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ادرات 

ا 

٢٤٤١ 

رم  درا مما ا أ  

  

  
  

دراسة إىل تناول حدث علمي بارز يف جمال التقنية الطبية احلديثة، وهو ما يتعلق  هتدف هذه ال

سواء تدخل عالجي أو حتسيني، وللهندسة الوراثية اليوم التي هي أحد   باهلندسة اإلنسانية 

دور مهم يف تشخيص األمراض الوراثية والكشف عنها   اهلندسة اإلنسانية استخدامات 

ضافة إىل إحداث أساليب جديدة يف العالج وتطويرها، ويعقد عىل  للوقاية منها وعالجها، باإل

  العالج اجليني اآلمال بعد اهللا يف الشفاء من األمراض الوراثية.

غرض وحكم كل نوع من هذه اإلجراءات الطبية، وقد خلص البحث   قد اجتهدت يف بيانو  

ا، وأنه حيرم العبث يف  مرغب فيه رشعً  اهلندسة اإلنسانية إىل أن البحث واالكتشاف حلقيقة 

مكونات الكائن البرشي أو أن يكون حقًال للتجارب، وخلصت الدراسة إىل أن التدخل  

اجليني إنام جيوز يف اخلاليا اجلسدية إذا رجي نفعه بضوابط ومراقبة طبية دقيقة، أما التدخل  

مزاولة التدخل  اجليني يف اخلاليا التناسلية فال جيوز؛ ولذا فقد أوصت الدراسُة بوجوب منع 

اجليني يف اخلاليا التناسلية ملن تسول له نفسه هذا األمر؛ ملا له من آثاٍر مدمرة عىل حياة اإلنسان  

ونظًرا هلذه األمهية البالغة هلذا املوضوع جاء هذا   ،نفسه، ولألجيال القادمة من بعده

مسائله، وكشف   دراسة فقهة مقارنة) لتوضيح _اهلندسة اإلنسانية البحث(أحكام التدخل يف 

  يف شتى ميادين احلياة. غوامضه، وبيان أحكامه؛ ليكون الناس عىل بصرية

  ، العالج اجليني، الغرض العالجي، الغرض التحسيني.اهلندسة اإلنسانية  الكلامت املفتاحية:
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Abstract 

 

 This study aims to discuss a scientific breakthrough in the field of 

modern medical technology, namely, human engineering whether for 

treatment or improvement purposes. Nowadays, genetic engineering, which 

is one of the applications of human engineering, plays a significant role in 

diagnosing and discovering genetic diseases in order to treat and prevent 

them. In addition, it has brought about and developed new treatment 

techniques. With the will of God, genetic engineering is the future hope for 

the treatment of genetic diseases.  

 

 I have attempted to elucidate the objective and ruling of each of 

those medical procedures. The study states that exploring and discovering 

the truth of human engineering is preferable in the Islamic sharia. However, 

it is prohibited to mess with the parts of a human being, or to turn them into 

fields of experimentation. The study concludes that genetic interference is 

only permissible with bodily cells. when it’s deemed beneficial, given that it 

executed within safe limits, and under strict medical monitoring. Genetic 

interference with genital cells is not at all permissible. Hence, the study 

recommends the absolute necessity of preventing the practice of genetic 

interference with genital cells due to its destructive impacts on the lives of 

the persons undergoing it as well as their following generations. Given the 

utmost significance of the topic, the present study takes steps forwards to 

illustrate its issues, unravel its mysteries, and state its laws so that people 

would be enlightened in the various walks of life. 

 

Key words: human engineering – genetic treatment – treatment purpose – 

improvement purpose. 
 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٣ 

رم  درا مما ا أ  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا  

وأشهد أن ال إله إال اهللا   تقويم،احلمد هللا رب العاملني الذي كرم اإلنسان وخلقه يف أحسن 

 غنى له طرفة عني عن رمحته،  وحده ال رشيك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ال 

آله  وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، ونبيه وخليله أرسله ربه رمحة للعاملني صىل اهللا عليه، وعىل  

  األخيار، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.  وأصحابه 

  أما بعد:

روفة من  فإن الناظر اليوم يف عرصنا احلارض يلحظ كثرة املستجدات والنوازل التي مل تكن مع

قبل، فقد اتسع الناس يف هذا الزمان يف علوم املعرفة مما ال عهد هلم هبا من قبل من االكتشافات  

واالخرتاعات يف العلم والطب، وغري ذلك من ميادين احلياة وشؤوهنا، فال ينكر أحد ما  

  يعيشه العامل كله من تقدم مادي، وتطور تقني يف جماالت احلياة املختلفة. 

وم واملكتشفات مهام امتّدت واتسعت، فالبد يف كتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا  وهذه العل 

عليه وسلم سبيل اهلدى فيها،  وهذا هو شأن مجيع الوقائع واحلوادث غري املنصوص عليها،  

فإن رشيعة اإلسالم خامتة الرشائع، أنزهلا اهللا للناس عامة يف مشارق األرض ومغارهبا عىل  

ألمكنة ؛ فكان من رمحة اهللا وحكمته أن جعل هذه الرشيعة صاحلة جلميع  اختالف األزمنة، وا

البرشية، ملبية ملصالح الناس وحاجاهتم، يصلح هبا كل زمان، ويعمر هبا كل مكان، تعالج  

شؤون احلياة كلها يف ديمومة ال تتوقف عند عرص، فجاءت بأصول عامة، وقواعد كلية،  

أ املفاسد، فهي متجددة تعالج أوضاع كل عرص،  وضوابط جامعة بام حيقق املصالح ويدر

  وتبني حكم كل يشء.

تنزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا   (فليست قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٤ 

ومن أمثلة ذلك هذه املسألة التي نحن بصدد الكالم عنها،  ، )١(  فيها)الدليُل عىل سبيل اهلدى 

فهي من أهم املستجدات التي يشهدها هذا  ، اهلندسة اإلنسانية  بأحكام وهي ما يعرف اآلن 

العرص من خالل التطور العلمي احلاصل يف علوم الوراثة، ويف جمال اهلندسة الوراثية عىل  

  اخلصوص.

فقد أدت االكتشافات احلديثة إىل معرفة أن أصل خلق اإلنسان من خلية واحدة، وأن أنسجة   

ية حتتوي عىل نواة، وهذه النواة حتتوي عىل اجلينات التي  جسمه مكونة من خاليا، وكل خل

حتمل املادة الوراثية ابتداًء من الصفات التي يشرتك فيها مجيع البرش، وانتهاًء بالصفات التي  

ختتص بكل فرد دون غريه، وبعد اكتشاف املادة الوراثية بدأت األبحاث تتجه إىل معرفة عدد  

ومواقعها يف مرشوع علمي دويل ضخم ُعِرَف باسم  هذه اجلينات وتركيبها ووظائفها 

، وهو من أعظم اإلنجازات العلمية التي توصل إليها اإلنسان،  "اهلندسة اإلنسانية مرشوع "

وتبع ذلك التغيري يف تركيب املادة الوراثية للخلية التي هي أصل تركيب الكائن احلي وخمزن  

ِرفت باهلندسة الوراثية، بحيث يعزل اجلني  صفاته الوراثية، وذلك باستخدام تقنيات جديدة عُ 

من كائن وينقل إىل كائن حي آخر حتى صار للهندسة الوراثية تطبيقات متنوعة وجماالت  

متعددة، فأصبحت تشمل النبات واحليوان واإلنسان، ففي جمال النبات استخدمت هذه  

إلضافة إىل صفاته  الطريقة حتى يكتسب النبات بعد تعديله وراثيًا صفات جديدة مرغوبة با

  األصلية، ويف جمال احليوان أمكن حتسني اإلنتاج احليواين وزيادته. 

١ -  أا :  

مصدًرا رئيًسا إلنتاج أنواع من العقاقري واألمصال   اهلندسة اإلنسانية  لقد أصبحت تقنية  _ ١

  الطبية، وقامت عىل إثر ذلك رشكات متخصصة يف منتجات اهلندسة الوراثية.

دور مهم يف تشخيص   اهلندسة اإلنسانية لوراثية اليوم التي هي أحد استخدامات للهندسة ا _٢

 

 ). ٢٠/ ١ينظر: الرسالة للشافعي ( )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٥ 

رم  درا مما ا أ  

األمراض الوراثية والكشف عنها للوقاية منها وعالجها، باإلضافة إىل إحداث أساليب  

جديدة يف العالج وتطويرها، ويعقد عىل العالج اجليني اآلمال بعد اهللا يف الشفاء من األمراض  

  الوراثية.

  اهلندسة اإلنسانية ام التدخل يف ك(أحالبحث األمهية البالغة هلذا املوضوع جاء هذا  ونظًرا هلذه 

دراسة فقهة مقارنة) لتوضيح مسائله، وكشف غوامضه، وبيان أحكامه؛ ليكون الناس عىل   _

بصرية فيام يقدمون عليه حتى يتبني احلالل من احلرام، ويتميز املرشوع من املمنوع، كام أن هذا  

ه أمهية كربى من جهة صلته بالنفس والنسل اللذان يعدان من أهم املقاصد  املوضوع ل

  الرضورية التي جاءت الرشيعة باملحافظة عليها.

 للناظر  ني لذا رأيت من املهم اإلسهام ولو بيشء قليل يف هذا املوضوع من الناحية الفقهية، ليتب 

  املنصف سعة اإلسالم وشموليته جلميع نواحي احلياة.

