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 خلص   اللخلة  الرباة امل
 : هذا البحث بعنوان 

   "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي
 ناولته في مقدمة،ومبحث تمهيدي،وستة مباحث،وخاتمة بيانها كالتالي:

جعلتهههه فهههي تعريههها الخاليههها الجذعيهههة، وو يفتهههها،  املبحثثثل اليديةثثث  
  وخصائصها، وأنواعها، ومصادرها،
: بههالتعرا علهها مصههالس ومفاسههد العههالج باسههتخدام وخصصثثا املبحثثل ا و 

 الخاليا الجذعية والموازنة بينهما .
: تناولت فيه حكم الحصول علا الخاليا الجذعية مهن اللقهائس املبحل الثلني 

 الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب.
نهة البشهرية تكلمهت عهن اسهتخراج الخاليها الجذعيهة مهن األج :املبحل الثللل

 المجهضة.
: تحهدتت فيهه عهن حكهم الحصهول علها الخاليها الجذعيهة عهن املبحل البااث 

 طريق االستنساخ العالجي.
فصلت القول في حكم الحصهول علها الخاليها الجذعيهة مهن  :املبحل اخللمس

 األنسجة المنفصلة الستخدامها في العالج .
   اليا الجذعية.كان في ضوابط العالج باستخدام الخ:املبحل السلدس 

 وذيلتها بأهم النتائج والتوصيات. وأخريًا اخللمت ،
 : الكخلدلت ال ال 

مصهههالس . المصهههادرالنهههوا ، األ ، صخصهههائال، ائاو هههالالخاليههها الجذعيهههة،  
اللقههائس الفائضههة مههن مشههاريع أطفههال ههه  اسههتخراج الخاليهها الجذعيههة مههن: مفاسههد.الو 

 هاألنسجة المنفصلة  . هستنساخ العالجي.اال ه األجنة البشرية المجهضة  ه األنابيب 
 ضوابط.ال
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Abstract of the research in Arabic 
Ruling on stem cell therapy in Islamic jurisprudence 

"A comparative study" 
I dealt with an introduction, a preliminary study, six questions, and 
the conclusion of the statement as follows: 

The introductory course made it in the definition of stem cells, their 
function, characteristics, types, sources، 
The first topic: To identify the interests and disadvantages of 
treatment using stem cells and balance between them. 

The second topic dealt with the rule of obtaining stem cells from the 
surplus intake of piping projects. 

The third topic: I talked about the extraction of stem cells from 
human embryos aborted. 

The fourth topic: I talked about the ruling on access to stem cells 
through therapeutic cloning. 

The fifth topic: The rule in the rule of obtaining stem cells from 
separate tissues for use in treatment is separated. 
The sixth topic: was in the controls of treatment using stem cells. 

And finally the conclusion, and its tail with the most important 
findings and recommendations 



 

  

 

 
 "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي

 

175 

 
الحمههد ا العلههي القهههار، مقههدر األكههدار، ومكههور الليههل علهها النهههار، تبصههر  

 ألولا األلباب واألبصار.
د علهها جميههع  الئههه ونعمههه التههي ال تعههد وال هغ الحمهههأحمههد اا ه تعههالا ه أبلهه

تحصا، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن ال إله إال اا ، وأشهد أن محمدًا عبهد  
 وسالمه عليه، وعلا  لهه وأصهحابه الاهر الميهامين، والتهابعين، ورسوله؛ صلوات اا

 ومن سار علا دربهم إلا يوم البعث الع يم.
 أما بعد،،،،

فهه ن مههن أشههرا العلههوم  وأجلههها علهها اإلطههالق العلههوم الشههرعية، ألنههها تبههين 
أسهههرار الملهههة الحنيفيهههة؛وفي مقدمهههة العلهههوم الشهههرعية علهههم الفقهههه؛فهو أع هههم علهههوم 

رًا، وأعمههههها نفعههههًا، إذ هههههو منههههار األحكههههام الشههههرعية، ومتههههار الفتههههاو  الشههههريعة كههههد
الفرعية؛فالحاجة إلا علم الفقه باكية ومتجدد  بتجدد الحيها  وتطورهها وتقهدمها، مهن 
أجل الوصول إلا أحكام ما يستجد من حوادث وكضايا إلا أن يهرث اا األر  ومهن 

 عليها.
الخاليهههها الجذعيههههة فههههي ومههههن هههههذ  القضههههايا المسههههتجد ، كضههههية اسههههتخدام 

ن الجسهم فهي مع هم األحيهان لهن العالج،ألنها تانينا عن زراعة األعضها  البشهرية؛أل 
؛أمها اسهتخدام الخاليها  يقبل هذ  األعضا الجديد  ويرفضها؛ ألنها غريبة عن الجسهد

فهههي تكهههوين األعضههها  التالفهههة ،أو إصهههالحها؛ فالجسهههم عهههاد  يقبلهههها ولهههن  الجذعيهههة
؛فمهها هههي حقيقههة الخاليهها الجذعيههة  ،ومهها هههي  جسههد نفسهههيرفضههها ؛ألنههها مههن ال

أنواعههها، ومصههادرها، وو ائفههها  ومهها هههي المفاسههد والمصههالس التههي تصههاحب هههذا 
االستخدام ، وما هي أحكام استخدام الخاليا الجذعية في العالج   وما هي الضهوابط 

 الشرعية التي تصاحب هذا العالج  .
أجوبههة محههدد ، وواضههحة، وصههريحة،  فكانههت كههل تلههل األسههئلة بحاجههة إلهها 

ة لتأكيهد ووضهوه ههذ  ومتكاملة حول موضو  العالج بالخاليا الجذعية؛ ولعهل الحاجه
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بال شل لكل من يريد استخدام الخاليا الجذعيهة فهي العالج،كهل  ضروري   األجوبة أمر  
)حكهم العهالج بالخاليها الجذعيهة  ذلل كان دعو  للبحث فهي ههذ  القضهية ووسهمتها بهه

 ("دراسة مقارنة"لفقه اإلسالميفي ا
كضية الخاليا الجذعية  من القضايا التهي فرضهتها الحيها  المتطهور  . أهدة  املوضوع:

والتقدم الهائل الذي حدث فهي المجهال الطبهي فهي العصهر الحهالي؛ فالسهاحة العالميهة 
فههي الواكههع  وكههان لههذلل صههد  امههت ت بمراكههز اسههتخدام الخاليهها الجذعيههة فههي العههالج

تجلس فيه مع أصدكا  خاصة األطبها  مهنهم، أو فهي العمهل،  ااش، فلم يمر يومً المع
لهههذا  أو حتهها الفتههاو  التههي تعههر  علهها العلمهها  إال وتطههره هههذ  القضههية؛ فكههان

فهي حياتنها؛ خاصهة إذا كهان ههذا االسهتخدام داخهل فهي حيهز  مهم الموضو  حيزًا كبير  
ذا الموضههو  مهههم فههي حياتنهها الضههرور  الشههرعية ،أو الحاجههة ؛ فههال شههل أن متههل ههه
 الفردية والمجتمعية؛ألنه متعلق بحف  النفس البشرية.

توجههد عههد  أسههباب ودوافههع جعلتنههي أكتههب فههي هههذا  أسثثبلا الكيلاثث  ه هثثضي ال  ثثة :
 الموضو  من أهمها:

تميزت هذ  القضية بخصوصية تجعلها جدير  بالبحث والتأمل ،وأهميتهها جها ت   -1
  اإلنسهان، وسهالمته، وصهحته ،وال شهل أنهها أمهورًا من منطلق أنها تتعلهق بحيها

في مقدمة القضايا الهامة التي البد من بحتها؛إذ إنهها تتعلهق بضهرور  مهن  يتأت
 الضرورات الخمس التي أمر الشار  بحف ها،وهي النفس .

يوجههد علهها السههاحة الطبيههة كتيههر مههن أنههوا  العههالج بالخاليهها الجذعيههة ، وتتبنهها  -2
في هذا المجال  التنفيهذ لهها؛ فهأي األنهوا  منهها يجهوز اسهتخدامه  المراكز العاملة

 في العالج ،وأيها ال يجوز استخدامه  .
هههذ  القضههية مههن القضههايا التههي تسههتدعا ن ههرًا فقهيههًا وطبيههًا عميقههًا، وبحتههًا جههادًا -3

 للوصول إلا أحكام فقهية صائبة.
، متهل ههذ  القضهايا  حاجة األطبا  خاصة، والناس عامة لمعرفة حكم الشر  فهي-4

حتها ال يلجههأوا إلها القواعههد الاربيههة للطهب التههي تسههعا للتطهور دائمههًا ،وال يعنيههها 
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 أبدًا أنها تخالا الشريعة أم توافقها.
 إضافة هذا الجهد للمكتبة الفقهية. -5

 يتلخص منهج البحث في اآلتي: منيج ال راس :
درال الهروابط : سلكت المنهج االستقرائي، تم التحليلي في فههأولً  م الجزئيهات واد

بينها، ومحاولة ضبط مصهادر الخاليها الجذعيهة مهن خهالل تلهل الهروابط، واسهتخدمت 
المههنهج العلمههي فههي طريقههة االسههتنباط، والتوتيههق والصههياغة مركههزًا علهها الدراسههات 

 الحديتة التي اعتنت بالمسألة، واالهتمام بالجانب التأصيلي منها.
 حتية التالية:تتبعت الخطوات الب :ثلنةلً 

كمههت بههالتركيز علهها اسههتخدام  الخاليهها الجذعيههة فههي العههالج فقههط؛ دون التطههرق -1
أو مسههألة العههالج الجينههي؛ ألن المعههول  لموضههو  التجههارب واألبحههاث العلميههة ،

عليه فهي العهالج بالجينهات ههو النقهل المباشهر لها؛ههذا ههو األكتهر اسهتعمااًل فهي 
وال يحتاج األطبها  إلها نقهل الجينهات باسهتعمال العالج ؛وذلل لبساطتها النسبية، 

 الخاليا الجذعية الحية إال بصفة نادر .
 عزوت اآليات القر نية إلا سورها مع ذكر ركم اآلية،وبيان وجه االستدالل منها.-2
وفقهًا ل صههول العلميههة الحديتيههة ، خرجهت األحاديههث النبويههة تخريجهًا علميههًا سههليماً -3

 المعتمد .
ضني مسألة من المسائل التي تتعلق بالبحث تناولها الفقها  القهداما عندما تعتر -4

 تقصيتها من مصادرها األصلية المعتمد  في كل مذهب.
عند أول ذكر للمرجع أوالمصدر، اذكهر اسهم المفلها كهاماًل ،أو شههرته، مهع ذكهر -5

الجز  والصفحة، ودار الطبهع، وسهنة الطباعهة، بعهد ذلهل أشهير إلها اسهم المرجهع 
مصدر ومفلفه مع الجز  والصفحة فقط ؛ما لم يكن متشابهًا مع غير  فحينهها أوال

 اذكر اسم المفلا مع المرجع أو المصدر لرفع اإلبهام .
تقصههيت التعمههق فههي البحههث مههع اإليجههاز غيههر المخههل، وسهههولة األلفهها  ووضههوه -6

 عزو.التراكيب،متجنبًا االستطراد والحشو، مراعيًا الدكة واألمانة في النقل وال



 

  

 

 
 "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي

 

178 

أنهيههت بحتهها بخاتمههة اشههتملت علهها أهههم مهها توصههلت إليههه مههن نتههائج، يعقبههها -7
 توصيات كانت أشبه بالحلول المقترحة لمشكالت هذ  القضية.

 كمت بعمل فهارس تفصيلية للبحث.-8
 أه اف البحل: 

ه التعرا علا الخاليا الجذعية، ومعرفة حكم اسهتخدامها فهي العهالج، والوكهوا علها 
مصهههالس التههي تصهههاحب ههههذا االسههتخدام ، خاصهههة وأنههه يوجهههد علههها المفاسههد وال

السههاحة اإلعالميههة والطبيههة الكتيههر مههن المراكههز التههي تعمههل فههي هههذا  المجههال ، 
 .يج لها، فأي األنوا  منها مشرو  وأيها محرموتتبنا وسائل اإلعالم الترو 

يمهها ههه تحديههد وتقههديم دراسههة علميههة متخصصههة تفيههد النههاس عامههة،واألطبا  خاصههة ف
 يتعلق بحكم استخدام مصادر الخاليا الجذعية في العالج. 

ههه الوكههوا علهها دراسههة تفصههيلية تجمههع بههين الفقههه الههواكعي والعلههم التجريبههي؛ إذ إن 
النوازل والوكائع الطبية غير متناهية، ويميزها فهي عصهرنا ههذا أنهها تحمهل طهابع 

راعات الطبية والتورات العصر الموصوا بالتعقيد والتشابل، والمتميز كذلل باالخت
 فيها بع  الفتاو  العاجلة،أو الفردية . يالتقنية؛ فال يكف

ه الن ر في هذ  النوازل إل ههار الحكهم الشهرعي ؛إذ إن عهدم الن هر فيهها ،أو التخهبط 
فههي أحكامههها يتنههاك  مههع صههالحية الشههريعة لكههل زمههان ومكههان ومعالجههة أحههوال 

لقهوانين الوضهعية؛فيتنحا بسهبب ذلهل الناس ؛مما يفسس المجال بسهن األن مهة وا
 التشريع الرباني تدريجيًا عن التطبيق والعمل به.

ههه بيههان أن البحههث فههي هههذ  النههوازل الطبيههة وجمههع المتفههرق منههها ،وا هههار القواعههد 
 والضهههههوابط الفقهيهههههة التهههههي تضهههههبط ههههههذا االسهههههتخدام؛ يكسهههههب الفقهههههه تجديهههههداً 

لحقيقي الهذي صهنا مهن أجلهه؛ ومعاصر ؛فيفسس المجال إلعطا  هذا العلم دور  ا
ويتبت أنه صالس لكل زمان ومكان؛بفضل ما تتميز به نصوصه وكواعد  بالمرونة 

 وكابلية التطبيق.
ههه حاجههة المسههلمين الههذين يدرسههون فههي التخصصههات الطبيههة الفقهيههة لمعرفههة أحكههام 
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الشهريعة اإلسهالمية؛  لهئال يقهع التنهاك  واالنفصهام عنهدهم بهين العلهم التجريبهي، 
 لعلم الشرعي.وا

بعد البحث وجدت دراسات متنوعة في موضو  الخاليها الجذعيهة:  ال راسلت السلا  : 
بعضها مهتم بهأنوا  الخاليها الجذعيهة وضهوابط اسهتخدامها ،وبعضهها مههتم بالجانهب 
التقنههي والجينههي ،والههبع  اآلخههر مهههتم بالجانههب الفقهههي السههتخدام الخاليهها الجذعيههة 

 بصفة عامة.
سهة ه فيمها أعلهم ه أفهردت حكهم  العهالج بالخاليها الجذعيهة؛ كمها فهال توجهد درا

 فعلت وركزت علا جميع المصادر .
فبع  الدراسات تناولت بع  المصادر للخاليا الجذعيهة ، وبعضهها تنهاول  

 مسائل الخاليا الجذعية بصفة عامة،من ذلل علا سبيل المتال ال الحصر:
ذعيهة بهدياًل لنقهل األعضها  "دراسهة : حكم اسهتخدام الخاليها الجال راس  ا وىل

مقارنهههة"،بحث مقهههدم لنيهههل درجهههة الهههدكتورا  فهههي الدراسهههات اإلسالمية،تخصهههص فقهههه 
مقارن،للباحتة: ريا رحمة اا سهليمان رحمهة ،جامعهة أمهدرمان اإلسهالمية بالسهودان 

 م  .2016هه/1437لعام 
تخدام ويالحهه  علهها هههذ  الدراسههة أن الباحتههة لههم تتعههر  لموضههو  العههالج باسهه

الخاليا الجذعية ؛ وكان اهتمامها منصبًا علا العالج الجيني باستخدام الخاليا الجذعية 
،وهو النقل المباشر لها دون الحاجة للخاليا؛وذلل لبساطتها النسهبية ،وههذا ههو األكتهر 
استعمااًل في العالج،وال يحتاج األطبا  إلا نقهل الجينهات باسهتعمال الخاليها الجذعيهة إال 

 نادر ؛ولذلل لم أتناول هذ  المسألة؛ألنها غير داخلة في نطاق البحث.بصفة 
:أحكهام الخاليها الجذعيهة دراسهة فقهيهة تهأليا د/ عبهد اإللهه  ال راس  الثلنة 

شبيليا للنشر والتوزيع وهذا المفلها ذكهر إبن مزرو  بن عبد اا المزرو  ،كتاب نشرته دار كنوز ا
ن  حصههر للمصههادر التههي تسههتخرج كنههت كههد تميههزت عنههه بعمههل عههد  مصههادر للخاليهها الجذعيههة ،واد

 منها الخاليا الجذعية،وحكم استخدام هذ  المصادر في العالج .
الخاليها الجذعيهة وأترهها علها األعمهال الطبيهة والجراحيهة مهن  :ال راس  الثللث 

من ههههور إسههههالمي، إعههههداد :إيمههههان مختههههار مختههههار مصههههطفا ،كتههههاب أصههههله رسههههالة 
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م.وهذا المفلها 2012ة الوفا  القانونية باإلسكندرية، ط أولا سنة دكتورا ،نشرته مكتب
أسهههب فههي تنههاول بعهه  الموضههوعات التههي لههم يكههن لههه بههها صههلة وطيههد  كاإلجههها  
،واالستنساخ، والتلقيس الصناعي ، وزراعة األعضا  ،فهذ  الموضوعات تهأتي تبعهًا فهي 

إلهها بعهه  أحكههام مصههادر البحههث وال تكههون أصههاًل كمهها فعلههت الباحتههة ،وأيضههًا أشههارت 
 الخاليا الجذعية تبعًا ولم تذكرها أصاًل.

الرضا  في نقل الخاليا الجذعيهة دراسهة تأصهيلية فهي كهوانين : ال راس  الباار 
نقههل وزراعههة األعضهها  البشههرية مقارنههة بأحكههام الفقههه اإلسههالمي ،د/حمههدي أحمههد سههعد 

لعههههدد السههههادس أحمههههد، بحههههث منشههههور بمجلههههة كليههههة الشههههريعة والقههههانون بطنطهههها، ا
 م.2011هه/1432والعشرون،لعام 

هذ  الدراسة اهتمهت بالتقعيهد والتأصهيل القهانوني  دون التطهرق السهتخدام أي  
مصدر من مصادر الخاليها الجذعيهة ،ولهم يتطهرق لموضهو  بحتها أصهاًل،وكان اهتمامهه 
 منصههبًا علهها تههوافر الرضهها  فههي نقههل وزراعههة األعضهها  البشههرية مههن الناحيههة القانونيههة

 والشرعية .
إلا غير ذلل من الدراسات التي اعتمدت عليها في التوتيق والنقهل وأتبتهها فهي 

 هامش البحث،وفي فهرس المصادر والمراجع لمن أراد الوكوا عليها.
سههوا تنههت م الخطههة بمشههيئة اا _ تعههالا _ فههي مقدمههة، ومبحههث  خطثث  البحثثل:

 وخاتمة بيانها كالتالي: تمهيدي وستة مباحث ،
تعريهها الخاليهها الجذعيههة، وو يفتههها، وخصائصههها،  :ل اليديةثث   املبحثث

 وأنواعها، ومصادرها، وفيه تالتة مطالب.
 تعريا الخاليا الجذعية لاة واصطالحًا.: املطخلب ا و 

 و يفة الخاليا الجذعية، وخصائصها. :املطخلب الثلني
 أنوا  الخاليا الجذعية ،ومصادرها. :املطخلب الثللل
صالس ومفاسد العالج باستخدام الخاليا الجذعية ،وفيه تالتة م :املبحل ا و 

 مطالب:
 : المصالس المترتبة علا العالج باستخدام الخاليا الجذعية.املطخلب ا و 
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 : المفاسد المترتبة علا العالج باستخدام الخاليا الجذعية.املطخلب الثلني
ا العههالج باسههتخدام الموازنههة بههين المصههالس والمفاسههد المترتبههة علهه :املطخلثثب الثللثثل

 الخاليا الجذعية.
حكم الحصول علا الخاليا الجذعية من اللقائس الفائضهة مهن  :املبحل الثلني

 مشاريع أطفال األنابيب.
استخراج الخاليا الجذعية من األجنة البشرية المجهضة وفيه  :املبحل الثللل

 مطلبان:
 نة المجهضة عمدًا.حكم الحصول علا الخاليا الجذعية من األج :املطخلب ا و 

 حكم الحصول علا الخاليا الجذعية من األجنة المجهضة تلقائيًا. :املطخلب الثلني
حكهههم الحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة عهههن طريهههق االستنسهههاخ  املبحثثثل البااثثث :

 العالجي.
حكم الحصول علا الخاليا الجذعية مهن األنسهجة المنفصهلة  :املبحل اخللمس

 ه مطلبان:الستخدامها في العالج ،وفي
حكم استخراج الخاليها الجذعيهة مهن األنسهجة المنفصهلة طبيعيهًا  :املطخلب ا و 

 الستخدامها في العالج.
: حكم استخراج الخاليها الجذعيهة مهن األنسهجة المنفصهلة طبيهًا املطخلب الثلني

 الستخدامها في العالج، وفيه أربعة فرو :
 صحية.األنسجة المستأصلة لحاجة المري  ال :الفبع ا و 

األنسهههجة المستأصهههلة عمهههدًا السهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة  :الفثثثبع الثثثثلني
   الستخدامها للمري  نفسه.

األنسجة المستأصلة عمدًا الستخراج الخاليا الجذعية وزراعتها  :الفبع الثللل
 في شخص  خر.
 استئصال األنسجة الستخراج الخاليا الجذعية من ناكصي األهلية. :الفبع الباا 

 ضوابط العالج باستخدام الخاليا الجذعية.  حل السلدس:املب
 والتوصيات. النتائج وذيلتها بأهم ،اخللمت  وأخيراً 
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 املبحل اليدية  
ومصادرها  تعريا الخاليا الجذعية، وو يفتها، وخصائصها، وأنواعها ،

 وفيه تالتة مطالب:
 تعريا الخاليا الجذعية لاة واصطالحًا.: املطخلب ا و 

 و يفة الخاليا الجذعية، وخصائصها. :الثلنياملطخلب 
 أنوا  الخاليا الجذعية ،ومصادرها. :املطخلب الثللل

 املطخلب ا و 
 تربيف اخلاليل اجلضعة  لة  واصطالحلً 

 الجذ . -مركب من كلمتين هما: الخلية :اخلاليل اجلضعة 
حيا  من لها عد  معان والذ  يعنينا منها هو: أنها وحد  بنيان األ :واخلخلة  لة 

الحيوان والنبات، حجمها صاير جدًا لدرجة أنها ال تر  بالعين المجرد  عامة، 
 .(1)وتتألا الماد  الحية للخلية من النوا  والسيتوبالزم

هذا المصطلس من النوازل والمستجدات الذي لم يتناوله الفقها   :واصطالحلً 
نما عرفه العلما  المعاصرون بتعريفات متعد د  اختلفت ألفا ها األكدمون، واد

ومبانيها إال أن معانيها واحد ؛ ولعل أشملها أنها: الخاليا التي لها القدر  علا 
تكوين الجنين وعلا االنقسام إلا أي نو  من أنوا  الخاليا متنوعة الو ائا 

ومئات األنوا   والكبد ، كالخاليا العصبية، والجلدية، والدم، والع ام، والعضالت ،
 .(2)تي تشكل في النهاية األعضا من الخاليا ال

                                           

، بهههاب الخههها ، إعهههداد إبهههراهيم مصهههطفا 254/  1المعجهههم الوسهههيط ) مجمهههع اللاهههة العربيهههة(  (1)
 و خرون، نشر: دار الدعو  بالقاهر .

، ط دار كنهوز 449العزيز بهن عبهداا الشهويرخ  ص أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبهد (2)
م، القضايا الشهرعية التهي تتيرهها تقنيهات 2007 -هه1428إشبيليا للنشر والتوزيع، ط األولا 

الحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة مههن فههائ  لقههائس أطفههال األنابيههب د/ حسههن صههاله الصههاير 
 -دكهليهة -ن بتفهنها األشهراا، بحهث منشهور بمجلهة كليهة الشهريعة والقهانو2775/ 5عبداا 

 م .2015 -هه1436العدد السابع عشر للعام 
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وأمهههها وصههههفها بالجذعيههههة فهههههو نسههههبة إلهههها الجههههذ  بالكسههههر، وهههههو سههههاق 
ون هنهال مناسهبة بهين هذا تكههوبهه ؛(2)؛والجهذ  مهن الرجال:وهوالشهاب الحهدث(1)النخلة

ث إنههها بمتابههة األصههل ههههذا الوصهها، وبههين المعنهها الههواكعي العلمههي للخاليهها مههن حيهه
وم عليههه، هتقههذي ها الههه، كمهها أن جههذ  النخلههة هههو أصههل ساكهههالتكههويني لبنيههان اإلنسههان

 ومن حيث إنها شابة ونشطة وحديتة؛كما يوصا بذلل الجذ  من الرجال.
والخاليهههها الجذعيههههة لههههها مسههههميات عديههههد  منههههها: الخاليهههها األصههههلية،الخاليا 

 الجذرية،خاليا المنشأ،وكلها معان مترادفة.
وصهلت إلها مها ههو عليهه الحهال  ومرت الخاليا الجذعية بتدرج تاريخي حتها

م، حيث اسهتطا  العهالم األمريكهي جهيمس 1995اآلن؛حيث تم الحصول عليها سنة 
وفريقه البحتي من الحصول علا خاليا جنينيهة  تامسون بوالية ماديسون األمريكية،

للفرد في حالة سليمة وافر  القدر  لديها الكفا   والقدر  لتتحول إلا أنوا  متخصصهة 
ة مهن األسهبو  األول هحيث إنها توجد بهوفر  فهي األجنهة بدايه ؛ (3)يا الجذعيةمن الخال

من عمر الجنين، تم تقل بعد ذلل تهدريجيًا، حيهث تبهدأ الخاليها فهي التمهايز، وتتحهول 
واألطفههال  إلهها خاليهها دمههاا وأعصههاب وعضههالت... إلهها، وتوجههد أيضههًا فههي السههقط ،

 .(4)حديتي الوالد  ،والبالاين، بنسب متفاوتة

                                           

ط   مه، باب العهين، فصهل الجيه708/ 1القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  بادي  (1)
م، إشهههراا محمهههد نعهههيم 2005 -ههههه1426مفسسهههة الرسهههالة للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههع، ط التامنهههة 

 العركسوسي.
 ، باب الجيم.113/ 1م الوسيط ) مجمع اللاة العربية( المعج (2)
حكم استخدام الخاليا الجذعية بهدياًل لنقهل األعضها  "دراسهة مقارنهة" د/  ريها رحمهة اا سهليمان رحمهة  (3)

درمهههان اإلسهههالمية بالسهههودان، معههههد بحهههوث ودراسهههات العهههالم  ، رسهههالة دكتهههورا ، جامعهههة أم65ص 
 م.2016 -هه1437ية اإلسالمي، كسم الدراسات الن ر 

صناعة األطفال: الطفل بين الجينوم والبيئهة والموروتهات واالستنسهاخ بهين العلهم والهدين د/زكريها أحمهد  (4)
م، 2003 -ههه1424، ط دار الفكهر العربهي للطباعهة والنشهر والتوزيهع، ط األولها 161الشهربيني ص

ومهها  60عزيز الكههريم و خههرون صزراعههة الخاليهها: الطبيعيههة الجذعيههة السههرطانية د/ صههالس بههن عبههدال
بعدها، سلسلة الكتب المدعمة من عمهاد  البحهث العلمهي، جامعهة الملهل عبهدالعزيز بالسهعودية، مركهز 

 م.2011 -هه1432النشر العلمي، ط أولا 
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 املطخلب الثلني
 وظةف  اخلاليل اجلضعة ، وخصلئصيل

 أولً: وظةف  اخلاليل اجلضعة :
الخاليا الجذعية توجد في الجنين وفا اإلنسان بعد والدته ،ولها و ائا 

 متعدد  في كٍل منها:
فهي تقوم بتكوين المشيمة الماذية للجنين،  أما و يفتها في الجنين
 الرحم أتنا  تخلقه.واألنسجة الالزمة الناراسه في 

وتقوم بتكوين خاليا متخصصة و يفتها محدد  كخاليا الجهاز العصبي، -
 والعضلي، والرئوي، وخاليا الدم.

 .(1)وتقوم أيضًا ببنا  األنسجة،واألعضا  الالزمة لتكوين الجنين-
فههي إمهداد الجسهم بالخاليها بهدياًل عهن  أما و يفتها فهي اإلنسهان بعهد والدتهه

تتلا أو تمر  أو تعطب، فعندما يصهاب أي نسهيج فهي جسهم اإلنسهان  الخاليا التي
بضههرر تنتقههل الخاليهها الجذعيههة الموجههود  فههي ذلههل النسههيج إلهها المكههان المعطههوب 
إلصالحه، أو التالا لتعويضه؛ وما دام جسم اإلنسان فهي حاجهة ماسهة ودائمهة إلها 

ن الخاليها الجذعيهة األكسجين الذي يوز  في الجسم بواسطة خاليها الهدم الحمهرا ، فه 
المكونة للدم والموجود  بالنخا  الع مها تتهولا مهمهة تجديهد خاليها الهدم المتضهرر ، 
ممههها يمكهههن مهههن اسهههتمرارية الحفههها  علههها كميهههة األكسهههجين فهههي الهههدم حسهههب حاجهههة 

 .(2)الجسم
وهذ  الو ائا المتعدد  للخاليا الجذعية، والسيما كدرتها علا االنقسام 

أنوا  الخاليا واألنسجة؛كانت محل اهتمام األطبا  والباحتين والتكاتر لتكوين جميع 
 فقاموا ب جرا  األبحاث والتجارب عليها وذلل الستخدامها في المجاالت اآلتية:

                                           

 .453أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبداا الشويرخ ص  (1)
وابطه فههههي ضههههو  الشههههريعة اإلسههههالمية، العههههالج باسههههتخدام الخاليهههها الجذعيههههة أحكامههههه وضهههه (2)

 -، رسههالة ماجسههتير، جامعههة الشهههيد حمههه لخضههر5:  4للباحتة/فاطمههة الزهههرا  كرطههي ص 
 الوادي، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية.
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معرفة أسباب األمرا  المميتة كالسرطان ه والعياذ باا ه الذي يحدث بسبب  -1
 انقسام الخاليا وتخصيصها غير الطبيعي.

التي تفد  إلا تخصيص الخاليا لفهم المراحل الدكيقة التي يمر  معرفة األسباب -2
بها الجنين في بداية تكوينه ونمو أعضا   ؛ومن تم معرفة مراحل تطور خلق 

 الجنين.
معرفة أسباب التشوهات الخلقية التي تحدث للجنين أتنا  نمو ، كما يمكن معرفة  -3

 يعرا لها سبب واضس. أسباب حدوث اإلجها  في كتير من الحاالت التي لم
تطوير العقاكير الطبية، واختبار  تارها،ومد  تأتيرها؛حيث يتم اختبار العقاكير  -4

واألدوية الجديد  علا الخاليا الجذعية بداًل من استعمالها مباشر  علا 
 األشخاص؛الحتمال حدوث مضاعفات إلتبات فاعليتها.

مر  الكبد، والقلب،  عالج الكتير من األمرا  وهذا يشتمل علا عالج -5
صابات الدماا، والنخا  الشوكي، ومعالجة األنوا  المختلفة للسرطانات،  واد

 وزراعة األعضا  واألنسجة.
إنتاج خاليا الدم من الخاليا الجذعية؛ فقد نجس الباحتون في حث خاليا الجنين  -6

 .(1)وتحفيزها علا إنتاج كريات الدم الحمرا  والبيضا ، والصفائس الدموية
 ثلنةًل: خصلئ  اخلخلة  اجلضعة :

 أهمها: من تتميز الخلية الجذعية عن غيرها من الخاليا بعد  خصائص
التجدد الذاتي غير المحدود؛ حيث تنقسم فيه الخلية الجذعية إلا خلية مماتلة -1

بنوا  جديد  تحتف  بنفس اإلمكانية التطورية للخلية الجذعية األصلية؛بخالا 

                                           

، العهالج بالخاليها الجذعيهة 456: 454أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بهن عبهداا الشهويرخ  (1)
) بحههث منشههور فههي مجلههة دراسههات تراتيههة، مختبههر  19: 18يق صألسههما  الصههنهاجي الرشهه

، الخاليهها الجذعيههة -الماههرب -تههراث الاههرب اإلسههالمي، كليههة اآلداب والعلههوم اإلنسههانية بفههاس
وأترههها علهها األعمههال الطبيههة والجراحيههة مههن من ههور إسههالمي، إعههداد، د/إيمههان مختههار مختههار 

: مكتبة الوفا  القانونية باإلسكندرية، ط ،رسالة دكتورا  منشور ؛الناشر46: 40مصطفا ص 
 م.2012أولا سنة 
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لذي يشتمل علا كل أنوا  االنقسام الذي يفد  إلا إنتاج االنقسام الخلوي ا
 .(1)خاليا متمايز  بشكل نهائي

وفي كدر  الخلية الجذعية علا تجديد نفسها ما يحقق شيئًا من الضمان 
باستمرار وجودها في الجسم، ومن تم ضمان وجود الجين المعالج باستمرار 

ديل لزراعة األعضا  وذلل وعدم الحاجة إلا إدخاله مر  أخر  إلا الجسد، كب
حاللها محل الخلية التالفة لتصبس  بأخذ خلية سليمة من الشخص المري ،واد
سليمة أو خلية معطوبة إلصالحها ، والميز  هنا أن الجسم يقبلها ولن يرفضها 

 .(2)ألنها من الجسد نفسه 
عدم التمايز والتخصص: فالخلية الجذعية خلية غير متمايز  وغير متخصصة -2

 يفة حيوية محدود ، بل هي المسفولة عن إنتاج خاليا متخصصة كالخاليا بو 
 (3)العصبية، والعضلية، وخاليا إنتاج الهرمونات ،وغيرها.

