غیرهـا علـى حیوانـات

" فعملیة التطور الجنیني لإلنسان تختلف عن جمیع الحیوانات التي تم استنـساخها إلـى اآلن 
مـــاذا ســـتربح البـــشریة مـــن االستنـــساخ ومـــاذا لـــو كـــان /العـــصر الجینـــومي/موســـى الخلـــف/ د

". ١٩٦ص /المجتمع برمته من األقویاء
. یعرف هذا النوع من االستنساخ أیضا باسم االستنساخ الجنسي و) ١(
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جیــري / روبــرت ســتلیمان، و د/ م مــن إعــالن د١٩٩٣جــورج واشــنطن عــام 
فـصال الخالیـا بهـذه الطریقـة، و)١(هول نجاحهما في استنساخ أجنة بـشریة 

ـــل تمیزهـــا  ـــرة مـــن نموهـــا،أي قب ـــة مبك ـــا فـــي مرحل ـــة الموجـــودة فیه الجنینی
كلهـا نـسخ مطابقـة )٢(نـسخة منـشطرة ٤٨وتخصصها وظیفیا وحصال على 

. )٣(للجنین األول 
یتــضح الفــرق بــین االستنــساخ الجــسدي، حیــث : مــن خــالل مــا تقــدم

ــ ــى بییــضة منزوعــة الن ــل إل ــواة خلیــة جــسدیة تنق ــة ن واة، واالستنــساخ البدای
ـــة حیـــوان منـــوي ینغـــرس فـــي بییـــضة وهـــى الطریقـــة  الجنینـــي حیـــث البدای

.  )٤(الطبیعیة لتكوین الجنین 

) .  ٤(شكل رقم . )٥(االستنساخ العالجي : النوع الثالث

" أوریجــون " ولعـل مــا تــم إنجـازه فــي مجــال االستنـساخ الجنــسي، هــو مـا أعلــن عنــه فـي والیــة ) ١(
" بهـذه الطریقـة، ونجـاح والدتـه وقـد أسـماها    " لقـرد الریـزوس" األمریكیة عن استنساخ تـوأم 

عـــن هـــذا اإلنجـــاز العلمـــي بعـــد أســـبوع مـــن الـــضجة التـــي وقـــد تـــم اإلعـــالن" دیتـــو"و " نیتـــي
/ ٤٤ص/االستنـــساخ بـــین العلـــم والـــدین/عبـــد الهـــادي مـــصباح/ د( أحاطـــت بالنعجـــة دوللـــي 
) . طبعة دار الكتاب اللبناني

لـم یتمكنـا مـن إنتـاج إنـسان، بـسبب أن البویـضة " روبـرت " و " جیري " ویالحظ أن العالمین ) ٢(
ملقحـة مــرتین مــن حیـوانین منــویین، حیــث أن البویـضة تحتــوي علــى التـي اســتخداماها كانــت

/ أحمــــد الجنــــدي/ د( عــــدد كبیــــر مــــن الكروموســــومات بــــسبب تلقیحهــــا مــــن الحیــــوان الثــــاني
،، )١٣٠٠/ ١٠بحث منـشور بمجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي(االستنساخ بین اإلقدام واإلحجام

/ ١٠بمجلة مجمع الفقـه اإلسـالميبحث منشور(االستنساخ البشري/ محمد المختار السالمي
١٢٥٠  . (

. ٦٢ص/ االستنساخ واإلنجاب/كارم غنیم/ د) ٣(
اإلســالميالفقــهفــينــوعكــلحكــم-أنواعــه-حقیقتــهاالستنــساخالــشاذليعلــيحــسن/د.أ) ٤(

). ١٢٧٩/ ١٠اإلسالميالفقهمجمعمجلةفيمنشوربحث(
. م االستنساخ العضويویعرف هذا النوع من االستنساخ أیضا باس) ٥(
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استنـساخ بعـض األعـضاء التـي یحتاجهـا اإلنـسان فـي حیاتـه : یقصد به
.   )١(حال حدوث عطب في أحد هذه األعضاء 

ویستخدم لهذه الطریقة تقنیة نقل أنویة الخالیـا الجـسدیة، ففـي هـذا النـوع 
من األبحاث یـتم تكـوین هـذه الخالیـا الجذعیـة، بنقـل نـواة أحـد خالیـا الـشخص 
المراد عالجه، إلى البویضة المفرغة من النواة، وبـذلك تكـون الخالیـا الجذعیـة 

مـــن التكـــوین ومـــا ینـــتج عنهـــا مـــن خالیـــا متخصـــصة، نـــسخة طبـــق األصـــل 
الشخــــصي للمــــریض، وهــــذا یعتبرشــــرط  أساســــي وحیــــوي لعــــدم لفــــظ أو طــــرد 

. األنسجة عندما تزرع في جسم المریض

)٤(شكل رقم 
وتعتمد فكرة االستنساخ العالجـي علـى تكـوین خالیـا جذعیـة یمكـن لهـذه 
الخالیــــا أن تتخــــصص إلنتــــاج خالیــــا معینــــة مثــــل خالیــــا القلــــب،أو الجهــــاز 

هـــاز العـــضلي، أو البنكریـــاس، وهـــذه الخالیـــا یـــتم زرعهـــا فـــي العـــصبي، أو الج
. جسم اإلنسان في المكان الذي به تلف ألحد األنسجة الستعادة وظیفتها

وهــي نفـــس تقنیـــة االستنـــساخ المعروفــة، إال أن الهـــدف هنـــا لـــیس إنتـــاج 

اإلســالميالفقــهفــينــوعكــلحكــم-أنواعــه-حقیقتــهاالستنــساخالــشاذليعلــيحــسن/د.أ) ١(
). ١٢٨٤/ ١٠اإلسالميالفقهمجمعمجلةفيمنشوربحث(
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ٕكــائن حــي كامــل، وانمــا الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة الســتخدامها 
وتمتـاز هـذه الطریقـة بـأن الخالیـا الناتجـة تكـون متطابقـة وراثیـا مـع في العالج،

الشخص الذي أخذت منه النواة وزرعت في البویضة، مما یحل مـشكلة رفـض 
.)١(األنسجة من قبل الجهاز المناعي 

ولقد نجحـت حتـى اآلن زراعـة الجلـد البـشري ویوجـد بنـوك لهـذا الجلـد 
لجلـد یعتبـر أحـد األعـضاء الهامـة في معظم دول العالم، ومن المعروف أن ا

.)٢(والتي یتوقف علیها إنقاذ إنسان تعرض جسده بنسبة كبیرة للحروق
ًوحــدیثا أعلنـــت شـــركة أمریكیـــة أنهـــا نجحـــت فـــي استنـــساخ جنـــین بـــشري 
وأكــدت الــشركة أن التجربــة ال تهــدف إلــى خلــق كــائن بــشري، بــل إلــى تفتیــت 

.تخدم في عالج األمراضالجنین المبكر للحصول على خالیا جذعیة تس
ماســـا " فـــي "  ورســـستر" كمـــا أن معهـــد التقنیـــات الخلویـــة العالمیـــة فـــي 

في أمریكا یقوم بـاجراء تجاربـه حالیـا الستنـساخ خالیـا جذعیـة بهـذه " تشوستس
الطریقـة، ولــئن كــان هنــاك رفــض كامـل الســتخدام هــذه الطریقــة علــى المــستوى 

عامـــل یمارســـون المحـــاوالت العدیـــدة الرســـمي، إال أن البـــاحثین والعدیـــد مـــن الم
ـــاك دوال ســـمحت  ـــدول، كمـــا أن هن ـــا فـــي بعـــض ال ـــى هـــذه الخالی للحـــصول عل

االستنساخ للحصول على الخالیا الجذعیة كما هو الحال في رسمیا باستخدام
م ٢٧/٢/٢٠٠٢بریطانیــا، وقــد تــم اإلعــالن عــن ذلــك فــي محطــات التلفــزة فــي 

ــا المنــشأ وطــب المــستقبل/العــصر الجینــومي/موســى الخلــف/راجــع د) ١( صــالح عبــد / ،،د١٥٣ص /خالی
االستنــساخ / صــالح عبــد العزیــز الكــریم/ ،، د١٠١ص/ا الجذعیــة نظــرة علمیــةالخالیــ/العزیــز الكــریم
العربـــي أحمــــد /،  د)١٣٣٤/ ١٠/بحـــث منــــشور فـــي مجلـــة مجمـــع الفقــــه اإلســـالمي(فوائـــد مخـــاطر

.    ١٢٤ص/مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة من الوجهة الشرعیة واألخالقیة/بلحاج
بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع ( اإلقــدام واإلحجــام االستنــساخ بــین/أحمــد رجــائي الجنــدي/ د) ٢(

) . ١٠/١٣٠٠الفقه اإلسالمي
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)١( .





االستنـــساخ العالجـــي هـــو الـــذي یـــتم إجـــراؤه للحـــصول علـــى الخالیـــا 
الجذعیة، ویعد االستنساخ العالجي من القضایا الخالفیة التي لم یتفق فیها 

ن البـاحثین والمؤسـسات الدینیـة مـن یجیـزه على حكم شرعي موحد فهناك مـ
:بضوابط ، بینما یرى بعض الباحثین ومؤسسات أخرى عدم جوازه كما یلي 

. اختلف العلماء فیه على قولین
إلــى القــول بجــواز االستنــساخ )٢(: ذهــب جماعــة مــن البــاحثین: القــول األول

راط عـدم العالجي للحصول على الخالیا الجذعیة، وقد ذهب البعض إلى اشت
.ترتب الضرر على من أخذت منه

.)٣(وبه صدر القرار من جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة األردنیة 
إلــى أنــه ال یجــوز الحــصول علــى )٤(: ذهــب بعــض البــاحثین: القــول الثــاني

. ١٠١ص/ الخالیا الجذعیة نظرة علمیة/صالح عبد العزیز الكریم/د) ١(
أحمـــــــــــد رجـــــــــــائي / ،، د١٤/ ١٣ص /العـــــــــــالج الجینـــــــــــي/راجـــــــــــع عبـــــــــــد الهـــــــــــادي مـــــــــــصباح) ٢(

مجلــــة مجــــع الفقــــه بحــــث منــــشورفي(االستنــــساخ البــــشري بــــین اإلقــــدام واإلحجــــام /الجنــــدي
االستنــساخ تقنیــة فوائــد ومخــاطر / صــالح عبــد العزیــز الكــریم/ ،، اد)١٣٠٥/ ١٠اإلســالمي 

، االستنــساخ البــشري وأحكــام )١٣٤٩/ ١٠بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي (
.   ٤٥٨/ ٢/ الطبیة والعملیة في الشریعة اإلسالمیة

مجلـة العلـوم /الم واألدیـان األخـرى مـن الخالیـا الجذعیـةموقـف اإلسـ/بدریة عبداهللا الغامدي/ د) ٣(
ـــة العـــدد ،، قـــضایا طبیـــة معاصـــرة فـــي ضـــوء الـــشریعة هــــ١٤٣١ربیـــع اآلخـــر) ٩٤(والتقنی

. ٢٧١: ٢٧٠/ ٢اإلسالمیة 
مـــــشروعیة اســــتخدام الخالیـــــا الجذعیــــة مـــــن الوجهــــة الـــــشرعیة /العربــــي أحمـــــد بلحــــاج/راجــــع د)٤(

االستنــساخ حقیقتــه أنواعــه  حكــم كــل نــوع فــي الفقــه /ليحــسن الــشاذ/ ،، د١١ص/واألخالقیــة
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. الخالیا الجذعیة من خالل االستنساخ العالجي
.)١(وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي 

األدلة 

محمــد علــي / ،، د)١٢٨٦/ ١٠بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي(اإلســالمي 
،، االستنساخ جـدل العلـم والـدین ٤٥ص /الخالیا الجذعیة والقضایا الفقهیة واألخالقیة/ البار

.  ١٧٨ص /واألخالق
القرار الثالث بشأن موضوع /١٩/١٠/١٤٢٤رة السابعة عشرةالدو/مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ١(

. ٢٩٤ص  / العدد السابع عشر/الخالیا الجذعیة



-٢٠٩٦-

: أدلة المذهب األولأوال
استدل أصـحاب المـذهب األول القائـل بجـواز الحـصول علـى الخالیـا الجذعیـة 

. عن طریق االستنساخ العالجي بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقیاس
: أوال الدلیل من الكتاب

َْألم{ : قوله تعـالى ْترواَ َاللهَأنَََّ َسـخرَّ َّ ْلكـمَ ُ ِالـسماواتِفـيَمـاَ ِاَألرضِفـيَومـاَّ ْ ْ
َوَأسبغ َ ْ ْعلیكمَ ُ ْ َ ُنعمهَ َ َ ًظاهرةِ َ ًوباطنةِ َ ِ َ...{)١(.

َخلقَِّالذيَُهو{ : وقوله عز وجل َ ْلكـمَ ُ ِاَألرضِفـيَمـاَ ْ ًجمیعـاْ ِ َّثـمَ ََاسـتوىُ َِإلـىْ
ِالسماء َ ُفسواهنََّّ َّ َ َسبعَ ْ ٍسماواتَ َ َوهوََ ِّبكلَُ ُ ٍشيءِ ْ ٌعلیمَ ِ َ{)٢(.

:من اآلیتینوجه الداللة 
أن اهللا سخر كل ما فـي الكـون لإلنـسان وذلـك لتحقیـق المـصلحة لـه، 
وال شــك أن االستنــساخ العالجــي فیــه تحقیــق لمــصالح كثیــرة تتعلــق بزارعــة 
األعـــضاء، و األنـــسجة وعـــالج األمـــراض المستعـــصیة، وتطـــویر العقـــاقیر 

. )٣(ًالطبیة فیكون جائزا
: ثانیا الدلیل من السنة

ْعن-١ َُأسامَ ِبنَةَ ٍشریكْ ِ َقال.َ َُأتیت: َ َّالنبيَْ َّصـلىَِّ ِعلیـهُاهللاَ ْ َ َوسـلمَ َّ َ ُوَأصـحابهَ َ َ ْ َ
َكَأنما َّ َعلىَ ُرءوسهمَ ِ ِ ُ ُالطیر،ُ ْ ُفسلمتَّ ْ َّ َ ُقعدت،َُّثمَ ْ َ َفجاءَ َ ُاَألعرابَ َ ْ ْمنْ َُهنـاَهـاِ
َوها ُفقـالواَُهنـا،َ َ َرسـولَیـا: َ ُ ِاللـه،َ ََأنتـداوى؟َّ َ َ َفقـَ ْتـداووا«: َالَ َ َ ِفـإنََّ َاللـهَ َّعـزَّ َ

. سورة لقمان٢٠جزء اآلیة ) ١(
. سورة البقرة٢٩اآلیة ) ٢(
بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة مجمـــع الفقـــه ( االستنـــساخ تقنیـــة فوائـــد ومخـــاطر /صـــالح عبـــد العزیـــز الكـــریم/ راجـــع ا د) ٣(

بحـث منـشور فـي ( االستنساخ البشري بین اإلقدام واإلحجـام /أحمد رجائي الجندي/،، د)١٣٣٤/ ١٠اإلسالمي
االستنــــساخ البــــشري وأحكامــــه الطبیــــة /نــــصر فریــــد واصــــل/ د.،، أ)١٣٠٥/ ١٠مجلــــة مجــــع الفقــــه اإلســــالمي 

ــــة فــــي الــــشریعة اإلســــالمیة  ة ضــــمن بحــــوث نــــدوة رؤیــــة إســــالمیة لــــبعض المــــشكالت الطبیــــ/٤٥٨/ ٢والعملی
. المعاصرة
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َّوجل َ ْلمَ ْیضعَ َ ًداءَ َوضعَِّإالَ َ ُلهَ ًدواء،َ َ َغیرَ ْ ٍداءَ ٍواحدَ ِ ُالهرمَ َ َ ْ«)١(.
ْعن-٢ ٍسعیدَِأبيَ ِ ُّالخدريَ ِ ْ ُ َرضيْ ِ ُاللهَ ُعنه،َّ ْ َّالنبيَأنََّ َّصلىَِّ ِعلیهُاهللاَ ْ َ َوسـلم،َ َّ َ َ

َقال ْلمَهَّاللِإنَّ«: َ ْینزلَ ِ ْ ًداءُ ْلمَْأو-َ ْیخلقَ ُ ْ ًداءَ ََأنزلَِّإال-َ َ َخلقَْأو-ْ َ َ-
ُله ًدواءَ َ ُعلمهَ َ ِ ْمنَ ُعلمه،َ َ ِ ُوجهلـهَ َ ِ َ ْمـنَ ُجهلـهَ َ ِ َالـسامَِّإالَ ُقـالوا»َّ َرسـولَیـا: َ ُ َ

ِالله َوماَّ ُالسام؟َ َقالَّ ُالموت«: َ ْ َ ْ«)٢(.

