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٤١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

 وأشهد ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له،الحمد هللا رب العالمین

  سوله،، وبعدأن محمدا عبده ور

 وبكل أسف ال ينسان یعانى من أحد األمراض المزمنة التذا كان اإلفإ

فال یكون  ،أو تلف أحد صمامات القلب ،ي أو الكبديعالج منها كالفشل الكلو

 . وهنا تكمن المشكلة،عضاءهناك بدیل صحى ومضمون سوى عملیات زرع األ

یجاد متبرع تنطبق إ من  حد ذاتها مشكلة معقدة بدایةيعضاء فعملیات زرع األ

  .حتمالیة رفض الجسم للعضو المنقول إلیهاعلیه متطلبات التبرع الى 

 نظر يمثل ف الحل األيعضاء هعلى الرغم من أن عملیات زراعة األف

. ن اتخاذ قرار الزرع لیس هو النهایة السعیدة لرحلة عذاب المریضأال إالعامة 

د أوال أن یوضع على قائمة  جسم المریض البيذا تقرر زرع عضو ما ففإ

 ن فهناك غیره المئات الذین ینتظرو،انتظار طویلة ال یعلم متى یحین دوره فیها

خالقیة والدینیة على شرعیة عملیات  هذا بخالف الضوابط األ،توفر نفس العضو

  .  و من ثم موت المریض ال محالة،مور تعقیداعضاء مما یزید األزرع األ

 ي للزرع فمازالت هناك العدید من القیود التذا توفر عضو جاهزٕ  احتى و

 يبعد عملیة الزرع یبدأ الجسم ف.  جسم المریضيعة عضو غریب فاتفرضها زر

 بأن یهاجم العضو ي فیعطى أوامره للجهاز المناع،دراك وجود عضو غریبإ

جسام مر یطلق األ األيما أن یتلقى الجهاز المناعو. الغریب و یقضى علیه

 على أنه بكتریا ضارة أو فیروس البريءتعامل مع هذا العضو  تيالمناعیة الت

 يال و هأ ، الخطة الدفاعیةيطباء فو من هنا یبدأ األ. قاتل فتقاتله بضراوة

لى إ بدورها توقفه عن العمل لیعود ي و التياستخدام مثبطات للجهاز المناع

باء هذه ذا ما تعود الجسم على عضوه الجدید یوقف االطإ حتى ،ثباته العمیق

  . المثبطات

قد یبدأ العضو بالعمل بهمة  ... مجرد بدایةبل هي ، النهایةلیستهذه و

وتعود  ، ولكن یبدأ هذا النشاط بالتدهور على المدى الطویل،ونشاط كأنه جدید



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 وتنتهى هذه الحرب ي،بین العضو المزروع والجهاز المناعالحرب الطاحنة 

   .ة بحیاة المریض النهایيالطاحنة بخسائر فادحة تودى ف

یجاد سبیل لحل ٕ  ایجاد حل لوقف معاناة المریض وإكان البد من من هنا 

ه یحمل فى طیاته أنال إزال قید التطویر  المشكلة من جذورها، قد یكون الحل ما

  ."الخالیا الجذعیة" هذا الحل هو ... العالجيمل فاأل

وهنا تتجلى قدرة اهللا تعالى ". التمایز"و" التكاثر " الجذعیة الخالیاومن مزایا 

الغیر متخصصة ثم تبدأ  الجذعیة الخالیا  بمجموعة منالجسم خلقه حیث یبدأ يف

 كل عضو له دوره و كل خلیة لها ،لى أعضاء الجسم المختلفةإ التخصص يف

  .وظیفتها

نجد الكثیر منها  الجذعیة الخالیا مجال لواعدة فىذا نظرنا الى االبحاث إ   وا

 التجارب ي بل أیضا ف، الحیویة فحسبلألعضاءلیست كبدیل  ،ملیوحى باأل

بدال من تجارب الفئران أو  الجذعیة الخالیا المعملیة للعقاقیر الطبیة بتجربتها على

 تعمل بها خالیا أجسامنا يكما أنها تعطى نظرة شاملة عن الكیفیة الت. نساناإل

اثیة أو التشوهات ر حاالت األمراض الوي االمراض أیضا كما في الصحة و فيف

فتحولها من خالیا سلیمة صحیحة  الخالیا  من الممكن أن تؤثر علىيالجینیة الت

من دراسته و  الجذعیة الخالیا إلى خالیا سرطانیة خبیثة، كل هذا وأكثر تمكننا

  . ستكشافها

على ستعصى ییوم ما من عالج أمراض  الجذعیة الخالیا وقد تتمكن

  )١(. الیوم مثل مرض الزهایمر والسرطان ومرض الشلل الرعاشاألطباء عالجها

من هنا كان البد من بیان الحكم الفقهي إلنشاء بنوك الخالیا الجذعیة 

  . وبیان الضوابط الشرعیة المتعلقة بذلك

  :خطة البحث

                                                           

 منشور على -  مجال الطب و العالجيماتها الهائلة فاستخداأهمیة الخالیا الجذعیة و(١) 

           :ملتقى شذرات

 http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=١٤٠٥٩    



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  .مقدمة، ومبحثین مباحث، وخاتمة: ث إلىقسمت البح

  .وتشتمل على أهمیة الموضوع، وخطة البحث، ومنهجه: المقدمة

في التعریف ببنوك الخالیا الجذعیة، وتاریخها، وأسباب : المبحث األول

إنشائها، وأنواع الخالیا الجذعیة، وخصائها وأنواعها، ومصادرها، وفوائدها 

  : وفیه ثمانیة مطالبالعالجیة،

  :تعریف بنوك الخالیا الجذعیة، وفیه فرعان:  المطلب األول 

  .تعریف الخالیا الجذعیة: الفرع األول 

  .تعریف بنوك الخالیا الجذعیة: الفرع الثاني 

  .تاریخ ظهور بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب الثاني

  .أنواع الخالیا الجذعیة، وخصائصها: المطلب الثالث

  .صول على الخالیا الجذعیةمصادر الح: المطلب الرابع

  .أسباب إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب الخامس

  .المحاذیر المتوقعة من إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب السادس

  طرق حفظ الخالیا الجذعیة: المطلب السابع

  .الفوائد العالجیة الستعمال الخالیا الجذعیة: المطلب الثامن

  .الشرعي لبنوك الخالیا الجذعیة، وضوابطهاالحكم : المبحث الثاني

   .الحكم الشرعي إلنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب األول 

الحكم الشرعي الستعمال الخالیا الجذعیة في العالج، : المطلب الثاني 

  :وفیه فرعان 

  :الحكم الشرعي لمصادر الخالیا الجذعیة : الفرع األول

  .جراء الدراسات على الخالیا الجذعیةالحكم الشرعي إل: الفرع الثاني

  .حكم إجراء البحوث والدراسات على الخالیا الجذعیة: المطلب الثالث



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  .الضوابط الشرعیة الستعمال الخالیا الجذعیة في العالج: المطلب الرابع

وتشتمل على أهم النتائج، ثم فهرس المصادر والمراجع وفهرس : الخاتمة

  .الموضوعات

  :اسةمنهج البحث والدر

وكانت طریقتي في البحث . سلكت في هذا البحث المنهج التحلیلي المقارن

  :كالتالي

مذاهب الفقهاء المعاصرین الذین  مسائل هذا البحث على درست -١

  .تتطرقوا إلى موضوع هذا البحث

ُ                                    ذكرت أدلة الفقهاء عقب ذكر آرائهم - ٢ ْ َ َ.  

ً                     بحث إلى سورها مبینة  بها في هذا الَ           المستشهدَ           القرآنیةِ        اآلیاتعزوت -٣
  .بالرسم العثماني اآلیات القرآنیة كتابة على ُ  تْ  صَ  رَ        ، كما حالسورةرقمها واسم 

َّ                                                              خرجت األحادیث الواردة في ثنایا البحث، وبینت حكمها، فإذا كان -  ٤

  .الحدیث في الصحیحین أو أحدهما اقتصرت على تخریجه منهما

كانت ٕ       ، وان هللا وتوفیقهفبفضل افإن كان من توفیق جهدي، فهذا وبعد 

ُ                                                           فحسبي أني بشر مني الزلل والنسیان، واهللا أسأل العفو والغفران األخرى َ.  

 [   Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   ËZ 
 )١(  

  

  الباحثة
   الغامدي صباح

                                                           

   ٨٨: سورة هود، من اآلیة (١)



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  :تعریف بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب األول 

  .تعریف الخالیا الجذعیة: الفرع األول 

 فحتى نتمكن ،عیة مركب من كلمتین تركیبا إضافیامصطلح الخالیا الجذ

  :من معرفة معنى المصطلح البد من بیان معنى كل كلمة على حدة

ُ           المنزل َ                 جمع خلیة من خال:الخالیا في اللغة  ِ ْ َ  من ْ
   ْ
َِ       أ هله ِ ُ       یخلو ِْ ْ ُ�       خلوا َ ً        وخالء ُ َ َ َ 

َُ      فهو ٍ     خال َ َ َ       وأ خلى َ ْ ِ          باأللف َ َِ ْ ٌ      لغة ِ َ َُ      فهو ُ ٍ      مخل َ ْ َْ َ        وأ خلی ُ ْ ُ    تهَ ُ          جعلته ُ َُ ْ  خالیا َ
       ً
ِ ُ            ووجدته َ َُ ْ َ َ        كذلك َ َِ َ

)١( ،

  )٢ (.فیه شيء وال) أحد فیه ما: خالء} ومكان(

َ          األحیاء علم ِ   في الخلیة (و ْ َ َ          األحیاء ُ      بنیان وحدة :)ْ ْ َ َ        حیوان َ  أ و ََ      نبات من ْ َ َ 

 صغیرة
 
      َ

ِ
ِ         بالعین ترى َ  ال الحجم َ ْ َ            المجردة ِ َّ َ ُ َّ      عامة ْ َّ         المادة وتتألف َ َ َّ        الحیة ْ َ َ      وهو للخلیة ْ َُ 

ِ      یحیط بالزمي وغشاء والسیتوبالزم النواة من البروتبالزم  بالخلیة ویحیط َ    بها ُ

َِ       كذلك النباتیة َ      جدار َ   )٣ (.السلیلوز من معظمه یتكون رخوي ِ

ْ           الجذع وهو: الجذعیة ْ        والجمع. َّ       النخلة َ    ساق: ِ ُ       وجذوع ْ       أجذاع، َ َ       قیل)٤(.ُ  ال: ِ

َ     لها َ     یبین ْ     جذع َ َّ     حتى ِ َ       یبین َ   )٥ (.ُ      ساقها َِ

یتبین أن الخلیة الجذعیة هي الخلیة ) الجذع(إلى ) الخلیة( وبإضافة كلمة 

  . األولیة التي یتكون منها جسم اإلنسان أو الحیوان أو النبات

                                                           

 العروس ، تاج)خال( :، مادة)١/١٨١ (الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح )١(

 ).خال( :، مادة)٣٨/٥(

 ).خال:( ، مادة)٣٨/٥ (العروس تاج )٢(

  )١/٢٥٤ (الوسیط المعجم )٣(

، )١/١١٣ (الوسیط ، المعجم)٣/٢١١ (، المخصص)١/٣٠٩ (األعظم والمحیط المحكم )٤(

  )جذع(  :مادة 

  ).جذع:( ،  مادة )٨/٤٥ (العرب لسان)٥(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

الجذریة أو الخالیا األولیة أو الخالیا (الخالیا الجذعیة ویطلق على 

  ) األساسیة أو المنشأ

األصلي ؛ألن ساق الشجرة بمثابة األصل هو اإلطالق : فالخالیا الجذعیة 

  .لها، وهذه الخالیا الجذعیة غیر المتخصصة هي أصل الخالیا المتخصصة

؛ ألن الجذع في اللغة هو األصل من كل شيء، ) الجذریة(وأما إطالق 

  .فإطالق الجذریة هي أصل الخالیا المتخصصة إذ هي متحولة منها

أسبق في الوجود الزمني، فالخلیة ، فباعتبار أنها )األولیة (أما إطالق 

  .ثم تتخصص بعد ذلك) خلیة جذعیة( تكون غیر متخصصة 

فباعتبار غیر المتخصصة هي أساس لجمیع ) األساسیة (وأما إطالق 

  .أنواع المتخصصة

فباعتبار أن جمیع الخالیا المتخصصة تنشأ ) المنشأ( وأما إطالق 

  )١ (.وتتحول من هذه الخالیا غیر المتخصصة

  :عریف الخالیا الجذعیة في االصطالح ت

إن مصطلح الخالیا الجذعیة من المصطلحات الحدیثة التي لم یرد ذكرها 

ٕ                                                  وانما تناوله الفقهاء المعاصرین ؛ لذا فقد عرفوه ،في كتب الفقهاء القدامى
  :بتعاریف متعددة منها

و  رخالیا لها القدرة على االنقسام و التكاث:  الجذعیة لخالیا ا - ١

 ً                                                        نفسها أو ذاتها لتعطي أنواعا مختلفة من الخالیا المتخصصةجدیدت

specialized cells   كخالیا العضالت وخالیا الكبد والخالیا العصبیة والخالیا

  )٢ (. أو إنشاء أعضاء متكاملة،الجلدیة

                                                           

  .٨٠٨اسماعیل مرحبا  ص . طبیة البشریة، دالبنوك ال )١(

  .٨٧سعد الدین الهاللي  ص . اإلنسان، د الخالیا الجذعیة من الحیوان إلى )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ي الخالیا األساسیة واللبنات األولى التي یتكون منها الجنین  ه-٢

اه، و لها القدرة على االنقسام، لتكوین وتشكیل اإلنساني وكافة أعضائه وخالی

خالیا أي نوع من أعضاء الجسم، في األیام األولى من تخلق الجنین في الرحم، 

 )١ (.أو تحت تأثیرات طبیة، وأجهزة مخبریة

هي خالیا موجودة في الجنین الباكر، ثم یقل عددها بعد ذلك، ولكنها -٣

وهذه الخالیا لها القدرة بإذن اهللا . عینةتستمر الى االنسان البالغ في مواضع م

 نوعا من ٢٢٠تعالى لتشكل مختلف أنواع خالیا الجسم، والتي تقدر بأكثر من 

  )٢ (.الخالیا المختلفة األشكال واألحجام والوظائف

ٕ                                                                     وبالنظر للتعاریف السابقة نجد إنها وان اختلفت في اللفظ إال انها أتحدت 
  .في المعنى

  .یة عند األطباءتعریف الخالیا الجذع

  . منها،عرف األطباء الخالیا الجذعیة بتعاریف متعددة

الخالیا الجذعیة هي الخالیا الرئیسیة في جسم اإلنسان وآلتي تتجدد -١

باستمرار وتتحول إلى خالیا تعتبر األساس لجمیع أنسجة الجسم وأعضائه 

  )٣( .وأنظمة المناعة فیه

                                                           

-هـ١٤٢٤شوال١٩: اریخ قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، بت: راجع )١(

محرم : ٤، العدد٧/٧٦م، ومجلة الفیصل العلمیة ٢٠٠٣دیسمبر ١٣

 .٧٤ صوجدي عبد الفتاح سواحل،. ، دم، واالستنساخ الحیوي٢٠١٠ینایر/هـ١٤٣١

 الخالیا ،٨٢محمد رافت عثمان، ص. ساخ العالجي د االستن،قضایا فقهیة معاصرة )٢(

  ٢٢، صمحمد علي البار. دوالقضایا األخالقیة والفقهیة، الجذعیة 

 

وقایة مدى الحیاة، مقال منشور على شبكة  الخالیا الجذعیة من دم الحبل السرى )٣(

  ١٧٩٠=http://www.fastbodyslimming.com/?p: اإلنترنت 

 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 المحدود في المزارع الخلویة  خالیا لها القدرة على االنقسام غیر-٢

  .لتعطي طالئع الخالیا المتخصصة فیما بعد

خالیا لها قابلیة التحول إلى أي نوع من خالیا الجسم وفق معامالت -٣

   )١ (.بیئیة محددة في المختبر

ً                       تستطیع ان تتجدد ذاتیا ) غیر متمایزة(وهي عبارة عن خالیا بدائیة 

و أي جـسم االنسان مثل الخالیا العصبیة وتتمایز الى جمیع أنواع الخالیا فـ

تنشأ  و خالیا العضالت وغیرها وتعد هذه الخالیا بمثابة البذرة التيأخالیا الجلد 

  )٢ (.منها جمیع االنسجة والخالیا اآلخرى والتي تؤدي الى تكوین الكائن الحي

ُ         ویعول ،ً              الحدیثة نسبیا الطبیة اكتشاف الخالیا الجذعیة من المكتشفاتیعد 
�                                           علیها أن تكون مصدرا مهما في عالج الكثیر من واإلصابات  األمراض المزمنة ً

ٕ                                                            مراض الكلى والكبد والبنكریاس واصابات الجهاز العصبي والجهاز  كأالخطیرة،
  .العظمي

 متعددة بالخالیا ً     أیضا وتعرف  ،)Stem Cells ( الجذعیة فالخالیا

 أجنة من علیها الحصول یتم التي هي)  Pluripotent Stem Cells ( القدرات

 من ً     یوما ١٢ إلى ٦ بعد تظهر بدائیة خالیا فهي (باألیام عمرها یقاس

 والنمو التطور على المرحلة هذه في القابلیة أو القدرة تملك وهي ،)اإلخصاب

 إلى تتحول أن ویمكنها كلها، المتخصصة الخالیا ٕ       واعطاء حدود بال واالنقسام،

                                                           

محمد یحیى الفیفي،قسم علوم . أ/ّ   یمد صالح بن عبدالعزیز الكر.أ  :الخالیا الجذعیة )١(