 املطخلب الثللل
أنواع اخلاليل اجلضعة  ،ومصلدرهل   
 : أولً: أنواع اخلاليل اجلضعة 

 تتنو  الخاليا الجذعية إلا نوعين:
وها خاليا لها القدر  علا االنقسام غير  : عة  اجلنةنة : اخلاليل اجلض النوع ا و 

المحدود في المزار  الخلوية لتعطا طالئع الخاليا المتخصصة بعد ذلل، فبعد تكوين 
البويضة الملقحة تتكون خلية كاملة الفعالية لها القدر  علا تكوين إنسان كامل 

                                           

/ 3الضههوابط الشههرعية للتههدخل الطبههي فههي النطهها البشههرية د/ عبيههر ربحههي كههدومي و خههرون  (1)
، بحهث منشهور بمجلهة كليههة الشهريعة والقهانون بطنطها، العههدد التاسهع والعشهرون للعههام 1952
 م.2014 -هه1436

، 60ذعية بهدياًل لنقهل األعضها  د/ ريها رحمهة اا سهليمان رحمهة صحكم استخدام الخاليا الج (2)
الضهههوابط الشهههرعية للتهههدخل الطبهههي فهههي النطههها البشهههرية د/ عبيهههر ربحهههي كهههدومي و خهههرون 

3/1952. 
، مجلهة جيهل 69أبحاث الخاليا الجذعية وجهة ن ر شرعية وتشريعية د/ أحمد داود ركية ص  (3)

 م .2016سنة  1الدراسات المقارنة بالجزائر، العدد 
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واحد  منهما لها القدر  بمختلا أعضائه،وعندما تنقسم هذ  الخلية إلا خليتين فكل 
أيضًا علا تكوين جنين كامل عند زرعه في رحم امرأ ، وهذا ما يحدث في التوائم 
المتطابقة، وبعد عد  انقسامات تصل هذ  الخاليا إلا مرحلة تعرا بالبالستوال، 

 وفيها تنقسم الخاليا إلا طبقتين:
لتي يحتاج تكون المشيمة ،واألنسجة الدعامية األخر  ا:  طب   خلرجة  

 إليها الجنين أتنا  تكونه في الرحم.
ه  ون من كتلة من الخاليا التي يخلق اا ه سبحانه وتعالاهتتك طب   داخخلة :

منههها أنسههجة جسههم الكههائن البشههر  المختلفههة ؛والجههدير بالههذكر أن الخاليهها الجذعيههة 
لتتحهول  تتكون في الجنين فهي اليهوم الخهامس إلها السهابع مهن التلقهيس، ولهها القهدر 

 .(1)نوعًا من خاليا جسم اإلنسان البالغ 220إلا 
مجموعات طبقًا لقدرتها  خاليا الجذعية الجنينية إلا تالثوتنقسم هذ  ال

 علا تكوين الخاليا.
: الخاليا الجذعية كاملهة القهدر  أو الفاعليهة.وها تلهل الخاليها اجملدوع  ا وىل

ت مهن الخاليها بصهفة كاملهة، بحيهث إنهه التي لها القدر  علا االنقسام لتكهون متتاليها
لو أعيد زر  أي خلية منها في رحم امرأ  لتكون منها جنينًا كاماًل؛وكد تمكن العلما  
بالفعل من فصل خليتي النطفة األمشاج بعد انقسامها إليهما، وبعد إحاطة كل منهما 

 ن.باشا  ركيق خاص، إذ أخذت كل من الخليتين في االنقسام مكونة أريمة جني
الخاليا الجذعية وافر  القدر  أو الفاعلية. وها تلل الخاليها  :اجملدوع  الثلنة 

ا فهي هالتي لها القدر  علا تكوين أي نو  مهن أنهوا  خاليها الجسهم، لكنهها دون األوله
ال يمكهن أن مد  ما تفول إليهه باالنقسهام؛ ألنهها إذا فصهلت وزرعهت فهي رحهم امهرأ  

                                           

، 29:31الخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار مصهطفا ص (1)
الرضا  في نقل الخاليا الجذعية " دراسة تأصيلية" في كهوانين نقهل وزراعهة األعضها  البشهرية 

ليهة ، بحهث منشهور بمجلهة ك12مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي د/ حمدي أحمد سعد أحمهد،ص
 م.2011هه  ه 1432الشريعة والقانون بطنطا، العدد السادس والعشرون، لعام 
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 .(1)و الحال في المجموعة األولاكما ه كامل   يتخلق منها جنين  
خاليا جذعية متعدد  القدر . وها الخاليا المتخصصة التي  :اجملدوع  الثللث 

تمتلل القدر  علا إنشا  خاليا نسيج معين ذات و ائا محدد ، فهي تتكاتر لتكهوين 
أنوا  مختلفة من الخاليا ولكن من نسيج واحد، متل خاليا الدم الجذريهة التهي تكهون 

ا الدم الحمرا ، والبيضا ، والصفائس الدموية، وخاليا الجلهد الجذريهة التهي تكهون خالي
 .(2)خاليا الجلد بأنواعه المختلفة

 : النوع الثلني: اخلاليل اجلضعة  البللة 
إلا جانب الخاليها الجذعيهة الجنينيهة والتهي يهتم الحصهول عليهها مهن األجنهة 

لق عليها أيضًا الخاليا الجذعية الجسدية البشرية توجد الخاليا الجذعية البالاة، ويط
تمييزًا لها، وها الخاليا التي يتم الحصول عليهها مهن أشهخاص كهاملي النمهو، سهوا  
أكهانوا أطفههااًل ،أم كبههارًا فههي أي مرحلهة عمريههة، حيههث تفخههذ مهن أنسههجة أحههد أعضهها  

 الجسم، كالكبد، والجلد، واألمعا  ،والبنكرياس، والدم.......... إلا.
م هذ  الخاليا بسهولة الحصول عليها وعدم اإلضرار بأصلها، وتوجد وتتس

الخاليا الجذعية البالاة في خاليا هذ  األعضا  البشرية حيث تم اكتشاا وجود 
خلية جذعية من بين كل عشر   الا خلية من النخا  الع ما، وخلية جذعية في 

 .(3)الدم من بين مائة ألا خلية دموية
 اجلضعة  اجلنةنة  والبللة .الفبق اني اخلاليل 

                                           

القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (1)
5 /2777. 

،رسههالة  41اإلتجهار باألعضها  البشههرية والخاليها الجذعيههة د/ طالهب سهالمة عيههد المشهاكبة ص(2)
  ، كلية الحقوق، جامعة المنصور  ،كسم القانون الجنائي.دكتورا

،الخاليها الجذعيهة ن هر  علميهة 27الرضا  في نقل الخاليها الجذعيهة د/حمهدي أحمهد سهعد  ص (3)
،بحههث مقهههدم للههدور  السههابعة عشهههر لمجمههع الفقهههه 103د/صههالس بههن عبهههدالعزيز الكههريم ص 

 17 -13هههه، الموافههق 1424وال شهه 23-19اإلسههالمي المنعقههد  بمكههة المكرمههة فههي الفتههر  
ا الجذعيهههة د/ طالهههب سهههالمة عيهههد هة والخاليهههها  البشريههههار باألعضههههم، اإلتجههه2003ر هديسمبههه

 .38ص



 

  

 

 
 "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي

 

189 

هنال بع  الخصائص للخاليا الجذعية البالاة والجنينية تتشابهان فيها؛ 
 منها ما يلي:
تتشابه كل من الخليتين الجذعيتين الجنينية والبالاة في أن كل منهما  -

خلية طبق األصل من الخلية األم؛  يلديه القدر  علا االنقسام والتجديد الذاتي لتعط
ن لكل منهما القدر  علا إعطا  خاليا متخصصة ومتمايز  في  روا معينة كما أ

 لتفدي و ائا معينة.
يهههتم عهههزل الخاليههها الجذعيهههة الجنينيهههة والبالاهههة، وهههها فهههي حالهههة عهههدم  -

تخصههص، وههها خاليهها غيههر متمههايز ، ويعتمههد البههاحتون فههي عههزل هههذ  الخاليهها علهها 
ه الباحتون  ن الخليتين، كما يعتمدبسطس كل مالواسمات أو المستقبالت التي تنتشر 

 ه علا وجود بروتينات داخل الخلية يعبر عنها بواسطة جينات خاصة.
عطها  خاليها متخصصهة إذا زرعهت فهي  - لكل منهما القدر  علها االنقسهام واد

نسيج ما، في حيوان عطهل جههاز  المنهاعي؛حتا ال يهتم رفه  الخاليها الجديهد ، كمها 
هجر  إلا موكع اإلصهابة فهي الجسهم لتصهليس وتجديهد مها أن لكل منهما القدر  علا ال

 .(1)تلا أو عطب منه
 وهنال أوجه اختالا بين الخاليا الجنينية والبالاة تتمتل فيما يلي:

من حيث مصدر الحصول علا كل منهما، فهنال صعوبة أكبر في  -
الحصول علا الخاليا الجذعية من الشخص البالغ عن الحصول عليها من أحد 

نة البشرية، فالخلية الجذعية البالاة ليست معروفة المصدر علا وجه الدكة األج
لكن العلما  عتروا عليها في عدد معين من أنسجة الجسم،ورغم هذا فهي تعتبر 

 نادر  الوجود.
أما الخاليا الجذعية الجنينية ،فيتم عزلها من األكياس األرومية ل جنة  

لخلوية الداخلية؛ أو من خاليا األبيبالست، تم البشرية وتحديدًا من خاليا الكتلة ا
وتمر  يتنما معمليًا في أنابيب اختبار الزر  النسيجي خارج جسم الكائن الح

                                           

 .91: 89حكم استخدام الخاليا الجذعية بدياًل لنقل األعضا  د/ ريا رحمة اا سليمان ص (1)
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 بمراحل تطويرية معينة.
الخلية الجذعية الجنينية إذا زرعهت فهي المختبهر فهي  هروا معينهة؛ف نها  -

عهددًا معينهًا  يائيهة لتعطهتكون خاليا متالصقة لهديها القهدر  علها التمهايز بطريقهة تلق
من أنوا  الخاليا المتخصصة،ويعتبر الههدا الرئيسهي للبحهوث العلميهة علها الخاليها 
الجذعية الجنينية حاليًا هو السهيطر  والهتحكم فهي عمليهة تطهوير وتمييهز تلهل الخاليها 
إلا األنوا  المتخصصة المطلوبة منها، وههذا ال يحهدث فهي الخاليها الجذعيهة البالاهة 

 راعتها.عند ز 
مهههههن مميهههههزات الخليهههههة الجذعيهههههة الجنينيهههههة أنهههههها تملهههههل خاصهههههية وفهههههر   -

جميههع  يالنقسههام بحيههث تولههد نفسههها أو لتعطههالقههدرات؛بمعنا أن لههديها القههدر  علهها ا
 أنوا  الخاليا المتخصصة.

أما الخاليا الجذعية البالاة فهي خاليا متعدد  القدرات بمعنا أن لديها 
 خاليا النسيج الحا الذي تعيش فيه دون غير .القدر  فقط علا إعطا  جميع 

تمكن الباحتون من الحصول علا الخاليا الجذعية الجنينيهة البشهرية فهي  -
هههذ  الخاليهها وتنقسههم،وها ال تههزال خاليهها غيههر  والمختبههر بكميههات كبيههر  جههدًا، تههم تنمهه

 متخصصة لعد  أجيال.
تون عزلها وتنميتها أما في حالة الخاليا الجذعية البالاة فعندما حاول الباح

بزراعتها في المختبر؛فقد انقسمت بدرجة محدود  تم تمايزت حتا أصبحت خاليا 
متخصصة،خالفًا للخاليا الجذعية الجنينية التي تعطا نفس الخاليا ألجيال عديد  

 .(1)دون أن تتمايز أو تتخصص
 : ثلنةًل: مصلدر اخلاليل اجلضعة 

 كالتالي: للخاليا الجذعية مصادر عديد  بيانها
األجنة الفائضة عن التلقيس الصناعي لطفل األنابيب )الخاليا الجذعيهة مهن الكهر   -أ

الجرتوميههة(حيث يقههوم الطبيههب المخههتص فههي هههذ  الحالههة بتنشههيط مبههي  المههرأ  

                                           

 .70: 69زيز الكريم و خرون صزراعة الخاليا الطبيعية الجذعية السرطانية د/ صالس عبدالع  (1)
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عدم الخصوبة ب عطائها الهرمهون المنمهي للاهد  التناسهلية، تهم يقهوم   يالتي تعان
بالمن ار،أوالموجهات فهوق الصهوتية،وبما أن بأخذ عدد كبير مهن ههذ  البويضهات 

إعههاد  عهههدد كبيهههر مهههن هههذ  اللقهههائس إلههها رحهههم المههرأ  يعرضهههها لمخهههاطر الحمهههل 
المتعدد؛فال يعيد الطبيهب أكتهر مهن لقهاحتين أو تهالث إلها رحهم المهرأ  ،واالحتفها  
باللقائس األخر  في تالجات خاصهة؛ف ذا فشهلت عمليهة الهزر  السهابقة أعيهد رحهم 

ر  أخر  للزر ،أما إذا تمت عملية الزر  بنجاه؛ف نه يتم أخذ هذ  اللقائس المرأ  م
خراجها من النتروجين وتنميتهها إلها اليهوم الخهامس أو السهادس،ويتم  المجمد ،واد

 (1.)وكا نموها لعزل الخاليا الجذعية من خاليا الكتلة الداخلية

ي عمليات التلقيس وبهذا يتضس أن من مصادر الخاليا الجذعية اللقائس الزائد  ف
خارج الجسد التي تكونت في األصل الستخدامها في تحقيق الحمل للزوجين في 
حالة فشل العملية األولا، تم استخدمت بعد ذلل من كبل بع  الباحتين 

 .(2)للحصول علا الخاليا األصلية منها
منهها من متبرعين النتزا  الخاليا الجذعيهة  يالتلقيس عمدًا لبويضة وحيوان منو  -ب

في مرحلة البالستوال.وها لقائس معد  أيضًا بطريهق تقنيهة أطفهال األنابيهب لكنهها 
نمههها هههه يضهههات يهههتم و ب يليسهههت فائضهههة عهههن عمليهههات تجهههر  بقصهههد اإلنجهههاب، واد

الجذعيهة منهها مهن متبهرعين، تهم تلقيحها خارجيهًا باهر  الحصهول علها الخاليها 
ويهتم وكها نموهها لعهزل يضة الملقحة إلا اليوم الخهامس أو السهادس، و الب وتنم

الخاليا الجذعية المتعهدد  القهو  والفاعلهة مهن خاليها الكتلهة الداخليهة، والتهي لهها 
نوعهًا  220القدر  علا تكوين أي نو  مهن أنهوا  خاليها الجسهم البالاهة أكتهر مهن 

من الخاليا ،وذلل بوضعها في مهزار  خاصهة؛ وكهد حصهل علها الخاليها الجذعيهة 

                                           

االنعكاسههات األخالكيههة للبحههث فههي مجههال الخاليهها الجذعيههة " رفيههة شههرعية" د/ عبدالناصههر بههن  (1)
، بحههث منشههور بمجلههة هههد  اإلسههالم، األردن، العههدد الرابههع ،الخاليهها 16موسهها أبوالبصههل ص

 .34: 33الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار مصطفا ص
 .466أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (2)
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 .(1)س في والية فرجينيا بأمريكامن هذا المصدر معهد جون
األجنة المجهضة في أي مرحلة من مراحل الحمل سوا  أكهان اإلجهها  عمهدًا،  -ج

 يأم تلقائيًا ؛وذلل الستخالص الخاليا الجذعية من الجنين المجه  حيث تحتهو 
األجنههة بههوفر  علهها بعهه  مههن الخاليهها الجذعيههة متعههدد  القههو  فههي العديههد مههن 

 (2)أنسجتها وأعضائها.
استنسههاخ األجنههة ) االستنسههاخ العالجي(.تعتمههد هههذ  التقنيههة علهها نقههل نههوا  مههن  -د

الخاليا الجسدية إلا بويضهة مفرغهة مهن النهوا  توضهع فهي محلهول خهاص، وتهتم 
إجاعتها حتا تعود إلا حالة همود، تم تستخرج النوا ، ويتم دمج هذ  النوا  مهع 

كهربي معين، ف ذا تم الدمج  بويضة من متبرعة مفرغة من النوا  بواسطة صعق
تبدأ هذ  الخليهة باالنقسهام ،ويتهوالا االنقسهام حتها تصهل إلها مرحلهة البالسهتوال 
التههي تحتههو  علهها كتلههة الخاليهها الداخليههة،ويتم فههل هههذ  الخاليهها للحصههول علهها 
الخاليا الجذعية،وبالتالي يمكن زرعهها فهي مهزار  خاصهة للحصهول علها النسهيج 

 (3)لقلب، أو الُكلية، أو البنكرياس.المطلوب متل: خاليا ا
 البحوثتجميع الخاليا من دم الحبل السري،والمشيمة بعد الوالد ؛ حيث أتبتت  -ه

 وث والدراسات الحديتة اشتمال كهل منهمها علها العديهد مهن الخاليها الجذعيهةهالبح
 .(4)متعدد  القو  الصالحة لتنميتها الستفاد  المواليد أو غيرهم منها فيما بعد

الاشا  الباطن الذي يحيط بالجنين مهن كهل جانهب أو السهائل األمينوسهي؛فيحتو  -و
% مهن الخاليها الجذعيهة المتميهز  بالقهدر  علها التحهول 1هذا السائل علا نسهبة 

                                           

القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (1)
5 /2783. 

الضهههوابط الشهههرعية للتهههدخل الطبهههي فهههي النطههها البشهههرية د/ عبيهههر ربحهههي كهههدومي و خهههرون  (2)
3/1962. 

، 35:36يههها الجذعيهههة وأترهههها علههها األعمهههال الطبيهههة والجراحيهههة د/ إيمهههان مختهههار مصهههطفا صالخال (3)
 .18االنعكاسات األخالكية للبحث في مجال الخاليا الجذعية د/ عبدالناصر بن موسا ص

القضهههايا الشهههرعية التهههي تتيرهههها تقنيهههات الحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة د/ حسهههن صهههاله الصهههاير  (4)
5/2790. 
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إلا أي نو  مهن الخاليها الو يفيهة؛ والقهدر  علها التجهدد،ويمكن اسهتخدام الخاليها 
 .(1)ا دماغية أو ع ميةالمستخلصة من السائل األمينوسي لتشكيل خالي

الخاليهها الجذعيههة المههأخوذ  مههن األطفههال والبههالاين. حيههث تحتههو  أنسههجة الجسههم  -ز
علا خاليا جذعية بالاة وبكميات كليلة،ويتم استخالصها من نخا  الع م، ومهن 

 الجلد ،والدهون تحت الجلد، والجهاز الهضمي ،والجهاز العصبي.
 ي يم  تجاويا الع ام في جسم م:هو النسيج المرن الذها  الع هفنخ 

لتهر عنهد  4إلها  2.6لتهر عنهد األطفهال، و  1.6اإلنسان، حيهث يتهراوه حجمهه بهين 
الكهههول، ويتكههون هههذا النسههيج مههن عههد  أنههوا  مههن الخاليهها، إضههافة إلهها شههبكة مههن 
العروق الدموية ،والتي تضم عددًا من الخاليا الجذعية الدموية المسفولة عن إنتاج 

الدم المتخصصة التي يحتاج إليها الجسم سوا  البيضا  ،أم الحمهرا ،  مختلا خاليا
 .(2)أم البالزما

 املبحل ا و 

 مصلحل ومفلس  الرالج السيص ام اخلاليل اجلضعة 
 وفيه تالتة مطالب.

العالج بالخاليا الجذعية من نوازل العصر فلم يتناولهه الفقهها  األكهدمون،وال 
نصههل للحكههم الشههرعي، فههال يوجههد أمامنهها سههبيل  يوجههد لههه شههبيه نقيسههه عليههه ؛حتهها

والمفاسد التي تترتب علا هذ   لمعرفة الحكم إال عن طريق الوكوا علا المصالس ،
ذا القضية؛ف ذا غلبت المفاسد علا المصالس كلنا بتحريم هذا النو  من العهالج ؛أمها إ

ر كههال بع  العلمهها  كههال بههالجواز ،والههبع  اآلخههفهه رجحهت المصههالس علهها المفاسههد ؛
 بالمنع علا حسب دراسة كل حالة علا حد .

                                           

 .37ا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار مصطفا صالخالي (1)
العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة أحكامههه وضههوابطه فههي ضههو  الشههريعة اإلسههالمية للباحتههة/ فاطمههة  (2)

ا عبهدالوهاب هم الشرعي فهي اسهتخدام الخاليها الجذعيهة إعهداد د/ واصهه، الحك 21ي ص هرا  كرطهالزه
/  6 -5، وركة عمل مقدمة إلا الندو  الوطنية للخاليا الجذعية المنعقد  فهي الفتهر  مهن 5ي صالبكر 
 م عمان ، األردن.2011/ 10
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 المصالس المترتبة علا العالج باستخدام الخاليا الجذعية. : املطخلب ا و 
 المفاسد المترتبة علا العالج باستخدام الخاليا الجذعية:  املطخلب الثلني

الموازنههة بههين المصههالس والمفاسههد المترتبههة علههي العههالج باسههتخدام : املطخلثثب الثللثثل
 . الخاليا الجذعية

 املطخلب ا و 
 املصلحل املرتتب  عخلى الرالج السيص ام اخلاليل اجلضعة .

ذكر المتخصصون في هذا المجال مصالس عد  مترتبة علا العالج بالخاليا 
 الجذعية منها:

العهههههالج بالخاليههههها الجذعيهههههة يعهههههد سهههههبياًل صهههههاعدًا واعهههههدًا لعهههههالج األمهههههرا   -1
 ر والمشقة الناتج عن معانا  المرضا.المستعصية؛وفا هذا دفع للضر 

يترتههب علهها بعهه  أسههاليب العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة تعههوي  و يفههة  -2
عادتها علها مها كانهت عليهه  الخاليا التالفة للعضو، أو إصاله ما عطب منها، واد

هه  وجهل وكما أراد الخهالق ه عهز فدي و يفتها داخل الجسم كما ينباي ،هًا  لتهسابق
ي االسههتانا  عهن نقههل وزراعههة األعضها ؛ألن الجسههم غالبههًا مها يقههوم بلفهه  وبالتهال

األعضهها  المنقولههة ويرفضههها الخههتالا الخاليهها ،أمهها الخاليهها الجذعيههة فالجسههم 
 يقبلها ،وال يرفضها ألنها من الجسم نفسه.

 يترتههب علهها العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة تحقيههق مصههلحة حفهه  الههنفس ؛ -3
 .(1)ت الخمس التي أمر الشار  بحف هاوهي من الضرورا

تساعد الخاليها الجذعيهة فهي معرفهة الكتيهر عهن تكهوين الجنهين البشهر ، وكيفيهة  -4
تشريس جسم اإلنسان ،وكيفية تكوين أنسجته وأعضائه، وكيا يمكن أن تتوكها 
 عملية النمو عند مرحلة معينة مفدية إلا عيوب خلقية؛ومن تم التوصل للعالج.

ليقيههة التههي تحههدث فههي أعضهها  الجسههم معرفههة ال -5 كتيههر عههن أسههباب التشههوهات الخل

                                           

العالج باستخدام الخاليها الجذعيهة أحكامهه وضهوابطه فهي ضهو  الشهريعة اإلسهالمية أ/ فاطمهة  (1)
 .43الزهرا  كرطي ص 
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المختلفهههة أتنههها  النمهههو داخهههل الرحم؛وتفهههادي ههههذ  األسهههباب التهههي تهههفدي إلههها 
 التشو ؛ومن تم يخرج الجنين سليمًا صحيحًا .

معرفههة الكتيههر عههن أسههباب اإلجههها  فههي كتيههر مههن الحههاالت التههي ال نجههد لههها  -6
 ن من تفاديها فيما بعد.عالجًا مناسبًا؛حتا نتمك

دراسة تأتير األدويهة المختلفهة الجديهد  علها خطهوط الخاليها الجذعيهة بهدياًل عهن  -7
أنسهههجة الحيوانهههات،ومن تهههم نضهههمن نتهههائج دكيقهههة مبنيهههة علههها أسهههس علميهههة 

 .(1)وتشريحية مناسبة للبشر
 املطخلب الثلني

 املفلس  املرتتب  عخلى الرالج السيص ام اخلاليل اجلضعة 
هههل العلههم واالختصههاص فههي هههذا المجههال  مفاسههد مختلفههة تترتههب علهها ذكههر أ

 العالج باستخدام الخاليا الجذعية منها:
إتههالا األجنههة: معههروا أن األجنههة مصههدر أساسههي مههن مصههادر الحصههول علهها  -1

الخاليهها الجذعيههة، وهههذا مهها يههفد  غالبههًا إلهها إتههالا تلههل األجنههة، فههال تههتم حتهها 
ا فيهههه الهههروه، أو نمنعهههها مهههن مواصهههلة نموهههها، تصهههبس مركبهههًا صهههالحًا ألن تهههنف

 وتطورها، حتا تصبس إنسانًا كاماًل وتخرج للحيا .
إنتشههار اإلجههها : اإلجههها  بأنواعههه المختلفههة يعتبههر وسههيلة للحصههول علهها  -2

األجنههة، وبالتههالي يلجههأ األطبهها  لتجههها  السههتخالص الخاليهها الجذعيههة؛فيفدي 
ضههرر والمشههقة، والمشههكالت الصههحية التههي ذلههل النتشههار ؛ إضههافة إلهها العنههت وال

تحدث ألم الجنين نتيجة اإلجهها  المتكهرر التهي تهفدي فهي بعه  األحيهان إلها 
 الموت.

إنتهههال كرامههة اإلنسههان: وذلههل بجعلههه مههاد  للتجههارب العلميههة التههي تسههاعد فههي  -3
العهههالج، وههههذا أد  إلههها فهههتس بهههاب اإلتجهههار باألجنهههة، أو بعههه  األعضههها  ،أو 

الشهههريعة أحكهههام شهههرية واسهههتخدامها فهههي أغهههرا  مح هههور  تخهههالا األنسهههجة الب
                                           

 .353ا صهبية والجراحية د/ إيمان مختار مصطفالخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الط (1)
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 اإلسالمية.
كد يفد  اسهتخدام الخاليها الجذعيهة للعهالج إلها حهدوث أمهرا  واعهتالالت أكتهر  -4

خطههرًا مههن المههراد معالجتها؛ألنههها ممكههن أن تتحههول ه والعيههاذ بههاا ه إلهها خاليهها 
لخاليها الجذعيهة كهد يحهدث سرطانية ،كما أنه في نمط العالج الجينهي باسهتخدام ا

أن ينقل مورث مهري  بهدل السهليم؛ينتج عنهه نقهل المهر  إلها الشهخص المهراد 
 .(1)عالجه؛ بل كد يصل األمر إلا موته

 املطخلب الثللل
 املوازن  اني املصلحل واملفلس  املرتتب  
 عخلي الرالج السيص ام اخلاليل اجلضعة 

 ما يلي:لي بالن ر والتحقيق فيما ذكرته سابقًا ي هر 
المصالس التهي ذكرهها العلمها  السهتخدام الخاليها الجذعيهة فهي العهالج تتفهوق 

 علا المفاسد من حيث الجملة.
أما من حيث التفصيل فينباي الن ر في كهل حالهة علها حهد ، ن هرًا لتفهاوت  

كيمههة المصههالس التههي تتحقههق مههن العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعية؛فقههد يقههع بعهه  
لضهروريات،والبع  يقهع فهي رتبهة الحاجيهات، وبعضهها اآلخهر يقهع العالج في رتبهة ا

 .(2)في رتبة التحسينات

                                           

األمههرا  الوراتيههة حقيقتههها وأحكامههها فههي الفقههه اإلسههالمي د/ هيلههة بنههت عبههدالرحمن محمههد  (1)
، رسالة دكتورا  ،جامعة اإلمام محمد بهن سهعود اإلسالمية،هه الريها  ه  كليهة 547اليابس ص

اليها الجذعيهة أحكامهه وضهوابطه فهي هه، العالج باسهتخدام الخ 1431الشريعة، كسم الفقه،عام
 .42: 41ضو  الشريعة اإلسالمية فاطمة الزهرا  كرطي ص 

 .358الخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار مصطفا ص (2)
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 ويمكن الرد علا المفاسد التي ذكرها العلما  بما يلي:
أما المفسدتان اللتان تقضيان ب تالا األجنة، وانتشار اإلجها ؛ فيمكن أن 

صهس أن نتلها الجنهين نقول بأنه البد أن نبتعد عن هذ  األفعال المحرمهة شهرعًا؛فال ي
السههتخدامه فههي اسههتخراج الخاليهها الجذعيههة للعههالج؛ ألن الشههريعة اإلسههالمية كفلههت 
الحمايهة للجنين،وحرمهت االعتهدا  عليههه بالقتهل أو بمها دونهه، وهههذا محهل اتفهاق بههين 

 .(1)الفقها 
ويمكن أن نحصل علا الخاليا الجذعية من مصادر أخر ، أو نحصل عليهها 

 متعمد أو إذا كان اإلجها  لعذر الشرعي.من اإلجها  غير ال
أمهها المفسههد  التالتههة؛ فهه ن مسههألة انتهههال كرامههة اإلنسههان ال تنشههأ عههن هههذا  
نمهها عههن االنحههراا فههي تطبيقههه ،وأي مبههاه وارد أن يسهها  اسههتعماله؛ فههال  العمههل ؛ واد

 يعقل أن يكون ذلل سببًا للتحريم.
االحتياطات العلميهة الالزمهة أما المفسد  الرابعة فيمكن أن نتفاد  ذلل بأخذ 
النههافع لمجههرد احتمههال الحههديث عنههد التنفيههذ، وال يمكههن أن نحههرم هههذا التطههور التقنههي 

 حدوث أمرا  خطير ؛ فالتحريم يحتاج إلا نص شرعي.

