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  لطبياألحكام الفقھیة المتعلقة بتقنیة النانو في المجال ا

  . شھد بنت عبد العزیز بن محمد المھناء

جامعة األمیر  ،كلیة التربیة  ، تخصص فقھ وأصولھ ،  قسم الدراسات اإلسالمیة

  .، المملكة العربیة السعودیة سطام بن عبد العزیز

  sha- hid@gamil.com: البرید اإللكتروني 

  :ملخص   

 من بالبحث لھا التعرض وعدم، متعددةٌ  قاتٌ تطبی ولھا، جدیدةً  تقنیةً  تعد النانو تقنیة      

 أحكام عن متمیزةً  منفردة أحكاًما تطبیقاتھا لبعض وأن السیما،  مشكلةً  یعد الفقھیة الناحیة

 أحكامھ في النظر وإلى،  الموضوع ھذا دراسة إلى یدعو مما،  السابقة التقنیات من غیرھا

  . المناسب الفقھي تكییفال وتكییفھا ، الشارع من خاص نص فیھا یرد لم التي

ولھا تطبیقات في مناحي الحیاة المختلفة ، أن تقنیة النانو من مستجدات ھذا العصر      

وتعتبر المسائل المتعلقة بھا من النوازل الفقھیة التي تحتاج ، كالطب والطاقة وغیرھا 

  . إلى بحث في أحكامھا 

ألطباء عند وجود حاالت مرضیة یراد إمكانیة االستفادة من ھذا البحث تطبیقًیا من قبل ا

  .عالجھا باستخدام ما تدخل فیھ ھذه التقنیة 

 .أن ھذا البحث یتجلى من خاللھ ارتباط الفقھ اإلسالمي بكل مجاالت الحیاة 

أن ھذه التقنیة لھا تطبیقات تختلف في مجموعة من أحكامھا الفقھیة عن غیرھا من 

  .التقنیات السابقة 

  . الطبي،  المجال، النانو ،  تقنیة ،  األحكام الفقھیة : الكلمات المفتاحیة
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Jurisprudence rulings related to nanotechnology in the 
medical field 
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Abstract: 
Nanotechnology is a new technology, and it has multiple 

applications, and not being exposed to it by research from a 

jurisprudential point of view is a problem, especially since 

some of its applications have separate provisions distinct from 

the provisions of other previous techniques, which calls for 

studying this topic, and to consider its provisions that are not 

contained in a text Special from the street, and adapted to the 

appropriate jurisprudential conditioning. 

Nanotechnology is one of the developments of this age, and it 

has applications in different walks of life, such as medicine, 

energy and others. Issues related to it are considered among 

the juridical issues that need to be discussed in their rulings. 

The possibility of using this research in application by doctors 

when there are medical conditions that are to be treated using 

what this technology includes. 

This research reflects the link between Islamic jurisprudence 

and all areas of life. 

 That this technology has applications that differ in a set of its 

jurisprudential rulings from other previous techniques. 

Keywords: jurisprudence, Technology, Nanoscale, Field, 

Medical. 
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 هللا الرحمن الرحیمبسم 
  المقدمة

نبین�ا ، والصالة والسالم عل�ى س�ید األنبی�اء والمرس�لین ،  الحمد � رب العالمین 
أما ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، محمد الذي بعثھ هللا باإلسالم الصالح لكل زمان ومكان 

  : بعد 
ك��م دی��نكم الی��وم أكمل��ت ل" ق��ال ، ف��إن هللا أكم��ل دین��ھ وأت��م نعمت��ھ عل��ى عب��اده     

وم�ن مظ�اھر كم�ال ال�دین اش�تمالھ ،  )١("وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلس�الم دین�ا
فالشریعة التي حكمت منذ قدیم الزمن في بیئات تختلف في ، على بیان أحكام المستجدات 

وف��ي أح��وال متباین��ة م��ن حی��ث الرخ��اء والش��دة والق��وة ، الع��ادات واألع��راف واألجن��اس 
  -بحك�م مرونتھ�ا  -تبق�ى ق�ادرة  ، لك بثبات ال نق�ص فی�ھ وال خل�ل واحتوت ذ، والضعف 

ولع�ل م�ن ، على استیعاب أحكام مستجدات ھذا العصر وتكییفھا التكییف الفقھي المناسب 
والتي لھا س�یل م�ن التطبیق�ات الطبی�ة ، ) تقنیة النانو ( المستجدات التقنیة في ھذا العصر 

كالھندس�ة، : ا ، والمرتبط�ة بالعدی�د م�ن المج�االت والبیئیة والعسكریة والصناعیة وغیرھ�
  . واألحیاء، والكیمیاء، والحوسبة 

وال عج���ب ف���ي أن یظھ���ر بظھ���ور ھ���ذه التقنی���ة العدی���د م���ن المس���ائل الفقھی���ة     
  .فآثرت أن یكون البحث عن ھذا الموضوع، والتي تحتاج إلى حكم شرعي ، المستجدة

  : مشكلة البحث
وعدم التع�رض لھ�ا بالبح�ث ، ولھا تطبیقاٌت متعددةٌ ، ًة جدیدةً تقنیة النانو تعد تقنی  

السیما وأن ل�بعض تطبیقاتھ�ا أحكاًم�ا منف�ردة متمی�زًة ع�ن ، من الناحیة الفقھیة یعد مشكلًة 
وإلى النظر في ، مما یدعو إلى دراسة ھذا الموضوع ،  أحكام غیرھا من التقنیات السابقة

  .الشارع ، وتكییفھا التكییف الفقھي المناسب أحكامھ التي لم یرد فیھا نص خاص من 
  : حدود البحث

األحك��ام الفقھی��ة المتعلق��ة بتقنی��ة الن��انو ف��ي المج��ال (ھ��ذا البح��ث ی��دور ح��ول     
واالقتصار على تقنیة النانو مع كثرة أنواع التقنیة في ھذا العصر ك�ان ألھمیتھ�ا ، )الطبي

ھی�ة ؛ ألن مج�ال التخص�ص ھ�و الفق�ھ ث�م ك�ان حص�ر البح�ث ف�ي األحك�ام الفق، ، وِجدتھا 
وأص��ولھ ، وحددت��ھ باألحك��ام الفقھی��ة المتعلق��ة بھ��ا ف��ي المج��ال الطب��ي لكث��رة المج��االت 

  . المرتبطة بھا، كالمجال العسكري والبیئي وغیرھا

                                      
 ) . ٣: (سورة المائدة ) ١(
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  : مصطلحات البحث
ھي التقنیة التي نستطیع من خاللھا التحكم في المواد واألجھزة التي : تقنیة النانو .١

وذلك بتصنیعھا ومراقبتھا وقیاس ودراسة ، عادھا عن مئة نانو متر تقل أب
  .)١( .فخصائص المواد تتغیر عند وصولھا لمستوى النانو ، خصائصھا 

  .)٢(یساوي واحد من الملیار من المتر : النانو متر  .٢

  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره 

مناحي الحیاة ولھا تطبیقات في ، أن تقنیة النانو من مستجدات ھذا العصر  .١
وتعتبر المسائل المتعلقة بھا من النوازل ، المختلفة كالطب والطاقة وغیرھا 

  . الفقھیة التي تحتاج إلى بحث في أحكامھا 

إمكانیة االستفادة من ھذا البحث تطبیقًیا من قبل األطباء عند وجود حاالت  .٢
  .مرضیة یراد عالجھا باستخدام ما تدخل فیھ ھذه التقنیة 

 .لبحث یتجلى من خاللھ ارتباط الفقھ اإلسالمي بكل مجاالت الحیاة أن ھذا ا .٣

أن ھذه التقنیة لھا تطبیقات تختلف في مجموعة من أحكامھا الفقھیة عن غیرھا   .٤
 .من التقنیات السابقة 

 )٣(. واإلشارة إلى أھمیتھ ، توصیة بعض الباحثین ببحث ھذا الموضوع  .٥

 :الدراسات السابقة 
م��ن ، ھ��ذا الموض��وع وِجدت��ھ فق��د ك��ان مح��ًال لدراس��ات عدی��دة نظ��ًرا ألھمی��ة     

إال أنھ�ا ل�م تتن�اول الجان�ب الفقھ�ي لھ�ذه ، الجوانب المختلف�ة كالفیزی�اء والھندس�ة وغیرھ�ا 
  .وھذا ھو وجھ الجدة في ھذا البحث ، التقنیة 

  :أھداف البحث 
  :یھدف البحث إلى ما یأتي 

  .اتھا الطبیةبیان الحكم الشرعي لتقنیة النانو ولتطبیق .١

  :أسئلة البحث 
  ما األحكام الشرعیة لتقنیة النانو ولتطبیقاتھا الطبیة ؟.١

                                      
  الموقع اإللكتروني الرسمي للمبادرة تقنیة النانو الوطنیة األمریكیة ) ١(

:http://www.nano.gov. / 
 .المرجع السابق ) ٢(
 البراك رئیس قسم الثقافة اإلسالمیة بكلیة التربیة بالجامعة عن أھمیة حیث تحدث الدكتور عبد هللا )٣(

 ]. ١٠٢٣[ العدد رقم ) رسالة الجامعة ( بحث ھذا الموضوع في صحیفة 
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  :منھج البحث 
 .یقوم ھذا البحث على المنھج االستقرائي االستنباطي 

  :إجراءات البحث  
  :یقوم ھذا البحث على المنھج اآلتي 

لفقھي لھا ؛ لیتضح تصویر المسألة التي تحتاج إلى تصویر قبل بیان حكمھا والتكییف ا.١
  .المقصود من دراستھا 

  :دراسة المسائل وفق اآلتي .٢

إذا كانت المسألة من مسائل اإلجماع ، یتم عرض حكمھا مقروناً بأصلھ الشرعي، -  أ
 .مع توثیق اإلجماع من مصادره المعتبرة

إذا كانت المسألة محل خالف بین العلماء ، یتم تحریر محل النزاع إن وجد ، ثم  -  ب
وال في المسألة ، المرجوح فالراجح ،  ثم األدلة مرتبة حسب ترتیب ذكر األق
 . ثم الترجیح مع بیان سببھ ، ویلي كل دلیل مناقشتھ إن وجدت ، األقوال 

االعتماد على المصادر األصلیة في كل مذھب، وتوثیق النقوالت، واألقوال ، وترتی�ب .٣
حنفی���ة ، فالمالكی���ة ، ال: المراج���ع ف���ي الحاش���یة حس���ب الترتی���ب الزمن���ي للم���ذاھب 

فالش��افعیة، فالحنابل��ة ، وترتی��ب كت��ب الم��ذھب الواح��د فیم��ا بینھ��ا بحس��ب تق��دم وف��اة 
 .مؤلفیھا 

 .عزو اآلیات القرآنیة في الحاشیة بذكر اسم السورة ورقم اآلیة .٤

تخ��ریج األحادی��ث واآلث��ار م��ن مص��ادرھا األص��لیة ، وتوثیقھ��ا ب��ذكر المص��در، واس��م .٥
فإن ك�ان الح�دیث ف�ي الص�حیحین . ء والصفحة، ورقم الحدیثالكتاب، والباب، والجز

أو أحدھما، اكتفیت بالتخریج منھما ، دون بیان الحكم على الح�دیث؛ لتلق�ي األم�ة لم�ا 
 .فیھما بالقبول، وإن كان الحدیث في غیرھما، نقلت قول الحفاظ في درجتھ

الخلفاء األربعة من الترجمة لألعالم من الفقھاء عدا المعاصرین منھم والمشھورین ، ك.٦
 .الصحابة، وأئمة المذاھب األربعة 
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  :التصور المبدئي لخطة البحث 
 :وبیان ذلك على النحو اآلتي، ینقسم ھذا البحث إلى مقدمة ،ومبحثین وخاتمة 

  :فتشتمل على ما یلي :أما المقدمة 
مش����كلة البح����ث ، وح����دوده ، ومص����طلحاتھ ، وأھمیت����ھ ، وأس����باب اختی����اره ،  

  .ت السابقة ، وأھداف البحث ، وأسئلتھ ، ومنھجھ ، وإجراءاتھ والدراسا
  تقنیة النانو، وفیھ مطلبان : المبحث األول

  .التعریف بتقنیة النانو : المطلب األول
  .حكم تقنیة النانو: المطلب الثاني

وفیھ أربعة ، األحكام الفقھیة المتعلقة بتقنیة النانو في المجال الطبي: المبحث الثاني
  : بمطال

  .  حكم استعمال تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة : المطلب األول 
  .حكم استعمال النانو في القضاء على الخالیا السرطانیة : المطلب الثاني 
حك�م مستحض�رات التجمی�ل النانوی�ة م�ن حی�ث المن�ع م�ن : المطلب الثال�ث 

  .وصول الماء إلى البشرة أو عدمھ 
ام الروبوت�ات النانوی�ة المنظم�ة لألنس�ولین ف�ي حكم اس�تخد: المطلب الرابع 
  .الدم خالل فترة الصیام  
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  املبحث األول

  تقنية النانو

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

   او ارف

  :التعریف باعتبارھا اسًما مركًبا / أ 
  :حیث تتكون من كلمتین 

  ) : تقنیة : (األولى 
، والتي تعود ألصل إغریقي ) Technologic(ھي معربة من الكلمة 

: وكلمة ،  والمھارة الفنوالصناعة: وتعني ،  Techno): (وھىمشتقةمنكلمتین ،
)logo( ، المعرفة :وتعني .)١(  

، كما تشمل الصناعات ، والنحت ، وكانت ھذه الكلمة شاملة للفنون كالرسم 
: فأصبح یراد بھا، )٢(لحدیث إال أن استعمالھا قد تغیر في العصر ا، وغیرھا ، والحرف 

من أجل حل المشاكل أو ، تطبیق العلوم والمعارف إلیجاد األدوات وتطویرالمھارات
  )٣(. مما یجعل الحیاة أسھل ، تحقیق األھداف

                                      
و ، )١٦(ص،Emergency broadcasting and American radio: انظر ) ١(

International Handbook of  Technology Education   ، ٢٣٣(ص. ( 
 ) .٢٣٣(ص ،    International Handbook of  Technology Education:انظر  ٢)(
 ) . ١٠(ص ، Technology Project Pack: انظر ) ٣(
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  ) : النانو: (الثانیة 
ومصطلح نانو ، )٢(القزم : وتعني ، )١()dwarf:(وھي مشتقة من الكلمة اإلغریقیة 

المتر  الملیارمن من واحد: فالنانومترمثًال ، )  ٣(ن ملیار جزء من أي شيء جزء واحد م: یعني
.)٤ (  

  :التعریف باعتبارھا علًما ولقًبا / ب
 فھم المواد ذات : النانوھي فإن تقنیة، النانوالوطنیة األمریكیة  تقنیة لمبادرة وفًقا

 حیث ر،نانومت) ١٠٠-١(بین حوالي ، التي تتراوح أبعادھا النانوي المقیاس
  )٥(. والتحكم في ھذه المواد ، جدیدة   لتطبیقات التي تتیح الظواھرالفریدة

                                      
)١(nanotechnology health and environmental risks ، ص)٥. ( 
العرب  لسان: انظر . ویدور معناھا حول الدناءة وصغر الجسم ، )ق ز م(مصدر من مادة : القزم٢)(
 ) . ١/١٤٨٣(والقاموس المحیط ، ) ١٢/٤٧٧(
، nanotechnology health and environmental risksو،)١٧(ص، النانو تكنولوجي ٣)(

، أي أن العدد یلیھ تسعة أصفار ، ألُف ألِف ألٍف : وتساوي ، كلمة من أصل فرنسي : والملیار ). ٥(ص
، سعید العمعوم : بحث للدكتور ، لتعامل مع األعداد مشكالت ا: انظر ). بلیون(وقد یعبر عنھ بلفظ 

 )  .م٢٠٠٢(، ) ٩(ص ، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة ، مجلة بحوث جامعة حلب
)٤( nanotechnology health and environmental risks ، ص)٥. ( 
 .  www.nano.gov: الموقع اإللكتروني الرسمي لمبادرة تقنیة النانو الوطنیة األمریكیة ) ٥(
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ب اطا  