كتـــاب/ ٤/٣/داودأبـــيســـنن/داودأبـــواألزديعمـــروبـــنشـــدادبـــنبـــشیربـــنإســـحاقبـــناألشـــعثبـــنســـلیمان) ١(
-صــیداالعــصریة،المكتبــة: الناشــر/الحمیــدعبــدالــدینمحیــيمحمــد: المحقــق/یتــداوىالرجــلفــيبــاب/الطــب
.بیروت

بـــنإبـــراهیمبـــنمحمـــدبـــناهللاعبـــد،،١٩٩٠قـــمرحـــدیث/ الطـــبكتـــاب/ ٤٤١/ ٤/الـــصحیحینعلـــىالمـــستدرك) ٢(
فــيرخــصمــن/ الطــبكتــاب/٥/٣١/واآلثــاراألحادیــثفــيالمــصنفالكتــاب/شــیبةأبــيبــنبكــرأبــوعثمــان
. ١٤٠٩األولى: الطبعةالریاض–الرشدمكتبة: الناشر/ الحوتیوسفكمال: المحقق/والطبالدواء
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ن الحــدیثین علــى مــشروعیة التــداوي ودعــوا اســتدل بهــذی: وجـه الداللــة
ــة الجــسدیة،هو الحــصول  إلیــه، و الغــرض مــن االستنــساخ بنقــل نــواة الخلی

.)١(على الخالیا الجذعیة واستخدامها في عالج العدید من األمراض 
: ثالثا الدلیل من المعقول

الخالیــا الجذعیــة تؤخــذ مــن الخلیــة الجــسدیة بعــد تمایزهــا، وقبــل بلوغهــا -١
العاشر،وهي ما زالت في طور النطفة، والنطفة قـد أجـاز كثیـر مـن الیوم

الفقهـــاء اســـقاطها لغـــرض مبـــاح، فكمـــا یجـــوز إســـقاط النطفـــة  لغـــرض 
مباح، یجوز أخذ الخالیا الجذعیة من الخلیة الجسدیة في بدایة تكوینها 

)٢(.
ینــاقش هــذا االســتدالل بعــدم التــسلیم بجــواز إســقاط  الحمــل : المناقــشة

لنطفة  فقد ذهب كثیـر مـن الفقهـاء إلـى حرمـة إسـقاط الحمـل فـي في طور ا
ــة،  ــة، وهــو مــذهب المالكی طــور النطفــة، وهــذا مــا ذهــب إلیــه بعــض الحنفی
والظاهریــة، واختــاره جمــع مــن أهــل العلــم كــالعز بــن عبــد الــسالم، وشــیخ 

.    اإلسالم بن تیمیة، وابن رجب، واإلمام الغزالى وغیرهم 
ٕواذا قبض الـرحم المنـي فـال یجـوز التعـرض " :يجاء في الذخیرة للقراف

له، وأشد من ذلك إذا تخلـق، وأشـد منـه إذا نفـخ فیـه الروح،فإنـه قتـل نفـس 
.)٣(" إجماعا 

وقــد رخــص طائفــة مــن " :جــاء فــي جــامع العلــوم والحكــم البــن رجــب

بحث منشورفي مجلة (البشري بین اإلقدام واإلحجام االستنساخ /أحمد رجائي الجندي/ راجع د) ١(
عبداهللا محمـد المطلـق / ،،د٦٦،،االستنساخ واإلسالم ص ١٣٠٥/ ١٠مجع الفقه اإلسالمي 

). بحث منشورعلى الحاسوب ( ١٧ص / االستنساخ أنواعه وأحكامه/
نــشور فــي بحــث م( االستنــساخ البــشري بــین اإلقــدام واإلحجــام /أحمــد رجــائي الجنــدي/ راجــع د) ٢(

. ١٦ص / ،، االستنساخ أنواعه وأحكامه١٣١٠/ ١٠مجلة مجع الفقه اإلسالمي 
. ١٤١ص /،، القوانین الفقهیة٤/٤١٩الذخیرة ) ٣(
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ــوه  ــنفخ فیــه الــروح وجعل ــم ی الفقهــاء للمــرأة فــي إســقاط مــا فــي بطنهــا مــا ل
ضعیف، ألن الجنین ولد انعقد وربما تصور،وفي العزل لـم كالعزل،وهو قول 
.)١("یوجد ولد بالكلیة

أن االستنــساخ العالجــي ال توجــد فیــه المفاســد المــذكورة فــي االستنــساخ -٢
التكــاثري، مــع مــا فیــه مــن مــصالح عظیمــة للمرضــى مــن حفــظ نفوســهم 

.)٢(وشفاء أمراضهم 
هذا األصـل، فتحتـاج أن األصل في األشیاء اإلباحة،والحرمة خارجة عن -٣

إلى دلیل، وال دلیل على تحـریم الحـصول علـى الخالیـا الجذعیـة بطریقـة 
.)٣(االستنساخ العالجي 

االستنــساخ العالجــي مــن شــأنه القــضاء علــى مــشكلة یقابلهــا األطبــاء ، -٤
وهي مشكلة رفض الجـسم للعـضو المنـزرع فیـه،كما مـن شـأنها القـضاء 

هي قضیة زرع األعـضاء ومـا یتعلـق على مشكلة كبیرة یقابلها الفقهاء و
.  )٤(بها من أمور شرعیة

. الدلیل من القیاس: رابعا
القیــاس علــى زراعــة األعــضاء، فكمــا یجــوز نقــل وزراعــة األعــضاء، 
فكــذلك یجــوز نقــل وزراعــة الخالیــا الجذعیــة الحاصــلة باالستنــساخ العالجــي 

إلـى بـدن إلى بدن المریض، بل هي أولى بالجواز من عملیـة نقـل األعـضاء

. ١٥٧ص /جامع العلوم والحكم) ١(
بحـث منـشور فـي مجلـة ( االستنـساخ تقنیـة فوائـد ومخـاطر /صالح عبد العزیزالكـریم/ راجع ا د) ٢(

الهندسـة الوراثیـة بـین معطیـات /إیـاد أحمـد إبـراهیم/،،د) ١٣٣٤/ ١٠مجمع الفقه اإلسـالمي
.١٤٢٣الطبعة األولى/الناشر دارالفتح/١٦٧ص /العلم وضوابط الشرع

االستنساخ بین العلم / داود بن سلمان السعدي/،،د١٨ص / راجع االستنساخ أنواعه وأحكامه) ٣(
.الطبعة األولى/حرف العربي بیروتدار ال/٤١٥ص/والفقه

.١٠٠ص/راجع االستنساخ قنبلة العصر) ٤(
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.)١(المریض التي ال تخلو من أضرار على المنقول منه والمنقول إلیه 
. یناقش من وجهین: لمناقشةا

ًأن من شـروط القیـاس أن یكـون األصـل المقـاس علیـه متفقـا علـى :الوجه األول
ًحكمــه، وهــذا غیــر متحقــق فــي نقــل األعــضاء، نظــرا لوجــود المخــالف فــي نقــل 

. األعضاء 
هـــذا القیـــاس غیـــر صـــحیح ألن الخـــالف لـــیس فـــي نقـــل الخالیـــا :الوجـــه الثـــاني

ٕالجذعیة إلى بدن المریض، حتى تقاس على زراعة األعضاء، وانما الخـالف فـي 
الحصول على الخالیـا الجذعیـة بطریقـة االستنـساخ ،وحینئـذ یكـون القیـاس غیـر 

.)٢(صحیح
. أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیا

القائل بحرمـة الحـصول علـى الخالیـا الجذعیـة استدل أصحاب المذهب الثاني
.عن طریق االستنساخ العالجي  بالكتاب، والسنة، والقواعد الشرعیة

: أوال الدلیل من الكتاب
ْولقد:  ( قوله تعالى-١ َ َ َكرمناَ ْ َّ َآدمَِبنيَ َ( .....)٣(.

أحمـــد رجـــائي / ،، د١٦٧ص / راجـــع الهندســـة الوراثیـــة بـــین معطیـــات العلـــم وضـــوابط الـــشرع) ١(
بحــــث منـــشور فــــي مجلـــة مجــــع الفقــــه (االستنــــساخ البـــشري بــــین اإلقـــدام واإلحجــــام /الجنـــدي

) .   ١٣٠٦/ ١٠اإلسالمي 
.  ٕالناشركنوزاشبلیا / ٤٨١ص /اثیة أحكام الهندسة الور/سعد بن عبد العزیز)٢(
. سورة اإلسراء٧٠جزء األیة ) ٣(
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ان اهللا كــرم بنــي آدم، واالستنــساخ العالجــي یتنــافي مــع ذلــك، : وجــه الداللــة
ن أخــذ الخالیـــا الجذعیــة، أواألنـــسجة مــن الخلیـــة الجــسدیة فیـــه إمتهـــان أل

.)١(لكرامة اإلنسان 
ًبأن الخلیة الجسدیة لیست بإنسان، حتى یعد ما یؤخذ منهـا إمتهانـا : یناقش

. )٢(ًلكرامة اإلنسان، وابتذاال له 
َُأنـه...{ : قوله عزوجل-٢ ْمـنَّ َقتـلَ َ ًنفـساَ ْ ِبغیـرَ ْ َ ٍنفـسِ ْ َفـسَْأوَ ِاَألرضِفـيٍادَ ْ ْ

َفكَأنما َّ َ َقتلَ َ َالناسَ ًجمیعاَّ ِ َ ...{)٣(.
ًفي االستنـساخ العالجـي قـتال للجنین،ألنـه الیـتم إال بعـد إنـشاء : وجه الداللة

ـــى اإلجهـــاض  ـــه مـــا ینطبـــق عل ـــدمیره أي قتلـــه، فینطبـــق علی ـــم ت الجنـــین ث
.)٤(المتعمد

. الدلیل من المعقول : ثانیا
عبـارة عـن نقـل نـواة الخلیـة الجـسدیة إلـى البویـضة االستنساخ العالجي-١

منزوعــة النــواة، ثــم تــستخلص الخالیــا الجذعیــة منهــا لمنفعــة المــریض، 

بحث منشور في مجلة مجمع الفقـه ( االستنساخ البشري / راجع الشیخ محمد مختار السالمي) ١(
ـــــشري بـــــین اإلقـــــدام /أحمـــــد رجـــــائي الجنـــــدي/ ،، د)١٢٧٥/ ١٠اإلســـــالمي  االستنـــــساخ الب
عــارف علــى /،، د)١٣٠٨/ ١٠فقــه اإلســالمي بحــث منــشور فــي مجلــة مجــع ال( واإلحجــام 

بحــث فــي مجلــة (١٣٤ص/رؤیــة إســالمیة لعلــم الهندســة الوراثیــة واالستنــساخ البــشري/عــارف
). إسالمیة المعرفة السنة الرابعة العدد الثالث

بحــث منــشور فــي ( االستنــساخ البــشري بــین اإلقــدام واإلحجــام /أحمــد رجــائي الجنــدي/راجــع د) ٢(
) . ١٣١٠/ ١٠إلسالمي مجلة مجع الفقه ا

.    سورة المائدة٣٢جزء اآلیة ) ٣(
مجلــة العلــوم /موقــف اإلســالم واألدیــان األخــرى مــن الخالیــا الجذعیــة/بدریــة عبــداهللا الغامــدي/ د)٤(

. ١٤٣١ربیع اآلخر) ٩٤(والتقنیة العدد
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.)١(فكأن الجنین أنشأ لقتله من أجل انتفاع غیره به 
ٕینـاقش بأننـا ال نـسلم بوجـود جنـین، وانمـا هـو عبـارة عـن بویـضة : المناقشة

.  )٢(ملقحة بخلیة جسدیة
یا الجذعیة مـن الخلیـة الجـسدیة ال یجـوز،ألن ذلـك یـؤدي إلـى أخذ الخال-٢

موتها، والمریض ال یجوز له إحیـاء نفـسه بقتـل غیـره، أو عـالج عـضو 
من أعضائه بقطع عضو غیره، ومن ثم ال یجوز الحـصول علـى الخالیـا 

. )٣(الجذعیة عن طریق االستنساخ العالجي 
ألن أصــله إنمــا یكــون بــأن الخلیــة الجــسدیة لیــست أصــل اآلدمــي، : ینــاقش

بتلقیح البویضة بالحیوان المنـوي، ال بنقـل نـواة الخلیـة الجـسدیة مكـان نـواة 
ًالبویــضة، فأخــذ الخالیــا الجذعیــة مــن الخلیــة الجــسدیة،ال یعــد قــتال لهــا أو 

ٕتفویتا للحیاة فیها، ألنها لیست أصل اآلدمي، وانما الالخالیـامـنمجموعةً
.)٤(أقلوالأكثر
: الدلیل من القیاس: ثاثال
قیاس االستنساخ العالجي على االستنساخ التكـاثري، فكمـا یحـرم االستنـساخ -١

ــه ال فــرق بینهمــا إال فــي كــون  التكــاثري، یحــرم االستنــساخ العالجــي ، إذ أن
ًالجنین یقتل قبل اكتماله ، وهذا الفرق ال یعد مؤثرا، وحینئذ یعطى حكمه وهو 

.٤٧٤: ٤٧٣ص / ،، االستنساخ بین العلم والفقه١٦ص / راجع االستنساخ أنواعه وأحكامه) ١(
بحــث منــشور فــي ( االستنــساخ البــشري بــین اإلقــدام واإلحجــام /أحمــد رجــائي الجنــدي/ راجــع د)٢(

موقـــــف اإلســـــالم /بدریـــــة عبـــــداهللا الغامـــــدي/ د،، ١٣١٠/ ١٠مجلــــة مجـــــع الفقـــــه اإلســـــالمي 
١٤٣١ربیع اآلخر) ٩٤(مجلة العلوم والتقنیة العدد/واألدیان األخرى من الخالیا الجذعیة

.  ١٣٤: ١٣٣ص /إسالمیة لعلم الهندسة الوراثیة واالستنساخ البشريراجع رؤیة) ٣(
بحـث منـشور فـي ( االستنساخ البشري بـین اإلقـدام واإلحجـام /أحمد رجائي الجندي/راجع د) ٤(

