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لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
هذا البحث ّ
يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
وال ّ
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احلمد هلل ،والصالة والســام عيل رســول اهلل وعيل آله وصحبه ومن

وااله ،وبعد:

فقدــ انطلق��ت الث��ورة الصناعية الرابع��ة من حيث توقف��ت الثورة

س��هلت تضم�ين التقنيات
الرقميــة ،والتي هي جمموعة وس��ائل حديثة
ّ
اجلديدة يف املجتمعات البرشية ،بل وزرعها يف األجس��ام ،واتس��مت هذه

الثورة بظهور تقنيات مبتكر :كالروبوت��ات ،والذكاء االصطناعي ،وتقنية
النانو تكنولوجي ،واحلوس��بة الكمية ،والتقنية احليوية ،وإنرتنت األشياء،

والطباعة الثالثية األبعاد ،واملركبات الذاتية القيادة ،ونحو ذلك.

ونحن يف سبيل اللحاق بمعطيات هذه الثورة ،نميط اللثام عن اجلينوم

البرشي ،وأمهية اكتشافه ،واآلثار املرتتبة عيل حفظ شفرته ومحايتها ،وأمهية
اهلندســة الوراثية حلياة الناس ،ووســائل اإلفادة منهــا ،ونتناول ذلك من
خالل املباحث واملطالب والفروع واملقاصد التالية:

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

8

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

املبحــث األول :حقيقــة اجلينوم البرشي وحماوالت اكتشــافه وفوائد

وخماطر استخدامه.

املطلب األول :حقيقة اجلينوم البرشي وحماوالت اكتشاف خريطته.
الفرع األول :حقيقة اجلينوم البرشي( :املجني) البرشي.
الفرع الثاين :حماوالت العلامء اكتشاف اخلريطة اجلينية.
املطلب الثاين :أهداف املرشوع.
املطلب الثالث :الفوائد املتغياة من دراسة اجلينوم.
املطلب الرابع :خماطر من استخدام اخلريطة اجلينية.
املطلب اخلامس :موقف الرشيعة اإلســامية من اســتخدام اخلريطة
اجلينية فيام يرض بصاحبها معنويا أو ماديا.
املبحث الثاين :حقيقة اجلني ومكوناته.
املطلب األول :حقيقة اجلني ،وعمله ،وموضعه من اخللية.
الفرع األول :حقيقة اجلني ومكوناته.
الفرع الثاين :عمل اجلني يف نواة اخللية.
املطلب الثاين :استخدامات اهلندسة احليوية.
الفرع األول :املسح اجليني الوقائي.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الفرع الثاين :الفحص اجليني قبل الزواج.
الفرع الثالث :فحص اخلاليا اجلنسية قبل النقل إىل الرحم.
الفرع الرابع :تشخيص األمراض الوراثية يف اجلنني.
الفرع اخلامس :موقف الرشع من املسح أو الفحص اجليني.
الفرع السادس :ضوابط إجراء الفحوص اجلينية وغريها.
الفرع السابع :حتسني النسل وراثيا.
الفــرع الثامــن :موقف الرشيعــة من حتســن النســل باالختيار أو
االنتخاب اجليني.
املقصد األول :اختيار األزواج احلاملني لصفات وراثية مرغوبة.
املقصد الثاين :اختيار جنس اجلنني.
املقصد الثالث :االستنساخ اجليني للمصطفني جينيا.
الفرع التاسع :العالج اجليني.
الفرع العارش :التداوي بأدوية معاجلة جينيا.
الفرع احلادي عرش :استخدام العالج اجليني يف األدواء.
املقصــد األول :حكــم التــداوي مــن األمــراض والتشــوهات
اجلينية وغريها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املقصد الثاين :ضوابط العالج اجليني.
الفــرع الثاين عــر :نقل اجلينات الســليمة إىل املريــض من غريه أو

استنساخها معملي ًا.

املقصد األول :نقل اجلينات السليمة إىل املريض من غريه.
املقصد الثاين :استنساخ اجلينات معملي ًا.
الفرع الثالث عرش :إنشاء بنوك حفظ اجلينات.
الفرع الرابع عرش :طرق أخرى للعالج اجليني.
املقصد األول :التداوي بأجزاء احليوانات والفريوسات املحورة جينيا.
املقصد الثاين :مدى إمكان التداوي بأجزاء احليوانات والفريوســات

املحورة جيني ًا.

املقصد الثالث :حكم حتوير احليوانات ونحوها جيني ًا.
املقصد الرابع :التداوي بأجزاء اخلنزير املحورة جيني ًا.
املقصد اخلامس :التداوي بأجزاء سائر احليوانات املحورة جيني ًا.
الفرع اخلامس عرش :التحوير الوراثي يف املزروعات واملغروسات.
الفرع السادس عرش :زراعة األنسجة.
•
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املبحث األول
حقيقة اجلينوم البشري وحماوالت اكتشافه
وفوائد وخماطر استخدامه
املطلب األول :حقيقة اجلينوم البشري وحماوالت اكتشاف خريطته.

الفرع األول :حقيقة اجلينوم البرشي( :املجني) البرشي:
مرشوع قــراءة اجلينوم البرشي ،هو رســم خريطة اجلينــات الكاملة

لإلنسان ،وهو جزء من تعرف اإلنسان عىل نفسه واستكناه سنة اهلل يف خلقه
وإعامل اآليــة الكريمــة﴿ ،ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﴾

(((

ومثيالهتا من اآليات ،وملا كانت قراءة اجلينوم وســيلة للتعرف عيل بعض
األمــراض الوراثية أو القابليــة هلا ،فهي إضافة ق ّيمــة إىل العلوم الصحية

والطبية يف مســعاها ملنع األمراض أو عالجها ،مما يدخل يف باب الفروض

الكفائية يف املجتمع.

املكون
واجلينــوم البــري  ،Human genomeهو الطاقــم الكامل ّ

من أكثر مــن  100.000جني موجــودة يف نواة اخلليــة ألغلب اخلاليا
البرشي��ة .ويتوزع اجلين��وم النووي لألنثي عيل ثالثــة وعرشين زوج ًا من

((( من اآلية  53من سورة فصلت.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الكروموسومات املتش��اهبة بنيويا ،لكن الكروموسوم  Xيف الذكور يقرتن
مع الكروموسـ�وم Yغري الشــبيه به ،وبذلك يصبح هناك  24نوعا خمتلف ًا

من الكروموســومات البرشية .وبعبارة أخري ،يمكننا القول بأن اجلينوم
هو :كام��ل احلمض الريبي النووي منزوع األكس��جني (أو الدنا D.N.A

اختصــار ًا) يف كائن حي معني ،بام فيه جيناته  .genesوحتمل تلك اجلينات

(املورثـ�ات) مجيع الربوتينات الالزمة جلميـ�ع الكائنات احلية .وحتدد هذه
الربوتينات ،ضمن أشــياء أخري ،كيف يبدو شــكل الكائن احلي ،وكيف

يســتقلب  metabolizeجســمه الطعام أو يقاوم العدوى ،وأحيان ًا حيدد
حتى الطريقة التي يترصف هبا(((.
ويمثل احلمض النــووي الريبي هذا وثيقة ضخمة ،كتب نصها بأربعة
أحــرف ،هــي ( ،)A.G.C.Tوتوجد هبا كميــة من املعلومــات الوراثية
الرضورية داخل نواة كل خلية ،إذا اســتخدمت هذه املعلومات يف تأليف
كتاب فقد تســتغرق كتابته مخســا وعرشين عاما ،لكثرة عدد حروفه ،التي
تبلغ ثالثة مليار ونصف املليار من احلروف ،ومن ثم فإن هذا احلمض حيمل
لغــة خاصة ،ممثلة يف ترتيب وتعاقب القلويــات النيرتوجينية ،التي تعرف
((( أعامل ندوة االنعكاســات األخالقيــة لألبحاث املتقدمة يف علــم الوراثة ،40-39/
.148-147
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باسم الشفرة الوراثية ( ،)Genetic Codeوهذه الشفرة عبارة عن جمموعة
مــن الكلامت املتتالية ،تتكون كل منها مــن ثالثة أحرف ،وكل حرف منها
هــو قلوي نيرتوجيني ،فإذا تغري حرف من هذه الكلمة تغري معنى الكلمة،
واستتبع هذا تغيري معنى اجلملة ومغزى الرسالة ،وإذا تغريت طبيعة اجلني
نتيجة لذلك ،نشأ ما يسمى بالطفرة الوراثية ،التي حتدث نتيجة تغري يف املادة
الوراثية ،لتنتقل بعد عملية االنقســام إىل األجيال التالية بصورة مطابقة ملا
يف أصلها(((.
فالشــفرة الوراثية لكل فرد من البرش عبارة عن كتاب ،حيوى بني دفتيه
الكثري مــن املعلومات اخلاصة بصاحبه ،والتي متثــل أدق أرسار حياته بل
وحياة ذريته التي تنســل منه ،وحياة والديه كذلك ،باعتبار أن هذا املجني
بام حيتوى عليه من جينات تشــفر يف نواة اخللية البرشية لصفات أو أمراض
أو تشــوهات وراثية معينة ،يكون مرآة صادقــة إىل حد بعيد ملا يكون عليه
صاحبه ،وما تكــون عليه ذريته وأصوله من صفــات وراثية ،كالطول أو
القرص ،والســمرة أو الشــقرة ،وقوة البنية أو ضعفها ،والسمن أو اهلزال،
((( د .حممد الربيعي :الوراثة واإلنســان ،209/عامل املعرفة -الكويت ،أساسيات يف علم
الوراثة-مرجع ســابق ،265-254 ،229 ،228/د .عبد العزيز بيومي :أساســيات
الوراثة واهلندسة الوراثية « بحث ضمن أعامل الندوة السابقة.» 38 -37/
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

14

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

واخلصوبة أو العقم ،ونحو ذلك ،بل يكون مرآة لألمراض والتشــوهات
التــي حيملها صاحبــه والتي تنتقــل إىل ذريته بطريقة ســائدة أو متنحية،
كالودانة (القزامة) ،وأمراض الدم :مثل :األنيميا املنجلية ،والثاالســيميا،
واهليموفيليا ،وأمراض القلب واألوعية الدموية :مثل :وجود الثقوب بني
جتاويــف القلب ،وضيق الصاممات ،وارتفاع ضغط الدم ،وفرط أو ارتفاع
الكلسرتول بالدم ،ومرض السكر ،وأمراض اجلهاز املناعي ،ومرض البله
املميت ،هذا باإلضافة إىل التشــوهات الكروموسومية اجلسمية واجلنسية
التــي تنتقــل إىل الذرية ،وتــؤدى إىل إجهاض األجنــة ،أو إصابة املولود
بالتشوهات اخللقية التي ال يعيش هبا حياة سوية.
الفرع الثاين :حماوالت العلامء اكتشاف اخلريطة اجلينية:
ومرشوع اجلينــوم البرشي ( )HGP Human Genome Projectهو

مـشروع علمي دويل ،بدأ العمل به رسـ�مي ًا يف عـ�ام  ،1990وقد كان من
املخطط له أن يســتغرق  15عام ًا ،لكن التطــورات التكنولوجية أدت إىل
ترسيع العمل به حتى أوشـ�ك عيل االنتهاء قبل املوعد املحدد له بسنوات
عدة .وقد بدأ املرشوع يف الواليات املتحدة األمريكية ،كجهد مشـترك بني
وزارة الطاقة األمريكية ،واملعاهد الوطنية للصحة هبا.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املطلب الثاني :أهـداف املشـروع.

متثلت األهداف املعلنة للمرشوع فيام ييل:
 -التعــرف عىل اجلينــات التي حيتوي عليها الدنــا  D.N.Aالبرشي،

وعددها  100.000جني تقريب ًا.

 حتديــد متواليــة  sequenceالقواعد الكيميائية التــي تكون الدنا D.N.Aالبرشي وعـددها  3باليني.
 ختزين هذه املعلومات عىل قواعد للبيانات .databases تطوير األدوات الالزمة لتحليل البيانات. دراسة القضايا األخالقية ،والقانونية ،واالجتامعية التي قد تنتج عناملرشوع (وهي من اخلصائص التي متيز مرشوع اجلينوم البرشي األمريكي
عن غريه من املشاريع املشاهبة يف مجيع أنحاء العامل.
 للمســاعدة يف حتقيق هــذه األهداف ،قام الباحثون أيض ًا بدراســةالرتكي��ب اجليني للعديد من الكائنات احلية غــر البرشية ،ومنها البكترييا
ش��ائعة الوجود يف أمعاء البرش ،وهي اإلرشيكية القولونية  ،E.coliوذبابة
الفاكهة ،وفئران املخترب.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ويتكون جزيء الدنا  D.N.Aيف البرش والرئيسيات ،من خيطني يلتف
كل منهام حول اآلخر بحيث يشبهان
الس��لم امللتوي والذي يتصل جانباه ،واملكونان من جزيئات السـ�كر
والفوس��فات ،بواس��طة روافد  rungsمن املـ�واد الكيميائية املحتوية عيل
النرتوجني ،والتي تس��مي القواعد  basesويرمز إليهـ�ا اختصار ًا  Aو T

و  Cو  ،Gوتتكرر ه��ذه القواعد ماليني أو مليارات املرات يف مجيع أجزاء
اجلينوم ،وحيتوي اجلينوم البرشي ،عيل س��بيل املثــال ،عيل ثالثة مليارات
زوج م��ن هذه القواعد ،يف حني حيتوي اجلسـ�م الب�شري عيل نحو 100
تريليون ( )100،000،000،000،000،000،000خلية!
يعد الرتتيب املحدد للحـ�روف  Aو  Tو  Cو  Gيف غاية األمهية ،فهذا
الرتتيب حيدد مجيع أوجه التنوع احليوي ،ففي هذا الرتتيب تكمن الشــفرة
الوراثية ،Genetic codeفكام أن ترتيب احلروف التي تتكون منها الكلامت
هو ال��ذي جيعلها ذات معني ،فــإن ترتيب هذه احلروف حيــدد كون هذا
الكائن احلي إنس��ان ًا أو ينتمي إىل نوع حي آخ��ر كاخلمرية،أو ذبابة الفاكهة
مثالً ،والتي متتلك كل منها اجلينوم اخلاص هبا ،والتي ركزت عليها أبحاث
وراثية خاصة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ونظر ًا ألن مجيــع الكائنات احلية ترتبط بعالقات مشــركة من خالل
التشابه يف بعض متواليات الدنا  ،D.N.Aمتكننا من معرفة الكثري مما نحصل
عليها م��ن الكائنات احلية غري البرشية ،لتحقيــق املزيد من الفهم واملعرفة
لبيولوجية اإلنسان.
 -متثل كل جمموعة مكونة من ثالثـ�ة من احلروف األربعة محض ًا أميني ًا

معين ًا ،وهناك  20وحدة بناء خمتلفة  -أمحاض أمينية  -تستخدم يف جمموعة
هائلة من التوليفات إلنتاج بروتيناتنا .وتكون التوليفات املختلفة بروتينات
خمتلفة بدورها يف أجسامنا.
 -تكفي املعلومات التي حيتوي عليها اجلينوم البرشي مللء كتب ورقية

يبلغ ارتفاعها  61مرت ًا ،أي ما يــوازي املعلومات التي حيتوي عليها 200
دليل للهواتف حيتوي كل منها عيل  500صفحة!
 -فيــا بيننا نحن البــر ،خيتلف الدنا  D.N.Aمن فرد آلخر بنســبة

 %5.2فقــط ،أو  1من كل  50حرفــ ًا ،ويضع ذلك يف االعتبار أن اخلاليا
البرشية حتتوي كل منها عيل نسختني من اجلينوم.
 -إذا أردنا أن نقرأ اجلينوم البرشي برسعة حرف واحد يف الثانية ملدة 24

ساعة يومي ًا ،فسيستغرق األمر قرن ًا كام ً
ال لالنتهاء من قراءة كتاب احلياة!
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 إذا بــدأ شــخصان خمتلفــان يف قراءة كتــاب احليــاة اخلاص بكلمنهام برسعة حرف واحد يف الثانية ،فسيســتغرق األمــر نحو ثامين دقائق
ونصــف الدقيقــة ( 500ثانية) قبل أن يصــا إىل أول اختالف يف ترتيب
حروف كتابيهام!
 -حيتاج الط ّباع  typistالذي يكتب برسعة  60كلمة يف الدقيقة (نحو

 360حرف ًا) وملدة ثامين ســاعات يومي ًا ،إىل نصف قرن لالنتهاء من طباعة
كتاب احلياة!
 يتشــابه الدنــا  D.N.Aاخلاص بالبرش مــع مثيله يف الشــمبانزيبنسبة .%98
 يبلغ العدد التقديري للجينات يف كل من البرش والفئران 60.000  100.000أما يف الديدان املستديرة فيبلغ العدد  19.000ويف اخلمرية yeastيبلــغ عدد اجلينات  6.000تقريب ًا ،بينام يبلغ عدد جينات اجلرثومة
املسببة للتدرن .4.000
 تظل وظيفة الغالبية العظمي ( )%97من الدنا  D.N.Aاملوجودة يفاجلينوم البرشي ،غري معروفة لدينا حتى اآلن.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 كان أول كروموسوم  chromosomeبرشي تم فك شفرته بالكاملهو الكروموســوم رقــم  ،22وقد تم ذلك يف اململكة املتحدة يف ديسـ�مرب
 ،1999وحتديد ًا يف مركز (سانجر) بمقاطعة كمربدج.
 يبلــغ طول الدنــا  D.N.Aاملوجود يف كل مــن خاليانا  1.8مرت،مكدسة يف كتلة يبلغ قطرها  0.0001ســنتيمرت (والتي يمكن أن توضع
بسهولة يف مساحة بحجم رأس الدبوس.
 إذا تــم فرد مجيع الدنــا  D.N.Aاملوجود يف اجلســم البرشي طرفالطرف ،يمكن للخيط الناتج أن يصل من األرض
إىل الشـ�مس وبالعكس  600مرة [ 100تريليون × 1.8مرت مقسومة
عيل  148.800.000كيلومرت = .]1200
 يقــوم الباحثون يف مرشوع اجلينوم البرشي بفك شــفرة 12.000حرف من الدنا  D.N.Aالبرشي يف الثانية الواحدة.
 إذا تم فرد مجيع احلروف ( 3باليني) املكونة للجينوم البرشي بحيثيكون كل منها عيل بعد  1ملم من اآلخر ،فستمتد ملسافة  3000كيلومرت -
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أو نحو  700ضعف الرتفاع مبني اإلمباير ستيت ،وهي ناطحة السحاب
الشهرية يف مدينة نيويورك (((.
املطلب الثالث :الفوائد املتغياة من دراسة اجلينوم.

يتيح مرشوع اجلينــوم البرشي فوائد مجة للبرشية ،يمكننا توقع بعضها
بينام ســنفاجأ بالبعض اآلخر بعد اكتشــاف كامل اخلريطــة اجلينوم .أما
الفوائد املتوقعة للع�لاج باجلينات فهائلة ،ويمك��ن تلخيصها يف جماالت
عدة كالتايل:
* تطويــر أدويــة ومعاجلــات جديــدة :باإلضافة إىل صنــع أدوية
جدي��دة ،يمكن اعتبار مــروع اجلينوم البــري كبدايــة حلقبة جديدة
مــن الطــب الشــخيص  .Personalized medicineفالنــاس يميلون
لالس��تجابة بصورة خمتلفة متام ًا لألدوية التي يصفهــا هلم األطباء  -حتى
 %50من األش��خاص الذي��ن يتناولون دواء معينا ســيجدون أنه إما غري
مؤثر ،أو أهنم س��يتعرضون لتأثريات جانبية غري مرغوبة .ويعد أســلوب
يعرض احلياة
(ارضب واخ�سر) مضيعة مرعبة للوقت واملال ،ب��ل إنه قد ّ
ذاهتا للخطر.

((( أ.د .عدنان العذارى :أساسيات يف الوراثة.267-249/
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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* وباإلضافة لذلك ،فنحن مجيع ًا نختلف يف قابليتنا لإلصابة باألمراض
املختلفة ،فبينام قد ينتهج رجل نمطا صحيا نسبيا للحياة قبل أن يسقط ضحية
لنوبة قلبية يف منتصف العمر ،قد يظل صديقه الذي يدخن عرشين سيجارة
يومي ًا ويتناول إفطار ًا مقلي ًا كل يوم ،قوي ًا حتى سـ�ن الثالثة والتسعني ،لكن
ملــاذا؟ ...يقع جزء مهم مــن اإلجابة يف اجلينوم البــري ،وقد اتضح أن
 %99.9من متتاليات الـ  D.N.Aمتشــاهبة يف مجيع البرش ،ولذلك فنحن
ننتمي مجيع ًا للنوع احلي نفس��ه) ،لكن هذا الفرق الذي ال يزيد عيل %0.1
يفس استجاباتنا الفردية لألدوية وقابليتنا لإلصابة باألمراض.
قد ّ
* الطب اجلزيئي:Molecular medicine :

 حتسني تشخيص األمراض. االكتشاف املبكر لالستعداد لإلصابة باألمراض الوراثية. تصميم األدوية بصورة أكثر مالءمة. املعاجلة باجلينات وأنظمة التحكم لألدوية. علــم األدويــة املجينــي  ،Pharmacogenomicsتصميم أدويةتستهدف أمراض ًا وراثية بعينها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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* اجلينوميات اجلرثومية:Microbial genomics :

 مصادر جديدة للطاقة (الوقود احليوي) .Biofuelsامللوثات.
 مراقبة البيئة الكتشاف ّ الوقاية من احلرب البيولوجية والكيميائية. التخلص من النفايات السامة بطرق مأمونة وف ّعالة يف الوقت نفسه. فهــم القابلية للتعرض لألمراض والكشــف عن األهداف احليويةالتي جيب أن تستهدفها األدوية اجلديدة.
 تقييم املخاطر :Risk assessment تقييــم التلف الصحي واملخاطر الناجتة عن التعرض لإلشــعاع ،بامفيها التعرض جلرعات إشعاعية منخفضة.
 تقييم التلف الصحـــي واملخاطر الناجتــة عن التعرض للكياموياتاملطفرة  mutagenic chemicalsوالسموم املسببة للرسطان.
 تقليل احتاملية التعرض للطفرات الوراثية.مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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* الدراسات السكانية واألنثروبولوجية:
 دراســة التطور عرب طفرات اخلط اجلنيس  germlineيف السالالتالبرشية املختلفة.
 دراســة أنامط هجــرة املجموعات الســكانية املختلفة اســتنادا إىلالتوريث اجليني لإلناث .female genetic inheritance
 دراسـ�ة طفـ�رات الكروموسـ�وم ( )Yلتتبــع الســاالت وأنامطهجرة الذكور.
* استخدامات الدنا  D.N.Aيف جمال الطب الرشعي:
 -التعرف عىل املشــتبه هبــم املحتملني التي قد يطابــق الدنا D.N.A

اخلاص هبم األدلة املوجودة يف مرسح اجلريمة.
 تربئة األشخاص املتهمني باخلطأ يف اجلرائم.البنوة وغريها من قضايا النسب.
 التحقق من عالقات ّ التعرف عىل األنواع احلية املهددة باالنقراض واملحمية كمســاعدةملس��ئويل هيئات محاية احلياة الربية (ويمكن استخدامها يف مالحقة منتهكي
قوانني محاية احلياة الربية).
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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تلوث اهلواء ،أو
 -التعرف عيل البكرتيا وغريهــا من اجلراثيم التي قد ّ

املاء ،أو الرتبة ،أو الغذاء.

 حتقيق التوافق النسيجي بني املتربع واملتلقي يف برامج زراعة األعضاء.* الزراعة ،وتربية احليوان ،واملعاجلة البيولوجية:
 حتديد نسب البذور أو املاشية يف برامج التهجني. املحاصيل املقاومة لألمراض ،واحلرشات ،واجلفاف. حيوانات املزرعة الصحيحة ،واألكثر إنتاج ًا ،واملقاومة لألمراض. منتجات زراعية أكثر فائدة غذائية. املبيدات احلرشية البيولوجية..Biopesticides استخدامات بيئية جديدة لتنقية نباتات مثل التبغ (((.املطلب الرابع :خماطر من استخدام اخلريطة اجلينية.

عندما يكتمل اكتشــاف اخلريطة اجلينية ،ســيواجه اآلبــاء املتوقعون

بمجموعة واس��عة من االحتامالت .وقد يرغبـ�ون بطبيعة احلال يف التأكد
خالل املرحلة اجلينية لنسـ�لهم ،أن يقـ�وم املعاجلون باجلينات بتصحيح أي

((( دانييل كيفلس ،لريوى هود :الشفرة الوراثية .412/
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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مشكالت قد تنشأ بسبب وجود جينات معيبة ،وقد يطلب اآلباء أيض ًا من

أولئك املعاجلني رفع معــدالت ذكاء أطفاهلم ،أو إضافة بضع بوصات إىل
متفوقة ،أو شعر جمعد ،وعيون زرقاء،
أطواهلم ،أو منحهم قدرات رياضية ّ
وبرشة متوافقة مع أحدث صيحة.

مــن املرجــح أن تكــون احتــاالت التحويــل الوراثــي

 Genetic Transformationواسعة ،لكن ذلك سيكون متاح ًا فقط لآلباء
األغنياء ،ولن يكون احلصول عىل األطفال حســب الطلب ميسور التكلفة

بالنسبة لألمريكيني العاديني أو بالنس��بة ألغلبية سكان البلدان األخرى،
ومن املمكن أن يس��بب وجود نوع خاص من األش��خاص الذين يفرتض
منذ والدهتم ،أهنم (متفوقون) ،مشكالت اجتامعية خطرية.

ويمكن أن حتظــي املعاجلة الوراثية بقبول عام أوســع ،إذا أمكن منع

احتامل توافرها كمعاجل��ة مميزة لألغنياء وحده��م ،ويتوقع فيليب كيترش

 ،Kitcherمؤلــف الكتــاب املعنون (حيوانــات قادمة :الثــورة الوراثية
واالحت�ماالت البرشية) ،إن تلك الشــكاوي املتعلقة بالعــاج باجلينات

س��تكون نادرة .ويقول إذا ضمن املجتمع املســتقبيل الوصول املتســاوي

ل��كل مواطنيه (و) إذا اهتم أوالً باالحتياجات الصحية العاجلة ،قبل خلق
الفرص لتحسني القدرات.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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جيب علينا أيضـ� ًا أن نضـ�ع يف اعتبارنا تأثريات اهلندسـ�ة الوراثية يف

املجـ�االت االجتامعية والسياسـ�ية ،ونظر ًا ألن الفوائـ�د الزراعية والطبية

للهندسـ�ة الوراثية باهظة التكاليف ،فلن يتمكن األفراد الفقراء ،أو األمم
حتملها عيل األقل خالل السنوات القليلة القادمة ،ونتيجة لذلك
الفقرية من ّ

فمن املرجح أن تتسع الفجوة االقتصادية بني األغنياء والفقراء ،وباإلضافة
إىل ذلك ،حياول زعامء العامل الثال��ث محاية النباتات واألنواع احليوانية غري

العادية من االس��تغالل الغريب ،فالرشكات الغربي��ة تريد هذه األنواع من

أجل مشاريع اهلندسة الوراثية ،وتأمل أن حتصل عليها بأقل تكلفة ممكنة(((.
ومــن ثم فإن احتــاالت اســتغالل اخلريطة اجلينيــة للكائنات احلية

(اإلنســان واحليان والنبات واحلرشات ،ونحوها) أمر وارد ،وأن توظيف

بيانــات اخلريطة اجلينيــة لكل كائن حــي -إن كان يف زمن كشــف هذه
اخلريطــة -أمر مكلف إىل حد كبري ،فمن املتوقع بعد اكتامل الكشــف عن

هذه اخلريطة ،أن يكون توظيفها ليس باهظ القيمة ،وحينئذ يتوقع أن يكون
استخدامها متاحا للفقراء ولألغنياء عىل السواء ،فالتقنيات املتعلقة هبا هي

يف هناية األمر منتج ،يمكن تســويقه ،فيباع ويشرتى ،ولن يظل حمتكرا لدى
الدولة التي نادت إىل الكشف عن حقيقته.