  م  او

تعد تقنیة النانو كغیرھا من الوسائل التي یستخدمھا اإلنسان للتوصل إلى غایات 
مضاھاة ھل تقنیة النانو : وقبل الحكم على ھذه التقنیة ینبغي بحث مسألة ھي ، مختلفة

لخلق هللا من حیث كونھا وسیلة إلیجاد مواد جدیدة ، وتحسین مواصفات المواد أو إضفاء 
  خواص ممیزة لم تكن تملكھا قبل تصنیعھا نانوًیا عن طریق تغییر ترتیب الذرات ؟

  :ولإلجابة على ھذا السؤال ینبغي بحث المراد بالخلق و بالمضاھاة 
 إبداع الشيء من غیر أصل وال : أقربھا ، عان ولھا م، ) خ ل ق(من مادة : الَخلق

 )١(.احتذاء

 ومنھ قولھ تعالى ، وتعني المشابھة والمشاكلة ، ) ض ھـ أ(من مادة : المضاھاة:  

  M    }  |  {  zL )٣(. أي یشابھونھ  )٢(  

  : منھا ، وأدلة تحریم مضاھاة خلق هللا كثیرة 
ومن أظلم ممن ذھب : " دیث القدسي في الح -صلى هللا علیھ وسلم  -قال رسول هللا .١

 )٤( " .یخلق كخلقي فلیخلقوا ذرة أو لیخلقوا حبة أو شعیرة 
 

أشد الناس عذاًبا یوم القیامة الذین یضاھئون : " صلى هللا علیھ وسلم  –قال رسول هللا .٢
 )٥( " .بخلق هللا 

  

                                      
وسبق تعریف ھذه الكلمة بالتفصیل في ،  )١٠/٨٥(ولسان العرب ، ) ١/٣٢٢(تاج العروس : انظر )١(

 ) . ١٩(ص ، المبحث األول من الفصل األول 
 ) . ٣٠: (سورة التوبة ) ٢(
 . ) ١٤/٤٨٨(و لسان العرب ، ) ١/٣٢٢(تاج العروس : انظر ) ٣(
، " ... وهللا خلقكم وما تعملون" باب قول هللا تعالى ، كتاب التوحید ،رواه البخاري في صحیحھ )٤(
باب تحریم تصویر صورة ، كتاب اللباس والزینة  ، ومسلم في صحیحھ ، ] ٧١٢٠[،)٦/٢٧٤٧(

ال یدخلون –علیھم السالم–الحیوان وتحریم اتخاذ ما فیھ صورة غیرممتھنة بالفرش ونحوه وأن المالئكة 
 ]. ٢١١١[، )٣/١٦٧١(، بیًتا فیھصورةوال كلب 

قل من حرم زینة هللا التي أخرج لعباده " كتاب اللباس وقول هللا تعالى ، رواه البخاري في صحیحھ ٥)(
باب تحریم تصویر ، كتاب اللباس والزینة ، ومسلم في صحیحھ ، ] ٥٦١٠[، ) ٥/٢٢٢١(، " ... 

ا فیھ صورة غیر ممتھنة بالَفرش ونحوه وأن المالئكة علیھم السالم ال صورة الحیوان وتحریم اتخاذم
 ] . ٢١٠٧[، ) ٣/١٦٦٨(، یدخلون بیًتا فیھ صورة وال كلب 
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  :وجھ االستدالل من الحدیثین 
ویتشبھ بھ تعالى ، یضاھي خلق هللا دل الحدیثان على شدة عذاب وعظم ذنب من 

  . فدل على تحریم ذلك الفعل ،  –وھو الخلق  -فیما ھو من خصائصھ 
فھل تعتبر ، وأدلة تحریم مضاھاة خلق هللا ، وبعد بیان المراد بالخلق والمضاھاة 

  تقنیة النانو من مضاھاة خلق هللا ؟ 
  :  ؛ ألمور أنھا لیست من مضاھاة خلق هللا -وهللا أعلم  -الذي یظھر 

بل ھي استعمال لما منحھ هللا لنا من عقل وعلم ، أنھا ال یقصد بھا مضاھاة خلق هللا .١
 . في تسھیل الحیاة 

 فكیف تكون مشاَبھة دون قصد أو علم ؟ ،) ١(أن ھذه التقنیة استعملت دون قصد  .٢

اة لخلق فكما أن الطائرات ال تعتبر مضاھ، أن ھذه التقنیة وسیلة كغیرھا من الوسائل .٣
 . فكذلك ھنا ، وأن السیارات ال تعتبر مضاھاة لخلق هللا في األنعام ، هللا في الطیور 

 .)٢( M   :  9  8  7L  :أنھا قد تكون داخلة في قولھ تعالى .٤

فھل تدخل في التحریم ، ثم إذا كانت ھذه التقنیة لیست من مضاھاة خلق هللا 
ث یتم بواسطتھا تغییر ترتیب ذرات المواد لكونھا من التغییر المحرم لخلق هللا ؟ حی

  مما یؤدي إلى تغیرھا؟  كما أنھا قد تستخدم لتعزیز الخصائص البشریة وتحسینھا ؟
وبیان ، وإلجابة ھذا السؤال ینبغي عرض أدلة تحریم تغییر خلق هللا 

  :  ضوابط التغییر المحرم
  : منھا ، أدلة تحریم تغییر خلق هللا كثیرة : أوًال 

M`    _   ̂  ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  Ta    c  b  : -تعالى  – قول هللا.١

  s    r   q  p   o        n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d

w  v  u  tx     ¢  ¡  �  ~  }  |  {    z  y

ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £«    ®  ¬

    ̧   ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯L )٣(. 

                                      
 ) . ١١(ص ، تاریخ تقنیة النانو :  في فقرة ، سبق توضیح ذلك في التمھید ) ١(
 ) . ٨: (سورة النحل  )٢(
 ) . ١١٩ - ١١٦: (سورة النساء ) ٣(
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  :ل وجھ االستدال
مما یدل ، أن هللا جعل من یطیع الشیطان في تغییر خلق هللا من الخاسرین 

  )١( .على تحریم ھذا الفعل 
لعن هللا الواشمات والمستوشمات : "  -صلى هللا علیھ وسلم  –قول رسول هللا .٢

  ) ٢(" والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق هللا 

  :وجھ االستدالل 
للعن على النمص والوشم والفلج دلیل على أن ھذه األمور من المحرمات ترتیب ا

  )٣(.مما یدلعلىتحریم تغییرخلق هللا،جاء تعلیل ھذا اللعن بأنھتغییرلخلق هللا ، وقد
  :ضابط التغییر المحرم لخلق هللا :ثانًیا 

  : سلك المحققون في بیان ضابط التغییر المحرم لخلق هللا مسلكان
، ثم یبین ضابط التغییر المحرم ، یرى أن التغییر علة للتحریم  :المسلك األول 
  )٤(.  –حفظھ هللا  -الشیخ صالح بن محمد الفوزان: وممن سلك ھذا المسلك 

 إحداث تغییر دائم في خلقة : " ضابط التغییر المحرم ھو  - حفظھ هللا  –وجعل الشیخ
 " .معھودة 

                                      
ومن ، تفسیرھا بالتغییر المعنوي : المسلك األول : المفسرون في تفسیر المراد بخلق هللا مسلكین سلك  )١(

تغییر النسب باستلحاق شخص / ٣. تغییر الفطرة / ٢. تغییر الدین / ١: أشھر أقوال من سلك ھذا المسلك 
ومن أشھر أقوال من سلك ھذا ، تفسیرھا بالتغییر الحسي : والمسلك الثاني .تغییر أمر هللا/ ٤. أو نفیھ عنھ 

/ ٣. الوشم وما یلحق بھ كالوصل ونحوه / ٢. ومنھم من خصھ بخصاء الدواب، الخصاء / ١: المسلك 
معاقبة الوالة لبعض الجناة / ٥. تشبھ الرجال بالنساء وتشبھ النساء بالرجال/ ٤، خضاب الشیب بالسواد 

وأضواء البیان ، )١/٥١٧(فتح القدیر : قوال في انظر ھذه األ. بقطع اآلذان وسمل العیون ونحو ذلك
،وتفسیر السمعاني )٢٨٦-٥/٢٨٢(،وتفسیر الطبري ) ٥/٣٨٩(وتفسیر القرطبي ،)٣١١-١/٣٠٨(
أن اآلیة شاملة لكل ما ذكر من التغییر الحسي : ولعل األرجح ) . ١/٥٥٦: (وتفسیر ابن كثیر )  ١/٤٨١(

 .  )١/٥١٧(فتح القدیر : انظر .  واآلیة تحتملھا جمیًعا والمعنوي ؛ ألنھ ال تعارض بین ھذه المعاني
، ) ٤/١٨٥٣(، " وما آتاكم الرسول فخذوه " باب  ، كتاب المغازي ، رواه البخاري في صحیحھ )٢(
باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة ، كتاب اللباس والزینة ، ومسلم في صحیحھ ، ] ٤٦٠٤[

] ٢١٢٥[، ) ٣/١٦٧٨(، نمصة والمتفلجات والمغیرات خلق هللا والواشمة والمستوشمة والنامصة والمت
التي تغرز في جلدھا إبرة أو نحوھا حتى تؤثر فیھ ثم تحشوه بكحل أو نحوه حتى : والواشمة ھي . 

أن النمص خاص بإزالة شعر الحاجبین : وقیل ، التي تزیل الشعر من الوجھ: یخضر ، والنامصة ھي 
غریب الحدیث ألبي : انظر. فلجة التي تبرد ما بین أسنانھا الثنایا والرباعیاتلترفیعھما أو تسویتھماوالمت

 ) .١٠/٣٧٧(وفتح الباري ، )٧/٢٤١(وشرح النووي على صحیح مسلم ، ) ١/١٦٦(عبید ابن سالم 
 ) .١٠/٣٧٣: (فتح الباري : انظر ) ٣(
  الملتقى الفقھي: انظر )٤(

  : http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1267. 
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إحداث تغییر : اد بالتغییر المحرم ھو أنالمر،  )١(ونفھم من خالل شرحھ للضابط  
طویل البقاء نسبًیا على خلقة معھودة لزیادة الحسن أو لغرض غیر مشروع إال ما أذن 

  . فیھ الشارع  
فلیس على ، إال أن النھي عام دخلھ التخصیص ، فاألصل تحریم تغییر خلق هللا 

  )٢(: إطالقھ ؛ فال یشمل 

والعقوبات ، ووسم الدواب ، كإشعار الھدي ، لشارع ما ورد األمر بھ أو اإلذن فیھ من ا.١
 .وخصال الفطرة كقص الشعر واألظافر والختان ، الشرعیة كالقصاص والحدود 

  بل یختص بما یفعل طلًبا للحسن ؛ ألن قید ، ما یفعل لعالج أو إزالة عیب أو تشوه .٢
في خلقة  الوارد في الحدیث یخص النھي بما یفعل طلًبا لزیادة الحسن" للحسن " 

 . والعالج وإزالة العیب یقصد بھ اإلعادة للخلقة ال إزالتھا وتغییرھا ، معھودة 

مما لیس ، ما كان من إضافة بعض األجزاء للجسم كقطعة صوف تحت الشعر أو نحوھا.٣
 )٣(. فلیست من تغییر خلق هللا ، كما أنھا تزال ولیست دائمة ، داخًال في بنیة العضو 

 . سم كالكحل والحناء والكریمات ؛ ألنھا ال تبقى ما ال یبقى على الج.٤
  

  )٤(:ونوقش ھذا الضابط بما یلي 
  

وبجواز ، ینقض بالنمص فیحرم رغم أنھ ال یبقى إال أیاًما ) طول البقاء ( أن قید .١
 . استخدام الحناء رغم أن فترة بقائھ أطول 

لة التشوھات والعیوب أن تقیید التغییر المحرم بما یقع على خلقة معھودة مما یبیح إزا.٢
الخلقیة أو الطارئة یرد علیھ تحریم وصل الشعر ؛ حیث ورد النھي عنھ في حق 

                                      
ویخرج بھ التغییر المؤقت ، ما یمكث طویًالكاألشھر والسنوات : ذكر في شرحھ أنھ یقصد بالدائم )  ١(

أو ، أو للتعذیب ، حسن وأن تغییر الخلقة المعھودة یشمل ما إذا كان طلًبا لل، الذي ال یدوم إال أیاًما 
وذكر أن ما أذن فیھ الشارع مستثنى من عموم األدلة الدالة . للھروب من الجھات األمنیةأو غیر ذلك 

  : الملتقى الفقھي : على تحریم تغییر خلق هللا  راجع 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1267. 

 : الملتقى الفقھي : انظر )٢(
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1267 

 . لیس ھذا محل بحثھ، وفي حكم العدسات الالصقة ونحوھا خالف ) ٣(
  : الملتقى الفقھي : انظر ) ٤(

 http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10045  .  



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١سنة والعشرون ل العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

  
       

- ٢١٠١ - 

 

مما یدل على تحریمھ حتى في حالة ، )١(امرأة عروس مرضت وتضرر شعرھا 
  .العیب الطارئ

  :كما ُضبِط بضوابط أخرى مثل 
 " ٢(" .أن كل تغییر للخلقة لغرض التجمیل محرم إال مالم یكن معھوًدا( 

ونوقش بأن استثناء ما لم یكن معھوًدا ھو استثناء من عموم األحادیث المحِرمة 
  )٣(. وھو استثناء بال دلیل ، للنمص والوصل والوشم وغیرھا مما ُنص على تحریمھ 

إنما   -أي مالم یكن معھوًدا  –أن الذي أبیح : ویجاب عن ھذه المناقشة بما یلي 
  )٤(. یبعد استثناؤه لرفع الحرج وللحاجة إلیھ ھو من قبیل النادر الذي ال 

عن وصل شعر  -صلى هللا علیھ وسلم -إال أن ھذه اإلجابة معارضة بنھي النبي 
رغم أنھ من غیر المعھود سقوط وتمعط شعر ، العروس التي مرضت وتضرر شعرھا 

  )٥(. عروس صغیرة نتیجة المرض 
 "٦(" .ا ورد الشرع باستثنائھ أن كل تغییر للخلقة لغرض التجمیل محرم إال م( 

  )٧(.ونوقش ھذا الضابط بأن األصل في األشیاء اإلباحة مالم یرد دلیل على التحریم       
.)٧(  

§   ¨  ©  M  :وھو قولھ تعالى ، ورد دلیل التحریم  :فإن قیل 

ª«L )فیكون ،  )٩(" المغیرات خلق هللا : "  -صلى هللا علیھ وسلم  –وقول النبي ،  )٨

                                      
قل من حرم زینة هللا التي أخرج لعباده " كتاب اللباس وقول هللا تعالى ، رواه البخاري في صحیحھ  )١(
" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر إسراف وال مخیلة : " وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم " 

باب الوصل ، سرف ومخیلة : كل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان : ابن عباس  وقال
 ]  .٥٥٩٠[، ) ٥/٢٢١٧(، في الشعر 

  :الملتقى الفقھي :  انظر . وھذا الضابط استنبطھ الدكتور أیمن علي صالح من أقوال بعض الفقھاء ٢)(
 http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=. ١٠٠٤٥ 

  : الملتقى الفقھي :  انظر ) ٣(
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=. ١٠٠٤٥ 

 . المرجع السابق : انظر  ٤)(
 .ع السابق المرج: انظر )  ٥(
 .المرجع السابق : انظر . أیمن علي صالح/وضبطھ بھذا الضابط الدكتور) ٦(
وشرح ، ) ١/٥٣٥(والتبصرة ، ) ١/٢٩٣(والموافقات ، ) ٢/١٣٥(التقریر والتحبیر : انظر )٧(

 ).١/٣٢٦(الكوكب المنیر 
 ) . ١١٩: (سورة النساء ) ٨(
 ) . ٤٨(ص ، ) ١(سبق تخریجھ في حاشیة رقم )  ٩(
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ویستثنى من ذلك ما ورد ، في تغییر خلق هللا ھو التحریم حتى یرد دلیل اإلباحة األصل 
  . فیھ أدلة خاصة

  :فالرد علیھ بما یلي 
تغییر الدین : بل المراد بھا ، أما اآلیة فال یسلم أنھا تحمل على الخلقة الظاھرة  .١

