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 المقدمة

كشملت رحمتو كل مكجكد،  ،عـ بحكمتو الكجكدالذي  لحمد هلل الكاحد المعبكد،ا       
أحمده سبحانو كأشكره كىك بكل لساف محمكد، كأشيد أف ال إلو إال هللا كحػده ال شػريؾ 

عصاه بالنػار ذات  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو الغفكر الكدكد، كعد مف أطاعو بالعزة كالخلكد، كتكعد م
المحمػػكد، كاللػػكا   دًا عبػػد هللا كرسػػكلو، صػػاحب المقػػاـػالكقػػكد، كأشػػيد أف نبينػػا محمػػ

الركػػػل السػػػجكد، و المعقػػػكد، كالحػػػكض المػػػكركد، صػػػلى هللا عليػػػو كعلػػػى  لػػػو كأصػػػحاب
 .كالتابعيف كمف تبعيـ مف المؤمنيف الشيكد
 بعدأما 

، أك ضػػرر يلحػػا بيػا مػػف أىػػـ فػنف حفػػل الػنفس البشػػرية مػػف كػل سػػك  يمسػيا       
مقاصد الشريعة اإلسالمية، كمف أبرز مظاىر ىذا الحفل أنيا أباحت التداكي بكػل فعػل 

 طبي مشركع ال يتعارض مل أحكاميا، يتحقا بو الشفا ، كيندفل بو الدا .
كتمتاز شػريعتنا الغػرا  بمركنتيػا كمسػايرتيا للمسػتجدات، كصػالحيتيا للتطبيػا        

ظػركؼ كالبياػات، كذلػؾ بمػػا اشػتملت عليػو مػف نصػكص قطعيػة كقكاعػػد فػي مختلػف ال
 كلية، فما مف مسألة مستجدة إال كليا فييا حكـ كبياف.

كمػػػف المسػػػاال التػػػي اسػػػتجدت كأةيػػػرت فػػػي ا كنػػػة ا خيػػػرة ا تشػػػاؼ العلمػػػا         
المتخصصيف في المجاؿ الطبي ما يسػمى بالخاليػا الجذعيػة، ىػذه الخاليػا التػي يتكقػل 

علما  أف تحدث ةكرة كقفزة كبيرة في المجاؿ العالجي، كأنو يمكف مف خالليا القضا  ال
علػػى كةيػػػر مػػػف ا مػػراض المستعصػػػية كمػػػرض السػػكر، كالزىػػػايمر   فقػػػداف الػػػذا رة ، 
كالسرطاف، كالباركنسكف   الشلل الرعاش  كغيرىا، كذلؾ لما ليػا مػف قػدرة ىاالػة علػى 

     تشكيل مختلف أنكاع خاليا الجسـ.  
كتعػػد الخاليػػا الجذعيػػة الجنينيػػة التػػي تؤخػػذ مػػف النطػػف البشػػرية ىػػي المصػػدر        

الرايسػػي للخاليػػا الجذعيػػةر  ف مرا ػػز أطفػػاؿ ا نابيػػب ملياػػة بػػالنطف الفااضػػة التػػي 
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يتنازؿ عنيا ا زكاج في الغالبر كذلؾ لت لفة االحتفاظ بيا، كما أنيا تعػد أفضػل أنػكاع 
ؾ لقدرتيا غير المحدكدة على تشػكيل كت ػكيف جميػل أنػكاع خاليػا الخاليا الجذعية، كذل

 نكعًا مف الخاليا المختلفة.  ٕٕٓالجسـ التي يتجاكز عددىا أ ةر مف
إال أف الحصكؿ علػى تلػؾ الخاليػا مػف النطػف البشػرية مػف المسػاال المسػتجدة        

إلشكاليات الفقيية التي لـ يتعرض ليا فقيا  السلف، كت تنفيا ال ةير مف التساؤالت كا
التي يحتاج الناس إلى بياف حكـ الشػرع فييػا، كلػذا كػاف لزامػًا علػى المشػتغليف بالفقػو 

 ص الشػػػرعية كاجتيػػػادات الفقيػػػا ر كذلػػػؾفػػػي ضػػػك  النصػػػك  اإلسػػػالمي التصػػػدي ليػػػا
 الصحيح.       لكضعيا في إطارىا الشرعي

 إشكالية البحث:
ة التي ييدؼ البحث إلى معالجتيػا ىػي: مف خالؿ ما سبا يتضح لنا أف اإلشكالي     

إذا كانػػت الشػػريعة اإلسػػالمية قػػد أباحػػت التػػداكي بكػػل فعػػل طبػػي مشػػركع، فيػػل يعػػد 
فػػي  -الفااضػػة، أك الملقحػػة عمػػدًا، أك المستنسػػخة  -اسػػتخداـ النطػػف البشريػػػػػػػػػػػة 

ذا كاف مشركعًا ف ي بعػض الحػاالت العالج بالخاليا الجذعيػػػػػػػة أمرًا مشركعًا أك ال ؟، كا 
فما ىػي الضػكابا الشػرعية الالزمػة لػذلؾ ؟، كمػف يملػؾ حػا اإلذف فػي اسػتخداميا ؟، 
كما حكػـ ذلػؾ اإلذف ؟، كمػا المسػؤكلية التػي تقػل علػى الطبيػب أك المركػز المخصػص 
لحػػػفل تلػػؾ النطػػف جػػرا  االعتػػدا  علييػػا كاسػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة، 

بمشياة هللا تعػالى  -بغير إذف؟، ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو سكا  أ اف ذلؾ بنذف أـ 
 مف خالؿ ىذا البحث. -

 أىمية البحث:
تبرز أىمية ىذا البحث كحاجة الناس إلى معرفة أحكامػو فػي أنػو يتعلػا بأصػل        

اإلنسػػػاف كجسػػػده، خاصػػػة مػػػل انتشػػػار ا مػػػراض المزمنػػػة كالمستعصػػػية فػػػي العصػػػر 
ماليػػيف البشػػر، كيػػأملكف فػػي الكصػػكؿ إلػػى عػػالج ينيػػي  الحاضػػر، كالتػػي يعػػاني منيػػا

  الميـ النفسية كالجسدية، كيخفف مف أعباايـ المالية. 
 منيج البحث:       
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اعتمدت في كتابة ىذا البحػث المػنيج االسػتقرااي التحليلػي، كالمػنيج المقػارف،        
أقػػكاؿ الفقيػػا   كذلػػؾ بتتبػػل المسػػاال الفقييػػة المتعلقػػة بالمكضػػكع محػػل البحػػث، كذكػػر

الػػكاردة فييػػا، كالنصػػكص الشػػرعية التػػي اسػػتندكا إلييػػا، كتحليليػػا كمقارنتيػػا، مػػل ذكػػر 
 ا حكاـ الفقيية المستنبطة منيا، كقد فعلت ذلؾ متبعًا الخطكات ا تية:

قمت بتصكير المسألة المراد بحةيا تصكيرًا دقيقًا قبل بياف حكميا إف كانت تحتػاج  -ٔ
نت محػل اتفػاؽ بػيف الفقيػا  ذكػرت اتفػاقيـ، كأتبعتػو با دلػة التػي إلى تكضيح، فنف كا

ف كانت خالفية حػررت ، بػذكر مػا -إف كجػػػػػػػػػػد  –نػزاع فييػػػػػا محػل ال استندكا إلييا، كا 
يػػا فػػي حالػػة االخػػتالؼ، الػػكاردة في اتفقػػكا عليػػو كمػػا اختلفػػكا فيػػو، ةػػـ ذكػػرت أقػػكاليـ

ىػػذا إذا كػػاف  -ة المعتمػػدة فػػى كػػل مػػذىب كاعتمػػدت فػػي تكةيقيػػا علػػى ال تػػب ا صػػلي
الخالؼ فييا قديـ، أما إذا كاف معاصرًا فنني أعتمد في تكةيقيػا علػى المراجػل الحديةػة 

 ، كالمناقشػات الػكاردةداللػة منيػاككجػو ال التى استدؿ بيا كل قكؿ، ا دلة ، ةـ ذكرت-
صػػلحة العامػػة رجحػػت القػػكؿ الػػذد يسػػتند إلػػى الػػدليل الصػػحيح، كيراعػػى المةػػـ  علييػػا،

  دكف تعصب لرأد أك مذىب معيف.
ا حاديػث كا ةػار الػكاردة  القر نية كعزكىا إلى سكرىا، كتخريجا يات  قمت بترقيـ -ٕ

مػل بيػاف مػا ذكػره أىػل االختصػاص فػي درجتيػا  المعتمػدة، في البحث مف كتػب السػنة
 لؾ.فنف كانت ا تفيت بذ ،كالحكـ علييا إف لـ ت ف في الصحيحيف أك أحدىما

، ةـ كضعت عقبيػا فيرسػًا كالتكصيات أنييت بحةي بخاتمة بينت فييا أىـ النتااج -ٖ
     للمصادر كالمراجل، ك خر للمكضكعات.

 خطة البحث:       
انتظمػت خطػػة البحػث بعػػد المقدمػػة سػالفة الػػذكر فػػي خمسػة مباحػػث، كخاتمػػة،        

 كىي كما يلي:
لخاليػػا الجذعيػػة، كخصااصػػيا، كأنكاعيػػا، المبحػػث ا كؿ: مفيػػـك النطػػف البشػػرية، كا
 كمصادرىا، كمجاالت استخداميا، كمخاطرىا.

المبحث الةاني: حكـ استخداـ النطف البشرية الفااضة عف الحاجة في العالج بالخاليا 
 الجذعية.
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 المبحث الةالث: حكـ استخداـ النطف البشرية الملقحة عمدًا للعالج بالخاليا الجذعية.
حكػػػـ اسػػػتخداـ النطػػػف البشػػػرية المستنسػػػخة فػػػي العػػػالج بالخاليػػػا  المبحػػػث الرابػػػل:

 الجذعية.

 المبحث الخامس: اإلذف في استخداـ النطف البشرية في العالج بالخاليا الجذعية.
 .    كتتضمف أىـ نتااج كتكصيات البحثالخاتمة: 

ضػكع أف يكفقني في اإلجابة عف كةير مف التسػاؤالت المتعلقػة بمك  كبعد: أسأؿ هللا 
البحث، كأف يجعل ىذا العمل خالصًا لكجيو ال ريـ، كأف يليمني فيو الصػكاب كالرشػاد، 
كأف ينفعني بو كطالب العلـ الشرعي في الدنيا كا خرة، إنو نعـ المػكلى كنعػـ النصػير، 

هللا على سيدنا دمحم كعلى  لػو كصػحبو  ىك خر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كصل
 كسلـ.

 إعػداد                                                                 
  دد/على محمػكد إبراىيـ أحمػ                                                       

 المدرس بقسـ الفقو المقارف                                                         
 كليػة الشريعة كالقانكف بأسيػكط                                                      
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 ادلبحث األول
هفهىم الٌطف البششية، واخلاليا اجلزعية، وخصائصها، وأًىاعها، 

 وهصادسها، وجماالت استخذاهها، وخماطشها.

   كيتضمف سبعة مطالب:

 المطلب ا كؿ: مفيـك النطف البشرية. 

 جذعية. المطلب الةاني: مفيـك الخاليا ال

 المطلب الةالث: خصااص الخاليا الجذعية.
 المطلب الرابل: أنكاع الخاليا الجذعية. 

 المطلب الخامس: مصادر الخاليا الجذعية. 
 المطلب السادس: مجاالت استخداـ الخاليا الجذعية. 

 المطلب السابل: مخاطر العالج بالخاليا الجذعية.
 المطلب ا كؿ

 ةمفيػػػػػػػـك النطف البشري
حتى يتضح المراد مف مفيـك النطف البد مف بياف مفيكميا عنػد أىػل اللغػة،        

 كعند علما  الطب كا حيا .
 أكاًل: مفيـك النطف عند أىل اللغة:      

بتشػػديد النػػكف المضػػمكمة، كسػػككف  –جمػػل نطفػػة، كالنطفػػػػػػة  :لغػػة فط ػػالن         
 ، كةانييمػػا:المػػا  الصػػافي قػػلث أك كة ػػر :ليػػا معنيػػاف: أحػػدىما –الطػػا ، كفػػتح الفػػػػا  

  . ٔ  معًا، كىذا المعنى ىك المراد ىنا ما  الرجل كالمرأةكقيل:  ما  الرجل،
                                           

ط دار صػادر  - ٖٖٗ/ٜينظر: لساف العرب لإلماـ دمحم بف مكـر بف منظكر ا فريقػي المصػري   ٔ 
ت ، تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس لإلمػػاـ أبػػي  -الطبعػػة ا كلػػى   د  -لبنػػاف  -بيػػركت  -

ط دار اليدايػػة    – ٜٔٗ/ٕٗف عبػدالرّزاؽ الحسػيني المرتضػى الزبيػديالفيض محّمد ابف محّمد بػ
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ا حيػا  تعنػي الخلّيػة الجنسػّية، ف لمػة الن طفػة فػي ك  ا  الطبعلم النطفة عند       
 بل ىي على ةالةة أنكاع: ،علـ ا حيا  ليست مقصكرًة على الذكر فحسب

ػػذّكرة: ىػػي الخاليػػا الجنسػػّيةالنػػكع ا كؿ:   أك الحيكانػػات المنكّيػػة التػػي  ،الن طفػػة الم 
ِمػف  ، كقد كرد ذكرىػا في القر ف ال ريـ صراحػػػػػػػػة فػي قكلػو تعػالى: الخصية تفرزىا

ػػى ػػةإ ِإذ ا ت ْمن  ِنػػىّإ ي ْمن ػػى  ، كقكلػػو تعػػالى  ٔ   ن ْطف  ػػف مث ػػًة مِّ ػػؾ  ن ْطف  ـْ ي  أ ل ػػ
، أي مػػا   ٕ  

 مييف يراؽ مف ا صالب في ا رحاـ، كىذا يككف مف الرجل.   
يضػة التػي يىػي الب كأالن طفة المؤّنةػة: ىػي الخليػة الجنسػية ا نةكّيػة،  النكع الةاني:

نمػا كرد  ي فرزىا المبيض مرة في الشير، كلـ يرد ذكرىػا صػراحة فػي القػر ف ال ػريـ، كا 
ل   ضمنًا في قكلو تعالى:  ػِميعًا ِإنثا خ  ػاه  س  ع ْلن  ػاجإ نثْبت ِليػِو ف ج  ػةإ أ ْمش  اف  ِمف ن ْطف  ْقن ا اإِلنس 

، فمػػف المعلػػـك أف النطفػػة ا مشػػاج مككنػػة مػػف نطفػػة الرجػػل " الحيػػكاف  ٖ   ب ِصػػيراً 
 المنكي " كنطفة المرأة " البييضة.  

ة ػػػػػػػػػػػػػأك الن طفػػػة ا مشػػػاج: ىػػػي خلػػػيا مػػػف ن طف ،الّنطفػػػة الم ختلطػػػة النػػػكع الةالػػػث:
ت ػػكف ىػػذه ت، حيػػث " يضػػةيالب" كن طفػػة المػػرأة  " كاف المنػػكيّ ػػػػػػػالحي" ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرج

ػب الب ج  يضػة يالن طفة الم ختلطة أك ا مشاج بعد أف يقػـك الحيػكاف المنػكّي بػاختالج ح 
كقػػػد ذ كػػػرت الّنطفػػػة ضػػػة الملّقحػػػة، بييبال - أيضػػػاً  – رؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػي ت عك  ،كتلقيحيػػػا

ػػةإ  تعػالى: كلػوق صػػراحة فػيا مشػاج فػي القػر ف ال ػريـ  ػاف  ِمػف ن ْطف  ػا اإِلنس  ل ْقن  ِإنثػػا خ 
ِميعًا ب ِصيراً  ع ْلن اه  س  اجإ نثْبت ِليِو ف ج   -كىػك النطفػة ا مشػاج  -، كىذا النكع  ٔ   ٗ   أ ْمش 

                                                                                                           

ت ، المصباح المنير في غريب الشرح ال بير للرافعي لإلماـ أحمد بف دمحم بف علي  -ـ     د  -د 
 ت  . -لبنػػػاف   د  –بيػػػػػركت  -ط المكتبػػػػة العلمية  - ٔٔٙ/ٕالمقري الفيكمي

  .ٙٗسكرة النجـ ا ية    ٔ 
  .ٖٚ  سكرة القيامة ا ية  ٕ 
  .ٕ  سكرة اإلنساف ا ية  ٖ 
  .ٕ  سكرة اإلنساف ا ية  ٗ 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٖٗٚ 

بمشياة هللا تعالى  –حكاـ ىك محل بحةنا، كسنفصل الحديث عنو كما يتعلا بو مف أ
 في المطالب كالمباحث ا تية.      -

كالنطفػة ىػػي الطػكر ا كؿ فػػي خلػا الجنػػيف، فخلقػو يمػػر بعػدة أطػػكار، كىػى: طػػكر        
النطفة، كطكر العلقة، كطكر المضغة، كطكر العظػاـ، كطػكر كسػا  العظػاـ بػاللحـ، كطػكر 

ػاف  ِمػف  قكلػو تعػالى: فػي النشأة كالتسكية، كىي التي ذكرىا المػكلى  ػا اإِلْنس  ل ْقن  ػْد خ  ل ق  ك 
ل ْقن ا اْلع ل   ًة ف خ  ل ْقن ا الن ْطف ة  ع ل ق  ـث خ  ع ْلن اه  ن ْطف ًة ِفى ق ر ارإ مثِكيفإ ة  ـث ج  ل ةإ مِّف ِطيفإ ة  ال  ػة  م ْضػغ ًة س  ق 

ـث  ـ  ل ْحمػػًا ة ػػ ػػْكن ا اْلِعظ ػػا ػػا اْلم ْضػػغ ة  ِعظ امػػًا ف   س  ل ْقن  ػػف   ف خ  ػػار ؾ  سث  أ ْحس  ػػر  ف ت ب  اخ  ْلقػػًا    ػػْأن اه  خ  أ نش 
اِلِقيف   اْلخ 

منذ تلقيح بييضة  أي ،يمتد مف اليـك ا كؿ للحمل.     كطكر النطفة  ٕ    
كيبػدأ  ،يستمر حتى اليـك السادس مػف بدايػة الحمػلك المرأة بالحيكاف المنكي للرجل،

كىػػك يحمػػل نصػػف  "، الحيػػكاف المنػػكي " ة فيػػو ت ػػكف الجنػػيف باتحػػاد النطفػػة المػػذكر 
كالتػي تحمػل النصػف ا خػر مػف  "، يضػةيالب" ل النطفػة المؤنةػة ػػػػػم ،صفات الجنػيف

ات الجنػيف ػػػػالصفات، كينشػأ عػف ىػذا االتحػاد الخليػة ا كلػى التػي تحتػكي علػى صف
، كالمكاد المكجكدة " زيجكت"  ىي ةػػػػػػػػػػػذه الخليػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػكالتسمية العلمي ،ياػػػػػكل

بعد اتحادىما في الخلية الكاحدة عبارة عف  تصبح يضةيبكل مف الحيكاف المنكي كالب

                                                                                                           

ط الػدار السػعكدية للنشػر  - ٜٓٔ  ينظر: خلا اإلنساف بيف الطػب كالقػر ف د/ دمحم علػي البػار/ٔ 
ـ، مػػف علػػـ ٜٜٔٔ -ق ٕٔٗٔالطبعػػة الةامنػػة  -الممل ػػة العربيػػة السػػعكدية  -جػػدة  –كالتكزيػػل 

ط دار العلػػـ  - ٖٚ - ٖٙب القر نػػي الةكابػػت العلميػػة فػػي القػػر ف ال ػػريـ د/عػػدناف الشػػريف/الطػػ
ـ، المستجدات العلمية كأةرىا على الفتكد في ٜٜٓٔالطبعة ا كلى –لبناف   –بيركت   –للمالييف 

 –عمػاف  –ط دار عمػاد الػديف  -ٜ٘ٔ - ٜٗٔا حكاؿ الشخصية / صػفا  محمػكد دمحم العياصػرة/
 -مكقػػػػػػػل مكضػػػػػػػػكع  -ـ، مػػػػػػػا معنػػػػػػػى نطفػػػػػػػة ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔالطبعػػػػػػػة ا كلػػػػػػػى –ا ردف 

http://mawdoo3.com/  . 
  .ٗٔ -ٕٔ  سكرة المؤمنكف ا يات  ٕ 

http://mawdoo3.com/
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 "ػكىػػذا مػػا يسػػمى فػػي اللغػػة العربيػػة بػػ، مػػكاد مخلكطػػة ال يمكػػف فصػػليا مػػرة أخػػرد 
  .ختلا بما  المرأةالمما  الرجل كىك  ،" مشيج " كىك جمل " ا مشاج
فتنقسػـ  ،ت كف الجنيفبدأ ي " النطفة ا مشاج" ؿ ىذه الخلية ا كلى كمف خال        

 ،أربػل خاليا الجسـ إلى خليتيف، ةـ إلى أ بر ، كىيمف خلية كاحدة يضة الملقحةيالب
 ".Morulla، ةـ تأخذ شكل ةمرة التكت، كتسمى بالتكتة " ةماف، فست عشرة خليةف

التكتػػة إلػػى مػػا يشػػبو ال ػػرة  ؿكفػػي نيايػػة اليػػـك الخػػامس مػػف الحمػػل تتحػػك       
  جرةكمػة الشػ : أصػلو  أك  ال رة الجرةكميػة،المفرغة مف الداخل، كتسمى  نػػػػػػػػذاؾ 

ا ريميػػػػػػػػػة    تصػػػغير ا رمػػة، كأركمػػػة الشػػ : أصػػػلو  كاسػػميا العلمػػػي البالسػػػتكال 
"Blastula،" ٓ٘ف ػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػا إلى مػػػػػػػػػػػػػػػػػكيصل عدد خالياى ،ٙٓ. 

 " قنػاة فػالكب" مف أنبػكب الػرحـ النطفة كخالؿ عملية االنقساـ كالت اةر تنتقل       
إلى تجكيف الرحـ، كذلؾ خالؿ اليـك الخامس تقريبًا لتبدأ تعلقيا بجدار الرحـ، كذلػؾ 
مػس  منذ اليـك السابل مف بد  الحمل، كال يتجاكز قطر الجنيف خالؿ طػكر النطفػة خ 

  كقػد قػػدر هللا  ،د، كال يزيػد كزنػو عػف جػز  مػف المليػكف مػف الجػراـالمليمتػر الكاحػ
 فمػػف اال تشػػافات المذىلػػة فػػي علػػـك ا جنػػة أف كػػل ا الجنػػيف،أدؽ مراحػػل خلػػ وفيػػ

ر في طكر النطفػة دث ػاف   حػيف قػػاؿ: ، كصػدؽ المػكلى صفات الجنيف ت ق  ق تػل  اإِلنس 
ر ه  ِمْف أ دِّ ا م   و  ِمف ن   ش  إ أ ْ ف  ل ق  ر ه  خ  دث و  ف ق  ل ق  ةإ خ   . ٕ   ٔ   ْطف 

 المطلب الةاني
                                           

  .ٜٔ - ٚٔ  سكرة عبس ا يات   ٔ 
، ٜٗالشػػريف/   ينظػػر: مػػف علػػـ الطػػب القر نػػي الةكابػػت العلميػػة فػػي القػػر ف ال ػػريـ د / عػػدنافٕ 

بحػث منشػكر ضػمف  -ٕٗ - ٖٕالخاليا الجذعيػة كالقضػايا ا خالقيػة الفقييػة د/ دمحم علػي البػار/
أبحاث مجلػة المجمػل الفقيػي اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي فػي دكرتػو السػابعة عشػرة 

الطػب "  ـ، القػر ف العظػيـ كعلػـكٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔالعدد السػابل عشػر -المنعقدة بمكة المكرمة 
 /.Muslima- http://ahmed2020.tripod.comمكقل  –أطكار الجنيف " 
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 مفيػػػػػػػػػـك الخاليا الجذعية
 المفيـك اللغكي للخاليا الجذعية:

، لجذعيػة، كاالخاليػا مركػب إضػافي يت ػكف مػف كلمتػيف ىمػا:الخاليا الجذعية        
 معنػى كػل مػفبيف كلػذا سػأ ،مكف معرفتو إال بعد معرفة أجزااػوػاإلضافي ال ي كالمركب

 المفيـك االصطالحي المراد ىنا. ا إلى مالناحية اللغكية، ةـ أخلص مني ال لمتيف مف
الخاليػػا لغػػة: جمػػل خليػػة، كىػػي تطلػػا فػػي اللغػػة كيػػراد بيػػا عػػدة معػػاف، منيػػا:  -ٔ

الفػػراغ، يقػػاؿ: خلػػت الػػدار خلػػكًا كخػػالً  مػػف سػػكانيا، إذا فرغػػت كلػػـ يكػػف فييػػا أحػػد، 
 يقػػاؿ، كترعػػى حيػػث شػػا ت يػػا، إذا أطلقػػتمػػف عقال ناقػػةكاإلطػػالؽ، يقػػاؿ: خلػػت ال

 ، كالبرا ة، يقاؿ: خال مػف العيػب، أي بػرئ منػو، أنت خلية كناية عف الطالؽ :للمرأة
، كىذه المعاني متقاربة، ككليا ترجل إلى كالسفينة العظيمة التي يتبعيا زكرؽ صغير

الخا  كالالـ  ػػػارس:"معنى كاحد في الجملة، كىك انفصاؿ الش  مف الش ، قاؿ ابف ف
أيضػًا  –  "، كمػف معانييػا مف الشػ  كالحرؼ المعتل أصل كاحد يدؿ على تعري الش

ػ - كحػدة بنيػاف ا حيػا   ىػي: كالخليػة فػي علػـ ا حيػا  ،ل فيػوبيت النحل الذي تعسِّ
عػػادة، كىػػذا المعنػػى ىػػك  مػػف نبػػات أك حيػػكاف صػػغيرة الحجػػـ ال تػػرد بػػالعيف المجػػردة

  . ٔ  المراد ىنا
، كىػػك سػػاؽ -بكسػر الجػػيـ كسػػككف الػػذاؿ   –الجذعيػة لغػػة: نسػػبة إلػػى الجػػذع  -ٕ

نما سميت بذلؾ  نيا أصل الخاليا التػي تتفػرع عنيػا  ٕ النخلة كنحكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ر كا 
                                           

  –ط دار الفكػر – ٕٗٓ/ٕ  ينظر: معجـ مقاييس اللغػة لإلمػاـ أبػي الحسػيف أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا ٔ 
ـ، مختػػػػار الصػػػػحاح لإلمػػػػاـ دمحم بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف عبػػػػدالقادر ٜٜٚٔ -ق ٜٜٖٔلبنػػػػاف  -بيػػػػركت 
، المعجـػ ٖٕٚ/ٗٔـ، لسػاف العػربٜٜ٘ٔ –ق ٘ٔٗٔلبنػاف  -بيػركت  -لبنػاف   ط مكتبة -ٜٙٔالرازي/

ط دار  - ٕٗ٘/ٔالكسػػيا/ تػػأليف: إبػػراىيـ مصػػطفى، أحمػػد الزيػػات، حامػػػػػػد عبػػد القػػادر، محمػػػػػد النجػػار
 ت  . -ـ    د  -الدعػػػكة   د 

 .مادة " جذع  - ٜٗ/ٔلمصباح المنير، أٜٔ، مختار الصحاح/ٜٖٓ/ٔ  ينظر: معجـ مقاييس اللغةٕ 
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كينشػػأ منيػػا سػػاار أنػػكاع الخاليػػا، كمػػا يتفػػرع عػػف الجػػذع كينشػػأ منػػو سػػاار الفػػركع 
 كا غصاف.       

كليػػذه الخاليػػا تسػػميات أخػػرد، فتسػػمى بالخاليػػا الجذريػػة: نسػػبة إلػػى الجػػذر         
بخاليا المنشػأر  ف نشػأة اإلنسػاف مػف  -أيضًا  –، كتسمى  ٔ الذي ىك أصل الش  

 -أيضػػػًا  –ىػػػذه الخاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ةػػػـ يتػػػكالى نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه بعػػػد ذلػػػؾ، كمػػػا تسػػػمى 
 . ٕ ا كلية، كالخاليا ا ساسية بالخاليا 

 المفيـك االصطالحي للخاليا الجذعية: 
مػػف خػػالؿ استعراضػػنا للمفيػػـك اللغػػكي للخاليػػا الجذعيػػة، كىػػي أنيػػا الخاليػػا        

ا صل أك المنشأ التي تتفرع عنيا كتنشأ منيا كل خاليػا كأنسػجة الجسػـ، يتبػيف لنػا 
طالحي، كلػػو داللػػة عليػػو، فقػػد عرفيػػا أف المفيػػـك اللغػػكي قريػػب مػػف المفيػػـك االصػػ

علمػػا  الطػػب كا حيػػا  بأنيػػا ىػػي: خاليػػا مصػػدرىا مػػف المضػػغة، أك جسػػـ الشػػخص 
البالغ، تستطيل في ظركؼ معينػة محػدكدة أف تػكالي االنقسػاـ لمػدة طكيلػة، كمػا أف 

                                           

 مادة " جذر ".    - ٖٕٔ/ٗ، لساف العربٜٔٔ، مختار الصحاح/ٖٙٗ/ٔ  ينظر: معجـ مقاييس اللغةٔ 
ط مكتبػة  - ٜٔ  ينظر: المادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا  الدكتكر/ دمحم رأفت عةمػاف/ٕ 

الخاليػػا الجذريػػة د/ دمحم ـ، التعريػػف بٜٕٓٓ –قٖٓٗٔالطبعػػة ا كلػػى  -مصػػر -القػػاىرة  -كىبػػة 
مجلػة العلػـك  –بحػث منشػكر ضػمف أبحػاث نػدكة الخاليػا الجذريػة نػكاح أخالقيػة  -ٖٔالزىير القاكي/

ق، أحكػػػاـ الخاليػػػا الجذعيػػػة ٖٕٗٔإصػػػدار  مدينػػػة الملػػػؾ عبػػػدالعزيز للعلػػػـك كالتقنيػػػة  -كالتقنيػػػة 
الممل ػة العربيػػة  -الريػاض - ط دار كنػكز إشػػبيليا -ٖٕد/عبداإللػو بػف مػزركع بػػف عبػدهللا المػزركع/

-مكقػػػل الكراةػػػة الطبيػػػػة  -ـ، الخاليػػػػا الجذريػػػة ٕٔٔٓ -ق ٕٖٗٔالطبعػػػة ا كلػػػى  -السػػػعكدية 
http://www.werathah.com مكقػػػػػػػػػػػػػل الجزيػػػػػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػػػػػت  -/ ، الخاليػػػػػػػػػػػػػا الجذعيػػػػػػػػػػػػػة- 

http://www.aljazeera.net./ 
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باستطاعتيا أف تتمايز إلى خاليا متخصصة ت كف لبنات بنا  ا عضا  المختلفة في 
 .         ٔ  الجسـ
كقيل: ىي خاليا أكلية تنشأ في البييضة المخصػبة ابتػدا  مػف اليػـك الخػامس        

إلى اليـك السابل مف التلقيح، ليا القدرة على التطكر كاالنقساـ كالتحكؿ إلى أي نكع 
 . ٕ  مف أنكاع خاليا كأنسجة الجسـ، كخاليا القلب، كال بد، كالبنكرياس كغيرىا

كلّإ مف التعريفيف السػابقيف أنيمػا غيػر جػامعيف، أمػا ا كؿ ف نػو كيؤخذ على        
اقتصر في مصادر الخاليا الجذعية على المضغة، كالخاليا الجذعية البالغػة، مػل أف 
ىنػػػاؾ مصػػػادر أخػػػرد للخاليػػػا الجذعيػػػة كالخاليػػػا الجذعيػػػة التػػػي تؤخػػػذ مػػػف النطفػػػة 

  كالتػي يبلػغ عمرىػا مػا بػيف أربعػة أك ا مشػػػػػػػػػػػػاج   ال ػرة الجرةكميػة أك البالسػتكال 
ستة أياـ، كالتي تؤخػذ مػف ا جنػة المسػقطة فػي أي مرحلػة كانػت، كالتػي تؤخػذ مػف 
المشيمة كالحبل السري، كأما الةاني ف نو اقتصر في مصادر الخاليػا الجذعيػة علػى 
، النطفػػػة ا مشػػػػاج، كلػػػـ يػػػذكر غيرىػػػا مػػػف المصػػػادر كالخاليػػػػػػػػػػػا الجذعيػػػة البالغػػػة

كالخاليػػػػػػػػا الجذعيػة التي تؤخػػػػػػػػػػػذ مف الجنيف البا ػػػػر  الخاليا الجنسية ا كليػة، أك 
، كغيرىػا الخاليا الجرةكمية ا كلية  كالذي يبلغ عمره ما بيف أربعة إلى سػتة أسػابيل

 مف المصادر ا خرد ذكرناىا في االعتراض على التعريف ا كؿ.
ِخػػػذ  علػػػى التعػػػريفيف السػػػابقيف يمكننػػػا ضػػػبا الخاليػػػا الجذعيػػػة كتفاديػػػًا لمػػػا أ         

بتعريف يمكف أف يككف جامعػًا مانعػًا ليػا، كىػك أنيػا: خاليػا غيػر متمػايزة ليػا القػدرة 
مختلفػػة مػػف الخاليػػا  جديػػد نفسػػيا أك ذاتيػػا لتعطػػي أنكاعػػاً كت رعلػػى االنقسػػاـ كالت ػػاة

                                           

 .  ٓٔ  ينظر: التعريف بالخاليا الجذرية د/ دمحم القاكي/ٔ 
بحث منشػكر ضػمف أبحػاث نػدكة الخاليػا  -ٜٔينظر: تطبيقات الخاليا الجذرية د/ سمير عباس/  ٕ 

إصػػدار  مدينػػة الملػػؾ عبػػدالعزيز للعلػػـك كالتقنيػػة  -مجلػػة العلػػـك كالتقنيػػة  –الجذريػػة نػػكاح أخالقيػػة 
 ق. ٖٕٗٔ
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كغيرىػػا، فيػػذا  الخاليػػا الجلديػػةك  ،كالخاليػػا العصػػبية بنكريػػاس،كخاليػػا ال المتخصصػػة
التعريف يجمل جميل أفراد المعػرؼر  ف الصػفات التػي تمتػاز بيػا الخاليػا الجذعيػة، 

، كالتحػكؿ جديػد نفسػياكت ركالتي كرد ذكرىا فيو، كككنيا قادرة علػى االنقسػاـ كالت ػاة
إلػػى أي نػػكع مػػف أنػػكاع خاليػػا الجسػػـ المختلفػػة، مكجػػكدة فػػي جميػػل مصػػادر الخاليػػا 

ذعيػػة، كبػػذلؾ فيػػك يشػػمليا جميعيػػا، بخػػالؼ غيػػره مػػف التعريفػػات التػػي اقتصػػرت الج
على بعض ىػذه المصػادر، كػالتعريف ا كؿ كالةػاني، كمػا أنػو يمنػل مػف دخػكؿ غيػر 
المعرؼر  ف الصفات سالفة الػذكر ميػزت الخاليػا الجذعيػة بمػا تنفػرد بػو عػف سػاار 

 خاليا الجسـ.
 المطلب الةالث

 يةخصااص الخاليا الجذع
 تتميز الخاليا الجذعية عف باقي خاليا الجسـ بعدة خصااص، كىي كما يلي:       

أف الخاليا الجذعية خاليا غير متخصصة أك غير متمايزة، بخالؼ بقية خاليػا الجسـػ  -ٔ
 التي تختص بكظااف محددة كخاليا القلب، كخاليا ال بد، كالخاليا العصبية كغيرىا.

 –نقساـ كت كيف خػاليا جديػػػػػػدة مشابية ليػا، كػػما لػػيا القػػػػػػدرة أنيا ليا القدرة على اال  -ٕ
فػػػي ظػػػركؼ معينػػػة علػػػى أف تنػػػتج خاليػػػا متخصصػػػة كخاليػػػا القلػػػب، كالجلػػػد،   –أيضػػػًا 

كالبنكريػػاس كغيرىػػا، فيػػي تبقػػى غيػػر متخصصػػة إلػػى أف تتلقػػى مؤشػػرات خاصػػة تػػدفعيا 
الجػة الخلػل أك التلػف الػذي يصػيب للتطكر إلى خاليا متخصصة، كىذا يجعليا تسػتطيل مع

، كىاتػػاف المزيتػػاف اللتػػاف أكدعيمػػا هللا إياىػػا جعليػػا محػػا  أي عضػػك مػػف أعضػػا  الجسػـػ
 اىتماـ العلما ، كجعل ليا أىمية كبرد في معالجة كةير مف ا مراض المستعصية. 

، كتعمػل علػى  -ٖ أنيا ليا القدرة على أف تتجمػل كتنتقػل إلػى مكضػل اإلصػابة فػي الجسـػ
عالجتو كا صالح التلف الذي أصػابو، حيػث إنيػا يمكنيػا أف تعطػي خاليػا متخصصػة حػاؿ م

 زراعتيا في نسيج ما.
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 . ٔ أنيا نادرًا ما يتـ رفضيا مف قبل الجياز المناعي للجسـ  -ٗ
 المطلب الرابل

 أنكاع الخاليا الجذعية
 تمييد:
ا تتنػكع إلػى خاليػا تتنكع الخاليا الجذعية إلى أنكاع متعددة، فبحسب مصػدرى        

جذعية جنينية، كخاليا جذعية بالغة، كبحسب قدرتيا تتنكع إلى خاليا جذعية كاملػة 
القدرة، كخاليا جذعية كافرة القدرة، كخاليا جذعية متعػػػػػػددة القػػػػػػػدرة، كسكؼ أتنػاكؿ 

كل نكع مف ىػذه ا نػكاع سػالفة الػذكر بشػي  مػف التفصػيل،  -بمشياة هللا تعالى  –
 نا  على ذلؾ يمكف تقسيـ ىذا المطلب إلى فرعيف: كب

 الفرع ا كؿ: أنكاع الخاليا الجذعية بحسب مصدرىا.
 الفرع الةاني: أنكاع الخاليا الجذعية بحسب قدرتيا.

 
 الفرع ا كؿ

 .أنكاع الخاليا الجذعية بحسب مصدرىا
 تتنكع الخاليا الجذعية بحسب المصدر الذي أخذت منو إلى نكعيف: 

                                           

، ٕٜ - ٜٔاف/ينظر: المادة الكراةيػة الجينػـك قضػايا فقييػة  سػتاذنا الػدكتكر/ دمحم رأفػت عةمػ  ٔ 
بحػث  -ٕٔٔمشركعية الخاليا الجذعيػة مػف الكجيػة الشػرعية كا خالقيػة د/ العربػي أحمػد بلحػاج/

منشػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة المجمػػل الفقيػػي اإلسػػالمي التػػابل لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو 
ـ، التعريػػػف  ٖٕٓٓ -قٕٗٗٔالعػػػدد السػػػابل عشػػػر -السػػػابعة عشػػػرة المنعقػػػدة بمكػػػة المكرمػػػة 

، الجكانػػب ا خالقيػػة كالدينيػػة كالقانكنيػػة إلجػػرا  ا بحػػاث علػػى ٗٔلخاليػػا الجذريػػة د/ دمحم القػػاكي/با
 -سػػكريا  –دمشػػا  –مجلػػة الشػػريعة كالقػػانكف  -ٖٗٛ -ٖٖٛالخاليػػا الجذعيػػة د/ فػػكاز صػػالح/

 .  ٕ٘ـ، أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/ٕٙٓٓالعدد الخامس كالعشركف 
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 ا كؿ: النكع
الخاليػػا الجذعيػػة الجنينيػػة: ىػػي الخاليػػا التػػي تت ػػكف فػػي المراحػػل ا كلػػى مػػف الجنػػيف 

ليا القدرة على إعطػا  العديػد مػف أنػكاع الخاليػا كلػيس كػل أنػكاع ىذه الخاليا ، ك البا ر
 ف فعاليتيػػا كقػػدرتيا ليسػػت كاملػػة، لػػذلؾ فيػػي ال  رينػػينالخاليػػا الالزمػػة للت ػػكيف الج

 نيػػا غيػػر قػػادرة علػػى ت ػػكيف  رف أجنػػة عنػػد زراعتيػػا فػػي الػػرحـكِّ   ػػ ت  كال ،تعتبػػر أجنػػة
المشيمة كا نسجة الدعامية ا خرد التي يحتاج إلييػا الجنػيف فػي الػرحـ أةنػا  عمليػة 

لل ػػػرة  ينيػػػة مػػػف الجػػػز  الػػػداخلينعلػػػى الخاليػػػا الجذعيػػػة الج الت ػػػكيف، كيػػػتـ الحصػػػكؿ
     . ٔ  " Blastula الجرةكمية أك البالستكال "

 كخاليا ال رة الجرةكمية أك البالستكال تت كف مف طبقتيف: 
طبقػػة خارجيػػة: كتسػػمى كتلػػة الخاليػػا الخارجيػػة، كىػػي مجمكعػػة مػػف الخاليػػا ا  لػػة 
كالداعمػػة التػػي تلتصػػا بػػالرحـ كتتعلػػا بػػو، كت ػػكف مسػػؤكلة عػػف ت ػػكيف المشػػيمة، 

كنو في الرحـ، كمسؤكلة كا نسجة الداعمة ا خرد التي يحتاج إلييا الجنيف أةنا  ت 
 عف تغذيتو في جميل مراحلو عبر المشيمة كالحبل السري.            -أيضًا  –

طبقة داخلية: كىي الخاليا التي يخلا هللا منيا أنسجة الجنيف المختلفة، كالتي تبلػغ 
      . ٕ   نكعًا مف الخاليا، كليذا تسمى بالخاليا متعددة القكد كالفاعلية ٕٕٓأ ةر مف 

                                           

العػدد أربػل  –مجلػة العلػـك كالتقنيػة  - ٘لخاليا الجذعية د/عبدالعزيز بف دمحم السػكيلـ/ينظر: ا  ٔ 
ـ، الجكانػػػػب ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔإصػػػػدار مدينػػػػة الملػػػػؾ عبػػػػدالعزيز للعلػػػػـك كالتقنيػػػػة  -كتسػػػػعكف 

العػػدد  –مجلػػة العلػػـك كالتقنيػػة  -ٖٔ - ٕٔا خالقيػػة فػػي أبحػػاث الخاليػػا الجذعيػػة د/ دمحم القػػاكي/
ـ، الخاليػػا ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔإصػػدار مدينػػة الملػػؾ عبػػدالعزيز للعلػػـك كالتقنيػػة  - أربػػل كتسػػعكف 

/،  مػػػا ىػػػي الخاليػػػا الجذعيػػػة http://www.aljazeera.netمكقػػػل الجزيػػػرة نػػػت   –الجذعػػػة 
 /.http://www.startimes.comمكقل ستار تايمز  -الجنينية 

، الخاليػا الجذعيػة نظػرة ٕٗدمحم البػار/  ينظػر: الخاليػا الجذعيػة كالقضػايا ا خالقيػة الفقييػة د/ ٕ 
بحػػث منشػكر ضػمف أبحػاث مجلػة المجمػل الفقيػػي  - ٜٜعلميػػة د/ صػالح بػف عبػدالعزيز ال ػريـ/
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 كالخاليا الجذعية الجنينية تتميز عف الخاليا الجذعية البالغة العتباريف علمييف: 
"، كالػػذي Telomeraseأف الخاليػػا الجذعيػػة الجنينيػػة تنػػتج إنػػزيـ التيلػػكميريز " -ٔ

يسػاعدىا علػى االنقسػاـ باسػتمرار كبشػكل نيػااي، بينمػا الخاليػا الجذعيػة البالغػػة ال 
قليلػػة، أك علػػى فتػػرات متباعػػدة، ممػػا يجعليػػا محػػدكدة  تنػػتج ىػػذا اإلنػػزيـ إال بكميػػات

 العمر.
أف الخاليػػا الجذعيػػة الجنينيػػة قػػادرة علػػى التحػػكؿ إلػػى جميػػل أنػػكاع ا نسػػجة  -ٕ

المكجػػكدة فػػي جسػػـ اإلنسػػاف، بينمػػا الخاليػػا الجذعيػػة البالغػػة ال تتمتػػل بيػػذه القػػدرة 
أفضػػػل مػػػف الخاليػػػا  ال بيػػػرة علػػػى التحػػػكؿ، كىػػػذا يجعػػػل الخاليػػػا الجذعيػػػة الجنينيػػػة

  . ٔ  الجذعية البالغة
 النكع الةاني:

الخاليػػا الجذعيػػة البالغػػة: ىػػي خاليػػا غيػػر متمػػايزة تكجػػد بػػيف الخاليػػا المتمػػايزة فػػي 
ا نسجة كا عضا ، كليا قػدرة علػى التجػدد كالت ػاةر ةػـ التمػايز كالتحػكؿ إلػى أنػكاع 

كتمايزىػػا مػػف الخاليػػا  عديػػدة مػػف الخاليػػا المتخصصػػة، إال أنيػػا أضػػعف فػػي تنكعيػػا
 . ٕ الجذعية الجنينية 

                                                                                                           

العػدد  -اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي في دكرتو السابعة عشػرة المنعقػدة بمكػة المكرمػة 
، مكقػػػف اإلسػػػالـ ٘زيز السػػػكيلـ/ـ، الخاليػػػا الجذعيػػػة د/عبػػػدالعٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔالسػػابل عشػػػر 

العػدد  –مجلػة العلػـك كالتقنيػة  - ٛكا دياف ا خرد مف الخاليا الجذعية د/ بدرية عبدهللا الغامدي/
 ـ.  ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔإصدار مدينة الملؾ عبدالعزيز للعلـك كالتقنية  -أربل كتسعكف 

، مشػػػركعية الخاليػػػا ٔٔٔ - ٓٔٔينظػػػر: الخاليػػػا الجذعيػػػة نظػػػرة علميػػػة د/ صػػػالح ال ػػػريـ/  ٔ 
، الخاليػػا الجذعيػػة د/عبػػدالعزيز ٕٕٔالجذعيػػة مػػف الكجيػػة الشػػرعية كا خالقيػػة د/ العربػػي بلحػػاج/

 .ٙالسكيلـ/
، التعريػف بالخاليػا الجذريػة د/ دمحم ٕٓٔينظر: الخاليا الجذعية نظرة علميػة د/ صػالح ال ػريـ/  ٕ 

 .  ٕٙع/، أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزرك ٔٔالقاكي/
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كتكجد ىذه الخاليا فػي ا طفػاؿ كالبػالغيف علػى حػد سػكا ، كتتػكزع فػي جميػل        
أنحػػا  الجسػػـ، كقػػد تػػـ بالفعػػل ا تشػػافيا فػػي نقػػي العظػػاـ، كالجلػػد، كال بػػد، كالجيػػاز 

كل اليضػػمي، كالجيػػاز العصػػبي، كىػػي ميمػػة لتعكيضػػو عػػف الخاليػػا التػػي تمػػكت بشػػ
طبيعػػي بعػػد انتيػػا  عمرىػػا المحػػدد، كيقػػل عػػدد ىػػذه الخاليػػا مػػل تقػػدـ اإلنسػػاف فػػي 
العمر، كقد ا تشف الخبرا  في ىذا المجاؿ كجكد خلية جذعية مػف بػيف عشػرة  الؼ 
خليػة مػف خاليػا نقػي العظػاـ، كخليػة جذعيػة فػي الػدـ مػف بػيف كػل مااػة ألػف خليػة 

 . ٔ دمكية 

المشػػػا ل تػػػكاجييـ فػػػي االسػػػتفادة مػػػف الخاليػػػا  كقػػػد ذكػػػر العلمػػػا  أف بعػػػض       
 الجذعية البالغة، منيا ما يلي:

ندرة الخاليا الجذعيػة البالغػة، كصػعكبة تنقيتيػا كتمييزىػا كعزليػا، حيػث يحتػاج  -ٔ
 الباحةكف أحيانًا إلى استخداـ كاسمات جزاية لتميز الخاليا الجذعية البالغة. 

  في استنبات الخاليا الجذعية البالغة فػي أف ىناؾ صعكبات كةيرة تكاجو العلما -ٕ
 مزارع ا نسجة.

 أف الخاليا الجذعية البالغة يقل كجكدىا مل تقدـ العمر باإلنساف. -ٖ
ليس ليا نفس القدرة على الت اةر كالتحكؿ إلى كل أنكاع خاليا الجسـ، كمػا ىػك  -ٗ

 الحاؿ في الخاليا الجذعية الجنينية.
 . ٕ  كب نتيجة تعرضيا لبعض المؤةرات كالسمـكأنيا تحتكي على بعض العي -٘

                                           

، الخاليػا الجذعيػة نظػرة ٕٗ  ينظػر: الخاليػا الجذعيػة كالقضػايا ا خالقيػة الفقييػة د/ دمحم البػار/ٔ 
 .٘، الخاليا الجذعية د/عبدالعزيز السكيلـ/ٖٓٔعلمية د/ صالح ال ريـ/

، ٕ٘ٔ  ينظػػر: مشػػركعية الخاليػػا الجذعيػػة مػػف الكجيػػة الشػػرعية كا خالقيػػة د/ العربػػي بلحػػاج/ٕ 
، ٙ، الخاليػػا الجذعيػػة د/عبػػدالعزيز السػػكيلـ/ٕٔ - ٔٔبالخاليػػا الجذريػػة د/ دمحم القػػاكي/ التعريػػف

 .   ٕٚأحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٖ٘ٚ 

 الفرع الةاني
 أنكاع الخاليا الجذعية بحسب قدرتيا

 تتنكع الخاليا الجذعية بحسب قدرتيا على التمايز كالت اةر إلى ةالةة أنكاع:
 ": Totipotent stem cells النكع ا كؿ: الخاليا الجذعية كاملة القدرة "

 
يا تت كف بعد ساعات قليلة مف تلقيح الحيػكاف المنػكي ىي مجمكعة مف الخال       

للبييضة، تسبا مرحلػة التكتػة، ليػا القػدرة ال املػة علػى االنقسػاـ، كعلػى ت ػكيف أي 
نكع مػف أنػكاع خاليػا الجسػـ كيمكػف ل ػل خليػة مػف ىػذه الخاليػا إذا زرعػت فػي رحػـ 

كا غشػػػية أنةػػػى أف تنشػػػ  جنينػػػًا كػػػاماًل مػػػل ا نسػػػجة المدعمػػػة لػػػو مػػػف المشػػػيمة 
 المحيطة بو.

 
 ": Pluripotent stem cellsالنكع الةاني: الخاليا الجذعية كافرة القدرة " 

ىي عبػارة عػف مجمكعػػة مػف الخاليػػػا الناتجػة مػف استمػػرار انقسػاـ البييضػة        
 الملقحػػػػػة " زيجكت "، كالتػي تت ػكف بعػد مػركر أربعػة أيػاـ مػف التلقػيح، كت ػكف فػي

مف ال رة الجرةكمية أك البالستكال، ليػا القػدرة ال املػة علػى ت ػكيف أي  خليالجز  الدا
نػػكع مػػف أنػػكاع خاليػػا الجسػػـ، باسػػتةنا  الخاليػػا الداعمػػة التػػي يحتػػاج إلييػػا الجنػػيف 
خػػالؿ عمليػػة الت ػػكيف كالمشػػيمة، كا غشػػية المحيطػػة بػػو، كليػػذا فيػػي ال تسػػتطيل 

 ت كيف جنيف كامل.
 

 ": Multipotent stem cells لجذعية متعددة القدرة "النكع الةالث: الخاليا ا

أنػػكاع متعػػددة مػػف  متخصصػػة ليػػا القػػدرة علػػى إنشػػا  خاليػػا عبػػارة عػػف ىػػي       
 كل ف مف نسيج معػيف، فمػةاًل تسػتطيل الخاليػا الجذعيػة المكجػكدة فػي الجلػد الخاليا
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لقػدرة علػى إنتػاج إنتاج جميل أنكاع الخاليػا التػي يحتػاج إلييػا الجلػد، كل نيػا تفتقػد ا
 .   ٔ  خاليا ال بد، كالبنكرياس، كغيرىا مف خاليا الجسـ

كىذه الخاليا متعددة القدرة ليا عدة أنكاع بحسػب عػدد الخاليػا التػي يمكػف أف        
"، كىى خاليا  Unipatnat stem cellsتتمايز إلييا، فمنيا الخاليا كحيدة القدرة " 

ايز لنػػكع كاحػػد مػػف الخاليػػا، كمػػا ليػػا القػػدرة علػػى غيػػر متمػػايزة ليػػا القػػدرة علػػى التمػػ
تجديػػد نفسػػيا، كىػػى الخاليػػا المنتجػػة للبييضػػة كالحيػػكاف المنػػكي، كمنيػػا خػػػػػػػػػػػػػػػاليا 

"، كتكجد فػي ال بػد، كتنػتج خاليػا بيػت الالقمػة، كمنيػا  Bipotentةنااية القػػػػػدرة " 
"، كتكجد غالبػًا فػي الجيػاز  Tripotent stem cellsخػػػػػػاليا ةالةية القػػػػػػػػػػػػػػػدرة " 

العصبي، كيمكنيا التمايز إلى عدة أنكاع مف الخاليػا الداعمػة فػي الجيػاز العصػبي، 
 ، كالخاليػا الدبقيػة النجميػة Oligodendrocytesكالخاليػا الدبقيػة قليلػة التغصػف

Astrocytes  ٕ    . 

                                           

، مشػػػركعية الخاليػػػا ٕ٘ - ٕٗ  ينظػػػر: الخاليػػػا الجذعيػػػة كالقضػػػايا ا خالقيػػػة الفقييػػػة د/ دمحم البػػػار/ٔ 
، الخاليػػػػػػػا الجذعيػػػة د/عبػػػػػػػدالعزيز ٕٔٔة د/ العربػػػي بلحػػػاج/الجذعيػػػة مػػػف الكجيػػػة الشػػػرعية كا خالقيػػػ

، تعريػػػف ٛ، مكقػػػف اإلسػػػالـ كا ديػػاف ا خػػػرد مػػػف الخاليػػػا الجذعيػػة د/ بدريػػػة الغامػػػدي/٘ -ٗالسػػكيلـ/ 
 /.http://www.alraimedia.comمكقل الراي   –الخاليا الجذعية كأنكاعيا كقدراتيا ال امنة 

مجلػػة  -ٚٔ - ٙٔة حاضػػرىا كمسػػتقبليا د/عبػػدهللا بػػف دمحم الػػدىمش/ينظػػر: الخاليػػا الجذعيػػ  ٕ 
ق ٖٔٗٔإصػدار مدينػة الملػؾ عبػدالعزيز للعلػـك كالتقنيػة  -العدد أربل كتسعكف  –العلـك كالتقنية 

 مكقػػػػػػل طبيبػػػػػػؾ  – Nervous Systemـ، الػػػجػػػيػػػػػػػػػاز الػػػعػػػصػػػبػػػػػػػػػي ٕٓٔٓ -
http://www.your-doctor.net./ 
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 المطلب الخامس
 مصادر الخاليا الجذعية

العلما  المتخصصكف أف الخاليا الجذعية يمكف الحصكؿ علييا مف عدة  ذكر       
 مصادر، كىي كما يلي:

 الجنيف البا ر في مرحلة ال رة الجرةكمية   البالستكال  : -ٔ

تعتبػر الخاليػػا الجذعيػة المػػأخكذة مػف ال ػػرة الجرةكميػة أك البالسػػتكال أفضػل أنػػكاع        
المحػدكدة علػى تشػكيل كت ػكيف جميػل أنػكاع الخاليػا  الخاليا الجذعية، كذلؾ لقدرتيا غير

نكعػػًا مػػف الخاليػػا المختلفػػة، كبمػػا أنيػػا مػػف ال ػػرة  ٕٕٓالتػػي يتجػػاكز عػػددىا أ ةػػر مػػف
الجرةكميػة التػػي يبلػػغ عمرىػػا مػا بػػيف أربعػػة أك خمسػػة أيػاـ، فننيػػا ذات قػػدرة ىاالػػة علػػى 

 النمك كالتشكل.

كليػػة المتعػػددة القػػكد كالفاعليػػة ىػػك كالمصػػدر ا ساسػػي للخاليػػا الجذعيػػة ا         
النطف الفااضػة مػف مشػاريل أطفػاؿ ا نابيػب، حيػث تقػـك جميػل مرا ػز العقػـ كالتػي 
تستخدـ تقنية أطفاؿ ا نابيب بتنشيا مبيض المرأة التػي تعػاني مػف عػدـ الخصػكبة 
بنعطاايػػا اليرمػػكف المنمػػي للغػػدة التناسػػلية، ةػػـ يقػػـك الطبيػػب المخػػتص بأخػػذ عػػدد 

ف ىذه الب ييضات بكاسطة المنظار أك المسيار عف طريا الميبػل، كبمسػاعدة كبير م
المكجات فكؽ الصكتية، كقد تـ أخذ خمسيف بييضة في بعض الحاالت، كل ػف العػدد 
عػادة يتػػراكح مػػا بػػيف ةػػالث كعشػػر بييضػات، كيػػتـ تلقػػيح ىػػذه البييضػػات بالحيكانػػات 

كمػا ىػك معتػاد فػي الػدكؿ   –بػرع مت -المنكية للزكج، كقد يػػػػػككف مػف غيػر الػزكج 
 الغربية.   

كبما أف إعادة عدد كبير مف ىذه النطػف إلػى المػرأة يعرضػيا لمخػاطر الحمػل        
المتعدد الػذي ييػدد حياتيػا كحيػاة ا جنػة، فػنف المرا ػز العالميػة لعػالج العقػـ اتفقػت 

نطػػف علػػى إصػػدار تنظػػيـ يمنػػل إعػػادة أ ةػػر مػػف ةػػالث نطػػف إلػػى رحػػـ المػػرأة، كال
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الفااضة يحتفل بيا في ةالجػات خاصػة فػي سػاال النتػركجيف تحػت درجػة حػرارة أقػل 
تحػت الصػفر، فػنذا فشػلت المحاكلػة ا كلػى عػادت المػرأة إلػى المركػز مػرة  ٓٚٔمف 

أخػػرد، بحيػػث يػػتـ تلقيحيػػا بنطفيػػا الفااضػػة المخزكنػػة لػػدييـ، كأمػػا إذا تمػػت عمليػػة 
، فننػػو يػػتـ إخػػراج  ٔ  لمجمػػدة الفااضػػةالحمػػل بنجػػاح، كتنػػازؿ الزكجػػاف عػػف النطػػف ا

ىذه النطف مف النتركجيف السػاال، ةػـ تنميتيػا إلػى اليػـك الخػامس أك السػادس، ةػـ 
ة خالياىػػػػػا الداخليػػػػػة كقػػػػػف نمكىػػػػػا  خػػػػػذ الخاليػػػػػا الجذعيػػػػػة المكجػػػػػكدة فػػػػػي كتلػػػػػ

 .  ٕ ""البالستكال

" مػف جامعػة ماديسػكف  James Thomsonكيعتبػر الػدكتكر جػيمس ةكمسػكف "       
" ىك أكؿ مػف عػزؿ الخاليػا الجذعيػة الجنينيػة  Madison.u.wكيسككنسيف ا مريكية " 

مف كتلة الخاليا الداخلية في مرحلة البالسػتكال، كتنميتيػا فػي مػزارع خلكيػة منتجػًا خطكطػًا 
خلكية تحكلت إلى أنكاع مختلفة مف ا نسجة المكجكدة في جسـ اإلنساف، كذلػؾ فػي عػاـ 

 .   ٖ  ـ ٜٜٛٔ
النطفػة ا مشػاج  –كيعد ىذا المصدر كىك الجنيف البػا ر فػي مرحلػة البالسػتكال        

الحكػػـ الفقيػػي  خػػذ  -بمشػػياة هللا تعػػالى  –ىػػك مكضػػكع بحةنػػا، كسػػكؼ أتنػػاكؿ  -
الخاليا الجذعية مف النطف البشرية في مرحلة البالستكال، كاستخداميا في العػالج فػي 

   المباحث التالية.

                                           

لبػػًا مػػا يتنػػازؿ الزكجػػاف عػػف اللقػػااح الفااضػػة بعػػد نجػػاح عمليػػة الحمػػلر  ف االحتفػػاظ بيػػا غا  ٔ 
لِّف ليما.   م ك 

، الخاليػا الجذعيػة ٖ٘ - ٕٖ  ينظر: الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقية الفقيية د/ دمحم البػار/ٕ 
 . ٜٜنظرة علمية د/ صالح ال ريـ/

، الخاليػػا الجذعيػػة نظػػرة ٖٙ خالقيػػة الفقييػػة د/ دمحم البػػار/ينظػر: الخاليػػا الجذعيػػة كالقضػػايا ا  ٖ 
، مشركعية الخاليا الجذعية مف الكجية الشرعية كا خالقية د/ العربػي ٜٜعلمية د/ صالح ال ريـ/

 .ٙ، الخاليا الجذعية د/عبدالعزيز السكيلـ/ٖٕٔبلحاج/

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijhOb76PTJAhWKaRQKHSXpCGIQFggyMAg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJames_Thomson_(cell_biologist)&usg=AFQjCNHjRLizmNeTiw4tQMWJbr2sK_Ljxw&bvm=bv.110151844,d.ZWU
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  الخاليا الجرةكمية ا كلية: -ٕ
ف الغػدة التناسػلية فيمػا بعػد، خصػية         الخاليا الجرةكمية ا كلية ىي الخاليا التػي ت   ػكِّ

إذا كاف الجنيف ذكػرًا، كمبيضػًا إذا كػاف أنةػى، كتظيػر ىػذه الخاليػا فػي ا سػبكع الةالػث، ةـػ 
ف الغدة التناسلية في ا سبكع الخامس، كرغـ أ ف ىذه الخاليا تعتبػر متخصصػةر  نيػا ت   كِّ

ال ت كف إال الغدة التناسلية   الخصػية أك المبػيض ، إال أنػو أمكػف تطكيعيػا كتحكيليػا إلػى 
خاليا تنتج العديد مف الخاليا المختلفة البعيدة كل البعػد عػف مجاليػا الػذي تخصصػت فيػو، 

 كىك الخاليا الجنسية.
لجرةكميػػة ا كليػػة ىػػك الػػدكتكر جيػػر ىػػارت كأكؿ مػػف قػػاـ بعػػزؿ ىػػذه الخاليػػا ا       

"Gear hart  "مف جامعة ىكبكنز "Hopkins  بالكاليات المتحدة ا مريكية، كذلػؾ "
ـ، أي في نفس العػاـ الػذي قػاـ فيػو الػدكتكر ةكمسػكف بتنميػة الخاليػا ٜٜٛٔفي عاـ 

 الجذعية ا كلية.
يػػا مػػػف أجنػػػة كقػػد اسػػػتطاع الػػدكتكر جيػػػر ىػػارت أف يحصػػػل علػػى ىػػػذه الخال       

مجيضة في مرحلة مبكرة مف الحمل، كاستطاع أف يسػتزرعيا فػي المختبػر، كأعطػت 
 . ٔ خاليا جذعية أكلية، كمف ةـ أعطت العديد مف الخاليا الجنينية المختلفة 

 ا جنة المسقطة في أي مرحلة مف مراحل العمر: -ٖ
مػكه، سػكا  أ انػت قد تعترض الجنيف عند ت كينو معكقات تحكؿ دكف إ ماؿ ن       

ىذه المعكقات طبيعية نتيجة  مػراض، أـ بتػدخل طبػي رغبػة مػف ا ـ فػي اإلجيػاض 
ليذا الغرض أك غيره، كتحتكي ا جنة المسقطة على بعض الخاليا الجذعيػة متعػددة 
القػػكد فػػي العديػػد مػػف أنسػػجة الجنػػيف كالنخػػاع العظمػػي، كالجلػػد، كال بػػد، كالجيػػاز 

                                           

، الخاليػا الجذعيػة ٜٖ - ٖٚلبػار/  ينظر: الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقية الفقيية د/ دمحم أ 
، مشػػػركعية الخاليػػػا الجذعيػػػة مػػػف الكجيػػػة الشػػػرعية ٓٓٔ - ٜٜنظػػػرة علميػػػة د/ صػػػالح ال ػػػريـ/

 . ٙ، الخاليا الجذعية د/عبدالعزيز السكيلـ/ٖٕٔكا خالقية د/ العربي بلحاج/
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ة كا عضا ، كرغـ أف ىذه الخاليػا ليسػت مةػل الخاليػا اليضمي، كغيرىا مف ا نسج
الجذعيػػػة متعػػػددة القػػػكد كالفاعليػػػة التػػػي تؤخػػػذ مػػػف البالسػػػتكال، إال أنيػػػا يمكػػػف أف 
ف خطكطًا عدة للخاليا الجذعية، كذلؾ إلجرا  ا بحاث علييػا كتحكيليػا  ت ستزرع كت   كِّ

 سب الحاجة.إلى خاليا كبدية، أك قلبية، أك كلكية، أك عصبية...الخ ح
ـ أف ٕٔٓٓ" فػػي يكليػػو  Scienceكقػػػػد نشػػرت مجلػػػة سػػاينس ا مريكيػػة "         

" قد قاما بأخذ خاليا جذعية  Freed" كالدكتػػكر فريػد "  Senderالدكتػػػكر سندر " 
أسبكعًا، كحقناىا في أدمغة قركد، فنمت ىذه الخاليا في  ٘ٔمف جنيف مسقا عمره 
 . ٔ  يفتح بابًا لعالج كةير مف ا مراض أدمغة تلؾ القركد، كىذا

-ٗ   2  المشيمة كالحبل السري كالساال ا مينكسي:  

تحتكي المشيمة، كالحبل السري، كالساال ا مينكسػي علػى العػدد مػف الخاليػػا        
"، كىػػي أقػػل فػػي قػػدرتيا مػػف الخاليػػػا  Multi potentالجذعيػػة متعػػددة القػػكد " 

                                           

، الخاليػا ٖٙٔمػاف/ينظر: المادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا الدكتكر/ دمحم رأفػت عة  ٔ 
، الخاليػػا الجذعيػػة نظػػرة علميػػة د/ ٖٛ - ٖٚالجذعيػػة كالقضػػايا ا خالقيػػة الفقييػػة د/ دمحم البػػار/

، الخاليا الجذعيػة كأةرىػا علػى ا عمػاؿ الطبيػة كالجراحيػة مػف منظػكر ٕٓٔ - ٔٓٔصالح ال ريـ/
مصػر  –سػكندرية اإل -ط مكتبة الكفا  القانكنيػة  - ٜٖ -ٖٛإسالمي د/ إيماف مختار مصطفى /

 ـ،ٕٕٔٓالطبعة ا كلى  -
  الساال ا مينكسي: ىك الساال الذي يحيا بالجنيف أةنا  نمكه في الرحـ، كىك ساال نقي تبلغ ٕ 

%، كالبػػاقي منػػو مػػكاد كيمياايػػة بركتينػػات كدىػػكف كغيرىػػا، كلكنػػو يميػػل إلػػى ٜٚنسػػبة المػػا  فيػػو 
 ا صفر.