((( الشفرة الوراثية.409/
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وكل يشء يف الكون له جانبــان :جانب يمكن اإلفادة منه جلني ما هو
خري نافع عىل املســتوى الشخيص أو املحيل أو اإلقليمي أو العاملي ،ومنه ما
هو رش كله ،يطفح بالرضر التي يتلظى بناره من اســتخدمه يف هذا اجلانب،
والذين ال يمكنهم اســتخدامه ،وحتى الذين ال يمكنهم رؤيته أو تفعيله،
وخاصة بالنسبة للجينوم ،فقد نرى يف املستقبل إذا استخدمت هذه اخلريطة
اجلينية :إنســانا ليس فيه الطبيعة التي لإلنســان السوي ،وقد نرى مسخا،
هو أشــبه ما يكون باحليوانات املخيفة ،كام يتصور أن يتم العبث باخلريطة
اجلينية ،ليتخلق بســببها أجنحة لإلنسان ،أو خمالب أو أنياب يعدو هبا عىل
غريه ،وقد يتخلق بســببها آدمي يعيش يف املاء ،شأنه يف هذا شأن احليوانات
الربمائية ،وقد يفيض استخدامها يف ســائر احليوانات إىل وجود حيوانات
ال تقبل اســتئناس اإلنســان هلا ،أو حيوانات تؤذي بطبعهــا كل ما ومن
واجهته ،ومثل ذلك احلرشات الداجنــة ،كالنحل ودود القز ،واحلرشات
غري الداجنة ،كاألفاعي ،والعقارب ،ونحوها.
فإن العبــث باخلريطة اجلينية هلــذه الكائنات ،جيعــل احلياة عىل هذه
األرض رضبا من الشــقاء ،الــذي يتمنى معه كل ذي لــب زواهلا ،وعدم
الرغبة يف البقاء هبا.
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املطلب اخلامس :موقـف الشـريعـة اإلسالميـة من استخـدام اخلريطة اجلينية
فيما يضر بصاحبها معنويا أو ماديا.

ســبق أن بينا أن الشــفرة الوراثية لكل كائن حي -وخاصة اإلنسان-
عبارة عن كتاب حيــوى بني دفتيه كثريا من املعلومــات اخلاصة بصاحبه،
والتي متثل طبيعته وشــكله وهيئته وسمته ،وأدق أرسار حياته وحياة ذريته
وحياة والديه كذلــك ،وكتاب حيوى كل هذه املعلومــات البد أن تكون
لــه درجة كبرية من الرسية ،بحيث ال يطلع عــى حمتواه إال من هلم غرض
صحيح يقره الرشع احلنيف ،وجيعله مســوغا لالطالع عىل ما حيتوي عليه
من أرسار صاحبه ،كالطبيب املعالــج ،أو من يقوم باقتطاع عضو أو أخذه
من صاحب اخلريطة اجلينية ،لزرعه يف غريه أو نقله إليه ،أو من يقوم بعملية
اإلخصاب الطبي املســاعد ،أو جهات مجع األدلة يف التحقيقات اجلنائية،
للتثبت من البصمة الوراثية لصاحب اخلريطة اجلينية عند االشتباه اجلنائي
فيه ،أو جهات الطب الرشعي عند إثبات النسب أو نفيه عن صاحب الشفرة
الوراثية أو غري ذلك ،أو الطبيب الذي يسند إليه فحص راغبي الزواج ذكورا
وإناثــا ،للوقوف عىل مدى التوافق اجليني بني من يريدان االقرتان ببعضهام
بعقد نكاح ،حتى ال يرتتب عىل الدخول يف هذه العالقة إنجاب ذرية حاملة
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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جلينات مشوهة أو ممرضة ،ونحو هؤالء ممن تقتىض طبيعة عملهم االطالع
عىل اخلرائط اجلينية للناس ويقرهم الرشع عىل ذلك.

وإذا كان هؤالء يرخص هلم رشعا االطالع عىل الشفرة الوراثية للناس،

تبعا لألغراض املرشوعة التي كان اطالعهم عىل الشفرة من أجل إنجازها،
فإن ما اطلعوا عليه من معلومات وبيانات تضمنتها هذه الشــفرة الوراثية،
يعد رسا مهنيــا ،ال جيوز هلم رشعا إذاعته أو إعالم غــر املختصني به ،أو
إفشاؤه أو متكني غري املختصني من االطالع عليه ،بحسبان هذه املعلومات

والبيانــات أمانة أودعها أصحاب هذه الشــفرة لدهيم ملقتضيات أعامهلم،

ولوال هذه املقتضيات ملا أعطيت هلم ،وملا مكنوا من االطالع عىل حمتواها،
ومن ثم فال جيوز رشعا إفشاء حمتواها إىل غري املعنيني هبا.

وقد أمر الشارع بحفظ األمانات ،إذ قال احلق سبحانه﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،وروى ع��ن أب��ى هريرة ريض اهلل عنه أن

رســول اهلل ﷺ قال« :أد األمانة إىل من ائتمنــك ،وال ختن من خانك»(((،
واعترب عدم حفظها خيانة ،وجعل من خيــون األمانة فيه صفة من صفات

((( من اآلية  58من سورة النساء.
((( أخرجه البخاري يف التاريخ واحلاكم يف املســتدرك وأبــو داود والرتمذي والدارقطني
يف ســننهم ،ورمز له الســيوطي بالصحة « الســيوطي :اجلامع الصغري ،14/1مكتبة
مصطفى احللبى -القاهرة ».
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املنافقني ،فق��د روى عن أبى هريرة ريض اهلل عن��ه أن النبي ﷺ قال« :آية
املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان»((( ،قال
النــووي يف هذا احلديث :املحققون واألكثرون عــى أن هذه اخلصال هي
خصــال املنافقني ،فإذا اتصف هبا أحد من املصدقني أشــبه املنافق ،فيطلق
عليه اسم النفاق جمازا.
وإفشــاء رس صاحب اخلريطة اجلينية إىل غري مــن يعنيهم األمر ،يمثل
إرضارا جســيام به وبذريته وبذويه كذلك ،وقد هنى الشــارع عن اإلرضار
بالغري ،فق��د روى عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن رس��ول اهلل ﷺ قال:
«ال رضر وال رضار يف اإلســام»((( ،وىف احلديــث نفي للرضر ،وهو نفي
بمعنــى النهي ،بمعنى :أنه ال حيل ألحد أن يــر غريه بوجه من الوجوه،
وإذا كان إيقــاع الرضر بالغري حمرمــا رشعا ،فإن من أوقعــه بغريه يكون
آثام ،ويلزمه أن يعوض املرضور من إفشــاء هذا الرس عام أصابه من رضر،
ســواء يف ذلك صاحب اخلريطة اجلينية ،أو من يلحقهم الرضر من إفشــاء
ما ورد فيها مــن بيانات ومعلومات ،فإن قواعد الرشيعة تقرر أن« :الرضر
((( متفق عليه « الصنعاين :سبل السالم  ،187/4مكتبة مصطفى احللبى -القاهرة ».
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك وصحح إســناده ،وأخرجه أمحد يف مسنده والبيهقي وابن
ماجــة والدارقطني يف ســننهم « احلاكم :املســتدرك  ،57/2مســند أمحد ،313/1
البيهقي :السنن الكربى  ،69/6سنن ابن ماجة  ،784/2سنن الدارقطني .» 77/3
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يزال»((( ،وال يتصور إزالة الرضر الناشئ عن إفشاء املعلومات والبيانات،

التي تتضمنها اخلريطة اجلينية بعــد وقوعه ،وهلذا كان للمرضور من ذلك

املطالبــة بالتعويض ،وملا كان إفشــاء حمتوى هذه اخلريطــة اجلينية ،يمثل
جريمة تعزيرية ،باعتبــاره إخالال بواجب كتامن الــر ،الذي اطلع عليه

املوظف املختــص بمقتىض مهنته أو وظيفته ،فإن لــويل األمر أن يعزر من
أفشــى ذلك وأخل بواجبات وظيفته ،بالعقوبة التي يراها مناســبة لعظم
اجلرم املقرتف ،وحال مــن اقرتفه ،وظروف ارتكابه ،والرضر الناجم عنه،
واملوضع الذي اقرتف فيه ،حتى حتقق العقوبة الغاية املرجوة منها ،من ردع
اجلاين وزجر غريه ،واستتباب األمن يف املجتمع ،ويدخل يف هذا اإلطار ما

تقوم به اجلهات التي يتبعها من أفشــى الرس بحكم عمله ،كنقابة األطباء،
أو وزارة العدل ،أو الداخلية ،أو نحوها ،من توقيع العقوبات املســلكية أو

املهنية املختلفة ،كاحلرمان من مزاولة العمل مدة معينة ،أو سحب ترخيص

املــروع اخلاص الذي يبارش فيه عمله ،أو حرمانه من االطالع عىل أرسار

العمالء أو املرىض ،أو نحو ذلك من عقوبات.

ويأخذ احلكم عينه ،من اطلع عىل املعلومات والبيانات التي تضمنتها

اخلريطــة اجلينية بمقتــى مهنته أو وظيفته ،ثم اســتعملها ضد صاحبها،
((( ابن نجيم :األشباه والنظائر .86/
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كأن يفشــيها صاحب عمل  -أقــال صاحبها من مصنعه أو مؤسســته أو
اســتقال منهام  -إىل اجلهات التي يتوقع أن يلتحق العامل هبا ،بغية تفويت
فرصة العمل عليه ،أو نحو ذلك ،بحســبان ذلك خيانة لألمانة ،يســتتبع
اجلــزاء املرتتب عليــه ،ويمثل هذا اإلفشــاء بمجــرده إرضارا بصاحب
اخلريطــة اجلينية وذريتــه وذويه ،يضاف إليه الرضر الناجم عن اســتعامل
املعلومات والبيانات التــي تضمنتها اخلريطة اجلينية ضده ،وهذه األرضار
ختول للمرضور مطالبة املتســبب فيها بالتعويــض ،دون إخالل باملطالبة
بتوقيــع العقوبــة التعزيرية أو املســلكية أو املهنية عليــه ،نتيجة إلخالله
بواجبات عمله.
واحلكــم عينه وارد يف حق العبــث بمكونات الشــفرة الوراثية لكل
كائن حي ،فإن الرشيعة اإلسالمية مل تدع شيئا من أمور الناس يف الدنيا إال
وعاجلته ونظمته ،بام حيقق النفع هلم ويدفع الرضر عنهم:
أ -فأباحــت هلم اســتعامل كل نافع ،وحرمت عليهم اســتعامل ما فيه
رضر ،سواء كان هذا يف جمال الغذاء أو الدواء ،أو الكساء ،أو االنتقال ،أو
نحوها ،قال تعــاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾((( ،وقــال عز
من قائل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

(((

وجه الداللة من اآلية:
أفادت اآليتان أن الشارع أحل الطيبات ،وحرم كل خبيث ،سواء كان
خبثه لنجاسته أو لغريها.
ب -وبينــت نصوص الرشع للناس أن اهلل ســبحانه ســخر هلم ما يف
الساموات وما يف األرض لنفعهم ،فقد خلق اهلل تعاىل احليوانات وسخرها
لنفع البرش ،فمنهــا ما يأكل الناس نتاجه الســائل واجلامد ،ومنها ما تفرز
بعض الغدد يف جسمه خيوطا ،ينتفع الناس هبا يف اللباس ونحوه ،ومنها ما
يستخدم يف الركوب واحلمل واجلر ،ومنها ما يتخذ من وبره وريشه وشعره
لباسا ،أو بيتا أو أثاثا ،ومنها ما يقوم بتخليص البيئة التي يقيم فيها اإلنسان
مــن اآلفات واحلرشات الضارة ،ومنها ما ســخر لغري ذلك .وقد امتن اهلل
تعاىل عيل عباده هبذا التسخري ،الذي بينت اآليات الكريمة وجوه النفع منه،
ومن هذه اآليات ما ييل:
((( من اآلية  157من سورة األعراف.
((( من اآلية  4من سورة املائدة.
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 قــال اهلل تعــاىل﴿ :ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾(((.
 -قــال ســبحانه ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.
 قال جــل شــأنه ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((.
((( اآليات  8 ، 7 ، 6 ، 5من سورة النحل.
((( اآلية  142من سورة األنعام.
((( اآليات  14 ،13 ،12من سورة النحل.
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 -قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(((.
وجه الداللة من اآليات:

أفادت هذه اآليات أن اهلل سبحانه ،سخر مجيع احليوانات لنفع اإلنسان،

خليفة اهلل يف أرضه ،ليتمكن من إعامرها ،وهذا دليل عيل جواز انتفاعه هبذه

احليوانات مجيعا ،االنتفاع املباح رشعا.

وهذا يعني أن اهلل خلق الكائنات عىل سمت معني ،لوظيفة خلق أجلها،

وهي يف جلها نفع البرشية ،فال خيلق بأحد أن يشــوه أو يعبث هبذا اخللق،
الذي ســخره اهلل لنفعه ،وهو بالقطع إذا عدل من خريطته الوراثية بطريقة

عبثية ،فإنه يكون هبذا ســاع إىل رضه ،وما خلقت هذه الكائنات لإلرضار

بالناس ،بل خلقت وسخرت لنفعهم.

ج -وبينــت النصوص الرشعية أن الناس عيال اهلل ،فقد روى عبد اهلل

بن مس��عود قال :قال النبي ﷺ« :اخللق عيال اهلل ،فأحب اخللق إىل اهلل من

أحسن إىل عياله» (((.

((( من اآلية  20من سورة لقامن.
((( أخرجه القضاعي يف مســند الشهاب ،واهليثمي يف مسند احلارث ،وأبو يعىل يف مسنده،
والديلمي يف مســند الفردوس ،والشــايش يف مســنده ،والبيهقي يف شــعب اإليامن،
وســعيد بن منصور يف ســننه ،والطرباين يف الكبري( .مســند الشــهاب =  ،255/2
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وجه الداللة منه:
أن من يعبث باخلريطــة اجلينية للناس ،بحيث يكونون عىل غري اخللقة

التي خلقهم اهلل عليها ،يكون مســيئا إىل عيال اهلل تعاىل ،وال يكون حمسنا،

وإذا كان املحســن إليهم من أحب اخللق إىل اهلل تعاىل ،فإن مفهوم املخالفة

يقتيض أن من ييسء إليهم يكون ممن يبغضهم اهلل سبحانه.

د -عن اب��ن عباس ريض اهلل عنهام أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ال رضر

وال رار يف اإلسالم» (((.
وجه الداللة منه:

نفى رس��ول اهلل ﷺ أن يكون يف اإلسالم رضر أو رضار ،والرضر :هو

إحداث ما يرض بالغري ،والرضار :هو مقابلة الرضر بمثله ،وهو نفي بمعنى
=  مســند احلــارث  ،857/2الفردوس بمأثــور اخلطاب  ،201/2مســند أيب يعىل
 ،65/6مســند الشــايش  ،419/1شــعب اإليامن  ،43/6سنن ســعيد بن منصور
 ،191/8املعجم الكبري .)86/10
((( الرضر :خالف النفع ،وهو إحلاق املفســدة بالغري مطلقا ،والرضار إحلاق املفسدة بالغري
عىل وجه املقابلة ،واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك ،وقال صحيح
اإلســناد ومل خيرجاه ،وأخرجه البيهقي وابن ماجة والدارقطني يف سننهم والطرباين يف
الكبري ،وقد روى من طرق عدة عن عائشــة وعبادة بن الصامت وأبى سعيد اخلدري
وجابر بن عبد اهلل وثعلبة بن مالك وغريهم( .مسند أمحد  ،313/1املستدرك ،57/2
السنن الكربى  ،69/6ســنن ابن ماجة  ،784/2ســنن الدارقطني  ،77/3املعجم
الكبري .)80/2
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النهي ،أي ال ينبغي أن يكون يف اإلسالم ذلك ،ومن يعبث باخلريطة اجلينية
حليوان أو إنســان أو دابة أو حرشة ،أو نحوها ،بام يغري من سمت ذلك أو
طبيعتــه أو هيئته التي خلقه اهلل عليها ،يف غري نفع هلؤالء ،فهو يرض هبم ،أيا
كان باعثه عىل ذلك ،وقد هنى الشارع عن إحلاق الرضر بالغري مطلقا.
قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم)21/9( 203 :
بشأن اجلينوم البرشي (املجني)
إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلس�لامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية الســعودية) مــن 15 :إىل  19حمرم 1435هـــ ،املوافق 22 - 18
ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م ،بعد اطالعه عىل توصيات الندوة الفقهية
الطبية الت��ي عقدها جممع الفقه اإلســامي الدويل بالتعــاون مع املنظمة
اإلس�لامية للعلوم الطبية بالكويت حــول موضوع :الوراثة واهلندســة
الوراثي��ة واجلينوم البرشي (املجني) ،وذلك يف مدينة جدة (اململكة العربية
الســعودية) يف الفــرة  15-13ربيع اآلخر 1434ه��ـ ،املوافق 25-23
فربايــر2013م ،والتي جاء انعقاده��ا تنفيذا لقرار جمل��س املجمع رقم:
 )20/8( 193الصـ�ادر عن الدورة العرشين التي انعقدت بمدينة وهران
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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(اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشــعبية) يف الفرتة  26من شوال إىل 2
من ذي القعدة 1433هـ ،املوافق  18-13سبتمرب 2012م ،وبعد استامعه
للمناقشات واملداوالت التي دارت حوهلا ،قرر ما يأيت:
أوالً :اجلينوم (املجني) البرشى:
إن قراءة اجلينوم البرشي وهو( :رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنسان)
جزء من تعرف اإلنسان عىل نفسه،
واسـ��تكناه ُسنن اهلل يف خلقه واملشار إليها يف قوله تعاىل﴿ :ﯮ   

ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﴾((( ،ونظائرهــا من اآليات .وملا كانت قراءة
اجلينوم وس��يلة للتعرف عىل بعض األمــراض الوراثية أو احتامل اإلصابة
هبا ،فه��ي إضافة قيمة إىل العلوم الصحية والطبية يف مســعاها للوقاية من
األمراض أو عالجها ،مما يدخل يف باب الفروض الكفائية يف املجتمع ،مع
مراعاة األحكام اآلتية:
 -1جيوز استخدام اجلينوم البرشي أو جزء منه يف املجاالت النافعة؛ ملا
حيقق��ه من مصالح جاءت الرشيعة باحلث عىل حتصيلها كالوقاية والتداوي
من األمراض.
((( من اآلية  53من سورة فصلت.
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 -2ال جيوز اســتخدام اجلينوم اســتخدام ًا ضار ًا أو بأي شكل خيالف
الرشيعة اإلسالمية.
 -3ال جيوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معاجلة أو تشــخيص يتعلق
بــ(جينوم) شخص ما إال بعد إجراء تقييم سابق ودقيق لألخطار والفوائد
املحتملة املرتبطة هبذه األنش��طة مع االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف
هذا الشأن.
 -4رضورة احلصول عىل إذن صحيح معترب رشع ًا من الشخص نفسه،
أو ولي��ه الرشعي لتحليل خريطته اجلينية مع وجوب احلرص عىل مصلحة
الشخص املعني.
 -5لكل شــخص احلق يف أن يقرر مــا إذا كان يرغب أو ال يرغب أن
حياط علام بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه.
 -6جيب أن حتاط بالرسية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية املحفوظة
أو املعدة ألغراض البحث أو ألي غرض آخر ،وال تفشــى إال يف احلاالت
املبينة يف قرار املجمع ذي الرقم )8/10( 79 :بش��أن الرس يف املهن الطبية،
والقرار ذي الرقم )15/8( 142 :حول ضامن الطبيب .وعىل الطبيب أخذ

موافقة املريض بإفش��اء رسه إىل أرسته إذا كان مصاب ًا بمرض خطري ،فإذا مل
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يواف��ق املريض عىل ذلك فعىل الطبيب حماول��ة إقناعه باملوافقة حرص ًا عىل
حياة اآلخرين من أرسته.
 -7التأكيد عىل الضوابط الرشعية -اخلاصة باجلينوم البرشي -الواردة
يف توصيــة (ندوة الوراثة واهلندس��ة الوراثية واجلينــوم البرشي والعالج
اجليني) التي عقدهتا املنظمة اإلس�لامية للعل��وم الطبية بالتعاون مع جممع
الفقه اإلسالمي الدويل عام 1419هـ.
عر َض أي شـ�خص ألي ش��كل من أشــكال التمييز
 -8ال جيوز أن ُي َّ

بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض النيل من حقوقه وحرياته األساسية
واملساس بكرامته.
 -9ال جيوز إجراء أبحاث رسيرية (إكلينيكية) تتعلق باجلينوم البرشي
أو بأي من تطبيقاهتا ،والس��يام يف جماالت علم األحياء (البيولوجيا) وعلم
الوراثة والط�بـ ختالف أح��كام الرشيعة اإلســامية أو ال حترتم حقوق
اإلنسان التي يقرها اإلسالم.
•
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املبحث الثاني
حقيقة اجلني ومكوناته
املطلب األول :حقيقة اجلني ،وعمله ،وموضعه من اخللية.

الفرع األول :حقيقة اجلني ومكوناته:
اجلني :عبارة عن تسلسل من نكليوتيدات ( .)Nucleotidesاحلمض
النووي الريبي ناقص أكســجني ،ويرمز هلذا احلمض بأحرف (،)D.N.A
وهذا احلمــض حيتوي عيل املعلومات الوراثيــة للخلية ،ويوجد عيل نحو
متميــز يف الكروموســومات ( ،)Chromosomeويبقــي يف نــواة اخللية
كمســتودع دائم للمعلومــات ،ويتضاعف ويتوزع بدقه عند كل انقســام
خلوي ،ومواد بنائه األساســية هي :ســكر ديؤكــي رايبوزي ،ومحض
الفوسفوريك ،وقواعد نيرتوجينية(((.
تتكون اجلينــات كيميائيا يف أكثر الكائنات ،مــن مقاطع من احلمض
النووي الريبي ناقص أكســجني ،فيام عدا بعض أنواع الفريوســات ،التي
تتكون جيناهتا من احلمض النووي الريبي.
((( بيولوجيا االستنساخ .22/
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ويتكــون احلمض النــووي الريبي ناقص أكســجني ( )D.N.Aمن:
رشيطــن ملتصقني ،أو حلزون مزدوج ،وفقــا للنموذج الذي اقرتحه كل
من «واتسون» ،و«كريك» عام 1953م ،يصل طوهلام يف الكروموسومات
البرشيــة إىل ما يزيد عــي املرت ،ويتكــون كل رشيط منهــا من وحدات
متصلــة فيام بينهام ،هي :النكليوتيدات ،التي تتكــون كل واحدة منها من:
ســكر مخايس (رايبوز ،وديوكيس رايبوز) ،وقاعــدة نيرتوجينية (بيورين،
وبايريمدين) ،وحامض الفوســفوريك ،ويوجد يف جزئ احلمض النووي
الريبي ناقص أكســجني ،أربعة أنواع من القلويات النيرتوجينية ،يرمز هلا
باألحــرف ( ،)A.G.C.Tويرتبط رشيطا احلمض النــووي الريبي ناقص
أكســجني ،باحتاد القلويات النيرتوجينية املوجــودة يف أحد الرشيطني ،مع
مثيالهتا يف الرشيط اآلخر املقابل ،عــن طريق روابط هيدروجينية ،بحيث
يرتبط كل قلوي يف أحد الرشيطني مع قلوي يف الرشيط املقابل بنظام حمدد،
فاآلدنني يف أحد الرشيطني يرتبط مع الثيمني يف السلســلة املقابلة ،ويرتبط
اجلوانني يف أحد الرشيطني مع السيتوسني يف الرشيط املقابل ،وهكذا.
ويمثل احلمض النووي الريبي ناقص أكســجني ،وثيقة ضخمة ،كتب
نصهــا بأربعة أحرف ،هي ( ،)A.G.C.Tوتوجد هبــا كمية من املعلومات
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الوراثيــة الرضورية كاملــة ،داخل نــوى اخللية ،فإذا اســتخدمت هذه
املعلومات يف تأليف كتاب ،فقد تستغرق قراءته مخسا وعرشين عام ًا ،لكثرة
عدد حروفه ،التي تبلغ ثالثة مليار ونصف املليار من احلروف(((.
الفرع الثاين :عمل اجلني يف نواة اخللية:
يبلغ عدد اجلينات يف املجني البــري مائة ألف جني تقريبا ،ال يعرف

منها إال نسبة ضئيلة قد تصل إىل  ،%10واجلينات احلاملة للشفرة الوراثية،

ال تشغل من هذا املجني البرشي إال نسبة قليلة كذلك من  ،%2-1يف حني

يتكــون بقية املجني البــري من محض نووي ريبي ناقص أكســجني غري
حامل لشفرة وراثية.

ومتثل اجلينات تسجيال كام ً
ال للتعليامت الالزمة لصنع جزئ حمدد ،غالبا

ما يكون بروتينا ،فالربوتينات هي اللبنات األساســية يف بناء اجلسم ،وهي

كل اإلنزيــات وبعض اهلرمونات ،وهي مواد ال غني عنها لكل العمليات
احليوية الدائرة يف الكائن احلي ،فاجلينات حمفوظة يف داخل نواة كل خلية يف

اجلســم ،والربوتني يصنع يف داخل اخللية ،ولكن خارج هذه النواة ،فاجلني

ال خيرج من غشــاء نواة اخللية البتة ،إال أنه ينسخ من نفسه نسخة مستهلكة
((( أ.د .عدنــان العــذارى :أساســيات يف الوراثــة ،267-249/الوراثــة وأمــراض
اإلنسان.28-26/
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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من نوع آخر من احلمض ،هو احلمض النووي الريبي ( ،)R.N.Aيبعث هبا
عرب غشــاه النواة ،وهلذا يسمي هذا احلمض الذي استنسخ منه (،)R.N.A
احلمض النووي الريبي اإلرســايل ( ،)Messenger R.N.Aالذي يرمز له

باألحرف ( ،)M.R.N.Aوظيفته نقل الشفرة الوراثية من ( )D.N.Aبداخل

نواة اخللية إىل مصانع الرتكيب الربوتيني يف الســيتوبالزم ،وهناك نوع آخر

من احلمض النووي الريبي خارج النواة ،يقوم بقراءة الرسالة وترمجتها إىل
أمحــاض أمينية ،حيث يتويل نوع ثالث من احلمــض النووي الريبي خارج
النواة ،نقل األمحاض األمينية التي تتفق وما جاء يف هذه الرسالة إىل مصانع

الرتكيب الربوتيني ،ويسمي هذا احلمض األخري :احلمض النووي الريبي
الناقل ،الذي ينتقي من األمحاض األمينية ،ما يتفق والرسالة الواصلة إليه،

نوعا وعددا وترتيبا ،لينقلها بعــد إىل مصانع الرتكيب الربوتيني يف اخللية،
حيــث يضم بعض هذه األمحاض األمينية إىل بعض ،ليصنع منها جزيئا من
الربوتني الذي وردت الرسالة به عرب األجيال املختلفة.

فاجلني حيفظ املورثات ،ويأمر غريه وهو يف داخل نواة اخللية ،وال خيرج

منها ،وال يأمتر بأمر غريه ،وال ينصاع لألوامر الصادرة إليه من خارج النواة،

كام أنه ال يتغري إال نادر ًا ،عيل سبيل االستثناء(((.

((( أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة،172/
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املطلب الثاني :استخدامات اهلندسة احليوية.