                                           

، ط دار الكتب العلمية، بيروت، 379/ 1البحر الرائق شره كنز الدكائق لحاف  الدين النسفي  (1)
، 715م، الدر المختار لمحمد بن علا الحصهكفي ص 1997 -هه1418بعة األولا سنة الط

م، المدونة الكبر  لتمام مالهل 2002 -هه1423ط دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة األولا 
م، الفواكه الدواني 1994 -هه1415، ط دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة األولا 630/ 4

، ط دار الكتههب 324، 2/323القيروانهي ألحمههد بههن غنهيم النفههراوي  علها رسههالة ابهن أبهها زيههد
م،األم لتمام محمد بن إدريهس الشهافعي 1997 -هه1418العلمية ه بيروت ه ، الطبعة األولا 

م، عمهههد  الفقهههه 2001 -ههههه1422، ط دار الوفههها  بمصهههر، الطبعهههة األولههها 560، 559/ 6
 م.2003 -هه1423طبعة ،ط المكتبة العصرية ه بيروت ه  87البن كدامة ص
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 املبحل الثلني
 حكم احلصو  عخلى اخلاليل اجلضعة  من الخل لئح الفلئ   

 من مشلري  أطفل  ا نلاةب
دم وجود لقائس فائضة، حيث نص مجلس مجمع الفقه األصل في ذلل هو ع

اإلسالمي التابع لمن مة المفتمر اإلسالمي في كرار  الصادر بههذا الشهأن علها أنهه " 
االكتصهار علها العهدد المطلهوب للهزر  فهي كهل مهر  تفاديهًا  البويضاتيجب عند تلقيس 

ذا حصل فائ  من  و  ف نهها الملقحة بأي وجهه مهن الوجه البويضاتلوجود فائ ، واد
 .(1)تترل دون عناية إلا أن تنتها"

لكن إن وجد فائ  من هذ  اللقائس كما هو المعمول به،والواكع المعاش في 
مع ههم المراكههز الطبيههة المعنيههة بأطفههال األنابيههب، فمهها حكههم الحصههول علهها الخاليهها 

 الجذعية من هذ  اللقائس .
 اختلا الفقها  المعاصرون في ذلل علا كولين:

 الا يرجع إلا عد  أمور منها:وسبب الخ
عههدم وجههود نصههوص صههريحة فههي هههذا الصههدد، فخههرج كههل رأ  بنهها  علهها  -

 فهمه واستنباطه للواكعة.
ارتباط حكم هذ  المسألة بحكم مسهألة أخهر  خالفيهة ،وهها مسهألة العهزل  -

ومد  جواز  فمن كهال بمنهع العهزل كهال بعهدم جهواز اسهتخدام اللقهائس الفائضهة، ومهن 
 ه استخدام اللقائس الفائضة.أباحه أبا
اختالا العلما  في وجود حيا  في اللقائس الفائضة واختالفهم في تكييا  -
 هذ  الحيا .

 أمل خالف الف يلء فبةلنه كلليليل:
وذهب أصحابه إلا تحريم الحصول علها الخاليها الجذعيهة مهن  : ال و  ا و 

                                           

، 6/ 6/ 57، كههرار ركههم 2152، 2151/ 3مجلههة مجمههع الفقههه اإلسههالمي، العههدد السههادس  (1)
شهعبان  23 -17بشأن البويضات الملقحة الزائد  عن الحاجة ،الدور  السادسة المنعقهد  فهي 

 م.1990مارس  20 -14الموافق  -هه1410
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الشههيا محمههد  اصههرين،منهمتلههل اللقههائس الفائضههة،وبهذا كههال جملههة مههن العلمهها  المع
،والشههيا (1)فاضههل أمههين ،والشههيا عبههد اا بههن بيههه ،والههدكتور/ عبههد اا باسههالمة ، 

 .(3)وغيرهم  (2)،محمد مختار سالمة
وههههو  ، .(4)ةهة األردنيههههة اإلسالميههههوم الطبيههههوهههو مقتضههها كهههرار جمعيهههة العلهه
 .(5)اإلسالمي ي التابع لمن مة المفتمرهمفهوم كرار مجلس مجمع الفقه اإلسالم

 :يواسي لوا عخلى ذلك مبل يخل 
 .(6) دم" يكوله ه تعالا ه :" ولقد كرمنا بن-1
اللقيحة هي بداية الحيا  اإلنسانية التي ينشأ عنها اإلنسان، وهو مكرم :  وجه ال لل 

احتهرام ههذ  البهذر ، وذلهل يمنهع أخهذ الخاليها  يفي جميع أطوار ، وهذا التكريم  يقتضه
 .(7)ألنها تصبس ممتهنة الجذعية منها؛

وينههاكش هههذا: بههأن الحيههوان المنههوي أصههل لتنسههان أيضههًا، ومههع ذلههل يجههوز 
إهدار ؛ بدليل جواز العزل عن الزوجة باتفاق الفقها  مهع اخهتالفهم فهي وجهود اإلذن 

                                           

األعضههها  البشهههرية،المنعقد  فهههي شهههعبان  يراجهههع :تبهههت نهههدو  رفيهههة إسهههالمية لزراعهههة بعههه  (1)
،ضهههمن سلسهههلة مطبوعهههات 415، 253،265م،ص 1983هههههه،الموافق شههههر مهههايو 1403

 المن مة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت.
راجع: القضايا الشرعية التهي تتيرهها تقنيهات الحصهول علها الخاليها الجذعيهة د/ حسهن صهاله  (2)

 .2873/ 5الصاير 
ا الجذعيهة وأترهها علها األعمهال الطبيهة والجراحيهة د/ إيمهان مختهار مصهطفا ص يراجع:الخالي (3)

، الضوابط الشرعية 58، أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص244
 .1961/ 3للتدخل الطبي في النطا البشرية د/ عبير ربحي كدومي و خرون 

المية ،إعهداد: جمعيهة العلهوم الطبيهة اإلسهالمية كضايا طبيهة معاصهر  فهي ضهو  الشهريعة اإلسه (4)
 .271/ 2األردنية 

، 6/ 6/ 57، كههرار ركههم 2152، 2151/ 3مجلههة مجمههع الفقههه اإلسههالمي، العههدد السههادس  (5)
شهعبان  23 -17بشأن البويضات الملقحة الزائد  عن الحاجة ،الدور  السادسة المنعقهد  فهي 

 م.1990مارس  20 -14الموافق  -هه1410
 (.70سور  اإلسرا  من اآلية ركم) (6)
 .491أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (7)
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 .(1)من عدمه
 .(2)رم اا إال بالحق"ههس التي حهوا النفها ه: " وال تقتلهه ه تعالهههوكول -2

أن اا حههرم كتههل الههنفس بايههر حههق، واسههتخراج الخاليهها الجذعيههة مههن :   للثث وجثثه ال
البويضات الملقحة هو إزههاق للحيها  فهي ههذ  البويضهة ،وههذا مها نصهت اآليهة علها 

 .(3)تحريمه
نوكش هذا: بأنا ال نسلم أن في تلل البويضة حيا  إنسهانية؛ إذ إن الحيها  ال 

 .(4)ليست كذلل توجد إال بعد نفا الروه ،وهذ  اللقائس
أجيب: بأنه تبت علميًا أن الحيها  تهدب فهي البويضهة منهذ التلقيس؛حيهث تبهدأ 

 باالنقسام والتكاتر وتكون الحقيبة الوراتية للجنين.
رد: بأن الحيوان المنوي وكذا البويضة فيهما حيا ، ومع ذلل يجوز إهدارها، 

حيهها  اإلنسههانية التههي فتبههت أن الحيهها  الموجههود  فههي البويضههة الملقحههة ليسههت هههي ال
 .(5)وردت النصوص بتحريمها ووجوب احترامها

عن عائشهة ه رضها اا عنهها ه أن رسهول اا ه صهلا اا عليهه وسهلم ه  -3

                                           

، ط دار إحيها  التهراث العربهي، 1/366مجمهع األنههر فهي شهره ملتقها األبحهر لهداماد أفنهدي 1) )
النهههوادر والزيهههادات علههها مههها فهههي المدونهههة عهههن غيرهههها مهههن األمههههات لعبهههد الهههرحمن القيروانهههي 

م، البيان في مذهب اإلمهام 1999،ط دار الارب اإلسالمي ، بيروت، الطبعة األولا 13/123
، تحقيهههق: كاسهههم محمهههد النهههوري ، ط دار 9/507الشهههافعي ألبهههي الخيهههر بهههن سهههالم العمرانهههي 

م، اإلنصهاا فهي معرفهة الهراجس مهن الخهالا لعهال  2000ههه ه1421المنهاج جهد  ، ط أولها 
د ه،تحقيههق :عبههد اا التركههي ،و عبههد الفتههاه محمهه21/394وي الههدين علههي بههن سههليمان المههردا

 م.1995ه هه1415ر والتوزيع بالقاهر ، الطبعة األولا هة والنشهر للطباعهو، ط هجهالحل
 (.33سور  اإلسرا  من اآلية ركم) (2)
 .60أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (3)
تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  القضايا الشرعية التي (4)

5 /2875. 
 .61أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (5)
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 .(1)كال: " كسر ع م الميت ككسر  حياً"
جعهل النبهي ه صهلا اا عليهه وسهلم ه فهي ههذا الحهديث حرمهة الميهت :  وجثه ال للث 

اإلنسههان محتههرم ولههو لههم توجههد فيههه روه، ومههن تههم يحههرم  كحرمههة الحي؛فههدل علهها أن
 التعر  للقائس الفائضة؛ولو لم يكن فيها روه.

نوكش هذا: بأنه كياس مع الفهارق؛ألن الميهت كهد حلهت فيهه الهروه؛ بخهالا 
 .(2)اللقائس فلم تحل فيها الروه بداية

 استخدام فهائ  اللقهائس فهي الحصهول علها الخاليها الجذعيهة يفهتس بابهاً  -4
السهههتخدامات أخهههر  تنطهههوي علههها تحهههوير لجينهههات تلهههل الخاليههها، أو العبهههث بهههها، أو 

 استنساخها؛ فوجب غلق هذا الباب سدًا للذريعة.
علهها إطالكهه،بل هههو مقيههد  بهأن االسههتخدام لفهائ  اللقههاه لهيس نهوكش هههذا:

 .(3)بضوابط تمنع العبث، أو التالعب بكيان اإلنسان
  خهارج الهرحم ،علها اللقهائس الموجهود  كياس اللقهائس الفائضهة والموجهود-5

داخله؛ بجامع وجوب الحرمة لكل منهما، إذ إن الهرحم أو طبهق المختبهر ال يهفتر فهي 
 .(4)حكمها من حيث القول بالحرمة

 نوقش هضا من وجيني: 
أن ههههذا كيهههاس مهههع الفهههارق، إذ إن اللقهههائس الموجهههود  داخهههل الهههرحم ا و : 

                                           

،باب في الحفار يجهد الع هم ههل يتنكهب ذلهل المكهان ، ه  212/ 3أخرجه أبو داود في سننه  (1)
ر: المكتبهة العصهرية ،صهيدا ، بيهروت، وابههن ، تحقيهق: محمهد محيها الهدين، الناشهه3207ركهم 

، تحقيهق: 1616،بهاب فهي النهها عهن كسهر ع هام الميهت، ه ركهم  516/ 1ماجه في سهننه 
محمد ففاد عبدالباكي، دار إحيا  الكتب العربيهة، فيصهل عيسها البهابي الحلبها، كهال األلبهاني: 

، 215/ 30 لبههاني سههند  صههحيس .يراجههع: إروا  الاليههل فههي تخههريج أحاديههث منههار السههبيل ل
 م.1985 -هه1405إشراا: زهير الشاويش، ط المكتب اإلسالمي، بيروت، ط التانية 

 .63أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (3)

5 /2876 ،2877. 
العههههالج باسههههتخدام الخاليهههها الجذعيههههة أحكامههههه وضههههوابطه فههههي ضههههو  الشههههريعة اإلسههههالمية  (4)

 .95للباحتة/فاطمة الزهرا  كرطي ص
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 اكتسبت الحرمة بوجودها فيه.
أنها ال نسهلم بعهدم جهواز التعهر  للقهائس داخهل الهرحم مطلقهًا ؛إذ إنهه ي: الثلن

 .(1)يجوز ذلل للضرور  أوالحاجة
علهها فههر  التسههليم بالضههرور  والحاجههة إلباحههة الحصههول علهها الخاليهها  -6

الجنينية من فائ  اللقائس؛ ف ن ما ينطوي عليه ههذا األمهر مهن مفاسهد جمهة تتعلهق 
 ب الحرمة.هس جانه، يرج عه، وعرضة لتتالا والبيبجعل الكيان اإلنساني ممتهن

د  بمراعها  همقيه سه  اللقائههن فائههاد  مههة االستفههأن مشروعيههش ههذا: بههنوك
 .(2)س جانب اإلباحةهمقتضا حرمة الكيان اإلنساني وكرامته، ومعها يترج

كيههاس إتههالا اللقههائس المخصههبة علهها حرمههة إتههالا بههي  الصههيد فههي -7
؛ألنه أصل الصيد؛ فكذا يحرم (3)رم علا الُمحرم إتالا بي  الصيدالحرم؛ ألنه لما ح

 إتالا اللقائس ألنها أصل اإلنسان.
نوكش هذا: بهأن علهة القيهاس هنها منتفيهة؛ألن بهي  الصهيد إنمها وجهب فيهه 
الجهزا ؛ ألنههه مقصههود لذاتههه، وعليهه فهه ن العلههة فههي تحهريم بههي  الصههيد لههيس لكونههه 

نما لكونه صيدًا  مقصودًا لذاته؛ إضافة إلا أن بي  الصيد مآلة إلا أصل الصيد، واد
الحيا ، بخالا اللقائس المخصبة؛ ف نه لن يكون مآلها إلا الحيا  إال إذا غرست فهي 

 .(4)الرحم؛وهنا ال توجد هذ  اإلمكانية
استخدام فائ  اللقهائس فهي الحصهول علها الخاليها الجذعيهة للعهالج؛ كهد -8

                                           

 .64أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (1)
القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (2)

5/ 2877 
ة، ط هد عهزو عنايهه، تحقيهق: أحمه276/ 2النهر الفائق شره كنز الدكائق البهن نجهيم الحنفهي  (3)

، تحقيق: محمد بهو 325/ 3م،الذخير  للقرافي 2002 -هه1422دار الكتب العلمية، ط أولا 
، كشهههاا 191/ 4خبههز ، ط دار الاههرب اإلسهههالمي، بيههروت، الطبعههة األولههها، البيههان للعمرانههي

، ط دار الكتههب 436/ 2ن مههتن اإلكنهها  لمنصههور بههن يههونس بههن إدريههس البهههوتي القنهها  عهه
 العلمية.

 . 65: 64أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص  (4)
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ة، بههل واخههتالط األنسههاب فههي حههال تعلههق األمههر إلهها انتشههار األمههرا  الوراتيهه ييفضهه
 بالخاليا الجنسية، وهذا يقتضا التحريم اعتبارًا للمآل.

نوكش ههذا: بهأن دراسهات وبحهوث العهالج بالخاليها الجذعيهة تعتمهد أواًل علها 
فحص الخاليا المراد زرعها في المرضا فحصهًا جنينيهًا دكيقهًا كبهل نقلهها إلهيهم، ومهن 

 .(1)تمال المذكورتم استبعاد هذا االح
ا  البشهههرية، فوجهههب أن يكهههون هة للحيههههة مستقبلههههس الفائضههههذ  اللقائهههههههه -9

أما إذا استخدمت الستخراج الخاليا  طريقها هو ما خلقت له، وهو العلوق في الرحم،
 الجذعية، فهذا يخالا ما أراد  اا ه سبحانه وتعالا ه لهذ  اللقيحة .

نه يجوز الحصول علها الخاليها الجذعيهة وذهب أصحابه إلا أال و  الثلني: 
منهم الشيا محمد  ، نها  المعاصريه،وبهذا كال كتير من العلم(2)من اللقائس الفائضة

توفيههق  /ور عمههر سههليمان األشههقر،والدكتورهوالدكتهه سههيد طنطههاوي ه رحمههه اا ه ،
 ،(4) ،وغيرهم كتيهر(3)محمد عتمان شبير،والدكتور عبد المنعم عبيد /والدكور الواعي،

 .(5)وبه صدر كرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي
 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:

كوله ه تعالا ه: " ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين* تم جعلنا  نطفهة   -1

                                           

القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (1)
5/2878 . 

 .67الجذعية دراسة مقارنة د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص  أحكام الخاليا (2)
تبهههت نهههدو  رفيهههة إسهههالمية لزراعهههة بعههه  األعضههها  البشهههرية،المنعقد  فهههي شهههعبان  يراجهههع : (3)

ضههمن سلسههلة 429، 419،420، 418، 241م،ص 1983ههههه،الموافق شهههر مههايو 1403
 مطبوعات المن مة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت.

يراجع:الخاليهها الجذعيههة وأترههها علهها األعمههال الطبيههة والجراحيههة د/ إيمههان مختههار مصههطفا   (4)
،أحكهههام الهندسهههة الوراتيهههة د/ سهههعد بهههن عبهههدالعزيز بهههن عبهههداا الشهههويرخ  247: 246ص
، 67، أحكهام الخاليهها الجذعيههة دراسهة فقهيههة د/ عبداإللههه بهن مههزرو  بههن عبههداا ص488ص

ها تقنيات الحصول علا الخاليها الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير القضايا الشرعية التي تتير 
 .11، الحكم الشرعي في استخدام الخاليا الجذعية د/ واصا عبدالوهاب ص2878/ 5

ههه 1424،الدور  السابعة عشر 294مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي العدد السابع عشر ص  (5)
 ، القرار التالث بشأن موضو  الخاليا الجذعية
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 .(1)في كرار مكين" 
وههو الهرحم، إن أصل اإلنسان هو النطفة التي وجدت في القهرار المكهين وجه ال لل : 

فهه ن لههم تعلههق النطفههة بههالرحم فلههيس ب نسههان، وال تتبههت لههه صههفة اإلنسههانية، وهههذا 
متحقههق فههي اللقيحههة؛إذ إنههها خههارج الرحم؛لههذا فهه ن أخههذ الخاليهها األصههلية منههها ال يعههد 

 اعتدا  علا الحيا  اإلنسانية.
ن سهههلمنا أن اللقيحهههة ليسهههت ب نسهههان ،إال أنهههها أصهههل  نهههوكش ههههذا: بأنهههه واد

،وتنمههو شههيئًا فشههيئًا لتكههون مهها هههو صههالس لكونههه إنسههانًا فههي حالههة نقلههها  اإلنسههان
 .(2)للرحم

  (3)كوله ه تعالا ه: " ألم نخلقكم من ما  مهين"-2
أن اآليههة الكريمههة لههم تعههط لهههذ  البويضههات حرمههة شههرعية؛ إذ وصههفتها وجثثه ال للثث : 

 بأنها ما  مهين، وهذا الوصا يشعر بابتذالها وعدم احترامها. 
وكش هههذا: بههأن المقصههود بالمهها  المهههين فهي اآليههة هههو مهها  الرجههل ولههيس نه

 .(4)البويضات الملقحة

                                           

 (.13 -12سور  المفمنون اآليتان )  (1)
 .489: 488ص ،  رخههز الشويهن عبدالعزيهد بهة د/ سعهة الوراتيهام الهندسهأحك (2)
 (.20سور  المرسالت اآلية ركم) (3)
وين ههر:  68ا الجذعيههة دراسههة مقارنههة د/ عبداإللههه بههن مههزرو  بههن عبههداا صهام الخاليهههأحكهه (4)

راث ها  التهههر: دار إحيههه، الناشهه772/ 30الحسههن الههرازي مفههاتيس الايههب لمحمههد بههن عمههر بههن 
بهن ابهن أبها بكهر اههه، الجهامع ألحكهام القهر ن لمحمهد 1420روت ه، الطبعة التالتة هي ه بيهالعرب

بههراهيم أطفههيش  يهد البردونهههق: أحمههه، تحقيهه159/ 19فههره األنصههاري القرطبههي  الناشههر: دار واد
 م.1964 -هه1384لكتب المصرية ،القاهر  ،الطبعة التانية 
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 ا اا عنهه ه كهال: حهدتنا رسهول اا ههود ه رضههن مسعههث عبهداا بههحديه-3
ي هه فهع خلقهم يجمهوهو الصادق المصدوق كال: " إن أحدك ، وسلم ه؛صلا اا عليه 

ون مضهاة متهل ذلهل، تهم هون علقهة متهل ذلهل، تهم يكههم يكههًا، تههن يومهه أربعيهن أمهبط
ب عملهه، ورزكهه، وأجلهه، وشهقا هه: اكتههال لهات ويقهيبعث اا ملكًا، فيفمر بأربع كلم

 .(1") ه الروههم ينفا فيهأم سعيد، ت
دل هذا الحديث علا أن نفا الروه إنما يكون بعد مائة وعشهرين يومهًا  : وجه ال لل 

 أن اللقائس الفائضة ليس فيها روه،وبالتالي تنتفا الحرمة.من التلقيس، فتبت 
أن هذ  اللقائس هي بالفعل مبتدأ خلق اإلنسان؛ لكن هذا ال يعنها إسهباا -4

الحماية الشرعية لتنسان عليها، ن رًا ألنها خارج الرحم،وما يحهدث مهن انقسهام لهها 
نحهو عالئهق الهرحم، حتا مرحلة معينة ال يعنا أنها ذات حيا  تسهتمر أطوارهها علها 

بل هي حيا  خلوية ما تلبث أن تخمد إذا لهم توضهع فهي الهرحم، ومهن تهم فه ن انتهزا  
الخاليها الجنينيهة منهها ال ينطههوي علها اعتهدا  علهها جنهين حهي، حتهها يقهال بهأن فههي 

 .(2) استخالص الخاليا الجذعية منها اعتدا  أو امتهان لتنسان
قائس هها مبتهدأ خلهق اإلنسهان، فههذا نوكش هذا: بأنكم إذا سلمتم أن هذ  الل

يعنهها إسههباا الحمايههة الشههرعية لتنسههان عليههها لوجههود نههو  مههن الحيهها  فيههها، وههها 
 الحيا  الخلوية.

أن هههذ  اللقههائس الفائضههة تعههد ميتههة حكمههًا، واالسههتفاد  منههها باسههتخراج -5
هدارها؛ألن مآلها إلا التلا  .(3)  الخاليا الجذعية أولا من إهمالها واد

                                           

، بهههاب خلهههق  دم صهههلوات اا عليهههه وذريتهههه،ه ركهههم 133/ 4أخرجهههه البخهههاري فهههي صهههحيحه  (1)
، تحقيههق: محمههد زهيههر بههن ناصههر الناصههر، الناشههر:دار طههوق النجهها ، الطبعههة األولهها 3332
، بههاب كيفيههة خلههق اآلدمههي فههي بطههن أمههه، ه ركههم 2036/ 4هههه، ومسههلم فههي صههحيحه 1422
 فاد عبدالباكي، الناشر: دار إحيا  التراث العربي، بيروت.، تحقيق: محمد ف2643

القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا  الجذعية د/ حسن صهاله الصهاير  (2)
5 /2878 :2879. 

 .69أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص (3)
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يقههههاا الحيهههها   أن-6 هههههذ  اللقههههائس الفائضههههة ال تعههههد جنينههههًا وال إنسههههانًا، واد
فساد ما ليس بآدمي  نما إتالا لمخلوق نافع ؛واد الموجود  فيها ال يعد كتاًل آلدمي، واد
من األشيا  النافعة ينتقل إلا دائر  المباه إذا غلب علا ال ن تحقيق مصالس أعلها 

 .(1)من المصالس التي تفوت ب تالفه
ذا: بأننا نسلم أن اللقائس ال تعد جنينهًا وال إنسهانًا، لكهن اللقيحهة لهها نوكش ه

حرمههة منههذ لح ههة التلقههيس، ن هههرًا لوجههود نههو  مههن الحيههها  فيههها ،وههها حيهها  النمهههو 
 .(2)واالغتذا  كالنبات

وجود العديد من المصهالس الطبيهة والعلميهة المترتبهة علها االسهتفاد  مهن -7
 الجذعية منها. هذ  اللقائس باستخراج الخاليا

نوكش هذا: بأن المصالس التي يمكن أن تتحقق من ذلل الفعل ال تقهدم علها 
 .(3)المفاسد،والتي من أبرزها مفسد  إتالا اللقائس

أجيههب: يشههترط فههي المفسههد  التههي تقههدم علهها جلههب المصههلحة أن تكههون تلههل 
ذا كانت المفسد  أع م من المصالس المترتبة علا حصول ذلل أو مساوية لها، أما إ

المصالس أكبر وأع م من المفاسد الحاصلة، ف نه يفتقر في هذ  الحالهة وكهو  بعه  
 .(4)هذ  المفاسد القليلة تحصياًل للمصالس الكبير 

كياس إتالا اللقائس الفائضة الستخراج الخاليا الجذعية منها،علا جواز -8
وههذا جهائز  (5)إسقاط الحمل عند وجود مسوا لهذلل، خاصهة إذا لهم تهنفا فيهه الهروه؛

                                           

، حقيقهههة الجنهههين وحكهههم 490ة د/ سهههعد بهههن عبهههدالعزيز الشهههويرخ صأحكهههام الهندسهههة الوراتيههه (1)
، بحهث مقهدم 41االنتفا  به في زراعة األعضا  والتجهارب العلميهة د/ محمهد نعهيم ياسهين ص

للدور  السادسة لمجمع الفقهه اإلسهالمي فهي مهفتمر  السهادس المنعقهد بجهد  ،المملكهة العربيهة 
 م.1990مارس  20 -14 هه ،الموافق1410شعبان  23 -17السعودية من 

 .490أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (2)
 .70أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص (3)
، الناشهههر: 276/ 3موسهههوعة القواعهههد الفقهيهههة لمحمهههد صهههدكي بهههن أحمهههد بهههن محمهههد الاهههزي  (4)

 م.2003 -هه1424لبنان، الطبعة األولا مفسسة الرسالة ه بيروت ه 
 .70أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص (5)



 

  

 

 
 "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي

 

207 

 .(1)عند جمهور الفقها  من الحنفية ،والشافعية، والحنابلة
أن الضرور ، أو الحاجة للتداوي والعالج معتبهر  فهي مشهروعية اسهتخدام -9

فائ  اللقائس في الحصول علها الخاليها الجنينيهة مهن منطلهق أن حيها  تلهل اللقهائس 
ورهها إلها أن تصهير إنسهانًا حيا  خلوية أو نباتية علا ما يصهطلس عليهه البع ؛وتط

حيًا أمهر مسهتبعد لعهدم زرعهها فهي الرحم؛فضهرور  العهالج بنقلهها إلها مهري  محقهق 
 .(2)الحيا  سبب مشرو  للترخيص باستخالص الخاليا الجذعية منها

كيههاس جههواز إتههالا اللقههائس الفائضههة السههتخراج الخاليهها الجذعيههة علهها -10
 .(3)إتالا الحيوانات المنوية بالعزل

ن الحيهها  اإلنسههانية تبههدأ بههنفا الههروه فههي اللقيحههة، وهههذا بعههد مههرور أربعههة إ-11
ووجهود النمهو  ال تعهد الحيها  فيهها حيها  إنسهانيةأشهر من وجودها في الرحم، وما كبهل ههذا 

والتطههور ال دليههل فيههه علهها وجههود الحيهها ؛ بههدليل زراعههة األنسههجة فهه ن أخههذ نسههيج مههن أي 
 . نمو، ومع هذا ال يعد كائنًا حياً كائن، ووضعه في وسط خاص، ف نه ي

ن سهلمنا بعهدم وجهود حيها  إنسهانية فهي الخاليها،لكن فيهها  نوكش هذا: بأنا واد
حيا  خلويهة ،وهها فهي طريقهها إلها النمهو واالغتهذا  إن وضهعت فهي موضهعها الهذي 

 أراد  اا ه سبحانه وتعالا ه وهو الرحم.
كيههاس مههع الفههارق  إضههافة إلهها أن كيههاس الخاليهها الجنسههية علهها األنسههجة

فيكون فاسدًا؛ ألن األنسجة ليست بأصل لتنسهان، وال تهفول الحيها  فيهها إلها حيها  

                                           

، المحقههق: مركههز الدراسههات 1070/ 3ين ههر: التجريههد ألحمههد بههن محمههد بههن حمههدان القههدوري  (1)
م، نهايهة 2006 -ههه1427الفقهية واالكتصادية،الناشر: دار السالم بالقاهر ، الطبعهة التانيهة 

، الناشر:دار 442/ 8المحتاج إلا شره المنهاج لشمس الدين محمد بن أبا العباس الرملي 
م، الرو  المربع شره زاد المسهتنقع للبههوتي 1984 -هه1404، ط األخير   الفكر ه بيروت ه

 ، الناشر: دار المفيد مفسسة الرسالة.604/ 1
قنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير القضايا الشرعية التي تتيرها ت (2)

5 /2880. 
 .71أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص (3)
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 .(1)إنسانية بخالا اللقائس
كياس استخدام فائ  اللقائس في الحصول علا الخاليا الجذعيهة علها -12

اسهههتخدام ميتهههة األجنهههة السهههاكطة تلقائيهههًا أو للضهههرور  الطبيهههة فهههي عمليهههات زراعهههة 
ا ،بجامع المصهههلحة الضهههرورية  المسهههوغة للمسهههاس بكهههل منهمههها، بهههل إن األعضههه

اسههتخدام فههائ  اللقههائس أولهها بالمشههروعية مههن سههقط األجنههة؛ألن اللقههائس إنمهها هههي 
مبتدأ خلق اآلدمي فهي كتلة خلوية لم تتعد مرحلهة العلقهة، بخهالا األجنهة السهاكطة 

 .(2)التي كد َتَشكل خلقها،واكتملت بع  أعضائها
ي ههر لهي ه  ا،هن منهههبعد ذكر أدلة كل فريق في المسألة، ومناكشة ما أمك : حالرتجة

واا أعلم ه أن القول التاني القائل بجواز الحصول علا الخاليا الجذعية من اللقهائس 
الفائضههة هههو األولهها بههالقبول والترجيس؛لقههو  مهها اسههتدلوا بههه؛ ويفيههد هههذا التههرجيس أن 

ال محالهة، فاالسهتفاد  منهها فيمها ينفهع أولها وأوفهق  مآل اللقائس الفائضة هو الهالل
من إهمالها؛خاصهة أننها ذكرنها أنهه لهيس لهها حرمهة كبهل وجودهها فهي موضهعها الهذي 
أراد  اا ه  سبحانه وتعالا ه وهو الرحم، لكن هذا الجواز لهيس علها إطالكهه بهل البهد 

 أن يكون مرهونًا بعد  ضوابط بيانها كالتالي:
ائس الفائضة سبياًل وحيدًا للحصول علها الخاليها الجذعيهة الالزمهة أن تتعين اللق -1

للعههالج ،أو البحههوث والدراسههات الههدائر  حههول العههالج؛ فهه ذا أمكههن الحصههول علهها 
الخاليها الجذعيههة العالجيهة بطريههق  خههر اليشهتمل علهها تلهل المحههاذير،أو ال يتيههر 

الشهرعي فهي إشكاالتها؛ ف ن ههذ  التقنيهات تكهون غيهر مشهروعة بحسهب األصهل 
 حرمة المساس بالكيان اآلدمي في جميع مراحل حياته.

ال يستخدم في بحوث ودراسات العهالج الخلهوي إال فهائ  لقهائس عمليهات أطفهال  -2
األنابيههب المنضههبطة بالضههوابط الشههرعية: كقيههام الزوجيههة بههين الههزوجين، وتعيههين 

                                           

 .490أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (1)
لجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا ا (2)

5 /2880. 
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طبيهب جهدو  هذ  العملية سبياًل للحصول علها اإلنجهاب، وأن يالهب علها  هن ال
 .(1) هذ  العملية، وتوافر الرضا من الزوجين........إلا

أن تتخذ كافة االحتياطات واإلجرا ات التي تضمن سالمة األنساب وعدم انتشار  -3
األمرا ؛وذلههل بههالفحص الههدكيق للخاليهها المههراد اسههتخدامها عههن طريههق جهههات 

 علمية موتوكة، ومعامل متطور  وأطبا  أكفا .
ذا االستخدام مسبوكًا باستئذان أصحاب اللقائس،أو ذويهم علها غهرار أن يكون ه -4

 استئذانهم أو إعالمهم كبل إتالفها أو إخراجها من الحيز التجميدي.
أن تكفل الدولة الركابة الشرعية والن امية علا عمليات العالج الخلهوي،أو علها  -5

الخاليههها البحهههوث والدراسهههات الهههدائر  حولهههها حتههها نضهههمن منهههع جشهههع سماسهههر  
 الجذعية ،ونالق الباب أمامهم؛حتا ال يصبس اإلنسان سلعة تبا  وتشتر .