٢ _إ:ا   

  هذا وتتمثل مشكلة البحث يف السؤال التايل: 

له صلة باهلندسة الوراثية؟    لجماالت استخدامه؟ وه ؟ وماهي اإلنسانية هو مرشوع اهلندسة  ما

  يمكن االعتامد عىل هذه التقنية يف الكشف عن األمراض والوقاية منها وعالجها؟ لوه

  

  وتتنوع عن هذه اإلشكالية مخسة أسئلة: 

  ؟ه أغراضه؟ وتطبيقات  ؟ وماهيد بمصطلح اهلندسة اإلنسانية ماملرا-١

  ؟ اكتشاف اهلندسة اإلنسانية  مما حك-٢

  يف اإلنسان؟ ومراحله؟ وأقسامه؟  ماكيفية العالج باهلندسة اإلنسانية -٣

  يف اخللية التناسلية؟ واخللية اجلسدية؟ ماهي أحكام التدخل يف اهلندسة اإلنسانية -٤

  ؟اجليني بغرض التحسني يف بعض الصفات البرشية احلقن التدخل ب مما حك-٥



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٦ 

٣ _:اف اأ  

  ،إحدى التغريات التي تطرأ عىل املادة الوراثية  هي  بيان أن طفرة اهلندسة اإلنسانية -١

  فاجلينات هي التي تنقل الرسالة الوراثية من جيل إىل آخر. 

  .يف املجاالت الطبية   بيان ماهية أثر اكتشافات اهلندسة اإلنسانية -٢

  بيان مراحل وأقسام اكتشاف اهلندسة اإلنسانية.-٣

  يف جماالت الصحة واملرض.   معرفة مدى االعتامد عىل اكتشافات اهلندسة اإلنسانية -٤

  معرفة التطبيقات املختلفة للهندسة اإلنسانية. - ٥

٤_:ت اراا  

الفقهية، ومن تكلم   لقد تطرق للموضوع ثلة من الباحثني، كام عقد ألجله املؤمترات الطبية  

  الدراسات:

. اهلندسة الوراثية ومقاصد الرشيعة، مصدق حسن، وهي رسالة لنيل شهادة الدراسات  ١

  . ـه١٤١٧املعمقة يف املعهد األعىل ألصول الدين بجامعة الزيتونة، عام  

  نعبد الرمحاألحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر، ملحمود . ٢

  م. ٢٠٠٢باإلمارات،  والقانونان، وهي رسالة دكتوراه، قدمت لكلية الرشيعة مهر

  . ـه١٤٢٣/ ٢/ ٢٢خ  بتاري العني،  –بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون   .٣

املنعقدة   - رؤية إسالمية -الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني  واهلندسة . ندوة الوراثة ٤

  .ـه ١٤١٩آلخرة  يف الكويت، مجادى ا

٥ _:ا    

قدمت وعقدت قبل عقدين من الزمن، مما يدل عىل   ايالحظ يف هذه البحوث واملؤمترات أهنو

أن املوضوع مل يتبلور بشكل كامل بعد، فقد استجدت أمور علمية، ومسائل كثرية، حتتاج إىل  

ور شيئًا فشيئًا، ويف هذا  إعادة البحث والنظر، شأهنا شأن كثري من مستجدات العرص، التي تتط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٧ 

رم  درا مما ا أ  

البحث أحاول أعيد التصور الكامل ملا استجد يف هذا املوضوع مع بحثه بحثًا فقهيًا، وفق  

  املعطيات اجلديدة التي مل تكتمل من قبل.

٦ _:ود ا  

ومدى االستفادة من بعض تطبيقاهتا يف   اإلنسانية،تنحرص هذه الدراسة يف بيان أحكام اهلندسة 

  وبيان رأي الفقه اإلسالمي يف املسألة. ،والعقاقري الطبية  ، وعلم األمراض ،حية األمور الص

  .احلقن اجليني بغرض التحسني يف بعض الصفات البرشية وأحكام وصور التدخل ب

٧ _:ا   

  اعتمد هذا البحث عىل املنهج االستقرائي والوصفي والتحلييل. 

  وصفعن طريق  النظري، من اجلانب  وبيان كافة جوانب موضوع البحث باستقراء وذلك 

  وتطبيقاهتا.  وأغراضها،وعرض دقيق ملفهوم اهلندسة اإلنسانية 

  يف العديد من املجاالت. وتتبع التوسع الكبري الذي شهده استخدام اهلندسة اإلنسانية 

املضمون بالنسبة للجانب التطبيقي يف هذا البحث من بيان بعض التطبيقات   حتليل وتتبع

مضموهنا يف ضوء   بتحليل برشي يف املجاالت الصحية من واقع املسائل الصحية للجينوم ال 

  الدراسة النظرية.

٨ _:ا   

  وقد جعلت احلديث عن هذا املوضوع يف ثالثة مباحث وخامتة: 

  وفيه ثالثة مطالب: ،اإلنسانية اهلندسة املبحث األول: مرشوع 

  .اهلندسة اإلنسانية املطلب األول: املراد 

  ب الثاين: الغرض منه وتطبيقاته.املطل

  .اهلندسة اإلنسانية املطلب الثالث: حكم اكتشاف 

  املبحث الثاين: العالج اجليني يف بني آدم (العالج باملورثات)، وفيه ثالثة مطالب: 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٨ 

  املطلب األول: املراد بالعالج اجليني. 

  املطلب الثاين: مراحله العالج اجليني. 

  اجليني.العالج  الثالث: أقساماملطلب 

  وفيه ثالثة مطالب:  ،اإلنسانية اهلندسة املبحث الثالث: أحكام التدخل يف 

  املطلب األول: حكم نقل اجلني إىل اخللية التناسلية لغرض عالجي. 

  املطلب الثاين: حكم نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية لغرض عالجي.

  املطلب الثالث: حكم التدخل يف اجلينات ألغراض حتسينية.

  ة:اخلامت 

  أما اخلامتة فقد اشتملت عىل أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٤٩ 

رم  درا مما ا أ  

  

  ا اول

  امما وع 

  و:  

  . باهلندسة اإلنسانية املطلب األول: املراد 

  املطلب الثاين: الغرض منه وتطبيقاته.

  .إلنسانية اهلندسة ااملطلب الثالث: حكم اكتشاف 

  - : امم ا اول: ااد 

اجلينوم البرشي حدث علمي بارز ، وهو أحد نتائج العلوم  أو ما يعرف ب اهلندسة اإلنسانية 

من كلمة (جني) وهو لفظ مأخوذ   البرشي أصله واجلينوم  البيولوجية، أو اهلندسة الوراثية،

األصل، أو النوع، أو النسل، واستعملت للداللة  من الكلمة اليونانية: جينوس، التي تعني: 

  عىل حامالت الصفات الوراثية.

) جيمع األحرف الثالثة األوىل للكلمة اإلنجليزية (جني =  GENOMEومصطلح (جينوم =  

GENE  = أي: املورث، واألحرف الثالثة األخرية لكلمة (كروموزوم (

CHROMOSOME ي املوحد مصطلح (جمني)  ) أي: الصبغيات. وقد اختار املعجم الطب

  مقابل مصطلح (جينوم).

  عني: كتلة املادة الوراثية مجيعها، أو احلقيبة الوراثية البرشية ت اهلندسة اإلنسانية  ومصطلح  

  .)١( اجلسمية القابعة داخل نواة اخللية البرشية، وهي التي تعطي مجيع الصفات واخلصائص 

 مرشوع ضخم عرف باسم مرشوع  وقد متكن الباحثون من الكشف عن هذه اجلينات يف

 

خريطة اجلينوم البرشي واإلثبات اجلنائي، دراسة  ٢٧٧/ ١اجلينوم البرشي، د. حسان حتحوت  ينظر: قراءة )١(

 . ٤٢-٢١ص  م٢٠٠٨وزيع، عبد اهللا آل جار اهللا، دار كنوز إشبيليا للنرش والت مريع بنتأصيلية تطبيقية، 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٠ 

،  ٢٠٠٣م، وتم االنتهاء منه عام ١٩٩٠اجلينوم البرشي، وقد بدأ تنفيذ هذا املرشوع عام 

مليون دوالر، وتوصل الباحثون   ٣٠٠٠وشارك فيه أكثر من ألف متخصص وبلغت تكلفته 

  .)١(  ألف  ٣٥إىل   ٣٠بعد هنايته إىل أن عدد اجلينات يف اخللية الواحدة ما بني 

يمكن تلخيص التعريف بأنه: (جمموع اجلينات املوجودة عىل الصبغيات يف اخللية اإلنسانية  و

  .)٢(  اجلسمية)التي تعطي اخلصائص 

 

و  ضا :ما ا:  

  :  منه  الغرض –أ 

  منها:  اهلندسة اإلنسانية هناك أغراض متعددة من اكتشاف 

الصبغيات، وعالقتها ببعضها البعض؛ لكي يتم   معرفة مجيع اجلينات وحتديد أماكنها عىل  .١

 التعرف عىل كل جني، وتركيبه، ووظيفته، من خالل رسم خريطة كاملة هلا.

معرفة األسباب التي تؤدي إىل اإلصابة باألمراض الوراثية، عن طريق رصد اجلينات   .٢

املعتلة، ومواطن اخللل يف تركيبها، ووظيفتها، وذلك هبدف الوصول إىل عالجها، 

 والوقاية من أسباب املرض.

حفظ املعلومات املتعلقة باجلينات يف قاعدة بيانات، يسهل عىل الباحثني الوصول إليها   .٣

 والتعرف عليها.

 االستفادة من هذه املعرفة يف مقاومة األمراض.   .٤

 

حسن الشاذيل، ضمن ثبت كامل أعامل  الدكتور:يف إثبات النسب، تأليف  وأثرهااجلينية  ينظر: البصمة )١(

املنظمة   الكويت:رؤية إسالمية،  -ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشى والعالج اجليني 

 . م  ٢٠٠٠- هـ  ١٤٢١ -اإلسالمية للعلوم الطبية 

 .٥٢نظر: الشفرة الوراثية لإلنسان صي )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥١ 

رم  درا مما ا أ  

  .)١( احليواين والنبايت اإلنتاج استخدام هذه التقنية يف حتسني  .٥

    :تطبيقاته  –ب 

 راثية التي حتدث بسبب خلل يف جني واحد.  معرفة األمراض الو .١

 اكتشاف املورثات التي تزيد قابلية اإلنسان لإلصابة باألمراض الشائعة.   .٢

 معرفة املورثات التي تزيد من قابلية اإلنسان لإلصابة بالرسطان.  .٣

 إحداث طرق جديدة يف العالج وتطوير أساليبها.   .٤

 . )٢(وراثية اخلاصة به حتديد شخصية اإلنسان، وذلك من خالل البصمة ال .٥

 

  :ا امما ا : اف 

اكتشاف سنن اهللا يف خلقه األصل فيه الندب، فهو من قبيل البحث والنظر الذي دعا إليه  

  الرشع، ورغب فيه.  