 مجلة اإلعجاز العلمي، ،٢٨ جامعة الملك عبدالعزیز،  ص  - كلیة العلوم -    األحیاء

 .هـ١٤٢٢، شوال ١١العدد 

لخالیا الجذعیة وبعض تطبیقاتها العالجیة آمنة نعمة الثویني عباس هادي حمادي  ا)٢(

 ،٣، صجامعة بغداد/ئیة للدراسات العلیاالعبیدي معهد الهندسة الوراثیة والتقنیات اإلحیا

  .م٢٠٠٧

 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 ً     شیئا یجعلها وهذا ً        تقریبا، البشري الجسم أنسجة أو أعضاء أنواع من نوع أي

  ·والبیولوجیة الحیویة العلوم في والباحثین العلماء إلى بالنسبة ً      ثمینا

 في  ،>تومسون جیمس <األمیركي البیولوجي أن هنا، ذكره والجدیر

 لتحضیر ناجحة بمحاولة قام الذي األول هو األمیركیة،> ویسكونسین <جامعة

  ·م١٩٩٨ عام فبرایر في)  E. S. C ( الجنینیة الجذعیة الخالیا وعزل

 الجذعیة الخالیا عزل ذيال األول هو> تومسون جیمس <الدكتور فإن

 في البشریة لألجنة الداخلیة الخالیا كتلة من مباشرة)  Pluripotent ( الجینیة

 لهذه االنقسامات مرحلة وهي  ،)Blastocyte( > البالستوسایت <مرحلة

 یمكن طویلة ً      خطوطا تنتج خلویة مزارع في وتنمیتها ،)الفلجات أو (الخالیا

   )١(·المختلفة ةاألنسج من أنواع إلى تحویلها

 

  .تعریف بنوك الخالیا الجذعیة: الفرع الثاني 

  :لبنوك الخالیا الجذعیة تعاریف كثیرة منها

عبارة عن أحراز مناسبة للخالیا الجذعیة المأخوذة من جسم اإلنسا، -١

  .مزودة ومجهزة طبیا بما یحفظ هذه الخالیا أطول مدة ممكنة

  .ستخامها حین الحاجة إلیها هو ومستودع للخالیا الجذعیة یمكن ا-٢

 عبارة عن مخازن یتم االحتفاظ فیها بالخالیا الجذعیة المأخوذة من -٣

  .المودعین، في أماكن خاصة تحفظها

  .عبارة عن مركز مخصص لجمع الخالیا الجذعیة-٤

  )٢( .أو هو عبارة عن مركز مخصص لجمع الخالیا الجذعیة

                                                           

  )١٠٨/٤٨٣ (١ - الحدیث أهل ملتقى أرشیف )١(

  .٥١٥، ٥١٤ ص اسماعیل مرحبا . طبیة البشریة، دالبنوك ال )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 

  ذعیةتاریخ بنوك الخالیا الج: المطلب الثاني

التي یتم ) بنك للخالیا الجذعیة(لقد سبقت بریطانیا العالم كله بتأسیس 

 ؛بغرض استخدامها في استنساخ ٢٠٠٤استخالصها من االجنة البشریة عام 

اعضاء بشریة لیتم زرعها في حاالت الحاجة الیها لدى مرضى دون تعریضهم 

دج بلندن واعلن فریق من جامعة كینجز كولی. لمخاطر رفض اجسامهم لها

ومركز الحیاة في جامعة نیوكاسیل بشمال شرق انكلترا عن تأسیس هذا البنك 

 میال شمال ٣٠الذي سیكون مقره في مقاطعة هارتفورد شایر على مسافة حوالي 

  .العاصمة البریطانیة

وقد  قال احد مؤیدي المشروع انه سیتم استخدام الخالیا الجذعیة في 

 ،ة البشریة التي تعطب بسبب المرض او الحوادثأسالیب جدیدة لمعالجة االنسج

مازالت هناك حاجة إلجراء ابحاث اضافیة عدیدة لتفهم كیفیة عمل الخالیا 

الجذعیة في عملیة التخلیق حتى یمكن االستفادة من ذلك في عالج امراض 

  .والرعاش العصبي) ضعف الذاكرة(السكر والسرطان والذهان 

 المكون االساسي للجسم البشري ویمكن ومعروف ان الخالیا الجذعیة هي

واشترك في . من الناحیة النظریة تطویرها لتكون انسجة اعضاء بشریة متعددة

تمویل البنك الجدید مجلس االبحاث الطبیة ومجلس ابحاث العلوم البیولوجیة 

وأشرف على عمله المعهد القومي لغرض ضوابط المستویات البیولوجیة 

في االحتفاظ بكمیات من الخالیا الجذعیة یتم وستتلخص مسئولیة البنك 

الحصول علیها بطریقة اخالقیة مقبولة لالستخدام في اغراض االبحاث بهدف 

  .التوصل الى عالجات طبیة

وقالت مصادر علمیة انه سیتم استنساخ انسجة بشریة مختلفة من تلك 

 مماثلة لها في الخالیا الجذعیة والتي تستمر في االنقسام إلنتاج المزید من خالیا

ومصدر هذه الخالیا سیكون من االجنة واالشخاص . النوع الى ماال نهایة

البالغین على السواء وستنظر الجهة المشرفة على عمل البنك في الطلبات التي 

  .تقدم الیه للحصول على بعض الخالیا ألغراض محددة



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ا هو البنك وقال وزیر الدولة في وزارة الصحة البریطانیة اللورد وورنر هذ

االول من نوعه في العالم ونستطیع ان نؤكد ان بریطانیا تقود العالم في هذا 

وستفید هذه االبحاث الجدیدة في عالج العدید من االمراض التي تؤثر . المجال

  .على حیاة البشر وتسبب وفاتهم

وأضاف البروفیسور كولین بلیكمور الرئیس التنفیذي لمجلس االبحاث 

بحاث الخالیا الجذعیة توفر احتماالت واعدة لعالج عدد كبیر من ان ا: الطبیة 

األمراض المستعصیة حالیا وستكون هناك فرصة امام الباحثین الستشراف 

  .احتماالت جدیدة مهمة وكثیرة تمثل آفاقا جدیدة في العلوم وتكون لفائدة المرضى

ث وأوضحت البروفیسور جولیا جودفیلو الرئیس التنفیذي لمجلس ابحا

یمكن ان تظل عالجات الخالیا الجذعیة حلما اال اذا عملنا : العلوم البیولوجیة 

على فهم طریقة عملها وضبط هذه العملیة التي تتحول خاللها الى انسجة بشریة 

ذات مواصفات معینة مثل خالیا المخ او البنكریاس وسیساعد هذا البنك في 

  )١( .اجراء ابحاث ذات هدف محدد في هذا الشأن

بنوك " دبي " یوجد في ثم أنشأت بعد ذلك بنوك عدة في الوطن العربي ف

شركة خاصة لحفظ الخالیا لمن یرغب مقابل " جدة "  ویوجد في ،عامة وخاصة

 ویتم في هذه البنوك إجراءات تضمن ،وكذلك في مصر واألردن وغیرها،أجرة

 كما ،وأحوالها كما أنه یمكن لصاحبها أن یتابع أخبارها ،عدم العبث بالخالیا

  )٢( .یتابع رصیده من المال في البنك

  :أنواع الخالیا الجذعیة، وخصائصها: المطلب الثالث

                                                           

  http://www.alwatan.com:  جریدة الوطن العمانیة  االلكترونیة )١(

  .http://news.bbc.co : االلكتروني موقعال :ویراجع    

محمد صالح المنجد، : یراجع موقع اإلسالم سؤال وجواب، المشرف العام الشیخ  )٢(

https://islamqa.info االلكتروني موقع ال،ویراجع: 

http://www.jordanzad.com 
 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  : أنواع الخالیا الجذعیة- أوال

 تنقسم الخالیا الجذعیة خالیا جذعیة بالغة، وخالیا جذعیة جنینیة، وبیان 

  :ذلك فیما یلي

  

  :الخالیا الجذعیة البالغة: النوع األول

بعض أنواع األنسجة البالغة، وهي مهمة إلمداد األنسجة توجد في 

بالخالیا التي تموت ألسباب طبیعیة، ولها القدرة على تغییر مسارها إلى مسار 

آخر، لتكوین نوع آخر من الخالیا تحت ظروف معینة، مثل الخالیا الجذعیة 

 القلب أو الدمویة، التي یمكن أن تكون نوعا مختلفا من الخالیا، كخالیا الكبد أو

أي نوع آخر، وقد أظهرت األبحاث أیضا أن للخالیا نخاع العظام للبالغین یمكن 

  .أن تنتج خالیا الكبد

ومن فوائد استخدام الخالیا الجذعیة البالغة تطور طرق العالج الخلوي 

فإذا تم عزل الخالیا الجذعیة البالغة من أنسجة المریض نفسه، وتم توجیهها 

ي اتجاه معین، ومن ثم زراعتها مرة أخرى في أنسجة لالنقسام والتخصص ف

 وبالتالي ، فإنه هذا سوف یقلل من رفض الجسم لهذه الخالیا،المریض المصابة

ال یحتاج إلى أدویة لتثبیط الجهاز المناعي، وعلى الرغم من فوائدها إال أن 

 الدم الخالیا الجذعیة البالغة موجودة بنسبة خلیة من كل عشرة آالف، وفي خالیا

بنسبة خلیة من كل عشرة آالف، وقد استخدمت خالیا جذعیة إنسانیة من نقي 

العظام أو من الدم لمعالجة بعض حاالت سرطان الدم اللوكیمیا، بعد قتل خالیا 

نقي العظام المسرطنة في الطفل المصاب بالعالج الكیماوي واألشعة، وقد القى 

  )١( .العظام هذا االستخدام نجاحا یمثل نجاح زراعة نقي

  :الخالیا الجذعیة الجنینیة: النوع الثاني

                                                           

، الخالیا ٤٢ : ٤٠محمد علي البار ص . ألخالقیة، د الخالیا الجذعیة والقضایا ا)١(

   ٣٢ : ٣٠صالح الكریم ص . الجذعیة، د



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

هي خالیا لها القدرة على االنقسام غیر المحدود في المزارع الخلویة؛ 

لتعطي طالئع الخالیا المتخصصة فیما بعد، فبعد تكوین البویضة الملقحة تتكون 

  لها القدرة على تكوین إنسان كامل بمختلف أعضائه،،خلیة كاملة الفعالیة

وعندما تنقسم الخلیة إلى خلیتین فكل منهما له القدرة على تكوین جنین كامل 

عند زرعه في رحم المرأة، وهذا ما یحدث في التوائم المتطابقة، وبعد عدة 

  :انقسامات تصل هذه الخالیا إلى مرحلة تنقسم فیها الخالیا إلى طبقتین

  

ى التي یحتاج إلیها تكون المشیمة واألنسجة الدعامیة األخر: طبقة خارجیة

  .الجنین أثناء تكونه في الرحم

تتكون من كتلة من الخالیا التي یخلق اهللا منها أنسجة جسم : طبقة داخلیة

  )١(. الكائن البشري المختلفة

  

وقد اكتشف العلماء أنه بعد تخصص هذه الخالیا الجنینیة في اتجاه 

ا تظل تحتفظ برصید عضو معین مثل الجلد أو األمعاء أو نخاع العظام، فإنه

احتیاطي على شكل خالیا جنینیة متخصصة، ولكن في اتجاه العضو نفسه، 

بحیث تجدد ما یتلف منه أثناء دورة حیاة اإلنسان الطویلة، فمثال خالیا األم 

  )٢ (.الموجودة في الجلد تصنع خالیا الدم والمناعة المختلفة وغیر ذلك

                                                           

، الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة، ٢٩صالح بن عبد العزیز ص .  الخالیا الجذعیة، د)١(

، ١٤عبد الهادي مصباح ص . ، العالج الجیني، د٢٢، ٢١محمد علي البار ص . د

١٥    

    ١٧عبد الهادي مصباح ص . یني، د العالج الج)٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ین في الیوم الخامس إلى السابع وجدیر بالذكر أن الخالیا تتكون في الجن

  )١(. نوعا من خالیا جسم اإلنسان البالغ٢٢٠من التلقیح، ولها القدرة لتتحول إلى 

وتنقسم الخالیا الجذعیة الجنینیة طبقا لقدرتها على تكوین الخالیا إلى 

  :ثالثة أنواع

  

  :خالیا جذعیة كاملة القدرة: النوع األول

 تتكون بعد ساعات قلیلة من تلقیح وهي عبارة عن مجموعة من الخالیا

البویضة تسبق مرحلة التوتیة، ولها القدرة الكاملة على تكوین أي نوع من أنواع 

  .خالیا الجسم، بما فیها الخالیا الداعمة للجنین كالمشیمة

  :خالیا جذعیة وافرة القدرة: النوع الثاني

وع من أنواع وهي مجموعة من الخالیا لها القدرة الكاملة على تكوین أي ن

  . خلیة٢٠٠خالیا الجسم والتي یبلغ عددها في الجسم ما یقرب من 

  :خالیا جذعیة متعددة القدرة: النوع الثالث

 .وهي خالیا جذعیة متخصصة تمتلك القدرة على إنشاء خالیا نسیج معین
)٢(  

  

  : خصائص الخالیا الجذعیة- ً      ثانیا
                                                           

، العالج الجیني، ٢٢، ٢١محمد علي البار ص .  الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة، د)١(

 عبد اإلله المزروع ص كتورأحكام الخالیا الجذعیة للد،٢٣عبد الهادي مصباح ص . د

  . وما بعدها٢٦

، الخالیا الجذعیة ١٤٦، ١٤٥موسى الخلف ص . خالیا المنشأ د" العصر الجینومي )٢(

صالح بن . ، الخالیا الجذعیة د٢٢، ٢١محمد علي البار ص . والقضایا األخالقیة، د

، الخالیا الجذعیة وأثرها على األعمال الطبیة والجراحیة من منظور ٢٩عبد العزیز ص 

 . بتصرف واختصار٣٢ – ٢٨إیمان مختار مصطفى ص . إسالمي، د



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  :تمتاز الخالیا الجذعیة بأنها

فسها ذاتیا داخل الجسم وخارجه، والتجدید تستطیع أن تجدد ن -١

الذاتي عبارة عن انقسام الخلیة المتماثلة الذي یؤدي إلى تكوین خالیا بنویة 

جدیدة تحتفظ بنفس اإلمكانیة التطوریة للخالیا الجذعیة األصلیة وعلى النقیض 

من االنقسام الخلوي الذي یشمل كل أنواع االنقسام الذي یؤدي إلى انتاج خالیا 

 ،متمایزة بشكل نهائي

لها القدرة على االنقسام والتضاعف بشكل غیر محدد دون ان  -٢

- ١٠٩تتغیر المادة الوراثیة ویمكن للخالیا أن تتكاثر خارج الجسم وتنتج حوالي 

بدون أن تتمایز لذلك تنتج أعداد كبیرة تستعمل )  بلیون خلیة١٠- ١(١٠١٠

 .لألغراض البحثیة والطبیة

یمكن أن تنشأ منها ) غیر متخصصة (  خالیا غیر متمایزة -٣

التمایز هو الطریقة التي تتحول بها خلیة غیر متخصصة إلى ( خالیا متمایزة 

مثل الخالیا العصبیة والعضلیة وخالیا انتاج هرمون األنسولین ) خلیة متخصصة

 )١ (.عند ظروف فسیولوجیة وخبریة معینة

 .لها عدد ثابت ومستقر وكامل من الكروموسومات -٤

ا القدرة على أن تهاجر وتتجمع عند موقع اإلصابة، حیث له -٥

یمكن لهذه الخالیا أن تعطي خالیا متخصصة حال زراعتها في نسیج ما، بحیث 

                                                           

 حمادي هادي عباس الثویني نعمة العالجیة، آمنة طبیقاتهات وبعض الجذعیة الخالیا )١(

 بغداد جامعة/العلیا للدراسات اإلحیائیة والتقنیات الوراثیة الهندسة ،معهد٤العبیدي، ص 

:  االلكتروني موقعال،بحث منشور على ٢٥/١٢/٣ القبول ٢٠٠٧/٤/٢٠٠٦

http://www.iasj.net/iasj  
 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

یكون لها القدرة على االنتقال إلى مكان التلف أو الجرح ومن ثم العمل على 

  )١ (.إصالحه

 

  :مصادر الحصول على الخالیا الجذعیة : المطلب الرابع

  :الیا الجذعیة لها موارد عضویة وحیویة لها، ومن ذلك  الخ

 خالیا الجنین الباكر، أو المجهض، أو الفائض من أطفال األنابیب؛ -أ

 فعالیة ومقدرة على النمو  ولها قدرة على التمیز والنضوج، وتعتبر أكثر الخالیا

  .واالنقسام والتكاثر

  

ً                         یمة، ویعد مخزونا وفیرا  من خالیا دم الحبل السري عند الوالدة، والمش-ب ً

  .ً                                                       وسهال للخالیا الجذعیة، وهي األقرب للتطبیق في الواقع الطبي 

 من أماكن متنوعة من جسم البالغین واألطفال، وهذه طریقة فیها - ج

خطورة، حیث یتم فصل الخالیا الجذعیة من أي جهاز أو عضو في الجسم، 

الف بحادث أو تشوه أو تقدم كالقلب والعضالت، ومن ثم إحاللها بدل النسیج الت

  .٢األعضاء ً                                                       السن، فتنمو وتتكاثر طبیعیا، وبذلك یستغنى عن عملیات زرع

 

                                                           

،تطبیقات الخالیا الجذریة لسمیر عباس ص ٩١الخلیة الجذعیة لخالد حامدي ص  )١(

أحكام الخالیا ،٦الخالیا الجذعیة لعبد العزیز السویلم وعبد المحسن الحجیلي ص ،٢٣

 .٢٥المزروع ص مزروع  عبد اإلله –الجذعیة دراسة فقهیة مقارنة 

 وجدي عبد. ،د االستنساخ الحیوي،٨١٣-٨١١اسماعیل مرحبا، .البشریة، دالبنوك الطبیة  ٢)

  : الموسوعة الحرة على الموقع االلكتروني ، ویراجع  ٧٩- ٧٥الفتاح سواحل  ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%AE%D٨٤%٩%D٨%٩A%D٨%A٩_%