ال يسههمس بهه جرا  أبحههاث  هههدفها فههي األصههل محههرم  كتاييههر الصههفات الوراتيههة  -6
للخاليهها الملقحههة ،أو اختيههار جههنس المولههود؛ ألن ذلههل يعتبههر تاييههرًا لخلههق اا هههه 

 .(2)  تعالا ه وهو محرم شرعاً 

                                           

مههن أراد التفصههيل فههي ضههوابط مشههروعية عمليههات األنابيههب فليراجههع: القضههايا الشههرعية التههي  (1)
 .2812/ 5تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعية د/ حسن صاله الصاير 

، 252ر مصهطفا صالخاليا الجذعيهة وأترهها علها األعمهال الطبيهة والجراحيهة د/ إيمهان مختها (2)
، 33الضوابط واألخالكيات في التكهاتر البشهر  فهي العهالم اإلسهالمي د/ جمهال أبهو السهرور ص

)بحههث منشههور ضههمن أعمههال نههدو  الضههوابط األخالكيههة فههي تطبيههق تقنيههة اإلخصههاب الطبههي 
 27 -25ههههه ،الموافهههق 1418ربيهههع اآلخهههر  23 -21المسهههاعد فهههي عهههالج العقهههم المنعقهههد  

 عة األزهر(.م،بجام1997أغسطس 
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 لثلللاملبحل ا
 اسيصباج اخلاليل اجلضعة  من ا جن  البشبي  اجملي  

األجنة هذ  إما أن تكون مجهضة عمدًا، أو تلقائيًا وبالتالي ف ني سهأتناول ه 
 بمشيئة اا تعالا ه هذا المبحث في مطلبين:

 .حكم الحصول علا الخاليا الجذعية من األجنة المجهضة عمداً :  املطخلب ا و 
 .حكم الحصول علا الخاليا الجذعية من األجنة المجهضة تلقائياً : املطخلب الثلني

 املطخلب ا و 
 حكم احلصو  عخلى اخلاليل اجلضعة  من ا جن  اجملي   عد اً 

اإلجههها  العمههد  ل جنههة السههتخالص الخاليهها الجذعيههة منههها ال يخلههو مههن 
 حالتين: 

يهة؛ففي ههذ  الحالهة أن يكون اإلجها  لقصد استخالص الخاليا الجذعاحللل  ا وىل: 
علها تحهريم ذلهل مطلقهًا؛ بعهد بلهوا الجنهين أربعهة  (2)، والمعاصهرون(1)اتفهق الفقهها  

جهاضهه يعهد كهتاًل لهه؛ وألن  أشهر؛ألن ذلل جناية علا إنسان حهي متكامهل الخلقهة واد
اإلسالم كد كفل حرمة األجنة، واالستفاد  منها إتالا لها، وانتهال لحرمتها، وكضها  

التي يتمكن بها من النمو والتطور؛ وهذا مساس بكرامهة اآلدمهي وابتهذال علا الحيا  
لههه؛ ممهها يجعههل اإلنسههان ممتهنههًا، وأيضههًا سههدًا للذريعههة والفسههاد والمتههاجر  باألجنههة 

                                           

، المدونههة الكبههر  لتمههام 715، الههدر المختههار للحصههكفي ص 379/ 1البحههر الرائههق للنسههفي  (1)
، 560: 559/ 6، األم للشههافعي 324: 323/ 2، الفواكههه الههدواني للنفههراوي 630/ 4مالههل 

، أحكهام النسها  ألبها الفهرج 87، عمد  الفقهه البهن كدامهة ص442/ 8نهاية المحتاج للرملي 
 ، ط مكتبة التراث اإلسالمي للنشر والتوزيع.110: 109جوزي صبن ال

، الخاليها الجذعيهة وأترهها علها 25الرضا  في نقل الخاليا الجذعيهة د/ حمهدي أحمهد سهعد ص (2)
، الحكههم الشههرعي فههي 145: 144األعمههال الطبيههة والجراحيههة د/ إيمههان مختههار مصههطفا ص

، العههالج باسههتخدام الخاليهها 10بكههري صاسههتخدام الخاليهها الجذعيههة د/ واصهها عبههدالوهاب ال
 . 74الجذعية أحكامه وضوابطه أ/ فاطمة الزهرا  ص
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 .(1)البشرية
أما إذا كان اإلجها  كبل نفا الروه فيه وبدون سبب شرعي ، فقد اختلها 

 الفقها  في حكمه علا تالتة أكوال:
وذهههب أصههحابه إلهها القههول بجههواز اإلجههها  مطلقههًا، مهها لههم تههنفا فيههه  ا و : ال ثثو 

، والشافعية في األصس مهن (3)وبع  المالكية  ،(2)الحنفية الروه؛ وبهذا كال جمهور
 .(5)، وهو المذهب عند الحنابلة(4)مذهبهم

 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:
يس  دميههًا كههاماًل وال ن الجنههين كبههل نفهها الههروه فيههه ال حيهها  له،وأنههه لههإ -1

؛ بدليل كوله ه تعالا ه :" ولقهد خلقنها اإلنسهان مهن (6)يوصا بأنه إنسان حي أو ميت
سهاللة مهن طهين* تهم جعلنها  نطفهة فههي كهرار مكهين* تهم خلقنها النطفهة علقهة فخلقنهها 
العلقههة مضههاة فخلقنهها المضههاة ع امههًا فكسههونًا الع ههام لحمههًا تههم أنشههأنا  خلقههًا  خههر 

 .(7)حسن الخالقين"فتبارل اا أ
وكوله ه تعالا ه :" يأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ف نا خلقنهاكم مهن 
تراب تم من نطفة تم من علقة تهم مهن مضهاة مخلقهة وغيهر مخلقهة لنبهين لكهم ونقهر 

                                           

الخاليهههها الجذعيههههة وأترهههههها علهههها األعمهههههال الطبيههههة والجراحيههههة د/ إيمهههههان مختههههار مصهههههطفا  (1)
 .154:155ص

/ 3رد المحتار علا الدر المختار لمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز المعهروا بهابن عابهدين  (2)
 م.1992 -هه1412، الناشر: دار الفكره بيروت ه، الطبعة التانية 176

/ 3مواهب الجليل شره مختصر خليل ألبي عبداا محمد بهن عبهدالرحمن المعهروا بالحطهاب  (3)
 م.1992-هه1412، الناشر:دار الفكر،الطبعة التالتة 477

، تحقيهق: 387/ 12ردي الحاوي الكبير ألبا الحسن علا بن محمد الباهدادي الشههير بالمهاو  (4)
 -الشههيا علهها محمههد معو ،والشههيا عههادل أحمههد عبههد الموجههود، الناشههر: دار الكتههب العلميههة

 م.1999 -هه1419،لبنان،الطبعة األولا -بيروت
، 386/ 1اإلنصاا في معرفهة الهراجس مهن الخهالا لعهال  الهدين علها بهن سهليمان المهرداوي  (5)

 عة التانية.الناشر:دار إحيا  التراث العربي، الطب
 .477/ 3، مواهب الجليل للحطاب 176/ 3حاشية ابن عابدين  (6)
 (.14 -12سور  المفمنون اآليات )   (7)
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 .(1)في األرحام ما نشا  إلا أجل مسما"
لقهة تهم وكوله ه تعالا ه: " هو الذي خلقكم من تراب تهم مهن نطفهة تهم مهن ع 

 (2)يخرجكم طفاًل"
فهههذ  اآليههات تههدل داللههة واضههحة علهها مراحههل خلههق اإلنسههان،وبعد اكتمههال 

 .(3)المراحل يصير إنسانًا بنفا الروه فيه؛ أما كبل ذلل فكان صور 
؛ وألنهه إذا (4)يجوز إسقاط الما  مادام نطفة بالقياس علا العزل ابتدا  -2

 .(5)الجنين بل هو كالدم المتجمدلم يستبن أي جز  من خلقه؛ فليس له حكم 
ن لهم تنفههول بتحريهها القههه إلههب أصحابههوذههال و  الثثلني:  ا هم اإلجهها  مطلقهًا؛ واد

،وبعه  (7)،والمالكية فهي المعتمهد عنهدهم (6) ةه  الحنفيهال بعهذا كه، وبه روههه الهفي
 (9)، والحنابلة.(8)الشافعية

 واستدلوا علا ذلل بما يلي:

                                           

 (.5سور  الحج من اآلية ركم ) (1)
 ( .67سور  غافر من اآلية  ركم) (2)
يهق: د/ ، تحق21/ 17جعفهر الطبهري  يجامع البيان عن تأويل  ي القر ن لمحمد بن جرير بن يزيد أبه (3)

عبهههداا بهههن عبدالمحسهههن التركهههي، الناشهههر: دار هجهههر للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههع، الطبعهههة األولههها 
 م.2001 -هه1422

 .477/ 3مواهب الجليل للحطاب  (4)
، الناشهههر:دار المعرفهههة، بيهههروت، سهههنة 26/ 6المبسهههوط لمحمهههد بهههن أحمهههد شهههمس األئمهههة السرخسهههي  (5)

/ 4بكر بن مسعود الكاسهاني  ييب الشرائع لعال  الدين أبم، بدائع الصنائع في ترت1993 -هه1414
 م.1986-هه1406، الناشر:دار الكتب العلمية، الطبعة التانية 124

، الناشهر: دار 315/ 1درر الحكام شره غرر األحكام لمحمد بن كراموز بن علا الشهير بمنال خسرو (6)
 . إحيا  الكتب العربية

، 129/ 2لل في مذهب مالهل ألبها بكهر بهن حسهن الكشهناوي أسهل المدارل شره إرشاد السا (7)
 لبنان،الطبعة التانية. -بيروت -الناشر: دار الفكر

/ 4إعانهة الطهالبين علهها حهل ألفها  فههتس المعهين ألبها بكههر عتمهان بهن محمههد شهطا الههدمياطي  (8)
 م.1997 -هه1418، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولا 147

 .386/ 1اإلنصاا للمرداوي  (9)
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علا الُمحرم إتالا بي  الصيد؛ كذلل يحرم إسقاط النطفة  أنه لما حرم -1
 .(1)بالقياس عليه

ههد المهها  فههي الههرحم ؛فهه ن ذلههل مآلههه إلهها الحيهها  ه بمشههيئة اا ه -2  إذا وجل
 (.2)فيكون له حرمة كحرمة اآلدمي

وذهب أصحابه إلها القهول بجهواز اإلجهها  إذا كهان الجنهين علقهة أو ال و  الثللل: 
 (.4)، وبع  الشافعية(3)ل الحنفية في المذهبمضاة، وبهذا كا

 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:
أن الجنين كبل نفا الروه فيه ال حيا  له، وأنه ليس  دميًا كاماًل وال يوصا 

 .(5)بأنه إنسان؛وبالتالي يجوز إجهاضه في هذ  الحالة
م ه أن الهرأي بعهد ذكهر اآلرا  فهي المسهألة مقرونهة باألدلهة أر  ه واا أعله : الرتجثةح

ن لم تنفا  الراجس واألولا بالقبول هو القول التاني القائل بتحريم اإلجها  مطلقًا واد
فيه الروه ، ويفيد هذا ما أتبته الطب الحديث أن الجنهين فيهه حيها  خلويهة منهذ بهد  

 التلقيس، ودليل ذلل أنه لو لم يكن حيًا ما كبر وتطور بعد ذلل.
بق اختلهها الفقههها  المعاصههرون فههي حكههم وبنهها  علهها هههذا االخههتالا السهها

إجها  الجنين العمد  الستخراج الخاليا الجذعية كبل نفا الروه فيه وكان خالفهم 
 :علا كولين

وذهههب أصههحابه إلهها القههول بتحههريم إجههها  األجنههة بههال عههذر مطلقههًا ال ثثو  ا و : 
ا هنهم الشيالستخراج الخاليا الجذعية منها، وبهذا كال جمهور العلما  المعاصرين،م

ا وليد هوالشي (1)م إسماعيل رضوانها عبد الحكيهرض /ورهوالدكت ، (6)عبد اا بن بيه/ 

                                           

 .191/ 4، البيان للعمراني 325/ 3الذخير  للقرافي  (1)
 . 176/ 3حاشية ابن عابدين  (2)
 .315/ 3المرجع السابق الجز  والصفحة، البحر الرائق للنسفي (3)
 .387/ 12الحاوي الكبير للماوردي  (4)
 .176/ 3حاشية ابن عابدين  (5)
 .117ه األكليات للشيا عبد اا بن بيه صصناعة الفتو  وفق (6)
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؛منها ما  (4) وهو مقتضا كرارات مجامع فقهية عديد  ،(3)،وغيرهم كتير(2)بن سعيدان
جهها  فههي القههرار التالههث بشههأن موضههو  الخاليهها الجذعيههة مههن كههرار المجمههع الفقهههي 

 رابطة العالم اإلسالمي؛حيث جا  ما نصه:اإلسالمي التابع ل
تانيًا: ال يجوز الحصول علا الخاليها الجذعيهة واسهتخدامها إذا كهان مصهدرها محرمهًا 

 ومن ذلل علا سبيل المتال:
 (5)الجنين المسقط تعمدًا بدون سبب طبا يجيز  الشر . -

 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:
تههدا  علهها حيهها   دميههة اإلجههها  بههدون مسههوا  شههرعي حرام؛ألنههه اع -1

محترمة ؛وكد يكون مباحًا للضرور  الشرعية في بعه  الحهاالت، فهال مسهوا للتوسهع 
 في ذلل.
غهههههالق البهههههاب أمهههههام سماسهههههر  الخاليههههها الجذعيهههههة  -2 سهههههدًا للذريعهههههة ،واد

 وجشعهم،حتا ال يصبس اإلنسان سلعة تبا  وتشتر .
                                                                                                           

( استخدام خاليا المنشأ في المجال الطبي "رفيهة شهرعية" للهدكتور/ رضها عبهد الحكهيم إسهماعيل 1)
 .15رضوان ص

 .215اإلفاد  الشرعية في بع  المسائل الطبية للشيا وليد بن سعيدان ص (2)
، الرضا  في نقهل 75فاطمة الزهرا  ص -ضوابطه أيراجع: العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه و  (3)

، الحكم الشرعي في استخدام الخاليا الجذعية د/ واصا 25الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص
، االنعكاسات األخالكية للبحث في مجال الخاليا الجذعية د/ عبدالناصر بهن 10عبدالوهاب البكري ص
 .21أسما  الصنهاجي الرشيق ص -أ ةهذعي، العالج بالخاليا الج18موسا أبوالبصل ص

ر، هع عشهههعدد السابههه، الهه يهم اإلسالمهههة العالهههع لرابطهههي التابهههي اإلسالمهههع الفقههههة المجمهههمجلهه (4)
، الموكههع الرسهههمي للمجلههس األوربهههي 294م ص2004 -هههه1425ة عشهههر  هة الخامسهههالسنهه

لتفتهههههههههههههههههها  والبحههههههههههههههههههوث علهههههههههههههههههها الشههههههههههههههههههبكة العنكبوتيههههههههههههههههههة علهههههههههههههههههها الههههههههههههههههههرابط 
http;www.e.cfr.org/index.php?articleid  ويراجع: أحكام الخاليا الجذعية دراسهة،

، العالج باستخدام الخاليا الجذعيهة 119: 118مقارنة د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص
 . 75فاطمة الزهرا  ص -أحكامه وضوابطه أ

م، 2004 -هههه1425  مجلههة المجمههع الفقهههي اإلسههالمي، العههدد السههابع عشههر، السههنة الخامسههة عشههر  (5)
،ويراجع: القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخالياالجذعية د/ حسن 294: 293ص

، نقههاًل عههن موكههع رابطههة العههالم اإلسههالمي صههفحة الفتههاو  الطبيههة بشههأن 2884/ 5صههاله الصههاير 
 (.WWW.the mwl.orgموضو  الخاليا الجذعية علا الموكع ) 
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ل اآلدمههي هههو فيههه امتهههان لكرامههة اآلدمههي وابتههذال لههه ، سههوا  أكههان ذلهه -3
 .(1)األم، أم الجنين نفسه

وذهب أصحابه إلا القول بجواز إجها  األجنة كبل نفها الهروه فيهها ال و  الثلني: 
 .(2)الستخراج الخاليا الجذعية منها،وهو رأي الدكتور:محمد نعيم ياسين

 واستدل علا ذلل بما يلي:
نها مصهالس ال أن في االستفاد  من األجنة باستخراج الخاليا الجذعية م -1

 يستهان بها منها:
 ه عالج األمرا  المستعصية.

 ه اكتشاا أدوية ألغرا  عالجية.
ه اكتشاا طرق وكائية، وبالتالي فه ن إجهها  األجنهة كبهل نفها الهروه فيهها 
مفسههد  تقابلهههها مصهههالس كتيههر ؛ فتاتفهههر ههههذ  المفسهههد  بجانههب تلهههل المصهههالس التهههي 

 .(3)تتحقق
مشههفوعة باألدلههة أر  ه واا أعلههم ه أن الههرأي الههراجس واألولهها بعههد ذكههر اآلرا   : الرتجثثةح

بههالقبول هههو الههرأي القائههل بتحههريم إجههها  األجنههة السههتخراج الخاليهها الجذعيههة، فههال يوجههد 
مسوا شرعي إلتالا الجنين مع تحقق وجود غير  من المصادر للخاليها الجذعيهة، واحترامهًا 

 ه لتنسان.للحيا  اآلدمية التي وهبها اا ه تعالا 

أن يكهون اإلجهها  كبهل نفها الهروه فيهه، وكهان هنهال سهبب شههرعي احلللث  الثلنةث : 
كتوكهها نمههو الجنههين وتطههور ، والخههوا علهها صههحة األم، ونحههو ذلههل مههن األسههباب 
الشرعية لتجها ؛ففي هذ  الحالة اتفهق العلمها  المعاصهرون علها جهواز اسهتخراج 

                                           

 .119الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا صأحكام الخاليا  (1)
حقيقة الجنين وحكم االنتفا  بهه فهي زراعهة األعضها  والتجهارب العلميهة د/محمهد نعهيم ياسهين  (2)

 ..119، أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص44ص
 .120هية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا صأحكام الخاليا الجذعية دراسة فق (3)
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، وهههذا هههو مقتضهها كههرارات مجههامع (1) الخاليهها الجذعيههة مههن هههذ  األجنههة المجهضههه
 .(2)فقهية عديد 

 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:
أن هههذ  األجنههة مآلههها إلهها الفسههاد والتلهها ؛فاالسههتفاد  منههها باسههتخراج  -1

الخاليههها الجذعيهههة أولههها مهههن إهمالهههها بهههدون فائهههد  ؛خاصهههة أنهههه ال يوجهههد فهههي ههههذ  
توجهد مصهالس ومنهافع عديهد  االستفاد  مفاسد أو أضرار علا أحد؛ بل علها العكهس 

 .(3)للشخص المنقولة له 
أن الجنههين المجههه  لههم تههنفا فيههه الههروه، وبالتههالي ال يوجههد انتهههال  -2

 للحرمة إذا استفدنا باستخراج الخاليا الجذعية منه.
عنههد عقههد مقارنههة بههين المفاسههد المترتبههة علهها هههذا االسههتخدام ،وبههين  -3

، إذ إن االسههتفاد  مههن هههذ  األجنههة فههي المصههالس الحاصههلة يالحهه  غلبههة المصههالس
العالج واألمرا  المستعصية، واألبحاث الدوائية أكبر بكتير من المساس بدم متجمد 

 .(4)لم تنفا الروه
بجهامع أن كهاًل  يالقياس علها جهواز نقهل األعضها  مهن الميهت إلها الحه -4

                                           

،اإلجهها  مهن من هور 119أبحاث فقهية في كضايا طبية معاصر  د/ محمد نعهيم ياسهين ص (1)
،وما بعدها ،الخاليا الجذعية وأترها علا األعمهال الطبيهة 65إسالمي د/عبد الفتاه إدريس ص

جذعيهههة دراسهههة فقهيهههة د/ ، أحكهههام الخاليههها ال147والجراحيهههة د/ إيمهههان مختهههار مصهههطفا ص
، الرضها  فهي نقهل الخاليها الجذعيهة د/ حمهدي أحمهد 121عبداإلله بن مزرو  بهن عبهداا ص

، العهههالج باسهههتخدام الخاليههها الجذعيهههة أحكامهههه وضهههوابطه فهههي ضهههو  الشهههريعة 25سهههعد ص
 .86اإلسالمية أ/ فاطمة الزهرا  كرطي ص

ر، هبطهة العهالم اإلسهالمي ،العهدد السهابع عشهع لراهان ر: مجلة المجمع الفقههي اإلسهالمي التابه (2)
س األوربههي هي للمجلهههع الرسمههه، الموكهه294م، ص2004 -هههه1425ر  هة عشهههالسههنة الخامسهه

لتفتهههههههههههههههههها  والبحههههههههههههههههههوث علهههههههههههههههههها الشههههههههههههههههههبكة العنكبوتيههههههههههههههههههة علهههههههههههههههههها الههههههههههههههههههرابط 
http;//www.ecfr.org/index.php?articleip. 

فاطمهة  -ي ضهو  الشهريعة اإلسهالمية أالعالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامهه وضهوابطه فه (3)
 . 87الزهرا  ص

 .123: 122أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  بن عبداا ص (4)
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 .(1)منهما مآله إلا الفساد
 :يويشترط لهذا الجواز ما يل

 جأ إلا اإلجها  إال إذا تعين طريقًا إلنقاذ األم.أن ال يل -1
 أن يكون اإلجها  كبل نفا الروه في الجنين. -2
أن ال يكون اإلجها  لار  تجهار ، وذلهل ب سهناد اإلشهراا إلها هيئهة  -3

 شرعية تقة،وتحت ركابة صارمة.
أن تتعهههين ههههذ  الطريقهههة للحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة دون غيرهههها مهههن  -4

 .(2)الطرق
 املطخلب الثلني

 حكم احلصو  عخلى اخلاليل اجلضعة  من
 ا جن  اجملي   تخل لئةلً 
 اإلجها  التلقائي ل جنة ال يخلو من حالتين:

اإلجهها  التلقهائي كبهل تخلهق الجنين؛ففهي ههذ  الحالهة يحهرم اسهتخراج احللل  ا وىل: 
 :؛ وذلل ل سباب اآلتية(3)الخاليا الجذعية منهاالستخدامها في العالج

أن هههذ  األجنههة تحتههو  علهها نسههبة عاليههة مههن الخلههل فههي الموروتات،واألخطهها   -1
 الكروموسومية الضار  ، وهذا هو ما سبب سقوطها وتخلص الجسم منها.

 أيضًا تكون هذ  األجنة مصحوبة بنسبة عالية من التلوتات الجرتومية المضر . -2
 أنسجة وخاليا حية. خاليا األجنة في هذ  الحالة تكون ميتة، والمطلوب -3

                                           

 .88فاطمة الزهرا  ص -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (1)
ومهها بعههدها ، أحكههام  113ص أبحههاث فقهيههة فههي كضههايا طبيههة معاصههر  د/ محمههد نعههيم ياسههين (2)

 .123الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص
الجنهههين المشهههو  واألمهههرا  الوراتيهههة " األسهههباب والعالمهههات واألحكهههام" د/ محمهههد علههها البهههار  (3)

، ط دار القلم ه دمشق ه ،الطبعة األولا ،استخدام األجنة في البحث والعالج د/حسان 482ص
)بحهههث مقهههدم إلههها مهههفتمر زراعهههة األعضههها  البشهههرية، ضهههمن مطبوعهههات  ،171حتحهههوت ص

المن مة اإلسالمية للعلوم الطبية بدولة الكويت(، الخاليا الجذعية وأترها علا األعمهال الطبيهة 
 .146والجراحية د/ إيمان مختار ص
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ال يمكن واكعيًا وعلميهًا االسهتفاد  مهن ههذ  األجنهة باسهتخالص الخاليها الجذعيهة  -4
منها؛لعههدم معرفههة موعههد إجهاضههها وال وكتههها المتوكههع ، إذ إنههها كههد تحصههل بشههكل 
مفاجئ، وكد ال تتوفر الوسائل الحمائية لالحتفا  بها سليمة لوكت الحاجهة إليهها فهي 

 .(1)ي حدث فيه االجها هذا المكان الذ
وبنا  علا ما تقدم ف ن اسهتخراج الخاليها الجذعيهة مهن ههذ  األجنهة،وزرعها 
في شخص  خر يسبب له ضررًا متيقنًا نتيجة لتلل التشهوهات ،أو التلوتهات وبالتهالي 

 ال يصس.
أما إن أمكن استخراج الخاليا الجذعية من األجنة المجهضهة تلقائيهًا كبهل أن 

فههي العههالج، والتجههارب العلميههة التههي تسههاعد علهها العههالج دون  تتخلههق واسههتخدمت
؛ إذ إن االسهتفاد  مهن ههذ  ( 2)إحداث أي ضرر، ف ن االستخدام في هذ  الحالة جهائز

األجنة باستخراج الخاليا الجذعية منها لالستفاد  فهي أبحهاث األمهرا  المستعصهية، 
دم متجمهد لهم تهنفا فيهها  واألبحاث الدوائية أكبر مصلحة ونفعًا مهن المسهاس بقطعهة

 .(3)الروه 
إضافة إلها أن االسهتفاد  منهها لمسهوا شهرعي ال يعهد إفسهادًا لهها؛ألن مآلهها 

 .(4)إلا التلا، وحرمتها أكل حرمة من اآلدمي
: اإلجها  التلقائي بعد تخلق الجنين؛في ههذ  الحالهة يجهوز اسهتخراج احللل  الثلنة 

منههها فههي زراعههة األعضهها  أو تقويمههها ،أو الخاليهها الجذعيههة مههن األجنههة لالسههتفاد  
إصاله عطبها؛وذلل في فتر  زمنية محدود  ؛وهها الفهارق الزمنها بهين وفها  الجنهين 
 ومهههههههههوت األنسهههههههههجة، بشهههههههههرط موافقهههههههههة الوالدين،وههههههههههذا محهههههههههل اتفهههههههههاق بهههههههههين 

                                           

ام الخاليهها ، أحكهه146الخاليهها الجذعيههة وأترههها علهها األعمههال الطبيههة والجراحيههة د/ إيمههان مختههار ص (1)
 .125الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص

، أحكام الخاليا الجذعيهة دراسهة فقهيهة 171استخدام األجنة في البحث والعالج د/ حسان حتحوت ص (2)
 .126د/ عبداإلله بن مزرو  ص

 .126أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (3)
 . 87فاطمة الزهرا  كرطي ص -دام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أالعالج باستخ (4)
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،وهههو مقتضهها كههرارات العديههد مههن المجههامع العلميههة (1)جمهههور العلمهها  المعاصههرين
 .(2)الفقهية

ي القرار التالث بشأن موضو  الخاليا الجذعية من كهرار المجمهع الفقههي حيث جا  ف
 اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ما يلي: 

يجهههوز الحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة وتنميتهههها واسهههتخدامها بههههدا أولً: 
العالج، أو إلجرا  األبحاث العلمية المباحة، إذا كهان مصهدرها مباحهًا ومهن ذلهل علها 

 يل المتال المصادر اآلتية:سب
 .(3)الجنين السقط تلقائيًا أو لسبب عالجي يجيز  الشر ، وب ذن الوالدين -
وجها  فهي كههرار جمعيهة العلهوم الطبيههة اإلسهالمية األردنيهة مهها نصهه " يجههوز  

اإلفههاد  مههن أعضهها  األجنههة المجهضههة المحكههوم بموتههها، ومههن األعضهها  البشههرية 
  (4)للخاليا التي يمكن استعمالها إلنتاج أعضا  معينة"المستأصلة جراحيًا، كمصدر 

فههههذا يهههدل بوضهههوه علههها جهههواز اسهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة مهههن األجنهههة المجهضهههة 
واستخدامها في األغرا  العالجية واألبحاث العلمية التي تساعد علها العهالج طالمها 

 يفد  ذلل إلا منافع ومصالس شرعية عديد ، والمصدر كان مباحًا.
 المنافع التي ذكرها أهل االختصاص في ذلل: ومن

                                           

،الخاليهها الجذعيههة وأترههها علهها األعمههال 120أبحههاث فقهيههة فههي كضههايا طبيههة معاصههر  د/محمههد نعههيم ياسههين ص  (1)
 -، العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة أحكامههه وضههوابطه أ147: 146الطبيههة والجراحيههة د/ إيمههان مختههار ص

 .92، الرضا  في نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص87ة الزهرا  كرطي صفاطم
ي، العهدد السهابع عشهر، السهنة هي اإلسالمي التابع لرابطهة العهالم اإلسالمهههع الفقههة المجمهر : مجلهن ي (2)

ع الرسهمي للمجلهس األوربهي لتفتها  والبحهوث هه، الموك294م، ص2004 -هه1425ر  هالخامسة عش
،ويراجهههع: http;//www.ecfr.org/ar/index?articleidا الشهههبكة العنكبوتيهههة علههها الهههرابط علههه

دام ه، العههالج باستخهه127: 126أحكههام الخاليهها الجذعيههة دراسههة فقهيههة د/ عبداإللههه بههن مههزرو  ص
 . 87: 86فاطمة الزهرا  كرطي ص-ة أحكامه وضوابطه أها الجذعيهالخالي

م 2004 -هههه1425العههدد السههابع عشههر، السههنة الخامسههة عشههر   مجلههة المجمههع الفقهههي اإلسههالمي (3)
 .294ص

، نقهاًل عهن 87فاطمة الزههرا  كرطهي ص-يراجع: العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (4)
جمعيهههة العلهههوم الطبيهههة التابعهههة لنقابهههة األطبههها  األردنيهههة "كضهههايا طبيهههة معاصهههر  فهههي ضهههو  الشهههريعة 

 .271/ 2اإلسالمية" 
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العههالج ل مههرا  المستعصههية والخطيههر ، والوكايههة منههها متههل: أمههرا  المناعههة،  -1
 .يبع  أنوا  العقم، الحروق، بع  أنوا  مر  السكر 

 معرفة سبب اإلجها  التلقائي والوكاية منه ومن بع  العيوب الوراتية. -2
 في العالج ،والوكاية من األمرا . استخراج عقاكير طبية مفيد  -3
التوصل إلا معارا عد  عن تشريس اإلنسهان، تسهاعد فهي اكتشهاا الكتيهر مهن  -4

 .(1)األمرا 
 املبحل الباا 

 حكم احلصو  عخلى اخلاليل اجلضعة  عن
 طبيق السينسلخ الرالجي

المقصود باالستنساخ هنا هو استنسهاخ أجنهة بهاكر  بايهر طريهق التخصهيب  
الستخدامها في الحصول علا الخاليا الجذعية، وال يهتم الحصهول عليهها إال العادي، 

ب هالل تلل األجنة، فهو استنسهاخ جزئهي أو مرحلهي، بحيهث ال يهراد بهه إال الحصهول 
علا لقائس في طورها األول؛ حيث يتم إيقاا انقسامها بانتزا  خالياها الجنينيهة فهي 

خاليهها الداخليههة ،ويههتم فههل هههذ  الخاليهها علهها كتلههة ال يمرحلههة البالسههتوال التههي تحتههو 
 .(2)للحصول علا الخاليا الجذعية

                                           

، الرضها  فهي 148الخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار ص (1)
 .90نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص

القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  (2)
األعمال الطبيهة والجراحيهة د/ إيمهان مختهار ، الخاليا الجذعية وأترها علا 2794: 2793/ 5
 .36: 35ص
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ويههتم هههذا عههن طريههق توليههد كههائن حههي أو أكتههر؛ إمهها بنقههل النههوا  مههن خليههة 
مها بتشهطير بييضهة مخصهبة فهي مرحلهة تسهبق  جسدية إلها بييضهة منزوعهة النوا ،واد

 تمايز األنسجة واألعضا ،وله طريقتان:
بحيهوان منهوي  البويضهةستنساخ الجنيني.وهوالهذي يهتم فيهه تلقهيس اال الطبي   ا وىل :

، 4، 2من الزوج،ووضع الخلية الملقحة فهي وسهط تنمهو فيهه ،وتصهبس عهدد الخاليها 
،؛ف ذا نزعت خلية من الخليتين، أو مهن األربعهة، أو التمهاني وفهي مرحلهة مها 16، 8

ستنسهخة متطابقهة كبل التمايز ،ووضعت في وسط خاص لتنمو؛ ف نها تشكل خاليا م
 وتشكل التوائم.

وتسهتخدم ههذ  الصهور  لالستنسهاخ فهي حالههة حفه  إحهد  النسها ،وههي فههي 
مراحلهها األولها لعهالج الجنههين األول ،والهذي تركهت خليتههه الكاملهة لتنمهو وتتخصههص 

 لتصبس جنينًا كاماًل،وتفخذ األخر  إلنتاج خاليا جذعية.
؛فهه ن جسههم الجنههين لههن يههرف   أنههه ن ههرًا لتطههابق األصههل الجنينههي : وميزتههها

 العالج بهذ  الخاليا.
.ويتم فيه إنتاج كائن حي دون حيهوان منهوي الالجنسي  اخهاالستنس : الطبي   الثلنة 

ا بييضههة منزوعههة النههوا  بحيههث تصههبس هة إلهههة جسديهههوا  خليهههمههن الرجل؛بههأن تنقههل نهه
فههي وسههط  صههبايًا )كروموسههوم(،تم تنميتههها 46البييضههة مشههكلة لخليههة ملقحههة بههها 

عادتها إلا رحم المرأ  لتشهكل جنينهًا مطابقهًا لصهاحب نه  وا  الخليهة الجسهدية،همعين واد
ة ها الجذعيهههم الخاليههه  الجسهههن يرفهههي لهههوبالتالهه ؛ فهههي نسههخة متطابقههة عنههه وراتيههاً 

 (1) ة من الخلية المستنسخة من ذلل اإلنسان.هالمستخرج
العلميهة فهي الحصهول علها  االستنساخ العالجي يعتبر من أكبر االكتشافاتف

الخاليههها الجذعيهههة، فمههها حكهههم الحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة مهههن ههههذا المصهههدر 
 الستخدامها في العالج .