اهلندســة الوراثية :هي التقنية التي تتعامل مــع اجلينات أو الوحدات

الوراثية املوجودة عيل الكروموســومات فصال ووصال ،وإدخاال ألجزاء

منها من كائن إىل آخر ،بغرض إحداث حالة متكن العلامء من معرفة وظيفة
اجلني ،أو هبدف احلصول عيل نســخ كثرية من نواجته ،أو هبدف استكامل ما
نقص منه يف خلية مستهدفة (((.

وأبني يف هذا الصدد طرفا من اســتخدامات اهلندسة احليوية الكثرية،

والتي منها :املسح اجليني الوقائي ،والفحص اجليني قبل الزواج ،وفحص
اخلاليا اجلنســية قبل اإلخصاب .تشــخيص األمراض الوراثية يف اجلنني،

التحســن الوراثي للنسل ،االستنســاخ اجليني للمصطفني جينيا ،اختيار
جنس اجلنني ،العالج اجليني ،إنتاج أدوية مهندســة وراثيا مؤثرة يف عالج

األمراض ،التحوير الوراثي يف احليوانات ،والغراس ،والنبات ،إنتاج قطع
غيار برشية من احليوانات ،أو عن طريق اخلاليا اجلذعية.
الفرع األول :املسح اجليني الوقائي:
ويتم هذا املســح اجليني باســتخدام التقنيات املتقدمة يف علم الوراثة

اجلزيئي ،لتشــخيص وجود جينات معينة ،حاملة لألمراض والتشوهات،
((( أمحد عمراين :محاية اجلسم البرشي يف ظل املامرسات الطبية والعلمية احلديثة .3/
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عــن طريق التعرف عىل الرتكيــب الوراثي ،ومن ثم يمكن إجراء مســح
شــامل للصفات والعيوب الوراثية ،ودراسة الوسائل لعالج هذه العيوب
أو منعها.
الفرع الثاين :الفحص اجليني قبل الزواج:
جيري هذا الفحص باستخدام تقنيات تعتمد عىل التقدم يف علم الوراثة
اجلزيئي ،ملعرفة مــا إذا كانت هناك جينات ممرضــه يف راغبي الزواج قبل
إجرائه ،عن طريق الوقوف عيل املحتوي الوراثي لكل منهم ،إذ قد يوجد يف
أي من الراغبني يف الزواج من بعضهام تركيب وراثي غري متجانس ،حيمله
أحدمها نتيجة جني متنحي ،دون أن تظهر عليه عالمات مرضية.
ويف إجــراء هذا الفحــص قبل الزواج ،جتنيب للولــد الناتج عن هذا
الزواج كثريا من األمراض الوراثية ،التي يمكن أن تنتقل إليه من األبوين.
الفرع الثالث :فحص اخلاليا اجلنسية قبل النقل إىل الرحم:
ويتصور إجــراء هذا الفحص يف حال اإلخصاب الصناعي اخلارجي،
حيث يتم فحص جينــات هذه اخلاليا بعد إخصاب اخلليــة األنثوية منها
باخللية الذكرية ،للتعــرف عيل األمراض الوراثية والتشــوهات ،التي قد
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تنقلهــا هذه اجلينات إىل اجلنني الناتج عنهــا ،وذلك بأخذ خلية جنينية من
خاليــا البويضة املخصبة ،قبل نقلها إىل رحم املرأة ،إذ من املعلوم أن بعض
التشوهات واألمراض الوراثية تنتقل عرب اجلينات من الوالدين إىل ذريتهام،
ومن هذه األمــراض ما يكون مؤثرا عيل حياة اجلنــن ،ومنها ما ال يكون
هبذه املثابة ،ومن األمراض ما ينتقل عــن األم إىل أطفاهلا الذكور فقط ،أو
ينتقل من أحد الوالدين إىل ذريتهام ،ومثل هذه األمراض يمكن الكشــف
عن احتامل إصابة اجلنني هبا ،عن طريــق فحص اخلاليا اجلنينية قبل النقل
إىل الرحم.
ولقد أجري مثــل هذا الفحــص يف اخلاليا اجلنينية فعــا قبل نقلها
إىل الرحم ،يف التســعينات من القرن املايض ،حيث قــام طبيب ف معهد
جونز لإلخصاب بفرجينيــا ،يدعي «جاري هود جــن» ،بفحص خاليا
أربع بويضات خمصبة للزوجني (ديفيد ،ريني) ،وهي يف بداية انقســامها،
ليتأكــد من خلوها من مــرض تاي  -ســاكس ()Tay-Sachs Disease

املميت ،حيث متكن من فحــص ( ،)D.N.Aوحتليل اجلينات الوراثية عيل
الكروموســومات ،وكانت النتيجة أن واحدا من أربعة خاليا جنينية حيمل
جينــات املرض بصورة ســائدة ،أما اخلاليا األخرى فقــد خلت عن هذا
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املرض ،فنقل واحدا منها إىل رحم الزوجــة ،لتلد يف يناير 1994م الطفلة
«بريتاين» ،لتكون أول طفلة يف العامل استطاع األطباء فحص جيناهتا الوراثية
من خالياها قبل احلمل هبا(((.
الفرع الرابع :تشخيص األمراض الوراثية يف اجلنني:
تستخدم عدة طرق لتشخيص بعض األمراض والتشوهات الوراثية يف
اجلنني ،ومن هذه الطرق ما ييل:
أ -الوقوف عىل التاريخ الوراثي لألمراض يف أرسة اجلنني.
ب -معرفة التاريخ املريض للمرأة احلامل.
ج -الفحص باملوجات فوق الصوتية (.)Ultra Sound
د -استخدام منظار رؤية اجلنني (.)Fetos Copy
هـ -فحص دم احلامل.
و -فحص السائل األمنيوسى (.)Amniocentesis
ز -أخذ عينه من اخلمالت املشيمية.
((( العالج اجلينــى ،214-213/د .عبد اهلادى مصباح :االستنســاخ بني العلم والدين
.86-83/
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ح -فحص خاليا اجلنني من دم األم.
ومن شأن استخدام وســيلة أو أكثر من هذه الوسائل -التي تتخذ من
اجلني وســيلة للكشف عن حقيقة األمراض والتشوهات -يمكن الوقوف
عىل بعض األمراض أو التشوهات الوراثية يف األجنة (((.
الفرع اخلامس :موقف الرشع من املسح أو الفحص اجليني:
إن املسح اجليني الوقائي ،والفحص اجليني قبل الزواج ،وفحص اخلاليا
اجلنســية قبل نقلها إىل الرحم ،وتشخيص األمراض الوراثية يف اجلنني ،إن
هي إال وسائل وقائية لتجنيب الذرية األمراض أو التشوهات الوراثية التي
يمكن أن تنتقل إليهم من أسالفهم ،وهذه الوقاية أمر هبا الشارع يف كثري من
النصوص ،أخذا بأسباب عدم اإللقاء بنفس هؤالء األجنة إىل التهلكة ،أو
إحلاق الرضر هبــم يف أي مرحلة من مراحل التخلق ،أو بعد الوالدة ،ومن
هذه النصوص اآلمرة بالوقاية من األمراض أو مسبباهتا ،ما ييل:
 -1روى أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال« :ال يوردن ممرض
عىل مصح»

(((

((( الوراثة واإلنسان  ،115-112/اجلنني املشوه .356-331/
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .253/7
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 -2روى أب��و هريرة ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قــال« :فر من
املجذوم كام تفر من األسد»(((.
 -3روي عن ابن عباس م أن رسول اهلل ﷺ قال« :ال تديموا النظر إىل
املجذومني»(((.
 -4روى عمــرو بن الرشيد عــن أبيه قــال :كان يف وفد ثقيف رجل
جمذوم ،فأرسل إليه رسول اهلل ﷺ« :إنا قد بايعناك فارجع»(((.
 -5روى عبــد اهلل بن عباس م أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خرج
إىل الشــام حتى إذا كان بــرغ ،لقيه أهل األجناد :أبــو عبيدة بن اجلراح
وأصحابه ،فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام ،فقال عمر :ادع يل املهاجرين
األولني ،فدعوهتم فاستشارهم وأخربهم أن الوباء قد وقع بالشام ،فاختلفوا
فقال بعضهم :قد خرجت ألمر وال نرى أن ترجع عنه ،وقال بعضهم معك
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .231/7
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،وابن ماجه يف ســننه ،وقال البوصريي يف املصباح :هذا إسناد
رجاله ثقات ،وأخرجه الطرباين يف األوســط ،والبخاري يف التاريخ الصغري( .مســند
أمحد  ،233/1ســنن ابن ماجه  ،1172/2مصباح الزجاجة  ،78/4التاريخ الصغري
 ،82/2املعجم األوسط .)107/9
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1752/4
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بقية الناس وأصحاب رس��ول اهلل ﷺ وال نرى أن تقدمهم عىل هذا الوباء،
فقال ارتفعــوا عني ،ثم قال :ادع يل األنصار ،فدعوهتم له ،فاستشــارهم،
فسلكوا ســبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم ،فقال :عني ،ثم قال :ادع
يل من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ،فدعوهتم فلم خيتلف
عليه رجالن ،فقالوا :نرى أن ترجع بالنــاس وال تقدمهم عىل هذا الوباء،
فنــادى عمر يف الناس :إين مصبح عىل ظهر فأصبحوا عليه ،فقال أبو عبيدة
بن اجلراح :أفرارا من قدر اهلل ! ،فقال عمر :لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة ،وكان
عمر يكره خالفه ،نعم ،نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل ،أرأيت لو كانت لك إبل
فهبطت واديا له عدوتان ،إحدامها خصبة واألخرى جدبة ،أليس إن رعيت
اخلصبة رعيتها بقدر اهلل ،وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل ،قال فجاء عبد
الرمحن بن عــوف وكان متغيبا يف بعض حاجته فقــال :إن عندي من هذا
علام سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه،
وإذا وقع بــأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه» ،قال :فحمد اهلل عمر بن
اخلطاب ثم انرصف»(((.
((( أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني خمترصا( .صحيح البخاري  ،1281/3صحيح
مسلم .)1737/4
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وجه الداللة منها:
أفادت هذه األحاديث وجوب التوقي مــن األمراض ،التي قد تنتقل
عن طريق العدوى من املرىض هبا إيل األصحاء ،بل إن بعضها يوجب الفرار
من املرىض هبا خشــية اإلصابة باملرض ،ومن شــأن القيام هبذه الفحوص
والتحاليــل املعملية للزوجــن أو من يريدان الــزواج ،جتنيب ذريتهام من
األمراض والتشوهات الوراثية ،وهذا تدعو إليه نصوص الرشع.
الفرع السادس :ضوابط إجراء الفحوص اجلينية وغريها:
إن التداوي من األمراض والتشــوهات اجلينية وغريها ،ال يتحقق إال
بعد إجراء الفحوص املختلفة ملعرفة حقيقة الداء ،ووصف العالج املناسب
له ،وملا كان التداوي من املرض مستحب ًا -كام هو الراجح من أقوال الفقهاء-
فإن إجراء هذه الفحوص يكون مثله ،ألنه ال يتحقق التداوي إال بعد معرفة
حقيقة املرض ،فالتداوي من املرض غاية هذه الفحوص ،والوسائل تأخذ
حكم غاياهتا ،ويمكن أن يســتدل الســتحباب إجــراء الفحوص اجلينية
وغريها عيل املريض ،بام روي عن ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه قال:
«مرضت مرضا ،فأتاين رسول اهلل ﷺ يعودين ،فوضع يده بني ثديي ،حتى
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وجــدت بردها عيل فؤادي ،فقــال :إنك رجل مفــؤود ،ائت احلارث بن
كلدة أخا ثقيف ،فإنه رجل يتطبب ،فليأخذ ســبع مترات من عجوة املدينة،
فليجأهن بنواهن ،ثم ليلدك هبن»((( ،حيث فحص رسول اهلل ﷺ سعد بن
أيب وقاص ،فلام تبــن له حقيقة مرضه ،قال له« :إنــك رجل مفؤود» ،ثم
وصف له العالج لداء فؤاده ،وروي عروة بن الزبري عن عائشــة ريض اهلل
عنها أهنا قالت« :إن رس��ول اهلل ﷺ كان يسقم عند آخر عمره (أو يف آخر
عمره) ،فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه ،فتتنعت له األنعات،
وكنت أعاجلها له»((( ،وهذه الوفود مل تكن لتصف دواء لرس��ول اهلل ﷺ،
إال بــد معرفة بحقيقة مرضــه ،وال يتأيت هذا إال بفحــوص ،أقرهم عليها
رسول اهلل ﷺ ،فينضم هذا إىل ما سبق يف إفادة استحباب إجراء الفحوص
املختلفة عيل املريض قبل معاجلته ،سواء كانت فحوص ًا جينية أو غريها.
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،وذكره ابن حجر يف اإلصابة وسكت عنه ،وأخرجه الطرباين يف
الكبري( .سنن أيب داود  ،7/4اإلصابة  ،594/1املعجم الكبري .)50/6
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،واحلاكم يف املستدرك ،وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وذكره
اهليثمي يف جممع الزوائد ،وقال :رواه البزار وأمحد والطرباين يف األوسط والكبري ،وفيه
عبد اهلل بن معاويــة الزيدي ،قال فيه أبو حاتم :مســتقيم احلديث وفيه ضعف ،وبقية
رجال أمحد والطرباين يف الكبري ثقات ،إال أن أمحد قال :عن هشــام بن عروة ،أن عروة
كان يقول :فظاهره االنقطاع ،وقال الطرباين يف الكبري عن هشام بن عروه عن أبيه ،فهو
متصل( .الفتح الرباين  ،124/17املستدرك  ،197/4جممع الزوائد .)242/9
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إال أنه يشرتط إلجراء هذه الفحوص ما ييل:
 -1أن ال يكــون يف إجراء هذه الفحوص إرضار باملفحوص ،فإن كان
يرتتب عليها إرضار بــه ،فال جيوز إجراؤها ،لنهي الشــارع عن اإلرضار
بالغ�ير ،إذ روي عن ابن عب��اس ريض اهلل عنهام أن رس��ول اهلل ﷺ قال:
«ال رضر وال رضار يف اإلسالم».
 -2أن تراعي يف هذه الفحوص أحكام الرشيعة اإلسالمية ،فيام يتعلق
بكشــف ما يعد عورة من املريض رجال كان أو امــرأة ،والنظر إليها ،وأن
يكون هنــاك مانع خلــوة إن كان الفاحص من غري جنــس املريض ،وأن
تراعي هذه األحكام عند أخذ العينة أو اخلزعة التي جيري عليها الفحص،
وعند اســتعامل أجهزة الفحص املختلفة عــي املفحوص ،أو عيل األجزاء
املأخوذة منه.
 -3أن يكــون الفاحص متخصصــ ًا يف الفحوص اجلينيــة .متقنا هلا،
حاذقا فيها.
 -4أن يتــم كتامن نتائج هذه الفحــوص عن غري املفحوص ،فال جيوز
للطبيب أو من يعمل يف احلقل الطبي ،أن يفيش ما اطلع عليه بحكم عمله،
من نتائج الفحوص التي جتري عيل املرىض أو غريهم ،إال إذا كان ثمة رضورة
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أو حاجة إىل إعالن هذه النتائج ،فيجوز ،وإنام منع هذا اإلفشاء ،ألن نتائج

الفحص أمانة ،اســتودعها املفحوص لدى اجلهة التي قامت بفحصه ،وقد

أمر الشــارع بحفظ األمانات وعدم اخليانة فيها ،إذ قال اهلل تعاىل﴿ :ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾((( ،وقد اعترب رسول
اهلل ﷺ خيانة األمانة إحدى خصال النفاق ،إذ روي عنه أبو هريرة أنه قال:

«آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان»(((،
وال خيلق بمؤمن أن يتصف بصفة من صفات املنافقني.

ومن حــاالت الــرورة أو احلاجة ،التي يبــاح فيها إظهــار نتائج

الفحوص واإلعالن عنها ،إذا كان ثمة مصلحة عامة تقتيض ذلك :كإخبار

اجلهــات الصحية عن األوبئة واألمراض املعديــة ،للتوقي والعالج منها،
أو إلخبار الســلطات عن اجلرائم التي يعلم هبا الطبيب أو غريه من خالل

ممارســته ملهنته ،أو إذا أمرت املحكمة هبذا اإلفشاء لتحقيق سري العدالة ،أو
إذا كان بقصد منع حدوث جريمــة ،أو لإلبالغ عن املواليد والوفيات ،أو

نحو ذلك ،جلواز «حتمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام»(((.

((( من اآلية  27من سورة األنفال.
((( أخرجه الشيخان يف صحيحيهام (القنوجي :عون الباري عىل البخاري  ،171/1رشح
النووي عىل مسلم .)46/2
((( مجاعة من علامء احلنفية :جملة األحكام العدلية م ،26ابن نجيم :األشباه والنظائر.87/
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وليس من قبيل الــرورة أو احلاجة إبالغ أحد الراغبني يف الزواج بام
لدى الطرف اآلخر من أمراض وراثيــة أو غريها ،وإنام يرتك للمفحوص
التعبري عن جــدوى االقرتان بالطــرف اآلخر بطريقته ،إمــا باإلعراض
عــن الزواج منه ،جتنيب ًا لــه وللذرية التي تنتج عن هــذه الزجية مرضه ،أو
بمصارحتــه الطرف اآلخر بــا أنبأت عنه نتائج فحصــه بطريقة ال تؤذي
الطــرف املفحوص ،ملا يرتتب عــي إبالغ الطرف اآلخــر بنتيجة فحص
صاحبه بدون إذن املفحوص ،من إحلاق الرضر واألذى به ،والذي قد يصل
إىل حد عدم متكنه من الزواج البتة.
قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم)21/9( 203 :
بشأن العالج الوراثي
إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلس�لامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية الســعودية) مــن 15 :إىل  19حمرم 1435هـــ ،املوافق 22 - 18
ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م ،بعد اطالعه عىل توصيات الندوة الفقهية
الطبية الت��ي عقدها جممع الفقه اإلســامي الدويل بالتعــاون مع املنظمة
اإلس�لامية للعلوم الطبية بالكويت حــول موضوع :الوراثة واهلندســة
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الوراثي��ة واجلينوم البرشي (املجني) ،وذلك يف مدينة جدة (اململكة العربية
الســعودية) يف الفــرة  15-13ربيع اآلخر 1434ه��ـ ،املوافق 25-23
فربايــر2013م ،والتي جاء انعقاده��ا تنفيذا لقرار جمل��س املجمع رقم:
 )20/8( 193الصـ�ادر عن الدورة العرشين التي انعقدت بمدينة وهران
(اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشــعبية) يف الفرتة  26من شوال إىل 2
من ذي القعدة 1433هـ ،املوافق  18-13سبتمرب 2012م ،وبعد استامعه
للمناقشات واملداوالت التي دارت حوهلا ،قرر ما يأيت:
أحكام العالج الوراثي:
ختتلف أحكام العالج الوراثي عىل النحو اآليت:
أ -حكم املسح الوراثي الوقائي:
جيوز إجراء هذا النوع من املس��ح برشط أن تكون الوسائل املستعملة
مباحة آمنة ال ترض باإلنس��ان ،وجيوز لويل األمر اإلجبار عىل هذه الطريقة
إذا انترش الوباء يف بلد معني أو تعرضت الدولة إىل مواد مشعة أو سامة وهلا
أث��ر عىل اجلينات ،حتقيق ًا ملصلحة دفع ال�ضرر العام ،مع وجوب املحافظة
عىل رسية نتائج هذا املس��ح محاية ألرسار اإلنس��ان اخلاصة ،وحفاظ ًا عىل
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سمعته التي أمر الشارع باملحافظة عليها ،حتقيق ًا ملقاصد الرشيعة اإلسالمية
ومبادئها العامة.
ب -حكم الفحص اجليني قبل الزواج:
جيوز إجراء الفحص اجليني قبل الزواج ،مع اشــراط الوسيلة املباحة
اآلمنة ملا فيهــ من حتقيق مقاصـ�د الرشيعة اإلس�لامية ومحاية األرسة من
األمراض الوراثية ،ولويل األمر اإللزام به ملصلحة معتربة عامة.
ج -حكم التشخيص قبل زرع النطفة:
جيوز إجراء التش��خيص قبل زرع النطفة بعد اإلخصاب خارج الرحم
(طفل األنابيب) رشيطة اختاذ اإلجراءات
الالزمة التي تضمن عدم خلط العينات وصيانتها.
د -حكم الفحص يف أثناء احلمل:
هلذه الطريقة وســائل طبية متنوعة ،ويمكن إجراؤها يف مراحل خمتلفة
من احلمل ،يف أوله ،ووس��طه ،وآخره .فإذا ثبت وجود مرض وراثي جاز
إجراء اإلجهاض للمرأة احلامل ،حســبام نص عليه قرار املجمع ذو الرقم:
 )6/7( 56بشأن اإلجهاض.
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هـ -حكم الفحص عقب الوالدة:
جيب إجراء الفحص اجليني لألطفال احلديثي الوالدة للتدخل املبكر يف
احلاالت التي ظهر إمكان عالجها.
الفرع السابع :حتسني النسل وراثيا:
ذكر كثري من العلامء أن الفحوص اجلينية قبل احلمل ،سواء كانت جتري
للراغبني يف الزواج ،أو للخاليا اجلنينية قبل نقلها إىل الرحم ،أو جتري بعد
احلمل ،للجنني املســتكن يف الرحم ،إنام قصد منها الرغبة يف حتسني النسل
البرشي ،وأول من أســتعمل عبارة «حتسني النسل» ،عامل األحياء الوظيفية
«فرانسيس غالتون» يف كتابة «نظرات يف قدرات اإلنسان وتطور ملكاته»،
حيث عرف علم حتســن النســل بأنه «علم ال هيتم فقــط بقضايا التزاوج
األمثــل بني األفراد ،بل يعكف خاصة فيام يتعلق باإلنســان ،عيل دراســة
مجيع املؤثرات التي من شــأهنا أن متكن األجناس األكثر ذكاء من السيطرة
عيل األجناس الدنيا» ،ومل يقصد «غالتون» من ذلك حتسني النسل البرشي
بوجه عام ،وإنام كانت له رؤية عنرصية ،مؤداها ســيطرة األجناس املتفوقة
وسيادهتا عيل غريها.
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وإن كان غريه ال يري بمنظــوره العنرصي هذا ،ومن هؤالء «دجيينر»
الذي يقــول «إن التكنولوجيــا التكاثرية ،وخاصة منها التشــخيص قبل
الوالدة ،واالستشارة الوراثية ،مبنية عيل أيدلوجية حتسني النسل ،التي تعترب
أن لإلنســان املعاق قيمة تقل عن قيمة اإلنسان السليم ،لقد اعتمدت دائام
حركة حتسني النسل عيل سياسات انتقائية يف حماوالهتا ،لتقليل عدد األفراد
املعاقني ،وجيب النظر إىل االستشــارة الوراثية والتشخيص قبل الوالدة يف
هذا اإلطار».
وقد صنف بعض العلامء وسائل حتسني النسل عيل النحو التايل:
أوال :التحسني الوراثي للنسل (:)Eugenics
يطلق عيل التحسني الوراثي للنسل «اليوجينيا» ،وهي لفظة مشتقة من
عبارة يونانية ،تعني الفرد الطيب احلسب والنسب ،النبيل العرق .ويتبع يف
هذا الصدد عدة طرق لتحقيق هذا التحسني الوراثي ،هي ما ييل:
الطريقة األوىل:
االســتفادة من املالحظــات الفطرية ،ثم من قوانــن الوراثة يف اتباع
وسائل لتحســن النســل وراثيا ،بعضها إجيايب عن طريق انتقاء املرغوب
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فيه ،وبعضها ســلبي عن طريق استبعاد غري املرغوب ،عن طريق إجهاض
اجلنني ،أو القتل الرحيم ،أو نحو ذلك (وقد اســتبعدت من البحث ،لعدم
عالقتها باستخدام اهلندسة احليوية).
الوسائل اإلجيابية لتحسني النسل:
فأما الوســائل اإلجيابية لتحســن النسل ،فتقوم عيل أســاس ،انتقاء
جمموعــة معينة من األفراد أكثــر صالحية من غريهم ،وتشــجيعهم عيل
التكاثــر ،ومعاونتهم عيل تربيــة ذريتهم ،وقد اختذ يف ســبيل ذلك نوعان
مــن اإلجــراءات ،يتعلق أحدمهــا بنوعية اجلنــس البــري وحمتوياته،
ويتعلــق الثــاين بالــزواج وضبــط الــوالدة ،ومــن هذه اإلجــراءات
ما ييل:
أ -اختيار األزواج احلاملني لصفات مرغوبة.
ب -انتقاء جنس املولود بوســائل عدة منها :ضبــط توقيت إنجابه،
واســتعامل بعض املواد الكيميائية لتحقيق هذا الغرض ،وفصل احليوانات
املنوية ،وحتديد جنس املولود.
ج -تقييد اإلنجاب أو منعة اختيارا أو جرب ًا.
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الطريقة الثانية:
اســتعامل تقنيات اإلخصاب اخلارجي الصطفاء اجلنني نوعا وصفة،
وقد استخدم هذا النوع من اإلخصاب يف كثري من دول العامل ومنها الدول
اإلسالمية.
الطريقة الثالثة:
االستنســاخ اجليني (الال جنيس) لإلنســان ،إلنتاج نسخ للصفوة من
األفراد ،الذين يتمتعون بصفات مرغوبة ،وإن كان هذا األمر مل يتحقق بعد.
ثانيا :تصحيح آثار الوراثة:
وتصحيح آثار الوراثة يتم بأمرين مها:
 -1حتســن ظروف البيئة واحلياة ( :)Euthenicsوذلك باختاذ وسائل
الرعاية الطبية والنفسية وغريمها ملن ولد مصابا بمرض وراثي.
 -2حتســن املظهر املوروث ( :)Euphonicبتزويد الفرد باإلنزيامت
واهلرمونات التي تنقصه ،أو نقل األنســجة أو األعضاء الســوية إليه ،أو
عالجه باجلينات ،باســتخدام تقنيات اهلندســة الوراثية ،الذي أتعرض له
بالبيان يف هذا البحث.
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ثالثا :التدخل يف املادة الوراثية:
وذلك بعزل اجلينات ،واستنســاخها ثم نقلها ،وإحداث الطفرات يف
اجلينات ،ودمج اخلاليا الغريبة ،وختليق اجلينات يف املختربات ،ونحو ذلك
من تقنيات اهلندسة الوراثية.
وهــذه التقنيات الوراثيــة ،والكيميائية احليوية احلديثــة ،تفيد يف دقة
تشخيص العلل الوراثية ،وفهم طبيعتها واكتشافها قبل ظهور آثارها ،حتى
يف اجلنني وهو يف مراحل تكوينه األويل(((.
الفــرع الثامــن :موقف الرشيعــة من حتســن النســل باالختيار أو

االنتخاب اجليني:

سبق أن بينا الوســائل التي ذكرها العلامء لتحسني النسل ،والتي منها:
حتسني النسل وراثيا ،بانتقاء املرغوب فيه وراثيا واستبعاد غريه ،وهذا وارد
يف االختيــار عند إرادة الزواج ،بحيث يراعي عند اختيار الزوج أو الزوجة
األكثــر صالحية من النواحي الوراثية عن غريهم ،وهذا ال يمكن الوقوف
عليه إال بإجراء الفحــوص اجلينية عيل الطرفني قبل الزواج ،للوقوف عيل
((( أعامل ندوة االنعكاســات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة-153 ،100/
.167-164 ،155
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مدي ما حتمله جيناهتام من تشــوهات أو أمراض وراثية ،لتجنيب نســلهام
اإلصابة باألمراض والتشــوهات ،التي تنتقل إليهــم من الوالدين ،كام أن
هــذا االنتقاء وارد يف حــق الذرية كذلك ،بانتخاب اخلاليــا اجلنينية التي
ختلو جيناهتا من األمراض والتشوهات الوراثية ،والتخلص مما سواها من
اخلاليا ،أو باستبقاء األجنة السوية يف الرحم إىل الوالدة ،وإجهاض األجنة
التي هبا تشوهات أو أمراض وراثية ،وقد يقتيض انتقاء املرغوب فيه وراثيا،
حتديد جنس اجلنني اصطفاء جلنســه وصفته ،إذا كان أحد اجلنسني (الذكر
أو األنثي) ال بد وأن ينتقل إليــه جني ممرض من أحد والديه ،دون اجلنس
اآلخر ،أو استنساخ املرغوب فيه جينيا.
ولسوف أبني حكم استخدام اهلندسة احليوية النتخاب اخلاليا اجلنينية
التي ختلو جيناهتا من األمراض والتشوهات الوراثية ،وبيان :حكم حتسني
النســل باختيار األزواج احلاملني لصفات وراثية مرغوبة ،واختيار جنس
اجلنني ،واالستنساخ اجليني للمصطفني جينيا.
املقصد األول :اختيار األزواج احلاملني لصفات وراثية مرغوبة:
أ -رغب الشــارع يف الزواج ،ألن به يتحقق النســل الــذي تعمر به
األرض ،فقد روي عن أنس ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال« :النكاح سنتي،
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فمن رغب عن سنتي فليس مني»((( ،وروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه
أن النبي ﷺ قال« :من اســتطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن مل يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء»(((.
ب -كام رغــب كل من يريد الــزواج باختيار الــزوج ،الذي يتحقق
بالزواج منه ،حتقيق املقصود الرشعي من الزواج ،ومن الصفات التي رغب
الشارع يف توخيها ،عند اختيار الزوج :الدين ،والصالح ،والعفة ،والكفاءة،
واخلصوبة ،وحســن اخللق ،والبكارة ،ورغب عمر ريض اهلل عنه يف الزواج
من غري القريبات.
ومن النصوص الدالة عىل ذلك ما ييل:
 -1قال تعاىل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﴾(((.
 -2قــال ســبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ﴾(((.
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .237/3
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .238/3
((( من اآلية  24من سورة النساء.
((( من اآلية  32من سورة النور.
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 -3روي عن عائش��ة ريض اهلل عنها أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ختريوا
لنطفكم ،فإن العرق دساس»(((.
 -4روي عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي ﷺ قال« :أنكحوا األكفاء
وأنكحوا إليهم»(((.
 -5روي ع��ن أيب هريرــة ريض اهلل عن��ه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :إذا
أتاكــم من ترضون خلقة ودينــه فزوجوه ،إال تفعلوا تكــن فتنة يف األرض
وفساد عريض»(((.
 -6روي ع��ن أيب هري��رة ريض اهلل عنهــ أن النبي ﷺ قــال« :تنكح
املــرأة ألربع :ملاهلا ،وحلســبها ،وجلامهلــا ،ولدينها ،فاظفر بــذات الدين
تربت يداك»(((.
((( أخرج احلاكم وأبن ماجة والبيهقي بعضه ،ورمز له السيوطي بالصحة (اجلامع الصغري
 ،)133/1وأخــرج ابن عدى عن أنس حديثــا يف معنى هذا بلفظ «تزوجوا يف احلجز
الصالح ،فإن العرق دساس» (املصدر السابق).
((( أخرجه احلاكم وصحح إســناده ،وأخرجــه ابن ماجة والبيهقي ،ورمز له الســيوطي
بالصحة (املصدر السابق).
((( أخرجــه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم من حديث أبى هريــرة ،وابن عدى من حديث
ابن عمر ،والرتمذي والبيهقي من حديث أبى حاتم املزين ،ورمز له السيوطي بالصحة
(اجلامع الصغري .)16/1
((( أخرجه الشيخان (عبد الباقي :اللؤلؤ واملرجان .)343/2
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 -7روي عن عبد اهلل بن عمرو م أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ال تزوجوا
النساء حلسنهن ،فعيس حســنهن أن يردهين ،وال تزوجوهن ملاهلن ،فعيس
ما هلن أن يطغيهن ،ولكن تزوجوهن لدينهن ،وألمة خرماء ســوداء ذات
دين أفضل»(((.
 -8روي ع��ن أنس ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قــال« :تزوجوا
الودود الولود ،فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة»(((.
 -9روي عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن رس��ول اهلل ﷺ قال:
«أنكحوا أمهات األوالد ،فإين أباهي بكم يوم القيامة»((( ،ويف رواية أخري
من حديث معقل «فإين مكاثر بكم األمم»(((.
 -10روي عن املغرية بن شــعبة ريض اهلل عنه قال :خطبت امرأة فقال
يل رس��ول اهلل ﷺ« :هال بكرا تالعبها وتالعبــك»((( .وقد روي عن عمر
((( أخرجه ابن ماجة يف سننه وسكت عنه املنذري (الرتغيب والرتهيب .)46/3
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،وأمحد يف مســنده والطرباين يف األوسط ،وقال اهليثمي:
إسناده حسن (تلخيص احلبري  ،116/3نيل األوطار .)232/6
((( أخرجه الشافعي وأمحد يف مسندهيام ،وأشــار إليه الرتمذي ،وقال يف جممع الزوائد :فيه
جرير العامري وقد وثق (تلخيص احلبري  ،116/3نيل األوطار .)232/6
((( أخــرج هذه الرواية أبو داود والنســائي واحلاكم ،وصحح احلاكم إســناده (الرتغيب
والرتهيب .)47-46/3
((( أخرجه الشيخان (اللؤلؤ واملرجان .)344/2
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ريض اهلل عنه أنه قال لبني الســائب  -وقد اعتــادوا التزوج من قريباهتم:
«قــد أضويتم ،فأنكحــوا الغرائب»((( ،كــا روي عنه أنه قــال« :اغرتبوا
وال تضووا»(((.
وجه الداللة من هذه النصوص:
أفــادت هــذه النصــوص أن الشــارع وإن رغــب يف الــزواج ،إال
أنــه رغــب يف توخي بعــض الصفــات يف الطــرف الذي يــراد الزواج
منه ،مــن شــأهنا حتقيــق دوام العرشة بــن الزوجني ،وحتقيــق مقصود
الشــارع مــن إنجــاب النســل الكثــر الصالــح ،الــذي يتحقــق به
إعامر األرض.
وحتقيق ما رغب فيه الشــارع من هذه الصفــات ،ال يتأيت إال باختيار
وانتخاب الصالح من األزواج ،دينا ،وكفــاءة ،وخلقا ،وصالحا ،وعفة،
وبكارة ،وخصوبة ،وبعض هــذه الصفات املرغوبة ال يمكن الوقوف عىل
((( أضــوى :أي أتــى بولد ضــاو ،أو ضعيف البنيــة ،وتضووا :من ضــوى إذا ضعف
وهــزل ،وهذا األثر أخرجــه احلافظ العراقي يف ختريج أحاديــث إحياء علوم الدين/
.724
((( ذكره اخلطايب يف غريب احلديث .549/2
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حقيقتهــا ،ومدى توافرها يف الطــرف الذي يراد الزوج منــه ،إال بإجراء
الفحوص الطبية الســابقة عيل الزواج ،كالفحص عن مدي توافر البكارة،
أو اخلصوبة ،أو العفة ،أو إنجاب النسل القوي ،فكان إجراء هذا الفحص
قبل الزواج مرشوعا ،ألنه وسيلة إىل حتقيق ما رغب فيه الشارع ،وللوسائل
حكم غاياهتا.
وملا كان إنجاب النسل القوي أمر ًا مرشوعا ،فقد استحدث من وسائل
الفحــص اجليني ،ما يمكن به معرفة مــا إذا كان الزواج بني اثنني ،حيمالن
جينات معينة ،يرتتب عليه إنجاب نســل سوي ،أو به أمراض أو تشوهات
وراثية ،تضعف منه ،وهلذا فإن هذا الفحص اجليني مرشوع ،ألنه وسيلة إىل
حتقيق مقصود رشعي ،ولذا فليس ثمة ما يمنع رشعا ،من توخي الصفات
الوراثيــة كذلك يف مريد الــزواج ذكرا كان أو أنثي ،قياســا عيل الصفات
الســابقة ،التي رغب الشــارع فيها بالنصوص الســابقة ،ألن توخي هذه
الصفــات يتحقق به إنجاب الذرية القوية ،التي تعمر األرض ،ويتحقق هبا
مقصود الشارع من الزواج.
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70

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم)21/9( 203 :
بشأن استخدامات اهلندسة الوراثية
إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلس�لامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية الســعودية) مــن 15 :إىل  19حمرم 1435هـــ ،املوافق 22 - 18
ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م ،بعد اطالعه عىل توصيات الندوة الفقهية
الطبية الت��ي عقدها جممع الفقه اإلســامي الدويل بالتعــاون مع املنظمة
اإلس�لامية للعلوم الطبية بالكويت حــول موضوع :الوراثة واهلندســة
الوراثي��ة واجلينوم البرشي (املجني) ،وذلك يف مدينة جدة (اململكة العربية
الســعودية) يف الفــرة  15-13ربيع اآلخر 1434ه��ـ ،املوافق 25-23
فربايــر2013م ،والتي جاء انعقاده��ا تنفيذا لقرار جمل��س املجمع رقم:
 )20/8( 193الصـ�ادر عن الدورة العرشين التي انعقدت بمدينة وهران
(اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشــعبية) يف الفرتة  26من شوال إىل 2
من ذي القعدة 1433هـ ،املوافق  18-13سبتمرب 2012م ،وبعد استامعه
للمناقشات واملداوالت التي دارت حوهلا ،قرر ما يأيت:
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ثاني ًا :اهلندسة الوراثية:
 -1ال جيوز استخدام اهلندس��ة الوراثية بقصد تبديل البنية اجلينية فيام
يسمى بتحسني الس�لالة البرشية ،وإن أي حماولة للعبث اجليني بشخصية
اإلنسان أو التدخل يف أهليته للمسؤولية الفردية أمر حمظور رشعا.
 -2األصل يف االســتفادة من اهلندســة الوراثية يف النبات واحليوان:
اإلباحة واجلواز ،وهذا اجلواز مقيد بضوابط أمهها:
أ -أال يؤدي هذا االستعامل إىل رضر عاجل أو آجل.
ب -أن يكــون هذا االســتعامل لغــرض صحيح مبــاح ،دون عبث
أو إرساف.
ج -أن يتواله أصحاب اخلربة والثقة.
 -3ال جيوز استعامل اهلندسة الوراثية يف األغراض الضارة.
املقصد الثاين :اختيار جنس اجلنني:
ســبق أن بينا أن لألنثــي اثنني وعرشين زوجا من الكروموســومات
اجلســمية ،وزوج واحد من الكروموسوم اجلنيس ،وهو ( )XXوأن للذكر
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مثل ما لألنثى من الكروموسومات اجلسمية ،إال أن الكروموسوم اجلنيس
فيــه خمتلف عن األنثى ،فهو ( .)XYومن ثــم فإن جنس اجلنني ،يتحدد يف
اللحظــة التي يتم فيها إخصاب اخللية األنثويــة (البييضة) باخللية الذكرية
(احليوان املنــوي) ،ويتوقف نوع اجلنني الناتج عــن هذا اإلخصاب ،عيل
الكروموســوم الذي حيمله احليوان املنوي املخصب للبييضة ،وعام إذا كان
حام ً
ال للكروموسوم ( ،)Xأو ( ،)Yفإذا كان حامال لكروموسوم ( )Xكان
اجلنني الناشئ عن هذا اإلخصاب أنثي ،وإن كان حامال لكروموسوم ()Y

كان اجلنني ذكر ًا.
وهلذا فقد بدأت حمــاوالت العلامء للتحكم يف جنس اجلنني عن طريق
السيطرة عيل الكروموسومات التي حتملها احليوانات املنوية ،وقد نتج عن
جهود العلامء يف جمــال البحث عن خصائص احليوانــات املنوية ،احلاملة
ألي من الكروموســومني ،ظهور اختالف جوهري بني احليوانات املنوية
احلاملــة لكروموســوم ( ،)Yواحلاملة لكروموســوم ( ،)Xإذ تبني هلم أن
احليوان املنوي األرسع يف الوصول إىل البييضة ،هو احلامل لكروموســوم
( ،)Yبينام احليــوان املنوي احلامل لكروموســوم ( )Xأقل رسعة منه ،كام
تبني هلــم أن ارتفاع درجة حرارة املــرأة أو انخفاضها ،لــه تأثري عيل نوع
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احليوان املنوي امللقح للبييضة ،وكذلك نــوع الغذاء الذي تتناوله له ،مثل
هذا التأثري(((.

إال أن استخدام مثل هذه اخلصائص للتحكم يف جنس اجلنني ال تنضبط،

وال يضمن هبا حتديد اجلنس بدقة ،وهلذا فهناك وسائل حديثة الختيار وحتديد

جنس اجلنني ،تصل نسبة دقتها يف ذلك إىل  ،%98منها ما ييل:

أ -فصــل احليوانات املنويــة احلاملة لكروموســوم ( ،)Yعن احلاملة

لكروموسوم ( :)Xويتم الفصل بوسائل عدة ،منها:

 -وضع السائل املنوي يف جمري التيار الكهربائي ،حيث تفصل النطف

عن بعضها ،حسب الشحنات الكهربائية التي حتتوهيا كل نطفة.

 ومنها :فحص نسبة احلمض النووي الريبي ،املوجود يف كل نطفة. -ومنها ترسيب هذه احليوانات ثم طردها مركزيا ،باستخدام املحاليل

التي تتخذ هلذا الغرض.

ب -اســتخدام حماليل حامضيــة أو قلوية :حيــث توضع احليوانات

املنوية يف أي هذين املحلولــن ،وترتك يف أنبوب قد هيئت هلا فيه الظروف
((( د .عدنان العذارى :أساســيات يف الوراثة ،175-174/الوراثة واإلنسان،93-92/
 ،165-164حممد شفيق :علم الغرائز .221/2
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التي هتيأ هلا يف املهبل ،إذ يرتتب عيل هذا ســبق احليوانــات املنوية احلاملة
لكروموســوم ( ،)Yوانفصاهلا يف مقدمة األنبوب عــن احليوانات احلاملة
لكروموسوم (.((()X
ج -فحص خلية أو خليتني من خاليا البويضة املخصبة خارجيا ،وهي
يف بداية انقسامها اخللوي ،حيث يمكن معرفة ما إذا كان اجلنني الذي ينتج
عن خاليا هذه البويضة ،سيكون ذكرا أم أنثي(((.
آراء العلامء يف حكم اختيار جنس اجلنني:
اختلف العلامء يف حكم اختاذ الوسائل التي من شأهنا حتديد نوع اجلنني،
عىل رأيني:
الرأي األول:
يــري أصحابه جواز ذلــك ،إال أن منهم من قيد اجلــواز :بأن يكون
التحكم يف جنس اجلنني ،يف أضيق نطاق ،إذا كان هذا يتم بني خاليا جنسية
((( د .حممــد البــار :التلقيح الصناعي وأطفــال األنابيب (بحث ضمــن جملة جممع الفقه
اإلســامي  ،94-93/1العدد 1986 ،2م) ،د .عبد اهلادي مصباح :العالج اجليني
.114 ،113/
((( من حديث تلفزيوين للدكتور حممد أبو الغار ،العامل املرصي املعروف.
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مأخوذة من زوجني حال حياهتام ،ووجــدت رضورة ملحة إليه ،واختذت
االحتياطات املانعة من اختالط هذه اخلاليا بغريها(((.
الرأي الثاين:
يري من ذهب إليه عدم جواز التحكم يف جنس اجلنني مطلق ًا (((.
ومما وجه به أصحاب الرأي األول رأهيم به يف اجلواز ،ما ييل:
 -1إن اختيــار جنس اجلنني ،واختاذ الوســيلة التي تســاعد عليه ،هو
من قبيل األخذ باألســباب ،واألخذ باألســباب أمر مرشوع ،واملسلمون
مطالبون به.
 -2إنه ال حتريم إال بنص ،واختاذ الوســائل املساعدة عىل اختيار جنس
اجلنني ،أمر ال يفيض إىل حمرم ،وال يتوسل إليه بمحرم ،فكان مرشوعا.
 -3إن اختيــار جنس اجلنني قــد يكون لصاحبه غــرض صحيح يف
ذلك ،واإلســام ال يمنع طلب أحد اجلنســن ،واختاذ ما من شأنه حتقيق
هذا املقصود.
((( أعامل ندوة اإلنجاب يف ضوء اإلسالم .121 ،120 ،118 ،106 ،105 ،103/
((( املصدر السابق.110/
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استدل املانعون عىل رأهيم بام ييل:
 -1إن هذه القضية لن تبقي حمصورة يف إنســان قد رزق بعرشة ذكور
ويريد أنثي ،أو رزق بعرشة من اإلناث ويريد ذكر ًا ،ألن هوي الناس سيجد
متنفسه يف هذا األمر ،ولذا ينبغي سد الذريعة إليه.
 -2إن يف التحكم يف اجلنس تدخال يف اخللق اإلهلي ،لرصفه عن وجهته
الصحيحة ،وهو تغيري خللق اهلل تعاىل ،فيكون حمرما.
 -3إن إرادة اهلل تعــاىل اقتضت أن هيب إنســانا الذكور ،وهيب غريه
اإلناث ،وهيــب ثالثا كال اجلنســن ،وجيعل غريهم عقيــا ،وذلك ابتالء
من اهلل تعاىل لعباده ،ليشــكر من وهب ويصرب مــن حرم ،واالبتالء يكون
باخلري والرش ،والقول بجواز اختيار اجلنس والتحكم فيه يضاد ذلك.
املناقشة والرتجيح:
بعد اســتعراض أدلة الرأيني ،فإين أري رجحــان الرأي القائل بجواز
اختاذ وسائل اختيار جنس اجلنني ،إذا التزمت الضوابط التي ذكرها البعض
عنــد إجراء ذلك ،وأضيــف إليها كذلك االلتــزام بالضوابط التي ذكرها
مجهــور العلامء ،عند إجراء اإلخصاب الطبي املســاعد ،باعتبار أن اختيار
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جنــس اجلنني يتم عن طريق هــذا اإلخصاب ،ومــن ضوابطه ،أن يكون
خلاليا زوجني بينهام عالقة زوجية قائمــة ،وأن يتم بموافقتهام ،وأن حيتاط
عند إجرائه حتى ال ختتلط خاليا الزوجني بغريمها ،وأن ال تكشــف العورة
إال عند الرضورة إىل ذلك ،وأن تؤخذ اخلاليا الذكرية بطريق مرشوع.
إال أن اختاذ الوسائل التي حتقق اختيار جنس اجلنني ،ال جيوز إال يف حال
الرضورة إليه ،وذلك إذا كان بأحد الزوجني مرض وراثي ،يصيب جنســا
من ذريتهام دون اآلخر ،قد يفيض إىل وفاته ،أو حيدث له تشــوها شــديدا،
حيث خيتار اجلنس الذي ال ينتقل إليه املرض أو التشوه الوراثي (((.
ويمكن أن يســتدل جلواز ذلــك -إضافة إىل ما اســتدل به أصحاب
املذهب األول -باإلش��ارة املستفادة من حديث رسول اهلل ﷺ والذي رواه
عنه ثوبان ريض اهلل عنه« :ماء الرجل أبيض ،وماء املرأة أصفر ،فإذا اجتمعا
فعــا مني الرجل مني املرأة ،أذكرا بإذن اهلل ،وإذا عال مني املرأة مني الرجل
آنثا بإذن اهلل»((( ،فهذا تنبيه منه ﷺ عــي الطريقة التي يتم هبا إنجاب الولد
املرغوب فيه ،ذكرا كان أو أنثي ،وذلك ضبط للجنس قبل اإلخصاب ،ومن
((( املصدر السابق .97/
((( أخرجه مسلم يف صحيحه (رشح النووي عىل صحيح مسلم .)226/3
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ثم فإن الرجل إذا اختذ من الوسائل ما يتحقق به أن يعلو ماؤه عيل ماء زوجته
عند اجتامعهــا ،لينجبا مولود ًا ذكر ًا ،أو أن املرأة قد اختذت هذه الوســائل
ليعلــو ماؤها عيل ماء زوجهــا إلنجاب أنثي ،فإن هــذا ال يمنعه احلديث،
ومــن ثم فإن ما يتخذ من وســائل خمربية أو كيميائيــة لضبط جنس اجلنني
عــن طريق اخلاليا الذكرية ،قبل اإلخصــاب ،ال متنعه نصوص الرشع ،إال
أنه ال ينبغي التوســع فيه ،ملا يؤدي إليه هذا التوسع من مفاسد كثرية ،جترها
الزيادة يف أعداد أحد اجلنسني عن اآلخر ،ويف هذا إخالل بالتوازن الطبيعي
بني البرش.
املقصد الثالث :االستنساخ اجليني للمصطفني جينيا.
يقصد باالستنســاخ اجليني« :تكوين جنني جديد يكون نسخة جينية
طبق األصل ،من صاحب اخللية اجلسدية»((( ،ويف هذا النوع من االستنساخ
يتم أخذ خلية برشيه غري جنســية ،من بدن ذكر أو أنثي ،وغرسها يف بييضة
امرأة مفرغة من حمتواها اجليني ،ثم حتفيزها كهربائيا بعد غرسها لتندمج يف
هذه البييضة ،ويتويل الســيتوبالزم املحيط بالنواة اجلديدة يف البويضة حثها
عيل االنقســام ،مكونة اخلاليا اجلنينية ،لتنقل البويضة بعد إىل رحم املرأة،
((( قضايا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية .52/2
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فتكمل نموها فيها إىل الوالدة ،وينتج عن ذلك مولود مطابق لألصل الذي
أخذت منه اخللية ،يف شكله ،وتكوينه ،وصفاته ،وخصائصه(((.
وحتسني النسل عن هذا الطريق ،يقصد به استنساخ أفراد حيملون صفات
وراثية مرغوبة ،كاخللو من اجلينات املمرضة أو املشوهة ،أو التمتع بالصفات
اجلسدية املبتغاة :كقوة البنية ،والضخامة ،وطول القامة ،ونحو ذلك.
وهذا النوع من االستنســاخ مل يتوصل العلــاء إىل حتقيقه ،وما زال يف
مرحلة التجربة والبحث ،وقد أصدرت حكومات كثرية قوانني متنع إجراءه
يف جمال اإلنسان.
وقد اتفقت آراء علامء املســلمني عىل حتريم هذا النوع من االستنساخ،
وانتهت املؤمترات والندوات الفقهيــة ،أو الفقهية الطبية ،التي انعقدت يف
العامل اإلسالمي ،إىل حتريمه يف مجيع الظروف واألحوال (((.
((( جمموعة من العلامء :االستنساخ جدل العلم والدين واألخالق ،64-57 ،27-24/د.
عبد اهلادي مصباح :االستنساخ بني العلم والدين .48 ،38 ،27،33/
((( مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي العارشة ،املنعقدة بجدة يف الفرتة من 1997/7/3-6/28م،
الندوة الفقهية الطبية التاســعة ،التي عقدهتا املنظمة اإلســامية للعلوم الطبية بالدار
البيضــاء يف املــدة مــن 1997/6/17-14م ،نــدوة اإلنجاب يف ضوء اإلســام،
التي عقدهتا املنظمة اإلســامية للعلوم الطبية بالكويــت يف 1983/5/24م ،ندوة
استنســاخ البرش وتداعياته ،املنعقدة بنقابة األطباء املرصية يف 1997/3/16م ،ندوة
االستنســاخ البيولوجي بني الرفض والقبول ،املنعقدة بكلية العلوم جامعة الكويت=  
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ومما استدل به العلامء عيل حرمة إجراء هذا النوع من االستنساخ ما ييل:
 -1إنه هيدم كيان األرسة ،بام يرتتب عليه االســتغناء عن الرجل الذي
هو عامدها.
 -2إنه خيل بالتوازن البرشي يف الطبيعة ،إذ اخللية املغروســة يف بييضة
املــرأة إن أخذت من ذكر كان الناتج ذكرا ،وإن أخذت من أنثي كان الناتج
أنثي ،ويف هذا فساد عظيم.
 -3إنه خمالــف للفطرة البرشية التي فطــر اهلل الناس عليها ،من حتقق
النســل باجتامع رجل وامرأة ،والــذي دلت عليه آيات كثــرة ،يعد هذا
االستنساخ منافيا هلا ،منها :قول اهلل سبحانه﴿:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾((( ،فهــذه اآلية وغريها
يدل عيل أن ســنة اهلل تعاىل يف خلقه ،جرت عيل خلق الذرية من ذكر وأنثي
=  يف 1997/3/23م ،ندوة التحديات التي تواجه األمة اإلســامية يف القرن املقبل،
التي نظمتها جامعــة اإلمارات العربيــة ،بالتعاون مع رابطة اجلامعات اإلســامية،
واملنعقــدة يف املدة مــن 1997/12/22-20م ،ندوة قضايــا طبية معارصة يف ضوء
الرشيعة اإلســامية ،التــي عقدهتا مجعية العلــوم الطبية اإلســامية األردنية ،والتي
انعقدت يف سنة 1992م ،أعامل ندوة اإلنجاب يف ضوء اإلسالم.175/
((( من اآلية  72من سورة النحل.
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بينهام تــزاوج ،وأما االستنســاخ اجليني فليس فيه ذلــك ،إذ يمكن حتقق
اإلنجاب به بدون تزاوج.
 -4إنه يؤدي إىل اإلخالل باهليكل االجتامعي املستقر ،ويعصف بأسس
القرابات واألنساب ،وصالت األرحام ،واهلياكل األرسية املتعارف عليها
عيل مدي التاريخ اإلســامي ،كام اعتمدهتا الرشيعة اإلســامية وســائر
األديان ،أساسا للعالئق بني األفراد والعائالت ،واملجتمع كله ،بام يف ذلك
من انعكاسات عيل أحكام القرابات ،والزواج ،واملواريث ،وغريها.
 -5إن هذا االستنســاخ تتولد عنه مشكالت دينيه واجتامعية ،قد حيار
العلامء يف إجياد حكم أو حل هلا مســتقبال ،ومن ذلك :نسبة الفرد املستنسخ
إىل أب وأم ،وحتديــد درجة قرابته ،وإرثه واإلرث منه ،وزواجه أو التزوج
منه أو من ذريته ،وأحق الناس بحضانته والوالية عليه ،ونحو ذلك.
الفرع التاسع :العالج اجليني:
أوال :حقيقة العالج اجليني:
يقصد بالعالج اجليني :معاجلة بعض األمــراض الوراثية التي حيملها
اجلني ،إما عن طريق إحالل جني ســليم حمــل اجلني املعطوب ،أو إصالح
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اجلني املعطوب وتعديله ،أو إدخال جينات ســليمة موجهة ،أو تثبيط عمل
اجلينــات املمرضة وإعاقتها عن التعبري عن نفســها ،إما باســتخدام مواد
كيميائية ،أو باستخدام جينات مضادة يف تعبريها اجليني للجني املمرض.
أو هو اســتخدام التقنيات اجلينية يف النواحي العالجية ،ويتم هذا من
خالل التعامل عيل مستوى اجلينات ،والذي يمثل املستوى البيومعلومايت،
حيث يمثل اجلني اجلزيء البيولوجي احلامل للمعلومات الوراثية الالزمة
لتوجيه خمتلف العمليات احليوية داخل اخللية احلية (((.
ثانيا :حمل العالج اجليني:
واخلاليــا التي تكون حمال للعالج اجليني ،هي اخلاليا التي تتكون منها
أنسجة اجلسم وأعضائه (غري اخلاليا التناسلية) ،وهذه اخلاليا اجلسمية هي
التي تعالج جينيا ،سواء باإلحالل ،أو التعديل ،أو اإلدخال ،أو نحو ذلك
من طــرق املعاجلة اجلينية ،وال يرتتب عيل إدخــال جني معني ملعاجلة جني
ممرض يف اخلاليا اجلســمية ،انتشــار اجلني املضاف يف ذرية املريض ،لعدم
ارتداد يشء من اخلاليا اجلســمية إىل اخلاليا اإلنشــائية ،حتى يرثه اخللف،
((( العالج باجلينات .26 -17/
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ولذا فإن ذرية املريض الذي عولج جينيا عرضة لإلصابة بمرضه ،ألن هذه
املعاجلة اجلينية كانت خلليته اجلسدية ،وليست خلليته اإلنشائية (((.
وأما اخلاليا اإلنشــائية :وهى عبارة عن اخلاليا اجلنســية (احليوانات
املنوية ،والبييضات ،واخلاليا التي تكوهنم يف الذكر واألنثى ،وهى املبايض
واخلــى) ،ومتثل هذه اخلاليا الرتاث اجليني لألجيــال املتعاقبة ،فعالجها
جينيا ال يؤثر عىل املادة الوراثية للشــخص فقط ،بل عىل املخزون الوراثي
لذريته كذلك ،وعىل جمموع الصفــات الوراثية لبنى البرش ،وهلذا منع كثري
من العلامء معاجلة هذه اخلاليا جينيا ،ملا هلا من عواقب وخيمة من النواحي
الوراثية واألخالقية واالجتامعية.
إال أن جمموعة من العلامء ترى أن العالج اجليني للخلية اإلنشائية ،هو
الطريقة املتعينة للقضاء عىل الكثري من األمراض الوراثية املستعصية ،التي
يعاين منها أكثر الناس يف العامل.
إال أن طــرق العالج اجليني للخاليا اإلنشــائية ،التي تم اختبارها عىل
حيوانات املخترب ،فشلت لعدة أســباب ،منها :أن اخللية اإلنشائية املطعمة
((( أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة ،152 ،60-59/
.349 ،333 ،173
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جينيا ،ليســت قادرة دائام عىل النمو ليتخلق منها حيوان حي ،كام أن نســبة
نجــاح التطعيم ال تــزال منخفضة يف هذا النوع من التجــارب ،ومنها :أن
التجارب أجريت عىل سالالت خمتربية متجانســة ،ومل جتر عىل جمموعات
أخرى غري متجانسة ،مما جيعل نســبة نجاح النقل اجليني للخاليا اإلنشائية
أدنى منه بالنسبة للخاليا اجلسدية ،فضال عام يرتتب من اإلدماج العشوائي
لـــ ( )D.N.Aخارجي األصل ،داخل جمني اخللية اإلنشــائية ،من إحداث
الطفرات الوراثية الضارة(((.
ثالثا :طرق العالج اجليني:
ختتلف طرق العالج اجليني ،تبعا للحاالت التي تعالج به ،فقد تقتيض
هذه املعاجلة اســتبدال اجلني املمرض بآخر سليم ،أو إضافة جني سليم إىل
اجلني املطفور ،أو تثبيط عمل هذا اجلني وإعاقته عن التعبري عن نفســه ،أو
اســتخدام املنشطات اجلينية إذا كان اجلني ســليام إال أنه يف حالة كمون ،أو
إصالح اجلني ،ويف مجيع احلاالت يتم تغيري املعلومات الوراثية يف اخللية إثر
إضافة جني خارجي األصل ،أو عند استبدال منطقة طفرة يف ألـ (،)D.N.A
وأبني يف عجالة هذه الطرق ،وكيف تتم املعاجلة هبا:
((( العالج باجلينات.159-158 ،17 /
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وغالبا ما يعتمد العالج اجليني عيل إضافة نســخة سلمية من اجلني إىل
اخللية املحتوية عيل جني ممرض ،وهذه الطريقة من طرق العالج إنام تتبع يف
حاالت األمراض الوراثية ،التي تســببها اجلينات املتنحية ،وطريقة إدخال
اجلني حتددها نوعية النسيج املطلوب عالجه ،فالدخول عرب القصبة اهلوائية،
ينقل اجلينات إىل الظهارة الرئوية ،واحلقن يف الكبد ينقل اجلني إىل األنسجة
الكبدية ،أما حقن اجلني يف األجسام الورمية ،فإنه ينقل اجلني إىل خاليا هذه
األجسام ،كام أن الناقل الفريويس حيدد النسيج الذي ينقل إليه اجلني ،إال أنه
جيب عند توصيل اجلني إىل اخللية ،اختبار الناقل املناسب لنوع اخللية ونوع
اخللل الوراثي ،أما عند اســتبدال اجلني الطافر ،فال يمكن استخدام معظم
النوافــل املعروفة لنقل اجلني ،ألن التطعيم بمتوالية ألـ ( )D.N.Aال ترتبط
بناقل ،إذ بمجرد تطعيم اخللية بالعنرص الوراثي املناسب ،فإنه ينبغي متابعة
وضبط تعبري اجلني اخلارجي األصل عن نفسه منذ إحداث التطعيم (((.
رابعا :ضوابط إجراء العالج اجليني:
ذكر علامء البيولوجيا ضوابط معينة ،جيب التقيد هبا عند إجراء العالج
اجليني ،وهي ما ييل:
((( مبادئ وأساسيات علم الوراثة.380-374 ،336-334 ،319/
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 -1التحديد الدقيق للطفرة التي أدت إىل املرض.
 -2التعرف عيل نوع اخللية املصابة بالطفرة يف اجلسم.
 -3أن ال حيتاج اجلني املمرض إىل تنظيم خاص ،ألن احتياجه إىل ذلك
قد حيول دون إمكان معاجلته أو يعوق إمتام املعاجلة.
 -4أن يتم احلصول عيل اجلني السليم الذي تتم املعاجلة به .إما بطريق
التــرع ممن تربطهم عالقة قرابة باملريض ،أو باستنســاخ جني صحيح من
أحد جينات املريض.
 -5حتديد الطرق املناسبة لنقل اجلني السليم:
 -6حتديد األنسجة التي يعرب فيها اجلني:
 -7أن يكون استخدام هذه النواقل اجلينية مأمون العاقبة:
 -8أن يؤدي استخدام تقنية العالج اجليني إىل التأثري املرغوب فيه:
 -9أن يكون موضع العالج اجليني اخلاليا اجلسمية:
 -10حرص العالج اجليني يف األمراض التي هتدد احلياة ،وجتري اآلن
دراســات لتطبيقه يف األمــراض التي حار األطباء يف عالجها بالوســائل
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التقليدية ،كالرسطان ،وااليدز ،وبعض األمــراض العصبية ،كالزهايمر،
وباركنسون ،وهانتنجتون (((.
خامسا :حماذير العالج اجليني:
يتخوف العلامء من هذا النوع من العالج ،حلداثة إجرائه ،وعدم ظهور
آثــاره اجلانبية يف األمد القريب ،فضال عن خطــورة موضعه ،وهو اخللية،
التي قد تتأثر هبذا العالج ســلبا أو إجيابــ ًا ،وهلذا فقد وضع العلامء ضوابط
إلجرائه ،حتى ال يتخذ وســيلة للعبث باجلنس البرشي عن طريق اخلاليا
البرشية ،وبالرغم من وضع هــذه الضوابط ،إال أن هذا مل يمنع العلامء من
إعالن ختوفهم من النتائج التي قد ترتتب عيل استخدامه يف العالج البرشي،
ومن املحاذير التي أفصح العلامء عنها ما ييل:
أ -استخدامه يف حتسني اجلنس البرشي ،بتغيري الرصيد الوراثي له.
ب -اســتخدام التقدم يف هــذه التقنية يف احلروب ،قــد يغري بعض
احلكومات بالضغط عيل العلامء ،الستخدام تكنولوجيا اهلندسة الوراثية يف
احلروب ،عن طريق إنتاج أنواع من البكترييا ،أو الفريوسات املحورة جينيا،
((( أعامل ندوة االنعكاســات االخالقية لألبحاث املتقدمة يف علــم الوراثة،173 ،68/
.347-346 ،176
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بحيث ال يمكن عالجها ،إما لعدم معرفة طريقة معاجلتها ،أو لقدرهتا عيل
التكيف مع املضادات احليوية املختلفة ،وعدم التأثر هبا.
ج -إدخال جينات تقوم بتخليق مواد ســامة داخل البكترييا لتجعلها
ضارة ،وتزيد فرص انتشار األمراض واألوبئة.
د -إدخال أجزاء من ( )D.N.Aالفريوسات التي يستعيص عالجها يف
البكترييا ،لتنترش هذه الفريوسات بانتشار البكترييا يف املجتمع.
هـ -اإلرضار بالبيئة عند استخدام بكترييا معاجلة جينيا.
و -األرضار النامجة عن عدم الرقابة عيل هذه التقنية.
ز -التخوف من استغالل رشكات األدوية هلذه التقنية واعتبارها دواء،
بدال من اعتبارها منتجا بيولوجيا ،متارسه هيئات حتت ضوابط معينة.
ح -قد يرتتــب عيل اســتخدام املعاجلة اجلينية يف اإلنســان اإلرضار
به ،بســبب طرق نقل اجلني املرغوب ،أو الفشــل يف حتديد الطفرة املحدثة
للمرض ،أو حتول اجلني املنقول إىل اخلليــة إىل خلية رسطانية ،أو حدوث
طفــرة ممرضة يف اجلني املنقول ،أو حدوث خلل يف التشــخيص والعالج،
لعدم وجود املتخصص يف هذا املجال.
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ط -استغالل حتسني النســل جينيا إلبادة بعض السالالت البرشية أو
اإلكثار من غريها ،بدعوي امتيازها وتفوقها (((.
الفرع العارش :التداوي بأدوية معاجلة جينيا:
متكن العلامء باستخدام اهلندســة اجلينية ،من إنتاج الكثري من األدوية
املعاجلة جينيا ،حيث استعملت هذه التقنية مع األحياء املختلفة إلنتاج مثل
هذه األدوية.
إذ أمكــن ختليق املواد املناعية جينيا ،ملعاجلــة األمراض التي تؤثر عيل
جهاز املناعة باجلســم ،حيث يوجد باجلســم البرشي عدة أنواع من مادة
«االنتوفــرون» ،و «االنرتليوكــن» ،وهي مواد مناعيــة مهمة ،كام يوجد
عــدة أنواع مــن عامل نمو خاليا الــدم « ،»CSFالذي ينبــه خاليا نخاع
العظــام إىل إنتاج خاليا الدم ،ذات الفاعلية يف احلفاظ عىل مناعة اجلســم،
وقد متكــن العلامء من تصنيع هــذه املواد جينيا ،ومعاجلــة املرىض هبا ،ملا
هلــا من أثر يف عــاج حاالت رسطان الــدم ،والغــدد الليمفاوية واجللد
والكىل ،وغريها.
((( أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة،176 ،62-60/
.333
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