ط دار كنػػكز  - ٕ٘ٗبػػف عبػػدالعزيز بػػف عبػػدهللا الشػػكيرخ/أحكػػاـ اليندسػػة الكراةيػػة د/ سػػعد  ينظػػر: 
أسػباب قلػة  ـٕٚٓٓ -ق ٕٚٗٔالطبعػة ا كلػى  -الممل ػة العربيػة السػعكدية  -الرياض  –إشبيليا 

-مكقػػل صػػحتؾ -السػػاال ا مينكسػػي داخػػل رحػػـ ا ـ، مشػػا ل االستسػػقا  كتأةيرىػػا علػػى الجنػػيف 
https://www.sehatok.com./ 
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"، كبمػػػا أف المشػػػيمة، كالحبػػػل  Pluripotentفعاليػػػة" الجذعيػػػة متعػػػددة القػػػكد كال
السػػري، كالسػػاال ا مينكسػػي، مػػف المخلفػػات الطبيػػة التػػي يػػتـ الػػتخلص منيػػا بعػػد 
الػػكالدة، فيػػي ال تحتػػاج إلػػى إذف الكالػػديف فػػي أخػػذىا كاالنتفػػاع بالخاليػػا الجذعيػػة 

تـر حا المل ية، المكجكدة بيا، إال أف ا كلى استاذانيمار  ف الشريعة اإلسالمية تح
فما كاف مملككًا  حد ال يجػكز لغيػره التصػرؼ فيػو إال بنذنػو، كلػذا فالمشػيمة كالحبػل 
السري كالساال ا مينكسي تعتبر المصدر ا مةل كا يسر للحصكؿ منيا على الخاليا 
الجذعية، خاصػة كأف ىػذا المصػدر ال اعتػراض عليػو مػف أحػد، فلػيس فػي الحصػكؿ 

  ٔ ذعية عااا ديني أك أخالقي. منو على الخاليا الج
كأكؿ مػػف تكصػػل إلػػى إمكانيػػة الحصػػكؿ علػػى الخاليػػا الجذعيػػة مػػف المشػػيمة،        

"، كذلػؾ فػي شػير إبريػل  Anthrogenesisكالحبل السػري ىػي شػركة أنػزكجينيس " 
 .ٕ   ـٕٔٓٓعاـ
 البالغكف كا طفاؿ ا صحا : -٘
ددة القػكد ل ػف بكميػات ضػايلة، تحتكي جميل أنسجة الجسـ علػى خاليػا جذعيػة متعػ 

كقد تـ بالفعل استخالص الخاليػا الجذعيػة مػف عػدة مكاضػل فػي جسػـ اإلنسػاف كنقػي 
 العظاـ، كالجلد، كالدىكف تحت الجلد، كالجياز اليضمي، كالجياز العصبي كغيرىا.   

كالخاليػػا الجذعيػػة المػػأخكذة مػػف البػػالغيف تكاجػػو فػػي اسػػتخداميا كاالنتفػػاع بيػػا        
يرًا مف الصعكبات، فيي باإلضافة إلى أنيا تقل فػي جسػـ اإلنسػاف البػالغ كلمػا تقػدـ كة

بو العمر، فقد تـ ا تشاؼ كجكد خلية جذعية مف بيف كل عشر  الؼ خلية مػف خاليػا 
نقي العظاـ، كخلية جذعية في الدـ مف بيف كل مااة ألف خلية دمكيػة، فػنف المجػالت 

                                           

، الخاليػػػػا الجذعيػػػػة نظػػػػرة ٔٗالجذعيػػػػة كالقضػػػػايا ا خالقيػػػػة الفقييػػػػة د/ دمحم البػػػػار/   ينظػػػػر: الخاليػػػػأ 
، مشػػػركعية الخاليػػػا الجذعيػػػة مػػػف الكجيػػػة الشػػػرعية كا خالقيػػػة د/ ٕٓٔعلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة د/ صػػػالح ال ػػػريـ/

 .ٜغامدي/، مكقف اإلسالـ كا دياف ا خرد مف الخاليا الجذعية د/ بدرية الٕٗٔالعربي بلحاج/
 .ٕٗٔ  ينظر: مشركعية الخاليا الجذعية مف الكجية الشرعية كا خالقية د/ العربي بلحاج/ٕ 
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ف اسػتخداـ الخاليػا الجذعيػة المػأخكذة مػف البػالغيف العلمية التي نشرت أبحاةًا طبية ع
" ا مريكية ذكػرت أف ىنػاؾ صػعكبات عديػدة تكاجػو اسػتخالص  Jamaكمجلة جاما " 

الخاليػػا الجذعيػػة مػػف البػػالغيف، كأف التقػػارير التػػي نشػػرت عػػف تحػػكؿ ىػػذه الخاليػػا إلػػى 
دقػػة العلميػػة، خاليػػا كبديػػة، أك قلبيػػة، أك عصػػبية فييػػا كةيػػر مػػف المبالغػػات، كعػػدـ ال

كرغـ ذلؾ فنف المجالت العلمية ال تزاؿ تنشر أبحاةًا تـ فييا الحصكؿ على جذعية مػف 
  ٔ بالغيف، كزرعيا كاستخالص خاليا أنسجة معينة منيا. 

كأكؿ مػػف تكصػػل إلػػى إمكانيػػة الحصػػكؿ علػػى الخاليػػا الجذعيػػة مػػف البػػالغيف         
ػػػػػػػػػػػا  كبػاحةي جػامعتي كاليفكرنيػػػػػػػػػػػػػػا " كا طفاؿ ا صحا  ىـ مجمكعة مف علمػػػػػػػػ

California  " كبيتسبػػػػػػػػػػكرغ "Pittsburgh  كذلػػػػؾ فػػػػي شػػػػير إبريػػػػل عػػػػاـ ،"
 .  ٕ  ـٕٔٓٓ

 االستنساخ البشري، كاالستنساخ البشري الحيكاني: -ٙ
 أكاًل: االستنساخ البشري:        

مبت ػػرة للحصػػكؿ علػػى الخاليػػا الجذعيػػة، يعتبػػر االستنسػػاخ البشػػري مػػف الطػػرؽ ال        
 كاالستنساخ البشري الذي يستخدـ في العالج نكعاف:

 النكع ا كؿ: االستنساخ التقليدي " االستنساخ العالجي ": 
ىذا النكع مف االستنساخ يتـ بأخذ خلية جسدية مف إنساف بالغ تحتػكي علػى        

اص، كتػـ إجاعتيػا حتػى تعػكد كركمكسكمًا، ةـ تكضل ىذه الخلية في محلكؿ خػ ٙٗ
                                           

 - ٔ٘ٔ  ينظػػر: المػػادة الكراةيػػة الجينػػكـ قضػػايا فقييػػة  سػػتاذنا الػػدكتكر/ دمحم رأفػػت عةمػػاف/ٔ 
ا الجذعية نظرة ، الخاليٗٗ - ٕٗ، الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقية الفقيية د/ دمحم البار/ٕ٘ٔ

، مشركعية الخاليا الجذعية مف الكجية الشرعية كا خالقية ٖٓٔ - ٕٓٔعلمية د/ صالح ال ريـ/
، الخاليػػا الجذعيػػة ٔٔ، التعريػػف بالخاليػػا الجذريػػة د/ دمحم القػػاكي/ٕ٘ٔ - ٕٗٔد/ العربػػي بلحػػاج/

 .ٙ - ٘د/عبدالعزيز السكيلـ/
 .ٕ٘ٔ - ٕٗٔة الشرعية كا خالقية د/ العربي بلحاج/  ينظر: مشركعية الخاليا الجذعية مف الكجيٕ 
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إلى حالة اليمكد، ةـ تستخرج نكاتيا كتدمج فػي بييضػة إنسػانية مفرغػة مػف نكاتيػا، 
تحتػػكي علػػى المػػكاد الغذاايػػة  -بعػػد إزالػػػػة النػػكاة  -كالمػػكاد المتبقيػػة فػػي البييضػػة 

كالمػػكاد المنتجػػة للطاقػػة ا ساسػػية للت ػػكف الجنينػػي، ةػػـ يػػتـ بعػػد ذلػػؾ تسػػليا تيػػار 
ي علػػى الخليػػة المدمجػػة مػػل البييضػػة مفرغػػة النػػكاة، كذلػػؾ لتبػػدأ ىػػذه الخليػػة كيربػػاا

باالنقسػػػاـ ككأنيػػػا لقيحػػػة " زيجػػػكت" مككنػػػة مػػػف حيػػػكاف منػػػكي كبييضػػػة، كتتػػػكالى 
انقساماتيا حتى تصل إلى مرحلة البالستكال التي تحتكي علػى كتلػة الخاليػا الداخليػة 

لمتعددة القكد كالفاعلية، كبالتػالي يمكػف التي تتكافر فييا الخاليا الجذعية الجنينية ا
زرعيػػا كاسػػتنباتيا فػػي مػػزارع خاصػػة للحصػػكؿ منيػػا علػػى النسػػيج المطلػػكب كخاليػػا 

 القلب، كال بد، كالبنكرياس....الخ.  
كتمتاز ىذه الطريقة بأف الخاليا الجذعية الناتجػة عنيػا ت ػكف متطابقػة كراةيػًا        

رعػػت فػػي البييضػػة، ممػػا يحػػل مشػػكلة رفػػض مػػل الفػػرد الػػذي أخػػذت منػػو النػػكاة كز 
ا نسػػجة مػػف قبػػل الجيػػاز المنػػاعي، كمػػا يحػػدث فػػي المصػػادر ا خػػرد، كبالتػػالي 
نِّب المتلقيف ليذه الخاليػا المضػاعفات الناتجػة عػف اسػتخداـ العقػاقير المعالجػة  ت ج  س 
لرفض ا عضا  المزركعة، كىى مضاعفات خطيرة، كستكفر مليارات الػدكالرات التػي 

فػػا سػػنكيًا علػػى عػػالج عقػػاقير منػػل الػػرفض، كالتػػي يسػػتخدميا ماػػات ا الؼ فػػي تن
 . ٔ   العالـ أجمل ممف يحتاجكف إلى عمليات زرع ا عضا 

 النكع الةاني: االستنساخ الجنيني  االستتاـ :
                                           

، الخاليػا الجذعيػػة ٚٗ - ٗٗينظػر: الخاليػا الجذعيػػة كالقضػايا ا خالقيػػة الفقييػة د/ دمحم البػػار/  ٔ  
، مشػػػركعية الخاليػػػا الجذعيػػػة مػػػف الكجيػػػة الشػػػرعية ٔٓٔ - ٓٓٔنظػػػرة علميػػػة د/ صػػػالح ال ػػػريـ/

 – ٖٙ، االستنساخ البشري في الشػرع كالقػانكف د/ دمحم كاصػل/ٕٗٔلحاج/كا خالقيػػػػػػػػػػػػػػة د/ العربي ب
ـ، أحكػػػاـ اليندسػػػة ٕٕٓٓالمجلػػػد الةػػػامف عشػػػر  -العػػػدد الةػػػاني   –مجلػػػة جامعػػػة دمشػػػا  - ٖٚ

، الخاليػا الجذعيػة ٖٙٔ، أحكاـ الخاليا الجذعيػة د/عبداإللػو المػزركع/ٔٙٗالكراةية د/ سعد الشكيرخ/
 /.http://www.eajaz.org -مكقل اإلعجاز –
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كركمكسػػكمًا  ٖٕكىػػذا النػػكع مػػف االستنسػػاخ يػػتـ بتلقػػيح بييضػػة تحتػػكي علػػى       
 ٙٗكركمكسػػكمًا لينتجػػا بييضػػة ملقحػػة تحتػػكي علػػى  ٖٕبحيػػكاف منػػكي يحتػػكي علػػى

إلػى خليتػيف، ةػـ إلػى أربػل  -البييضػة الملقحػة  –كركمكسكمًا ، ةـ تنقسـ ىذه الخلية 
خاليػػا، ةػػـ تفصػػل ىػػذه الخاليػػا عػػف بعضػػيا الػػبعض كذلػػؾ بنذابػػة الغشػػا  البركتينػػي 

"،  Zona pellucida السػػكري المحػػيا بيػػذه الخاليػػا المسػػمى " زكنػػا بيلكسػػيدا " "
حاطػػة كػػل خليػػة منيػػا بمػػادة جديػػدة مػػف الطحالػػب البحريػػة إلصػػالح جػػدار الخاليػػا  كا 
المنفصػػلة، كتغطيتيػػا بحيػػث ال تفقػػد صػػالحيتيا، ةػػـ تؤخػػذ كػػل خليػػة مػػف ىػػذه الخاليػػا 
ا ربل كتستنسخ كل على حدة لتنتج أربل خاليا مرة ةانيػة كىكػذا، ككػل خليػة مػف ىػذه 

 نًا إذا كضعت في رحـ المرأة.   الخاليا صالحة  ف ت كف جني
كىذا النكع مف االستنساخ قد يكػكف بغػرض اإلنجػاب بحيػث تغػرس خليتػاف أك        

ةالث منيا في رحـ المرأة، كيحػتفل بالبػاقي فػي ةالجػات خاصػة لحفػل ىػذه الخاليػا، 
ذا تػـ الحمػل خيػر الزكجػاف  فنذا فشلت عملية الغرس أعيدت المحاكلػة مػرة أخػرد، كا 

ؼ ىػػذه الخاليػػا كبػػيف االنتفػػاع بيػػا فػػي البحػػث كالعػػالج، كقػػد يكػػكف ىػػذا بػػيف إتػػال
 . ٔ   االستنساخ مف البداية بغرض االنتفاع بيذه الخاليا في البحث كالعالج

 :االستنساخ البشري الحيكانيةانيًا: 

                                           

، ٔٛٔ  ينظػػػر: المػػػادة الكراةيػػػة الجينػػػكـ قضػػػايا فقييػػػة  سػػػتاذنا الػػػدكتكر/ دمحم رأفػػػت عةمػػػاف/ٔ  
 - ٜٜٔ/ٖاالستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كػل نػكع فػي الفقػو اإلسػالمي د/ حسػف علػي الشػاذلي

ي فػػي بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالم
ـ، ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعػدد العاشػر   –دكرتو العاشرة المنعقدة بجػدة بالممل ػة العربيػة السػعكدية 
بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث  - ٕٕٗ/ٖاالستنسػػاخ البشػػري بػػيف اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ د/ أحمػػد رجػػااي

مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر اإلسػالمي فػي دكرتػو العاشػرة المنعقػدة بجػدة 
ـ، أحكاـ اليندسة الكراةية د/ سػعد ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر  –بالممل ة العربية السعكدية 

 .ٜٖٙ - ٜٖ٘الشكيرخ/
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" البريطانيػة فػي التكصػل إلػى تخليػا جنػيف  نجح العلما  في جامعة " نيككاسل       
بقػرة بكاسػطة الحمػض النػككي  بشر كالحيػكاف، حيػث قػامكا بتلقػيح بييضػةىجيف مف ال

اإلنساني، كذلؾ بعػد إزالػة الصػفات الكراةيػة مػف البييضػة، كاسػتمر الجنػيف فػي الحيػاة 
ةالةة أياـ في إطار ا بحػاث العلميػة الخاصػة بعػدد مػف ا مػراض المستعصػية، كينػكي 

جنة بيػدؼ إجػرا  أبحػاث حػكؿ عػدد الباحةكف الحصكؿ على خاليا جذعية مف ىذه ا 
كبيػر مػف ا مػػراض كالسػكري، كجلطػػات الػدماغ، كغيرىػػا مػف ا مػػراض بيػدؼ التكصػػل 

 إلى عالج ليا.
 كقػػد ذكػػر العلمػػا  أف ا جنػػة الناتجػػة عػػف ىػػذه العمليػػة سػػت كف بشػػرًا بنسػػبة       
ا  يكمػًا، كسػػيككف ت ػكيف ىػذه ا جنػػة لغػرض إجػػر  ٗٔ، كأنػو سػيتـ إتالفيػػا بعػد %ٜٜ

البحكث فقا، كليس لت ػكف مصػدرًا للخاليػا الجذعيػة  غػراض عمليػات زرع ا نسػجة، 
أف سػػبب ت ػػكيف مةػػل ىػػذا النػػكع مػػف ا جنػػة ىػػك سػػد الحاجػػة إلػػى  - أيضػػاً  –كذكػػركا 

يضات البشػرية التػي ت ػكف مػادة  بحػاث الخاليػا الجذعيػة، كالتػي يجػدكف صػعكبة يالب
 . ٔ   في الحصكؿ علييا مف متبرعة

 
 

 
 

                                           

، ا جنػة ٗٗٔ - ٓٗٔ  ينظر: المادة الكراةية الجينـك البشري  سػتاذنا الػدكتكر/ دمحم رأفػت عةمػاف/ٔ  
مكقػػػػػػػػػل مصػػػػػػػػػرس  -البشػػػػػػػػػرية الحيكانيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف التجػػػػػػػػػارب العلميػػػػػػػػػة كالمعارضػػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػػػة 

http://www.masress.com مكقػػل  –/، ا جنػػة اليجينػػة بػػيف الطمػػكح العلمػػي كالقػػيـ ا خالقيػػة
 /.http://www.aljazeera.net -الجزيرة نت 
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 المطلب السادس
 مجاالت استخداـ الخاليا الجذعية

تستخدـ الخاليا الجذعية في العديد مف المجالت العالجية، كلعل مف  
 أبرزىا ما يلي:

 إعادة الكظااف المعتادة للخاليا، كا نسجة، كا عضا  التالفة: -ٔ
ذي جعػل يعتبر ىذا المجاؿ مف أىـ مجاالت استخداـ الخاليا الجذعية، كىك ال       

ليذه الخاليا أىمية كبرد في العالج، حيث إنو مف المتقرر أف ل جيػزة الحيكيػة فػي 
داخل الجسـ البشري كظااف عديدة كمختلفة، بحيث يختص كل جيػاز منيػا بكظيفػة 
حيكية يقـك بيا، كىذه ا جيزة الحيكية قد تتعرض لما يقلل مف كفا تيا، أك يمنعيػا 

ي بػػدكره إلػػى فقػػداف جػػز  ميػػـ مػػف كظػػااف الجسػػـ، مػػف أدا  كظاافيػػا، كىػػك مػػا يػػؤد
كالخاليا الجذعية يمكف أف تؤدي دكرًا ميمًا في إعادة تلؾ الكظااف الحيكية للجسـر 
كذلػػؾ لقػػدرتيا علػػى أف تعطػػي كافػػة أنػػكاع الخاليػػا كا نسػػجة كخاليػػا القلػػب، كال بػػد، 

 كال لى، كالدماغ، كالدـ كغيرىا.
ب بالحصكؿ على الخاليا الجذعية، سكا  أ انت مػف كتتـ معالجة العضك المصا       

المريض نفسو، أـ مف مصدر  خر مف مصادرىا المذككرة سلفًا، ةـ تحفز ىػذه الخاليػا 
علػػى الت ػػاةر كاالنقسػػاـ كالتحػػكؿ إلػػى خاليػػا متخصصػػة، ةػػـ تػػزرع فػػي أنسػػجة العضػػك 

عادتػو  دا  كظيفتػو ال حيكيػة فػي المصاب، فتعمل على إصالح الخلل الػذي أصػابو، كا 
 الجسـ. 
كقػػد ذكػػر العلمػػا  أف الخاليػػا الجذعيػػة فتحػػت بابػػًا كاسػػعًا فػػي عػػالج كةيػػر مػػف        

ا مػػراض المستعصػػية كػػا مراض التػػي تصػػػػػػػػػػيب الجيػػاز العصػػبي، كمنيػػا: مػػػرض 
الشػػػػػػػػػػػػػػلل الرعػػػػػػػػػاش " باركنسػػكف "، كمػػرض الزىػػايمر  فقػػداف الػػذا رة  ، كمػػرض 

صػػػابات النخػػػاغ الشػػػككي، كأمػػػراض القلػػػب، كأمػػػراض ال بػػػد، السػػػكتة ا لدماغيػػػة، كا 
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كأمراض ال لى، كأمػراض الػدـ كالجيػاز المنػاعي، كمػرض السػكري، كأمػراض العظػاـ، 
كمنيػػػا: التيػػػاب المفاصػػػل العظمػػػي، كالتيػػػػػاب المفاصػػػل الرايػػػػػػػػػػاني " الركماتايػػػد "، 

 .  ٔ  كىشاشة العظاـ، كأمراض السرطاف كغيرىا
حداث العمليات المناعية في الجسـ: -ٕ  إةارة كا 

مػػف المجػػاالت التػػي يمكػػف اسػػتخداـ الخاليػػا الجذعيػػة فييػػا إحػػداث العمليػػات        
المناعية في الجسـ البشري، كىذه العمليات المناعية التي يمكف للخاليا الجذعية أف 

 تقـك بيا ةالةة أنكاع، كىي كما يلي:
يػدؼ إلػى تقليػل مناعػة الجسػـ البشػرير كذلػؾ ليػتمكف النكع ا كؿ: العمليػات التػي ت

مػػف اسػػتقباؿ ا عضػػا  المزركعػػة، كتيػػدؼ بالتػػالي إلػػى التقليػػل أك االسػػتغنا  عػػف 
 العقاقير المةبطة للمناعة، كالتي ليا مضاعفات كةيرة.

النكع الةاني: العمليات التي تحدث في الجسـ البشري مناعة ذاتية لػبعض ا مػراض، 
 قتيف:كىذه تتـ بطري

الطريقػػة ا كلػػى: إيجػػاد غريسػػة مػػف الخاليػػا الجذعيػػة مكجيػػة ضػػد الخاليػػا السػػرطانية 
 لشخص مصاب بالسرطاف، كذلؾ حتى ال تصيب الخاليا السرطانية الخاليا السليمة.

                                           

، الخاليا الجذعيػة ٕٔ - ٕٓ  ينظر: الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقية الفقيية د/ دمحم البار/ٔ  
، مشػػركعية الخاليػػا الجذعيػػة مػػف الكجيػػػة الشػػرعية ٛٓٔ - ٘ٓٔنظػػرة علميػػة د/ صػػالح ال ػػريـ/

، ٚ، الخاليػػػػا الجذعيػػػػة د/عبػػػػدالعزيز السػػػػكيلـ/ٕٕٔ - ٕٔٔكا خالقيػػػػػػػػػػػػػػػة د/ العربػػػػي بلحػػػػاج/
بحث منشػكر ضػمف أبحػاث  - ٓٗ – ٖٛمستجدات بحكث الخاليا الجذعية د/ ماىر دمحم شحاتة /

إصدار  مدينة  -العدد أربل كتسعكف  –ة العلـك كالتقنية مجل –ندكة الخاليا الجذرية نكاح أخالقية 
ـ، أحكػػػػػاـ اليندسػػػػػة الكراةيػػػػػة د/ سػػػػػعد ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔالملػػػػػؾ عبػػػػػدالعزيز للعلػػػػػـك كالتقنيػػػػػة 

، الخاليػػػا الجذعيػػػة ٖٙٔ، أحكػػػاـ الخاليػػػا الجذعيػػػة د/عبداإللػػػو المػػػزركع/ٚ٘ٗ - ٗ٘ٗالشػػػكيرخ/
 .ٓ٘ – ٕٗإسالمي د/ إيماف مصطفى/كأةرىا على ا عماؿ الطبية كالجراحية مف منظكر 
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الطريقة الةانية: إيجاد غريسة مػف الخاليػا الجذعيػة مكجيػة ضػد الخاليػا المحتكيػة علػى 
، ك  ال يمكػف القضػا  علييػا إال بالقضػا  علػى خاليػا الجسـػ فيركسات مكجكدة في الجسـػ

 السليمة. 
النكع الةالث: العمليػات التػي تيػدؼ إلػى تجديػد الجيػاز المنػاعي أك اسػتبدالو، كذلػؾ 

 . ٔ   عند تلفو بكاسطة ا مراض المناعية الشديدة
 ت كيف ا عضا  الحيكية: -ٖ

جػػػاالت الكاعػػػدة السػػػتخدامات يعتبػػػر مجػػػاؿ ت ػػػكيف ا عضػػػا  الحيكيػػػة مػػػف الم         
الخاليا الجذعية، كقد تكصػل فريػا مػف العلمػا  مػف جامعػة " نيككاسػل " البريطانيػة إلػى 
ت ػػكيف كبػػد بشػػري عػػف طريػػا خاليػػا جذعيػػة مسػػتخرجة مػػف الحبػػل السػػري، كذكػػركا أنػػو 
يمكػػف اسػػتخداـ ىػػذه ا عضػػا  المت املػػة فػػي عػػالج المرضػػى الػػذيف يعػػانكف مػػف فشػػل 

سػػـػ عػػف أدا  كظاافيػػػا، كذلػػؾ بزرعيػػا مكػػػاف ا عضػػا  المعطكبػػػة، بعػػض أعضػػا  الج
كاالسػػتغنا  بشػػكل نيػػااي عػػف البحػػث عػػف المتبػػرعيف با عضػػا ر كذلػػؾ  ف ا عضػػا  
المت كنة مف الخاليا الجذعية ت كف أ فػأ بكةيػر مػف تلػؾ المػأخكذة مػف المتبػرعيف، كذلػؾ 

ـ ىػػػذه ا عضػػػا  ال لعػػػدـ رفػػػض الجسػػـػ ليػػػا، كمػػػف ةػػـػ فػػػنف المرضػػػى الػػػذيف تػػػزرع ليػػػ
يحتػػػاجكف لتنػػػاكؿ أدكيػػػة تقليػػػل المناعػػػة التػػػي يتناكليػػػا عػػػادة مػػػف يزرعػػػكف ا عضػػػا  

 .   ٕ المأخكذة مف المتبرعيف، كالتي يككف ليا  ةار كمضاعفات جانبية كةيرة 
 المعالجة الجينية ل مراض الكراةية: -ٗ

الحاملػػػػة  تكسػػكماالخاليػػا الجذعيػػة كبقيػػة خاليػػا الجسػػـ تحتػػكي علػػى ال ركم       
للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد الكراةية " الجينات "، كحيث إنيا مادة خلكية يمكػف الػتحكـ فػي مادتيػا 

                                           

، أحكػاـ الخاليػا الجذعيػة ٕٔ  ينظر: الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقيػة الفقييػة د/ دمحم البػار/ٔ 
 . ٕٖد/عبداإللو المزركع/

، أحكػاـ الخاليػا الجذعيػة ٖٛينظر: مسػتجدات بحػكث الخاليػا الجذعيػة د/ مػاىر دمحم شػحاتة /  ٕ 
 .ٖٙٔد/عبداإللو المزركع/
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الكراةية، فيذا يمػنح ا طبػا  إمكانيػة معالجػة ا مػراض الكراةيػة فيمػا يعػرؼ بػالعالج 
فػاؿ الجيني، كذلؾ كما في حالة معالجػة نقػص إنػزيـ ا دينػكزيف، كالػذي يصػيب ا ط

كيؤدي إلى كفاتيـ، ككػذا معالجػة ا مػراض الكراةيػة المتنقلػة عبػر جػيف كاحػد، كىػي 
أمػػراض ال حصػػر ليػػا، منيػػا مػػا ىػػك كراةػػي سػػااد، كمنيػػا مػػا ىػػك كراةػػي متنحػػي، أك 

، كالخاليػا الجذعيػة يمكػف أف تحقػا فػي المسػتقبل نجاحػًا Xمنتقل عبػر كركمكسػـك 
 .    ٔ   كبيرًا في ىذا النكع مف العالج

 معرفة المتغيرات التي تحدث في الجسـ البشري كأسبابيا: -٘
مف المجاالت الميمة التي يمكف استخداـ الخاليا الجذعية فييا التعػرؼ علػى        

 مسببات المتغيرات التي تحدث في الجسـ البشري، كمف ذلؾ ما يلي:
 معرفة أسباب ا مراض المميتة: -أ

لػػػى الخاليػػػا الجذعيػػػة علػػػى معرفػػػة ا سػػػباب تسػػػاعد ا بحػػػاث التػػػي تجػػػرد ع       
الفسػػيكلكجية التػػي تػػؤدي إلػػى ا مػػراض الفتا ػػة، كالتػػي تػػؤدي إلػػى المػػكت غالبػػًا، 

 كالسرطاف الذي يحدث بسبب انقساـ الخاليا كتخصصيا غير الطبيعي. 
 معرفة أسباب التشكىات الخلقية:     -ب

ىات الخلقية، سػكا  أ انػت تتعرض بعض ا جنة أةنا  نمكىا إلى بعض التشك        
ظاىريػػػة أـ داخليػػػة، كذلػػػؾ  سػػػباب متعػػػددة يعػػػكد بعضػػػيا إلػػػى فسػػػيكلكجية الخليػػػة 
كطريقة ت كنيا كبناايا، كيمكف معرفة سبب ذلؾ مف خالؿ ا بحػاث كالدراسػات التػي 
تجرد على الخاليا الجذعية، كما يمكف مف خالؿ ىذه ا بحاث معرفة أسػباب حػدكث 

 ف الحاالت التي ال يعرؼ ليا سبب كاضح.اإلجياض في كةير م
 معرفة ا سباب التي تؤدي إلى تخصص الخاليا: -ج

                                           

، الخاليػا الجذعيػة نظػرة ٕٔ  ينظػر: الخاليػا الجذعيػة كالقضػايا ا خالقيػة الفقييػة د/ دمحم البػار/ٔ 
 .ٜٓٔ – ٛٓٔعلميػػػػػػػػػة د/ صالح ال ريـ/
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تساعد ا بحاث التػي تجػرد علػى الخاليػا الجذعيػة علػى معرفػة العكامػل التػي        
تؤدي إلى نمكىا كتحكليا إلى خاليا متخصصة، فيذه الخاليا تتحكؿ إلى أنكاع كةيػرة 

نيا ما يتحكؿ إلى خاليا قلبية، كمنيا ما يتحكؿ إلى خاليػا نكعًا، فم ٕٕٓتبلغ قرابة 
 .  ٔ عصبية، كمنيا ما يتحكؿ إلى أنكاع مختلفة كمتعددة مف أنكاع الخاليا اإلنسانية

 تطكير العقاقير الطبية كاختبار مدد تأةيرىا:  -ٙ
مف المجاالت الميمة التػي يمكػف اسػتخداـ الخاليػا الجذعيػة فييػا ىػك اختبػار        

فاعليػػة ككفػػا ة المركبػػات الدكاايػػة، حيػػث إف اختبػػار فاعليػػة ا دكيػػة علػػى الخاليػػا 
الجذعية قبل استخداميا علػى اإلنسػاف يمةػل كسػيلة أ ةػر أمانػًا كأ ةػر فاعليػة، كيػتـ 
ذلؾ مف خالؿ اختبػار ىػذه المركبػات الدكاايػة كدراسػة مػدد تأةيرىػا ك ةارىػا الجانبيػة 

منتقاة مف الخاليا الجذعية، ةـ االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى على الخطكط الخلكية المعينة ال
التجارب على الحيكاف، كفي النياية إجػرا  التجػارب علػى اإلنسػاف، كذلػؾ يػكفر كقتػًا 
كجيػػدًا، كيجنػػب ال ةيػػر مػػف ا عػػراض الجانبيػػة، كمػػا أنػػو سػػكؼ يمكػػف البػػاحةيف مػػف 

ظػػرًا ل ػػكف الخاليػػا اختبػػار ا دكيػػة علػػى أنػػكاع عديػػدة مػػف الخاليػػا المختلفػػة، كذلػػؾ ن
 .    ٕ  الجذعية ىي أصل جميل خاليا اإلنساف كمنشأىا

 
 

                                           

، ٚ، الخاليػػا الجذعيػػة د/عبػػدالعزيز السػػكيلـ/ٗ٘ٗ  ينظػػر: أحكػػاـ اليندسػػة الكراةيػػة د/ سػػعد الشػػكيرخ/ٔ 
، الخاليػػا الجذعيػػة كأةرىػػا علػػى ا عمػػاؿ الطبيػػة كالجراحيػػة مػػف ٖٖمػػزركع/أحكػػاـ الخاليػػا الجذعيػػة د/عبػػد ال

 .ٔٗ – ٓٗمنظكر إسالمي د/ إيماف مصطفى/
، ٚ، الخاليػػا الجذعيػػة د/عبػػدالعزيز السػػكيلـ/ٗ٘ٗ  ينظػػر: أحكػػاـ اليندسػػة الكراةيػػة د/ سػػعد الشػػكيرخ/ٕ 

، ٜٓٔظػػرة علميػػة د/ صػػالح ال ػػريـ/، الخاليػػا الجذعيػػة نٖٗأحكػػاـ الخاليػػا الجذعيػػة د/عبداإللػػو المػػزركع/
 .ٖٕتطبيقات الخاليا الجذرية د/ سمير عباس/
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 المطلب السابل
 مخاطر العالج بالخاليا الجذعية

العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة ت تنفػػو بعػػض المخػػاطر التػػي ينبغػػي علػػى المختصػػيف        
 مراعاتيا كاالحتراز منيا، كىي كما يلي:

ريض للخاليػػا الجذعيػػة التػػي زرعػػت فيػػور كذلػػؾ رفػػض الجيػػاز المنػػاعي لجسػػـ المػػ -ٔ
 نيا مختلفة عف خالياه، كبالتالي يمكف أف يرفضػيا الجيػاز المنػاعي كمػا يحػدث فػي 
عمليات زرع ا عضا ، إال أف ىذه المشكلة يمكف التغلب علييا، كذلؾ بػأف تؤخػذ ىػذه 

 الخاليا مف الشخص ذاتو، أك مف ا جنة البا رة في مرحلة البالستكال. 

أف الخاليا الجذعية قد تتحكؿ إلى خاليا سرطانية، كذلؾ نتيجة لتعرضػيا للتناسػخ  -ٕ
 المت رر الذي قد يزيد في بعض الحاالت عف مااة مرة.

فػي الخاليػا الجذعيػة  –أيضػًا  –أف العيكب الكراةية في الخاليا قد ت ػكف مكجػكدة  -ٖ
 . ٔ مما يجعليا غير صالحة لعملية النقل 

                                           

، الحكػـػ الفقيػي إلجػرا  التجػػارب ٜٗ  ينظػر: الخاليػا الجذعيػة كالقضػػايا ا خالقيػة الفقييػة د/ دمحم البػار/ٔ 
 ـ.ٕٗٔٓ -ق ٖ٘ٗٔطبعة خاصة بالمؤلف  -ٜٔ -ٛٔعلى الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/
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 يادلبحث الثاً
 حكن استخذام الٌطف البششية الفائضة عي احلاجة

 يف العالج باخلاليا اجلزعية 
 تمييد:  

النطف البشرية الفااضة عف الحاجة يػتـ الحصػكؿ علييػا مػف خػالؿ عمليػات        
، أك ما يعرؼ بأطفاؿ ا نابيب، كاسػتخداـ ىػذه النطػف  ٔ التلقيح الصناعي الخارجي 
يةير بعػض المشػا ل الفقييػة التػي تحتػاج إلػى تجليتيػا  في العالج بالخاليا الجذعية

كبياف حكـ الشرع فييا، كذلؾ كحكـ التلقيح الصناعي الخارجي، كحكـ تجميد النطف 
البشرية الفااضة عف الحاجة، كحكـ استخداميا فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة، كىػذا 

 ما سنحاكؿ تجليتو كتكضيحو في المطالب ا تية: 
 مفيـك التلقيح الصناعي الخارجي، كصكره، كضكابطو، ككيفيتو. المطلب ا كؿ:

 المطلب الةاني: حكـ تجميد النطف البشرية الفااضة عف الحاجة.
المطلػػب الةالػػث: حكػػـ اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية الفااضػػة عػػف الحاجػػة فػػي العػػالج 

 بالخاليا الجذعية.
الحاجػػة فػػي العػػالج المطلػػب الرابػػل: ضػػكابا اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية الفااضػػة عػػف 

 بالخاليا الجذعية.

                                           

لقػػيح الصػػناعي الخػػػارجي ىػػك أحػػد نػػػكعي التلقػػيح الصػػناعي، كالنػػػكع الةػػاني ىػػك التلقػػػيح الت  ٔ 
الصناعي الداخلي، كبما أف ىذا النكع ال يترتب عليو كجكد نطف بشرية فااضة عف الحاجػة يمكػف 
اسػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة، فػػنف محػػل البحػػث ال يقتضػػيو، لػػذا سػػكؼ أقصػػر البحػػث 

لتلقيح الصناعي الخارجي، باعتباره مصدر الحصكؿ على النطػف البشػرية الفااضػة كالدراسة على ا
 عف الحاجة.
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 المطلب ا كؿ
 مفيـك التلقيح الصناعي الخارجي، ككيفيتو، كصكره، كضكابطو.

 كيتضمف أربعة فركع:
 الفرع ا كؿ: مفيـك التلقيح الصناعي الخارجي.
 الفرع الةاني: كيفية التلقيح الصناعي الخارجي.
 حكميا.الفرع الةالث: صكر التلقيح الصناعي الخارجي ك 
  الفرع الرابل: ضكابا التلقيح الصناعي الخارجي.
 

 الفرع ا كؿ

 مفيـك التلقيح الصناعي الخارجي
التلقيح الصناعي الخارجي: ىك الذي يتـ فيو تلقيح البييضة مف المرأة خػارج        

جيازىػػا التناسػػلي، كيػػتـ التلقػػيح بمػػا  الػػذكر، فػػنذا مػػا تػػـ التلقػػيح أعيػػدت البييضػػات 
 .   ٔ إلى رحـ المرأة أك رحـ امرأة أخرد  الملقحة
كىذا النكع مف التلقيح يتـ اللجك  إليو عند كجػكد مشػا ل طبيػة تعػكؽ مسػار        

التلقيح الطبيعي بيف الرجل كالمرأة بسبب يرجل إلييما معًا أك إلى أحدىما، كذلؾ كما 
ا نابيػػب، لػػك كانػػت المػػرأة مصػػابة بػػأمراض ا نابيػػب، كىػػذه ا مػػراض تشػػمل قفػػل 

                                           

 –ط دار القلػـ  - ٖٔٗينظر: الطبيب أدبو كفقيو د/ زىير أحمد السباعي، د/ دمحم على البػار/  ٔ 
ـ، التلقػيح ٖٜٜٔ -قٖٔٗٔالطبعة ا كلػى  –لبناف  –بيركت  –سكريا، الدار الشامية  -دمشا 

ط دار الفكر الجػامعي  - ٖٔٔناعي بيف أقكاؿ ا طبا  ك را  العلما  د/ أحمد دمحم لطفي أحمد/الص
ـ، الحكػػـ الشػػرعي فػػي إسػػقاط العػػدد الزااػػد مػػف ٕٙٓٓالطبعػػة ا كلػػى  -مصػػر  –اإلسػػكندرية  –

مػؤتمر الفقػو اإلسػالمي  - ٕٓٓٔ/ٖا جنة الملقحػة صػناعيًا د/ أسػما  فتحػي عبػدالعزيز شػحاتو 
 ـ.ٕٓٔٓ-قٖٔٗٔجامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسالمية  -الةاني
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كاستاصػػػاليا جراحيػػػًا، كتشػػػكيييا بسػػػبب االلتيابػػػات أك العيػػػكب الخلقيػػػة، مػػػل عػػػدـ 
إمكانيػػة إصػػالحيا جراحيػػًا، أك كانػػت المػػرأة لػػدييا إفػػرازات فػػي عنػػا الػػرحـ معاديػػة 
للحيكانػػات المنكيػػة تػػؤدي إلػػى إىال يػػا، أك كانػػت مصػػابة بانتبػػاذ بطانػػة الػػرحـ، أك 

يكانات المنكية عند الرجل  قلة الحيكانػات المنكيػة، كانت ىناؾ عيكب شديدة في الح
قلة الحركة، كةرة الحيكانات المنكية الميتة....إلخ ، ككذا يلجأ إلى التلقيح الصػناعي 

 .  ٔ  الخارجي في حاالت العقـ مجيكلة السبب
 الفرع الةاني 

 كيفية التلقيح الصناعي الخارجي
تػػتـ بصػػكرة مرضػػية كتنػػتج  ةارىػػا  عمليػػة التلقػػيح الصػػناعي الخػػارجي حتػػى       

 المرجكة منيا، البد مف مركرىا بالخطكات ا تية: 
يقػػػـك الطبيػػػب المعػػػالج بتنشػػػيا مبػػػيض المػػػرأةر كذلػػػؾ إلنتػػػاج عػػػدد كبيػػػر مػػػف  -ٔ

البييضػػػات، ةػػػـ اسػػػتخراجيا كتيياتيػػػا للتلقػػػيح، كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تنػػػاكؿ المػػػرأة 
بيل، فػنذا أكشػكت البييضػات علػى منشطات التبكيض على مدد ةالةة إلػى أربػل أسػا

النضػػكج، يػػتـ اسػػتخراجيا مػػف المبػػيض بػػنبرة دقيقػػة مكجيػػة با شػػعة التليفزيكنيػػة، 
كيتراكح عددىا في الغالػب مػا بػيف ةػالث كعشػر بييضػات، كلػيس بييضػة كاحػدة كمػا 

                                           

، أطفػاؿ ا نابيػب بػيف العلـػ ٖ٘ٗ - ٖٗٗ  ينظر: الطبيب أدبو كفقيو د/ زىير السػباعي، د/ دمحم البػار/ٔ 
الطبعػػة  -ا ردف  -عمػػاف  –ط دار البيػػارؽ، الػػدار العربيػػة للعلػػـك  - ٖٛكالشػػريعة د/ زيػػاد أحمػػد سػػالمة/

ـ، ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسػا  فػي الفقػو اإلسػالمي د/ دمحم خالػد منصػكر/ ٜٜٙٔ -ق ٚٔٗٔا كلى 
ـ، التلقػػػػػػيح ٜٜٜٔ -ق ٜٔٗٔالطبعػػػػػػة ا كلػػػػػػى  –ا ردف  –عمػػػػػػاف  –ط دار النفػػػػػػااس  –ٜٚ - ٛٚ

ط دار  - ٗٙ – ٖٙالصػػػناعي بػػػيف الشػػػريعة اإلسػػػالمية كالقػػػكانيف الكضػػػعية د/ شػػػكقي زكريػػػا الصػػػالحي/
ـ، التلقػػيح الصػػناعي بػػيف أقػػكاؿ ا طبػػا  ك را  العلمػػا  د/ أحمػػد دمحم ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالنيضػػة العربيػػة 

 .ٕٔٔ - ٜٔٔلطفي أحمد/
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ىك المعتاد في التبكيض الطبيعي، كيككف ذلؾ حسػػػػب سف المرأة ككفػا ة التبػكيض 
بػو سػاال  Petri dishكضػل ىػذه البييضػات كػػػل منيػا فػي طبػا بيتػري لدييا، ةـ ت

 فسيكلكجي مناسب لبقا  البييضة كنمكىا.
بعد االنتيػا  مػف اسػتخراج البييضػات تبػدأ عمليػة تحضػير الحيكانػات المنكيػة،  -ٕ

مػػا مػػف الخصػػية إذا انعػػدمت فػػي السػػاال المنػػكي،  كذلػػؾ إمػػا مػػف السػػاال المنػػكي، كا 
عػزؿ الحيكانػات المنكيػة مػف السػاال المنػكي، كتنقيتيػا مػف  كيحصل ذلػؾ مػف خػالؿ
 الشكااب كالمكاد الضارة. 

بعد االنتيا  مف الخطكتيف السػابقتيف تبػدأ عمليػة تلقػيح البييضػات بالحيكانػات  -ٖ
المنكية الخاصة بالزكج، كذلؾ بكضعيا في ا طباؽ المخصصة لذلؾ مل البييضات، 

ت الملقحػة المككنػة مػف التحػاـ نػكاة البييضػة كنػكاة فنذا ما تـ التلقيح تركت البييضػا
الحيػػكاف المنػػكي لتنقسػػـ انقسػػاماتيا المعركفػػة، فتصػػبح الخليػػة خليتػػيف، كالخليتػػاف 
أربعًا، كا ربل ةماني، كتدخل فيما يعرؼ باسـ مرحلػة التكتػة، ةػـ تتحػكؿ ىػذه التكتػة 

ضػػات الملقحػػة فػػي إلػػى مػػا يعػػرؼ بػػال رة الجرةكميػػة، كالمػػدة التػػي تبقػػى فييػػا البيي
ا طبػػاؽ ال تتعػػدد خمسػػة أيػػاـ، يػػتـ خالليػػا مراقبػػة نمػػك البييضػػات الملقحػػة، كذلػػؾ 

 للتأ د مف سالمة تلقيحيا، كاختيار أقكاىا كأفضليا لغرسيا في رحـ الزكجة .  
بعد االنتيا  مػف عمليػة التلقػيح يقػـك الطبيػب المعػالج بنقػل لقيحتػيف أك ةػالث  -ٗ

ـ الزكجة، كيتـ النقل بكاسػطة أنبػكب قسػطرة مخصصػة ليػذا مف ىذه اللقااح إلى رح
الغرض، كتمتاز بككنيا دقيقة كلينػة للغايػة، كذلػؾ حتػى ال تسػبب أي أضػرار ل جنػة 
أك لبطانػػػة الػػػرحـ، كبعػػػد النقػػػل تبػػػدأ ىػػػذه اللقػػػااح باالنػػػدماج داخػػػل الػػػرحـ كمتابعػػػة 

 .      ٔ االنقسامات لت كيف الجنيف 

                                           

بحػث منشػكر  -ٕٕٚ - ٕٔٚ/ٔينظر: التلقيح الصػناعي كأطفػاؿ ا نابيػب د/ دمحم علػي البػار  ٔ 
نيػػة ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو الةا
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يضػات الملقحػة بعػد عمليػة التلقػيح يحػتفل بػو فػي ةالجػات كالفااض مػف البي       
مخصصػػة لػػذلؾ، كذلػػؾ تحسػػبًا لفشػػل عمليػػة الغػػرس فػػي الػػرحـ، فػػنذا فشػػلت أعيػػدت 
المحاكلة مرة أخرد، أما إذا نجحت كتـ الحمل خير الزكجػاف بػيف تركيػا للمػكت دكف 

لػؾ مكلػف نفل أك حاجة، كبيف تجميدىا كاالحتفاظ بيا فػي بنػكؾ النطػف كا جنػة، كذ
ليما، كبيف إتالفيا كاالنتفاع بيا في البحث العلمي كالعػالج، كالخيػار الةػاني كالةالػث 
محػػػل اخػػػتالؼ بػػػيف العلمػػػا  المعاصػػػريف، كلػػػذا سػػػيتعيف علينػػػا بيػػػاف حكميمػػػا فػػػي 

 المطلبيف ا تييف. 
 

                                                                                                           

ـ، االستنسػػػاخ ٜٙٛٔ -ق ٚٓٗٔالعػػػدد الةػػػاني  –المنعقػػػدة بجػػػدة بالممل ػػػة العربيػػػة السػػػعكدية 
 -ط دار الفكػر العربػي  - ٕٖٕكاإلنجاب بيف تجريب العلما  كتشريل السما  د/ كاـر السيد غنيـ/

ق، اإلنجاب الصػناعي أحكامػو القانكنيػة كحػدكده الشػرعية ٛٔٗٔالطبعة ا كلى  –مصر –القاىرة 
ـ، فقػػو النػػكازؿ د/ دمحم بػػف حسػػيف ٜٜٓٔط مطبكعػػات جامعػػة ال كيػػت -ٖٚ/ دمحم المرسػػي زىػػرة /د

الطبعػػػػة الةانيػػػػة  -الممل ػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية  –ط دار ابػػػػف الجػػػػكزي  -ٙٛ - ٘ٛ/ٗالجيزانػػػػي
 – ٔٚ، التلقػيح الصػناعي بػػيف العلػـ كالشػػريعة ل سػتاذ/ سػػعيد كػاظـ العػػذاري/ـٕٙٓٓ -قٕٚٗٔ

ق، أحكػػػاـ ٜٕٗٔـ  الطبعػػػة ا كلػػػى  -العػػػالمي للدراسػػػات اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية  د ط المركػػػز  - ٖٚ
 .  ٚٗ - ٙٗالخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/
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 الفرع الةالث
 صكر التلقيح الصناعي الخارجي كحكميا

تلقػيح الصػناعي الخػارجي سػبل صػكر، كىػي كمػا ذكر العلمػا  المعاصػركف لل       
الصكرة ا كلى: أف يككف الحيػكاف المنػكي مػف الػزكج كالبييضػة مػف الزكجػة، يلي:      

كيتـ تلقيحيما في أنبكب اختبار، كبعد التلقيح تغرس البييضة الملقحػة فػي رحـػ الزكجػة 
فػالكب يمنػل كيلجأ إلى ىذه الصػكرة فػي حالػة كجػكد خلػل فػي قنػاة  صاحبة البييضة،

كىذه الصكرة اختلػف العلمػا  المعاصػركف  ، ٔ  كصكؿ البييضة مف المبيض إلى الرحـ
 في حكميا، كليـ في ذلؾ قكالف:  

 القكؿ ا كؿ:
ذىػػب جميػػكر العلمػػا  المعاصػػريف إلػػى جػػكاز إجػػرا  ىػػذه الصػػكرة مػػف التلقػػيح        

يػػذا: الشػػيخ محمػػكد الصػػناعي الخػػارجي بشػػركط كضػػكابا معينػػة، كمػػف أبػػرز القػػااليف ب
شػػلتكت، كالشػػيخ جػػاد الحػػا علػػي جػػاد الحػػا، كالشػػيخ مصػػطفى الزرقػػا، كالشػػيخ بػػدر 
المتكلي عبدالباسا، كالدكتكر صالح الفكزاف، كالدكتكر عبدال ريـ زيػداف، كالػدكتكر كىبػة 
الزحيلي، كىذا ىك مػا قػرره مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػػػػػػػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي فػي 

 .   ٕ ـ ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔػػػػو الةامنة المنعقدة دكرت
                                           

مف الدكرة ا كلى إلى  –قرارات المجمل الفقيي اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي   ينظر: ٔ 
، أطفػاؿ ا نابيػب بػيف العلػـ ت  -الطبعػة الةانيػة  د  - ٗٙٔ/مكة المكرمة -الدكرة السابعة عشر 

، ا حكػػاـ الطبيػػة المتعلقػػة بالنسػػا  فػػي الفقػػو اإلسػػالمي د/ دمحم ٜٛ - ٛٛكالشػػريعة د/ زيػػاد سػػالمة/
، التلقيح الصناعي بػيف الشػريعة اإلسػالمية كالقػػػػػػػػػػػػكانيف الكضعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة د/ شػكقي ٖٜخالد منصكر/

 .ٓٚ/ٗ، فقو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازؿ " دراسػػػػػػػػة تأصيلية تطبيقية "  د/ دمحم الجيزانيٓٚ/الصالحي
، الفتػاكد ٚٙٔ – ٙٙٔقرارات المجمل الفقيي اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسػالمي/  ينظر: ٕ 

ط دار  - ٕٔٛدراسة لمشػكالت المسػلـ المعاصػر فػي حياتػو اليكميػة العامػة للشػيخ محمػكد شػلتكت/
ـ، فتػكد الشػيخ جػاد الحػا ٕٗٓٓ -ق ٕٗٗٔالطبعة الةامنة عشر  -مصر   –القاىرة  -الشركؽ 
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ٖٛٓ 

القػػكؿ الةػػاني: ذىػػب بعػػض العلمػػا  المعاصػػريف إلػػى عػػدـ جػػكاز التلقػػيح الصػػناعي 
الخػػارجي بجميػػل صػػكره، كممػػف قػػاؿ بيػػذا مػػف العلمػػا : الشػػيخ عبػػدالحليـ محمػػكد، 

 .  ٔ كالشيخ رجب التميمي، كالشيخ دمحم إبراىيـ شقرة، كالشيخ عبداللطيف الفرفكر 
 ا دلة: 

أدلػة القػكؿ ا كؿ: اسػتدؿ أصػحاب القػػكؿ ا كؿ القػاالكف بجػكاز إجػرا  ىػذه الصػػكرة 
 مف التلقيح الصناعي الخارجي بالقياس، كالمعقكؿ:

أكاًل: القياس: قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي بجامل أف كاًل منيما قػد 
 . ٔ تـ في إطار الزكجية، كقصد بو تحصيل النسل 

                                                                                                           

مفتي جميكرية مصر العربية كشيخ ا زىػر ا سػبا الػكاردة فػي كتػاب  –رحمو هللا  –على جاد الحا 
 -ق ٓٓٗٔمصػػػػر -ط المجلػػػػس ا علػػػػى للشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية  - ٖٕٖٔ/ٜالفتػػػػاكد اإلسػػػػالمية 

الطبعػػػػة  -سػػػػكريا  –دمشػػػػا  -ط دار القلػػػػـ  – ٕٕٛ، فتػػػػاكد الشػػػػيخ مصػػػػطفى الزرقػػػػا/ـٜٓٛٔ
 - ٜٖٔ/ٜـ، المفصل في أحكػاـ المػرأة كالبيػت المسػلـ د/عبػدال ريـ زيػدافٜٜٜٔ -ق ٕٓٗٔا كلى

ـ، الفقػػػو اإلسػػػالمي ٜٜٚٔ -ق ٚٔٗٔالطبعػػػة الةالةػػػة  -لبنػػػاف  –بيػػػركت  –ط مؤسسػػػة الرسػػػالة 
 -الطبعػػة الةانيػػة عشػػرة  د  -سػػكريا  –دمشػػا  -ط دار الفكػػر  – ٜ٘٘/ٖكأدلتػػو د/ كىبػػة الزحيلػػي

، ا حكػػاـ الطبيػة المتعلقػػة بالنسػا  فػػي ٜٛت ، أطفػاؿ ا نابيػػب بػيف العلػػـ كالشػريعة د/ زيػػاد سػالمة/
، الخاليػػػا الجذعيػػػة كأةرىػػػا علػػػى ا عمػػػاؿ الطبيػػػة ٜٗ - ٖٜالفقػػػو اإلسػػػالمي د/ دمحم خالػػػد منصػػػكر/

 .ٕ٘ٔ - ٖٕٔد/إيماف مصطفى/
 -مصػػػػر  –القػػػػاىرة  –ط دار المعػػػػارؼ  - ٕ٘ٗ  ينظػػػػر: فتػػػػاكد الشػػػػيخ عبػػػػدالحليـ محمػػػػكد/ٔ 

بحػث  - ٜٖٓ/ٔت ، أطفاؿ ا نابيب للشيخ رجب التميمػي -الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخامسػػػػػػػػػػػػػػػػة  د 
ر اإلسػالمي فػي دكرتػػو منشػكر ضػمف أبحػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتم

ـ، ا حكػػاـ ٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔالعػػدد الةػػاني  -الةانيػػة المنعقػػدة بجػػدة بالممل ػػة العربيػػة السػػعكدية 
، التلقيح الصناعي بيف العلػـ ٜٗالطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/

 . ٙٛ - ٘ٛكالشريعة ل ستاذ/ سعيد كاظـ العذاري/
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 ةانيًا: المعقكؿ: كذلؾ مف ةالةة أكجو:
 قػاؿ  الكجو ا كؿ: أف الشريعة اإلسالمية حةت على التداكي مف جميػل ا مػراض،

ك ا   : "  ا   ك الػدث ؿ  الػدث ك ا ً  ،ِإفث سث  أ ْنػز  ا إ د  ع ػل  ِل  ػلِّ د  ج  ـإ  ،ك  ػر ا ْكا ِبح  اك  ْكا كال ت ػد  اك  ،  ٕ "  ف ت ػد 
لتي حةت الشػريعة اإلسػالمية علػى التػداكي منػو، ف ػاف عالجػو كالعقـ مف ا مراض ا

 . ٖ   جاازًا، كالتلقيح الصناعي الخارجي ىك طريا مف طرؽ عالج العقـ، ف اف جاازاً 
الكجو الةاني: أف التلقيح كما يككف بالكط  المباشر يكػكف كػذلؾ بمػا فػي معنػاه مػف 

مػرة ىػذا التلقػيح ىػك ابػف استدخاؿ المني إلػى مكضػل التناسػل، كالطفػل الػذي يجػ  ة
 . ٗ  شرعي لكالديو، كقد تكافرت لو شركط النسب

الكجو الةالػث: أف مػف مقاصػد الشػريعة اإلسػالمية المحافظػة علػى النسػل، كىػذا ال يتحقػا 
إال بػالزكاج الػذي يػتـ فيػو االلتقػػا  الطبيعػي بػيف الرجػل كالمػػرأة، كحيػث تعػذر اإلنجػاب مػػف 

                                                                                                           

ط كزارة ا كقاؼ كالشاكف اإلسػالمية  - ٕٛالعقـ في اإلسالـ د/عبدالعزيز الخياط/   ينظر: حكـٔ 
 .ٜٗـ، ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/ٜٔٛٔا ردف -
كى ػػِة  -كتػػاب الطػػب  - ٚ/ٗ  أخرجػػو أبػػك داككد فػػي سػػننو كاللفػػل لػػوٕ  ػػِة اْلم ْكر  ػػاب فػػي اْ  ْدِكي   –ب 

 -ٕٗ٘/ ٕٗت ، كالطبرانػي فػي ال بيػر -لبنػاف  د  -بيػركت  -ط دار الفكػر  - ٖٗٚٛحديث رقـ
ـ، ٖٜٛٔ -ق ٗٓٗٔالطبعػة الةانيػة  -العػراؽ  –المكصل  -ط مكتبة الزىرا   - ٜٗٙحديث رقـ

باب النيي عف التداكي بما يككف حرامػًا فػي  -كتاب الضحايا  - ٘/ٓٔكالبييقي في السنف ال برد 
ـ، ٜٜٗٔ -ق ٗٔٗٔمكػػة المكرمػػة  -ط دار البػػاز  -ٜ٘ٙٗٔحػػديث رقػػـ –الضػػركرة غيػػر حػػاؿ 

بػاب النيػي عػف التػداكي بػالحراـ  -كتاب الطب  - ٙٛ/٘كالييةمي في مجمل الزكااد كمنبل الفكااد
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔمصر -القاىرة   -ط مكتبة القدسي  - ٕٛٛٛحديث رقـ  -

 : ركاه الطبراني كرجالو ةقات.كالحديث قاؿ عنو الييةمي في مجمل الزكااد
مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة  –رحمػػو هللا  –فتػػكد الشػػيخ جػػاد الحػػا علػػى جػػاد الحػػا    ينظػػر:ٖ 

، ا حكػػاـ الطبيػػة المتعلقػػة ٖٕٖٔ/ ٜالفتػػاكد اإلسػػالمية كشػػيخ ا زىػػر ا سػػبا الػػكاردة فػػي كتػػاب
 .ٜ٘بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/

 .  ٗٛلتلقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/  ينظر: اٗ 
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ٖٕٛ 

إلػػى التلقػػيح الصػػناعي الخػػارجي باعتبػػاره أحػػد الطػػرؽ ىػػذا الطريػػا، فننػػو يجػػكز اللجػػك  
 .ٔ  المحققة ليذا المقصد  

أدلػػػة القػػػكؿ الةػػػاني: اسػػػتدؿ أصػػػحاب القػػػكؿ الةػػػاني القػػػاالكف بعػػػدـ جػػػكاز التلقػػػيح 
 الصناعي الخارجي بجميل صكره بالمعقكؿ، كذلؾ مف ةالةة أكجو: 

الزكجة كالحيكاف المنكي الكجو ا كؿ: أف التلقيح المشركع ىك الذي يتـ بيف بييضة 
للػػزكج عػػف طريػػا الجمػػاع، كأي تلقػػيح يكػػكف مػػف شػػأنو إيجػػاد ذريػػة بغيػػر الطريػػا 
 الطبيعى، كىك االتصاؿ الجنسي المباشر بيف الزكجيف، يككف مخالفًا لقكلو تعػالى:

ـْ  ْرٌث ل    ـْ ح  ك  اؤ   ِنس 
 نكقش ىذا مف ناحيتيف: 

في غير محلو، بل ىك تحميػل للػنص مػا ال الناحية ا كلى: أف استدالل ـ بيذه ا ية 
ىػك القبػل،   –أي الكلػد  -يحتملو، فنف أقصى ما تدؿ عليو ا ية أف مكضل الحرث 

، كبناً  على ذلؾ فالتلقيح الصػناعي مشػركعر  ٕ كأنو ال يجكز إتياف المرأة في دبرىا 
 - رحميػـ هللا - نو يككف في مكضل الحرث، كيةبت بو النسػب، فقػد ذكػر الفقيػا  

                                           

مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة  –رحمػػو هللا  –فتػػكد الشػػيخ جػػاد الحػػا علػػى جػػاد الحػػا    ينظػػر:ٔ 
، ا حكػػاـ الطبيػػة المتعلقػػة ٖٕٖٔ/ ٜالفتػػاكد اإلسػػالمية كشػػيخ ا زىػػر ا سػػبا الػػكاردة فػػي كتػػاب

 . ٜ٘لفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/بالنسا  في ا
ينظر: جػامل البيػاف عػف تأكيػل القػر ف لإلمػاـ أبػي جعفػر دمحم بػف جريػر بػف يزيػد بػف كةيػر بػف   ٕ 

الطبعػػػة  -لبنػػػاف  -بيػػػركت  –ط  مؤسسػػػة الرسػػػالة  – ٜٖٛ – ٜٖٚ/ٗغالػػػب ا ملػػػي الطبػػػري 
 بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف ـ، التفسػػير ال بيػػر لإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا دمحمٕٓٓٓ -ىػػػ ٕٓٗٔا كلػػى

الطبعة  -لبناف  -بيركت  –ط دار إحيا  التراث العربي  - ٕٕٗ – ٕٔٗ/ٙالحسيف التيمي الرازي 
 ىػ .ٕٓٗٔالةالةة 
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ٖٖٛ 

في كتبيـ أنو إذا استدخلت المرأة مني زكجيػا فػي فرجيػا ةبػت نسػب المكلػكد للػزكج 
 ٔ   ٕ . 

الناحية الةانية: أف التلقيح الصناعي ال يمنل مف المعاشرة الطبيعية بيف الػزكجيف، بػل 
إنيا تحدث كال يتـ اإلنجاب، كذلؾ نظرًا لكجػكد مػرض بػالزكج أك الزكجػة، كالعػالج مػف 

لتلقيح الصناعي يعػد مشػركعًا مػا دامػت البييضػة مػف الزكجػة كالحيػكاف ىذا المرض با
الشػريعة اإلسػالمية حةػت علػى التػداكي مػف جميػل ا مػراض  إفالمنكي مف الػزكجر إذ 

 . ٗ   ٖ  كمنيا العقـ كما سبا كأف ذكرنا
الكجػػو الةػػاني: أف التلقػػيح الصػػناعي يػػؤدي إلػػى إةػػارة الفػػتف، كالشػػؾ فػػي ا نسػػاب 

قاؿ، كىذا مما يترتب عليو مفاسد كةيرةر إذ إف النسب لػو أىميػة كبيػرة فػي كالقيل كال

                                           

ينظر: المحيا البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة لإلماـ أبي المعالي برىاف الػديف   ٔ 
بيػركت  -ط دار ال تب العلمية  - ٕٔٚ/ٜبف م از ة  البخاري  محمكد ابف أحمد بف عبد العزيز بف عمر

ـ، البحػر الرااػا شػرح كنػز الػدقااا لإلمػاـ زيػف الػديف ٕٗٓٓ -ق ٕٗٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبناف  –
الطبعػة الةانيػة  –ط دار ال تػاب اإلسػالمي  - ٕٜٕ/ٗبف إبراىيـ بف دمحم المعركؼ بابف نجيـ الحنفػي

ح الػكجيز المعػركؼ بالشػرح ال بيػر لإلمػاـ أبػي القاسػـ عبػد ال ػريـ بػف ت ، العزيز شر  -ـ   د  - د 
الطبعػػػة ا كلػػػى  -لبنػػػاف   –بيػػػركت  -دار ال تػػػب العلميػػػة  - ٖٚ/ٛدمحم بػػػف عبػػػد ال ػػػريـ الرافعػػػي

ـ، كفاية النبيو في شرح التنبيو لإلماـ أبي العبػاس نجػـ الػديف أحمػد بػف دمحم بػف ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ
 -لبنػػػاف  –بيػػػركت  -ط دار ال تػػػب العلميػػػة  - ٚٓٔ/ٖٔبػػػابف الرفعػػػة علػػػي ا نصػػػاري المعػػػركؼ 

ـ، الفػػػػػركع لإلمػػػػػاـ شػػػػػمس الػػػػػديف أبػػػػػى عبػػػػػد هللا دمحم بػػػػػف مفلػػػػػح بػػػػػف دمحم ٜٕٓٓالطبعػػػػػة ا كلػػػػػى
ـ، ٖٕٓٓ -ىػػ ٕٗٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف  –بيػركت  –ط مؤسسة الرسػالة  - ٖٖٔ/ٛالمقدسى

بػػف يػػكنس بػػف صػػالح الػػديف بػػف حسػػف بػػف إدريػػس كشػػاؼ القنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاع لإلمػػاـ منصػػكر 
 ت . -لبناف  د  –بيػػػػػركت  –ط دار ال تب العلمية  - ٖٚ/ ٘البيكتى

 .ٜٛ - ٜٚ  ينظر: ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/ٕ 
 .ٖٙ – ٖ٘ينظر: صػ   ٖ 
 .ٖٗ - ٖٖلخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/  ينظر: الحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على اٗ 
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اإلسالـ، كحفظو أحد مقاصده الخمسة، فعليو يؤسس قػكاـ ا سػرة كحقكقيػا كحقػكؽ 
أفرادىا، كيرجػل السػبب فػي الشػؾ فػي ا نسػاب إلػى أف عمليػة التلقػيح تطػكؿ  يػاـ، 

مشػػرؼ علػػى التلقػػيح كيسػػتبدؿ كمػػل كةػػرة عػػدد راغبػػي اإلنجػػاب قػػد يخطػػ  الطبيػػب ال
 .  ٔ  أنبكبًا بآخر، كقد يتالعب عف عمد مسايرة منو لرغبة ىذا الزكج أك ذاؾ

نكقش ىذا: بأف القااليف بجكاز التلقيح الصناعي كضػعكا ضػكابا كشػركط البػد مػف تكافرىػا 
فػػي ىػػذه العمليػػة، كفييػػا مػػف االحتياطػػات مػػا يمنػػل مػػف حػػدكث مةػػل تلػػؾ المحػػاذير التػػي 

 .ٕ   ىاذكرتمك 
الكجػػو الةالػػث: أف قاعػػدة سػػد الػػذراال تفػػرض حظػػر التلقػػيح الصػػناعي، إذ إف ىػػذه 
القاعػػدة تحظػػر علػػى المسػػلـ شػػياًا مػػف الحػػالؿ الصػػريح مخافػػة الكقػػكع فػػي الحػػراـ 
الصريح، كعمليػة التلقػيح الصػناعي تعػد كسػيلة مفضػية الرت ػاب بعػض المحظػكرات 

المسػتيا، كتصػكيب النظػر إلػى مػكاطف الشرعية، كذلؾ كال شف عف عكرة المرأة، كم
حػػـر بسػػد الفتنػػة فييػػا، فالقضػػية فييػػا معككسػػة تمامػػًا، فت ػػكف أكلػػى بػػالتحريـ ممػػا 

 . ٖ  الذراال
نػكقش ىػذا: بػػأف قػكل ـ  ىػػذا غيػر صػحيحر كذلػػؾ  ف التلقػيح الصػػناعي كسػيلة  مػػر 

ة أك ، كمػػػا أف نظػػػر الرجػػػل إلػػػى عػػػكرة المػػػرأة ا جنبيػػػ ٗ  مطلػػػكب شػػػرعًا كىػػػك النسػػػل

                                           

، اإلنجػػاب الصػػناعي أحكامػػو القانكنيػػة ٜٖٓ/ٔ  ينظػػر: أطفػػاؿ ا نابيػػب للشػػيخ رجػػب التميمػػئ 
، التلقػػػيح الصػػػناعي بػػػيف الشػػػريعة ٖٛ – ٕٛكحػػػدكده الشرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية د/ دمحم المرسػػػي زىػػػرة / 

، التلقػيح الصػناعي بػيف أقػكاؿ ا طبػا  ك را  ٗٛلصالحي/اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي ا
 .ٕ٘ٔالعلما  د/ أحمد دمحم لطفي أحمد/

 . ٜٛ  ينظر: ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/ٕ 
ريعة ، التلقيح الصناعي بيف الشٕٜ  ينظر: أطفاؿ ا نابيب بيف العلـ كالشريعة د/ زياد سالمة/ٖ 

 .٘ٛاإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/
 .ٜٚينظر: ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/  ٗ 
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ف كػػاف ا صػػل فيػػو الحرمػػة، إال أنػػو يبػػاح فػػي حػػاؿ الضػػركرة أك الحاجػػة  مالمسػػتيا كا 
الشديدة التي تنزؿ منزلػة الضػركرة، كمػا فػي حالػة العػالج مػف عػدـ اإلنجػاب بػالتلقيح 
الصناعير  نو لك لـ يجز ذلؾ  دد إلى الكقػكع فػي الحػرج كالمشػقة، كىمػا مػدفكعاف 

ع ل   بقكلو تعالى: م ا ج  ل يك  يػػػػػػػػػػْ ع  ـْ ِفي الدِّ ِف ِمْف حرجإ ػػػػك 
ي ِريػد  سث   ، كقكلو تعالى: ٔ  

ـ  اْلع ْسر   ـ  اْلي ْسر  ك ال  ي ِريد  ِبك  ِبك 
  ٕ   ٖ    . 