                                           

 3/1958( الضوابط الشرعية للتدخل الطبي في النطا البشرية د/عبير ربحي كدومي و خرون 1)
:1959. 
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 اختلا العلما  المعاصرون في ذلل علا كولين:
وذهب أصحابه إلها القهول بتحهريم الحصهول علها الخاليها الجذعيهة عهن ال و  ا و : 

كههال بعهه  العلمهها  المعاصههرين ،مههنهم الههدكتور طريههق االستنسههاخ العالجههي، وبهههذا 
أبههههو      ا ههههههن موسههههههر بهور عبدالناصهههههوالدكتهههه ، (1)دهن أحمهههههي بهههههاه العربهههههبلحهههه

، وبههه صههدر كههرار مجمههع الفقههه اإلسههالمي التههابع لرابطههة العههالم (3)،وغيههرهم (2)البصههل
 .(4)اإلسالمي

 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي:
ا بنهها  دم وحملنههاهم فههي البههر والبحههر كولههه  ه تعههالا ه :" ولقههد كرمنهه-1

 .(5)ورزكناهم من الطيبات وفضلناهم علا كتير ممن خلقنا تفضيال"
أن االستنسهاخ العالجههي فيههه امتهههان لكرامهة اإلنسههان وابتههذال له،وهههذا :  وجثثه ال للثث 

يتنههافا مههع مقتضهها الههنص، إذ إن التالعههب بههأجزا  اإلنسههان للوصههول إلهها الخاليهها 
 .(6)ابتذال اآلدمي وامتهانه، وهذا منهي عنه شرعاً الجذعية نو  من 

نوكش هذا: بأنا ال نسلم أن في االستنساخ العالجي امتهان لكرامهة اإلنسهان 
وابتذال له؛إذ إن الخلية ال تعد  دميًا، ومن تم ال يعتبهر تاييهر خصائصهها امتهانهًا أو 

 ابتذااًل لتنسان.
اإلنسان،والبحث لهه عهن أدويهة إضافة إلا أن ذلل التايير إنما هو لمصلحة 

                                           

مشروعية استخدام الخاليها الجذعيهة الجنينيهة مهن الوجههة الشهرعية واألخالكيهة واإلنسهانية د/  (1)
منشهههور بمجلهههة الهههوعا اإلسهههالمي، وزار  األوكهههاا  ،) بحهههث31بلحهههاه العربهههي بهههن أحمهههد ص

 م(.2003لسنة  448اإلسالمية بالكويت، العدد 
االنعكاسات األخالكية للبحث في مجال الخاليا الجذعية د/ عبدالناصر بهن موسها أبهو البصهل  (2)

 .15ص
 ، أحكهههام الخاليههها474يراجع:أحكهههام الهندسهههة الوراتيهههة د/ سهههعد بهههن عبهههدالعزيز الشهههويرخ ص (3)

 .150الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص
 -هههه1425مجلههة المجمههع الفقهههي اإلسههالمي العههدد السههابع عشههر، السههنة الخامسههة عشههر   (4)

 .294م، ص2004
 (.70سور  اإلسرا  اآلية ركم) (5)
 .474أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (6)
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 .(1)وعالجات مناسبة له، وهذا تكريم له وليست امتهان أو ابتذال
كولهه ه تعهالا ه: " وألضهلنهم وألمنيهنهم وآلمهرنهم فليبهتكن  ذان األنعهام  -2

وآلمرنهم فليايرن خلق اا ومن يتخذ الشيطان وليًا مهن دون اا فقهد خسهر خسهرانًا 
 .(2)مبينا"

أن اا ه عهز وجهل ه بهين أن تاييهر الصهفة التهي خلهق اا النهاس عليهها  : وجه ال لل 
إنمها يكههون بوسوسههة الشهيطان وتسههويله، وهههذا يهدل علهها ح ههر ومنهع الشههر  لتاييههر 
الصهفة والخلقههة التههي خلهق اا النههاس عليها،واالستنسههاخ العالجهي فيههه تاييههر لخلههق 

ي الخليههة اإلنسههانية يعههد تاييههرًا اا؛إذ إن نههز  محتويههات البويضههة منههها ،والتههدخل فهه
 لخلق اا، وهذا ما حذر منه النص القر ني الكريم.

 نوكش هذا من وجهين:
أن التاييهر المح هور إنمها يكههون بعهد اإليجهاد ونفهها الهروه، أمها تاييههر ا و : 

 خصائص البويضة داخل المعمل، فهو ال يعد تاييرًا؛وبالتالي ال يكون مح ورًا.
لمنا بههأن فههي هههذ  العمليههة تاييههرًا، فهههو تاييههر مههرخص فيههه؛ألجل التههاني: أنههه لههو سهه

 .(3)التداوي المأمور به شرعاً 
كولهه ه تعهالا ه: " إنها خلقنها اإلنسهان مهن نطفهة أمشهاج نبتليهه فجعلنها   -3

 .(4)سميعًا بصيرا"
بين اا ه سبحانه وتعهالا ه فهي ههذا الهنص أن سهنته فهي تكهوين النطفهة وجه ال لل : 
،ومخالفة ههذ  السهنة (5)أمشاجًا، وهو الخليط من ما  الرجل،وبويضة المرأ أن تكون 

اإللهية في تكوين النطفة مح ور شرعًا؛ألنه متا أمكن إيجاد النطفهة بطريقهة أخهر  

                                           

 .153دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص أحكام الخاليا الجذعية (1)
 (.119سور  النسا  اآلية ركم) (2)
 .152: 151أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (3)
 (.2سور  اإلنسان اآلية ركم) (4)
لقر ن وتفسهير  ، الهداية إلا بلوا النهاية في علم ا87/ 24جامع البيان عن تأويل أي القر ن للطبري  (5)

، تحقيق:مجموعة رسائل علمية 7903/ 12وأحكامه ألبا بكر مكا بن أبا طالب القيرواني القرطبي 
بكلية الدراسات العليا، جامعة الشاركة،الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات 

 م.2008-هه1429اإلسالمية جامعة الشاركة،الطبعة األولا 
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خرجههت اآليههة عههن كونههها خبههرًا إلهها أنههها بيههان لحكههم شههرعي فتبههين بههذلل منههع هههذا 
 التصرا.

د فهي تكهوين النطفهة، ولهم تحهرم مها نوكش هذا: بأن اآلية أشارت إلا المعهو 
نمهها هههو  سههو  ذلههل مههن طههرق تكوينها؛كمهها أن االستنسههاخ ال يعههد سههنة جديههد ، واد

 .(1)اكتشاا ألسرار الخلية وكيفية عملها؛ فهو داخل في السنة اإللهية
عهن عبهداا بهن مسهعود ه رضها اا عنهه ه كهال: " لعهن اا الواشهمات  -4

تنصههمات، والمتفلجههات للحسههن المايههرات خلههق اا" والمستوشههمات، والنامصههات، والم
فبلغ ذلل امرأ  من بنا أسد يقال لها أم يعقوب فجا ت فقالت: إنه بلاني أنهل لعنهت 
كيت وكيت، فقال، ومالي ألعن من لعن رسول اا ه صلا اا عليه وسلم ه ومهن ههو 

 .(2) في كتاب اا......
ه كالت: جا ت امرأ  إلها النبهي عن أسما  بنت أبا بكره رضي اا عنها -5

ه صلا اا عليه وسلم ه  فقالت: " يا رسول اا، إن لي ابنة عريسًا أصابتها حصهبة 
 .(3)فتمرق شعرها أفأصله  فقال: " لعن اا الواصلة والمستوصلة"

أنه إذا حرمهت متهل ههذ  التصهرفات الهوارد  فهي السهنة مهن وجه ال لل  من احل يثني: 
والتفليج وغيرها ؛ألجهل مها فيهها مهن تاييهر خلهق اا؛ فه ن  لنمص ،وصل الشعر، وا

 .(4)ي المحتويات الجسدية والتصرا فيها محرمًا من باب أولاهل فهون التدخهيك
 ن االستنساخ العالجي يكون بنقل نوا  الخلية الجسدية إلا البويضة إ -6

                                           

 .152الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  صأحكام  (1)
، 4886، بهههاب ومههها  تهههاكم الرسهههول فخهههذو  ،ه ركهههم 146/ 6أخرجهههه البخهههاري فهههي صهههحيحه  (2)

 .2125، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة،ه ركم 1678/ 3ومسلم في صحيحه 
، ومسهلم فهي صهحيحه 5941، باب الموصولة، ه ركهم 166/ 7أخرجه البخاري في صحيحه  (3)

 .2122، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة،ه ركم 1676/ 3
 .154أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (4)
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مهري ، فكهأن الجنهين المنزوعة النوا ، تهم تسهتخلص الخاليها األصهلية منهها لمنفعهة 
 أنشأ لقتله من أجل انتفا  غير  به.

نما هي بويضة ملقحة  .(1)نوكش هذا: بأن تلل الخلية ال تعد  دميًا، واد
يترتب علا االستنساخ العالجي بار  الحصول علها الخاليها الجذعيهة  -7

مفاسههد وأضههرار علهها المنتفههع بههها، مههن ذلههل مهها يتوكههع حدوتههه مههن خلههل فههي المههاد  
اسهتخدامها  ية المصاحبة لنوا  الخلية الجسهدية محهل االسهتفاد ؛وبالتالي يهفدالوراتي

إلهها إحههداث تشههوهات فههي الخليههة الجذعيههة المههراد استخالصههها،وهذا يلحههق الضههرر 
 بالمري  المراد عالجه.

إلها اتخهاذ  ذريعهة كهد  يه إضافة إلا أن فهتس بهاب االستنسهاخ العالجهي يهفد
باههر  التكهاتر، واسهتاالله فههي أغهرا  تجاريههة يتوصهل بهها إلهها استنسهاخ اإلنسهان 

 .(2)محرمة
نوكش هذا: بأن حصول التشو  والضرر في الخاليا الجذعيهة المسهتفاد  مهن 
الخاليا الجسدية المستنسخة هو أمر خهارج عهن محهل النزا ؛إنمها النهزا  فهي الخاليها 

 الجذعية التي ال يوجد فيها تشو .
اخ العالجهي؛ إنمها ههو مقيهد بمنهع نقهل ه إضافة إلا أن القول بجواز االستنس

 .(3)تلل الخلية المستنسخة إلا الرحم، وبذلل ينتفي المحذور
القيهاس علهها االستنسههاخ التكههاتري، إذ إنههه ال فههرق بينهمهها إال فههي كههون  -8

الجنههين يقتههل كبههل اكتمالههه، وهههذا الفههرق ال يعههد مههفترًا وحينئههذ يعطهها حكمههه، وهههو 
 .(4)التحريم

 علا كولهم بقواعد شرعية عديد  منها: ه واستدلوا أيضاً 9
 .(5)در  المفاسد أولا من جلب المصالس-أ(

                                           

 .475أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (1)
 . 80مة الزهرا  صفاط -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (2)
 .155، 154أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (3)
 .476أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (4)
، الناشههر: دار الكتههب العلمية،الطبعههة األولهها 12/ 1األشههبا  والن ههائر لتههاج الههدين عبههدالوهاب تقهها الههدين السههبكي  (5)

، الناشههر: 315/ 4م، موسههوعة القواعدالفقهيههة لمحمههد صههدكي بههن أحمههد بههن محمههد الاههزي 1991 -هههه1411
 م.2003 -هه1424مفسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،الطبعة األولا 
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تطبيقًا لهذ  القاعد  من كواعد الشر ، فه ن فهي االستنسهاخ العالجهي مفاسهد 
 ع يمة تربو علا مصالحه ؛ودر ًا لهذ  المفاسد يحكم بتحريمه عماًل بهذ  القاعد .

نمها ههي نوكش هذا: بعدم التسهليم بوجهود مفاسهد فه ي االستنسهاخ العالجي؛واد
 .(1)في االستنساخ التكاتري، وبهذا يكون االستدالل بالقاعد  خارجًا عن محل النزا 

 .(2)الضرر اليزال بمتله-ب(
ال تجيز الشريعة اإلسالمية بمقتضا هذ  القاعد  إزالة الضرر بمتله، أو بما 

  بضههرر يلحههق هههو أشههد منههه،وفا االستنسههاخ العالجههي يههزول الضههرر عههن المههري
 الخلية الجسدية التي لو نقلت إلا الرحم لواصلت نموها وتطورها لتكون إنسانًا.

ويناكش هذا: بأن الخلية الجسدية ال حرمهة لهها شهرعًا، وال يجهوز نقلهها إلها 
الههرحم؛ ألن الخليههة المحترمههة شههرعًا؛هي التههي تكونههت مههن تلقههيس البويضههة بههالحيوان 

 .(3)المنوي
ب أصحابه إلا القول بجواز استخراج الخاليا الجذعية عهن طريهق وذهال و  الثلني: 

االستنسههاخ العالجههي، وهههو كههول جمههع مههن العلمهها  المعاصههرين مههنهم: الشههيا نصههر 
،والشهههههيا سهههههعد (5)، والهههههدكتور سهههههعد بهههههن عبهههههدالعزيز الشهههههويرخ (4)فريهههههد واصهههههل

 .(1)، وبه صدرت كرارات  مجامع علمية عديد (7)،وغيرهم كتير(6)الشتري
                                           

 .476أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (1)
عبههدالرحمن بههن أبهها بكههر جههالل الههدين ، األشههبا  والن ههائر ل41/ 1األشههبا  والن ههائر للسههبكي  (2)

م، األشههبا  1990-هههه1411، الناشههر:دار الكتههب العلميههة ،الطبعههة األولهها 86السههيوطي ص
والن ائر علا مذهب أبا حنيفة النعمان لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروا بابن نجهيم 

ههه لبنهان، الطبعهة  ، تحقيق:الشيا زكريها عميهرات، الناشهر: دار الكتهب العلميهة ههه بيهروت74ص
 م.1999-هه1419األولا 

 .  477أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (3)
 .457االستنساخ البشري وأحكامه الطبية والعلمية في الشريعة اإلسالمية د/نصر فريد ص (4)
 .473أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (5)
 .15ساخ د/سعد الشتري صاالستن (6)
، الخاليا الجذعيهة وأترهها 156أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (7)

، الضهوابط الشهرعية للتهدخل الطبهي 318علا األعمهال الطبيهة والجراحيهة د/ إيمهان مختهار ص
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 تدلوا علا ذلل بما يلا:واس
عموم النصوص القر نية التي تدل علا التيسير علا العبهاد،ورفع الحهرج -1

 والمشقة عنهم، وعدم التعسير عليهم، والتي منها:
 (2): " يريد اا بكم اليسر وال يريد بكم العسر"  كوله ه تعالا ه-أ
 (3)سان ضعيفا"ب ه وكوله ه تعالا ه: " يريد اا أن يخفا عنكم وخلق اإلن 
 (4)وكوله ه تعالا ه :" ما يريد اا ليجعل عليكم من حرج" -ج
 .(5)وكوله ه تعالا ه: " وما جعل عليكم في الدين من حرج" -ه

بين اا ه سبحانه وتعالا ه أن مقصهود  التيسهير علها العبهاد  : وجه ال لل  من اآليلت
عالجههي السههتخراج الخاليهها ورفههع الحههرج والمشههقة عههنهم، وفهها تجههويز االستنسههاخ ال

 .(6)الجذعية تيسير علا العباد، ورفع المشقة والعنت عن المرضا والمصابين
عموم النصوص القر نية التي تدل علا أن اا ه سهبحانه وتعهالا ه سهخر -2

 كل ما في الكون لتنسان لخدمته، ومساعدته ،وتحقيق مصلحته،والتي منها:
ا سخر لكم ما في السموات وما في األر  كوله ه تعالا ه:" ألم ترو أن ا-أ

 .(7)وأسبغ عليكم نعمه  اهر  وباطنه"
وكوله ه تعالا ه: " هو الهذي سهخر لكهم مها فهي األر  جميعهًا تهم اسهتو  -ب

                                                                                                           

 .1960/ 3في النطا البشرية د/ عبير ربحي كدومي و خرون 
طبيهههة معاصهههر  فهههي ضهههو  الشهههريعة اإلسهههالمية إعهههداد: جمعيهههة العلهههوم الطبيهههة  ان هههر: كضهههايا (1)

، الموكع الرسمي للمجلس األوربي لتفتا  والبحهوث علها الشهبكة 270/ 2اإلسالمية باألردن 
 .http;//www.ecfr.org/ar/index?articleidالعنكبوتية 

 (.185سور  البقر  اآلية ركم) (2)
 (.28)سور  النسا  اآلية ركم  (3)
 (.6سور  المائد  من اآلية ركم )  (4)
 (.78سور  الحج من اآلية ركم ) (5)
 .158: 157أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (6)
 (.20سور  لقمان من اآلية ركم ) (7)
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 .(1)إلا السما  فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم"
 سهاعدته ،أن اا سخر كل ما في الكهون لتنسهان، وذلهل لم : وجه ال لل  من اآلييني

وتحقيق مصهلحته، وال شهل أن االستنسهاخ العالجهي السهتخراج الخاليها الجذعيهة فيهه 
تحقيههههق لمصههههالس كتيههههر  تتعلههههق بزراعههههة األعضهههها  واألنسههههجة، وعههههالج األمههههرا  

 .(2)وتطوير العقاكير الطبية فيكون جائزاً  ، المستعصية
 عمههوم النصههوص القر نيههة التههي تههدل علهها اسههتتنا  حالههة الضههرور  مههن-3

 التحريم المنصوص عليه فيها،والتي منها:
كوله ه تعالا ه :" إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومها أههل بهه  -أ

 .(3)لاير اا فمن اضطر غير باا وال عاد فال إتم عليه إن اا غفور رحيم"
وكوله ه تعالا ه: " فمن اضطر في مخمصة غير متجهانا إلتهم فه ن اا  -ب
 (4)م"غفور رحي
وكولههه ه تعههالا ه: " وكههد فصههل لكههم مهها حههرم علههيكم إال مهها اضههطررتم  -ج

 .(5)إليه"
محرمًا علا طاعم يطعمهه  يإل يوكوله ه تعالا ه :" كل ال أجد في ما أوح-ه

إال أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير ف نه رجهس أو فسهقًا أههل لايهر اا 
 .(6)ربل غفور رحيم"به فمن اضطر غير باا وال عاد ف ن 

هذ  اآليات الكريمة اتفقهت علها اسهتتنا  حالهة الضهرور  مهن  : وجه ال لل  من اآليلت
التحههريم المنصههوص عليههه فيههها؛ واالستنسههاخ العالجههي السههتخراج الخاليهها الجذعيههة 
داخل في مرتبة الضهرور ، أو الحاجهة التهي تنهزل منزلهة الضهرور ؛ال سهيما فهي حالهة 

                                           

 (.29سور  البقر  اآلية ركم) (1)
 .478الشويرخ ص أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز (2)
 (.173سور  البقر  اآلية ركم) (3)
 (.3سور  المائد  من اآلية ركم)  (4)
 (.119سور  األنعام من اآلية )  (5)
 (.145سور  األنعام اآلية ركم) (6)
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 .(1) الستخالص تلل الخاليا الجذعية للعالج تعين تلل الطريقة
عمهههوم النصهههوص القر نيهههة التهههي تهههأمر بهههالبر واإلحسهههان،والتعاون علههها  -4

 الخير، والتي منها:
كولههه ه  تعههالا  ه:" وتعههاونوا علهها البههر والتقههو  وال تعههاونوا علهها اإلتههم  -أ

 (2)والعدوان واتقوا اا إن اا شديد العقاب"
يتا  ذي القربا"وكوله ه تعالا ه -ب  .(3): " إن اا يأمر بالعدل واإلحسان واد
 .(4)وكوله ه تعالا ه:" وأحسنوا إن اا يحب المحسنين" -ج
وكوله ه تعالا ه: " فآتاهم اا تواب الدنيا وحسن تواب اآلخر  واا يحب  -ه
 .(5)المحسنين"
 .(6)وكوله ه تعالا ه: " تم اتقوا وأحسنوا واا يحب المحسنين" -و

ن النصههوص السههابقة تحههث علهها التعههاون علهها البههر إ : وجثثه ال للثث  مثثن اآليثثلت
والتقو ،وتههأمر باإلحسههان ،والقيههام باالستنسههاخ العالجههي واسههتخراج الخاليهها الجذعيههة 
منه ألجهل العهالج واكتشهاا األدويهة المناسهبة لتنسهان، وتطهوير المركبهات العالجيهة 

 .(7)لتقو ؛ فيكون مأمورًا به شرعاً هو من اإلحسان والتعاون علا البر وا
عمهههوم النصهههوص القر نيهههة التهههي تهههأمر باالسهههتفاد  مهههن السهههنن الكونيهههة، -5

 والتفكر فيها ،والتي منها:
 .(8)كوله ه تعالا ه :" كل سيروا في األر  فان روا كيا بدأ الخلق" -أ
وكوله ه تعالا ه: " أو لم ين روا فهي ملكهوت السهموات واألر  ومها خلهق -ب

                                           

 .81فاطمة الزهرا  ص -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (1)
 (.2سور  المائد  من اآلية ركم) (2)
 (.90سور  النحل من اآلية ركم) (3)
 (.134سور   ل عمران من اآلية ركم ) (4)
 (.148سور   ل عمران اآلية ركم) (5)
 (.93سور  المائد  من اآلية ركم) (6)
 .160أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (7)
 (.20سور  العنكبوت من اآلية ركم) (8)
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 (1) من شئ"اا
هاتان اآليتان تأمران بهالتفكر فهي السهنن الكونيهة واالسهتفاد   : وجه ال لل  من اآلييني

منها، وكدر  الخليهة الجسهدية علها تكهوين الخاليها الجذعيهة تحهت ال هروا المعمليهة 
المالئمة؛ هو مهن السهنن الكونيهة التهي أودعهها اا ه سهبحانه وتعهالا ه فهي اإلنسهان 

 .(2)الستفاد  منها بما يحقق مصالحهوهو مأمور با
عن أسامة بن شهريل ه  رضها اا عنهه ه كهال :" أتيهت النبهي ه صهلا اا -6

عليهههه وسهههلم ه وأصهههحابه كأنمههها علههها رفوسههههم الطيهههر فسهههلمت ،تهههم كعهههدت فجههها  
األعراب..... فقالوا: يا رسول اا أفنتداو   فقال: " تداووا ،فه ن اا ه عهز وجهل ه لهم 

 .(3) وضع له دوا  غير دا  واحد الَهَرم "يضع دا  إال
صهلا اا عليهه  عن أبا سعيد الخدري ه رضي اا عنه ه أن رسهول اا ه-7

وسلم ه كال: "إن اا ه عز وجل ه لم ينزل دا  أو لم يخلهق دا ، إال أنهزل أو خلهق لهه 
ومهها دوا ، علمههه مههنكم مههن علمههه، وجهلههه مههن جهلههه إال السههام" كههالوا يهها رسههول اا 

 .(4)السام  كال: الموت"

                                           

 (.185ا من اآلية ركم)سور  األعرا (1)
 .161أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
،تحقيههق: شههعيب  2855كتههاب الطههب، بههاب الرجههل يتههداو  ،ه ركههم  5/ 6أخرجههه أبههو داود فههي سههننه  (3)

م، 2009ههه ه 1430األرنفوط، ومحمد كامل كر  بللا، الناشر: دار الرسهالة العالميهة، الطبعهة األولها 
، 23417، كتاب الطب، باب من رخص في الدوا  والطب، ه ركم 31/ 5وابن أبا شيبة في مصنفه 

هههه،واإلمام 1409تحقيههق: كمههال يوسهها الجههوت، الناشههر: مكتبههة الرشههد_ الريهها _ ، الطبعههة األولهها 
، تحقيههق: شههعيب األرنههفوط و خههرون، الناشههر: مكتبههة 18454، ه ركههم 395/ 30أحمههد فههي مسههند  

، بهاب مها جها  فهي 451/ 3م، وأخرجه الترمذي في سهننه 2001 -هه1421لة، الطبعة األولا الرسا
، وكههههال هههههذا حههههديث حسههههن صههههحيس، تحقيههههق: بشههههار عههههواد 2038الههههدوا  والحههههث عليههههه ،ه ركههههم 

 م.1998معروا،الناشر:دار الارب اإلسالمي، بيروت، سنة النشر 
، 19560جهها  فههي إباحههة التههداوي، ه ركههم ، بههاب مهها 577/ 9أخرجههه البيهقههي فههي السههنن الكبههر   (4)

 -هه1424الطبعة التالتة  تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ه بيروت ه لبنان ،
، 8205، كتهههههاب الطهههههب ،ه ركهههههم 441/ 4م ،والحهههههاكم فهههههي المسهههههتدرل علههههها الصهههههحيحين 2003

 -هههه1411روت، الطبعههة األولهها تحقيق:مصههطفا عبههدالقادر عطهها، الناشههر: دار الكتههب العلميههة، بيهه
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نصوص السهنة النبويهة الشهريفة دلهت علها مشهروعية التهداوي، ودعهت  : وجه ال لل 
، والاههر  مههن االستنسههاخ بنقههل نههوا  الخليههة الجسههدية هههو الحصههول علهها (1)إليههه

الخاليا األصلية ،وذلل الستخدامها في عالج األمرا  الناجمة عن إصابات الهدماا، 
الفشهههل الُكلوي،وههههذا مهههن كبيهههل التهههداوي المهههأمور بهههه شهههرعًا فهههي وأمهههرا  القلهههب، و 

 .(2)األحاديث
القياس علها جهواز إجهها  الحمهل فهي طهور النطفة؛ووجههه : أنهه كمها -8

يجهههوز إجهههها  الحمهههل إذا كهههان فهههي طهههور النطفة؛ألنهههه ال حرمهههة لهههه، فكهههذا يجهههوز 
ا حرمهههة استنسهههاخ ههههذ  النطفهههة السهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة منها؛ألنهههها ليسهههت لهههه

 شرعية.
نوكش هذا: بأن من شهروط العمهل بالقيهاس:أن يكهون األصهل المقهيس عليهه 

؛ إذ إن جمعهًا مهن أههل العلهم منعهوا (3)محل اتفاق، وهو في هذ  المسألة محل خالا
 .(4)إجها  الحمل في جميع أطوار  حتا ولو كان في طور النطفة

جهه:أنه كمها يجهوز ه القياس أيضًا علا نقل وزراعة األعضا  البشهرية؛وو 9
نقل األعضا ؛فكذلل يجوز نقل الخاليا األصلية الحاصلة باالستنساخ؛ بهل ههي أولها 
بالجواز من عمليهة نقهل األعضها  إلها بهدن المهري  التهي ال تخلهو مهن أضهرار علها 

 الشخص المنقول منه، والشخص المنقول إليه.
المهري   نوكش ههذا: بهأن الخهالا لهيس فهي نقهل الخاليها األصهلية إلها بهدن

نمها الخهالا فهي الحصهول علها الخاليها بطريقهة  حتا تقاس علا زراعة األعضا ، واد
                                                                                                           

م،كال الحاكم: واألصل في هذا الباب حديث أسامة بن شريل الذي علهال  الشهيخان ه رضها اا 1990
 عنهما ه بأنهما لم يجدا له راويًاعن أسامة بن شريل غير زياد بن عالكة.

، 242/ 2الدرايهههة فهههي تخهههريج أحاديهههث الهدايهههة ألحمهههد بهههن علههها بهههن محمهههد بهههن حجهههر العسهههقالني  (1)
 . تحقيق:السيد عبداا هاشم اليماني، الناشر: دار المعرفة ه بيروت ه

 .81فاطمة الزهرا  كرطي ص-العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (2)
 .163أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (3)
، أسههل المهدارل شهره إرشهاد السهالل للكشهناوي 315/ 1و درر الحكام شره غرر األحكام لمنال خسهر  (4)

 .386/ 1اإلنصاا للمرداوي  147/ 4، إعانة الطالبين 129/ 2
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 .(1)االستنساخ، وحينئذ يكون القياس غير صحيس
االستنسههاخ العالجههي ال توجههد فيههه المفاسههد المههذكور  فههي االستنسههاخ  -10

التكههاتري، مههع مهها فيههه مههن مصههالس عديههد  للمرضهها مههن حفهه  الههنفس، والبههرا   مههن 
، (2)مهههرا ؛ إذ إن األصهههل فهههي األشهههيا  اإلباحهههة حتههها يهههدل الهههدليل علههها التحهههريماأل

والحرمهة خارجههة عههن هههذا األصهل فتحتههاج إلهها دليههل، وال دليهل علهها تحههريم الحصههول 
 .(3)علا الخاليا الجذعية بطريقة االستنساخ العالجي

نوكش هذا: بأن هنال أدلة كتير  تدل علها التحهريم ذكرناهها ألصهحاب القهول 
 .(4)ول؛فليرحع إليهااأل 

بعد عر  األكوال في المسهألة مقرونهة باألدلهة أر  ه واا أعلهم ه أن الهرأي القائهل  : الرتجةح
بجواز استخراج الخاليا الجذعية عن طريق االستنساخ العالجي هو األولا بالقبول، خاصهة 

ههههذا القهههول عليه،و وأن مع هههم أدلهههة القهههائلين بهههالتحريم أدلهههة عامهههة، والبهههاكي منهههها مهههردود 
بههالجواز لههيس علهها عمومههه بههل هههو مرهههون بعههدم نقههل الخليههة الجسههدية إلهها الههرحم، 

 سوا  أكان المرأ  أجنبية، أم زوجة؛ ألن هذا أمر محرم شرعًا.

                                           

،  أحكههام الخاليهها الجذعيههة 481أحكههام الهندسههة الوراتيههة د/ سههعد بههن عبههدالعزيز الشههويرخ ص (1)
 .163دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص

 .56، األشبا  والن ائر البن نجم ص 60صاألشبا  والن ائر للسيوطي  (2)
 .482أحكام الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص (3)
 وما بعدها من البحث. 44( راجع ص 4)
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 املبحل اخللمس

 حكم احلصو  عخلى اخلاليل اجلضعة  من ا نسج 
 لسيص اميل ه الرالج
ن يكههون انفصههالها طبيههًا؛أي بتههدخل األنسههجه إمهها أن يكههون انفصههالها طبيعيههًا،أو أ

 جراحي، ولكل حالة حكمها الخاص بها؛ولذا ف ني سأتناول هذا المبحث في مطلبين:
حكهههم اسهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة مهههن األنسهههجة المنفصهههلة طبيعيهههًا : املطخلثثثب ا و 

 . الستخدامها في العالج
صهههلة طبيهههًا حكهههم اسهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة مهههن األنسهههجة المنف: املطخلثثثب الثثثثلني

 . الستخدامها في العالج
 املطخلب ا و 

 حكم اسيصباج اخلاليل اجلضعة  من ا نسج  املنفصخل  طبةرةلً 
 . لسيص اميل ه الرالج

األنسجة المنفصلة طبيعيهًا أي بهدون تهدخل جراحهي، واألنسهجة التهي ينطبهق 
 عليها هذا الوصا تتنو  إلا تالتة أنوا :

الجنين مهن كهل جانهب،أو مها يسهما بالسهائل الاشا  الباطن الذي يحيط ب-1
 .(1)األمينوسي
المشيمة، حيث تتكون المشيمة من أنسجة من األم والجنين، ويمهر الهدم -2

الانا بالاذا  واألكسجين من دم األم، ويصل إلا الجنين خهالل وريهد الحبهل الُسهري، 
 وبعد دكائق من الوالد  تنفصل المشيمة التي يسميها البع  بالخالص.