90

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

كــا متكن العلامء من إنتاج إنزيامت وعقاقــر طبية خمتلفة ،ومضادات
حيوية ،باســتخدام اهلندســة اجلينية يف احليوانات املختلفــة ،والكائنات
املجهرية ،تعالــج هبا أمراض الســكر ،والتجلط الدمــوي ،والرسطان،
والنزف ،والتقزم ،ونحوها(((.
الفرع احلادي عرش :استخدام العالج اجليني يف األدواء:
العالج اجليني هو من قبيل التداوي من األمراض الوراثية ،وهذا النوع
من العالج إما أن يكون قبل حدوث املرض بســبب وجود اجلني املمرض
يف اخلاليــا البرشية ،وإما أن يكون بعد حدوثــه ،وذلك للتخلص من آثار
املرض الوراثي ،وقد يتخذ هذا العالج صورة اختيار اخللية الســليمة التي
يتكون منها اجلنني ،وإهدار مــا عداها من اخلاليا احلاملة للجني املمرض،
وقد يتخذ صورة إصالح اجلني املمرض ،أو اســتبداله بجني سليم طبيعي
أو مستنســخ من جينات غريه حيل حملــه ،ليؤدي وظيفتــه الطبيعية ،وقد
يتخذ صورة تنشــيط جني خامل ،بإحداث بعض الطفرات اإلشعاعية أو
الكهربائيــة ،أو الكيميائية فيه ،إلخراجه عــن حالة الكمون التي هو فيها،
أو عالج اخلاليا اإلنشــائية دون اجلســمية ،وقد يتخذ صورة حقن خاليا
((( اهلندسة الوراثية واألخالق  ،96/الوراثة واإلنسان ،191/العالج اجليني،104-103/
أعامل ندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث املتقدمة يف علم الوراثة.55/
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جذعية مأخوذة من خاليا جنينية برشية ،وهي يف مراحل االنقسام األويل،

بعــد إخصاب البويضة ،كام يتخذ صورة نقل أعضاء ســائلة أو جامدة من
حيوانات مهندســة وراثيا ،أو احلصول عيل أدوية مــن لبنها بعد حتويرها

جينيــا إلنتاج مثل هذا الدواء ،فضال عام يقتضيــه العالج اجليني يف بعض
احلاالت من إجهاض األجنة التي هبا تشــوه وراثي شديد ،عند اكتشافه يف
املراحل األويل من احلمل.

وهلذا فــإن البحث يف اجلوانب الرشعية للعــاج اجليني ،يقتيض بيان

حكم التداوي من األمراض والتشــوهات اجلينية وغريها ،وحكم إجراء
الفحوص الطبية اجلينيــة وغري اجلينية ،وموقف الرشيعة اإلســامية من

حتسني النســل عن طريق االختيار أو االنتخاب اجليني ،وحكم التخلص

مــن اخلاليا احلاملة جلينات ممرضة أو هبا تشــوه ،وإجهــاض األجنة التي
هبا تشــوه وراثي ،وحكم املعاجلة اجلينية للخاليا اجلنســية (اإلنشائية) ،يف
حال الرضورة إىل معاجلــة األمراض التي يســتعيص عالجها بغري ذلك،

وحكم نقل األعضاء الســائلة واجلامدة من احليوانات املهندســة وراثيا،
إىل اإلنســان للتداوي هبا ،وحكم مداواته باألدوية املســتخلصة من ألبان
احليوانات املحورة جينيا ،وحكم االســتفادة من اخلاليا اجلذعية يف إطالة

عمر اخلاليا التي شاخت ،وحكم نقل اجلينات السليمة من غري املريض .أو
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استنســاخها معمليا ،لنقلها إىل موضعها من جينوم املريض ،وحكم إنشاء
بنوك للجينات ،والضوابــط الرشعية إلجراء هذا العالج ،وأبني ذلك كله
يف الفروع التالية.
املقصد األول :حكم التداوي من األمراض والتشوهات اجلينيةوغريها:
اختلف الفقهاء يف حكم التداوي من األمراض ،ويمكن تبني مذهبني

رئيسني فيه:

االجتاه األول:
يري أصحابه مرشوعيــة التداوي من األمراض ،عىل تفصيل بينهم يف

صفة املرشوعية:

 فريى فريق منهم اســتحباب التداوي من األمراض املختلفة ،حكاهالنووي مذهبا جلمهور السلف وعامة اخللف ،وهو قول الكاساين ،ومذهب
مجهور الشافعية ،وهو قول بعض احلنابلة(((.
 ويرى فريق آخر وجوب التداوي مــن األمراض ،وهو قول بعضاحلنفية إذا كان يقطع بزوال املرض بالدواء ،وهو وجه لبعض الشافعية إذا
(((بدائع الصنائع  ،127/5املجموع  ،106/5النووي ،رشحه عىل صحيح مسلم ،33/9
فتح العزيز  ،105/5ابن تيمية :الفتاوى الكربى .564/21
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علم املريض الشــفاء يف املداواة ،وذكــر اهليتمي وجها لبعض األصحاب،
يقيــد وجوب التداوي بحالة ما إذا كان باملريــض جرح خييش منه التلف،
وهو رواية عن أمحــد قال هبا بعض أصحابه ،وقيــد بعض أصحاب أمحد
الوجوب بام إذا غلب عيل ظن املريــض أن التداوي ينفعه يف مرضه ،وهو
قول ابن حزم (((.
 ويرى فريق ثالث أن التداوي من األمراض مباح ،وهو قول مجهوراحلنفية ،ومذهب املالكية ،وبعض احلنابلة(((.
 ويــري من ذهب إليه جــواز التداوي من األمــراض ،إال أن تركهأفضل ،وهو قول بعض الشافعية ،وبعض احلنابلة ،وأكثر املتصوفة(((.
(((الفتاوى اهلندية  ،355/5الرشبيني :مغنــى املحتاج  ،357/1ابن حجر :حتفة املحتاج
 ،182،183/3حاشــيتا قليويب وعمرية  ،344/1اإلنصــاف  ،463/2ابن مفلح:
اآلداب الرشعيــة  ،350/2الفتاوى الكــرى  ،269/24 ،564/21 ،12/18ابن
حزم :املحىل .418/7
((( الفتاوى اهلندية  ،354/5تبيني احلقائق  ،32/6الكفاية عىل اهلداية  ،500/8املقدمات
املمهدات  ،466/3كفاية الطالــب  ،431/4ابن جزى :القوانني ،295/ابن مفلح:
املبدع  ،213/2زاد املعاد .67/3
((( املجموع  ،96/5رشح النووي عىل مسلم  ،33/9الغزايل :إحياء علوم الدين ،286/4
 ،292الفروع  ،165/2كشــاف القناع  ،76/2فتاوى ابن تيمية  ،564/21اآلداب
الرشعية  ،358/2أبو طالب املكي :قوت القلوب .22 - 21/2
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االجتاه الثاين:
يري أصحابه عدم جواز التداوي من األمراض ،اتكاال عيل اهلل تعاىل،
وريض بام نزل مــن البالء ،حــكاه النووي والعينــي وغريمها عن بعض
الصوفية ،وقد وصفهم النووي بالغالة ،وحكاه ابن رشد «اجلد» عن بعض
علامء السلف(((.
أدلة االجتاهني:
اســتدل أصحاب االجتاه األول عيل مرشوعية التداوي من األمراض
املختلفة ،بام ييل:
أوال :السنة النبوية املطهرة :أحاديث منها:
 -1روي ع��ن جابر ريض اهلل عنه قال :قال رس��ول اهلل ﷺ «لكل داء
دواء ،فإذا أصاب دواء الداء ،برأ بإذن اهلل تعاىل»(((.
 -2روي عـ�ن أيب هري��رة ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ما
أنزل اهلل تعاىل داء ،إال وأنزل له شفاء»(((.
((( املقدمــات املمهدات  ،466/3العيني :عمدة القــاري  ،230/21رشح النووي عىل
مسلم  ،33/9شمس احلق آبادي :عون املعبود .335/10
((( أخرجه مسلم يف صحيحة .1729/4
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .222/7
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 -3روي عــن أســامة بــن رشيــك ريض اهلل عنه قــال« :كنت عند
النب��ي ﷺ ،وجــاءت األعراب فقالوا :يا رســول اهلل أنتــداوي؟ ،فقال:
نعــم يا عباد اهلل تــداووا ،فإن اهلل عز وجل مل يضــع داء إال وضع له دواء،
غري اهلرم»(((.
وجه الداللة من األحاديث:
أفادت األحاديث الس��ابقة أمر رس��ول اهلل ﷺ بالتداوي من األدواء،
وأقل أحوال األمر بالتداوي إفادته املرشوعية.
استدل أصحاب االجتاه الثاين عيل حرمة التداوي من األمراض بام ييل:
أوال :الكتاب الكريم:
قــال تعــاىل ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﴾(((.
((( أخرجــه البخاري يف األدب املفرد ،وأمحد يف مســنده ،وأبو داود والرتمذي وابن ماجة
والنسائي والبيهقي يف السنن ،وقال فيه الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وسكت عنه
أبو داود والنسائي والبيهقي ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك وصحح إسناده (البخاري:
األدب املفرد ،44/مســند أمحد  ،278/4ســنن أبى داود  ،334/10سنن الرتمذي
 ،383/4سنن ابن ماجة  ،1137/2سنن النسائي  ،368/4البيهقي :السنن الكربى
 ،343/9احلاكم :املستدرك .)121/1
((( من اآلية  22من سورة احلديد.
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وجه الداللة من اآلية:
أفادت اآلية الكريمة أن اهلل ســبحانه ،قد علم متى يكون املرض ومتى

تكــون الصحة ،فلو حرص اخللق عيل تغيــر ذلك مل يمكنهم ،فيجب عيل
املؤمــن ترك التداوي اعتصامــا باهلل ،وتوكال عليه وثقة بــه ،فتامم الوالية
واالنقياد هلل ســبحانه ،إنام تكون بالرضا بام نزل مــن البالء ،وإذا كان كل
يشء بقضاء اهلل وقدره ،فال حاجة إىل التداوي.
ثانيا :السنة النبوية املطهرة:
 -1روي عن ابن مس��عود ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ قال« :إن الرقي

والتامئم والتولة رشك»(((.
وجه الداللة منه:

أفاد هذا احلديــث أن الرقية واســتعامل التميمــة والتولة من الرشك

بــاهلل تعاىل ،وهــذه إنــا تتخذ للتــداوي هبا مــن األمــراض أو التوقي
((( أخرجه أمحد وأبو يعىل يف مسندهيام ،وأبو داود وابن ماجة والبيهقي يف سننهم ،واحلاكم
يف املســتدرك والطرباين يف الكبري ،وذكره ابن حجر يف الفتح وســكت عنه ،كام سكت
عنه أبــو داود والبيهقــي ،وصحح احلاكم إســناده ،ورمز له الســيوطي بالصحة يف
جامعه الصغري (مســند أمحد  ،381/1مســند أبى يعىل  ،133/9سنن أبى داود (مع
عون املعبود عليه ،)367/10ســنن ابن ماجة  ،1166/2الســنن الكربى،350/9
املستدرك ،417 ،217/4الطرباين :املعجم الكبري ،262/10فتح البارى،196/10
السيوطي :اجلامع الصغري (مع فيض القدير للمناوي عليه .)342/2
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منهــا ،وهــذا دليل عيل حرمــة التــداوي ،ملنافاتــه مع صــدق التوكل
عيل اهلل سبحانه.
 -2روي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص م قال :ســمعت رسول اهلل
ﷺ يقــول« :ما أبايل ما أتيت إن أنا رشبت ترياقا ،أو تعلقت متيمة ،أو قلت
الشعر من قبل نفيس»(((.
وجه الداللة منه:
إن ق��ول رس��ول اهلل ﷺ« :ما أبايل ما أتيت» ،يعنــي :أنه إن صدر منه
أحد هذه األشــياء الثالثة ،كان ممن ال يبايل بام يفعل ،وال ينزجر عام ال جيوز
فعله رشعا ،أو كان ممن ال يبايل بــا أتى من األفعال ،أمرشوعة هي أم غري
مرشوعة ،ومعني هذا أن األشــياء التي ذكرت يف احلديث ســواء يف كوهنا
مذمومة ،ومن هــذه الثالثة :رشب الرتياق عىل ســبيل التداوي ،وتعليق
((( أخرجه أمحد يف مســنده ،وأبو داود والبيهقي يف ســننيهام وسكتا عنه ،وأخرجه ابن أبى
شــيبة يف مصنفه ،وأبو نعيم يف احللية والطرباين يف األوســط ،وابن حجر يف تلخيص
احلبري ،وســكت عنه ،ورمز له السيوطي يف اجلامع الصغري باحلسن ،وقال املنذري :يف
إســناده عبد الرمحن التنوخي وهو ضعيف ،وقال اهليثمي :يف ســنده موسى بن عيسى
احلميص ،مل أعرفه وبقية رجاله ثقات( .مســند أمحد  ،167/2سنن أبى داود (مع عون
املعبود  ،)6/4الســنن الكربى  ،355/9مصنف ابن أبى شيبة  ،78/8حلية األولياء
 ،308/9تلخيص احلبري  ،129/3جممع الزوائد  ،103/5اجلامع الصغري (مع فيض
القدير عليه .)408/5
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التامئــم للتداوي أو التوقي هبا من املرض ،وقد دل احلديث عىل حرمة فعل
ذلك ،فيدل عىل حرمة التداوي من األمراض.
ثالثا :املعقول:
إن نــزول الداء باملرء هو بقضاء اهلل وقــدره ،ومتام الوالية هلل تعاىل هو
يف الرضــا بجميع ما نزل مــن البالء ،فال جيوز ملن نزل بــه ذلك رفعه عنه
بالتداوي(((.
املناقشة والرتجيح:
الذي يرجح يف النظر من االجتاهني يف هذه املســألة -بعد اســتعراض
أدلتهــا -هــو ما ذهــب إليه أصحــاب االجتــاه األول ،مــن مرشوعية
التداوي مــن األمــراض املختلفة ،ملا اســتدلوا به عــي مذهبهم ،وألن
رس��ول اهلل ﷺ رغب يف التداوي من األمــراض ،ووصف بعض األدوية
ألدواء خمتلفــة ،وأمــر أصحابه بالتــداوي ،وتداوي هو ممــا كان يصيبه
م��ن األمراض ،وحرص عيل ه��ذا حتى آخر عه��ده بالدنيا ،وقد بني ﷺ
أن التــداوي مــن األمراض هو من قــدر اهلل تعاىل ،وأنــه ال ينايف التوكل
عيل اهلل.
((( عمدة القاري  ،230/21عون املعبود .335/10
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ومن ثم فإن العالج اجليني لإلنســان يأخذ نفس احلكم ،باعتباره نوعا
من التداوي مــن األمراض الوراثية ،إذا مل يرتتــب عليه حمرم ،ومل يكن يف
مبارشته مع املريض إرضار به ،وغلب عيل الظن نفعه له ،ومل يكن فيه إتالف
نفس املريض أو اإلرضار به((( ،واتبعت فيه أحكام الرشيعة اإلسالمية فيام
يتعلق بكشــف عورة املريض والنظر إليها ،وعدم وجود خلوة بني الطبيب
واملريض إذا كان من غري جنسه ،وكان الطبيب املعالج باجلينات متخصص ًا
يف هذا املجال ،حاذقا بالطب ،حتى ال يرتتب عيل معاجلته اإلرضار باملريض،
وأن ال يلج ًا الطبيب إىل املعاجلة باجلينات إال بعد العجز عن شــفاء املريض
بالوسائل التقليدية ،نظر ًا للمخاطر التي تكتنف العالج اجليني.
املقصد الثاين :ضوابط العالج اجليني.
يشرتط إلجراء العالج اجليني ،للمرىض الذين حيتاجون هذا النوع من
العــاج ،عدة رشوط ،ذكرت أكثرها من قبل ،عند بيان حكم التداوي من
األمراض ،ونقل اجلينات السليمة إىل املريض ،وأشري هنا يف عجالة رسيعة
إىل ما سبق ذكره ،وأذكر هنا ما مل يذكر قبالً.
((( من العالجات اجلينية ما يرتتب عليه الوفاة أو اإلرضار باملريض ،كإحداث الطفرات أو
نقل اجلينات إىل مواضعها من جينوم اخللية.
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ويمكن إمجال رشوط العالج اجليني فيام ييل:
 -5أن ينحرص العالج اجليني يف األمراض التي هتدد حياة اإلنسان ،إذا
استعيص عالجها بغريه.
 -6أن ال يكون يف أخذ اجلني الســليم اعتــداء عيل صاحبه ،أو إحلاق
رضر به.
 -7أن ال يكــون يف أخذ اجلني الســليم ،اعتداء عــي اخلاليا اجلذعية
اجلنينيــة الفائضــة عــن حاجة النقــل إىل الرحــم ،أو اخلاليــا اجلذعية
املنقولــة إىل الرحم ،أو عيل اجلنني املســتكن يف رحم أمــه وإن مل ينفخ فيه
الروح بعد.
 -8أن ال جيري العالج اجليني إال يف حال الرضورة ،إذا مل جتد الوسائل
التقليدية يف معاجلة املريض ،وأن يقترص عند أخذ اجلينات الســليمة عيل ما
تندفع به حال الرضورة.
 -9أن ال يرتتــب عيل نقل هــذه اجلينات الســليمة إىل املريض ،نقل
األمراض الوراثية أو غريها إليه ،أو حدوث طفرات ضارة بخالياه.
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 -10أن يكون يف نقل اجلينات السليمة إىل املريض ،فائدة عالجية له.
 -11أن ال يؤخذ يف مقابل احلصول عيل هذه اجلينات السليمة عوض.
 -12أن يكون الطبيــب املعالج متخصص ًا يف جمــال املعاجلة اجلينية،
حاذق ًا هبا.
 -13أن تتبع أحكام الرشيعة اإلســامية ،فيام يتعلق بكشــف عورة
املريض ،ونظر الطبيب إليها ،وأن يوجد مانع خلوة إذا كان الطبيب املعالج
من غري جنس املريض.
 -14أن تكون وســائل نقل اجلني مأمونة ،فال يرتتب عيل اســتعامهلا
إحلاق أرضار باملريض ،أو إحداث مرض غري الذي يعالج منه جيني ًا.
 -15أن يكون جمال العالج اجليني قارص ًا عيل اخلاليا اجلســدية ،دون
اخلاليا اإلنشــائية ،ملا يرتتب عيل املعاجلة اجلينيــة هلذه اخلاليا األخرية ،من
اختالط األنساب وغريه من املحاذير الرشعية.
 -16أن تتخــذ الضوابط واالحتياطات التي يكون من شــأهنا حتقق
املعاجلة اجلينية ،ومنــع حدوث أي رضر قد ينجم عن عملية نقل اجلني إىل
داخل اخللية.
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ومن هذه الضوابط واالحتياطات ما ييل:
أ -حتديد الطفرة الوراثية الضارة ،التي أدت إىل املرض.
ب -التعرف عيل نوع اخللية املطفورة يف اجلســم ،ملعرفة مدي قابليتها
للعالج اجليني.
ج -حتديد الطريقة املناسبة لنقل اجلني الســليم ،تبع ًا لنوع اخللية التي
ينقل إليها ،ونوع اخللل الوراثي املحدث للمرض أو التشوه.
د -حتديد النســيج الذي يعرب فيــه اجلني قبل نقلــه إىل داخل اخللية،
لتحديد الوسيلة املناسبة لنقل اجلني إليه.
هـ -أن يكون الناقل اجليني قادر ًا عــي توصيل اجلني إىل موضعه من
اخللية ،وأن ال حيدث أرضار ًا هبذه اخللية أو بام جياورها.
 -17أن ال تستخدم تقنية العالج اجليني يف جمال حتسني النسل ،للقضاء
عيل ساللة برشية معينة أو اإلكثار من غريها.
 -18أن يتم وضع رقابة صارمة عيل ممارسة هذه التقنية ،حتى ال تتحول
إىل سالح مدمر هيلك احلرث والنسل ،ويشيع وجوه الفساد يف األرض.
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الفــرع الثاين عــر :نقل اجلينات الســليمة إىل املريض مــن غريه أو
استنساخها معملي ًا:
أبــن يف هــذا الصدد حكــم العــاج اجلينــي ،إذا كان يرتتب عليه
أخذ اجلينات الســليمة مــن غري املريــض ،ونقلهــا إىل املريض ،وحكم
استنساخ اجلينات الســليمة معملي ًا ،وحكم إنشــاء بنوك أو مراكز حلفظ
اجلينات الســليمة ،ملداواة املريض هبا ،عيل غرار بنوك ومراكز حفظ سائر
األعضاء البرشية.
املقصد األول :نقل اجلينات السليمة إىل املريض من غريه.
ذكرت من قبل أن اخلاليا املأذون يف معاجلتها جينيا هي اخلاليا اجلسدية،
ألن معاجلتها جيني ًا يقترص أثرها عيل املريض ،وال ينتقل إىل ذريته ،ومعاجلة
هذه اخلاليا مرشوع ،ألنه مــن قبيل التداوي من املرض ،الذي حض عليه
رسول اهلل ﷺ ،إال أنه ينبغي أن يتقيد بالضوابط التي أرشنا إليها من قبل.
وملا كانت املعاجلة اجلينية للخاليا اجلســدية يف أكثر صورها ،تقوم عيل
نقل جني ســليم إىل املريض ،بدالً من اجلني املمرض أو املطفور ،فإن اجلني
الذي تعالج به هــذه اخلاليا يؤخذ من غري املريــض ،واحلصول عيل هذه
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اجلينــات من غري املريض ال متنعه الرشيعة اإلســامية ،ألنه ال يرتتب عيل
التداوي به اختالط األنساب كام ذكرت ،وألنه طريق إىل التداوي املرشوع،
فيكون مرشوع ًا كذلك ،وســواء يف هذا أن يكــون املأخوذ منه اجلني قريب ًا
للمريض أو أجنبي ًا عنه.
إال أنه ينبغــي أن يتقيد احلصول عيل هذه اجلينات الســلمية من الغري
بالقيود التالية:
 -1أن تدعو الرضورة إىل هذا العالج اجليني ،بأن مل يمكن معاجلة هذا
املريض بوســائل املعاجلة التقليدية ،أو كانت معاجلته هبا ال حتقق من اآلثار
العالجية ما حتققه املعاجلة اجلينية.
 -2أن ال يكون أخذ اجلني الســليم ،عــن طريق االعتداء عيل املأخوذ
منــه ،وأن ال يكون يف هــذا األخذ ما يلحق به رضر ًا ،ســواء كان يصل به
إىل اهلــاك أو ال يصل به إىل ذلك ،ومن املعروف أن أخذ اجلني ال يتأيت إال
بأخذ اخللية ،وهذه اخللية هلا عمر معني كام ذكرت ،تكون فيه قابلة لالنقسام
والتكاثر ،فإذا بلغت هنايته أصابتها الشــيخوخة ثم املوت ،ولذا ينبغي أن
تؤخذ ممن تكون خالياهم متجددة ،لقدرهتا عيل ملء املساحة التي أخذت
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منها اخلاليــا املعاجلة ،بخالف أخذها من غريهــم ،لعدم جتدد خالياهم،
وعجزها عن ملء الفراغ الذي أخذت منه هذه اخلاليا.
 -3أن ال يكون يف أخذ هذا اجلني اعتداء عيل اخلاليا اجلذعية اجلنينية،
الفائضة عن حاجة النقــل إىل الرحم ،ملا يف ذلك من اعتداء عيل مبدأ ختلق
اإلنســان ،وألن هذه اخلاليا مل خيلقها اهلل تعاىل ملثــل هذه الغرض ،وأن ال
يكون فيها اعتداء عيل خاليا جنينية أو عــي جنني بالرحم وإن مل ينفخ فيه
الــروح ،التفاق مجهور الفقهاء عيل حرمــة االعتداء ،عيل كل من كان قبل
زمن النفخ من األجنة.
 -4أن ال يؤخذ يف مقابلة احلصول عيل هذه اجلينات أو اخلاليا عوض،
ألن اإلنسان مكرم ،وأجزاؤه مثله ،ويف أخذ العوض عليها امتهان لكرامته،
يضاف إىل هذا أن جواز الترصف فرع امللك ،أو الوالية أو النيابة عن املالك
ملا يتم الترصف فيه ،واإلنســان ليس مالك ًا لبدنه أو جزء منه ،وإنام امللك يف
ذلك هلل ســبحانه ،واإلنسان مؤمتن عيل بدنه ،وله حق االنتفاع بأعضائه بام
ال يرض هبا ،فإذا كان االنتفاع هبا يلحق الرضر بالنفس أو ما دوهنا حرم عليه
ذلك ،لنهي الشارع عنه.
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 -5أن يقتــر عند أخذ هذه اجلينات أو اخلاليا من الغري ،عيل ما تندفع
به حال الرضورة ،ومثلها احلاجــة إىل هذه املعاجلة اجلينية ،إذ الرضورة تقدر
بقدرهــا ،ومن ثم فال جيوز أخذ ما زاد عيل املقــدار الذي تندفع به الرضورة
أو احلاجة.
 -6أن ال يرتتــب عيل أخــذ هذه اجلينات أو اخلاليــا ،نقل األمراض
الوراثية أو الفريوســية ،إىل من يعالج هبا ،أو إحداث طفرات وراثية ضارة
يف خاليا املريض ،بســبب هذا النقل ،ألن تدخــل الطبيب املعالج يف بدن
املريض ،جيب أن يتقيد بام فيه نفع املريض وإصالح بدنه.
 -7أن يكون يف نقل هذه اجلينات من السليم إىل املريض فائدة عالجية،
أو يغلــب عيل الظن فائدهتا له ،فإذا انعدمــت الفائدة أو كانت موهومة أو
مشكوك ًا يف حصوهلا للمريض ،فال جيوز نقلها إليه.
وإنام جاز نقل هذه اجلينات السليمة إىل املريض ،ألدلة منها ما ييل:
الكتاب الكريم :آيات منها:
 -1قال تعاىل ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(((.
((( من اآلية  119من سورة األنعام.
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وجه الداللة من اآلية:
أفــادت اآلية الكريمة حرمة ما فصل اهلل تعاىل حتريمه لنا ،إال ما اضطر
املرء إليه ،ألي ســبب يقتضيه ،سواء كان ســبب ًا عالجي ًا أو غريه ،فإنه يباح
حينئذ ،حلال الرضورة امللجئة إليه ،إذ االستثناء من احلظر إباحة.
 -2قــال ســبحانه ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ﴾(((.
 -3قــال جــل شــأنه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ﴾(((.
وجه الداللة منهام:
أفــادت اآليتــان رفــع اجلناح عمــن اضطــر إىل تناول املحــرم ،أو
اســتخدامه لدفع حــال الرضورة عنه ،فــدل هذا عــى زوال احلظر عند
االضطرار إىل املحظور ،ســواء كانت الــرورة عالجية أو غريها ،وهذا
دليــل عىل حل العــاج اجليني ،بنقــل اجلينات الســليمة إىل املرض من
بدن غريه.
((( من اآلية  173من سورة البقرة.
((( من اآلية  115من سورة النحل.
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 -4قــال عــز مــن قائــل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﴾(((.
وجه الداللة من اآلية:
حض الشــارع عىل إحيــاء األنفــس ،إذ جعل احلق ســبحانه إحياء
النفــس البرشيــة بمثابة إحيــاء الناس مجيعــ ًا ،ونقل اجلني الســليم من
اإلنســان إىل غريه ملعاجلته بــه جيني ًا ،قد يرتتب عليه إحياء نفســه ،خاصة
إذا كان اجلــن املمــرض قد يــؤدي إىل وفــاة حامله ،كاجلينات املســببة
للرسطــان ،أو اهليموفيليــا ،أو املؤثــرة عــى اجلهــاز املناعي باجلســم،
ونحوها ذلك.
 -5قال تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﴾(((.
 -6قال سبحانه ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾(((.
 -7قال جل شأنه﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﴾(((.
((( من اآلية  32من سورة املائدة.
((( من اآلية  2من سورة املائدة.
((( من اآلية  195من سورة البقرة.
((( من اآلية  237من سورة البقرة.
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وجه الداللة من اآليات:
أمر اهلل ســبحانه بالتعاون عىل الرب والتقوى ،واإلحســان إىل الناس،
وقضاء حوائجهم ،ويف أخذ اجلينات السليمة من الصحيح ملعاجلة املريض
هبا ،حتقيق هلذه املعاين ،فكان مرشوع ًا.
السنة النبوية املطهرة :أحاديث منها:
 -1روي عن جابر ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :من استطاع
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»(((.
 -2روي ع��ن أن��س ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :ال يؤمن
أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه»(((.
وجه الداللة منهام:
أمر رس��ول اهلل ﷺ يف حديــث جابر كل من يســتطيع نفع أخيه ،بأن
يقدم له هذا النفع ،ومن حيمل اجلينات الســليمة قــادر عيل نفع من حيمل
جينــات ممرضة ،فوجــب عليه تقديم كل ما من شــأنه إصــاح بدنه إذا
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1727-1726/4
((( أخرجه البخاري ومســلم يف الصحيحني (فتح البــاري عىل البخاري  ،56/1صحيح
مسلم .)67/1
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اســتطاع ذلك ،ومنها اإلذن بأخذ اجلينات الســليمة منه ملعاجلة املريض،
ونفي رس��ول اهلل ﷺ يف حديث أنس اإليامن عــن املرء حتى حيب لغريه ما
حيبه لنفسه ،وكل إنسان حيب أن يكون صحيح البدن معاىف من األمراض،
وال يتحقــق اإليامن للصحيح البــدن إال إذا أحب لغــره ذلك ،وهذا ال
يتأيت إال إذا قــدم الصحيح للمريض ما يكون به صحيــح البدن ،إن كان
بوســعه ذلك ،ومنها اجلينات السليمة إن كانت صحة املريض تتوقف عيل
نقلها إليه.
اإلمجاع عيل وجوب رد مهجة املسلم:
ال خالف بني علامء الســلف واخللف عيل وجوب بذل اليشء اليسري،
الذي ال مرضة يف بذله عيل صاحبه ،وفيه البلغة ،لرد مهجة املســلم وإنقاذه
من اهلالك أو التلف ،إذا أرشفت نفسه عليه(((.
واجلينات الســليمة املأخوذة من الصحيح ملعاجلة املريض ،يشء يسري،
ال مرضة يف بذله عيل صاحبه وحتقق الغاية من نقلها إىل املريض ،بتصحيح
مسار جينومه ،ودفع املرض عنه ،وإنقاذه من اهلالك أو الرضر ،فوجب عيل
صاحب هذه اجلينات بذهلا إىل من يفتقر إليها ملعاجلته.
((( القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن .152/2
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املقصد الثاين :استنساخ اجلينات معملي ًا.
قد تقتيض معاجلة املريض جيني ًا ،استنســاخ اجلني السليم املأخوذ من
املريض ،أو من إنســان صحيح البدن ،ملعاجلة املريض به ،وخاصة بالنسبة
لألمــراض التي تنترش يف مناطق معينة دون غريهــا من بالد العامل ،وذلك
كاجلينــات املرسطنة (األنكوجينــات) ،أو اجلني املســبب ألنيميا اخلاليا
املنجلية ،املنترشة بني ســكان إفريقيا وامللونني من سكان أمريكا ،أو اجلني
املسبب للثالسيميا ،املنترشة بني سكان حوض البحر املتوسط ،وغري ذلك.
وإجياد نسخ متعددة للجني الســليم ،ملعاجلة احلاملني جلينات ممرضة،
هو وسيلة من وسائل التداوي من اجلينات املطفورة أو املمرضة ،أو املحدثة
للتشــوهات ،والتداوي من املرض مرشوع ،فكذلك كل وسيلة إليه ،ألن
للوسائل حكم الغايات ،وإذا كنا قد ذكرنا يف املقصد السابق ،أن نقل اجلني
السليم من صحيح البدن ،ملعاجلة املريض به مرشوع ،بضوابطه التي ذكرنا
من قبل ،فإن استنساخ اجلني السليم ملعاجلة املريض به أويل باملرشوعية ،ألنه
ال يرتتب عليه أخذ اجلني يف كل مرة يعالج فيه مريض من جســم إنســان،
وما يمثله ذلك من إحلاق رضر نســبي به ،إذ يف االستنساخ اجليني ،تؤخذ
اجلينات املستنسخة من املوضع الذي حفظت فيه ملعاجلة املريض ،وال حيتاج
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العالج باجلينات املستنسخة إىل البحث عن متربع هبا ،ونحو ذلك ،يضاف
إىل هذا أن هذه اجلينات املستنســخة ،يمكن معاجلــة األعداد الكثرية من
املــريض بنقلها إليهم يف أي وقــت حيتاجون فيه إىل التعالــج هبا ،ويف أي
موضع ،ويمكن بإكثارها عيل هذا النحو أن تكون طع ًام واقي ًا لسكان بعض
املناطق املوبوءة بنوع معني من األمراض الوراثية.
إال أنه يشرتط الستنساخها ما ييل:
 -1أن يكون اجلني املستنسخ جين ًا خللية جسدية ،وليس خللية إنشائية.
 -2أن يؤمن عند استنساخه من حدوث الطفرة الضارة به.
 -3أن يكون استنساخه لغرض معاجلة املريض به.
 -4أن ال يعبث بمكوناته عند استنســاخه ،بــا يلحق الرضر باملرىض
املعاجلني به.
الفرع الثالث عرش :إنشاء بنوك حفظ اجلينات:
إذا حتققت الوســائل التي يمكن هبا حفظ اجلينات الســليمة ،ســواء
كانت مأخوذة من األصحاء أو مستنســخة ،ووجدت األماكن التي حتفظ
هبا ،ســواء كانت بنك ًا أو مركــز ًا طبي ًا ،أو نحو ذلــك ،وتم ضبط عملها،
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بحيث ال ختتلط اجلينات املعاجلة لنوع معــن من املرض باجلينات املعاجلة
لنوع آخر ،فإن هذا ال متنع منه الرشيعة اإلســامية ،وتكون هذه البنوك أو
املراكز بمثابة األماكــن التي حيفظ فيها العالج ،أو األماكن التي حيفظ فيها
الدم أو مشتقاته ،ألن هذا احلفظ يتحقق به بقاء حيوية اجلني ،املقتضية لبقاء
صالحيته للعالج ،واملعاجلة به مرشوعة ،فكذلك الوسائل التي يتحقق هبا
بقاء فاعليته العالجية تكون مرشوعة كذلك.
إال أنه يشرتط إلنشاء بنوك أو مراكز حفظ اجلينات ما ييل:
 -1أن ال يكون إنشــاؤها بقصد االجتار يف هذه اجلينات ،حلرمة بيعها
وابتياعها ،ألهنا جزء اإلنسان ،وهو ال حيل بيعه أو بيع جزء منه ،ملا روي عن
أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال يف احلديث القديس عن رب
العزة« :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ،رجل أعطي يب ثم غدر ،ورجل باع
حر ًا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجري ًا فاستويف منه ومل يوفه أجره»((( ،فبيع
احلر أو املعاوضة عليه حرام ،وأجزاؤه مثله يف حرمة املعاوضة عليها ،وألن
اآلدمــي مكرم ال مبتذل ،فإيراد العقد عليه وابتذاله به ،وإحلاقه باجلامدات،
إذالل وإهانة له ،ولذا فال جيوز إيــراد العقد عليه ،وأجزاؤه يف حكم كله،
((( أخرجه البخاري يف صحيحه .34/2
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وإنام يقترص نشاطها عيل حفظ ما يتربع به إليها من األفراد ،أو يستنسخ من
اجلينات السليمة بدون عوض.

 -2أن يؤمن عند احلفظ أن ال ختتلط اجلينات املعاجلة لبعض األمراض،

باجلينات املعاجلة للبعض اآلخر.

 -3أن يقتــر يف احلفظ عيل حفــظ اخلاليا اجلســدية ،دون اخلاليا

اإلنشائية.

 -4أن يكون حفظ هــذه اجلينات مأمون ًا ،بحيث ال يرتتب عيل احلفظ

حــدوث طفرات ضارة هلذه اجلينــات ،يرتتب عليها الــرر وال يرتتب

عليها النفع.

 -5أن يقــوم بعملية حفظ اجلينات جهة موثوقــة ،حتكمها الضوابط

الرشعية يف عملها ،وأن تتم مراقبة عملها ،خلطورة ما تقوم بحفظه.

 -6أن حتفــظ هذه اجلينات يف البنوك أو املراكز الطبية ،املدة التي يتيقن

أو يغلب عيل الظن بقاء فعاليتها فيهــا ،ألن تطاول املدة عيل أي كائن حي

حمفوظ تفقــده بعض خصائصه ،ولــذا ينبغي حتديد وقــت املعاجلة هبذه
اجلينات املحفوظة من قبل أهل اخلربة بذلك ،بحيث إذا مل تســتعمل خالل
هذا الوقت ،فال حيتفظ هبا كوسيلة للمعاجلة اجلينية.
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الفرع الرابع عرش :طرق أخرى للعالج اجليني:
هناك طرق أخري للمعاجلة اجلينية ،ال تتم املعاجلة فيها جلينات اإلنسان،
وإنام تستخدم فيه كائنات مهندسة وراثيا ،أو أجزاء حيوانات أو فريوسات
حمورة جينيا ،أو أدوية معاجلة جينيا ،ملعاجلة اإلنسان.
املقصد األول :التداوي بأجزاء احليوانات والفريوسات املحورة جينيا.
لقد أمكن استخدام بعض احليوانات ،كمصنع إلنتاج بعض اهلرمونات
والربوتينات اإلنسانية ،التي يمكن أن تفرزها احليوانات اللبونة يف ألباهنا ،من
خالل إنتاج حيوانات حتمل جينات منقولة إليها من اإلنسان ،والتي تعرف
باســم «حيوانات عرب جينية» ،ويتم إدخال اجلني البرشي إليها بطريقتني،
إما بإدخال اجلني إليها يف مرحلة مبكرة من النمو ،وهي يف مرحلة االنقسام
اخللوي األويل بعد اإلخصاب ،حتى يضمن وجود اجلينات املنقولة إليها يف
مجيع خاليا الفرد ،وإما باستخدام ناقل فريويس إرجاعي ،يتويل نقل اجلني
املطلوب إىل داخل خلية احليوان ،ليندمج مع كروموسومات ذلك احليوان،
ويصري جزء ًا من مكوناته ،ثم يبدأ اجلني يف العمل والتعبري عن نفسه داخل
خلية هذا احليوان.
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ويمكن اإلفادة من هذه الطريقة ،إلدخال جينات أساسية ذات قيمة طبية

لإلنسان ،مثل :اجلينات التي تتويل ختليق هرموين النمو (السوماتوتروبني،

والسوماتوستاتني) ،وهرمون األنســولني ،وبروتني ألفا املضاد للرتبسني،
والعامــل املخثر للدم ،اخلــاص بمعاجلــة اهليموفيليــا ،والعامل املضاد

للرتومبني ،واإلنرتفــرون ،وغري ذلك من الربوتينــات واهلرمونات التي
يمكن معاجلة اإلنسان وغريه هبا ،والتي يمكن إنتاجها من هذه احليوانات،

باســتخدام تقنية اهلندسة اجلينية ،حيث تصبح خاليا هذه احليوانات حمورة
جينيا ،فتنتج الربوتينات ،أو اهلرمونات الناشئة عن تركيبة اجلني املنقول ،إذ

تفرزها الغدد اللبنية يف احليوانات اللبونة يف ألباهنا ،ويمكن اســتخالصها
منها الســتعامهلا يف مداواة اإلنســان ،ونظرا لرسعة تكاثر اخلاليا املنقول

إليها اجلني البرشي ،فإنه يمكن احلصول عيل كميات كبرية من الربوتينات
واهلرمونات العالجية يف وقت قصري ،وبتكلفة أقل ،ونوعية أفضل مما ينتج

بالطرق الصناعية التقليدية.

وقد نجحت جتارب إنتاج مثل هذه اهلرمونات والربوتينات ،من خاليا

احليوانات املحورة جينيا بالفعل يف كثري من دول العامل.

كام أنه أمكن باســتخدام اهلندســة اجلينية يف بعض أنواع اخلنازير ،من

تصنيع اهليموجلوبني اآلدمي ،بحيث يمكن استخدام كريات الدم احلمراء
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

117

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

اخلنزيرية املعاجلة جينيا ،والتي حتتوي عيل اهليموجلوبني اآلدمي ،يف عالج

حاالت النــزف أو األنيميا ،أو نحوها لدى اإلنســان ،أو نقل دم اخلنزير
إىل اإلنســان عند إجراء العمليات اجلراحية ،أو غري ذلك ،واستخدام مثل
هــذا اهليموجلوبني املخلق جينيا ،يتميز عن ذلك املنقول من اآلدميني ،بأنه

مأمون العاقبة ،خللوه من الفريوســات التي تنتقل عدواها عن طريق الدم
أو منتجاته ،كام أن مدة صالحيته متتد إىل عدة سنوات ،وال حيتاج يف حفظه

إىل ثالجة أو نحوها ،وال يســبب هتيجا للجهــاز املناعي أو تفاعالت غري

مرغوبة ،باإلضافة إىل سهولة احلصول عليه يف أي وقت.

وقد أجريت عــدة جتارب عــى احليوانات املختلفــة ،لنقل اجلينات

البرشية إليها ،وهي يف مراحل االنقســام اجلنينية األويل هلندســتها وراثيا،
واإلفادة من أعضائهــا كقطع غيار برشية ،بحيث يمكــن نقل القلب ،أو

الرئــة ،أو الكلية ،أو الكبد ،أو نحوها إىل اإلنســان ،وهــو ما يطلق عليه

(.)X enotrsan plantation

وقد رشعت بعض الدول يف اســتخدام تقنية اهلندســة اجلينية يف هذه

احليوانات ،إلمكان نقل أعضائها املختلفة إىل اإلنســان ،ومن هذه الدول
بريطانيا ،حيث قامت رشكة ( )Imutranبكمربدج هبندسة بعض اخلنازير
جينيا ،بحيث حتمل عيل ســطح خاليا أعضائها الداخليــة نوعا معينا من
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

118

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

الربوتني يطمس هويتها اجلنســية ،ليمكن نقل أعضائها إىل اإلنسان ،دون
أن يرفضها جهــازه املناعي ،بل إن بعض األنســجة واخلاليا املأخوذة من
أجنة هذه احليوانات ،يمكن اســتخدامها ونقلها إىل اإلنسان ،لعالج بعض
احلاالت التي ليس هلا عالج اآلن بالوســائل التقليدية ،وذلك كاستخدام
مخ أجنة هذه احليوانات لعالج مرض الشلل الرعاش ،ومرض الزهايمر،
ونقل خاليا كبدها إىل اإلنسان يف حالة تليف كبده ،ونقل خاليا البنكرياس
منها إىل اإلنســان ملعاجلة مرض البول الســكري ،ونحو ذلك من اخلاليا
واألنسجة التي تنقل من هذه احليوانات ملعاجلة اإلنسان ،وربام أجريت عدة
عمليــات اآلن يف بعض البالد يف العامل لنقل أعضــاء حيوانية حمورة جينيا
إىل اإلنسان.
وقد استطاع بعض علامء الفريوسات ،حتوير بعض الفريوسات إلنتاج
بروتينــات عالجية ،من خالل حذف اجلني املســئول عن تكوين الربوتني
الفريويس يف داخل اخللية ،وإدخال اجلني املنتج للربوتني العالجي مكانه،
ليتم بعد ذلك عزل الربوتني املنتج بطريقة انتقائية خاصة واستخدامه ،وقد
يتم إدخال الفريوس املحور جينيا إىل داخل اخللية املصابة ،إلنتاج الربوتني
العالجي يف داخل اخللية.
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كام اســتطاع بعض العلامء من حتوير بعض السالالت البكتريية جينيا،
لتحليل مواد التسوس باألسنان ،لتتغذي هذه البكترييا عيل نواتج التحليل،
وتعد هذه الطريقة فاعلة يف إزالة التســوس من األســنان ،وقد عمد هذا
الفريق إىل إجراء بحــوث لتحوير جينوم البكترييا ،بجينات مضادة جلينوم
امليكروبات املسببة لتحلل طبقة املينا وغريها باألسنان ،توطئة إلدخال هذه
اجلينات إىل خاليا األسنان ،حلاميتها من امليكروبات املفسدة لرتكيبها(((.
املقصد الثاين :مدى إمكان التداوي بأجزاء احليوانات والفريوســات

املحورة جيني ًا.