 )١(.والفطرة

ن في تخصیص من ورد لما كا، فلو كان األصل في التغییر التحریم ، أما الحدیث .٢
 . ذكرھم في الحدیث كالنامصة والمتفلجة فائدة 

وإنما ، یرى أن تغییر خلق هللا ال یحرم لمجرد كونھ تغییًرا : المسلك الثاني  
وُضبط التغییر المحرم على رأي . یحرم منھ ما كان مشتمًال على محظور أو مؤدًیا إلیھ 

أو تدلیس ، ن فیھ شرك أو ضرر أو تشویھ كل تغییر كا: " أصحاب ھذا المسلك بما یلي 
  )٣(. أیمن علي صالح : وسلك ھذا المسلك الدكتور  )٢(". أو قصد محرم، أو إسراف ، 

  :واستدل على عدم تحریم التغییر لكونھ تغییًرا بما یلي 

محمول على تغییر الدین   )٤( Mª  ©  ¨   §«L  :أن قولھ تعالى .١

 )٥(.  والفطرة  ال على الخلقة الظاھرة

بل ،  -صلى هللا علیھ وسلم  –لیس مرفوًعا إلى النبي ) المغیرات خلق هللا ( أن لفظ .٢
إذ لیس في روایة الحدیث ما ،  -رضي هللا عنھ  –ھو موقوف على ابن مسعود 

بل ،  - صلى هللا علیھ وسلم  –یدل صراحة على رفع جمیع ألفاظ الحدیث إلى النبي 
صلى هللا علیھ  –ویؤید ذلك أن الثابت عن النبي ،   المرفوع یقیًنا ھو اللعن فحسب

عن أكثر من صحابي ھو النھي أو اللعن مجرًدا دون تعلیل بتغییر خلق هللا  –وسلم 
رضي  –بل حتى في بعض الروایات التي صرح فیھا ابن مسعود ،  )٦(أو غیره 
یھا التعلیل لم یذكر ف –صلى هللا علیھ وسلم  –برفع الحدیث إلى النبي  –هللا عنھ 
صلى هللا علیھ  –عن النبي  –رضي هللا عنھ –كما في حدیث ابن مسعود ، بالتغییر 

                                      
  : الملتقى الفقھي :انظر )١(

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=١٠٠٤٥ 
  :الملتقى الفقھي : انظر )٢(

 http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=١٠٠٤٥ 
: انظر . حاصل على شھادة الدكتوراه في الفقھ وأصولھ ، أردني ، أیمن علي صالح : ھو الدكتور  )٣(

 .المرجع السابق 
 ) .١١٩: (سورة النساء )٤(
  : الملتقى الفقھي :انظر )٥(

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t= . ١٠٠٤٥ 
وعائشة وابن عباس وأبي ھریرة وغیرھم بعضھا في ، حیث وردت روایات عن ابن عمر ) ٦(

 ) . ١/٢٧٦(تلخیص الحبیر : راجع . الصحیحین دون تعلیل بتغییر خلق هللا 
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نھى رسول هللا عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إال : " أنھ قال  –وسلم 
فوردت ھذه الروایة غیر مشتملة على ذكر علة تغییر خلق هللا ثم  ،) ١(" من داء 

وھو غیر مشتمل على ذكر ، لمرفوع من الروایة األخرىفیھا التصریح بالجزء ا
 )٢(. التغییر 

  . قول الصحابي واجتھاده أولى باالتباع من اجتھاد غیره :  فإن قیل 
  :فالرد علیھ بما یلي 

  

وھذا االجتھاد مبني ،  )٣(أن قول الصحابي إنما یكون حجة مالم یخالفھ غیره 

 )٤( Mª  ©  ¨«L : ولھ تعالى لق -رضي هللا عنھ  –على حمل ابن مسعود 
ن الصحابة كابن وقد خالفھ في ھذا غیره م، الخلقة الظاھرة : على أن المراد بھ ،  )٤(

  . وعلیھ فتسوغ مخالفتھ ،  –عنھما رضي هللا  –عباس 
  

 أن غیرالمزوجة على یحرم: " الضابط ذكر الدكتور أیمن ما یلي  ھذا ضوء وفي
 في ویدخل بعد، فیما المحتمل لزوجھا یظھر عیًبا تخفي ن،بأ تدلیسًیا تجمیلًیا فعًال  تفعل
 وكذا ، اصطناعًیا أو طبیعًیا كونھ الناظر لدى یتمیز ال مما، النمصوالوصلونحوه ھذا

 طبیعیة، الرائي یظنھا التي الملونة العیون عدسات وكذا العلة، لنفس بالسواد الصبغ یحرم
 ونحو واالكتحال الشفاه كأحمر أصلیة رغی ضافة كونھإ للناظر یظھر بما التجمل ویجوز
  . ذلك  

 للنبات) الجیني المستوى على للخلق تغییر(الوراثیة  الھندسة فتجوز وعلیھ
  .)٥(الفقھي  المجمع إلیھ ذھب كما منھا ضرر وجود عدم تیقن بشرط واإلنسان والحیوان

                                      
إسناده : أللباني وقال ا] . ٣٩٤٥[، ) ١/٤١٥(، من حدیث ابن مسعود ، رواه أحمد في مسنده  )١(

وسبق بیان ) . ١/٧٤(غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام : انظر . صحیح على شرط مسلم 
التي تشر أسنانھا أي تبرد : ، وأما الواشرة فھي ) ٤٧(ص ) ٣(معنى النامصة والواشمة في حاشیة رقم 

غریب الحدیث ألبي : انظر. شعر آخر التي تصل شعرھا ب: والواصلة ھي ، ما بین الثنایا والرباعیات 
 ) . ١٠/٣٧٧(وفتح الباري ، )٧/٢٤١(وشرح النووي على صحیح مسلم ، ) ١/١٦٦(عبید ابن سالم 

  الملتقى الفقھي:انظر  )٢(
 : http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=. ١٠٠٤٥ 

واإلحكام ، ) ١/٢٤(والمقدمة في األصول للقصار ، ) ٢٣٩-١/٢٣٤(أصول البزدوي : انظر  )٣(
 ) .١/١٦٦(وروضة الناظر ، )١٦١- ٤/١٥٥(
 ) .١١٩: (سورة النساء ) ٤(
: رقم الدورة ، ) ١: (القرار ، ) رابطة العالم اإلسالمي ( ، قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي ) ٥(
  . ھـ  ١٤٣٢/ربیع الثاني /٣٠، اإلثنین ، ة المسلمین من علم الھندسة الوراثیة بشأن استفاد، ) ١٥(

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=143&l=AR&cid=12 
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 حةالجرا عیبب إصالح كلیھما والمتزوجة العزباء على یحرم ال ذلك ضوء وفي
 عمل أو ، جسدھا أو وجھھا في داكنة بقعة أو شامة كإزالة(   دائًما إصالًحا التجمیلیة

  .وتغریًرا تدلیًسا تتضمن ال الدائمة اإلزالة ألن ؛ ) ألسنانھا تقویم
 إلزالة المرأة تجریھا التي التجمیل عملیات بإباحة یفتى قد ذلك ضوء وفي

 النمص على قیاًسا ، الزوج بإذن ذلك كان إذا السن كبر عن الناتجة الوجھ من التجاعید
  )١(" .الفقھاء  بعض بھ قال كما الزوج بإذن والوصل

  :ویمكن مناقشة ھذا الضابط بما یلي 
فاآلیة تشمل ، أن قصر اآلیة على أن المراد بالتغییر تغییر الفطرة والدین ال یسلم .١

 )٢(. دین التغییر الحسي في الخلقة كما تشمل التغییر في الفطرة وال

بل ، رضي هللا عنھ  –من قول ابن مسعود " المغیرات خلق هللا " عدم التسلیم بأن لفظ .٢
واألصل فیھ الرفع ، ولو كان من كالم ،  -صلى هللا علیھ وسلم  –ھو من كالم النبي 

رغم علمھما بالروایات األخرى، ولذكر ذلك ، الصحابي لما رفعھ البخاري ومسلم 
رضي هللا  –وعلى فرض التسلیم بأنھ من كالم ابن مسعود ،)٣( شراح وعلماء الحدیث

كاف في التعلیل بأن التغییر طلًبا ، المتفق على رفعھ " للحسن " فإن لفظ –عنھ 
 . للحسن محرم ؛ ألنھ ال یتم طلب الحسن بتفلیج أو نمص أو غیره إال بتغییر 

والوصل والصبغ فیحرم النمص ، أن التفریق بین المزوجة وغیرھا ال أساس لھ .٣
بالسواد ونحوه على المزوجة وغیرھا ؛ لما فیھ من التدلیس على الناظر سواء كان 

ل شعر العروس التي تمعط ال سیما مع ورود النھي عن وص، زوًجا أو غیره
  .شعرھا

فإن ، ما ال یتمیز لدى الناظر كونھ طبیعًیا أو اصطناعًیا  : بناء على قولھ بأن التدلیس .٤
فعل للعالج ال یتمیز لدى الناظر كونھ طبیعًیا أو اصطناعًیا كإعادة ما الكثیر مما ی

  .رغم أن الحاجة تدعو لھ ، وھذا مما ال یسلم بھ ، تغیرت خلقتھ 

 :الترجیح وبیان سببھ 
فالذي یظھر لي في ، بعد عرض الضوابط وما تعرضت لھ من مناقشات 

  :ضابط التغییر المحرم لخلق هللا أن التغییر نوعان 
. وكجراحات تجمیل األنف ونحوھا ، كالوشم والتفلیج ، تغییر ثابت  :النوع األول .١

 .وھذا األصل فیھ التحریم إال لحاجة أو مصلحة كتعدیل تشوه أو نحوه 

                                      
 .   ١٠٠٤٥  =http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t: الملتقى الفقھي ) ١(
وبیان أن ما ترجح عندي ھو أن اآلیة شاملة لكل ، سبق بیان اختالف المفسرین في تفسیر اآلیة  ) ٢(

 ).٢(، حاشیة رقم ) ٤٧(ص : جع را. من التغییر الحسي والمعنوي كما ذھب لذلك بعض المفسرین 
 . من ذكر أن ھذا اللفظ مدرج   –فیما اطلعت علیھ   –ولم أجد ) ٣(



  
   ثالثالجزء الم ٢٠٢١سنة والعشرون ل العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

  
       

- ٢١٠٥ - 

 

  ، مثل التغییر في لون الشعر واألظافر ونحوھا : تغییر غیر ثابت  :النوع الثاني .٢
كالنمص ، ا نص على تحریمھ وھذا األصل فیھ اإلباحة وال یحرم منھ إال م

 . والوصل ونحوھا 

 -فیما یظھر لي  –وھو سالم ، إذ یتم في ضوء ھذا الضابط إعمال جمیع األدلة 
  . من المناقشات التي تعرضت لھا الضوابط األخرى 
  :نوع الخالف في ھذه المسألة وثمرتھ 
، مسائل وتظھر ثمرتھ في الكثیر من ال، الخالف في ھذه المسألة خالف حقیقي 

  : ومن ذلك على سبیل المثال 
 :حكم إزالة عضو زائد .١

 ووفًقا للمسلك الثاني ، وفًقا للضابطین األول والثاني من المسلك األول ،
 .تجوز إزالتھ : وعلى ما تم ترجیحھ 

 فال تجوز إزالتھ ما لم یؤلم : ووفًقا للضابط الثالث من المسلك األول . 

 :اتجة عن كبر السن إزالة التجاعید من الوجھ الن.٢

 تحرم : وفًقا للمسلك األول . 

 تجوز بإذن الزوج : وفًقا للمسلك الثاني .  

 فإن كانت اإلزالة دائمة بحیث ال تعود أبًدا فھو محرم : وعلى ما تم ترجیحھ ،
 .   وإن كانت إزالة مؤقتة فھو مباح 

 :الھندسة الوراثیة لإلنسان .٣

 إن : وعلى ما تم ترجیحھ ، المسلك األول وفًقا للضابطین األول والثاني من
 . وإن كانت لغیره فال ، كانت للتجمیل تحرم

تحرم : وفًقا للضابط الثالث من المسلك األول.  

تجوز : وفًقا للمسلك الثاني. 
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وبعد عرض ھذه المسألة یتضح أن الخالف الفقھي حول حكم تغییر خلق هللا یدور 
وقیاًسا علیھ فال یحرم ،) ٢(أما ما عداھا فمباح، ) ١(الحي حول تغییر الخلقة الظاھرة للكائن 

 . استخدام تقنیة النانو حتى وإن أدت إلى تغییر المواد 
فإما : لتعزیز الخصائص البشریة وتحسینھا وأما فیما یتعلق باستخدام ھذه التقنیة 

یكون وإما أن ، وسبق بیان حكمھ : أن یكون من التحسین في الشكل والخلقة الظاھرة 
فالذي ، )٣(التعزیز والتحسین في غیر الخلقة الظاھرة كتحسین الذاكرة ونحو ذلك 

أنھ ال یحرم إال إذا كان مشتمًال على محظور أو مؤدًیا إلیھ  –وهللا أعلم  –یظھر لي 
  : أو كان فیھ ضرر؛ وذلك لما یلي ، 
 )٤(.أن األصل في األشیاء اإلباحة .١

¨  ©  M  ¬  «  ª : یقول  -جل وعال  –وهللا ، أنھ قد یدخل في القوة .٢

  ®L.)٥( 

 . بل ھو تدعیم وتعزیز لما خلقھ هللا ، أن ھذا لیس تغییًرا لخلق هللا واستقباًحا لھ .٣

وذلك حسب الغایة ، فإنھ تدور علیھ األحكام الخمسة ، ثم إذا كان ال یحرم لذاتھ 
وإن كان ، كرة مثًال فیباح فإن كان ھذا التعزیز لمجرد تدعیم الذا، منھ وما یؤدي إلیھ 

وإن كان لالستعانة بھذه القوة ، لالستفادة منھا في طلب العلم المندوب فھو مندوب 
وكان تركھ مؤدًیا إلذالل المسلمین ، في إظھار الدین في الجھاد الواجب ضد الكفار 

وإن كان للتوصل لغرض محرم كالسرقة فھو ، وظھور الكفار علیھم فیكون واجًبا 
  . وإن كان موصًال ألمر مكروه كاالنشغال عن ذكر هللا مثًال فھو مكروه ، محرم 
  
  

                                      
: ومن تفسیر لفظ التغییر الوارد في قولھ تعالى ، یتضح ھذا من الضوابط للتغییر المحرم لخلق هللا ) ١(

M   ª  ©  ¨«L ١/٥١٧(فتح القدیر :  راجع . ( 

M    Å  Ä  Ã  Â  Á  À) : ٢٩:(قولھ تعالى في سورة البقرة : منھا واألدلة على ھذا كثیرة ) ٢(

 ÆL  ٣٢: (وقولھ تعالى في سورة األعراف : ( M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>L 

 . ثم إن البیوت والمساجد ونحوھا إنما تبنى بنحو ذلك  منذ خلق هللا األرض دون نكیر ، 
 ) . ٦٦(خ لكلیھما وسیتم التطرق لھ في ص وإما أن یكون التغییر واالستنسا) ٣(
وشرح ، ) ١/٥٣٥(والتبصرة ، ) ١/٢٩٣(والموافقات ، ) ٢/١٣٥(التقریر والتحبیر : انظر ) ٤(

 ).١/٣٢٦(الكوكب المنیر 
 ) . ٦٠: (سورة األنفال ) ٥(
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  الثاني املبحث

  الطبياألحكام الفقهية املتعلقة بتقنية النانو يف اال 

 :وفیھ أربعة مطالب 
  .  حكم استعمال تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة : المطلب األول 
  .نو في القضاء على الخالیا السرطانیة حكم استعمال النا: المطلب الثاني 
حكم مستحضرات التجمیل النانویة من حیث المنع من وصول : المطلب الثالث 

  .الماء إلى البشرة أو عدمھ 
حكم استخدام الروبوتات النانویة المنظمة لألنسولین في الدم :المطلب الرابع 

  .خالل فترة الصیام  

  اطب اول

ا  لم اوراا دا  و  

  : تعریف الھندسة الوراثیة : أوًال 
  :حیث تتكون من كلمتین : التعریف باعتبارھا اسًما مركًبا / أ