الحبل الُسر : تكمهن و يفهة الحبهل الُسهري فهي نقهل الاهذا  واألكسهجين إلها  
الجنين داخل الهرحم، ويحتهو  علها شهريانين ووريهد، يحمهل الشهريانان الهدم المحمهل 
بنهههواتج االحتهههراق مهههن الجنهههين إلههها المشهههيمة،ويحمل الوريهههد الهههدم المحتهههو  علههها 

لجنين ،وعندما يولد الجنهين يقهوم األكسجين،والمواد الاذائية والوارد من دم األم إلا ا

                                           

 .37الخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختار مصطفا ص (1)
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 .(1)الطبيب بقطع الحبل الُسري
وهههذ  األنسههجة جميعههها يجههوز اسههتخراج الخاليهها الجذعيههة منههها بعههد موافقههة 
ذنهما،واالستفاد  منها في العالج واألبحاث التي تساعد في العالج، وبهذا  الوالدين واد

حيهث جها  فيهه ؛(2)م اإلسالميصدر كرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العال
ما نصه " يجوز الحصول علا الخاليا الجذعية وتنميتها واستخدامها بههدا العهالج 
أو إلجههرا  األبحههاث العلميههة المباحههة إذا كههان مصههدرها مباحههًا ومههن ذلههل علهها سههبيل 

 المتال المصادر اآلتية:
 المشيمة أو الحبل الُسر  ب ذن الوالدين.-

 ي:وا دل  عخلى ذلك مل يخل
أن مآل هذ  األجزا  سوا  أكان  السائل األمينوسا،أم المشيمة،أم الحبل -1

الُسر  إلا الفسهاد والتلها؛ إذ إنهه عهاد  مها يهتم الهتخلص منهها بعهد الهوالد  مباشهر ؛ 
فاالسههتفاد  منههها والحالههة هههذ  أولهها ؛خاصههة وأنههه تبههت علميههًا مهها لهههذ  الخاليهها مههن 

 كدرات علمية فائقة القدر .
  أي ضرر أو فساد في تقنيهة الحصهول علها الخاليها الجذعيهة مهن إنتفا-2

 هذ  األجزا  سوا  علا األم،أو الجنين.
عدم وجود محاذير شرعية في ذلل التصرا سوا  في طريقهة االسهتخراج -3

 .(3) وكيفيته ،أو في نوعية المستخرج، أو في طريقة النقل
طه بضههوابط العمههل غايههة مهها يتعلههق بهههذا المصههدر مههن الناحيههة الفقهيههة ضههب

                                           

صول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الح (1)
،االتجهههار باألعضههها  البشهههرية والخاليههها الجذعيهههة د/ طالهههب سهههالمة عيهههد 2791: 2790/ 5
 .214ص

،القههرار التالههث بشههأن موضههو  الخاليهها الجذعيههة  293مجلههة المجمههع الفقهههي اإلسههالمي ص (2)
 ه.1424/ 10/ 19الدور  السابعة عشر  

التي تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  القضايا الشرعية (3)
فاطمهة الزههرا   -، العالج باستخدام الخاليها الجذعيهة أحكامهه وضهوابطه أ2791، 2790/ 5
 .172، أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص85ص
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 الطبي من ناحية احترام الخصوصية،واحترام الكيان اآلدمي وأبعاضه.
المواليهههد كبهههل التهههدخل  يمهههع مههها يتطلبهههه ذلهههل مهههن ضهههرور  الحصهههول علههها إذن ذو  

 جزا  في حالة عالج غيرهم بها.تخراج الخاليا الجذعية من هذ  األباس
يلحهق بالحمهل فهي حالههة  فضهاًل عهن ضهرور  تقييهد ذلههل بعهدم الضهرر الهذي يمكههن أن

 استخراج الخاليا الجذعية منه كبل الوالد .
باإلضهههافة إلههها ضهههرور  الركابهههة علههها المفسسهههات التهههي تتهههولا االسهههتخراج 

ألن ههذا  جار؛يال تستال في عمليات استرباه أو إوالتخزين للخاليا الجذعية، بحيث 
االبتههذال بجعههل يتنههافا مههع حرمههة الكيههان اآلدمي،والسههمو بههه عههن م ههان االمتهههان و 

 .(1)أبعاضه سلعة تبا  وتشتر 
 املطخلب الثلني

 حكم اسيصباج اخلاليل اجلضعة  من ا نسج  املنفصخل 
 طبةًل لسيص اميل ه الرالج

نمهها تحتههاج عههاد   األنسههجة المنفصههلة طبيههًا: وههها التههي ال تنفصههل ذاتيههًا؛ واد
لوصهها، ويمكههن للتههدخل الجراحههي الستئصههالها ،واألنسههجة التههي ينطبههق عليههها هههذا ا

 استخراج الخاليا الجذعية منها بيانها كالتالي:
ههه البنكريههاس، الكبههد ،كرنيههة العين.،الشههبكية.،الما ) منطقههة الههذاكر (.،الحبل 
الشهههوكي.،األوعية الدموية.،الههههدم الطرفي.،العضههههالت الهيكليههههة بههههين خاليهههها الطبقههههة 

لجهههاز الهضههمي.،لب ال هاريههة للجلههد فههي التجههاويا الواكعههة بههين الخاليهها المبطنههة ل
 .(2)األسنان.،جراب الشعر 

وهههذ  األنسههجة ال يمكههن أن تأخههذ حكمههًا واحههدًا فيمهها يتعلههق بحكههم اسههتخراج 
نمهها يختلها الحكههم بهاختالا حالههة  الخاليها الجذعيهة منههها واسهتخدامها فههي العهالج، واد

                                           

علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير  القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول (1)
5 /2791. 

 .173أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
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 االستئصال،وبيان ذلل فيما يلا:
 الصحية ومصلحته. األنسجة المستأصلة لحاجة المري  : الفبع ا و 

األنسهجة المستأصهلة عمهدًا السهتخراج الخاليها الجذعيهة السهتخدامها  :  الفبع الثثلني
 للمري  نفسه.

األنسهجة المستأصهلة عمهدًا السهتخراج الخاليها الجذعيهة وزراعتهها فهي :  الفبع الثللل
 شخص  خر .
 األهلية: استئصال األنسجة الستخراج الخاليا الجذعية من ناكصي : الفبع الباا 

 الفبع ا و 
 ا نسج  املسيأصخل  حللج  املبيض الصحة  ومصخلحيه

كأن ت هر في هذا األنسجة علهة مرضهية تسهتدعا استئصهالها ولهيس ألجهل 
 .(1)استخراج الخاليا الجذعية منها

حكم استخراج الخاليا الجذعيهة السهتخدامها فهي العهالج فهي ههذ  الحالهة ههو 
 ، (2)الجواز

كهرار مجلهس مجمهع الفقهه  مجهامع علميهة عديهد ،منها: وههو مقتضها كهرارات
 .(3)  اإلسالمي التابع لمن مة المفتمر اإلسالمي في دور  مفتمر  الرابع بجد 

                                           

 . 89فاطمة الزهرا  كرطي ص -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (1)
كههام الخاليهها الجذعيههة ، أح499أحكههام الهندسههة الوراتيههة د/ سههعد بههن عبههدالعزيز الشههويرخ ص (2)

، القضايا الشرعية التي تتيرهها تقنيهات الحصهول 173دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص
،العهالج باسهتخدام الخاليها الجذعيهة 2792/ 5علا الخاليا الجذعيهة د/ حسهن صهاله الصهاير

 .89فاطمة الزهرا  كرطي ص -أحكامه وضوابطه أ
 1التابع لمن مة المفتمر اإلسالمي ، العدد الرابع، المجلد ان ر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  (3)

ههه، 18/6/1408( الدور  الرابعة في الفتهر  88/ 08/ 4)  1ا القرار ركم ها بعدههوم 507ص
م ،أبحههاث هيئههة كبههار العلمهها  بالمملكههة العربيههة السههعودية ه 1988فبرايههر  11 -6الموافههق 

، ه الريها  ه دار الهزاحم 20:، ط38ز  السهابع صاألمانهة العامهة لهيئهة كبهار العلمها  ه الجه
فاطمهة  -م، ويراجع: العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامهه وضهوابطه أ2005 -هه1426

 .90: 89الزهرا  كرطي ص
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 ومن األدلة علا ذلل ما يلا:
أن العضهههو الهههذي سهههيتم اسهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة منهههه مآلهههه التلههها  -أ

 ار .والفساد، فاالستفاد  منه في هذ  الحالة أولا من إهد
أنه ال ضرر يلحق صاحب العضو من ههذا االسهتخراج للخاليها الجذعيهة  -ب

 مع وجود مصالس عديد  للشخص الذي يستخدم هذ  الخاليا الجذعية.
الحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة مههن هههذا المصههدر وتنميتههها فيههه عههالج  -ج

 .(1)يألمرا  كتير  فيعد مندرجًا تحت عموم النصوص الشرعية التي تأمر بالتداو 
 الفبع الثلني

 ا نسج  املسيأصخل  عد ًا لسيصباج اخلاليل اجلضعة 
 لسيص اميل لخلدبيض نفسه

متل أن يتم استخراج جز  من العهين التهي ال يمكهن الرفيها بهها، باهر  اسهتخالص 
الخاليهها الجذعيههة لمعالجههة العههين األخههر  للمههري  نفسههه، أو يههتم اسههتخراج شههئ مههن نخهها  

باهر  اسهتخالص الخاليها الجذعيهة منهه، تهم توضهع ههذ  الخليهة فهي الع م ألحد المرضا، 
 المري  ذاته ألجل عالجه من ذلل المر  الذي يعانا منه.

، وهههذا يفهههم مههن كههرارات مجههامع فقهيههة (2)وحكههم هههذ  الحالههة هههو الجههواز 
 عديد ؛منها:
كرار مجلهس مجمهع الفقهه اإلسهالمي التهابع لمن مهة المهفتمر اإلسهالمي فهي  
مر  الرابع بجد  ، والذ  جها  فيهه: يجهوز نقهل العضهو مهن مكهان مهن جسهم دور  مفت

اإلنسان إلا مكان  خر من جسمه ،مع مراعا  التأكد من أن النفع المتوكع مهن ههذ  

                                           

، أحكههام الخاليهها الجذعيههة 499أحكههام الهندسههة الوراتيههة د/ سههعد بههن عبههدالعزيز الشههويرخ ص  (1)
 .175زرو  صدراسة فقهية د/ عبداإلله بن م

تجهار باألعضها  ، اال 8الحكم الشرعي في استخدام الخاليا الجذعية د/ واصها عبهدالوهاب ص (2)
، الضهوابط الشهرعية للتهدخل 215: 214البشرية والخاليها الجذعيهة د/ طالهب سهالمة عيهد ص

 .1963/ 3الطبي في النطا البشرية د/ عبير ربحي كدومي و خرون 
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 (1) العملية أرجس من الضرر......
كما أن هذا هو صريس فتو  دار اإلفتها  المصهرية؛حيث جها  فيهها؛"ال يوجهد 

مههن اإلنسههان المههري  شههئ مههن خاليهها  الجذعيههة باههر   مههانع شههرعًا مههن أن يفخههذ
استخدامها وتو يفها فهي عالجهه، بشهرط عهدم تضهرر  بهذلل ،وموافقتهه إن كهان أههاًل 

 (2)لتذن ،أو موافقة وليه".
 ويشترط لهذا الحكم تالتة شروط:

 وجود الحاجة لذلل.-1
 أمن الخطر في نز  ذلل النسيج.-2
 .(3)ل الزراعة ل نسجةأن يالب علا  ن الطبيب نجاه تل-3

 ودلةل ذلك مل يخلي:
الحصول علا الخاليا الجذعية من أنسجة الشخص نفسهه وتنميتهها فيهه -1

عالج لذات الشخص، فيعد مندرجًا في عموم األمر بالتهداوي الهوارد فهي كولهه ه صهلا 
اا عليه وسلم ه :" تداووا ،ف ن اا ه عز وجل ه لم يضع دا  إال وضع لهه دوا  غيهر 

 .(4)ا  واحد الَهَرم "د
ن في القيام بتلل العمليهة مراعها  لمقاصهد الشهار  إذ إن مقصهود  حفه  إ-2

 النفس، ومن توابع حف  النفس الحفا  علا الصحة.
القياس علا جواز كطع العضو التالا إلنقاذ النفس ودفع الضرر عنهها، -3

                                           

سههههالمي التههههابع لمن مههههة المههههفتمر اإلسههههالمي العههههدد الرابههههع كههههرار مجلههههس مجمههههع الفقههههه اإل (1)
جمهههاد  اآلخهههر  23 -18فهههي دور  مهههفتمر  الرابهههع بجهههد  ، فهههي الفتهههر  مهههن  1/509المجلهههد
(،ويراجهع: الرضها  فهي  4/08/88)1م،القهرار ركهم 1988فبرايهر  11 -6هه ،الموافق 1408

الجذعيهة دراسهة فقهيهة د/ ، أحكهام الخاليها 74نقل الخاليها الجذعيهة د/ حمهدي أحمهد سهعد ص
 .178: 176عبداإلله بن مزرو  ص

الفتهههاو  اإلسهههالمية مهههن دار اإلفتههها  المصهههرية األسهههتاذ الهههدكتور/علي جمعهههة  مفتهههي الهههديار  (2)
 م.2010ههه  ههه 1431،القاهر  360المصرية ،المجلد السادس والتالتون ص

 .178رو  صأحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مز  (3)
 من البحث.   277 سبق تخرجه ص (4)
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الخليهة الجذعيهة فكما جاز كطع العضهو التهالا إلنقهاذ الهنفس، فكهذا يجهوز اسهتخراج 
 .(1) من األنسجة للشخص نفسه إلنقاذ  من الهالل والتلا

والضههابط فههي هههذ  الحالههة " أن كههل مهها كههان مههن حقههوق اا فههال خيههر  فيههه 
للمكلا علا حال، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخير ؛حتا إذا كهان 

اط حقهه إذا أد  إلها إسهقاط بين حق اا وحق العبد، لم يصس للعبد إسهق االحكم دائر 
 .(2)حق اا

 الفبع الثللل
 ا نسج  املسيأصخل  عد ًا لسيصباج اخلاليل اجلضعة 

 وزراعييل ه شص  آخب 
 وهذ  الحالة علا تالتة أضرب لكل ضرب حكمه وبيان ذلل فيما يلي:

أن ينتج عن هذا االستئصال تعطل و يفة أساسية من و ائا أعضا  ال با ا و : 
، أو تلا هذا العضو، أو مضاعفات كد تفد   إلا الوفا  ؛كأن يهتم استئصهال الجسم

أنسههجة القههرنيتين كليهمهها لاههر  اسههتخراج الخاليهها الجذعيههة منهمهها، أو يكههون ذلههل 
االستئصال من أنسجة الدماا، أو بأي طريقة كد تفد  إلا تعطل و يفهة العضهو أو 

 .تلفه ،أو يترتب عليها مخاطر كد تفد  إلا الوفا 
ففي هذ  الحالة يحرم ذلهل االستئصهال السهتخراج الخاليها الجذعيهة ،وزرعهها 

 .(3)في شخص  خر
 ويسي   لضلك مبل يخلى:

: " وال تلقهوا بأيهديكم إلها التهلكهة وأحسهنوا إن اا يحهب  كولهه ه تعهالا ه-1
                                           

 .180أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (1)
/ 3الضههوابط الشههرعية للتههدخل الطبههي فههي النطهها البشههرية د/ عبيههر ربحههي كههدومي و خههرون  (2)

1963. 
، االنعكاسهههات 8الحكهههم الشهههرعي فهههي اسهههتخدام الخاليههها الجذعيهههة د/ واصههها عبهههدالوهاب ص (3)

، الضههوابط 18األخالكيههة للبحههث فههي مجههال الخاليهها الجذعيههة د/ عبدالناصههر أبههو البصههل ص
، 1963/ 3الشههرعية للتههدخل الطبههي فههي النطهها البشههرية د/ عبيههر ربحههي كههدومي و خههرون 

 .181أحكام الخاليا الجذعية د/ عبداإلله بن مزرو  ص
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 .(1)المحسنين"
هلكهة إلتهالا أو ن اا ه تعالا ه حرم إلقا  اإلنسان نفسه في نطهاق التأ:  وجه ال لل 

إضههعاا؛ واسههتقطا  األنسههجة التههي تههفد  إلهها إتههالا العضههو أو إضههعافه ال محالههة 
 .(2)بالنفس إلا التهلكة فيكون حراماً  عاجاًل أم  جاًل يعتبر إلقا ً 

وكولهه ه تعهالا ه: " مهن أجهل ذلهل كتبنها علها بنها إسهرائيل أنهه مهن كتهل -2
 .(3)الناس جميعا" نفسًا باير نفس أو فساد في األر  فكأنما كتل

الهنص يفيهد تحهريم كتهل الهنفس المعصهومة بهدون وجهه حهق، وأن الهذي وجه ال للث : 
يقتههل الههنفس المفمنههة متعمههدًا جعههل اا جههزا   جهههنم وغضههب عليههه ولعنههه ولههو كتههل 

،وأن استئصهال  (4)الناس جميعهًا لهم يهزد علها ذلهل العقهاب كمها كهال بعه  المفسهرين
اج الخاليا الجذعية منه الذي يفد  إلا كتل اإلنسهان جز  من أنسجة العضو الستخر 

 في هذا التحريم. خل  أو إضعافه عن واجباته دا
كولهه ه صهلا اا عليهه وسهلم ه فيمها روا  عنهه ابهن عبهاس ه رضها اا -3

 .(5)عنهما ه أنه كال " الضرر وال ضرار"
أي إيقهها  عههن الضههرر ابتههدا ؛  يهههذا الخبههر واضههس الداللههة علهها النهههوجثثه ال للثث :

الضههرر بههالاير فههي سهههبيل االنتفهها ، واستئصههال أنسهههجة العضههو السههتخراج الخاليههها 
الجذعية وزرعها في الايهر فيهه ضهرر لصهاحب العضهو؛فيكون داخهاًل فهي ههذا النهها 

 الذي يقتضي التحريم.
                                           

 (.195سور  البقر  من اآلية ركم) (1)
 .63في نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص الرضا  (2)
 .32سور  المائد  من اآلية  (3)
 147: 146/ 6الجهامع ألحكهام القههر ن ألبها عبهداا محمههد بهن أحمهد شههمس الهدين القرطبههي  (4)

بههراهيم أطفههيش، الناشههر: دار الكتههب المصههرية هههه القههاهر  هههه الطبعههة  تحقيق:أحمههد البردونههي، واد
 م.1964-هه1384التانية 

، ه 66/ 2، والحهاكم فهي المسههتدرل 2865، ه ركههم 55/ 5أخرجهه اإلمهام أحمههد فهي مسهند   (5)
، برواية أبا سعيد الخدري، وكال: هذا حديث صحيس اإلسناد علا شرط مسلم ولهم 2345ركم 

 يخرجا .
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صلا اا عليه  عن أبا الدردا  ه رضا اا عنه ه كال " كال رسول اا ه-4 
 .(1)نزل الدا  والدوا ، وجعل لكل دا  دوا  فتداووا وال تتداووا بحرام"وسلم ه" إن اا أ

هذا الخبر يدل علا أن اا ه تعهالا ه خلهق لكهل دا  دوا ؛ حرامهًا كهان أو وجه ال لل : 
حالاًل، فنها عن التداوي بهالحرام، واستئصهال أنسهجة مهن عضهو اإلنسهان السهتخراج 

فههي هههذا التحههريم؛ ألن فيههه إتههالا لهههذا  خههل  الجذعيههة لزراعتههها فههي غيههر  دا الخاليهها
 العضو؛وكد يصل التلا لروه اإلنسان نفسه فيهلكها ويتلفها.

استئصهههال األنسهههجة فهههي ههههذ  الحالهههة يحقهههق ضهههررًا متيقنهههًا علههها مهههن -5
 .(2)استفصلت منه، والقواعد الفقهية تقرر أن: الضرر ال يزال بالضرر

تلههه، وهههو أمههر محقههق فههي فهههذ  القاعههد  تقههرر منههع إزالههة الضههرر بضههرر م
استئصال األنسجة من األعضا  الستخراج الخاليا الجذعية لزرعها في شخص  خهر 

 في تلل الحالة فيكون ممنوعًا.
 .(3)وأن در  المفاسد مقدم علا جلب المصالس

فههههذ  القاعهههد  تقهههرر تقهههديم در  المفاسهههد علههها جلهههب المصهههالس، وبمههها أن 
العضو الستخراج الخاليها الجذعيهة وزرعهها المصلحة المتوكعة من استئصال أنسجة 

في شخص  خر، معارضة بالمفسد  التي تلحق بالمنقول منه؛لفقهد  ههذ  العضهو أو 

                                           

ر ،باب النها عن التهداوي بمها يكهون حرامهًا فهي غيه 9/ 10أخرجه البيهقي في السنن الكبر   (1)
، تحقيق:محمهد عبهدالقادر عطها، الناشهر: دار الكتهب العلميهة ه 19681حال الضرور  ،ه ركهم 

، بههاب فههي 6/23م، وأبههو داود فههي سههننه 2003 -1424، لبنههان، الطبعههة التالتههة  بيههروت ه
، كال المنذري: في إسناد  إسهماعيل بهن عيهاش وفيهه مقهال. 3874األدوية المكروهة ،ه ركم 
، تحقيههق: 2/602ا داود للحههاف  عبههدالع يم بههن عبههدالقوي المنههذري ان ههر: مختصههر سههنن أبهه

بهن حسهن حهالق، الناشهر: مكتبهة المعهارا للنشهر والتوزيهع بالريها ، الطبعهة امحمد صهبحا 
 م.2010-هه1431األولا 

، التحبير شهره التحريهر 86، األشبا  والن ائر للسيوطي ص 41/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (2)
، تحقيهق د/ عبهدالرحمن 3846/ 8لعهال  الهدين علها بهن سهليمان المهرداوي في أصول الفقهه 

 م.2000-هه1421ن، الناشر: مكتبة الرشد هه الريا  هه، الطبعة األولا يجبرين و خر 
 . 87، األشبا  والن ائر للسيوطي ص105/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (3)
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إضعافه؛ف ن در  هذ  المفسد  مقدم علا ما سيعود علا المري  المنقول إليه ههذ  
 الخاليا من مصالس؛ فال يجوز القيام بهذ  العملية.

 .(1)وأن الضرر ال يزال بمتله
القاعهد  ال تجيهز إزالهة الضهرر بمتلهه، أو بمهها ههو أشهد منهه، وفها استئصههال 
األنسجة من العضو الستخراج الخاليا الجذعية لزرعها في شخص  خر ضرر يلحهق 

 بالشخص المأخوذ منه؛ فيكون ذلل محرمًا.
أن ينهههتج عهههن ههههذا االستئصهههال تعطهههل جهههز  مهههن و يفهههة العضهههو ال ثثثبا الثثثثلني: 
الستئصال ل نسجة من كرنية إحد  العينين لمهن يبصهر بعينيهه األساسية؛ كأن يتم ا

 االتنتين.
 اختلا الفقها  المعاصرون في هذ  الحالة علا كولين:

وذهب أصحابه إلا أن القول باستئصال األنسجة من العضهو السهتخراج ال و  ا و : 
و الخاليا الجذعية الذي يهفد  إلها تعطهل جهز  مهن و يفهة العضهو ممنهو  شهرعًا ؛وهه

مبنههها علههها كهههولهم بمنهههع التبهههر  باألعضههها  البشهههرية، وبههههذا كهههال بعههه  العلمههها  
،  (3)،والشهيا حسهن السهقاا (2)يم: د/ عبدالسهالم عبهدالرحيم السهكر المعاصرين منه

 .(6)وغيرهم (5)، والدكتور أبو بكر خليل (4)والدكتور محمد النتشة

                                           

 .74ر البن نجيم ص ، األشبا  والن ائ41/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (1)
، الناشر: دار 109، 108ص ينقل وزراعة األعضا  اآلدمية د/ عبدالسالم عبدالرحيم السكر  (2)

 م.1988المنار، الطبعة األولا 
 .وما بعدها 7اإلمتا   واالستقصا  ألدلة تحريم نقل األعضا  للشيا حسن السقاا ص (3)
 .2/99المسائل الطبية المستجد  د/ محمد النتشة  (4)
 .91اكتال  واكتطا  األعضا  في ميزان أصول الفقه د/ أبو بكر خليل ص (5)
يراجع: أحكام الجراحة الطبية واآلتار المترتبة عليها د/ محمد بن المختار بن أحمد الشهنقيطي  (6)

م، أحكههام الخاليهها 1994 -هههه1415، الناشههر: دار الصههحابة جههد  ، الطبعههة التانيههة 354ص
، الرضها فهي نقهل الخاليها الجذعيهة د/ حمهدي أحمهد 185ه بهن مهزرو  صالجذعية د/ عبداإلله

 .62سعد ص
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 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلى:
* ومهن (1)قتلهوا أنفسهكم إن اا كهان بكهم رحيمها" كولهه ه تعهالا ه :" وال ت-1

 .(2)يفعل ذلل عدوانًا و لمًا فسوا نصليه نارًا وكان ذلل علا اا يسيرا"
في ههذا الهنص القر نهي ينهانها اا ه عهز وجهل ه عهن كتهل اإلنسهان نفسهه وجه ال لل : 

؛والنههها هنهها يفيههد التحههريم؛ ومههن تههم يحههرم (3)كمهها أولههه بعهه  المفسههرين أو إهالكههها
االستئصال ألنسجة العضو الستخراج الخاليا الجذعيهة وزرعهها فهي شهخص  خهر؛إذا 
كان يترتب علا هذا االستئصال تعطل جز  من و يفة العضو؛ألن ذلل يعتبر عهدوانًا 
منه علا هذا العضو ب بطال منافعه، وهو ما كد يفد  إلها ههالل الهنفس، وههذا كلهه 

 .(4)حرم شرعاً م
وكولهه ه  تعهالا ه: " وال تلقهوا بأيهديكم إلها التهلكهة وأحسهنوا إن اا يحهب -2
 .(5)المحسنين"
أن استئصال األنسهجة مهن العضهو السهتخراج الخاليها الجذعيهة وزرعهها :  وجه ال لل 

في شخص  خهر، وتعطهل منهافع ههذا العضهو طريهق إلها التهلكة،وههذا مها نهها عنهه 
 .(6)ي النص القر نيالشار  الحكيم ف

نوكش هذا: بأن هذا االستئصال الذي يترتب عليه تعطل منافع العضو خارج 
عههن محههل النههزا  ؛حيههث يشههترط لجههواز التبههر  بشههئ مههن البههدن عههدم الضههرر البههين 

                                           

 (.29سور  النسا  جز  من اآلية ركم) (1)
 (.30سور  النسا  اآلية ركم) (2)
، 39/ 2الوسههيط فههي تفسههير القههر ن المجيههد ألبهها الحسههن علهها بههن أحمههد بههن علهها الواحههدي  (3)

لبنهان،   ناشهر: دار الكتهب العلميهة ه بيهروت هن، اليتحقيهق: الشهيا عهادل عبهد الموجهود و خهر 
 2/662م، كتاب تفسير القر ن ألبها بكهر محمهد بهن المنهذر 1994 -هه1415الطبعة األولا 

تحقيهههق د/ سهههعد بهههن محمهههد السعد،الناشهههر:دار المآترههههه المدينهههة المنهههور  ههههه ،الطبعهههة األولههها 
 م.2002-هه1423

 .109ص يم السكر نقل وزراعة األعضا  اآلدمية د/ عبدالسال (4)
 (.195سور  البقر  من اآلية ركم) (5)
 .358أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص (6)
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 بالمتبر .
 .(1)ه كوله ه تعالا ه :" لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم"3

 ،(2)  بقدر"ه وكوله ه تعالا ه: " إنا كل شئ خلقنا
 .(3)ه وكوله ه تعالا ه: " وكل شئ عند  بمقدار"

هذ  النصوص تدل علا تمام خلق اإلنسان وكمالهه، وههو مها  : وجه ال لل  من اآليلت
يعههار  القههول بجههواز استئصههال األنسههجة مههن األعضهها  السههتخراج الخاليهها الجذعيههة 

 منها.
م فههي البههر والبحههر وكولههه ه تعههالا ه: " ولقههد كرمنهها بنهها  دم وحملنههاه -4

 .(4)ورزكناهم من الطيبات وفضلناهم علا كتير ممن خلقنا تفضيال"
بين النص القر ني أن اا كرم اإلنسان وفضهله علها جميهع المخلوكهات، وجه ال لل : 

 .(5)وهذا يدل علا المنع من ذلل الفعل المناك  للتكريم اإللهي لتنسان
 مهن بعهد مها جا تهه فه ن اا شهديد كوله ه تعالا ه: " ومن يبهدل نعمهة اا-5
 .(6)العقاب"

دل النص القر ني علا تحريم تبديل نعمة اا، فيدخل في ذلل تبهديل مها وجه ال لل : 
 وهبه اا لتنسان من كمال األعضا  وتمامها بالنقصان.

كولهه ه تعهالا ه: " وآلمهرنهم فليايهرن خلهق اا ومهن يتخهذ الشهيطان وليهًا -6
 .(7)فقد خسر خسرانًا مبينا"من دون اا 
أن فهي استئصهال األنسهجة مهن العضهو تاييهرًا لخلهق اا، وههذا مها نهها وجه ال لل : 

                                           

 (.4سور  التين اآلية ركم)  (1)
 (.49سور  القمر اآلية ركم) (2)
 (.8سور  الرعد من اآلية ركم)  (3)
 (.70سور  اإلسرا  اآلية ركم) (4)
 .187عبداإلله بن مزرو  صأحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/  (5)
 (.211سور  البقر  من اآلية ركم) (6)
 (.119سور  النسا  من اآلية ركم) (7)
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 عنه الشار  الحكيم  في هذ  اآلية.
ا  بنت أبا بكره رضي اا عنها ه كالت: جا ت امرأ  إلا النبي هن أسمهع-7

ة عريسهًا أصهابتها حصهبة ه صهلا اا عليهه وسهلم ه فقالهت يها رسهول اا: إن لهي ابنه
 .(1)رق شعرها أفأصله  فقال: " لعن اا الواصلة والمستوصلة"هفتم

هذا الحديث يدل علا تحهريم انتفها  المهرأ  بشهعر غيرهها، وههو جهز  مهن وجه ال لل : 
الايههر، فهه ذا كههان ال يجههوز االنتفهها  ولههو بشههعر الايههر، فايههر هههذا الجههز  مههن أجههزا  

 ا كان هنال ضرر كما في مسألتنا.؛ خاصة إذ(2)اإلنسان أولا
ول اا ه صهلا اا عليهه وسهلم ه هن رسههر ه رضها اا عنهه ه عههن جابههعه-8

 .(3) ذن اا ه عز وجل ه"هرأ بهدا  بهب دوا  الهال: " لكل دا  دوا  ؛ف ذا أصيهك
هههذا الحههديث يههدل بوضههوه علهها ماههاير  الههدا  للههدوا ، ومههن تههم فالههدوا  وجثثه ال للثث : 

لدا  الذي نزل بجسم المري ، وهو ما يعنا انتفا  أن يكون العضهو السهليم مااير ل
 دوا  للعضو الفاسد في جسم إنسان  خر.

نوكش هذا: بأن غاية ما يهدل عليهه الحهديث ههو جهواز التهداوي ومشهروعيته 
، تم إنه تبت علميًا أن هذ  الخاليها فائقهة القهدر  فهي (4)بصفة عامة؛ بل والحث عليه

صالحه.تكوين عضو ج  ديد، أو إعاد  عطبه واد
كهال " كهان رسهول اا ه صهلا  هحديث عمران بن حصين ه رضا اا عنه -9

 .(5)اا عليه وسلم ه يحتنا علا الصدكة، وينهانا عن المتلة"
                                           

 من البحث.47سبق تخريجه ص (1)
 .187أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
، 19558،ه ركم ، باب ما جا  في إباحة التداوي577/ 9أخرجه البيهقي في السنن الكبر   (3)

، وكهال: ههذا حهديث صهحيس علها 8219كتهاب الطهب،ه ركهم  401/ 4والحاكم في المسهتدرل 
 شرط مسلم ولم يخرجا .

 .66الرضا  في نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص (4)
، بههاب كتههل 118/ 9، والبيهقههي فههي السههنن الكبههر  79/ 33أخرجههه اإلمههام أحمههد فههي مسههند   (5)

، والحهاكم فهي المسهتدرل 18047اإلسهار بضهرب األعنهاق دون المتلهة، ه ركهم  المشركين بعهد
 ، كتاب النذور، وكال: هذا حديث صحيس اإلسناد ولم يخرجا .305/ 4
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هذا الحديث واضس الداللهة علها حرمهة المتلهة باإلنسان،واستئصهال جهز  وجه ال لل : 
 الجذعية منه يعد متلة فهو داخل في التحريم.من أنسجة العضو الستخراج الخاليا

إن اإلنسهههان ال يملهههل أعضههها   وأجهههزا  بدنهههه؛فال يسهههوا لهههه التصهههرا -10
 .(1)فيها

ن كههان ال يملههل األعضهها  ملكههًا تامههًا، إال أنههه  نههوكش هههذا: بههأن اإلنسههان  واد
مسههلط عليهههها بمهها فيهههه النفههع لذاتهههه، وفهها التبهههر  بههها فيهههه نفههع لذاتهههه فههي اآلخهههر  

 ل علا األجر.بالحصو
نقل شئ من أجزا  البدن فيه إزالة لضرر المحتاج للعضو مقابل ضهرر -11

، والضهرر (2)المتبر ،وكد كرر العلما  في القواعد الفقهية أن: الضرر ال يزال بالضرر
 .(3)ال يزال بمتله

نههوكش هههذا: بههأن مههن شههروط جههواز نقههل األعضهها  أن ال يههفد  إلهها هههالل 
عطيهل و يفهة أساسهية مهن و هائا الجسهم ،ومهن تهم فهال الشخص المنقول منه، أو ت

 .(4)يتم االستدالل بالقاعد ؛إذ ليس في نقل العضو ضرر مفتر في الحكم
ن حرمة المال أكل من حرمهة النفس؛وكهد أمهر النبهي ه صهلا اا عليهه إ-12

 وسلم ه بتوكي كرائم الناس، فمن باب أولا وأحر  أن نتقا األعضا .
 ؛ فال يجوز استقطا  األعضا  اآلدمية؛ كما اليجهوز وبالقياس علا األبضا

 .(5)استقطا  األبضا  ؛بجامع كون كل منهما من أعضا  الجسد
بأنه كياس مع الفهارق فهال يصهس،ألن األبضها  لهها خصوصهية  : نوكش هذا

                                           

، أحكام الخاليها الجذعيهة دراسهة فقهيهة د/ عبداإللهه 363أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص (1)
 .190بن مزرو  ص

، التحبير شهره التحريهر 86، األشبا  والن ائر للسيوطي ص 41/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (2)
8 /3846. 