  اآليات اآلمرة بالبحث والنظر والتفكر والتدبر ومنها ما ييل:  لذلك بعموموُيستدل 

وَن﴾ [الذاريات:  . قوله تعاىل١   ]. ٢١: ﴿َوِيف أَْنُفِسُكْم أََفَال ُتبِْرصُ

  ]. ٥٣. قوله تعاىل: ﴿َسنُِرهيِْم آَياتِنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أَْنُفِسِهْم﴾ [فصلت:  ٢

       ].١٧. ﴿أََفَال َينْظُُروَن﴾ [الغاشية: ٣

 ]. ٨٩. ﴿ أََفَال َيَرْوَن﴾ [طه: ٤

أشار إليه القرآن الكريم من تطبيقات اهلندسة الوراثية  .  ويمكن أن يستدل للجواز أيًضا بام ٥

 

ينظر: اجلينوم البرشي كتاب احلياة، د. صالح بن عبدالعزيز كريم، مقال يف جملة اإلعجاز العلمي، العدد  )١(

 .٧٢، اجلينوم البرشي وتقنيات اهلندسة الوراثية ص٣٩ه. ص١٤٢١السابع، مجادى األوىل 

زهري بن نارص احلصنان، ضمن بحوث حلقة نقاش، أقامتها   تطبيقات املجني الطبية والبحثية، د. ينظر: )٢(

، تعريف اجلينات ودورها، حممد ٤٧-٣٧ه ص١٤٢٤/ ٨/ ٥مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

 ٢٧بروجي الفقيه، ضمن حلقة نقاش من يملك اجلينات ص



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٢ 

نَُّهْم   وحذر من استغالهلا طبًقا لوساوس الشيطان لتغيري خلق اهللا كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَألُِضلَّ

نَّ َخ  ُ ُْم َفَليَُغريِّ ُْم َفَليُبَتُِّكنَّ آَذاَن اْألَْنَعاِم َوَآلُمَرهنَّ يْطَاَن َولِي�ا  َوَألَُمنِّيَنَُّهْم َوَآلُمَرهنَّ ْلَق اهللاَِّ َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

اًنا ُمبِينًا﴾ [النساء:     ].١١٩ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ

ويستدل للجواز أيًضا بعموم األدلة الدالة عىل قاعدة الوسائل هلا أحكام املقاصد؛ إذ   . ٦

  عالجه والوقاية منه. الغرض من هذا املرشوع هو فهم حقيقة املرض للوصول إىل

. من النظر والتعليل: إذ املقصود من هذا االكتشاف هو الوصول للعالج والوقاية من  ٧

األمراض، فهو يدخل يف باب حفظ النفس، وكل ما كان فيه نفع ومصلحة فإن الرشع ال يمنع  

  .)١(منه 

ذا الشأن حيث  وهبذا صدرت توصية املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوهتا املعقودة هب

وهو رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنسان،   ،اإلنسانية اهلندسة مرشوع قراءة  (إنجاء فيها: 

  .)٢( خلقه)هو جزء من تعرف اإلنسان عىل نفسه، واستكشافه سنة اهللا يف 

  
 

  

  

  

  

  

 

 . ١٧من منظور الفقه اإلسالمي ص  ، العالج اجليني١/٥٥٢ينظر: الوصف الرشعي للجينوم البرشي والعالج اجليني  )١(

مجادى اآلخرة  -رؤية إسالمية-الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني واهلندسةندوة الوراثة  )٢(

 . ١٠٤٨/ ٢ه،  ١٤١٩



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٣ 

رم  درا مما ا أ  

  

ما ا  

  اج ا   آد (اج رت)

 :  و  

  األول: املراد بالعالج اجليني.  املطلب 

  املطلب الثاين: مراحله العالج اجليني. 

  العالج اجليني. الثالث: أقساماملطلب 

  املبحث الثاين: العالج اجليني (العالج باملورثات)، وفيه ثالثة مطالب: 
 

ج ا ادول: اا ا:  
  

ور بالغ األمهية يف تشخيص األمراض  تقوم اهلندسة الوراثية من خالل العالج اجليني بد

الوراثية والكشف عنها، للوقاية منها، وعالجها بأساليب حديثة؛ حيث إن معظم األمراض  

الوراثية سببها جينات معتلة متنحية، يمكن إحالل جينات سليمة حملها، بحيث يقوم اجلني  

اض، مثل: أمراض  البديل بنفس وظيفة اجلني املعتل، وهكذا أمكن عالج الكثري من األمر

القلب، واألوردة الدموية، واألورام الرسطانية، واألمراض العصبية، والتهاب الكبد  

  الفريويس، وسكر الدم، كام أمكن احلد من تشوهات املواليد اخللقية... وغري ذلك.

    تعريف العالج اجليني: 

نه: عالج أمراض عن  ، يمكن تعريفه عىل أيعد العالج اجليني أحد تطبيقات اهلندسة الوراثية 

) أو إمداد خاليا   gene replacementطريق استبدال اجلني املعطوب بآخر سليم ( 

) تقوم هذه اجلينات بالعمل   Gene transferاملريض بعدد كاف من اجلينات السليمة ( 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٤ 

  .)١(الالزم وتعوض املريض عن النقص يف عمل جيناته املعطوبة 

ج اا ا :ما ا:  

  أساسيات العالج اجليني: يمكن حتديد مراحل العالج اجليني عىل النحو التايل:

التعرف عىل موقع اجلني املعطوب والذي يراد التعويض عنه، باإلضافة   املرحلة األوىل:  

)transfer gene  ) أو باإلحالل (gene  (replacement .  

عطاؤه للمريض، وقد كان هذا متوفًرا تقريبًا  رضورة توفر اجلني السليم املراد إ املرحلة الثانية:

  DNA( اجليني)الرتكيب  (إعادةلنصف عدد جينات اإلنسان بفضل التقدم العلمي يف تقنيات 

Technology recombinant (   وتوجد هذه اجلينات حممولة عىل ناقالت اجلينات، وبعد

  جني مطلوب. االنتهاء من مرشوع اجلينيوم البرشي أصبح ميسوًرا احلصول عىل أي 

توفر آلية إليصال اجلني إىل اخلاليا املستهدفة، أضف إىل ذلك إمكانية الوصول   املرحلة الثالثة:

  إىل اخلاليا املستهدفة.

عىل رضورة أال يتسبب هذا العالج يف أي رضر للمريض كأن   املحافظة  الرابعة:املرحلة 

  insertional( طى يتسبب يف حصول طفرة جينية جديدة نتيجة لدخول اجلني املع

mutagenesis(  ينتج عنه تعطيل جلني فعال أو تنشيط لطليعة اجلني الورمي)Proto –  

oncogene(  ليصبح جينيًا ورميًا)oncogene(   أو يتسبب يف تعطيل اجلني املثبط للورم

)tumor suppressor gene(   ليطلق عقال اجلني الورمي والرضر األخري أكثر احتامًال

  من األول.

 

 يعبد اهلادالعرص اجلديد للطب، خالص جلبي، العالج اجليني واستنساخ األعضاء البرشية، ينظر:  )١(

ن األمراض الوراثية، أيمن السليامن، بحوث ندوة الوراثة واهلندسة مصباح، أهم الطرق الوقائية م

مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة  وبحوثالكويت،  -الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني 

 العني.  -والقانون 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٥ 

رم  درا مما ا أ  

واحتامل الرضر األخر هو إمكانية أن يعمل اجلني املعطى يف خاليا أخرى غري اخلاليا املستهدفة  

مما ينتج عن ذلك آثار سيئة كأن ينقل اجلني إىل خاليا الدم البيضاء، يف الوقت الذي جيب أن  

  يعمل فقط يف اخلاليا احلمراء. 

املريض وأن يصل اجلني السليم إىل عدد حتسن حالة  العالج مراقبةمن املرحلة اخلامسة واألخرية: 

  .)١(  نتيجة أي يعطي  )Expressed( كاف من اخلاليا املستهدفة وأن يستقر فيها ويعرب عن نفسه 

 

ج اا أ :ا ا:  
  

  ينقسم العالج اجليني إىل ثالثة أقسام: 

  ة.القسم األول: العالج عن طريق نقل اجلينات إىل اخللية التناسلي 

  القسم الثاين: العالج عن طريق نقل اجلينات إىل اخللية اجلسدية. 

  .)٢(  اجلينيالتحسني عن طريق العالج  اخللقة بغرضتغيري القسم الثالث:  

  يف املطالب التالية.  وأدلته وهذا ما سنتعرف عىل أحكامه 

 

  
 

  

  

  
 

والسنة، قسم  ينظر: مقال العالج باجلينات، د. سفيان حممد العسويل، عىل موقع اهليئة العامة للكتاب )١(

 www.eajaz.org/اإلعجاز العلمي 

كريم، ضمن بحوث ندوة الوراثة  زعبد العزيينظر: الكائنات وهندسة املوروثات، د. صالح بن  )٢(

نظرة يف العالج اجليني، د. أمحد بن حممد  ١٢٠/  ١واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني 

 .١٤ص .ـه١٤٢٠ي احلجة خليل مقال يف جملة القافلة عدد ذ



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٦ 

  

ا ا  

  ا أمما ا  

   و:  

  املطلب األول: حكم نقل اجلني إىل اخللية التناسلية لغرض عالجي. 

  املطلب الثاين: حكم نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية لغرض عالجي.

  املطلب الثالث: حكم التدخل يف اجلينات ألغراض حتسينية.
 