  ) : الھندسة: (األولى 
فأبدلت ، أصلھا آب أنداز ، مشتقة من الھنداز ، ھي كلمة فارسیة معربة : لغة 
فالن : ویقال ، یاه وأماكن حفرھا المقدر لمجاري الم: والمھندس ھو ، الزاي سیًنا 

  )١(. إذا كان جید النظر مجرًبا : ورجل ُھندوس ، العالم بھ : أي ، ُھندوس ھذا األمر 

العلم الریاضي الذي یبحث في الخطوط واألبعاد : " وتطلق الھندسة ویراد بھا 
تقویمھا  من حیث خواصھا وقیاسھا أو، والسطوح والزوایا والكمیات أو المقادیر المادیة 

  )٢(".وعالقة بعضھا ببعض 
المبادئ واألصول العلمیة المتعلقة : " ویقصد بھا ، ھندسة نظریة : والھندسة إما 

  " . وطرق استخدامھا لتحقیق أغراض مادیة ، ومصادر القوى الطبیعیة ،  بخواص المادة
 ِفي ةالعلمی واألصول المبادئ من اإلفادة فن"  :ویقصد بھا ،  أو ھندسة تطبیقیة

 ِمْنَھا معین غرض منھا لكل أنواع العملیة وللھندسة وتقویمھا وتنظیمھا األشیاء بناء
 الَمعادن وھندسة الحربیة والھندسة الكھربیة المیكانیكیة والھندسة أَو اآللیة الھندسة

 والجسور الّطرق وھندسة المعماریة كالھندسة والھندسة المدنیة الكیمیاویة والھندسة
 ) ٣(" .الزراعیة  والھندسة الصحیة والھندسة الحدیدیة رقالطّ  وھندسة

                                      
 ) .١/٥٨٢(والقاموس المحیط ، ) ٢٥٢-٦/٢٥١(لسان العرب : انظر )١(
 ) . ٢/٩٩٧(المعجم الوسیط ) ٢(
 .المرجع السابق  ٣)(
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  )١(" .علم یعرف بھ مقادیر األشیاء "  :وُعِرفت بأنھا 
  ) : الوراثیة: (الثانیة 

أي صار ، یقال ورث فالن أباه یرثھ وراثة ومیراًثا ، ) ورث ( من مادة : لغة 
رثا وَورثا إذا مات مورثك فصار ورثت فالًنا ماًال أرثھ وِ : ویقال ، إلیھ مالھ بعد موتھ 

M  G  F :  -إخباًرا عن نبیھ زكریا علیھ السالم ودعائھ إیاه –قال تعالى ، میراثھ لك 

P  O  N   M  L  K  J  I  HQ     T  S  RL )أي یبقى بعدي ،  )٢

: وأورثھ الشيء ، ما یخلفھ الرجل لورثتھ : والتراث ، )٣(فیصیر لھ میراثي من النبوة 
 )٤(.والحزن ھًما ، أورثھ المرض ضعًفا : یقال ، ھ إیاه أعقب

انتقال الصفات الوراثیة من األصول إلى الفروع : ویراد بھا ) الوراثة(وتطلق 
  )٥(.بحیث یحمل كل مولود نصف صفاتھ الوراثیة من األب والنصف اآلخر من األم 

وطریقة ، یفتھا ھو العلم الذي یدرس تركیب المادة الوراثیة ووظ: وعلم الوراثة 
كما یدرس طبیعة وانتقال الصفات واألمراض والعاھات من جیل آلخر  ، عملھا وانتقالھا

.)٦(  
  :التعریف باعتبارھا علًما / ب
  :ومن ھذه التعریفات ، تعددت العبارات في تعریفھا  

 )٧(" .التعامل مع المادة الوراثیة باستخالص معلومات عنھا أو التغییر فیھا "  .١

العلم الذي یھتم بدراسة التركیب الوراثي للخالیا الحیة من إنسان ونبات وحیوان ؛ أنھا .٢
عل��ى أم��ل ، بھ��دف معرف��ة الق��وانین الت��ي ت��تحكم بالص��فات الوراثی��ة لھ��ذه المخلوق��ات 

 .التدخل في تلك الصفات تدخًال إیجابًیا وتعدیلھا أو إصالح العیوب التي تطرأ علیھ�ا 
)٨( 

                                      
 ) .١/١٤٤(معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم  ١)(
 ) . ٦- ٥: (سورة مریم ) ٢(
 ) .٥/٢١٠(تفسیر ابن كثیر : انظر ) ٣(
 ) .١/٢٢٧(والقاموس المحیط ، ) ٢/١٩٩(لسان العرب ) ٤(
 : الموقع اإللكتروني الرسمي للموسوعة البریطانیة : انظر ) ٥(

http://www.britannica.com/search?query=genetics    .  
 ) .١٨٠(ص ، الوراثة واإلنسان : انظر ) ٦(
 ) .٣٧(ص ،أحكام الھندسة الوراثیة ) ٧(
الرسمي لمركز تعریب  الموقع، الھندسة الوراثیة مقاربة فقھیة للدكتور أحمد محمد كنعان : انظر  ٨)(

 العلوم الصحیة 
http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072.htm 
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م�ن خ�الل ، وعل�ى تركیبھ�ا وال�تحكم فیھ�ا  )١( –المورث�ات  –التعرف على الجینات "  .٣
أو إضافتھا أو دمجھا بعضھا م�ع بع�ض لتغیی�ر ،  -لمرض أو غیره  –حذف بعضھا 

 )٢(" . الصفات الوراثیة الخلقیة 

ویالح��ظ أن ھ��ذه التعریف��ات متفق��ة ف��ي أن الھندس��ة الوراثی��ة متعلق��ة بنق��ل الم��ادة 
  : كن یالحظ علیھا ما یلي ول، الوراثیة من خلیة إلى أخرى 

كم�ا ف�ي التعری�ف ، ذكر الغرض من نقل المورثات وھو تغیی�ر الص�فات أو تع�دیلھا  .١
وھ�ذا مخ�الف لطبیع�ة التعریف�ات الت�ي تتمی�ز باإلیج�از والبع�د ع�ن ، الثاني والثال�ث 

 .التفصیالت 

ص�یل وھ�ذا م�ن التف، وذلك ف�ي التع�ریفین الث�اني والثال�ث ، ذكر كیفیة تغییر الصفات .٢
 . الذي یخرج عن طبیعة التعریفات التي تتسم باإلیجاز 

، كم�ا ف�ي التعری�ف الثال�ث ، كالجین�ات والمورث�ات ،  )٣(استعمال ألفاظ غیر واض�حة.٣
وھ�ذا م�ن ، وھو توق�ف معرف�ة ال�ـُمَعَرف عل�ى ال�ـُمَعَرف ب�ھ ، مما یؤدي إلى الدور 
 .المآخذ على التعریفات

أن التعریف األول ھ�و أس�لم التعریف�ات ؛ حی�ث  ویظھر من خالل مناقشة التعریفات
كما نص على التعامل مع المادة  الوراثی�ة الت�ي ھ�ي ، سلم من المالحظات السابق ذكرھا 

وذل�ك یك�ون بدراس�ة الم�ادة : وذكر استخالص المعلوم�ات عنھ�ا ، محل الھندسة الوراثیة 
مراض الوراثیة والبحث الوراثیة تركیًبا ووظیفة للحصول على نتائج تفید في تشخیص األ

، وذل��ك یك��ون بنق��ل الم��ادة الوراثی��ة م��ن خلی��ة إل��ى أخ��رى: وذك��ر التغیی��ر فیھ��ا ، العلم��ي 
فكذلك یكون بإجراء التغییرات فیھ�ا وھ�ي ف�ي ، وتغییر المادة الوراثیة كما قد یكون بالنقل

  .)  ٤(مكانھا

                                      
، النسل األصل أو النوع أو : وتعني ، جینوس: من الكلمة الیونانیة ، ) جین (جمع : الجینات ھي ) ١(

ویعرفھا علماء الوراثة بأنھا ، المورثة : ومعناھا ،وتستعمل للداللة على حامالت الصفات الوراثیة 
أحكام الھندسة : انظر . الوحدات االفتراضیة األساسیة للوراثة التي تنتقل من األصول إلى الفروع 

 ) .٥٥(ص ، الوراثیة 
: رقم الدورة ، ) ١: (القرار ، ) لعالم اإلسالمي رابطة ا( ، قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي ) ٢(
  . ھـ  ١٤٣٢/ربیع الثاني /٣٠، اإلثنین ، بشأن استفادة المسلمین من علم الھندسة الوراثیة ، ) ١٥(

px?d=1&cidi=143&l=AR&cid=12http://www.themwl.org/Fatwa/default.as 
كونھا غیر واضحة ھو أمر نسبي ، لكن بالنسبة للمتخصص في الفقھ وأصولھ فقد تكون غیر ) ٣(

 . واضحة على وجھ الدقة كتعریف علمي بحت ودقیق 
رقم الدورة ، ) ١: (القرار ، ) رابطة العالم اإلسالمي ( ، قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي : انظر ) ٤(
  . ھـ  ١٤٣٢/ربیع الثاني /٣٠، اإلثنین ، بشأن استفادة المسلمین من علم الھندسة الوراثیة ، ) ١٥(: 
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  :حكم الھندسة الوراثیة : ثانًیا 
، المادة الوراثیة المعروفة بالجینات :  إن موضوع الھندسة الوراثیة ھو

وتمكن الباحثون من الكشف عن ھذه الجینات في ،  ) ١(والموجودة في نواة الخلیة 
  )٣(مشروع الجینوم البشري : ، عرف باسم )٢(مشروع ضخم ، لھ أھداف كثیرة 

،  )٤(وقد صدرت  العدید من الفت�اوى والبح�وث والق�رارات م�ن المج�امع العلمی�ة 
ویختل�ف الحك�م بحس�ب الھ�دف م�ن ھ�ذه ، أحكام الھندسة الوراثیة والجینوم البشري حول 

  : )٥(وذلك على النحو التالي ، العملیة 

                                                                                                   
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=143&l=AR&cid=12 

،  ویتركب كل نسیج من خالیا ، وھذه األعضاء تتكون من أنسجة ، سان من أعضاء مختلفة یتكون جسم اإلن) ١(
: وتتكون الخلیة من ، وھذه الخالیا تختلف في أشكالھا ووظائفھا تبًعا لمكانھا من الجسم ولما تقوم بھ من أعمال 

حتوي على المادة الوراثیة وتعد النواة أكبر وأھم مكونات الخلیة ؛ حیث ت، وغشاء ، وسائل ھالمي ، نواة 
: والصبغي ، الصبغیات : وتكون على ھیئة شبكة من الخیوط الملتفة التي تسمى ، المتوارثة عن اآلباء واألجداد 

. د ( ویشار إلیھ اختصاًرا ، تركیب خیطي طویل متصل من الحمض النووي ملتف على بروتینات بصفة محكمة 
وعرضھ ال یتجاوز واحد ، سنتمتر ) ٨.٥(سنتمتر إلى ) ١.٧(ھ ما بین ولو مد ھذا الخیط لكان طول، ) أ . ن 

عن ، والحمض النووي ھو الذي یحدد عمل الخلیة ونوع بروتیناتھا وخصائصھا ، على الملیون من السنتمتر 
ئل ثم ینقل األمر إلى سا، وھذا األمر یسمى الشفرة الوراثیة ، طریق تكوینھ لحمض نووي آخر یحمل أمًرا معیًنا 

مركبات : واألحماض النوویة ھي ، الخلیة الھالمي الذي یقوم بتصنیع نوع البروتین حسب األمر الموجھ لھ 
ویعتبر الجین ، ویتمیز تركیب الحمض النووي بكونھ متطابًقا في جمیع خالیا الجسم ، كیمیائیة ذات أوزان معینة 

أحكام الھندسة : انظر.  سب ترتیب معین یوجد على مكان معین من الصبغي ح، جزًءا من الحمض النووي 
 ) .٨٣و،  ٥٥و،  ٣٠ - ٢٥(ص ، الوراثیة 

 ، ) ٦٨-٦٧(ص ، أحكام الھندسة الوراثیة : انظر . منھا أھداف علمیة واقتصادیة وطبیة وغیرھا ) ٢(
ووظیفتھ اشتركت فیھ كثیر من الدول المتقدمة تقنًیا ؛ وذلك لتحدید موقع كل جین ، وھو مشروع علمي دولي )٣(

وفك الشفرة الوراثیة الخاصة بھ ؛ لمعرفة نوع البروتین الذي یقوم بإنتاجھ من أجل ، وعالقتھ بغیره من الجینات 
وذلك أن كل جین یتكون من ، رسم خریطة وراثیة تحدد تسلسل القواعد النیتروجینیة المكونة للحمض النووي 

وبدأ تنفیذ ، ا ثالثة آالف ملیون تقریًبا موزعة على الجینات وھذه القواعد یبلغ عددھ، عدد كبیر من ھذه القواعد 
بمشاركة أكثر من ألف متخصص في ھذا المجال وبتكلفة بلغت ثالثة ، ) م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠(ھذا المشروع عام 

وتم االنتھاء منھ وإعالن الصیغة النھائیة لتسلسل القواعد النیتروجینیة في عام ، آالف ملیون دوالر أمریكي
لألستاذ ، والجینومالبشري كتاب الحیاة ، ) ٦٥(ص ، أحكام الھندسة الوراثیة : انظر) .م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤(

  ،  العدد السابع ، مجلة اإلعجاز العلمي، عبد العزیز الكریم / الدكتور 
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-
Sciences/338-The-human-genome   .  

 ١٥بتاریخ ، ) ١(القرار رقم ، في دورتھ الخامسة عشرة ، ومن ذلك قرار المجمع الفقھي اإلسالمي ) ٤(
: رابطة العالم اإلسالمي الموقع اإللكتروني الرسمي ل: انظر ، ھـ  ٧/١٤١٩/

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=143&l=AR&cid=12 ،  
لرسمي لمركز تعریب الموقع اإللكتروني ا، الھندسة الوراثیة مقاربة فقھیة : وبحث للدكتور أحمد كنعان بعنوان 

  : العلوم الصحیة
http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072.htm   .  

- ٧٧(ص ، یة وأحكام الھندسة الوراث، ) ٣٠- ٢٧(ص ، الضوابط الشرعیة لبحوث الجینوم البشري : انظر ) ٥(
  ھـ ٧/١٤١٩/ ١٥بتاریخ ، ) ١(القرار رقم ، في دورتھ الخامسة عشرة ، وقرار المجمع الفقھي اإلسالمي ، )٨٠

 http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=143&l=AR&cid=12 
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یعتب�ر م�ن ب�اب اكتش�اف س�نن هللا ، حكم دراسة الھندسة الوراثیة والبحث فیھا وتعلمھا .١
  )١(:واألصل فیھ الندب ؛ لما یلي ، ومن التفكر في مخلوقاتھ ، في خلقھ 

ولھ تعالى ق:  Ms  rt      v  uL .)٢( 

  :وجھ االستدالل 
دع��ا هللا تع��الى اإلنس��ان إل��ى النظ��ر والتفك��ر ف��ي نفس��ھ ؛ ألن ھ��ذا مم��ا یق��وده إل��ى 

والبحث في الجینوم البشري من باب التفكر في النفس ، ومعرفة عظیم قدرتھ ، توحید هللا 
. )٣(  

  قول�������������������������ھ تع�������������������������الى:  M Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À 

 È      ÉL )٤(. 