) .١٣١٠/ ١٠مجلة مجع الفقه اإلسالمي 
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.)١(التحریم 
اس االستنساخ العالجي علـى االستنـساخ التكـاثري قیـاس قی: المناقـشة

ــارق، نظــرا لوجــود فــروق بینهمــا، مــن جهــة أن حقیقــة االستنــساخ  ًمــع الف
التكاثري هـو إحـداث طریقـة جدیـدة فـي اإلنجاب،مخالفـة لمـا شـرعه اهللا مـن 
التزاوج بین الذكر واألنثى،واإلنجاب بطریقة طبیعیة،وهذا بخالف االستنـساخ 

ذي یقـــصد منـــه الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة مـــن الخلیـــة العالجـــي الـــ
ـــة  ـــد مـــن األمـــراض، كمـــا أن الخلی ـــي عـــالج العدی الجـــسدیة الســـتخدامها ف
الجــسدیة فــي االستنــساخ التكــاثري البــد مــن نقلهــا إلــى الــرحم حتــى یتكامــل 
نموها ونحصل على إنـسان،وهذا ال یـتم حدوثـه فـي االستنـساخ العالجـي، إذ 

.)٢(مزارع خاصة في المختبراتإن الخلیة تنمى في
كمــا یحــرم التعــرض للجنــین بأخــذ الخالیــا منــه، فكــذلك یحــرم التعــرض -٢

للخالیا الجسدیة بأخذ الخالیا منها، بجامع كـون كـال منهـا بدایـة الحیـاة 
.)٣(االنسانیة 

.٤٦٩ص / راجع االستنساخ بین العلم والفقه) ١(
.٧٦٤ص/أحكام الهندسة الوراثیة ) ٢(
،، الحــدود الــشرعیة واألخالقیــة واإلنــسانیة ٤٧٠ص / راجــع االستنــساخ بــین العلــم والفقــه) ٣(

.١٠٢ص /لبحوث الخالیا الجذعیة المستخدمة في العالج بالخالیا
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ال نسلم بأن الخلیة الجسدیة هي أصل بدایة الحیاة اإلنسانیة، ومـن :یناقش
ًس یعــد قیاســا مــع الفــارق، كمــا أن الجنــین إنمــا اكتــسب ثــم فــإن هــذا القیــا

الحرمة شرعا لوجوده داخل الـرحم، وهـذا بخـالف الخلیـة الجـسدیة التـي هـي 
.)١(خارجه 

.  الدلیل من القواعد الشرعیة: ثالثا
.)٢(" سد الذرائع : " قاعدة-١

إن فتح باب االستنساخ سوف یؤدي إلى مفاسـد عظیمـة منهـا التـذرع 
الستنساخ التكاثري، وقیام سوق بیع األعضاء البشریة، وكل هـذا بذلك إلى ا

.)٣(ًیوجب القول بالمنع سدا لذرائع الفساد 
القول بجواز االستنساخ العالجي لـیس علـى إطالقـه بـل هـو مقیـد : المناقـشة

بعدم نقل الخلیة الجسدیة إلى الرحم، كما أن الغرض من ذلـك هـو الحـصول 
خالیـا التـزال فـي طـور نموهـا، وال تعـد أعـضاء على الخالیا الجذعیـة، وهـي 

.)٤(بشریة، ومن ثم تنتفي هذه الذریعة 
.)٥(" درأ المفاسد أولى من جلب المصالح : " قاعدة-٢

. ٤٧٥ص/أحكام الهندسة الوراثیة ) ١(
الكتبدار: الناشر١١٩ص/والنظائراألشباه/السبكيالدینتقيبنالوهابعبدالدینتاج) ٢(

. م١٩٩١-هـ١٤١١األولى: الطبعة/العلمیة
مجلـة /موقـف اإلسـالم واألدیـان األخـرى مـن الخالیـا الجذعیـة/بدریة عبـداهللا الغامـدي/ راجع د) ٣(

الحــدود الــشرعیة واألخالقیــة واالنــسانیة لبحــوث ١٤٣١ربیــع اآلخــر) ٩٤(العلــوم والتقنیــة العــدد
،، االستنــساخ عبــث بــالخلق ام ١٠٢الخالیــا  ص الخالیــا الجذعیــة المــستخدمة فــي العــالج ب

ـــة المجتمـــع اإلســـالمي العـــدد /مجموعـــة مقـــاالت / ٢٧ثـــورة علمیـــة ص  ذو ١٢٤٤،٢٢مجل
.١٤١٦القعدة 

.٥١٦ص /الجزء األول/ العدد الثالث/راجع مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ٤(
َاأل/المصرينجیمبابنالمعروفمحمد،بنإبراهیمبنالدینزین) ٥( ُشباهْ َ ُِوالنظائرْ َ َّ َعلـىَ ِمـذهبَ َ ْ َ
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فــي االستنــساخ العالجــي مفاســد عظیمــة تربــو علــى مــصالحه، ودرًأ لهــذه 
.)١(ًالمفاسد یحكم بتحریمه، إعماال لهذه القاعدة 

ًل بهــذه القاعــدة خارجــا عــن محــل النــزاع، ألننــا ال نــسلم االســتدال: المناقــشة
. ٕبوجود مفاسد في االستنساخ العالجي، وانما هي في االستنساخ التكاثري

. )٢(" الضرر ال یزال بالضرر : " قاعدة-٣
أثبتـت الـشریعة اإلســالمیة أنـه ال یجــوز إزالـة الـضرربمثله، أو بمــا هـو أشــد 

ــساخ العالجــي یــزال  ــي االستن ــه، وف ــضرر عــن المــریض بــضرر یلحــق من ال
.ًالخلیة الجسدیة، التي لو نقلت إلى الرحم لواصلت النمو لتكون إنسانا

ًبأن الخلیة الجسدیة ال حرمة لها شرعا، ألن الخلیة المحترمة شـرعا :یناقش ً
متكونة من تلقـیح البویـضة بـالحیوان المنـوي، والتـي هي الخلیة الجنسیة، ال

.)٣(تعد أصل الحیاة اإلنسانیة 
الترجیح

بعد عرض رأي كل من الفریقین وذكـر أدلتهمـا، ومناقـشتها مـا أمكـن، 
رجحان رأي المذهب األول القائل بجواز الحصول علـى –واهللا أعلم -تبین 

لقــوة األدلــة التــي اســتدل الخالیــا الجذعیــة عــن طریــق االستنــساخ العالجــي ،
بها أصـحاب هـذا القـول، كمـا أن أكثـر أدلـة القـائلین بتحـریم الحـصول علـى 

َْأبي َحنیفةِ َ ِْ ِالنعمانَ َُّ دار: الناشـر/عمیـراتزكریـاالشیخ: أحادیثهوخرجحواشیهوضع/٧٨ص/ْ
.م١٩٩٩-هـ١٤١٩األولى،: الطبعة/لبنان–بیروتالعلمیة،الكتب

الطبعــة /لحدیثــة مطــابع الكفــاح ا/قــضیة اإلستنــساخ/یــسري عبــد الجلیــل رضــوان / راجــع د) ١(
.١٤١٩األولى

. ٨٦ص/للسیوطيوالنظائراألشباه) ٢(
مجلـة /موقف اإلسـالم واألدیـان األخـرى مـن الخالیـا الجذعیـة/بدریة عبداهللا الغامدي/ راجع د)٣(

. ٤٧٧ص/،، أحكام الهندسة الوراثیة هـ١٤٣١ربیع اآلخر) ٩٤(العلوم والتقنیة العدد
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الخالیــا الجذعیــة عــن طریــق االستنــساخ العالجــي، لــم تــسلم مــن المناقــشة 
التى أضـعفت مـا اسـتدل بـه علیـه، كمـا أن بعـضها خـارج عـن محـل النـزاع، 

یــا الجذعیــة مــن الخالیــا كمــا أن هنــاك مــصالح كثیــرة تترتــب علــى أخــذ الخال
الجـــــــــسدیة ،تتعلـــــــــق بعـــــــــالج كثیـــــــــر مـــــــــن األمـــــــــراض المستعـــــــــصیة، 
وتطویرالعقاقیرالطبیة، وزراعة األعـضاء واألنـسجة بهـا، ففـي الحـصول علـى 
ـــور مـــصالح راجحـــة،  ـــع هـــذه األم ـــي جمی ـــة واســـتخدامها ف ـــا الجذعی الخالی

هـذا مـن والمفاسد المترتبة على االستنساخ التكاثري ال تـأتي هنـا، ومـا كـان
. شأنه كونه مصلحة راجحة ال تحرمه الشریعة وال تمنع منه

الحاجــة تنــزل منزلــة الــضرورة عامــة : " مــن القواعــد الــشرعیة قاعــدة 
والمــریض المــصاب بمــرض مستعــصي، أو بتعطیــل .)١(" كانــت أو خاصــة 

ًوظیفة عضو من أعضائه، قـد یحتـاج إلـى نقـل الخالیـا الجذعیـة إلیـه، بـدال 
راعة األعضاء، مما یؤدي إلى إنقاذ حیاته وشفائه من مرضـه، من عملیة ز

ًو في هذا مصلحة للمـریض نظـرا لعـدم رفـض جهـاز المناعـة لهـذه الخالیـا، 
ـــضة  ـــة الخاف ـــى األدوی ـــي تـــصرف عل ـــة الت ـــوفیر لألمـــوال الطائل ـــي هـــذا ت وف
للمناعة، وعدم تعرض اآلخذ والمعطي لألضرار،وال شك أن هـذه األمـور تعـد 

ـــل الح ـــشریعة اإلســـالمیة باعتبارهـــا مـــن قبی ـــد راعتهـــا ال اجـــات، والحاجـــة ق
.   ضرورة

األصـل فـي األشـیاء اإلباحـة حتـى یـدل : " من القواعد الـشرعیة قاعـدة
.)٢(" الدلیل على التحریم 

ــن تیمیــة رحمــه اهللا  ــول شــیخ اإلســالم ب ــي هــذا یق لــست أعلــم : " وف

.٨٨ص /األشباه والنظائر للسیوطي) ١(
.٦٠ص /األشباه والنظائر للسیوطي) ٢(
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بتحریمه فهو مطلق خالف أحد من العلماء السالفین في أن مالم یجئ دلیل 
غیر محجور وقد نص على ذلك كثیـر ممـن تكلـم فـي أصـول الفقـه وفروعـه 

ًوأحسب بعضهم ذكر في ذلك اإلجماع یقینا أو ظنا في الیقین  ً ")١( .
وهذا یقضي أن األصل في جمیع األشیاء اإلباحة ما لم یـرد مـانع مـن 

الخالیا الجذعیـة ًالشارع، ونظرا لعدم وجود دلیل من الشارع على تحریم أخذ 
من الخلیة الجـسدیة بطریقـة االستنـساخ العالجـي، فإنهـا تبقـى علـى األصـل 
المقتضي لإلباحة، بشرط عدم نقل الخلیة الجـسدیة إلـى رحـم المـرأة أو رحـم 

. امرأة أجنبیة 

/ ٥٣٨/ ٢١مجمـوع الفتـاوى /العبـاسأبـوالـدینتقـيالحرانـيتیمیـةبـنالحلـیمعبـدبـنأحمد) ١(
المـــصحفلطباعـــةفهـــدالملـــكمجمـــع: الناشـــر/قاســـمبـــنمحمـــدبـــنالـــرحمنعبـــد: المحقـــق
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦: شرالنعام/السعودیةالعربیةالمملكةالنبویة،المدینةالشریف،
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المبحث التاسع 
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من الحبل السري 

التداوي وزراعة األعضاء والتجارب واالستفادة منها في 
العلمیة 
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املبحث التاسع 
حكم احلصول على اخلاليا اجلذعية من احلبل السري 

واالستفادة منها يف التداوي وزراعة األعضاء والتجارب العلمية 
دم الحبــل الـــسري هــو الـــدم المتبقـــى فــي الحبـــل الـــسري والمــشیمة بعـــد عملیـــة 

ى كمیـات كبیـرة مـن الخالیـا الجذعیـة ،وهـي خالیـا غیـر الوالدة، ویتمیز باحتوائـه علـ
متمایزة، إال أنهـا قـادرة علـى االنقـسام والتطـورفي ظـروف غذائیـة معینـة، لتكـوین أي 
نــوع مــن الخالیــا، ســواء أكانــت خالیــا جذعیــة جدیــدة، أم خالیــا جــسمیة مــن خالیــا 

مقــدرة اإللهیــة ًالجــسم األخــرى، األمــر الــذي یفــتح المجــال رحبــا لالســتفادة مــن هــذه ال
الممنوحــــة لهــــذه الخالیــــا، حیــــث ثبــــت إمكانیــــة اســــتخدامها فــــي عــــالج العدیــــد مــــن 

. )١(األمراض
ًوبنــاء علــى األبحــاث العلمیــة التــي تــرى أن هنــاك منــافع ترجــى مــن وراء 

،اللـذین یـتم )٢(تخزین الخالیا الجذعیة المأخوذة مـن الحبـل الـسري أو المـشیمة 

١٤٣١ربیع اآلخر٩٤العدد /مجلة العلوم والتقنیة /بنوك دم الحبل السري/محمد بن علي الجمعة/ د) ١(
. هـ

یتم تخزین خالیا دم الحبل السري،المحتویة على أعداد كبیرة من الخالیا الجذعیة) ٢(
دم الحبل السري ،وانتهاء لالستخدامات الطبیة ،وتبداء مرحلة التخزین بعد نقل الدم إلى بنك 

إجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من صحة المولود ،وخلوه من الفیروسات، واالعتالالت 
،واألمراض الوراثیة من خالل مراجعة الفحوصات التي تم إجراؤها بعد الوالدة، ثم یتم حفظ الدم 

ر، وفي درجة مئویة تحت الصف١٩٦في ثالجات خاصة عند درجة حرارة معینة تصل إلى 
ساعة فقط من أخذ الدم، وعندها یمكن حفظ عینات ٢٤النیتروجین السائل، لیتم تجمیدها خالل 

ًالدم لعدة سنوات قد تمتد ألكثر من عشرین عاما، حیث أثبتت الخالیا الجذعیة قدرتها على 
. مقاومة ظروف التجمد لسنین طویلة 

إلى أربع دقائق، ویتم جمع عینات ذلك وتستغرق عملیة سحب دم الحبل السري من دقیقتین)١(
:الدم من خالل الخطوات التالیة
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ًها في العالج البشري، فانه یجوز شرعا تخزین ٕالتخلص منهما واعادة استخدام
ـــا الموجـــودة فـــي  ـــإذن الوالـــدین إذا ثبـــت فائـــدتها فـــي "الحبـــل الـــسري " الخالی ب

العـالج ولـم یترتــب علیهـا أضــرار أومخـاطر، ویجــوز االنتفـاع بهــا ألنهـا لیــست 
.من الجنین وترمى عادة بعد الوالدة

دیة حال استخدام شـركات وقد یكون من حق الوالدین المطالبة بمبالغ ما
األدویــة هــذه الخالیــا لــصناعة هرمونــات عالجیــة، ألن هــذه الــشركات تــستفید 

.مادیا
والبد من اإلشـارة إلـى بعـض القیـود فـي جـواز اسـتخدام الخالیـا الجذعیـة 
التي یكون مصدرها الحبل الـسري المتمثلـة فـي عـدم جـواز اإلجهـاض المتعمـد 

). ١(بقصد الحصول على هذه الخالیا 

إلـى ذلـك بغایـة الوضـوح مـن خـالل : وقد أشار مجمع الفقه اإلسـالمي
فقــــد نظــــر مجلــــس المجمــــع الفقهــــي اإلســــالمي برابطــــة العــــالم :قــــراره التــــالي