 الترجيح:
كمناقشة مػا احتػاج منيػا إلػى مناقشػة، أرد  ،بعد عرض  را  الفقيا  كأدلتيـ       

أف الػػرأي الػػراجح كا كلػػى بػػالقبكؿ ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو  –كهللا تعػػالى أعلػػى كأعلػػـ  -
ا كؿ القػػاالكف بجػػػكاز إجػػرا  ىػػػذه الصػػكرة مػػػف التلقػػيح الصػػػناعي  أصػػحاب القػػػكؿ

الخػػارجي، كذلػػؾ إذا تػػكافرت الضػػكابا الشػػرعية التػػي اشػػترطيا القػػاالكف بالجػػػػػػػػكاز، 
لػؾ لقػكة ا دلػة التػي في الفرع التالير كذ -بمشياة هللا تعالى  –كالتي سيأتي بيانيا 

اسػػتدلكا بيػػا، كضػػعف أدلػػة المخػػالفيف كمناقشػػتيار ك ف العمػػل بيػػذا الػػرأي يحقػػا 
مقاصػػد الشػػرع فػػي الخلػػا، كمنيػػا حفػػل النسػػل كبقػػاؤه، كىػػذا المقصػػد كمػػا يتحقػػا 

بػالتلقيح الصػناعير إذ ال فػرؽ بينيمػا إال  –أيضػًا  –بالتلقيح الطبيعي، فننو يتحقا 
إلػى الػرحـ، كمػا أف  -مذكػػػػرة كانػت أـ أمشػاج  –ػػػػػػل النطػف في الكسيلة التي تكص

التلقيح الصناعي يعد مف باب التداكي الذي أباحتو الشريعة اإلسالمية كحةت عليػو، 
كالػػذي يسػػيـ فػػي الحصػػكؿ علػػى الذريػػة الشػػرعية التػػي تػػدخل الطمأنينػػة فػػي نفػػكس 

 ا سر التي تعاني مف العقـ.   

                                           

  . ٛٚ  سكرة الحج ا ية  ٔ 
  . ٘ٛٔ  سكرة البقرة ا ية  ٕ 
 . ٖ٘اؿ دمحم يكسف/  ينظر: الحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جمٖ 
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نتيينػػا إلػػى ترجيحػػو ىػػك مػػا أفتػػت بػػو دار اإلفتػػا  المصػػرية كىػػذا الػػرأي الػػذي ا       
ـ، حيػػػث جػػػػػػػػا  فػػػي فتكاىػػػا: " أخػػػػذ بييضػػػة الزكجػػػػػػػػػػػػػػة التػػػي ال تحمػػػػل، ٜٓٛٔ

عادتيػػػا بعػػػد  كتلقيحػػػػػػػػػػػػػيػػػػا بمنػػػي زكجيػػػػػػػػػػػػػا خػػػػارج رحميػػػػػػا  أطفػػػاؿ ا نابيػػػب ، كا 
اسػػتبداؿ أك خلػػا  بمنػػي إنسػػاف  خػػر أك  إخصػػػػػػػػابيا إلػػى رحػػـ تلػػؾ الزكجػػة، دكف 

حيكاف لداع طبي، كبعد نصح طبيب حاذؽ مجرب بتعييف ىذا الطريػا، ىػذه الصػكرة 
 .        ٔ جاازة شرعًا " 

كىك ما قرره مجمل الفقو اإلسالمي التابل لرابطة العػالـ اإلسػالمي فػي دكرتػو        
أفث حاجػػػة المػػػرأة  ه: "ـ، حيػػػث جػػػا  فػػػي قػػػرار ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔالةامنػػػة المنعقػػػدة 

يبػػيح  مشػػركعاً  المتزكجػػة التػػي ال تحمػػل، كحاجػػة زكجيػػا إلػػى الكلػػد تعتبػػر غرضػػاً 
الػذي تؤخػذ  أفث ا سلكب، ك معالجتيا بالطريقة المباحة مف طرؽ التلقيح االصطناعي

فيػػػو البػػػذرتاف الذكريػػػة كا نةكيػػػة مػػػف رجػػػل كامػػػرأة، زكجػػػيف أحػػػدىما ل خػػػر، كيػػػتـ 
في أنبكب اختبار، ةـ تزرع اللقيحة في رحـ الزكجة نفسيا صاحبة  ا خارجياً متلقيحي
 في ذاتػو بػالنظر الشػرعي، ل نػو غيػر سػليـ تمامػاً  ىك أسلكب مقبكؿ مبداياً  البييضة

مف مكجبات الشؾ فيما يستلزمو، كيحيا بو مف مالبسات، فينبغي أف ال يلجػأ إليػو، 
 . ٕ  " إال في حاالت الضركرة القصكد 

                                           

مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة  –رحمػػو هللا  –فتػػكد الشػػيخ جػػاد الحػػا علػػى جػػاد الحػػا ينظػػر:   ٔ 
 .  ٕٖٗٔ - ٖٕٖٔ/ٜالفتاكد اإلسالمية كشيخ ا زىر ا سبا الكاردة في كتاب

، التلقػػػيح ٙٙٔ  ينظػػػر: قػػػرارات المجمػػػل الفقيػػػي اإلسػػػالمي التػػػابل لرابطػػػة العػػػالـ اإلسػػػالمي/ٕ 
، تكضيح ا حكاـ مف ٙٛاعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/الصن

 - ٖٕٔ/٘بلكغ المراـ للشيخ أبي عبد الرحمف عبد هللا بف عبد الرحمف بػف صػالح البسػاـ التميمػي
 -ىػػػػٖٕٗٔالطبعػػػة الخامسػػػة  -الممل ػػػة العربيػػػة السػػػعكدية  -مّكػػػة المكّرمػػػة  -مكت بػػػة ا سػػػدي 

 ـ. ٖٕٓٓ
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ة: أف يكػػكف الحيػػكاف المنػػكي مػف الػػزكج كالبييضػػة مػػف الزكجػػة، كبعػػد الصػكرة الةانيػػ
تلقيحيمػا فػي أنبػكب اختبػار، تغػػرس اللقيحػة فػي رحػـ امػػرأة أخػري ىػي زكجػة ةانيػػة 

كيلجػأ إلػى ىػذه الصػكرة فػي حالػة مػا لػك كانػت الزكجػة للزكج صػاحب الحيػكاف المنػكي، 
سػػليـ، فتتطػػكع ليػػا ضػػرتيا  غيػػر قػػادرة علػػى الحمػػل لسػػبب مػػا فػػي رحميػػا، إال أف مبيضػػيا

 لحمل بكيضتيا الملقحة بمني زكجيما.
 

الصكرة الةالةة: أف يككف الحيكاف المنكي مف الزكج كالبييضة مف الزكجػة، كبعػد تلقيحيمػا 
في أنبكب اختبار، تغرس اللقيحة في رحـ امرأة أخري ليست زكجة للػزكج صػاحب الحيػكاف 

ا لك كانت الزكجة غيػر قػادرة علػى الحمػل كيلجأ إلى ىذه الصكرة في حالة م المنكي،
لسبب ما في رحميا، أك رغبة منيا في الحفاظ على صحتيا أك رشاقتيا أك جماليػا، 

 .  ٔ فتتطكع امرأة أخرد لحمل بكيضتيا الملقحة بمني زكجيا 
كقد اختلف العلمػػا  المعاصػركف فػي حكػـ ىػاتيف الصػكرتيف، كخالفيػـ فييمػا        

 ، الرحـ البديل   إيجػارًا كتطكعػاً  لما  في حكـ الحمل عف طريامبني على خالؼ الع
 كللعلما  في ىذه المسألة قكالف: 

القػكؿ ا كؿ: ذىػب جميػػكر العلمػا  المعاصػريف إلػػى أنػو ال يجػكز غػػرس اللقيحػة فػػي 
رحػػـ امػػرأة أخػػري، سػػكا  أ انػػت مسػػتأجرة أـ متبرعػػة، حتػػى كلػػك كانػػت ضػػرة للزكجػػة 

القػػػااليف بيػػػذا: الشػػػيخ جػػػاد الحػػػا علػػػي جػػػاد الحػػػا،  صػػػاحبة البييضػػػة، كمػػػف أبػػػرز

                                           

أطفػاؿ ا نابيػب  ،٘ٙٔ/قرارات المجمل الفقيي اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي  ينظر: ٔ 
، ا حكػاـ الطبيػة المتعلقػة بالنسػا  فػي الفقػو اإلسػالمي د/ ٔٓٔبيف العلػـ كالشػريعة د/ زيػاد سػالمة/

ة تأصػػػػيلية تطبيقيػػػػة "  د/ دمحم ، فقػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازؿ " دراسػػػػػػػػػػػػٔٓٔ - ٓٓٔدمحم خالػػػػد منصػػػػكر/
 .ٔٚ/ٗالجيزاني
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كالػػػدكتكر دمحم رأفػػػت عةمػػػاف، كالػػػدكتكر يكسػػػف القرضػػػاكي، كالشيػػػػػػػخ بػػػدر المتػػػكلي 
 .   ٔ  عبدالباسا، كالشيػػخ على الطنطاكي 

القكؿ الةاني: ذىب بعض العلما  المعاصريف إلى أنو يجكز غرس اللقيحػة فػي رحػـ 
جرة أـ متبرعػػة بشػػرط مكافقػػة الػػزكج كزكجتػػو، أي امػػرأة أخػػري، سػػكا  أ انػػت مسػػتأ

مكافقة أصحاب اللقيحة كالحاملة ليا كزكجيا، كيستكي في ذلؾ أف ت كف أجنبية أك 
ضػػػرة، كممػػػف قػػػاؿ بيػػػذا مػػػف العلمػػػػػػػػػا : الػػػدكتكر سػػػعد الػػػديف حػػػافل، كالػػػدكتكر 
، عبػػػدالمعطي بيػػػكمي، كالػػػدكتكر دمحم نعػػػيـ ياسػػػيف، كالػػػدكتكر دمحم فػػػكزي فػػػيض هللا

 . ٕ كالدكتكر عبدالعزيز كامل 

                                           

مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة  –رحمػػو هللا  –فتػػكد الشػػيخ جػػاد الحػػا علػػى جػػاد الحػػا    ينظػػر:ٔ 
، المػادة الكراةيػة الجينػكـ قضػايا ٕٖٗٔ/ٜالفتاكد اإلسػالمية كشيخ ا زىر ا سبا الكاردة في كتاب

، فتػػاكد إسػػالمية معاصػػرة د/ يكسػػف ٕٔٚ - ٜٕٙفقييػػة  سػػتاذنا الػػدكتكر/ دمحم رأفػػت عةمػػاف/
ـ،  را  فػي التلقػيح الصػناعي  للشػيخ ٜٜٛٔالطبعة السابعة  -ط دار القلـ  - ٙٚ٘/ٔالقرضاكي 

المنظمػػة  -بحػػث مقػػدـ إلػػى نػػدكة اإلنجػػاب فػػي ضػػك  اإلسػػالـ  – ٘ٛٗبػػدر المتػػكلي عبدالباسػػا/
التلقػيح الصػناعي  للشػيخ علػي ـ،  را  فػي ٖٜٛٔ -قٖٓٗٔال كيت  -اإلسالمية للعلـك الطبية 

المنظمػة اإلسػالمية للعلػكـ  -بحث مقدـ إلػى نػدكة اإلنجػاب فػي ضػك  اإلسػالـ  – ٜٛٗالطنطاكي/
ـ، ا حكػػػػػػاـ الطبيػػػػػػة المتعلقػػػػػػة بالنسػػػػػػا  د/ دمحم خالػػػػػػد ٖٜٛٔ -ق ٖٓٗٔال كيػػػػػػت  -الطبيػػػػػػة 
شػػػػكقي ، التلقػػػػيح الصػػػػناعي بػػػػيف الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية كالقػػػػكانيف الكضػػػػعية د/ ٕٓٔمنصػػػػكر/
مجلػػة  - ٕٓٗ/ٔ، حكػػـ اإلنجػػاب بػػالتلقيح الصػػناعي د/ دمحم زيػػف العابػػديفٕٗٔ - ٕٜالصػػالحي/

 ـ.ٕٚٓٓ -ق ٕٛٗٔالعدد التاسل عشر  -كلية الشريعة كالقانكف بأسيكط 
 ٘ٔمقػػاؿ منشػػكر بجريػػدة صػػكت ا زىػػر بتػػاريخ  -ٔٔ  ينظػػر: اسػػتاجار ا رحػػاـ د/ سػػعد الػػديف حػػافل/ٕ 

مقػػاؿ منشػػكر  - ٓٙتػػأجير ا رحػػاـ شػػرعي كلػػيس زنػػا د/عبػػدالمعطي بيػػكمي/ ،٘ٛالعػػدد  -ـ ٕٔٓٓمػػايك
، ٜٕٔ، ٖٓٔ، نػػدكة اإلنجػػاب فػػي ضػػك  اإلسػػالـ/ٜٜٖٓالعػػدد -ـ ٕٔٓٓ/ٖ/ٖٓبمجلػػة المصػػكر بتػػاريخ

ٕٕٚ ،ٕٕٛ. 
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 ا دلة: 
أدلة القكؿ ا كؿ: استدؿ أصحاب القكؿ ا كؿ القاالكف بأنو ال يجكز غػرس اللقيحػة 

 في رحـ امرأة أخري، سكا  أ انت مستأجرة أـ متبرعة بالمعقكؿ، كذلؾ مف ستة 
 

 أكجو:
اخػػتالط الكجػػو ا كؿ: أف الحمػػل عػػف طريػػا ا ـ البديلػػة المتزكجػػة يػػؤدي إلػػى 

ا نسػػاب، كحفظيػػا ىػػك أحػػد مقاصػػد اإلسػػالـ الخمسػػة، فقػػد حػػذرت نصػػكص 
الشػػرع مػػف العبػػث أك التػػدليس فػػي مجػػاؿ ا نسػػاب، كالحمػػل عػػف طريػػا ا ـ 
البديلػػػة قػػػد يػػػؤدي إلػػػى اختالطيػػػا، كيػػػتـ اختالطيػػػا عنػػػدما ت ػػػكف ا ـ البديلػػػة 

المػػرأة متزكجػػة كتفشػػل عمليػػة زرع البييضػػة الملقحػػة فػػي رحميػػا، ككانػػت ىػػذه 
 تمارس صلتيا الجنسية بزكجيا.

كقد حػدث ىػذا بالفعػل، ففػي ألمانيػا اتفقػت امػرأة ال تسػتطيل الحمػل مػل        
ألػف مػارؾ ألمػاني  ٕٚامرأة أخرد لتحمل الجنيف الخاص بيا بػداًل عنيػا نظيػر 

تػػدفل عنػػد الطلػػب، كبعػػد مػػركر فتػػرة الحمػػل كضػػعت ا ـ البديلػػة طفلػػة كقامػػت 
كجيف اللذيف تعاقدا معيا، كقبضت المبلػغ المتفػا عليػو نظيػر بتسليميا إلى الز 

الحمل، كبعد مركر سػنة مػف مػيالد الطفلػة قػاـ الزكجػاف بعمػل اختبػارات طبيػة 
للطفلػة الكليػدة، ككانػػت المفاجػأة التػػي ىػزت الطػرفيف أف االختبػػار الطبػي أةبػػت 

اديػػة أنيػػا ابنػػة ا ـ البديلػػة التػػي حملػػت مػػف زكجيػػا نتيجػػة لعالقػػة جنسػػية ع
بينيما، كأف عملية زرع اللقيحة التي اشترؾ فييا الزكجػاف اللػذاف اسػتأجرا ا ـ 

االختبػار الطبػي للطفلػة أةبػت ىػذا ا مػر،  لبديلة لـ تنجح، كعلى الرغـ مف أفا
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فػػنف ا ـ البديلػػة لػػـ تسػػترد طفلتيػػار  نيػػا كانػػت تسػػلمت المبلػػغ المتفػػا عليػػو 
 . ٔ نظير قياميا بالحمل 

   
ةاني: أف حمل ا ـ البديلػة للقيحػة ال يمنػل زكجيػا مػف معاشػرتيا، كبالتػالي الكجو ال

ال  ي ِحػل  اِلْمػِرئإ " :  عػف ذلػؾ، قػاؿ  ىك يسقي بمااو زرع غيػره، كقػد نيػى النبػي 
ْرع  غ ْيرِهِ  ه  ز  ـِ اْ ِخِر أ ْف ي ْسِقي  م ا    .   ٕ "  ي ْؤِمف  ِباَّللثِ ك اْلي ْك

مػػل عػػف طريػػا ا ـ البديلػػة يػػؤدي إلػػى حػػدكث الخػػالؼ كالنػػزاع الكجػػو الةالػػث: أف الح
ػػاز ع كا  بػػيف النػػاس، كقػػد حػػـر الشػػارع كػػل أمػػر يػػؤدي إلػػى ذلػػؾ، قػػاؿ تعػػالى: ك ال  ت ن 

ـْ  ك  ت ْذى ب  ِريح  ل كا ك  في كةير مػف الحػاالت  –، كالحمل بيذه الطريقة سيؤدي  ٖ   ف ت ْفش 
رأتيف أييمػػا ىػػي ا ـ، ىػػل ىػػى صػػاحبة كػػالنزاع بػػيف المػػ النػػزاع،إلػػى حػػدكث ىػػذا  -

البييضة الملقحة أـ التي حملت ككلدت ؟، كقد يحدث النزاع بيف أطراؼ أخػرد يمكػف 

                                           

، بنػكؾ ٕٔٛ - ٕٓٛ  ينظر: المادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  سػتاذنا الػدكتكر/ دمحم رأفػت عةمػاف/ٔ 
ق ٖٙٗٔالطبعػة الةانيػة  -ط دار النيضػة العربيػة  - ٖٖٗف كا جنة د/ عطا عبدالعاطي السػنباطي/النط
 ـ. ٕ٘ٔٓ -
 -باب في كط  السػبايا –كتاب النكاح  - ٕٛٗ/ٕ  ينظر: أخرجو أبك داكد في سننو كاللفل لو ٕ 

ػ -كتاب النكػاح  – ٖٚٗ/ٖ، كالترمذي في سننوٕٛ٘ٔحديث رقـ  ج  ِل يشػترد ب ػاب مػا جػا  فػي الرث
اِمػٌل  اِري ة  ك ِىي  ح   -لبنػاف  د  -بيػركت  -ط دار إحيػا  التػراث العربػي  - ٖٔٔٔحػديث رقػـ  –اْلج 

ت ،  -مصػر   د  –ط مؤسسػة قرطبػػػػػػػة  - ٖٔٓٚٔحديث رقـ – ٛٓٔ/ٗت ، كأحمد في مسنده
 ي كليـ مف طريا ركيفػل بػف ةابػث ا نصػار  – ٜٛٗٗحديث رقـ  – ٕٛ/٘كالطبراني في ال بير

. 
ْيِفػِل بػف كالحديث قاؿ عنو الترمذي في سػننو ك  ْجػوإ عػف ر  ْيػِر ك  ػٌف، كقػد ركد مػف غ  س  ػِديٌث ح  : ىػذا ح 

ِعيدإ  اِري ة ، ك أ ِبي س  ، ك اْلِعْرب اِض بف س  اِ ، كابف ع بثاسإ ْرد  ، كفي اْلب اب عف أبي الدث  .   ة اِبتإ
  .ٙٗ  سكرة ا نفاؿ ا ية  ٖ 
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اسػػتفادتيا مػػف ةبػػكت نسػػب الطفػػل إلييػػا، كخاصػػة إذا كػػاف للطفػػل حقػػكؽ ماديػػة، 
 .     ٔ  كالميراث مف أبيو مةالً 

لػيس مػف ا شػيا  التػي تقبػل البػْذؿ كاإلباحػة بػأي صػكرة  المػرأة أفث رِحػـالكجػو الرابػل: 
النكػاح، شػأنو فػي ذلػؾ شػأف  كىػي   كانت سكد الصػكرة الشػرعية التػي شػرعيا هللا

جر، أك تيػػػب بضػػػعيا لغيرىػػػار  ف ا صػػػل فػػػي البضػػػل، ف مػػػا ال يجػػػكز للمػػػرأة أف تػػػؤ 
ـْ أ ْك  ا بضػاع التحػػريـ، قػػػػػػاؿ تعالى:  ل ى أ ْزك اِجِيػ اِفظ كف  ِإالث ع  ـْ ح  كِجِي ـْ ِلف ر  ك الثِذيف  ى 

ْير   ـْ غ  ـْ ف ِننثي  ـ   م ا م ل   ْت أ ْيم ان ي  ر ا   ذ ِلؾ  ف أ كل ِاػؾ  ى ػ كف  م ل كِميف  ف م ِف اْبت غ ى ك  ،  ٕ  اْلع ػاد 
ف ػػذا ال يجػػكز ليػػا أف تػػؤجر، أك تيػػب رحميػػار  ف ا رحػػاـ تأخػػذ حكػػـ ا بضػػاع  نيػػا 

 .    ٖ  مكصلة إلييا
ت غرس فييػا بييضػة الزكجػة بعػد تلقيحيػا  الكجو الخامس: أف ا ـ البديلة ىي التي س 

ر إذ ال م بػرر بمني زكجيا، كىك ما سيؤدي إلى كشف عكرتيا لغير حاجة كىك محـر
لذلؾ  نيا ليست الزكجة المحتاجة إلػى ا مكمػة، كالجػكاز إنمػا ىػك خػاص بيػا دكف 

 .    ٗ غيرىا 
الكجػػػو السػػػادس: أف الحمػػػل عػػػف طريػػػا الػػػرحـ البػػػديل يػػػؤدي إلػػػى اسػػػتغالؿ فقػػػر النػػػاس 
كحػػاجتيـ للمػػاؿ، فقػػد تلجػػأ كةيػػر مػػف النسػػا  الفقيػػرات إلػػى القيػػاـ بػػدكر ا ـ البديلػػة تحػػت 

كيصبح الطفل يبػاع كيشػترد تحػت شػعار تحقيػا أمنيػة ا سػرة المحركمػة، كطأة الحاجة، 
أف  -بنتػًا كانػت أـ زكجػة   –فا سرة ذات الماؿ كالجػاه تريػد أكالدًا، إال أنيػا ال تريػد للمػرأة 

                                           

 .  ٕٓٛ - ٜٕٚلكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا الدكتكر/ دمحم رأفت عةماف/  ينظر: المادة أ 
  .ٚ -٘سكرة المؤمنكف ا يات    ٕ 
  .  ٕٙٚ - ٕ٘ٚالمادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا الدكتكر/ دمحم رأفت عةماف/  ينظر: ٖ 
 .ٖٓٔمنصكر/  ينظر: ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  د/ دمحم خالد ٗ 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22
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تتحمل متاعب الحمػل ك الـ الػكالدة، فمػا علييػا إال أف تقػدـ اللقيحػة، كعلػى ا ـ البديلػة أف 
 .  ٔ  ة تقـك بالحمل كالكالد

أدلة القكؿ الةاني: استدؿ أصحاب القكؿ الةػاني القػاالكف بأنػو يجػكز غػرس اللقيحػة 
في رحـ امرأة أخري، سكا  أ انت مستأجرة أـ متبرعة بشرط مكافقة الػزكج كزكجتػو، 

 أي مكافقة أصحاب اللقيحة كالحاملة ليا كزكجيا بالقياس، كالمعقكؿ: 
 أكال: القياس:

جمػػل بػػيف  -تعػػالى  –لػػة علػػى ا ـ المرضػػعة، بجػػامل أف هللا قيػػاس ا ـ البدي      
ْيراً  الحمل كاإلرضاع في قكلو تعالى:  ة كف  ش  ال و  ة ال  ِفص  ْمل و  ك  ح  ، كبجػامل أف  ٕ   ك 

دكر كػػل منيمػػا قاصػػر علػػى التغذيػػة، فػػا ـ البديلػػة تغػػذي الجنػػيف بجسػػميا كىػػك فػػي 
 .    ٖ  دتو مف ةديييارحميا، كا ـ المرضعة تغذيو بلبنيا بعد كال

نكقش ىذا: بأف قياس ا ـ البديلة على ا ـ المرضػعة قيػاس مػل الفػارؽ، كذلػؾ لمػا 
 يأتي:

أف المنفعة في تأجير ا ـ المرضعة منفعة مشركعة أباحتيا النصكص الشػرعية  -ٔ
ـْ  مف ال تػاب كالسػنة، قػاؿ تعػالى: ػْعف  ل   ػ ػكر ى فث   ف ػِنْف أ ْرض  ـْ ف ػآ ت كى فث أ ج  ْيػن ك  كا ب  ك ْأت ِمػر 

فْ  كؼإ ك اِ  ْعػػر  ت ْرِضػػل  ل ػػو  أ ْخػػر د  ِبم  ـْ ف س  ػػْرت  ِتػػي  ، كقػػاؿ تعػػالى: ٗ   ت ع اس  ـ  الالث ػػات    ك أ مثي 

                                           

، ٚٙٔ  ينظػػر: اإلنجػػاب الصػػناعي أحكامػػو القانكنيػػة كحػػدكده الشػػرعية د/ دمحم المرسػػي زىػػرة /ٔ 
الخاليػػػػا الجذعيػػػػة كأةرىػػػػا علػػػػى ا عمػػػػاؿ الطبيػػػػة كالجراحيػػػػة مػػػػف منظػػػػكر إسػػػػالمي د/ إيمػػػػاف 

 .  ٕٕٚمصطفى/
  .٘ٔ  سكرة ا حقاؼ ا ية  ٕ  
، بنكؾ النطف كا جنة د/عطا ٔٙبدالمعطي بيكمي/  ينظر: تأجير ا رحاـ شرعي كليس زنا د/عٖ 

 .ٓٓٗ/ٔ، حكـ اإلنجاب بالتلقيح الصناعي د/ دمحم زيف العابديفٕٖٛالسنباطي/
  .ٙينظر: سكرة الطالؽ ا ية    ٗ 
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اع ةِ  ـْ ِمف  الرثض  ك ات    ـْ ك أ خ  ْعن ك  ػػػػػػػػػػػػي حْ  :" ، كقػػاؿ  ٔ   أ ْرض  ـ  مػف الرثض  ـ  ػاِع مػا ي ْحػػر  ر 
ِب ػػػػػػػػػػػػم ، أما منفعػة الػرحـ فػي ا ـ البديلػة فيػي منفعػة غيػر مشػركعةر  ٕ "  ف النثس 

 ف ا رحػػاـ تأخػػذ حكػػـ ا بضػػاع، ف مػػا ال يجػػكز تػػأجير ا بضػػاع ال يجػػكز تػػأجير 
 .  ٖ ا رحاـ 

أف تػػػأجير ةػػػدي المػػػرأة للرضػػػاع أبػػػيح للضػػػركرة، كىػػػي المحافظػػػة علػػػى حيػػػاة  -ٕ
الشرعية الخمس، بخػالؼ تػأجير ا رحػاـ فيػك الرضيل، كحفل النفس مف الضركرات 

إلنشا  حياة جديدة، كال ضركرة فيو، كرغبة الزكجة كالزكج فػي اإلنجػاب ليسػت مػف 
 –تعػالى  –الضركرات الشرعية التي تبيح مخالفة ا صلر  ف اإلنجاب ىبػة مػف هللا 

 أعطاىا مف شا  مف عباده، كحـر منيا مف شا  لحكمة في ذلؾ.  
افة إلػػى أف الرضػػاع تنػػاكؿ أمػػرًا ظػػاىرًا كمحػػاًل غيػػر محػػل النكػػاح، فػػال باإلضػػ       

كِّت االستمتاع على الزكج، بخالؼ تأجير ا رحاـ، فقػد تنػاكؿ محػاًل متصػاًل بمحػل  ي ف 
كِّت استمتاع الزكج بزكجتو   .  ٗ النكاح، ف ي ف 

                                           

  .ٖٕ  ينظر: سكرة النسا  ا ية  ٔ 
ةِ  -كتػػاب الشػػيادات  - ٖٜ٘/ٕ  أخرجػػو البخػػاري فػػي صػػحيحو كاللفػػل لػػوٕ  اد  ػػي  علػػى  بػػاب الشث

ـِ  ِدي ْكِت اْلق  اِع اْلم ْست ِفيِض ك اْلم  ض  اِب ك الرث  -ط دار ابػف كةيػر، اليمامػة  – ٕٕٓ٘حديث رقػـ  -اْ  ْنس 
كتػػاب  -ٔٚٓٔ/ٕـ ، كمسػػلـ فػػي صػػحيحوٜٚٛٔ –قٚٓٗٔالطبعػػة الةالةػػة  -لبنػػاف  –بيػػركت 
ِة  -الرضاع  ػاع  ض  ـِ اْبن ِة اْ  ِخ مف الرث ط دار إحيػا  التػراث العربػي  - ٚٗٗٔحػديث رقػـ -ب اب ت ْحِري

 كالىما مف طريا ابف عباس رضى هللا عنيما. -ت   -لبناف  د  -بيركت  -
  ينظر: الخاليا الجذعية كأةرىػا علػى ا عمػاؿ الطبيػة كالجراحيػة مػف منظػكر إسػالمي د/ إيمػاف ٖ 

 .ٕٕٛمصطفى/
مجلػة كليػة الشػريعة  -ٚٔ -ٙٔ/ ٔ  ينظر: تأجير ا رحاـ حػراـ حػراـ د/عبػدالقادر دمحم أبػكالعالٗ 

 ـ.ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالعدد الةالث عشر -كالقانكف بأسيكط 
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ابػت النسػب أف ىناؾ فرقًا بيف المقيس كالمقيس عليو، فالمرضل تقـك بنرضػاع طفػل ة -ٖ
بيقيف، كسكؼ تقـك بنعادتػو  سػرتو بعػد انتيػا  ميمتيػا، أمػا صػاحبة الػرحـ البػديل فننيػا 

، كىػذا سػيتكلد عنػو العديػد مػف -خاصة مػف جيتيػا  –تقـك بحمل طفل غير ةابت النسب 
المشا ل، كما أف إرجاع صاحبة الرحـ البديل الطفل بعػد كالدتػو إلػى الػزكج كالزكجػة اللػذاف 

يا يعني االتجار في ا طفاؿ بيعًا كشراً ، كما أف تسلميما ىػذا الطفػل منيػا يعنػي تعاقدا مع
التبني ككالىما محػـر شػرعًا، خالفػًا للرضػيل فتسػلـ أسػرتو لػو ال يعػد مػف بػاب المتػاجرة أك 

 .  ٔ  التبني المنيي عنيما 
أف قيػػاس ا ـ البديلػػة علػػى ا ـ المرضػػعة تسػػطيح ل مػػكر أك تبسػػيا  يتجاىػػل  -ٗ
قيقة دكر ا ـ البديلة مما يعػد إجحافػًا بيػا، حيػث إف دكرىػا ال يقتصػر علػى تغذيػة ح

 الجنيف فقا، بل يتعدد إلى مخالطػة الػدما  كاللحػـ، كلػذا قػاؿ عمػر بػف الخطػاب 
خالطت لحكمنا لحكميف كدماؤنا دما ىف معلاًل عتا أـ الكلد: 

   ٕ   ٖ    . 

                                           

، حكـ اإلنجاب بالتلقيح الصػناعي د/ دمحم ٜٕٖينظر: بنكؾ النطف كا جنة د/ عطا السنباطي/  ٔ 
 .ٔٓٗ/ٔزيف العابديف

لشػػػرح   أخرجػػػو ابػػػف الملقػػػف فػػػي البػػػدر المنيػػػر فػػػي تخػػػريج ا حاديػػػث كا ةػػػار الكاقعػػػة فػػػي إ 
الممل ػػة العربيػػة  -الريػػاض  –ط دار اليجػػرة  – ٚٗ٘ٔأةػػر رقػػـ  -كتػػاب العػػدد  - ٕٕ٘/ٛال بيػػر

ـ، كابػػػف حجػػػر فػػػي تلخػػػيص الحبيػػػر فػػػي تخػػػريج ٕٗٓٓ –ق ٕ٘ٗٔالطبعػػػة ا كلػػػى -السػػػعكدية 
 -مصػر  –ط مؤسسػة قرطبػة  - ٚٓٛٔأةػر رقػـ  -كتػاب العػدد  -ٜٙٗ/ٖأحاديث الرافعػي ال بيػر

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔالطبعة ا كلى 
كا ةر قاؿ عنو ابف الملقػف فػي البػدر المنيػر: ىػذا ا ةػر لػـ أره بعػد البحػث الشػديد عنػو، كالرافعػي 
يجػاب الغػرة، كحصػكؿ االسػتيالد فيمػا إذا ألقػت  ذكره دلػياًل علػى أحػد القػكليف فػي انقضػا  العػدة، كا 

 قطعة لحـ، كقاؿ القكابل إنو أصل  دمي كليس فيو صكرة ظاىرة.
، حكـ اإلنجاب بالتلقيح الصػناعي د/ دمحم ٖٖٓر: بنكؾ النطف كا جنة د/ عطا السنباطي/  ينظٖ 

 .ٔٓٗ/ٔزيف العابديف
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 –ى ا ـ المرضػػعة اسػػتنادًا إلػػى أف هللا أف القػػكؿ بصػػحة قيػػاس ا ـ البديلػػة علػػ -٘
ػْيراً   جمل بينيما في قكلػو: -تعالى  ة ػكف  ش  ػال و  ة ال  ِفص  ْمل ػو  ك  ح  غيػر مسػلـر   ٔ   ك 

كذلؾ  ف العطف يقتضي المغايرة، فالحمل يختلف عػف الرضػاع تمامػًار  ف الرضػاع 
 . ٕ بو الترتيب يأتي في مرحلة تالية للحمل، كىك ما يفيده الجمل الذي يتحقا 

  ةانيًا: المعقكؿ: كذلؾ مف كجييف:
الكجو ا كؿ: أف الحمل عف طريا الرحـ البديل تتػكافر فيػو حالػة الضػركرة، حيػث ال 
يلجأ إليو إال إذا كانت ىناؾ أسباب طبية تمنل المرأة غالبًا مػف الحمػل، كػالمرأة التػي 

أك تشػػكىات خلقيػػة  مبيضػػيا سػػليـ إال أنيػػا بػػدكف رحػػـ، أك رحميػػا مصػػاب بػػأمراض
تجعل استمرار الحمل مستحياًل، أك المرأة التػي ليسػت ليػا القػدرة علػى اسػت ماؿ مػدة 
الحمػػل حتػػى نيايتيػػا، أك تخشػػى حػػدكث مضػػاعفات خطيػػرة تيػػدد حياتيػػا أك صػػحتيا 

 . ٖ بسبب الحمل 
نػػكقش ىػػذا: بػػأف رغبػػة الػػزكجيف المحػػركميف مػػف اإلنجػػاب ليسػػت مػػف الضػػركرات 

نمػا ىػك إلنشػا  حيػاة جديػدة، كالضػركرة الشرعيةر  ف ال تلقيح ليس لحفػل الػنفس كا 
لحفل النفس أك النسل المكجكد، أما غير المكجكد فليست ىنػاؾ ضػركرة لإلتيػاف بػو 

أعطاىػا  –تعػالى  –مف خالؿ طرؽ غير معتبرة شرعًا، كما أف اإلنجاب ىبة مػف هللا 
   . ٗ مف شا  مف عباده، كحـر منيا مف شا  لحكمة في ذلؾ 

                                           

  .٘ٔ  سكرة ا حقاؼ ا ية  ٔ 
   ينظر: المرجعاف السابقاف.ٕ 
، بنػػػكؾ ٕٛٗ  ينظػػر: اإلنجػػاب الصػػػناعي أحكامػػو القانكنيػػػة كحػػدكده الشػػرعية د/ دمحم المرسػػػي زىػػرة /ٖ 

 ٓٓٗ/ٔ، حكػـػ اإلنجػػاب بػػالتلقيح الصػػناعي د/ دمحم زيػػف العابػػديفٖٖٓجنػػة د/ عطػػا السػػنباطي/النطػػف كا 
- ٗٓٔ  . 
، تػػأجير ا رحػػاـ حػػراـ حػػراـ د/عبػػدالقادر دمحم ٖٖٓ  ينظػػر: بنػػكؾ النطػػف كا جنػػة د/ عطػػا السػػنباطي/ٗ 

 .ٙٔ/ ٔأبكالعال
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الكجو الةػاني: أف الحمػل عػف طريػا الػرحـ البػديل ال يترتػب عليػو اخػتالط ا نسػابر 
 ف اإلخصػاب قػد تػـ بمجػرد انػدماج الحيػػكاف المنػكي بالبييضػة، كت ػكف منػو ال ػػااف 
البشري بما لو مف صفات تميزه عف غيػره، فالشػفرة الكراةيػة للجنػيف لػف يطػرأ علييػا 

أمػػو صػػاحبة البييضػػة، أـ فػػي رحػػـ غيرىػػا،  تغييػػر بعػػد ذلػػؾ، سػػكا  أ ػػاف فػػي رحػػـ
كالتغييرات ال يميااية كاليرمكنية المكجكدة في الحاضنة ىك تأةير بياػي ال عالقػة لػو 
بالصفات الكراةية، كبمجػرد كالدة الطفػل يػزكؿ ىػذا التػأةير، فاللقيحػة إذا مػا كضػعت 

 .  ٔ ـ؟ في الرحـ كتـ التصاقيا بو، فيل ىناؾ مجاؿ بعد ذلؾ لحمل  خر في الرح
 نكقش ىذا مف ناحيتيف:

الناحيػػة ا كلػػى: أف اخػػتالط ا نسػػاب الػػذي ىػػك علػػة التحػػريـ فػػي الحمػػل عػػف طريػػا 
الرحـ البديل أمر كارد الحدكث، فقد تحمل المرأة المستأجرة أك المتطكعة بالحمل مػف 
زكجيا، باإلضافة إلى الحمل الناتج عف اللقيحة، فتلػد المػرأة صػاحبة الػرحـ تكأمػاف: 
أحدىما للزكج كا خر للمستأجر، فال يعرؼ كلد اللقيحة مف كلد معاشػرة الػزكج، كقػد 
تمػػكت اللقيحػػة بعػػد غرسػػيا فػػي رحػػـ المسػػتأجرة أك المتطكعػػة، كيحػػدث الحمػػل عػػف 

 .  ٕ  طريا مباشرة الزكج لزكجتو صاحبة الرحـ البديل، فلمف ينسب ىذا الطفل؟ !!
ينقل أي صفة كراةيػة، أك ال يسػيـ فػي ت ػكيف  الناحية الةانية: أف قكل ـ إف الرحـ ال

الجنيف غير مسلـ بو، بدليل أف الجنيف يتغػذد كيتػأةر بػالرحـ، كأف نمػكه كت كينػو ال 
يعتمػػد فقػػا علػػى ال ركمكسػػكمات مػػف أمػػو كأبيػػو صػػاحبا اللقيحػػة، بػػل يتػػأةر بالبياػػة 

لػػى المحيطػػة، كربمػػا يػػؤدي تنػػاكؿ عقػػاقير معينػػة، أك سػػلكؾ ضػػار لصػػاحبة الػػرحـ إ
                                           

ة كأةرىػػا علػػى ا عمػػاؿ الطبيػػػة ، الخاليػػا الجذعيػػػٔٔ  ينظػػر: اسػػتاجار ا رحػػاـ د/ سػػػعد الػػديف حػػافل/ٔ 
 .ٖٕٔكالجراحية مف منظكر إسالمي د/ إيماف مصطفى/

، التلقػػػيح الصػػػناعي بػػػيف ٚٔ/ٔينظػػػر: تػػػأجير ا رحػػػاـ حػػػراـ حػػػراـ د/عبػػػدالقادر دمحم أبػػػكالعال  ٕ 
، الخاليػػا الجذعيػػة كأةرىػػا علػػى ٜٔالشػػريعة اإلسػػالمية كالقػػكانيف الكضػػعية د/ شػػكقي الصػػالحي/

 .ٖٕٔكالجراحية مف منظكر إسالمي د/ إيماف مصطفى/ ا عماؿ الطبية
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تشػػكه الجنػػيفر  ف ا ـ الحاضػػنة تتفاعػػل مػػل الجنػػيف، كتػػؤةر فػػي ت كينػػو بالسػػلب 
 .  ٔ كاإليجاب 
 الترجيح:
كمناقشة مػا احتػاج منيػا إلػى مناقشػة، أرد  ،بعد عرض  را  الفقيا  كأدلتيـ       

أف الػػرأي الػػراجح كا كلػػى بػػالقبكؿ ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو  –كهللا تعػػالى أعلػػى كأعلػػـ  -
ا كؿ القػػاالكف بأنػػو ال يجػػكز غػػرس اللقيحػػة فػػي رحػػـ امػػرأة أخػػري،  كؿأصػػحاب القػػ

سكا  أ انت مستأجرة أـ متبرعةر كذلؾ لقػكة ا دلػة التػي اسػتدلكا بيػا، كضػعف أدلػة 
المخالفيف كمناقشتيار ك ف الحمل عف طريا الرحـ البديل يشتمل على مفاسد كةيػرة 

كػػاختالط ا نسػػاب التػػي أمػػر نيػػى اإلسػػالـ عنيػػا كعػػف كػػل مػػا يػػؤدي إلييػػا، كذلػػؾ 
اإلسػػالـ بحفظيػػا، كجعليػػا أحػػػد مقاصػػده الخمسػػة، كنيػػى عػػػف كػػل مػػا يػػؤدي إلػػػى 
اختالطيػػا أك الشػػؾ فػػي ةبكتيػػا، ككحػػدكث النػػزاع كالخػػالؼ بػػيف المسػػلميف، ككشػػف 
العكرات لغير ضركرة، كاسػتغالؿ حاجػة الفقػرا ر ك نػو مفسػد لمعنػى ا مكمػةر كذلػؾ 

جنيف في أحشاايا، كغذتو مف دميا أشػيرًا طػكااًل، كاحتملػت  ف المرأة التي حملت ال
مشاؽ الحمل ك الـ الكالدة ىي مجرد حاضنة تحمل كتلد فقا، كيككف الكلد بعػد ذلػؾ 

، كمػػا أنػػو يحػػكؿ الطفػػل إلػػى سػػلعة تبػػاع كتشػػترد، كيعػػرض  ٕ لصػػاحبة البييضػػة 
تسػليمو  مػو  مستقبلو للخطرر  نو قد يشؾ في نسػبو، كقػد تمتنػل ا ـ البديلػة عػف

صاحبة البييضة، كقد تمتنل الةانية عف استالمو كما لك كاف مريضًا أك معاقػًا، كىػذا 
ممػػا يسػػبب للطفػػل فيمػػا بعػػد مشػػا ل نفسػػية كاجتماعيػػة كقانكنيػػة، كا كلػػى تػػرؾ ىػػذه 

 المشكالت كالبعد عنيا. 

                                           

، الخاليػا الجذعيػة كأةرىػا ٚ٘  ينظر: خالؼ علمػي حػكؿ تػأجير ا رحػاـ د/ جمػاؿ أبػك السػركر/ٔ 
 .ٖٕٔعلى ا عماؿ الطبية كالجراحية مف منظكر إسالمي د/ إيماف مصطفى/

 .ٖٖٔينظر: بنكؾ النطف كا جنة د/ عطا السنباطي/  ٕ 
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مي التػابل كىذا الرأي الذي انتيينا إلى ترجيحو ىك ما قرره مجمل الفقو اإلسال       
ـ، ككػػاف ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔلرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو الةامنػػة المنعقػػدة 

ق قػػد أبػػاح الصػػكرة الةانيػػة كىػػي التػػي ٗٓٗٔالمجمػػل فػػي دكرتػػو السػػابعة المنعقػػدة 
يككف فييا الحيكاف المنكي مف الزكج كالبييضة مػف الزكجػة، كبعػد تلقيحيمػا تغػرس 

ىػػي زكجػػة ةانيػػة للػػزكج صػػاحب الحيػػكاف  البييضػػة الملقحػػة فػػي رحػػـ امػػرأة أخػػري 
المنكي، كذلؾ عند الحاجة كبالشركط المذككرة، ةـ سحب إباحتػو فػي الػدكرة الةامنػة 
كقرر أف كال الصكرتيف حػراـ، حيػث جػا  فػي قػراره: إف الزكجػة ا خػرد التػي زرعػت 
فييا بييضة الزكجة ا كلى قد تحمل ةانية قبل انسداد رحميا على حمل اللقيحة مػف 
معاشػػرة الػػزكج ليػػا فػػي فتػػرة متقاربػػة مػػل زرع اللقيحػػة، ةػػـ تلػػد تػػكأميف كال يعلػػـ كلػػد 
اللقيحة مف كلد معاشرة الزكج، كما ال تعلـ أـ كلد اللقيحة التي أخذت منيا البييضػة 
مف أـ كلد معاشرة الزكج، كما قد تمكت علقػة أك مضػغة أحػد الحملػيف كال تسػقا إال 

أىػػك كلػػد اللقيحػػة أـ حمػػل معاشػػرة  –أيضػػًا  - يعلػػـ مػػل كالدة الحمػػل ا خػػر الػػذي ال
الزكج، كما يكجب ذلؾ مػف اخػتالط ا نسػاب لجيػة ا ـ الحقيقيػة ل ػل مػف الحملػيف، 
ف ذلػػؾ كلػػو يكجػػب تكقػػف المجمػػل عػػف  كالتبػػاس مػػا يترتػػب علػػى ذلػػؾ مػػف أحكػػاـ، كا 

لمجلػس الحكـ في الحالة المذككرة، كبعد مناقشػة المكضػكع كتبػادؿ ا را  فيػو قػرر ا
 . ٔ ق ٗٓٗٔسحب حالة الجكاز الةالةة المذككرة في الدكرة السابعة 

الصػػكرة الرابعػػة: أف يكػػكف الحيػػكاف المنػػكي مػػف الػػزكج كالبييضػػة مػػف متبرعػػة، كبعػػد 
تلقيحيما فػي أنبػكب اختبػار، تغػرس اللقيحػة فػي رحػـ الزكجػة، كقػد ت ػكف المتبرعػة 

ذه الصكرة فػي حالػة كجػكد خلػل فػي امرأة معلكمة أك مجيكلة للزكجيف، كيلجأ إلى ى

                                           

، بنػػكؾ النطػػف ٕٙٔ/قػػرارات المجمػػل الفقيػػي اإلسػػالمي التػػابل لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي  ينظػػر: ٔ 
، التلقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسػالمية كالقػكانيف الكضػعية د/ ٖٖٖكا جنة د/ عطا السنباطي/

 .ٕٜ - ٜٔشكقي الصالحي/
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مبيض الزكجة يمنل مف ت كف البييضات، إال أف رحميػا سػليـ، كبالتػالي فيػي قػادرة 
 على حمل الجنيف.

الصكرة الخامسة: أف يككف الحيكاف المنكي مف متبرع كالبييضػة مػف الزكجػة، كبعػد 
ىػذه الصػكرة تلقيحيما في أنبكب اختبار، تغرس اللقيحة في رحـ الزكجة، كيلجأ إلى 

في حالة انعداـ المني عند الزكج، أك لديو مني إال أنو غير صالح للتلقػيح، كىػك مػا 
 يطلا عليو عقـ الزكج، كقد يككف المتبرع معلكمًا أك مجيكاًل للزكجيف. 

الصكرة السادسة: أف يككف الحيكاف المنكي مف متبرع كالبييضػة مػف متبرعػة، كبعػد 
رس اللقيحة في رحـ الزكجة، كيلجأ إلى ىػذه الصػكرة تلقيحيما في أنبكب اختبار، تغ

في حالة عجز الزكج كالزكجة عػف إفػراز الحيكانػات المنكيػة كالبييضػات، إال أف رحػـ 
 . ٔ الزكجة سليـ، كبالتالي فيي قادرة على حمل الجنيف 

كحكـ ىذه الصكر الةالث ىك التحػريـر كذلػؾ لمػا فييػا مػف اخػتالط ل نسػابر        
رتيف الذكريػػة كا نةكيػػة فييػػا ليسػػت مػػف زكجػػيف، باإلضػػافة إلػػى غيػػره مػػف  ف البػػذ

 المحاذير الشرعية التي سبا ذكرىا عند حديةنا عف حكـ الصكرة الةانية كالةالةة. 
كىػػذا ىػػك مػػا قػػرره مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي       

 . ٕ  ـٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔدكرتو الةامنة المنعقدة 

                                           

، أطفػاؿ ا نابيػب ٗٙٔ/قرارات المجمل الفقيي اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي  ينظر: ٔ 
، ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسػا  فػي الفقػو اإلسػالمي ٜ٘ - ٙٛبيف العلـ كالشريعة د/ زياد سالمة/

، فقػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازؿ " دراسػػػػػػػػػػػة تأصػػػيلية تطبيقيػػػة "  د/ دمحم ٛٓٔ - ٙٓٔد/ دمحم خالػػػد منصػػػكر/
 .ٓٚ/ٗالجيزاني

، أطفػاؿ ا نابيػب ٚٙٔالفقيي اإلسالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي/قرارات المجمل  ينظر:  ٕ 
، ا حكػػػاـ الطبيػػػة المتعلقػػػة بالنسػػػا  فػػػي الفقػػػو ٜٙ - ٙٛبػػػيف العلػػػـ كالشػػػريعة د/ زيػػػاد سػػػالمة/

، التلقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف ٛٓٔ - ٙٓٔاإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/
 .   ٜٛ - ٙٛلحي/الكضعية د/ شكقي الصا
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كأفتى بو فضيلة الشيخ محمػكد شػلتكت، فقػد جػا  فػي فتػكاه: إذا كػاف التلقػيح       
الصػػناعي بمػػا  رجػػل أجنبػػي عػػف المػػرأة ال يػػربا بينيمػػا عقػػد زكاج، فيػػك فػػي ىػػذه 
ةمػًا عظيمػًا يلتقػي مػل الزنػا  الحالة يككف في نظر الشريعة اإلسالمية جريمة منكرة كا 

ما كاحدة، كىي كضل ما  رجػل أجنبػي قصػدًا في إطار كاحد، جكىرىما كاحد كنتيجتي
في حرث ليس بينو كبيف ذلػؾ الرجػل عقػد ارتبػاط بزكجيػة شػرعية، كلػكال قصػكر فػي 

 .  ٔ صكرة الجريمة ل اف حكـ التلقيح في تلؾ الحالة ىك حكـ الزنا 
كأفتػػت بػػو دار اإلفتػػا  المصػػرية، حيػػث جػػا  فػػي فتكاىػػا: تلقػػيح بييضػػة امػػرأة        

س زكجيا، ةـ نقل ىذه البييضة الملقحة إلى رحـ زكجة الرجػل صػاحب بمني رجل لي
 . ٕ  ىذا المني حراـ، كيدخل في معنى الزنا

الصكرة السابعة: أف يككف الحيكاف المنكي مف الزكج كالبييضة مف الزكجة، كيحفظا 
في بنؾ مخصص لذلؾ، كبعد انتيا  العالقػة الزكجيػة بينيمػا بكفػاة أك طػالؽ تطلػب 

نػػػي زكجيػػػا السػػػابا إلجػػػرا  عمليػػػة التلقػػػيح، كذلػػػؾ إمػػػا كفػػػاً  ليػػػذا الػػػزكج المػػػرأة م
كمحافظة على ذكراه، أك رغبة في اإلبقا  على ةركتو كعدـ خركجيا مف بيف يػدييا، 

  . ٖ أك غير ذلؾ مف ا سباب ا خرد 
كبنػػػاً  علػػػى ذلػػػؾ فيػػػذه الصػػػكرة ليػػػا حالتػػػاف، ا كلػػػى التلقػػػيح بػػػيف بػػػذرتي         

نتيػػا  العالقػػة الزكجيػػة بينيمػػا بالكفػػاة، كالةانيػػة التلقػػيح بػػيف بػػذرتي شخصػػيف بعػػد ا

                                           

 .ٕٔٛ  ينظر: الفتاكد للشيخ محمكد شلتكت/ٔ 
مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة  –رحمػػو هللا  –فتػػكد الشػػيخ جػػاد الحػػا علػػى جػػاد الحػػا   ينظػػر: ٕ 

 .ٖٕٖٔ/ٜالفتاكد اإلسالمية كشيخ ا زىر ا سبا الكاردة في كتاب
، ا حكػاـ الطبيػة المتعلقػة بالنسػا  ٜٚ/  ينظر: أطفاؿ ا نابيب بيف العلـ كالشريعة د/ زياد سػالمةٖ 

، التلقػػػػيح الصػػػػناعي بػػػػيف الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية ٜٓٔفػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػالمي د/ دمحم خالػػػػد منصػػػػكر/
 .ٖٚكالقػػػػػػػػػػػكانيف الكضعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة د/ شكقي الصالحي/
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شخصيف بعد انتيا  العالقة الزكجية بينيما بالطالؽ، كسكؼ أتنػاكؿ حكػـ كػل حالػة 
لٌّ على حدة.  منيما ك 

الحالػػة ا كلػػى: التلقػػيح بػػيف بػػذرتي شخصػػيف بعػػد انتيػػا  العالقػػة الزكجيػػة بينيمػػا  
 بالكفاة.

       صكرة المسألة: 
يرغػػب بعػػض ا زكاج فػػي االحتفػػاظ بعػػدد مػػف الحيكانػػات المنكيػػة كالبييضػػات        

التي تؤخذ مف كال الزكجيف حاؿ قيػاـ الزكجيػة بينيمػا فػي بنػكؾ النطػف المخصصػة 
لذلؾ، كذلػؾ خكفػًا مػف بعػض ا مػراض التػي قػد تصػيبيما أك تصػيب أحػدىما كتمنػل 

بينيما بكفاة الزكج تطلػب المػرأة منػي زكجيػا اإلنجاب، كبعد انتيا  العالقة الزكجية 
المتكفى لتلقح بو بييضتيا، فما حكـ ىذا التلقيح ؟، لإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ نقػكؿ: 

 اختلف العلما  المعاصركف في ىذه المسألة، كليـ فييا قكالف: 
القكؿ ا كؿ: ذىب جميكر العلما  المعاصريف إلى أنو ال يجكز تلقػيح بييضػة امػرأة 

زكجيا المتػكفى، سػكا  أ ػاف ذلػؾ أةنػا  العػدة أـ بعػد انتياايػا، كسػكا  أرضػي بمني 
الكرةػػػة بػػػذلؾ أـ لػػػـ يرضػػػكا، كمػػػف أبػػػرز القػػػااليف بيػػػذا: الػػػدكتكر مصػػػطفى الزرقػػػا، 
كالدكتكر بكػر أبػك زيػد، كالػدكتكر علػي محػي الػديف القػرة داغػي، كالػدكتكر دمحم علػي 

 .  ٔ البار 

                                           

 ٖٓحمػد الزرقػا/  ينظر: التلقيح الصناعي كأطفاؿ ا نابيب كالػرأي الشػرعي فييمػا د/ مصػطفى أٔ 
بحث مقدـ إلى مجمل الفقو اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي فػي دكرتػو الةالةػة المنعقػدة  -

ـ، فقػػػو النػػػكازؿ قضػػػايا فقييػػػة معاصػػػرة د/ بكػػػر عبػػػدهللا أبػػػك ٜٓٛٔ -ق ٓٓٗٔبمكػػػة المكرمػػػة
قػو ـ، فٜٜٙٔ -ق ٙٔٗٔالطبعػة ا كلػى -لبنػاف  –بيركت  -ط مؤسسة الرسالة  - ٜٕٙ/ٔزيد

ط دار  - ٗٚ٘القضايا الطبية المعاصرة د/علػي محػي الػديف القػرة داغػي، د/علػي يكسػف الػدمحمي/
ـ، التلقػػيح الصػػناعي ٕٙٓٓ –قٕٚٗٔالطبعػػة الةانيػػة  –لبنػػاف  –بيػػركت  –البشػػاار اإلسػػالمية 

، ٔٛ، أطفػػاؿ ا نابيػػب بػػيف العلػػـ كالشػػريعة د/ زيػػاد سػػالمة/ٜٕٓ/ٔكأطفػػاؿ ا نابيػػب د/ دمحم البػػار
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ٕٗٓ 

المعاصػػريف إلػػى أنػػو يجػػكز تلقػػيح بييضػػة امػػرأة بمنػػي  القػػكؿ الةػػاني: ذىػػب بعػػض العلمػػا 
زكجيػػا المتػػكفى بشػػرط رضػػا الػػزكج قبػػل كفاتػػو علػػى عمليػػة التلقػػيح الصػػناعي، كمكافقػػة 
الكرةػػة علػػى ذلػػؾ، كأف يكػػكف غػػرس اللقيحػػة أةنػػا  العػػدة ال بعػػدىا، كممػػف قػػاؿ بيػػذا مػػف 

سػػبا، كالػػدكتكر المعاصػػريف الػػدكتكر نصػػر فريػػد كاصػػل مفتػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػة ا 
 .  ٔ  عبدالعزيز الخياط 

 ا دلة:
أدلة القكؿ ا كؿ: استدؿ أصحاب القكؿ ا كؿ القاالكف بأنػو ال يجػكز تلقػيح بييضػة 

 امرأة بمني زكجيا المتكفى بالمعقكؿ: كذلؾ مف كجييف:
الكجو ا كؿ: أف العالقة الزكجية قد انقطعت كلية بالمكت، كبناً  على ذلػؾ فتلقػيح بييضػة 

لمرأة بمني زكجيا المتكفى يعد تلقيحًا بنطفة مف غيػر الػزكج، فت ػكف محرمػة ال يعتػد بيػا ا
 .   ٕ   شرعاً 

                                                                                                           

، التلقػػيح ٜٓٔ حكػػاـ الطبيػػة المتعلقػػة بالنسػػا  فػػي الفقػػو اإلسػػالمي د/ دمحم خالػػػػػػػػػػػػػد منصػػكر/ ا
 .  ٓ٘الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقػكانيف الكضعيػػػػػػػػػػػة د/ شكقي الصالحي/

  ينظػػر: فتػػكد أسػػتاذنا الػػدكتكر نصػػر فريػػد كاصػػل مفتػػي الجميكريػػة ا سػػبا فػػي جريػػدة صػػكت ٔ 
، أطفػػػاؿ ٖٓالعػػػدد السػػػادس كالسػػػبعكف، حكػػػـ العقػػػـ فػػػي اإلسػػػالـ د/عبػػػدالعزيز الخيػػػاط/ - زىػػػرا

، ا حكػػاـ الطبيػػة المتعلقػػة بالنسػػا  فػػي الفقػػو ٕٛا نابيػػب بػػيف العلػػـ كالشػػريعة د/ زيػػاد سػػالمة/
، التلقػػػيح الصػػػناعي بػػػيف الشػػػريعة اإلسػػػالمية كالقػػػكانيف ٜٓٔاإلسػػػالمي د/ دمحم خالػػػد منصػػػكر/ 

 .  ٔ٘د/ شكقي الصالحي/ الكضعية
، فقػو النػكازؿ قضػايا ٖٔ - ٖٓ  ينظر: التلقيح الصناعي كأطفػاؿ ا نابيػب د/ مصػطفى الزرقػا/ٕ 

، فقو القضػايا الطبيػة المعاصػرة د/علػي القػرة داغػي، ٜٕٙ/ٔفقيية معاصرة د/ بكر عبدهللا أبك زيد
، ا حكػػاـ الطبيػػة ٔٛد سػػالمة/، أطفػػاؿ ا نابيػػب بػػيف العلػػـ كالشػػريعة د/ زيػػاٗٚ٘د/ علػػي الػػدمحمي/

، التلقػيح الصػناعي بػيف الشػريعة ٓٔٔالمتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسػالمي د/ دمحم خالػد منصػكر/
 .  ٓ٘اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/
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ٖٗٓ 

نكقش ىذا: بأف الزكجية حاؿ قياـ العدة لـ تنقطل بتماميا، بدليل أنػو يجػكز للمػرأة أف 
 تغسل 

 ل ػكِ  ، فقػد ركد عػف عااشػة رضػى هللا عنيػا قالػت: ٔ  زكجيا المتكفى باتفاؽ الفقيا 
ػكؿ  سثِ  س  ػػل  ر  ػا غ سث ػا اْسػػت ْدب ْرن ا م  ػػا م  ْلن ا ِمػْف أ ْمِرن  ػػاؤ ه   اْسػت ْقب  كأكصػى أبػػك ،  ٕ   ِإالث ِنس 

عبد هللا، امرأتو أـ   أف تغسلو امرأتو أسما  بنت عميس، كغسل أبا مكسى  بكر
                                           

ط  - ٕٗٓ/ٕينظر: شرح مختصر الطحاكي لإلماـ أبػي بكػر أحمػد بػف علػي الػرازي الجصػاص  ٔ 
ـ، بػداال الصػناال فػي ترتيػب ٕٓٔٓ -ىػػ ٖٔٗٔـ  الطبعػة ا كلػى  -سػالمية   د دار البشاار اإل

ط دار ال تػػب   – ٖٗٓ/ٔالشػػراال لإلمػػاـ عػػال  الػػػػػػػػديف أبػػي بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد ال اسػػاني
ـ، ال ػػافي فػػي فقػػو أىػػل المدينػػة ٜٙٛٔ -ق ٙٓٗٔالطبعػػة الةانيػػة  -لبنػػاف  –بيػػركت  –العلميػػة 

ط   - ٕٔٚ/ٔػػػػف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبػيلإلماـ أبي عمر يكس
 -ق ٓٓٗٔالطبعػػة الةانيػػػة -الممل ػػػة العربيػػة السػػعكدية  -الريػػاض  –مكتبػػة الريػػاض الحديةػػة 

ـ، البياف كالتحصيل كالشرح كالتكجيو كالتعليل لمساال المستخرجة لإلماـ أبي الكليد دمحم بف ٜٓٛٔ
الطبعػػة الةانيػػة  -لبنػػاف  –بيػػركت  -ط دار الغػػرب اإلسػػالمي  - ٕٕٙ/ٕلقرطبػػيأحمػػد بػػف رشػػد ا

ط دار المعرفػة  - ٕٕٖ/ٔـ، ا ـ لإلماـ أبي عبد هللا دمحم بف إدريػس الشػافعيٜٛٛٔ -ق ٛٓٗٔ
ـ، مغنػػي المحتػاج إلػػى معرفػة معػاني ألفػػاظ المنيػاج لإلمػػاـ ٜٜٓٔ -ق ٓٔٗٔلبنػاف -بيػركت  –

 -لبنػاف  -بيػركت  –ط دار ال تػب العلميػة  -ٕٔ/ٕخطيػب الشػربينيشمس الديف دمحم بػف أحمػد ال
ـ المغني لإلمػػػػػػػػاـ أبػي دمحم مكفػا الػديف عبػد هللا بػف أحمػد بػف ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة ا كلى 

ـ، العػدة شػرح ٜٛٙٔ -ق ٖٛٛٔمصػر  -ط  مكتبػة القػاىرة  - ٜٖٓ/ٕدمحم بف قدامػة المقدسػي
ط   –ٕٖٔ -ٖٔٔ عبد الػرحمف بػف إبػراىيـ بػف أحمػد المقدسػي/العمدة لإلماـ بيا  الديف أبي دمحم

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔمصر  –القاىرة  -دار الحديث 
ط دار ال تػب  -كتاب الجنااز كالحدكد  - ٖٓٙ/ٔ  ينظر: أخرجو الشافعي في مسنده كاللفل لوٕ 

ػْتِر ب ػا -كتاب الجنااز -ٜٙٔ/ٖت ، كأبك داكد في سننو -لبناف  د   –بيركت  -العلمية  ب فػي س 
ػِت ِعْنػد  غ ْسػِلِو  يِّ  -ط دار ال تػب العلميػػة  - ٔٙ/ٖ، كالحػا ـ فػي المسػتدرؾٖٔٗٔحػديث رقػـ -اْلم 

 ـ. ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔالطبعة ا كلى -لبناف  –بيركت 
 كالحديث قاؿ عنو الحا ـ في المستدرؾ: ىذا حديث صحيح على شرط مسلـ كلـ يخرجاه.
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ٗٓٗ 

بػيف  أحمػد لػيس فيػو اخػتالؼ اإلمػاـ قػاؿ ،أف تغسػلو امرأتػو  زيػد كأكصى جابر بػف
، كلػك كانػت الزكجيػة منقطعػة بالكفػاة كمػا تقكلػكف لمػا جػاز للمػرأة أف تغسػل  ٔ  الناس
 . ٕ زكجيا 

أجيب عف ىذا: بأف ما ذكرتمكه مف جكاز تغسيل المرأة لزكجيػا المتػكفى ال يعػد دلػياًل علػى 
جكاز تلقيحيا بمنيػو المحفػكظ فػي بنػكؾ النطػف المخصصػة لػذلؾر  ف التغسػيل إنمػا جػاز 

ل كاحػػد مػػف الػػزكجيف يسػػيل عليػػو اطػػالع ا خػػر علػػى عكرتػػور لمػػا كػػاف بينيمػػا فػػي  ف كػ
الحياة، كلما بينيما مف المكدة كالرحمػة، كمػا أف التلقػيح لػيس فػي معنػى التغسػيل بػل ىػك 

 .ٖ  أجل كأعظـ منو 
الكجػو الةػاني: أف إباحػة ىػػذه الصػكرة قػد تػؤدي إلػػى نسػب غيػر مشػركع للمتػػكفى، كال 

ازع الػػديني عنػػد كةيػػر مػػف النسػػا ، إذ قػػد تحمػػل المػػرأة مػػف الزنػػا، سػيما مػػل ضػػعف الػػك 
 .   ٗ  كتدعي أنيا قد حملت مف زكجيا بعد كفاتو، فمنعًا لذلؾ قلنا بعدـ جكازىا

أدلة القكؿ الةاني: استدؿ أصحاب القكؿ ا كؿ القاالكف بأنو يجكز تلقيح بييضة امرأة 
 أكجو:بمني زكجيا المتكفى بالمعقكؿ، كذلؾ مف ةالةة 

الكجو ا كؿ: أف المصلحة تدعك إلى اإلنجاب مػف الػزكج المتػكفى، كذلػؾ تخليػدًا لػذكراه، 
ككجكد نسل يحمل اسمو مف بعده، كمػا أف الزكجػة راغبػة فػي ذلػؾ، كلػيس ىنػاؾ ضػرر 

 . ٘  علييا

                                           

 ٖٖٙ/ٕشي لإلماـ شمس الػديف دمحم بػف عبػد هللا الزركشػي، شرح الزركٜٖٓ/ٕ  ينظر: المغنئ 
 ـ.ٖٜٜٔ -ق ٖٔٗٔـ  الطبعة ا كلى  -ط دار العبيكاف  د  -
 .ٕٛ  ينظر: أطفاؿ ا نابيب بيف العلـ كالشريعة د/ زياد سالمة/ٕ 
 .ٓٚينظر: الحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/  ٖ 
 .ٕٖٓبنكؾ النطف كا جنة د/ عطا السنباطي/  ينظر: ٗ 
  ينظػػر: فتػػكد أسػػتاذنا الػػدكتكر نصػػر فريػػد كاصػػل مفتػػي الجميكريػػة ا سػػبا فػػي جريػػدة صػػكت ٘ 

 العدد السادس كالسبعكف. -ا زىر



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٗٓ٘ 

نكقش ىذا: بأنو ليس ىناؾ مصلحة تدعك إلى اإلنجاب مػف الػزكج المتػكفير إذ يمكػف 
يلة أخػرد كالصػدقات التػي أجازىػا الشػرع، كمػا أف الزكجػة يمكنيػا أف تخليد ذكراه بكسػ

 . ٔ  تتزكج مف بعده، كعسى هللا أف ييبيا ما يشا  مف الذرية
الكجو الةاني: أف المرأة إذا حملت بعد كفػاة زكجيػا ككانػت معتػدة، كشػيد بكالدتيػا الشػيكد 

قػػااـ بقيػػاـ العػػدة، كالنسػػب  ، فػػنف الكلػػد يةبػػت نسػػبو للػػزكج المتػػكفىر  ف الفػػراشٕ  العػػدكؿ
كالتلقػػيح الصػػػناعي ىنػػػا تػػػـ بمػػػا  الػػػزكج  ر  ف النطفػػػة منػػػو،  ٖ   الػػػكالدةةابػػت قبػػػل 

 المتكفى كفي أةنا  العدة، فيككف جاازًا كيةبت نسب الكلد الناتج عف ىذا التلقيح لو.