  :وجھ االستدالل 
وھ��ي الس��ماوات ،  أن هللا تع��الى س��یظھر م��ا ی��دل عل��ى ص��دق كتاب��ھ ف��ي اآلف��اق 

وفي األنفس مم�ا یش�تمل ، واألرض وما اشتملت علیھ من كواكب وبحار وأنھار وغیرھا 
حت�ى یتب�ین أن�ھ ال یق�در عل�ى ھ�ذا ، علیھ تركیب األبدان من عظیم قدرة هللا وبدیع صنعھ 

ومش��روع الجین��وم البش��ري فی��ھ إظھ��ار لم��ا تحوی��ھ الخلی��ة م��ن دق��ة التركی��ب ،  )٥(هللا إال 
  )٦(. وغایة اإلحكام  

أن ھذا قد یرقى في حكمھ من الندب إل�ى كون�ھ  -وهللا أعلم  -لكن الذي یظھر لي 
م��ن ف��روض الكفای��ات ؛ ألن حف��ظ ال��نفس م��ن الض��روریات الخم��س الت��ي اھ��تم اإلس��الم 

وھ�ذه البح�وث ھ�ي إض�افة ، )٨( وما ال یتم الواج�ب إال ب�ھ فھ�و واج�ب،  )٧(بالحفاظ علیھا 
ووس��یلة للتع��رف عل��ى بع��ض ، مھم��ة للعل��وم الطبی��ة الس��اعیة لمن��ع األم��راض وعالجھ��ا 

  . األمراض الوراثیة أو القابلیة لھا

                                      
 ) .٧٤(ص ، أحكام الھندسة الوراثیة : انظر )١(
 ) .٢١(، سورة الذاریات ) ٢(
 ) . ٢/٢٠٢(تفسیر القرطبي : انظر ) ٣(
 ) .٥٣: (سورة فصلت ) ٤(
 ) .٧/١٧٩(تفسیر البغوي : انظر ) ٥(
 ) .٧٥(ص ، أحكام الھندسة الوراثیة )٦(
 ) . ١/١(الموافقات : انظر ) ٧(
، ) ١/١٥٢(واإلحكام ، ) ٢/٩٠(واألشباه والنظائر للسبكي ، ) ٣/٣٠٤(یر التقریر والتحر:انظر )  ٨(

 ) .٢/٤١٩(والعدة في أصول الفقھ 
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وھ�ذا ف�ي عموم�ھ : حكم استخدام الھندسة الوراثیة في الوقایة م�ن األم�راض وعالجھ�ا .٢
 : على ھذا نوعان من األدلة ویدل ، جائز

األدلة العامة والقواعد الكلیة الجالبة للمصالح والمنافع والدافعة للمفاسد  :األول 
،  )٢(" الضرر یزال " و ،  )١(" المشقة تجلب التیسیر : " قاعدة : ومن ذلك ، واألضرار 

ھا ارتباط ولكل ھذه القواعد  وغیر،  )٣(" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " و ، 
  .بموضوع العالج والتداوي عن طریق الجینوم البشري 

مما یقتضي اعتبار ،  )٤(األدلة والنصوص الجزئیة الداعیة إلى التداوي  :الثاني 
العالج الجیني أحد أسباب العالج المتعینة بناء على اعتماد النصوص الجزئیة واألدلة 

  .التفصیلیة 
واإلثبات والنفي في مجال النسب والتھم ، ویات حكم استخدام الجینوم في تحدید الھ.٣

وانعدام ، انتفاء الشبھة والحیلة : مثل ، وھذا یجوز بضوابطھ وشروطھ: والجرائم 
وأن تقوم بھ ، واشتراط دقة النتائج، ومنع اختالط العینات أو تبدیلھا ، عوامل التلوث 

جرائم التي لھا حد وأال تكون في مجال ال، الجھات الحكومیة األمنیة والموثوقة 
؛ ألن البصمة الوراثیة تكاد  )٥(وأال تكون لتوأمین متطابقین ، شرعي وقصاص 

وأن الخطأ في البصمة لیس وارًدا ، تكون قطعیة في إثبات نسبة األوالد إلى والدیھم 
 .لذاتھا بل بسبب الجھد البشري أو عوامل التلوث 

وقواعد جلب المصالح ودرء ، ر ودلیل ھذا ھو القواعد الشرعیة التي تنفي الضر
  . وقواعد الیسر والسماحة ، المفاسد

إذا غلبت مصالحھ ، وھذا جائز مأذون فیھ ، حكم استخدام الجینوم في تقویة االقتصاد .٤
وإذا لم یؤد لالبتزاز واالحتكار والھیمنة الظالمة ؛ لعموم قواعد حفظ النفس ، مفاسده 

                                      
 ) .١٧١(ص ، الممتع في القواعد الفقھیة ) ١(
 ) .٢٢٣(ص ، المرجع السابق )  ٢(
 ).٣/٤٦٥(الموافقات )  ٣(

فإن هللا عز وجل لم ینزل داء إال ،  تداووا عباد هللا: " ومن ذلك قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) (٤
، ) ٤/٢٧٨(، رواه أحمد في مسنده من حدیث أسامة بن شریك ، " أنزل معھ  شفاء إال الموت والھرم 

باب ذكر األمر بالتداوي إذ هللا جل وعال لم یخلق ، كتاب الطب ، وابن حبان في صحیحھ ، ]١٨٤٧٨[
صحیح الجامع : انظر ، وصححھ األلباني ، ] ٦٠٦١[، ) ١٣/٤٢٦(، داء إال خلق لھ دواء خال شیئین 

 ] .  ٥٢٤١[، ) ١/٥٦٤(، الصغیر 
أما في مجال ، تحلیل البصمة الوراثیة للتوائم المتطابقة ال یكون دلیًال إال في مجال إثبات النسب ) ٥(

حوث الضوابط الشرعیة لب: انظر . الجرائم والجنایات فال یؤدي غرضھ ؛ألن بصماتھم قد تتطابق 
 ) . ١٥٥(ص ، وحجیة البصمة الوراثیة ، ) ٢٩-٢٨(ص ، الجینوم البشري 
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، عیة الجزئیة الداعیة للتمتع بالطیبات وللنصوص الشر، والعقل والمال والنسل 
 .  )١(والناھیة عن البغي والغبن واالحتكار 

وھذا محرم ؛ حیث ، حكم استخدام الجینوم البشري في إفشاء األسرار الشخصیة .٥
بخالف االطالع على الجینوم من أجل التشخیص ، یتنافى مع كرامة اإلنسان وحقوقھ 

 .والوقایة

وھذا منوط بضوابطھ ، بشري في تحدید جنس المولود حكم استخدام الجینوم ال.٦
حیث یعتبر الجینوم مجرد وسیلة للوصول لتحدید جنس ، )٢(المنصوص علیھا 

 . فھو كوسیلة  لھ حكم المقصد منھ، المولود 

وھذا ، وھذا محظور ممنوع ، حكم استخدام الجینوم البشري في االستنساخ البشري .٧
ویشمل االستعانة ، فسھ باعتباره محرًما لذاتھ المنع یشمل االستنساخ البشري ن

 . باعتباره وسیلة لمحرم وطریًقا إلیھ  ، بالجینوم في تحقیق ذلك 

وھذا محرم ؛ ، حكم استخدام الجینوم البشري في التالعب بالجینات وخلط األنساب .٨
  . حفًظا للنسل والنسب 

  

  :  من ثالث حاالت   -إجماًال  - فالھندسة الوراثیة ال تخلو 
فتكون ، أن تكون وسیلة لجلب المنافع للناس أو دفع الضرر عنھم  :األولى 

 )٣(. مشروعة 
  )٤( . فتكون ممنوعة ، أن تكون وسیلة إللحاق الضرر بالناس  :الثانیة 

                                      
رواه مسلم في " . ال یحتكر إال خاطئ : " قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ومن ذلك )  ١(

 ] .٤٢٠٧[، ) ٥/٥٦(، باب تحریم االحتكار في األقوات ،  كتاب المساقاة ،صحیحھ 
راجع ، ولیس ھذا محل بسطھا ، الفتاوى حول حكم تحدید جنس الجنین وردت العدید من البحوث و) ٢(
الموقع ، ھـ ٢٧/١٠/١٤٢٨بتاریخ ، في دورتھ التاسعة عشرة ، قرار المجمع الفقھي اإلسالمي : 

  : اإللكتروني الرسمي لرابطة العالم اإلسالمي
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=168&l=AR&cid=12 

، لألستاذ الدكتور ناصر المیمان ، حكم تحدید جنس الجنین في الشریعة اإلسالمیة : وبحث بعنوان ، 
  : الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res27/Pages/7_
23.aspx 

 ) .  ٨٠(ص ، أحكام الھندسة الوراثیة ) ٣(
 المرجع السابق)  ٤(
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أن ال یعرف كونھا ضارة أو ال ، أو أن تكون لھا أضرار ومنافع ، أو  :الثالثة 
ھو القول   -وهللا أعلم   –یة ، والذي یظھر في ذلك أن تكون لھا أضرارھا ومنافعھا نسب

  .، وحفظا لألنفس واألموال   )١("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "بمنعھا ؛ ألن 
  

  :كیفیة  استخدام تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة :ثالًثا 
  

ور ال یمكن حصر طرق استخدام تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة ؛ نظًرا لتط
 :ومن طرق استخدام تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة ، العلم یوًما بعد آخر 

الستبدال األجزاء التالفة من المادة  )٢(ویتم فیھ استخدام أنابیب النانو: العالج الجیني .١
حیث كان من الصعب القیام بھذه العلمیة ؛ لصعوبة ، الوراثیة بأجزاء أخرى سلیمة 

إذ البد من وجود حامل لھا ینقلھا إلى داخل ، من جدار الخلیة  مرور المادة الوراثیة
وقد لعبت األنابیب النانویة ھذا الدور حیث یتم ربط جزیئات المواد الوراثیة ، الخلیة 

وبذلك یدخل األنبوب عبر جدار ، على جدارھا أو إدخالھا في تجویف األنبوب نفسھ 
وال یقتصر العالج  )٣(. لوراثیة التالفة الخلیة حامًال معھ الجزء الجدید من المادة ا

الجیني على عالج األمراض الوراثیة بل یمكن بواسطتھ عالج العدید من األمراض 
 )٤(. والتھاب الكبد وغیرھا ، المكتسبة كالسرطان 

: ووظیفة النواة األساسیة ھي ، فالخلیة تحتوي على نواة :  )٥(ھندسة البروتینات .٢
ه البروتینات المكون الرئیسي لھا یعرف باألحماض وھذ، تصنیع البروتینات 

: مثل، وقد یظھر عدد من األمراض نتیجة لتلف بعض جزیئات البروتین ، األمینیة
وذلك بدمج المكون ، وحالًیا یمكن تخلیق البروتینات صناعًیا ، فقر الدم المنجلي 

استئصال جزء حیث یتم ، في شرائط بروتینیة ) األحماض األمینیة ( الرئیسي لھا  
بدًال من أن یؤثر سلًبا على ، من البروتین واستبدالھ بآخر ؛ لیعمل بشكل طبیعي 

                                      
 ).٣/٤٦٥(الموافقات )١(
 .  )١٢(سبق التعریف بھا في صفحة رقم ) ٢(
ص ، والتقنیة النانویة ودوره في حیاتنا ، ) ٦٧(ص ، النانو تكنولوجي بین األمل والخوف : انظر ) ٣(
)١١٥-١١٤.( 
، القواعد الفقھیة المتعلقة بأحكام التداوي وتطبیقاتھا الطبیة المعاصرة : بحث بعنوان : انظر ) ٤(

 : لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  الموقع اإللكتروني الرسمي،أحمد بن محمد السراح : للدكتور 
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res74/Pages/5_
48.aspx 

وتینات أو إصالح ما تلف منھا الستخدامھا العلم الذي یعنى بتخلیق البر: " ھندسة البروتینات ھي ) ٥(
 ) .١٥٠(ص ، تكنولوجیا النانو " . في المجال الطبي أو الزراعي 
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فباستخدام تقنیة النانو یمكن التعرف على المكان والكیفیة ، تطور الخلیة ووظیفتھا 
 )١(. التي یصیب فیھا جزيء البروتین الجسم بالمرض وعالجھ 

  : الھندسة الوراثیة  حكم استخدام تقنیة النانو في: رابًعا 
فال تخرج في ، تستعمل تقنیة النانو كوسیلة من وسائل تطبیق الھندسة الوراثیة 

،  )٣(؛ ألن الوسائل لھا أحكام المقاصد  )٢(أحكامھا عن أحكام الھندسة الوراثیة في الجملة 
 على فرض التسلیم بكون استخدام تقنیة النانو في الھندسة: إال أنھ یبقى إشكال ھو 

فھل یتعین ، واحتمالیة الضرر أو الخطأ فیھ أقل ، الوراثیة أكثر أماًنا وحفًظا للنفس 
  ؟ )٤(استعمال ھذه التقنیة ویحظر ما عداھا أم ال 

  : والذي یظھر أنھ یصعب القول بتعین استخدام ھذا النوع من التقنیة ؛ ألمور 
ولم تتوفر فیھا ، رب الطویلة أن ھذه التقنیة وإن كانت أكثر دقة إال أنھا لم تخضع للتجا.١

 .الخبرة الكافیة التي تضمن سالمة استخدامھا 

 .  )٥(أن في تعیین استخدامھا تضییق لواسع ؛ فاألصل في األشیاء اإلباحة .٢

فوجود الطب الحدیث لم یخرج معھ من ، أن تطور الوسائل ال یرفع إباحة ما قبلھا .٣
 .  یفتي بتحریم العالجات القدیمة

، إال في حالة ما إذا كان في استخدامھا دون غیرھا فیھ حفظ للنفس وال تتعین 
  : ومن األدلة على ذلك ، واستخدام غیرھا مظنة الضرر 

 . )٦( MK  J  ILL  :قولھ تعالى .١

                                      
 -١١٤(ص ، والتقنیة النانویة ودوره في حیاتنا ، ) ١٥٠-١٤٨(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر ) ١(

أن ما : ة الوراثیة ھو ووجھ اعتبار ھندسة البروتینات من تطبیقات تقنیة النانو في الھندس) . ١١٥
والذي ھو موضوع ، یحدث باستخدام ھذه الطریقة ھو من باب التعامل مع المادة الوراثیة في الخلیة 

 . الھندسة الوراثیة 
الموقع : انظر . لھ حجم نانوي ، )DNA(بما أن موضوع الھندسة الوراثیة ھو الحمض النووي ) ٢(

  : مریكیة لتقنیة النانو اإللكتروني الرسمي للمبادرة الوطنیة األ
http://www.nano.gov/nanotech-101/what/nano-size  

وقد أفردت فیھا الدراسات والبحوث ، وعلیھ فإن كل ما یتعلق بھ من أحكام ھو من أحكام تقنیة النانو ، 
 . فلم أتوسع فیھا . سعد الشویرخ : ة للدكتورأحكام الھندسة الوراثی: مثل

 )  .٢/٥٩(ص ، الفروق مع ھوامشھ : انظر ) ٣(
ت األخرى بل ھي تقنیات خاصة أن التقنیة النانویة ال یتصور أن تستخدم بمعزل عن التقنیا) ٤(

  .متكاملة
وشرح  ،) ١/٥٣٥(والتبصرة ، )١/٢٩٣(والموافقات ، ) ٢/١٣٥(التقریر والتحبیر : انظر ) ٥(

 ).١/٣٢٦(الكوكب المنیر 
 ) .٢٩: (سورة النساء ٦)(
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 . )١( Mx      w  v  u         tL  :قولھ تعالى .٢

  :وجھ االستدالل من اآلیتین 
وعدم ، دلیل على تحریم ذلك ، ھا إلى التھلكة واإللقاء ب، أن النھي عن قتل النفس      

، والعدول عنھ إلى غیره ، استخدام ما یغلب على الظن أن حفظ النفس ال یكون إال بھ 
  . فیجب استخدامھ ویحرم استخدام غیره  ، یؤدي إلى قتل النفس واإللقاء بھا إلى التھلكة 

والتفریط في ، )٢( أن حفظ النفس من الضروریات الخمس التي یراعیھا اإلسالم.٣
وعدم القیام بما یحفظھا من اتباع وسائل العالج المضمونة فیھ تعد وتفریط ، ذلك

 . في الحفاظ علیھا 

 "الضرر یزال: "فمن القواعد الفقھیة ، مراعاة اإلسالم في قواعده إلزالة الضرر .٤
  .وعدم اتباع ما یتعین فیھ الشفاء مخالف لھذه القاعدة وإبقاء للضرر ،  )٣(

                                      
 ) . ١٩٥: (سورة البقرة ) ١(
 ) .١/١(ص ، الموافقات : انظر  ٢)(
 ) .٢٢٣(ص ، الممتع في القواعد الفقھیة ) ٣(
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  طب اا

 ول ام ارطا ا  ءا  

  : تعریف السرطان : أوًال 
مجموعة األمراض التي تصیب خالیا الجسم فیجعلھا تنقسم وتنتشر بشكل غیر طبیعي 

ویجعلھا قادرة على مھاجمة األنسجة المجاورة والبعیدة عنھا وإحداث أضرار ، وغیر محدود 
  )١(.ممیتة 

 والذي الحمید، الورم عكس على الخبیث)٢(الورم  صفات ھي القدرات وھذه
 تطور یمكن كما.االنتقال  على لقدرة لھا ولیس الغزو على القدرة وعدم محدد بنمو یتمیز
 )٣(.األحیان  بعض في خبیث سرطان إلى الحمید الورم

  
  : طرق عالج السرطان : ثانًیا 

ض ؛ لذا فإن عالجھ عبارة عن مجموعة من یعتبر السرطان مجموعة من األمرا
وحالة ، ومرحلتھ ، ودرجتھ ، وُیختار عالج كل حالة حسب مكان السرطان ، العالجات 
  ) ٤(.المریض 

                                      
  :الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة سرطان الثدي : انظر )١(

http://www.breastcancer.org/dictionary/c/cancer_t?gclid=CIaotJLenbsC
FUUOwwodq0QAEg ، 

 : والموقع اإللكتروني لبرنامج مستشفى قوى األمن 
http://www.sfh.med.sa/HealthEducation/EduLib/Pages/%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.aspx   .  