 ا :ولا  ض ا ا إ ا م:  
  

اجليني دوًرا كبًريا يف عالج كثري من األمراض الوراثية، ويتكون جسم  لقد لعب العالج  

اإلنسان من خاليا، وكل خلية يف اجلسم هلا وظيفة خاصة هبا بقدرة اهللا عز وجل وتدبريه  

سبحانه، فاخلاليا اجلسدية هلا وظائف خاصة هبا ختتلف عن وظائف اخلاليا التناسلية، وقد  

  ها نتيجة اختالل يف اجلني املوجود بداخل نواة تلك اخللية.تتعطل بعض هذه اخلاليا عن عمل

  :)١( اجلنسية مفهوم اخلاليا 

املسؤولة عن عملية اإلنتاج   وهي، ويتكوناخلاليا اجلنسية هي أصل اإلنسان ومنها ينشأ 

  ، وهلا حالتان كام يذكر أهل االختصاص:-بقدرة اهللا عز وجل -والتكاثر 

وهي عبارة عن احليوان املنوي يف الذكر،   خمصبة،ة التناسلية غري أن تكون اخللي احلالة األوىل:

  يف األنثى. والبويضة 

أن تكون اخللية التناسلية خمصبة، وهي عبارة عن البويضة بعد تلقيحها باحليوان  احلالة الثانية: 

  املنوي.

امء الطب من  وبعد التطور اهلائل يف العلوم الطبية وما حتتاجها من التقنية املخربية، متكن عل 

 

 . ٥٤ينظر: مقدمة عن علم الوراثة، عبد اهلادي ص )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٧ 

رم  درا مما ا أ  

استخراج اخلاليا التناسلية من مكاهنا الطبيعي، وحفظها يف ظروف طبية معينة دون أن تتأثر  

بذلك، فتؤخذ اخللية التناسلية الذكرية عىل حدة بواسطة أنبوب االختبار الطبي، وكذلك  

نة خارج  بالنسبة للخلية التناسلية األنثوية، ثم يقوم املختصون بتلقيح اخلاليا بطرق طبية معي 

الرحم، وبعد أن تقوم اللقيحة باالنقسام والتكاثر، تنقل يف الوقت املناسب إىل رحم املرأة،  

  .)١( لتعلق يف جداره وتواصل نموها كسائر األجنة 

والعالج اجليني للخاليا التناسلية يكون بنقل اجلني السليم إىل اخللية التناسلية املذكرة، أو  

اخللية التناسلية املخصبة قبل متايزها، مما يعني انتقال اجلني إىل مجيع   اخللية التناسلية املؤنثة، أو 

  اخلاليا قبل مرحلة تكون أعضاء اجلنني وتشكلها.

وهذا النوع من العالج يف اخلاليا التناسلية يتميز بأمرين أساسيني ال يمكن إغفاهلام عند   

  احلديث عن هذا العالج ومها:  

  املة يف اإلنسان ويمتد أثره للذرية. أنه يغري صفات ك األمر األول:

  بعد نمو اجلني. وإنامأنه ال يظهر أثر هذا التغيري يف احلال،   األمر الثاين:

والعالج اجليني للخاليا اجلنسية، يتم بأحد الطرق األربعة املعروفة للعالج اجليني عموًما  

  وهي:  

  .  املعطوب للجني  اإلصالح  -أ

  إضافة جني صالح للخلية.  -ب

  استئصال اجلني املصاب. -ج

  استبدال اجلني املعطوب بجني صالح.   -د

  

 

 . ١٥٥/ ١ينظر: التقنيات العربجينية وآثارها عىل اإلنسان واحليوان  )١(



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٨ 

  خماطر هذا العالج:   •

أن أية خطأ حيصل فيه سينتقل لألجيال القادمة، بخالف العالج اجليني للخاليا اجلسدية   - ١

  فإن رضرها قارص عىل املريض نفسه وتنتهي املشكلة بانتهاء حياة املريض. 

ذا النوع من العالج، أنه جمال خصب للتالعب بالنقل اجليني، مما  متكن اخلطورة أيًضا يف ه - ٢

يرتتب عليه وجود نسل جمهول النسب، وال خيفى ما يف هذه املشكلة من انعكاسات رشعية  

  وأخالقية واجتامعية.

أن هذه التقنية العالجية قد تستخدم يف تغيري النسل البرشي بتغيري بعض الصفات مثل   - ٣

  يريه واحلجم والطول بل حتى الصفات األخالقية.التحكم باللون وتغ

وبسبب هذه املخاطر وغريها، منعه علامء البيولوجيا ملا له من آثار سيئة وعواقب وخيمة؛ لذا  

  .)١( نصت القوانني الطبية الدولية عىل املنع منه 

نسانية،  وهلذا مل يطبق هذا النوع من العالج يف األمراض الوراثية بالنسبة للخاليا اجلنسية اإل

وإنام طبقت عىل حيوانات التجارب مثل الفئران التي ينقصها هرمون النمو، ومن خالل حقن  

  .)٢( خالياها اجلنسية باهلرمون الناقص تم شفاؤها وعوجلت من هذا النقص

  وقد اختلفت أقوال أهل العلم املعارصين يف هذا النوع من العالج إىل قولني: 

جائز رشًعا؛ ملا فيه من غموض وعدم معرفة   العالج غريأن هذا النوع من  القول األول:

بالنتائج التي ترتتب عليه، وهلذا صدرت قرارات أكرب جممعني فقهيني يف العامل اإلسالمي باملنع  

، وكذلك القرار الصادر عن جممع الفقه  )٣( منه، املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اِإلسالمي

 

، أساسيات الوراثة يف العالج اجليني ٧٠٨/ ٢ينظر: اهلندسة الوراثية من منظور رشعي، د. أبو البصل  )١(

 .١٤ص

 . ١٧٨٣/ ٤ربرات العلمية والرشعية لتقنيات التغيري اجليني العالجي واالستنساخ العالجي ينظر: حتقيق يف امل )٢(

 هـ.  ١٤١٠) ١٩٧٥ص ٣ينظر: جملة املجمع (العدد السادس ج )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٥٩ 

رم  درا مما ا أ  

  .)١( ر اِإلسالمياِإلسالمي التابع ملنظمة املؤمت

  ومستند هذا القول مجلة من األدلة منها: 

 ]. ١٩٥قوله تعاىل: ﴿َوَال ُتْلُقوا بِأَْيِديُكْم إَِىل التَّْهُلَكِة﴾ [البقرة: الدليل األول: 

  وجه الداللة:

أن اآلية هنت املسلم بأن يلقي بنفسه إىل التهلكة، وهذا النوع من العالج إرضار بالنفس بنسبة    

جًدا، وأن اخلطأ فيه ال يقترص عىل اإلنسان نفسه بل ينتقل إىل ذريته يف املستقبل، وما كان  كبرية 

  كذلك فإنه هتلكة ينهى الرشع عن مثلها. 

رضر وال   (ال وسلم:قال رسول اهللا صىل اهللا عليه  عن أيب سعيد اخلدري  الدليل الثاين:

  .)٢(  رضار)

  وجه الداللة:

  -كام نص أهل االختصاص -العالج اجليني هبذه الطريقة  أن احلديث هنى عن الرضر، ويف

  رضر عظيم.

  من وجهني:  الصحيح وذلك وكذلك يستدل للقول باملنع باملعقول والنظر 

مل يتعني وسيلة وحيدة للعالج فهناك   اخلاليا اجلنسية أن العالج اجليني عن طريق  الوجه األول:

  املغامرة هبذا النوع من العالجات.من طرق العالج اآلمنة غريه، ما يقتيض املنع من 

أن مثل هذا العالج اخلطأ فيه ينتج عنه رضر متعد للذرية، بينام املرض الذي يراد   الوجه الثاين: 

عالجه هبذه الطريقة رضره قارص عىل صاحبه، لذا يمنع الرضر املتعدي مقابل بقاء الرضر  

 

  ٢٨ -  ٢٣يف الدورة العارشة املنعقدة بجدة يف الفرتة من  ١٠/ د/  ٢/  ١٠٠الصادر برقم  رينظر: القرا )١(

 . ـه١٤١٨صفر

)، وقال احلاكم هذا حديث ٢٨٦٥)، وأمحُد يف مسنده حديث (٤٥٢/ ٢مالك يف املوطأ (أخرجه  )٢(

 حسن). (حديث األربعني:)، قال النووي يف ٧٤/ ٢صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم، املستدرك (



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٠ 

  القارص عىل صاحبه.

ت عليها النصوص الرشعية تقرر املنع من هذا اإلجراء كام  وأيًضا فإن القواعد الفقهية التي دل  

َمان كل منهام ال ُيباح بدون الرضورة،   نص الفقهاء رمحهم اهللا: أنه إذا اجتمع للمضطَّر ُحمرَّ

  .)١( وجب تقديم أخفهام مفسدة وأقلهام رضًرا؛ ألن الزيادة ال رضورة إليها فال تباح

يأخذ بأيتهام شاء، وإذا اختلفتا   - ومها متساويتان  - تني وقالوا أيًضا: األصل أن من ابتيل ببلي

  .)٢(خيتار أهوهنام ألن مبارشة احلرام ال جتوز إال لرضورة وال رضورة يف حق الزيادة

وربام عربوا عن القاعدة بلفظ: إذا تعارض مفسدتان ُروعي أعظمهام رضًرا بارتكاب   

اجليني للخاليا اجلنسية، ألنه قد يرتتب عىل   ، وهذه القواعد تنطبق متاًما عىل العالج)٣( أخفهام

  هذه العملية مجلة من األرضار، منها:

عدم قيام اجلني املنقول بوظيفته، وقد يتفاعل مع اجلينات األخرى، مما ينتج عنه أمراض   -١

  أخرى غري معروفة، وال يعرف هلا عالج. 