                                           

 .ٔٚ  ينظر: الحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/ٔ 
 كد الذيف تةبت بيـ الكالدة، كليـ في ذلؾ ةالةة أقكاؿ:  اختلف الفقيا  في الشيٕ 

 القكؿ ا كؿ: ذىب الحنفية، كالحنابلة إلى أف الكالدة تةبت بشيادة امرأة كاحدة. 
دار  -ٖٗٔ/ٙٔينظػػر: المبسػػكط  لإلمػػاـ شػػمس الػػديف دمحم بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيل السرخسػػي

ليدايػػػة بيػػػامش فػػػتح القػػػدير ـ، العنايػػػة علػػػى أٖٜٜ -ق ٗٔٗٔلبنػػػاف  -بيػػػركت  –المعرفػػػة 
 -دار الفكػػر  - ٕٖٚ/ٚلإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أ مػػل الديػػػػػػػػػف أبػػي عبػػد هللا دمحم بػػف دمحم بػػف محمػػكد البػػابرتي

 .ٖٛٙ، العدة شرح العمدة/ٖٙٔ/ٓٔت ، المغني -لبناف  د  -بيركت 
 القكؿ الةاني: ذىب المال ية إلى أف الكالدة تةبت بشيادة امرأتيف.

 -ط دار ال تب العلمية  - ٕٕ/ٗالمدكنة لإلماـ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر ا صبحيينظر: 
 .ٜٙٓ/ٕـ، ال افي البف عبدالبرٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  –بيركت 

 القكؿ الةالث: ذىب الشافعية إلى أف الكالدة تةبت بشيادة رجليف، أك رجل كامرأتيف، أك أربل نسكة.
 - ٕٔٚفي الفقو الشافعي لإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف علي بػف يكسػف الشػيرازي/ ينظر: التنبيو

ت ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لإلماـ شػمس الػديف  -لبناف   د  –بيركت  –ط عالـ ال تب 
 ت .  –لبناف  د  -بيركت  –ط دار الفكر  - ٖٙٙ/ٕدمحم بف أحمد الخطيب الشربيني

، أطفاؿ ا نابيب بيف العلػـ كالشػريعة د/ ٖٓإلسالـ د/عبدالعزيز الخياط/  ينظر: حكـ العقـ في اٖ 
 .ٕٛزياد سالمة/
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 نكقش ىذا: بأف ةبكت نسب المكلكد للميت في الحالة التي ذكرتمكىا ال يلـز منو حل
التلقيح الصناعي فػي الصػكرة محػل البحػثر كذلػؾ  نػو ال ارتبػاط بػيف الحرمػة كبػيف 
ةبكت النسب، فالمرأة المتزكجة إذا زنت، فنف الكلد ينسب للزكج صاحب الفػراش، إال 
أف ينفيو عنػو باللعػاف، كال يعنػي ذلػؾ أف ةبػكت النسػب ابتػداً  مػؤذف بحػل الزنػا، كال 

 .  ٔ كرة مف التلقيح الصناعي الخارجي قاال يقكؿ بيذا، ف ذلؾ ىذه الص
 الترجيح:
كمناقشة مػا احتػاج منيػا إلػى مناقشػة، أرد  ،بعد عرض  را  الفقيا  كأدلتيـ       

أف الػػرأي الػػراجح كا كلػػى بػػالقبكؿ ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو  – كهللا تعػػالى أعلػػى كأعلػػـ -
ي زكجيػػػا ا كؿ القػػػاالكف بأنػػػو ال يجػػػكز تلقػػػيح بييضػػػة امػػػرأة بمنػػػ أصػػػحاب القػػػكؿ

المتػكفىر كذلػػؾ لقػكة ا دلػػة التػي اسػػتدلكا بيػا، كضػػعف أدلػة المخػػالفيف كمناقشػػتيار 
ك ف العالقة الزكجية انقطعػت بػالمكت، كصػارت المػرأة أجنبيػة عػف الػزكج المتػكفى، 
فكضل ما ه في رحميا بعد كفاتو حراـ شرعًار  نو غير محتـر شرعًا كقػت اإلدخػاؿ، 

المحتفل بيا في بنػكؾ النطػف كا جنػة سػدًا للػذراال،  كيجب التخلص مف تلؾ النطف
كحفظًا ل نسػاب، كمنعػًا لكقػكع النػزاع بػيف النػاس بسػبب النسػب كالميػراث كغيرىمػا، 
فمنعًا لذلؾ كلو قلنا بعدـ جكاز تلقيح بييضة امرأة بمني زكجيا المتكفى، كغرس تلؾ 

 انتياايا.    اللقيحة في رحميا بعد كفاتو، ال في أةنا  العدة كال بعد 

                                           

، ٖٙٙ/ٕ، اإلقنػاع  للشػربيني ٜٙٓ/ٕ، ال افي البػف عبػدالبرٗٗٔ/ٙٔينظر: المبسكط  السرخسي
 .ٖٙٔ/ٓٔالمغني

 .ٔٔٔ  ينظر: ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسا  في الفقو اإلسالمي د/ دمحم خالد منصكر/ٔ 
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كىذا الرأي الذي انتيينا إلى ترجيحػو ىػك مػا أقػره مجمػل الفقػو اإلسػالمي فػي        
ق، كنػػػدكة اإلنجػػػاب المنعقػػػدة فػػػي ٗٓٗٔدكرتػػػو السػػػابعة المنعقػػػدة بمكػػػة المكرمػػػة 

 .  ٔ  ـٜٙٛٔ -قٙٓٗٔق، كمجمل البحكث اإلسالمية ٖٓٗٔال كيت 
عد انتيا  العالقة الزكجية بينيما الحالة الةانية: التلقيح بيف بذرتي شخصيف ب

 بالطالؽ.
 صكرة المسألة:

صػػػكرة المسػػػألة فػػػي ىػػػذه الحالػػػة ىػػػي نفػػػس صػػػكرة الحالػػػة السػػػابقة، إال أف        
ذا  الفارؽ بينيما أف العالقة الزكجية ىنػاؾ انتيػت بػالمكت، كىنػا انتيػت بػالطالؽ، كا 

ابا بعػد انتيػا  العالقػة أردنا التعرؼ على حكـ تلقيح بييضة المرأة بمني زكجيا السػ
الزكجية بينيما بالطالؽ، فالبد مف التفرقة بيف الطالؽ البااف كالطالؽ الرجعي، فنذا 
كاف الطػالؽ باانػًا فػال يجػكز التلقػيح مطلقػًا، سػكا  أ ػاف التلقػيح أةنػا  العػدة أـ بعػد 
ة انتياايا، كسكا  أرضي الزكج السابا بذلؾ أـ لـ يػرضر كذلػؾ  ف العالقػة الزكجيػ

قػػد انقطعػػت بينيمػػا بال ليػػة، كيجػػكز لتلػػؾ المػػرأة بعػػد انتيػػا  عػػدتيا أف تتػػزكج بمػػف 
 شا ت. 
كأما إذا كاف الطػالؽ رجعيػًا فيفػرؽ بػيف مػا إذا انتيػت العػدة أك كانػت قاامػة،        

ر كذلػػؾ النتيػػا  العالقػػة الزكجيػػة -أيضػػًا  –فػػنذا انتيػػت العػػدة فػػال يجػػكز التلقػػيح 
انت قاامة ككافا الزكج على التلقيح، فننو يجػكز ليػا ذلػؾر  ف بانتياايا، كأما إذا ك

المطلقة طالقًا رجعيًا لـ تنتو العالقة بينيا كبػيف زكجيػا، كتعػد زكجػة لػو، بػدليل أنػو 
 يجكز ليا أف تمكث معو في بيت 

 .  ٔ كاحد، كيجكز لو أف يطأىا، كيعد ذلؾ رجعة ليا، كىك قكؿ جميكر أىل العلـ 

                                           

، التلقػيح الصػناعي بػيف أقػػكاؿ ٜٕٓ/ٔينظػر: التلقػيح الصػناعي كأطفػاؿ ا نابيػب د/ دمحم البػار  ٔ 
 .   ٗٓٔا طبا  ك را  العلما  د/ أحمد دمحم لطفي أحمد/
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لـ يكافا الزكج على ىذا التلقيح فننو ال يجكزر  نػو قػد تترتػب عليػو  كأما إذا       
مفاسػد كةيػرة تضػر بالرجػػل، كالمػرأة، كالجنػيف، كالمجتمػل بأسػػره، كذلػؾ كمػا لػك اتيػػـ 
الرجل المرأة بالزنا، كأنكر نسػبة الطفػل إليػو، خاصػة مػل نشػكب الخػالؼ بينيمػا، أك 

                                                                                                           

   اختلف الفقيا  في حصكؿ الرجعة بالكط ، كليـ في ذلؾ قكالف: ٔ 
يػػة، كالحنابلػػة فػػي المػػذىب إلػػى أف الرجعػػة القػػكؿ ا كؿ: ذىػػب جميػػكر الفقيػػا : الحنفيػػة، كالمال  

تحصل                  بالكط ، إال أف المال ية، كاإلماـ أحمػد فػي ركايػة ةانيػة اشػترطكا أف ينػكي 
 بذلؾ الرجعة.

ط  - ٕٔ٘/ٕينظر: تبييف الحقااا شرح كنػز الػدقااا لإلمػاـ فخػر الػديف عةمػاف بػف علػي الزيلعػي
ق، درر الحكػػاـ شػػرح غػػرر ٖٖٔٔالطبعػػة ا كلػػى  -مصػػر -رة القػػاى –المطبعػػة ال بػػرد ا ميريػػة 

ط دار إحيا  ال تػب العربيػة  - ٜٕٛ/ٕا حكاـ لإلماـ دمحم بف فرامرز بف علي الشيير بمنال خسرك
، منح الجليل شرح مختصر خليل لإلماـ أبػي عبػد هللا دمحم ٚٔٙ/ٕت ، ال ػافي البف عبد البر - د 

ـ، شػػرح ٜٜٛٔ -ق ٜٓٗٔلبنػػاف  -بيػػركت  –دار الفكػػر ط  - ٔٛٔ/ٗبػػف أحمػػد بػػف دمحم علػػيش
، اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼ لإلمػػاـ عػػال  الػػديف أبػػي ٜٗٗ - ٛٗٗ/٘الزركشػػي

 -بيػػركت  –ط دار إحيػػا  التػػراث العربػػي  - ٗ٘ٔ/ٜالحسػػف علػػي بػػف سػػليماف المػػرداكي الحنبلػػي
 ت .  -لبناف  د 

د في ركايػة ةالةػة إلػى أف الرجعػة ال تحصػل بػالكط ، بػل القكؿ الةاني: ذىب الشافعية، كاإلماـ أحم
 البد مف القكؿ، كأف يقكؿ ليا: راجعتؾ أك رددتؾ.

ينظػػر: البيػػاف فػػي مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي لإلمػػاـ أبػػي الحسػػيف يحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر بػػف سػػالـ 
الطبعػػػػػػػة  -الممل ػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية  -جػػػػػػػدة  –ط دار المنيػػػػػػػاج  - ٕٚٗ/ٓٔالعمرانػػػػػػػي

ـ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف لإلماـ أبػي زكريػا محيػي الػديف يحيػى ٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔا كلى
 -ىػػ ٕٔٗٔالطبعػة الةالةػة  -لبنػاف  –بيػركت  -المكتػب اإلسػالمي  - ٕٚٔ/ٛبف شرؼ النككي 

 . ٗ٘ٔ/ٜ، اإلنصاؼ ٜٗٗ - ٛٗٗ/٘ـ، شرح الزركشئٜٜٔ
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ت بمني زكجيا ، كدر  المفاسد مقدـ على جلػب المصػالح زنت المرأة كادعت أنيا ل قِّح 
 . ٔ  كما ىك معلـك كمقرر لدد جميكر الفقيا  كا صكلييف

 
 الفرع الرابل

 ضكابا التلقيح الصناعي الخارجي
نمػػا قيػػدكه بضػػكابا         القػػاالكف بجػػكاز التلقػػيح الصػػناعي لػػـ يبيحػػكه بػػنطالؽ، كا 

 شرعية البد مف تكافرىا، كىي كما يلي:  
التأ د مف قياـ العالقة الزكجية بػيف مػف أخػذ منػو السػاال المنػكي كبػيف أف يتـ  -ٔ

المرأة المراد تلقيحيا، كأما إذا انتيت العالقة الزكجية بمكت فال يحل ذلؾ بنػػػػاً  على 
، ككػػذا إذا انتيػػت بطػػالؽ بػػااف، أك رجعػػي كلػػـ يكافػػا الػػزكج علػػى  ٕ  الػػرأي الػػراجح

 التلقيح. 
 الزكجيف. أف يككف التلقيح برضا -ٕ
أف ال يلجأ إلى التلقيح الصناعي إال في حالة الحاجة الشديدة التي تنزؿ منزلػة  -ٖ

الضركرة، فال يباح إال في أضػيا الحػدكد، كفػي الظػركؼ االسػتةنااية، كذلػؾ بعػد أف 
                                           

خمػػػػػػي الغرنػػػػػػاطي الشػػػػػػيير   ينظػػػػػػر: المكافقػػػػػػات لإلمػػػػػػاـ إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف مكسػػػػػػى بػػػػػػف دمحم اللٔ 
ـ، ا شػػػباه ٜٜٚٔ -ق ٚٔٗٔت  الطبعػػػة ا كلػػػى -ط دار ابػػػف عفػػػاف  د  - ٙٗٗ/ٙبالشػػػاطبي

ط دار ال تػػب  - ٘ٓٔ/ٔكالنظػػاار لإلمػػػػػػػػاـ تػػاج الديػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف السػػبكي
لنظػاار لإلمػاـ جػػالؿ ـ، ا شػباه كأٜٜٔ -ق ٔٔٗٔالطبعػة ا كلػى -لبنػاف  -بيػركت  –العلميػة 

الطبعة  -لبناف  –بيركت  –ط دار ال تب العلمية  - ٚٛالديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي/
 ـ.ٜٜٓٔ -ق ٔٔٗٔا كلى 

، ٖٙٙ/ٕ، اإلقنػاع  للشػربيني ٜٙٓ/ٕ، ال افي البػف عبػدالبرٗٗٔ/ٙٔينظر: المبسكط  السرخسي
 .ٖٙٔ/ٓٔالمغني

 .ٙ٘  ينظر: صػ ٕ 
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أف الزكجػة  يستنفذ الزكجاف جميل طرؽ العالج المتاحة التي تسػبا التلقػيح، كيةبػت
طبيب متخصصر  على تقرير طبي مف، كذلؾ بناً  يذه الطريقةال يمكنيا الحمل إال ب

كذلؾ  ف الضركرات تبيح المحظكرات، كالضركرة تقدر بقدرىا، فال يجكز اللجك  إلى 
عملية التلقيح بيدؼ تحديػد جػنس الجنػيف، أك بيػدؼ الترفػو كالحفػاظ علػى الرشػاقة 

 كاللياقة.
يكػػػكف كشػػػفيا جػػػاازًا عنػػػد  أف تراعػػػى ا حكػػػاـ المتعلقػػػة بكشػػػف العػػػكرة، حيػػػث -ٗ

ال فػامرأة غيػر مسػلمة،  الضركرة المقدرة بقدرىا، كأف يكػكف المعػالج امػرأة مسػلمة، كا 
ال فغير مسلـ بيػذا الترتيػب، كال تجػكز الخلػكة بػيف المعػالج  ال فطبيب مسلـ ةقة، كا  كا 

 كالمرأة التي يعالجيا إال بحضكر زكجيا أك امرأة أخرد.
 لمعالج نجاح عملية التلقيح.أف يغلب على ظف الطبيب ا -٘
أف يؤمف اخػتالط ا نسػاب بػاختالط النطػف، كذلػؾ بكجػكد ضػمانات النقػل التػي  -ٙ

تمنل مف اسػتعماؿ منػي غيػر الػزكج كبييضػة غيػر الزكجػة فػي جميػل مراحػل عمليػة 
التلقػػيح، كأف يقػػـك بيػػا لجنػػة طبيػػة مكةكقػػة علميػػًا كدينيػػًا فػػي مركػػز حكػػكمي، أك 

 ية، كذلؾ زيادة في الحذر كاالحتياط. مؤسسة رسمية غير ربح
أف تتـ عملية التلقيح كفا قكانيف تصدرىا الدكلة تمنل مف التالعب بالنطف أك  -ٚ

 . ٔ المتاجرة بيا، كتكقل على مف يفعل ذلؾ عقكبات تعزيرية رادعة 
 
 

                                           

، ا حكػاـ الطبيػة ٙٙٔ/المجمل الفقيي اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالميقرارات  ينظر:  ٔ 
، التلقػػيح الصػػناعي بػػيف ٓٓٔ - ٜٜالمتعلقػػة بالنسػػا  فػػي الفقػػو اإلسػػالمي د/ دمحم خالػػد منصػػكر/

، فقػػػو النػػػكازؿ د/ دمحم ٕٗ - ٖٛالشػػػريعة اإلسػػػالمية كالقػػػكانيف الكضػػػعية د/ شػػػكقي الصػػػالحي/
 .    ٙٛ/ٗالجيزاني



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٗٔٔ 

 المطلب الةاني
  ٔ  حكم جتميد النطف البشرية امللقحة الفائضة عن احلاجة

في الفرع السابا عند حديةنا عف كيفية التلقػيح الصػناعي الخػارجي أف ذكرنا        
يقكمػػكف بتنشػػيا مبػػيض  -أطفػػاؿ ا نابيػػب  –ا طبػػا  فػػي مرا ػػز التلقػػيح الصػػناعي 

المرأةر كذلؾ إلنتاج عدد كبير مف البييضات، كذكرنا أف عددىا يتراكح في الغالب مػا 
قيحيػا جميعػًا بمنػي الػزكج، كأف بيف ةالث كعشر بييضػات، كأف ا طبػا  يقكمػكف بتل

العػػدد المسػػمكح بغرسػػو فػػي رحػػـ الزكجػػة ال يزيػػد عػػف ةػػالث نطػػف، كأف ىنػػاؾ نطفػػًا 
فااضة عف الحاجة، فيل يجكز تجميدىا تحسبًا لفشل عمليػة الغػرس، أك بنػاً  علػى 

علمػػا  رغبػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزكجيػػػػػػػػػػػػػػف أك ال ؟، لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ نقػػكؿ: اختلػػف ال
المعاصػركف فػػي حكػػـ تجميػػد النطػػف البشػػرية الفااضػػة عػػف الحاجػػة، كليػػـ فػػي ذلػػؾ 

 قكالف:

القكؿ ا كؿ : ذىب بعض العلما  المعاصريف إلى أنو يجكز تجميػد النطػف البشػرية 
الفااضػػة عػػف الحاجػػة إذا تػػكافرت الضػػكابا التػػي ت فػػل عػػدـ اخػػتالط ا نسػػاب، أك 

، كىذا ىػك مػا انتيػت إليػو نػدكة طفػل ا نابيػب  ٕ التالعب بتلؾ النطف كاالتجار بيا 
 .   ٔ  ـٕٜٜٔالمنعقػػػػػػػػػػػدة بجمعية العلـك الطبيػة اإلسالمية با ردف

                                           

النطف الفااضة عف الحاجة: ىي أجنة في مراحليا المبكرة يحتفل بيا في ةالجػات خاصػة فػي   ٔ 
درجة حرارة معينة كفي سكاال خاصة، تحفل حياتيا بحيػث تبقػى دكف أف تنمػك لحػيف الطلػب، فػنذا 

 جا  الطلب علييا أخرجت مف الةالجات الحافظة، كسمح ليا بالنمك. 
 . ٖٓٓ/ٔؿ ا نابيب د/ دمحم البارينظر: التلقيح الصناعي كأطفا

اشػػترط القػػاالكف بجػػكاز تجميػػد النطػػف البشػػرية الفااضػػة عػػف الحاجػػة عػػدة شػػركط، كىػػي كمػػا   ٕ 
 يلي:

 كجكد الضركرة أك الحاجة لتجميد ىذه النطف. -أ
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ٕٗٔ 

ذىب بعض العلما  المعاصريف إلى أنػو ال يجػكز تجميػد النطػف البشػرية  :القول الثاين
ـ ياسػػيف، الفااضػػة عػػف الحاجػػة، كممػػف قػػاؿ بيػػذا مػػف المعاصػػريف: الػػدكتكر دمحم نعػػي

                                                                                                           

أف ت ػػكف ىػػذه النطػػف ناتجػػة عػػف تلقػػيح بكيضػػة زكجػػة بمػػا  زكجيػػا، تربطيمػػا عالقػػة زكاج  -ب 
 يجكز أف ت كف ىذه النطف لػزكجيف تكفيػا، أك تػكفى أحػدىما، أك حػدةت بينيمػا شرعية قاامة، فال

 الفرقة بالفسخ أك الطالؽ الباافر  ف العالقة الزكجية قد انقضت، فكجب أف تنقضي كل تبعاتيا. 
أف يأذف الزكجاف في عملية تجميد النطػف، إذ قػد ال ت ػكف لػدييما الرغبػة فػي ت ػرار التجربػة  -ج 

 أك ت رار الحمل بعد اإلنجاب.مرة أخرد، 
أف ت ػكف عمليػػة التجميػد محػػددة بمػدة زمنيػػة معينػػة ال يجػكز أف تتعػػداىا، كقػد قػػدرىا الػػبعض  -د 

بستة أشيرر كذلؾ حتى ال تتعػرض النطػف لػبعض ا ةػار السػلبية التػي قػد تحػدث نتيجػة التجميػد، 
يػػة التػػي يمكػػف أف تػػنعكس خاصػػة كأف الطػػب لػػـ يعػػرؼ حتػػى ا ف علػػى كجػػو التحديػػد ا ةػػار الجانب

 على المكلكد في المدد البعيد. 
أف يشػػرؼ علػػى حفػػل كتجميػػد ىػػذه النطػػف جيػػة مركزيػػة مكةكقػػة، تعتمػػد إجػػرا ات دقيقػػة  -ق 

كمضػػمكنة ت فػػل عػػدـ اخػػتالط ا نسػػاب، كيشػػرؼ علييػػا أشػػخاص ةقػػات فػػي ديػػنيـ كعلميػػـ، كأال 
 ت كف تلؾ الجية المركزية تعمل مف أجل الربح المادي.

أف يصػدر قػػانكف مػػف الدكلػػة يػنظـ ىػػذه العمليػػة، بحيػػث يترتػب علػػى المخػػالفيف كالمتالعبػػيف عقكبػػات  -ك 
 رادعة. 

، التلقػيح الصػناعي بػيف أقػكاؿ ا طبػا  ك را  العلمػا  د/ أحمػد دمحم ٕٜ/ٗينظر: فقو النكازؿ د/ دمحم الجيزاني
 .ٖ٘زركع/، أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المٖٗٔ - ٔٗٔلطفي أحمد/

إعػػػداد جمعيػػػة العلػػػـك الطبيػػػة  -ينظػػػر: قضػػػايا طبيػػػة معاصػػػرة فػػػي ضػػػك  الشػػػريعة اإلسػػػالمية   ٔ 
ق، االستنسػاخ ٘ٔٗٔالطبعػة ا كلػى -ا ردف  -ط دار البشػير -ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ٔاإلسالمية ا ردنيػة

المرسػي ، اإلنجاب الصناعي أحكامو القانكنيػة كحػدكده الشػرعية د/ دمحم ٖ٘ٓكاإلنجاب د/ كاـر غنيـ/
، التلقػػػػػػيح الصػػػػػػناعي بػػػػػػيف الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية كالقػػػػػػكانيف الكضػػػػػػعية د/ شػػػػػػكقي ٕٚٔزىػػػػػػرة /

 .  ٕٓٚالصالحي/
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ٖٗٔ 

كىػػػذا ىػػػك مػػػا قػػػرره   ٔ كالػػػدكتكر عبدالسػػػالـ العبػػػادي، كالػػػدكتكر دمحم علػػػي البػػػػػػػار 
مجمػػػػػػػػػػػػػػػل الفقػػػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػالمي التػػػابل لمنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػالمي فػػػي دكرتػػػػػػػػػػػو 

 . ٕ  ـٜٜٓٔالسادسػػػػػة المنعقدة 
 ا دلة:

كؿ القػاالكف بأنػػو يجػكز تجميػػد النطػػف أدلػة القػػكؿ ا كؿ: اسػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ ا  
 البشرية الفااضة عف الحاجة بال تاب، كالسنة، كالمعقكؿ:

 أكاًل: ال تاب:
م ا ج ع ل  ع ل ي قاؿ تعالى:  -ٔ يػػػػػػػػػػْ ك  ـْ ِفي الدِّ ِف ِمْف حرجإ ػػػػك 

   ٖ. 

إلػى كقػكع كجو الداللة: أف القكؿ بعدـ تجميد النطف البشػرية الفااضػة عػف الحاجػة يػؤدي 
الزكجيف في الحرج كالمشقةر  ف إعادة أخذ البييضات مػف الزكجػة كتلقيحيػا بمنػي الػزكج 
في كل مرة تفشل فييا النطف في العلكؽ فيو كلفة مادية كمعنكية علػى الػزكجيف، كالحػرج 

 .  ٗ   مرفكع بمقتضى ىذه ا يػػة

                                           

عمػاف  -ط دار النفػااس - ٕٚٔينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعػيـ ياسػيف/  ٔ 
ة أك الزااػػدة ـ، حكػـػ االسػػتفادة مػػف ا جنػػة المجيضػػٖٕٔٓ -ق ٖٗٗٔالطبعػػة الخامسػػة  -ا ردف  -

بحث منشكر ضمف أبحاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي  - ٕٛٛٔ/ٖعف الحاجة د/عبدالسالـ العبادي
العػدد  -التابل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دكرتو السادسة المنعقدة بجدة بالممل ة العربيػة السػعكدية 

مسػتنبتة د/ دمحم علػػي ـ، إجػرا  التجػارب علػى ا جنػػة المجيضػة كا جنػة الٜٜٓٔ -ق ٓٔٗٔالسػادس
بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر  - ٔٔٛٔ/ٖالبػػار

 -ق ٓٔٗٔالعػدد السػادس -اإلسالمي في دكرتو السادسػة المنعقػدة بجػدة بالممل ػة العربيػة السػعكدية 
 .  ٕٔٚكقي الصالحي/ـ، التلقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شٜٜٓٔ

 ٕٔ٘ٔ/ٖالعػدد السػادس –  ينظر: مجلة مجمل الفقو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر اإلسػالمي ٕ 
– ٕٕٔ٘  . 
  .  ٛٚ  سكرة الحج ا ية  ٖ 
 .ٖٗإلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/   ينظر: الحكـ الفقييٗ 
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ٗٔٗ 

ال طاقػة ليػا بػو، كأمػا نكقش ىذا: بأف الحرج المرفكع ىك مػا فيػو مشػقة علػى الػنفس ممػا 
 .ٔ  ما كاف في كسل اإلنساف ببذؿ بعض الجيد كالماؿ فليس فيو حرج أك مشقة 

 ةانيًا: السنة:

 . ٕ  ال ضرر كال ضرار" " :قاؿ أف رسكؿ هللا  عف أبي سعيد الخدري 

عف إلحاؽ االذد أك الضرر بالغير، كالقػكؿ بعػدـ تجميػد  كجو الداللة: نيى النبي 
رية الفااضة عف الحاجة يؤدي إلى اإلضرار بصحة المرأةر  ف اليرمػكف النطف البش

الذي يعطػى للمػرأة لتحفيػز المبػيض علػى إفػراز أ بػر عػدد مػف البييضػات يػؤةر علػى 
زالتػػو ت ػػكف بنباحػػة تجميػػد  صػػحتيا، كيعجػػل بسػػف اليػػأس لػػدييا، كالضػػرر يػػزاؿ، كا 

 . ٖ  النطف الملقحة الفااضة عف الحاجة

 : كذلؾ مف ةالةة أكجو:ةالةًا: المعقكؿ

الكجػػػو ا كؿ: أف القػػػكؿ بجػػػكاز تجميػػػد النطػػػف الفااضػػػة عػػػف الحاجػػػة فيػػػو مراعػػػاة 
لمصػػلحة الػػزكجيف كتيسػػير علييمػػا، كىػػذا مطلػػكب شػػرعًا، كذلػػؾ  ف احتمػػاؿ فشػػل 
عػػػادة العمليػػػة مػػػف جديػػػد، كىػػػي سػػػحب  عمليػػػة غػػػرس النطػػػف فػػػي الػػػرحـ قػػػااـ، كا 

                                           

إعػداد جمعيػة العلػـك الطبيػة اإلسػالمية   –الشػريعة اإلسػالمية    ينظر: قضايا طبيػة معاصػرة فػي ضػك ٔ 
 .ٖٗ، الحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/ٖ٘ٔ/ٔبا ردف

حػػديث  -بػػاب القضػػا  فػػي المرفػػا  -كتػػاب ا قضػػية  - ٘ٗٚ/ ٕ  أخرجػػو اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي المكطػػإٔ 
ـ، كابف ماجو فػي سػننو مػف طريػا ٜ٘ٛٔ -ىػ ٙٓٗٔمصر  -عربي ط دار إحيا  التراث ال - ٜٕٗٔرقـ

ػارِِه  -كتػاب ا حكػاـ  - ٗٛٚ/ٕ عبادة بف الصػامت  ػر  ِبج  قِّػِو مػا ي ض  حػديث رقـػ   -ب ػاب مػف ب ن ػى فػي ح 
 -كتػػاب البيػػكع  - ٚٚ/ٖت ، كالػػدار قطنػػي فػػي سػػننو -لبنػػاف  د  -بيػػركت  -ط دار الفكػػر  - ٖٕٓٗ

 -ٙٙ/ٕـ، كالحػا ـ فػي المسػتدرؾٜٙٙٔ -ىػػٖٙٛٔلبنػاف  -بيركت  –المعرفة ط دار  -ٕٛٛحديث رقـ 
 .ٖٕ٘ٗحديث رقـ -كتاب البيكع 

 كالحديث قاؿ عنو الحا ـ في المستدرؾ: ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلـ كلـ يخرجاه.
، ٖٙٔ - ٕٙٔ  ينظػػر: التلقػػيح الصػػناعي بػػيف أقػػكاؿ ا طبػػا  ك را  العلمػػا  د/ أحمػػد دمحم لطفػػي أحمػػد/ٖ 

 .ٗٗالحكـ الفقيي إلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/
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ٗٔ٘ 

الػزكج فييػا مشػقة كمعانػاة نفسػية كجسػدية البييضات مف الزكجػة، كتلقيحيػا بمنػي 
 .  ٔ  للمرأة، كما أف فييا كلفة مالية للزكجيف

الةاني: أنو يساعد الطبيب المعالج على اختيار اللحظػة المناسػبة طبيػًا إلجػرا  الكجو 
 . ٕ  عملية الغرس، حتى يضمف أعلى نسبة لنجاح التجربة مرة أخرد 

حفظػًا ليػا مػف كشػف عكرتيػا دكف ضػركرة أك الكجو الةالث: أف فيو صػيانة للمػرأة ك 
 حاجة.

أدلة القكؿ الةاني: استدؿ أصحاب القكؿ الةاني القاالكف بأنو ال يجكز تجميد النطف 
 البشرية الفااضة عف الحاجة بال تاب، كالمعقكؿ:

 أكاًل: ال تاب:
ـْ ِفػي اْلب ػرِّ ك   قاؿ تعالى: ْلن ػاى  م  ح  ـ  ك  ِنػي  د  ْمن ا ب  رث ْد ك  ل ق  ب ػاِت ك  ـْ ِمػف  الطثيِّ ْقن ػاى  ز  ر  اْلب ْحػِر ك 

ل ْقن ا ت ْفِضيال ِةيرإ ِممثْف خ  ل ى ك  ـْ ع  ْلن اى  ف ضث  .  ٖ  ك 
كجػػو الداللػػة: أف تجميػػد النطػػف الفااضػػة عػػف الحاجػػة فيػػو امتيػػاف  صػػل الحيػػاة 

 اإلنسانية، كىك ما يخالف مقصكد الشرع في ت ريمو لإلنساف في جميل أطكاره. 

                                           

 ٗٙٗ/ٔ  ينظر: القضايا ا خالقية الناجمة عف التحكـ فػي تقنيػات التلقػيح الصػناعي د/ دمحم علػي البػارٔ 
دكرتػو  بحث منشكر ضمف أبحػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر اإلسػالمي فػي -

 -ق ٛٓٗٔالعػػدد الةالػػث  -ـ ٜٙٛٔ -ق ٚٓٗٔالةالةػػة المنعقػػدة بعمػػاف بالممل ػػة ا ردنيػػة الياشػػمية 
، التلقػػػيح ٛٓٔـ، اإلنجػػاب الصػػػناعي أحكامػػػو القانكنيػػة كحػػػدكده الشػػػرعية د/ دمحم المرسػػي زىػػػرة /ٜٚٛٔ

 .  ٕٓٚالصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/
، التلقػػيح ٛٓٔينظػػر: اإلنجػػاب الصػػناعي أحكامػػو القانكنيػػة كحػػدكده الشػػرعية د/ دمحم المرسػػي زىػػرة /  ٕ 

 .  ٕٓٚالصناعي بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية د/ شكقي الصالحي/
  .  ٓٚ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٖ 
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ٗٔٙ 

ىػػذا: بػػأف النطفػػة ا مشػػاج الفااضػػة عػػف الحاجػػة ليسػػت  دميػػًا كال جػػز ًا مػػف نػػكقش 
 دمي، كأصػل كرامػة ا دمػي مػا نفػخ فيػو مػف ركح، كىػي الػذات الحيػة العاقلػة التػي 

 تمنحو جميل خصااصو المتميزة، مما جعل مكانتو في قمة مراتب المخلكقات.
كد القصػد مػف ا فعػاؿ التػي كما أف المساس بال رامة ا دمية يتكقف علػى كجػ       

تفعػػل بػػػا دمي، حتػػى إف الفعػػػل الكاحػػد قػػػد يكصػػف بأنػػػو ميػػيف لإلنسػػػاف كمسػػػي  
ل رامتو، كقد ال يكصف بػذلؾ، تبعػًا لقصػد فاعلػو كغايتػو مػف فعلػو، فػنف كػاف قصػده 
ف تجػػرد قصػػده عػػف ذلػػؾ، كاتجػػو إلػػى  اإلىانػػة كػػاف عمػػاًل مسػػياًا لل رامػػة ا دميػػة، كا 

 .  ٔ لبني  دـ لـ يكف في ذلؾ إسا ة لل رامػة اإلنسانية  تحقيا مصالح معتبرة
نمػا تحقيػا مصػلحة معتبػرة         كالغرض مػف تجميػد النطػف البشػرية لػيس االمتيػاف، كا 

 للزكجيف، كىي التيسير علييما كرفل الحرج كالمشقة عنيما.
 ةانيًا: المعقكؿ: كذلؾ مف ةالةة أكجو:

أك أمػػا ف مخصصػػة لػػذلؾ قػػد يترتػػب عليػػو الكجػػو ا كؿ: أف حفػػل النطػػف فػػي بنػػكؾ 
 . ٕ  اختالط النطف المحفكظة ببعضيا، مما ينجـ عنو اختالط ا نساب

أف تجميػػد النطػػف قػػد يترتػػب عليػػو بعػػض المحػػاذير الشػػرعية، كقيػػاـ الكجػػو الةػػاني: 
الزكجة بعد كفاة زكجيا بغرسيا في رحميا، أك قياـ بعض أصحاب النفكس الضعيفة 

حفظيػػا بالمتػػاجرة بيػػا، كبيعيػػا لمػػف ال ينجػػب رغبػػة مػػنيـ فػػي مػػف القػػااميف علػػى 

                                           

 .ٜٓٔينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسيف/  ٔ 
  ينظػػػػػػر: التلقػػػػػػيح الصػػػػػػناعي بػػػػػػيف الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية كالقػػػػػػكانيف الكضػػػػػػعية د/ شػػػػػػكقي ٕ 

، التلقػػػػيح الصػػػػناعي بػػػػيف أقػػػػكاؿ ا طبػػػػا  ك را  العلمػػػػا  د/ أحمػػػػد دمحم لطفػػػػي ٕٔٚالصػػػػالحي/
 .ٓٗٔأحمد/
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ٗٔٚ 

الحصكؿ على الماؿ، كىػذا حػراـ شػرعًا، ككػل مػا يػؤدي إلػى الحػراـ فيػك حػراـ، فسػدًا 
 .  ٔ لذراال الفساد قلنا بعد جكاز تجميد النطف البشرية الفااضة عف الحاجة 
لفااضػػة عػػف نػػكقش ىػػذا: بػػأف ىػػذه المفاسػػد ال يجػػكز سػػدىا بمنػػل تجميػػد النطػػف ا

نمػػا باتخػػاذ االحتياطػػات الالزمػػة فػػي مةػػل ىػػذه الحػػاالت، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  الحاجػػة، كا 
تسجيل كل حالػة، ككضػل عالمػات مميػزة ليػا، ككجػكد إشػراؼ دقيػا علييػا، ككضػل 

 . ٕ  الدكلة عقكبات تعزيرية رادعة لمف يتالعب بيا
ىات الخلقيػػة، حيػػث الكجػػو الةالػػث: أف تجميػػد النطػػف يزيػػد مػػف احتماليػػة تعرضػػيا للتشػػك 

تتعػػرض لتغييػػرات كةيػػرة أةنػػا  عمليػػة الحفػػل، كذلػػؾ نظػػرًا ل كنيػػا خػػارج بياتيػػا الطبيعيػػة 
 .  ٖ  الفسيكلكجية 

نكقش ىذا: بأف احتماؿ تشكه ىػذه النطػف يمكػف التحػرز منػو مػف خػالؿ فحصػيا قبػل 
يػػة غرسػػيا فػػي الػػرحـ، مػػل أف ىػػذا االحتمػػاؿ بعيػػد جػػدًار  نيػػا تحفػػل كفػػا بياػػة كيمياا

مناسبة تحكؿ دكف كجكد ىذه التشكىات، حيث تكضل في تركيز خاص مف الجلسػريف 
مختلا بكسا سػاال، كيػتـ تبريػدىا بعػد ذلػؾ إلػى درجػة حػرارة منخفضػة جػدًا حتػى يػتـ 
إيقاؼ جميل التفاعالت الحيكية دكف أف تقتل قدرتيا على معاكدة االنقسػاـ مػرة أخػرد 

 .  ٗ  حاؿ الحاجة إلييا

 الترجيح:

                                           

، ٓٗٔ  ينظػػر: التلقػػيح الصػػناعي بػػيف أقػػكاؿ ا طبػػا  ك را  العلمػػا  د/ أحمػػد دمحم لطفػػي أحمػػد/ٔ 
 .  ٔ٘لخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/أحكاـ ا

 .ٙٙ  ينظر: الخاليا الجذعية كالقضايا ا خالقية الفقيية د/ دمحم البار/ٕ 
 .  ٙٙٗ/ٔ  ينظر: القضايا ا خالقية الناجمة عف التحكـ في تقنيات التلقيح الصناعي د/ دمحم البارٖ 
الخاليػػػػا الجذعيػػػػة د/عبداإللػػػػو ، أحكػػػػاـ ٖٕٙينظػػػػر: االستنسػػػػاخ كاإلنجػػػػاب د/ كػػػػاـر غنػػػػيـ/  ٗ 

 .ٕ٘المزركع/
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ٗٔٛ 

بعػػػد أف استعرضػػػنا  را  الفقيػػػا  كأدلػػػتيـ، كمناقشػػػة مػػػا احتػػػاج منيػػػا إلػػػى        
أف الػرأي الػراجح كا كلػى بػالقبكؿ ىػك مػا  –كهللا تعالى أعلى كأعلػـ  –مناقشة، أرد 

ذىب إليو أصحاب القكؿ ا كؿ القاالكف بجكاز تجميد النطػف البشػرية الفااضػة عػف 
التػػي اشػػترطيا القػػاالكف بجػػكاز التجميػػد، الحاجػػة إذا مػػا تػػكافرت الضػػكابا الشػػرعية 

كالتي تمنػل مػف اخػتالط ا نسػابر كذلػؾ لقػكة ا دلػة التػي اسػتدلكا بيػا، كرد مػا كرد 
علييا مف مناقشاتر ك ف العمل بيذا الرأي فيو تيسير علػى النػاس كرفػل لمعانػاتيـ 

ل ي النفسػػية، كالجسػػدية، كالماليػػة، قػػػػػاؿ تعػػػػالى:  ع ػػل  ع  ػػا ج  م  يػػػػْ ك  ـْ ِفػػي الدِّ ِف ِمػػْف ػػػػك 
حرجإ 

ـ  اْلع ْسر   ، كقاؿ تعالى: ٔ  ـ  اْلي ْسر  ك ال  ي ِريد  ِبك  ي ِريد  سث  ِبك 
ر كما أنػو يمنػل  ٕ  

اإلضرار بالمرأة، كيحافل علييا مف كشف عكرتيا لغير مف تحل لػو لغيػر ضػركرة أك 
مػل تػكافر الضػكابا  –ب كىك اختالط ا نسػا -حاجة، كما أف احتماؿ كقكع المحظكر

 سالفة الذكر أمر نادر الحدكث، كالنادر ال حكـ لو.

  

                                           

  .  ٛٚ  سكرة الحج ا ية  ٔ 
  .  ٘ٛٔ  سكرة البقرة ا ية  ٕ 
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ٜٗٔ 

 المطلب الةالث

حكـ استخداـ النطف البشرية الفااضة عف الحاجة في العالج 
  ٔ  بالخاليا الجذعية

                                           

لحكػـ قتػل أك إتػالؼ النطػف الفااضػة عػف الحاجػةر  -رحميـ هللا  -لـ يتعرض فقيا  السلف   ٔ 
، كىػػك  نيػػا مػػف المسػػاال المسػػتجدة التػػي لػػـ ت ػػف فػػي زمػػانيـ، إال أنيػػـ تعرضػػكا لمػػا ىػػك مةليػػا

كىػػك أحػػد ا طػػكار الةالةػػة لمرحلػػة مػػا قبػػل نفػػخ الػػركح، كىػػي  –إجيػػاض الجنػػيف فػػي طػػكر النطفػػة 
 ، ككاف ليـ في ذلؾ ةالةة أقكاؿ:-النطفة، كالعلقة كالمضغة 

القكؿ ا كؿ: ذىب بعض الحنفية، كجميكر المال ية كىك المعتمد عنػدىـ، كالغزالػي مػف الشػافعية، 
بػػف تيميػة مػف الحنابلػػة إلػى أنػػو ال يجػكز إجيػاض الجنػػيف فػي طػػكر كابػف رجػب، كابػػف الجػكزي، كا

 النطفة، إال أف الحنفية اشترطكا للقكؿ بعدـ جكاز اإلجياض أف يككف بغير عذر.
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنػكير ا بصػار لإلمػاـ دمحم  ،ٕ٘ٔ/ٖينظر: البحر الرااا

ق ٕٔٗٔالطبعػة الةانيػة  -لبنػاف  -بيػركت  -الفكر ط دار  - ٙٚٔ/ٖأميف الشيير بابف عابديف
ـ، الذخيرة لإلماـ أبػي العبػاس شػياب الػديف أحمػد بػف إدريػس بػف عبػد الػرحمف المػال ي ٕٜٜٔ -

ـ، ٜٜٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف  –بيػركت  -ط دار الغرب اإلسالمي  - ٜٔٗ/ٗالشيير بالقرافي
ط  -ٕٚٙ - ٕٙٙ/ٕأحمػد بػف عرفػة الدسػكقيحاشية الدسكقي على الشرح ال بير لإلماـ دمحم بػف 

ت ، إحيػػػػا  علػػػػكـ الػػػػديف لإلمػػػػاـ أبػػػػي حامػػػػد دمحم بػػػػف دمحم  -لبنػػػػاف  د  –بيػػػػركت  -دار الفكػػػػر 
ت ، تحفػػة المحتػػاج فػػي شػػرح المنيػػاج  -لبنػػاف  د  -بيػػركت   –ط دار المعرفػػة  - ٔ٘/ٕالغزالػػي

 –ة التجاريػػػة ال بػػػرد ط المكتبػػػ – ٕٔٗ/ٛلإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف دمحم بػػػف علػػػي ابػػػف حجػػػر الييتمػػػي
ـ، جامل العلـك كالحكـ في شرح خمسػيف حػديةًا مػف جكامػل ال لػـ لإلمػاـ ٖٜٛٔ -ق ٖٚ٘ٔمصر

 -بيػػركت  –ط مؤسسػػة الرسػػالة  - ٚ٘ٔ/ٔزيػػف الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبلػػي
ف ـ، أحكػاـ النسػا  لإلمػاـ أبػي الفػرج عبػد الػرحمف بػٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالطبعة السػابعة  -لبناف 

ق ٚٔٗٔالطبعػة ا كلػى –مصػر  -ط مكتبة ابػف تيميػة القػاىرة  - ٖٙٓعلي بف دمحم بف الجكزي/
ـ، مختصر الفتاكد المصرية البف تيمية لإلماـ أبي عبد هللا بدر الػديف دمحم بػف علػي بػف ٜٜٚٔ -

 ت .  -ـ   د  -ط مطبعة السنة الدمحميػة  د  -ٗٙٗأحمد بف عمر بف يعلى البعلي/
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سبا كأف ذكرنا أف النطف البشرية الفااضة عف الحاجة يػتـ الحصػكؿ علييػا        
الصناعي الخارجي، كأف أحد الخيػارات المترككػة للػزكجيف  مف خالؿ عمليات التلقيح

فييا ىك إتالفيا، كاسػتخداـ الخاليػا الجذعيػة المكجػكدة فػي كتلػة خالياىػا الداخليػة " 

                                                                                                           

: ذىػػب جميػػكر الحنفيػػة كىػػك الػػراجح فػػي المػػذىب، كاللخمػػي مػػف المال يػػة، كجميػػكر القػػكؿ الةػػاني
الشافعية كىك الراجح في المذىب، كجميكر الحنابلة في مشيكر المػذىب إلػى أنػو يجػكز إجيػاض 

 الجنيف في طكر النطفة.
عبػد  ، التاج كاإل ليل لمختصر خليل لإلماـ أبيٕ٘ٔ/ٖ، البحر الراااٙٙٔ/ٕينظر: تبييف الحقااا

ط دار ال تػب  - ٜٖٛ/ٛهللا دمحم بف يكسف بف أبػي القاسػـ بػف يكسػف العبػدري المعػركؼ بػالمكاؽ
ـ، مكاىػػػب الجليػػل فػػػي شػػػرح ٜٜٗٔ -ق ٙٔٗٔالطبعػػة ا كلػػػى  -لبنػػػاف  -بيػػػركت   –العلميػػة 

مختصر خليل لإلماـ شمس الديف أبػي عبػد هللا دمحم بػف دمحم بػف عبػد الػرحمف الطرابلسػي المعػركؼ 
ـ، نيايػة ٕٜٜٔ -ق ٕٔٗٔالطبعة الةالةػة  -لبناف  -بيركت  -ط دار الفكر - ٚٚٗ/ٖببالحطا

المحتاج إلى شرح المنياج لإلماـ شمس الديف دمحم بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف حمػزة شػياب الػديف 
ـ، إعانػػة الطػػالبيف علػػى ٜٗٛٔ -ىػػػ ٗٓٗٔلبنػػاف   -بيػػركت  -ط دار الفكػػر - ٖٗٗ/ٛالرملػػي 

لشػػػرح قػػرة العػػػيف بميمػػات الػػػديف لإلمػػاـ أبػػػي بكػػر بػػػف السػػيد دمحم شػػػطا حػػل ألفػػاظ فػػػتح المعػػيف 
ـ، ٜٜٚٔ -ىػػػػ ٛٔٗٔالطبعػػػة ا كلػػػى  -لبنػػػاف  -بيػػػركت  -ط دار الفكػػػر  - ٚٗٔ/ٗالػػػدمياطي
، الشػػػػػرح الممتػػػػػل علػػػػػى زاد المسػػػػػتقنل للشيػػػػػػػػػػػػػػخ دمحم بػػػػػف صػػػػػالح بػػػػػف دمحم ٖٙٛ/ٔاإلنصػػػػػاؼ
 ىػ.ٕٕٗٔـ  الطبعة ا كلى  – ط دار ابف الجػػػكزي  د – ٖٔٗ/ٖٔالعةيميف

القػػكؿ الةالػػث: ذىػػب بعػػض الحنفيػػة، كبعػػض المال يػػة، كبعػػض الشػػافعية إلػػى أنػػو يكػػره إجيػػاض 
 الجنيف في طكر النطفة.
، حاشػية الدسػكقي ٙٚٔ/ٖ، حاشية رد المحتػار علػى الػدر المختػارٖٗٚ/٘ينظر: المحيا البرىاني

رقػاني علػى مختٕٚٙ/ٕعلى الشرح ال بير صػر خليػل لإلمػاـ عبػد البػاقي بػف يكسػف بػف ، شرح الز 
 -ق ٕٕٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف  –بيػركت  –ط دار ال تػب العلميػة   – ٜٜٖ/ٖأحمد الزرقاني

، حاشية الجمل على منيج الطالب لإلماـ سػليماف بػف عمػر بػف ٕٗٗ/ٛـ، نياية المحتاج ٕٕٓٓ
 ت . -لبناف  د  –بيركت  -ط دار الفكر  - ٜٔٗ/٘منصكر العجيلي ا زىري المعركؼ بالجمل
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البالستكال " في العالج، فيل ىذا ا مر جااز شرعًا أك ال ؟، لإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ 
لنطػف البشػرية الفااضػة عػف نقكؿ: اختلف العلما  المعاصػركف فػي حكػـ اسػتخداـ ا

 الحاجة في العالج بالخاليا الجذعية، كليـ في ذلؾ قكالف:

القكؿ ا كؿ: ذىب بعض العلما  المعاصػريف إلػى أنػو ال يجػكز االعتػدا  علػى النطػف 
البشػػرية الفااضػػة عػػف الحاجػػة كاسػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة، كممػػف قػػاؿ 

هللا حسف باسالمة، كالدكتػػكر حسػف علػي الشػاذلي، بيذا مف المعاصريف: الدكتكر عبد
، كىػػك مقتضػػى قػػرار مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل  ٔ  كالدكتػػػػكر عبدالسػػالـ العبػػادي

لمنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػالمي فػػػي دكرتػػػو السادسػػػة المنعقػػػدة بجػػػدة بالممل ػػػة العربيػػػة 
ضػػات ـ، حيػػث جػػا  فػػي قػػراره مػػا يلػػي: " إذا حصػػل فػػااض مػػف البييٜٜٓٔالسػػعكدية

الملقحة بأي كجو مف الكجكه تترؾ دكف عناية طبية إلى أف تنتيي حيػاة ذلػؾ الفػااض 
، كمػػا أكصػػى بػػو بعػػض المشػػػػاركيف فػػي نػػػػػػػػػػػػدكة " رؤيػػة  ٕ   علػػى الكجػػو الطبيعػػي"

ق، حيػػػث جػػػا  فػػػي ٚٓٗٔإسػػػالمية لػػػبعض الممارسػػػات الطبيػػػة " المنعقػػػدة بال كيػػػت 
اض فيػرد الػبعض أف ىػذه البييضػة الملقحػة ىػي تكصيتيا ما يلي: " أما إذا حصػل فػا

                                           

 - ٖٚٙ – ٛٙٙق/ٚٓٗٔ  ينظػػر: نػػدكة رؤيػػة إسػػالمية لػػبعض الممارسػػات الطبيػػة المنعقػػدة بال كيػػت ٔ 
ق ، قضػػػايا طبيػػػة معاصػػػرة فػػػي ضػػػك  الشػػػريعة ٚٓٗٔال كيػػػت  -المنظمػػػة اإلسػػػالمية للعلػػػـك الطبيػػػة 

السػػتفادة مػػف ا جنػػة المجيضػػة ، إٔٚ/ٕإعػػداد جمعيػػة العلػػـك الطبيػػة اإلسػػالمية ا ردنيػػة -اإلسػػالمية 
جػػرا  التجػػارب د/عبػػدهللا حسػػيف باسػػالمة بحػػث منشػػكر  - ٘ٗٛٔ/ٖكالفااضػػة  فػػي زراعػػة ا عضػػا  كا 

ضمف أبحاث مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المػؤتمر اإلسػالمي فػي دكرتػو السادسػة المنعقػدة 
ستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـػ كػل نػكع فػي ق، االٓٔٗٔالعدد السادس -بجدة بالممل ة العربية السعكدية 

، حكػـػ االسػتفادة مػف ا جنػػة المجيضػة أك الزااػػدة عػف الحاجػػة ٕٛٓ/ٖالفقػو اإلسػالمي د/ حسػػف الشػاذلي
 .ٖٙٛٔ/ٖد/عبدالسالـ العبادي

العػػػػػدد  –ينظػػػػػر: مجلػػػػػة مجمػػػػػل الفقػػػػػو اإلسػػػػػالمي التػػػػػابل لمنظمػػػػػة المػػػػػؤتمر اإلسػػػػػالمي   ٕ 
 .  ٕٕ٘ٔ/ٖالسادس



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٕٕٗ 

أكؿ أدكار اإلنسػػاف الػػػذي كرمػػو هللا، كفيمػػػا بػػيف إعػػػداميا، أك اسػػتعماليا فػػػي البحػػػث 
العلمي، أك تركيػا لشػأنيا للمػكت الطبيعػي، يبػدك أف االختيػار ا خيػر أخفيػا حرمػةر إذ 

 .      ٔ ليس فيو عدكاف إيجابي على الحياة " 

عض العلما  المعاصريف إلى أنو يجػكز اسػتخداـ النطػف البشػرية القكؿ الةاني: ذىب ب
الفااضة عف الحاجة فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة، كممػف قػاؿ بيػذا مػف المعاصػريف: 
الدكتكر دمحم رأفت عةماف، كالدكتكر دمحم نعيـ ياسيف ، كالدكتكر عمر سليمػػاف ا شػقر، 

سػػػالمة، كالشػػػيخ  يػػػة هللا دمحم علػػػي  كالػػػدكتكر عبػػػػػػدالستار أبػػػك غػػػدة، كالػػػدكتكر زيػػػاد
، كىذا ىك ما قرره مجمل الفقو اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي  ٕ التسخيري 

ـ، حيث جا  في قراره مػا يلػي: ٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔفي دكرتو السابعة عشرة المنعقدة 
" يجػػكز الحصػػػكؿ علػػى الخاليػػػا الجذعيػػة كتنميتيػػػا، كاسػػتخداميا بيػػػدؼ العػػػالج، أك 

جرا  ا بحاث العلمية المباحة إذا كاف مصػدرىا مباحػًا، كمػف ذلػؾ علػى سػبيل المةػاؿ إل
المصػػادر ا تيػػة: اللقػػااح الفااضػػة مػػف مشػػاريل أطفػػاؿ ا نابيػػب إذا كجػػدت كتبػػرع بيػػا 

                                           

 .ٚ٘ٚة رؤية إسالمية لبعض الممارسات الطبية/  ينظر: ندك ٔ 
، أبحػاث ٖٔٔ  ينظر: المادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا الدكتكر/ دمحم رأفػت عةمػاف/ٕ 

، االسػػتفادة مػػف ا جنػػة المجيضػػة أك ٜٔٔفقييػػة فػػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة د/ دمحم نعػػيـ ياسػػيف/
بحػث  -ٖٛٓ/ٔعة ا عضا  د/ عمػر سػليماف ا شػقرالزاادة عف الحاجة في التجارب العلمية كزرا

 –عمػاف  -ط دار النفػااس -منشكر ضمف أبحاث كتاب دراسات فقييػة فػي قضػايا طبيػة معاصػرة 
ـ، نػػػػػػدكة رؤيػػػػػػة إسػػػػػػالمية لػػػػػػبعض الممارسػػػػػػات ٕٔٓٓ -ق ٕٔٗٔالطبعػػػػػػة ا كلػػػػػػى -ا ردف 
نظػػرة فػػي االستنسػػاخ ، ٜٕٔ، أطفػػاؿ ا نابيػػب بػػيف العلػػـ كالشػػريعة د/ زيػػاد سػػالمة/ٔٚٙالطبيػػة/

بحػث منشػكر بمجلػة مجمػل الفقػو  - ٕٕ٘/ٖكحكمو الشػرعي للشػيخ  يػة هللا دمحم علػي التسػخيري 
اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو العاشػػرة المنعقػػدة بجػػدة بالممل ػػة العربيػػة 

 ـ.  ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر -السعكدية 
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، كأكصػى  ٔ الكالداف، مل التأ يد أنو ال يجػكز اسػتخداميا  فػي حمػل غيػر مشػػػػػػركع " 
ة " رؤيػػة إسػػالمية لػػبعض الممارسػػات الطبيػػة " المنعقػػدة بػػو أ ةػػر المشػػاركيف فػػي نػػدك 

ق، حيػػث جػػا  فػػي تكصػػيتيا مػػا يلػػي:" أمػػا إذا حصػػل فػػااض فتػػرد ٚٓٗٔبال كيػػت 
ا  ةرية أف البييضات الملقحة ليس ليا حرمة شرعية مف أي نكع، كال احتراـ ليػا قبػل 

 . ٕ أف تنغرس في جدار الرحـ، كأنو لذلؾ ال يمتنل إعداميا بأي كسيلة " 

 ا دلة:

أدلة القكؿ ا كؿ: استدؿ أصحاب القكؿ ا كؿ القػاالكف بػأف النطػف البشػرية الفااضػة 
عػػػف الحاجػػػة ال يجػػػكز االعتػػػدا  علييػػػا كاسػػػتخداميا فػػػي العػػػالج بالخاليػػػا الجذعيػػػة 

 بال تاب، كالسنة، كالقياس، كالمعقكؿ:  

 أكال: ال تاب:

ْمن ا ب ِني  د   قاؿ تعالى: -ٔ رث ْد ك  ل ق  ـْ ِمف  الطثيِّب ػاِت ك  ز ْقن اى  ر  ـْ ِفي اْلب رِّ ك اْلب ْحِر ك  م ْلن اى  ح  ـ  ك 
ل ْقن ا ت ْفِضيال ِةيرإ ِممثْف خ  ل ى ك  ـْ ع  ْلن اى  ف ضث  .  ٖ   ك 

في ىػذه ا يػة ال ريمػة أنػو كػـر بنػي  دـ، كىػذا الت ػريـ  كجو الداللة: أخبر المكلى 
تػػالؼ النطػػف يبػػدأ مػػف أكؿ طػػكر مػػف أطػػكار خلػػا اإل  نسػػاف، كىػػك طػػكر النطفػػة، كا 

الفااضػػة عػػف الحاجػػة السػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة يعػػد امتيانػػًا  صػػل 
 اإلنساف، كينافي الت ريـ الرباني المذككر في ا ية.

 نكقش ىذا مف كجييف: 

                                           

الدكرة السػابعة عشػر  –اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي    ينظر: قرارات المجمل الفقيئ 
 .   ٖٗـ/ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔالمنعقدة 

 .ٚ٘ٚ  ينظر: ندكة رؤية إسالمية لبعض الممارسات الطبية/ٕ 
  . ٓٚ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٖ 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٕٗٗ 

أف النطػػف ا مشػػاج الفااضػػة عػػف الحاجػػة ليسػػت  دميػػًا كال جػػز ًا مػػف  الكجػػو ا كؿ:
ي، كأصػػل كرامػػة ا دمػػي مػػا نفػػخ فيػػو مػػف ركح، كىػػي الػػذات الحيػػة العاقلػػة التػػي  دمػػ

 تمنحو جميل خصااصو المتميزة، مما جعل مكانتو في قمة مراتب المخلكقات.
كما أف المسػاس بال رامػة ا دميػة يتكقػف علػى كجػكد القصػد مػف ا فعػاؿ التػي        

و مييف لإلنسػاف كمسػي  ل رامتػو، تفعل با دمي، حتى إف الفعل الكاحد قد يكصف بأن
كقد ال يكصف بذلؾ، تبعًا لقصد فاعلو كغايتو مف فعلػو، فػنف كػاف قصػده اإلىانػة كػاف 
ف تجػػرد قصػػده عػػف ذلػػؾ، كاتجػػو إلػػى تحقيػػا مصػػالح  عمػػاًل مسػػياًا لل رامػػة ا دميػػة، كا 

 .   ٔ  معتبرة لبني  دـ لـ يكف في ذلؾ إسا ة لل رامػة اإلنسانية
كمػل ذلػؾ يجػكز إىػداره،  -أيضػًا  –ف الحيػكاف المنػكي أصػل لإلنسػاف الكجو الةػاني: أ

، فةبػت أف الحيػاة المكجػػػػػػػػػػكدة  ٕ بدليل جكاز العزؿ عف الزكجة عند جميكر الفقيػا  

                                           

 .ٜٓٔينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسيف/  ٔ 
يا  على أنو يجكز للرجػل أف يعػزؿ عػف أمتػو، ةػـ اختلفػكا بعػد ذلػؾ فػي جػكاز عزلػو   اتفا الفقٕ 

 عف زكجتو الحرة، كليـ في ذلؾ ةالةة أقكاؿ:
القكؿ ا كؿ: ذىب جميػكر الفقيػا : الحنفيػة، كالمال يػة، كالشػافعية فػي ظػاىر المػذىب، كالحنابلػة 

 لو في ذلؾ.في المذىب إلى أنو يجكز للزكج أف يعزؿ عف زكجتو إذا أذنت 
ينظر: اليداية شرح بداية المبتدي لإلماـ أبي الحسف برىاف الديف علػي بػف أبػي بكػر بػف عبػد الجليػل 

ت ، البنايػة شػرح  -لبنػاف  د  –بيركت  –ط دار إحيا  التراث العربي  - ٕٖٚ/ٗالفرغاني المرغيناني
بػػف حسػػيف الغيتػػػابى  اليدايػػة لإلمػػػػاـ أبػػي دمحم بػػػدر الػػديف محمػػكد بػػف أحمػػػد بػػف مكسػػى بػػف أحمػػػد

ـ، ٕٓٓٓ -ق ٕٓٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف  –بيػركت  –ط دار ال تب العلمية  - ٛٙٔ/ٕٔالعينى
، حاشية العدكي على شرح كفاية الطالب الربػاني لإلمػاـ أبػي الحسػف علػي ٕ٘ٔ/ٛٔالبياف كالتحصيل

ـ، التيػذيب ٜٜٗٔ -ق ٗٔٗٔلبنػاف  -بيركت  –ط دار الفكر  - ٕٔٗ/ٕبف أحمد بف مكـر العدكي 
ط  - ٕ٘ٗ/٘في فقو اإلمػاـ الشػافعي لإلمػاـ أبػي دمحم الحسػيف بػف مسػعكد بػف دمحم بػف الفػرا  البغػكي 

ـ، العزيػػػػز شػػػػػرح ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالطبعػػػػة ا كلػػػػى  -لبنػػػػاف  -بيػػػػركت  –دار ال تػػػػب العلميػػػػة 
ف ، المبػػدع فػػي شػػرح المقنػػل لإلمػػاـ أبػػي إسػػحاؽ برىػػاف الػػديٕٜ/ٖٔ، كفايػػة النبيػػو ٓٛٔ/ٛالػػكجيز
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ٕٗ٘ 

ليسػت ىػي الحيػاة اإلنسػانية التػي كردت  -النطفة ا مشػاج  -في البييضة الملقحػػػػػة 
نمػا ىػي حيػاة أشػبو مػا ت ػكف  النصكص بكجػػػػػػػػػػػػػكب احتراميػا، كعػدـ التعػرض ليػا، كا 

 . ٔ  بالحياة النباتية
في كتابو " التبياف في أقسػاـ القػر ف  -رحمو هللا  -كىذا المعنى ذكره ابف القيـ        

حسػاس أ"، حيث قاؿ:   ال كفنف قيل الجنيف قبل نفخ الػركح فيػو ىػل كػاف فيػو حركػة كا 
غتذااػػو اكلػػـ ت ػػف حركػػة نمػػكه ك  ،تػػذا  كالنبػػاتكػػاف فيػػو حركػػة النمػػك كاالغ :قيػػل ؟،

رادتو إلػى حركػة نمػكه كاغتذااػو ،باإلرادة  فلما نفخت فيو الركح انضمت حركة حسيتو كا 

 ٕ . 