D٨%AC%D٨%B٠%D٨%B٩%D٨%٩A%D٨%A٩.  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  .أسباب إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب الخامس

إن السبب الذي دعا إلنشاء بنوك الخالیا الجذعیة هو وجود العدید من 

 فاقا جدیدةاألبحاث التي أجریت على الخالیا الجذعیة التي كشفت أ

لعالج امراض سرطانات الدم وفقر الدم الالنسیجي وأمراض نقص المناعة 

الوراثیة الخلقیة وبعض األورام الصلبة وسرطانات العقد اللمفاویة أما 

االستخدامات المستقبلیة والمتوقعة فهي مرتبطة بعالج امراض عصبیة مثل 

جلد لعالج الحروق وآثار إصابات النخاع الشوكي واحتشاء عضلة القلب وانتاج ال

  )١( .الحوادث

عول العلماء على الخالیا الجذعیة وأبحاثها كعالج المستقبل للكثیر فقد 

  )٢( .من األمراض، وذلك لخصائصها البیولوجیة والتجددیة

نشاء البنك علي استخالص الخالیا الجذعیة من دم الحبل إتقوم فكرة 

 الخالیا الجذعیة القادرة علي إعادة  وهو یحتوي علي كمیة منبعد الوالدةالسري 

خالیا الدم والجهاز المناعي لدي المرضي المصابین بأمراض اللوكیمیا،  بناء

یجعله منفذا لعالج كثیر من األمراض وألن هذا  أخري من السرطان، مما وأنواع

الحصول علیه أثناء الوالدة، فالبد من حفظه في ظروف خاصة  الدم یتم

عالج كثیر من األمراض، ومن هنا نشأت فكرة بنوك خالیا دم  لالستفادة منه في

بعد أن حقق نقل دم الحبل السري نجاحا كبیرا في الكثیر  الحبل السري خاصة

  )٣(.من العملیات

                                                           

  http://www.jordanzad.com :االلكتروني موقع الیراجع  )١(

 http://www.aljazeera.net : االلكترونيموقعالیراجع  )٢(

 http://www.tabeebe.com :االلكتروني موقع الیراجع  )٣(

 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 ،وتكمن أهمیة هذه البنوك في إنتاج وتخزین ملیارات من الخالیا الجذعیة

ٕ                     لیها، واتاحة الفرصة وذلك لتغطیة كافة أغراض البحث والدراسات التي تجرى ع
  )١( .للعلماء من شتى أنحاء العالم بإجراء األبحاث على هذه الخالیا

 

  .المحاذیر المتوقعة من إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب السادس

من المحاذیر التي یتوقع وجودها من جراء إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة ما 

  :یلي

  

أطفال األنابیب، األمر الذي تشجیع وجود بیضات ملقحة من مشاریع  -١

 .سیسهل حصول البنوك على الخالیا الجذعیة

قیام مثل هذه البنوك بالتلقیح المتعمد لبیضة من متبرعة وحیوان منوي  -٢

 .من متبرع؛ بغیة الحصول على الخالیا الجذعیة

 تشجیع عملیات االستنساخ وتجرئ العلماء علیها، تحت غطاء -٣ -٣

 .االستنساخ ألجل أغراض طبیة

تسهیل الوصول إلى االستنساخ البشري إلیجاد إنسان كامل، فبعد أن  -٤

یستسهل الناس عملیات االستنساخ بإیجاد بیضة ملقحة تنمو لعدة أیام 

ألغراض العالج الطبي، فإن ترك هذه البیضات لتنمو ومن ثم إیجاد 

 .إنسان كامل لیس باألمر المستبعد

حصول على الخالیا تشجیع عملیات اإلجهاض من األطباء بغیة ال -٥

 .الجذعیة الموجودة في أنسجة وأعضاء الجنین

قیام تجارة عالمیة مربحة من جراء القیام ببیع الخالیا الجذعیة التي  -٦

یتم الحصول علیها بشكل أو بآخر، أو قیام بعض األفراد ببیع 

 .خالیاهم الجذعیة أو خالیا أبنائهم بغیة الحصول على المال

                                                           

  http://www.aljazeera.net:االلكتروني موقع الیراجع  )١(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

طباء بسرقة الخالیا الجذعیة من أجساد ال یستبعد قیام بعض األ -٧

  )١ (.المرضى دون علمهم، ثم یقومون ببیعها لمن یرید

  

 طرق حفظ الخالیا الجذعیة: المطلب السابع 

یمثل تخزین الخالیا الجذعیة من دم الحبل السري تقنیة جدیدة تقوم على 

 استعمال أخذ الدم الموجود في الحبل السري للجنین وتخزینه في بنك، بحیث یتم

  .الخالیا الجذعیة التي فیه في المستقبل لألبحاث أو العالج

 وتقسم هذه البنوك إلى نوعین، العامة التي تتبع مؤسسات حكومیة أو 

بحثیة أو جامعات، إذ یقوم األهل بالتبرع بدم الحبل السري لألبحاث التي حول 

ل علیه مستقبال أو وبعد التبرع بالدم ال یستطیع األهل الحصو الخالیا الجذعیة،

استعماله للعالج الشخصي، وهذه البنوك تكون مجانیة، وعادة ما یطلب من األم 

البحثیة لیتم أخذ الحبل السري مباشرة بعد  أن تلد في مستشفى تابع للمؤسسة

 .الوالدة بواسطة الخبراء المتخصصین التابعین للمؤسسة

ي الخاصة، وفیها یتم ما الخیار الثاني فهو بنوك خالیا دم الحبل السرأ

تخزین الخالیا الجذعیة من دم الحبل السري للشخص وتحفظ باسمه، وتكون هذه 

الخالیا في متناوله حیث یمكنه الحصول علیها مستقبال عندما یرید، وذلك لعالج 

وهذه الخدمة تقدم نظیر مبلغ محدد یتضمن مصاریف . أحد أفراد األسرة مثال

 .ار السنوات الالحقةجمع العینة وتخزینها على مد

ویشیر األستاذ المساعد في كلیة طب وایل كورنیل في قطر والدكتور في 

إلى أن مفهوم تخزین خالیا دم الحبل السري قائم  علم األورام الجزیئي رافع أراش

على حقیقة أن هذه الخالیا تحتوي على خالیا جذعیة یمكن استعمالها في العالج 

یات العلمیة الحالیة إلى أنه یمكن استعمالها في إذ تشیر المعط. أو األبحاث

فبعد أن یتم ). سرطان خالیا الدم البیضاء(عالج حاالت معینة من اللوكیمیا 

                                                           

  . بتصرف٨١٧إسماعیل مرحبا ص .  البنوك الطبیة البشریة، د)١(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ُ                                                                عالج هذه الحاالت عن طریق العالج الكیماوي واألشعة یكون قد قضي تماما 
على خالیا النخاع العظمي، ویحتاج الجسم إلى خالیا إلنتاج نخاع عظمي 

  .یمكن استعمال الخالیا الجذعیة كمصدر لهاجدید، و

إن عملیة التخزین تتضمن جمع ومعالجة وحفظ الخالیا الجذعیة بالتبرید،  

  )١(.حیث یمكن استعمالها الحقا لألبحاث العامة أو للعالج الشخصي

 :وملخص ذلك أن تخزین الخالیا الجذعیة وحفظها یمر بطریقتین

للعینة نفسها لنفس المولود حیث التخزین الشخصي  :الطریقة األولى 

یمكن الرجوع الي نفس العینة و استخدامها عند الحاجة إذا عرض طاريء طبي 

یتطلب ذلك لنفس المولود و یتطلب ذلك دفع رسوم لشركات تعنى بالتخزین و 

  الحفظ للعینات المأخوذة ویطلق علیها الحفظ ببنك خاص

وبة لحفظها عن طریق هي التبرع بالعینات المسح :الطریقة الثانیة

تدفع اي رسوم مقابل الحفظ ولكن تستخدم هذه   وال السلطات الرسمیة الصحیة

العینة من قبل اي مستفید آخر تتطابق انسجته مع العینة و یطلق علي ذلك 

  )٢(.الحفظ ببنك عام

یمكن تخزین دم الحبل السري بعد تجمیعه في بنوك متخصصة عن و

 -(سائل عند درجة حرارة منخفضة تصل إلىطریق وضعه في النیتروجین ال

عند تلك الحرارة المنخفضة یمكن االحتفاظ بالدم ). ْ                    مئویة تحت الصفر١٩٦

  )٣(.لفترات طویلة تصل إلى سنوات مع محافظة خالیاه على خواصها البیولوجیة

                                                           

  http://www.aljazeera.net:االلكتروني موقع الیراجع  )١(

  عبد الكریم قرملي  مقال للدكتور،جمیعا من الحبل السريحفظ الخالیا الجذعیة وت )٢(

 .http://www.avenue.com  : االلكتروني موقعالمنشور على     

 مختص بأبحاث الخالیا -الدكتور حمد محمد علي یاسین ، تخـزیـــــن دم الحبل السري)٣(

العدد كویتیة  منشور في جریدة الوسط ال، جامعة الكویت–الجذعیة مركز العلوم الطبیة 

 الموقع  یراجع،هـ١٤٣٥ رمضان ٠١م الموافق ٢٠١٤ یونیو ٢٩ األحد -  ٤٣١٣

  http://www.alwasatnews.com/news: االلكتروني 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ویؤكد العلماء انه یمكن تخزینه لالستعمال الشخصي أو التبرع به لمدة قد 

  )١( .اما ع٢٥الي  تصل

 

  .الفوائد العالجیة الستعمال الخالیا الجذعیة: المطلب الثامن 

تقوم فكرة االستفادة من الخالیا الجذعیة في عالج األمراض على اعتبار 

قدرتها أن تعطي كافة أنواع الخالیا واألنسجة مثل خالیا القلب والكبد والكلى 

داواة العدید من األمراض والدم والعظام والدماغ وبالتالي فإن مستقبلها في م

والتشوهات الخلقیة خاصة أنواع السرطان والبول السكري والفشل الكلوي أو 

ً                                                                    الكبدي أو بعضا من أمراض القلب أو الجهاز العصبي وآخرها ـ أقصد أمراض 

 فعند توفر الخالیا الجذعیة .الجهاز العصبي ـ هو األقرب في األبحاث هذه األیام

بة أو التي توقفت وظائفها وذلك بطریقة االستزراع تحل محل الخالیا المصا

   وحیث إن الطب الحدیث عجز عن عالج،الموضعي أو بطریقة الحقن الوریدي

كما  (،)العدید من هذه األمراض فإن الخالیا هي األمل بعد اهللا سبحانه وتعالى 

ا یمكن استخدام الخالیا الجذعیة في تطویر العدید من العقاقیر ومعرفة آثاره

ً                                                                    الجانبیة حیث یوفر ذلك وقتا وجهدا ویجنب الوقوع في العدید من األعراض  ً

كما أن للخالیا الجذعیة فوائد كبیرة . .الجانبیة بعد معرفتها على المستوى الخلوي

  Cell differentiation في الدراسات البیولوجیة خاصة في التمایز الخلوي

الیا الجنینیة والخالیا السرطانیة وعالقة ذلك وأوجه الشبه واالختالف بین الخ

  )٢( .وأسبابه أغواره للوصول إلى كنه معضلة السرطان وسبر

 

                                                           

 http://www.tabeebe.com :االلكتروني موقع الیراجع  )١(

 .١١، ١٥ ص،صالح بن عبد العزیز الكریم. د. ا،نظرة علمیة: الخالیا الجذعیة   )٢(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

وقد نقل الدكتور محمد البار عن مجلة الكلیة الملكیة لألطباء في عددها 

م، جدوال كمثال لمجاالت استخدام الخالیا الجذعیة في ٢٠٠١الصدر سبتمبر 

  .الحاضر والمستقبل

 وظیفة لمجموعة من الخالیا أو األنسجة أو األعضاء  في مجال إعادة-١

  .التالفة أو إحالل مجموعة محل أخرى

) الشلل الرعاش( ومثالها معالجة مرض باركنسون:  الخالیا العصبیة-أ

كذلك ) مرض الخرف( بحقن الدماغ بخالیا جذعیة عصبیة، أو معالجة الزایهامر

( ع الشلل إلنتاج عن خثرة بحقن خالیا عصبیة دماغیة أو معالجة بعض أنوا

، أو تحلل األنسجة العصبیة مثل مرض الضمور العضلي الناتج عن )جلطة

  .التصلب الوحشي للنخاع الشوكي

  .مثل القصور الشدید المركب في الجهاز المناعي:  الجهاز المناعي-ب

ووضع خالیا جذعیة على قالب غشائي لصنع جلد :  هندسة األنسجة- ج

  . أو أربطةأو عظام أو غضاریف

  . خالیا عضلیة مطورة من خالیا جذعیة لمعالجة الفشل الكلوي-د

  . خالیا كبدیة مطورة من خالیا جذعیة لمعالجة الفشل الكبدي- هـ

 خالیا جزر النجرهانس من خالیا جذعیة لمعالجة البول السكري من -و

  .النوع األول الذي یصیب األطفال عادة

ها المختلفة؛ لمعالجة مختلف أمراض  لصنع الخالیا الدمویة بأنواع- ز

  .الدم

وعادة ما تكون في ( ٕ                                        إلثارة واحداث عملیة مناعیة في المتلقي -٢

  )عملیات نقل خالیا جذعیة دمویة

 إلحداث تقبل في جسم المریض لألعضاء التي یمكن زرعها، وبالتالي -أ

  .تقلل من استخدام عقاقیر تثبیط المناعة، والتي لها مضاعفات كثیرة



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 إیجاد غریسة من الخالیا الجذعیة الموجهة ضد الخالیا السرطانیة -ب

لشخص مصاب بسرطان الدم أو أي سرطان آخر، وبحیث ال تصیب الخالیا 

  .السلیمة

 إیجاد غریسة موجهة ضد الخالیا المحتویة على فیروسات موجودة - ج

یمة في الجسم، وال یمكن القضاء علیها إال بالقضاء على خالیا الجسم السل

وبهذه القذائف الموجهة یمكن معالجة بعض أنواع الفیروسات مثل . األخرى

  .فیروس اإلیدز

 للحلول محل خالیا الجهاز المناعي عند تخربه بواسطة األمراض -د

  .المناعیة الذاتیة الشدیدة

 إلیجاد مجموعة من الخالیا الجذعیة المغیرة بواسطة هندسة الجینات -٣

  : ومثالهاوغرضها العالج الجیني،

  . نقص في أنزیم االدینوزین، والذي یصیب األطفال ویؤدي إلى وفاتهم-أ

وهي أمراض عدیدة تبلغ .  األمراض الوراثیة المنتقلة عبر جین واحد-ب

عشرة آالف مرض، ومنها ما هو وراثي سائد أو وراثي متنحي أو منتقل عبر 

  .كروموسوم

  . معالجة أنواع من السرطان- ج

    )١( . اإلیدز معالجة مرض-د

  

  

                                                           

 بتصرف ١٩ – ١٦محمد علي البار ص .  الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة، د)١(

 وما ٢٩ عبد اإلله المزروع ص –أحكام الخالیا الجذعیة دراسة فقهیة مقارنة . واختصار

  .بعدها



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  الحكم الشرعي لبنوك الخالیا الجذعیة : المبحث الثاني 

  : الحكم الشرعي إلنشاء بنوك الخالیا الجذعیة : المطلب األول 

إن الحكم في إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة تابع لمصدر جمعه لهذه الخالیا 

  :على النحو التالي 

 عها في بنوك الخالیا فإن جم،إن كان مصدر الخالیا الجذعیة مباحا

الجذعیة جائز لمشروعیة اجراء الدراسات واألبحاث علیها والعالج بها كما سیأتي 

 .الطلب التاليفي 

ً                                        وان كان طریق مصدر الخالیا الجذعیة محرما  فإن جمعها في بنوك ،ٕ

ً                                                 ویجب أن یكون إنشاؤها مشروطا بالشروط التي تضبط ،ً                     الخالیا الجذعیة محرما

 وتمنع اختالط األنساب ووقوع المحاذیر المترتبة على إنشائها عمل هذه البنوك
)١(.  