  ) .ورم ( الزیادة التدریجیة في عدد الخالیا المنقسمة یخلق كتلة متنامیة من األنسجة تسمى ) ٢(
  :ني الرسمي للمعھد الوطني األمریكي للسرطان الموقع اإللكترو: انظر  

http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer/cancer/AllPag
es 

  :انظر)٣(
 http://www.biology.lifeeasy.org/852/what-the-difference-between-
benign-tumor-and-malignant-tumor      .  

  : الموقع اإللكتروني الرسمي للجمعیة القطریة للسرطان : انظر ) ٤(
http://www.qatarcancersociety.org/ar/treatment/types-of-treatment/ 
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  :ومن طرق عالج السرطان ما یلي 
  

لكن میل السرطان ، وھو أحد طرق عالج السرطان وتشخیصھ  :العالج الجراحي .١
 .)١( مناطق بعیدة تحد من فعالیة ھذا العالجلغزو أنسجة أخرى واالنتقال إلى 

یر أو إتالف ویتم باستخدام موجات أو جسیمات عالیة الطاقة لتدم :العالج اإلشعاعي.٢
وھذا العالج یعمل على إتالف وتدمیر المادة المورثة في ، )٢(الخالیا السرطانیة 

وھذا العالج یؤثر على الخالیا ، ، مما یؤثر على انقسامھا)DNA(الخالیا 
 . )٣(إال أن معظم الخالیا السلیمة تتعافى من األثر اإلشعاعي، السرطانیة والسلیمة

                                      
 : الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر ) ١(

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/index الموقع اإللكتروني الرسمیلمركز أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس األمریكیة : 

http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-
information/cancer-topics/cancer-treatment/surgery/index.html 

  :الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة  : انظر ) ٢(
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/radiation/index، 

  : یة والموقع اإللكتروني الرسمي لقناة الصحة األفضل التابع للحكومة األسترال 
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Cancer_
treatments_radiotherapy 

 :ان األمریكیة  الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرط: انظر ٣) (
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/radiation/radiationtherapyprinciples/radiation-therapy-principles-how-
does-radiation-work 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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فیھ استخدام أدویة وعقاقیر كیمیائیة لتدمیر الخالیا  یتم :العالج الكیمیائي .٣
وھذه األدویة غیر محددة الھدف فقد تستھدف الخالیا السرطانیة ، )١(السرطانیة

 .)٢(والسلیمة على حد سواء

ویتم باستخدام أدویة دقیقة تستھدف بروتینات تظھر في الخالیا :العالج المستھدف .٤
إال أنھ ورغم ،  )٣(شار فیما تمر الخالیا السلیمة السرطانیة فتمنعھا من النمو واالنت

فھو من الناحیة الفنیة ،  )٤(استھدافھ للخالیا السرطانیة قد یؤثر على الخالیا السلیمة 
فھو أقل حدة من ، یعتبر من العالجات الكیمیائیة إال أنھ ال یعمل بنفس طریقتھا 

 . )٥( حیث األضرار الجانبیة من العالجات الكیمیائیة األخرى

                                      
  : الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر ) ١(

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/chemotherapy/understandingchemotherapyaguideforpatientsandfamil
ies/understanding-chemotherapy-learning-what-is-it-how-it-works 

 :والموقع اإللكتروني الرسمي لقناة الصحة األفضل التابع للحكومة األسترالیة ، 
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Cancer_
treatments_chemotherapy  .  

  : الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر   ٢)(
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/chemotherapy/understandingchemotherapyaguideforpatientsandfamil
ies/understanding-chemotherapy-chemo-side-effects . 

 : المرجع السابق : انظر ) ٣(
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/targetedtherapy/targeted-therapy-how-work 

  :الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر )٤(
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/targetedtherapy/targeted-therapy-side-effects  

  :والموقع اإللكتروني الرسمي لمؤسسة سرطان الثدي الوطنیة األمریكیة ، 
 http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-targeted-therapy 

 : الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر ) ٥(
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/targetedtherapy/targeted-therapy-how-work   ،
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttype
s/targetedtherapy/targeted-therapy-what-is 
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، ویتم فیھ استخدام أجزاء معینة من جھاز المناعة لمكافحة المرض :العالج المناعي.٥
ویسمى ، حیث یحفز جھاز المناعة جسم المریض للقضاء على الخالیا السرطانیة 

ویناسب بعض أنواع ، ویمكن أن یتم بعدة طرق ، أیًضا بالعالج البیولوجي 
الحاالت یتم استخدامھ مع أنواع أخرى السرطان أكثر من بعضھا ولكنھ في أكثر 

 )١(. من العالج 

وذلك ، یتم عالج السرطان بتقنیة النانو بأكثر من طریقة : العالج بتقنیة النانو .٦
،  )٢(وخصائصھا الضوئیة والبصریة ، اعتماًدا على صغر حجم المواد النانویة 

د تصل درجة والتي ق –)٣(توجیھ أنابیب الكربون النانویة : ومن تلك الطرق 
حرارتھا المئویة إلى سبعین درجة خالل مئة وعشرین ثانیة إذا تم تعریضھا 

ثم یتم تعریض ، إلى الخالیا السرطانیة دون السلیمة  –لألشعة تحت الحمراء
، فتتدمر الخالیا السرطانیة بفعل الحرارة العالیة ، المریض لألشعة تحت الحمراء 

  )٤(. الحمراء ال تضر الخالیا السلیمة ومیزة ھذه الطریقة أن األشعة تحت 

  : حكم استخدام تقنیة النانو لعالج السرطان : ثالًثا 
  :یتضح من خالل عرض طرق عالج السرطان ما یلي 

أن العالج الجراحي یقتصر غالًبا على الحاالت التي لم ینتشر فیھا السرطان في  .١
 .الجسم

والعالج ، لخالیا السرطانیة والسلیمةأن العالجین الكیمیائي واإلشعاعي یؤثران على ا.٢
 . المستھدف قد یؤثر على الخالیا السلیمة أیًضا 

 .العالج المناعي یستخدم غالًبا مع أنواع أخرى من العالج .٣

فإذا كانت احتمالیة الضرر أو الخطأ في العالج بتقنیة النانوأقل ؛ ألن احتمالیة  
ل یتعین استعمال ھذا النوع من العالج فھ، وصولھ إلى الخالیا السلیمة أقل من غیره  

  ویحظر ما عداه أم ال ؟ 
إال إذا كان  ، والذي یظھر أنھ یصعب القول بتعین استخدام العالج بتقنیة النانو 

  : استخدام غیرھا مظنة الضرر ؛ ألمور 

                                      
  :الموقع اإللكتروني الرسمي لجمعیة السرطان األمریكیة : انظر ) ١(

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttyp
es/immunotherapy/immunotherapy-what-is-immunotherapy 

 ) . ١٠٧(ص ، و التقنیة النانویة ودوره في حیاتنا ، ) ١٤٢(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر ) ٢(
 ) .  ١٢(ریفھا في صفخة رقم سبق تع) ٣(
 ) . ٦٦(ص ، النانو تكنولوجي بین األمل والخوف : انظر  ٤)(
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فتبقى وسائل العالج األخرى على األصل ؛ لعدم ، )١(أن األصل في األشیاء اإلباحة .١
 . نقل عن ھذا األصل وجود ما ی

، )٢("الضرر یزال:" فمن القواعد الفقھیة، مراعاة اإلسالم في قواعده إلزالة الضرر .٢
إال إذا ، وقد یلحق الضرر بتعیین وسیلة واحدة لعالج المرض وتحریم ما عداھا 

 .فتتبع إلزالة الضرر الذي ال یزول إال بھا ، العالج ال یتم إال بوسیلة واحدة 

، والتفریط في ذلك، )٣(س من الضروریات الخمس التي یراعیھا اإلسالمأن حفظ النف.٣
وعدم القیام بما یحفظھا من اتباع وسائل العالج المضمونة فیھ تعد وتفریط في 

كما أن تعیین وسیلة واحدة وتحریم ما عداھا قد یضر بمن لم یستطع ، الحفاظ علیھا 
 .  استخدام ھذه الوسیلة ألي سبب 

وفي ، فقد تستلزم حالة المریض الجراحة أو غیرھا ، ضى تختلف أن حاالت المر.٤
 .تحدید وسیلة  واحدة وتحریم ما عداھا تضییق على الناس 

 .أن وجود الطب الحدیث لم یخرج معھ من یفتي بتحریم العالج الشعبي.٥

 التقنیة ھذه بخلو الحكم على القدرة وعدم ، النانوي العالج في الضرر وجود احتمالیة.٦
 بتقنیة لیست أنھا ،كما علیھا للحكم بالقدرالكافي المتجرب أنھ خاصة ، ضررال من

 . معھا  متكاملة ھي بل التقنیات من غیرھا عن منعزلة

                                      
وشرح ،) ١/٥٣٥(والتبصرة ، ) ١/٢٩٣(والموافقات ، ) ٢/١٣٥(التقریر والتحبیر : انظر ) ١(

 ).١/٣٢٦(الكوكب المنیر 
 ) .٢٢٣(ص ، الممتع في القواعد الفقھیة ) ٢(
 ) .١/١(الموافقات : انظر )  ٣(
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  اطب اث

 ء إول ان و ث ا ن ول ارات ا م

 د رة أوا  

  : مات النانویة طرق استخدام مستحضرات التجمیل والكری: أوًال 
تعتبر مستحضرات التجمیل وكریمات الوقایة من أشعة الشمس النانویة من 

  )١(: ویمكن استخدامھا بطریقتین ، التطبیقات المھمة لتقنیة النانو 
أن تكون ھذه المستحضرات على ھیئة كبسوالت تحتوي على جزیئات نانویة : األولى .١

 . وفیتامینات یتم تناولھا عن طریق الفم 

، ومنع التجاعید ، وتغذیة البشرة ، أن تكون على ھیئة كریمات للتجمیل : الثانیة .٢
 .  والوقایة من أشعة الشمس 

 : ممیزات مستحضرات التجمیل  النانویة والمخاوف المتعلقة بھا : ثانًیا 
 :تتمیز مستحضرات التجمیل وواقیات الشمس النانویة بممیزات منھا 

واقیة من أشعة الشمس تتمیز بأنھا توفر حمایة أكبر ضد األشعة أن الكریمات النانویة ال.١
 )٢( .فوق البنفسجیة مقارنة بغیرھا  

أن الكریمات النانویة الواقیة من أشعة الشمس ال تعطي اللون غیر المرغوب فھي .٢
شفافة بخالف الكریمات األخرى التي تعطي لوًنا أبیًضا یؤثر على مظھر 

 )٣(.المستھلك

ممیزات إال أن ھناك بعض المخاوف المتعلقة بھذه ورغم ھذه ال 
  : ومنھا ، المستحضرات 

  
مما قد یلحق الضرر بصحة ، إمكانیة اختراق ھذه المواد النانویة للخالیا .١

تستخدم  )٥(إال أن المواد النانویة المستخدمة في ھذه المستحضرات، )٤(اإلنسان
فالقلق لیس من ، تماًما بحجمھا األكبر في المستحضرات األخرى وتعتبر آمنة 

نفس المواد وإنما مما إذا كانت ھذه الجزیئات بحجمھا النانوي قد تخترق الجلد 

                                      
 ) .٣٩٠(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر ) ١(
 ) .٨٢(ص ، النانو تكنولوجي : انظر ) ٢(
 ) .٨٢(ص ، والنانو تكنولوجي ، ) ٣٩٠(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر ) ٣(
 ) . ٣٩٠(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر )  ٤(
ص ، والنانو تكنولوجي، ) ٣٩٠(ص، انو تكنولوجیا الن: انظر.أكسید الزنك وثاني أكسید التیتانیوم: مثل ) ٥(
)٨٢.( 
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وتشیر الدراسات والتجارب التي تم إجراؤھا إلى أن ھذه ، )١(وتؤثر على خالیاه 
فخالیا الجلد ال تمتص ھذه الجزیئات النانویة بل ، الجزیئات ال تشكل أي خطر 

 .)٢(جلد تبقى على سطح ال

قلة البحوث والدراسات التي تبین على وجھ الدقة اآلثار الجانبیة لھذه .٢
ورغم أن البحوث الحالیة تبین أن ھذه المستحضرات آمنة إال ، المستحضرات 

أنھ وحتى تتم الدراسات الالزمة فإنھ یجدر بالشركات المنتجة أن تشیر إلى 
 )٣(. وجود ھذه المواد  لیكون المستھلك على بینة 

                                      
التابعة لكلیة ألبرت إنشتاین )  The Doctor`s Tablet Blog(الصفحة اإللكترونیة : انظر )  ١(

  :للطب من جامعة یشیفا األمریكیة 
 http://blogs.einstein.yu.edu/new-sunscreen-labeling-is-required-but-
nanotechnology-is-still-leaving-consumers-in-the-dark/ 

 The Doctor`s Tablet(والصفحة اإللكترونیة ، ) ٣٩٠(ص ، تكنولوجیا النانو : انظر ) ٢(
Blog  (ابعة لكلیة ألبرت إنشتاین للطب من جامعة یشیفا األمریكیة الت:  

 http://blogs.einstein.yu.edu/new-sunscreen-labeling-is-required-but-
nanotechnology-is-still-leaving-consumers-in-the-dark، / 

  :والموقع اإللكتروني الرسمي لمجلس السرطان األسترالي  
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-
protection/nanoparticles-and-sunscreen.html 

التابعة لكلیة ألبرت إنشتاین )  The Doctor`s Tablet Blog(الصفحة اإللكترونیة : انظر )  ٣(
  :للطب من جامعة یشیفا األمریكیة 

 http://blogs.einstein.yu.edu/new-sunscreen-labeling-is-required-but-
nanotechnology-is-still-leaving-consumers-in-the-dark. / 
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حكم مستحضرات التجمیل النانویة من حیث المنع من وصول الماء إلى : ثالًثا 
  : البشرة أو عدمھ

تختلف مستحضرات التجمیل وكریمات الوقایة من أشعة الشمس في حكمھا من 
  : وھي على نوعین ،  )١(حیث المنع من وصول الماء إلى البشرة أو عدمھ 

وھذه ال تمنع وصول الماء ، ن طریق الفم ما یتم استعمالھ ككبسوالت ع :األول 
إلى البشرة ؛ ألنھا تقوم بعملھا من داخل الجسم فال تؤثر على وصول الماء إلى البشرة 

  . وال تمنعھ 
إن كان یشكل  : وھو على نوعین ، ما یتم وضعھ ككریمات على البشرة  :الثاني 