  . احتامل أن يسبب اجلني املنقول نمو خاليا رسطانية فيام بعد - ٢

حداثة هذا العالج وعدم وضوح معامله، مما يفتقد لإلخصائيني احلاذقني يف هذا الفن، مما   -٣

  .)٤( جيعل ضبط هذا العالج بالضوابط العلمية صعب جًدا، وهلذا ترتفع نسبة النتائج اخلطرة

وهلذا األدلة وغريها صدرت التوصيات العلمية من اجلهات املختصة، وكذلك الندوات  

  نع منه، ومن ذلك:الفقهية بامل

 

 .٢٤٦القواعد البن رجب صينظر:  )١(

 .٧٦ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص )٢(

 لة األحكام العدلية.من جم ٢٨ينظر: املادة  )٣(

، العالج ٧ينظر: األخالقيات يف استخدام اخلاليا اجلذعية للجنني البرشي يف بحوث العالج اجليني ص )٤(

 .٥٧/ ١، الوصف الرشعي للجينوم البرشي والعالج اجليني ١١اجليني من منظور الفقه اإلسالمي ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦١ 

رم  درا مما ا أ  

، ندوة  )٢( ، ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني)١(املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

  .)٣( االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة 

  جواز هذا النوع من العالج حتت جهة رقابية مأمونة. القول الثاين:

  .)٥( قرار مجعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية ، وبه صدر )٤( وبه قال بعض املعارصين

  وقيدوا هذا اجلواز بخمسة رشوط: 

  أن يكون النقل اجليني بني الزوجني فقط.   الرشط األول:

  أن يكون بموافقة الزوجني.  الرشط الثاين: 

  أن تدعو الرضورة أو احلاجة لذلك.  الرشط الثالث:

تي متنع اختالط اخلاليا التناسلية اخلاصة  أن تتخذ اإلجراءات الكافية ال الرشط الرابع:

  بالزوجني بغريها. 

  .)٦( أن ال يكون رضره أكرب من نفعه  الرشط اخلامس:

  واستدلوا لقوهلم بأدلة منها: 

 

رؤية إسالمية، مجادى اآلخرة   -ى والعالج اجليني ينظر: ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرش )١(

 .١٠٨٤/ ٢ه، جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ١٤١٩

 . ٧- ٦م، ص٢٠٠١أكتوبر  ٢٠ينظر: أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني  )٢(

ه،  ١٤١٣عبان ش  ٢١ينظر: أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة  )٣(

 . ٣٦١ص

،  ٧٧٠/ ٢، قضايا فقهية يف اجلينات البرشية ٧٠٧-٧٠٦/ ٢اهلندسة الوراثية من منظور رشعي ينظر: )٤(

 .٩٨اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الرشع ص

 .٢٧٠/ ٢ينظر: قضايا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية )٥(

، قضايا طبية معارصة يف ٣٢٢-٣٢٠/ ١الرشيعة اإلسالمية  ينظر: حكم التحكم يف صفات اجلنني يف )٦(

 . ٢٣٦/ ٢ضوء الرشيعة اإلسالمية 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٢ 

  عموم األدلة احلاثة عىل التداوي : 

يك: أن رسول اهللا  قال: (تداَوْوا عباَد اهللا فإن   -صىل اهللا عليه وسلم  - كحديث أسامة بن َرشِ

  .)١(  مل ُينِزْل َداًء إال أنزل معه شفاًء إال املَوَت واَهلَرم)اهللا

  وجه الداللة:

أن العالج اجليني يف اخلاليا اجلنسية فيه عالج لألمراض الوراثية، فيدخل يف عموم احلديث  

  .)٢( الدال عىل طلب العالج

  

  :جياب عنه 

والواقع يشهد   منه، أمارضر أكرب  بأن االستدالل هبذه األدلة يكون مستقيًام إذا مل يرتتب عليه  

تدل   األدلة ال بأن رضر هذا النوع من العالج أشد من جمرد املرض املراد عالجه، فال شك أن 

  يرشع األخذ هبذا العالج إذا ترجحت فائدته، وهذا ما مل يتحقق هنا. عىل املقصود، إنام 

  املفاسد حسبها، وتقليل وأيًضا استدلوا بأن من مقاصد الرشيعة رعاية املصالح، وتكميل  

  .)٣(  يزالاإلمكان، وأن الرضر 

  .)٤( بأن الرضر ال يزال بالرضر؛ ألنه لو أزيل بالرضر ملا صدق: الرضر يزال عن ذلك: وجياب

  واستدلوا أيًضا من حيث النظر والتعليل: 

ي  / أن العالج اجليني للخاليا اجلنسية وسيلة متعينة للقضاء عىل األمراض املستعصية الت ١

 

  ٣٨٥٥رقم  ٣/ ٤، وأبو داود، كتاب الطب، باب يف الرجل يتداوى، ٢٢٧٨/ ٤رواه أمحد يف املسند  )١(

 . ٢٠٣٨رقم  ٣٨٣/ ٤والرتمذي  وصححه، كتاب الطب باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه،

 . ١٨٨/ ١ندسة الوراثية وتطبيقاهتا ينظر: اهل )٢(

 .٤٦٣/ ٣تشنيف املسامع بجمع اجلوامع  ينظر: )٣(

 .٤١/ ١ينظر: األشباه والنظائر للسبكي  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٣ 

رم  درا مما ا أ  

  يعاين منها الكثري يف العامل.

  / أن هذا العالج ال يوجد عالج حديث بمثل كفاءته.٢

  بعدة أمور: عنه  وجياب

وحقائقه غري واضحة املعامل بحيث يمكن القطع بنفعه أو   اهلندسة اإلنسانية أن مفاهيم  األول:

  يغلب عىل الظن وجودها. 

  عدم قطعية الفحوصات يف كثري من احلاالت. الثاين:

  أن الفحوصات املخربية ال يمكن أن حتدد مدى اإلصابة.  لثالث:ا

بأن العالج اجليني يف اخلاليا اجلنيس الظن برضره أكرب من نفعه كام قرره أهل  الرابع:  

  االختصاص. 

  الرتجيح:   

عند التأمل يف القولني، والنظر بام قرره أهل االختصاص يتعني ترجيح القول األول، وذلك؛  

املآالت يقتيض ذلك، قال الشاطبي رمحه اهللا : ( النظر يف مآالت األفعال معترب  ألن النظر يف 

مقصود رشًعا  كانت األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من  

األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك  

  .)١(الفعل)

 

  م : م ا إ ا ا ض .ا ا
  

جسم اإلنسان يتكون من عدة خاليا، وتقوم كل خلية بوظيفة معينة، ولكن أحياًنا تتعطل   

بعض اخلاليا نظًرا إىل حدوث خلل يف اجلينات، وجتري جتارب اليوم لعالج هذا اخللل بنقل  

لتقوم اخلاليا بوظيفتها بشكل صحيح، وذلك عن   اهلندسة اإلنسانية اجلني السليم والتدخل يف 

 

 .  ١٧٧ / ٥املوافقات ينظر:  )١(



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٤ 

طريق أخذ جني سليم من إنسان غري مصاب باملرض، ثم يستنسخ يف املخترب؛ إلنتاج كميات  

  .)١(  املريضمنه، وبعد ذلك ينتقل بواسطة ناقل مناسب إىل خاليا اإلنسان 

  وهذا النوع من العالج اختلف فيه أهل العلم املعارصون إىل قولني:  

  اجلواز.  ول األول:الق

وبه قال مجهور الباحثني، فقد صدرت بذلك التوصية من املجامع الفقهية، والندوات العلمية  

  اآلتية:

  .)٢( املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي باألكثرية  - ١

  .)٣(املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  - ٢

  .)٤( مجعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية  - ٣

  .)٥( ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني -٤

  وقيدوا اجلواز بالرشوط التالية: 

  أن ال يؤدي إىل رضر أكرب من الرضر املوجود. - ١

  حتقق املصلحة من هذا النقل، بالشفاء أو ختفيف آثار املرض.  - ٢

  أن يتعني هذا العالج هلذا املرض، بحيث يتعذر وجود بديل آخر.  - ٣

  . )١( فقة املعتربة رشًعا من املنقول منه واملنقول إليه حصول املوا -٤

 

 .١٢ينظر: أساسيات الوراثة والعالج اجليني ص )١(

 .٣١٤لفقهي اإلسالمي صه، جملة قرارات املجمع ا١٤١٩  -رجب-ينظر: الدورة اخلامسة عرشة  )٢(

 .١٠٤٨/ ٢املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية جملة ينظر:  )٣(

 . ٢٧٠/ ٢ينظر: قضايا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية  )٤(

 .٦ينظر: أعامل الندوة للعالج اجليني ص )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٥ 

رم  درا مما ا أ  

  أدلة هذا القول:

ْنَساَن ِيف أَْحَسِن َتْقِويٍم﴾ [التني:  قوله تعاىل:   الدليل األول:   ].٤﴿لََقْد َخَلْقنَا اْإلِ

  وجه الداللة:

أن اهللا خلق جنس اإلنسان يف أحسن تقويم، و يف هذا العالج يعاد العضو إىل أصل خلقته  

  .)٢(القويمة التي خلق عليها

عن أيب هرير ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: ( ما أنزل اهللا داًء  الدليل الثاين: 

  .)٣( إال أنزل له شفاء)

عن جابر ريض اهللا عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه قال: ( لكل داء   الدليل الثالث: 

  .)٤(برأ بإذن اهللا عز وجل)دواء، فإذا أصيب دواء الداء 

  وجه الداللة:

أن األمراض الوراثية من مجلة األمراض، والنقل اجليني فيه عالج من هذه األمراض بإزالة  

  أسباهبا، فيدخل يف عموم التداوي املأذون به رشًعا.

 

 . اض تا  ا  :ا ا  
  

الج اجليني ال يراد به معاجلة مشكلة أو رضر قائم، وإنام  هذا النوع من العصورة املسألة: 

 

دين القره داغي، ود. ينظر: يف ذلك: كتاب العالج اجليني من منظور الفقه اِإلسالمي أ. د. عيل حميي ال )١(

د الروكي:  بحثه املقدم إىل الندوة احلادية  "االستفادة من اهلندسة الوراثية يف احليوان والنبات"حممَّ

 عرشة للمنظمة اِإلسالمية للعلوم الطبية.