 

  :الحكم الشرعي الستعمال الخالیا الجذعیة في العالج: المطلب الثاني 

  . الحكم الشرعي لمصادر الخالیا الجذعیة:الفرع األول

هذه إن الحكم الشرعي الستعمال الخالیا الجذعیة في العالج تابع لمصدر 

ً                                                            ن كان مصدرها مباحا جاز العالج بها وان كان مصدرها محرما لم  فإ،الخالیا ًٕ
وقاعدة الشریعة أن ما حرم في منشأة ومصدره حرم التصرف " یجز العالج بها 

ٕ                                                                         فیه ـ وان كان نافعا عندئذ ـ ألن العبرة ومناط الحكم هو في نصدر تلك الخالیا 
 هو على النحو التاليو"  ولیس في الخالیا الجذعیة ذاتها ،ٕ                   والیة الحصول علیها

 :  

                                                           

  .٥١١ صإسماعیل مرحبا،.البشریة، دالبنوك الطبیة  )١(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  :ما كان مصدره اإلجهاض التلقائي / أ

  :واالستفادة من الخالیا الجذعیة من هذا المصدر ال یخلو من أحد احتمالین 

إذا أمكن الحصول على الخالیا الجذعیة من األجنة المجهضة تلقائیا :  األول 

ً          وبعیدا ، الوالدین  فیجوز االستفادة منه باذن،وأمكن االستفادة منها في العالج

  )١( .عن االستغالل والربحیة

إذا لم یمكن االستفادة منها في العالج فال یجوز استخدامها في العالج : الثاني 

  :وذلك ألمور 

 والمطلوب هو ،وال أنسجة میتةحـأن أنسجة هذه األجنة تكون في معظم األ١

   .األنسجة الحیة

عالیة في حاالت االجهاض ) وماتالكروموس( ـ أن نسبة الخلل في الصبغیات ٢

  . والیها یعزى االجهاض،التلقائي

  . )٢(ـ أنها مصحوبة بنسبة عالیة من التلوثات الجرثومیة ٣

                                                           

إعداد جمعیة العلوم الطبیة التابعة  ،  قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة اإلسالمیة)١(

عبد اإلله المزروع  .د ، أحكام الخالیا الجذعیة،٢/٢٧١لنقابة األطباء األردنیة  

، ٧٢ص،محمد علي البار . د،، الخالیا الجذعیة والقضایا االخالقیة والفقهیة١٢٦ص

م، ١٩٩٠هـ ١٤١٠شعبان : ، وتاریخ ٥٦قرار مجمع الفقه االسالمي بجده رقم  : یراجعو

 وقرار ،م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ في شوال ،والمجمع الفقهي االسالمي المنعقد بمكة المكرمة

ومجلة مجمع الفقه ،هـ ٢٠/٦/١٤٠٧، وتاریخ ١٤٠ رقم ،العلماء بالسعودیة هیئة كبار

 توصیات الندوة الفقهیة الطبیة الخامسة المنبثقة عن ٣/٢٠٦٧االسالمي العدد السادس 

 ."زراعة األعضاء " الطبیة بعنوان المنظمة االسالمیة للعلوم 

 أحكام االجهاض في الفقه ،١٢٥عبد اإلله المزروع ص.  د، أحكام الخالیا الجذعیة)٢(

إسماعیل مرحبا . د،، البنوك الطبیة البشریة٦١١ ص،راهیم بن محمد قاسمبإ. د،االسالمي

 .٨٢٥ص



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

واالستفادة من الخالیا الجذعیة : ما كان مصدره المشیمة والحبل السري /ب

  :جائز لعد أمور  المستخرجة من هذا المصدر

  .تصرفعدم وجود محاذیر شرعیة في ذلك ال_ 

 فاالستفادة منها أولى السیما مع ما ثبت لهذه ،أم مآل هذه األجزاء إلى التلف_ 

، إذ مصیرها الى التلف بعد الوالدة وال ضرر )١(الخالیا من قدرات عالجیة كبیرة 

، وصرحت به بعض المجامع )٢(على األم وال ولدها من جراء االنتفاع بهما

  . )٣(الفقهیة 

  :ة وأعضاء البالغین واألطفال على التفصیل التاليما كان مصدره انسج/ ج

  :ما كان مصدره أنسجة وأعضاء البالغین : أوال 

وال یخلو استئصال األنسجة الستخراج الخالیا الجذعیة من أنسجة البالغین من 

  :أحدى حالتین 

استئصال األنسجة لغرض استخراج الخالیا الجذعیة ومن ثم : الحالة األولى 

لمریض نفسه جزء من عین الیمكن الرؤیة بها لمعالجة العین زراعتها في ا

األخرى لنفس المریض أو نخاع العظم ألحد المرضى ثم یحقن بها المریض ذاته 

  :ألجل عالجه فحكم هذه المسألة الجواز بشروط 

  .وجود الحاجة لذلك/١

                                                           

 قرار مجمع الفقه  :یراجع، و١٧٢ ص، المزروعااللهعبد .  د،أحكام الخالیا الجذعیة) ١(

هـ، مجلة الفقه االسالمي التابع لرابطة العالم ١٤٢٤سالمي في الدورة السابعة عشر اإل

 .٢٩٤ العدد السابع عشر ص،االسالمي

  ٨٢٦ ص،إسماعیل مرحبا. د، البنوك الطبیة البشریة)٢(

ر هـ دیسمب١٤٢٤ في شوال ،قرار المجمع الفقهي االسالمي بمكة المكرمة: یراجع ) ٣(

 .م٢٠٠٣



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  .أمن الخطر في نزع ذلك النسیج/٢

  . )١(أن یغلب على الظن نجاح تلك الزراعة /٣

استئصال األنسجة لغرض استخراج الخالیا الجذعیة لزراعتها في : الحالة الثانیة 

  :شخص أخر وهو على ثالثة أضرب 

أن یؤدي هذا االستئصال لذلك النسیج إلى تعطیل وظیفة : الضرب األول 

كاسئصال  ، أو إلى مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة،أساسیة من وظائف الجسم

ما أو أن یكون ذلك االستئصال من أنسجة الدماغ وحكمه أنسجة القرنیتین كلیه

   .مطلقا )٢(التحریم 

                                                           

 .١٧٨ـ ١٧٦  ص،عبد اإلله مزروع  المزروع. د، أحكام الخالیا الجذعیة)١(

قرار هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة : وبهذا صدرت قرارات مجمعیة عدیدة منها     

 قرار ،هـ٦/١١/١٤٠٢ في ٩٩ قرار رقم ،٧/٤٢ أبحاث هیئة كبار العلماء ،السعودیة

، الدورة ٤/٠٨/٨٨ د ١ابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي رقم اإلسالمي الت= =مجمع الفقه

 ، العدد الرابع، مجلة مجمع الفقه االسالمي،هـ٢٣/٦/١٤٠٨ـ١٨الرابعة في الفترة من 

 وقرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته الثامنة بمكة المكرمة ،١/٥٠٩

جمع الفقه االسالمي التابع لرابطة  قرارات مجلس م،هـ٧/٥/١٤٠٥ـ٢٨/٤في الفترة من 

 في الدورة ٢/٦، وقرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث رقم ١٤٧العالم االسالمي ص

السادسة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث المنعقدة في مقره بالمركز الثقافي اإلسالمي 

-htt://www.e .هـ ویراجع الموقع٣/٦/١٤٢١ـ٢٨/٥بدبلن في الفترة 

cfr.org/ar/index.hph?articleid=٢٧٤ 

، وقد صدرت بذلك توصیات ١٨١  ص،عبد اإلله المزروع. د، أحكام الخالیا الجذعیة )٢(

قرار محمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر : من هیئات مجمعیة عدیدة منها 

  مجلة،هـ٢٣/٦/١٤٠٨ـ١٨في الدورة الربعة في الفترة من ٠٨/٨٨/ د١االسالمي رقم 

، قرار مجمع الفقة االسالمي التابع لرابطة ٥١٠ـ١/٥٠٩الفقه االسالمي العدد الرابع 

 ،هـ٧/٥/١٤٠٥ـ٢٨/٤= =العالم االسالمي  في دورته الثامنة بمكة المكرمة في الفترة من 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

أن یؤدي ذلك االستئصال إلى تعطیل جزء من وظیفة أساسیة : الضرب الثاني 

 واختلف ،كاستئصال من قرنیة إحدى العینین لمن یبصر بعینین اثنتین

  :المعاصرون في هذه المسألة على ثالثة أقوال 

، والقول الثاني )١(منع وهو مقتضى قول من یمنع التبرع باألعضاء القول األول ال

  :وهو ما جاء في قرارات المجامع الفقهیة بشروط  )٢(الجواز 

أن یكون زرع ذلك النسیج هو الوسیلة الطبیة الوحیدة الممكنة لمعالجة المریض - 

  .المضطر

  . غالباأن یكون نجاح كل من عملیتي النزع والزرع محققا في العادة أو- 

  .)٣(أن ال یعود ذلك بالضرر على المتبرع _ 

                                                                                                                                           

،وبیان مجمع ١٤٧قرارات مجلس مجمع الفقه االسالمي التابع لرابطة العالم االسالمي ص

ألزهر في المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث االسالمیة باألزهر البحوث االسالمیة با

 قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث رقم ،هـ١٤/٣/١٤٣٠ـ١٣المنعقد في الفترة من 

 في الدورة السادسة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث المنعقدة في مقره بالمركز ٢/٦

  :هـ ویراجع الموقع ٣/٦/١٤٢١ـ٢٨/٥الثقافي اإلسالمي بدبلن في الفترة 

. htt://www.e-cfr.org/ar/index.hph?articleid=٢٧٤ 

قضایا فقهیة : ، ویراجع ١٨٤ ص،عبد االله مزروع المزروع.  د، أحكام الخالیا الجذعیة)١(

.  د،، المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة٦٧ص، للسنبهلي،معاصرة

ـ ١/٤٦٤،٤٩٣، مجلة مجمع الفقه االسالمي العدد الرابع ٢/٩٩محمد عبد الجواد النتشة  

٥٠٤. 

 .١٩١ص،عبد االله مزروع المزروع.  د،أحكام الخالیا الجذعیة) ٢(

محمد نعیم .  د، حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة)٣(

= األشقر  عمر . ، دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، د١١٩یاسین  ص

 ،٢٩٤ص،مجلة المجمع الفقهي االسالمي العدد السابع عشر:ویراجع   ،١/٣٠٨=



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

أن ال یؤدي استخالص هذه الخالیا إلى تعطیل أي جزء من : الضرب الثالث 

 كأن یتم استخالصها من جزء یتجدد كالدم ونخاع ،وظائف الجسم األساسیة

  .)٢(مطلقا )١( والحصول على الخالیا الجذعیة من هذا الوجه جائز،العظم

  : كان مصدرة أنسجة وأعضاء األطفال ما:  ثانیا

" ناقصي األهلیة " واستخراج الخالیا الجذعیة من األطفال ومن في حكمهم 

  :كالمجانین ونحوهم جائز بشروط 

  .أذن الولي بذلك_

  .أن یكون ذلك االستئصال محققا لمصلحة شرعیة معتبرة_

  .)٣(أن ال یكون في ذلك االستئصال ضرر علیهم _ 

 الخالیا الجذعیة المأخوذة من البالغین واألطفال على حد سواء فیجوز استخدام

 إذا عبر الشخص موضوع البحث أو التجربة عن ،من خالیا أنسجة البالغین

 وكان أخذها من ال یشكل ، وموافقة ممثله الشرعي إذا كان طفال،قبوله لذلك

                                                                                                                                           

، بیان المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث االسالمیة ٧/٤٢أبحاث هیئة كبار العلماء 

، مدى مشروعیة االنتفاع بأعضاء االدمي حیا أو میتا في ١/٤٦باألزهر مجلة األزهر 

 .١٠٦  ص،طلب عبد الرزاق حمدانعبد الم.الفقه االسالمي، د

 .٢٠٥ـ٢٠١ ص،عبد االله مزروع المزروع.  د، أحكام الخالیا الجذعیة)١(

، ٧/٤٢، ابحاث هیئة كبار العلماء ١/٥٠٩مجلة مجمع الفقه االسالمي العدد الرابع  )٢(

 . ١/٤٦مجلة األزهر 

 المجمع الفقهي  قرار،٢٠٨عبد االله مزروع المزروع ص.  د، الجذعیةا أحكام الخالی)٣(

 مجلة المجمع الفقهي االسالمي في الدورة ،االسالمي التابع لرابطة العالم االسالمي

 .٢٩٤هـ العدد السابع عشر ص١٤٢٤السابعة عشر 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

وكان  ، وأمكن تحویلها إلى خالیا عالجیة ذات فائدة لشخص مریض،ضررا علیه

  .  )١(االستخدام یحقق مصلحة عالجیة معتبرة 

أو الفائض من عملیات ،ما كان مصدره الجنین الباكر مرحلة البالستوال/د

   : وفیه قوالن،التلقیح االصطناعي

ذهب بعض العلماء إلى جواز االفادة من الفائض الجائز المعد : األول 

  .)٢( الوالدینلإلتالف في العالج واألبحاث العلمیة المباحة بإذن

على مشروعیة االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة عند : وهذا بناء أوال 

أي في )  البالستوال ،الكرة الجرثومیة( وصول الجنین إلى مرحلة الكیسة األریمیة 

 فأنه یشرح في المختبر تحت المجهر وتكشط الخالیا الجذعیة عن ،الیوم الرابع

عوامل مساعدة  تنمى في وسط خاص یحتوي على و،السطح الداخلي لألرومة

 ثم تحقن ،وتبقى في هذا الوسط إلى أن تتكاثر وتبلغ المالیین )٣(على النمو

مباشرة بالجزء المصاب كالحبل الشوكي مثال ولدى استقرار الخالیا الجذعیة في 

                                                           

م، ٢٠٠٣هـ دیسمبر ١٤٢٤ في شوال ،  قرار المجمع الفقهي االسالمي بمكة المكرمة)١(

عبد االله .  د،احكام الخالیا الجذعیة، ٨٢٦إسماعیل مرحبا  ص.د،البنوك الطبیة البشریة

محمد . ، الخالیا الجذعیة والقضایا االخالقیة والفقهیة د٢٠٨ـ ٢٠١مزروع المزروع ص

 .٦٦ـ ٦٤علي البار ص

 مجلة ،م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤قرار المجمع الفقهي الفقهي االسالمي بمكة المكرمة في شوال  )٢(

 في زراعة نتفاع بهین وحكم االحقیقة الجن: ، ویراجع ٢٩٤مع الفقه االسالمي،صمج

، قضایا طبیة معاصرة ١٢٠ـ١١٩صمحمد نعیم یاسین،. األعضاء والتجارب العلمیة، د

، جمعیة العلوم الطبیة التابعة لنقابة األطباء في ضوء الشریعة االسالمیة

  .٢٢٦ـ٢/٢٢٤األردنیة،

وبیان حكمها الشرعي  بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب )٣(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط االلكتروني ٣٢٧م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

، )١(مكانها المطلوب وكأنها تقوم بتشكیل الحبل الشوكي ألحد األجنة في الرحم 

ذا بناء على الرأي الشرعي عند فقهاء المذاهب في حكم اللقیحة قبل دخولها وه

  .في الرحم

عن مسألة صریحا          ً  ال تجد نصا     في كتب فقهاء المذاهبفعند البحث

 للتجارب باستخدامهاحكم التصرف في اللقیحة قبل زرعها في الرحم، وذلك 

ه المسألة من النوازل  هذالعتباروالعالج، كأخذ الخالیا الجذعیة منها، وذلك 

المستجدة التي لم توجد في عصرهم، فكان ال داعي ألن تبحث في زمانهم، إال 

ما یدل على جواز  )٢(المذاهب أنه یمكن أن یستشف من بعض أقوال فقهاء 

فكما لم یجعل بعض العلماء معتبرة شرعا حرمة  التصرف فیها، وأنه لیست لها

حمها ما لم  ر  فيازوا للمرأة أن تجهض ماللبویضة المخصبة حرمة معتبرة، فأج

فإنه یكون ) أي قبل األربعین یوما األولى(یتخلق منه شيء، أو لم ینفخ فیه الروح

منها،  الجذعیة الخالیا ألخذ اللقیحة استخداممن باب أولى القول بجواز 

فالغالبیة من الحنفیة  )٣(للتجارب والعالج، بدل أن تترك للتلف ا ستخدامهوا

ون إجهاض الجنین قبل أن یبدأ بالتخلق، فإذا أخذ الجنین بالتخلق فال یجوز یبیح
                                                           

  .٣٨٢ـ٣٨١ ص،هاني رزق الجینیوم البشري وأخالقیاته: نظرا)١(

  .١/٢٥٨، كشاف القناع ٤/١٠٠، تحفة المحتاج  ٨/٣٧٦البحر الرائق  )٢(

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )٣(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  :،  راجع الرابط اإللكتروني ٣٢٩م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

باسالمه، اإلسالم والمشكالت الطبیة المعاصرة، ندوة رؤیة : وممن قال بذلك من المعاصرین

 المجهضة من األجنة ةاالستفاداسالمیة لزراعة بعض األعضاء التناسلیة، بحث بعنوان 

واألشقر، االسالم  ،١٩١ التجارب، ص جراءٕ  اعضاء ولیات زراعة األعم في والفائضة

والمشكالت الطبیة المعاصرة، ندوة اسالمیة لزراعة بعض االعضاء التناسلیة، بحث 

 من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة االستفادة :بعنوان

  ٣٩٧،٤٢٩ء، صاالعضا



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

یباح اإلسقاط بعد الحمل ما : "في فتح القدیرفقد جاء التعرض له من دون عذر، 

امرأة عالجت في اسقاط ولدها ال : "و في البحر الرائق )١ (.لم یتخلق شيء منه

 استنزالیباح للمرأة أن تعالج في  " قیلو، )٢( "تأثم ما لم یستبن شيء من خلقه

أما بالنسبة  ,  ٕ  ◌)٣(عضو الدم، ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم یخلق له 

وذهب )٤( للمالكیة فقد ذهب بعضهم إلى إباحة اإلجهاض قبل األربعین یوما

كما ویمیل  )٥(الشافعیة إلى أنه یجوز للمرأة أن تسقط جنینها ما دام علقة 

والذي یستنتج من بعض  ،)٦(  یوماإلقاء النطفة قبل األربعینالحنابلة إلى إباحة 

 في الوقت الذي یجوز فیه اإلسقاط، أن منهم اختالفهمأقوال فقهاء المذاهب، مع 

من ذهب إلى جواز أن تسقط المرأة جنینها قبل العلوق، ومنهم من أجازه قبل نفخ 

 الحرمة للقیحة تباراع، أي في األربعین یوما األولى، فیفهم من ذلك عدم الروح

واذا كان للمرأة إباحة اإلجهاض في هذه المراحل  .اختالفهافي هذه المراحل على 

قبلها                                               ً   عند بعض فقهاء المذاهب، فإن اإلباحة تشمل ما كان   اختالفهاعلى 

 وبذلك فال حرمة لها شرعافي حكمها اللقیحة قبل زرعها في الرحم، ویكون داخال 

تجارب العلمیة، ألنه ال قیمة لها، فهي لم یتخلق لها باستعمالها للتطبیب وال

كما وأن األكثریة من العلماء المشاركین في  .عضو، ولم تأخذ الشكل اآلدمي

الندوة االسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة كان رأیهم القول بجواز استعمال 

                                                           

  .٣/٣٨٠شرح فتح القدیر  )١(

  .٨/٢٣٣ الرائق البحر )٢(

  .١/٥٠٠حاشیة ابن عابدین  )٣(

  .٣/٢٢٥الخرشي على مختصر سیدي خلیل  )٤(

: " ٤٤٣ـ٨/٤٤٢قد قال في نهایة المحتاج و ،٤/١٠٠ تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٥(