فـي دورتـه الـسابعة عـشرة المنعقـدة ) الخالیا الجذعیة : (اإلسالمي في موضوع

) سم١٢–١٠(إخراج الطبیب للحبل السري بعد والدة الطفل مباشرة حیث یقوم بقطع الحبل-١
. وتنظیفه بمحلول مطهر 

غرس إبرة تنتهي بكیس بالستیكي یحتوي على مادة مانعة للتخثر في الحبل السري المقطوع -٢
ركها حتى یمتلئ الكیس بالدم ثم إغالقه بإحكام مع تدوین المعلوات المطلوبة علیه ،تضع ،وت

معظم بنوك دم الحبل السري بطاقة تعریفیة لكل عینة، وبذلك تستطیع إثبات صلته بالمتبرع لفترة 
. قد تصل إلى عدة سنوات 

مجلة العلوم /سريبنوك دم الحبل ال/محمد بن علي الجمعة/ د(سحب عینتین من دم األم -٣
). هـ١٤٣١ربیع اآلخر٩٤العدد /والتقنیة 

الحكم الشرعي في استخدام /واصف عبد الوهاب البكري مفتش المحاكم دائرة قاضي القضاة) ١(
-٥ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الوطنیة للخالیا الجذعیة المنعقدة في الفترة من /الخالیا الجذعیة

صالح . ٥١ص/القضایا الفقهیة واألخالقیة/،، محمد على الباراألردن–م عمان ٢٠١١/ ٦/١٠
مشروعیة استخدام /،، دالعربي أحمد بلحاج٦ص/الخالیا الجذعیة نظرة علمیة/بن عبد العزیز

.             ١٣ص/الخالیا الجذعیة من الوجهة الشرعیة والخالقیة



-٢١١١-

ع إلــى هـــ، وبعــد االســتما٢٣/١٠/١٤٢٤ـ ١٩مــن بمكــة المكرمــة فــي الفتــرة
البحوث المقدمة في الموضوع وآراء األعضاء والخبراء والمختـصین، والتعـرف 
علــى هــذا النــوع مــن الخالیــا ومــصادرها وطــرق االنتفــاع منهــا، اتخــذ المجلــس 

:القرار التالي
یجوز الحصول على الخالیـا الجذعیـة وتنمیتهـا واسـتخدامها بهـدف / ًأوال

ًباحــة، إذا كــان مــصدرها مباحــا، ومــن العــالج أو إلجــراء األبحــاث العلمیــة الم
:ذلك على سبیل المثال المصادر اآلتیة 

.المشیمة أو الحبل السري بإذن الوالدین -٣
: ویمكن التعلیل لذلك بما یأتي 

. مما یدخل في إطار التداوي، والتداوي قد أمر اإلسالم بهبأن هذا
ُعبدعنرويلما-١ ْ ُبنِاهللاَ ٍمسعودْ ُ ْ َقال: َ ُرسولَ ُ َّصلىِاهللاَ ِعلیهُاهللاَ َْ ََّوسلمَ َ َ " :

َّإن َّعـــزَاهللاِ َّوجـــلَ َ ْلـــمَ ْینـــزلَ ِ ًداءُْ َّإالَ ْوقـــدِ َ ََأنـــزلَ َ ُمعـــهْ َ ًدواء،َ َ ُجهلـــهَ ْمـــنكمََِ ُ ْ ْمـــنِ َ
ُجهله، ُوعلمهََِ ََ ِ ْمنكمَ ُ ْ ْمنِ ُعلمهَ ََ ِ)"١  .(

َُأســامةعــن-٢ َ ِبــنَ ٍشــریكْ ِ َقــالَ ِقالــت: َ َ ُاألعــرابَ َ ْ َرســولَیــا: َ ُ ِاللــه،َ َنتــداوى؟ََأالَّ َ َ َ
َقال ْنعم،: " َ َ َعبادَیاَ َ ِاللهِ ْتداووا،َّ َ َّفإنََ َاللهَِ ْلمَّ ْیضعَ َ ًداءَ َّإالَ َوضعِ َ ُلـهَ ًشـفاء،َ َ ِ
َقالَْأو ًدواء: َ َ َّإالَ ًداءِ ًواحداَ ِ ُقالوا" َ َرسولَیا: َ ُ ِالله،َ َوماَّ َهـو؟َ َقـالُ ُالهـرم«: َ َ َ«
)٢.(

أن هنـاك مـصالح عظیمـة تترتـب علـى أخـذ الخالیـا الجذعیـة مـن المـشیمة -٣
.  والحبل السري تتعلق بعالج العدید من األمراض

. خلو هذا المصدر من المفاسد -٤
أن مآل المشیمة والحبل السري إلى التلف، ألنها سترمى بعـد الـوالدة، فـإن -٥

ذا أولــى لمــا یترتــب أمكــن االســتفادة منهــا بأخــذ الخالیــا الجذعیــة منهــا، فهــ

. تخریجهسبق) ١(
.     سبق تخریجه ) ٢(



-٢١١٢-

). ١(علیه من المصالح 

وهذا ما جاء في توصیات ندوة الخالیا الجذعیة التي عقدتها المنظمة 
–األبحاث المستقبل -الخالیا الجذعیة " اإلسالمیة للعلوم الطبیة حول

بالتعاون مع المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة " والتحدیات –األخالقیات 
منظمة الیونسكو،واإلیسیسكو،ومجمع الفقه اإلسالمي، العالمیة بالقاهرة ،و

تشرین الثاني ٥: ٣شوال الموافق من ٢٥: ٢٣بالقاهرة في الفترة ما بین 
. م ٢٠٠٧نوفمبر 

ال مـــانع شـــرعا مـــن االســـتفادة مـــن دم المـــشیمة أو الحبـــل الـــسري، وتوصـــي " 
ود موانـع الندوة بمواصلة األبحـاث الهادفـة إلـى التوسـع فـي اسـتخدامه لعـدم وجـ

أخالقیــة تمنــع منــه ، علــى أنــه البــد مــن أخــذ موافقــة الــزوجین علــى ذلــك، بعــد 
توضــیح مجــاالت االســتخدام لهــا ،كمــا توصــي النــدوة بإنــشاء بنــوك لجمــع تلــك 
المــواد ، مــع أخــذ االحتیاطــات الالزمــة فــي التخــزین والتعهــدات المطلوبــة مــن 

. )٢(" تبارالمتبرعین ،وغیر ذلك من أمور یجب وضعها بعین االع

الخالیــا /،، صــالح بــن عبــد العزیــز٥١ص/القــضایا الفقهیــة واألخالقیــة/لبــارراجــع محمــد علــى ا) ١(
مشروعیة استخدام الخالیا الجذعیة من الوجهـة /،،دالعربي أحمد بلحاج٦ص/الجذعیة نظرة علمیة
.             ١٣ص/الشرعیة واألخالقیة

حـــاث الخالیـــا أال ینبغــي ونحـــن نــرى هـــذا التطــور الهائـــل فــي أب: " عبـــد الهــادي مـــصباح/یقــول د
ًالجذعیـة أن نــضع مـشروعا قومیــا عربیــا یـشمل الجامعــات والــصحة والبحـث العلمــي، ویمــول  ً ً
مـن رجـال األعمـال، مـن أجــل إنـشاء بنـوك لحفـظ دمـاء الحبــل الـسرى وأنـسجة المـشیمة التــي 
نرمیهــا لتأكلهــا القطــط فــي معظــم مستــشفیات الــوالدة، وهــي تحمــل الحیــاة واألمــل آلالف بــل 

العـــدد -جریـــدة الـــشرق األوســـط "." ن المرضـــى الـــذین ربمـــا یئـــسوا مـــن شـــفائهم؟ لمالیـــین مـــ
م مـــن مقـــال للـــدكتور ٢٠٠٩ینـــایر ١١-هــــ١٤٣٠محــــرم ١٤إصـــدار األحــــد -١١٠٠٢

عبدالهادي مصباح استـشاري المناعـة والتحالیـل الطبیـة وزمیـل األكادیمیـة األمیركیـة للمناعـة 
."

.  ٦: ١ذعیة راجع توصیات ندوة الخالیا الج)٢(
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وعلى الرغم من الفوائد العدیدة لدم الحبل السري إال أنه توجد بعض السلبیات 
في الخالیا الجذعیة )وراثیة(الستخدامه منها احتمال وجود موروثات مرضیة 

في عینة دم الحبل السري، مما قد یؤدي إلى انتقالها عبر الخالیا الجذعیة 
ال تظهر هذه األمراض عند المتبرع إلى المریض ،وقد )المنقولة(المزروعة 

،إال بعد عدة شهور أو سنوات من تبرعه،قد یتم خاللها نقل هذا الدم إلى 
.أشخاص أخرین 

ویمكن أن تتجنب بنوك دم الحبل السري هذا الخطر  بدرجة كبیرة عن طریق 
شهر یتصل ١٢: ٦إجراء ما یشبه الحجر الصحي للدم، لمدة تتراوح من 

. )١(ائلة الطفل المتبرع للتأكد من سالمته وتمتعه بصحة جیدة خاللها البنك بع

ربیـع اآلخـر ٩٤العـدد /مجلة العلـوم والتقنیـة /بنوك دم الحبل السري/محمد بن علي الجمعة/ د)١(
.     هـ١٤٣١
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المبحث العاشر
حكم الحصول على الخالیا الجذعیة من الخالیا الجسدیة 
واالستفادة منها في التداوي وزراعة األعضاء والتجارب 

العلمیة 
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املبحث العاشر
جلسدية حكم احلصول على اخلاليا اجلذعية من اخلاليا ا

واالستفادة منھا في التداوي وزراعة األعضاء والتجارب العلمیة
: یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة من البالغین بشرطین 

.عدم إلحاق الضرر بالمتبرع ،ألن الضررال یزال بالضرر-١
. موافقة المتبرع الذي تؤخذ منه هذه الخالیا -٢

ألن مـــن األطفـــال إذا أذن أولیـــاؤهم وكــذلك یجـــوز الحـــصول علـــى الخالیــا الجذعیـــة 
.ضررعلي الطفلولم یترتب على ذلك،إذن األطفال غیر معتبر

ًفمــثال یجــوز الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة مــن نخــاع العظــم أو الــدم مــن طفــل لعــالج 
ًأخیــه المــریض إذا كــان مطابقــا لــه ،ألنــه بــذلك ینقــذ حیــاة أخیــه المــصاب ، وفــي الوقــت نفــسه ال 

قـــي علـــى المتبـــرع ،أمـــا الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة بوســـائل أخـــرى أكثـــر یـــشكل خطـــر حقی
ًخطورة فیعد أمرا غیر مقبول، ألن إذن الولي فـي إحـداث أذى فـي طفلـه ولوكـان إلنقـاذ طفـل غیـره  ً
غیــر معتــد بــه ،إذ أن اإلذن البــد أن یكــون فــي صــالح الطفــل المتبــرع أو علــى األقــل ال یــشكل أي 

). ١(ضررعلیه 

ا الثالــث بــشأن الخالیــأي المجمــع الفقهــي اإلســالمي حیــث قــرر فــي الــدورة الــسابعة عــشر القــراروهــذا ر
یجـــوز الحـــصول علـــى الخالیـــا الجذعیـــة وتنمیتهـــا واســـتخدامها بهـــدف العـــالج أو إلجـــراء :الجذعیـــة

: ًاألبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرها مباحا ومن ذلك على سبیل المثال المصادر اآلتیة 
.البالغون إذا أذنوا ولم یكن في ذلك ضررعلیهم -٣
: ویمكن التعلیل لذلك بما یأتي.علیھم،لمصلحة شرعیة وبدون ضرراألطفال إذا أذن أولیاؤھم-٤

د ً:أوال رة، فیع راض كثی الج ألم ھ ع ا فی صدر وتنمیتھ ذا الم ن ھ ة م ا الجذعی ى الخالی صول عل أن الح
.مندرجا في عموم األمر بالتداوي 

ْعن َأسامةَ َ َ ِبنُ ٍشریكْ ِ َقالَ ِقالت: َ َ ُاألعرابَ َ ْ ا: َ َرسولَی ُ ِهللا،َ َأالَّ داوى؟َ َنت َ َ الَ َق ْنعم،: " َ َ اَ ادَی َعب َ ِهللاِ داووا،َّ ْت َ َ َ
َّفإن ِ َهللاَ ْلمَّ ْیضعَ َ ًداءَ َّإالَ َوضعِ َ ھَ ُل ًشفاء،َ َ ْأوِ الَ َق ًدواء: َ َ َّإالَ ًداءِ ًواحداَ ِ الوا" َ ُق ا: َ َرسولَی ُ ِهللا،َ اَّ َوم َھو؟َ ُ
َقال ُالھرم«: َ َ َ«)٢.(

. خلو ھذا المصدر من المفاسد إذا انتفى الضررعمن أخذت منھ:ثانیا

مجلــة /موقــف اإلســالم واألدیــان األخــرى مــن الخالیــا الجذعیــة/بدریــة عبــداهللا الغامــدي/راجــع د) ١(
.    ١٤٣١ربیع اآلخر)٩٤العدد(العلوم والتقنیة 

.     خریجه سبق ت) ٢(
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الخاتمة
. وتشتمل على أهم نتائج البحث

فهذا ما یسره اهللا لى ونسأله سبحانه أن یعفـو عـن زالتنـا ویجعـل أعمالنـا 
. اآلتيفينتائجمنإلیهتوصلتماأهموأجملخالصة لوجهه الكریم

األمــراض،لعــالجالحدیثــةالوســائلفیهــابمــاالتــداويعلــىیحــثاإلســالم-١
َّإن: ( -وسلموآلهعلیهاهللاصلى-لقوله َّعـزَاهللاِ َّوجـلَ َ ْلـمَ ْینـزلَ ِ ًداءُْ ْوقـدَِّإالَ َ َ
ََأنزل َ ُمعهْ َ ًدواءَ َ َ..... (

الكــریمالقــرآنمــنشــأنهفــيوردالمــمــشروعأنــهالتــداويحكــمفــياألصــل-٢
المقاصـدأحـدهـوالـذيالـنفسحفـظمـنفیـه،والفعلیـة،ولماالقولیةوالسنة
الحـــرجودفـــعالمفاســـد،ودرأالمـــصالحجلـــبوكـــذلك،التـــشریعمـــنالكلیـــة

.واألشخاصاألحوالباختالفالتداويأحكام،وتختلفوالمشقة
والتكـاثراالنقسامعلىالقدرةلهامتامیزةغیرخالیاهيالجذعیةالخالیا-٣

إنــشاءأوالمتخصــصةالخالیــامــنمختلفــةأنواعــالتعطــينفــسها،وتجدیــد
. متكاملةأعضاء

مـــنالـــسابعإلـــىالخـــامسالیـــومفـــيالجنـــینفـــيتتكـــونالجذعیـــةالخالیـــا-٤
اإلنـــسانجـــسمخالیـــامـــننوعـــا٢٢٠إلـــىلتتحـــولالقـــدرةولهـــاالتلقـــیح،

.البالغ
عـالجفـيوتعـالىسـبحانهاهللابعـدالـشفاءفـيًأمـالالجذعیـةاالخالیتعد-٥

إالكبیــرةًآمــاالتعطــياألبحــاثهــذهأنمــنوبــالرغماألمــراض،مــنكثیــر
هــذهتحقیــققبــلبذلــهیتوجــبالــذيالجهــدمــنالكثیــرهنــاكیــزالالأنــه