                                                                                                           

 -لبنػػاف  –بيػركت  –ط دار ال تػب العلميػػة  - ٕٙٗ/ٙإبػراىيـ بػف دمحم بػػف عبػد هللا بػػف دمحم بػف مفلػػح
 .  ٖٛٗ/ٛـ، اإلنصاؼ ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالطبعة ا كلى 

القكؿ الةاني: ذىب الشافعية في كجػو ةػاف، كالحنابلػة فػي ركايػة ةانيػة إلػى أنػو ال يجػكز للػزكج أف 
 لؾ أك لـ تأذف. يعزؿ عف زكجتو مطلقًا أذنت لو بذ

، ٕٙٗ/ٙ، المبػػػػػدع ٕٜ/ٖٔ، كفايػػػػػة النبيػػػػػوٓٛٔ/ٛ، العزيػػػػػز شػػػػػرح الػػػػػكجيزٕٙٗ/٘ينظػػػػػر: التيػػػػػذيب 
 .  ٖٛٗ/ٛاإلنصاؼ

القكؿ الةالػث: ذىػب الشػافعية فػي كجػو ةالػث، كالحنابلػة فػي ركايػة ةالةػة إلػى أنػو يجػكز للػزكج أف 
 يعزؿ عف زكجتو مطلقًا أذنت لو بذلؾ أك لـ تأذف.      

، ٕٙٗ/ٙ، المبػػدع ٕٜ/ٖٔ، كفايػػة النبيػػوٓٛٔ/ٛ، العزيػػز شػػرح الػػكجيزٕٙٗ/ ٘تيػػذيب ينظػػر: ال
 . ٖٛٗ/ٛاإلنصاؼ

، بػد  الحيػاة ٗٚ، ٔٔ، ٓٔ  ينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسػيف/ٔ 
بحػث منشػػكر ضػػمف أبحػاث كتػػاب دراسػات فقييػػة فػػي  - ٜ٘/ٔكنيايتيػا د/ عمػػر سػليماف ا شػػقر

ـ، ٕٔٓٓ -ق ٕٔٗٔالطبعة ا كلػى -ا ردف  -عماف  -ط دار النفااس  -ية معاصرة قضايا طب
 .   ٔٙأحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/

  ينظر: التبياف في أقساـ القر ف لإلماـ شمس الديف أبي عبدهللا دمحم بف أبي بكر بػف أيػكب بػف ٕ 
 ت . -لبناف  د  -بيركت  -فة ط دار المعر  - ٖٔ٘سعد المعركؼ بابف قيـ الجكزية/



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٕٗٙ 

نػػكقش ىػػذا: بػػأف العػػزؿ يختلػػف عػػف إتػػالؼ النطفػػة ا مشػػاجر كذلػػؾ  ف العػػزؿ سػػفح 
ف يكػكف إنسػانًا، للما  قبل أف ينعقد، كالنطفة ا مشػاج مػا  منعقػد بػو حيػاة مسػتعد   

 .فنتالفو يعد جناية
ف كانػت بيػا حيػاة كمسػتعدة  ف  أجيب عػف ىػذا: بػأف النطػف الفااضػة عػف الحاجػة كا 
ت ػػكف إنسػػانًا، إال أنػػو ال يمكػػف غرسػػيا فػػي رحػػـ المػػرأة صػػاحبة البييضػػة، كمػػا لػػك تػػـ 
الحمل بالنطف التي غرست في رحميػا، كصػرح الزكجػاف بعػدـ الحاجػة إلييػا، أك كجػد 

مرأة مانل طبي بعد تلقيح البييضػات يمنػل مػف إتمػاـ عمليػة الحمػل، ففػي مةػل ىػذه بال
الحاالت استخداـ تلؾ النطػف فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة ال يعػد جنايػة كال إةػـ فيػور 
 ف مصػيرىا ىػػك الػػزكاؿ ال محالػػة، كاسػػتخداميا فيمػػا ينفػػل النػػاس كتػػتـ بػػو مصػػالحيـ 

ىدارىا   . ٔ أكلى مف إتالفيا كا 
ِال ْت ِبأ يِّ ذ ْنبإ ق ِتل ْت  كقاؿ تعالى:  -ٕ ة  س  كد  ْك   ذ ا اْلم    . ٕ   ك اِ 

كجو الداللة: أف استخداـ النطف البشرية في العالج بالخاليا الجذعية يػدخل فػي الػكأد 
ـْ  المذككر في ا يةر كيشػملو عمػـك النيػي الػكارد فػي قكلػو تعػالى:  ػ ك  د  ك ال  ت ْقت ل ػكا أ ْكال 

ؽإ ِمْف إِ  تالفيار ك نيا لك غرست في الػرحـ   ملػت  ٖ  ْمال  ر  نو ال يككف إال بقتليا كا 
 نمكىا الطبيعي إلى أف تصير مكلكدًا.

 نوقش هذا من وجهني:

ة إذا أالمػر  اختلفكا في معنى المك كدة ، فمنيـ مػف قػاؿ إف أف الصحابة الوجه األول: 
ة كدالعػػزؿ المػػك  :نيـ مػػف قػػاؿكمػػ ،حمػػل فتػػداكت حتػػى تسػػقطو فقػػد كأدتػػوالأحسػػت ب

                                           

 .ٜٔٔ  ينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسيف/ٔ 
  .ٜ -ٛ  سكرة الت كير ا يتاف  ٕ 
  .ٔ٘ٔسكرة ا نعاـ ا ية    ٖ 
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ٕٗٚ 

مػف  شػيدت نفػراً  :قػاؿ   معػاذ بػف أبػي رفاعػة ، كدليل ذلػؾ مػا ركد عػف ٔ  الصغرد 
 ،كطلحة ،كالزبير ،كعةماف ،كعمر ،يذكركف المك كدة فييـ علي أصحاب رسكؿ هللا 

تختلفػػكف فػي ىػذا ف يػػف  إنكػـ أصػحاب رسػكؿ هللا  :فقػاؿ عمػػر ،فػاختلفكا  كسػعد
إنيا ال ت كف مك كدة حتػى يػأتي علييػا الحػاالت السػبل فقػاؿ  :قاؿ عليف ؟،بمف بعدكـ
، فيػذا ا ةػر يعػد دلػياًل كاضػحًا علػى أف إتػالؼ  ٕ  " بقػا ؾ صػدقت أطػاؿ هللا :لو عمػر

النطف الفااضة عف الحاجة السػتخراج الخاليػا الجذعيػة منيػا كاسػتخداميا فػي العػالج 
 ال يعد كأدًا.

العػزؿ عػف النسػا  كأدًا مػل أنػو مػا  لػـ ينعقػد، كذلػؾ سػمى  نكقش ىذا: بأف النبي 
ِفػػي   : " عنػػدما سػػال عنػػو، فقػػاؿ  ، فػػأكلى أف يسػػمى إتػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ  ٖ "  ذلػػؾ اْلػػك ْأد  اْلخ 

 كأدًا. –النطفة ا مشاج  –المػػػػػػػػػػػا  المنعقػػػػػػػػػػد 

 أجيب عف ىذا مف ةالث نكاح:
كلػـ  كانكا يعزلكف عػف نسػاايـ، كبلػغ ذلػؾ النبػي  الناحية ا كلى: أف الصحابة 

ينكر علييـ، كلك كاف العزؿ عف النسا  كأدًا في الحقيقػة كمػا تقكلػكف لنيػػػػػاىـ عػف 

                                           

  ينظر: التمييػد لمػا فػي المكطػأ مػف المعػاني كا سػانيد لإلمػاـ أبػي عمػر يكسػف بػف عبػد هللا بػف ٔ 
 ق.ٖٚٛٔط  كزارة عمـك ا كقاؼ كالشؤكف اإلسالمية المغرب -ٜٗٔ -ٛٗٔ/ٖلنمري عبد البر ا

ِكي  عػف رسػكؿ  -٘ٚٔ - ٗٚٔ/٘  أخرجو الطحاكي في شرح مشكل ا ةارٕ  ب اٌب ب ي اف  م ْشػِكِل مػا ر 
 ِ ِكي  مػف ت ْ ِذيِبػػِو مػف قػاؿ ذلػػ  سث ػػا ر  ِفيم  ، ك  ِفػي  ػػو  اْلػك ْأد  اْلخ    –ط مؤسسػة الرسػػالة  -ؾ فػي اْلع ػْزِؿ ك أ نث

ـ، كابػػػػف عبػػػػدالبر فػػػػي التمييػػػػد كاللفػػػػل ٜٚٛٔ -ىػػػػػ ٛٓٗٔالطبعػػػػة ا كلػػػػى  -لبنػػػػاف  -بيػػػػركت 
 .ٜٗٔ -ٛٗٔ/ٖلو
ْط   اْلم ْرِضػِل  -كتػاب النكػاح  - ٚٙٓٔ/ٕأخرجو مسلـ فػي صػحيحو  ٖ  ػك اِز اْلِغيل ػِة ك ِىػي  ك  ب ػاب ج 

ر اى ػػِة اْلع ػػْزِؿ  ك   -كتػػاب معرفػػة الصػػحابة  - ٚٚ/ٗفػػي المسػػتدرؾ ، كالحػػا ـٕٗٗٔحػػديث رقػػـ  -ك 
 كالىما مف طريا جذامة بنت كىب رضي هللا عنيا. - ٖٜٚٙحديث رقـ 
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ٕٗٛ 

اِبرإ  ذلؾ ك نكر علييـ، كدليػػػػػػػػػل ذلؾ ما ركي عف ْيػِد "  :قاؿ   ج  كنا ن ْعِزؿ  على ع 
ل غ  ذلؾ ن ِبيث سثِ  رسكؿ سثِ  ن ا ف ب   . ٔ " فلـ ي ْني 

لػػو بأنػػو كأد  الناحيػػة الةانيػػة: أف العػػزؿ عػػف النسػػا  ال يعػػد كأدًا، كتسػػمية النبػػي 
 ،فأجرد قصده لػذلؾ مجػرد الػكأد ،مف الحمل ىرباً  خفير  ف الرجل يعزؿ مف زكجتو

كالعػزؿ يتعلػا  ،ل ف الفرؽ بينيما أف الكأد ظاىر بالمباشرة اجتمل فيو القصد كالفعل
 . ٕ  و بككنو خفياً ػػػػػػػػػػفلذلؾ كصف ،فقا بالقصد

اف ػػػػػا كػػػكفػا م العػزؿ بػالكأد الخفػي جػػا  علػى الناحية الةالةة: أف تسػمية النبػي 
، كالييػكد يزعمػكف أف ة أىل ال تاب فيمػا لػـ ينػزؿ عليػوػػػػػػمف مكافق ر أكالً ػػػعليو ا م

ػْدِريِّ عف  العػػػػػزؿ مك كدة صغرد، كدليػػػػل ذلؾ مػا ركي  ػِعيدإ اْلخ  اًل "   أبي س  ج ػ أ فث ر 
اِري ًة كأنا أ عْ  يا :قاؿ كؿ  سثِ ِإفث لي ج  س  كأنػا أ ِريػد  مػا  ،ر ه  أ ْف ت ْحِمل  ػػػػكأنا أ  ْ  ،ِزؿ  عنياػػػر 

ػػ فث اْلي ي   ،اؿ  ػي ِريػػد  الرِّج  ث  أ فث اْلع  ػػػػػػك اِ  ػػدِّ ػػْغر د الَ   ْزؿػػػػػكد  ت ح  ة  الص  كد  ػػْك   ػػػذ ب ْت : " اؿػػػػق ،م  ك 
ةػػػػػػػػػػـ أعلمػػػػو هللا ،  ٖ "  و  ػػػػػػت  أ ْف ت ْصِرف  ػا اْست ط ْعػػػػػو  مػػػػػػػػػػكد  لػػػػك أ ر اد  هللا أ ْف ي ْخل ق  ػػػػػػػي ي  

 . ٔ  انكا يقكلكنوػػػػػػػكد فيما كػػػػالييف ػػػػػػػػذب بالحػػػػكـ، 

                                           

ْط    -كتاب النكػاح  - ٘ٙٓٔ/ٕأخرجو مسلـ في صحيحو كاللفل لو  ٔ  ػك اِز اْلِغيل ػِة ك ِىػي  ك  ب ػاب ج 
ر اى ِة اْلع ْزِؿ  ك  كتػاب النكػاح  - ٕٕٛ/ٚالسػنف ال بػرد  ، كالبييقػي فػيٓٗٗٔحديث رقـ  -اْلم ْرِضِل ك 

 .ٕٛٓٗٔحديث رقـ -باب العزؿ -
ينظػػػر: فػػػتح البػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري لإلمػػػاـ أبػػػي الفضػػػل أحمػػػد بػػػف علػػػي بػػػف حجػػػر   ٕ 

ق، نيػل ا كطػار مػف أحاديػث سػيد ٜٖٚٔلبنػاف -بيػركت  -ط دار المعرفػة  - ٜٖٓ/ٜالعسقالني
 -ط دار الجيػػل  - ٜٖٗ/ٙلػػي بػػف دمحم الشػػككانيا خيػػار شػػرح منتقػػى ا خبػػار لإلمػػاـ دمحم بػػف ع

ـ، عكف المعبكد شرح سنف أبػي داكد لإلمػاـ أبػي الطيػب دمحم شػمس الحػا ٖٜٚٔلبناف  -بيركت 
 ق.٘ٔٗٔالطبعة الةانية  -لبناف  -بيركت  –ط دار ال تب العلمية  - ٕ٘ٔ/ٙالعظيـ  بادي

ػػاب مػػا جػػا  فػػي اْلع ػػْزِؿ  -ح كتػػاب النكػػا - ٕٕ٘/ٕ  أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػننو كاللفػػل لػػوٖ  حػػديث  -ب 
بػػاب العػػزؿ كذكػػر اخػػتالؼ  -كتػػاب عشػػرة النسػػا   - ٖٔٗ/٘، كالنسػػااي فػػي السػػنف ال بػػرد ٕٔٚٔرقػـػ
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ٕٜٗ 

ْنػبإ ق ِتل ػْت   الكجو الةاني: أف هللا تعالى قاؿ:  القتػل ال يكػكف إال لمػا فيػو ، ك  ِبأ يِّ ذ 
ركح، كالنطػػػف الفااضػػػة عػػػف الحاجػػػة ليسػػػت فييػػػا ركح، فػػػال يصػػػدؽ علػػػى إتالفيػػػا 

 الستخراج الخاليا الجذعية منيا لفل القتل، كال تدخل في الكأد المذككر في ا ية.
 ةانيًا: السنة:

ْسػػع كدإ ركي عػػف  -ٔ ػػ حػػدةنا رسػػكؿ سثِ  قػػاؿ: "  عبػػد سثِ بػػف م  اِدؽ  كىػػك الصث
كؽ   ْكًمػا ِإفث  :اْلم ْصد  ػِو أ ْرب ِعػيف  ي  ـْ ي ْجم ل  فػي ب ْطػِف أ مِّ ك  د  ػًة ِمْةػل  ذلػؾ ،أ ح  ل ق  ػكف  ع  ـث ي ك   ،ة ػ

كف  م ْضغ ًة ِمْةل  ذلؾ  ػػػػػػػػػة   ِلم اتإ  ،ـث ي ك  ل ً ا ف ي ْؤم ر  ِبأ ْرب ِل ك  ـث ي ْبع ث  هللا م  اؿ  لو اْ ت ػْب  ،ة  ي ق  ك 
ِرْزق و   ،و  ػػػػػػػػػػع م ل   ل و   ،ك  ِعيدٌ  ،ك أ ج  ِقيٌّ أك س  ش  كح   ،ك  ـث ي ْنف خ  فيو الر   . ٕ  " ة 

بثػر بػل إف  ،الحػديث عػف النطفػة بقكلػو: " أحػدكـ " ىػذا فػي  النبػي كجو الداللة: ع 
ىػػذا ك الضػػمير فػػي قكلػػو: " فيػػنفخ فيػػو الػػركح " عااػػد إلػػى ا دمػػي قبػػل نفػػخ الػػركح ، 

لحظػة التقػا   مػف تبػدأ بو ا طبا  في العصػر الحػديث مػف: أف الحيػاةشاىد لما قاؿ 
الحيػػػكاف المنػػػكي بالبييضػػػة، إال أف ىػػػذه الحيػػػاة فػػػي بػػػدايتيا، كأنيػػػا بمعنػػػى النمػػػك 
ذا كانت ىذه النطف أصل اإلنسػاف، كمييػأة  ف ت ػكف  كالقابلية  ف ت كف إنسانًا، كا 
                                                                                                           

الطبعػػػة  -لبنػػػاف  –بيػػػركت  -ط دار ال تػػػب العلميػػػة  - ٜٜٚٓحػػػديث رقػػـػ -النػػػاقليف للخبػػػر فػػػي ذلػػػؾ 
حػديث  -بػاب العػزؿ  -تاب النكػاح ك - ٖٕٓ/ٚق، كالبييقي في السنف ال برد ٜٜٔٔ -ق ٔٔٗٔا كلى
كتػاب النكػاح  - ٙٗٔ/ٖبلػكغ المػراـ مػف أدلػة ا حكػاـ، كالصنعاني في سبل السالـ شػرح ٕٜٓٗٔرقـ
الطبعػػػػة الرابعػػػػة  -لبنػػػػاف  -بيػػػػركت  -ط دار إحيػػػػا  التػػػػراث العربػػػػي  -بػػػػاب عشػػػػرة النسػػػػا   -

 ق. ٜٖٚٔ
ك داكد كاللفػػػل لػػػو، كالنسػػػااي، كالحػػػديث قػػػاؿ عنػػػو الصػػػنعاني فػػػي سػػػبل السػػػالـ: ركاه أحمػػػد، كأبػػػ

 كالطحاكي، كرجالو ةقات.
 .ٕ٘ٔ/ٙ، عكف المعبكدٜٖٗ/ٙ، نيل ا كطارٜٖٓ/ٜ، فتح الباري ٖٚٔ/٘  ينظر: شرح مشكل ا ةارٔ 
ػِة  -كتاب بػد  الخلػا  - ٗٚٔٔ/ٖ  أخرجو البخاري في صحيحو كاللفل لوٕ  ِاك   -ب ػاب ِذْكػِر اْلم ال 

ِمػػيِّ فػػي  -كتػػاب القػػدر  - ٖٕٙٓ/ٗ، كمسػػلـ فػػي صػػحيحوٖٖٙٓحػػديث رقػػـ ػػِة خلػػا اْ د  ْيِفيث ػػاب ك  ب 
ِتِو  ع اد  س  ِتِو ك  اك  ق  ش  ِلِو ك  ِلِو ك ع م  ِكت اب ِة ِرْزِقِو ك أ ج  ِو ك   .  ٖٕٗٙحديث رقـ -ب ْطِف أ مِّ
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ٖٗٓ 

تالفيػا الستخ دامػػيا فػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػة إنسانًا، فال يجكز التعدي علييا كا 
 ٔ   . 

، كقػد سػبا بيػاف ذلػؾ، فػال نكقش ىذا بما نكقش بو الدليل ا كؿ مف ال تػػاب       
  . ٕ داعي إلعادتو منعًا للت رار

ة  ركي  -ٕ كؿ  سثِ  رضي هللا عنيا عف ع اِاش  ْسرِِه  :"قاؿ أ فث ر س  ك  ـِ اْلم يِِّت ك  ْسر  ع ْظ ك 
يًّا  .ٖ   "ح 

في ىذا الحديث أف حرمة الميت كحرمة الحي، كأف الميت  كجو الداللة: أخبر النبي 
يتأذد مما يتأذد بو الحي، فدؿ ىذا علػى أف اإلنسػاف محتػـر حتػى كلػك لػـ تكجػد فيػو 
ـث فننػػو يحػػـر االعتػػدا  علػػى النطػػف الفااضػػة كاسػػتخداميا فػػي العػػالج  ركح، كمػػف ة ػػ

 . ٗ ـ يكف فييا ركح استنادًا إلى ىذا الحديث بالخاليا الجذعية حتى كلك ل

                                           

  ينظر: حكـ الجناية على الجنيف  اإلجيػاض  دراسػة فقييػة مقارنػة د/عبػد هللا بػف عبػد العزيػز ٔ 
 -العػدد الةالػث كالسػتكف  -بحث منشكر ضمف أبحاث مجلػة البحػكث اإلسػالمية  -ٖٕٙالعجالف/

الممل ػة العربيػة السػعكدية،  -ط الرااسة العامة إلدارات البحكث العلمية كاإلفتا  كالدعكة كاإلرشػاد 
 . ٖٗٗ - ٕٗٗفقو القضايا الطبية المعاصرة د/علي القرة داغي، د/علي الدمحمي/

 . ٕٚ - ٓٚينظر: صػ  ٕ 
ـ   -كتػاب الجنػااز  - ٕٕٔ/ٖ  أخرجو أبك داكد في سػننو كاللفػل لػوٖ  ػاِر ي ِجػد  اْلع ْظػ فث ب ػاب فػي اْلح 

ػػاف   ػػب  ذلػػؾ اْلم ك   -كتػػاب الجنػػااز  - ٙٔ٘/ ٔ، كابػػف ماجػػو فػػي سػػننوٕٖٚٓحػػديث رقػػـ -ىػػل ي ت ن كث
يِّػِت  ـِ اْلم  ْسِر ِعظ ا حػديث  - ٘ٓٔ/ٙي مسػنده ، كأحمػد فػٙٔٙٔحػديث رقػـ -ب اب في النثْيِي عف ك 

 .ٕٔٚٔحديث رقـ -كتاب الغصب  - ٗ٘/ٖ، كابف حجر في تلخيص الحبيرٖٕٛٚٗرقـ 
كالحديث قاؿ عنو ابف حجر في تلخيص الحبير: ركاه أحمد، كأبك داكد، كابف ماجو، كالبييقي مف  

 حػػديث عااشػػة رضػػي هللا عنيػػا، حسػػنو ابػػف القطػػاف، كذكػػر القشػػيري أنػػو علػػى شػػرط مسػػلـ، كركاه
الدارقطني مف كجو  خر عنيا، كزاد في اإلةـ، كفي ركاية الشافعي يعني في اإلةـ، كذكره مالؾ فػي 

 المكطأ بالغًا عف عااشة مكقكفًا، كركاه ابف ماجو مف حديث أـ سلمة رضي هللا عنيا.
 .  ٖٙ  ينظر: أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/ٗ 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٖٗٔ 

نػػكقش ىػػذا: بػػأف الميػػت سػػبا كأف حلػػت فيػػو الػػركح اإلنسػػانية، فكجػػب احترامػػو لػػذلؾ، 
 . ٔ   بخالؼ النطف الفااضة عف الحاجة فننيا لـ تدخل فييا الركح أصالً 

 ةالةًا: القياس: كذلؾ مف ةالةة أكجو:
عف الحاجػة علػى إتػالؼ بػيض الصػيد فػي  الكجو ا كؿ: قياس إتالؼ النطف الفااضة

الحـر بجامل أف كاًل منيما أصل الش ، ف ما ال يجكز للمحـر إتالؼ بيض الصيد  نو 
أصل الصػيد، ف ػذا ال يجػكز إتػالؼ النطػف الفااضػة عػف الحاجػة  نيػا أصػل اإلنسػاف 

 ٕ   .    
اجػةر  ف نكقش ىذا: بأف ىناؾ فرقًا بيف بيض الصيد كبيف النطف الفااضة عف الح

بيض الصيد مآلو إلى الحياة، بخالؼ النطػف الفااضػة عػف الحاجػة فننيػا لػف يكػكف 
 مآليػػػػػػػػػػػػػا 

 .     ٖ إلى الحياةر لعدـ إمكانية غرسيا في الرحـ 
الكجو الةػاني: قيػاس النطفػة ا مشػاج علػى العقػد بجػامل االنعقػاد فػي كػل، ف مػا أف 

بػكؿ باإليجػاب، كيصػبح الزمػًا ال يجػكز فسػخو إال العقد ينعقد كيػتـ بمجػرد ارتبػاط الق
إذا تراضى طرفػاه علػى ذلػؾ، ف ػذا النطفػة ا مشػاج تنعقػد بمجػرد امتػزاج مػا  الرجػل 
تالفيػػا إال إذا تراضػػي جميػػل أطرافيػػا علػػى  بمػػا  المػػرأة، كال يجػػكز االعتػػدا  علييػػا كا 

ىػك أحػد أطػراؼ النطفػة  –كف الجنيف باعتبار مػػػػػا سيك -ذلؾ، كأصػػػػل اإلنسػػػػػػػػػػػاف 
 ا مشاج، كال يمكف معرفة رضاه، ف اف االعتدا  علييا محرمًا.   

 -مػا  الرجػل كمػا  المػرأة  – يجػري المػا اف كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ الغزالي: "       
فمػػف أكجػػب ةػػـ رجػػل قبػػل  ،مجػػرد اإليجػػاب كالقبػػكؿ فػػي الكجػػكد الحكمػػي فػػي العقػػكد

كميمػا اجتمػل اإليجػاب كالقبػكؿ  ،ى العقػد بػالنقض كالفسػخالقبكؿ ال يككف جانيًا علػ
ككمػػا أف النطفػػة فػػي الفقػػار ال يتخلػػا منيػػا  ،كػػاف الرجػػكع بعػػده رفعػػًا كفسػػخًا كقطعػػاً 

                                           

   ينظر: المرجل السابا.ٔ 
 .ٜٔ٘/ٙ، حاشية رد المحتار على الدر المختارٕ٘ٔ/ٖر: البحر الرااا  ينظٕ 
 . ٘ٙينظر: أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/  ٖ 
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ٖٕٗ 

فيػػذا ىػػك  ،ف ػػذا بعػػد الخػػركج مػػف اإلحليػػل مػػا لػػـ يمتػػزج بمػػا  المػػرأة كدميػػا ،الكلػػد
 . ٔ  القياس الجلي

رد ارتباط القبػكؿ باإليجػاب عنػد مػف يقػكؿ نكقش ىذا: بأف العقد ال يصبح الزمًا بمج
نمػا يجػكز ل ػل مػف طرفيػو فسػخو مػا  ٕ بخيار المجلس كىػـ الشػافعية كالحنابلػة  ، كا 

 داما في مجلس العقد لـ يتفرقا منو، كدليل ىػذا مػا ركي عػف حكػيـ بػف حػػػػػػػػػػػزاـ 
ق ااْلب يِّع اِف ِبالْ قػػػػػػػػػػػػػاؿ: "  عػػػػػػػػػػػػػػػػف النبي  رث ، كالقكؿ بأف أصػػػػػل  ٖ "  ِخي اِر ما لـ ي ت ف 

ىػك أحػد أطػراؼ النطفػة ا مشػاج، كال  –الجنػيف باعتبػار مػا سػيككف  -اإلنسػػػػػػػػػػػاف 
يمكػػف معرفػػة رضػػاه بفسػػخ العقػػد، يػػرد عليػػو: بػػأف الفتػػرة التػػي تسػػبا نفػػخ الػػركح ال 

ف كجد أصلو، فيككف أص ل ا دمي فييا كالعقد في يككف ا دمي قد كجد فييا بعد، كا 
مجلسػػو، انعقػػد كل نػػو لػػـ يػػتـ باالنفضػػاض، ف ػػذلؾ أصػػل اإلنسػػاف قبػػل نفػػخ الػػركح 
انعقد، كلـ تعا لو صفة ا دمية بنفخ الركح، فيككف الخيار في ىذه الحالة للزكجيف 

 . ٗ فقا، كما جعل للعاقديف الخيار في فترة المجلس 

                                           

 . ٔ٘/ٕ  ينظر: إحيا  علـك الديفٔ 
، ال ػػافي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد لإلمػػاـ أبػػي دمحم ٖ٘ٗ/ٖ، ركضػػة الطػػالبيفٚٔ/٘  ينظػػر: البيػػافٕ 

 -بيػػركت  -ط دار ال تػػب العلميػػة  - ٕٙ/ٕبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف قدامػػةمػػػػػػػكفا الػػػػػػديف ع
 .ٕٙ/ٗـ، المبدعٜٜٗٔ -ق ٗٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف 

ق ػػا  -كتػػاب البيػػكع  - ٖٗٚ/ٕ  أخرجػػو البخػػاري فػػي صػػحيحوٖ  ػػاِر مػػا لػـػ ي ت ف رث ػػاب اْلب يِّع ػػاِف ِباْلِخي  حػػديث  -ب 
ػػاِف  -كتػػاب البيػػكع  -ٗٙٔٔ/ٖ، كمسػػلـ فػػي صػػحيحوٕٗٓٓرقػـػ  ػػْدِؽ فػػي اْلب ْيػػِل ك اْلب ي  ػػاب الصِّ حػػديث  -ب 
 .ٕٖ٘ٔرقـ
 . ٖٕٓينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسيف/  ٗ 
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الرحـ على النطفة داخل الرحـ بجامل أف  الكجو الةالث: قياس النطف الفااضة خارج
كاًل منيما أصل اإلنساف، ف ما ال يجػكز االعتػدا  علػى النطفػة داخػل الػرحـ، ف ػذا ال 

 .  ٔ يجكز االعتدا  النطف الفااضة خارجو 
 نكقش ىذا مف ناحيتيف:

الناحيػػة ا كلػػى: أف ىػػذا قيػػاس غيػػر صػػحيحر كذلػػؾ  نػػو قيػػاس مػػل الفػػارؽر  ف 
الرحـ ا تسبت حرمتيا مف كجكدىا فيو، بخالؼ النطػف الفااضػة خػارج النطفة داخل 

 . ٕ   فليس ليا حرمة شرعية قبل غرسيا فيوالرحـ، 
الناحية الةانية: أف النطفة داخل الرحـ أجاز كةير مف فقيا  السػلف إسػقاطيا، فعػدـ 

 . ٖ جكاز االعتدا  علييا ليس محل اتفاؽ بيف الفقيا  
 مف ةالةة أكجو: رابعًا: المعقكؿ: كذلؾ

الكجو ا كؿ: أف إتالؼ النطف الفااضة يعد مناقضة للحكمة مف النكاح، كىػي طلػب 
ذا انعقدت النطفة فقد حصل المقصكد، فيعد إتالفيا مناقضًا للحكمة  .  ٗ  الكلد، كا 

نكقش ىذا: بأف استخداـ النطف الفااضة عف الحاجػة فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة 
كمة مف النكاح، كىػي طلػب الكلػدر  ف الحمػل قػد تػـ مػف الغػرس ال يعد مناقضة للح

ا كؿ في الرحـ، كالزكجاف ال حاجة ليما فييا، كاستخداميا في عػالج يفيػد البشػرية 
 أكلى مف إىدارىا كتركيا للمكت دكف نفل أك حاجة.

                                           

 .  ٖٙ  ينظر: أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/ٔ 
   ينظر: المرجل السابا.ٕ 
، مكاىػب الجليػل ٜٖٛ/ٖ، التػاج كاإل ليػلٕ٘ٔ/ٖالرااػا، البحػر ٙٙٔ/ٕ  ينظر: تبييف الحقػاااٖ 
 .ٖٜٖ/ٔ، الفركع ٖٙٛ/ٔ، اإلنصاؼٚٗٔ/ٗ، إعانة الطالبيفٖٗٗ/ٛ، نياية المحتاج ٚٚٗ/ٖ
 .ٖٙٓ  ينظر: أحكاـ النسا  البف الجكزي/ٗ 
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الكجو الةاني: أف النطف الفااضة عف الحاجة منذ انعقادىػا فييػا حيػاة قابلػة للنمػك، 
سػتعدة  ف ت ػكف إنسػانًا، كاسػػتخداميا فػي العػالج بالخاليػػا الجذعيػة إيقػاؼ ليػػذه كم

 .  ٔ الحياة عف النمك، كىك محـر شرعًا، باعتباره اعتدا  على جنيف أك ما في حكمو
 نكقش ىذا مف ناحيتيف:

أف الحيػػػاة المكجػػػػػػػكدة فػػػي النطػػػف الفااضػػػة ليسػػػت ىػػػي الحيػػػػػاة الناحيػػػة ا كلػػػى: 
نمػا ىػي اإلنسانية ال تي كردت النصكص بكجػػػكب احتراميػػػػػػػا، كعدـ التعرض ليػا، كا 

 . ٕ  حياة أشبو ما ت كف بالحيػاة النباتية
ف كانػت بيػا حيػاة كمسػتعدة  ف  الناحية الةانية: أف النطػف الفااضػة عػف الحاجػة كا 
ـ ت كف إنسانًا، إال أنػو ال يمكػف غرسػيا فػي رحػـ المػرأة صػاحبة البييضػة، كمػا لػك تػ

الحمل بالنطف التي غرست في رحميا، كصرح الزكجاف بعدـ الحاجة إلييػا، أك كجػد 
بالمرأة مانل طبي بعد تلقيح البييضات يمنل مف إتماـ عملية الحمػل، ففػي مةػل ىػذه 
الحاالت استخداـ تلؾ النطف في العالج بالخاليا الجذعية ال يعػد جنايػة كال إةػـ فيػور 

ة، كاستخداميا فيمػا ينفػل النػاس كتػتـ بػو مصػالحيـ  ف مصيرىا ىك الزكاؿ ال محال
ىدارىا   . ٖ أكلى مف إتالفيا كا 

الكجو الةالث: أف استخداـ النطف الفااضة عف الحاجة في العالج بالخاليػا الجذعيػة 
ف اشتمل على بعض المصالح، إال أنيا ال تقدـ علػى المفاسػد المترتبػة علػى ذلػؾ،  كا 

                                           

، فقػو القضػايا الطبيػة المعاصػرة دراسػة فقييػة طبيػة  ٖٙٓينظر: أحكاـ النسا  البػف الجػكزي/  ٔ 
 .٘ٗٗ -ٖٗٗد/علي القرة داغي، د/علي الدمحمي/ مقارنة

، بػد  الحيػػاة ٗٚ، ٔٔ، ٓٔ  ينظػر: أبحػاث فقييػة فػي قضػايا طبيػػة معاصػرة د/ دمحم نعػيـ ياسػيف/ٕ 
 .   ٔٙ، أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/ٜ٘/ٔكنيايتيا د/ عمر ا شقر

 .ٜٔٔعيـ ياسيف/ينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم ن  ٖ 
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أصل اإلنساف، كىذا ىك ما قرره جميكر الفقيػا   كالتي منيا إتالؼ النطف التي ىي
 . ٔ كا صكليكف، حيث قالكا: در  المفاسد مقدـ على جلب المصالح 

نػػكقش ىػػذا: بػػأف العمػػل بقاعػػدة در  المفاسػػد مقػػدـ علػػى جلػػب المصػػالح لػػيس علػػى 
نما ىك مقيد بككف المفاسد أ بر كأعظـ مف المصػالح المتحققػة أك مسػاكية  إطالقو، كا 

ا إذا كانت المصالح أ بر كأعظـ مف المفاسد، فننو يغتفػر كقػكع بعػض المفاسػد ليا، أم
، كالمصػػػالح   ٕ القليلػػػة تحصػػػياًل للمصػػػالح ال بيػػػرة، كتقػػػدـ المصػػػالح علػػػى المفاسػػػد 

المتحققػػة ىنػػا أعظػػـ مػػف المفاسػػد الحاصػػلةر  ف بعػػض ىػػذه المصػػالح يقػػل فػػي رتبػػة 
زلػػة الضػػركريات، كمػػا فػػي عػػالج الضػػركريات، أك فػػي رتبػػة الحاجػػات التػػي تنػػزؿ من

ا مراض المستعصػية، فيػذه ا مػراض تسػبب  صػحابيا حرجػًا عظيمػًا، كتفسػد علػييـ 
، فيجػكز انتيػاؾ المحظػكر تحقيقػًا ليػذه المصػالحر  ف  ٖ  حياتيـ إف لػـ تفتيػا بال ليػة
، ال سيما كأف تلؾ النطف قبل غرسػيا فػي الػرحـ لػيس  ٗ الضركرات تبيح المحظكرات 

 حرمة شرعية، فلـ يكف في إتالفيا حرج. ليا 
أدلة القكؿ الةاني: استدؿ أصحاب القكؿ الةػاني القػاالكف بأنػو يجػكز اسػتخداـ النطػف 
 الفااضة عف الحاجة في العالج بالخاليا الجذعية بال تاب، كالسنة، كالمعقكؿ:       

 أكاًل: ال تاب:

                                           

 .ٚٛ، ا شباه كالنظاار للسيكطي/٘ٓٔ/ٔ، ا شباه كالنظاار للسبكيٙٗٗ/ٙ  ينظر: المكافقاتٔ 
ينظر: قكاعد ا حكاـ في مصالح ا ناـ لإلماـ أبي دمحم عػز الػديف عبػد العزيػز بػف عبػد السػالـ   ٕ 

 -القػاىرة   د   –يػة ط مكتبة ال ليات ا زىر  - ٜٛ/ٔبف أبي القاسـ بف الحسف السلمي الدمشقي
 .ٛٛ، ا شباه كالنظاار للسيكطي/٘ٓٔ/ٔت ، ا شباه كالنظاار للسبكي

 .ٔٔٔ  ينظر: أبحاث فقيية في قضايا طبية معاصرة د/ دمحم نعيـ ياسيف/ٖ 
، المنةكر فػي القكاعػد الفقييػة لإلمػاـ أبػي عبػد هللا بػدر ٘ٗ/ٔ  ينظر: ا شباه كالنظاار للسبكيٗ 

 -ال كيػػت  –ط كزارة ا كقػػاؼ ال كيتيػػة  - ٖٚٔ/ٕػػػػػػػػف عبػػد هللا بػػف بيػػادر الزركشػػيالػػديف دمحم بػػػػ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالطبعة الةانية 
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ـْ ِمْف م ا إ م   قاؿ تعالى:  -ٔ ـْ ن ْخل ْق    .  ٔ  ِييفإ أ ل 
النطفػة ا مشػػاج فػي ىػػذه ا يػة ال ريمػػة بالمػا  الميػػيف،  كجػو الداللػة: كصػػف هللا 

 ىكك 
، كىػذا الكصػف يشػعر بابتػذاليا، كأنيػا ال حرمػة ليػا الشي  الممػتيف الػذي ال يعبػأ بػو

 ٕ   . 
نكقش ىذا: بأف المراد بالما  المييف في ىػذه ا يػة ىػك مػا  الرجػل فقػا، كلػيس مػا  

 .    ٖ  -النطفة ا مشاج  -الممتزج بما  المرأة الرجل 
نمػا بمػا  الرجػل كالمػرأة معػًا،  أجيب عف ىذا: بأف الخلا ال يككف بما  الرجل كحده، كا 

ذىب قـك مف ا كاال إلػى أف الجنػيف إنمػا يكػكف مػف كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ القرطبي: " 
كاحتجػكا  ،ذي يكػكف فيػوما  الرجػل كحػده، كيتربػى فػي رحػـ ا ـ، كيسػتمد مػف الػدـ الػ

ع ْلن اه  ِفي ق ر ارإ م ِكػيفإ  بقكلو تعالى: ـْ ِمْف م ا إ م ِييفإ ف ج  ـْ ن ْخل ْق    كقكلػو تعػالى:  ٗ   أ ل 

                                           

  .ٕٓ  سكرة المرسالت ا ية  ٔ 
  ينظػػر: الجػػامل  حكػػاـ القػػر ف لإلمػػاـ أبػػي عبػػد هللا شػػمس الػػديف دمحم بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر  ٕ 

 -ق ٖٗٛٔالطبعػػػة الةانيػػػة  -مصػػػر -القػػػاىرة   –ية ط دار ال تػػػب المصػػػر  -ٖٖٗ/ٙٔالقرطبػػػي
ـ، البحػػر المحػػيا فػػي التفسػػير لإلمػػاـ أبػػي حيػػاف أةيػػر الػػديف دمحم بػػف يكسػػف بػػف علػػي بػػف ٜٗٙٔ

ق، أضػػكا  البيػػاف ٕٓٗٔلبنػػاف –بيػػركت  –ط دار الفكػػر  - ٖٙٚ/ٓٔيكسػػف بػػف حيػػاف ا ندلسػػي
ختػػػػػػػػار بػػػػػػػف عبػػػػد القػػػػادر الجكنػػػػي فػػػػي إيضػػػػاح القػػػػر ف بػػػػالقر ف لإلمػػػػاـ دمحم ا مػػػػيف بػػػػف دمحم الم

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ق ٘ٔٗٔ –لبناف   –بيركت  -دار الفكر  - ٕٓٗ/ٛالشنقيطي
  ينظػػر: اللبػػاب فػػي علػػـك ال تػػاب لإلمػػاـ أبػػي حفػػص سػػراج الػػديف عمػػر بػػف علػػي بػػف عػػادؿ الحنبلػػي ٖ 

تحريػػر ـ، الٜٜٛٔ -ىػػػٜٔٗٔالطبعػػة ا كلػػى  -لبنػػاف  –بيػػركت  -ط دار ال تػػب العلميػػة  - ٛٚٗ/٘ٔ
ط الػػدار التكنسػػية  - ٖٓٗ/ٜٕكالتنػػكير لإلمػػاـ دمحم الطػػاىر بػػف دمحم بػػف دمحم الطػػاىر بػػف عاشػػكر التكنسػػي

 ـ.ٜٗٛٔتكنس  -للنشر 
  .ٕٔ - ٕٓسكرة المرسالت ا يتاف    ٗ 
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ل ةإ ِمْف م ا إ م ِييفإ  ال  ع ل  ن ْسل و  ِمْف س  ـث ج  ة 
ِنػيّإ   :تعالى كقكلو  ٔ   ػًة ِمػْف م  ـْ ي ػؾ  ن ْطف  أ ل ػ

كالصػحيح أف الخلػا إنمػا يكػكف مػف  ،ؿ على أف الخلػا مػف مػا  كاحػدفد ، ٕ   ي ْمن ى
ِلا  ِمػْف    كقكلو تعالى: ،ما  الرجل كالمرأة ليذه ا ية، فننيا نص ال يحتمل التأكيل خ 

ػػْلِب ك التثر اِاػػِب  ػػْيِف الص  اِفػػاإ ي ْخػػر ج  ِمػػْف ب  ػػا إ د  كالمػػراد منػػو أصػػالب الرجػػاؿ كترااػػب   ٖ   م 
ذكػر خلػا اإلنسػاف  - تعػالى – احتجكا بو فليس فيو أ ةػر مػف أف هللا النسا ، كأما ما

فػدؿ علػى أف  ،كلػـ يضػفيا إلػى أحػد ا بػكيف دكف ا خػر ،مف المػا  كالسػاللة كالنطفػة
 . ٗ  راد بالما  المييف ىنا ىك ما  الرجل كالمرأة معاً الم

 ةانيًا: السنة:
ِ ػػػػةنا رسحد قاؿ:  عبد سثِ بف م ْسع كدإ ركي عف         اِدؽ  ػػػػػػػػػػكىػك الصث  كؿ سث

كؽ   ْكًمػا"  :اْلم ْصد  ِو أ ْرب ِعػيف  ي  ـْ ي ْجم ل  في ب ْطِف أ مِّ ك  د  ػًة ِمْةػل  ذلػؾ ،ِإفث أ ح  ل ق  ػكف  ع  ـث ي ك   ،ة ػ
كف  م ْضغ ًة ِمْةل  ذلؾ  ػػػػػػػػػة   ل ً ا ف ي ْؤم ر  ِبأ ْرب لِ  ،ـث ي ك  ـث ي ْبع ث  هللا م  ِلم اتإ  ة  اؿ  لو اْ ت ػْب  ،ك  ي ق  ك 

ِرْزق و   ،و  ػػػػػػػػػػع م ل   ل و   ،ك  ِعيدٌ  ،ك أ ج  ِقيٌّ أك س  ش  كح   ،ك  ـث ي ْنف خ  فيو الر   . ٘  " ة 
في ىذا الحديث أف نفخ الركح في الجنيف يككف بعد مااػة  كجو الداللة: أخبر النبي 

لنطػػف الفااضػػة عػػف الحاجػػة لػػيس ، فػػدؿ ىػػذا علػػى أف ا ٙ  كعشػػريف يكمػػًا مػػف التلقػػيح

                                           

   .ٛ  سكرة السجدة ا ية  ٔ 
   .ٖٚ  سكرة القيامة ا ية  ٕ 
   .ٚ -ٙ  سكرة الطارؽ ا يتاف  ٖ 
 .ٖٖٗ/ٙٔالجامل  حكاـ القر ف   ينظر:ٗ 
 .ٗٚ  سبا تخريجو صػػ ٘ 
رحميػـ  -نفخ الركح في الجنيف بعد مااة كعشريف يكمًا مف التلقيح ىك قكؿ الفقيا  القدامى   ٙ 

، كقد خالفيـ في ذلػؾ علمػا  الطػب الحػديث، حيػث قػالكا: إف نفػخ الػركح فػي الجنػيف –رحميـ هللا 
بركايػػة  تندكا فػػي ذلػؾ إلػػى حػديث عبػػدهللا بػف مسػػعكد يكػكف بعػػد أربعػيف يكمػػًا مػف التلقػػيح، كاسػ

ـث ي ك كف  في ذلؾ  مسلـ، كفييا أف النبي  ِو أ ْرب ِعيف  ي ْكًما، ة  و  في ب ْطِف أ مِّ ْلق  ـْ ي ْجم ل  خ  ك  د  قاؿ:" ِإفث أ ح 
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ٖٗٛ 

فييػػػا حيػػػاة، فلػػػـ يكػػػف ليػػػا حرمػػػة شػػػرعية، فيجػػػكز اسػػػتخداميا فػػػي العػػػالج بالخاليػػػا 
 الجذعية. 

لحظػػة  مػػف تبػػدأ فػي النطفػػة ا مشػاج الحيػاة الطػػب الحػديث أةبػػت أف أفنػكقش ىػػذا: بػ
مػػك التقػا  الحيػػكاف المنػػكي بالبييضػػة، إال أف ىػػذه الحيػاة فػػي بػػدايتيا، كأنيػػا بمعنػػى الن

ذا كانػت ىػذه النطفػة أصػل اإلنسػاف، كمييػأة  ف ت ػكف  كالقابلية  ف ت ػكف إنسػانًا، كا 
تالفيا الستخداميا في العالج بالخاليا الجذعية   .   ٔ إنسانًا، فال يجكز التعدي علييا كا 

الػذي اسػتدؿ بػو أصػحاب  أجيب عف ىذا بما نكقش بو الدليل ا كؿ مف ال تػاب       
    . ٕ سبا بياف ذلؾ، فال داعي إلعادتو منعًا للت رار القكؿ ا كؿ، كقد 

 ةالةًا: القياس:

                                                                                                           

ل ػ ػػل  اْلم  ـث ي ْرس  ػكف  فػػي ذلػؾ م ْضػغ ًة ِمْةػػل  ذلػؾ، ة ػ ـث ي ك  ػًة ِمْةػل  ذلػػؾ، ة ػ ل ق  "، أخرجػػو ع  كح  ػْنف خ  فيػػو الػر  ؾ  ف ي 
ِكت اب ػِة  –كتاب القدر  – ٖٕٙٓ/ٗمسلـ في صحيحو ػِو ك  ِمػيِّ فػي ب ْطػِف أ مِّ ْيِفيثِة الخلػا اْ د  باب ب اب ك 

ِتِو  ع اد  س  ِتِو ك  اك  ق  ش  ِلِو ك  ِلِو ك ع م  "  ، فقػالكا: إف كلمػة " فػي" فػي قكلػو ٖٕٗٙحديث رقػـ  –ِرْزِقِو ك أ ج 
" ظرفية، كأف اسـ اإلشارة " ذلؾ " يعكد إلى ا ربعػيف يكمػًا، كبنػاً  علػى ىػذا فيكػكف معنػى  في ذلؾ

الحديث: أف الجنيف يككف علقة كمضغة في ا ربعيف ا كلى، كرتبكا على ذلؾ أف نفخ الركح يككف 
 بعد أربعيف يكمًا، كليس بعد مااة كعشريف يكمًا.

لإلمػػاـ أبػػي زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ ينظػػر: المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػلـ بػػف الحجػػاج 
ق، ٕٜٖٔالطبعػػة الةانيػػة  -لبنػػاف  -بيػػركت  –ط دار إحيػػا  التػػراث العربػػي  - ٜٔٔ/ٙٔالنػػككي 

ط دار ابػف عفػاف  – ٙ/ٙالديباج على مسلـ لإلماـ أبي الفضل عبدالرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي
ة فػػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة د/ دمحم أبحػػاث فقييػػـ، ٜٜٙٔ –ق ٙٔٗٔالممل ػػة العربيػػة السػػعكدية  –

  .  ٜٖٛ، ٖٖٓخلا اإلنساف بيف الطب كالقر ف د/ دمحم علي البار/ ،ٛٚنعيـ ياسيف/
  ينظر: حكـ الجناية على الجنيف  اإلجيػاض  دراسػة فقييػة مقارنػة د/عبػد هللا بػف عبػد العزيػز ٔ 

د/علػػي القػػرة داغػػي،  ، فقػػو القضػػايا الطبيػػة المعاصػػرة دراسػػة فقييػػة طبيػػة مقارنػػةٖٕٙالعجػػالف/
 . ٖٗٗ - ٕٗٗد/علي الدمحمي/

 . ٕٚ - ٓٚ  ينظر: صػ ٕ 
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ٖٜٗ 

قياس جكاز استخداـ النطف الفااضة عف الحاجة فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة        
على جكاز إىػدار الحيكانػات المنكيػة بػالعزؿ عػف النسػا ، بجػامل أف كػاًل منيمػا أصػل 

 اإلنساف.
، كقػد سػبا بيػاف ذلػؾ، في أدلػة أصػحاب القػكؿ ا كؿنكقش ىذا بما نكقش بو        

    . ٔ فال داعي إلعادتو منعًا للت رار
 رابعًا: المعقكؿ: كذلؾ مف أربعة أكجو:

الكجو ا كؿ: أف النطف الفااضة عف الحاجة ليس ليا حرمة شػرعية قبػل غرسػيا فػي 
ذا لػػػـ يتعلػػػا بيػػػا محظػػػكر شػػػرعي يجػػػكز اسػػػتخداميا فػػػي العػػػالج بالخ اليػػػا الػػػرحـ، كا 

 . ٕ الجذعية 
الكجو الةاني: أف النطف الفااضة عف الحاجة لـ تػنفخ فييػا الػركح، كمػا لػـ تػنفخ فيػو 

 استخدامو في العالج بالخاليا الجذعية.الركح ليس بآدمي، كال حرمة لو، كيجكز 
الكجو الةالث: أف النطف الفااضة عف الحاجػة بعػد مػا تػـ الحمػل ال يمكػف غرسػيا فػي 

ىػػك الػػزكاؿ ال محالػػة، فيػػي إمػػا أف تتػػرؾ دكف عنايػػة طبيػػة إلػػى أف  الػػرحـ، فمصػػيرىا
مػػا أف تسػػتخدـ فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة،  تنتيػػي حياتيػػا علػػى الكجػػو الطبيعػػي، كا 
كاستخداميا فيما ينفل الناس كتتـ بو مصالحيـ أكلى كأحرد مػف إىػدارىا دكف نفػل أك 

 حاجة.
ف الحاجػػػة يشػػػتمل علػػػى ال ةيػػػر مػػػف الكجػػػو الرابػػػل: أف اسػػػتخداـ النطػػػف الفااضػػػة عػػػ

 المصالح الطبيةر إذ إنو يساىـ في عالج كةير مف ا مراض المستعصية.

                                           

 . ٕٚ - ٓٚ  ينظر: صػ ٔ 
، أحكػػػػاـ الخاليػػػػا الجذعيػػػػة ٚ٘ٚ  ينظػػػػر: نػػػػدكة رؤيػػػػة إسػػػػالمية لػػػػبعض الممارسػػػػات الطبيػػػػة/ٕ 

 .ٜٙد/عبداإللو المزركع/
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ٗٗٓ 

نكقش ىػذا: بػأف اسػتخداـ النطػف الفااضػة عػف الحاجػة فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة 
ف اشػتمل علػػى بعػض المصػػالح، إال أنيػا ال تقػػدـ علػى المفاسػػد المترتبػة علػػى ذلػػؾ،  كا 

النطف التي ىي أصػل اإلنسػاف، كىػذا ىػك مػا قػرر جميػكر الفقيػا   كالتي منيا إتالؼ
 . ٔ كا صكلييف، حيث قالكا: در  المفاسد مقدـ على جلب المصالح 

أجيػػب عػػف ىػػذا بمػػا نػػكقش بػػو الكجػػو الةالػػث مػػف المعقػػكؿ الػػذي اسػػتدؿ بػػو        
   . ٕ أصحاب القكؿ، ا كؿ، كقد سبا بياف ذلؾ، فال داعي إلعادتو منعًا للت رار 

 الترجيح:
 -كمناقشػة مػا احتػاج منيػا إلػى مناقشػة، أرد  ،بعد عػرض  را  الفقيػا  كأدلػتيـ       

أف الػرأي الػراجح كا كلػى بػالقبكؿ ىػك مػا ذىػب إليػو أصػحاب  – كهللا تعالى أعلػى كأعلػـ
الةاني القاالكف بجكاز اسػتخداـ النطػف البشػرية الفااضػة عػف الحاجػة فػي العػالج  القكؿ
ا الجذعيةر كذلؾ لقكة ا دلة التي استدلكا بيػا، كرد مػا كرد علييػا مػف مناقشػات، بالخالي

كضعف أدلة المخالفيف كمناقشتيار ك ف العمل بيذا الرأي يحقػا مصػالح النػاس، كيرفػل 
عنيـ الحرج كالمشقةر  ف استخداـ تلؾ النطف في العالج بالخاليا الجذعيػة يسػاىـ فػي 

عصية التي تسبب  صحابيا حرجًا عظيمًا، كتفسد علػييـ عالج كةير مف ا مراض المست
ل ي حياتيـ، قاؿ تعالى:  ع ل  ع  م ا ج  يػػػػػػػػػػْ ك  ـْ ِفي الدِّ  ، كقػػػػػػػػػػاؿ تعػالى: ٖ  ِف ِمػْف حػرجإ ػػػػك 

ـ  اْلع ْسر   ـ  اْلي ْسر  ك ال  ي ِريد  ِبك  ىػك الػزكاؿ ، خاصة كأف مصير تلػؾ النطػف  ٗ  ي ِريد  سث  ِبك 
ال محالة، كاستخداميا فيما ينفل الناس كتتـ بو مصالحيـ أكلى كأحرد مف إىػدارىا دكف 

 نفل أك حاجة، السيما كأنيا ليس ليا حرمة شرعية قبل غرسيا في الرحـ.

                                           

 .ٚٛالنظاار للسيكطي/، ا شباه ك ٘ٓٔ/ٔ، ا شباه كالنظاار للسبكيٙٗٗ/ٙينظر: المكافقات  ٔ 
 . ٜٚ  ينظر: صػ ٕ 
  . ٛٚ  سكرة الحج ا ية  ٖ 
  . ٘ٛٔ  سكرة البقرة ا ية  ٗ 
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 المطلب الرابل
ضكابا استخداـ النطف البشرية الفااضة عف الحاجة في العالج 

 بالخاليا الجذعية

نتيينا إلى ترجيح القكؿ بجػكاز اسػتخداـ النطػف البشػرية الفااضػة عػف بعد أف ا       
الحاجػػة فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة، بقػػي لنػػا أف نػػذكر أف ىػػذا الجػػكاز لػػيس علػػى 

نما ىك مقيد بضكابا البد مف تكافرىا، كىي كما يلي:  إطالقو، كا 

تلقيح امرأة  أف يككف مصدر ىذه النطف مباحًا شرعًا، كذلؾ بأف ت كف فااضة مف -ٔ
متزكجة، تربطيا بزكجيا عالقػة زكجيػة قاامػة، أمػا لػك كانػت ىػذه النطػف فااضػة مػف 
غير زكجيف، أك مف زكجيف انقطعت رابطة العالقة الزكجية بينيما بكفاة أك طالؽ، فال 

 يجكز استخداميار الف مصدرىا محـر شرعًا، ككل ما ترتب على الحراـ فيك حراـ.  

ه النطف باستخداميا فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة،  ف ىػذه أف يأذف أصحاب ىذ -ٕ
 النطف مملككة ليـ، كال يجكز  حد أف يتصرؼ في ملؾ غيره إال بنذنو.

أف يتأ د مف سالمة ىذه الخاليا مػف ا مػراض الكراةيػة، كذلػؾ حتػى ال تػؤدي إلػى  -ٖ
 إلحاؽ الضرر بالمريض الذي ستنقل إليو ىذه الخاليا.

عمر ىذه النطػف عػف أربعػة عشػر يكمػًار  نػو اليػـك الػذي تت ػكف فيػو  أف ال يزيد -ٗ
 بداية الشريا ا كلي كمف ةـ الجياز العصبي ا كلي.

 أف يغلب على الظف نجاح استخداـ ىذه النطف في العالج بالخاليا الجذعية. -٘
رار التػي االحترازية لتفادي كل ا ضػ تؤخذ كل االحتياطات العلمية كالتقنية كالفنية أف -ٙ

 ستخداـ النطف الفااضة في العالج بالخاليا الجذعية.يمكف أف تترتب على ا
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ٕٗٗ 

أف يكػػكف العػػالج فػػي مرا ػػز طبيػػة متخصصػػة، كتحػػت إشػػراؼ ىياػػة علميػػة مكةػػكؽ  -ٚ
بيػػا، كذلػػؾ لضػػماف عػػدـ المتػػاجرة بيػػذه النطػػف، أك اسػػتخداميا فػػي غيػػر مػػا أذف فيػػو، 

  . ٔ ييضة كغرسيا في رحـ امرأة أخرد غير صاحبة الب
 المبحث الةالث

حكـ استخداـ النطف البشرية الملقحة عمدًا للعالج بالخاليا 
 الجذعية

 كيتضمف مطلبيف
 المطلب ا كؿ: حكـ التلقيح المتعمد بغرض العالج.

المطلػػػب الةػػػاني: حكػػػـ اسػػػتخداـ النطػػػف البشػػػرية الملقحػػػة عمػػػدًا للعػػػالج بالخاليػػػا 
 الجذعية.

                                           

، المػادة الكراةيػة الجينػـك ٖٗينظر: قرارات المجمل الفقيي اإلسالمي التابل لرابطة العػالـ اإلسػالمي/  ٔ 
كا ديػػاف ا خػػرد مػػف الخاليػػا  ، مكقػػف اإلسػػالـٕٖٔقضػػايا فقييػػة  سػػتاذنا الػػدكتكر/ دمحم رأفػػت عةمػػاف/

، الحكـػ الفقيػي ٕٙ -ٕٚٙ، أحكػاـ الخاليػا الجذعيػة د/عبداإللػو المػزركع/ٜالجذعية د/ بدرية الغامدي/
 .   ٘ٙ - ٗٙإلجرا  التجارب على الخاليا الجذعية د/ جماؿ دمحم يكسف/
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 المطلب ا كؿ
 المتعمد بغرض العالجحكـ التلقيح 

التلقيح المتعمد بغرض استخداـ النطف الملقحة في العالج بالخاليػا الجذعيػة        
حكـ كل صػكرة  –بمشياة هللا تعالى  -يتحقا مف خالؿ ةالث صكر، كسكؼ أتناكؿ 

لٌّ على حدة، فأقكؿ كباهلل التكفيا.   منيا ك 
 حاؿ قياـ الزكجية بينيما. الصكرة ا كلى: التلقيح المتعمد بيف بذرتي زكجيف

 صكرة المسألة:
قػػد يتعمػػد الزكجػػاف القيػػاـ بعمليػػة التلقػػيح الصػػناعي الخػػارجي بػػيف بػػذرتييما،        

بغرض استخداـ النطف الناتجة عف ىذا التلقيح في العالج بالخاليا الجذعيػة، سػكا  
، ةـ تلقح ىذه أ اف العالج ليما أـ لغيرىما، كذلؾ بأف تؤخذ بييضة أك أ ةر مف امرأة

البييضة بمني زكجيا في المرا ز المخصصة لذلؾ، فما حكـ ىذا التلقػيح ؟، لإلجابػة 
زكجػيف  لتلقيح االي ياحيتيا يح اعف ىذا السؤاؿ نقكؿ: بينًّا في المبحػث السػابا حكػـ 

حاؿ قياـ الزكجية بينيما بغرض اإلنجاب، كانتيينا إلػى أنػو جػااز شػرعًا، كذلػؾ كفقػًا 
، أمػا التلقػيح المتعمػد بػيف بػذرتي زكجػيف  ٔ ػػػة محددة سبػػػا ذكرىػػػا لضكابا شرعيػػػ

حاؿ قياـ الزكجية بينيما بغرض استخداـ تلػؾ اللقػااح فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة 
فيك غير جااز شػرعًار كذلػؾ  ف التلقػيح الصػناعي بغػرض اإلنجػاب ال يبػاح إال فػي 

رة، كذلػػؾ بعػػد أف يسػػتنفذ الزكجػػاف حالػػة الحاجػػة الشػػديدة التػػي تنػػزؿ منزلػػة الضػػرك 
أف الزكجػة ال يمكنيػا الحمػل  جميل طرؽ العالج المتاحة التي تسبا التلقيح، كيةبت

، كالضػػركرة تقػػدر بقػػدرىا، كىػػي ىنػػا منتفيػػةر  ف الخاليػػا الجذعيػػة إال بيػػذه الطريقػػة
يمكف الحصكؿ علييا مػف مصػادر مشػركعة بيسػر كسػيكلة دكف حرمػة شػرعية، أك 

يػػػة، كىػػػي كةيػػػرة كػػػالنطف الفااضػػػة عػػػف الحاجػػػة فػػػي عمليػػػات التلقػػػيح ت لفػػػة مال
                                           

 .  ٜ٘ - ٛ٘، ٓٗ - ٖٗ  ينظر: صػ ٔ 
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الصػػناعي، كالتػػي ال يخلػػك منيػػا أي مركػػز مػػف مرا ػػز أطفػػاؿ ا نابيػػب، ككالمشػػيمة، 
كالحبل السري، كالساال ا مينكسي، كا جنة المجيضة تلقاايًا، كالخاليا الجذعية مف 

 البالغيف.
رتي شخصيف بعد انتيا  العالقة الزكجية الصكرة الةانية: التلقيح المتعمد بيف بذ

 بينيما بكفاة أك طالؽ.
 صكرة المسألة:  

يرغػػب بعػػض ا زكاج فػػي االحتفػػاظ بعػػدد مػػف الحيكانػػات المنكيػػة كالبييضػػات        
التي تؤخذ مف كال الزكجيف حاؿ قيػاـ الزكجيػة بينيمػا فػي بنػكؾ النطػف المخصصػة 

ما تطلب المرأة مني زكجيا السابا لتلقح بو لذلؾ، كبعد انتيا  العالقة الزكجية بيني
بييضتيا، بغرض استخداـ اللقااح فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة، سػكا  أ ػاف العػالج 
ليػػا أـ لغيرىػػا، فمػػا حكػػـ ىػػذا التلقػػيح ؟، لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ نقػػكؿ: التلقػػيح 

طػػالؽ  المتعمػػد بػػيف بػػذرتي شخصػػيف بعػػد انتيػػا  العالقػػة الزكجيػػة بينيمػػا بكفػػاة أك
بغرض اإلنجاب سبا كأف بينا حكمو، كانتيينا إلى أنو غير جااز شرعًا، سػكا  أ ػاف 
انتيػا  العالقػة الزكجيػة بكفػاة أـ طػالؽ بػػااف، أمػا لػك انتيػت العالقػة بطػالؽ رجعػػي 
فيجكز التلقيحر  ف العالقة الزكجيػة قاامػة لػـ تنتػو بعػد، بشػرط مكافقػة الػزكج علػى 

 .  ٔ   ذلؾ
لتلقيح المتعمد بيف بذرتي شخصيف بعد انتيا  العالقػة الزكجيػة بينيمػا ككذا ا       

بكفاة أك طالؽ بغرض استخداـ ىذه النطف في العالج بالخاليػا الجذعيػة غيػر جػااز 
شرعًار كذلؾ  نو يمكػف الحصػكؿ علػى ىػذه الخاليػا مػف المصػادر المشػركعة، كىػي 

لحاجػة فػي عمليػات التلقػيح كةيرة كسيلة كغير مكلفة، كذلؾ كالنطف الفااضػة عػف ا
الصػػناعي، كالتػػي ال يخلػػك منيػػا أي مركػػز مػػف مرا ػػز أطفػػاؿ ا نابيػػب، ككالمشػػيمة، 

                                           

 .ٛ٘ - ٔ٘ينظر: صػ  ٔ 
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كالحبل السري، كغيرىا مف المصادر المشركعة، كما أف القػكؿ بجػكاز ذلػؾ قػد يػؤدي 
إلػػى ارت ػػاب المحظػػكر، كىػػك غػػرس ىػػذه النطػػف فػػي رحػػـ المػػرأة بعػػد انتيػػا  العالقػػة 

يف الرجل صاحب الحيكاف المنكي بكفاة أك طالؽ بااف، أك المتػاجرة الزكجية بينيا كب
بيذه النطف كبيعيا لمف ال ينجب، خاصػة مػل ضػعف الػكازع الػديني كفسػاد الزمػاف، 
كىذا حراـ شرعًا، ككل ما يؤدي إلى الحراـ فيك حراـ، فسدًا للذراال المؤدية للمحظكر 

 قلنا بعدـ جكاز ىذا التلقيح.
 التلقيح المتعمد بيف بذرتي شخصيف أجنبييف. الصكرة الةالةة: 

 صكرة المسألة:      
قػػد يقػػػكـ رجػػل كامػػػرأة ال تربطيمػػػا عالقػػة زكجيػػػة بعمليػػة التلقػػػيح الصػػػناعي        

الخارجي بيف بذرتييما   الحيػكاف المنػكي، كالبكيضػة ، بغػرض اسػتخداـ اللقػااح فػي 
مػا أـ لغيرىمػا، كىػذا النػكع مػف العالج بالخاليػا الجذعيػة، سػكا  أ ػاف ىػذا العػالج لي

التلقيح يأخذ حكـ التلقيح المتعمد بيف بذرتي شخصيف أجنبييف بغرض اإلنجاب، كقد 
، ككذا التلقػيح بغػرض  ٔ  سبا كأف بينا حكمو، كانتيينا إلى أنػػػػػػو غير جااز شرعػػػػػػاً 

الصػكرة  العالج غير جااز شرعًار كذلػؾ لػنفس الػدكاعي كا سػباب التػي أكردناىػا فػي
 . ٕ الةانية، فال داعي إلعادتيا منعًا للت رار

 

                                           

 . ٔ٘ - ٓ٘ينظر: صػ   ٔ 
 .ٚٛ - ٙٛ  ينظر: صػ ٕ 
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 المطلب الةاني
حكـ استخداـ النطف البشرية الملقحة عمدًا للعالج بالخاليا 

 الجذعية
ذكرنا في المطلب السابا أف التلقيح المتعمد بغرض العالج يتحقا مػف خػالؿ        

ذ ةالث صػكر، كانتيينػا إلػى أنيػا غيػر جػاازة شػرعًا، ا لػـ يجػز التلقػيح فػنف الخاليػا كا 
القػػااليف  الجذعيػػة الناتجػػة عػػف ىػػذا التلقػػيح ال يجػػكز اسػػتخداميا فػػي العػػالجر  ف

بجكاز استخداـ النطف البشرية في العالج بالخاليا الجذعية لـ يبيحػكا ذلػؾ بػنطالؽ، 
نما قيدكه بػأف يكػكف مصػدر ىػذه الخاليػا مباحػًا شػرعًا، كىػك ىنػا لػيس كػذلؾ، كمػا  كا 

، كىػػذا ىػػك مػػا قػػرره مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لرابطػػة العػػالـ كأف ذكرنػػا سػػبا
ـ، حيػث جػا  فػي ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔاإلسالمي في دكرتػو السػابعة عشػرة المنعقػدة 

قػػػراره: " ال يجػػػكز الحصػػػكؿ علػػػى الخاليػػػا الجذعيػػػة كاسػػػتخداميا إذا كػػػاف مصػػػدرىا 
ف بييضة مف متبرعة كحيكاف محرمًا، كمف ذلؾ على سبيل المةاؿ: التلقيح المتعمد بي

 . ٔ  منكي مف متبرع "
إال أنو يسػتةنى مػف ذلػؾ الصػكرة ا كلػى فػي حالػة إذا لػـ يجػد الزكجػاف مصػدرًا        

، كذلػؾ أمػر نػادر الحػدكثر  ف مرا ػز  خر يمكف الحصكؿ منػو علػى الخاليػا الجذعيػة
يػػا ا زكاج فػػي أطفػػاؿ ا نابيػػب ملياػػة بػػالنطف الفااضػػة عػػف الحاجػػة التػػي يتنػػازؿ عن

الغالبر كذلؾ لت لفة االحتفاظ بيػا، أك كجػدت مصػادر أخػرد إال أف ا طبػا  أىػل الةقػة 
أخبركا الزكجيف أف الخاليا المأخكذة مف نطفتيما ت كف أ ةر كفػا ة كنفعػًا مػف غيرىػا، 

أمػػر نػػادر الحػػدكثر  ف الخاليػػا الجذعيػػة التػػي تؤخػػذ فػػي مرحلػػة  -أيضػػًا  –كىػػػػػذا 
قادرة على التحكؿ إلى جميػل أنػكاع ا نسػجة المكجػكدة فػي جسػـ اإلنسػاف، البالستكال 

                                           

 .ٖٗينظر: قرارات مجمل الفقو اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي/  ٔ 
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كمػػا أف الجيػػاز المنػػاعي نػػادرًا مػػا يقػػـك برفضػػيا، فػػال مزيػػة إذًا للخاليػػا المػػأخكذة مػػف 
نطفتيما، إال أنو إف حدث ىذا يباح ارت ػاب المحظػكر، كىػك اسػتخداـ النطػف البشػرية 

عية كذلؾ للضركرة، كىي المحافظػة علػى نفػس الملقحة عمدًا في العالج بالخاليا الجذ
 المريض.
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 ادلبحث الشابع
حكن استخذام الٌطف البششية ادلستٌسخة يف العالج باخلاليا 

 اجلزعية

 كيتضمف ةالةة مطالب:
 المطلب ا كؿ: مفيـك االستنساخ.
 المطلب الةاني: أنكاع االستنساخ.