  ".وجوازه قبلهوالراجح تحریمه بعد نفخ الروح مطلقا 

وألنثى شرب دواء مباح إللقاء " :، حیث قال البهوتي رحمه اهللا١/١٢١دقائق أولي النهى  )٦(

ویجوز : " ١/٢٥٨وأیضا في كشاف القناع ،" الحرمة  نطفة إذ األصل الحل حتى یرد

لیس فیه  إذا أسقطت ما: " ٩/٥٣٩وجاء في المغني ."شرب دواء مباح إللقاء نطفة 

  ."نعلم أنه جنین صورة ادمي فال شيء فیه ألنا ال 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

وأنه لذلك  اللقیحات الفائضة عن الحاجة، وأن هذه اللقیحات لیس لها أي احترام

  .قبل ان تغرس في جدار الرحمال یمتنع إعدامها بأي وسیلة 

المصالح المترتبة على االستفادة من الخالیا الجذعیة من : وثانیا 

  : اللقیحات الفائضة عن التلقیح االصطناعي وهي كالتالي 

                                    ً            الخالیا الجذعیة الجنینیة التي مصدرها   اللقیحات استخدامإن في /١ 

لهم من هالك األنفس، إذ أثبتت هذه الخالیا ٕ        انقاذا ة لألحیاء، والفائضة مصلح

 القلبي، وقد تبین أن حقن خالیا جذعیة جنینیة االحتشاءمقدرتها على معالجة 

بشریة كانت قد تمایزت إلى خالیا قلبیة، تساعد إذا ما حقنت في وقت مناسب 

من انسداد أحد یعانون   القلبي، وذلك للمرضى الذیناالحتشاءعلى الشفاء من 

 بدوره إلى توقف ترویة الناحیة االنسداد هذا الشریانین اإلكلینیین، الذي یؤدي

ویؤدي ذلك إلى استموات بعض الخالیا التي تحیط وتلي الوعاء المسدود، 

   )١ (.القلبیة بسرعة العضلیة

االصطناعي                                                 ً تعد اللقیحات الفائضة عن الحاجة في عملیات التلقیح  /٢

 للعالج لم تكن موجودة من قبل، جدیدة                     ً تطبیب، فقد فتحت آفاقا   للمصدرا مهما

وقد أثبتت هذه الخالیا كفاءتها على قدرتها الفائقة في عالج كثیر من األمراض 

المستعصیة، كعالج الشلل الناجم عن إصابة النخاع الشوكي، وعالج داء 

                                                           

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )١(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط االلكتروني ٣٢٩م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨ 

اإلسالم والمشكالت الطبیة المعاصرة، ندوة بعنوان رؤیة اسالمیة لزراعة بعض :ویراجع =

 اكتوبر ٢٣فق هـ، الموا١٤١٠ربیع األول،  ٢٣األعضاء البشریة، المنعقدة بتاریخ 

ینیوم البشري جل ا،١/٣١٢  قضایا طبیة معاصرة، ندوة اإلنجاب،٦٤٧م، ص١٩٨٩

  .٣٨٤ص هاني رزق وأخالقیاته، 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

لسرطان، ختلف أنواع اوعالج م ) الشلل الرعاش(السكري، وعالج داء باركنسون

  )١ (.لفشل الكلوي أو الكبديومعالجة أمراض متعددة منها ا

ً                                                             أن كثیرا من أوجه االستفادة من تلك البویضات في استخراج الخالیا /٣ 

 أو تقع في رتبة الحاجات التي تنزل ،الجذعیة إما أن تقع في رتبة الضروریات

 كما أن ،جلها وما دامت كذلك فإنه یجوز انتهاك المحظورات أل،منزلة الضرورة

استخراج هذه الخالیا من البویضات یقصد به معرفة األدویة والعالجات لمختلف 

، فقد قرر األصولیون أن )٢( وهذا فیه رفع للعسر والحرج عن الناس ،األمراض

 وأن المشقة ،)٤( وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة،)٣(الضرورات تبیح المحظورات

  . )٥(تجلب التیسیر 

ذ  أن هذا إ هذه اللقیحات فیه مصلحة للعلم وطالبه، داماستخإن /٤

البشر، مما یؤدي بحال   واسعة لما یناط به المصلحة لبنياالستخدام یفتح أفاقا

،  لإلستطبابات التي تخدم الجسد اإلنساناستخدامهاهذه التجارب إلى كثرة 

علمي، والشریعة اإلسالمیة لیس فیها ما یمنع من القیام بأي تجربة أو بحث 

مهما كانت النتائج المترتبة علیه، ومهما كان الدافع إلى تلك التجربة أو ذلك 

  )٦ (. یلحق بالفرد وبالمجتمعً              المتوقعة ضررا                         ً البحث، إال أن تكون النتیجة  

                                                           

 والقضایا البار، الخالیا الجذعیة، ٣٦٩صهاني رزق الجینیوم البشري واخالقیاته،  )١(

  .١٥ص محمد علي البار . د األخالقیة والفقهیة،

  ـ٧٢عبد االله مزروع المزروع  ص. د،أحكام الخالیا الجذعیة ٢

 .٨٥ ص، البن نجیم،، األشباه والنظائر٨٣ص، للسیوطي،األشباه والنظائر)  ٣(

 .٨٨ص، للسیوطي،، األشباه والنظائر٢/٢٤المنثور في القواعد،  للزركشي  )  ٤(

 .٧٦ ص، للسیوطي،، األشباه والنظائر٣/١٦٩المنثور في القواعد، للزركشي )  ٥(

ا الشرعي  بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمه)٦(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  :، راجع الرابط اإللكتروني ٣٣٠م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ذهبت بعض المجامع الفقهیة إلى تحریم االنتفاع بالفائض من : الثاني 

حصول منها على الخالیا  وعلیه فال یجوز ال،عملیات التلقیح االصطناعي

  )١ (.الجذعیة

وذلك بناء على المفاسد المترتبة على استخدام الخالیا الجذعیة من 

  : اللقیحات الفائضة من التلقیح االصطناعي وهي كالتالي

 یع وب،العبث والتالعب باللقیحات الفائضة بحجة استعمالها في العالج/١

ا من اللقیحات الفائضة، وتنمیتها وشراء الخالیا الجذعیة الجنینیة بعد تحصیله

ألصحابها  طائلة بهذه الخالیا تدر أمواال                 َّ           في حقول خاصة، إذ   إن االتجار 

الغربیة التي ال تقیم للكرامة اإلنسانیة في مثل هذه األمور أي وخاصة في الدول 

وزن ففي بریطانیا مثال أقامت الحكومة البریطانیة بنكا لصنع وتخزین وبیع 

  )٢ (.خالیا الجذعیةخطوط من ال

بعد أخذ الفائضة عن الحاجة اللقیحة المخصبة ٕ       واتالف قتل ووأد /٢

الخالیا الجذعیة منها، إذ ال تستطیع اللقیحة هنا من متابعة سیرها ألن تكون 

   .في المستقبلجنینا 

  
                                                           

، قضایا طبیة معاصرة في ضوء ٣/٢١٥٢ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد السادس )١(

ندوة  ،٢/٢٧١الشریعة اإلسالمیة من إعداد جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة األردنیة 

، الحدود ٦٧٠ـ٦٧٤ هـ ص١٤٠٧الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة، شعبان، 

. خالیا،دالشرعیة واألخالقیة واإلنسانیة لبحوث الخالیا الجذعیة المستخدمة في العالج بال

  .٩٦العربي أحمد بالحاج ص

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )٢(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط اإللكتروني ٣٣٠م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

  ٥٠ ص،١٢٧ مجلة الثقافة العالمیة العدد ،موضوع ثورة الخالیا الجذعیة: ویراجع 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  : ویرد على تلك المفاسد بما یلي 

 بها ال ینشأ عن إن مشكلة العبث والتالعب:  األولى ةالمفسدلرد على ا/١

ممارسته، وحقیقة األمر أن كل مباح   في االنحرافذات التصرف، وانما عن 

ٕ                              للتحریم وانما یكون حافزا ألخذ یمكن أن یساء استعماله فال یكون ذلك سببا 
العلمیة عند التنفیذ، فال یمكن أن یقال بأن جمیع األعمال الطبیة االحتیاطات 

 تعمالهااسكن أن یساء یمة، مع أن معظمها التي محلها الجسد اإلنساني محرم
 فال یقبل البیع والشراء فهو ملك هللا تعالى اهللا جسم اآلدمي كرمه كما أن )١(

  )٢(  a b p Z       ̀ _ ]: تعالى قال تعالى 

  :الرد على المفسدة الثانیة من عدة جوانب /٢

ا  ال یصح اطالق مصطلح القتل على اللقیحة بعد أخذ الخالی: أوال 

الفعل  : "ف الفقهاء القتل بأنه رع فقد ،الجذعیة منها، فالقتل غیر متحقق

واللقیحة في هذه األثناء لم تنفخ فیها الروح بعد، )٣( "المؤدي إلى خروج الروح

ٕ                    وان أدى أخذ الخالیا وعلیه فال  یعد ذلك قتال  غیر متحقق هنا فمسمى القتل 

   )٤ (.واالغتذاءفقدانها خاصیة النمو الجذعیة الجنینیة من اللقیحة المخصبة إلى 

                                                           

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )١(
الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة 

  : راجع الرابط االلكتروني ٣٣٠م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 
https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

  .١١٠ص محمد نعیم یاسین . ،دأبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة:ویراجع 
  ٧٠یة آلمن ا ،سورة االسراء )٢(
  .٢/١١٤٧ كشاف القناع ،٤/٥٦٠مغني المحتاج  )٣(
 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )٤(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 
  :ابط اإللكتروني  راجع الر٣٣٠م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  
أحكام الخالیا ،٩٨ صمحمد نعیم یاسین . ،دبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة أ

 ابن  قال ٢/٣٩٨ المغني  :،  ویراجع٦٠عبد اإلله مزروع المزروع ص. الجذعیة،د
= نفخ الروح ال یكون الجنین نسمة، فال یصلى علیه أن قبل : "قدامه ـ رحمه اهللا ـ 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 باالستفادةأن طبیعة ما یجري في المستشفیات والمختبرات الطبیة : ً      ثانیا

من الخالیا الموجودة في اللقیحات الفائضة عن الحاجة هو تركها حتى تموت، 

وبمعنى آخر إلى أن تنتهي فترة صالحیة الخالیا الموجودة داخل اللقیحة، 

دئذ غیر صالحة للنمو والبقاء، وهذا یكون خاصة في البالد فتصبح خالیاها عن

 من اللقیحات هذه للتجارب، أو التي ال تملك اإلمكانیات من االستفادةالتي تحرم 

أیهما أولى أن  ف، التي تأهلها إلجراء مثل هذه التجاربالالزمة والمعدات اآلالت

ئدة، أم أن یستفاد منها تترك هذه اللقیحات بهذه الصورة حتى تنتهي وتموت بال فا

أمراضهم، وخاصة بعض األمراض التي تستلزم هذا العالج،  من لتطبیب األحیاء

ومختلف أنواع الشذوذات الخلقیة والعدید العدید كمعالجة مختلف أنواع السرطان، 

 الفشل الكلوي أو الكبدي، أو فشل وظیفة من األمراض مثل البول السكري و

  . )١(القلب

الف البویضة المخصبة یمكن أن یرخص فیه، وذلك في سبیل إن إت: ثالثا

تحصیل منافع معتبرة، إذ إن اتالفه ال یستلزم كشف العورة، وال یسبب معاناة 

جسدیة للمرأة التي أخذت منها البویضة، وذلك على افتراض أن الحصول على 

البویضة من المرأة والمنوي من الرجل كان بقصد إجراء عملیة التلقیح 

صطناعي، ثم بدا لصاحبي اللقیحة أن یتبرعا بها بغرض التجارب والعالج، اال

ولذلك فإن حكم التصرف فیها لهذا الغرض هو الجواز كما ذهب إلى ذلك بعض 

كما أن طبیعة اللقیحات الفائضة عن الحاجة أنها في ، )٢(المعاصریناء من العلم

                                                                                                                                           

عن  ٧٥٣ص ،في نیل األوطار _ رحمه اهللا  _  وما نقله الشوكاني،"والدم كالجمادات =
إنما یغسل ألربعة أشهر :" الصالة على السقط والطفل قوله اإلمام الشافعي تحت مسألة 

  "ٕ                                                     إذ یكب في االربعین الرابعة رزقه وأجله وانما ذلك للحي 

  .١٥ص محمد علي البار . د  والقضایا األخالقیة والفقهیة،الخالیا الجذعیة)١(

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )٢(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  :ویراجع الرابط اإللكتروني ٣٣١م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

٦٤٣٤/٣٧٤٨/viewFile/article/DirasatLaw/jo.edu.ju.journals://https=   



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ة، فقد ال یمكن بالشرع وضع لو تركت فیه لتوقفت عن النمو والتطور وفقد الحیا

أن تجعل في وضع تتمكن فیه من النمو والتطور لتتأهل لنفخ الروح، ویقصد 

بعدم اإلمكان بالشرع أن ال یسمح الشرع بوضع اللقیحة في الظرف الذي یمكنه 

من التطور، فاستحال من الناحیة الواقعیة غرسها في رحم الزوجة صاحبة 

بویضتها، أو خیف علیها الهالك من الحمل، البویضة، كما لو توفیت بعد تلقیح 

 .)١( فاللقیحة هنا اعتبرت في حكم الفاسدة، وال یعتبر التصرف فیها افساد لها

یستفیدوا أن أن األطباء استطاعوا ف       ً  یعد قتال    على افتراض أن ذلك: رابعا 

  دورة وبدون التأثیر على،التأثیر على خالیاها بالتلفمن البویضة الملقحة بدون 

اللقیحة في نموها بالمستقبل، فعند إجراء عملیة التلقیح االصطناعي حیاة 

ن ما یعرف المنوي والبویضة وتكووحصول اإلخصاب بین الحیوان  الخارجي

- ٤-٢ هذه البویضة باالنقسام الفتیلي، فتصبح الخالیا أبالبویضة المخصبة، تبد

ب المختص بالخالیا ، وعند وصولها إلى مرحلة الثمان خالیا، یأخذ الطبی٨-٦

الجذعیة خلیة واحدة من الخالیا الثمان، ویعمل على تحویلها إلى خالیا جذعیة 

جنینیة، بدون أن یصاب الجنین بأي أذى، ثم یقوم یتنمیتها واإلكثار منها، مكونا 

إلى الخالیا الجذعیة الجنینیة في أي وقت لكي یتحول ا للخالیا بذلك خط

ذي یكون جاهزا إلى الخالیا المتخصصة المحتاج الالمتخصصة المحتاج إلیها 

إلیها، وأما بالنسبة لوضعیة البویضة المخصبة التي تبقى بها سبع خالیا فإنها 

                                                                                                                                           

محمد نعیم . د ،أبحاث فقیه في قضایا طبیة معاصرة : كالدكتور محمد نعیم یاسین، راجع= 

  .١١٨صیاسین 

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )١(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط اإللكتروني ٣٣١م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

  .٩٩صمحمد نعیم یاسین . د ،أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة: راجع 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

بدون  حدثتنمى، وتتم نموها بشكل طبیعي، ثم تغرس في رحم األم، وهذا كله ی

  )١ (.قتل البویضة الملقحة أو تعریضها لألذى

ٕ                  واجراء التجارب ها في العالجستفادة من یتبین جواز االوبعد هذا البیان
  .أعلمتعالى  واهللا ، عند الضرورة أو الحاجة إلیهاعلیها

التلقیح (ما كان مصدره الخالیا الجذعیة الجنینیة المستفادة من ) هـ 

  :وهذا المصدر له صورتان  )  المتعمد 

ن ولها التلقیح المتعمد بین البویضة والحیوانات المنویة بین زوجی: األولى 

حالتان فإما أن یكون التلقیح المتعمد حال قیام الزوجیة أو بعد انتهاء عقد 

  : بشروط )٢( فأما إن كان حال قیام الزوجیة فإنه جائز،الزوجیة بوفاة أو طالق

 .أن توجد الحاجة - 

أن یقوم بهذا التلقیح مختصون ثقات على أن یقدم في ذلك الطبیبة  - 

 فإن لم توجد فالطبیب ،یر المسلمة الثقة فإن لم توجد فغ،المسلمة الثقة

 . فإن لم یوجد فغیر المسلم الثقة،المسلم الثقة

 .أن یكون برضا الزوجین - 

 .)٣(أن توجد الضمانات الكافیة بعدم اختالط األنساب - 

                                                           

  .٣٣١، ص٣٤٨ العدد ، عالم المعرفة، الخلیة الجذعیة)١(

وهو قول جمهور الباحثین المعاصرین وعلى ذلك صدرت قرارات عدد من المجامع   ٢)(

 المسائل ،٧٩عبد اإلله مزروع المزروع ص. د،أحكام الخالیا الجذعیة: اجع  ر،العلمیة

، ١/١٩٢محمد عبد الجواد النتشة  . د،الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة

، قرارات مجلس المجمع الفقهي التابع ١/٥١٥مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثالث 

، الندوة الطبیة ١٦٦ولى حتى السابعة عشر صلرابطة العالم اإلسالمي من دورته األ

، قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة اإلسالمیة من ٣٥٠ ندوة اإلنجاب ص،الفقهیة

 ١٣٨و٩١ـ١/٩٠إعداد جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة األردنیة 

 .٧٩عبد اإلله مزروع المزروع ص.  د،أحكام الخالیا الجذعیة  ٣)(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ٕ                                                                      واما أن یكون التلقیح المتعمد بعد انتهاء عقد الزوجیة بوفاة أو طالق ففي 