فــيالبــدءقبــلًأوالعلیهــاالتغلــبمــنبــدالتقنیــةتحــدیاتفهنــاكاآلمــال،
كبیـرةالتحـدیاتهذهأنومعالطبیة،العیاداتفياالكتشافاتهذهیقتطب
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. مستحیلةلیستأنهاإالوصعبة
. منهااستخداماتعدةالجذعیةللخالیایكونأنالمأمولمن-٦

. في مجال التكوین اإلنساني ولها فوائد عدیدة منها: أوال
صـصة،مهم لفهـم معرفة عمل هـذه الخالیـا وكیفیـة تحویلهـا إلـى خالیـا متخ

المراحل الدقیقة التي یمر بها الجنین في بدایة تكوینـه، ونمـو أعـضائه، ومـن ثـم 
معرفة مراحل تطور خلق الجنین،ومعرفة الكثیر عن أسـباب التـشوه الخلقیـة التـي 
تحدث في أعضاء الجسم المختلفة أثناء النمو داخل الرحم، وكذلك معرفة أسـباب 

ًالت التي ال نجـد لهـا أسـبابا واضـحة، ومعرفـة حدوث اإلجهاض في كثیر من الحا
.أسباب األمراض الممیتة

یمكن أن تستخدم الخالیا الجذعیة في معالجة . في مجال معالجة األمراض: ثانیا
العدید من األمراض منها،أمراض القلب، وأمراض الجهازالعصبي ،ومرض 

ام، وأمراض السكرى، ومعالجة األنواع المختلفة للسرطان، وعالج كسور العظ
. ٕالعقم وعدم الخصوبة ، والحروق والتئام الجروح 

یمكـن أن تـستخدم الخالیـا الجذعیـة فـي اختبـار :ثالثا فـي مجـال األدویـة والعقـاقیر
. وتطویر العدید من العقاقیر ودراسة مدى تأثیرها، وآثارها الجانبیة

ا الجذعیـة ٕإن السند الشرعي لمشروعیة  التداوي واجراء األبحاث علـى الخالیـ-٧
ًفي الحاالت الجائزة شرعا ، هو المصلحة العالجیة للمرضى، وعـدم الحـد مـن 

للبحـث فـي مـشروعیة اسـتخدام الخالیـا ،والعلمي في المجاالت الطبیـةالتقدم 
ًالجذعیة من الوجهة الشرعیة، ینبغي شرعا الرجوع إلى المـصدر الـذي أخـذت 

كانــت عــن طریــق إهــالك منــه هــذه الخالیــا ، فــإن كــان مــصدرها محرمــا كــأن 
ًاألجنــة وتــدمیرها حــرم اســتخدامها ، أمــا إذا كــان مــصدرها مباحــا شــرعا فإنــه  ً

. یباح اإلنتفاع بها 
یحـریم إســقاط الجنــین قبــل نفــخ فــي الـروح فیــه علــى أرجــح األقــوال فــي أي طــور -٨

مــن أطــواره، النطفــة،أو العلقــة،أو المــضغة ألنــه قــد ثبــت أن الجنــین یجمــع خلقــه 
وهــو فــي طــور النطفــة ،ویتــدرج خلقــه فــي الزیــادة بقــدرة اهللا تعــالى فــي بطــن أمــه
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ٕوارادته إلى أن یكتمل نموه، من ثم ال یجوز التعدي علیه حتى في أطـوار خلقـه 
. األولى

أثبت الطب الحدیث أن الجنین كائن حي منذ بدایة التلقـیح، ثـم یأخـذ فـي النمـو -٩
تعــین اإلجهــاض لــضرورة أو والتطــور،ومن ثــم ال یجــوز االعتــداء علیــه إال إذا 

. لحاجة ملحة
ًیحرم إجهاض الجنـین عمـدا وبـال عـذر بعـد نفـخ الـروح فیـه، أي بعـد مـرور -١٠

أربعــة أشـــهر علـــى الحمــل باتفـــاق الفقهاء،ویـــستحق فاعلــه العقوبـــة ألنـــه اعتـــداء 
ًعلى كائن حي فعلیه الدیة كاملة إذا سقط حیا، وعلیه الغـرة إذا سـقط میتـا ومـن  ً

.   ه ألجل اإلنتفاع بخالیاهثم یحرم إسقاط
یجوزاالنتفاع بالخالیا الجذعیة الجنینیة الساقطة، والتي لـم تـنفخ فیهـا الـروح -١١

بعد، سـواء فـي زراعـة األعـضاء أو األبحـاث والتجـارب العلمیـة والمعملیـة، وفقـا 
ًللضوابط الشرعیة التي ترتكز أساسا على ضرورة الموازنة الشرعیة بین المفاسد 

.والمصالح 
یجوزاالســتفادة مــن الخالیــا الجذعیــة التــي یــتم الحــصول علیهــا مــن األجنــة -١٢

المجهـضة تلقائیـا فــي التـداوي وفــي زراعـة األعـضاء والتجــارب العلمیـة ،أو تلــك 
التــي تعطــى حكــم انعــدام الحیــاة لــضرورة اقتــضت ذلــك، كمــا إذا تــم اإلجهــاض 

. ًإنقاذا لحیاة األم 
لجنــین المیت،واالنتفــاع بهــا لعــالج یجــوز نقــل الخالیــا الجذعیــة فــي حالــة ا-١٣

ـــرة فـــي نقـــل األعـــضاء  ـــشرعیة المعتب ـــا للـــضوابط  ال ًاألمـــراض المستعـــصیة، وفق
.واألنسجة من جثث الموتى

ٕال یجوزاجهــاض الجنــین المــشوه بعــد نفــخ الــروح فیــه إال إذا كــان اســتمراره --١٤
یــا فــي الــرحم یفقــد األم حیاتهــا، وبالتــالي ال یجــوز إســقاطه للحــصول علــى الخال

الجذعیة منه واالنتفاع بها في أبحاث الخالیا الجذعیة، ألنه یعتبر بمثابـة نفـس 
. إنسانیة ال یجوز االعتداء علیها بالقتل

یجــــوز إجهــــاض الجنــــین المــــشوه قبــــل نفــــخ الــــروح فیــــه، ومــــن ثــــم یجــــوز --١٥
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الحــــصول علــــى الخالیــــا الجذعیــــة منــــه واالنتفــــاع بهــــا، ولكــــن بــــشرط أن یكــــون 
ًا كــامال، وأن یــصل األطبــاء إلــى هــذه النتیجــة مــن خــالل الجنــین مــشوها تــشویه

.األجهزة المتطورة،وأن یكون هؤالء األطباء عدول وأال یقل عددهم عن طبیبین
یحرم تلقیح بویضات أكثر من العدد المحتاج إلیه في كـل عملیـة تلقـیح تـتم -١٦

بــین الــزوجین، وهــذا القــول صــدرت بــه قــرارات مــن المجــامع الفقهیــة والمــؤتمرات
.العلمیة

بعــــدالفائــــضةاألجنــــةمــــنالجذعیــــةالخالیــــاأبحــــاثفــــياالســــتفادةیجــــوز-١٧
علـــىیغلـــبأنإلیها،بـــشرطالـــضرورةدعـــتإذاالـــزوجینبـــینالتلقـــیحعملیـــات

علـــىالتجـــاربإجـــراءمـــنللمجتمـــعأولآلدمـــي،معتبـــرةمـــصالحتحقیـــقالظـــن
الوأنالجنین،إتالفمفسدةمنأخطرالمصالحهذهفواتیكونوأنالجنین،

ذاتأوالمفاسـد،مـنخالیـةتكـونالمبتغاةالمصالحلتحقیقأخرىطریقةتوجد
یكـونوأنكلیهمـا،ورضاهماأبویهبإذنالجنیناستخدامیكونوأنأقل،ضرر
المفـــسدةتلـــكإلـــىنقلـــهیـــؤديالممـــالزراعتـــهالجنـــینمـــنیؤخـــذالـــذيالجـــزء

لزراعتـهمبیـضهأوالجنـینخـصیةأخـذیحـرمالـشرطهـذاعلـىًوبناءالعظیمة،
بـأجهزةومراقبـةومتخصـصةمحددةلمراكزإالبذلكیسمحآخر،والشخصفي

تحـــتیكــونأنإالمنهــایخـــرجوالاألجنــةمــنشـــيءیــدخلهاالبحیــثفعالــة،
.نظرالمراقبین

ـــم تـــدعو الـــضرورة إلـــى اســـتخدام هـــذه األج ـــأن أمكـــن أمـــا إذا ل ـــة الفائـــضة ،ب ن
الخالیـــا الجذعیـــة عـــن طریـــق آخـــر،أو لـــم تتـــوافر الـــشروط الحـــصول علـــى 

السابق ذكرها، فیحرم الحصول الخالیـا الجذعیـة مـن هـذه اللقـائح الفائـضة 
بمراكــــز أطفــــال األنابیــــب،ألن هــــذه الخالیــــا هــــي أصــــل اإلنــــسان  خلقــــت 
لحصول النسل في بني آدم، فال یجوز استخدامها في غیـر مـا خلقـت لـه، 

توجــد فیهــا حیــاة، وحینئــذ طبــاء أن البویــضة الملقحةفقــد أثبــت الفقهــاء واأل
. یحرم االعتداء علیها بأخذ الخالیا الجذعیة منها
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یجــوز الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة عــن طریــق االستنــساخ العالجــي، 
فــي حالــة االستنــساخ الــذي یــصل إلــى مرحلــة البالســتوال، ولــم یــصل إلــى 

د علـــى البـــشریة بفوائـــد جنـــین كامـــل،ألن اســـتخدام تلـــك الخالیـــا ســـوف یعـــو
عظیمـــة، ومـــن أهمهـــا أن الخلیـــة ســـوف تكـــون مـــن جـــسم المـــریض نفـــسه، 
وبالتالي سوف تتأقلم مع الجسم ولن یطردها ،وال یحتاج إلـى أدویـة لتثبـیط 

.الجهاز المناعي
ًیجـــوز شـــرعا تخـــزین الخالیـــا الجذعیـــة الموجـــودة فـــي الحبـــل الـــسري بـــإذن 

ج، ولـم یترتـب علیهــا أضـرار ومخــاطر، الوالـدین إذا ثبـت فائــدتها فـي العــال
ویجـــوز االنتفـــاع بهـــا ألنهـــا لیـــست مـــن الجنـــین وترمـــى عـــادة بعـــد الـــوالدة، 

. بشرط أال یتم الحصول علیها عن طریق اإلجهاض المتعمد
یجــوز الحــصول علــى الخالیــا الجذعیــة مــن البــالغین إذا أذنــوا، وكــذلك مــن 

.ضرر علیهمولم یترتب على ذلك،أولیاؤهماألطفال إذا أذن 
المصالح المترتبة على اسـتخدام الخالیـا الجذعیـة فـي التـداوي وفـي زراعـة 

.  األعضاء والتجارب العلمیة تفوق المفاسد من حیث الجملة
وفـــي النهایـــة هـــذا بحثـــي ال أدعـــي أننـــي قاربـــت فیـــه درجـــة الكمـــال ، ألن 

ت ًالكمـــال هللا وحـــده ، وأعتـــرف ســـلفا بعجـــزي ، وكـــل مـــا أدعیـــه أننـــي بـــذل
قصارى جهدي ،في سبیل تقدیم هذا العمل، وأرجو أن ینتفع به ،فإن كنت 
ٕقد وفقت فهذا من فضل اهللا علـي، وان كـان غیـر ذلـك فحـسبي أنـي أردت 

. الخیر، وبذلت في سبیله ما في وسعي 
هذا واهللا الموفق

ونتضرع إلى المولى سبحانه وتعالى أن یتقبل منا ما سطرنا، وأن 
علینا، وأن یجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكریم، یجعله حجة لنا ال 

ویسدد خطانا على طریق الحق وعلى طریق العلم والتقدم وآخر 
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دعوانا
ّأن الحمد هللا رب العالمین

نجالء لبیب حسین عبدالرحمن /دكتوره 

قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم: ًأوال
:التفسیروعلومه: ًثانیا

عبدبنالمختارمحمدبناألمینمحمدبالقرآنالقرآنإیضاحفيالبیانأضواء-١
–بیروتالتوزیعوالنشروللطباعةالفكردار: الناشرالشنقیطيالقادر
. م١٩٩٥-هـ١٤١٥: النشرعام/لبنان

قیمابنالدینشمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالقرآنأقسامفيالتبیان-٢
.لبنانبیروتالمعرفةدار: الناشرالفقيحامدمحمد: المحققیةالجوز

محمدبنرضاعليبنرشیدمحمد:المؤلف)المنارتفسیر(الحكیمالقرآنتفسیر-٣
الحسینيالقلمونيخلیفةعليمنالبنالدینبهاءمحمدبنالدینشمس

. م١٩٩٠:شرالنسنةللكتابالعامةالمصریةالهیئة:الناشر)هـ١٣٥٤: المتوفى(
بنأحمدبناهللاعبدالبركاتأبو) التأویلوحقائقالتنزیلمدارك(النسفيتفسیر-٤

عليیوسف: أحادیثهوخرجحققه) هـ٧١٠: المتوفى(النسفيالدینحافظمحمود
بیروتالطیب،الكلمدار: الناشرمستودیبالدینمحیي: لهوقدمراجعهبدیوي
. م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى،: الطبعة

: المتوفى(السیوطيالدینجاللبكر،أبيبنالرحمنعبدالمنثورالدر-٥
. بیروت–الفكردار: الناشر)هـ٩١١
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أبــو عبــد اهللا القرطبــيفـرجبــنبكــرأبـيبــنأحمــدبــنمحمـدالقــرآنألحكــامالجـامع-٦
الناشــر –تحقیــق أحمــد عبــد العلــیم البردونــي الطبعــة الثانیــة هـــ٦٧١المتــوفى ســنة 

.الكتب المصریةدار
الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد -٧

ــــاب العربــــي : الناشــــر)هـــــ٥٣٨: المتــــوفى(الزمخــــشري جــــار اهللا  ــــروت –دار الكت بی
. هـ١٤٠٧-الثالثة : الطبعة

.الحدیث وشروحه: ًثالثا
بنانحببنمحمدحبانابنصحیح= حبانابنصحیحتقریبفياإلحسان-١

َمعبد،بنمعاذبنحبانبنأحمد ْ ُالبستيالدارمي،حاتم،أبوالتمیمي،َ
: المتوفى(الفارسيبلبانبنعليالدینعالءاألمیر: ترتیب)هـ٣٥٤: المتوفى(

مؤسسة: الناشر. األرنؤوطشعیب: علیهوعلقأحادیثهوخرجحققه) هـ٧٣٩
.م١٩٨٨-هـ١٤٠٨األولى،: الطبعةبیروتالرسالة،

الـرحیمعبـدبـنالـرحمنعبـدمحمـدالعـالأبـوالترمـذيجـامعبـشرحاألحـوذيتحفـة-٢
.بیروت–العلمیةالكتبدار: الناشر) هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى

بــنالــرحمنعبــدالكلــمجوامــعمــنحــدیثاخمــسینشــرحفــيوالحكــمالعلــومجــامع-٣
: المحقــقالحنبلــيلدمــشقي،اثــمالبغــدادي،َالــسالمي،الحــسن،بــنرجــببــنأحمــد

: الطبعـــةبیـــروت–الرســـالةمؤســـسة: الناشـــربـــاجسإبـــراهیم-األرنـــاؤوطشـــعیب
. م٢٠٠١-هـ١٤٢٢السابعة،