 .٢ينظر: العالج اجليني يف ضوء الضوابط الرشعية ص )٢(

 .٣٢/ ٤، ٥٦٧٨داء إال أنزل له شفاء برقم أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا  )٣(

 . ١٧٢٩/ ٤، ٢٢٠٤أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم  )٤(



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٦ 

يستخدم احلقن اجليني بغرض التحسني يف بعض الصفات البرشية، فتجري عملية النقل  

لتعديل صفات وراثية من غري حاجة، بل من أجل حتسني صفات املولود الناشئ عن هذه  

   و ما شابه ذلك. اخلاليا، فيصبح أكثر طوًال، أو أرسع نمًوا، أو أشد ذكاءً 

  والتدخل اجليني بغرض التحسني له صورتان: 

  الصورة األوىل: التدخل اجليني بغرض التحسني يف اخلاليا التناسلية. 

وقد اتفق أهل العلم عىل حرمة التدخل يف اجلينات التناسلية، إذا كان الغرض من ذلك   

  القرارات الفقهية ومنها:تعديل صفات املولود، وهبذا التحريم صدرت التوصيات العلمية و

  .)١( جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي - ١

  .)٢(املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  - ٢

  .)٣( مجعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية  - ٣

  .)٤( ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني -٤

  واألدلة التي استندوا إليها كثرية منها: 

ْلنَاُهْم ِيف الَْربِّ َوالْبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن  قوله تعاىل:  ليل األول:الد  ْمنَا َبنِي آَدَم َوَمحَ ﴿َولََقْد َكرَّ

َّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًال﴾ [اإلرساء:   ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ِمم  ]. ٧٠الطَّيِّبَاِت َوَفضَّ

  وجه الداللة:  

  شأهنم،تكريم، وزينهم بالعقل، ورشفهم بالتكليف، ورفع أن اهللا عز وجل كرم بني آدم غاية ال

 

 . ٣١٤ه، جملة قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي ص١٤١٩  -رجب-ينظر: الدورة اخلامسة عرشة  )١(

رؤية إسالمية، مجادى اآلخرة   -لبرشى والعالج اجليني ينظر: ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم ا )٢(

 .١٠٤٩/ ٢ه، جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، ١٤١٩

 . ٢٧٠/ ٢ينظر: قضايا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية  )٣(

 . ٧م، ص٢٠٠١أكتوبر  ٢٠ينظر: أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٧ 

رم  درا مما ا أ  

وصاهنم عن االمتهان، وأكرمهم بحمل رسالته التي تنسجم مع الفطر السليمة، وعليه جيب  

املحافظة عىل كرامة بني آدم من االمتهان، ومن امتهانه العبث بمكوناته الوراثية، وجعله حمًال  

  .)١( مع الكرامة التي أسبغها اهللا عليه للتجارب واألبحاث، وهذا بال شك يتناىف 

ْنَساَن ِيف أَْحَسِن َتْقِويٍم﴾ [التني:  الدليل الثاين:     ]. ٤قوله تعاىل: ﴿لََقْد َخَلْقنَا اْإلِ

اَك َفَعَدلََك﴾ [االنفطار: قوله تعاىل:  الدليل الثالث:   ].٧﴿الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّ

  وجه الداللة: 

 خلق جنس اإلنسان يف أحسن صورة وشكل واعتدال، فجعله  أن هذه اآليات دلت عىل أن اهللا 

منتصب القامة، مستوى اخللقة، كامل الصورة، أحسن من كل خملوق سواه، فخلقه سبحانه  

لإلنسان من أحسن اخللق، فقد خلقه اهللا عز وجل، عاملًا، متكلًام، مدبًرا، حكيًام    وأن هبذا  

ده من غري حاجة، بل بطرقة رضرها أكرب من  التحسني تدخل يف خلقة اهللا الكاملة لعبا

  .)٢(نفعها

ُْم   الدليل الرابع:  ُْم َفَليُبَتُِّكنَّ آَذاَن اْألَْنَعاِم َوَآلُمَرهنَّ نَُّهْم َوَألَُمنِّيَنَُّهْم َوَآلُمَرهنَّ قوله تعاىل: ﴿َوَألُِضلَّ

ي� 
يْطَاَن َولِ نَّ َخْلَق اهللاَِّ َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ ُ اًنا ُمبِينًا﴾ [النساء:  َفَليَُغريِّ ا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ

١١٩.[  

  وجه الداللة:

أن اآلية سيقت مساق الذم والوعيد، وبيان أن التغيري يف خلق اهللا من أمر الشيطان وتسويله،  

ويدخل فيها كل فعل هنى اهللا عنه من خصاء ما ال جيوز خصاؤه، ووشم ما هني عن وشمه  

 

، األحكام الرشعية والقانونية للتدخل ٥٦٣/ ١الرشعي للجينوم البرشي والعالج اجليني ينظر: الوصف  )١(

 . ٢٦٣يف عوامل الوراثة والتكاثر ص

 .١٩٥٢/ ٤، أحكام القرآن البن العريب ٣٧٢/ ٨، معامل التنزيل ٤٥٧/ ٨ينظر: تفسري القرآن العظيم  )٢(



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٨ 

  .)١( وعموم اآلية يدل عىل مجيع املعاين التي يصدق فيها أهنا من تغيري خلق اهللاوورشه، 

وأيًضا استدلوا من السنة بحديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال لعن رسول اهللا صىل  

اهللا عليه وسلم ( الواشامت واملستوشامت، واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خلق  

  .)٢( اهللا تعاىل)

  وجه الداللة:

أن الشارع حرم تغيري خلق اهللا، والتدخل اجليني يف صفات اجلنني من التدخل يف خلق اهللا  

ورصف له عن وجهته الصحيحة، ولعن الشارع من فعل هذه األفعال وعلل ذلك بكوهنا  

تغيًريا خللق اهللا تعاىل فقال (املغريات خلق اهللا)، وال ريب أن هذا املعنى متحقق يف التدخل  

  اجليني للغرض التحسيني. 

  ومن املعقول:

أن هذه الطريقة ال ختلو من األرضار التي يلحق رشها املولود، وكذلك عىل نسله عىل وجه   - ١

  ال يمكن عالجه.

أن هذا التدخل اجليني لتحصيل صفات مرغوبة ال توجد فيه حاجة معتربة رشًعا، بل هو   - ٢

  ر اهللا وتدبريه يف خلقه.من باب العبث باإلنسان، واالعرتاض عىل تقدي

فهذه األدلة النقلية والعقلية وما يامثلها، باإلضافة ملا يتضمنه هذا التدخل من املفاسد التي ال  

  يتأتى الرشع بمثلها يتحتم القول بتحريم هذا العمل وجتريم فاعله.

  الصورة الثانية: التدخل اجليني بغرض التحسني يف اخلاليا اجلسدية.

 

 .٢/٤٩٦لتأويل ، حماسن ا٢٢٢/ ٩ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(

،  ٤٨٨٦برقم  ٣٠٥/ ٣أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب ( وما آتاكم الرسول فخذوه)  )٢(

ومسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والواشمة واملستوشمه 

 .  ٢١٢٥برقم  ١٦٧٨/ ٣والنامصة واملتنمصة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٦٩ 

رم  درا مما ا أ  

يف اخلاليا اجلسدية من أجل تغري صفات   اهلندسة اإلنسانية كون التدخل يف يف هذه الصورة ي

اإلنسان من اللون، الشكل، القوة، وغريها ال ملعاجلة مرض قائم أو متوقع بل ملجرد حتسني  

  الصفات.

  وهذا التدخل هبذه الصورة قد اختلف فيه أهل العلم املعارصون عىل قولني: 

  ني يف اخللية اجلسدية هلذا الغرض. حيرم التدخل اجلي القول األول:

  ، وأيًضا صدرت بذلك التوصية من اجلهات العلمية اآلتية:)١( وبه  قال أكثر أهل العلم

  .)٢( املجمع الفقهي اإلسالمي - ١

  .)٣(مجعية العلوم الطبية اإلسالمية  األردنية  - ٢

  .)٤(املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  - ٣

  األدلــــــــــة:

ئلون بالتحريم بام تقدم من األدلة التي جاءت بتحريم نقل اجلني لغرض حتسيني يف  استدل القا

  اخللية اجلنسية، وحاصلها: 

أن هذا التدخل يشتمل عىل تغيري خلق اهللا، والعبث بمكونات اإلنسان الوراثية حسب  

 

، ٧٤٦/ ٢، نظرات فقهية يف اجلينوم البرشي ٢١فقه اإلسالمي صينظر: العالج اجليني من منظور ال )١(

، أحكام الوراثة اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الوراثية يف ٤٥/ ١اجلينوم البرشي وحكمه الرشعي 

 .٢٥٨/ ١اإلنسان 

ه، القرار األول بشأن استفادة املسلمني من علم اهلندسة ١٤١٩  -رجب -ينظر: الدورة اخلامسة عرشة )٢(

 .٣١٤ة، جملة قرارات املجمع ا لفقهي اإلسالمي صالوراثي

 . ٢٧٠/ ٢ينظر: قضايا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية،  )٣(

مجادى اآلخرة  -رؤية إسالمية -ينظر: ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني )٤(

 .١٠٤٩/ ٢ه، جملة املنظمة  اإلسالمية للعلوم الطبية ١٤١٩



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٠ 

،  شهوات الناس و أهوائهم وال مربر له، وقد خلق اهللا اإلنسان يف أحسن اهليئات واألشكال

سليم القوى، متناسب األعضاء، فال جيوز العبث بمحتواه الوراثي لتغيري صفاته التي خلق  

عليها، إذ ليس فيها عيب أو نقص حتى حتتاج إىل تعديل، وهذا النقل يستلزم رصف األموال  

الطائلة دون وجود غرض صحيح، كام أن األصل يف تغيري الرتكيبة الوراثية للخلية املنع ال  