ســبق أن بينا يف طرق العالج اجليني ،أنه أمكن حتوير بعض احليوانات
وراثيــ ًا ،وهي يف مراحل نموها األويل ،بإدخــال بعض اجلينات البرشية إىل
اخلاليا اجلنينية ،هلذه احليوانات ،وهي يف مراحل انقســامها األويل ،بحيث
تنتج بعض اإلنزيامت واهلرمونات والربوتينات واملضادات احليوية ،وتفرزها
يف لبنها -إن كانت لبونة -ملعاجلة اإلنســان ،وقد أمكن بذلك إنتاج هرمون
األنسولني ،وهرموين النمو ،وبروتني ألفا املضاد للرتيسني ،والعامل املخثر
للدم ملعاجلة اهليموفيليا ،والعامل املضــاد للرتومبني ،وإنتاج اإلنرتفريون،
((( بيولوجيا االستنساخ ،77-75/االستنساخ بني العلم والدين.74-73/
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وغريها ،كام أمكن تصنيع اهليموجلوبني اآلدمي يف بعض أنواع اخلنازير ،بعد
نقل جني الدم اإلنســاين إليها يف مراحل نموها األويل ،وذلك ملعاجلة حالة
األنيميا ،والنزف ،ونحوها.
كام أجريــت جتارب عىل احليوانات هلندســتها جينيــ ًا ،بنقل اجلينات
البرشية إليها وهي يف مراحل االنقسام اخللوي األويل ،لإلفادة من أعضائها
كقطع غيار برشية.
املقصد الثالث :حكم حتوير احليوانات ونحوها جيني ًا.
خلق اهلل تعاىل احليوانات وســخرها لنفع البرش ،فمنها ما يأكل الناس
نتاجه السائل وغريه ،ومنها :ما تفرز خاليا جسمه خيوط ًا ،ينتفع هبا الناس
يف اللباس ونحوه ،ومنها :ما يستخدم يف الركوب واحلمل واجلر ،ومنها :ما
يتخذ من وبره وريشه وشعره لباس ًا أو بيت ًا أو أثاث ًا ،ومنها :ما يقوم بتخليص
البيئة التي يقيم هبا اإلنسان من اآلفات واحلرشات الضارة ،ومنها :ما سخر
لغري ما ذكرت.
وامتن اهلل سبحانه عيل عباده هبذا التسخري ،الذي بينت اآليات الكريمة
وجوه النفع منه ،من هذه اآليات ما ييل:
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 -1قال تعــاىل﴿ :ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(((.
 -2قــال ســبحانه ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.

 -3قــال جل شــأنه﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((.

 -4قال عز من قائــل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(((.
((( اآليات  8 ،7 ،6 ،5من سورة النحل.
((( اآلية  142من سورة األنعام.
((( اآليات  14 ،13 ،12من سورة النحل.
((( من اآلية  20من سورة لقامن.
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وجه الداللة منها:
أفادت هذه اآليات أن اهلل سبحانه ،سخر مجيع احليوانات لنفع اإلنسان،
خليفة اهلل يف أرضه ،ليتمكن من إعامرها ،وهذا دليل عيل جواز انتفاعه هبذه

احليوانات مجيع ًا ،االنتفاع املباح رشع ًا.

وإذا كان انتفاع اإلنســان هبذه احليوانــات يف التداوي من األمراض،

يقتيض حتويرها وراثيــ ًا بحيث تكون حاملة جلني برشي ،يعرب عن نفســه
فيها بإنتاج األدوية املختلفة لإلنســان ،وإفرازها يف اللبــن الذي يتناوله،
أو يســتخلص منه املادة الدوائية ،أو يعرب عن نفســه بإنتاج أجزاء سائلة أو
جامدة ،يمكن نقلها إىل اإلنســان كقطع غيــار برشية له ،فإن هذه التحوير
الذي يقصد منه االنتفاع بأجزائها ،ال متنع منه اآليات الســابقة أو غريها،

فيكون مرشوع ًا.

ضوابط حتوير احليوانات جيني ًا:
وملــا كان هذا التحوير الوراثي ،يقتــي إدخال جني برشي يف اخلاليا
اجلنينية هلذه احليوانات ،وهي يف حالة االنقسام اخللوي للبويضة املخصبة،
فإنه ال يرتتب عليه تعذيب أو تشــويه هلذه احليوانات ،أو إنتاج مسخ منها
هبذا التحوير ،كام أنه ال يرتتب عليه وفاهتا أو اإلرضار هبا.
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إال أنه يشرتط احتياطي ًا عند حتويرها جيني ًا :أن ال يكون يف هذا التحوير
إرضار هبا أو إتالف هلا ،أو تشــويه صورهتــا ،أو تعذيبها ،للنهي عن ذلك
كله ،فقد روي عن أنس ريض اهلل عنه «أن رسول اهلل ﷺ مر عيل قوم ،وهم
وقوف عيل دواب هلم ورواحل ،فقال :اركبوها ســاملة ودعوها ساملة ،وال
تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق واألســواق ،فرب ركوبة خري من
راكبها ،وأكثر ذكر ًا هلل تعاىل منه»((( ،وروي عن ابن عمرو م أن رسول اهلل
ﷺ قال« :عذبت امرأة يف هرة أوثقتها ،فلم تطعمها ،ومل تسقها ،ومل تدعها
تأكل من خشاش األرض»((( ،وروي عن عبد اهلل بن عمر م أن رسول اهلل
ﷺ قال« :ما من إنســان يقتل عصفور ًا فام فوقها بغري حقها ،إال ســأله اهلل
عز وجل عنها ،قيل :وما حقها؟ ،قال :يذبحها ويأكلها ،وال يقطع رأســها
فيطرحهــا»((( ،حيث دلت هذه األحاديث عيل حرمــة تعذيب احليوان أو
اإلرضار به ،أو إتالفه لغري حاجة أكله.
((( أخرجه أمحد وأبو يعىل واحلاكم وصحح إســناده ،وأخرجــه الطرباين يف الكبري وذكره
السيوطي يف اجلامع الصغري ،ورمز له باحلسن (اجلامع الصغري .)39/1
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .61/2
((( أخرجه احلاكم يف املســتدرك وصحح إسناده ،وأخرجه أبو داود يف سننه ،وابن حبان يف
صحيحه والشــافعي وأمحد يف مسندهيام ،والنسائي يف ســننه بلفظ« :من قتل عصفور ًا
عبثــ ًا ،عج إىل اهلل يوم القيامة ،يقول :إن فالن ًا قتلنــي عبث ًا ومل يقتلني منفعة( .تلخيص
احلبري .)154/4
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املقصد الرابع :التداوي بأجزاء اخلنزير املحورة جيني ًا.
بينت أن بعض اخلنازير إذا حورت جيني ًا ،فإنه يمكن احلصول منها عىل

اهليموجلوبني وغريه من مكونات الدم البــري ،كام يمكن احلصول منها
عيل اإلنزيامت واهلرمونات والربوتينات ،واملضادات احليوية ،التي تفرزها

غددها اللبنية يف لبنها ،ملعاجلة اإلنســان هبا ،وجتــري األبحاث للحصول
منها عيل أعضاء :كالكبد ،والكيل ،والقلــب ،والرئة ،ونحوها لزراعتها يف

اإلنسان بدالً عن األعضاء البرشية ،التي يصعب احلصول عليها من الناس،
العتبارات صحية ودينية.

وهــذا يقتيض بيان حكــم التداوي هبذه األجزاء ،حــال االختيار ،أو

حال الرضورة.

أوالً :حكم عني اخلنزير وتناول أجزائه حال االختيار:
اتفق الفقهاء عيل حرمة تناول مجيــع أجزاء اخلنزير حال االختيار ،كام

اتفقوا عيل نجاسة عينه ،وأن التذكية الرشعية ال تطهر شيئ ًا منه ،وال يطهره

الطهي أو التصنيع((( .يدل هلذا ما ييل:

((( فتح القدير والعناية  ،64/1الشيخ عليش :منح اجلليل  ،600/1املجموع  ،5/9مغنى
املحتاج  ،299/4الشــيباين :نيل املآرب  ،396/2ابن قدامة :الكايف  ،489/1املحىل
 ،388/7القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن .223 ،222/2
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الكتاب الكريم ،آيات منها:
قــال تعــاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ﴾(((.
وجه الداللة من اآلية:
ظاهــر اآلية الكريمــة يفيد حرمة تنــاول حلم اخلنزير من بني ســائر
أجزائه ،إال أن العلــاء قالوا :بحرمة تناول مجيــع أجزائه كذلك ،وعللوا
ختصيص اللحم بالذكــر يف اآلية ،دون بقية أجزاء اخلنزير ،بأن اللحم معظم
مقصوده ،وقد عللت حرمة تناوله بأنه رجس ،أي نجس ،والضمري يف «فإنه»
يصلح أن يعــود إىل املضاف وهو «حلم» ،وإيل املضــاف إليه وهو «خنزير»،
وإذا جــاز عوده إىل كل منهام لغة ،واملوضــع موضع احتياط  -كام يقول ابن
اهلــام والبابريت  -فرجوعه إىل املضــاف إليه أويل ،لكونه أشــمل لألجزاء
((( من اآلية  145من ســورة األنعــام .والرجس :هو القذر والنجس ،قــال الرازي :أن
هذه اآلية تفيد أن اهلل تعاىل حرم حلم اخلنزير لكونه نجســ ًا ،فهذا يقتىض أن النجاســة
علــة لتحريم األكل ،فوجب أن يكون كل نجس حمرم ًا أكلــه (الرازي :مفاتيح الغيث
.)162/4
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وأحوط يف العمــل((( ،ومن ثم فإن اآلية دالة عــي حرمة تناول مجيع أجزاء
اخلنزير لنجاستها.
السنة النبوية املطهرة:
روي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رس��ول اهلل ﷺ قال« :والذي
نفيس بيده ليوشــكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السالم حك ًام مقسط ًا،
فيكــر الصليب ،ويقتــل اخلنزير ،ويضع اجلزيــة ،ويفيض املال حتى
ال يقبله أحد»(((.
وجه الداللة منه:
أخرب النبي ﷺ بام ســيكون من أمر هذه األمة ،من نزول عيســى عليه
الســام ،وقتله اخلنزير ،وأنه ينزل بحكم اإلسالم وحيكم به ،وقد صوب
رســول اهلل ﷺ قتله للخنزير ،مع هنيه ﷺ عن إضاعــة املال((( ،فلو كانت
((( ابن كثري :تفســر القرآن العظيــم  ،7/2القرطبي :اجلامع ألحــكام القرآن ،222/2
اجلصاص :أحــكام القرآن  ،124/1ابن العريب :أحكام القــرآن  ،54/1فتح القدير
والعناية .169 ،65/1
((( أخرجــه البخاري ومســلم يف صحيحيهام (صحيح البخاري  ،27/2صحيح مســلم
.)76/1
((( ذلك ما روى عن أبى هريرة ريض اهلل عنه أنه قال« :هنى رســول اهلل ﷺ عن قيل وقال،
وكثرة السؤال ،وإضاعة املال» ،أخرجه البخاري يف صحيحه .125/4
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ال��زكاة تطهر أجزاء اخلنزير ،ملا أباح ﷺ قتلــه فيضيع ،فصح هبذا أنه حيرم
تناول مجيع أجزائه.
اإلمجاع:
حكي كثري من العلامء إمجاع املســلمني عيل حرمــة تناول مجيع أجزاء

اخلنزير ،وعيل نجاســة عينه ،ومن هؤالء النووي ،والقرطبي ،واملقديس،
وابن حزم(((.

ثاني ًا :حكم التداوي باملحرم أو النجس:
إذا كانت مجيع أجزاء اخلنزير السائلة واجلامدة نجسة ،وأنه حيرم تناوهلا

حــال االختيار ،فإن حكم التداوي بأجزائه املحورة جيني ًا حال االختيار أو
الــرورة ،يمكن الوقوف عىل آراء الفقهاء فيه ،من خالل آرائهم يف حكم
التداوي باملحرم ،أو النجس:

أ -وقــد اتفق الفقهاء عيل حرمــة التداوي باملحــرم أو النجس حال

االختيــار ،بأن مل تكن ثمة رضورة إليه ،لوجــود دواء مباح يقوم مقامه يف

عالج الداء ،أو لعدم تعينه يف معاجلته(((.

((( املجموع  ،25/9املقديس :الرشح الكبري  ،67/11املحىل  ،388/7القرطبي :اجلامع
ألحكام القرآن .223/2
((( الطوري :تكملة البحر الرائق  ،237/8كفاية الطالب الرباين  ،453/2روضة الطالبني
 ،285/3الرحيباين :مطالب أوىل النهى  ،318/6املحىل .426/7
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ب -أما إذا دعــت الرضورة إىل التداوي به ،بأن أخرب طبيب مســلم
عــدل حــاذق بالطب أن فيه شــفاء للمريــض ،وأنه ال جيــدي غريه من
األدويــة املباحة يف شــفائه ،فقــد اختلــف الفقهاء يف حكــم التداوي به
عيل مذهبني:
املذهب األول:
يــري أصحابه جواز التــداوي باملحرم أو النجــس ،عىل تفصيل بني
بعضهــم يف ذلك .إيل هذا ذهب بعض احلنفية ،إذ يرون جواز االستشــفاء
باحلرام ،إذا أخرب طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ،ومل يوجد مباح يقوم
مقامــه يف التداوي به من املرض ،وهو ما عليه مذهب الشــافعية وقطع به

مجهورهم ،هو جواز التداوي بالنجاسات مطلق ًا -غري املسكر -إذا مل يوجد
طاهر يقوم مقامهــا يف التداوي ،وكان املتداوي عارفــ ًا بالطب ،يعرف أنه
ال يقوم غري النجس مقامه يف املداواة ،أو كان يعرف ذلك من جتربة سابقة له
مع املرض ،أو أخربه طبيب مسلم بذلك ،ومذهب الظاهرية جواز التداوي
باملحرم والنجس ،حاشا حلوم بني آدم وما يقتل من تناوله ،فال حيل التداوي
به وإن دعت إليه الرضورة(((.
((( رد املحتــار  ،215/4املجمــوع  ،50/9روضــة الطالبــن  ،285/3مغنى املحتاج
 ،188/4املحىل .426/7
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املذهب الثاين:
يري من ذهب إليه حرمة التداوي باملحرم أو النجس ،عيل تفصيل بني
بعضهــم يف ذلك .إيل هذا ذهب مجهور احلنفيــة ،ويري املالكية عدم جواز
التداوي باملحــرم أو النجس ،وثمة وجه يف مذهب الشــافعية أنه ال جيوز
التداوي بالنجاسات مطلق ًا ،ومذهب احلنابلة عدم جواز التداوي باملحرم
وال بيشء فيه حمرم(((.
أدلة هذين املذهبني:
اســتدل أصحاب املذهب األول عيل جواز التداوي باملحرم أو النجس
عند الرضورة إليه بام ييل:
الكتاب الكريم:
قال تعاىل ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾(((.
((( رد املحتــار  ،215/4تكملــة البحــر الرائــق  ،237/8ابــن رشــد اجلــد:
املقدمــات املمهــدات  ،466/3ابــن عبــد الــر :الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة
 ،188/كفايــة الطالــب  ،453/2املجمــوع  ،50/9مغنــى املحتــاج
 ،188/4املغنــى  ،605/8كشــاف القنــاع  ،200/6مصنــف عبــد الــرزاق
.250/9
((( من اآلية  119من سورة األنعام.
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وجه الداللة من اآلية:
أســقط اهلل ســبحانه حتريم ما فصل حتريمه عند الــرورة إليه ،فكل
حمرم هو عند الرضورة حالل ،والتداوي بمنزلة الرضورة ،فيباح فيه تناول
املحرمات للتداوي هبا.
السنة النبوية املطهرة :أحاديث منها:
 -1روي عن أنــس ريض اهلل عنه قال« :إن رهط ًا مــن عرينة ،أتوا إىل
رس��ول اهلل ﷺ ،فقالوا :إنــا اجتوينا املدينة ،وعظمت بطوننا ،وارهتســت
أعضادنا ،فأمره��م النبي ﷺ أن يلحقوا براعي اإلبــل ،فيرشبوا من ألباهنا
وأبواهلــا ،فلحقوا براعي اإلبل ،فرشبوا مــن أبواهلا وألباهنا ،حتى صلحت
بطوهنم وأبداهنم ،ثم قتلوا الراعي وس��اقوا اإلبل ،فبل��غ ذلك النبي ﷺ،
فبعث يف طلبهم فجيء هبم ،فقطع أيدهيم وأرجلهم ،وسمر أعينهم ،وألقوا
يف احلرة يستسقون فال يسقون»(((.
وجه الداللة منه:
رخص رس��ول اهلل ﷺ هلؤالء القوم ،يف رشب أبوال اإلبل عيل سبيل
التداوي ممــا أصاهبم من مرض ،وقد صحت أبداهنم بعد رشبه ،والتداوي
((( أخرجه البخاري ومسلم (صحيح البخاري  ،9/4صحيح مسلم .)154/11
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باألبــوال هو من قبيل التداوي بالنجس (عند من يري نجاســة البول ولو

كان من مأكول اللحم)((( ،وهو من قبيل التداوي باملحرم كذلك( ،إذ أمجع

الفقهاء عيل حرمة تناول األبوال عامة حال االختيار)((( ،فدل احلديث عيل
إباحة التداوي باملحرم أو النجس حال الرضورة إليه.

 -2روي عن أنس ريض اهلل عنه قال« :إن عبد الرمحن بن عوف والزبري

بن العوام ،ش��كوا إىل رس��ول اهلل ﷺ القمل ،فرخص هلم يف قمص احلرير
يف غزاة هلام» ،ويف رواية أخرى بلفظ« :رخص رس��ول اهلل ﷺ لعبد الرمحن
بن عوف والزبري بن العوام يف القمص احلرير يف الســفر من حكة كانت هبام

أو وجع»(((.

وجه الداللة منه:
رخص رســول اهلل ﷺ هلذين الصحابيني يف لبس احلرير ،بســبب ما

أصاهبــا من حكة ،لتوالــد اهلوام يف ثياهبام ،واحلرير ممــا حيرم عىل الرجال
((( العناية  ،102 ،101/1الشــرازي :املهــذب  ،46/1املحىل  ،222/1عمدة القاري
.33/3
((( اهلداية والعناية  ،102 ،101/1رد املحتار  ،215/4حاشية العدوى عىل كفاية الطالب
الرباين  ،453/2املجموع  ،50/9حاشية الباجوري عىل ابن القاسم  ،302/2املغنى
 ،596/8كشــاف القناع  ،189/6املحىل  ،398/7 ،168/1عمدة القاري ،33/3
.318/17
((( أخرجه البخاري ومسلم (صحيح البخاري  ،32/4صحيح مسلم .)234/2
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لبســه حال االختيار إمجاعــا((( ،فدل احلديث عىل حل التــداوي باملحرم
حال الرضورة.

استدل أصحاب املذهب الثاين عىل حرمة التداوي باملحرم أو النجس،

وإن دعت إليه الرضورة بام ييل:
الكتاب الكريم:

قال تعاىل ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(((.
وجه الداللة من اآلية:
أفادت اآلية أن الشارع حرم تناول كل خبيث ،ولو كان ألجل التداوي

به ،سواء كان خبثه لنجاسته أو لغريها.
السنة النبوية املطهرة:

 -1روي عن أم سلمة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن اهلل مل

جيعل شفاء أمتي فيام حرم عليها»(((.

((( حكــى هذا اإلمجاع كثري من العلامء ،منهم :ابن رشــد اجلد ،وابن عبد الرب ،وابن قدامة
(املقدمات املمهدات  ،430/3البيان والتحصيل  ،617/18مغنى املحتاج ،306/1
املغنى .)626/1
((( من اآلية  157من سورة األعراف.
((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك ،وقال :صحيح عىل رشط الشيخني
ومل خيرجاه ،وأخرجه البيهقي يف ســننه وســكت عنه (ابن بلبان :اإلحســان بتقريب
صحيح ابن حبان ،69/10 :املستدرك  ،218/4السنن الكربى .)5/10
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 -2روي عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن اهلل
أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء دواء ،فتداووا ،وال تتداووا بحرام».
وجه الداللة منهام:
نفي رسول اهلل ﷺ يف حديث أم سلمة أن يكون فيام حرم اهلل تعاىل دواء،
فدل عيل عدم جواز التداوي به ،لعدم الفائدة منه وال أثر له يف الشــفاء من
األمــراض ،وهني يف حديث أيب الدرداء عن التداوي باملحرم ،والنهي يفيد
التحريم عند اإلطالق ،ألنه حقيقته ،فأفاد كسابقه حرمة التداوي باملحرم.
املعقول:
إن اهلل تعاىل إنام حرم ما حرمه عيل هــذه األمة خلبثه ،محاية وصيانة هلا
عن تناوله ،فال يناسب هذا أن يطلب به الشفاء من األسقام والعلل ،فإنه إن
أثر يف إزالتها أعقب سق ًام أعظم منها يف القلب ،بقوة اخلبث الذي فيه ،فمن
يتداوي به يكون قد سعي يف إزالة سقم البدن بسقم القلب(((.
املناقشة والرتجيح:
إن الــذي تركن النفس إليــه من هذين املذهبني  -بعــد الوقوف عيل
أدلتهــا -هو ما ذهب إليــه أصحاب املذهب األول ،مــن جواز التداوي
((( زاد املعاد .114/3
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باملحرم يف اجلملة ،إذا ثبــت أن فيه دواء لداء معني ،ودعت الرضورة إليه،
بــأن مل يوجد دواء مبــاح يقوم مقامه يف التداوي بــه من املرض ،ووصف
الــدواء املحرم طبيب مســلم عدل ثقة حــاذق بالطــب ،أو كان املريض
يعلــم أنه ال ينفــع يف مرضه إال هذا الــدواء املحرم ،ملعرفتــه بالطب ،أو
لتجربة ســابقة له مع هذا املرض ،ومل يكــن يف التداوي به اعتداء عيل حياة
معصوم الدم أو صحته ،وكان الغالب من اســتعامل هذا الدواء الســامة
ملن يســتعمله ،ملا اســتدل به أصحاب هذا املذهب مــن الكتاب الكريم
والسنة املطهرة.
ووفق ًا ملا رجح من أقوال العلامء يف حكم التداوي باملحرم أو النجس،
فإنه جيوز التداوي بأجزاء اخلنزير املختلفة ،السائلة واجلامدة ،إذا حور جيني ًا،
ودعت الرضورة إىل ذلك ،بأن مل يوجــد حيوان حمور جيني ًا ،مما حيل تناول
أجزائه ،كاألنعام ونحوها ،يمكن التــداوي بأجزائه هذه ،ووصف أجزاء
اخلنزير للمريض طبيب مســلم عدل ثقة حاذق بالطــب ،أو كان املريض
يعلم نفع هذه األجزاء من جتربة ســابقة له مــع املرض ،أو ملعرفته بالطب،
إذ كان التــداوي هبذه األجزاء مأمون ًا ،ال يرتتــب عليه إهالك املريض ،أو
اإلرضار به ،أو انتقال مرض إليه من أجزاء اخلنزير.
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املقصد اخلامس :التداوي بأجزاء سائر احليوانات املحورة جيني ًا.
إذا كان العلــاء قد متكنوا من إنتاج بروتينات ،وهرمونات ،وإنزيامت،

ومضادات حيوية ،وغريها مــن احليوانات املحورة جيني ًا ،ملعاجلة كثري من
األمراض ،وهناك أبحاث جتري لالســتفادة من أعضــاء هذه احليوانات
اجلامدة :كالقلب ،والكبد ،والرئــة ،والكيل ،ونحوها ،كقطع غيار برشية،
إال أن البعض آثار عدة حماذير من االســتفادة مــن هذه األجزاء يف مداواة
اإلنسان ،ومن بني هذه املحاذير:
أ -انتقال عدوي كثري من األمراض من احليوان إىل اإلنسان:
فمن املسلم به أن كثري ًا من الفريوسات وامليكروبات والديدان ،وغريها
مــن الكائنات املعدية ،توجد يف احليوان ،وقد تتعايش معها احليوانات ،إال
أن آثارها املدمرة تظهر عيل اإلنســان بمجرد انتقاهلا إليه بطريقة أو أخري،
ومــن األمثلة عيل هذه األمــراض ،مرض اإليدز ،الــذي انتقل الفريوس
املســبب له من فصيلة القرد األخرض يف إفريقيا ،وهذا الفريوس يف احليوان
يرمز له ( ،)SIVوانتقال العدوى به إىل اإلنسان جتعل هذا الفريوس يتحول
إىل ما يرمز له ( ،)HIVالذي يســبب عدوي اإليدز ،مع أنه ال يفعل يف هذه
القردة مثل ما يفعل باإلنســان ،ومنها :مرض جنون البقر ،الذي يسببه نوع
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من الربوتني يسمي ( ،)Prionويســبب يف البقر ما يرمز له ( ،)TSESفإذا
انتقل إىل اإلنسان ســمي « ،»Crautzfeldt Jakob Diseaseوالذي متتد
فرتة حضانته يف اجلسم حتى تظهر أعراض اإلصابة به ما يقرب من أربعني

عام ًا ،ومنها :وباء «اإليبوال» ،ومحي «الالســا» ،و«ماربورج» ،وااللتهاب
الكبدي الوبائي ،واهلربس ،وغريها ،التي نشأت عن استخدام أنسجة ذات

أصل حيواين ،وهناك مخسة عرش نوع ًا من الفريوسات ظهرت يف هناية القرن
املايض مل تكن موجودة من قبل ،فلعلها انتقلت إىل اإلنســان من احليوانات

املختلفة ،باإلضافة إىل وجود عرشين نوع ًا من الفريوســات القاتلة ،يمكن
أن تصيب اإلنســان إذا اســتعمل نســيجا هذه القردة يف اجلسم البرشي،
ويضارع القردة يف كثرة الفريوســات هبا اخلنازير ،إذ يوجد أكثر من مخسة

وعرشين مرض ًا معروف ًا ،ينتقل من اخلنازير إىل اإلنسان ،هذا غري األمراض
األخرى غري املعروفة ،يضاف إىل هذا وجود جينات مرسطنة عيل احلمض
النووي يف خاليا اخلنزير ،ولكنها ال تسبب الرسطان للخنازير ،وقد تسبب
الرسطان لإلنسان إذا وصلت إليه عن طريق األنسجة أو الدم أو غريها من
أجزاء اخلنزير.
ومــن ثم فإن العلــاء إذا متكنوا من تضليل اجلهاز املناعي لإلنســان،

هبندسة أجزاء هذه احليوانات وحتويرها جيني ًا ،حتى ال يلفظها هذا اجلهاز،
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إال أهنم لن يتمكنوا من إخالء أنسجتها وخالياها من الفريوسات وغريها

من الكائنــات ،التي يكمن بعضهــا يف احلمض النــووي الريبي للخلية،
وينتقــل وراثي ًا إىل من أو ما ينقل إليه هــذه اخلاليا ،بل إن وجود الفريوس
يف اخلليــة احليوانية للجزء املأخوذ من احليــوان ،إىل جانب اخللية البرشية

احلية ،يمكن الفريوس مــن إحداث طفرة يف محضه النووي ،فتخرج أنواع

جديدة من الفريوســات تســبب أوبئة ال يمكن الســيطرة عليها ،تصيب
اإلنسان واحليوان.

ب -حدوث طفرة جينية يف اإلنسان:
قد يرتتب عــي معاجلة األمــراض البرشية ،هبذه األجــزاء احليوانية

املحــورة جيني ًا ،حدوث طفــرة جينية يف احلمض النــووي الريبي خلاليا

اجلســم البــري ،تنتقــل إىل األجيــال القادمــة ،بســبب وجود محض

نووي خلاليــا حيوانية ،خيتلف عــن احلمض النــووي والتكوين اجليني

للجسم البرشي(((.