المتــوفى ســنة (ســنن أبــي داود ســلیمان بــن األشــعث أبــو داود السجــستاني األزدي -٤
–صــیدا –تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد طبعــة المكتبــة العــصریة ) ٢٧٥

.بیروت
٢٧٥سنن ابن ماجة الحافظ أبي عبـد اهللا  محمـد بـن یزیـد القزوینـي المتـوفى سـنة -٥

.الحلبي-تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر دار إحیاء الكتب العربیة
ْمحمــــد بــــن عیــــسى بـــن ســــورة بــــن موســــى بــــن الــــضحاك، : ســـنن الترمــــذي المؤلــــف-٦ َ

، ١جـــ (أحمـد محمــد شـاكر :تحقیــق وتعلیـق)هــ٢٧٩: المتـوفى(الترمـذي، أبـو عیــسى 
ٕوابــــراهیم عطـــوة عـــوض المــــدرس فـــي األزهــــر )٣جــــ (ومحمـــد فـــؤاد عبــــد البـــاقي )٢

-شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلبــــي : الناشــــر)٥، ٤جـــــ (الــــشریف 
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. م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥الثانیة، : مصرالطبعة
ـــدینبـــدرالحنفـــىالغیتـــابىموســـىبـــنأحمـــدبـــنمحمـــودداودأبـــيســـننشـــرح-٧ ال

–الرشـــدمكتبـــة: الناشـــر/المـــصريإبـــراهیمبـــنخالـــدالمنـــذرأبـــو: المحقـــقالعینـــى
.م١٩٩٩-هـ١٤٢٠األولى،: الطبعة/الریاض

أبــوبطــالابــنالملــكعبــدبــنخلــفبــنعلــيبطــالالبــنالبخــارىصــحیحشــرح-٨
الــسعودیة،-الرشــدمكتبــة: النــشردار/إبــراهیمبــنیاســرتمــیمأبــو: تحقیــقالحــسن
.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الثانیة،: الطبعةالریاض

صـــحیح البخـــاري تـــألیف أبـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم الجعفـــي -٩
هـــ تحقیــق محمــد زهیــر ناصــر الناصــر الطبعــة األولــى ٢٥٦البخــاري المتــوفى ســنة 

.الناشر دار طوق النجاة-هـ ١٤٢٢
هـــــ  ٢٦١فى صــــحیح مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسین القــــشیري النیــــسابوري المتــــو-١٠

.بیروت–تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحیاء التراث العربي 
بــنموســىبــنأحمــدبــنمحمــودمحمــدأبــوالبخــاريصــحیحشــرحالقــاريعمــدة-١١

دار: الناشـر) هــ٨٥٥: المتـوفى(العینىالدینبدرالحنفىالغیتابىحسینبنأحمد
.بیروت–العربيالتراثإحیاء

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل : رح صــحیح البخــاري المؤلــففــتح البــاري شــ-١٢
ــــشافعي الناشــــر ــــة : العــــسقالني ال ــــه ١٣٧٩بیــــروت، -دار المعرف ــــه وأبواب ــــم كتب رق

محـب : محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: وأحادیثه
. الدین الخطیب

محمدالتوحیدمقامإلىالمریدطریقووصفالمحبوبمعاملةفيالقلوبقوت-١٣
. د: المحقق)هـ٣٨٦: المتوفى(المكيطالبأبوالحارثي،عطیةبنعليبن

: الطبعةلبنانبیروت-العلمیةالكتبدار: الناشرالكیاليإبراهیمعاصم
.م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثانیة

أبـو بكـر بـن أبـي شـیبة، عبـد اهللا : الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار المؤلف-١٤
: المحقــق)هـــ٢٣٥: المتــوفى(مــد بــن إبــراهیم بــن عثمــان بــن خواســتي العبــسي بــن مح

. ١٤٠٩الریاض الطبعة  األولى  –مكتبة الرشد : كمال یوسف الحوت الناشر
محمــد، أبــو الحــسن نــور ) ســلطان(مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح علــي بــن -١٥
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ـــدین المـــال الهـــروي القـــاري الناشـــر  دار الفكـــر بیـــروت  ان الطبعـــة  األولـــى لبنـــ–ال
.هـ١٤٢٢

بــنمحمــدبــناهللاعبــدبــنمحمــدالحــاكماهللاعبــدأبــوالــصحیحینعلــىالمــستدرك-١٦
البیـــعبـــابنالمعـــروفالنیـــسابوريالطهمـــانيالـــضبيالحكـــمبـــنُنعـــیمبـــنحمدویـــه

العلمیـةالكتـبدار: الناشـرعطـاالقـادرعبـدمـصطفى: تحقیـق) هـ٤٠٥: المتوفى(
. ١٩٩٠–هـ١٤١١ولىاأل: الطبعةبیروت–

: مسند اإلمام أحمد أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الـشیباني المحقـق-١٧
د عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحـــسن : عـــادل مرشـــد، وآخـــرون إشـــراف-شـــعیب األرنـــؤوط 

. هـ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: التركي الناشر
الشامي،اللخميمطیربنأیوببنأحمدبنسلیمان: المؤلفاألوسطالمعجم-١٨

محمدبناهللاعوضبنطارق: المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبرانيالقاسمأبو
.  القاهرة–الحرمیندار: الناشرالحسینيإبراهیمبنالمحسنعبد،

بنیحیىالدینمحیيزكریاأبو: المؤلفالحجاجبنمسلمصحیحشرحالمنهاج-١٩
بیروت–العربيالتراثإحیاءدار: اشرالن)هـ٦٧٦: المتوفى(النوويشرف

. ١٣٩٢الثانیة،: الطبعة
ـــي -٢٠ ـــار محمـــد بـــن عل ـــار مـــن أحادیـــث ســـید األخی نیـــل األوطـــار شـــرح منتقـــى األخب

.طبعة دار الحدیث مصرهـ١٢٥٥الشوكاني المتوفى سنة 
: كتب أصول الفقه: رابعا

تفتازانيالعمربنمسعودالدینسعد: المؤلفالتوضیحعلىالتلویحشرح-١
.تاریخوبدونطبعةبدون: بمصرالطبعةصبیحمكتبة: الناشر) هـ٧٩٣: المتوفى(
: القواعد الفقهیة: ًخامسا

بنإبراهیمبنالدینزین: المؤلفالنعمانحنیفةأبيمذهبوالنظائرعلىاألشباه-١
وخرجحواشیهوضع) هـ٩٧٠: المتوفى(المصرينجیمبابنمحمد،المعروف

لبنان–بیروتالعلمیة،الكتبدار: الناشرعمیراتزكریاخالشی: أحادیثه
. م١٩٩٩-هـ١٤١٩األولى،: الطبعة

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، : األشباه والنظائرفي قواعـد وفـروع فقـه الـشافعیة المؤلـف-٢
ـــسیوطي  ـــدین ال : دار الكتـــب العلمیـــة الطبعـــة: الناشـــر) هــــ٩١١: المتـــوفى(جـــالل ال
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. م١٩٩٠-هـ ١٤١١األولى 
: المتـوفى(الـسبكيالـدینتقـيبـنالوهـابعبـدالدینتاج: المؤلفوالنظائراألشباه-٣

. م١٩٩١-هـ١٤١١األولى: الطبعةالعلمیةالكتبدار: الناشر) هـ٧٧١
:كتب الفقه: ًسادسا
:الفقه الحنفي –١
البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق المؤلـف العالمـة زیـن الـدین بـن نجـیم الحنفـي طبعـة-١

.دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانیة
بــدائع الــصنائع فـــي ترتیــب الــشرائع العالمـــة الفقیــه عــالء الـــدین أبــي بكــر مـــسعود -٢

.العلمیةالكتبدار: الناشر٥٨٧الكاساني المتوفى سنة 
بــنأحمــدبــنموسـىبــنأحمــدبـنمحمــودمحمــدأبــو: المؤلـفالهدایــةشــرحالبنایـة-٣

الكتــبدار: الناشــر) هـــ٨٥٥: المتــوفى(العینــىالــدینبــدرالحنفــىالغیتــابىحــسین
. م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى: الطبعةلبنانبیروت،-العلمیة

العزیـزعبـدبـنعمـربـنأمـینمحمـدعابـدین،ابنالمختارالدرعلىالمحتاررد-٤
ـــارالـــدر«) هــــ١٢٥٢: المتـــوفى(الحنفـــيالدمـــشقيعابـــدین شـــرحللحـــصفكيالمخت
حاشـــیة«-بفاصـــلمفـــصوال-یلیـــهالـــصفحةبـــأعلى»لتمرتاشـــيلاألبـــصارتنــویر
: الطبعـــةبیـــروت-الفكـــردار: الناشـــر»المحتـــاررد«المـــسماهعلیـــه،»عابـــدینابـــن

.م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثانیة،
شرح فتح القدیر اإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد طبعـة دار إحیـاء التـراث -٥

. لبنان–العربي بیروت 
: الطبعـةالفكـردار: الناشـرالبلخيالدیننظامبرئاسةعلماءلجنةلهندیة الفتاوي ا-٦

.هـ١٣١٠الثانیة،
: المتــــوفى(السرخــــسياألئمــــةشــــمسســــهلأبــــيبــــنأحمــــدبــــنمحمــــدالمبــــسوط-٧

: النـــــشرتـــــاریخطبعـــــةبـــــدون: الطبعـــــةبیـــــروت–المعرفـــــةدار: الناشـــــر)هــــــ٤٨٣
. م١٩٩٣-هـ١٤١٤

:الفقه المالكي-٢
رشــدجتهــد ونهایــة المقتــصد أبــو الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن بدایــة الم)١(

: الناشــر دار الحــدیث تــاریخ النــشر)هـــ٥٩٥: المتــوفى(القرطبــي الــشهیر بــابن رشــد الحفیــد 
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. م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل محمـد بـن یوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري أبـي عبـد )٢(

.بیروت–اشر دار الكتب العلمیة اهللا الطبعة األولى الن
حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر الــشیخ عرفــة الدســوقي الــشرح الكبیــر لــسیدي )٣(

.أحمد الدردیر طبعة دار إحیاء الكتب العربیة الحلبي
حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني علـي بـن أحمـد بـن مكـرم الـصعیدي )٤(

–دار الفكــر : خ محمــد البقــاعي الناشــریوســف الــشی: أبــو الحــسن العــدوي المحقــق
. م١٩٩٤-هـ ١٤١٤: بدون طبعة تاریخ النشر: بیروت الطبعة

الـــرحمنعبـــدبـــنإدریـــسبـــنأحمـــدالـــدینشـــهابالعبـــاسأبـــو: المؤلـــفالـــذخیرة)٥(
محمــــد: ١،٨،١٣جــــزء:المحقــــق)هـــــ٦٨٤: المتــــوفى(بــــالقرافيالــــشهیرالمــــالكي

خبـــــزةبـــــومحمـــــد: ١٢-٥،٧،٩-٣أعراب،جـــــزءســـــعید: ٢،٦حجي،جـــــزء
. ١٩٩٤األولى،: الطبعةبیروت-اإلسالميالغربدار: الناشر

بـنأحمـدبـنمحمـد: المؤلـفمالكاإلماممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح)٦(
المعرفـــةدار: الناشـــر) هــــ١٢٩٩: المتـــوفى(المـــالكياهللاعبـــدأبـــوعلـــیش،محمـــد
. تاریخوبدونطبعةبدون: الطبعة

الكلبـيجـزيابـناهللاعبـدبـنمحمـدبـنأحمـدبـنمحمدالقاسمأبوالفقهیةالقوانین)٧(
).هـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي

أبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي : المقــــدمات الممهــــدات المؤلــــف)٨(
-هـــ ١٤٠٨األولــى، : دار الغــرب اإلســالمي الطبعــة: الناشــر) هـــ٥٢٠: المتــوفى(

. م١٩٨٨
شــمس الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد : لجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل المؤلــفمواهــب ا)٩(

ُّبــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الطرابلــــسي المغربــــي، المعــــروف بالحطــــاب الرعینــــي 
-هـــــــ ١٤١٢الثالثــــــة، : دار الفكرالطبعــــــة: الناشــــــر) هـــــــ٩٥٤: المتــــــوفى(المــــــالكي 

. م١٩٩٢
: الفقه الشافعي-٣
: المتوفى(الطوسيالغزاليمحمدبنحمدمحامدأبو: المؤلفالدینعلومإحیاء)١(

. بیروت–المعرفةدار: الناشرهـ) ٥٠٥
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الحاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي رضـي اهللا عنـه وهـو شـرح المـاوردي )٢(
تحقیــق وتعلیــق الــشیخ علــي محمــد معــوض، والــشیخ عــادل أحمــد عبــد الجــواد طبعــة 

.لبنان–بیروت –دار الكتب العلمیة 
یحیـىالـدینمحیيزكریاأبو) والمطیعيالسبكيتكملةمع(المهذبشرحالمجموع)٣(

.الفكردار: الناشر) هـ٦٧٦: المتوفى(النوويشرفبن
إســماعیل بــن یحیــى بــن : المؤلــف)مطبــوع ملحقــا بــاألم للــشافعي(مختــصر المزنــي )٤(

بیـــروت –دار المعرفـــة : الناشـــر)هــــ٢٦٤: المتـــوفى(إســماعیل، أبـــو إبـــراهیم المزنـــي 
. م١٩٩٠/هـ١٤١٠: نة النشرس

تـألیف نهایة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج فـي الفقـه علـى مـذهب اإلمـام الـشافعي )٥(
شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن حمـــزة بـــن شـــهاب الرملـــي الـــشهیر 

–هجریــة طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــي ١٠٠٤بالــشافعي الــصغیر المتــوفى ســنة 
.بیروت

:الفقه الحنبلي-٤
سـلیمانبـنعلـيالحـسنأبـوالـدینعـالءالخالفمنالراجحمعرفةفينصافاإل)١(

التـراثإحیـاءدار: الناشـر)هــ٨٨٥: المتـوفى(الحنبلـيالـصالحيالدمشقيالمرداوي
.تاریخبدون-الثانیة: الطبعةالعربي

دقــائق أولــي النهــى لـــشرح المنتهــى المعــروف بـــشرح منتهــى اإلرادات منــصور بـــن )٢(
ـــونس بـــن صـــال ـــن حـــسن بـــن إدریـــس البهـــوتى الحنبلـــى الناشـــری عـــالم : ح الـــدین اب

. م١٩٩٣-هـ ١٤١٤األولى، : الطبعة/الكتب
حـسنابـنالـدینصـالحبـنیـونسبـنمنـصورالمـستقنعزادشرحالمربعالروض)٣(

العثیمــینالــشیخحاشــیة: ومعــه) هـــ١٠٥١: المتــوفى(الحنبلــىالبهــوتىإدریــسبــن
ـــات ـــشیخوتعلیق ـــسعديال ـــهخـــرجال ـــد: أحادیث ـــذیرمحمـــدالقـــدوسعب دار: الناشـــرن

. الرسالةمؤسسة-المؤید
محمــد  بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین المؤلــففــي هــدي خیــر العبــاد المعــادزاد )٤(

مكتبـــة -مؤســـسة الرســـالة، بیـــروت : الناشـــر) هــــ٧٥١: المتـــوفى(ابـــن قـــیم الجوزیـــة 
. م١٩٩٤/هـ١٤١٥،السابعة والعشرون : المنار اإلسالمیة، الكویت لطبعة