الطالق فأن كان قبل انتهاء العدة أو  وفي حال )١ (حال الوفاة فهو محرم

بعد انتهء العدة فإذا كان قبل انتهاء العدة فإما أن یكون الطالق بائن أو 

ٕ                                                             رجعي فإن كان بائن فال یجوز وان كان رجعي فیشترط لجوازه موافقة 
، وأما إن كان بعد انتهاء العدة فمحرم وال )٢(الزوج ویعد ذلك رجعة لها 

  .یةیجوز النتهاء عقد الزوج

    .التلقیح المتعمد بین البویضة والحیوانات المنویة بین أجنبیین: الثانیة 

غرض ل ً      خصیصاجت فقد انت متبرعین لیسا زوجینوهذه اللقیحات من 

إجراء التجارب علیها، أو ألجل اإلستفادة منها  للعالج، وهي ناتجة من حیوان 

   )٣ (.منوي من متبرع، وبویضة من متبرعة

  :ي لالستفادة من الخالیا الجذعیة من هذا المصدر والحكم الشرع

إن االستفادة من الخالیا الجذعیة من التلقیح المتعمد تابع للحكم الشرعي 

  :للتلقیح المتعمد وهو كالتالي 

                                                           

، المسائل الطبیة المستجدة ٨٦عبد اإلله مزروع المزروع  ص. ة، دأحكام الخالیا الجذعی)  ١(

مجموع : ، ویراجع ١/١٨١محمد عبد الجواد النتشة  . د،في ضوء الشریعة اإلسالمیة

، الندوة ٢/٣١١الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة بالكویت 

 للعلوم الطبیة بعنوان ندوة اإلنجاب الطبیة الفقهیة التي عقدتها المنظمة اإلسالمیة

، الحاوي الكبیر ٣/١٠٤حاشیة ابن عابدین :  راجع ،، وهو ما قرره أهل العلم٣٥٠ص

 .٩/٢٤٥، الشرح الكبیر ١٠/٦١٤

 .٩٢ـ٩١ـ٩٠عبد اإلله مزروع المزروع ص.  د،أحكام الخالیا الجذعیة)  ٢(

ج والتجارب وبیان حكمها الشرعي  بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العال)٣(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  :  راجع الرابط اإللكتروني ٣٣٣م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  
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االستفادة من الخالیا الجذعیة من التلقیح المتعمد بطرق : الحالة األولى 

لم یوجد طریق آخر للحصول مشروعة وجائزة فإن كان ذلك ألغراض عالجیة و

على الخالیا الجذعیة غیر هذا الطریق أو وجد ولكن ثبت أن هذا النوع من 

الخالیا الجذعیة أكثر فائدة ونفعا من حیث القدرات العالجیة فإنه یكون جائز 

  .واهللا أعلم

االستفادة من الخالیا الجذعیة من التلقیح المتعمد بطرق : الحالة الثانیة 

محرم ویدل لحرمة ذلك أن المعنى الذي ألجله حرم وهو اختالط غیر مشروعة 

  :  ألمور منها ، وهو موجود في هذه الحالة ولذا فإنها ممنوعة ومحرمة،األنساب

تیسر وسهولة الحصول على الخالیا الجذعیة من البویضات الملقحة  - 

بالطرق المشروعة وعدم وجود الكلفة والعناء من ذلك في األعم 

 .األغلب

الذرائع المؤدیة للمحظور وذلك حتى ال یتذرع إلیجاد هذه اللقائح سد  - 

 .)١(ذریعة البحث عن العالج 

هي التقنیة التي یتم فیها :  العالجي اإلستنساخ ما كان مصدره بطریق /و 

نقل أنویة خالیا جسدیة إلى بویضات مفرغة النواة، والخطوة األولیة من هذه 

عملیات اإلستنساخ، إذ تتم إزالة نواة العملیة هي نفسها المستخدمة في 

، ومن ثم تستبدل بنواة خلیة )سواء كانت بویضة ملقحة أو غیر ملقحة(البویضة

 نواة خلیة  الجلد مع البویضة اندماج، مما یؤدي إلى ً                      ناضجة كخلیة الجلد مثال

                                                           

 وقد جاء في قرار مجمع ،٩٤عبد االله مزروع المزروع  ص. د،ذعیةأحكام الخالیا الج)  ١(

الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي في 

ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة : "  التالي ٢٩٤ ص ،العدد السابع عشر

التلقیح المتعمد بین : ل المثال  ومن ذلك على سبی،واستخدامها إذا كان مصدرها محرما

 ." أو حیوان منوي من متبرع ،بویضة من متبرعة
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د مفرغة النواة، المحتویة على السیتوبالزم الذي یحتوي على المواد الغذائیة، والموا

  )١( .ریمیةاألالمنتجة للطاقة األساسیة للتكوین الجنیني، منتجة بعد بذلك الكیسة 

  :التكییف الشرعي لهذه المسألة 

  :تحریر محل النزاع 

االستنساخ التوالدي التكاثري :االستنساخ ینقسم إلى قسمین :   أوال

  .واالستنساخ العالجي

  :الحكم الشرعي لالستنساخ 

اخ البشري بطریقتیه السابقتین أو بأي طریقة أخرى یحرم االستنس:  أوال 

  .)٢( تؤدي إلى التوالد والتكاثر البشري

أن الحكم الشرعي لكل قسم إذا لم یكن الهدف منه التوالد والتكاثر : ثانیا

ٕ                                                                          البشري وانما االستفادة من الخالیا الجذعیة معتمد على التعامل مع هذه التقنیة 
  : والهدف منها وهي كالتالي 

وحكمه الشرعي أنه محرم لذاته : القسم األول االستنساخ التوالدي التكاثري

  :، وتحریمه بالكتاب والسنة واالجماع والقیاس  )٣(قطعا بإجماع 

                                                           

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )١(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط االلكتروني ٣٣٣م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

، مجلة الثقافة ٥٦صمحمد علي البار . والقضایا األخالقیة والفقهیة،دالخالیا الجذعیة  

، الجینیوم البشري ٥٤موضوع ثورة الخالیا الجذعیة ص١٢٧العالمیة العدد 

  .٣٨٠ـ٣٧٨ ص،هاني رزق قیاتهوأخال

 وقرارات وتوصیات مجمع الفقه ،١٠،٣/٤٢١ العدد ،مجلة مجمع الفقه االسالمي )٢(

  .٢١٩ـ٢١٧ص،االسالمي

في ضوء ، االستنساخ ٢/٦٥٨عمر األشقر . ددراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة  )٣(

  .٨٤صنور الدین الخادمي، . د األصول والقواعد والمقاصد الشرعیة،
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، )١(  Í Î Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Z ]: من الكتاب قوله تعالى /١

 º   » ¼ ½ ¾ ¿ Ä Z  ]:وقوله تعالى 
 ,   + * ] : ، وقوله تعالى)٢(

- . / 0        21 ? Z
)٣( 

  

 ،ٕ                                                           فالنصوص القرآنیة وان كانت في سیاق الخبر فالمراد بها اإلنشاء

والمقصود منها بیان الحكم الشرعي في تناسل بني االنسان باللقاء المشترك 

  .)٤( والطبیعي بین الزوجین وهي سنة اهللا في الخلق والتكاثر البشري

ومن :" دسي  عن ربه جل وعال في الحدیث القومن السنة قوله /٢

في االستنساخ تطاول ومحاولة للمشابهة  ف)٥(..".أظلم ممن ذهب یخلق كخلقي

  .في الخلق فیحرم لذلك

ٕ                                                              واجماع األمة ثابت سلفا وخلفا على أن االتصال الجنسي بین الزوجین /٣

هو السلوك الطبیعي لإلنجاب والتوالد االنساني وهو أمر مجمع علیه قطعا 

  .)٦(ویقینا

ن االستنساخ یخالف كل مجاري القیاس وال یوجد أصل وبالقیاس فإ/٤

 وهكذا أقر االستنساخ على نفسه ،یمكن أن یلحق به وال نظیر یمكن أن یعتبر به

                                                           

  .٤٩: آیة ،سورة الذاریات )١(

  .٢:یة من اآل ،سورة االنسان )٢(

  .١:یة ،من اآلسورة النساء ٣)(

، دراسات ١/٢٤٦ محمد النتشة.  في ضوء الشریعة اإلسالمیة،دالمسائل الطبیة المستجدة ٤)(

  .٢/٦٨١ عمر األشقر. ، دفقهیة في قضایا طبیة معاصرة

:  كتاب ،، ومسلم٢٢٢٠ـ٥/٥٦٠٩نقض الصور :  باب ،اللباس:  كتاب ،اخرجه البخاري ٥)(

، من ١٦٢ـ٦/٥٦٦٥ال تدخل المالئكة بیتا فیه كلب وال صورة :  باب ،اللباس والزینة

  .حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه

نور الدین الخادمي . د في ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعیة،االستنساخ  ٦)(

  .٨٤ص



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 یعرض فیه البشر كالسلع حسب العرض والطلب ،بكونه مسلكا شاذا ودخیال

  . )١(فیختل نظام الكون 

 مؤتمرات عالمیة ولیس بعیدا أن یقف كل عقالء العالم إلنكاره وردعه في

  .)٢( ونظم دولیة

رغم التشابه بین تقنیتي اإلستنساخ ف: االستنساخ العالجي : القسم الثاني 

 البویضات المنزوعة استخدام، إال أن )اإلستنساخ التوالدي واإلستنساخ العالجي(

 هو لجني الخالیا الجذعیة من الكیسة األریمیة ، في االستنساخ العالجيالنواة

یز، إذ لیس هنالك جهاز عصبي في هذه المرحلة الباكرة من الحمل، ماالت قبل

وهو لیس كما یحصل باإلستنساخ التوالدي، الذي تزرع فیه اللقیحة في جدار 

فالقصد هنا لیس من أجل إیجاد أجنة مستنسخة، بل  ،الرحم مكونة بذلك جنینا

  .)٣(من أجل الحصول على الخالیا الجذعیة

  

                                                           

 نور الدین الخادمي . د قواعد والمقاصد الشرعیة،في ضوء األصول والاالستنساخ  ١)(

 محمد النتشة .  في ضوء الشریعة اإلسالمیة، د، المسائل الطبیة المستجدة٨٤ص

١/٢٤٧. 

من األولى إلى السادسة :  الدورات ، قرارات المجمع الفقهي االسالمي بمكة المكرمة:راجع ٢)(

،إعداد جمعیة العلوم سالمیة، قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة اال٣١١ص،عشرة

، والموقف العالمي في قمة الدول األوربیة ٢/١٥٧الطبیة التابعة لنقابة األطباء األردنیة 

  م ١٩٩٧للمجلس األوربي الذي عقد في ستراسبورغ عام 

االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي  بحث)  ٣(

منعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة لطارق عبد ال

  :  راجع الرابط االلكتروني ٣٣٣م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

وضوع ثورة الخالیا  م،م٢٠٠٤ نوفمبر ـ دیسمبر ،١٢٧ العدد ،مجلة الثقافة العالمیة : راجع

  .٥٥ ص ،الجذعیة
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  :وحكمه الشرعي كالتالي 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم االستنساخ الذي یقصد به الحصول 

  :على قولین " االستنساخ العالجي " على الخالیا الجذعیة 

أن االستنساخ العالجي للحصول على الخالیا الجذعیة :  القول األول 

  :  للمفاسد العدیدة المترتبة علیه وهي ،)١(محرم 

 .رامة اإلنسانامتهان ك - 

 .مخالفة سنة اهللا في تكوین الخلیة - 

 .تغییر خلق اهللا - 

إذ أن االستنساخ یؤدي إلى حدوث تشوهات في ‘ تشوه الخالیا المستنسخة  - 

 .صبغیات الخلیة الجسدیة التي خضعت لتلك العملیة

أن في فتح المجال لالستنساخ العالجي ذریعة قد یتوصل بها إلى استنساخ  - 

 .)٢( فالمنع من ذلك هو من باب سد الذرائع ،كاثراإلنسان ألجل الت

ویمكن أن یرد على ذلك بأن االستنساخ العالجي ال امتهان فیه لكرامة 

اإلنسان إذ أن الخلیة ال تعد آدمیا ومن ثم ال یعتبر تغییر خصائصها امتهانا 

 ثم إن ذلك التغییر إنما هو لمصلحة اإلنسان والبحث عن األدویة ،له

، ولیس فیه تغییر محظور )٣(لمناسبة له فهو تكریم له ال تحقیروالعالجات ا

لخلق اهللا وذلك ألن تلك الخلیة الجسدیة لیست آدمیا فال حرمة لها فالتغییر 

 وأما تشوه الخالیا فهو أمر ،المحظور إنما یكون بعد اإلیجاد ونفخ الروح

یوجد فیها ذلك ٕ                                                          خارج محل النزاع وانما النزاع هو في الخالیا الجذعیة التي ال 

                                                           

  ٢٩٤ص،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي العدد السابع عشر)  ١(

 .١٥٥ـ١٥٤عبد اإلله مزروع المزروع ص.  د،أحكام الخالیا الجذعیة)  ٢(

، االستنساخ في الواقع ١٥٥عبد االله مزروع المزروع ص. د،حكام الخالیا الجذعیةأ)  ٣(

 .٩٤زكریا أحمد سالمة  ص. العلمي والحكم الشرعي د
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 كما أن القول بجواز االستنساخ العالجي إنما هو مقید بمنع نقل تلك ،التشوه

  .)١(الخلیة المستنسخة إلى الرحم وبذلك ینتفي المحظور

للحصول على الخالیا الجذعیة أن االستنساخ العالجي : القول الثاني 

  .)٢(جائز

یة جسدیة ً                                              فاالستنساخ العالجي سواء كان عن طریق وضع نواة خل

لشخص مصاب في البویضة المفرغة من النواة لمتبرعة للحصول 

على الخالیا الجذعیة الجنینیة للعالج وفق الضوابط الشرعیة 

والضمانات التي تكفل عدم الوصول إلى مرحلة استنساخ الموالید 

أو عن طریق وضع نواة خلیة جسدیة المرأة مصابة في ) ٣( البشریة

واة فالبویضة المستخدمة لنزع النواة منها هي بویضتها المنزوعة الن

بویضة المرأة المصابة والخلیة مأخوذة أیضا من نفس المرأة المصابة 

فهنا تم تطبیب المرأة من خالیا المرأة نفسها ففي كلتا الحالتین یمكن 

القول بجوازها ضمن صدور فتوى شرعیة أو قانونیة یحكم هذه 

                                                           

 .١٥٥ـ١٥٢عبد االله مزروع المزروع  ص.  د،أحكام الخالیا الجذعیة)  ١(

نور الدین .  د،االستنساخ في ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعیة)  ٢(

،  الدورة العادیة ٣٩٨٤،فتاوى دار اإلفتاء المصریة فتوى رقم ١٥ص،الخادمي

تاء والبحوث المنعقدة في مقره بدبلن في الترة العاشرةللمجلس األوروبي لإلف

، قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ١/١٠هـ قرار رقم ٢٦/١١/١٤٢٣ـ١٩

 .٢٧١ـ٢/٢٧٠من إعداد جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة األردنیة 

بعة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، إعداد جمعیة العلوم الطبیة التا قضایا طبیة معاصرة ) ٣(

 والقرار الفقهي حول التلقیح االصطناعي الخارجي وبنوك ،١/١٣٦لنقابة األطباء األردنیة 

  .م١٧/١٢/١٩٩٢م ـ ٥/١١/١٩٩٢اللقاح والمني في الفترة ما بین 
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 وذلك للمصالح )١(لمتاحة لها التصرفات إلبقائها ضمن الحدود ا

  المعتبرة لهذه الطریقة، 

من ممیزات هذه الطریقة أنها تحل مشكلة الرفض المناعي، الذي ف

سیحصل جراء زرع خالیا جذعیة غریبة عن الجسم المصاب، فأخذ 

النواة المتبرع بها من احدى خالیا المریض نفسه، لن یكون لها أي 

ة الوراثیة الموجودة ضمن الخلیة لها، إذ أن الماد خطر رفض الجسم

خاصة بالمریض نفسه، ولكن یشترط من الناحیة الطبیة أن ال یكون 

المرض المراد عالجه هو مرض وراثي، ألنه حینها سیوجد في جمیع 

 للمرض  خالیا جسم المریض، وعلیه فإن جمیع خالیاه تكون حاملة
)٢(.  