  .)١(طورة هذا العملاجلواز خل

  جيوز التدخل اجليني يف اخللية اجلسدية لغرض التحسني.  القول الثاين:

  .)٢( وبه قال: بعض الباحثني

  أدلة القول الثاين: 

ْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اهللاََّ َقْد َبَعَث لَُكْم َطالُوَت َملًِكا َقالُوا أَنَّى َيُكوُن   الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل َهلُ

 َعَليُْكْم َوَزاَدُه  لَُه املُْْلُك َعَليْنَا َوَنْحُن أََحقُّ بِاملُْْلِك ِمنُْه َوَملْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن املَْاِل َقاَل إِنَّ اهللاََّ اْصطََفاهُ 

ْسِم َواهللاَُّ ُيْؤِيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهللاَُّ َواِسٌع َعلِيٌم﴾ [البقر  ].  ٢٤٧ة: َبْسطًَة ِيف الِْعْلِم َواْجلِ

  وجه الداللة:

جاء يف اآلية أن من صفات طالوت أن اهللا زاده طوًال يف اجلسم عىل بني جنسه مما يدل عىل أن  

الزيادة يف اجلسم من الصفات احلسنة املطلوبة، وعليه فاتباع الطرق الطبية لتحصيلها أمر  

  .)٣(حممود رشًعا

  

 

، أحكام الوراثة اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الوراثية يف ٤٥/ ١اجلينوم البرشي وحكمه الرشعي  ينظر: )١(

 . ٢٥٨/ ١اإلنسان 

، مناقشات ندوة الوراثة اهلندسية الوراثية واجلينوم ١٩٦ينظر: اهلندسة الوراثية ومقاصد الرشيعة ص )٢(

 .٨٣٤/ ٢ -رؤية إسالمية-البرشي والعالج اجليني

 . ١٩٧ينظر: اهلندسة الوراثية  ومقاصد الرشيعة ص )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧١ 

رم  درا مما ا أ  

 

  اجلواب عليه:

وغريه هي من خلق  اهللا وفعله سبحانه، ال من تدخل  أن هذه الصفات املستحسنة يف طالوت 

البرش، وفرق بني ما خلقه اهللا يف أصل اخللقة، وبني ما تدخل البرش لتغيريه عن خلقته التي  

خلقه اهللا عليها، باإلضافة إال أن هذه الصفة َخْلقية جبل عليها، وليست من األوصاف  

  املكتسبة التي يسعى اخللق إليها.

واستدلوا من السنة بحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صىل   :الدليل الثاين 

  .)١(  الضعيف) (املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن  وسلم:اهللا عليه 

  وجه الداللة:

أن من مقاصد الرشيعة اتصاف اجلسم بالقوة حتى يكون سليًام معاىف، ذا بنية متينة، ويف  

  .)٢(  الغرضسني حتقيق هلذا التدخل اجليني للتح

  اجلواب عنه:

أن املقصود بالقوة هنا قوة اإليامن والقوة يف امتثال أوامر اهللا وتنفيذها، وعىل فرض أن املقصود  

هو قوة البدن فال داللة فيه عىل التدخل اجليني للتحسني، ألهنا قوة من أصل اخللقة فهي من  

  من الرضر أكثر مما ُيرجى. فعل اهللا ال تدخل البرش، التي يرتتب عليها 

بقاعدة من قواعد الفقه الرشعية وهي: أن األصل يف األشياء   واستدلوا أيًضا الدليل الثالث: 

  .)٣(اإلباحة 

  وجه االستشهاد: 

 

 . ٢٦٦٤برقم  ٢٠٥٢/ ٤أخرجه مسلم يف كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز،  )١(

 .١٩٧ينظر: اهلندسة الوراثية ومقاصد الرشية ص )٢(

 .٦٦ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص )٣(



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٢ 

أن األصل يف كل يشء نافع أنه مباح إال ما ورد الرشع بتحريمه، والتدخل اجليني لغرض  

  .)١(وهو اجلواز حتسيني مل يرد فيه منع، فيبقى عىل األصل،

  اجلواب عنه:

عدم التسليم بأن األصل بالتدخل اجليني لغرض حتسيني اإلباحة، بل األصل فيه املنع، ملا فيه  

  من تغيري خلق اهللا. 

  الرتجــــيح:

بعد عرض القولني وحجة كل منهام يتجىل بوضوح رجحان القول األول، وهو حرمة التدخل  

  يني، وذلك لعدة اعتبارات:اجليني يف اخللية اجلسدية لغرض حتس

ضعف أدلة القائلني باجلواز، إذ ال داللة فيها عىل حمل النزاع كام تبني ذلك عند   أوًال:

  مناقشتها.

  قوة أدلة املانعني. ثانيًا:

أن هذا النقل غايته تدخل جيني بغرض التحسني، وقد اتفق أهل االختصاص عىل   ثالثًا:

  يعدهلا يشء.  خطورته، فتعني منعه، ألن السالمة ال

 

 .١٢ة لتقدم العالج اجليني صينظر: موقف اإلسالم والنظرة املستقبلي )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٣ 

رم  درا مما ا أ  
 

ا  

  بعد عون اهللا وتوفيقه يف كتابة هذه الدراسة خلص الباحث ببعض النتائج جاءت كاآليت:

 حدث علمي بارز ، وهو أحد نتائج العلوم البيولوجية. اهلندسة اإلنسانية  .١

 ، حقيقته رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنسان.  اهلندسة اإلنسانية مرشوع قراءة  .٢

 هو االستفادة من هذه املعرفة ملقاومة األمراض. اهلندسة اإلنسانية اف الغرض من اكتش .٣

 هو إحداث طرق جديدة يف العالج.  اهلندسة اإلنسانية من أهم تطبيقات اكتشاف  .٤

األصل فيه الندب، فهو من قبيل البحث والنظر الذي دعا إليه   ، اإلنسانية اهلندسة اكتشاف  .٥

 الرشع، ورغب فيه. 

خاليا املريض بعدد   إمداداستبدال اجلني املعطوب بجني سليم أو العالج اجليني حقيقته  .٦

 كاف من اجلينات السليمة.

أن نقل اجلني إىل اخللية اجلنسية بغرض العالج أمر حمرم عىل الراجح، وهو قول أكثر   .٧

 املجامع الفقهية اليوم.

أهل   أن نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية بغرض العالج أمر جائز بالضوابط التي ذكرها .٨

 العلم، وهو قول أكثر املجامع الفقهية اليوم. 

 أن التدخل يف اجلينات بغرض التحسني يف اخلاليا اجلنسية أمر جممع عىل حتريمه. .٩

أكثر   أن التدخل اجليني بغرض التحسني يف اخلاليا اجلسدية، أمر ممنوع رشًعا، وهو قول .١٠

  علامء العرص اليوم. 

  نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. وباهللا التوفيق، وصىل اهللا وسلم عىل 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٤ 

 

.ادر واس ا  
  

  نعبد الرمحاألحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر، ملحمود     - ١

يف جامعة األزهر، طبعت عام   والقانونمهران، وهي رسالة دكتوراه، قدمت لكلية الرشيعة 

  . ـه١٤٢٣

  اإلشبييل : القايض حممد بن عبد اهللا أبوبكر بن العريب املعافري املؤلف ، أحكام القرآن     - ٢

املالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا النارش: دار الكتب  

  .ـه١٤٢٤العلمية، بريوت، الطبعة: الثالثة،  

  معبد الرحي حممودأحكام الوراثة اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الوراثية يف اإلنسان،     - ٣

  م. ٢٠٠٢مهران، ضمن بحوث اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون، باإلمارات، 

اجليني  األخالقيات يف استخدام اخلاليا اجلذعية للجنني البرشي يف بحوث العالج     -٤

، الوصف الرشعي للجينوم البرشي  ١١اجليني من منظور الفقه اإلسالمي ص  العالج

  .٥٧/ ١والعالج اجليني  

السعيد البيومي، ضمن بحوث   ز عبد العزيأساسيات الوراثة يف العالج اجليني، للدكتور     - ٥

  ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني 

بحث مقدم إىل الندوة احلادية عرشة   " االستفادة من اهلندسة الوراثية يف احليوان والنبات    - ٦

د الر وكي، ضمن بحوث ندوة الكويت بتاريخ  للمنظمة اِإلسالمية للعلوم الطبية. د. حممَّ

  . ـه١٤١٩/  ٦/ ٢٣

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد،      - ٧

النارش:   ،املعروف بابن نجيم املرصي وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات

  هـ.  ١٤١٩الطبعة: األوىل،   ،لبنان  -دار الكتب العلمية، بريوت  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٥ 

رم  درا مما ا أ  

املؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب   ،األشباه والنظائر    - ٨

  .ـه ١٤١١  ،الطبعة: األوىل ،العلمية 

شعبان   ٢١أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة     - ٩

  . ـه١٤١٣

  م. ٢٠٠١أكتوبر   ٢٠ني أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجلي    -١٠

  أهم الطرق الوقائية من األمراض الوراثية، أيمن السليامن،      -١١

/  ٢/ ٢٢ بتاريخ  العني،  –بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون   - ١٢

  . ـه١٤٢٣

  . الكويت –بحوث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني     -١٣

حسن الشاذيل، ضمن ثبت   الدكتور:ة اجلينية و أثرها يف إثبات النسب، تأليف البصم    -١٤

رؤية إسالمية،   -كامل أعامل ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشى والعالج اجليني 

  م.   ٢٠٠٠-هـ   ١٤٢١ - املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  الكويت:

ة لتقنيات التغيري اجليني واالستنساخ العالجي،  حتقيق يف املربرات العلمية والرشعي    -١٥

العطاوي، ضمن   نعبد الرمحوبحث يف بدائلها احلديثة لتجنب حماذيرها العلمية والرشعية، د. 

  بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون.