المقدســيقدامــةبــنأحمــدبــنمحمــدبــنالــرحمنعبــدالمقنــعمــتنالكبیرعلــىالـشرح)٥(
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الكتـابدار: الناشـرهـ٦٨٢: المتوفى(الدینشمسالفرج،أبوالحنبلي،الجماعیلي
. والتوزیعللنشرالعربي

مقـیابـنالـدینشـمسسـعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمدالقیمالبنالنبويالطب)٦(
. بیروت–الهاللدار: الناشرالجوزیة

عبــدبــنالحلــیمعبـدبــنأحمــدالعبـاسأبــوالــدینتقــيتیمیـةالبــنالكبــرىالفتـاوى)٧(
الدمــشقيالحنبلــيالحرانــيتیمیــةابــنمحمــدبــنالقاســمأبــيبــناهللاعبــدبــنالــسالم

-هــــــ١٤٠٨األولـــــى: الطبعـــــةالعلمیـــــةالكتـــــبدار: الناشـــــر) هــــــ٧٢٨: المتـــــوفى(
. م١٩٨٧

بـنحـسنابـنالـدینصـالحبـنیونسبنمنصوراإلقناعمتنعنالقناعكشاف)٨(
.العلمیةالكتبدار: الناشر) هـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلىالبهوتىإدریس

إبــراهیم بـــن محمــد بــن عبـــد اهللا بــن محمــد ابـــن : المبــدع فــي شــرح المقنـــع المؤلــف)٩(
دار الكتــب العلمیــة، : الناشــر)هـــ٨٨٤: المتــوفى(مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الــدین 

.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨األولى، : بیروت لبنان الطبعة
تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة : مجمــوع الفتــاوى المؤلــف)١٠(

: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم الناشـــر: المحقـــق) هــــ٧٢٨: المتـــوفى(الحرانـــي 
ة النبویـــة، المملكـــة العربیـــة مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف الـــشریف، المدینـــ

. م١٩٩٥/هـ١٤١٠السعودیة عام النشر
قدامــةبــنمحمــدبــنأحمــدبــناهللاعبــدالــدینموفــقمحمــدأبــوقدامــةالبــنالمغنــي)١١(

: المتــوفى(المقدسـيقدامـةبـابنالـشهیرالحنبلـي،الدمـشقيثـمالمقدسـيالجمـاعیلي
. طبعةبدون: الطبعةالقاهرةمكتبة: الناشر) هـ٦٢٠

:الفقه الظاهري -٥
القرطبياألندلسيحزمبنسعیدبنأحمدبنعليباآلثارالمحلى)١(

.   تاریخوبدونطبعةبدون: الطبعةبیروت–الفكردار: الناشرالظاهري

:كتب اللغة العربیة : سابعا
شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس اإلمام اللغوي السید محمـد -١

.تحقیق جماعة من المحققین طبعة دار الفكر–الحسیني الزبیدي مرتضى
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الفـارابيالجـوهريحمـادبـنإسـماعیلنـصرأبـوالعربیـةوصـحاحاللغـةتـاجالصحاح-٢
–للمالیـینالعلـمدار: الناشـرعطـارالغفـورعبدأحمد: تحقیق) هـ٣٩٣: المتوفى(

. م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الرابعة: الطبعةبیروت
الـدیننجـمحفـص،أبـوإسـماعیل،بـنأحمـدبـنمحمـدبنعمر: المؤلفالطلبةطلبة-٣

: الطبعـةببغـدادالمثنـىمكتبـةالعـامرة،المطبعـة: الناشر) هـ٥٣٧: المتوفى(النسفي
. هـ١٣١١: النشرتاریخطبعةبدون

لسان العرب ابن منظور تولى تحقیق لسان العرب نخبـة مـن العـاملین بـدار المعـارف -٤
د اهللا علــي الكبیــر، محمــد أحمــد حــسب اهللا، هاشــم محمــد الــشاذلي هــم األســاتذة عبــ

الناشر دار صادر
: مجمل اللغة أحمد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي أبـو الحـسین دراسـة وتحقیـق-٥

-بیـروت الطبعـة الثانیـة –مؤسـسة الرسـالة : زهیر عبـد المحـسن سـلطان دار النـشر
. م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦

ف زیــن الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر مختــار الــصحاح المؤلــ-٦
المكتبــة : یوســف الــشیخ محمــد الناشــر: المحقــق) هـــ٦٦٦: المتــوفى(الحنفــي الــرازي 

-هـــــ ١٤٢٠الخامــــسة، : صــــیدا الطبعــــة–الــــدار النموذجیــــة، بیــــروت -العــــصریة 
. م١٩٩٩

ـــرالـــشرحغریـــبفـــيالمنیـــرالمـــصباح-٧ ـــنأحمـــدالكبی ـــيبـــنمحمـــدب ثـــمالفیـــوميعل
. بیروت–العلمیةالمكتبة: الناشر) هـ٧٧٠نحو: المتوفى(العباسأبوالحموي،

: المتــوفى(د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر :المؤلــفمعجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة-٨
-هـــ ١٤٢٩األولــى، :الطبعــةعــالم الكتــب :الناشــربمــساعدة فریــق عمــل ) هـــ١٤٢٤
. م ٢٠٠٨

دار النفـائس : حامـد صـادق قنیبـي  الناشـر-محمـد رواس قلعجـي معجم لغة الفقهاء-٩
.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الثانیة، : للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة

ـــاییسمعجـــم-١٠ ـــنفـــارسبـــنأحمـــداللغـــةمق ـــوالـــرازيالقزوینـــيزكریـــاءب الحـــسینأب
. هـ١٣٩٩: النشرعامالفكردار: الناشرهارونمحمدالسالمعبد: تحقیق

أحمـــد/مـــصطفيإبـــراهیم( بالقـــاهرةالعربیـــةاللغـــةمجمـــعالمؤلـــفالوســـیطمالمعجـــ-١١
. الدعوةدار: الناشرالنجارمحمد/القادرعبدحامد/الزیات
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بالراغــــبالمعــــروفمحمــــدبــــنالحــــسینالقاســــمأبــــوالقــــرآنغریــــبفــــيالمفــــردات-١٢
-میةالــشاالــدارالقلـم،دار: الناشــرالــداوديعـدنانصــفوان: المحقــقاألصـفهانى

. هـ ١٤١٢-األولىالطبعةبیروتدمشق

دارالنفـائسالخیـاطهیثممحمدتقدیمكنعانمحمدأحمدالفقهیةالطبیةالموسوعة-١٣
.م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولىالطبعةبیروت

.كتب التراجم والمعاجم: ثمنا 
أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة عــز الــدین بــن األثیــر أبــي الحــسن علــي بــن محمــد )١(

هـــــ تحقیــــق علــــي محمــــد معــــوض، عــــادل أحمــــد عبــــد ٦٣٠لجــــزري المتــــوفى ســــنة ا
.هـ الناشر دار الكتب العلمیة١٤١٥الموجود الطبعة األولى 

االستیعاب فـي معرفـة األصـحاب أبـي عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد )٢(
هحریـــة تحقیـــق علـــي محمـــد البجـــاوي طبعـــة دار ٤٦٣البـــر القرطبـــي المتـــوفى ســـنة 

.هـ١٤١٢وت األولى الجیل بیر
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمـستعربین والمستـشرقین )٣(

لخیـــــر الـــــدین الزركلـــــي طبعـــــة دار العلـــــم للمالیـــــین بیـــــوت لبنـــــان الطبعـــــة التاســـــعة 
.م١٩٩٠

یعلـىأبـومحمـد،بـنعلـيبـنأسـدبـنحمـزة: المؤلـفالقالنسيالبندمشقتاریخ)٤(
ـــالمعـــروفالتمیمـــي، ـــوفى(القالنـــسيابنب زكـــارســـهیلد: المحقـــق) هــــ٥٥٥: المت

دمــشق–حرصــونيالهــاديعبــدلــصاحبهاوالنــشر،للطباعــةحــساندار: الناشــر
.م١٩٨٣-هـ١٤٠٣األولى: الطبعة

ْقایمـــازبـــنعثمـــانبـــنأحمـــدبـــنمحمـــداهللاعبـــدأبـــوالـــدینشـــمسالحفـــاظتـــذكرة)٥( َ
: الطبعــــةلبنـــان-بیـــروتالعلمیـــةلكتـــبادار: الناشـــر) هــــ٧٤٨: المتـــوفى(الـــذهبي
.م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى،

أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر : تهذیب التهذیب المؤلف)٦(
مطبعـــة دائــــرة المعـــارف النظامیــــة، الهنــــد : الناشــــر) هــــ٨٥٢: المتــــوفى(العـــسقالني 

. هـ١٣٢٦الطبعة األولى، : الطبعة
أبـویوسـف،بـنالـرحمنعبـدبـنیوسـف: المؤلـفالرجالأسماءفيالكمالتهذیب)٧(

: المتــوفى(المــزيالكلبــيالقــضاعيمحمــدأبــيالزكــيابــنالــدینجمــالالحجــاج،
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بیــــروت–الرســــالةمؤســــسة: الناشــــرمعــــروفعــــوادبــــشار. د: المحقــــق) هـــــ٧٤٢
. م١٩٨٠–هـ١٤٠٠األولى،: الطبعة

بتـصحیحالخاصـةإتحـافوعلیه(الرجالأسماءفيالكمالتهذیبتذهیبخالصة)٨(
الكوكبـــــــــانيالـــــــــدینصـــــــــالحبـــــــــنعلـــــــــيالبـــــــــارعالحـــــــــافظللعالمـــــــــةالخالصـــــــــة
الخزرجـــيالعلـــیمعبـــدبـــنالخیـــرأبـــيبـــناهللاعبـــدبـــنأحمـــد: المؤلـــف)الـــصنعاني
عبـــد: المحقـــق)هــــ٩٢٣بعـــد: المتـــوفى(الـــدینصـــفيالیمنـــي،الـــساعدياألنـــصاري

بیـروتحلـب–البـشائردارالمیةاإلسـالمطبوعـاتمكتـب: الناشـرغـدةأبوالفتاح
. هـ١٤١٦الخامسة،: الطبعة

َمنجویــهابــنبكــرأبــوإبــراهیم،بــنمحمــدبــنعلــيبــنأحمــدمــسلمصــحیحرجــال)٩( ُ ْ َ
ـــــد: المحقـــــق) هــــــ٤٢٨: المتـــــوفى( ـــــياهللاعب ـــــروت–المعرفـــــةدار: الناشـــــراللیث بی

. ١٤٠٧األولى،: الطبعة
-ثمــان الــذهبي تحقیــق شــعیب األرنــؤوطســیر أعــالم النــبالء محمــد بــن أحمــد بــن ع)١٠(

القاهرة–محمد نعیم العرقسوس الطبعة األولى دار الحدیث 
: المتـوفى(الـسبكيالـدینتقـيبـنالوهـابعبـدالـدینتـاجالكبـرىالشافعیةطبقات)١١(

: الناشـــرالحلـــومحمـــدالفتـــاحعبـــد. دالطنـــاحيمحمـــدمحمـــود. د: تحقیـــق)هــــ٧٧١
. هـ١٤١٣الثانیة،: الطبعةوالتوزیعوالنشرللطباعةهجر

البـــصري،بـــالوالء،الهاشـــميمنیـــعبـــنســـعدبـــنمحمـــداهللاعبـــدأبـــوالكبـــرىالطبقـــات)١٢(
عطــــاالقــــادرعبــــدمحمــــد: تحقیــــق) هـــــ٢٣٠: المتــــوفى(ســــعدبــــابنالمعــــروفالبغــــدادي

. م١٩٩٠-هـ١٤١٠األولى،: الطبعةبیروت–العلمیةالكتبدار: الناشر
راجم مــصنفي الكتــب العربیـة عمــر رضــا كحالـة طبعــة دار إحیــاء معجـم المــؤلفین تـ)١٣(

.لبنان–بیروت –التراث العربي 
ِحسنيُبنُولیدتیمیةابناإلسالمشیخأصحابمعجم)١٤( ْ ِبدويِبنُ َ ٍمحمدِبنَ َّ َ ُ

ِّاألموي ِ َ ُ .
. لألعالمموجزةتراجمالمصریةاألوقافوزارةموقعاألعالمموسوعة)١٥(
نبــاء أبنــاء الزمــان  أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن وفیــات األعیــان وأ)١٦(

ـــي  ـــراهیم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي اإلربل : المحقـــق)هــــ٦٨١: المتـــوفى(إب
.بیروت-دار صادر : إحسان عباس الناشر
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: كتب فقهیة حدیثة:تاسعا
محمــد نعــیم یاســین حقیقــة الجنــین وحكــم / د.أبحــاث فقهیــة فــي قــضایا طبیــة معاصــرة-١

االنتفـــاع بــــه فـــي زراعــــة االعــــضاء والتجـــارب طبعــــة دار النفـــائس الطبعــــة الرابعــــة 
.م٢٠٠٨–هـ ١٤٢٨

أحكام الشریعة اإلسالمیة فـي مـسائل طبیـة عـن األمـراض النـسائیة والـصحة اإلنجابیـة -٢
الـــشیخ جـــاد الحـــق علـــي جـــاد الحـــق المركـــز الـــدولى اإلســـالمي للدراســـات والبحـــوث 

.بدون تاریخ للنشر /بعة الثانیة السكانیة جامعة األزهر الط
. ٕسعد بن عبد العزیز كنوزاشبلیا /أحكام الهندسة الوراثیة د-٣
إجــــراء التجــــارب العلمیــــة علــــى األجنــــة البــــشریة دراســــة مقارنــــة بــــین الفقــــه اإلســــالمي -٤

. ٢٠١٠أیمن مصطفى الجمل طبعة دار الفكر الجامعي /والقانون الوضعي د 
عبـــــد العزیــــز رمـــــضان ســـــمك  الناشـــــر / د.اإلســـــالمي أاإلجهــــاض وآثـــــاره فـــــي الفقــــه-٥

. م٢٠١١–هـ ١٤٣٢دارالنهضة العربیة 
حـــسن محمـــد ربیـــع  الطبعـــة الثالثـــة القـــاهرة / اإلجهـــاض فـــي نظـــر المـــشرع الجنـــائي د-٦

١٩٩٦.