 البشرية المستنسخة في العالج بالخاليا الجذعية.المطلب الةالث: حكـ استخداـ النطف 
 

 المطلب ا كؿ
 مفيـك االستنساخ

 المفيـك اللغكي لالستنساخ: 
االستنساخ لغة: مشتا مف النسخ، كىك مصدر الفعل نسخ، كالنسخ لغة يطلػا        

 ،ينسػػخو نسػػخاً  فػػالف ال تػػابنسػػخ  كيػػراد بػػو معنيػػاف: أحػػدىما: النقػػل كالتحكيػػل: يقػػاؿ
بحػرؼ، كاالستنسػاخ: كتػب كتػاب  حرفػاً  : أي نقلو عف كتػاب أخػركاستنسخو ،خوكانتس

ـْ ت ْعم ل ػكف   ، كمنو قكلو تعالى: مف كتاب ْنػت  ػا ك  نثػا ن ْست ْنِسػخ  م  أي نستنسػخ  ، ٔ  ِإنثػا ك 
، كالتغييػر، يقػاؿ: نسػخت بطػاؿ، كةانييمػا: اإلزالػة، كاإلما ت تب الحفظة فيةبت عند هللا

أي أزالتػو كحلػت محلػو، كنسػخ الشػيب الشػباب: أي أزالػو كحػل محلػو، الشمس الظػل، 
ا  كنسخ الحا ـ القػانكف: أي أبطلػو، كمنػو قكلػو تعػالى:  ػْخ ِمػْف  ي ػةإ أ ْك ن ْنِسػي  ػا ن ْنس  م 

ا ا أ ْك ِمْةِلي  ْيرإ ِمْني  ن ْأِت ِبخ 
، أي ما نمحكا مف  ية كنبطل حكميا نأت بخيػر منيػا أك  ٕ  

                                           

  .ٜٕسكرة الجاةية ا ية    ٔ 
  .ٙٓٔ  سكرة البقرة ا ية  ٕ 
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قامػػة  خػػر مقامػػوالنسػػخ: مةليػػا، ف  أي كنسػػخت الػػريح  ةػػار الػػديار:، إبطػػاؿ الشػػي  كا 
 ، كالمعنى ا كؿ ىك المراد ىنا. ٔ  غيرتيا

 المفيـك االصطالحي لالستنساخ: 
 عرؼ العلما  المعاصركف االستنساخ بتعريفات متعددة، كىي كما يلي:        

أك  ،الحيػكاف أك ،الحصكؿ على ن سػخ طبػا ا صػل فػي النبػات عملية يقصد بيا -ٔ
 . ٕ  نةكيةأ  اإلنساف بدكف حاجة إلى تالقح خاليا جنسية ذكرية ك 

ف اشػػػتمل علػػػى جميػػػل         كيؤخػػػذ علػػػى ىػػػذا التعريػػػف أنػػػو غيػػػر جػػػامل، فيػػػك كا 
مجاالت االستنساخ، كىي اإلنساف كالحيكاف كالنبات، إال أنػو اقتصػر فػي االستنسػاخ 

تنسػػاخ الجسػػدي، كلػػـ يتعػػػرض البشػػري كالحيػػكاني علػػى نػػكع كاحػػد فقػػػا كىػػك االس
 لالستنساخ الجنيني كاالستنساخ العضكي كالجيني كالخلكي.  

تكليد كااف حي أك أ ةر، إما بنقل النكاة مػف خليػة جسػدية إلػى بييضػة منزكعػة  -ٕ
ما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبا تمايز ا نسجة كا عضا    . ٖ النكاة، كا 

أنػػو غيػػر جػػامل ر  نػػو اقتصػػر علػػى  -أيضػػًا  –كيؤخػػذ علػػى ىػػذا التعريػػف        
االستنساخ البشري كالحيكاني، كلـ يتعرض لالستنساخ النباتي، كما أنو اقتصر علػى 
نػػػكعيف مػػػف أنػػػكاع االستنسػػػاخ البشػػػري كالحيػػػكاني، كىمػػػا االستنسػػػاخ الجسػػػػػدي، 

                                           

مػادة " نسػخ  - ٔٙ/ٖ، لساف العربٜٖٓ، مختار الصحاح/ٕٗٗ/٘  ينظر: معجـ مقاييس اللغة ٔ 
 ." 
 -ط دار الػذخاار – ٜٕٔ/ٕي الفقو المعاصر د/ حسػف بػف دمحم تقػي الجػكاىري   ينظر: بحكث فٕ 

 ق.ٜٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  -بيركت 
، فقػو القضػايا الطبيػة المعاصػرة دراسػة ٕٓٗ/ٖالعدد العاشر -  ينظر: مجلة مجمل الفقو اإلسالمي ٖ 

الجذعيػػة كالقضػػايا ا خالقيػػة ، الخاليػػا ٖٔٚفقييػػة طبيػػة مقارنػػة د/علػػي القػػرة داغػػي، د/علػػي الػػدمحمي/
 .ٕٛالفقيية د/ دمحم البار/
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كلػػػـ يتعػػػرض للنػػػكع الةالػػػث كىػػػك االستنسػػػاخ   –االسػػػتتاـ –كاالستنسػػػاخ الجنينػػػي 
 ي كالجيني كالخلكي.العضك 

أخذ خلية جسدية مف كااف حي تحتكي على كافػة المعلكمػات الكراةيػة، كزرعيػا  -ٖ
فػػي بييضػػة مفرغػػة مػػف مكركةاتيػػا، ليػػأتي المخلػػكؽ الجديػػد أك الجػػيف مطابقػػًا تمامػػًا 

 .  ٔ ل صل، أي ال ااف ا كؿ الذي أخذت منو الخلية 
غيػػر جػػامل ر  نػػو اقتصػػر علػػى  أنػػو -أيضػػًا  –كيؤخػػذ علػػى ىػػذا التعريػػف        

االستنساخ البشري كالحيكاني، كلـ يتعرض لالستنساخ النبػاتي، كمػا أنػو اقتصػر فػي 
االستنساخ البشػري كالحيػكاني علػى االستنسػاخ الجسػدي، كاالستنسػاخ الجينػي، كلػـ 

 يتعرض لالستنساخ الجنيني كال االستنساخ العضكي كالخلكي.        
سػػالفة الػػذكر لػػـ تسػػلـ جميعيػػا مػػف النقػػد، كتفاديػػًا لمػػا أ ِخػػذ   كىػػذه التعريفػػات       

علييا يمكننا ضػبا االستنسػاخ بتعريػف يمكػف أف يكػكف جامعػًا مانعػًا لػو، كىػك أنػو: 
عملية يقصد بيا الحصكؿ على نسخة طبا ا صل مف إنساف، أك حيكاف، أك نبات، 

ينػػة، بطػػرؽ أك نسػػخة طبػػا ا صػػل مػػف عضػػك معػػيف، أك جػػيف معػػيف، أك خليػػة مع
علمية معملية  غراض بحةيػة كعالجيػة، فيػذا التعريػف يجمػل جميػل أفػراد المعػرؼر 
 نو اشتمل على مجاالت االستنساخ الةالةة، كىي: اإلنسػاف كالحيػكاف كالنبػات، كمػا 
أنػػو ذكػػر أنػػكاع االستنسػػاخ البشػػري كالحيػػكاني الةالةػػة، كىػػي: الجسػػدي، كالجنينػػي، 

 كما أنو يمنل مف دخكؿ غير المعرؼ. كالعضكي كالجيني كالخلكي، 
 

                                           

بحػػث منشػػكر  - ٚٔٔ  ينظػػر: االستنسػػاخ الجكانػػب اإلنسػػانية كا خالقيػػة كالدينيػػة د/ كىبػػة الزحيلػػي/ٔ 
ق ٕٔٗٔلبنػػاف  -بيػركت  –ط دار الفكػر  -ضػمف أبحػاث كتػاب االستنسػاخ جػدؿ العلػـػ كالػديف كا خػالؽ 

 ـ.  ٕٓٓٓ -
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 المطلب الةاني
 أنكاع االستنساخ

 يتنكع االستنساخ إلى عدة أنكاع، فباعتبار مجالو يتنكع إلى ةالةة أنكاع:
 االستنساخ البشري.: النكع ا كؿ

 النكع الةاني: االستنساخ الحيكاني.
 النكع الةالث: االستنساخ النباتي.

 ع إلى نكعيف:كباعتبار الغرض منو يتنك 
النػكع ا كؿ: االستنسػػاخ اإلنجػابي أك الت ػػاةري، كىػك يشػػمل االستنسػاخ الجنينػػي إذا 

 كاف الغرض منو اإلنجاب، كاالستنساخ الجسدي.
النػػػكع الةػػػاني: االستنسػػػاخ العالجػػػي، كىػػػك يشػػػمل االستنسػػػاخ العضػػػكي كالجينػػػي 

 عالج.كالخلكي، كاالستنساخ الجنيني كالجسدي إذا كاف الغرض منيما ال
أكاًل: االستنسػػػاخ اإلنجػػػابي: كىػػػك االستنسػػػاخ الػػػذي يكػػػكف الغػػػرض منػػػو اإلنجػػػاب 

 كالت اةر، كالحصكؿ على نسخ متطابقة كراةيًا. 
 كىذا النكع مف االستنساخ على ضربيف:

االستنسػػاخ اإلنجػػابي الجنينػػي الجنسػػي: ىػػذا النػػكع مػػف االستنسػػاخ يقصػػد منػػو  -ٔ
بفصػل كتشػطير خاليػا البييضػة المخصػبة،  الحصكؿ على نسػخ متطابقػة، كذلػؾ إمػا

ما بتنشيا البييضة غير المخصبة.  كا 
حيػػكاف منػػكي  االستنسػػاخ الجنينػػي بطريقػػة فصػػل الخاليػػا المخصػػبة: ىػػك تلقػػيح -أ

لينتجػا بييضػػة  كركمكسػكماً  ٖٕببييضػة تحتػكي علػػى  كركمكسػػكماً  ٖٕ يحتػكي علػى
جيػل بكػر مػف خليتػيف، ةػـ ، ةـ تنقسـ ىػذه الخليػة إلػى كركمكسكماً   ٙٗ ملقحة ذات

 .جيل حفيد مف أربل خاليا... كىكذا تتضاعف الخاليا
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بنذابة  كذلؾ فصل كل خلية عف أختيا، ىذا المجاؿ مف العلما  في كقد تمكف       
الغشػػا  البركتينػػي السػػكري المحػػيا بيػػذه الخاليػػا، بكاسػػطة أنػػزيـ كمػػكاد كيماكيػػة، 

دة جديػػدة مػػف الطحالػػب البحريػػة، فانفصػػلت عػػف بعضػػيا، كتكصػػل العلمػػا  إلػػى مػػا
 إلصالح جدار الخاليا المنفصلة كتغطيتيا، بحيث ال تفقد صالحيتيا.

أخذت ىذه الخاليا، كتـ استنساخ كل كاحدة منيا على حدة،  كبعد ىذا الفصل       
أربػػل خاليػػا ... كىكػػذا ، كبػػذلؾ ت ػػكف كػػل كاحػػدة مػػف ىػػذه الخاليػػا  خليتػػيف ةػػـ لتنػػتج

ـ  ك أنةػى،نيًنػا إذا كضػعت فػي رحػـ صػالحة  ف ت ػكف ج يصػبح لػدينا عػدة أجنػة ت ػػك اِا
 .يما يمتشابية ككليـ ينتمكف إلى أـ كأب معينيف، كىما اللذاف تـ التلقيح بيف ما

 كجيػري  ستيلماف،ركبرت العالماف ا مريكياف  ا تشفو كىذا النكع مف االستنساخ       
ؾ منحػا مػف أجلػة جػاازة أحسػف ـ، كقد أحػدث زكبعػة كبػرد، كمػل ذلػٖٜٜٔعاـ  ىكؿ
 . ٔ بحث 

ىػػذا النػػكع مػػف االستنسػػاخ الجنينػػي بطريقػػة تنشػػيا البييضػػة غيػػر المخصػػبة:  -ب 
 االستنسػػػػػػػاخ ىػػػػػػػك فػػػػػػػي حقيقتػػػػػػػو لػػػػػػػيس إال تطبيًقػػػػػػػا لفكػػػػػػػرة الت ػػػػػػػاةر العػػػػػػػذري 

parthenogenesis  المكجػػكدة فػػي الطبيعػػة كمػػا ىػػك مكجػػكد فػػي بعػػض الحشػػرات
، كعػػرؼ بالت ػػاةر العػػذري االصػػطناعي ليػػاً تطبيقػػو معمكقػػد تػػـ  ،كالنحػػل  ، دكدة القػػز

Artificial Parthenogenesisيضػة غيػر يالب كتحفيػز حػث قـك أساسا  على، كي
لقحة على بد  الت اةر كاالنقسػاـ لتعطػي جنينػًا، شػأنيا شػأف البييضػة المخصػبة، الم

                                           

 - ٜٜٔ/ٖنسػػاخ حقيقتػػو، أنكاعػػو، حكػـػ كػػل نػػكع فػػي الفقػػو اإلسػػالمي د/ حسػػف الشػػاذلي  ينظػػر: االستٔ 
، االستنسػاخ تقنيػة فكااػد كمخػاطر ٕٕٗ/ٖ، االستنساخ البشري بيف اإلقداـ كاإلحجاـ د/ أحمػد رجػاايٕٓٓ

بحػػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػػو  - ٜٕ٘ – ٜٕٗ/ٖد/ صػػػالح بػػف عبػػػد العزيػػز ال ػػريـ
 –بل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دكرتو العاشرة المنعقدة بجػدة بالممل ػة العربيػة السػعكدية اإلسالمي التا

ـ، فقػػػػو القضػػػػايا الطبيػػػػة المعاصػػػػرة د/علػػػػي القػػػػرة داغػػػػي، د/علػػػػي ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعػػػػدد العاشػػػػر
 .ٖٓٗالدمحمي/
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 ةكيرباايػػػة مفاجاػػػك صػػػدمات حراريػػػة ك  ،مػػػكاد كيمياايػػػةكيسػػػتخدـ لحةيػػػا كتحفيزىػػػا 
ىػذا النػكع مػف االستنسػاخ فػي بداياتػو ا كلػى،  لمحا اة دكر الحيكاف المنكي، إال أف

أحاديػػة المجمكعػػة ك مشػػكىة  تجاربػػو ال تػػزاؿ سػػلبية، فجميػػل أجنتيػػا حيػػث إف نتػػااج
مية، كىنػػاؾ محػػاكالت جػػادة مػػف العلمػػا  فػػي تطبيػػا ذلػػؾ علػػى اإلنسػػاف سػػك ال ركمك 

 . ٔ  أطفاؿ العذارد  لينتج لنا بعد ذلؾ أطفاؿ ىـ في حقيقتيـ
ىػػذا النػػكع مػػف االستنسػػاخ يختلػػف عػػف النػػكعيف  االستنسػػاخ اإلنجػػابي الجسػػدي: -ٕ

كيجمػػل بػػيف ميػػزتيف تخصػػيما، ، اللػػذيف يمػػةالف االستنسػػاخ اإلنجػػابي الجنينػػيالسػػابقيف 
ا كلى منيمػا تتمةػل فػي تطػابا النسػخ تطابقػًا كليػًا، كذلػؾ كمػا فػي االستنسػاخ الجنينػي 

البييضة المخصبة قبل تمػايز الخاليػا كا نسػجة، كالةانيػة منيمػا تتمةػل فػي بفصل خاليا 
، كذلػػؾ كمػػا فػػي االستنسػػاخ الجنينػػي بطريقػػة يحػػدث بػػدكف حاجػػة للحيػػكاف المنػػكي ككنػػو 

 . ٕ تنشيا البييضة غير المخصبة 
 ٙٗتحتػكي علػى كاملػة الطػاقـ الػكراةي  ديةىك عبارة عف نقػل نػكاة خليػة جسػك        

كيتػػكلى السػػيتكبالـز  ،كركمكسػػكماً  ٖٕمكػػاف نػػكاة بييضػػة تحتػػكي علػػى  كركمكسػػكماً 
المحػػيا بػػالنكاة الجديػػدة فػػي البييضػػة حػػث النػػكاة المزركعػػة كتنبيييػػا علػػى االنقسػػاـ، 

للجنػػيف الػػذي سيصػػبح بعػػد ذلػػؾ إنسػػاًنا ىػػك  فتبػػدأ فػػي االنقسػػاـ مككنػػة الخاليػػا ا كلػػى
، دكف زرعػت نكاتػو فػي البييضػةصكرة طبا ا صل مػف صػاحب النػكاة الجسػدية التػي 

 .  ٖ حاجة إلى تالقح خاليا جينية ذكرية كأنةكية 

                                           

 .ٜٕٛ/ٖ  ينظر: االستنساخ تقنية فكااد كمخاطر د/ صالح ال ريـٔ 
 لسابا.  ينظر: المرجل إ 
/ ٖينظػػر: االستنسػػاخ حقيقتػػو، أنكاعػػو، حكػػـ كػػل نػػكع فػػي الفقػػو اإلسػػالمي د/ حسػػف الشػػاذلي  ٖ 

، فقػػو القضػػايا ٕٕٗ - ٕٔٗ/ٖ، االستنسػػاخ البشػػري بػػيف اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ د/ أحمػػد رجػػاايٚٚٔ
 .ٖ٘ٚالطبية المعاصرة د/علي القرة داغي، د/علي الدمحمي/
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كتصل نسبة التطابا مف الناحية المظيرية إلى نسبة كبيرة جًدا، أمػا الصػفات        
كالبياػػة التػػي  ،ا خػػرد النفسػػية كالعقليػػة كالسػػلككية كغيرىػػا فسػػتتأةر بػػا ـ الحاضػػنة

 . ٔ  ل النشأة التي اختلفت بيف ا صل كالصكرةكغير ذلؾ مف عكام ،سينشأ فييا
ةانيًا: االستنساخ العالجػي: كىػك االستنسػاخ الػذي يكػكف الغػرض منػو العػالج، كىػذا 
النػػكع  قػػد يكػػكف استنسػػاخًا لخاليػػا كاملػػة تصػػلح  ف ت ػػكف جنينػػًا لػػك غرسػػت فػػي 

ض الػػرحـ، كذلػػؾ كمػػا فػػي االستنسػػاخ الجنينػػي، كاالستنسػػاخ الجسػػدي إذا كػػاف الغػػر 
 منيما العالج.

كقد يككف استنساخًا لعضك معيف أك جيف معيف أك خلية معينة، كسكؼ أبػيف        
 المراد بكل نكع مف ا نكاع الةالةة:

استنسػاخ بعػض ا عضػا  التػي يحتاجيػا  أكاًل: االستنساخ العضػكي: ىػك عبػارة عػف
ؾ مػف ، كيكػكف ذلػ ٕ  اإلنساف في حياتػو حػاؿ حػدكث عطػب فػي أحػد ىػذه ا عضػا 

 . ٖ خالؿ أخذ خاليا العضك المطلكب كاستنساخيا في المختبرات المخصصة لذلؾ 
الجلػد البشػري، كيكجػد بنػكؾ ليػذا الجلػد فػي  العلمػا  فػي استنسػاخ نجػحكقد        

 ،ذكر أحد الباحةيف إمكانية النجػاح فػي اسػتنبات المبػايض ، كقدالعالـ كةير مف دكؿ
بحيث يمكف الحصكؿ منيػا علػى بييضػات كنطػف  ،كالخصي الذكرية البشرية مخبرياً 

  . ٗ  بشرية

                                           

 .ٕٕٗ/ٖقداـ كاإلحجاـ د/ أحمد رجاايينظر: االستنساخ البشري بيف اإل  ٔ 
، ٜٕٓ/ٖ  ينظر: االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع في الفقو اإلسػالمي د/ حسػف الشػاذليٕ 

 .ٖٕٗ/ٖاالستنساخ البشري بيف اإلقداـ كاإلحجاـ د/ أحمد رجااي
دار  ط – ٖ٘  ينظػػػر: أحكػػػاـ االستنسػػػاخ فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي د/ شػػػعباف ال ػػػكمي أحمػػػد فايػػػد/ ٖ 

 ـ.ٕٙٓٓمصر -اإلسكندرية  –الجامعة الجديدة 
، ٜٕٓ/ٖ  ينظر: االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع في الفقو اإلسػالمي د/ حسػف الشػاذليٗ 

 .ٕٗٗ - ٖٕٗ/ٖاالستنساخ البشري بيف اإلقداـ كاإلحجاـ د/ أحمد رجااي
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ٗ٘٘ 

كترتيػب صػيغيا  ،الػتحكـ فػي كضػل الجينػات ىػك عبػارة عػف ةانيًا: االستنساخ الجيني:
كصػػل المػػادة الكراةيػػة المضػػيفة ، ةػػـ قطػػل الجينػػات عػػف بعضػػيا الػػبعضب ال يمياايػػة

لػؾ الحصػكؿ علػى بالجينات المتبرع بيا باستخداـ الطرؽ المعملية، بحيث ينػتج عػف ذ
الجينات الجديدة، كمػف ةػـ يمكػف أف نستنسػخ مػف الخاليػا التػي تحتػكي علػى الجينػات 

 . ٔ  الجديدة ما نريده
كالجينات جمل جػيف، كىػك مػأخكذة مػف ال لمػة اليكنانيػة " جينػكس" التػي تعنػي        

سػجيف ، كالجيف ىك جػػػز  مف الحمض النككي منزكع ا   ٕ ا صل أك النكع أك النسل 
، كالذي يسميػػػػػػػو العلمػا     ، كىػك المسػؤكؿ كيمياايػًا DNAالمكجكد في ال ركمكسـك
 .   ٖ عف تخزيف كنقل كافة المعلكمات الكراةية في الخلية 

كالجينات مكجكدة طكليًا على ال ركمكسكمات، ككل جيف لو مكقل خػاص محػدد        
الصػػفات التػػي يتصػػف بيػػا  علػػى كركمكسػػـك بعينػػو، كتػػتحكـ الجينػػات فػػي كةيػػر مػػف

اإلنسػػاف كػػالطكؿ، كالقصػػر، كالشػػكل، كلػػكف البشػػرة، كلػػكف العينػػيف، كنبػػرة الصػػكت، 
كالقابلية لإلصابة با مراض الكراةية كغير ذلؾ مف الصفات، سكا  أ انت مػف السػمات 

                                           

 .ٕٔٛ/ٖينظر: االستنساخ تقنية فكااد كمخاطر د/ صالح ال ريـ  ٔ 
، أحكػػاـ ٕٕ  ينظػػر: االستنسػػاخ كاإلنجػػاب بػػيف تجريػػب العلمػػا  كتشػػريل السػػما  د/ كػػاـر غنػػيـ/ٕ 

 .٘٘اليندسة الكراةية د/ سعد الشكيرخ/
  ينظر: الجينات الكراةية كالحماية الجنااية للحا فػي الخصكصػية د/ أشػرؼ تكفيػا شػمس الػديف ٖ 
ة بػػيف الشػػريعة كالقػػانكف المنعقػػد بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مػػؤتمر اليندسػػة الكراةيػػ - ٙٓٔٔ/ٖ

 ـ.ٕٕٓٓ -ق ٖٕٗٔبجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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ٗ٘ٙ 

سػطة المميزة أـ السمات المرضية، كتنتقل ىذه الصػػػػػػفػػػػػات مف ا بػػػػا  إلػى ا بنػا  بكا
 . ٔ ىذه الجينات 

ةالةًا: االستنساخ الخلكي: ىك إفراد خلية كاحػدة معركفػة التركيػب كالكظيفػة كالشػكل، 
 ، كمػػف ةػػـ استنسػػاخيا بحيػػث ال تعطػػي إال النػػكع Cloneكمحػػددة تصػػنيفًا تسػػمى  

نفسػػػو، كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تقنيػػػة زراعػػػة الخاليػػػا فػػػي ا كسػػػاط البيايػػػة المحػػػددة 
الستنساخ فػي ىػذه الحالػة لمكاصػفات كخصػااص معركفػة تتبػل كالمعركفة، كيككف ا

 .  ٕ نفس الخلية المستنسخة 
 المطلب الةالث

حكـ استخداـ النطف البشرية المستنسخة في العالج بالخاليا 
 الجذعية

 تمييد:
إذا أردنا التعرؼ على حكـ استخداـ النطف البشرية المستنسػخة فػي العػالج 

التعػرؼ أكاًل علػى حكػـ االستنسػاخ الجنينػير  ف القػكؿ بالخاليا الجذعية، فالبد مػف 
بجػػكاز ذلػػؾ أك منعػػو مبنػػي علػػى كػػكف مصػػدر ىػػذه الخاليػػا مباحػػًا أك غيػػر مبػػاح، 

 في الفرعيف ا تييف: –بمشياة هللا تعالى  –كسكؼ أتناكؿ ذلؾ 
 الفرع ا كؿ: حكـ االستنساخ الجنيني " االستتآـ ". 

 ف البشرية المستنسخة في العالج بالخاليا الجذعية.الفرع الةاني: حكـ استخداـ النط

                                           

، خلػػا ٛٙ  ينظػػر: المػػادة الكراةيػػة الجينػػـك قضػػايا فقييػػة  سػػتاذنا الػػدكتكر/ دمحم رأفػػت عةمػػاف/ٔ 
، االستنسػػاخ كاإلنجػػاب بػػيف تجريػػب العلمػػا  ٓ٘ٔ - ٜٗٔاإلنسػػاف بػػيف الطػػب كالقػػر ف د/ دمحم البػػار/

 .ٜ٘، أحكاـ اليندسة الكراةية د/ سعد الشكيرخ/ٕٕريل السما  د/ كاـر غنيـ/كتش
 .ٜٕٔ/ٖ  ينظر: االستنساخ تقنية فكااد كمخاطر د/ صالح ال ريـٕ 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٗ٘ٚ 

 الفرع ا كؿ
 حكـ االستنساخ الجنيني " االستتآـ"

 تحرير محل النزاع:       
اتفػػا العلمػػا  المعاصػػركف علػػى أف االستنسػػاخ الجنينػػي ال يجػػكز إذا ت كنػػت        

ف المنػكي اللقيحة مف ما  غيػر الػزكجيف بػأف كانػت البييضػة مػف أجنبيػة، أك الحيػكا
مف أجنبي، أك كالىما مف أجنبييف، أك كانت البييضػة كالحيػكاف المنػكي مػف زكجػيف 

، ةـ اختلفػكا بعػد ذلػؾ فػي االستنسػاخ  ٔ إال أف اللقيحة ستنقل إلى رحـ امرأة أجنبية 
 الجنيني إذا ت كنت اللقيحة مف ما  الزكجيف، كليـ في ذلؾ قكالف:  

مف العلمػا  المعاصػريف إلػى أف االستنسػاخ الجنينػي  القكؿ ا كؿ: ذىب جميكر أىل العلـ
ال يجكز مطلقًا، سكا  أت كنت اللقيحػة مػف مػا  الػزكجيف أـ مػف مػا  غيرىمػا، كممػف قػاؿ 
بيػػػذا مػػػف المعاصػػػريف: الشػػػيخ مختػػػار السػػػالمي، كالشػػػيخ عبػػػدهللا بػػػف منيػػػل، كالشػػػيخ 

لػػي البػػار، كالػػدكتكر عبػػداللطيف الفرفػػكر، كالػػدكتكر حسػػف علػػي الشػػاذلي، كالػػدكتكر دمحم ع
، كىػػذا ىػػك مػػا قػػرره مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػػة ٕ  عبدالناصػػر أبػػك البصػػل 

 .ٔ   ـٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالمؤتمر اإلسالمي في دكرتو العاشرة المنعقدة 
                                           

، ٕٕٗ/ٖالعػػدد العاشػػر  –ينظػػر: مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي   ٔ 
بحػػػث  - ٓٙٙ/ٕية د/عبدالناصػػػػر أبػػػك البصػػػلعمليػػػات التنسػػػيل   االستنسػػػاخ  كأحكاميػػػػا الشػػػرع

 –عمػاف  -ط دار النفػااس  -منشكر ضمف أبحاث كتاب دراسات فقيية في قضايا طبيػة معاصػرة 
ـ، فقػػو القضػػايا الطبيػػػػػػػػػػػػػػػة المعاصػػػػػػػػرة د/علػػي القػػرة ٕٔٓٓ -ق ٕٔٗٔالطبعػػة ا كلػػى -ا ردف 

 . ٚٓٗداغي، د/علي الدمحمي/
بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة  - ٘٘ٔاخ للشػػيخ دمحم مختػػار السػػالمي/ينظػػر: االستنسػػ  ٕ 

مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دكرتو العاشرة المنعقدة بجدة بالممل ة 
ـ، االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر  –العربية السعكدية 

، عمليات التنسيل   االستنسػاخ  كأحكاميػػا ٕٛٓ - ٕٚٓ/ٖسف الشاذليفي الفقو اإلسالمي د/ ح



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٗ٘ٛ 

القكؿ الةاني: ذىب بعض العلما  المعاصريف إلى أف االستنساخ الجنيني 
كممف قاؿ بيذا مف المعاصريف: الدكتكر كىبة الزحيلي، ،  ٕ يجػػػػػػػػػػػػػػػكز بشػػػػركط 

كالدكتكر دمحم سليماف ا شقر، كالدكتػػػػػكر علي محي الديف القػػػػػػػػػػػػػرة داغي، 
، كىذا ىػػػك ما  ٖ  كالدكتكر عارؼ علي عػػػػػارؼ، كالشيخ  ية هللا دمحم علي التسخيري 

 . ٔ قررتو جمػػػػعية العلـك الطبية ا ردنية 
                                                                                                           

، مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر ٚ٘ٙ/ٕالشرعية د/عبدالناصػر أبػك البصػل
 .  ٖٔٗ، ٓٓٗ،ٜٜٖ، ٕٜٖ/ٖالعدد العاشر  –اإلسالمي 

 .ٕٔٗ/ٖالعدد العاشر  –ي ينظر: قرار مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسالم  ٔ 
   اشترط القاالكف بجكاز االستنساخ الجنيني عدة شركط، كىي كما يلي:ٕ 
 أف ت كف النطفة ا صل مت كنة مف ما  الزكجيف. -أ

 أف تزرع النطفة المستنسخة في رحـ الزكجة صاحبة البكيضة. -ب 
يف كأةنػػػا  قيػػػاـ العالقػػػة أف تػػػتـ عمليػػػة االستنسػػػاخ أك الفصػػػل بػػػيف الخاليػػػا بمكافقػػػة الػػػزكج -ج 

 الزكجية.
 أف تراعى الضمانات ال افية التي تمنل اختالط ا نساب. -د 
أف ال يلجأ ليذه العملية إال في حالة الحاجة الشػديدة التػي تنػزؿ منزلػة الضػركرة، كذلػؾ كمػا  -ق 

تلقػػيح لػػك كانػػت البييضػػات نػػادرة كقليلػػة عنػػد الزكجػػة، كال تفػػي بالعػػدد المطلػػكب لنجػػاح عمليػػة ال
 الصناعي.

، أبحػػػػػػػػػػػاث ٕٙٔينظػػػر: االستنسػػػاخ الجكانػػػب اإلنسػػػانية كا خالقيػػػة كالدينيػػػة د/ كىبػػػة الزحيلػػػي/
 -بيػركت  –ط مؤسسػة الرسػالة  – ٖٙ – ٖ٘اجتيادية في الفقػو الطبػػي د/ دمحم سػليماف ا شػقر/

ستنسػاخ  كأحكاميػػػػػػػػػػػػػػػػا ـ، عمليػػػػػػػػػػػػػػات التنسػػيل   االٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالطبعة ا كلػى -لبناف 
 - ٜٜٖ، أحكاـ اليندسة الكراةية د/ سػعد الشػكيرخ/ٛ٘ٙ/ٕالشرعيػػػػػػػػػػػػة د/عبػدالناصػر أبك البصل

ٗٓٓ. 
، أبحػػاث ٕٙٔ  ينظػػر: االستنسػػاخ الجكانػػب اإلنسػػانية كا خالقيػػة كالدينيػػة د/ كىبػػة الزحيلػػي/ٖ 

، فقػو القضػايا الطبيػة المعاصػرة د/علػي القػرة ٖٙ - ٖ٘اجتيادية في الفقو الطبي د/ دمحم ا شػقر/
 -ٗ٘ٚ/ٕقضػػايا فقييػػة فػػي الجينػػات البشػػرية د/ عػػارؼ علػػي عػػارؼ، ٚٓٗداغػػي، د/علػػي الػػدمحمي/
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ٜٗ٘ 

 ا دلة:
أدلػػة القػػكؿ ا كؿ: اسػػتدؿ أصػػحاب القػػكؿ ا كؿ القػػاالكف بػػأف االستنسػػاخ الجنينػػي ال يجػػكز 
مطلقػػًا، سػػكا  أت كنػػت اللقيحػػة مػػف مػػا  الػػزكجيف أـ مػػف مػػا  غيرىمػػا بال تػػاب، كالسػػػنة، 

 كالمعقكؿ:
 أكاًل: ال تاب:

ـْ  :قاؿ تعالى -ٔ ْلن اى  م  ح  ـ  ك  ْمن ا ب ِني  د  رث ْد ك  ل ق  ب ػاِت  ِفي اْلب رِّ ك اْلب ْحرِ ك  ـْ ِمف  الطثيِّ ْقن اى  ز  ر  ك 
ل ْقن ا ت ْفِضيال ِةيرإ ِممثْف خ  ل ى ك  ـْ ع  ْلن اى  ف ضث ك 

  ٕ  . 
في ىذه ا ية ال ريمة أنو شرؼ بني  دـ ككرميـ، كىذا  كجو الداللة: أخبر المكلى 

النطفػة، كاسػتخداـ ىػذه  الت ريـ يبدأ مف أكؿ طكر مف أطكار خلا اإلنساف، كىك طػكر
الطريقػػة فػػي ت ػػاةر اإلنسػػاف يعػػد امتيانػػًا  صػػلو، كينػػافي الت ػػريـ الربػػاني المػػذككر فػػي 

 ا ية.
نػػكقش ىػػذا بمػػا نػػكقش بػػو فػػي مسػػألة حكػػـ تجميػػد النطػػف البشػػرية الملقحػػة        

 . ٖ الفااضة عف الحاجة، كقد سبا بياف ذلؾ، فال داعي إلعادتو منعًا للت رار
ـْ ِإفث  تعػالى:  كقاؿ -ٕ ـْ ك أ ْلػك اِنك  ِت   ؼ  أ ْلِسػن  ػم ك اِت ك اْ  ْرِض ك اْخػِتال  ْلػا  السث ِمػْف  ي اِتػِو خ  ك 

ي اتإ ِلْلع اِلِميف    .  ٗ  ِفي ذ ِلؾ    

                                                                                                           

عمػاف  -ط دار النفػااس  -بحث منشكر ضمف أبحاث كتاب دراسات فقيية في قضايا طبية معاصػرة 
االستنسػاخ كحكمػو الشػرعي للشػيخ  يػة  ـ، نظػرة فػئٕٓٓ -ق ٕٔٗٔالطبعة ا كلػى -ا ردف  –

  .  ٕٕٙ – ٕٚٔ/ٖهللا التسخيري 
إعػػداد جمعيػػة العلػػكـ الطبيػػة  -  ينظػػر: قضػػايا طبيػػة معاصػػرة فػػي ضػػك  الشػػريعة اإلسػػالمية ٔ 

 ق.٘ٔٗٔالطبعة ا كلى -ا ردف  -عماف  -ط دار البشاار  – ٖٚٔ/ٕا ردنية 
  . ٓٚ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٕ 
 .ٖٙ  ينظر: صػٖ 
  . ٕٕ  سكرة الرـك ا ية  ٗ 
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ٗٙٓ 

في ىذه ا ية ال ريمة أف مف سػننو فػي بنػي  دـ أنػو خلقيػـ  كجو الداللة: ب يثف هللا 
كلػكال ذلػؾ ا لػكافر كذلػؾ حتػى يتميػز بعضػيـ عػف بعػض، مختلفيف ا لسف كا شكاؿ ك 

فيما بينيـ، كفي ذلؾ مف الضػرر مػا ال  لكقل االلتباسك ،  يـتعطلت مصالحلاالختالؼ 
، فػػدؿ ىػػذا داللػػة كاضػػحة علػػى عػػدـ جػػكاز االستنسػػاخ الجنينػػير  ف جميػػل  ٔ يخفػػى

 النسخ ت كف متحدة الشكل كاللكف كالصفة.
 خمسة أكجو:  ةانيًا: المعقكؿ: كذلؾ مف

الكجو ا كؿ: أف االستنساخ الجنيني يفضػي إلػى كجػكد نطػف فااضػة لػيس أماميػا إال 
المكت، أك االستزراع في أرحاـ نسا  أجنبيات، ككالىما محـر شػرعًار  ف ىػذه النطػف 
المستنسخة إذا تركت للمكت كاف مؤدد ىذه الطريقة ىك التسبب في إنشػا  حيػاة، ةػـ 

محـر شرعًار  نو يعد قػتاًل للػنفس بغيػر حػا، كقػد نيػى المػكلى  إسالميا للمكت، كىذا
  عنو في كتابو كعلى لساف رسكلو  :قػاؿ تعػالى ،   ـ ػرث ك ال  ت ْقت ل ػكا الػنثْفس  الثِتػي ح 

اِّ  اتِ  :" ، كقػاؿ  ٕ  سث  ِإالث ِباْلح  ْبل  اْلم كِبق  كؿ  سثِ ك  :قالكا ،اْجت ِنب كا السث س   ،مػا ى ػفث يا ر 
ْرؾ  ِباَّللثِ  :قاؿ ْحر   ،الشِّ اِّ  ،ك السِّ ـ  هللا إال ِباْلح  رث ق ْتل  النثْفِس التي ح  ب ا ،ك  ػاِؿ ، ك أ ْ ل  الرِّ ك أ ْ ػل  م 

ـِ ِتي لِّي يـك الزثْحفِ  ،اْلي  تِ  ،ك التثك  ن اِت اْلم ْؤِمن اِت اْلغ اِفال  ق ْذؼ  اْلم ْحص   .  ٖ  " ك 
ذا أكدعػت         فػي أرحػاـ نسػا  أخريػات غيػػر المػرأة صػاحبة البييضػة كػاف مػػؤدد كا 

 ف الحيػكاف المنػكي لػيس  -ذلؾ أف تحمل أنةى جنينًا غريبًا عنيا، ال ىك مف زكجيػا 

                                           

، البحػػر المحػػيا فػػي ٛٔ/ٗٔ، الجػػامل  حكػػاـ القػػر فٕٜ/ٕ٘ينظػػر:  التفسػػير ال بيػػر للػػرازي   ٔ 
 .ٕٖٛ/ٛالتفسير

  . ٖٖ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٕ 
ِ ت ع ػال ى ِإفث  -كتػاب الكصػايا  - ٚٔٓٔ/ٖ  أخرجو البخاري في صػحيحو كاللفػل لػوٖ  ب ػاب ق ػْكِؿ سث

ػػػِعيًرا الثػػػذِ  ي ْصػػػل ْكف  س  س  ػػػاًرا ك  ـْ ن  ػػػْأ  ل كف  فػػػي ب ط ػػػكِنِي ػػػْأ  ل كف  أ ْمػػػك اؿ  اْلي ت ػػػام ى ظ ْلًمػػػا إنمػػػا ي  حػػػديث  –يف  ي 
ػاِاِر ك أ ْ ب ِرى ػا  -كتاب اإليماف  - ٕٜ/ٔ، كمسلـ في صحيحوٕ٘ٔٙرقـ ػاِف اْل  ب  حػديث رقػـ  -ب ػاب ب ي 
 . كالىما مف طريا أبي ىريرة  -ٜٛ
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ٗٙٔ 

كال ىك منيا في نطاؽ عقد زكاج، كىك مةل الزنػا فػي الحرمػة مػف حيػث   -مف الزكج 
 في كتابو كعلى لساف رسكلو  -أيضًا  –عنػػػػو  المآؿ كالنتااج، كقد نيى المكلى 

ػِبياًل  ، قاؿ تعالى:  ػا   س  س  ػًة ك  اف  ف اِحش  ب كا الزِّن ا ِإنثو  ك  مػا مػف :"  ، كقػاؿ  ٔ  ك ال  ت ْقر 
 .ٖ     ٕ  " ل في رحـ ال تحل لوػػكضعيا رجذنب بعد الشرؾ باهلل أعظـ عند هللا مف نطفة 

 بنػػكؾ النطػػف كا جنػػةمكػػف حفظيػػا فػػي ف النسػػخ الفااضػػة عػػف الحاجػػة يالكجػػو الةػػاني: أ
و، كتػػـػ تػػػيمكػػػف أف يمػػػكت ا ب الػػػذي لقػػػح حيكانػػػو المنػػػكي بييضػػػة زكج، ك مػػػاد طكيلػػػة

تطلب الزكجة التػي مػات عنيػا زكجيػا أف تضػل ىػذه  قدبعد مكتو كاستنساخ ىذه الخلية، 
أشػقا  في رحميا، لتنجب منو طفاًل أك أطفااًل  خريف، ىـ في الظػاىر   - التكأـ –النسخة 

 بناايا منو، مل أف الشرع كالعقل يقضي بػأف مػف ينتمػي إلػى الميػت، كالمسػتحا لحقكقػو 
مف ميراث كغيره ينحصر في المكجكديف فعاًل كقت حادةة المكت، أما الجنيف فالبػد مػف أف 

فػػي رحػـػ أمػػو حتػػى يأخػػذ ىػػذه الحقػػكؽ، كمػػف ةػـػ كضػػل الشػػرع لػػو مػػدة مػػف  يكػػكف عالقػػاً 
فػنذا تجػاكز ىػذه المػدة،  - حسػب حالػة القرابػة - لػو، أك أخػاً  اف ابناً الزمف، إذا كلد فييا ك

                                           

  . ٕٖإلسرا  ا ية    سكرة أ 
 -ال كيػػت  –ط الػػدار السػػلفية  - ٖٚٔحػػديث رقػػـ - ٜٗأخرجػػو ابػػف أبػػي الػػدنيا فػػي الػػكرع/  ٕ 

 - ٜٚٗ/٘ـ، كالمناكي فػي فػيض القػدير شػرح الجػامل الصػغيرٜٛٛٔ –ق ٛٓٗٔالطبعة ا كلى 
 ق، كا لبػػانيٖٙ٘ٔالطبعػػة ا كلػػى  -مصػػر –ط المكتبػػة التجاريػػة ال بػػرد  -ٜٙ٘ٔٔحػػديث رقػػـ 

ـ     -ط المكتب اإلسالمي   د  - ٖٚٔ٘حديث رقـ - ٚٗٚفي ضعيف الجامل الصغير كزيادتو/
 ت . -د 

كالحػػديث قػػاؿ عنػػو المنػػاكي فػػي فػػيض القػػدير: ركاه ابػػف أبػػي الػػدنيا عػػف الييػػةـ بػػف مالػػؾ الطػػااي 
الشامي ا عمى، قاؿ في التقريب: ةقػة مػف الخامسػة، كىػك صػريح فػي ككنػو غيػر صػحابي، ف ػاف 

 المصنف أف يقكؿ مرساًل، كقاؿ ا لباني في ضعيف الجامل: ضعيف. على
، فقػو ٕٕٓ/ٖ  ينظر: االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع فػي الفقػو اإلسػالمي د/ حسػف الشػاذليٖ 

 .  ٙٓٗ - ٘ٓٗالقضايا الطبية المعاصرة د/علي القرة داغي، د/علي الدمحمي/
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ٕٗٙ 

عند المكت، فنف الصلة قػد انقطعػت بينيمػا، كال يحػل ليػا  أك كانت المرأة غير حامل إطالقاً 
 .ٔ   - التكأـ –أف تستدخل في رحميا ىذه النسخة 

 لنطػػفأف تلػػؾ اف ىػػذه البحػػكث إف اسػػتطردت بغيػػر معكقػػات، فمػػف المؤكػػد الكجػػو الةالػػث: أ
 مػػرأةستسػػتخدـ ككسػػيلة تػػأميف علػػى الحيػػاة أك علػػى الصػػحة، فػػنذا حملػػت ال مستنسػػخةال

، فػػنف ىػػذه النسػػخة قػػد تػػدعك ببنػػكؾ النطػػف كا جنػػةتحفػػل  مػػف الجنػػيف كاختزنػػت نسػػخة
إلػػى زرع عضػػك أك نسػػيج،  ، كاحتػػاجالطفػػل فػػي المسػػتقبل كمػػا لػػك مػػرضالحاجػػة إلييػػا 

عػة المكاامػة، فتػزرع النسػخة التػكأـ اعػز العةػكر علػى الزر كتعكؽ ذلػؾ مشػكلة المناعػة إف 
للتطػػابا بينيمػػا فمػػف  االحتياطيػػة، كتنمػػك ليؤخػػذ منيػػا العضػػك أك النسػػيج المطلػػكب، كنظػػراً 

، كىػػذا أمػػر عػػة سػػيقبليا الجسػـػ المنقكلػػة إليػػو دكف احتمػػاؿ رفضػػيا مناعيػػاً االمؤكػػد أف الزر 
حيػاة ف ،ـ تيػدر مػف أجػل إنقػاذ حيػاة أخػرد أف تنشأ حيػاة ةػ غير جااز شرعًار  نو ال يجكز

قػاؿ  ،-في مراحلو ا كلػى  كلك كاف جنيناً  -اإلنساف مصكنة كمعصكمة ال تمس إال بحا 
ـ  سث  ِإالث ِباْلح اِّ  تعالى:   .ٖ   ٕ    ك ال  ت ْقت ل كا النثْفس  الثِتي ح رث

ى ىػذه ا رض ال تػتـ إال بتنػكع الكجو الرابل: أف مصالح بنػي  دـ كقػدرتيـ علػى البقػا  علػ
صفاتيـ الكراةية كاختالفيا، كفػتح بػاب االستنسػاخ سػيؤدي إلػى إنجػاب الػذراري المتشػابية 

 .ٗ  جينيًا 
قد يلحا بالجنيف المتخلا مػف ىػذه الخاليػا  الجنيني الكجو الخامس: أف االستنساخ

 عػػف بعضػػياالخاليػػا أضػػرارًا جسػػيمةر كذلػػؾ  نػػو ال يػػؤمف عنػػد القيػػاـ بفصػػل ىػػذه 
إذابػة الغشػا  البركتينػػي الػبعض أف تتػأةر بػذلؾر  ف عمليػػة الفصػل تػتـ عػف طريػػا 

السػػكري المحػػيا بالخاليػػا بكاسػػطة أنػػزيـ كمػػكاد كيماكيػػة، ةػػـ إصػػالح جػػدار الخاليػػا 
                                           

 .  ٖٕٓ/ٖـ كل نكع في الفقو اإلسالمي د/ حسف الشاذلي  ينظر: االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكٔ 
  .  ٖٖ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٕ 
 .  ٖٕٓ/ٖ  ينظر: االستنساخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع في الفقو اإلسالمي د/ حسف الشاذليٖ 
 .٘ٓٗ، أحكاـ اليندسة الكراةية د/ سعد الشكيرخ/ٕٗٓ/ٖ  ينظر: المرجل الساباٗ 
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بالغة الدقة تحتكي علػى كػل مػا فػي اإلنسػاف، كػل ذرة كاانػة  ، كىذه الخالياكتغطيتيا
 . ٔ و من ب يصيبيا يصيب جز اً ػػػػػػأي عطك  ،اومف أجزا ةل جز اً ػتم يافي

أدلة القكؿ الةاني: استدؿ أصحاب القكؿ الةاني القاالكف بجػكاز االستنسػاخ الجنينػي 
 بالسنة، كالقياس، كالمعقكؿ:

 أكاًل: السنة:
ػػػِريؾإ  ركي عػػػف        ػػػام ة  بػػػف ش  ػػػا علػػػى    أ ت ْيػػػت  النبػػػي :قػػػاؿ  أ س  أ نثم  اب و  ك  ك أ ْصػػػح 
ـث ق ع ػْدت   ،ـ الطثْير  رؤكسي لثْمت  ة  ػا   اْ  ْعػر اب  مػف ى ػا ى ن ػا ك ى ػا ى ن ػا ،ف س  ػال كا ،ف ج  ػكؿ   :ف ق  يػا ر س 

اك د  ْكا :فقػػاؿ ،سثِ أ ن ت ػػد  اك  ا إ ك اِحػػدإ   فػػنف سث   ،ت ػػد  ك اً  غيػػر د  ػػل  لػػو د  اً  إال ك ض  ػػْل د  لػـػ ي ض 
ـ    .ٕ   " اْلي ر 

بالتػػداكي مػػف ا مػػراض التػػي تصػػيب اإلنسػػاف، كمنيػػا  لنبػػي كجػػو الداللػػة: أمػػر ا
مػرض العقػـ الػػذي يصػيب النسػػا ، حيػث تعػػاني بعػض النسػػا  مػف نقػػص فػي إنتػػاج 
البييضات، فال ينتج مبيضػيا إال بييضػة كاحػدة ميمػا أعطيػت مػف ا دكيػة المنشػطة 

قػل أ ةػر لإلباضة، كعملية التلقيح الصناعي الخارجي يتطلب لنجاحيا بنسػبة كبيػرة ن
مف لقيحة إلى رحـ المرأة، كال يتحقا ذلؾ بالنسبة لمػف تعػاني مػف نقػص البييضػات 

                                           

، ٕٙٓ/ٖاخ حقيقتو، أنكاعو، حكـ كل نكع في الفقو اإلسػالمي د/ حسػف الشػاذلي  ينظر: االستنسٔ 
 .  ٖٔٔأحكاـ االستنساخ في الفقو اإلسالمي د/ شعباف ال كمي أحمد فايد/

ػِل يتػداكي  -كتػاب الطػب  - ٖ/ٗ  أخرجو أبك داكد في سػننو كاللفػل لػوٕ  ج  حػديث  -ب ػاب فػي الرث
حػػديث  -بػػاب ا مػػر بالػػدكا   -كتػػاب الطػػب  - ٖٛٙ/ٗ، كالنسػػااي فػػي السػػنف ال بػػرد ٖ٘٘ٛرقػػـ
ػثِّ عليػو  -كتاب الطب  - ٖٖٛ/ٗ،  كالترمذي في سننوٖ٘٘ٚرقـ ك اِ  ك اْلح   -ب اب ما جا  فػي الػدث

بِّ  - ٖٚٔٔ/ٕ، كابف ماجو في سننوٖٕٛٓحديث رقـ  ؿ   -ِكت اب الطِّ اً  إال أ ْنػز  ؿ  هللا د  ب اب ما أ ْنز 
اً    .ٖٖٙٗحديث رقـ -لو ِشف 

ػة  عػف   ز ام  ْيػر ة ، ك أ ِبػي خ  ، ك أ ِبػي ى ر  ْسػع كدإ كالحديث قاؿ عنو الترمذي في سننو: كفي اْلب اب عف ابػف م 
ِحيٌح. ٌف ص  س  ِديٌث ح  ، ك ى ذ ا ح   أبيو كابف ع بثاسإ
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إال بفصل خاليا البييضة المخصبة في مرحلة تسبا تمايز ا نسجة كا عضا ، كفي 
ىذا داللة كاضحة على جكاز االستنساخ الجنينير  نػو مػف بػاب التػداكي الػذي حػث 

 . عليو النبي 
 ةة أكجو:نكقش ىذا: مف ةال 

الكجو ا كؿ: أف عملية فصل الخاليا التي تتـ بعد تلقيح البييضة بػالحيكاف المنػكي، 
كتجميدىا في ا مػا ف المخصصػة لػذلؾ، تػؤدي إلػى كجػكد لقػااح فااضػة فييػا حيػاة 
ستترؾ للمكت بعد حصػكؿ اإلنجػاب، كىػذا محػـر شػرعًار  نػو يعػد قػتاًل للػنفس بغيػر 

اِّ  لى: حا، كىك منيي عنو، قاؿ تعا ـ  سث  ِإالث ِبػاْلح  ػرث ر  ٔ  ك ال  ت ْقت ل كا النثْفس  الثِتي ح 
 . ٕ   ف ىذه اللقااح فييا حياة منذ التقا  الحيكاف المنكي بالبييضة

النطفػة ا مشػاج  -بأف الحيػاة المكجػػػػػػػػكدة فػي البييضػػة الملقحػػػػػػة  أجيب عف ىذا:
التػػي كردت النصػػكص بكجػػػػػػػػػػػػػػػكب احتراميػػا، كعػػدـ ليسػت ىػػي الحيػػاة اإلنسػػانية  -

نما ىي حياة أشبو ما ت كف بالحياة النباتية  . ٖ  التعرض ليا، كا 
أمػر بالتػداكي، إال أنػو لػـ يػأمر بػذلؾ بػنطالؽ،  نسلـ ل ػـ أف النبػي الكجو الةاني: 

نما قيػػػػػػػػػده بػأف يكػكف بطريػا مبػاح ا   : " ، كدليػػػػػػػل ذلػؾ قكلػو كا  ؿ  الػدث ِإفث سث  أ ْنػز 

                                           

  . ٖٖ  سكرة اإلسرا  ا ية  ٔ 
د/ حسػػػػػف    ينظػػػػػر: االستنسػػػػػاخ حقيقتػػػػػو، أنكاعػػػػػو، حكػػػػػـ كػػػػػل نػػػػػكع فػػػػػي الفقػػػػػو اإلسػػػػػالميٕ 

، حكػػػػػـ الجنايػػػػػة علػػػػػى الجنػػػػػيف  اإلجيػػػػػاض   د/عبػػػػػد هللا بػػػػػف عبػػػػػد العزيػػػػػز ٕٕٓ/ٖالشػػػػػاذلي
، ٖٗٗ - ٕٗٗ، فقو القضايا الطبية المعاصرة  د/علي القرة داغي، د/علي الػدمحمي/ٖٕٙالعجالف/

 . ٔٓٗأحكاـ اليندسة الكراةية د/ سعد الشكيرخ/
، بػػد  الحيػػاة ٗٚ، ٔٔ، ٓٔدمحم نعػيـ ياسػػيف/ينظػر: أبحػػاث فقييػػة فػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة د/   ٖ 

    .ٔٙ، أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/ٜ٘/ٔكنيايتيا د/ عمر ا شقر
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ك ا    ع   ،ك الدث ج  ك ا ً ػل  ِل   ػػك  ا إ د  ـإ ، لِّ د  ر ا ْكا ِبح  اك  ْكا كال ت د  اك  كاالستنساخ الجنيني يعد ،  ٔ  "ف ت د 
 .مف الطرؽ المحرمة

الكجػو الةالػث: أف كػكف مبػيض المػرأة ال يفػػرز إال بييضػة كاحػدة، حتػى مػل تعاطييػػا 
المحفػػػزة لػػػو علػػػى اإلباضػػػة حالػػػة نػػػادرة جػػػدًا، كمػػػا ذكػػػر بعػػػض ا دكيػػػة المنشػػػطة ك 

نما تبنى ا حكاـ على الغالب   .  ٕ المختصيف، كالنادر ال حكـ لو، كا 
 ةانيًا: القياس: كذلؾ مف كجييف:

الكجو ا كؿ: قياس االستنساخ الجنيني على التلقيح الصناعي الخارجي، بجػامل أف 
د، ف مػػا جػاز التلقػػيح الصػناعي الخػػارجي، التلقػيح فػػي كػل منيمػػا يكػكف خػػارج الجسػ

 . ٖ يجكز االستنساخ الجنيني 
نكقش ىذا: بأف قيػاس االستنسػاخ الجنينػي علػى التلقػيح الصػناعي الخػارجي قيػاس 
غير صحيحر كذلؾ  نو قياس مل الفارؽر  ف التلقيح الصػناعي الخػارجي ال يكػكف 

كاحتماؿ تضرر ىذه النطػف  فيو فصل للخاليا الذي ت تنفو بعض المحاذير الشرعية،
عند القياـ بعملية االستنساخ أك الفصل، كذلػؾ لػدقتيا كخطػكرة العبػث بيػا، ف ػل ذرة 

، ككاحتمػاؿ أف تسػتخدـ ىػذه النطػف المستنسػخة مف أجزا  اإلنساف تمةل جز اً  فييا
كقطل غيار في حالػة تعػرض النسػخة التػي غرسػت فػي الػرحـ لمػرض مػا، باإلضػافة 

نية المترتبة على كجكد أشخاص متشابييف في ا شكاؿ كالصػفات، إلى الخطكرة ا م
 بل كفي بصمات ا صابل.

                                           

 . ٖٙ – ٖ٘سبا تخريجو صػ   ٔ 
العػػػػػدد  –  ينظػػػػػر: مجلػػػػػة مجمػػػػػل الفقػػػػػو اإلسػػػػػالمي التػػػػػابل لمنظمػػػػػة المػػػػػؤتمر اإلسػػػػػالمي ٕ 

 .ٔٓٗسعد الشكيرخ/، أحكاـ اليندسة الكراةية د/ ٜٜٖ/ٖالعاشر
، ٔٔٗ/ٖالعػػدد العاشػػر –  ينظػػر: مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي ٖ 

، عمليػات التنسػيل   االستنسػاخ  ٕٙٔاالستنساخ الجكانب اإلنسانية كا خالقية كالدينية د/ كىبػة الزحيلػي/
 .ٕٓٗدسة الكراةية د/ سعد الشكيرخ/، أحكاـ الينٛ٘ٙ/ٕكأحكاميا الشرعية د/عبدالناصر أبك البصل
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الكجػػو الةػػاني: قيػػاس االستنسػػاخ الجنينػػي علػػى التػػكااـ المتطابقػػة التػػي تحػػدث فػػي 
الحمل الطبيعي نتيجة انشطار البييضة الملقحة إلػى لقيحتػيف متمػاةلتيف، فيػك لػيس 

 . ٔ  اةر أك مخالفًا لياخارجًا عف الطريقة الطبيعية للت 
نكقش ىذا: بأف قيػاس االستنسػاخ الجنينػي علػى التػكااـ المتطابقػة التػي تحػدث فػي 
الحمل الطبيعي نتيجة انشطار البييضة الملقحة إلػى لقيحتػيف متمػاةلتيف قيػاس غيػر 
صػػحيحر كذلػػؾ  نػػو قيػػاس مػػل الفػػارؽر  ف انشػػطار البييضػػة الملقحػػة فػػي الحمػػل 

دخل مف أحد، كما أنو ال ينشأ عنو فااض، بخالؼ االستنساخ الطبيعي يحدث دكف ت
الجنيني فننو ال يحدث إال بتدخل ا طبا ، كينشأ عنو في الغالب نطف فااضػة، ككػال 
ا مػػػريف ت تنفػػػو بعػػػض المحػػػاذير الشػػػرعية، أمػػػا تػػػدخل ا طبػػػا  بتشػػػطير البييضػػػة 

كأمػػا الفػػااض مػػف الملقحػػة، فقػػد ذكرنػػا المحػػذكر المترتػػب عليػػو فػػي الكجػػو السػػابا، 
النطف المستنسخة بعد حصكؿ الحمل، فباإلضافة إلى المحذكريف سػالفي الػذكر فػي 
الكجو السابا، فليس أماميا إال المكت، أك االستزراع في أرحاـ نسا  أجنبيات، ككل 

 ما سبا ممنكع شرعًا.
ي ةالةًا: المعقكؿ: قالكا: إف االستنساخ الجنيني يساعد على تشخيص المرض الجنينػ

المحتمل قبل أف يغرس الجنػيف البػا ر فػي الػرحـ، كذلػؾ عػف طريػا أخػذ نسػخة مػف 
جػػرا  الفحكصػػات علييػػا، فػػنذا كانػػت سػػليمة مػػف ا مػػراض  الجنػػيف المػػراد غرسػػور كا 

ال أىدرتر  ننا لك  خلية مف جنػيف بػا ر ذي عػدد محػدكد  ناأخذغرست في الرحـ، كا 
لنا ىذا الجنػيف إلػى تػكأميف، بطريقػة مف الخاليا فيو خطر على الجنيف، بينما لك فص

ة، غيػر منقكصػة للزرع كاملػ د خر  للتشخيص، كا ةنسخ ، فنننا نستعمل" االستتااـ" 

                                           

، أحكػػػػػػػاـ اليندسػػة ٗ٘ٚ/ٕينظػػر: قضػػايا فقييػػة فػػي الجينػػات البشػػرية د/ عػػارؼ علػػي عػػارؼ   ٔ 
 .ٕٓٗالكراةيػػػػػػػػػػػػػػػػػة د/ سعد الشكيرخ/
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كبيذا يمكف الحصكؿ على ذرية سليمة خالية مف ا مراض الكراةية التي ترىا كاىل 
 .  ٔ ا سرة كالمجتمل 

 الترجيح:
 -ة ما احتػاج منيػا إلػى مناقشػة، أرد كمناقش ،كأدلتيـ علما بعد عرض  را  ال       

أف الرأي الراجح كا كلى بالقبكؿ ىػك مػا ذىػب إليػو أصػحاب  –كهللا تعالى أعلى كأعلـ 
ا كؿ القاالكف بعدـ جػكاز االستنسػاخ الجنينػير كذلػؾ لقػكة ا دلػة التػي اسػتدلكا  القكؿ

علػى ال ةيػر  بيا، كضعف أدلة المخالفيف كمناقشتيار ك ف االستنساخ الجنيني يشػتمل
مف المفاسد، منيا: أنو ينتج عنو نطف مستنسخة فااضػة عػف الحاجػة، كىػذه النطػف 
مػػػا أف تغػػػرس فػػػي أرحػػػاـ نسػػػا  أجنبيػػػات بغػػػرض المتػػػاجرة  إمػػػا أف تتػػػرؾ للمػػػكت، كا 
كالحصكؿ على الماؿ، خاصة مل ضعف الكازع الديني كفساد الزماف، كمنيا أف عملية 

تخلػا منيػا أضػرارًا جسػيمةر كذلػؾ لػدقتيا كخطػكرة فصل الخاليػا قػد تلحػا بػالجنيف الم
 -أيضػًا  –، كمنيػػػػا مػف أجػزا  اإلنسػاف تمةػل جػز اً  يػال ذرة كاانة فيػػػػػػػػ العبث بيا، ف

أف النطف المستنسخة قد تستخدـ كقطل غيار في حالػة تعػرض النسػخة التػي غرسػت 
قػد يترتػب عليػو كجػكد  أف االستنساخ الجنيني –أيضًا  –في الرحـ لمرض ما، كمنيػػػا 

أشخاص متشابييف في ا شكاؿ كالصػفات، بػل كفػي بصػمات ا صػابل، كىػك مػا يضػر 
بالناحية ا منية، كذلؾ في حالة معاكدة غرس النطف المستنسػخة فػي الػرحـ مػرة بعػد 

، كمػػف  ٕ مػػرة، كىػػذه المفاسػػد سػػالفة الػػذكر كليػػا ممنكعػػة شػػرعًا كمػػا سػػبا كأف بينػػا 
لمقػػررة لػػدد جميػػكر الفقيػػا  كا صػػكلييف أف " در  المفاسػػد مقػػدـ القكاعػػد المعلكمػػة كا

                                           

ينظػػػػػر: االستنسػػػػػاخ حقيقتػػػػػو، أنكاعػػػػػو، حكػػػػػـ كػػػػػل نػػػػػكع فػػػػػي الفقػػػػػو اإلسػػػػػالمي د/ حسػػػػػف   ٔ 
العػدد  –جلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسػالمي ، مٕٕٓ - ٕٔٓ/ٖالشاذلي
 . ٔٔٗ، فقو القضايا الطبية المعاصرة  د/علي القرة داغي، د/علي الدمحمي/ٜٜٖ/ ٖالعاشر

 ٔٓٔ - ٜٜ  ينظر: صػ ٕ 
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، خاصػػة إذا كانػػت المفاسػػد أ بػػر كأعظػػـ مػػف المصػػالح كىػػي  ٔ علػػى جلػػب المصػػالح " 
ىنا كػذلؾر  ف المفاسػد التػي ت تنػف االستنسػاخ الجنينػي كةيػرة كمػا سػبا كأف ذكرنػا، 

ز االستنساخ الجنيني لـ يبيحكه كالمصالح المرجك تحقيقيا قليلة، كما أف القااليف بجكا
إال فػػي حالػػة كاحػػدة، كىػػي حالػػة المػػرأة المصػػابة بػػالفقر البييضػػي، كالتػػي ال يسػػتجيب 
مبيضيا للمنشطات المحفزة لو على اإلباضة، كىي حالة نادرة، كالنادر ال حكـ لور  ف 

 ا حكاـ تبنى على الغالب.
 الفرع الةاني

ة في العالج بالخاليا حكـ استخداـ النطف البشرية المستنسخ
 الجذعية

سبا كأف ذكرنا أف الحكـ بحل أك حرمة استخداـ النطػف البشػرية فػي العػالج        
بالخاليػػػا الجذعيػػػة مبنػػػي علػػػى كػػػكف مصػػػدر ىػػػذه الخاليػػػا مباحػػػًا، أك غيػػػر مبػػػاح، 
كمصدرىا ىنا االستنسػاخ الجنينػي، كقػد رجحنػا القػكؿ بعػدـ جػكازه، كبنػاً  علػى ذلػؾ 

تنسخة ال يجكز استخداميا في العالج بالخاليػا الجذعيػة مطلقػًا، سػكا  فالنطف المس
أت كنت مف بذرتي زكجيف حاؿ قياـ الزكجية بينيما، أـ بػذرتي شخصػيف بعػد انتيػا  
العالقة الزكجية بينيما بكفاة أك طالؽ، أـ بذرتي أجنبييف، كسكا  أ ْست ْنِسخت بغرض 

جػااز شػرعًا، كمػف القكاعػد الشػػرعية  اإلنجػاب، أـ بغػرض العػالجر  ف مصػدرىا غيػر
، التػابل لشػي  فػي الكجػكد تػابل لػو فػي الحكػػـأي أف   ٕ المقػررة أف " التػابل تػابل " 

                                           

، ا شػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػاار  ٘ٓٔ/ٔ، ا شػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػاار للسػػػػػػػبكيٙٗٗ/ٙ  ينظػػػػػػػر: المكافقػػػػػػػاتٔ 
 .ٚٛللسيكطي/

، ا شػػباه كالنظػػاار علػػى مػػذىب أبػػي حنيفػػة النعمػػاف ٚٔٔينظػػر: ا شػػباه كالنظػػاار للسػػيكطي/  ٕ 
بيػركت  -ط دار ال تػب العلميػة  - ٕٔٔلإلماـ زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم المعركؼ بابف نجػيـ/

ـ، شػػػرح القكاعػػػد الفقييػػػة للشػػػيخ أحمػػػد بػػػف دمحم ٜٜٜٔ -ق ٜٔٗٔالطبعػػػة ا كلػػػى  –لبنػػػاف  –
 ـ.ٜٜٛٔ -ق ػٜٓٗٔالطبعة الةانية  -سكريا  –دمشا  -ط دار القلـ  - ٖٕ٘الزرقا/
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كالخاليا الجذعية في ىذه الحالة تابعة لالستنساخ الجنينير  نيا ال يمكف الحصػكؿ 
، فينسػػحب حكمػػو كىػػك عػػدـ الجػػكاز علػػى التػػابل كىػػي الخاليػػا علييػػا إال مػػف خاللػػو

الجذعيػػة المػػأخكذة مػػف النطػػف المستنسػػخة، خاصػػة كأف مصػػادر الخاليػػا الجذعيػػة 
المشػػركعة كةيػػرة كغيػػر مكلفػػة، كذلػػؾ كػػالنطف الفااضػػة عػػف الحاجػػة فػػي عمليػػات 
التلقػػػيح الصػػػناعي، كالتػػػي ال يخلػػػك منيػػػا أي مركػػػز مػػػف مرا ػػػز أطفػػػاؿ ا نابيػػػب، 

 ككالمشيمة، كالحبل السري كغيرىا.
كىذا ىػك مػا قػرره مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػالمي فػي        

دكرتػػو السػػابعة عشػػرة المنعقػػػدة بمكػػة المكرمػػة، حيػػث جػػػا  فػػي قػػراره: " ال يجػػػكز 
 . ٔ الحصكؿ على الخاليا الجذعية كاستخداميا إذا كاف مصدرىا محرمًا " 

                                           

 .ٖٗ  ينظر: قرارات المجمل الفقيي اإلسالمي التابل لرابطة العالـ اإلسالمي /ٔ 
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 اهسادلبحث اخل
 اإلرى يف استخذام الٌطف البششية يف العالج باخلاليا اجلزعية

 كيتضمف خمسة مطالب:
 المطلب ا كؿ: مفيـك اإلذف.