 .74، األشبا  والن ائر البن نجيم ص 41/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (3)
 .191أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (4)
 .364أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص (5)



 

  

 

 
 "دراسة مقارنة" حكم العالج بالخاليا الجذعية في الفقه اإلسالمي

 

247 

 في الشر   وهي حف  األنساب؛فال يقاس عليها غيرها.
األنسهجة مهن العضهو السهتخراج وذههب أصهحابه إلها جهواز استئصهال ال و  الثثلني: 

الخاليا الجذعية لزرعها في شهخص  خهر، وبههذا كهال جمهع مهن العلمها  المعاصهرين 
منهم: الشيا السيد أحمد الشاطري، والسيد عمر حامد الجيالني ،و الهدكتور/ محمهد 

، وبههذا صهدرت كهرارات مجهامع فقهيهة (1) عبدالجواد محمد، والشيا محمد رشيد رضها
علهها سههبيل المتههال: مجلههس هيئههة كبههار العلمهها  فههي دورتههه العشههرين منههها (،2)عديههد 

ههه؛بشأن حكهم نقهل 1402ذو القعهد   6شوال حتا  25المنعقد  بمدينة الطائا في 
عضههو مههن إنسههان إلهها  خههر ......... وبعههد المناكشههة وتههداول اآلرا  كههرر المجلههس 

  إلهها مسههلم باألكتريههة مهها يلهها: جههواز تبههر  اإلنسههان الحهها بنقههل عضههو منههه أو جههز 
 .(3)مضطر إلا ذلل

كمهها أن هههذا هههو صههريس فتههو  لجنههة اإلفتهها  فههي األزهههر الشههريا؛حيث جهها  
فيها"أما بعد فنفيد بأن نقل الكلية من الحي إلا  دمي  خر تتوكا حياته علا نقلهها 
إليهههه؛ف ن رضههها المنقهههول منهههه بهههذلل بعهههد أن غلهههب علههها  نهههه و هههن ذوي الكفههها   

ختصين بسالمة المنقول منه،والمنقول إليه بعد استئصالها الممتازين من األطبا  الم
واستمرار رسالة كل واحد منهما في الحيا  علا الوجه الصحيس ،وأنه ال ضرر يلحق 

 . (4)بأحد منهما جاز ذلل" 
 واسي لوا عخلى ذلك مبل يخلي: 

                                           

لمركهز الملهل فهههد للبحهوث الطبيهة جامعهة الملههل عبهدالعزيز بجهد ، مهن الشههيا  فتهاو  مقدمهة  (1)
السههيد أحمههد الشههاطري، والسههيد عمههر حامههد الجيالنههي و د/ محمههد عبههدالجواد محمههد، والشههيا 
محمهد رشههيد رضهها،وجميعها أباحهت نقههل األعضهها  واعتبرتهه عمههاًل نبههياًل إلنقهاذ حيهها  اآلخههرين، 

 .46/ 4المي يراجع: مجلة مجمع الفقه اإلس
 191تراجع هذ  القرارات في: أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مهزرو  ص (2)

 .76: 75وما بعدها، الرضا  في نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد 
، مجلة تصدر عهن الرئاسهة العامهة إلدارات البحهوث 52/ 84ان ر: مجلة البحوث اإلسالمية  ( 3)

 واإلفتا  والدعو  واإلرشاد ،المملكة العربية السعودية. العلمية
 ، السنة السبعون.1/47ان ر: مجلة األزهر  (4)
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اآليات الدالة علا االضطرار نحو كوله ه تعالا ه: " فمن اضطر غير بهاا -1
 .(1)فال إتم عليه إن اا غفور رحيم"وال عاد 

أن اا أبهاه للمضهطر مها لهم يبحهه لايهر ، ن هرًا لشهد  حالتهه واحتياجهه؛ وجه ال للث : 
واإلنسهههان إذا احتهههاج استئصهههال جهههز  مهههن أنسهههجة العضهههو للايهههر السهههتخراج الخاليههها 

 الجذعية لزرعها كان في حكم المضطر فجاز له ذلل.
اآلدمهههي ال يقهههع فهههي دائهههر  الضهههرورات نهههوكش ههههذا: بهههأن نقهههل أجهههزا  مهههن 

 .(2)واالضطرار في جميع األحوال
ورفع الحرج نحو كوله ه تعالا ه: " يريد اا بكم اليسر وال   يات التيسير،-2

 .(3)يريد بكم العسر"
    رفهع اا ه سهبحانه وتعهالا ه الحهرج والعسهر عهن العبهاد، ويسهر علهيهم وجثه ال للث :

أنسههجة العضههو السههتخراج الخاليهها الجذعيههة لزرعههها فههي  وال شههل أن إجههاز  استئصههال
شخص  خر إلصاله العضو من كبيل التيسير ورفع الحرج، والقول بخالا ذلل فيهه 

 مشقة وتعسير وهما مدفوعان.
، (4) يات حف  النفس اإلنسانية نحهو كولهه ه تعهالا ه:" وال تقتلهوا أنفسهكم"-3

 .(5)التهلكة"وكوله ه تعالا ه: " وال تلقوا بأيديكم إلا 
هذ  النصوص القر نية تحهث علها حفه  الهنفس وعهدم إهالكهها؛ فهالتبر  وجه ال لل : 

بخاليا أنسجة العضو مهن الشهخص السهليم، ووضهعها فهي عضهو الشهخص المهري  
 حف  للنفس، وحماية لها من المر  الذي كد يفتل باإلنسان ويهلكه.

لا ه: " لهوال أخرتنهي  يهات الحهث علها الصهدكة والتطهو ، نحهو كولهه ه تعها-4

                                           

 (.173سور  البقر  من اآلية ركم) (1)
 .194أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
 (.185سور  البقر  من اآلية ركم) (3)
 (.29ركم) سور  النسا  من اآلية (4)
 (.195سور  البقر  من اآلية ركم) (5)
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 .(1)إلا أجل كريب فأصدق وأكن من الصالحين"
حث اا ه سهبحانه وتعهالا ه علها الصهدكة ورغهب فيهها، واستئصهال جهز  وجه ال لل : 

من أنسجة العضو الستخراج الخاليا الجذعية لزرعها في الاير نو  تبهر  ؛فكهان ههذا 
 الفعل مرغبًا فيه شرعًا.

 .(2)ه ه تعالا ه: " ويفترون علا أنفسهم"  يات اإليتار نحو كول-5
أن اا ه سهبحانه وتعهالا ه مهده أههل اإليتهار،وال شهل أن تبهر  اإلنسهان وجه ال للث : 

ز  من أنسجة أعضا   للاير نو  من اإليتهار الهذي مدحهه اا ه سهبحانه وتعهالا ه هبج
 في اآلية .
عهوا،والزبير  حديث أنس بن مالل ه رضي اا عنه ه أن عبهدالرحمن بهن-6

بن العوام ه رضا اا عنهما ه " شكيا إلا رسول اا هه صلا اا عليه وسلم ه القمهل، 
 .(3)فرخص لهما في كميص الحرير في غزا  لهما"

هذا الخبر يهدل علها إباحهة لهبس الحريهر للضهرور  بعهد مها كهان محرمهًا، وجه ال لل : 
خهر يجهوز بعهد مها كهان محرمهًا فكذا استئصال جهز  مهن أنسهجة العضهو، ونقلهه إلها  

 بالقياس علا الحرير.
نوكش هذا: بأن هنال فركهًا بهين األصهل والفهر  فهي القيهاس؛ وبالتهالي يكهون 
القياس فاسدًا؛ ذلل أن األصل وهو الحرير ال تعلق ألحد به، وال ضرر علا أحهد فهي 

 .(4)استخدامه ؛بخالا أجزا  اآلدمي، ف ن في نقلها نو  ضرر علا الاير
ديث جهابر بهن عبهداا ه رضها اا عنهه ه أن النبهي ه صهلا اا عليهه حه-7

                                           

 (.10سور  المنافقون من اآلية ركم) (1)
 (.9سور  الحشر من اآلية ركم) (2)
، ومسههلم فههي 2920، بههاب الحريههر فههي الحههرب، ه ركههم 42/ 4أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه  (3)

،ه ركههم ، بههاب إباحههة لههبس الحريههر للرجههل إذا كههان بههه حكههة أو نحوههها 1647/ 3صههحيحه 
2076. 

 .197أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (4)
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 .(1)وسلم ه كال: " من استطا  منكم أن ينفع أخا  فليفعل"
وحديث عبهداا بهن عمرهه رضها اا عنهمها ه أن النبهي ه صهلا اا عليهه -8

وسلم ه كهال: " مهن كهان فهي حاجهة أخيهه كهان اا فهي حاجتهه، ومهن فهرج عهن مسهلم 
 .(2)ة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستر  اا"هه كربهرج اا عنهف ةهكرب

وحهديث أبها هريهر  ه رضها اا عنهه ه كهال، كهال رسهول اا ه صهلا اا -9
عليه وسلم ه: " من يسهر علها معسهر يسهر اا عليهه فهي الهدنيا واآلخهر  ،ومهن سهتر 

عههون العبههد مهها كههان العبههد فههي عههون مسههلمًا سههتر  اا فههي الههدنيا واآلخههر ، واا فههي 
 .(3)أخيه"

هه حهديث النعمهان بهن بشيرهه رضها اا عنهه ه أن النبهي ه صهلا اا عليهه 10
وسلم ه كال: " متل المفمنين في تهوادهم وتهراحمهم وتعهاطفهم متهل الجسهد الواحهد إذا 

 .(4)اشتكا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحما"
هذ  األخبار الصهحيحة وغيرهها تهدل علها فضهيلة التعهاون  : يلوجه ال لل  من ا حلد

والنفههع للاير،وتفههريج الكربههات واإلعانههة للايههر؛ والتبههر  باستئصههال جههز  مههن أنسههجة 
 العضو للاير فيه هذ  المعاني جميعها فيكون مشروعًا.

حديث جابر بن عبداا ه رضها اا عنهه ه كهال، كهال رسهول اا ه صهلا -11
 .(5)لم ه: " كل معروا صدكة"اا عليه وس

                                           

، باب استحباب الركية من العين والنملة والن ر  ،ه ركم 1726/ 4أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
2199. 

، بهههاب ال ي لهههم المسهههلم المسهههلم وال يسهههلمه، ه ركهههم 128/ 3أخرجهههه البخهههاري فهههي صهههحيحه  (2)
 .2580، باب تحريم ال لم، ه ركم 1996/ 4م في صحيحه ، ومسل2442

، بهاب فضهل االجتمها  علها تهالو  القهر ن والهذكر،ه ركهم 2074/ 4أخرجه مسلم في صحيحه  (3)
2699. 

،ومسهلم فهي  6011، باب رحمة الناس والبههائم، ه ركهم 10/ 8أخرجه البخاري في صحيحه  (4)
 .2586م وتعاضدهم،ه ركم ، باب تراحم المفمنين وتعاطفه1999/ 4صحيحه 

،ومسههلم فههي  6021، بههاب كههل معههروا صههدكة،ه ركههم 11/ 8أخرجههه البخههاري فههي صههحيحه  (5)
بهههاب بيهههان أن اسهههم الصهههدكة يقهههع علهها كهههل شهههئ مهههن المعهههروا، ه ركهههم  697/ 2صههحيحه 
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دل ههذا الحهديث علها أن كههل معهروا يقهوم بهه اإلنسهان ههو مهن كبيههل وجثه ال للث : 
 الصدكة، وتبر  الشخص بجز  من أنسجة األعضا  داخل في هذا الباب.

أن التههداوي بالخاليههها الجذعيههة أصهههبس أمهههرًا مشهههورًا ،ووسهههيلة ناجحهههة -12
 فهي وسيلة من وسائل العالج فتصبس مباحة. الج العديد من األمرا ، وبالتاليهلع

أن مفسههد  أخههذ شههئ مههن بههدن اآلدمههي أكههل مههن مفسههد  هههالل الحهها -13
المتبر  له، فتقدم المفسد  الصار  علا الكبهر ، إذ إن القاعهد  الفقهيهة تقهرر أنهه " 

 .(1)إذا تعارضت مفسدتان روعي أع مهما ضررًا بارتكاب أخفهما"
بههوا إليههه بالقواعههد الفقهيههة والتههي منههها:" األمههور اسههتدلوا أيضههًا لمهها ذه -14
 .(2) " بمقاصدها

إذ إن أهداا استئصال أنسجة العضو للحصول علا الخاليا الجذعيهة تتفهق 
 مع المقاصد الشرعية، وال يمكن استعمال هذ  األجزا  في المفاسد. 

؛وجميهههع القواعهههد الفقهيهههة األخهههر  المرتبطهههة بهههها (3)وكاعهههد : الضهههرر يهههزال
، وكاعههههد " در  المفاسههههد أولهههها مههههن جلههههب (4)د : "الضههههرر ال يههههزال بالضههههرر"كقاعهههه

، وكاعهههد  "الضهههرور  تقهههدر (6)،وكاعهههد " الضهههرورات تبهههيس المح هههورات" (5")المصهههالس
 .(8)، وكاعد " الضرر األشد يزال بالضرر األخا"(7")بقدرها

فهذ  القواعد تدل علا مها تتميهز بهه الشهريعة مهن سهعة وتطهور؛ حيهث كهرر 

                                                                                                           

1005. 
 . 76، األشبا  والن ائر البن نجيم ص87األشبا  والن ائر للسيوطي ص (1)
 .23، األشبا  والن ائر البن نجيم ص8ر للسيوطي صاألشبا  والن ائ (2)
 .41/ 1األشبا  والن ائر للسبكي  (3)
 .86األشبا  والن ائر للسيوطي ص (4)
 .78األشبا  والن ائر البن نجيم ص (5)
 .73األشبا  والن ائر البن نجيم ص (6)
 .154األشبا  والن ائر للسيوطي ص (7)
، تعليهق: مصهطفا أحمهد الزركها، 199لشيا محمد الزركا صشره القواعد الفقهية ألحمد بن ا (8)

 م.1989 -هه1409الناشر: دار القلم، دمشق_ سوريا _، الطبعة التانية 
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ا؛ أن الفعل مرهون بالقصد؛ فمتا كان القصد مباحًا كهان الفعهل كهذلل، والشهل بعضه
أن التداوي بالخاليا الجذعية المستخرجة من أنسجة األعضا  مباه؛ لما يهفد  إليهه 

 من تخفيا اآلالم عن المرضا.
وكرر البع  اآلخر الحث علا إزالهة الضهرر ودر  المفاسهد، وأي ضهرر وأي 

المري  و المه ؛بما يتطلب البحث عهن العهالج لتخفيها ههذ  مفاسد أشد من معانا  
 .(1)المعانا 
وال واألدلهة لكهل كول،ومناكشهة مها أمكهن مناكشهته منهها أر  ه هر األكهبعد ذك : الرتجةح

واا أعلم ه أن القول القائهل بهالمنع مهن استئصهال أنسهجة العضهو السهتخراج الخاليها 
عطهل ههذا العضهو ههو األولها بهالقبول الجذعية لزرعها في شهخص  خهر خاصهة إذا ت

والترجيس، وهذا في حالة عدم تعيهين ههذ  الطريقهة السهتخراج الخاليها الجذعيهة حيهث 
 توجد مصادر أخر .

أمهها إذا تعينههت هههذ  الطريقههة السههتخراج الخاليهها الجذعيههة منههها؛ فههيمكن أن 
األجههز  : أن يجريهها األطبها  المههر  عهن طريهق  بشهرط ،بالجوارنرجس القول القائل 

الدكيقة مما يدعو إلا سالمة العاكبة، وحصول المطلوب،وانتفا  المفاسد التي ذكرها 
 واا أعلم. القائلون بالمنع.
أن ال يهفد  استئصهال األنسهجة السهتخراج الخاليها الجذعيهة للعهالج ال با الثللثل: 

 إلا أي ضرر، أو تعطل لو يفة العضو.
أن يترتههب عليههها فههي مع هههم  كههأن يههتم استخالصههها مههن جههز  يتجههدد، دون

 األحوال أي مضاعفات خطير  ،وأبرز األجزا  التي ينطبق عليها هذا الوصا ها:
 . ه الدم  أ
 .(2)نخا  الع م - ب

                                           

 .86الرضا  في نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص (1)
، 28الخاليهها الجذعيههة وأترههها علهها األعمههال الطبيههة والجراحيههة د/ إيمههان مختههار مصههطفا ص (2)

، العهههالج 202، 201الخاليههها الجذعيهههة دراسهههة فقهيهههة د/ عبداإللهههه بهههن مهههزرو  ص أحكهههام
، الرضهها  فههي 21فاطمههة الزهههرا  كرطههي ص -باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة أحكامههه وضههوابطه أ
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فالخاليا الجذعية توجد في بع  أنوا  األنسجة البالاة، وها مهمهة إلمهداد 
ر مسهارها إلها األنسجة بالخاليا التهي تمهوت ألسهباب طبيعيهة، ولهها القهدر  علها تاييه

مسههار  خههر، لتكههون العديههد مههن الخاليهها تحههت  ههروا معينههة متههل: الخاليهها الجذعيههة 
الدموية التي يمكن أن تكون نوعًا مختلفًا من الخاليا، كخاليا الكبهد، أو خاليها القلهب 

 أو أي نو   خر.
وكد أ هرت األبحهاث أيضهًا أن خاليها نخها  الع هام للبهالاين يمكهن أن تنهتج  
 .خاليا كبد

النخها  الع مها ه تطهور  -ومن فوائد استخدام الخاليا الجذعية البالاة ه الهدم
طههرق العههالج الخلههوي، فهه ذا تههم عههزل الخاليهها الجذعيههة البالاههة مههن أنسههجة المههري  
نفسههه، وتههم توجيهههها لالنقسههام والتخصههص فههي اتجهها  معههين، ومههن تههم زراعتههها مههر  

قلهل مهن رفه  الجسهم لهههذ  أخهر  فهي أنسهجة المهري  المصهابة ؛فه ن ههذا سهوا ي
الخاليهها، وبالتههالي ال يحتههاج إلهها أدويههة لتتبههيط الجهههاز المنههاعي ؛ألنههها مههن الجسههد 

 .(1)نفسه
والحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة السههتخدامها للعههالج مههن هههذا الوجههه جههائز 

،وبهههههذا صههههدر كههههرار المجمههههع الفقهههههي اإلسههههالمي التههههابع لرابطههههة العلههههم (2)باتفههههاق
ي كههرار  " يجههوز الحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة، وتنميتههها، اإلسههالمي،حيث جهها  فهه

واسههتخدامها بهههدا العههالج، أو إلجههرا  األبحههاث العلميههة المباحههة إذا كههان مصههدرها 
 مباحًا، ومن ذلل علا سبيل المتال المصادر اآلتية:

 .(3)البالاون إذا أذنوا ولم يكن في ذلل ضرر عليهم-

                                                                                                           

 .27نقل الخاليا الجذعية د/ حمدي أحمد سعد ص
 .28،29ر مصطفا صالخاليا الجذعية وأترها علا األعمال الطبية والجراحية د/ إيمان مختا (1)
، القضهايا الشهرعية التهي 205أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)

، أحكههام 2792/ 5تتيرههها تقنيههات الحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة د/ حسههن صههاله الصههاير 
 .499الهندسة الوراتية د/ سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص

، القههرار التالههث بشههأن 294اإلسههالمي العههدد السههابع عشههر ص مجلههة المجمههع الفقهههي ان ههر: (3)
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لجذعية من هذا المصدر وتنميتها فيهه ويدل لذلل أن الحصول علا الخاليا ا
عهههالج ألمهههرا  كتير ؛فيعهههد منهههدرجًا تحهههت عمهههوم النصهههوص الشهههرعية التهههي تهههأمر 

 بالتداوي.
 باإلضافة إلا خلو هذا المصدر من المفاسد إذا انتفا الضرر عمن أخذت منه.-
أيضًا ال ضرر يلحق صهاحب العضهو مهن ههذا االسهتخراج للخاليها الجذعيهة -

 عديد  للشخص الذي استخدم هذ  الخاليا ونقلت له.مع وجود مصالس 
 الفبع الباا 

 اسيئصل  ا نسج  لسيصباج اخلاليل اجلضعة  من نلقصي ا هخلة 
يقصد بالشخص ناكص األهليهة ههو مهن كهان صهالحًا ألن تصهدر منهه بعه  
األفعال علا وجه يعتد به شرعًا ،وها التهي يعبهر عنهها عنهد علمها  األصهول بأهليهة 

المميز كبل أن يبلغ أو المعتو ؛ ويلحهق بهالمعتو  مهن  يالناكصة ،وتتبت للصب اآلدا 
 .(1)نقصت أهليته لعار  من عوارضها

واالسهههتفاد  باستئصهههال األنسهههجة السهههتخراج الخاليههها الجذعيهههة السهههتخدامها 
 .(2)للعالج من ناكصي األهلية جائز  بتالتة شروط

 اإلذن من األوليا .-1
حققههًا لمصههلحة شههرعية،ولو بالبههة ال ههن مههن كبههل أن يكههون هههذا الفعههل م-2
 الطبيب.

 .(3)أال يفد  ذلل الفعل إلا ضرر يلحق بهم-3
                                                                                                           

 هه.1424موضو  الخاليا الجذعية الدور  السابعة عشر 
، الناشهر: دار المعرفهة، 340/ 2أصول السرخسي لمحمد بن أحمد شهمس األئمهة السرخسهي  (1)

بيههروت ،كشهها األسههرار شههره أصههول البههزدوي لعبههد العزيههز بههن أحمههد بههن محمههد عههال  الههدين 
 ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي.248/ 4لبخاري ا

، العههالج باسههتخدام 208أحكههام الخاليهها الجذعيههة دراسههة فقهيههة د/ عبداإللههه بههن مههزرو  ص (2)
، القضههايا الشهرعية التههي 91فاطمههة الزههرا  كرطهي ص -الخاليها الجذعيهة أحكامههه وضهوابطه أ

 .2792/ 5الصاير  تتيرها تقنيات الحصول علا الخاليا الجذعية د/ حسن صاله
 .91فاطمة الزهرا  كرطي ص -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (3)
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وبهههذا الحكههم صههدر كههرار المجمههع الفقهههي اإلسههالمي حيههث جهها  مهها نصههه." 
يجوز الحصول علا الخاليا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدا العالج، أو إلجرا  

ان مصههدرها مباحههًا، ومههن ذلههل علهها سههبيل المتههال األبحههاث العلميههة المباحههة إذا كهه
 .(1)المصادر اآلتية: ه األطفال إذا أذن أوليافهم لمصلحة شرعية وبدون ضرر عليهم

 ويدل لذلل عموم األدلة الشرعية اآلمر  بالتداوي، والتي تحث عليه.
باإلضافة إلا أن هذ  الطريقة خالية من المفاسهد، ومحققهة للمصهلحة لمهن  
 واا أعلم.    لخاليا.نقلت له ا

 املبحل السلدس

 ضوااط الرالج الخلاليل اجلضعة 
 إذا كلنا بجواز اسهتخدام الخاليها الجذعيهة للعهالج فهي بعه  الحهاالت بحسهب

 المصادر التي ذكرناها ؛فالبد أن يكون هذا الجواز مقيدًا بضوابط من أهمها:
هذا مقتضا كرار إتبا  الطرق الشرعية للحصول علا الخاليا الجذعية؛ و -أ(

مجلههس المجمههع الفقهههي اإلسههالمي التههابع لرابطههة العههالم اإلسههالمي بشههأن موضههو  
 الخاليا الجذعية حيث اتخذ المجلس القرار التالي:

يجهههوز الحصهههول علههها الخاليههها الجذعيهههة وتنميتهههها واسهههتخدامها بههههدا أولً: 
ًا، ومهن ذلهل علها العالج أو إلجرا  األبحاث العلمية المباحة، إذا كهان مصهدرها مباحه

 سبيل المتال المصادر اآلتية:
 البالاون إذا أذنوا ولم يكن في ذلل ضرر عليهم.-1
 األطفال إذا أذن أوليافهم لمصلحة شرعية وبدون ضرر عليهم-2
 المشيمة أو الحبل الُسر  وب ذن الوالدين.-3
 الجنين السقط تلقائيًا أو لسبب عالجي يجيز  الشهر  وبه ذن الوالهدين مهع-4

التهذكير بمهها ورد فههي القههرار السههابع مههن دور  المجمههع التانيههة عشههر ، بشههأن الحههاالت 

                                           

، القههرار التالههث بشههأن 294ان ههر: مجلههة المجمههع الفقهههي اإلسههالمي العههدد السههابع عشههر ص(1)
 هه.1424موضو  الخاليا الجذعية الدور  السابعة عشر 
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 التي يجوز فيها إسقاط الحمل.
اللقهههائس الفائضهههة مهههن مشهههاريع أطفهههال األنابيهههب إذا وجهههدت وتبهههر  بهههها -5

 .(1)الوالدين مع التأكيد علا أنه ال يجوز استخدامها في حمل غير مشرو 
مههن العههالج بالخاليهها الجذعيههة حتهها ولههو بالبههة  مراعهها  تحقيههق المنفعههة-ب(

 .(2)ال ن
مراعههها  مقاصهههد الشهههريعة اإلسهههالمية فهههي اسهههتخدام الخاليههها الجذعيهههة -ج(

للعالج؛فالبد من تحديد الااية من هذا الفعهل، وأن تكهون الاايهة متوافقهة مهع مقاصهد 
 .(3)الشريعة ومندرجة ضمنها، حتا ال تستال هذ  التقنية في تحقيق المفاسد

فال يصس أن يترتب علا العالج بهذ  التقنية ضرر بهالمري  أو بايهر  ممهن أخهذت  
 .(4)منهم الخاليا،وال ضرر بالنسل ؛فهذا كله محرم ألن غايته محرمة

عدم معارضة تقنية العالج بالخاليا الجذعية لنص أو حكم شرعي؛ فالبد -د(
ا  مههن اسههتخدامها مههن أن تكههون الخطههوات المتبعههة فههي مسههألة العههالج بالخاليهها ابتههد

 .(5)مصادرها إلا نقلها لجسم المري  محتكمة إلا نصوص الشريعة وأحكامها
أن يكون هذا االستخدام ب ذن الشخص المأخوذ منه الخاليا أو وليهه إن -هه(

 .(6)كان صايرًا؛ إذ ال يسوا لتنسان التعدي علا ما يختص باير  دون اإلذن منه
اللقهائس المسهتخدمة ألطفهال األنابيهب؛ألن مهن  أن ال يكون هنال فائ  -و(

                                           

، 294لتابع لرابطة العالم اإلسالمي، العدد السهابع عشهر صمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي ا (1)
 هه ،القرار التالث بشأن موضو  الخاليا الجذعية.1424الدور  السابعة عشر 

/ 3الضههوابط الشههرعية للتههدخل الطبههي فههي النطهها البشههرية د/ عبيههر ربحههي كههدومي و خههرون  (2)
1964. 

 .105فاطمة الزهرا  كرطي ص -ه أالعالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابط (3)
/ 3الضههوابط الشههرعية للتههدخل الطبههي فههي النطهها البشههرية د/ عبيههر ربحههي كههدومي و خههرون  (4)

1965. 
: 106فاطمهههة الزههههرا  كرطهههي ص -العهههالج باسهههتخدام الخاليههها الجذعيهههة أحكامهههه وضهههوابطه أ (5)

107. 
 .269  صأحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  (6)
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األصل عدم تخزين الفائ  من اللقائس اآلدميهة باهر  اسهتخدامها فيمها بعهد إلنتهاج 
خاليههها جذعية؛سهههدًا لذريعهههة التالعهههب باإلنسهههان،وهذا مقتضههها كهههرار مجمهههع الفقهههه 

 .(1)اإلسالمي
مراعهههها  تطبيههههق القواعههههد الفقهيههههة؛وبالتالي ال يصههههس اسههههتخدام الخاليهههها -ز(

الجذعيههة فههي العههالج باههر  اسههتااللها فههي الفسههاد ،أو إتبههات كههو  العلههم فقههط دون 
تحقيهههق النفهههع ،والبهههد مهههن التأكهههد مهههن سهههالمة اآلتهههار المترتبهههة علههها ههههذ  الوسهههيلة 

فهي األخهذ بهالعالج بالخاليها  (2)العالجية، كما ينباي مراعها  ضهابط الضهرور  الشهرعية
ال متوكعههة، وأن تكههون نتههائج كيامههها الجذعيههة؛ بههأن تكههون أسههباب الضههرور  كائمههة 

 .(3)مبنية علا اليقين
منههع االسههتاالل التجههاري للعههالج بالخاليهها الجذعيههة، وعههدم تقههديم الههربس -ه(

 .(4)علا مصلحة المري 
ضهههرور  مراعههها  المصهههالس والمفاسههههد المترتبهههة علههها العهههالج بالخاليهههها -ط(

المصهالس التههي تنشههأ  يكفتهه فينباههي مراعها  الموازنههة بهين الجذعيهة والموازنههة بينهمها،
عن عملية العالج باسهتخدام الخاليها الجذعيهة، وبهين المفاسهد واألضهرار التهي تترتهب 
عليها، مع مالح ة كل حالة مرضهية بحسهبها؛وكل مصهدر مهن مصهادر ههذ  الخاليها 
فيختلا عندها الحكم بالن ر إلا مها يترتهب عليهه مهن تحقيهق المصهلحة أو المفسهد  

مههها يحققهههه مهههن مصهههالس ،ويمنهههع بقهههدر مههها ينهههتج عنهههه مهههن فيشهههر  الفعهههل بقهههدر 
والبد أن تكون المصلحة راجحهة؛ وذلهل ألن االسهتخدام إنمها أبهيس لمصهلحة ؛(5)مفاسد

                                           

، 6/ 6/ 57، كههرار ركههم 2152، 2151/ 3مجلههة مجمههع الفقههه اإلسههالمي، العههدد السههادس  (1)
شهعبان  23 -17بشأن البويضات الملقحة الزائد  عن الحاجة ،الدور  السادسة المنعقهد  فهي 

 م.1990مارس  20 -14الموافق  -هه1410
 .163شره القواعد الفقهية للشيا أحمد الزركا ص (2)
 .107:108فاطمة الزهرا  كرطي ص -الج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أالع (3)
 .3/1966الضوابط الشرعية للتدخل الطبي في النطا البشرية د/ عبير ربحي كدومي و خرون  (4)
 .109فاطمة الزهرا  كرطي ص -العالج باستخدام الخاليا الجذعية أحكامه وضوابطه أ (5)
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األجساد ودفع ضرر األمهرا ؛ فه ذا لهم تتحقهق ههذ  المصهالس فهي اسهتخدامها انتفها 
 (1)سبب إباحتها.
التأهيهل العلمهي مهن أن يكون القائم بهذا العمل أهال لذلل؛وههذا يشهتمل -ي(

خالل الدراسة المتخصصة ،كما يشتمل التأهيل المهني من خالل التدرب علا إجهرا  
هههذ  العمليههات ،وأن يكههون علهها درجههة عاليههة مههن الكفهها   العلميههة والمهنيههة؛بحيث 
يكون ملمًا بالمخاطر المحتملة ،ويستطيع التعامل معهها بمها يقتضهيه الحهال ،ويكهون 

 .(2)ط المعتبر  لمن يقوم بذللممن يتحقق فيه الشرو 
ويكون هدفه في تخفيا  الم المري  أسما مهن الرغبهة فهي األجهر والجهزا  
الدنيوي، وأرفع من إشبا  النفس بلذ  الشعور بالمهار  في المهنة، وأن يكون رحيمًا 

ع لكهل هحيث إن الرحمة اإلنسانية تتبع لكل البشهر باه  الن هر عهن معتقهد  بهل تتسه
أبهو هريهر  ه             ما كال ه صلا اا عليه وسلم ه فيما روا  عنه ؛ك (3)كائن حي

 .(4)رضا اا عنه ه " في كل كبد رطبة أجر"
   لخلههق اا   ال يكههون فههي العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة تاييههر  ن أ -ل(

تعههالا _ ؛هههذا مههن أهههم محههاذير االسههتخدام المحههرم، حيههث جهها  الههنص بتحريمههه ههه 
 .(5)ل التحريم  بما فيه من تايير خلقة اا _ تعالا _ المعهود هث ُعلهحي ًا،همطلق

ال يكهههون كصهههد المهههري  مهههن اسهههتخدام الخاليههها الجذعيهههة التشهههبة ن أ-ل(
 .(6)المحرم، كتشبه الرجال بالنسا ، أو تشبه النسا  بالرجال

                                           

 .2599/  3ية للعمليات التجميلية د/  مال يس عبدالمعطي الضوابط الشرع (1)
 .269-268أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهية د/ عبداإلله بن مزرو  ص (2)
، دار الصهحابة للتهراث 9نفس الطيب في  داب وأحكام الطبيب ،إعهداد: أبوحذيفهة إبهراهيم بهن محمهد ص (3)

 م.1990-هه1411لا بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع ،الطبعة األو 
 .2363، باب فضل سقا الما ، ه ركم 111/ 3أخرجه البخاري في صحيحه  (4)
،بحث منشور فهي السهجل العلمهي  2379/ 3العمليات التجميلية د/ صالس بن محمد الفوزان  (5)

لمههفتمر الفقههه اإلسههالمي التههاني، " كضههايا طبيههة معاصههر "، جامعههة اإلمههام محمههد بههن سههعود 
 هه.1431سنة 1اإلسالمية ،ط 

، بحهث منشهور 2679/ 3الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية د/ شريفة بنت علا سهليمان  (6)
في السجل العلمي لمفتمر الفقه اإلسالمي التاني "كضايا طبية معاصر "، جامعهة اإلمهام محمهد 
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 ال يخضع العالج باستخدام الخاليا الجذعية  للتدليس أو الاش.ن أ -م(
ن الوسههائل الحديتههة  فههي العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة مهها يايههر الواكههع؛ إن مهه

فتبههدو العجههوز كالشههابة، والكبيهههر  كالصههاير ، أو تاييههر وجههههه ابتعههادًا عههن الضهههبط 
الجنائي واألمني؛ ف ن كان الحامل علا ذلهل التهدليس والاهش ؛كمهن يقهوم بهذلل حهال 

ا صههاير  للخاطههب؛ فهه ن ذلههل نههها عنههه الخطبههة للمههرأ ، أو تفعلههه المههرأ  لت هههر أنههه
 .(1)الشار  الحكيم
ال يههفد  اسههتخدام الخاليهها الجذعيههة إلهها ضههرر أكبر؛ذلههل أن مبنهها ن أن( هههه 

الشريعة وأحكامها علا جلب المصالس ؛، وكل أمر خرج من المصلحة إلا المفسد ، 
 .(2)ئإلا الجور فليس من الشريعة في ش ومن العدل

 اخللمتثث 
ذي بنعمته تتم الصالحات ،أحمد اا _ جل وعال_ علها أن يسهر الحمد ا ال

لهههي األمهههر،وأتم علهههي النعمهههة بتمهههام ههههذا البحهههث، وكهههد خلصهههت إلههها مجموعهههة مهههن 
 النتائج،والتوصيات بيانها كالتالي:

 أولً النيلئج:
الخاليا الجذعية هي:الخاليا التي لها القدر  علا تكوين الجنين وعلا االنقسام إلها  ه

مههن أنههوا  الخاليهها متنوعههة الو ههائا كالخاليهها العصههبية، والجلديههة، والههدم،  أي نههو 
والع ههام، والعضههالت ،والكبههد ،ومئههات األنههوا  مههن الخاليهها التههي تشههكل فههي النهايههة 

 األعضا .
ه الخاليا الجذعية توجد فهي الجنهين وفها اإلنسهان بعهد والدتهه ،ولهها و هائا متعهدد  

 في كل منهما.