اإلیمـاندارحمـادمـصباح/ دالمعاصـرینبعـضأقوالمنحولهیثارومااإلجهاض-٧
. م٢٠٠٠–هـ١٤٢١األولىالطبعة/للطباعة

داود بـــن ســـلمان الـــسعدي طبعـــة دار الحـــرف العربـــي / االستنـــساخ بـــین العلـــم والفقـــه د-٨
. هـ١٤٢٣بیروت الطبعة األولى

محمـــد رأفـــت عثمـــان تـــألیف لجنـــة مـــن /االستنـــساخ العالجـــي قـــضایا فقهیـــة معاصـــرة د-٩
م كلیــــة الـــشریعة والقــــانون ٢٠٠٦–هــــ ١٤٢٧أســـاتذة الفقـــه المقــــارن الجـــزء األول 

.بالقاهرة
. عبد الفتاح محمود إدریس/داالستنساخ في نظراإلسالم بحث مقارن -١٠
صــــبري الــــدمرداش مكتبــــة العبیكــــان الطبعــــة األولــــى / االستنــــساخ قنبلــــة العــــصر د-١١

.م١٩٩٧–هـ ١٤١٨
كارم الـسید غنـیم طبعـة /االستنساخ واإلنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء د -١٢

. م١٩٩٨–هـ ١٤١٨ألولى دار الفكر العربي الطبع ا
د علــى محمــد یوســف المحمــدي طبعــة .بحــوث فقهیــة فــي مــسائل طبیــة معاصــرة  أ-١٣
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. م٢٠٠٥–هـ ١٤٢٦دار البشائر الطبعة األولى 
عطـا / بنوك النطف واألجنة دراسة مقارنـة فـي الفقـه اإلسـالمى والقـانون الوضـعي د-١٤

. م٢٠٠١-هـ ١٤٢١عبد العاطي السنباطي طبعة دار النهضة الطبعة األولى 
محمــد ســـعید رمــضان البـــوطي مكتبــة الفـــارابي /تحدیــد النــسل وقایـــة وعالجــا دكتـــور-١٥

.للنشر بدون تاریخ نشر 
وهبــة مــصطفي الزحیلــي الطبعــة الرابعــة طبعــة دار الفكــر / الفقــه اإلســالمي وأدلتــه د-١٦

. سوریة دمشق  بدون تاریخ النشر 
ابع الكفــــاح الطبعــــة األولــــى قــــضیة االستنــــساخ د یــــسري عبــــد الجلیــــل رضــــوان مطــــ-١٧

. هـ ١٤١٩
محمــد ســالم مــدكور طبعــة دارالنهــضة العربیــة / نظــرة اإلســالم إلــى تنظــیم النــسل د-١٨

.م ١٤٠٥–هـ١٣٨٥الطبعة األولي 
الهندسة الوراثیة بـین معطیـات العلـم وضـوابط الـشرع د إیـاد أحمـد إبـراهیم دار الفـتح -١٩

. هـ١٤٢٣الطبعة األولى 
ــــةالالقــــضایاموســــوعة-٢٠ ــــدكتوراإلســــالميواالقتــــصادالمعاصــــرةفقهی أحمــــدعلــــيال

. م٢٠٠٨الترمذيمكتبةالثقافةدارالریانمؤسسةالسالوسي
: الكتب الطبیة:ًعاشرا

عبد الهادي مصباح الناشـر الـدار المـصریة اللبنانیـة /االستنساخ بین العلم والدین د )١(
. بدون تاریخ للنشر

د خالــد حامــدي الناشــر .أ" الیــا الجذعیــة والــسرطانالخ"ثــورة جدیــدة فــي عــالم الطــب )٢(
. م ٢٠٠٧دار األحمدي الطبعة األولى ینایر

الـسعودیةالـدار: الناشـرالبـارعلـيمحمـدالـدكتوروالقرآنالطببیناإلنسانخلق)٣(
.  م١٩٩١-هـ١٤١٢ومنقحةمزیدةالثامنةالطبعةجدة–والتوزیعللنشر

موســــى الخلــــف طبعــــة عــــالم /د .ستقبل البــــشري أالعــــصرالجینومي اســــتراتجیات المــــ)٤(
م ٢٠٠٣یولیو –هـ ١٤٢٢المعرفة مطابع السیاسة الكویت جمادى األولى 

العــالج الجینــي واستنــساخ األعــضاء البــشریة رؤیــة مــستقبلیة للطــب والعــالج خــالل )٥(
القــــرن الحــــادي والعــــشرین عبــــد الهــــادي مــــصباح الناشــــر الــــدار المــــصریة اللبنانیــــة 

. م١٩٩٩–هـ ١٤٢٠ولى الطبعة األ
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عـــدنان الـــشریف /د" الثوابـــت العلمیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم " مـــن علـــم الطـــب القرآنـــي )٦(
. لبنانبیروتم١٩٩٠طبعة دارالعلم للمالیین الطبعة األولى 

محمـد علـي البـار طبعـة دار /الموقف الفقهي واألخالقي من قضیة زرع األعضاء د)٧(
.  م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤ى القلم الدار الشامیة الطبعة األول

: األبحاث الفقهیة والطبیة:الحادي عشر
ـــــشریعة اإلســـــالمیة د)١( ـــــي ال ـــــین المـــــشوه وحكمـــــه ف ـــــن علـــــى /إجهـــــاض الجن مـــــسفر ب

بحث منشور في مجلة الشریعة والدراسات جامعة الكویـت الـسنة الثامنـة ( القحطاني
) .       م ٢٠٠٣-١٤٢٤عشر ، العدد الرابع والخمسون 

بحـث منــشور فـي مجلــة مجمـع الفقــه (ابیـب فــضیلة الـشیخ عبــداهللا البـسام أطفـال األن)٢(
). اإلسالمي

بحـث ( إجراء التجارب على األجنة المجهضة واألجنة المـستنبتة دمحمـد علـي البـار)٣(
). منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي

بحـث منـشور ضـمن أعمـال نـدوة ( توفیـق الـواعي /اإلجهاض وحكمه في اإلسـالم د)٤(
) .     ب في ضوء اإلسالم اإلنجا

بحــث منــشور فــي مجلــة ( دحــسان حتحــوت.اســتخدام األجنــة فــي البحــث والعــالج  ا)٥(
).مجع الفقه اإلسالمي 

بحــث منــشور فــي مجلــة مجمــع (االستنــساخ البــشري الــشیخ محمــد مختــار الــسالمي )٦(
).الفقه اإلسالمي 

د نـصر فریـد .میة  أاالستنساخ البشري وأحكامه الطبیة والعملیة في الـشریعة اإلسـال)٧(
.واصل ضمن بحوث ندوة رؤیة إسالمیة لبعض المشكالت الطبیة المعاصرة

علـيحـسند.أاإلسـالميالفقـهفـينـوعكـلحكم-أنواعه-حقیقتهاالستنساخ)٨(
). اإلسالميالفقهمجمعمجلةفيمنشوربحث(الشاذلي

. إدریسعبد الفتاح محمود د االستنساخ في نظر اإلسالم بحث مقارن)٩(
ٕاالســتفادة مــن األجنــة المجهــضة والفائــضة فــي زراعــة األعــضاء واجــراء التجــارب )١٠(

). بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي(عبداللة حسین باسالمه 
بحــث منــشور فــي مجلــة ( التلقــیح الــصناعي وأطفــال األنابیــب د محمــد علــى البــار )١١(

) .  مجمع الفقه اإلسالمي
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بحــث منــشور فــي ( وتشخیــصه وأحكامــه د محمــد علــي البــارالجنــین المــشوه أســبابه )١٢(
)  .  مجلة المجمع الفقه اإلسالمي 

( حكــم االســتفادة مــن األجنــة المجهــضة الزائــدة عــن الحاجــة د عبــد الــسالم العبــادي )١٣(
). بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 

قـسم علـوم الفیفيمحمد یحیى./ أّد صالح بن عبدالعزیز الكریم.الخالیا الجذعیة أ)١٤(
جامعـــــة الملـــــك عبدالعزیزمجلـــــة اإلعجـــــاز العلمـــــي العـــــدد -كلیـــــة العلـــــوم األحیـــــاء

.هـ ١٤٢٢شوال ١١
صــالح بــن عبــد العزیزالكــریم وكیــل كلیــة العلــوم / د.الخالیــا الجذعیــة نظــرة علمیــة أ)١٥(

للدراســــات والبحــــث العلمــــي جامعــــة الملــــك عبــــد العزیــــز بروفیــــسورفي علــــم األجنــــة 
راعـــة الخالیـــا الجنینیـــة بحـــث مقـــدم فـــي الـــدورة الـــسابعة عـــشر للمجمـــع التجریبـــي وز

. هـ١٤٢٤شوال ٢٤: ١٩الفقهي اإلسالمي المنعقد في مكة خالل الفترة 
د ســـعد الـــدین .أ" دراســـة فقهیـــة تحلیلیـــة " الخالیـــا الجذعیـــة مـــن اإلنـــسان للحیـــوان )١٦(

–ستقبل المــــ–الهاللــــى منــــشور بملخــــص أبحــــاث نــــدوة الخالیــــا الجذعیــــة األبحــــاث 
.التحدیات-األخالقیات

د محمـد علـى البـار بحـث مقـدم فـي . الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیـة أ)١٧(
. م ٢٠٠٣الدورة السابعة عشرللمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة

بحــث منــشور فــي (٢٧٨عــصمة الجنــین المــشوه د محمــد الحبیــب بــن الخوجــة ص)١٨(
) . مجلة المجمع الفقه اإلسالمي

بحــث ( الج الجینــي للخالیــا البــشریة فــي الفقــه اإلســالمي ابتهــال محمــد رمــضان العــ)١٩(
) .منشور من كلیة الشریعة والقانون من الجامعة اإلسالمیة بغزة

: المجالت الفقهیة :الثاني عشر

والـــدعوةواإلفتـــاءالعلمیـــةالبحـــوثإلداراتالعامـــةالرئاســـةاإلســـالمیةالبحـــوثمجلـــة)١(
والــدعوةواإلفتــاءالعلمیــةالبحــوثإلداراتالعامــةالرئاســةنتــصدرعدوریــةواإلرشــاد
. واإلرشاد

عــنتــصدربجــدةاإلســالميالمــؤتمرلمنظمــةالتــابعاإلســالميالفقــهمجمــعمجلــة)٢(
.بجدةاالسالميالمؤتمرمنظمة
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الكویـت–اإلسـالمیةوالـشئوناألوقـافوزارة: عـنصـادرالكویتیـةالفقهیـةالموسوعة)٣(
.  )هـ١٤٢٧-١٤٠٤من: (الطبعة

: والمجالتالجرائد:عشرالثالث

األخالقیات في اإلخصاب الطبي واإلخصاب المساعد د منیر محمد فوزي منشور )١(
.ضمن وقائع الندوة المصریة عن أخالقیات الممارسات البیولوجیة

االستنساخ عبث بالخلق أم ثورة علمیة مجموعة مقاالت،مجلة المجتمع )٢(
.   ١٤١٧لقعدة ذو ا١٢٤٤،٢٢العدد

مجلة فصلیة بنوك دم الحبل السري د محمد بن على الجمعة  مجلة العلوم والتقنیة )٣(
ربیع اآلخر ٩٤العدد٢٤تصدرها مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة السنة

.م٢٠١٠مارس -هـ١٤٣١
علوم د محمد زهیر القاوى مجلة ال.الجوانب األخالقیة في أبحاث الخالیا الجذعیة أ)٤(

. والتقنیة
مجلة العلوم والتقنیة الخالیا الجذعیة حاضرها ومستقبلها عبداهللا محمد الدهمش )٥(

٩٤العدد٢٤مجلة فصلیة تصدرها مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة السنة
.م٢٠١٠مارس -هـ١٤٣١ربیع اآلخر 

العلمي العدد محمد الفیفي مجلة اإلعجاز /الخالیا الجذعیة د صالح الكریم ، أ)٦(
. هـ ١٤٢٢شوال ١١

مجلة العلوم والتقنیة مجلة فصلیة تصدرها مدینة الخالیا الجذعیة دعبدالعزیزسویلم )٧(
-هـ١٤٣١ربیع اآلخر ٩٤العدد٢٤الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة السنة

.م٢٠١٠مارس 
ف بحث رؤیة إسالمیة لعلم الهندسة الوراثیة واالستنساخ البشري دعارف على عار)٨(

. في مجلة إسالمیة المعرفة السنة الرابعة العدد الثالث 
مجلــة العلــوم والتقنیــة دعلــى الــشنقیطي العــالج بالخالیــا الجذعیــة الحقــائق واألوهــام )٩(

٩٤العــدد٢٤مجلـة فـصلیة تـصدرها مدینـة الملـك عبــد العزیـز للعلـوم والتقنیـة الـسنة
. م٢٠١٠مارس -هـ١٤٣١ربیع اآلخر 

ــــى الموقــــع االلكترونــــي  الخالیــــا الج)١٠( ذعیــــة فــــراس جاســــم جــــرجس بحــــث منــــشور عل
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com.sehha.www://http..
أبریــل ٠٢اإلثنــین / صــمامات للقلــب مــن خالیــا جذعیــة مقــال منــشور تحــت عنــوان)١١(

٢٠٠٧news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid .
د  إكــرام عبدالــسالم أســتاذ طــب األطفــال والوراثــة الطفــل المــشوه لــیس دائمــا معاقــا)١٢(

بكلیـــة الطـــب جامعـــة القـــاهرة منـــشور بمجلـــة صـــحتي العـــدد العـــشرین ینـــایر فبرایـــر 
.م ٢٠٠٦

الــسنة ٢٣٩٥عــالج الخالیــا الجذعیــة تحــت الحــصار، جریــدة صــوت األزهــر العــدد )١٣(
. ٢٠٠٧أبریل ٢٠–هـ١٤٢٨من ربیع اآلخر ٣الثامنة  الجمعة 

بالخالیــا الجذعیــة طاقــة أمــل للقــضاء علــى األمــراض المستعــصیة جریــدة العــالج)١٤(
١٤٢٨مــن جمــادى األولــى ١٥الــسنة الثامنــة الجمعــة ٤٠١صــوت األزهــر العــدد 

.  م ٢٠٠٧من یونیو ١–هـ
العــالج بالخالیــا الجذعیــة أمــل جدیــد ینقــذ مالیــین المرضــى  جریــدة صــوت األزهــر )١٥(

.م٢٠٠٦مبردیس٣٧٨السنة الثامنة العدد ٣ص
عــالج التهابــات القرنیــة بالغــشاء المحــیط باألجنــة مقــال منــشور بجریــدة األهــرام ص )١٦(

هــ ١٤٢٩مـن شـعبان ١٨الطبعـة األولـى الثالثـاء ٤٤٤٥١العدد ١٣٣السنة ٣٤
. م٢٠٠٨من أغسطس 

عـــالج مئـــات األمـــراض باســـتخدام الخالیـــا الجذعیـــة مقـــال منـــشور بجریـــدة األهـــرام  )١٧(
.  م٢٠٠٧األربعاء یونیو ٢٧عدد٧ص

شهور بالخالیا الجذعیة مقال منشور بجریدة ٨عالج كسر في العظام استمر )١٨(
.                                                                                                                                              م٢٠٠٨مایو ٦األهرام  عدد 

مدى مشروعیة تقنیات العالج بالخالیا الجذعیة عقیل سرحان محمد  بحث منشور )١٩(
في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة العدد األول المجلد الرابع حزیران 

٢٠١١.
بدریــة عبــداهللا الغامــدي  مجلــة موقــف اإلســالم واألدیــان األخــرى مــن الخالیــا الجذعیــة د)٢٠(

٢٤العلــوم والتقنیــة مجلـــة فــصلیة تـــصدرها مدینــة الملــك عبـــد العزیــز للعلـــوم والتقنیــة الـــسنة
ــ ١٤٣١ربیــــــــــــــــــــــــــــــع اآلخــــــــــــــــــــــــــــــر ٩٤العـــــــــــــــــــــــــــــدد .م٢٠١٠مــــــــــــــــــــــــــــــارس -هـــــــــــــــــــــــــــــ
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: الندوات والمحاضرات وأوراق العمل: الرابع عشر
. الخالیا الجذعیة  ثورة جدیدة في عالم الطب د صدیقة العوضي  محاضرة)١(
مــا دور الخالیــا الجذعیــة فــي عــالج األمــراض الوراثیــة د صــدیقة العوضــي ملخــص )٢(

. خالیا الجذعیةأبحاث ندوة ال
الحكم الـشرعي فـي اسـتخدام الخالیـا الجذعیـة واصـف عبـد الوهـاب البكـري مفـتش المحـاكم )٣(

دائــرة قاضــي القــضاة  ورقــة عمــل مقدمــة إلــى النــدوة الوطنیــة للخالیــا الجذعیــة المنعقــدة فــي 
األردن–م عمان ٢٠١١/ ٦/١٠-٥الفترة من 