 المطلب الةاني: أنكاع اإلذف الطبي.
مػف لػو حػا اإلذف فػي اسػتخداـ النطػف البشػرية فػي العػالج الخاليػا المطلب الةالث: 

 الجذعية.
داـ النطف البشرية في العالج بالخاليا استخ المطلب الرابل: حكـ اإلذف في

 الجذعية.
 المطلب الخامس: شركط اإلذف الطبي.

 
 المطلب ا كؿ
 مفيـك اإلذف

 المفيـك اللغكي لإلذف: 
اإلذف لغة: مصدر أذف يػأذف إذنػًا، كىػك يطلػا كيػراد بػو عػدة معػاف، منيػا: اإلباحػة، 

أ ِذف   كاإلعػالـ بػو، يقػاؿ: يقاؿ: أذف لػو فػي الشػ  إذنػًا، أي أباحػو لػو، كالعلػـ بالشػ 
ػْربإ ِمػف  سثِ  ، أي علػـ بػو، كمنػو قكلػو تعػالى: بالشي  إْذنًا كأ ذانػًا كأذانػة ف ػْأذ ن كا ِبح 

كِلوِ  س  ر  ، كمنو ا ذاف كىك اإلعالـ بػدخكؿ كقػت الصػالة،  ٔ أي ككنكا على علـ  ٔ  ك 

                                           

  .ٜٕٚسكرة البقرة ا ية    ٔ 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٗٚٔ 

ػكِلِو  قاؿ تعالى:  س  ر  طػالؽ  ٖ أي إعػالـ مػف هللا كرسػكلو  ، ٕ  ك أ ذ اٌف مِّف  سثِ ك  ، كا 
الفعل، يقاؿ أذنت لو في كذا: أي أطلقت لو فعلو، كىذه اإلطالقػات كليػا متقاربػة فػي 
طػالؽ الفعػل فيمػا كػاف ممنكعػاً   المعنى، كحاصػليا أف اإلذف ىػك: اإلعػالـ باإلباحػة كا 

 ٗ       . 
 المفيـك االصطالحي لإلذف:

ه العػػاـ الػػذي يشػػمل اإلذف الطبػػي كغيػػره، كبمعنػػاه عػػرؼ العلمػػا  اإلذف بمعنػػا       
الخػػاص الػػذي يقتصػػر علػػى اإلذف الطبػػي، فبمعنػػاه العػػاـ عرفػػكه بأنػػو: فػػؾ الحجػػر 

طالؽ التصرؼ للشخص فيما كاف ممنكعًا منو، كقيل: ىك اإلعالـ بنجازة الش   .  ٘ كا 
 كبمعناه الخاص عرفكه بعدة تعريفات، منيا:

علػػى إجػػرا  مػػا يػػراه الطبيػػب مناسػػبًا لػػو مػػف كشػػف إقػػرار المػػريض بالمكافقػػة  -ٔ
سػػريري، كتحاليػػل مخبريػػة، ككصػػف الػػدكا ، كغيػػره مػػف اإلجػػرا ات الطبيػػة التػػي تلػػـز 

 . ٔ لتشخيص المرض كعالجو 
                                                                                                           

، فػتح القػدير لإلمػاـ دمحم بػف علػي بػف دمحم بػف عبػد ٔ٘/٘  ينظر: جامل البياف في تأكيل القػر فٔ 
 -لبنػاف  -سكريا، بيركت  –دمشا  –ط دار ابف كةير، دار ال لـ الطيب  - ٖٔٗ/ٔ الشككانيهللا

 ىػ .ٗٔٗٔالطبعة ا كلى 
  .ٖسكرة التكبة ا ية    ٕ 
، تفسير البغػكي لإلمػاـ أبػي دمحم الحسػيف بػف مسػعكد ٕٔٔ/ٗٔ  ينظر: جامل البياف في تأكيل القر فٖ 

الطبعػػػة  -لبنػػػاف  –بيػػػركت  –ط دار إحيػػػا  التػػػراث العربػػػي  - ٖٚٔ/ٕبػػػف دمحم بػػػف الفػػػرا  البغػػػكي 
 ىػ.ٕٓٗٔا كلى

 مادة " أذف ". -ٔٙٔ/ٖٗ، تاج العركس ٜ/ٖٔ، لساف العربٙٔ  ينظر: مختار الصحاح/ٗ 
 - ٗٗ  ينظر: التكقيف على ميمات التعاريف لإلماـ زيف الديف دمحم بػف عبػد الػرؤكؼ المنػاكي/٘ 

ـ،  معجػـ لغػة الفقيػا  د/ ٜٜٓٔ -ق ٓٔٗٔالطبعػة ا كلػى -مصػر  –القػاىرة  -ط عالـ ال تب 
الطبعػػة  -ا ردف  -عمػػاف  –ط دار النفػػااس  - ٕ٘دمحم ركاس قلعجػػي، د/ حامػػد صػػادؽ قنيبػػي/

 ـ.ٜٛٛٔ -ق ٛٓٗٔالةانية 
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كيؤخذ على ىذا التعريف أنو غير جاملر كذلؾ  نػو قصػر اإلذف الطبػي علػى        
 رعًا عند تعذر أخذ إذنو.المريض، كلـ يشر إلى إذف كليو، أك مف يمةلو ش

ؿ جملػة ا عمػا –أك لمف ىك كلي عليػو   –يجرد لو  رضا الشخص كقبكلو بأف -ٕ
 . ٕ  التي يراد منيا حفل الصحة أك استردادىا الجراحية
أنو غير جامل ر  نو قصر اإلذف الطبػي  -أيضًا  –كيؤخذ على ىذا التعريف        

 ف ا عماؿ الطبية.على ا عماؿ الجراحية فقا دكف غيرىا م
إباحة الشخص كامل ا ىلية قياـ طبيب أك ىياة طبية معينة باإلجرا ات الطبية  -ٖ

كهللا تعػالى أعلػى  -الالزمة لعالجو، أك عػالج مػف ىػك تحػت كاليتػو، كىػذا التعريػف 
ىػػك الػػراجح كا كلػػى بػػالقبكؿر كذلػػؾ ل كنػػو تعريفػػًا جامعػػًا مانعػػًار أمػػا ككنػػو  -كأعلػػـ 

جمل جميل أفراد المعرؼ، حيث إنو اشتمل علػى ا ذف، كىػك المػريض أك جامعًا فقد 
كليو الشرعي، ككصفو بأنو كامل ا ىلية، كىذا قيد ضركري البد منور  ف المػريض 
نمػا بػنذف مػف يمةلػو شػرعًا، كالمػأذكف  الناقص ل ىلية أك الفاقد ليا ال عبرة بنذنو، كا 

إلجػػرا  الطبػػي الػػالـز للعػػالج، كاإلذف لػػو كىػػك الطبيػػب المعػػالج، كالمػػأذكف بػػو كىػػك ا

                                                                                                           

 –عمػػػاف  –ط دار النفػػػااس  - ٕ٘  ينظػػػر: المكسػػػكعة الطبيػػػة الفقييػػػة د/ أحمػػػد دمحم كنعػػػاف/ٔ 
 . ٕٓٓٓ -ق ٕٓٗٔىالطبعة ا كل -ا ردف 

بحػث  - ٔٙٔ/٘  ينظر: اإلذف في العمليات الجراحية المستعجلة د/ عصاـ دمحم سليماف مكسىٕ 
منشػكر ضػمف أبحػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر اإلسػالمي فػي دكرتػػو 

 ق.ٖٓٗٔالتاسعة عشرة المنعقدة باإلمارات العربية المتحدة 
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بالمعالجة، حيث إف اإلباحػة ال تعلػـ إال بػاإلذف أيػًا كػاف نكعػو، كأمػا ككنػو مانعػًا فقػد 
 .  ٔ منل مف دخكؿ غير المعرؼ 

 
 المطلب الةاني

 أنكاع اإلذف الطبي
يتنكع اإلذف الطبي إلى أنػكاع متعػددة باعتبػارات مختلفػة، فباعتبػار مكضػكعو        

نكع إلى نكعيف، كباعتبار طريقة استفادتو يتنكع إلى أربعة أنكاع، كبياف ذلػؾ فيمػا يت
 يلي:

أكاًل: أنكاع اإلذف الطبي باعتبار مكضكعو: يتنكع اإلذف الطبي باعتبار مكضكعو إلى 
 نكعيف:

عاـ: كىك ما يككف فيو اإلذف عامًا يشمل كػل مػا يحتاجػو العمػل الاإلذف  النكع ا كؿ:
لبو معالجة المريض، دكف تخصيص ذلػؾ بعمػل أك إجػرا  معػيف، كدكف الطبي، كتتط

مػف كجػكد التكقف على رضا أحد، كىذا النكع مػف اإلذف يطلبػو ا طبػا  حػاؿ خػكفيـ 
الطبيػب إال بعػد مباشػرة  علػـ بيػاي أك لػـ تظيػر جراحػة مفاجاػة لػـفتقػر إلػي أمراض ت
يمكنػػو مػػف  الػػذي عػػاـال فيحتػػاط الطبيػػب بأخػػذ ىػػذا النػػكع مػػف اإلذف، الجراحػػي العمػػل

كذلػؾ كمػا لػك أذف المػريض أك ، أك خكؼ مف المسؤكلية دكف ترددمعالجة المريض 
مػػػف لػػػو حػػػا اإلذف للطبيػػػب باستاصػػػاؿ الزااػػػدة الدكديػػػة، فكجػػػد الطبيػػػب أف المػػػرارة 

 متضررة كالبد مف إزالتيا.

                                           

 - ٕٛٚ/٘لعمليات الطبية كالجراحية المستعجلة د/ ىاني سليماف الطعيمػات  ينظر: اإلذف في أ 
بحث منشكر ضمف أبحاث مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  - ٜٕٚ

 ق.ٖٓٗٔفي دكرتو التاسعة عشرة المنعقدة باإلمارات العربية المتحدة 
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كمػا  النكع الةاني: اإلذف الخاص: كىك ما يككف اإلذف فيو خاص بنجرا  طبي محػدد،
ىذا النػكع مػف ك لك أذف المريض أك مف لو حا اإلذف للطبيب بتركيب دعامة بالقلب، 

اإلذف ىك ا صل في اإلذف الطبي، كىك الغالب فيما يصدر مف إذف عنػد إجػرا  عمػل 
 طبي معيف في بدف المريض.

ة ةانيًا: أنكاع اإلذف الطبي باعتبار طريقة استفادتو: يتنكع اإلذف الطبي باعتبار طريق
 استفادتو أك الحصكؿ عليو إلى ةالةة أنكاع:

النكع ا كؿ: اإلذف اللفظي: كىك الذي يككف اإلفصاح فيو عػف اإلذف كالمكافقػة علػى 
اإلجرا  الطبي عف طريا اللفل، كىك أقكد طرؽ اإلذف كأدليا على رضا مػف صػدرت 

 عنور  ف النطا ىك ا صل في البياف. 
كىػػك الػػذي يسػػتفاد منػػو اإلذف كالرضػػا بػػاإلجرا  الطبػػي النػػكع الةػػاني: اإلذف باإلشػػارة: 

 بكاسطة اإلشارة المفيكمة الدالة على المكافقة كالرضا بذلؾ.
النػػكع الةالػػث: اإلذف بال تابػػة: كىػػك الػػذي يسػػتفاد منػػو اإلذف كالرضػػا بػػاإلجرا  الطبػػي 

 لػػيس ف التعبيػػر عػػف اإلرادةبكاسػػطة ال تابػػة المفيكمػػة الدالػػة علػػى حصػػكؿ اإلذفر   
ف كػاف ىػػك ا صػل فػػي البيػاف، فػػالتعبير عنيػا يكػػكف  قاصػرًا علػػى النطػا باللسػػاف، كا 

 . ٔ بكل طريقة تفيد الرضا كتدؿ على حصػػكؿ اإلذف 
 

                                           

، اإلذف فػػػػي ٕٙٔ - ٔٙٔ/٘لة د/ عصػػػػاـ مكسػػػػى  ينظػػػػر: اإلذف فػػػػي العمليػػػػات الجراحيػػػػة المسػػػػتعجٔ 
، اإلذف فػػػػي العمليػػػػات الجراحيػػػػة ٜٕٚ/٘العمليػػػػات الطبيػػػػة كالجراحيػػػػة المسػػػػتعجلة د/ ىػػػػاني الطعيمػػػػات

بحػث منشػكر ضػمف أبحػػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػػالمي  - ٖٜالمسػتعجلة د/حسػاف شمسػي باشػػا/
نعقػػدة باإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو التاسػػعة عشػػرة الم

ط  - ٕٕٗأحكػػاـ الجراحػػة الطبيػػة كا ةػػار المترتبػػة علييػػا د/ دمحم بػػف دمحم المختػػار الشػػنقيطي / ق،ٖٓٗٔ
أحكػػػاـ  ،ـٜٜٗٔ -ق ٘ٔٗٔالطبعػػػة الةانيػػػة  -الممل ػػػة العربيػػػة السػػػعكدية  -جػػػدة  -مكتبػػػة الصػػػحابة 

 .ٖٖٛالخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/
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 المطلب الةالث
مف لو حا اإلذف في استخداـ النطف البشرية في العالج بالخاليا 

 الجذعية
لبشرية الفااضػة عػف الحاجػة رجحنا فيما سبا القكؿ بجكاز استخداـ النطف ا         

ذا كنا قد انتيينا إلى القكؿ بجكاز ذلؾ، فمف يملؾ حػا  في العالج بالخاليا الجذعية، كا 
اإلذف فػػػي اسػػػتخداميا كالتصػػػرؼ فييػػػا؟ لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ نقػػػكؿ: اإلذف فػػػي 
استخداـ تلؾ النطف مملكؾ للزكجيف، كفػي حالػة فقػد أك نقػص أىليتيمػا لػإلذف ينتقػل 

 إلى أكلياايما، كبياف ذلؾ فيما يلي:  منيما 
أكاًل: الزكجاف صاحبا النطف: الزكجاف اللذاف ت كنت النطف ا مشاج مف ماايما، ىمػا 
اللذاف يمل اف حا اإلذف في استخداـ النطف الفااضة عف الحاجة فػي العػالج بالخاليػا 

يحػػا  حػػد أف  الجذعيػػة، كذلػػؾ إذا كانػػا كػػاملي ا ىليػػة قػػادريف علػػى إبػػدا  اإلذف، كال
يعتػرض علييمػا، أك أف يمنعيمػا دكف مبػػرر شػرعي يقتضػي ذلػػؾ، كيؤيػد ىػذا مػػا ركي 

ة  ت: قال قاؿ: ع ب ْيِد سثِ بف عبد سثِ  عف ْدن اػػػل   رضػي هللا عنيػا: ع اِاش  ػكؿ  سثِ   ٔ  د  س   ر 
ِضوِ  كِني ،في م ر  ع ل  ي ِشير  ِإل ْين ا ال  ت ل د  ج  لْ  :قاؿ ،ك  ك ا ِ ف ق  ِريِض ِبالدث ر اِىي ة  اْلم  فلما أ ف ػاؽ   ،ن ا ك 

كِني:" قاؿ ـْ أ ْف ت ل د  ك  ـْ أ ْني  ك ا ِ  :قاؿ "،أ ل  ر اِىي ٌة المريض ِللدث ال   :" كؿ سثِ ػفقاؿ رس ،ق ْلن ا ك 
ػػٌد إال ل ػػدث كأنػػا أ ْنظ ػػر  إال اْلع بثػػاس  فننػػو لػػـ ي ْشي   ـْ أ ح  ػػى ِمػػْنك  ْبق  ـػػػػي  ، فقػػد دؿ ىػػذا  ٕ " َْ  ْدك 

                                           

ىك الدكا  الذي  يصػب فػي أحػد جػانبي فػـ المػريض كيسػفا، أك  -بفتح الالـ  -دنا: اللدكد لد  ٔ 
 يدخل ىناؾ بأصبل كغيرىا، كيحنؾ بو.

 ٗٔٗ/ٜينظر: شرح صحيح البخارد البف بطاؿ لإلماـ أبي الحسف علػي بػف خلػف بػف عبػد الملػؾ 
ـ، ٖٕٓٓ -ق ٖٕٗٔةانيػة الطبعػة ال -الممل ة العربية السعكدية  -الرياض –ط مكتبة الرشد  -

 .ٜٜٔ/ٗٔالمنياج شرح صحيح مسلـ بف الحجاج
ػاب  ق ػْكـٌ مػف  -كتػاب الػديات  - ٕٕٚ٘/ٙ  أخرجو البخاري في صحيحو كاللفل لػو ٕ  ب ػاب إذا أ ص 

ـْ  لِِّي لإ ىل ي ع اِقب  أك ي ْقت ص  منيـ ك  ج  كتػاب  - ٖٖٚٔ/ٗ، كمسلـ فػي صػحيحؤٓ٘ٙحديث رقـ -ر 
ر   -السالـ  كد باب ك  اِكي ِباللثد   .ٖٕٕٔحديث رقـ  -اى ِة التثد 
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عاقػب مػف داكاه بعػد نييػو عػف ذلػؾ، كالعقكبػة ال ت ػكف إال  الحديث علػى أف النبػي 
بسبب تعػد، كىػذا دليػل كاضػح علػى أف صػاحب اإلذف فػي التصػرفات التػي تجػري علػى 
البدف ىك صاحب ذلؾ البدف، كأف الذي يملؾ اإلذف فػي اسػتخداـ النطػف الفااضػة عػف 

اليػػا الجذعيػػة ىػػك صػػاحب تلػػؾ النطػػف، كىمػػا الزكجػػاف اللػػذاف الحاجػػة فػػي العػػالج بالخ
  ت كنت النطف مف ماايمار  نيا جز  منيما فيي في حكـ البدف.     

 ةانيًا: كلي الزكجيف فاقدي أك ناقصي ا ىلية:
إذا كػػػاف الزكجػػػاف فاقػػػدي أك ناقصػػػي ا ىليػػػة، بػػػأف كانػػػا عػػػاجزيف عػػػف تػػػدبير        

ا، كال يسػػػتطيعاف إبػػػدا  اإلذف فػػػي اسػػػتخداـ النطػػػف أمكرىمػػػا كالنظػػػر فػػػي مصػػػالحيم
الفااضة عف الحاجة فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة، انتقػل الحػا فػي اإلذف منيمػا إلػى 

جعػل  أكلياايما، شريطة أف يكػكف إذف ا كليػا  غيػر مضػر بيمػا، ف مػا أف المػكلى 
نيـ الرشد، قاؿ التصرؼ في أمكاليما ل كليا ، كمنل مف إعطاايما إياىا حتى يؤنس م

ـْ  تعالى:  ػكى  ػا ك اْ س  ـْ ِفيي  ـْ ِقي اًمػا ك اْرز ق ػكى  ع ػل  سث  ل   ػ ـ  الثِتػي ج  ا   أ ْمػك ال    ي  ػف  ك ال  ت ْؤت كا الس 
ـْ ِمػْني   ػػاح  ف ػِنْف  ن ْسػت  ك  ل غ ػكا النِّ تثػى ِإذ ا ب  كًفػا ك اْبت ل ػػكا اْلي ت ػام ى ح  ـْ ق ػْكاًل م ْعر  ػ ق كل ػكا ل ي  ْشػػًدا ك  ـْ ر 

ـْ  ـْ أ ْمك ال ي  ، ف ذلؾ لـ يجعل ليما حا التصرؼ في تلؾ النطػف، كانتقػل  ٔ  ف اْدف ع كا ِإل ْيِي
 .   ٕ حا اإلذف بالتصرؼ فييا كاستخداميا في العالج بالخاليا الجذعية إلى أكلياايما 

اه، كت ػكف كأحا الناس بالكالية على اإلنساف غير كامل ا ىلية أبناؤه، ةػـ كالػد       
ف عال، ةـ ا خكة ا شقا ، ةـ  كالية ا ب أقكد مف كالية ا ـ، كيقـك مقاـ ا ب الجد كا 
ا خػػكة  ب، ةػػـ بنػػك ا خػػكة ا شػػقا ، ةػػـ بنػػك ا خػػكة  ب، ةػػـ ا عمػػاـ ا شػػقا ، ةػػـ 

 . ٖ ا عماـ  ب، ةـ  بنك ا عماـ ا شقا ، ةـ  بنك ا عماـ  ب 
                                           

  .ٙ - ٘سكرة النسا  ا يتاف    ٔ 
، اإلذف فػي ٗٙٔ – ٖٙٔ/٘  ينظر: اإلذف في العمليات الجراحية المسػتعجلة د/ عصػاـ مكسػىٕ 

، أحكػاـ الجراحػة الطبيػة ٕٔٛ- ٕٓٛ/٘العمليات الطبية كالجراحية المستعجلة د/ ىػاني الطعيمػات
 .ٕٚٗ - ٕٗٗمترتبة علييا د/ دمحم المختار الشنقيطي /كا ةار ال

، ال ػػافي ٗٚٚ/ٙ، حاشػػية رد المحتػػار علػػى الػػدر المختػػارٖٜ/٘  ينظػػر: البنايػػة شػػرح اليدايػػة ٖ 
 - ٕ٘ٓ/ٛ، الخرشى على مختصػر خليػل لإلمػاـ دمحم بػف عبػد هللا الخرشػي ٖٙٓٔ/ٕالبف عبدالبر
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بػره الفقيػػا  فػػي اإلرث كىػك مبنػػى علػػى قػكة التعصػػيب، كنظػػرًا كىػذا الترتيػػب اعت       
ل كنو مبنيًا على قػكة القرابػة، فػال مػانل مػف اعتبػاره كا خػذ بػو ىنػا فػي المسػألة محػل 
البحػػثر  ف الترتيػػب فييػػا مبنػػي علػػى قػػكة القػػرب كالحػػاؿ فػػي اإلرث، كبنػػا  علػػى ىػػذا 

د مػف ىػك أقػرب منػو، ككػذلؾ لػك الترتيب فننو ال يرجل إلى القريب ا بعد في حػاؿ كجػك 
 . ٔ أمتنل القريب البعيد ككافا مف ىك أقرب منو يسقا امتناع البعيد 

 
 المطلب الرابل

 حكـ اإلذف في استخداـ النطف البشرية في العالج بالخاليا الجذعية
إذا أردنػػا التعػػرؼ علػػى حكػػـ اإلذف فػػي اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية فػػي العػػالج        

ية، فالبد مف التفرقة بيف ما إذا كانت ىذه النطػف مصػدرىا مشػركعًا أك بالخاليا الجذع
غير مشركع، كالنطف المشركعة بيف ما إذا كانت صػالحة للغػرس فػي الػرحـ، أك غيػر 

 صالحة للغرس فيو، كبياف ذلؾ فيما يلي:
 أكاًل: حكـ اإلذف في استخداـ النطف غير المشركعة:

يجكز استخداميا في العالج بالخاليػا الجذعيػة،  النطف غير مشركعة المصدر ال       
حتى كلك أذف أصػحابيا فػي ذلػؾ، كػالتي ت كنػت مػف بػذرتي شخصػيف أجنبيػيف، أك التػي 
ت كنت مف بذرتي زكجيف إال أنيا تـ استنساخيا بطريقة فصل الخاليار كذلػؾ  ننػا ذكرنػا 

كػاف غيػر مشػركع  أف مف شركط اإلذف الطبي أف يككف الفعل المأذكف بو مشركعًا، فػنف
فػػال قيمػػة ليػػذا اإلذف كال يعتػػد بػػو، كمػػا أف اإلذف باسػػتخداـ المحػػـر ال يجعلػػو مشػػركعًا، 
كذلػػؾ كمػػا لػػك أذف شػػخص لطبيػػب بقطػػل أذنػػو، أك استاصػػاؿ إحػػدد كليتيػػو دكف قصػػد 

                                                                                                           

، ت ملػػػة المجمػػػكع شػػػرح الميػػػذب ٔٚ -ٓٚ/ٜفت ، البيػػػا -لبنػػػاف  د  -بيػػػركت  -ط دار الفكػػػر 
ت ، ال ػػافي البػػف  -لبنػػاف   د  -بيػػركت  -ط دار الفكػػر  - ٜٚ/ٙٔللشػػيخ دمحم بخيػػت المطيعػػي

، الركض المربل شرح زاد المستقنل لإلمػاـ منصػكر بػف يػكنس بػف صػالح الػديف بػف ٖ٘ٓ/ٕقدامة
 ت . -ف  د لبنػػا –بيركت  -ط مؤسسة الرسالة  - ٚٛٗحسف بف إدريس البيكتى/

 .ٜٕٗ - ٕٛٗ  ينظر:  أحكاـ الجراحة الطبية كا ةار المترتبة علييا د/ دمحم المختار الشنقيطي /ٔ 
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كىػػك  -تعػالى  –شػرعي، فننػو ال يجػكز لػو ذلػؾ، كيػػأةـ إف فعلػور  ف جسػده مملػكؾ هلل 
ػػلِّ   ؿ تعػػالى: مسػػتخلف عليػػو، قػػػػػا ل ػػى ك  ػػا ِفػػيِيفث ك ى ػػك  ع  م  ػػم ك اِت ك اْ  ْرِض ك  ِ م ْلػػؾ  السث َّللِث

ْي إ ق ِديرٌ  ، كال يحا  حد أف يتصرؼ في ملؾ بما يحػـر مال ػو، كمػا أف اسػتخداـ  ٔ   ش 
ف كاف مف قبيل المداكاة، إال أنػو ال تجػكز المػداكاة بحػراـ، قػػػػػاؿ  ِإفث : "  ىذه النطف كا 

ك ا    ا   ك الدث ؿ  الدث ع ل  ِل    ،سث  أ ْنز  ج  ك ا ً ػػػػػػك  ا إ د  ـإ  ،لِّ د  ر ا ْكا ِبح  اك  ْكا كال ت د  اك   .   ٕ "  ف ت د 
 ةانيًا: حكـ اإلذف في استخداـ النطف المشركعة:

سبا كأف ذكرنا أف النطف مشركعة المصدر إمػا أف ت ػكف صػالحة للغػرس فػي        
ما أف ت   كف غير صالحة للغرس فيو، كبياف ذلؾ فيما يلي:الرحـ، كا 

النطػف الصػالحة للغػػرس فػي الػػرحـ: ىػي التػػي ال يكجػد مػػا يمنػل مػػف غرسػيا فػػي  -ٔ
الػػرحـ، كىػػذه النطػػف ال يجػػكز اإلذف باسػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػةر كذلػػؾ 

طريقيػا فػي  نيا أصل اإلنساف، كمييأة  ف ت كف إنسػانًا إذا مػا غرسػت فيػو، كأتمػت 
تالفيا، بل الكاجب أف يككف طريقيا ىك ما خلقػت لػو  النمك، فال يجكز التعدي علييا كا 

 كىك العلكؽ في الرحـ.
النطػػف الغيػػر صػػالحة للغػػرس فػػي الػػرحـ: ىػػي التػػي يكجػػد مػػانل شػػرعي أك كاقعػػي  -ٕ

يمنل مف غرسيا في الرحـ، فالمانل الشرعي كما لك تكفيت المرأة صاحبة البييضة، أك 
نقطعت العالقة الزكجية بينيا كبيف الرجل الذي لقحت البييضة بمنيػو بكفػاة أك طػالؽ ا

بااف، فال يجكز شرعًا غرس ىذه النطفػة فػي رحػـ امػرأة أخػرد غيػر صػاحبة البييضػةر 
 نػػو مةػػل الزنػػا فػػي الحرمػػة مػػف حيػػث المػػآؿ كالنتػػااج، كمػػا ال يجػػكز للمػػرأة صػػاحبة 

العالقة الزكجية بينيا كبيف مف لقحت البييضة  البييضة غرسيا في رحميا بعد انقطاع
بمنيو بمكت أك طالؽ بااف، كالمانل الكاقعي كما لػك كػاف رحػـ المػرأة صػاحبة البييضػة 

 مشغكاًل بحمل  خر، أك حصل مرض بالرحـ اضطرت المرأة على إةره إلى استاصالو.
عيةر كذلػؾ  نيػا فيذه النطف يجكز اإلذف باستخداميا في العالج بالخاليا الجذ       

ال يجػػكز أك ال يمكػػف غرسػػيا فػػي الػػرحـ للمػػانل الشػػرعي أك الػػكاقعي، كفػػي حالػػة عػػدـ 
                                           

  . ٕٓٔسكرة الماادة ا ية     ٔ 
 . ٖٙ – ٖ٘  سبا تخريجو صػػ ٕ 
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غرسػػيا فيػػو سػػتترؾ دكف عنايػػة طبيػػة إلػػى أف تنتيػػي حياتيػػا علػػى الكجػػو الطبيعػػي، 
كاستخداميا فيما ينفل الناس كتتـ بو مصالحيـ أكلى كأحرد مػف إىػدارىا دكف نفػل أك 

 س ليا حرمة شرعية قبل غرسيا في الرحـ. حاجة، السيما كأنيا لي
 المطلب الخامس
 شركط اإلذف الطبي

 اشترط العلما  لصحة اإلذف الطبي أف تتكافر فيو خمسة شركط، كىي كما يلي: 
، كىك الشخص المريض، أك كليو في إصداره يككف اإلذف صادرًا ممف لو الحا أف -ٔ

العامػة علػي المسػلميف الكاليػة ، أك مػف لػو المػريض إذف في حاؿ تعذر الحصػكؿ علػى
  . كالحا ـ

فػنف ، كا ىلية تعتبر بكجكد البلكغ كالعقػلمنو،  إلذفصدكر اأف يككف ا ذف أىاًل ل -ٕ
ا إذا صػدر ككػذ، ذنػوإلفال اعتبار منو، إلذف صدكر اأىاًل لدكف أف يككف أذف المريض 

 .الكلي الفاقد ل ىلية مف باب أكلى مف
حاؿ صدكر اإلذف منو، فال يصح إذف المكػرهر  نػو ال يعتػد  أف يككف ا ذف مختاراً  -ٖ

بثػاسإ بقكلو الذي أ ره عليو، كدليل ذلؾ ما ركي عف   -رضػي هللا عنيمػا  – ع ِف اْبػِف ع 
كؿ  سثِ  س  م ا اْست ْ ِرى كا ع  "  :اؿ  ػػػق   أ ّف ر  ْسي اف  ك  ط أ  ك النِّ ز  ع ْف أ مثِتي اْلخ  اك   " ل ْيوِ ِإفث سث  ت ج 

 ٔ . 

                                           

عػػف مناقػػب الصػػحابة رجػػاليـ  كتػػاب إخبػػاره  - ٕٕٓ/ٙٔ  أخرجػػو ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحؤ 
ط  - ٜٕٔٚحػديث رقػـ -بػاب فضػل ا مػة  -يـ رضكاف هللا علػييـ أجمعػيف كنساايـ بذكر أسماا
ـ، كالحػػػػا ـ فػػػػي ٖٜٜٔ –ق ٗٔٗٔالطبعػػػػة الةانيػػػػة  -لبنػػػػاف  -بيػػػػركت  –مؤسسػػػػة الرسػػػػالة 

كتػػاب  - ٜ٘ٙ/ٔ، كابػػف ماجػػو فػػي سػػننؤٕٓٛحػػديث رقػػـ -كتػػاب الطػػالؽ  -ٕٙٔ/ٕالمسػػتدرؾ
ْكػػر ِه ك النثاِسػػي  -الطػػالؽ  ِؽ اْلم  ػػاب ط ػػال   - ٓٚٔ/ٗ، كالػػدار قطنػػي فػػي سػػننوٕ٘ٗٓحػػديث رقػػـ  -ب 

 .ٖٕحديث رقـ -كتاب النذكر
 كالحديث قاؿ عنو الحا ـ في المستدرؾ: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.  
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كمػا ، اإلذف أف ت كف المعالجة المأذكف بيا مشركعة، فلك كانػت محرمػة لػـ يصػح -ٗ
أف يلقػػح بييضػػة زكجتػػو بمنػػي أجنبػػي، أك أف يغػػرس  للطبيػػبمػػريض بػػالعقـ  أذف لػػك

 بييضتيا الملقحة بمنيو في رحـ امرأة أخرد.
أف يقػكؿ صػاحب أف يككف اإلذف بلفل صريح يدؿ على إجازة الفعػل كالرضػا بػو، كػ -٘

النطف الفااضة للطبيب أذنت لؾ في اسػتخداميا فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة، كمةلػو 
اإلشارة المفيكمة التي تدؿ على الجكاز، كأف ييز صاحب النطف رأسو، كنحك ذلؾ مف 

 .  ٔ ا فعاؿ الدالة على جكاز الفعل 
ـ النطػػف البشػػرية فػػي ىػػذا كبعػػد أف انتيينػػا مػػف بيػػاف أحكػػاـ اإلذف فػػي اسػػتخدا       

العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة، بقػػي لنػػا أف نبػػيف المسػػؤكلية أك الضػػماف الػػذي يقػػل علػػى 
الطبيب أك المركز المخصص لحفل تلؾ النطف جػرا  االعتػدا  علييػا كاسػتخداميا فػي 
العالج بالخاليا الجذعية، سكا  أ اف ذلؾ بنذف مف أصحابيا أـ بغير إذف، كلبيػاف ذلػؾ 

نطف المستخدمة في العالج بالخاليا الجذعية إما أف ت كف صالحة للغرس نقكؿ: إف ال
ما أف ت كف غير صالحة لذلؾ لسبب شرعي أك كاقعي كما سبا كأف بينا،  في الرحـ، كا 
فنف كانت صالحة للغرس في الرحـ، بأف لـ يكجد ما يمنل مف غرسيا فيػو، فػال يجػكز 

ا بذلؾر  ننا سبا كأف ذكرنػا أف مػف االعتدا  على تلؾ النطف، حتى كلك أذف أصحابي
شػػركط اإلذف الطبػػي أف يكػػكف الفعػػل المػػأذكف بػػو مشػػركعًا، كىػػك ىنػػا لػػيس بمشػػركعر 
 نو يعد اعتداً  على أصل نفس مييأة للحياة كقابلة للنمػك إذا مػا غرسػت فػي الػرحـ، 

ذا فعل الطبيب ذلؾ فننو يعد ضامنًا كمسػؤكاًل عػف فعلػو، كقػد ذكػر فقيػا  السػلف  أف كا 
، إال أف  ٔ   ٕ مػػػف اعتػػػدد علػػػى امػػػػػػػرأة حامػػػػػػػػػػػػل كأسػػػقا جنينيػػػا ففيػػػػػػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػػػرة 

                                           

، اإلذف فػي ٜٙٔ - ٙٙٔ/٘  ينظر: اإلذف في العمليات الجراحية المسػتعجلة د/ عصػاـ مكسػىٔ 
، أحكاـ الجراحػة الطبيػة ٖٜٕ - ٕٓٛ/٘مستعجلة د/ ىاني الطعيماتالعمليات الطبية كالجراحية ال

 .ٕ٘٘ - ٕٕ٘كا ةار المترتبػػػػػػػػة علييػا د/ دمحم المختار الشنقيطي /
ىػي أكؿ كػل شػ  كأ رمػو، فغػرة الرجػل كجيػو، كغػرة  -بضـ الغيف كتشديد الرا   -  الغرة لغة: ٕ 

القمػػر،  كتطلػػا كيػػراد بيػػا معنيػػاف: أحػػدىما:  القػػـك سػػيدىـ كشػػريفيـ، كغػػرة الشػػير ليلػػة اسػػتيالؿ
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النطف خارج الرحـ ال يصدؽ علييا لفل الجنيفر  ف لفل الجنيف مأخكذ مف االجتناف، 
                                                                                                           

بياض في جبية الفرس فكؽ الدرىـ، كةانييما: دية الجنيف إذا سقا ميتًا ، كقدرىا عبد أك أمة، أك 
 نصف عشر الدية ال املة، كسميت بذلؾ  نيا أكؿ مقادير الديات، كىذا المعنى ىك المراد ىنا. 

مػػػادة " غػػػرر"، مكسػػػكعة كشػػػاؼ  -ٜٔ - ٗٔ/٘،  لسػػػاف العػػػربٕٕ٘ينظػػػر: مختػػػار الصػػػحاح/
 –مكتبػػة لبنػػاف  - ٜٕٗٔ/ٕاصػػطالحات الفنػػكف كالعلػػـك لإلمػػاـ دمحم بػػف علػػي بػػف دمحم التيػػانكي 

 ـ.ٜٜٙٔالطبعة ا كلى   -لبناف  -بيركت 
 كاصطالحًا: ىي دية الجنيف الحر المسلـ يلقى غير مستيل بفعل  دمي.

ط المكتبػػػػػػػػػػػػػػة  - ٕٛٗ دمحم بػػف قاسػػـ الرصػػاع/ينظػػر: شػػرح حػػدكد ابػػف عرفػػة لإلمػػاـ أبػػي عبػػدهللا
 .ٜٜ/ٜق، منح الجليلٖٓ٘ٔـ   الطبعة ا كلى -العلميػػػػػػػػػػػة   د 

  اتفا الفقيا  على أف الغػرة تجػب بالجنايػة علػى الجنػيف إذا سػقا كانفصػل عػف أمػو ميتػًا، ةػـ ٔ 
 ذلؾ ةالةة أقكاؿ:اختلفكا بعد ذلؾ في الكقت الذي تجب فيو الغرة، كليـ في 

القكؿ ا كؿ: ذىب جميكر الحنفية، كابف رشد مف المال ية، كالحنابلة فػي كجػو حكػاه ابػف الجػكزي 
 إلى أف الغرة ال تجب بنسقاط الجنيف إال بعد نفخ الركح فيو، كأما قبل ذلؾ ففيو حككمة عدؿ.

، بدايػػػة ٜٓ٘/ٙ، حاشػػػية رد المحتػػػار علػػػى الػػػدر المختػػػارٕٕٚ/ٖٔينظػػػر: البنايػػػة شػػػرح اليدايػػػة
 ٜٜٔ/ٗالمجتيد كنياية المقتصد لإلماـ أبي الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي

 .ٖٛٓـ، أحكاـ النسا  البف الجكزي/ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔمصر -القاىرة  –ط دار الحديث  -
تجػػب  القػػكؿ الةػػاني: ذىػػب جميػػكر المال يػػة، كالحنابلػػة فػػي مقابػػل صػػحيح المػػذىب إلػػى أف الغػػرة

 بنسقاط الجنيف مطلقًا، حتى كلك كاف دمًا متجمعًا.
 .ٜٙ/ٓٔ، اإلنصاؼٖٔ٘/ٚ، المبدع ٜٜٔ/ٗ،  بداية المجتيدٖٓٙ/ٗينظر: المدكنة

القكؿ الةالث: ذىب الحنفية في قكؿ، كالشافعية، كالحنابلة في صػحيح المػذىب إلػى أف الغػرة تجػب 
 ك ظفر كنحك ذلؾ.بنسقاط الجنيف الذي تبيف فيو خلا اإلنساف بأصبل أ

ينطػػػر: االختيػػػار لتعليػػػل المختػػػار لإلمػػػاـ مجػػػد الػػػديف أبػػػي الفضػػػل عبػػػد هللا بػػػف محمػػػكد بػػػف مػػػكدكد 
ـ، ت ملػػة البحػػر الرااػػا ٖٜٚٔ -ق ٖٙ٘ٔمصػػر -القػػاىرة  -ط مطبعػػة الحلبػػي  - ٗٗ/٘المكصػػلي

ة الةانيػة ـ  الطبعػ -ط دار ال تػاب اإلسػالمي   د  - ٜٖٓ/ٛلإلماـ دمحم بف حسيف ابػف علػي الطػكري 
، ٙٓٗ/ٛ، المغنػػػػػئٖٚ/٘، مغنػػػػػي المحتػػػػػاج ٖٓٚ/ٜ، ركضػػػػػة الطػػػػػالبيف٘ٔٔ/ٙت ، ا ـ  - د 

 .  ٜٙ/ٓٔاإلنصاؼ
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 كىك االستتار، كمنو المجنكف السػتتار عقلػو، كالجػاف السػتتاره كاختفااػو عػف ا بصػار

 سػمي جنينػاً ك جنيف ىك الكلد ما داـ في الػبطف، ، كفي ذلؾ يقكؿ علما  التفسير: ال ٔ 
 . ٕ  الجتنانو كاستتاره

كبناً  على ذلؾ فال تجب الغرة على مف أتلػف تلػؾ النطػف، إال أف ذلػؾ ال ينفػي        
أك أف عنو الضماف مطلقًا، فيجكز لكلي ا مػػػر أف يعػزره بمػا يػراه رادعػػػًا لػو ك مةالػو، 

 .    ٖ يغػػػػػػرمػو حككمة عدؿ 
ف كانت غير صالحة للغرس فػي الػرحـ فػال ضػماف فػي ىػذه الحالػة علػى مػف         كا 

كمػػػا  –اسػػتخدميا، بشػػرط أف يكػػكف ذلػػؾ بػػنذف أصػػحابيار  ف ىػػذا النػػكع مػػف النطػػف 
يجػكز اسػتخدامو فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة ، كىػذا ال يكػكف إال  –سػبا كأف ذكرنػا 

ذا جػػاز إتالفيػػا لػػـ يجػػب فييػػا الضػػمافر حيػػث إنػػو مػػف القكاعػػد بػػ نتالؼ تلػػؾ النطػػف، كا 
 . ٘   ٗ المقررة لدد أىل العلـ: " أف الجكاز الشرعي ينافي الضماف "

                                           

مػادة "  -ٔٗٔ/ٔ، المعجػـ الكسػياٖٚٙ - ٖٗٙ/ٖٗ، تػاج العػركسٕٜ/ٖٔ  ينظر: لساف العربٔ 
 جنف".

اف فػي مقاصػد ، فػتح البيػٖٙٔ/٘، فػتح القػدير للشػككانيٓٔٔ/ٚٔ  ينظر: الجػامل  حكػاـ القػر فٕ 
ط  - ٕٚٙ/ٖٔالقػػر ف لإلمػػاـ أبػػي الطيػػب دمحم صػػديا خػػاف بػػف حسػػف بػػف علػػي البخػػاري الِقنثػػكجي

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبيركت  -صيدا  -المكتبة العصرية 
  حككمة العدؿ: ىي الماؿ الذي يقدره القاضي بمعرفػة الخبػرا  فيمػا لػيس فيػو مقػدار محػدد شػرعًا ٖ 

 نفعو، كالجرح كالتعطيل كنحكىما. كاليد الشال  كنحكىا مما ذىب
ال كيػت  –صادر عف كزارة ا كقاؼ كالشاكف اإلسالمية  - ٛٙ/ٛٔينظر: المكسكعة الفقيية ال كيتية

مصػر  -ال كيػت، دار الصػفكة  -ال كيػت،  دار السالسػل  –ط  كزارة ا كقاؼ كالشػاكف اإلسػالمية  –
 .ٖٛٚ٘/ٚيليق، الفقو اإلسالمي كأدلتو د/ كىبة الزحٕٚٗٔ -ق ٗٓٗٔ

، القكاعػد الفقييػة كتطبيقاتيػا فػي ٜٗٗ  ينظر: شرح القكاعد الفقيية للشػيخ أحمػد بػف دمحم الزرقػا/ٗ 
الطبعػػػة ا كلػػػػى  -دمشػػػا  –ط دار الفكػػػر  - ٜٖ٘/ٔالمػػػذاىب ا ربعػػػة د/ دمحم مصػػػطفى الزحيلػػػػي

 ـ.ٕٙٓٓ -ق ٕٚٗٔ
 .ٖٖٚ - ٕٖٚ  ينظر: أحكاـ الخاليا الجذعية د/عبداإللو المزركع/٘ 
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 اخلامتة
 تتـ الصالحات، كت مػل الغايػات، كأشػيد أف ال إلػو إال هللا نعمتوالحمد هلل الذي ب       

ًا عبػده كرسػكلو ، كأشػيد أف دمحمت كغافر الػذنكب كالػزالتكحده ال شريؾ لو مقيل العةرا
صػالة كسػالمًا داامػيف ، صلى هللا عليو كعلى  لو كأصػحابو الرحماتاليدد ك المبعكث ب
 ما دامت ا رض كالسمكات. متالزميف

 كبعد
كنياية ا شيا  أمر حتمي، لذلؾ كانت  ،كل ل بداية نياية ،فنف ل ل شي  بداية       

لبحةػػي ىػذا، كىػك " النطػف البشػرية كحكػػـ نيايػة  -أسػأؿ هللا حسػنيا  – ىػذه الخاتمػة
 كالػػذي أرجػػك أف يكػػكف عنػػد المػػكلى  اسػػتخداميا فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة "،

النتااج التي تكصػلت إلييػا فػي  ، كتتضمف أىـخالصًا مقبكاًل، كعند خلقو نافعًا محمكداً 
 .العمل بيا مف خاللوىذا البحث، كالتكصيات التي يرجى تطبيقيا ك 

 أكاًل: النتااج:
تعد الخاليا الجذعية مف أ بػر اال تشػافات العلميػة فػي المجػاؿ الطبػي فػي العصػر  -ٔ

الحديث، كسكؼ تحدث ةكرة كبرد كنقلػة نكعيػة فػي ىػذا المجػاؿ، كستسػيـ فػي عػالج 
كةيػػر مػػف ا مػػراض المستعصػػية التػػي يعػػاني منيػػا كةيػػر مػػف البشػػر كمػػرض السػػكر، 

مر   فقداف الػذا رة  ، كالسػرطاف، كالباركنسػكف  الشػلل الرعػاش  كغيرىػا، كذلػؾ كالزىاي
 لما ليا مف قدرة ىاالة على تشكيل مختلف أنكاع خاليا الجسـ.      

ف كانػػت تمتػػاز بأنيػػا خاليػػا غيػػر متخصصػػة ليػػا القػػدرة علػػى  -ٕ الخاليػػا الجذعيػػة كا 
التجمػػل كاالنتقػػاؿ إلػػى مكضػػل ت ػػكيف جميػػل أنػػكاع خاليػػا الجسػػـ، كمػػا ليػػا القػػدرة علػػى 

اإلصابة كمعالجتو، إال أف استخداميا في العالج ت تنفو بعض المخاطر، كذلػؾ كتحػكؿ 
ىذه الخاليا إلى خاليا سرطانية، كانتقاؿ العيػكب الكراةيػة المكجػكدة فييػا إلػى المػريض 

 المراد معالجتو. 
عيف: خاليا جذعيػة تتنكع الخاليا الجذعية بحسب مصدرىا الذي أخذت منو إلى نك  -ٖ

جنينية، كخاليا جذعية بالغة، كبحسب قدرتيا على الت ػاةر كالتمػايز إلػى ةالةػة أنػكاع: 
خاليا جذعية كاملة القدرة، كخاليا جذعية كافػرة القػدرة، كخاليػا جذعيػة متعػددة القػدرة، 
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كالخاليػػا الجذعيػػة يمكػػف الحصػػكؿ علييػػا مػػف عػػدة مصػػادر، منيػػا: الجنػػيف البػػا ر فػػي 
ل ػػرة الجرةكميػػة  البالسػػتكال ، كتعػػد مػػف أفضػػل أنػػكاع الخاليػػا الجذعيػػة، كذلػػؾ مرحلػػة ا

لقدرتيا غيػر المحػدكدة علػى تشػكيل كت ػكيف جميػل أنػكاع الخاليػا، كالخاليػا الجرةكميػة 
ا كلية، كا جنة المسقطة في أي مرحلة مف مراحل العمر، كالمشيمة، كالحبػل السػري، 

طفػاؿ ا صػحا ، كاالستنسػاخ البشػري، كاالستنسػاخ كالساال ا مينكسي، كالبػالغكف كا 
 البشري الحيكاني.

التلقيح الذي يككف فيػو الحيػكاف المنػكي مػف الػزكج كالبييضػة مػف الزكجػة، كتغػرس  -ٗ
فيػػو البييضػػة بعػػد تلقيحيػػا بمنػػي الػػزكج فػػي رحػػـ الزكجػػة صػػاحبة البييضػػة جػػااز شػػرعًا 

 لكف بالجكاز.بشرط تكافر الضكابا الشرعية التي اشترطيا القاا
التلقيح الذي يككف فيو طرؼ ةالث غير جااز شرعًا، كذلؾ كالتلقيح الذي يكػكف فيػو  -٘

الحيػػكاف المنػػكي مػػف الػػزكج كالبييضػػة مػػف الزكجػػة، إال أف البييضػػة بعػػد تلقيحيػػا بمنػػي 
نمػػا تغػػرس فػػي رحػػـ امػػرأة أخػػري ىػػي زكجػػة ةانيػػة للػػزكج  الػزكج ال تغػػرس فػػي رحميػػا، كا 

نػػػكي، أك رحػػػـ امػػػرأة أخػػػري ليسػػػت زكجػػػة للػػػزكج صػػػاحب الحيػػػكاف صػػػاحب الحيػػػكاف الم
المنكي، كىك الذي يطلا عليو الرحـ البديل سكا  أ اف إيجػارًا أـ تطكعػًا، أك الػذي يكػكف 

 فيو الحيكاف المنكي مف الزكج كالبييضة مف متبرعة أك العكس.
ؽ أىل العلػـر التلقيح الذي يككف بيف بذرتي شخصيف أجنبييف غير جااز شرعًا باتفا -ٙ

 كذلؾ النتفا  العالقة الزكجية بيف الطرفيف.
العالقػػة الزكجيػػة إمػػا أف تنتيػػي بالكفػػاة أك الطػػالؽ، فػػنذا انتيػػت بالكفػػاة فػػال يجػػكز  -ٚ

للطرؼ ا خر القياـ بعملية التلقيحر كذلؾ النتيا  العالقة الزكجية بيف الطرفيف بػالمكت، 
ذا انتيت بالطالؽ فنمػا أف يكػكف الطػالؽ  –باانػًا أك رجعيػًا، فػنف كػاف باانػًا فػال يجػكز  كا 

ف كػػاف رجعيػػًا ككافػػا  –أيضػػًا  التلقػػيحر النقطػػاع عقػػد الزكجيػػة بينيمػػا بيػػذا الطػػالؽ، كا 
الػػزكج علػػى ىػػذا التلقػػيح فننػػو يجػػكزر  ف العالقػػة الزكجيػػة لػػـ تنقطػػل بينيمػػا كليػػة، فلػػو 

 لقيحر كذلؾ سدًا لذراال الفساد.  مراجعتيا في فترة العدة، كأما إذا لـ يكافا فال يجكز الت
النطف البشرية الفااضة عف الحاجة يتـ الحصكؿ علييا مف خالؿ عمليػات التلقػيح  -ٛ

الصناعي الخارجي، كالقكؿ بحل أك حرمة استخداميا في العالج بالخاليا الجذعية يػرتبا 
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لصػكرة ا كلػى ارتباطًا كةيقًا بالمصدر الذي أخذت منو، فنف كاف مصدرىا مباحًا كما في ا
مف صكر التلقيح الصػناعي التػي يكػكف فييػا الحيػكاف المنػكي مػف الػزكج كالبييضػة مػف 

كذلؾ تحقيقًا لمصالح الناس كرفعًا للحرج عنيـر  ف مصػيرىا الزكجة جاز استخداميا، 
في حالة عدـ استخداميا ىك الزكاؿ ال محالة، كاستخداميا فيمػا ينفػل النػاس كتػتـ بػو 

ف إىدارىا دكف نفل أك حاجة، السػيما كأنيػا لػيس ليػا حرمػة شػرعية مصالحيـ أكلى م
ف كاف مصدرىا غير مباح لـ يجػز قبل غرسيا في الرحـ ، كذلػؾ كػالتلقيح اسػتخداميا، كا 

الػػذي يكػػكف فيػػو طػػرؼ ةالػػث، كالتلقػػيح الػػذي يكػػكف بػػيف بػػذرتي أجنبيػػيف، كالتلقػػيح الػػذي 
 طالؽ البااف.يككف بعد انتيا  العالقة الزكجية بالكفاة أك ال

التلقيح المتعمد بيف بذرتي زكجيف حاؿ قياـ عقد الزكجية بينيما بغرض اسػتخداـ  -ٜ
تلؾ النطف فػي العػالج بالخاليػا الجذعيػة غيػر جػااز شػرعًا، كاسػتخداـ النطػف الناتجػة 

غيػػػر جػػػااز شػػػرعًاًر كذلػػػؾ  ف المصػػػادر  -أيضػػػًا  –عػػػف ىػػػػذا التلقػػػيح فػػػي العػػػالج 
عية كةيرة كمتػكافرةر ك ف التلقػيح الصػناعي بغػرض اإلنجػاب ال المشركعة للخاليا الجذ

يبػاح إال فػي حالػة الحاجػة الشػديدة التػي تنػزؿ منزلػة الضػركرة، كذلػؾ بعػد أف يسػتنفذ 
أف الزكجػة ال يمكنيػا  الزكجاف جميل طرؽ العالج المتاحة التي تسبا التلقيح، كيةبػت

نػػو كمػػا قلنػػا سػػابقًا مصػػادر الخاليػػا ، كالحاجػػة ىنػػا منتفيػػةر   الحمػػل إال بيػػذه الطريقػػة
الجذعيػػة المشػػركعة كةيػػرة كمتػػكافرة، فػػنف كجػػدت الحاجػػة بػػأف لػػـ تكجػػد مصػػادر أخػػرد 
يمكف الحصكؿ منيا على الخاليا الجذعية، أك كجدت إال أف ا طبا  أىل الةقػة أخبػركا 

ننػو الزكجيف أف الخاليػا المػأخكذة مػف نطفتيمػا ت ػكف أ ةػر كفػا ة كنفعػًا مػف غيرىػا، ف
يباح ارت اب المحظكر كىك التلقيح المتعمد بغرض استخداـ النطف في العالج بالخاليا 

 الجذعية كذلؾ للضركرة، كىي المحافظة على نفس المريض.
النطف البشرية الفااضة عف الحاجة يجكز تجميدىا إذا دعت الحاجة إلػى ذلػؾ،  -ٓٔ

 كاز. كتكافرت الضكابا الشرعية التي اشترطيا القاالكف بالج
االستنسػػاخ الجنينػػي " االسػػتتاـ" غيػػر جػػااز شػػرعًار كذلػػؾ  ف المفاسػػد المترتبػػة  -ٔٔ

عليػو أعظػػـ مػػف المصػػالح التػي يمكػػف تحصػػيليا منػػو، كدر  المفاسػد مقػػدـ علػػى جلػػب 
ذا كاف االستنسػاخ الجنينػي غيػر جػااز فاسػتخداـ النطػف المستنسػخة فػي  المصالح، كا 
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التابل لشػي  فػي الكجػكد تػابل لػو ر  ف -أيضًا  –ز العالج بالخاليا الجذعية غير جاا
، كالخاليا الجذعية في ىذه الحالة تابعة لالستنساخ الجنينير  نيػا ال يمكػف في الحكـ

 الحصكؿ علييا إال مف خاللو.
اإلذف فػػي اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة حػػا مملػػكؾ  -ٕٔ

اايمػػا، كفػي حالػػة فقػػد ا ىليػػة أك نقصػػيا ينتقػػل للػزكجيف اللػػذيف ت كنػػت النطػػف مػػف م
 الحا في اإلذف منيما إلى أكلياايما.

الطبيػػب الػػذي يقػػـك باسػػتخداـ النطػػف البشػػرية فػػي العػػالج بالخاليػػا الجذعيػػة يعػػد  -ٖٔ
ضػػامنًا كمسػػؤكاًل عػػف ذلػػؾ فػػي حالػػة ككنيػػا صػػالحة للغػػرس فػػي الػػرحـ، حتػػى كلػػك أذف 

ط اإلذف الطبػػي أف يكػػكف الفعػػل المػػأذكف بػػو أصػػحابيا فػػي اسػػتخداميار  ف مػػف شػػرك 
مشركعًا، كىك ىنا لػيس كػذلؾر  نػو يعػد اعتػداً  علػى أصػل نفػس مييػأة للحيػاة كقابلػة 
للنمك إذا ما غرست في الرحـ، أما إذا كانػت غيػر صػالحة للغػرس فيػو فػال ضػماف عليػو 

 في ىذه الحالة، بشرط أف يككف ذلؾ بنذف أصحابيا.
 ةانيًا: التكصيات:

أكصي المؤسسات الدينية، كالمجامل العلميػة المتخصصػة فػي البحػكث اإلسػالمية  -ٔ
بضركرة متابعة المستجدات الطبية، كمنيا الخاليا الجذعية، كعقد النػدكات كالمػؤتمرات 
الالزمة لدراستيا كبيػاف حكػـ الشػرع فييػار كذلػؾ لعظميػا كخطرىػا، فيػي تتعلػا بجسػد 

 .  اإلنساف الذي كرمو هللا 
صػػي بػػدعـ المؤسسػػات العلميػػة كالمرا ػػز البحةيػػة التػػي تقػػـك بػػنجرا  ا بحػػاث أك  -ٕ

المتخصصة في المجاؿ الطبي، كمنيا الخاليا الجذعيةر كذلؾ حتػى نلحػا بركػب ا مػـ 
 المتقدمة، كحتى ال يظل العالـ اإلسالمي عالة على غيره في ىذا المجاؿ. 