                                                                                                           

 هه.1431بن سعود اإلسالمية ،ط 
،ضمن مجلة البحهوث  279رحمن السند، ص الضوابط الشرعية للعمليات  التجميلية د/ عبدال (1)

 م.2007هه 1428،السنة التاسعة عشر   75الفقهية المعاصر  العدد 
، 3/2903الجراحهة التجميليههة ضههوابطها والتكييهها الفقهههي لههها د/ عبدالسههتار إبههراهيم الهيتههي  (2)

امعهة بحث منشور في السجل العلمي لمفتمر الفقه اإلسالمي التهاني كضهايا طبيهة معاصهر ، ج
 هه.1431اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط 
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جذعية إلا نوعين: الخاليا الجذعية الجنينيهة:وها خاليها لهها القهدر  ه تتنو  الخاليا ال
علا االنقسام غير المحدود فهي المهزار  الخلويهة لتعطها طالئهع الخاليها المتخصصهة 

 بعد ذلل.
والخاليههها الجذعيهههة البالاهههة:وها الخاليههها التهههي يهههتم الحصهههول عليهههها مهههن  

فههي أي مرحلههة عمريههة، حيههث  أشههخاص كههاملي النمههو، سههوا  أكههانوا أطفههااًل ،أم كبههاراً 
تفخهههذ مهههن أنسهههجة أحهههد أعضههها  الجسهههم، كالكبهههد، والجلهههد، واألمعههها  ،والبنكريهههاس، 

 والدم.......... إلا.
 ه للخاليا الجذعية مصادر عديد  بيانها كالتالي:

*األجنة الفائضة عن التلقيس الصناعي لطفهل األنابيهب ) الخاليها الجذعيهة مهن الكهر  
 الجرتومية(.

س عمدًا لبويضة وحيوان منو  من متبرعين النتزا  الخاليا الجذعية منها في *التلقي
 مرحلة البالستوال.

*األجنة المجهضة في أي مرحلة من مراحل الحمل سوا  أكهان اإلجهها  عمهدًا، أم 
 تلقائيًا .

 *استنساخ األجنة ) االستنساخ العالجي(.
لوالد ؛والاشها  البهاطن الهذي *تجميع الخاليها مهن دم الحبهل السهري، والمشهيمة بعهد ا

 يحيط بالجنين من كل جانب أو السائل األمينوسي.
*الخاليا الجذعية المأخوذ  من األطفال والبالاين. حيث تحتو  أنسهجة الجسهم علها 
خاليها جذعيهة بالاهة وبكميههات كليلهة،ويتم استخالصهها مهن نخهها  الع هم، ومهن الجلههد 

 جهاز العصبي.،والدهون تحت الجلد، والجهاز الهضمي وال
ههه القههول بجههواز الحصههول علهها الخاليهها الجذعيههة مههن اللقههائس الفائضههة مههن أطفههال 
األنابيب هو األولا بالقبول والترجيس؛لقو  ما اسهتدل بهه أصهحاب ههذا القهول؛ ويفيهد 
ههذا التههرجيس أن مههآل اللقههائس الفائضههة ههو الهههالل ال محالههة، فاالسههتفاد  منههها فيمهها 

 الها.ينفع أولا وأوفق من إهم
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ه إذا كهان اإلجهها  عمهدًا لقصهد اسهتخالص الخاليها الجذعيهة منهه؛ففي ههذ  الحالهة 
علا تحريم ذلل مطلقًا بعد بلوا الجنين أربعة أشهر؛ألن  اتفق الفقها ، والمعاصرون

جهاضهه يعهد كهتاًل لهه؛ وألن اإلسهالم كهد  ذلل جناية علا إنسان حي متكامل الخلقة واد
 كفل حرمة األجنة.

ن لم تنفا فيه الروه ، ويفيد هذا ما أتبته الطهب  ه الراجس  تحريم اإلجها  مطلقًا واد
الحهديث أن الجنهين فيهه الحيهها  الخلويهة منهذ بههد  التلقهيس، ولهو لهم يكههن حيهًا مها كبههر 
وتطور بعهد ذلل؛وبالتهالي ال يجهوز إجهها  األجنهة السهتخراج الخاليها الجذعيهة، فهال 

وجههود غيههر  مههن المصههادر للخاليهها  يوجههد مسههوا شههرعي إلتههالا الجنههين مههع تحقههق
 الجذعية، واحترامًا للحيا  اآلدمية التي وهبها اا لتنسان.

ه إذا كان اإلجها  كبل نفا الروه فيه وكان هنال سبب شرعي كتوكا نمو الجنهين 
وتطور ، والخوا علا صحة األم، ونحو ذلل مهن األسهباب الشهرعية لتجهها ؛ففي 

معاصرون علا جواز استخراج الخاليها الجذعيهة مهن ههذ  هذ  الحالة اتفق العلما  ال
 األجنة المجهضة.

ههه إذا كههان اإلجههها  التلقههائي كبههل تخلههق الجنين؛ففههي هههذ  الحالههة يحههرم اسههتخراج 
 الخاليا الجذعية منها.

أمهها إذا كههان اإلجههها  التلقههائي بعههد تخلههق الجنين؛فههي هههذ  الحالههة يجههوز 
الستفاد  منها في زراعة األعضا  أو تقويمها استخراج الخاليا الجذعية من األجنة ل

 ؛وذلل في فتر  زمنية محدود .
ه الراجس جواز استخراج الخاليا الجذعية عن طريق االستنساخ العالجي، خاصهة وأن 

 مع م أدلة القائلين بالتحريم أدلة عامة، والباكي منها مردود عليه.
وز استخراج الخاليها الجذعيهة ه األنسجة المنفصلة طبيعيًا أي بدون تدخل جراحي يج

ذنهمها ،واالسهتفاد  منهها، واألنسهجة التهي ينطبهق عليهها  منها بعهد موافقهة الوالهدين واد
 هذا الوصا تتنو  إلا تالتة أنوا :
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الاشههها  البهههاطن الهههذي يحهههيط بهههالجنين مهههن كهههل جانهههب،أو مههها يسهههما بالسهههائل -1
 األمينوسي.

م والجنهين، ويمهر الهدم الانها المشيمة، حيث تتكون المشيمة مهن أنسهجة مهن األ-2
بالاذا  واألكسجين من دم األم، ويصل إلا الجنهين خهالل وريهد الحبهل السهر ، وبعهد 

 دكائق من الوالد  تنفصل المشيمة التي يسميها البع  بالخالص.
الحبل السهر : تكمهن و يفهة الحبهل السهر  فهي نقهل الاهذا  واألكسهجين إلها الجنهين  

يانين ووريههد، يحمهل الشهريانان الههدم المحمهل بنههواتج داخهل الهرحم، ويحتههو  علها شهر 
االحتههههههراق مههههههن الجنههههههين إلهههههها المشههههههيمة،ويحمل الوريههههههد الههههههدم المحتههههههو  علهههههها 
األكسجين،والمواد الاذائية والوارد من دم األم إلا الجنين ،وعندما يولد الجنهين يقهوم 

 الطبيب بقطع الحبل السر .
نمهها تحتههاج عههاد  للتههدخل ههه األنسههجة المنفصههلة طبيههًا: وههها التههي ال تنفصهه ل ذاتيههًا؛ واد

الجراحههي الستئصههالها ،واألنسههجة التههي ينطبههق عليههها هههذا الوصهها ويمكههن اسههتخراج 
 الخاليا الجذعية منها ما يلا:

هههههههه البنكريهههههههاس ههههههههه الكبد.كرنيهههههههة العين.الشهههههههبكية.الما ) منطقهههههههة الهههههههذاكر (.الحبل 
 الشوكي.األوعية الدموية.الدم الطرفي.

كههن أن تأخههذ حكمههًا واحههدًا فيمهها يتعلههق بحكههم اسههتخراج وهههذ  األنسههجة ال يم
نمههها يختلههها الحكهههم بهههاختالا حالهههة  الخاليههها الجذعيهههة منهههها واسهههتخدامها للعهههالج، واد

 االستئصال.
العالج باستخدام الخاليا الجذعية  له ضوابط شهرعية ،وكهد تبهين مها لهه مهن أضهرار ه 

از اسههتخدام الخاليهها فهه ذا كلنهها بجههو  حسههية ومعنويههة إن لههم تضههبط بضههوابط الشههر ؛
الجذعيههة للعههالج بحسههب المصههادر التههي ذكرناههها فالبههد أن يكههون هههذا الجههواز مرهونههًا 

 بضوابط من أهمها:
 إتبا  الطرق الشرعية للحصول علا الخاليا الجذعية؛-1
 مراعا  تحقيق المنفعة من العالج بالخاليا الجذعية حتا ولو بالبة ال ن.-2
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 عة اإلسالمية في استخدام الخاليا الجذعية للعالج.مراعا  تحقيق مقاصد الشري-3
عدم معارضة تقنية العالج بالخاليا الجذعية لنص أو حكم شرعي؛ فالبهد -4 

أن تكههون الخطههوات المتبعههة فههي مسههألة العههالج بالخاليهها ابتههدا  مههن اسههتخدامها مههن 
 مصادرها إلا نقلها لجسم المري  محتكمة إلا نصوص الشريعة وأحكامها.

 : اليوصةلت:ثلنةلً 
علهها األطبهها  الههذين يعملههون فههي هههذا المجههال التفقههه فههي أحكههام العههالج باسههتخدام  -

الخاليهها الجذعيههة ،وأن يلتزمههوا الصههدق واألمانههة مههع المرضهها،وأن يحرصههوا علهها 
عدم القيام بمتل هذ  االجرا ات التي تهدا إلها ارتكهاب مح هورات شهرعية بهدون 

 ضرور  أوحاجة تدعوا ذلل.
لههذين يراجعههون المراكههز العاملههة فههي مجههال العههالج بالخاليهها الجذعيههة تحههري علهها ا -

لمتل هذ  االستخدامات، وأن يكونوا علها علهم بهالحكم كبهل االكهدام  الحكم الشرعي
 علا متل هذ  العالجات.

علا الدارسين توجيه كتاباتهم نحو هذ  البحوث، ومواكبهة تطورهها إلخهراج دراسهة  -
 والفقه؛ فمتل هذ  القضايا ال يكتفا فيها بالفتاو . تفصيلية تجمع بين الطب

علهها المسههفولين فههي جميههع الههدول اإلسههالمية التههدخل فههي عمههل مراكههز الخاليهها  -
الجذعية؛ بأن تضع لها ن امًا يجرم اسهتخدام الخاليها الجذعيهة التهي تكهون بهدون 

 ضرور  أو حاجة شرعية ؛بل هدفها التايير لخلقة اا المعهود .
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 (1) ر واملباج املصلد
ه  استخدام األجنة في البحث والعالج د/ حسان حتحوت، بحث مقدم إلا مهفتمر زراعهة األعضها  1

 .البشرية ،ضمن مطبوعات المن مة اإلسالمية للعلوم الطبية بدولة الكويت
األمههرا  الوراتيههة حقيقتههها وأحكامههها فههي الفقههه اإلسههالمي د/ هيلههة بنههت عبههدالرحمن ههه  2

رسههالة دكتههورا  بجامعههة اإلمهههام محمههد بههن سههعود اإلسههالمية، كليهههة  محمههد اليههابس،
 هه.1431الشريعة، كسم الفقه عام

 ههه  اإلنصههاا فههي معرفههة الههراجس مههن الخههالا لعههال  الههدين علههي بههن سههليمان المههرداوي ،3
تحقيهههق: عبهههد اا التركهههي ،و عبهههد الفتهههاه محمهههد الحلهههو ،ط هجهههر للطباعهههة والنشهههر 

 م.1995هه هه1415عة األولا والتوزيع بالقاهر ، الطب
ههه  الخاليهها الجذعيههة وأترههها علهها األعمههال الطبيههة والجراحيههة مههن من ههور إسههالمي، إعههداد 4

إيمان مختار مختار مصطفا، الناشر: مكتبهة الوفها  القانونيهة باإلسهكندرية، ط أولها 
 م.2012سنة 

روت هههه الطبعههة ههه  الههدر المختههار لمحمههد بههن علهها الحصههكفي ، ط دار الكتههب العلميةههه  بيهه5
 م.2002 -هه1423األولا 

العههالج باسههتخدام الخاليهها الجذعيههة أحكامههه وضههوابطه فههي ضههو  الشههريعة اإلسههالمية، ههه   6
لخضهههر،  حمههههللباحتهههة/ فاطمهههة الزههههرا  كرطهههي ،رسهههالة ماجسهههتير، جامعهههة الشههههيد 

 الوادي، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية.
، تحقيههق: مصههطفا عبههدالقادر عطهها، الناشههر: دار ههه  المسههتدرل علهها الصههحيحين للحههاكم7

 م .1990 -هه1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولا 
ه  النوادر والزيادات علا ما في المدونهة عهن غيرهها مهن األمههات لعبهد الهرحمن القيروانهي 8

 م.1999،ط دار الارب اإلسالمي ، بيروت، الطبعة األولا 
لمجيههد ألبهها الحسههن علهها بههن أحمههد بههن علهها الواحههدي ، الوسههيط فههي تفسههير القههر ن اههه  9

ن، الناشهههر:دار الكتهههب العلميهههة ،بيهههروت، يتحقيهههق :الشهههيا عهههادل عبهههدالموجود و خهههر 
 م.1994 -هه1415لبنان، الطبعة األولا 

                                           

( تم ترتيب المراجع والمصادر  ليًا ولم أرتبها حسب كل فن ألن مع مها يتعلق بموضو  الخاليها 1)
 الجذعية . 
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 -الهدور  السادسهة 6/ 6/ 57مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد السادس ، كرار ركهم ه  10
 بويضات الملقحة الزائد  عن الحاجة.هه، بشأن ال1410شعبان عام 

من الميكروسكوبات إلا أبحاث الخاليا الجذعية تأليا/سالي مرجهان، تحقيق:مجهد  محمهود ه  11
 .م2008المليجي، ط دار إلياس العصرية للطباعة والنشر بالقاهر  

ه  موسوعة القواعد  الفقهية لمحمد صدكي بن أحمد بن محمد الاهز  ، الناشر:مفسسهة 12
 م.2003 -هه1424رسالة بيروت، لبنان، الطبعة األولا ال

أبحاث الخاليا الجذعية وجهة ن ر شرعية وتشريعية د/ أحمهد داود ركيهة ، مجلهة جيهل ه 13
 م.2016سنة  1الدراسات المقارنة بالجزائر العدد 

ي، أحكههام الجراحههة الطبيههة واآلتههار المترتبههة عليههها د/ محمههد بههن المختههار بههن أحمههد الشههنقيط ههه14
 م.1994 -هه1415الناشر: دار الصحابة جد  الشركية ،الطبعة التانية، 

أحكام الخاليا الجذعية دراسة فقهيهة د/ عبداإللهه بهن مهزرو  بهن عبهد اا المهزرو ، ط ه 15
 دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.

ــ16 نههوز ، ط دار كالشههويرخ أحكههام الهندسههة الوراتيههة د/ سههعد بههن عبههدالعزيز بههن عبههداا ـ
 م.2007 -هه1428إشبيليا للنشر والتوزيع، ط األولا 

ههه إروا  الاليههل فههي تخههريج أحاديههث منههار السههبيل ل لبههاني ، إشههراا زهيههر الشههاويش،ط 17
 .م1985 -هه1405المكتب اإلسالمي، بيروت، ط التانية 

أسهههل المههدارل شههره إرشههاد السههالل فههي مههذهب مالههل ألبهها بكههر بههن حسههن الكشههناوي  ههه  18
 .الطبعة التانية -لبنان -بيروت -شر: دار الفكرالنا

 أصول السرخسي لمحمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي ، الناشر دار المعرفة بيروت.ه 19 
إعانة الطالبين علا حل ألفا  فتس المعين ألبا بكر عتمهان بهن محمهد شهطا الهدمياطي ه 20

 .م1997 -هه1418ألولا ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ا
تجار باألعضها  البشهرية والخاليها الجذعيهة د/ طالهب سهالمة عيهد المشهاكبة ،رسهالة ه اال 21

 دكتورا  كلية الحقوق ،جامعة المنصور ، كسم القانون الجنائي.
األخالكيات في استخدام الخاليا الجذعية للجنهين البشهر  فهي بحهوث العهالج الجينهي د/ حامهد ه 22 

 ن أبحاث مطبوعة في ندو  عن االنعكاسات األخالكية للعالج الجيني.القاضي، ضم
 

ههه األشههبا  والن ههائر علهها مههذهب أبهها حنيفههة النعمههان لههزين الههدين بههن إبههراهيم بههن محمههد 23
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المعههروا بههابن نجههيم، تحقيههق: الشههيا زكريهها عميههرات، الناشههر: دار الكتههب العلميههة، 
 .م1999-هه1419بيروت، لبنان ،الطبعة األولا 

األشبا  والن ائر لتاج الدين عبدالوهاب تقا الهدين السهبكي ،الناشهر:دار الكتهب العلميهة  ه24
 م.1991 -هه1411الطبعة، األولا 

األشههبا  والن ههائر لعبههدالرحمن بههن أبهها بكههر جههالل الههدين السههيوطي، الناشههر:دار الكتههب  ههه25
 م.1990-هه1411العلمية،الطبعة األولا 

دريههههس الشههههافعي، ط دار الوفهههها  بمصههههر، الطبعههههة األولهههها ههههه األم لتمههههام محمههههد بههههن إ26
 م.2001 -هه1422

االنعكاسات األخالكيهة للبحهث فهي مجهال الخاليها الجذعيهة " رفيهة شهرعية" د/ عبدالناصهر بهن ه  27
 موسا أبوالبصل، بحث منشور بمجلة هد  اإلسالم، األردن، العدد الرابع .

دين النسفي، ط دار الكتهب العلميهة ههه بيهروت ههه البحر الرائق شره كنز الدكائق لحاف  اله 28
 م.1997 -هه1418الطبعة األولا سنة 

ه البيان في مذهب اإلمام الشافعي ألبي الخير بن سالم العمرانهي ، تحقيهق: كاسهم محمهد 29
 م.2000هه ههه1421النوري ، ط دار المنهاج جد  ، ط أولا 

لمحقههق: مركههز الدراسههات الفقهيههة التجريههد ألحمههد بههن محمههد بههن حمههدان القههدوري، ا ههه30
 م.2006 -هه1427واالكتصادية الناشر: دار السالم القاهر  ،الطبعة التانية 

التحبيههر شههره التحريههر فههي أصههول الفقههه لعههال  الههدين علهها بههن سههليمان المههرداوي ، ههه 31
 م.2000-هه1421الناشر: مكتبة الرشد بالريا ، الطبعة األولا 

عبههداا محمههد بههن أحمههد شههمس الههدين القرطبههي، تحقيههق: ألبههي هه الجههامع ألحكههام القههر ن 32
بهههراهيم أطفهههيش، الناشهههر: دار الكتهههب المصهههرية القهههاهر ، الطبعهههة  أحمهههد البردونهههي، واد

 م.1964-هه1384التانية 
الجراحة التجميلية ضوابطها والتكييا الفقها لها د/ عبدالسهتار إبهراهيم الهيتها، بحهث ه 33

مر الفقههه اإلسههالما التههانا كضههايا طبيههة معاصههر ، منشههور فههي السههجل العلمهها لمههفت
 .هه1431جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط 

 
ه الجنين المشو  واألمرا  الوراتية " األسهباب والعالمهات واألحكهام" د/ محمهد علها البهار 34
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 ط دار العلم، دمشق، الطبعة األولا. -
ألبها الحسهن علها بهن محمهد الباهدادي  الحاوي الكبير فهي فقهه مهذهب اإلمهام الشهافعيه 35

الشههههير بالمهههاوردي ، المحقهههق: الشهههيا علههها محمهههد معهههو  والشهههيا عهههادل أحمهههد 
 -ههه1419لبنهان الطبعهة األولها  -بيهروت -عبدالموجود، الناشر:دار الكتهب العلميهة

 .م1999
ههه الحكههم الشههرعي فههي اسههتخدام الخاليهها الجذعيههة إعههداد د/ واصهها عبههدالوهاب البكههري، 36

 6 -5ة عمل مقدمة إلا الندو  الوطنية للخاليا الجذعية المنعقد  في الفتهر  مهن ورك
 .م ه عمان ه األردن2011/ 10/ 

الخاليا الجذعية ن ر  علمية د/صالس بن عبدالعزيز الكريم ،بحث مقدم للهدور  السهابعة ه 37
شههوال  23-19عشههر لمجمههع الفقههه اإلسههالمي المنعقههد  بمكههة المكرمههة فههي الفتههر  

 م.2003ديسمبر  17 -13هه، الموافق 1424
الدرايههة فههي تخههريج أحاديههث الهدايههة ألحمههد بههن علهها بههن محمههد بههن حجههر العسههقالني، ههه 38

 .تحقيق: السيد عبداا هاشم اليماني، الناشر:دار المعرفة ،بيروت
 ه الذخير  للقرافي ، ط دار الارب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولا.39
الخاليا الجذعية " دراسهة تأصهيلية" فهي كهوانين نقهل وزراعهة األعضها   الرضا  في نقله  40

البشههرية مقارنههة بأحكههام الفقههه اإلسههالمي د/ حمههدي أحمههد سههعد أحمههد،بحث منشههور 
ههه  ه 1432بمجلهة كليهة الشهريعة والقهانون بطنطها العهدد السهادس والعشهرون، لعهام 

 م.2011
ادر عطها، الناشهر: دار الكتهب العلميهة، السهنن الكبهر  للبيهقهي ، تحقيهق: محمهد عبهدالقـ 41

 م.2003 -هه1424بيروت، لبنان ،الطبعة التالتة 
الضهوابط الشهرعية للتهدخل الطبهي فهي النطها البشهرية د/ عبيهر ربحهي كهدومي ،د/منها محمهد ه 42

النصار،د/أسههامة أحمههد أمههين ؛بحههث منشههور بمجلههة كليههة الشههريعة والقههانون بطنطهها،الجز  
 م.2014 -هه1436ع والعشرون للعام التالث، العدد التاس

ــ43 الضههوابط الشههرعية للعمليههات  التجميليههة د/ عبههدالرحمن السههند ،ضههمن مجلههة البحههوث  ـ
 م.2007هه 1428،السنة التاسعة عشر   75الفقهية المعاصر  العدد 

 
الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية د/ شريفة بنت علا سليمان ، بحهث منشهور فهي  ــ44
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لمي لمفتمر الفقه اإلسهالمي التهاني "كضهايا طبيهة معاصهر "، جامعهة اإلمهام السجل الع
 هه.1431محمد بن سعود اإلسالمية ،ط 

ه الضوابط واألخالكيات فهي التكهاتر البشهر  فهي العهالم اإلسهالمي د/ جمهال أبهو السهرور، 45
بحههث منشههور ضههمن أعمههال نههدو  الضههوابط االخالكيههة فههي تطبيههق تقنيههة اإلخصههاب 

ههه الموافهق 1418ربيهع اآلخهر  23 -21مسهاعد فهي عهالج العقهم المنعقهد  الطبي ال
 م بجامعة األزهر.1997أغسطس  27 -25

العالج بالخاليا الجذعية ألسما  الصنهاجي الرشيق ) بحث منشهور فهي مجلهة دراسهات ــ 46
 -تراتيهههة، مختبهههر تهههراث الاهههرب اإلسههههالمي، كليهههة اآلداب والعلهههوم اإلنسهههانية بفههههاس

 .-المارب
العمليههات التجميليههة د/ صههالس بههن محمههد الفههوزان ،بحههث منشههور فههي السههجل العلمههي ههه 47

لمههفتمر الفقههه اإلسههالمي التههاني، " كضههايا طبيههة معاصههر "، جامعههة اإلمههام محمههد بههن 
 ه.1431سنة 1سعود اإلسالمية ،ط 

 ه الفواكهه الهدواني علها رسهالة ابهن أبها زيهد القيروانهي ألحمهد بهن غنهيم النفهراوي، ط دار48
 م.1997 -هه1418الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولا 

القهاموس المحهيط لمجههد الهدين محمهد بههن يعقهوب الفيهروز  بههادي، ط مفسسهة الرسههالة   ــ49
م،إشهههراا: محمهههد نعهههيم 2005 -ههههه1426للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههع، ط التامنهههة 

 .العركسوسي
الخاليا الجذعية مهن فهائ  لقهائس أطفهال ه القضايا الشرعية التي تتيرها تقنيات الحصول علا  50

األنابيههب د/ حسههن صههاله الصههاير عبههداا، بحههث منشههور بمجلههة كليههة الشههريعة والقههانون 
 .م 2015 -هه1436العدد السابع عشر للعام  -دكهلية -بتفهنا األشراا

المبسههوط لمحمههد بههن أحمههد شههمس األئمههة السرخسههي ، الناشههر:دار المعرفههة،بيروت، ههه  51
 م.1993 -هه1414نشر تاريا ال

ههههه المدونههههة الكبههههر  لتمههههام مالههههل ، ط دار الكتههههب العلميههههة ،بيههههروت، الطبعههههة األولهههها 52
 م.1994 -هه1415

 
المعجم الوسيط ) مجمع اللاهة العربيهة(، إعهداد: إبهراهيم مصهطفا و خهرون، نشهر: دار  ـ53

 الدعو  بالقاهر .
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، تحقيق: أحمد عزو عنايهة، ط دار  النهر الفائق شره كنز الدكائق البن نجيم الحنفيه  54
 م.2002 -هه1422الكتب العلمية، ط أولا 

الهدايههة إلهها بلههوا النهايههة فههي علههم القههر ن وتفسههير  وأحكامههه وجمههل مههن فنههون علومههه  هه55
ألبهها بكههر مكهها بههن أبهها طالههب القيروانههي القرطبههي ، تحقيههق مجموعههة رسههائل علميههة 

حهههوث الكتهههاب والسهههنة كليهههة الشهههريعة ،الناشهههر: مجموعهههة ب-بكليهههة الدراسهههات العليههها
 .م2008-هه1429والدراسات اإلسالمية، جامعة الشاركة ،الطبعة األولا 

هههه بهههدائع الصهههنائع فهههي ترتيهههب الشهههرائع لعهههال  الهههدين أبهههو بكهههر بهههن مسهههعود الكاسهههاني، 56
 م.1986-هه1406الطبعة التانية  -الناشر:دار الكتب العلمية

جعفههر الطبههري،  ي ن لمحمههد بههن جريههر بههن يزيههد أبههجههامع البيههان عههن تأويههل  ي القههر ههه 57
تحقيق د/ عبداا عبدالمحسن التركي، الناشر: دار هجهر للطباعهة والنشهر والتوزيهع، 

 م.2001 -هه1422الطبعة األولا 
حقيقة الجنين وحكم االنتفا  به في زراعهة األعضها  والتجهارب العلميهة د/ محمهد نعهيم  ه58

سههة لمجمههع الفقههه اإلسههالمي فههي مههفتمر  السههادس ياسههين، بحههث مقههدم للههدور  الساد
هههه الموافههق 1410شههعبان  23 -17المنعقههد بجههد  بالمملكههة العربيههة السههعودية مههن 

 م.1990مارس  20 -14
حكههم اسههتخدام الخاليها الجذعيههة بههدياًل لنقههل األعضهها  دراسههة مقارنههة د/  ريهها رحمههة اا  ــ59

اإلسهالمية بالسهودان، معههد بحهوث درمهان  سليمان رحمة، رسالة دكتهورا ، جامعهة أم
 .م2016 -هه1437ودراسات العالم اإلسالمي، كسم الدراسات الن رية 

ههه رد المحتههار علهها الههدر المختههار لمحمههد أمههين بههن عمههر بههن عبههدالعزيز بههن عابههدين ، 60
 م.1992 -هه1412بيروت ،الطبعة التانية  -الناشر: دار الفكر

ن، ية السهرطانية د/ صهالس بهن عبهدالعزيز الكهريم و خهر ه زراعة الخاليا الطبيعية الجذعيه 61
سلسههههلة الكتههههب المدعمههههة مههههن عمههههاد  البحههههث العلمههههي، جامعههههة الملههههل عبههههدالعزيز 

 .م2011 -هه1432بالسعودية، مركز النشر العلمي، ط أولا 
هه سهنن  الترمهذي، تحقيههق: بشهار عهواد معهروا، الناشههر: دار القهرب اإلسهالمي، بيههروت 62

 م.1998،سنة النشر 
ه سنن ابن أبا شهيبة، تحقيهق: كمهال يوسها الجهوت، الناشهر: مكتبهة الرشهد_ الريها    63
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