مرضى تؤخذ فیها وهنالك كثیر من العملیات الجراحیة التي تحصل ل 

أنسجة أو أجزاء من جسم المصاب، لعالج المصاب نفسه، كما یحصل في 

 الشرایین التاجیة انسدادبعض العملیات الجراحیة التي یعاني أصحابها من 

المصاب، ووضعه بدل من نفس المغذیة للقلب، فیعمل الطبیب على أخذ ورید 

ن من حروق في الوجه،  وكذلك من یعانو، القلبالشریان التالف في من نفس

في المكان ا الطبیب یقوم بأخذ قطعة جلدیة من فخذه، ویعمل على زراعته فإن

الكثیر من المبالغ الطائلة ر في هذه الحالة توفو )٣( المطلوب لإلصالح والترمیم

                                                           

 بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي )١(

 مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة لطارق عبد المنعم خلف منشور في

  :   راجع الرابط االلكتروني ٣٣٣م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  

  .٥٨محمد علي البار ص. د والقضایا األخالقیة والفقهیة،الخالیا الجذعیة  )٢(

الستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي بحث ا) ٣(

لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة 

  : راجع الرابط االلكتروني ٣٣٣م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤/٣٧٤٨  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 للمرضى الذین تجرى لهم استخدامها صرف على العقاقیر من أجلالتي ت

 لزرع الخالیا الجذعیة في أجسادهم، إال أنه عملیات تثبیط المناعة المكتسبة،

التي تصرف   العالجي فإنها توفر مالیین الملیاراتاالستنساخعند وجود تقنیة 

  .)١(على العقاقیر

 فما كان سبیله االسقاط المتعمد فإن ،ما كان مصدره االجهاض المتعمد/ز

ضاء في أي ً                                                        المقرر علمیا تحریم االجهاض ألجل الخالیا الجذعیة أو زرع األع

ًوذلك سدا لذرائع الفساد . )٢( طور من أطوار الحمل سواء قبل نفخ الروح أو بعده

  .)٣(والمتاجرة باألجنة وتأجیر األرحام لهذا الغرض 

  

  حكم إجراء البحوث والدراسات على الخالیا الجذعیة : المطلب الثالث 

  :یمكن تقسیم األبحاث على الخالیا الجذعیة باعتبارات 

 تقسیم األبحاث على الخالیا الجذعیة باعتبار الغرض منها وتنقسم :أوال 

  :إلى نوعین 

                                                           

  .٤٥صمحمد علي البار . والقضایا األخالقیة والفقهیة، د الخالیا الجذعیة  ١)(

 ،م١٩٩٠هـ مارس ١٤١٠شعبان : ، وتاریخ ٥٦ رقم ، قرار مجمع الفقه االسالمي بجده ٢)(

 وقرار ،م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ في شوال ،والمجمع الفقهي االسالمي المنعقد بمكة المكرمة

  هـ ٢٠/٦/١٤٠٧ وتاریخ ،١٤٠ رقم ،العلماء بالسعودیةهیئة كبار 

،الخالیا ١١٩عبد االله مزروع المزروع ص .  د،أحكام الخالیا الجذعیة: ویراجع )  ٣(

،  ویقول الدكتور محمد ٩٥محمد علي البار  ص. د،الجذعیة والقضایا األخالقیة والفقهیة

 قد یطلبن إجهاضهن أو ولهذا فإن المریضات:" صافي في بیان بعض تلك الوقائع 

 ،یكرهن على اإلجهاض من قبل أزواجهن واستخدام أعضاء وأنسجة الجنین في المداواة

واألعظم من ذلك نشوء فكرة إنتاج أجنة عن طریق المومسات والعاهرات بنطاف أجنبیة 

غرس األعضاء في جسم " ومن ثم إسقاط الجنین واستخدامه في غرس األعضاء 

 . ١٣٧ ص،جتماعیة وقضایاه الفقهیةاإلنسان مشاكله اال



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

أبحاث ألغراض عالجیة وهي األبحاث التي تجرى على : النوع األول 

  .الخالیا الجذعیة بهدف البحث عن أدویة وعالجات ألمراض معینة

أبحاث ألغراض وقائیة وهي األبحاث التي تجرى على : النوع الثاني 

یا الجذعیة لمعرفة أسباب لعض األمراض المتعلقة بالخالیا وطرق انقسامها الخال

  .بهدف اتخاذ التدابیر الوقائیة من تلك األمراض

تقسیم األبحاث على الخالیا الجذعیة باعتبار نوع الخلیة الجذعیة : ثانیا

  :وتنقسم إلى نوعین 

لخالیا غیر األبحاث على الخالیا الجذعیة البالغة وهي ا: النوع األول 

المتخصصة التي توجد في األنسجة المتخصصة وتهدف األبحاث والدراسات 

كیفیة إعادة هذه الخالیا إلى حالتها : على هذا النوع إلى أهداف عدیدة منها

الجنینیة لتوسیع االستفادة منها وكیفیة استخالصها من الجسم بطرق أكثر 

  .سهولة

ذعیة الجنینیة وتهدف هذه األبحاث األبحاث عل الخالیا الج: النوع الثاني 

البحث عن مصادر متعددة لهذا النوع من الخالیا : إلى أهداف عدة منها 

  .)١(یة توجیه هذه الخالیا نحو التخصصالجذعیة ومحاولة التعرف على كیف

  :الحكم الشرعي للبحوث والدراسات على الخالیا الجذعیة 

ى على الخالیا الجذعیة إن الحكم الشرعي للبحوث والدراسات التي تجر

ً                                   فما كان مصدرها محرما، فإن إجراء ،یتبع الحكم الشرعي لمصدر تلك الخالیا

 فإن إجراء ،ً                       وما كان مصدرها جائزا،ً                                       البحوث والدراسات علیها یكون محرما أیضا

                                                           

 .٢٦٤عبد االله مزروع المزروع  ص.  د،أحكام الخالیا الجذعیة)  ١(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ً                                         البحوث والدراسات علیها یكون مشروعا جائزا
 وهذا الجواز مشروط بالضوابط )١(

  :وذلك لما یلي ،)٢(الواجب تحققها

ـ أن البحوث والدراسات على الخالیا الجذعیة لها فوائد طبیة وعلمیة 

 Z 4 3 2 1 0 ]:  قال تعالى ،ٕ         وانسانیة
)٣(  

ـ أن كثیر من االمراض المستعصیة ال یمكن شفؤها إال باستخدام الخالیا 

الجذعیة فیكون استخدامها حینها من باب الواجب إذا وجدت الضرورة أو الحاجة 

  .)٤ ( )ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب( ها ألن ل

ـ  أن العدید من الحاالت المرضیة تستلزم االفادة من الخالیا الجذعیة 

  .)٥()الضرورات تبیح المحظورات( لحفظ األنفس وحفظها من الهالك للضرورة و

أن هذه البحوث والدراسات من قبیل الضرورة الملحة إذ أن العالج _ 

ٕ                                                        لجذعیة ضرورة یترتب على فواتها فوات االنفس وهالكها والحاق بالخالیا ا
  .)٦()الضرر یزال  ( الضرر بها و 

ـ أن في منع العالج بالخالیا الجذعیة وقوع الناس في الحرج والمشقة 

  .)٧()المشقة تجلب التیسیر(ٕ                                              وازالة الحرج ورفع المشقة من مقاصد الشریعة فـ 

                                                           

مجلة :  راجع ،وبالجواز صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي)  ١(

 .٢٩٤مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي العدد السابع عشر ص

   .والتي سیتم ذكرها في المطلب التالي )٢(

، رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة: ، وانظر ١١٤:یة من اآل ،سورة طه ٣)(

  . ٢٣٩ص هـ، ١٤١٠المنظمة االسالمیة للعلوم الطبیة بالكویت المنعقدة بتاریخ 

  .٢/٨٨ صاالشباه والنظائر، للسبكي  ٤)(

  .٢/٣٥٣ البن الوكیل ، ، االشباه والنظائر٨٤صلسیوطي ل، االشباه والنظائر ٥)(

  .٨٣ص،للسیوطي، االشباه والنظائر: انظر )  ٦(

  .٧٥ص ، البن نجیم،، االشباه والنظائر٧٦ص، للسیوطي،األشباه والنظائر: انظر  )٧(



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  : الستعمال الخالیا الجذعیة في العالج الضوابط الشرعیة: المطلب الرابع 

 یجب االقتصار على المصادر المباحة والمأذون فیها لتلك الخالیا دون - 

  .سواها فال یجوز استجالب هذه الخالیا من المصادر المحظورة

 أن تكون أغراضها مشروعة ومتوافقة مع مقاصد الشریعة وقواعدها - 

  .الكلیة

عدیة على الشخص البالغ المأخوذة منه أو ً                           أال تحدث ضررا أو مفاسد مت- 

   المنقولة إلیه

 أن تتحقق بها المصلحة في عالج المریض المستهدف، وزرع األعضاء - 

  .المصابة

ً                                                                      أن یبلغ احتمال جدواها واإلفادة منها طبیا وعملیا إلى درجة الیقین أو -  ً

  .الظن الغالب

 فتراعى أرجح الموازنة عند تطبیقها بین طرفي المصالح والمفاسد، - 

المصالح وتدرأ أقوى المفاسد، وتعتبر في كل حالة طبیة بحسبها، ومع كل 

  .ً                     مصدر عضوي وفقا لحكمه

  .بها وجود اإلذن من أصحاب هذه الخالیا، ألن حقهم متعلق - 

 . ال تتخذ الخالیا الجذعیة الجنینیة للكسب كبیعها وشرائها أن- 

  .أن ال یتم استعمالها في حمل غیر مشروع - 

تؤدي إلى إتالفها  من البویضات الملقحة بطریقة ال االستفادةأن تكون  - 

 من هذه اللقیحات دون االستفادة یتم بموجبها  التيبعد أن وجدت بعض التقنیات

  .أو العبث بها تدمیرها أو افسادها

أن ال یؤدي ذلك إلى اختالط األنساب، كأخذ خالیا جذعیة جنینیة  - 

نات المنویة والبویضات في المستقبل، وزراعتها في مسؤولة عن انتاج الحیوا

  .مریض یعاني من عقم



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

ً أن یكون الباحث مؤهال وعلى درجة عالیة من الكفاءة - 
)١(.  

*****  

                                                           

یاسین . ،  دبنوك األجنة والحیامن ، ٨٢١ صإسماعیل مرحبا .  البشریة د البنوك الطبیة) ١(

، ٢٦٧عبد االله مزروع المزروع ص. أحكام الخالیا الجذعیة، د ،٢/١٤٠٦الخطیب 

لجذعیة للدكتور القواعد الفقهیة واألصولیة ومقاصد الشریعة ذات الصلة ببحوث الخالیا ا

في ضوء الشریعة اإلسالمیة، إعداد جمعیة قضایا طبیة معاصرة ، ٢٥٩ـ٢٥٧الشثري،ص

 بحث ، ندوة في أخالقیات المهنة الطبیةیة،العلوم الطبیة التابعة لنقابة األطباء األردن

عبد .  د"رؤیة شرعیة " بعنون االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة 

  ، ٣/١٤٩الناصر البصل  

بحث االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها الشرعي 

الجامعة األردنیة دراسات علوم الشریعة لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة 

  .٣٣٥م، ص ٢٠١٤ ٤١ المجلد ١والقانون العدد 

الموافق ،١٧قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن موضوع الخالیا الجذعیة، العدد : ویراجع 

دة في مكة المكرمة في الفترة نعقم، دورة المجلس السابعة عشر، الم١/١/٢٠٠٤

  .٢٩٤ص  اإلسالميم، مجلة مجمع الفقه ١٧/١٢/٢٠٠٧

 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

������ �

  ..        الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

 :   فقد كشفت دراسة مسائل هذا البحث عن عدة نتائج أهمها یلي

هي خالیا موجودة في الجنین الباكر، ثم یقل عددها : ا الجذعیة الخالی -١

وهذه . بعد ذلك، ولكنها تستمر الى االنسان البالغ في مواضع معینة

  .الخالیا لها القدرة بإذن اهللا تعالى لتشكل مختلف أنواع خالیا الجسم

 عبارة عن مخازن یتم االحتفاظ فیها بالخالیا الجذعیة: بنوك الخالیا - ٢

وذة من المودعین، في أماكن خاصة تحفظها، یمكن استخدامها المأخ

  .حین الحاجة إلیها

التي یتم ) بنك للخالیا الجذعیة(إن بریطانیا قد سبقت العالم كله بتأسیس  - ٣

 ثم أنشأت بعد ذلك بنوك عدة في ،استخالصها من االجنة البشریة

  .الوطن العربي

 ،الخالیا الجذعیة البالغة: ولالنوع األ: تتنوع الخالیا الجذعیة إلى نوعین  -٤

الخالیا الجذعیة الجنینیة، وتنقسم الخالیا الجذعیة الجنینیة : النوع الثاني

خالیا : النوع األول: إلى ثالثة أنواع طبقا لقدرتها على تكوین الخالیا

خالیا جذعیة وافرة القدرة، النوع : جذعیة كاملة القدرة، النوع الثاني

  .عددة القدرةخالیا جذعیة مت: الثالث

تمتاز الخالیا الجذعیة بأنها تستطیع أن تجدد نفسها ذاتیا داخل الجسم  - ٥

 كما أن ، لها القدرة على االنقسام والتضاعف بشكل غیر محدد،وخارجه

لها عدد ثابت ومستقر وكامل من الكروموسومات، ولها القدرة على أن 

  .تهاجر وتتجمع عند موقع اإلصابة

خالیا الجنین الباكر، أو المجهض، أو  یا منیمكن الحصول على الخال - ٦

الفائض من أطفال األنابیب؛ ولها قدرة على التمیز والنضوج، ومن خالیا 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

دم الحبل السري عند الوالدة، والمشیمة، ومن أماكن متنوعة من جسم 

 .البالغین واألطفال

أن أهمیة هذه بنوك الخالیا الجذعیة نكمن في إنتاج وتخزین ملیارات  -٧

 وذلك لتغطیة كافة أغراض البحث والدراسات التي ،خالیا الجذعیةمن ال

ٕ                                                              تجرى علیها، واتاحة الفرصة للعلماء من شتى أنحاء العالم بإجراء 
 .األبحاث على هذه الخالیا

 لالستعمال الشخصي أو التبرع به في  الخالیا الجذعیةیمكن تخزین - ٨

 .المستقبل لألبحاث أو العالج

یا الجذعیة في عالج األمراض على اعتبار  االستفادة من الخالیمكن -٩

قدرتها أن تعطي كافة أنواع الخالیا واألنسجة مثل خالیا القلب والكبد 

 .والكلى والدم والعظام والدماغ

یجوز إنشاء بنك للخالیا الجذعیة إن كان مصدر الخالیا  - ١٠

ً                                          وان كان طریق مصدر الخالیا الجذعیة محرما،الجذعیة مباحا  فإن ،ٕ

 .ً                         نوك الخالیا الجذعیة محرماجمعها في ب

من المحاذیر التي یتوقع وجودها من جراء إنشاء بنوك الخالیا  - ١١

 وتشجیع وجود بیضات ملقحة من مشاریع أطفال األنابیب، ،الجذعیة

األمر الذي سیسهل حصول البنوك على الخالیا الجذعیة، قیام مثل هذه 

وي من متبرع؛ بغیة البنوك بالتلقیح المتعمد لبیضة من متبرعة وحیوان من

الحصول على الخالیا الجذعیة، وتشجیع عملیات االستنساخ وتجرئ 

العلماء علیها، تحت غطاء االستنساخ ألجل أغراض طبیة، شجیع 

عملیات اإلجهاض من األطباء بغیة الحصول على الخالیا الجذعیة 

 .الموجودة في أنسجة وأعضاء الجنین

قة الخالیا الجذعیة من أجساد كماال یستبعد قیام بعض األطباء بسر

 .المرضى دون علمهم، ثم یقومون ببیعها لمن یرید



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 أن الخالیا الجذعیة التي مصدرها اإلجهاض التلقائي إذا أمكن  - ١٢

ً          وبعیدا ،فیجوز االستفادة منه بإذن الوالدین " ،االستفادة منها في العالج

 .  عن االستغالل والربحیة

 كذلك یجوز ،فإنه جائز: بل السري أما ما كان مصدره المشیمة والح

  .االستفادة من الخالیا التي مصدرها أنسجة وأعضاء األطفال والبالغین

الخالیا الجذعیة من اللقیحات الفائضة من التلقیح االستفادة یمكن  -١٣

 عند الضرورة أو  و إجراء التجارب علیهااالصطناعي في العالج 

  .الحاجة إلیها

 . في االستنساخ العالجينزوعة النواة البویضات الماستخدام یجوز -١٤

 إن الحكم الشرعي للبحوث والدراسات التي تجرى على الخالیا  - ١٥

 فما كان مصدرها ،الجذعیة یتبع الحكم الشرعي لمصدر تلك الخالیا

 وما ،ً                                                 فإن إجراء البحوث والدراسات علیها یكون محرما أیضا‘ ً       محرما 

 .ً                 كان مصدرها مباحا

 أن ،تعمال الخالیا الجذعیة في العالجمن الضوابط الشرعیة الس - ١٦

تكون أغراضها مشروعة ومتوافقة مع مقاصد الشریعة وقواعدها 

كذلك ال یجوز استجالب هذه الخالیا من المصادر المحظورة، .الكلیة

ً                                                                وأال تحدث ضررا أو مفاسد متعدیة على الشخص البالغ المأخوذة منه أو 

عالج المریض المستهدف،  أن تتحقق بها المصلحة في ،المنقولة إلیه

ً                                           أن یبلغ احتمال جدواها واإلفادة منها طبیا ،وزرع األعضاء المصابة

وجود اإلذن من أصحاب  و، ً                                      وعملیا إلى درجة الیقین أو الظن الغالب

 ال تتخذ الخالیا الجذعیة الجنینیة بها، وأن هذه الخالیا، ألن حقهم متعلق

  .لها في حمل غیر مشروعأن ال یتم استعما ،للكسب كبیعها وشرائها

 وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد ،والحمد هللا في األولى واآلخرة

  .وعلى آله وصحبه وسلم

*****  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  فهرس املصادر واملراجع

 ، دار النفائس،محمد نعیم یاسین . د،أبحاث فقهیة في قضایا طبیة معاصرة .١

  .م١٩٩٦ الطبعة األولى ، األردن،عمان

 مطابع ، إعداد األمانة العامة لهیئة كبار العلماء،العلماءأبحاث هیئة كبار  .٢

  .هـ١٤٢٨ ، الطبعة الثالثة، الریاض،الحمیضي

 ،إبراهیم بن قاسم بن محمد رحیم.  د،أحكام االجهاض في الفقه اإلسالمي .٣

  .هـ١٤٢٢ ، الطبعة األولى،سلسلة إصدارات الحكمة

 دار ،األولى:  ط،زروععبد اإلله بن مزروع الم . د،أحكام الخالیا الجذعیة .٤

  .م١٤٣٢،٢٠١١ ، السعودیة- والتوزیعركنوز اشبیلیا للنش

االستفادة من الخالیا الجذعیة الجنینیة في العالج والتجارب وبیان حكمها  .٥

الشرعي لطارق عبد المنعم خلف منشور في مجلة الجامعة األردنیة دراسات 

  م٢٠١٤ ٤١ المجلد ١علوم الشریعة والقانون العدد 

الجمعة ) ١٢٦٦٣( صحیفة الریاض العدد ،ريثسعد الش.  د،ستنساخاال .٦

  .)٣٨(هـ السنة ٢٠/١٢/١٤٢٣الموافق 

 ، وجدي عبد الفتاح سواحل،االستنساخ الحیوي البشري حقیقة أم خرافة .٧

  ).٢٤٦(مجلة الفیصل العدد

نور الدین .  د،االستنساخ في ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعیة .٨