القانكنية التي تػنظـ اسػتخداـ أكصي بضركرة كضل الضكابا الشرعية كا خالقية ك  -ٖ
النطف البشرية في العالج بالخاليا، كتمنػل مػف اسػتخداميا فػي الشػر كالفسػاد، كتكقػل 

 العقكبات الرادعة على مف يفعل ذلؾ.
أف يتقبل مني ىػذا العمػل، كأف يجعلػو خالصػًا لكجيػو ال ػريـ، كمػا  كبعد: أسأؿ هللا 

ػا ت ػ كاف فيو مف تكفيا فمف هللا كحػده  م  ل ْيػِو أ ِنيػب  ك  ْلػت  ك اِ  كث ل ْيػِو ت ك    ْكِفيِقى ِإالث ِبػاَّللثِ ع 
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، كما كاف فيو مف خطأ أك زلػل أك نسػياف فمنػي كمػف الشػيطاف كهللا كرسػكلو منػو   ٔ 
ػػا برياػػاف  م  ػػآ ِإْصػػًرا ك  ل ْين  ػػا ك ال  ت ْحِمػػْل ع  بثن  ػػا ر  ػػا ال  ت ؤ اِخػػْذن آ ِإف نثِسػػين آ أ ْك أ ْخط ْأن  بثن  ْلت ػػو   ر  م  ح 

ْلن ا م ا ال  ط اق ة  ل ن ا ِبػِو ك اْعػ مِّ بثن ا ك ال  ت ح  ل ى الثِذيف  ِمف ق ْبِلن ا ر  ّنػػع  ْمنػػف  ع  آ ػا ك اْغِفػْر ل ن ػا ك اْرح 
ػػػاِفِريف   ـِ اْل   ػػػْك ل ػػػى اْلق  ػػػْرن ا ع  ػػػا ف اْنص  ن  ك خػػػر دعكانػػػا أف الحمػػػد هلل رب ،  ٕ   أ نػػػت  م ْكال 

 على سيدنا دمحم كعلى  لو كصحبو كسلـ. العالميف، كصلى هللا
                                                                

 إعػداد                                              
  دد/على محمػكد إبراىيـ أحمػ                                                     

 المدرس بقسـ الفقو المقارف                                                        
 كليػة الشريعة كالقانكف بأسيػكط                                                    

                                           
  .ٛٛ  سكرة ىكد ا ية  ٔ 
  .ٕٙٛ  سكرة البقرة ا ية  ٕ 
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 شاجعادلصادس وفهشس ادل
 :ال ريـ كعلكمو أكاًل: القر ف

دمحم المختػػار بػػف عبػػد دمحم ا مػػيف بػػف  لإلمػػاـ أضػػكا  البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػر ف بػػالقر ف -ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبناف  –بيركت  -دار الفكر  - القادر الجكني الشنقيطي

حيػػاف دمحم بػػف يكسػػف بػػف علػػي بػػف  يأةيػػر الػػديف أبػػ لإلمػػاـ البحػػر المحػػيا فػػي التفسػػير -ٕ
 .قٕٓٗٔ لبناف – بيركت –دار الفكر  ط - بف حياف ا ندلسيايكسف 

دمحم بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف  أبي عبدهللا شمس الديف اـلإلم التبياف في أقساـ القر ف -ٖ
   ت . - د  فلبنا - كتبير  - ار المعرفةط د – بف قيـ الجكزيةبا المعركؼ سعد

 ط - دمحم الطػاىر بػف دمحم بػف دمحم الطػاىر بػف عاشػكر التكنسػي لإلمػاـ التحرير كالتنكير -ٗ
 . ىػٜٗٛٔ تكنس – الدار التكنسية للنشر

دار  ط - دمحم الحسػيف بػف مسػعكد بػف دمحم بػف الفػرا  البغػكي  يأبػ لإلمػاـ كي تفسير البغػ -٘
 .ىػٕٓٗٔ الطبعة ا كلى -لبناف  – بيركت –إحيا  التراث العربي 

 الػرازي  يمػيمعبد هللا دمحم بف عمر بف الحسػف بػف الحسػيف الت يأب لإلماـ التفسير ال بير -ٙ
 .ىػٕٓٗٔالطبعة الةالةة  -لبناف - بيركت –دار إحيا  التراث العربي  ط -
جعفػر دمحم بػف جريػر بػف يزيػد بػف كةيػر بػف  لإلمػاـ أبػي تأكيػل القػر ف  عػف جامل البيػاف -ٚ

 ىػػٕٓٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف  -بيػركت  - مؤسسػة الرسػالةط  - غالب ا ملي الطبري 
 .ـٕٓٓٓ -
بػػف أبػػي بكػػر عبػػد هللا دمحم بػػف أحمػػد  يشػػمس الػػديف أبػػ لإلمػػاـالجػػامل  حكػػاـ القػػر ف  -ٛ

 -ىػػػػػ ٖٗٛٔالطبعػػػػة الةانيػػػػة  -مصػػػػر - القػػػػاىرة –دار ال تػػػػب المصػػػػرية  ط - القرطبػػػػي
 .ـٜٗٙٔ

الطيػب دمحم صػديا خػاف بػف حسػف بػف علػي  يأبػ لإلمػاـ فتح البيػاف فػي مقاصػد القػر ف -ٜ
ا  - المكتبة العصريةط  - البخاري الِقنثكجي يد   .ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ لبناف - ب يركت –ص 



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٜٗٛ 

دار ابػف كةيػر، دار  ط - دمحم بف علي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني لإلماـ ديرفتح الق -ٓٔ
 .ىػٗٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  – بيركت سكريا،  – دمشا  –ال لـ الطيب 

حفػػص عمػػر بػػف علػػي بػػف عػػادؿ  يسػػراج الػػديف أبػػ لإلمػػاـ اللبػػاب فػػي علػػـك ال تػػاب -ٔٔ
 .ـٜٜٛٔ -ػ ىٜٔٗٔ الطبعة ا كلى - لبناف –بيركت  -دار ال تب العلمية  - الحنبلي

 
 ةانيًا: كتب الحديث الشريف كعلكمو:

سػراج الػديف  لإلمػاـ ةار الكاقعة فػي الشػرح ال بيػرالبدر المنير في تخريج ا حاديث كا  -ٕٔ
 –دار اليجػػرة  ط - أبػػي حفػػص عمػػر بػػف علػػي بػػف أحمػػد ا نصػػاري المعػػركؼ بػػابف الملقػػف

 .ـٕٗٓٓ - ىػٕ٘ٗٔكلى الطبعة ا   -دية السعك الممل ة العربية  - الرياض
الفضل أحمػد بػف علػي بػف حجػر  لإلماـ أبي لخيص الحبير في أحاديث الرافعي ال بيرت -ٖٔ

 .ـٜٜ٘ٔ - ىػٙٔٗٔالطبعة ا كلى  - مصر –مؤسسة قرطبة  ط - العسقالني
بد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػر يكسػف بػف ع يأبػ لإلماـ لتمييد لما في المكطأ مف المعاني كا سانيدا -ٗٔ

 المغػػػػرب –كزارة عمػػػػـك ا كقػػػػاؼ كالشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية  ط  – هللا بػػػػف عبػػػػد البػػػػر النمػػػػري 
 ق.ٖٚٛٔ

ط دار ابػف  - الجامل الصحيح المختصر لإلماـ أبي عبدهللا دمحم بف إسػماعيل البخػاري  -٘ٔ
 ـ.ٜٚٛٔ – قٚٓٗٔالطبعة الةالةة  -لبناف -بيركت  -كةير 
زيػف الػديف عبػد  لإلمػاـ مػف جكامػل ال لـػ ـ في شرح خمسػيف حػديةاً جامل العلـك كالحك -ٙٔ

الطبعػػة  -لبنػػاف  - بيػػركت  –مؤسسػػة الرسػػالة ط  - بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبلػػياالػػرحمف 
 .ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ السابعة

 -دمحم بػف إسػماعيل الصػنعاني  لإلمػاـ سبل السالـ شرح بلكغ المػراـ مػف أدلػة ا حكػاـ -ٚٔ
 ق.ٜٖٚٔالطبعة الرابعة  -لبناف  –بيركت  - العربي دار إحيا  التراث ط

 -بيػركت  -ط دار الفكػر – سنف ابف ماجو لإلماـ أبػي عبػدهللا دمحم بػف يزيػد القزكينػي -ٛٔ
 ت .   - لبناف  د



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٜٗٓ 

ط دار  - سػػنف أبػػك داكد لإلمػػاـ أبػػي داكد سػػليماف بػػف ا شػػعث السجسػػتاني ا زدي -ٜٔ
 ت .   - لبناف  د - بيركت -الفكر
 – سنف البييقي ال برد لإلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف بف علي بف مكسػى البييقػي -ٕٓ

 ـ.ٜٜٗٔ - قٗٔٗٔمكة المكرمة  - ط دار الباز
 ط دار المعرفػػػة - سػػػنف الػػػدارقطنى لإلمػػػاـ أبػػػى الحسػػػف علػػػى بػػػف عمػػػر الػػػدارقطنى -ٕٔ
 .ـٜٙٙٔ - ىػٖٙٛٔلبناف  - بيركت -

ار ط د – عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػااي يأبػػ للنسػػااي لإلمػػاـ لسػػنف ال بػػرد ا -ٕٕ
 ق.ٜٜٔٔ – قٔٔٗٔالطبعة ا كلى -لبناف  –بيركت  -ال تب العلمية 

 - الحسػف علػي بػف خلػف بػف عبػد الملػؾ يأب لإلماـ البف بطاؿ شرح صحيح البخارد  -ٖٕ
 - ىػػػ ٖٕٗٔالطبعػػة الةانيػػة  -الممل ػػة العربيػػة السػػعكدية  - الريػػاض –مكتبػػة الرشػػد  ط

 .ـٖٕٓٓ
لمعػػركؼ اا زدي  جعفػػر أحمػػد بػػف دمحم بػػف سػػالمة يأبػػشػػرح مشػػكل ا ةػػار لإلمػػاـ   -ٕٗ

 -ىػػػػػ ٛٓٗٔالطبعػػػػة ا كلػػػػى  -ف لبنػػػػا -بيػػػػركت  –مؤسسػػػػة الرسػػػػالة  ط -بالطحػػػػاكي 
 .  ـٜٚٛٔ

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بلباف لإلماـ أبػى حػاتـ دمحم بػف حبػاف بػف أحمػد التميمػى  -ٕ٘
 . ـٖٜٜٔ - ىػٗٔٗٔالطبعة الةانية  - لبناف – بيركت - ط مؤسسة الرسالة - البستى
ط دار  - صػػحيح مسػػلـ لإلمػػاـ أبػػي الحسػػيف مسػػلـ بػػف الحجػػاج القشػػيري النيسػػابكري  -ٕٙ

 ت . - لبناف  د - بيركت –إحيا  التراث العربي 
 - عبػد الػرحمف دمحم ناصػر الػديف ا لبػاني يأب للشيخ ضعيف الجامل الصغير كزيادتو -ٕٚ
 ت . -ـ   د  - د  ب اإلسالميالمكتط 
 الطيػب دمحم شػمس الحػا العظػيـ  بػادي يأبػ لإلماـ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد -ٕٛ
 ق.٘ٔٗٔالطبعة الةانية  -لبناف  - بيركت –ار ال تب العلمية ط د –
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الفضػػػل أحمػػػد بػػػف علػػػي بػػػف حجػػػر  يأبػػػ لإلمػػػاـ فػػػتح البػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري  -ٜٕ
 ق.ٜٖٚٔلبناف  - كتبير  -رفة ار المعط د -العسقالني

 -ي عبػد الػرؤكؼ المنػاك بػف زيف الػديف دمحم  لإلماـ يض القدير شرح الجامل الصغيرف -ٖٓ
 ق.ٖٙ٘ٔالطبعة ا كلى  -مصر – المكتبة التجارية ال برد ط 
مكتبػة ط  - كر الػديف علػي بػف أبػي بكػر الييةمػين لإلماـ مجمل الزكااد كمنبل الفكااد -ٖٔ

 .ـٜٜٗٔ - ىػ ٗٔٗٔ مصر - ةالقاىر  - القدسي
ط  - المستدرؾ على الصحيحيف لإلماـ أبي عبدهللا دمحم بف عبػدهللا الحػا ـ النيسػابكري  -ٕٖ

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف –بيركت  -دار ال تب العلمية 
مؤسسػػة  ط - عبػػدهللا أحمػػد بػػف حنبػػل الشػػيباني يأبػػ لإلمػػاـسػػند أحمػػد بػػف حنبػػل م -ٖٖ

 ت . - د  رمص –قرطبة 
 – العلميػة ط دار ال تػب - مسند الشافعى لإلماـ أبى عبد هللا دمحم بف إدريس الشافعى -ٖٗ

 . ت  - لبناف  د - بيركت
ط مكتبػػة  - المعجػـػ ال بيػػر لإلمػػاـ أبػػى القاسػـػ سػػليماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب الطبرانػػى -ٖ٘

 ـ.ٖٜٛٔ - ىػٗٓٗٔالطبعة الةانية  - العراؽ - المكصل – الزىرا 
زكريػػا يحيػػى بػػف  يمحيػػي الػػديف أبػػ لإلمػػاـ المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػلـ بػػف الحجػػاج -ٖٙ

 ق.ٕٜٖٔالطبعة الةانية  -لبناف  - بيركت – ار إحيا  التراث العربيط د –ي شرؼ النكك 
دار إحيػػا  التػػراث  ط - مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر ا صػػبحيالمكطػػأ لإلمػػاـ  -ٖٚ

 .ـٜ٘ٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔلبناف  –بيركت  - العربي
دمحم بف علػي بػف دمحم  لإلماـ يل ا كطار مف أحاديث سيد ا خيار شرح منتقى ا خبارن -ٖٛ

 ـ.ٖٜٚٔلبناف  -بيركت  - ار الجيلط د – الشككاني
بكر عبػد هللا بػف دمحم بػف عبيػد بػف سػفياف بػف قػيس المعػركؼ بػابف  يأب لإلماـ لكرعا -ٜٖ

 ـ.ٜٛٛٔ – قٛٓٗٔالطبعة ا كلى  - ال كيت –الدار السلفية ط   – أبي الدنيا
 ةالةًا: كتب أصكؿ الفقو:
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ٜٕٗ 

زيػف الػديف بػف إبػراىيـ بػف دمحم ا شباه كالنظاار على مذىب أبي حنيفة النعماف لإلماـ  -ٓٗ
ىػػ ٜٔٗٔا كلػى  الطبعػة – لبنػاف –بيػركت  - دار ال تػب العلميػةط  - المعركؼ بابف نجيـ

.   
دار  ط - ف عبد الكىاب بف تقػي الػديف السػبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاج الديت لإلمػػػػػػاـ ا شباه كالنظاار -ٔٗ

 .ـٜٜٔٔ - ىػٔٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  -بيركت  - ال تب العلمية
دار  ط - جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي لإلمػػاـ  شػػباه كالنظػػاارا -ٕٗ

 .ـٜٜٓٔ - ىػٔٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  -بيركت  – ال تب العلمية
 سػكريا  –دمشػا  -ار القلـػ ط د –قػا أحمػد بػف دمحم الزر  للشيخ شرح القكاعد الفقيية -ٖٗ
 .ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔالطبعة الةانية  -

دمحم عبد العزيػز بػف عبػد السػالـ  يعز الديف أب لإلماـ قكاعد ا حكاـ في مصالح ا ناـ -ٗٗ
 - د  القػاىرة –ال ليػات ا زىريػة مكتبػة  ط - بف أبي القاسـ بػف الحسػف السػلمي الدمشػقيا

 ت .
دار  ط - دمحم مصػػطفى الزحيلػػي /القكاعػػد الفقييػػة كتطبيقاتيػػا فػػي المػػذاىب ا ربعػػة د -٘ٗ

 .ـٕٙٓٓ -ىػ ٕٚٗٔالطبعة ا كلى  - دمشا  –الفكر 
عبػد هللا دمحم بػف عبػد هللا بػف بيػادر  يبدر الديف أبػ لإلماـ المنةكر في القكاعد الفقيية -ٙٗ

 .ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالطبعة الةانية  -ال كيت  - كزارة ا كقاؼ ال كيتية ط - الزركشي
 ط - إبراىيـ بف مكسى بػف دمحم اللخمػي الغرنػاطي الشػيير بالشػاطبي لإلماـ المكافقات -ٚٗ

 .ـٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔالطبعة ا كلى  ـ  - د  دار ابف عفاف
 رابعًا: كتب الفقو:
  أ  الفقو الحنفي:

الفضػل عبػد هللا بػف محمػكد بػف مػكدكد  يمجد الديف أبػ لإلماـ يل المختاراالختيار لتعل -ٛٗ
 .ـٖٜٚٔ -ىػ ٖٙ٘ٔ مصر -القاىرة  -مطبعة الحلبي  ط  – المكصلي
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ٜٖٗ 

زيػف الػديف بػف إبػراىيـ بػف دمحم المعػركؼ بػابف  لإلمػاـ البحر الرااػا شػرح كنػز الػدقااا -ٜٗ
 ت . -ـ   د  -ة  د الطبعة الةاني – دار ال تاب اإلسالميط  -لحنفي نجيـ ا
بكػر بػف مسػعكد بػف أحمػد  يعػال  الػديف أبػ لإلمػاـ بداال الصػناال فػي ترتيػب الشػراال -ٓ٘

 -ىػػػػػ ٙٓٗٔالطبعػػػػة الةانيػػػػة  -لبنػػػػاف -بيػػػػركت   – دار ال تػػػػب العلميػػػػةط  – ال اسػػػػاني
 .ـٜٙٛٔ

ى دمحم محمػكد بػف أحمػد بػف مكسػى الغيتػاب يبػدر الػديف أبػ لإلمػاـ البناية شرح اليداية -ٔ٘
 .ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔالطبعة ا كلى -فلبنا - بيركت  –ار ال تب العلمية ط د - العينى
 محجػػف فخػػر الػػديف عةمػػاف بػػف علػػي بػػف لإلمػػاـ تبيػػيف الحقػػااا شػػرح كنػػز الػػدقااا -ٕ٘

 ق.ٖٖٔٔالطبعة ا كلى  - مصر - القاىرة –المطبعة ال برد ا ميرية ط  - الزيلعي
اب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار ال تط  -  بػػف حسػػيف بػػف علػػي الطػػكري دمحمإلمػػاـ ت ملػػة البحػػر الرااػػا ل -ٖ٘

 ت . - د  الطبعة الةانية ـ  -  د  اإلسالمي
حاشػية رد المحتػار علػى الػدر المختػار شػػرح تنػكير ا بصػار لإلمػاـ دمحم أمػيف الشػػيير  -ٗ٘

 .ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالطبعة الةانية  -لبناف - بيركت - ار الفكرط د -بابف عابديف 
 -مػنال خسػركبدمحم بف فرامرز بػف علػي الشػيير لإلماـ  درر الحكاـ شرح غرر ا حكاـ -٘٘
 ت . -ـ   د  - د  ار إحيا  ال تب العربيةط د
دار ط  - أحمػػد بػػف علػػي الػػرازي الجصػػاص بكػػر يأبػػ لإلمػػاـ شػػرح مختصػػر الطحػػاكي  -ٙ٘

 .ـٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔ الطبعة ا كلىـ   -  د  البشاار اإلسالمية
دمحم بػف دمحم  عبػد هللا يأ مػل الػديف أبػ اية على اليداية بيػامش فػتح القػدير لإلمػاـالعن -ٚ٘

 ت . -لبناف  د  -بيركت  -دار الفكر - بف محمكد البابرتي
 –دار المعرفػة  - دمحم بف أحمد بف أبي سيل السرخسػيالمبسكط لإلماـ شمس الديف  -ٛ٘

 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔلبناف  - بيركت
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 أبػػي برىػػاف الػػديف لإلمػػاـ ي فػػي الفقػػو النعمػػاني فقػػو اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػةالمحػػيا البرىػػان -ٜ٘
ػاز ة  البخػاري   ار ال تػب العلميػةط د – المعالي محمكد بف أحمد بف عبد العزيػز بػف عمػر بػف م 

 .ـٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔا كلى  الطبعة - لبناف – بيركت  –
علي بف أبػي بكػر بػف عبػد الحسف  يبرىاف الديف أب لإلماـ اليداية شرح بداية المبتدي -ٓٙ

 ت . - د  لبناف  –بيركت  -حيا  التراث العربي إار ط د -الجليل الفرغاني المرغيناني
  ب  الفقو المال ي: 

الكليػد دمحم بػف أحمػد بػف دمحم بػف أحمػد بػف  يأبػ لإلمػاـ بداية المجتيد كنياية المقتصد -ٔٙ
 -ىػػػ ٕ٘ٗٔمصػػر - القػػاىرة –ار الحػػديث ط د -الشػػيير بػػابف رشػػد الحفيػػد  رشػػد القرطبػػي

 .ـٕٗٓٓ
الكليػد دمحم  يأبػ لإلمػاـ البياف كالتحصيل كالشرح كالتكجيو كالتعليل لمسػاال المسػتخرجة -ٕٙ

ار الغػػرب ط د -الشػػيير بػػابف رشػػد الحفيػػد  بػػف أحمػػد بػػف دمحم بػػف أحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي
 .ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔالطبعة الةانية  -لبناف  –كت بير  - اإلسالمي

عبػد هللا دمحم بػف يكسػف بػف أبػي القاسـػ بػف  يأبػ لإلماـ اج كاإل ليل لمختصر خليلالت -ٖٙ
 -لبنػػاف   –بيػػركت   – ار ال تػػب العلميػػةط د –الشػػيير بػػالمكاؽ  يكسػػف العبػػدري الغرنػػاطي

 .ـٜٜٗٔ - ىػٙٔٗٔالطبعة ا كلى 
 مػال يدمحم بػف أحمػد بػف عرفػة الدسػكقي اللإلمػاـ  حاشية الدسكقي على الشرح ال بيػر -ٗٙ
 ت . -لبناف  د   –بيركت  - دار الفكرط  -

الحسػف علػي بػف أحمػد بػف  يأب لإلماـ حاشية العدكي على شرح كفاية الطالب الرباني -٘ٙ
 .ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ لبناف - بيركت  –ار الفكر ط د – مكـر العدكي 

يػركت ب -ط دار الفكػر –الخرشى على مختصر خليل لإلماـ دمحم بف عبػد هللا الخرشػي  -ٙٙ
 ت . -لبناف  د  -

العبػاس شػياب الػػديف أحمػد بػػف إدريػس بػف عبػػد الػرحمف المػػال ي  يأبػػ لإلمػاـ لػذخيرةا -ٚٙ
 .ـٜٜٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  – بيركت -ار الغرب اإلسالميط د – بالقرافيالشيير 
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 ط - الرصػػػاع دمحم بػػف قاسػـػ ا نصػػاري  لإلمػػاـ أبػػي عبػػدهللا شػػرح حػػدكد ابػػف عرفػػة -ٛٙ
 .قٖٓ٘ٔالطبعة ا كلى ـ    -  د ة العلميةالمكتب
رقاني على مختصر خليل -ٜٙ  - عبد الباقي بف يكسػف بػف أحمػد الزرقػانيلإلماـ  شرح الز 

 .ـٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔالطبعة ا كلى  - لبناف  –كت بير  - دار ال تب العلمية
بػف عبػد البػر  بػف دمحم عمر يكسف بف عبػد هللا يأب لإلماـ ال افي في فقو أىل المدينة -ٓٚ

الممل ػػػة العربيػػػة  - الريػػػاض – مكتبػػػة الريػػػاض الحديةػػػةط  - بػػػف عاصػػـػ النمػػػري القرطبػػػي
 .ـٜٓٛٔ - قٓٓٗٔالطبعة الةانية  - السعكدية

 - ار ال تػب العلميػةط د - مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر ا صػبحي لإلماـ المدكنة -ٔٚ
 .ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف   –بيركت 

 - عبػد هللا دمحم بػف أحمػد بػف دمحم علػيش يأبػ لإلمػاـ منح الجليل شرح مختصر خليػل -ٕٚ
 .ـٜٜٛٔ -قٜٓٗٔ لبناف - بيركت  –دار الفكر  ط

دمحم بػف دمحم  عبػد هللا يشػمس الػديف أبػ لإلمػاـ مكاىب الجليل في شرح مختصر خليػل -ٖٚ
لبنػاف  -بيػركت  - فكػردار ال ط - بف عبػد الػرحمف الطرابلسػي المغربػي المعػركؼ بالحطػاب

 .ـٕٜٜٔ -ق ٕٔٗٔالطبعة الةالةة  -
  ج  الفقو الشافعي:

أبػي  لإلمػاـ إعانة الطالبيف على حل ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العػيف بميمػات الػديف -ٗٚ
الطبعػػة ا كلػػى  -لبنػػاف  -بيػػركت   – ار الفكػػرط د – بػػف السػػيد دمحم شػػطا الػػدمياطيابكػػر 

 .ـٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ
شمس الديف دمحم بػف أحمػد الخطيػب الشػربيني  لإلماـ قناع في حل ألفاظ أبي شجاعاإل -٘ٚ

 ت . –لبناف  د  - بيركت –ار الفكر ط د – الشافعي
لبنػاف  - بيػركت  –ار المعرفة ط د –الشافعي عبد هللا دمحم بف إدريس  يأب لإلماـ ا ـ -ٙٚ

 .ـٜٜٓٔ - ىػٓٔٗٔ
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ٜٗٙ 

الحسػيف يحيػى بػف أبػي الخيػر بػف سػالـ  يأبػ مػاـلإل البياف في مذىب اإلمػاـ الشػافعي -ٚٚ
 ىػػ ٕٔٗٔا كلػى الطبعػة -الممل ة العربية السػعكدية  - جدة  –ار المنياج ط د - العمراني

 .ـٕٓٓٓ -
ط  – أحمد بف دمحم بف علي بف حجػر الييتمػي لإلماـ تحفة المحتاج في شرح المنياج -ٛٚ

 .ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٚ٘ٔرمص  –المكتبة التجارية ال برد 
 -بيػركت  -ط دار الفكػر  -ت ملة المجمكع شرح الميذب للشيخ دمحم بخيت المطيعػي  -ٜٚ

 ت . -لبناف  د 
 -سػحاؽ إبػراىيـ بػف علػي بػف يكسػف الشػيرازي إ يأبػ لإلماـ في الفقو الشافعي والتنبي -ٓٛ
 ت . -لبناف   د  –بيركت  – عالـ ال تب ط

 الحسيف بف مسعكد بػف دمحم بػف الفػرا  دمحم يأب لإلماـ التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي -ٔٛ
 - ىػػػػػٛٔٗٔالطبعػػػػة ا كلػػػػى  -لبنػػػػاف   –بيػػػػركت   – ار ال تػػػػب العلميػػػػةط د - البغػػػػكي 
 .ـٜٜٚٔ

 زكريا يحيى بػف شػرؼ النػككي  يمحيي الديف أب لإلماـ ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف -ٕٛ
 .ـٜٜٔٔ - ىػٕٔٗٔالطبعة الةالةة  -فلبنا - بيركت  – المكتب اإلسالميط  –

د ػػػػػػػالقاسـ عبد ال ريـ بػف محم يأب لإلماـ العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح ال بير -ٖٛ
الطبعػػػة ا كلػػػى  - لبنػػػاف  –كت بيػػػر  - ار ال تػػػب العلميػػػةط د – بػػػف عبػػػد ال ػػػريـ الرافعػػػي

 ق.ٚٔٗٔ
سػليماف  لإلمػاـ فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمل -ٗٛ

  –ركت ػػػػػػػػػػػػػبي – ار الفكػػرط د – بػػف عمػػر بػػف منصػػكر العجيلػػي ا زىػػري المعػػركؼ بالجمػػل
 ت . - د  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبن
العبػاس أحمػد بػف دمحم بػف علػػي  يأبػ نجػـػ الػديف لإلمػاـ كفايػة النبيػو فػي شػرح التنبيػو -٘ٛ

الطبعػة ا كلػى  -لبناف  -بيركت  - يةار ال تب العلمط د - ا نصاري المعركؼ بابف الرفعة
 ـ.ٜٕٓٓ
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ٜٗٚ 

شػػمس الػػديف دمحم بػػف أحمػػد  لإلمػػاـ مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنيػػاج -ٙٛ
 - ق٘ٔٗٔالطبعػة ا كلػى  -لبنػاف -بيركت   – دار ال تب العلمية ط - الخطيب الشربيني

 .ـٜٜٗٔ
 بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف شػمس الػديف دمحملإلمػاـ  نياية المحتاج إلى شرح المنيػاج -ٚٛ

 .ـٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔلبناف  - بيركت  – ار الفكرط د – حمزة شياب الديف الرملي
  د  الفقو الحنبلي: 

الحسػػف علػػي بػػف  يعػػال  الػػديف أبػػلإلمػػاـ  اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼ -ٛٛ
الطبعػػػة  –ف لبنػػػا  –بيػػػركت  - ار إحيػػػا  التػػػراث العربػػػيط د - سػػػليماف المػػػرداكي الحنبلػػػي

 ت . -الةانية  د 
منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف صػػالح الػػديف بػػف  لإلمػػاـ الػػركض المربػػل شػػرح زاد المسػػتقنل -ٜٛ

 ت . -لبناف  د   –بيركت  - مؤسسة الرسالة ط  – حسف بف إدريس البيكتى
ار ط د – شػػػػػػمس الػػػػػػديف دمحم بػػػػػػف عبػػػػػػد هللا الزركشػػػػػػي لإلمػػػػػػاـ شػػػػػػرح الزركشػػػػػػي -ٜٓ

 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالطبعة ا كلى  -ـ  - د  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبيك
دمحم عبػػد الػػرحمف بػػف إبػػراىيـ بػػف أحمػػد  يبيػػا  الػػديف أبػػ لإلمػػاـ العػػدة شػػرح العمػػدة -ٜٔ

 .ـٖٕٓٓ - ىػٕٗٗٔمصر  – القاىرة - دار الحديثط  – المقدسي
ط   – بػػػف مفلػػػح بػػػف دمحم المقدسػػػى الفػػػركع لإلمػػػاـ شػػػمس الػػػديف أبػػػى عبػػػد هللا دمحم -ٕٜ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف -بيركت  –مؤسسة الرسالة 
دمحم عبػد هللا بػف أحمػد بػف دمحم بػف ي مكفا الديف أب لإلماـ في فقو اإلماـ أحمدال افي  -ٖٜ

 .ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف   – بيركت  – ار ال تب العلميةط د – قدامة
منصكر بف يكنس بػف صػالح الػديف بػف حسػف  لإلماـ كشاؼ القناع عف متف اإلقناع -ٜٗ 

 ت . - د  لبناف  –كت بير  - ال تب العلميةط دار  -بف إدريس البيكتى الحنبلى
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ٜٗٛ 

إسػحاؽ إبػراىيـ بػف دمحم بػف عبػد هللا  يبرىػاف الػديف أبػ لإلمػاـ المبدع في شرح المقنػل -ٜ٘
 -ق ٛٔٗٔالطبعػة ا كلػى  - لبنػاف  –كت بيػر  - تب العلميةار ال ط د – بف دمحم بف مفلح

 .  ـٜٜٚٔ
عبػد هللا دمحم بػف علػي بػف  يأبػ بدر الديف إلماـل البف تيمية مختصر الفتاكد المصرية -ٜٙ

 ت . -ـ   د  - د  مطبعة السنة الدمحمية ط  –البعلي  أحمد بف عمر بف يعلى
 - هللا بف أحمػد بػف دمحم بػف قدامػة المقدسػيدمحم عبد  يمكفا الديف أب لإلماـالمغني  -ٜٚ 

 .ـٜٛٙٔ - ىػٖٛٛٔمصر  - مكتبة القاىرة ط 
 خامسًا: كتب اللغة:

الفػػيض دمحم بػػف دمحم بػػف عبػػد الػػرزّاؽ  يأبػػ لإلمػػاـ تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس -ٜٛ
 ت . -ـ   د  - د  دار اليداية - الزبيديالمرتضى  الحسيني

 ط - عبػد الػرؤكؼ المنػاكي بػف  زيػف الػديف دمحم لإلمػاـ اريفالتكقيف على ميمات التع -ٜٜ
 .ـٜٜٓٔ - ىػٓٔٗٔالطبعة ا كلى  -مصر   – القاىرة -ب عالـ ال ت

 -ار صػادر ط د - دمحم بػف مكػـر بػف منظػكر ا فريقػي المصػري لإلمػاـ  لساف العػرب -ٓٓٔ
 ت . - د  الطبعة ا كلى -لبناف  - كتبير 
 -مكتبػة لبنػاف ط  –  بػف أبػي بكػر بػف عبػدالقادر الػرازي دمحم لإلمػاـ مختار الصحاح -ٔٓٔ 

 ـ.ٜٜ٘ٔ – ق٘ٔٗٔلبناف  - كتبير 
أحمػػد بػػف دمحم بػػف علػػي لإلمػػاـ  المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح ال بيػػر للرافعػػي -ٕٓٔ
 ت . -لبناف  د  - بيركت  –المكتبة العلمية ط   - الفيكمي المقري 
 -ط دار النفػااس –عجي، د/ حامد صادؽ قنيبػي معجـ لغة الفقيا  د/ دمحم ركاس قل -ٖٓٔ

 ـ.ٜٛٛٔ -ق ٛٓٗٔالطبعة الةانية  -عماف ا ردف 
 - ار الفكػرط د – الحسيف أحمد بف فارس بف زكريػا يأب لإلماـ معجـ مقاييس اللغة -ٗٓٔ
 .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔلبناف  - كتبير 
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ٜٜٗ 

 دمحم ،القػػادر حامػػد عبػػد ،أحمػػد الزيػػات ،إبػػراىيـ مصػػطفى تػػأليف:المعجػـػ الكسػػيا  -٘ٓٔ
 ت . -ـ   د  -ط دار الدعكة  د   -النجار 
دمحم التيػانكي  دمحم بػف علػي ـ لإلمػاـمكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعلك  -ٙٓٔ

 .  ـٜٜٙٔالطبعة ا كلى  -لبناف   – بيركت  –مكتبة لبناف  ط -
 سادسًا: ال تب عامة كالمكسكعات كا بحاث الفقيية كالطبية الحديةة: 

  –ط مؤسسػة الرسػػالة  –أبحػاث اجتياديػة فػػي الفقػو الطبػػي د/ دمحم سػليماف ا شػػقر  -ٚٓٔ
 ـ.ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالطبعة ا كلى -لبناف  -بيركت 
 -ط دار النفػػااس  –أبحػػاث فقييػػة فػػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة د/ دمحم نعػػيـ ياسػػيف  -ٛٓٔ
 ـ.ٖٕٔٓ -ق ٖٗٗٔالطبعة الخامسة  -ا ردف  -عماف
بحػث  -على ا جنة المجيضة كا جنة المسػتنبتة د/ دمحم علػي البػار إجرا  التجارب  -ٜٓٔ

منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي 
 -ق ٓٔٗٔالعػػدد السػػادس -دكرتػػو السادسػػة المنعقػػدة بجػػدة بالممل ػػة العربيػػة السػػعكدية 

 ـ.ٜٜٓٔ
ط  -ترتبة علييا د/ دمحم بف دمحم المختػار الشػنقيطي أحكاـ الجراحة الطبية كا ةار الم -ٓٔٔ

 -ق ٘ٔٗٔالطبعػػػػة الةانيػػػػة  -الممل ػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية  -جػػػػدة  –مكتبػػػػة الصػػػػحابة 
 ـ.          ٜٜٗٔ
ط دار كنػكز  –أحكاـ الخاليػا الجذعيػة د/ عبداإللػو بػف مػزركع بػف عبػدهللا المػزركع  -ٔٔٔ

 ـ.ٕٔٔٓ -ق ٕٖٗٔالطبعة ا كلى  -عكدية الممل ة العربية الس -الرياض  –إشبيليا 
ط دار  -أحكػػػاـ االستنسػػػاخ فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي د/ شػػػعباف ال ػػػكمي أحمػػػد فايػػػد  -ٕٔٔ

 ـ.ٕٙٓٓمصر  -اإلسكندرية  –الجامعة الجديدة 
ط دار  –ا حكاـ الطبية المتعلقة بالنسػا  فػي الفقػو اإلسػالمي د/ دمحم خالػد منصػكر  -ٖٔٔ

 ـ.ٜٜٜٔ -ق ٜٔٗٔالطبعة ا كلى  –ف ا رد –عماف  –النفااس 
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٘ٓٓ 

ط   – بػػد الػػرحمف بػػف علػػي بػػف دمحم بػػف الجػػكزي ع الفػػرج يأبػػ أحكػػاـ النسػػا  لإلمػػاـ -ٗٔٔ
   .ٜٜٚٔ -ق ٚٔٗٔالطبعة ا كلى –مصر  -مكتبة ابف تيمية القاىرة 

ط دار كنػكز  –أحكاـ اليندسػة الكراةيػة د/ سػعد بػف عبػدالعزيز بػف عبػدهللا الشػكيرخ  -٘ٔٔ
 ـ.ٕٚٓٓ -ق ٕٚٗٔالطبعة ا كلى  -الممل ة العربية السعكدية  -الرياض  -إشبيليا

 بيػركت –ار المعرفػة ط د -حامػد دمحم بػف دمحم الغزالػي يأبػ لإلماـ إحيا  علـك الديف -ٙٔٔ 
 ت . -لبناف  د  -

بحػػػث  -اإلذف فػػػي العمليػػػات الجراحيػػػة المسػػػتعجلة د/ عصػػػاـ دمحم سػػػليماف مكسػػػى  -ٚٔٔ
مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي منشػػكر ضػػمف أبحػػاث 

 ق.ٖٓٗٔدكرتو التاسعة عشرة المنعقدة باإلمارات العربية المتحدة ِ 
 -اإلذف فػػػي العمليػػػات الطبيػػػة كالجراحيػػػة المسػػػتعجلة د/ ىػػػاني سػػػليماف الطعيمػػػات  -ٛٔٔ

المػؤتمر اإلسػالمي بحث منشكر ضمف أبحػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة 
 ق.ٖٓٗٔفي دكرتو التاسعة عشرة المنعقدة باإلمارات العربية المتحدة 

بحػث مقػػدـ إلػػى نػػدكة  – را  فػي التلقػػيح الصػػناعي للشػيخ بػػدر المتػػكلي عبدالباسػػا  -ٜٔٔ
 -ق ٖٓٗٔال كيػػت  -المنظمػػة اإلسػػالمية للعلػػـك الطبيػػة  -اإلنجػػاب فػػي ضػػك  اإلسػػالـ 

 ـ.ٖٜٛٔ
بحػث مقػدـ إلػى نػدكة اإلنجػاب  –قػيح الصػناعي للشػيخ علػي الطنطػاكي  را  في التل -ٕٓٔ

 ـ.ٖٜٛٔ -ق ٖٓٗٔال كيت  -المنظمة اإلسالمية للعلـك الطبية  -في ضك  اإلسالـ 
االستفادة مف ا جنة المجيضة أك الزاادة عػف الحاجػة فػي التجػارب العلميػة كزراعػة  -ٕٔٔ

أبحػاث كتػاب دراسػات فقييػة فػي  بحػث منشػكر ضػمف -ا عضا  د/ عمر سػليماف ا شػقر 
 -قٕٔٗٔالطبعػػة ا كلػػى  -ا ردف  –عمػػاف  -ط دار النفػػااس  -قضػػايا طبيػػة معاصػػرة 

 ـ.ٕٔٓٓ
جػرا   -ٕٕٔ االستفادة مف ا جنة المجيضػة كالفااضػة عػف الحاجػة فػي زراعػة ا عضػا  كا 

بحػػػث منشػػػكر ضػػػمف أبحػػػاث مجلػػػة مجمػػػل الفقػػػو  -التجػػػارب د/ عبػػػدهللا حسػػػيف باسػػػالمة 
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٘ٓٔ 

سػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو السادسػػة المنعقػػدة بجػػدة بالممل ػػة اإل
 ق.ٓٔٗٔالعدد السادس  -العربية السعكدية 

بحػث منشػكر ضػمف أبحػاث مجلػة مجمػل  -االستنساخ للشيخ دمحم مختار السالمي  -ٖٕٔ
 –العربيػة السػعكدية  الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد بجدة بالممل ػة

 ـ.ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر 
بحػػث منشػػكر ضػػمف  -االستنسػػاخ البشػػري بػػيف اإلقػػداـ كاإلحجػػاـ د/ أحمػػد رجػػااي  -ٕٗٔ

أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو العاشػػرة 
 ـ.ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر  –المنعقدة بجدة بالممل ة العربية السعكدية 

 –مجلػػة جامعػػة دمشػػا  -االستنسػػاخ البشػػري فػػي الشػػرع كالقػػانكف د/ دمحم كاصػػل  -ٕ٘ٔ
 ـ.ٕٕٓٓالمجلد الةامف عشر  -العدد الةاني 

بحػث منشػكر ضػمف  -االستنساخ تقنية فكااد كمخاطر د/ صالح عبد العزيز ال ػريـ  -ٕٙٔ
اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو العاشػػرة أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر 

 ـ.ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔالعدد العاشر  –المنعقدة بجدة بالممل ة العربية السعكدية 
االستنسػػػاخ حقيقتػػػو، أنكاعػػػو، حكػػـػ كػػػل نػػػكع فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي د/ حسػػػف علػػػي  -ٕٚٔ

بحث منشكر ضمف أبحاث مجلة مجمل الفقػو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر  -الشاذلي 
العػػدد العاشػػر  –دكرتػػو العاشػػرة المنعقػػدة بجػػدة بالممل ػػة العربيػػة السػػعكدية اإلسػػالمي فػػي 

 ـ.ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔ
بحػث منشػكر  -االستنساخ الجكانب اإلنسانية كا خالقية كالدينية د/ كىبػة الزحيلػي  -ٕٛٔ

لبنػاف  -بيػركت  -ط دار الفكػر –ضمف أبحاث كتاب االستنساخ جدؿ العلـ كالديف كا خالؽ 
  ـ. ٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔ
ط  -االستنساخ كاإلنجاب بيف تجريب العلما  كتشريل السػما  د/ كػاـر السػيد غنػيـ  -ٜٕٔ

 ق.ٛٔٗٔالطبعة ا كلى  –مصر   –القاىرة  -دار الفكر العربي 
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ٕ٘ٓ 

بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل  -أطفػػاؿ ا نابيػػب للشػػيخ رجػػب التميمػػي  -ٖٓٔ
ي فػي دكرتػو الةانيػة المنعقػدة بجػدة بالممل ػة الفقو اإلسالمي التابل لمنظمة المؤتمر اإلسػالم

 ـ.ٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔالعدد الةاني  -العربية السعكدية 
ط دار البيػػارؽ، الػػدار  -أطفػػاؿ ا نابيػػب بػػيف العلػـػ كالشػػريعة د/ زيػػاد أحمػػد سػػالمة  -ٖٔٔ

 ـ.ٜٜٙٔ -ق ٚٔٗٔالطبعة ا كلى  -ا ردف  -عماف  –العربية للعلـك 
ط  -امػػو القانكنيػػة كحػػدكده الشػػرعية د/ دمحم المرسػػي زىػػرة اإلنجػػاب الصػػناعي أحك -ٕٖٔ

 ـ.ٜٜٓٔمطبكعات جامعة ال كيت
 -ط دار الػػػذخاار –بحػػػكث فػػػي الفقػػػو المعاصػػػر د/ حسػػػف بػػػف دمحم تقػػػي الجػػػكاىري  -ٖٖٔ

 ق.ٜٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف   –بيركت 
ث كتػاب بحػث منشػكر ضػمف أبحػا -بد  الحيػاة كنيايتيػا د/ عمػر سػليماف ا شػقر  -ٖٗٔ

الطبعػػة  -ا ردف  -عمػػاف  -ط دار النفػػااس  -دراسػػات فقييػػة فػػي قضػػايا طبيػػة معاصػػرة 
 ـ.ٕٔٓٓ -ق ٕٔٗٔا كلى
 -ط دار النيضػػة العربيػػة  -بنػػكؾ النطػػف كا جنػػة د/ عطػػا عبػػدالعاطي السػػنباطي  -ٖ٘ٔ

 ـ. ٕ٘ٔٓ -ق ٖٙٗٔالطبعة الةانية 
مجلػة كليػة الشػريعة كالقػانكف  -أبك العال تأجير ا رحاـ حراـ حراـ د/ عبدالقادر دمحم  -ٖٙٔ

 ـ.ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالعدد الةالث عشر -بأسيكط 
دمحم بػف أبػي بكػر بػف  أبػي عبػدهللا شػمس الػديف لإلماـ تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد -ٖٚٔ
 -سػكريا   – دمشػا  –مكتبػة دار البيػاف  ط - بف قػيـ الجكزيػةبػا المعركؼ بف سعداأيكب 

 ـ.ٜٔٚٔ -ق ٜٖٔٔالطبعة ا كلى 
بحػػث منشػػػكر ضػػمف أبحػػػاث نػػػدكة  -تطبيقػػات الخاليػػػا الجذريػػة د/ سػػػمير عبػػػاس  -ٖٛٔ

 ق.ٖٕٗٔإصدار مدينة الملؾ عبدالعزيز للعلـك كالتقنية   –الخاليا الجذرية نكاح أخالقية 
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ٖ٘ٓ 

بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث  -ٖٔالتعريػػف بالخاليػػا الجذريػػة د/ دمحم الزىيػػر القػػاكي/ -ٜٖٔ
إصػػػدار مدينػػػة الملػػػؾ عبػػػدالعزيز للعلػػػـك كالتقنيػػػة   –ريػػػة نػػػكاح أخالقيػػػة نػػػدكة الخاليػػػا الجذ

 ق.ٖٕٗٔ
ط  –التلقػػيح الصػػناعي بػػيف أقػػكاؿ ا طبػػا  ك را  العلمػػا  د/ أحمػػد دمحم لطفػػي أحمػػد  -ٓٗٔ

 ـ.ٕٙٓٓالطبعة ا كلى  -مصر  –اإلسكندرية  –دار الفكر الجامعي 
لقػػػكانيف الكضػػػعية د/ شػػػكقي زكريػػػا التلقػػػيح الصػػػناعي بػػػيف الشػػػريعة اإلسػػػالمية كا -ٔٗٔ

 ـ.ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔط دار النيضة العربية  –الصالحي 
ط المركػػز  -التلقػػيح الصػػناعي بػػيف العلػـػ كالشػػريعة ل سػػتاذ/ سػػعيد كػػاظـ العػػذاري  -ٕٗٔ

 ق. ٜٕٗٔـ  الطبعة ا كلى  -العالمي للدراسات اإلسالمية  د 
بحػث منشػكر ضػمف أبحػاث  -علػي البػار التلقيح الصناعي كأطفاؿ ا نابيب د/ دمحم  -ٖٗٔ

مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لمنظمػة المػؤتمر اإلسػالمي فػي دكرتػو الةانيػة المنعقػدة 
 ـ.ٜٙٛٔ -ق ٚٓٗٔالعدد الةاني  –بجدة بالممل ة العربية السعكدية 

 -التلقيح الصناعي كأطفاؿ ا نابيب كالرأي الشرعي فييمػا د/ مصػطفى أحمػد الزرقػا  -ٗٗٔ
حػػث مقػػدـ إلػػى مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو الةالةػػة ب

 ـ.ٜٓٛٔ -ق ٓٓٗٔالمنعقدة بمكة المكرمة 
عبػد الػرحمف عبػد هللا بػف عبػد الػرحمف  للشػيخ أبػي تكضيح ا حكاـ مػف بلػكغ المػراـ -٘ٗٔ

مّكػػة  - بػػة ا سػػديمكت   -بػػف حمػػد بػػف دمحم بػػف حمػػد بػػف إبػػراىيـ البسػػاـ التميمػػيابػػف صػػالح 
 .  ـٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالطبعة الخامسة  - المكّرمة
مجلػة العلػـك  -الجكانب ا خالقيػة فػي أبحػاث الخاليػا الجذعيػة د/ دمحم زىيػر القػاكي  -ٙٗٔ

 -قٖٔٗٔإصػدار مدينػة الملػؾ عبػدالعزيز للعلػـك كالتقنيػة  -العدد أربل كتسػعكف  –كالتقنية 
 ـ.ٕٓٔٓ
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٘ٓٗ 

دينية كالقانكنية إلجػرا  ا بحػاث علػى الخاليػا الجذعيػة د/ فػكاز الجكانب ا خالقية كال -ٚٗٔ
العػػػدد الخػػػامس كالعشػػػركف  -سػػػكريا   –دمشػػػا   –مجلػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف  -صػػػالح 
 ـ.ٕٙٓٓ
الجينات الكراةية كالحمايػة الجناايػة للحػا فػي الخصكصػية د/ أشػرؼ تكفيػا شػمس  -ٛٗٔ
كراةيػة بػيف الشػريعة كالقػانكف المنعقػد بحث منشكر ضمف أبحاث مؤتمر اليندسػة ال -الديف 

 ـ.ٕٕٓٓ -ق ٖٕٗٔبجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
حكـ االسػتفادة مػف ا جنػة المجيضػة أك الزااػدة عػف الحاجػة د/ عبدالسػالـ العبػادي  -ٜٗٔ

بحػػػث منشػػػكر ضػػػمف أبحػػػاث مجلػػػة مجمػػػل الفقػػػو اإلسػػػالمي التػػػابل لمنظمػػػة المػػػؤتمر  -
العػػػػدد  -المنعقػػػػدة بجػػػػدة بالممل ػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية  اإلسػػػػالمي فػػػػي دكرتػػػػو السادسػػػػة

 ـ.ٜٜٓٔ -ق ٓٔٗٔالسادس
مجلػػػة كليػػػة الشػػػريعة  -حكػػـػ اإلنجػػػاب بػػػالتلقيح الصػػػناعي د/ دمحم زيػػػف العابػػػديف  -ٓ٘ٔ

 ـ.ٕٚٓٓ -ق ٕٛٗٔالعدد التاسل عشر  -كالقانكف بأسيكط 
بػػد هللا بػػف عبػػد ع د/ حكػـػ الجنايػػة علػػى الجنػػيف  اإلجيػػاض  دراسػػة فقييػػة مقارنػػة -ٔ٘ٔ

العػػدد الةالػػث  - مجلػػة البحػػكث اإلسػػالميةبحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث  - العزيػػز العجػػالف
 – الرااسػػػػة العامػػػػة إلدارات البحػػػػكث العلميػػػػة كاإلفتػػػػا  كالػػػػدعكة كاإلرشػػػػاد ط -كالسػػػػتكف 

 ت . -الممل ػػػػػػػػػػػػػة العربيػة السعكديػػػػػػػػة  د 
الزااػد مػف ا جنػة الملقحػة صػناعيًا د/ أسػما  فتحػي الحكـ الشرعي في إسقاط العدد  -ٕ٘ٔ

جامعة اإلماـ دمحم بػف سػعكد اإلسػالمية  -مؤتمر الفقو اإلسالمي الةاني  -عبدالعزيز شحاتو 
 ـ.ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔ
ط كزارة ا كقػاؼ كالشػاكف اإلسػالمية  -حكـ العقـ في اإلسالـ د/ عبدالعزيز الخيػاط  -ٖ٘ٔ

 ـ.ٜٔٛٔا ردف -
طبعػة  -لفقيي إلجرا  التجارب علػى الخاليػا الجذعيػة د/ جمػاؿ دمحم يكسػف الحكـ ا -ٗ٘ٔ 

 ـٕٗٔٓ -ق ٖ٘ٗٔخاصة بالمؤلف 
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٘ٓ٘ 

العػدد أربػل  –مجلة العلػـك كالتقنيػة  -الخاليا الجذعية د/ عبدالعزيز بف دمحم السكيلـ  -٘٘ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔإصدار مدينة الملؾ عبدالعزيز للعلـك كالتقنية  -كتسعكف 

مجلػػة العلػػـك  -يػػا الجذعيػػة حاضػػرىا كمسػػتقبليا د/ عبػػدهللا بػػف دمحم الػػدىمش الخال -ٙ٘ٔ
ق ٖٔٗٔإصػدار مدينػة الملػؾ عبػدالعزيز للعلػـك كالتقنيػة  -العػدد أربػل كتسػعكف  –كالتقنية 

 ـ.ٕٓٔٓ -
الخاليا الجذعية كأةرىا على ا عماؿ الطبية كالجراحية مف منظػكر إسػالمي د/ إيمػاف  -ٚ٘ٔ

الطبعػػػة ا كلػػػى  -مصػػػر -اإلسػػػكندرية  -مكتبػػػة الكفػػػا  القانكنيػػػة  ط -مختػػػار مصػػػطفى 
 ـ.ٕٕٔٓ
بحػث منشػكر ضػمف  -الخاليا الجذعية نظرة علمية د/ صالح بف عبد العزيز ال ريـ  -ٛ٘ٔ

أبحاث مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لرابطة العػالـ اإلسػالمي فػي دكرتػو السػابعة عشػرة 
 ـ.ٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔلسابل عشر العدد ا -المنعقدة بمكة المكرمة 

بحػػث منشػػكر  -الخاليػػا الجذعيػػة كالقضػػايا ا خالقيػػة الفقييػػة د/ دمحم علػػي البػػار  -ٜ٘ٔ
ضمف أبحاث مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لرابطة العػالـ اإلسػالمي فػي دكرتػو السػابعة 

 ـ.ٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔالعدد السابل عشر -عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
 - جػػدة –الػػدار السػػعكدية  ط -نسػػاف بػػيف الطػػب كالقػػر ف د/ دمحم علػػي البػػارخلػا اإل  -ٓٙٔ

 ـ.ٜٜٔٔ -ق ٕٔٗٔ الطبعة الةامنة -الممل ة العربية السعكدية 
 -ط دار القلػـػ  –الطبيػػب أدبػػو كفقيػػو د/ زىيػػر أحمػػد السػػباعي، د/ دمحم علػػى البػػار  -ٔٙٔ

 -ق ٖٔٗٔة ا كلػػػػى الطبعػػػػ –لبنػػػػاف   –بيػػػػركت   –سػػػػكريا، الػػػػدار الشػػػػامية  -دمشػػػػا 
 ـ. ٖٜٜٔ
 -عمليػػات التنسػػػيل   االستنسػػػاخ  كأحكاميػػػا الشػػرعية د/ عبدالناصػػػر أبػػػك البصػػػل  -ٕٙٔ

ط دار  –بحػػػث منشػػػكر ضػػػمف أبحػػػاث كتػػػاب دراسػػػات فقييػػػة فػػػي قضػػػايا طبيػػػة معاصػػػرة 
 ـ.ٕٔٓٓ -قٕٔٗٔالطبعة ا كلى -ا ردف –عماف  -النفااس



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

٘ٓٙ 

 -قٓٓٗٔمصػػر -لػػى للشػػاكف اإلسػػالمية ط المجلػػس ا ع -الفتػػاكد اإلسػػالمية  -ٖٙٔ
 ـ. ٜٓٛٔ
  -سػكريا  –دمشػا   –ط دار القلـػ  –فتاكد إسالمية معاصرة د/ يكسف القرضاكي  -ٗٙٔ

 ـ. ٜٜٛٔالطبعة السابعة 
الفتاكد دراسة لمشكالت المسػلـ المعاصػر فػي حياتػو اليكميػة العامػة للشػيخ محمػكد  -٘ٙٔ

 ـ.ٕٗٓٓ -قٕٗٗٔلطبعة الةامنة عشر ا -مصر -القاىرة  –ط دار الشركؽ  -شلتكت 
الطبعػػة  -مصػػر  –القػػاىرة  -ط دار المعػػارؼ  –فتػػاكد الشػػيخ عبػػدالحليـ محمػػكد  -ٙٙٔ 

 ت . -الخامسة  د 
الطبعػة ا كلػى  -سػكريا   –دمشػا   –ط دار القلـ  –فتاكد الشيخ مصطفى الزرقا  -ٚٙٔ

 ـ. ٜٜٜٔ -ق ٕٓٗٔ
 -سػػػكريا  –دمشػػػا  -ط دار الفكػػػر –يلػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي كأدلتػػػو د/ كىبػػػة الزح -ٛٙٔ

 ت . -الطبعة الةانية عشرة  د 
 -فقو القضايا الطبيػة المعاصػرة د/ علػي محػي الػديف القػرة داغػي، د/ علػي الػدمحمي  -ٜٙٔ

 ـ. ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔالطبعة الةانية  –ط دار البشاار اإلسالمية 
ط دار ابػػػف  –جيزانػػػي فقػػػو النػػػكازؿ دراسػػػة تأصػػػيلية تطبيقيػػػة د/ دمحم بػػػف حسػػػيف ال -ٓٚٔ

 ـ.ٕٙٓٓ -ق ٕٚٗٔالطبعة الةانية  -الممل ة العربية السعكدية  –الجكزي 
  –ط مؤسسػػة الرسػػالة  -فقػو النػػكازؿ قضػايا فقييػػة معاصػػرة د/ بكػر عبػػدهللا أبكزيػد  -ٔٚٔ

 ـ.ٜٜٙٔ -ق ٙٔٗٔالطبعة ا كلى  -لبناف  –بيركت 
ط دار النيضػة العربيػة  -بػك خطػكة القانكف الجنااي كالطب الحديث د/ أحمػد عمػر أ -ٕٚٔ

 ـ.ٜٙٛٔ
القضػػايا ا خالقيػػة الناجمػػة عػػف الػػتحكـ فػػي تقنيػػات التلقػػيح الصػػناعي د/ دمحم علػػي  -ٖٚٔ
بحػػث منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر  -البػػار
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العػػدد الةالػػث  -ية اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو الةالةػػة المنعقػػدة بعمػػاف بالممل ػػة ا ردنيػػة الياشػػم
 ـ.ٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔ
إعػداد  جمعيػة العلػـك الطبيػة  -قضايا طبية معاصػرة فػي ضػك  الشػريعة اإلسػالمية  -ٗٚٔ

 ق.٘ٔٗٔالطبعة ا كلى -ا ردف  –عماف  –ط دار البشاار  –ا ردنية 
بحػػث منشػػكر ضػػمف  -قضػػايا فقييػػة فػػي الجينػػات البشػػرية د/ عػػارؼ علػػي عػػارؼ  -٘ٚٔ

 –عمػػػاف  -ط دار النفػػػااس  –اسػػػات فقييػػػة فػػػي قضػػػايا طبيػػػة معاصػػػرة أبحػػػاث كتػػػاب  در 
 ـ. ٕٔٓٓ -ق ٕٔٗٔالطبعة ا كلى -ا ردف
ط مكتبػة  -المادة الكراةية الجينـك قضايا فقيية  ستاذنا الػدكتكر/ دمحم رأفػت عةمػاف  -ٙٚٔ
 ـ.ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔالطبعة ا كلى  -مصر -القاىرة  -كىبة 
بحػػث منشػػكر ضػػمف  -الجذعيػػة د/ مػػاىر دمحم شػػحاتة مسػػتجدات بحػػكث الخاليػػا  -ٚٚٔ

 -العػدد أربػل كتسػعكف  –مجلػة العلػـك كالتقنيػة  -أبحاث ندكة الخاليا الجذرية نكاح أخالقية 
 ق.ٖٕٗٔإصدار مدينة الملؾ عبدالعزيز للعلـك كالتقنية 

المستجدات العلميػة كأةرىػا علػى الفتػكد فػي ا حػكاؿ الشخصػية/ صػفا  محمػكد دمحم  -ٛٚٔ
 ـ.ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔالطبعة ا كلى –ا ردف  –عماف  -ط دار عماد الديف  -العياصرة 

مشركعية الخاليا الجذعيػة مػف الكجيػة الشػرعية كا خالقيػة د/ العربػي أحمػد بلحػاج  -ٜٚٔ
بحػث منشػكر ضػمف أبحػاث مجلػة مجمػل الفقػو اإلسػالمي التػابل لرابطػة العػالـ اإلسػػالمي  -

 ـ.ٖٕٓٓ -قٕٗٗٔالعدد السابل عشر -عقدة بمكة المكرمة في دكرتو السابعة عشرة المن
ط مؤسسػة الرسػالة  -المفصل في أحكاـ المػرأة كالبيػت المسػلـ د/ عبػدال ريـ زيػداف  -ٓٛٔ

 ـٜٜٚٔ -ق ٚٔٗٔالطبعة الةالةة  -لبناف -بيركت  -
ط  -مػػف علػـػ الطػػب القر نػػي الةكابػػت العلميػػة فػػي القػػر ف ال ػػريـ د/ عػػدناف الشػػريف  -ٔٛٔ
 ـ.ٜٜٓٔالطبعة ا كلى –لبناف  –بيركت  -العلـ للمالييف  دار

 –عمػػػػاف  –ط دار النفػػػػااس  -المكسػػػػكعة الطبيػػػػة الفقييػػػػة د/ أحمػػػػد دمحم كنعػػػػاف -ٕٛٔ
 .  ٕٓٓٓ -ق ٕٓٗٔالطبعة ا كلى -ا ردف
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 –كزارة ا كقػػػاؼ كالشػػػاكف اإلسػػػالمية صػػػادر عػػػف  – المكسػػػكعة الفقييػػػة ال كيتيػػػة -ٖٛٔ
ال كيػػػت، دار  -، دار السالسػػػل ال كيػػػت –كقػػػاؼ كالشػػػاكف اإلسػػػالمية كزارة ا  ط  - ال كيػػت
 ق.ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔمصر  -الصفكة 

 -مكقف اإلسػالـ كا ديػاف ا خػرد مػف الخاليػا الجذعيػة د/ بدريػة عبػدهللا الغامػدي  -ٗٛٔ 
إصدار مدينة الملؾ عبػدالعزيز للعلػـك كالتقنيػة  -العدد أربل كتسعكف  –مجلة العلـك كالتقنية 

 ـ.   ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔ
بحػػث  -نظػػرة فػػي االستنسػػاخ كحكمػػو الشػػرعي للشػػيخ  يػػة هللا دمحم علػػي التسػػخيري  -٘ٛٔ

منشػػكر ضػػمف أبحػػاث مجلػػة مجمػػل الفقػػو اإلسػػالمي التػػابل لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي فػػي 
 -قٛٔٗٔالعػػػدد العاشػػػر  -دكرتػػػو العاشػػػرة المنعقػػػدة بجػػػدة بالممل ػػػة العربيػػػة السػػػعكدية 

 ـ.  ٜٜٚٔ
 ًا: الجرااد كالمجالت:سابع

 العدد السادس كالسبعكف، كالعدد الخامس الةمانكف. -جريدة صكت ا زىر -ٔ
الرااسػة العامػة إلدارات البحػكث  ط -العػدد الةالػث كالسػتكف  - مجلة البحكث اإلسالمية -ٕ

 ت . -الممل ة العربية السعكدية  د  - العلمية كاإلفتا  كالدعكة كالرشاد
 ـ.ٕٕٓٓالمجلد الةامف عشر  -العدد الةاني  –مشا مجلة جامعة د -ٖ
 ـ.ٕٙٓٓالعدد الخامس كالعشركف  -سكريا   –دمشا   –مجلة الشريعة كالقانكف  -ٗ
الممل ػػة  -الريػػاض -مدينػػة الملػػؾ عبػػدالعزيز للعلػػـك كالتقنيػػة  –مجلػػة العلػػـك كالتقنيػػة  -٘

 ـ.ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔالعدد أربل كتسعكف  -العربية السعكدية 
ـ، ٕٔٓٓ -ق ٕٕٗٔالعػػدد الةالػػث عشػػر  -جلػػة كليػػة الشػػريعة كالقػػانكف بأسػػيكط م -ٙ

 ـ.ٕٚٓٓ -ق ٕٛٗٔكالعدد التاسل عشر 
 -مجلة المجمل الفقيي اإلسالمي التابل لرابطة العػالـ اإلسػالمي المنعقػد بمكػة المكرمػة  -ٚ

 ـ.ٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔالعدد السابل عشر 
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ة المؤتمر اإلسػالمي المنعقػد بالممل ػة العربيػة مجلة مجمل الفقو اإلسالمي التابل لمنظم -ٛ
العػػػػدد الةػػػػاني  -كالممل ػػػػة ا ردنيػػػػة الياشػػػػمية، كاإلمػػػػارات العربيػػػػة المتحػػػػدة  -السػػػػعكدية 

 -ق ٓٔٗٔـ، كالعػػػدد السػػػادسٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔـ، كالعػػػدد الةالػػػث ٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔ
 ق.  ٖٓٗٔـ، كالعدد التاسل عشر ٜٜٚٔ -ق ٛٔٗٔـ، كالعدد العاشرٜٜٓٔ

 ـ.ٕٔٓٓ/ٖ/ٖٓالصادر بتاريخ -ٜٜٖٓالعدد -لة المصكرمج -ٜ
 ةامنًا: المؤتمرات كالندكات:

مػػػؤتمر الفقػػػػو اإلسػػػػالمي الةػػػاني المنعقػػػػد بجامعػػػػة اإلمػػػاـ دمحم بػػػػف سػػػػعكد اإلسػػػػالمية  -ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ -قٖٔٗٔ

مؤتمر اليندسة الكراةية بيف الشريعة كالقانكف المنعقد بجامعة اإلمػارات العربيػة المتحػدة  -ٕ
 ـ.ٕٕٓٓ -ق ٖٕٗٔ

ال كيػػػت  -المنظمػػػة اإلسػػػالمية للعلػػػـك الطبيػػػة  -نػػػدكة اإلنجػػػاب فػػػي ضػػػك  اإلسػػػالـ  -ٖ
 ق . ٖٓٗٔ

الريػاض  –مدينة الملػؾ عبػدالعزيز للعلػـك كالتقنيػة  -ندكة الخاليا الجذرية نكاح أخالقية  -ٗ
 ق.ٖٕٗٔالممل ة العربية السعكدية  –
 -المنظمػة اإلسػػالمية للعلػـك الطبيػػة  - نػدكة رؤيػػة إسػالمية لػػبعض الممارسػات الطبيػػة -٘

 ق.ٚٓٗٔال كيت 
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 تاسعًا: المكاقل اإلليكتركنية:
 .http://mawdoo3.com/ 1- 

.http://ahmed2020.tripod.com/ 2- 
.http://www.werathah.com/3-  

 http://www.aljazeera.net/4-  
 . http://www.startimes.com/5-  

 .http://www.alraimedia.com/ 6-  
.http://www.seha-tok.com/ 7-  

. http://www.eajaz.org/8 -   

 .http://www.masress.com/ 9 - 
 http://www.your-doctor.net/10-  
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 فهشس ادلىضىعات
 رقـ الصفحة المكضػكع

 ٜٖٖ المقدمة.
مفيػػـك النطػػف البشػػرية، كالخاليػػا الجذعيػػة، كخصااصػػيا،  المبحػػث ا كؿ:

                                              كأنكاعيا، كمصادرىا، كمجاالت استخداميا، كمخاطرىا.
ٖٗ٘ 

 ٖ٘ٗ مفيـك النطف البشرية.المطلب ا كؿ: 
 ٖٛٗ مفيـك الخاليا الجذعيةالمطلب الةاني: 
 ٕٖ٘ خصااص الخاليا الجذعية. المطلب الةالث:
 ٖٖ٘ أنكاع الخاليا الجذعية.المطلب الرابل: 

 ٖٖ٘ الفرع ا كؿ: أنكاع الخاليا الجذعية بحسب مصدرىا.
 ٖٚ٘ الفرع الةاني: أنكاع الخاليا الجذعية بحسب قدرتيا.

 ٜٖ٘ در الخاليا الجذعية.مصا المطلب الخامس:
 ٖٛٙ مجاالت استخداـ الخاليا الجذعية. المطلب السادس:
 ٖٖٚ    مخاطر العالج بالخاليا الجذعية. المطلب السابل:
حكـ استخداـ النطف البشرية الفااضة عف الحاجة في المبحث الةاني: 

 العالج بالخاليا الجذعية.
ٖٚٗ 

 ٖٗٚ تمييد:
لتلقيح الصناعي الخارجي، ككيفيتو، كصكره، المطلب ا كؿ: مفيـك ا

 كضكابطو.
ٖٚ٘ 

 ٖ٘ٚ الفرع ا كؿ: مفيـك التلقيح الصناعي الخارجي.
 ٖٙٚ الفرع الةاني: كيفية التلقيح الصناعي الخارجي.

 ٜٖٚ الفرع الةالث: صكر التلقيح الصناعي الخارجي كحكميا.
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 رقـ الصفحة المكضػكع

 ٜٓٗ الفرع الرابل: ضكابا التلقيح الصناعي الخارجي.
 ٔٔٗ المطلب الةاني: حكـ تجميد النطف البشرية الملقحة الفااضة عف الحاجة.
المطلػػب الةالػػث: حكػـػ اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية الفااضػػة عػػف الحاجػػة فػػي 

 ٜٔٗ العالج بالخاليا الجذعية.

المطلب الرابل: ضكابا استخداـ النطػف البشػرية الفااضػة عػف الحاجػة فػي 
 ٔٗٗ العالج بالخاليا الجذعية.

المبحػػػث الةالػػػث: حكػػـػ اسػػػتخداـ النطػػػف البشػػػرية الملقحػػػة عمػػػدًا للعػػػالج 
 ٕٗٗ  بالخاليا الجذعية.

 ٖٗٗ حكـ التلقيح المتعمد بغرض العالج.المطلب ا كؿ: 
حكػػـ اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية الملقحػػة عمػػدًا للعػػالج المطلػػب الةػػاني: 

 ٙٗٗ بالخاليا الجذعية.

طػػف البشػػرية المستنسػػخة فػػي العػػالج المبحػػث الرابػػل: حكػـػ اسػػتخداـ الن
 ٛٗٗ بالخاليا الجذعية.

 ٛٗٗ المطلب ا كؿ: مفيـك االستنساخ.
 ٔ٘ٗ المطلب الةاني: أنكاع االستنساخ.

المطلػػب الةالػػث: حكػـػ اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية المستنسػػخة فػػي العػػالج 
 ٙ٘ٗ بالخاليا الجذعية.

 ٚ٘ٗ                         ".   الفرع ا كؿ: حكـ االستنساخ الجنيني " االستتآـ
الفػػػرع الةػػػاني: حكػػـػ اسػػػتخداـ النطػػػف البشػػػرية المستنسػػػخة فػػػي العػػػالج 

 ٛٙٗ بالخاليا الجذعية.

اإلذف فػػي اسػػتخداـ النطػػف البشػػرية فػػي العػػالج بالخاليػػا المبحػػث الخػػامس:
 ٓٚٗ الجذعية.



 

  

 

 العالج بالخاليا الجذعية ىالنطف البشرية كحكـ استخداميا ف
 المدرس بقسـ الفقو المقارف بكلية الشريعة كالقانكف بأسيكط د/على محمػكد إبراىيـ أحمػد

 

ٖ٘ٔ 

 رقـ الصفحة المكضػكع

 ٓٚٗ المطلب ا كؿ: مفيـك اإلذف.
 ٖٚٗ طبي.المطلب الةاني: أنكاع اإلذف ال

المطلػػب الةالػػث:  مػػػف لػػو حػػػا اإلذف فػػي اسػػتخداـ النطػػػف البشػػرية فػػػي 
 ٘ٚٗ العالج بالخاليا الجذعية.

المطلب الرابل: حكـ اإلذف في استخداـ النطف البشرية في العػالج بالخاليػا   
 ٚٚٗ الجذعية.

 ٜٚٗ المطلب الخامس: شركط اإلذف الطبي.
 ٖٛٗ الخاتمة.
 ٖٛٗ النتااج.
 ٙٛٗ ات.التكصي

 ٛٛٗ فيرس المصادر كالمراجل.  
 ٔٔ٘ فيرس المكضكعات.

 
 
 

  
 
 