، من إزالتھ قبل الطھارة فالبد ، طبقة عازلة تقاوم الماء وتمنعھ من الوصول للجلد 
أي أنھ مقاوم )   water proof(وغالًبا ما یوضح ذلك على المنتج بأن یكتب علیھ 

إال أن البحوث التي أجریت على ، وإال فال یمنع وال تشترط إزالتھ قبل الطھارة ، للمیاه  
بعض ھذه المستحضرات والمواد النانویة المستخدمة في تركیبھا أوصت بعدم كتابة 

:)water proof ( فھي وإن لم یمتصھا الجلد إال أنھا ، علیھا؛ ألنھا غیر مقاومة للمیاه
  .وبالتالي فلیس لھا حكم خاص لكونھا نانویة .  )٢(ال تكون طبقة عازلة للمیاه 

  

                                      
من ذلك قول الشیخ و، عن ضابط ما یمنع وصول الماء إلى البشرة  –رحمھم هللا  –تحدث الفقھاء ) ١(

فإنھ یجب إزالة ) المناكیر(أما الطالء الذیتضعھ النساء على أظفارھن المسمى : " -رحمھ هللا  –ابن باز 
انظر ." ما على األظفار منھ وقتالوضوء والغسل الواجب إذا كان لھ جرم یمنع وصول الماء إلى البشرة 

 :  -رحمھ هللا  – الموقع اإللكتروني الرسمي للشیخ عبدالعزیز بن باز: 
http://www.binbaz.org.sa/mat/8786 

إال أن ھذا الضابط ال یستقیم إذا ، ما لھ جرم یمنع وصول الماء للبشرة : فجعل الضابط للمانع ھو ، 
 :                          س أكسفوردقامو: انظر ، ُعلِم أن لكل مادة جرم وكتلة سواء كان محسوًسا أو ال

      http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/matter?q=matter
بقة یعني قشرة فإنھ یمنع وصول إذا كان ھذا الدھن لھ ط: "  -رحمھ هللا  –وقول الشیخ ابن عثیمین 

الماء وال بد من إزالتھ قبل الوضوء وإذا لم یكن لھ قشرة وإنما ینزلق الماء من فوقھ انزالًقا فإن ذلك ال 
یمنع وصول الماء لكن في ھذه الحال ینبغي لإلنسان أن یمر یده على العضو الذي یغسلھ لیتیقن أن الماء 

." نزلق على العضو فربما یكون بعض المواضع لم یصلھا الماءمر على جمیعھ ألن الماء إذا كان ی
  : -رحمھ هللا  –الموقع اإللكتروني الرسمي للشیخ محمد بن عثیمین : انظر 

    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1112.shtml 
 –وھذا الضابط أقرب ، ما شكل طبقة عازلة  للماء : عل ضابط ما یمنع وصول الماء للبشرة ھو فج

 . وهللا أعلم  –فیما یظھر لي 
التابعة لكلیة ألبرت إنشتاین )  The Doctor`s Tablet Blog(الصفحة اإللكترونیة : انظر ) ٢(

  :للطب من جامعة یشیفا األمریكیة 
 http://blogs.einstein.yu.edu/new-sunscreen-labeling-is-required-but-
nanotechnology-is-still-leaving-consumers-in-the-dark.  / 
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راب اطا  

م ادام ارووت او اظ ون  ادم ل 

  رة ام 

  
  : لتعریف بمرض السكري ا: أوًال 

ویأتي ، مرض السكري ھو الداء الذي تكون فیھ مستویات سكر الّدم عالیة جًدا
یتحول الطعام إلى السكر المعروف بالجلوكوز السكر من األطعمة التي نتناولھا، حیث 

، والسكر ھو أحد العناصر التي تحتاجھا الخالیا مجرى الدموینتقل إلى الخالیا عبر ،
والذییساعد ، أما األنسولین فھو الھرمون الكیمیائي الذي ینتجھ البنكریاس، طاقة إلنتاج ال

على دخول السكر إلى الخالیا لكي یعطیھا الطاقة؛ وفي مرض السكري إما أال یقوم 
أو یفرزه ولكن ال یستطیع استعمالھ على نحو صحیح فال یدخل ، الجسم بإفراز األنسولین 

  . ا في الّدمویبقى موجودً ، إلى الخالیا 
وبمرور الزمن ُیمكن أن یؤدي وجود الكثیر من السكر في الّدم إلى ظھور 
مشاكل خطیرة إذ یمكن أن یؤذي العیون والكلى واألعصاب، كما یمكن أن یؤدي إلى 

وُیمكن أن تصاب النساء الحوامل بمرض . أمراض القلب والسكتة الّدماغیة وغیرھا 
  ".مرض السكري الَحملي"ة باسم السكري الذي ُیدعى في ھذه الحال

ویعتبر السكري من األمراض المزمنة، إال أنھ من الممكن ضبط مستوى السكر 
ویتخذ ، وتختلف طریقة عالجھ من مریض إلى آخر ، في الدم ضمن المستوى الطبیعي

  . الطبیب القرارات المناسبة حول المعالجة األفضل لكل مریض على حدة
  

ویتعالج بعضھم ممن ال ، اتباع نظام غذائي خاص  وینبغي على مرضى السكري
وأما من تفرزه أجسامھم ، تفرز أجسامھم األنسولین بأخذه على ھیئة حقن أو كبسوالت 

، ولكن ال تستفید منھ الخالیا فیتم إدخال تعدیالت على نظامھم الغذائي وممارسة الریاضة 
. عض الحاالت إلى األنسولین وقد یحتاجون في ب، وقد توصف لھم بعض األدویة أحیاًنا 

)١(  

                                      
التابع للمعاھد )  (NIHSeniorHealthع اإللكتروني الرسمي لـصحة كبار السن الموق: انظر ) ١(

  ) NIH(الوطنیة األمریكیة للصحة 
http://nihseniorhealth.gov/diabetes/diabetesdefined/01.html  ،  

ي الرسمي لموسوعة الملك عبد هللا بن عبدالعزیز العربیة للمحتوى الصحي التابع والموقع اإللكترون  
  :للشؤون الصحیة بالحرسالوطني 
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  : كیفیة استخدام تقنیة النانو في عالج مرض السكري : ثانًیا 
  :الستخدام تقنیة النانو في عالج مرض السكري أكثر من طریقة منھا 

تساعد على الحفاظ أوتوماتیكًیا على المستویات ، حقنة یومیة للمصابین بالسكري .١
الحاجة إلى مراقبة ھذه المستویات بفحص  دون، المطلوبة للجلوكوز في الدم 

وتحتوي ھذه الحقنة على جزیئات مصنعة بتقنیة النانو ، الدم عدة مرات في الیوم 
وعند حقنھا تطلق األنسولین ببطء نحو مجرى الدم وفًقا لمستویات الجلوكوز ، 

 )١(. وعند وصول الدم للوضع الطبیعي تتوقف عن ضخ األنسولین ، في الدم 

وھذه الروبوتات ، لتنظیم مستوى الجلوكوز في الدم )٢( م روبوتات النانواستخدا.٢
وتقوم ھذه الروبوتات التي تحمل أجھزة ، الزالت تحت مرحلة البحث والتطویر 

استشعار مصغرة و تتعامل مع جھاز خارجي تظھر علیھ جمیع القراءات بدقة 
وتنظم ، ز في الدموتحدید مستوى الجلوكو، بالتحرك داخل جسم المریض، عالیة 

مما یغني ، وتطلق إشارات على أساس أوقات الغذاء المحدد ، ضخ األنسولین 
. المریض عن قیاس مستوى السكر وأخذ حقن األنسولین عدة مرات في الیوم  

)٣(  

                                                                                                   
 http://www.kaahe.org/health/ar/41.مرض-السكري-html ،  
-مرض-السكري/٤١-٤-مرض-السكري-عالج-http://www.kaahe.org/health/ar/41و
 htmlالسكري.

 ) . ١٦٣(ص ، النانو تكنولوجي : انظر ) ١(
لجزیئات النانویة یمكنھا التفاعل مع ا، أجھزة روبوتات ذات أبعاد نانویة : الروبوتات النانویة ھي ) ٢(

اآللة : والروبوت ھو ، ) ١٩١(ص ، النانو تكنولوجي بین األمل والخوف : انظر . والتعامل معھا 
: قاموس أكسفورد : انظر . المبرمجة التي تقوم تلقائًیا بسلسلة معقدة من اإلجراءات 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/robot?q=robot . 
تقنیات النانو إبداع : ، مقال بعنوان )  ١١٥ – ١١٤(، ص Nanotechnology 101:انظر ) ٣(

 ) . ٥٨(ص ، ھـ ١٤٢٤رجب ، ) ٥٥(العدد ، مجلة التدریب والتقنیة ، على مستوى الجزيء  
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حكم استخدام الروبوتات النانویة المنظمة لألنسولین في الدم خالل فترة : ثالًثا 
  :الصیام 

  )١(: ألسباب منھا ، ألنسولین التي تؤخذ تحت الجلد فإنھا ال تفطر إذا كانت حقن ا
بخالف اإلبر المغذیة ، وال تقوم مقامھما ، أنھا لیست في معنى األكل والشرب .١

. 

 .)٢(وھذا الیقین ال یرتفع إال بیقین مثلھ، أن الصیام ثابت بیقین .٢

العلل  وإذا كانت الروبوتات النانویة تشارك حقن األنسولین في نفس 
فال ، وتأخذ حكمھا ، أنھا تقاس علیھا  -وهللا أعلم  –السابقة فالذي یظھر 

  . یفطر بھا الصائم 

                                      
، في دورتھ العاشرة ، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ، جمع الفقھ اإلسالمي قرار م: انظر ) ١(

  ) : ھـ ١٤١٨صفر  ٢٨إلى ٢٣( في تاریخ ، المنعقدة في جدة 
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-1.htm، 

  ):٣٩٢٩(الفتوى رقم ، الدائمة لإلفتاء والموقع الرسمي للجنة  
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=ar&lan
g=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=93&searchScope=1
6&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&Search
Type=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&si
mple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkey
word=2161672171322161632171342161792171362171322171382171
34#firstKeyWordFound  

  :والموقع الرسمي للشیخ عبد العزیز بن باز، 
 http://www.binbaz.org.sa/mat/20165   

  :والموقع الرسمي للشیخ محمد بن عثیمین ، 
 http://www.binbaz.org.sa/mat/20165   .  

 ) . ١٦١(ص ، الممتع في القواعد الفقھیة )٢(
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  الخاتمة
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصالة والسالم  على نبینا محمد وعلى آلھ 

  :وصحبھ أجمعین ، وبعد 
، وأھم التوصیات  ففي ختام ھذا البحث أعرض أبرز النتائج التي توصلت إلیھا

 .فیما یتعلق بموضوع ھذا البحث 
  :أبرزالنتائج 

فھم المواد ذات المقیاسالنانوي، التي : تقنیة النانو باعتبارھا علًما على ِعلم ھي .١
نانومتر،حیثالظواھرالفریدةالتي ) ١٠٠-١(تتراوح أبعادھابین حوالي

 . والتحكم في ھذه المواد ، تتیحلتطبیقاتجدیدة  

انو لھا الكثیر من الفوائد والممیزات ؛ ولعل تغیر خصائص المواد عند تقنیة الن.٢
، والقدرة على ) مثل زیادة الصالبة ، كثافة السطوح ، وغیرھا ( المستوى النانوي 

التحكم بترتیب الذرات مما یغیر خصائصھا، ھو مما أعطاھا میزة على غیرھا من 
 .التقنیات 

  :أن یكون  الموقف من تقنیة النانو ال یخلو من.٣

 .المنع المطلق لھا وفرض الحظر علیھا -أ 

 . السماح المطلق بتطویرھا بال حد أو حاجز-ب 

ومراعاة قواعد السالمة في التعامل ، تقییدھا بضوابط وأنظمة تنظم استعمالھا -ج 
ولعل ھذا ھو أنسب ، مما یتیح االستفادة منھا وتجنب أضرارھا ، معھا

 . الخیارات وأكثرھا منطقیة 

 .لیست من مضاھاة خلق هللا المحرمة  –فیما یظھر  –لنانو تقنیة ا.٤

ما كان :الذي یترجح في ضابط التغییر المحرم لخلق هللا أن التغییر نوعان ، األول .٥
ما كان غیر : ثابًتا ال یزول فاألصل فیھ التحریم إال لحاجة أو مصلحة ، والثاني 

 . ثابت فاألصل فیھ اإلباحة إال ما نص على تحریمھ 

التعامل مع المادة الوراثیة باستخالص معلومات عنھا أو : " الھندسة الوراثیة ھي .٦
 "التغییر فیھا 

  :من ثالث حاالت   -إجماًال  -الھندسة الوراثیة ال تخلو .٧

فتكون ، أن تكون وسیلة لجلب المنافع للناس أو دفع الضرر عنھم : األولى 
  . مشروعة 

  . فتكون ممنوعة ، ضرر بالناس أن تكون وسیلة إللحاق ال: الثانیة 
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أن ال یعرف كونھا ضارة أو ال ، أو أن تكون لھا أضرار ومنافع ، أو أن : الثالثة 
ھو القول   -وهللا أعلم   –تكون لھا أضرارھا ومنافعھا نسبیة ، والذي یظھر في ذلك 

  .بمنعھا

ت أكثر أمانا یصعب القول بتعین استخدام تقنیة النانو في الھندسة الوراثیة وإن كان.٨
وحفظا للنفس وأقل في احتمالیة الضرر ،وال تتعین إال في حالة ما إذا كان في 

 . واستخدام غیرھا مظنة الضرر ، استخدامھا دون غیرھا فیھ حفظ للنفس 

، یصعب القول بتعین استخدام تقنیة النانو  لعالج السرطان وإن كانت أكثر أمانا  .٩
 .ة الضرر إال إذا كان  استخدام غیرھا مظن

تختلف مستحضرات التجمیل وكریمات الوقایة من أشعة الشمس النانویة في المنع .١٠
 :من وصول الماء إلى البشرة من عدمھ وھي على نوعین 

وھذه ال تمنع وصول الماء ، ما یتم استعمالھ ككبسوالت عن طریق الفم : األول -أ 
 .إلى البشرة

إن كان یشكل  طبقة : وعین وھو على ن، ما یتم وضعھ ككریمات على البشرة -ب 
فالبد من إزالتھ قبل الطھارة ، عازلة تقاوم الماء وتمنعھ من الوصول للجلد 
 . ، وإال فال یمنع وال تشترط إزالتھ قبل الطھارة 

 .الروبوتات النانویة المنظمة للسكر ال یفطر بھا الصائم .١١
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  أھم التوصیات
  

 .نیة النانو وطرق تفادیھا تكثیف الدراسات والبحوث فیما یتعلق بمخاطر تق.١

 .تطویر الدراسات والبحوث حول تقنیة النانو مواكبة لتطورھا السریع .٢

عدم المبالغة في إعطاء تقنیة النانو حجًما أكبر من حجمھا ال من ناحیة المبالغة في .٣
 .التخوف منھا أو في اعتبارھا منقًذا للبشریة 

ھ مضبوًطا بضوابط وأنظمة تتیح السماح بتطویر واستخدام ھذه التقنیة بشرط كون.٤
االستفادة منھا مع تجنب مخاطرھا ، مع مراعاة تطویر ھذه القواعد بصورة دوریة 

 . تتناسب مع تطور ھذه التقنیة 

إلزام المعامل والمصانع النانویة بإجراءات السالمة المناسبة وإجراء الفحوصات .٥
 .الدوریة للعاملین فیھا 

خاصة األدویة وما یمتصھ الجلد مباشرة  –ة النانو إخضاع المواد المصنعة بتقنی.٦
 .الختبارات إضافیة تتعلق بالسالمة قبل طرحھا في األسواق  –كالكریمات 

فرض أنظمة وقوانین تجرم من یسيء استخدام ھذه التقنیة وتطبیق العقوبات الرادعة .٧
 .بحقھ

ن منتجات وخدمات إعطاء أولویة عالیة للتوزیع العالمي لما ینشأ عن تقنیة النانو م.٨
السیما في الدول الفقیرة  –لتحقیق االستقرار العالمي وتحسین نمط الحیاة في العالم 

– . 