كم من قبل مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة بالریاض  بحث مح،الخادمي

 ، دار الحزام،هـ١٤٢٢،الطبعة األولى،التابع لوزارة الشؤون اإلسالمیة

  .الریاض

 مجلة ،زكریا أحمد سالمة.  د،االستنساخ في الواقع العلمي والحكم الشرعي .٩

  .٤١د ، مجل١٠ العدد ،هدي اإلسالم األردنیة تصدرها وزارة األوقاف األردنیة

 ندوة رؤیة إسالمیة لزراعة بعض ،اإلسالم والمشكالت الطبیة المعاصرة .١٠

بحث بعنوان االستفادة من األجنة المجهضة (م١٩٩٤األعضاء التناسلیة 

  ).ٕ                                                والفائضة في عملیات زراعة األعضاء واجراء التجارب 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،األشباه والنظائر .١١

الطبعة األولى ،،عادل عبد الموجود وعلي معوض: ق  تحقی،السبكي

  . بیروت،دار الكتب العلمیة،هـ١٤١١

 الطبعة األولى ، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،األشباه والنظائر .١٢

  . بیروت، دار الكتب العلمیة،هـ١٤٠٣

 ، دار الكتب العلمیة، زین الدین بن نجیم الحنفي،األشباه والنظائر .١٣

  .بیروت

 أبي عبد اهللا صدر الدین محمد بن عمر بن الوكیل ،لنظائراألشباه وا .١٤

هـ ١٤٢٣ الطبعة األولى ،أحمد بن محمد العنقري. د: تحقیق ) هـ٧١٦ت(

  . الریاض، مكتبة الرشد،م١٩٩٣

) رؤیة شرعیة ( االنعكاسات األخالقیة للبحث في مجال الخالیا الجذعیة  .١٥

  .م٢٠٠٦ األردن  عمان، المكتبة الوطنیة،عبد الناصر أبو البصل. د

 ضبط ، زین الدین ابن نجیم الحنفي،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١٦

 ،م، دار الكتب العلمیة١٩٩٧ الطبعة األولى ،ٕ                          واخراج الشیخ زكریا عمیرات

  . لبنان،بیروت

األولى، دار ابن الجوزي، : اسماعیل مرحبا، ط. البنوك الطبیة البشریة، د .١٧

  .هـ١٤٢٩شوال 

ّ                                          ر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق تاج العروس من جواه .١٨ ّ ّ
  .دار الهدایة: مجموعة من المحققین، الناشر: َّ                الزبیدي، المحقق الحسیني،

 أحمد بن محمد بن علي بن حجر ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج .١٩

 مكتبة الثقافة ، بدون طبعة، ضبط وتعلیق محمد محمد تامر،الهیتمي

   .الدینیة

منشور ضمن أبحاث ندوة (ریة لسمیر عباس تطبیقات الخالیا الجذ .٢٠

من إصدار مدینة الملك عبد العزیز للعلوم ) الخالیا الجذریة نواح أخالقیة

  .م١٤٢٣والتقنیة، 

م، ٢٠٠٧ الطبعة األولى ، هاني خلیل رزق،الجینیوم البشري وأخالقیاته .٢١

  . سوریا، دمشق،دار الفكر



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

) هـ١٢٥٢ت(عمر  ابن عابدین بن محمد أمین بن ،حاشیة ابن عابدین .٢٢

  .م٢٠٠٣ السعودیة ، الریاض،دار عالم الكتب

 ، علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي،الحاوي الكبیر .٢٣

 الطبعة األولى ،علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: تحقیق 

  . بیروت،هـ دار الكتب العلمیة١٤١٩

ا الجذعیة الحدود الشرعیة واألخالقیة واإلنسانیة لبحوث الخالی .٢٤

 ، مجلة منار اإلسالم،العربي أحمد بلحاج.  د،المستخدمة في العالج بالخالیا

  .هـ١٤٢٤، ٣٤٥العدد 

 ،حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة .٢٥

 منشور ضمن كتاب أبحاث فقهیة في قضایا طبیة ،محمد نعیم یاسین. د

  . األردن، دار النفائس،هـ١٤٢١ ، الطبعة الثالثة،معاصرة

 للخرشي ، وبهامشه حاشیة العدوي،الخرشي على مختصر سیدي خلیل .٢٦

  . لبنان، بیروت، دار صادر،محمد بن عبد اهللا

محمد یحیى الفیفي، . أ/ّ                           د صالح بن عبدالعزیز الكریم.أ  ،الخالیا الجذعیة .٢٧

 مجلة ، جامعة الملك عبدالعزیز - كلیة العلوم -   قسم علوم األحیاء

  .هـ١٤٢٢، شوال ١١عجاز العلمي، العدد اإل

نشر ( الخالیا الجذعیة لعبد العزیز السویلم وعبد المحسن الحجیلي .٢٨

 مدینة الملك عبد العزیز للعلوم ،اللجنة الوطنیة لألخالقیات الحیویة والطبیة

  .م١٤٢٣والتقنیة، 

الخالیا الجذعیة وأثرها على األعمال الطبیة والجراحیة من منظور  .٢٩

 -األولى، مكتبة الوفاء القانونیة: إیمان مختار مصطفى، ط.  دإسالمي،

  .م٢٠١٢،اإلسكندریة

الخالیا الجذعیة وبعض تطبیقاتها العالجیة آمنة نعمة الثویني عباس  .٣٠

هادي حمادي العبیدي معهد الهندسة الوراثیة والتقنیات اإلحیائیة للدراسات 

  م٢٠٠٧جامعة بغداد، /العلیا

: محمد علي البار، ط.  د،ایا األخالقیة والفقهیةالخالیا الجذعیة والقض .٣١

  .م٢٠٠٥هـ،١٤٢٦الثانیة، الدار السعودیة للنشر والتویع، 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

بحث مقدم إلى الدورة ( صالح الكریم. الخالیا الجذعیة نظرة علمیة، د .٣٢

  .م٢٠٠٣السابعة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة 

: ط،ي، القاهرة دار األحمد،الخلیة الجذعیة لخالد حامدي .٣٣

  .م٢٠٠٧األولى،

 ،عمر األشقر وآخرون.  د،دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة .٣٤

  . األردن،هـ، دار النفائس١٤٢١،الطبعة األولى

 الطبعة الثانیة ، للبهوتي منصور بن یونس البهوتي،دقائق أولي النهى .٣٥

  . لبنان، بیروت،م، عالم الكتب١٩٩٦

، ربیع ٢٣ البشریة المنعقدة بتاریخ رؤیة إسالمیة لزراعة بعض األعضاء .٣٦

م، المنظمة اإلسالمیة للعلوم ١٩٨٩ أكتوبر ٢٣هـ الموافق ١٤١٠األول 

  . الكویت،الطبیة

شرح فتح القدیر البن الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد الحنفي  .٣٧

م ٢٠٠٣عبد الرزاق غالب المهدي : خرج آیاته وأحادیثه ) هـ٨٦١ت(

  . لبنان، بیروت،لكتب العلمیة دار ا،الطبعة األولى

 دار الكتاب ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة،الشرح الكبیر .٣٨

  .العربي للنشر والتوزیع

 منصور ،شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .٣٩

  . بیروت،م، عالم الكتب١٩٩٦الطبعة الثانیة ،بن یونس البهوتي

 ، عالم الكتب،سماعیل بن إبراهیم البخاري محمد بن إ،صحیح البخاري .٤٠

  .بیروت

 ، دار إحیاء التراث العربي، مسلم بن الحجاج النیسابوري،صحیح مسلم .٤١

  . بیروت

 ،م، الكویت٢٠٠٨ ، خالد محمد الزعیري، الخلیة الجذعیة،عالم المعرفة .٤٢

  .٣٤٨العدد 

موسى الخلف، عالم . العصر الجینومي استراتیجیات المستقبل البشري، د .٤٣

  .م٢٠٠٣یولیو،- ٢٤٩ العدد،المعرفة



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

بحث ( ،سعد الدین الهاللي.  د،الخالیا الجذعیة من الحیوان إلى اإلنسان .٤٤

  )التحدیات-األخالقیات–المستقبل –األبحاث ،مقدم إلى ندوة الخالیا الجذعیة

العالج الجیني واستنساخ األعضاء البشریة رؤیة مستقبلیة للطبب  .٤٥

األولى،  : عبد الهادي مصباح، ط. عشرین، دوالعالج خالل القرن الحادي وال

  .م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠ ،الدار البیضاء

 ، مشاكله االجتماعیة وقضایاه الفقهیة،غرس األعضاء في حسم اإلنسان .٤٦

  .هـ١٤٠٧ الطبعة األولى ،محمد أیمن الصافي. د

 المجلس األعلى للشؤون ،الفتاوى الصادرة عن دار اإلفتاء المصریة .٤٧

  .هـ١٤٠٠األولى  الطبعة ،االجتماعیة

 الطبعة ،حازم القاضي:  تحقیق ، محمد بن مفلح المقدسي،الفروع .٤٨

  . بیروت، دار الكتب العلمیة،هـ١٤١٨األولى 

: قرار المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، بتاریخ .٤٩

  .م٢٠٠٣دیسمبر ١٣-هـ١٤٢٤شوال١٩

  م٢٠١٠ینایر/هـ١٤٣١محرم : ٤مجلة الفیصل العلمیة، العدد .٥٠

 إعداد جمعیة العلوم ،معاصرة في ضوء الشریعة اإلسالمیةقضایا طبیة  .٥١

 ، دار البشیر،هـ١٤١٥ الطبعة األولى ،الطبیة التابعة لنقابة األطباء األردنیة

  .األردن

 ،هـ١٤٠٨ الطبعة األولى ، محمد برهان السنبهلي،قضایا فقهیة معاصرة .٥٢

  . دمشق،دار القلم

حمد رافت عثمان، تألیف م.  االستنساخ العالجي د،قضایا فقهیة معاصرة .٥٣

هـ، ١٤٢٦لجنة من أساتذة الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، 

  .م٢٠٠٦

:  تحقیق ، منصور بن یونس البهوتي،كشاف القناع عن متن اإلقناع .٥٤

  .م٢٠٠٣ السعودیة ، الریاض، دار عالم الكتب،إبراهیم أحمد عبد الحمید

دار : جمال الدین ابن منظور،لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على  .٥٥

   هـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، ط–صادر 



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

 ، البراهیم بن محمد بن عبد اهللا مفلح الحنبلي،المبدع في شرح المقنع .٥٦

  هـ ١٤٠٠، بیروت،المكتب اإلسالمي

 وعدد ،هـ١٧/١٢/١٤١٧ عدد السنة السبعین الجزء األول ،مجلة األزهر .٥٧

  .السنة الخامسة والخمسین

ثورة : نوفمبر دیسمبر موضوع ) ٢٧( العدد ، العالمیةمجلة الثقافة .٥٨

إیهاب عبد الرحیم محمد :  ترجمة ،الخالیا الجذعیة بقلم سالي بالمر

  .م٢٠٠٤

 العدد ،مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي .٥٩

  .هـ١٤١٤ه، والعدد السابع ١٤٠٨،األول

 :األعداد ،ة المؤتمر اإلسالميمجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظم .٦٠

 بالمملكة األردنیة ، الصادر عن دورة المجمع المنعقدة في عمان،الثالث

 الصادر ،الرابع و.هـ، المجلد األول١٣/٢/١٤٠٧ـ٨ للفترة من ،الهاشمیة

 للفترة من ، بالمملكة العربیة السعودیة،عن دورة المجمع المنعقدة في جده

الصادر عن دورة المجمع ،السابع و.ل المجلد األو،هـ٢٣/٦/١٤٠٨ـ١٨

 للفترة من ، بالمملكة العربیة السعودیة،الفقهي في جده

   . المجلد الثالث،هـ١٢/١١/١٤١٢ـ٧

 ،مجموع الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة .٦١

 الطبعة األولى ، إدارة االفتاء،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت

   هـ١٤١٧

 ،عبد الستار أبو غدة.  د،مدى شرعیة التحكیم في معطیات الوراثة .٦٢

  .هـ١٤٠٣ شعبان ،منشور ضمن أبحاث ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم

ً                                                        مدى مشروعیة االنتفاع بأعضاء اآلدمي حیا أو میتا في الفقه  .٦٣ ً

م، دار ٢٠٠٥ الطبعة األولى ،عبد المطلب عبد الرزاق حمدان.  د،اإلسالمي

  . االسكندریة،معيالفكر الجا

محمد عبد .  د،المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة .٦٤

 الطبعة األولى ، بریطانیا، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة،الجواد النتشة

  . هـ١٤٢٢



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

المحكم والمحیط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده  .٦٥

 – الكتب العلمیة دار: الناشر، عبد الحمید هنداوي: المحقق،المرسي

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، : بیروت، ط

: المحقق،المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي .٦٦

األولى، :  بیروت، ط–دار إحیاء التراث العربي : خلیل إبراهم جفال، الناشر

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،ألحمد بن محمد بن علي  .٦٧

  . بیروت–المكتبة العلمیة : مي ثم الحموي، الناشرالفیو

 منشور ضمن ،عبد اهللا حسین با سالمة.  د،مصیر األجنة في البنوك .٦٨

  .هـ١٤٠٧الكویت " رؤیة إسالمیة لبعض الممارسات الطبیة " أبحاث ندوة 

أحمد /إبراهیم مصطفى)المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .٦٩

  .دار الدعوة: محمد النجار، الناشر/حامد عبد القادر/الزیات

المغني ویلیه الشرح الكبیر البن قدامة موفق الدین أبي محمد عبد اهللا  .٧٠

  . بدون طبعة، لبنان، بیروت،دار الكتب العلمیة) هـ٦٣٠ت(بنأحمد محمود 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربیني شمس الدین محمد بن  .٧١

 ، المكتبة الوقفیة، عبد الرؤوف سعد خرج أحادیثه طه،محمد الخطیب

  . مصر،القاهرة

. د:  تحقیق ، لمحمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي،المنثور في القواعد .٧٢

 وزارة األوقاف ، راجعه عبد الستار أبو غده،تیسیر فائق أحمد محمود

 الكویت الطبعة الثانیة وهي مصورة عن الطبعة األولى ،والشؤون االسالمیة

  .هـ١٤٠٢ في عام والتي طبعت

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي شمس الدین محمد أبي العباس  .٧٣

 لبنان ، بیروت،دار الفكر) هـ١٠٠٤ت(أحمد بن حمزة شهاب الدین 

  .م١٩٨٤

) هـ١٢٥٥ت ( محمد بن علي ،نیل األوطار من منتقى األخبار للشوكاني .٧٤

  .بنان ل، بیروت،م، دار المدار اإلسالمي٢٠٠٢الطبعة األولى 

  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  :مواقع شبكة اإلنترنت

١. htt://www.e-cfr.org/ar/index.hph?articleid=٢٧٤ 

٢. http://news.bbc.co.  

٣. http://www.aljazeera.net 

٤. http://www.aljazeera.net  

٥. http://www.aljazeera.net  

٦. http://www.alwasatnews.com/news  

٧. http://www.alwatan.com  

٨. http://www.avenue.com. 

٩. http://www.fastbodyslimming.com/?p=١٧٩٠  

١٠. http://www.iasj.net/iasj  

١١. com.jordanzad.www://http 

١٢. http://www.jordanzad.com  

١٣. http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=١٤٠٥٩   

١٤. http://www.tabeebe.com 

١٥. http://www.tabeebe.com  

١٦. https://ar.wikipedia.org/wiki   

١٧. https://islamqa.info  

١٨. https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/٦٤٣٤

/٣٧٤٨  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضــــوع

  ٤١٣  .المقدمة

في التعریف ببنوك الخالیا الجذعیة، : المبحث األول

وتاریخها، وأسباب إنشائها، وأنواع الخالیا الجذعیة، 

  .وخصائها وأنواعها، ومصادرها، وفوائدها العالجیة

  

  ٤١٧  .تعریف بنوك الخالیا الجذعیة: ألول المطلب ا

  ٤١٧  .تعریف الخالیا الجذعیة: الفرع األول 

  ٤٢١  .تعریف بنوك الخالیا الجذعیة: الفرع الثاني 

  ٤٢٢  .تاریخ ظهور بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب الثاني

  ٤٢٤  .أنواع الخالیا الجذعیة، وخصائصها: المطلب الثالث

  ٤٢٨  . الحصول على الخالیا الجذعیةمصادر: المطلب الرابع

  ٤٢٩  .أسباب إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب الخامس

  ٤٣٠  .المحاذیر المتوقعة من إنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب السادس

  ٤٣١  طرق حفظ الخالیا الجذعیة: المطلب السابع

  ٤٣٣  .ةالفوائد العالجیة الستعمال الخالیا الجذعی: المطلب الثامن

الحكم الشرعي لبنوك الخالیا الجذعیة، : المبحث الثاني

  .وضوابطها

٤٣٦  



       
 
 

    
 
  
 
 
 
 

٤٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثالثاملجلد 

 بنوك اخلاليا اجلذعية أحكامها الفقهية، وضوابطها الرشعية 

  الصفحة  املوضــــوع

  ٤٣٦   .الحكم الشرعي إلنشاء بنوك الخالیا الجذعیة: المطلب األول 

الحكم الشرعي الستعمال الخالیا الجذعیة في : المطلب الثاني 

  .العالج

٤٣٦  

وث والدراسات على الخالیا حكم إجراء البح: المطلب الثالث

  .الجذعیة

٤٦٠  

الضوابط الشرعیة الستعمال الخالیا الجذعیة : المطلب الرابع

  .في العالج

٤٦٣  

  ٤٦٥  .الخاتمة

  ٤٦٨  .فهرس المصادر والمراجع

  ٤٧٦  .فهرس الموضوعات

 