هللا بن تشنيف املسامع بجمع اجلوامع، للعالمة أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد ا    -١٦

د عبد اهللا ربيع، الطبعة: األوىل،   - هبادر الزركيش الشافعي، حتقيق: د سيد عبد العزيز 

  . ـه١٤١٨

تطبيقات املجني الطبية والبحثية، د. زهري بن نارص احلصنان، ضمن بحوث حلقة     -١٧

  والتقنية بتاريخنقاش، من يملك اجلينات، التي أقامتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

  . ـه١٤٢٤/ ٨/ ٥



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٦ 

تعريف اجلينات ودورها، حممد بروجي الفقيه، ضمن حلقة نقاش من يملك اجلينات      -١٨

  . ـه١٤٢٤/ ٨/ ٥  والتقنية بتاريخالتي أقامتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

تفسري القرآن العظيم للعامد بن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، النارش: دار طيبة      -١٩

  م.  ١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠ ،الطبعة: الثانية  ،عللنرش والتوزي

التقنيات العربجينية وآثارها عىل اإلنسان والبيئة والنباتات العرب جينية نموذًجا      -٢٠

للدكتور حممد اليشوي، ضمن بحوث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي  

  سالمية.إ والعالج اجليني ، رؤية 

ي القرآن: املؤلف: حممد بن جرير أبو جعفر الطربي، حتقيق:  جامع البيان عن تأويل آ      -٢١

  هـ ١٤٢٢الطبعة:األوىل،   ، طبعة دار هجر ،الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي

املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،   ،جامع الرتمذي    -٢٢

د عبد الباقي، النارش: رشكة مكتبة  أبوعيسى، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤا

  هـ. ١٣٩٥مرص، الطبعة: الثانية،  -ومطبعة مصطفى البايب احللبي  

اجلينوم البرشي كتاب احلياة، د. صالح بن عبدالعزيز كريم، مقال يف جملة اإلعجاز      -٢٣

  . ـه١٤٢١العلمي، العدد السابع، مجادى األوىل  

اثية، للدكتور أمحد بن حممد كنعان، جملة اجلينوم البرشي وتقنيات اهلندسة الور    -٢٤

رمضان   - انشعب –البحوث الفقية املعارصة، العدد الستون، السنة اخلامسة عرشة، رجب 

  .ـه١٤٢٤

اجلينوم البرشي وحكمه الرشعي، للدكتور نور الدين بن خمتار اخلادمي ، ضمن      -٢٥

  بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون.

م التحكم يف صفات اجلنني يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور حممد حسن أبو حييى،  حك    -٢٦

  ضمن بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٧ 

رم  درا مما ا أ  

عبد اهللا آل   مريع بنخريطة اجلينوم البرشي واإلثبات اجلنائي، دراسة تأصيلية تطبيقية،     -٢٧

  م.٢٠٠٨جار اهللا، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع،

  اإلسالمي.ه، جملة قرارات املجمع الفقهي ١٤١٩  -رجب -الدورة اخلامسة عرشة     -٢٨

الرسالة لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد      -٢٩

، املحقق: أمحد شاكر، النارش: مكتبه احللبي، الطبعة:  املطلبي الشافعياملطلب بن عبد مناف 

  هـ. ١٣٥٨األوىل،  

املؤلف: أبوداود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن   ،سنن أيب داود    -٣٠

ِجْستاين املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية،   ،عمرو األزدي السِّ

  .بريوت –صيدا 

  الشفرة الوراثية لإلنسان،     -٣١

  ،حيح املخترص من أمور رسول اهللا ه وسننه اجلامع املسند الص ،صحيح البخاري     -٣٢

املحقق: حممد زهري بن نارص   ،أبو عبداهللا البخاري اجلعفي  ،املؤلف: حممد بن إسامعيل ،وأيامه 

حممد فؤاد عبد   ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ،النارش: دار طوق النجاة ،النارص

  هـ. ١٤٢٢الطبعة: األوىل،  ،الباقي

  ،سند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا هامل ،صحيح مسلم    -٣٣

املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي،   ،املؤلف: مسلم بن احلجاج أبواحلسن القشريي النيسابوري

  بريوت.  ،النارش: دار إحياء الرتاث العريب

العرص اجلديد للطب، خالص جلبي، ضمن بحوث ندوة االنعكاسات األخالقية      -٣٤

  جليني. للعالج ا

العالج اجليني يف ضوء الضوابط الرشعية، للدكتور عبدالنارص أبو البصل، ضمن      -٣٥

  بحوث ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني. 



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٨ 

العالج اجليني من منظور الفقه اِإلسالمي أ. د. عيل حميي الدين القره داغي، ضمن      -٣٦

  بحوث ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني. 

مصباح، ضمن بحوث ندوة   ي عبد اهلادالعالج اجليني واستنساخ األعضاء البرشية،     -٣٧

  واجلينوم البرشي والعالج اجليني، رؤية إسالمية. واهلندسة الوراثية الوراثة 

قراءة اجلينوم البرشي، د. حسان حتحوت، ضمن بحوث ندوة الوراثة واهلندسة       -٣٨

  اجليني، رؤية إسالمية.الوراثية واجلينوم البرشي والعالج 

يف الدورة العارشة املنعقدة بجدة يف الفرتة من   ١٠/ د/  ٢/ ١٠٠القرار الصادر برقم     -٣٩

  . ـه١٤١٨صفر   ٢٨ -  ٢٣

قضايا فقهية يف اجلينات البرشية من منظور إسالمي للدكتور عارف عيل عارف،      -٤٠

  ة.مطبوع ضمن أبحاث بعنوان دراسات فقهية يف قضايا طبية معارص

القواعد البن رجب، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،       -٤١

  الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبيل، النارش: دار الكتب العلمية.

كريم، ضمن بحوث ندوة   ز عبد العزيالكائنات وهندسة املوروثات، د. صالح بن     -٤٢

  م البرشي والعالج اجليني. الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينو

  ، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،موطأ اإلمام مالك     -٤٣

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث  

  هـ. ١٤٠٦لبنان، عام النرش:   -العريب، بريوت  

لف : جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية،  جملة األحكام العدلية، املؤ   -٤٤

  النارش : نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ،كراتيش

  هـ.  ١٤١٠)  ١٩٧٥ص  ٣جملة املجمع (العدد السادس ج     -٤٥

  جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية .     -٤٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٧٩ 

رم  درا مما ا أ  

مد سعيد بن قاسم احلالق القاسمي،  حماسن التأويل، للعالمة حممد مجال الدين بن حم    -٤٧

  -ألوىل ا: الطبعة  بريوت، –املحقق: حممد باسل عيون السود، النارش: دار الكتب العلميه 

  هـ.  ١٤١٨

املستدرك   عىل الصحيحني، املؤلف: أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن      -٤٨

وري، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيساب

  .ـه١٤١١  األوىل،: الطبعة  بريوت، –النارش: دار الكتب العلمية 

املؤلف: أبوعبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل    -٤٩

د  عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهللا بن عب -أسد الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط  

  . ـه١٤٢١املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  

تفسري البغوي، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني   ، معامل التنزيل يف تفسري القرآن    -٥٠

عثامن مجعة ضمريية   -وخرج أحاديثه: حممد عبد اهللا النمر  ،بن مسعود البغوي املحقق: حققه 

  . ـه١٤١٧والتوزيع، الطبعة: الرابعة،  ،ار طيبة للنرشسليامن مسلم احلرش، د -

مقال العالج باجلينات، د. سفيان حممد العسويل، عىل موقع اهليئة العامة للكتاب      -٥١

  www.eajaz.orgوالسنة، قسم اإلعجاز العلمي / 

  م. ٢٠٠٥مقدمة عن علم الوراثة، عائدة وصفي عبد اهلادي، درا الرشوق للنرش،      -٥٢

املؤلف: اإلمام إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري   ،وافقاتامل     -٥٣

الطبعة:   ،النارش: دار ابن عفان ،بالشاطبي، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن

  هـ.١٤١٧  ،األوىل

موقف اإلسالم والنظرة املستقبلية لتقدم العالج اجليني، للدكتور حممد رأفت عثامن،      -٥٤

  ث ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليني.ضمن بحو

  - رؤية إسالمية -الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني  واهلندسة ندوة الوراثة     -٥٥



 
 

 

 اد ا وان

   

 

ادرات 

ا 

٢٤٨٠ 

  . ـه١٤١٩املنعقدة يف الكويت، مجادى اآلخرة  

بن   عبد اهللانظرات فقهية يف اجلينوم البرشي واهلندسة الوراثية والعالج اجليني للدكتور     -٥٦

، ضمن بحوث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج  عبد اهللاد حمم

  رؤية إسالمية.  -اجليني 

نظرة يف العالج اجليني، د. أمحد بن حممد خليل مقال يف جملة القافلة عدد ذي احلجة،      -٥٧

  . ـه١٤٢٠

أمحد إبراهيم، دار  اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الرشع، للدكتور إياد     -٥٨

  م. ٢٠٠٣الفتح للدراسات،  

أبو البصل، مطبوع ضمن   عبد النارصاهلندسة الوراثية من املنظور رشعي، للدكتور     -٥٩

  أبحاث بعنوان دراسات فقهية يف قضايا طبية معارصة.

اهلندسة الوراثية وتطبيقاهتا، عيل أمحد الندوي، ضمن بحوث مؤمتر اهلندسة الوراثية      -٦٠

  لرشيعة والقانون.بني ا

للدكتور مصدق حسن، رسالة علمية مقدمة   الرشيعة،اهلندسة الوراثية ومقاصد     -٦١

  .ـه١٤١٧للمعهد األعىل ألصول الدين بجامعة الزيتونة، 

الوصف الرشعي للجينوم البرشي والعالج اجليني، للدكتور عجيل جاسم النشمي،      -٦٢

واجلينوم البرشي والعالج اجليني، رؤية   ضمن بحوث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية 

  إسالمية.

  

 
  