توفیر المعلومات الكافیة عن المواد النانویة من قبل الشركات المنتجة للمواد .٩
 .والمنتجات النانویة بوصف المادة ومخاطرھا المحتملة 

د والمنتجات النانویة وبین الحكومات في دعم التعاون بین الشركات المنتجة للموا.١٠
 .األبحاث في ھذا المجال 

 .تجنب استخدام المواد التي قد تضر بالصحة قدر اإلمكان .١١

  .قیام المخترعین في ھذا المجال بتسجیل اختراعاتھم دون تأخیر لحفظ حقوقھم .١٢
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  فھرس المراجع
 القران الكریم 

  )الكتب والرسائل العلمیة(
  )أ(

كنوز أشبیلیا للنشر ، سعد بن عبدالعزیز الشویرخ / للدكتور، ھندسة الوراثیة أحكام ال.١
 . ھـ  ١٤٢٨، الطبعة األولى ، الریاض ، والتوزیع 

، دار الكتب العلمیة ، لتاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي ، األشباه والنظائر .٢
 .ھـ ١٤١١، الطبعة األولى ، بیروت 

لعلي بن مخمد البزدوي ، ) معرفة األصول كنز الوصول إلى(أصول البزدوي .٣
 . ط.كراتشي، د، مطبعة جاوید بریس، الحنفي

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، محمد األمین بن محمد المختار الشنقیطي ، .٤
 .ھـ١٤١٥دار الفكر ، بیروت ، 

  )ت(
مسعود  ألبي محمد الحسین بن، ) معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي .٥

محمد عبدهللا النمر وعثمان جمعة ضمیریة وسلیمان مسلم الحرش : تحقیق ، البغوي 
 .ھـ١٤١٧، الطبعة الرابعة ، الریاض، دار طیبة، 

یاسر إبراھیم وغنیم عباس : تفسیر السمعاني ، لمنصور بن محمد السمعاني ، تحقیق .٦
 .ھـ  ١٤١٨غنیم ، دار الوطن ، الریاض ، 

، لمحمد بن جریر الطبري ، ) امع البیان في تفسیر آي القرآن ج( تفسیر الطبري  .٧
 .الطبعة األولى ،  دار ھجر ، مكتب التحقیق بدار ھجر: تحقیق 

أحمد : تحقیق ، لمحمد بن أحمد القرطبي ، ) الجامع ألحكام القرآن ( تفسیر القرطبي .٨
 ١٣٨٤، الثانیة الطبعة ، القاھرة ، دار الكتب المصریة ، البردوني وإبراھیم أطفیش 

 .ھـ 

 ١٤١٧، بیروت ، دار الفكر ، البن أمیر الحاج ، التقریر والتحبیر في علم األصول .٩
 . ھـ 

أسیل / قحطان الخزرجي والدكتورة/التقنیة النانویة ودوره في حیاتنا ، للدكتور.١٠
 . م ٢٠١٣رنا عنائي ، دار الیازوري ، عمان ، /الزبیدي والدكتورة 

/ الدكتور: واد آدمز ، الترجمة باعتماد/ للیندا ویلیامز و الدكتورتكنولوجیا النانو ، .١١
 . م  ٢٠٠٧خالد العامري ، دار الفاروق ، القاھرة ، 
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 )ح(
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من جامعة ( ، حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات .١٢

 . كترونیة نسخة إل، م  ٢٠١١ – ٢٠١٠، لتوفیق سلطاني ، ) باتنة  –الحاج لخضر 

، لألستاذ الدكتور ناصر المیمان ، حكم تحدید جنس الجنین في الشریعة اإلسالمیة .١٣
بحث منشور إلكترونیا على الموقع  الرسمي لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 :
/www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/reshttp:/

27/Pages/7_23.aspx 

 )ر(
: تحقیق ، لعبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ، روضة الناظر وجنة المناظر .١٤

، الریاض ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، عبدالعزیز السعید / الدكتور
 .ه  ١٣٩٩، الطبعة الثانیة 

  )ص(
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا ( خاري صحیح الب.١٥

/ د: تحقیق ، لمحمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ،  ) علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 
 .ھـ ١٤٠٧، الطبعة الثالثة ، بیروت ، دار ابن كثیر ، مصطفى دیب البغا 

، بیروت ، تب اإلسالمي المك، لمحمد ناصر الدین األلباني ، صحیح الجامع الصغیر .١٦
 ھـ  ١٤٠٨، الطبعة الثالثة 

دار إحیاء ، محمد فؤاد عبدالباقي : تحقیق، لمسلم بن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم .١٧
 . ط.د، بیروت ، التراث العربي

  )ض( 
نور الدین مختار : لألستاذ الدكتور ، الضوابط الشرعیة لبحوث الجینوم البشري  .١٨

 إلكترونیا بحث منشور ، الخادمي 

http://www.cags.org.ae/e1khadami.pdf . 

  )ع( 
للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن ،العدة في أصول الفقھ .١٩

 . ھـ  ١٤١٠، الطبعة الثانیة ، بدون ناشر ، أحمد المباركي / د: تحقیق ، الفراء 

  )غ(
، لمحمد ناصر الدین االلباني ، غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام .٢٠

 .ھـ  ١٤٠٥، الطبعة الثالثة ، بیروت ، المكتب اإلسالمي 

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res27/Pages/7_23.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res27/Pages/7_23.aspx
http://www.cags.org.ae/e1khadami.pdf
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مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، ألبي عبید القاسم بن سالم ، غریب الحدیث .٢١
  . ھـ  ١٣٨٤، الھند، بحیدر آباد الدكن

  )ف(
دار ، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ، صحیح البخاري  فتح الباري شرح.٢٢

  . ھـ  ١٣٧٩، بیروت ، المعرفة 

فتحالقدیرالجامعبینفنیالروایةوالدرایةفیعلمالتفسیر،لمحمدبنعلیالشوكاني،دارالفكر،بیرو.٢٣
 .ھـ  ١٤٠٣ت،الطبعة األولى، 

د بن ألبي العباس أحم، مع ھوامشھ ) أنوار البروق في أنواء الفروق ( الفروق .٢٤
 . ھـ  ١٤١٨، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، خلیل منصور: تحقیق ، إدریس القرافي 

  )ق(
القاموسالمحیط ، لمحمدبنیعقوبالفیروز آبادي ، دارإحیاءالتراثالعربي ، بیروت .٢٥

 .ھـ١٤١٢،الطبعة األولى ، 

  )ل(
 .  الطبعة األولى، بیروت ، دار صادر ، لمحمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب .٢٦

  )م(
مجلة بحوث جامعة ، سعید العمعوم : بحث للدكتور ، مشكالت التعامل مع األعداد .٢٧

 ) . م٢٠٠٢(، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة ، حلب 

، المعجم الوسیط ، إلبراھیم مصطفى وأحمد الزیات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار .٢٨
 . ط.د. مجمع اللغة العربیة: تحقیق 

العلوم في الحدود والرسوم ، لعبد الرحمن جالل الدین السیوطي ، مكتبة معجم مقالید .٢٩
  .ھـ ١٤٢٤اآلداب ، القاھرة ، الطبعة األولى ، 

 محمد:تعلیق  القصارالمالكي، بن عمر بن علي الحسن المقدمة في األصول ، ألبي.٣٠
 .م١٩٩٦الطبعة األولى ،  اإلسالمي، بیروت ، دارالغرب السلیمان ، الحسین بن

متع في القواعد الفقھیة ـ لمسلم بن محمد الدوسري ، دار زدني للنشر والتوزیع ، الم.٣١
 ھـ  ١٤٢٨الریاض، الطبعة األولى، 

: الموافقات ، إلبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي ، تحقیق .٣٢
 . ھـ  ١٤١٧مشھور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الجیزة ، الطبعة األولى ، 

  )ن(
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علي محمد علي عبدهللا ، مكتبة الدار / النانو تكنولوجي بین األمل والخوف ، للدكتور.٣٣
 . م  ٢٠١٢العربیة للكتاب ، القاھرة ، الطبعة األولى ، 

النانو تكنولوجي ،لصفات سالمة ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، الطبعة األولى ، .٣٤
 . ھـ  ١٤٣٠

  )و(
، محمد الربیعي : للدكتور ، راثة البشریة والطبیة أساسیات الو، الوراثة واإلنسان .٣٥

صادر ضمن سلسلة كتب ثقافیة شھریة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
 .م  ١٩٨٦أبریل ، الكویت ، عالم المعرفة ، واآلداب 

  )المراجع األجنبیة(
36.Nanotechnology health and environmental risks , Jo Anne 

Shathin , 2013 by Taylor & Francis Group ,LLC printed in 
USA . 

)المواقع اإللكترونیة(  
 http://www.oxforddictionaries.com:قاموس أكسفورد .٣٧

 الملتقى الفقھي .٣٨

 :p://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=htt١٢٦٧ 

 http://www.themwl.orgالموقع الرسمي لرابطة العالم اإلسالمي .٣٩

التابع للمعاھد الوطنیة )  (NIHSeniorHealthالموقع الرسمي لـصحة كبار السن .٤٠
 /NIH (http://nihseniorhealth.gov(األمریكیة للصحة 

 http://www.alifta.net:الموقع الرسمي للجنة الدائمة لإلفتاء .٤١

  http://www.binbaz.org.sa:الموقع الرسمي للشیخ عبد العزیز بن باز .٤٢

 :لرسمي للشیخ محمد بن عثیمین الموقع  ا.٤٣

   http://www.ibnothaimeen.com 

 www.nano.gov:الموقع الرسمي لمبادرة تقنیة النانو الوطنیة األمریكیة .٤٤

 http://www.cancer.org:الموقع الرسمي لمجلس السرطان األسترالي .٤٥

 : التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ، الموقع الرسمي لمجمع الفقھ اإلسالمي .٤٦

http://www.fiqhacademy.org.sa 
، ھیة الھندسة الوراثیة مقاربة فق،الموقع الرسمي لمركز تعریب العلوم الصحیة .٤٧

 للدكتور أحمد محمد كنعان

http://www.oxforddictionaries.com/
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1267
http://www.themwl.org/
http://nihseniorhealth.gov/diabetes/diabetesdefined/01.html
http://www.alifta.net/
http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.nano.gov/
http://www.cancer.org/
http://www.fiqhacademy.org.sa/
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http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072
.htm 

الموقع الرسمي للموسوعة البریطانیة .٤٨
:http://www.britannica.com/search?query=genetics  .  

الموقع الرسمي لموسوعة الملك عبد هللا بن عبدالعزیز العربیة للمحتوى الصحي .٤٩
 http://www.kaahe.org:التابع للشؤون الصحیة بالحرس الوطني 

٥٠.www.foresight.org . 

التابعة لكلیة ألبرت )  The Doctor`s Tablet Blog(الصفحة اإللكترونیة .٥١
 http://blogs.einstein.yu.edu: إنشتاین للطب من جامعة یشیفا األمریكیة  

٥٢.http://www.raeng.org.uk/news/publications/list/reports/nano
science_nanعotechnologies.pdf 

 )الدوریات والمقاالت والندوات وبراءات االختراع ( 
رجب ، )٥٥(لعدد ا، مجلة التدریب والتقنیة، )تقنیات النانو إبداع على مستوى الجزيء (.٥٣

 ) .٥٨(ص ،ھـ١٤٢٤

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?langua
gename=ar&View=Page&PageID=13694&PageNo=1&BookI
D=2 

مجلة ، عبد العزیز الكریم/ مقال لألستاذ الدكتور ، ) الجینومالبشري كتاب الحیاة  (.٥٤
من الموقع اإللكتروني الرسمي للھیئة العالمیة ، العدد السابع ، اإلعجاز العلمي 

 :لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-
and-Life-Sciences/338-The-human-genome 

 ]. ١٠٢٣[ الصادرة عن جامعة الملك سعود ،  العدد رقم) رسالة الجامعة ( صحیفة .٥٥

: والدكتور ، للدكتورعبدالرحمنبنعلیالمھنا ، )المبادرةالوطنیةالسعودیةلتقنیةالنانو(.٥٦
 ) .ھـ ١٤٢٨(، ربیعاآلخر ، ) ٨٢(العدد ، مجلةالعلوموالتقنیة ، دحامإسماعیاللعاني

بتاریخ ، أقیمت في الخبر، زین یماني: للدكتور ، ندوة عن تقنیة النانو .٥٧
 ).ھـ ٢٨/٤/١٤٣١(

٥٨.The Ethics of Nanotechnology : 

http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072.htm
http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072.htm
http://www.acmls.org/MedicalArabization/10thIssue/mj1072.htm
http://www.britannica.com/search?query=genetics
http://www.kaahe.org/
http://www.foresight.org/
http://blogs.einstein.yu.edu/
http://www.raeng.org.uk/news/publications/list/reports/nanoscience_nanotechnologies.pdf
http://www.raeng.org.uk/news/publications/list/reports/nanoscience_nanotechnologies.pdf
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=13694&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=13694&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=13694&PageNo=1&BookID=2
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/338-The-human-genome
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Medicine-and-Life-Sciences/338-The-human-genome
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 http://www.nanotech-now.com/ethics-of-
nanotechnology.htm 

٥٩.How Safe Are Nanoparticles? ,By : Associated Press , 
(12/11/2005) 

http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/12/6
9808 

  

http://www.nanotech-now.com/ethics-of-nanotechnology.htm
http://www.nanotech-now.com/ethics-of-nanotechnology.htm
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/12/69808
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/12/69808

	1. العلاج الجراحي : وهو أحد طرق علاج السرطان وتشخيصه , لكن ميل السرطان لغزو أنسجة أخرى والانتقال إلى مناطق بعيدة تحد من فعالية هذا العلاج (�).
	2. العلاج الإشعاعي: ويتم باستخدام موجات أو جسيمات عالية الطاقة لتدمير أو إتلاف الخلايا السرطانية (�) ,وهذا العلاج يعمل على إتلاف وتدمير المادة المورثة في الخلايا (DNA)، مما يؤثر على انقسامها, وهذا العلاج يؤثر على الخلايا السرطانية والسليمة, إلا أن معظم الخلايا السليمة تتعافى من الأثر الإشعاعي(�). 
	�
	3. العلاج الكيميائي : يتم فيه استخدام أدوية وعقاقير كيميائية لتدمير الخلايا السرطانية(�), وهذه الأدوية غير محددة الهدف فقد تستهدف الخلايا السرطانية والسليمة على حد سواء(�).
	4. العلاج المستهدف :ويتم باستخدام أدوية دقيقة تستهدف بروتينات تظهر في الخلايا السرطانية فتمنعها من النمو والانتشار فيما تمر الخلايا السليمة (�),  إلا أنه ورغم استهدافه للخلايا السرطانية قد يؤثر على الخلايا السليمة (�) , فهو من الناحية الفنية يعتبر من العلاجات الكيميائية إلا أنه لا يعمل بنفس طريقتها , فهو أقل حدة من حيث الأضرار الجانبية من العلاجات الكيميائية الأخرى (�). 
	5. العلاج المناعي:ويتم فيه استخدام أجزاء معينة من جهاز المناعة لمكافحة المرض , حيث يحفز جهاز المناعة جسم المريض للقضاء على الخلايا السرطانية , ويسمى أيضًا بالعلاج البيولوجي , ويمكن أن يتم بعدة طرق , ويناسب بعض أنواع السرطان أكثر من بعضها ولكنه في أكثر الحالات يتم استخدامه مع أنواع أخرى من العلاج . (�)
	6. العلاج بتقنية النانو : يتم علاج السرطان بتقنية النانو بأكثر من طريقة , وذلك اعتمادًا على صغر حجم المواد النانوية , وخصائصها الضوئية والبصرية (�) , ومن تلك الطرق : توجيه أنابيب الكربون النانوية (�)– والتي قد تصل درجة حرارتها المئوية إلى سبعين درجة خلال مئة وعشرين ثانية إذا تم تعريضها للأشعة تحت الحمراء– إلى الخلايا السرطانية دون السليمة , ثم يتم تعريض المريض للأشعة تحت الحمراء , فتتدمر الخلايا السرطانية بفعل الحرارة العالية , وميزة هذه الطريقة أن الأشعة تحت الحمراء لا تضر الخلايا السليمة . (�)