املوقف الرشعي من التداوي هبذه األجزاء بعد حتويرها جيني ًا:
من املســلم به وجود بعض األمراض يف احليــوان ،يمكن انتقاهلا إىل

اإلنســان ،عن طريق تناوله للحومها أو منتجاهتا أو نحو ذلك ،إال أن أكثر
((() العالج اجليني.121-118/
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هذه احليوانات -وخاصة مأكولة اللحم ونحوها مما يأكل العلف الطاهر-
تكاد ختلو من األمراض الضارة باإلنســان ،إذ الناس يأكلون حلم احليوان
املأكــول اللحم ،ويرشبون لبنه ،ومل يرتتب عيل تناوهلم ذلك رضر منه ،بعد
احتياطهــم يف تعقيم هذه األجزاء ،واملحاذير التــي نبه إليها العلامء ،يتعلق
أكثرها باحليوانات غــر مأكولة اللحم ،أو احليوانات التي تتناول األطعمة
النجســة أو املحرمة :كاجليــف ،والدم ،وخملفات املجــازر ،والفضالت،
والقاذورات ،ونحوها.
ومن ثم فإنه يمكن قرص التحوير اجليني عيل احليوانات ،املأكولة اللحم
أو غريها التي تأكل األعالف الطاهرة ،أو املباحة ،مع توفري البيئة املناســبة
هلا منذ بداية نشــأهتا ،حتى ال تنتقــل إليها األمراض الفتاكــة أو نحوها،
وإجراء الكشــف الدوري عليها ،للتأكد من خلوهــا من هذه األمراض،
وتوفري الطعام اخلايل من األمراض أو من مسبباهتا هلا ،فذلك كفيل بوقايتها
من األمراض التي قد ترض هبا ،أو باإلنسان الذي يتداوي بأجزائها ،كام أن

حتويرها وارثي ًا بإدخال جني برشي إىل خالياها وهي يف بداية انقســامها قد
يقلل من إحداث الطفرات إىل حد ما ،بالنسبة للخاليا أو األنسجة املنقولة
من هذه احليوانات إىل اإلنســان ،إذ احلمض النووي خلاليا هذه احليوانات

ال خيتلــف اختالف ًا كبري ًا عن احلمــض النووي خلاليا اإلنســان ،لوجود
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احلمــض النووي للخاليا البرشية ضمن خاليا هذه احليوانات من البداية،

عنــد حتويرها جيني ًا ،وإال لو كان اخلالف بينهام كبري ًا ،لرتتب عليه أن يلفظ
اجلهاز املناعي لإلنسان ،اخلاليا واألنسجة املنقولة إليه من احليوان.

وهذا املحذور وإن أمكن وروده يف اخلاليا واألنسجة احليوانية اجلامدة،

إال أنه ال يرد بالنســبة لألجزاء السائلة التي يتداوي هبا من احليوان ،كاللبن

املحتوي عــى اإلنزيامت ،واهلرمونــات ،ومواد التجلــط ،والربوتينات،
واملضادات احليوانيــة ،وغريها ،والدم؛ إذ يمكن التــداوي هبذه األجزاء

عــى صورهتا التي وجدت عليها ،بعد تعقيمها بطريقة ال تفســد مكوناهتا
العالجية ،أو استخالص هذه املكونات العالجية منها ،ليستعملها اإلنسان

يف العالج بطريقة آمنة.

وهلذا فإذا كانت األجزاء اجلامدة أو السائلة ،من حيوان مأكول اللحم

حمور جيني ًا ،يطعم الطاهرات واملباحــات التي ال يتخلف عنها رضر به أو
بمــن يتداوي بأجزائه ،فــإن التداوي بأجزائه مرشوع ،ألن الشــارع أباح
تناول أجزائه مطلق ًا ولو يف حال االختيار ،إال أنه ينبغي مراعاة سالمتها مما

يرض باإلنسان عند مداواته هبا ،وأن يغلب عيل الظن نفعها له ،أما إذا كانت

من حيوان غري مأكــول اللحم ،ودعت الــرورة أو احلاجة إىل التداوي
هبا ،وكان التداوي هبا مأمون ًا ،ال يرتتب عليه نقل مرض منها إىل اإلنســان،
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أو اإلرضار به وغلــب عىل الظن نفعها له ،فليس ثمــة ما يمنع رشع ًا من
التــداوي هبــا ،وإن كان األوىل االقتصار يف التداوي بأجــزاء غري مأكول

اللحم ،عىل ما يطعم الطاهرات أو املباحات ،التي ال يتخلف عنها رضر به
أو بمن يتداوي بأجزائه ،واالبتعاد ما أمكن عن التداوي بأجزاء احليوانات

التــي تأكل اجليف ،أو الفضالت ،أو القــاذورات ،أو خملفات املجازر ،أو

اللحوم ،ســواء كانت مأكولة اللحم أو غريها ،ملا يرتتب عىل تناوهلا ذلك
من أمراض شديدة ،ترض هبا وبمن يتداوى بأعضائها.

ومما يدل عىل إباحة التداوي باألجزاء اجلامدة أو الســائلة من احليوان

املأكول اللحم أو غــره ،املحور جيني ًا ،غري اخلنزيــر ،إذا كان التداوي هبا

ال يرض باإلنسان ما ييل:

نصوص الكتاب الكريم والسنة املطهرة :التي منها:
 -1النصــوص الدالة عــي مرشوعية التداوي مــن األمراض ،التي

سبق بياهنا.

 -2قول اهلل تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾(((.
((( اآلية  145من سورة األنعام.
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 -3قــول احلــق ســبحانه﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﴾(((.
 -4قول اهلل تعاىل ﴿:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾(((.
 -5قــول اهلل جــل شــأنه ﴿:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﴾(((.
 -6ما روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال« :هني رسول اهلل ﷺ عن
أكل حلــوم اجلاللة وألباهنا»((( ،ويف رواية أخري بلفظ «هني عن اجلاللة أن
يركب عليها أو يرشب من ألباهنا» (((.
 -8روي عـ�ن ابـ�ن عب��اس ريض اهلل عنهام أن رس��ول اهلل ﷺ قال:
«ال رضر وال رضار يف اإلسالم».
((( اآلية  173من سورة البقرة.
((( من اآلية  195من سورة البقرة.
((( من اآلية  4من سورة املائدة.
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،وقال :حسن غريب (سنن الرتمذي .)176/3
((( أخرجه أبو داود يف ســننه واحلاكم يف املستدرك ،وصحح إســناده ،ورمز له السيوطي
بالصحة (اجلامع الصغري .)196/2
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وجه الداللة من هذه النصوص:
أفــادت هذه النصوص حل تناول الطيبــات ،وحرمة تناول اخلبائث،

سواء كان مرد اخلبث فيها لنجاســة عينها ،أو ألهنا ميتة ،أو دم ًا مسفوح ًا،
أو إلرضارهــا ببدن من يتناوهلــا ،أو كانت حيوان ًا يــأكل اجليف وامليتات

والنجاسات ونحوها ،ومقتيض حل تناول الطيبات ،أهنا ختلو من ذلك كله،
وهلذا فإن هذه النصوص تدل عيل حل التداوي بالطيبات ،سواء كانت هذه
الطيبات أجزاء ســائلة أو جامدة من احليوانات الطاهرة ،إذا مل يرتتب عيل
التداوي هبا إهالك اإلنسان أو إحلاق الرضر به ،لنهي الشارع عن ذلك.
قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم)21/9( 203 :
بشأن العالج اجليني

إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلس�لامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية الســعودية) مــن 15 :إىل  19حمرم 1435هـــ ،املوافق 22 - 18
ترشين الثـ�اين (نوفمــر) 2013م ،بعــد اطالعه عىل توصيــات الندوة
الفقهي��ة الطبية التي عقدها جممع الفقه اإلســامي الــدويل بالتعاون مع
املنظمــة اإلس�لامية للعلــوم الطبية بالكوي��ت حول موضــوع :الوراثة
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واهلندســة الوراثي��ة واجلينوم الب�شري (املجني) ،وذل��ك يف مدينة جدة
(اململكــة العربية الســعودية) يف الفرتة  15-13ربيــع اآلخر 1434هـ،
املوافــق  25-23فرباير2013م ،والتي جــاء انعقادها تنفيذا لقرار جملس
املجمع رقم )20/8( 193 :الصادر عن الــدورة العرشين التي انعقدت
بمدين��ة وه��ران (اجلمهورية اجلزائريــة الديمقراطية الشــعبية) يف الفرتة
 26من شــوال إىل  2من ذي القعدة 1433هـ ،املوافق  18-13ســبتمرب
2012م ،وبعد استامعه للمناقشــات واملداوالت التي دارت حوهلا ،قرر
ما يأيت:
العالج اجليني:
يقصد به نقل جزء من احلمض النووي ،أو نقل جني سليم ،أو إحالل
جني سليم حمل جني مريض إىل اخللية املريضة إلعادة الوظيفة التي يقوم هبا
هذا اجلني إىل عملها املطلوب منها.
وينقسم العالج اجليني بحسب اخللية املعاجلة إىل نوعني:
النـ�وع األول :العالج اجليني للخاليا اجلس��دية :وهــي مجيع خاليا
اجلســم ،وحكمه خيتلف بحســب الغرض منه ،فإن كان الغرض العالج
فيجوز برشوط أمهها:
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 -1أال يــؤدي هــذا النوع من العــاج إىل رضر أعظــم من الرضر
املوجود أصالً.
 -2أن يغلــب عىل الظن أن هــذا العالج حيقق مصلحة الشــفاء أو
ختفيف اآلالم.
 -3أن يتعذر وجود البديل.
 -4أن تراعى رشوط نقل األعضاء يف املتربع واملتربع له املعتربة رشع ًا
التي أشـ�ار إليها املجمع يف قراره رقم ،)6/8(57 :وأن جيري عملية نقل
اجلني متخصصون ذوو خربة عالية وإتقان وأمانة.
أما اس��تخدام العالج اجليني يف اكتس��اب صفات معينة مثل :الشكل
فلـا جيوز ،ملا فيه من تغي�ير اخللقة املنهي عنه رشع ًا ،وملــا فيه من العبث،
وامته��ان كرامة اإلنس��ان ،فض ً
ال عن ع��دم وجود ال�ضرورة أو احلاجة
املعتربة رشع ًا.
النــوع الثاين :العالج اجليني للخاليا اجلنســية :وهــو العالج اجليني
للخاليا اجلنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء الفحص اجليني للخاليا
اجلنسية ملعرفة ما إذا كان هبا مرض جيني أو ال.
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أما العالج اجليني للخاليا اجلنس��ية يف صورتــه الراهنة التي ال تراعي

األح��كام الرشعية وبخاصة عدم اختالط األنس��اب فحكمه املنع ،ملا هلذا

النوع من اخلطورة والرضر.

الفرع اخلامس عرش :التحوير الوراثي يف املزروعات واملغروسات:
والتعديل الوراث��ي يف املزروعات واملغروســات :يتم بفصل مورث

مــن كائن ووضعه يف كائن آخر ،ومنها املزروعات واملغروســات الغذائية
وغريها ،ومــن الفوائد التي ذكرهــا العلامء لتحويــر املزروعات الغذائية

جينيــا :جعل املزروعات املعدلة مقاومة لألمــراض واحلرشات ومبيدات

احلشــائش ،للحد من اســتخدام املبيدات ،وتعديــل مكونات املحاصيل
الناجتة لتكون أفضل لالســتخدام الغذائي ،وجعــل النباتات املعدلة أكثر

حتمال للظروف البيئية الصعبة ،مثل امللوحة والصقيع واجلفاف ،ولتتناسب
مع أســاليب الزراعة احلديثة ،واالستغناء عن استخدام األسمدة ،وتعديل

صفات الثامر لتصري أكثر جودة وقدرة عىل حتمل عمليات النقل والتخزين،
وإزالة بعض الصفات السيئة من بعض املحاصيل ،وحتسني القيمة الغذائية

للزروع والثامر.

ومن املزروعــات الغذائية التي تم تعديلهــا وراثيا بالواليات املتحدة
األمريكية والصني واألرجنتني :فول الصويا ،والذرة ،والكانوال ،والكتان
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146

اجلينوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

إلنتــاج الزيوت منهــا ،والقطن ،وبنجر الســكر ،والبابــاي ،والطامطم،
والبطاطس ،وتقدر نســبة املزروعات املعدلة وراثيا بالنســبة لكل املنتج:
 %65مــن فول الصويــا %31 ،من الــذرة %40 ،من القطــن %70 ،من
الكانــوال ،وهذه املحاصيــل املعدلة تصدر إىل الدول التــي تفتقر إليها يف
الرشق والغرب.
ومن األســاليب التي استخدمت وما زالت تســتخدم لتحسني هذه
املزروعات ،هتجني النباتات :التي يتم فيها تلقيح نبات بســالة أو نوع أو
جنــس خمتلف عنه وراثيا ،ويتم التلقيح لغرض التهجني إما بوضع حبوب
اللقاح عىل األجزاء األنثوية يف النبات ،وإما بزراعة املبايض أو األجنة التي
ال تستطيع النمو طبيعيا يف النبات املهجن معمليا ،وىف هذا األسلوب تنتقل
اجلينات بني النباتات ولكن بطرق غري التي تتم يف التعديل الوراثي.
وقد انقسم العلامء حيال استخدام هذه النباتات الغذائية املعدلة وراثيا،
إىل فريقني:
فريــق يؤيد اســتخدامها حتــى يف الــدول املنتجة هلا ،ويــرى أن هبا
خصائــص صحية وبيئية واقتصادية ،ال تكاد توجد يف النباتات غري املعدلة
جينيا ،من هذه اخلصائص غري ما ســبق ذكره ،أن منها ما هو غني بعنارص
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البوليفينولكس التي تعمل كمضادات لألكسدة ،وحتمى اخلاليا من التلف
الذي قد يؤدى إىل أمراض القلب والرسطان ،كام أهنا حتتوى عىل نسبة أكرب
من محض األســكروبيك الذى حيوله اجلســم إىل فيتامني ( )Cعن مثيلتها
غري املعدلة جينيا ،وذلك ناشئ عن قيام هذه النباتات بصناعة الفيتامينات
والبوليفينولكس ومضادات األكس��دة األخرى ،حلامية نفسها من أخطار
اآلفات واجلفاف ،ويرى هــذا الفريق أن الطرق احلديثــة لرتبية النباتات
املبنية عىل علــم اإلحياء اجلزيئي ،تفتح الطريق أمام حتســن كمية ونوعية
األغذية املتوفرة اآلن ،وهذه التقنية ال تنتج غذاء أقل ســامة لإلنســان أو
البيئة من األغذية املنتجة بالطــرق التقليدية ،حيث أجريت األبحاث عىل
هذه النباتات الغذائية خالل مخسة عرش عاما مضت ،لتنتهي هذه البحوث
إىل أن هذه النباتات ليست خمتلفة عن النباتات املهجنة بالطرق التقليدية أو
أكثر خطرا منها عىل اإلنســان أو البيئة ،ومن هذا الفريق :علامء األكاديمية
الوطنية األمريكية للعلوم ،وبعض الباحثني بجامعة كاليفورنيا.
وفريق آخر يرى أن هذه املزروعات متثل خطرا عىل اإلنسان واحليوان
والبيئــة ،حيث يرى بعض العلامء أن نقل جني واحد إىل نبات أو غراس قد
يؤدى إىل حدوث كارثة بيئية ،نتيجة ظهور البذور عالية القدرة ،التي تطلق
الكثري من الصفات الوراثية الصناعية للنظام البيئي مسببة اختالله ،كام أنه
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من املتوقــع أن تنقل الطيور واحلرشات والرياح البــذور املعدلة وراثيا أو
غبار الطلع اخلاص هبــذه املحاصيل ،إىل احلقول املجاورة والدول القريبة،
ممــا قد ينذر بحدوث تلوث جيني ،وظهور أعشــاب قوية يصعب القضاء
عليهــا ،ويرى العلامء أن هذه املزروعات ســتكون أكثــر مقاومة ملبيدات
األعشــاب ،مما يلزم معه مضاعفة مقدار املبيدات العشبية الالزمة للقضاء
عىل هذه األعشــاب ،وهو ما يؤثر عىل البيئة وصحة اإلنسان تأثريا شديدا،
كام ســيكون هلذه املزروعات القدرة عىل إنتاج مبيداهتا احلرشية ذاتيا ،وهو
ما يؤدى إىل إدخال املزيد من نسبة السموم املتخلفة عنها يف غذائنا أكثر من
ذي قبل ،وقد حتدث تقنيــات التحوير الوراثي يف النبات والغراس املحور
طفرات وراثية غــر متوقعة ،تنطوي عىل ختليق مســتويات جديدة عالية
من الســموم يف الغذاء ،وقد تؤدى إىل حدوث حاالت من احلساسية غري
املعروفة ،ال يمكن التنبؤ هبا عنــد تناول تلك األغذية املحورة وراثيا ،وإذا
كانت النباتات واملغروســات املحورة جينيا قد نقــل إليها جني أو أكثر يف
محض ( ،)D.N.Aفإن ذلك حيتمل أن يكون اجلني املنقول إليها من إنســان
أو حيوان أو نبات ،وقد يؤدى نقله إىل اضطراب يف عمل اجلينات املجاورة
له يف النبات أو الغــراس ،أو إىل قيام اجلني اجلديد بإنتاج نوع من الربوتني
الذي يكون غالبا غريبا عن النبــات أو الغراس املحور ،مما قد يرتتب عليه
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اضطراب يف عمليتي اهلدم والبناء يف الكائن احلي ،وإنتاج مواد غري متوقعة
تسبب التســمم أو احلساســية ،أو جتعل الثامر والزروع الناجتة غري صاحلة
لالستهالك اآلدمي ،وخيتلف إنتاج املواد غري املتوقعة تبعا لوسيلة التحوير
املستخدمة ،كام ختتلف من كائن إىل آخر ومن نوع إىل آخر.
ويمثل هــذا الفريق مجاعة اخلرض ،ومجاعة املحافظــة عىل البيئة الذين
أطلقوا عىل بذور النباتات واملغروســات املحورة جينيا «بذور الشيطان»،
ومجاعة من إدارة املســتهلكني األمريكيني ،ووكالــة ()English Nature

الربيطانيــة احلكومية التي حــذرت من خماطر هذا التحوير عىل اإلنســان
والبيئة ،وقد كتبت تقريرا ضمنته هذه التحذيرات وقدمته إىل الوزراء ،ومما
جاء بتقريرها :أن زراعة األغذية املعدلة وراثيا قد تؤدى إىل نمو جيل جديد
من املحاصيل املقاومة ملبيدات األعشــاب الضارة ،الذي من شــأنه تدمري
الريف ،وتظهر احلاجة إىل مبيدات أعشاب أقوى لتدمري النباتات التي تنمو
وتنتج أعشابا فائقة الرضر ،نتيجة انتقال جينات من النباتات املحورة التي
ال تؤثر فيها املبيدات ،وأشــار د .بريان جونســون أحد املشاركني يف كتابة
التقرير :إىل أن أحد فصائل األعشــاب فائقة الــرر النامجة عن األغذية
املعدلة وراثيا ،تقاوم أربعة أنواع من مبيدات األعشــاب ،وهو ما فزع منه
كثريون من أنصار املحافظة عىل البيئة ،وخيشى اخلرباء من أن هذه األعشاب
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قد تقىض عىل مقاومة مبيدات األعشــاب والفطريــات واحلرشات ،إذا مل
تفرض قيود مشددة عىل املحاصيل املحورة جينيا.
وورد يف تقرير أعدته صحيفة األبزرفر عــن هذه املزروعات املحورة
جينيا ،أن األطباء الغربيني يرون احتامل إصابة اإلنسان باخللل اجليني نتيجة
تناولــه هلذه األغذية ،وحذر تقرير صادر عن اجلمعية امللكية الربيطانية من
هذه األغذية ،وذكر أن هذه األغذية مــن الناحية النظرية قد تكون أقل يف
قيمتها الغذائية من تلك التي مل حتور وراثيا ،وأهنا قد تســمح بترسب مواد
كيميائية من شأهنا التسبب يف احلساسية والتسمم.
ويقــول املناهضون الربيطانيون للمحاصيل املحــورة وراثيا :إن تلك
املحاصيل واألغذية مل ختضع الختبارات كافية ،ولذا فال يمكن القول بأنه
آمنة متاما ،وتوجست منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة خيفة
من هذه املزروعات واملغروســات ،ورأت أنه جيب احلذر من اســتخدام
التقنية احليوية إلنتاج الغذاء ،لتأثريها عىل صحة اإلنسان واحليوان والبيئة،
الحتامل تســببها يف نقل املركبات الســامة من كائن إىل آخر ،أو إجياد مواد
سامة جديدة ،أو نقل مركبات تسبب احلساسية من كائن إىل آخر ،باإلضافة
إىل املخاطر البيئية التي يمكن أن حتدث بسببها ،مثل :التهجني الذايت الذي
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يتــم بني هذه النباتــات املحورة وبني غريها ،وإنتاج أعشــاب ضارة ذات
مقاومــة عالية لألمراض ،وغري ذلك من الصعوبــات البيئية األخرى ،مما
يؤثر عىل االتزان البيئي بني الكائنات ،كام أن اســتبعاد ســاالت النباتات
واملغروسات املزروعة بالطرق التقليـــدية إلفســاح املجال لزراعة مثيلتها
املحورة ،من شأنه أن يقلل من فرص التنوع البيئي للمزروعات(((.
الفرع السادس عرش :زراعة األنسجة:
املقصود بزراعة األنسجة :Tissue culture

زراعة األنسجة هي أحد أنشــطة التكنولوجيا احليوية ،والتي يتم فيها
تنمية نســيج نبايت أو حيواين أو برشى أو أي نســيج لكائنات حية عديدة
اخلاليا ،عىل بيئة مغذية مناســبة حتت ظروف معقمة .وقد اهتم العديد من
الباحثني يف العامل خالل الثالثني سنة األخرية بتلك التقنية وأجريت العديد
((( يراجع يف ذلك مواقع اإلنرتنت التالية:

ttp://www.fao.org
http://www.BBCarabic.com
http://www.alwatan.com
http://www.Arabic.people.com.cn
http://www.aljazeera.net
http://www.suhuf.net.sa
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مــن األبحاث األكاديمية ،مما أدى إىل معرفة كيفية متييز وكشــف وتكوين
األعضاء أو األجــزاء النباتية املفصولة واملنــاة يف البيئات الصناعية ،وىف

الوقت احلايل انترشت املعامل التجارية التي تســتخدم زراعة األنسجة يف
العديد من الدول ومن بينها مرص حيث يوجد حوايل تســع رشكات كربى

لزراعة األنســجة تنتج  8.6مليون شتله ســنويا ويتم تصدير نسبة تقدر
بحوايل  %58إيل اخلارج عىل هيئة زراعات أنســجة يف األنابيب أو شتالت
مؤقلمة والباقي يستخدم للتســويق املحىل .ويتم الرتخيص لتلك املعامل
اخلاصة واعتامدها من قبل اإلدارة املركزية لفحص واعتامد التقاوي بوزارة

الزراعة لضامن جودة املنتج .وقد أقرت وزارة الزراعة بروتوكوالت خاصة
بإنتاج املحاصيــل مثل البطاطس واملوز والفراولــة وتوزيعها عىل القطاع

اخلاص لالسرتشاد هبا.

مميزات استخدام طريقة زراعة األنسجة:
 -1إنتــاج أعــداد كبرية مــن تقــاوي النباتات يف مســاحة حمدودة،

مقارنة بالطــرق التقليدية ،مع احلفــاظ عىل صفاهتا الوراثيــة ومطابقتها

للنباتات األصل.

 -2إنتاج شتالت خالية من املسببات املرضية ،حيث إنه من املعروف أن

بعض النباتات التي تتكاثر خرضيا تصاب بالعديد من الفريوسات ،وتنترش
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اإلصابــة يف مجيع أجزاء النبات ،لذا يمكــن أن تنتقل األمراض عن طريق
التكاثر بالطرق التقليدية باســتخدام الدرنات أو الريزومات أو املدادات،
األمر الذي يؤدى إىل تدهور التقاوي عاما بعد عام .أما باستخدام أسلوب
زراعة األنســجة ،فيمكن إنتاج نباتات خالية من هذه املســببات املرضية،
ســواء كانت أمراضا فطرية أو بكتريية أو نيامتودية أو حتى فريوســية ،مما
ينعكس عىل جودة وكفاءة التقاوي والشتالت.
 -3استخدام طريقة االختالفات الوراثية ،Somaclonal Variation
وتعتمد عىل االختالفات بــن اخلاليا املنامة يف البيئة الغذائية ،وخاصة عند
تعرضها لظروف خمتلفة ،مثل التعرض ملرشــح فطــرى ،حيث ينتج عنها
خاليا مقاومة هلذا الفطر.
 -4اســتخدام الطرق املختلفة ،مثل اإلشــعاع إلحداث الطفرات يف
املعمل للخاليا املنامة يف زراعات األنسجة ،وانتقاء
ما هو مقاوم لألمراض.
 -5التعديل اجليني لألصناف (اهلندســة الوراثيــة) ،ويقصد هبا نقل
اجلينات إىل النبات للحصول عــى نباتات معدلة الرتكيب الوراثي ،حتمل
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وتعرب عن الصفة املراد نقلها ،باإلضافة إىل الصفات األخرى املعروفة أصال
بنباتات األم.
مراحل إكثار النباتات بطريقة زراعة األنسجة:
املرحلــة األوىل :تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل زراعة األنســجة،
حيث يتم فيها فصل النســيج النبايت حتت ظروف التعقيم ،وزراعته يف بيئة
صناعيــة ،ثم حفظه يف حضانات حتت درجة حرارة ورطوبة وإضاءة معينة
يف املعمل.
املرحلة الثانيــة :اهلدف منها زيادة أعداد النباتات يف املعمل ،حيث يتم
نقــل النباتات النامية إىل بيئة أخرى ذات تركيب كيميائي معني ،لتشــجيع
تكوين فروع جديــدة للنباتات ،ويتم تكرار هذه العملية حتى نحصل عىل
األعداد املطلوبة من النباتات.
املرحلة الثالثة :إعادة زراعة النباتــات ،بنقلها من األنابيب إىل الرتبة،
حيث تزرع يف أصص صغرية حتتوى عــى رمل وتربة زراعية ،مع تغطيتها
بالبالستيك الشــفاف للحفاظ عىل الرطوبة ،ثم يزال هذا الغطاء تدرجييا،
وبعد ذلــك تكون النباتات جاهزة للتوزيع عــى املزارعني ،إلعادة زراعة
الشتالت يف احلقول.
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فائدة استخدام الشتالت املنتجة عن طريق زراعة األنسجة:
 -1خلو الشــتالت أو التقاوي من األمراض املختلفة ،وبذلك يمكن
توفري الكيامويات التي يتم رشها عىل النباتات.
 -2قوة الشتلة الناجتة من زراعة األنسجة ومتاثل النباتات.
 -3زيادة اإلنتاجية من الشــتالت الناجتة عن زراعة األنسجة من 10
إىل .%20
 -4يمكن احلصول عىل الشتالت يف الوقت املالئم للزراعة ،وبالكمية
الكافية والسعر املناسب.
 -5إكثار النباتات يتم يف املعامل ،ولذا يمكن استغالل مساحة املشاتل
بزراعات أخرى يف تلك الفرتة ،وبذلك حيدث االستغالل األمثل لألرض.
أمثلة عىل التقاوي والشتالت املنتجة باستخدام زراعة األنسجة:
من أمثلــة املحاصيل التي يتــم إنتاجها عن طريق زراعة األنســجة:
تقاوي البطاطس املعتمدة ،وشتالت املوز لألصناف املستوردة مثل صنف
(ويليامز) غزير اإلنتاج ،كذلك شتالت الفراولة التي أمكن االستغناء عن
استريادها من اخلارج ،بل والتصدير من الناتج املحىل ،باإلضافة إىل شتالت
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نباتات الزينة املختلفة ،واألشــجار اخلشــبية ،ونخيل البلــح ،والزيتون،
والنباتات الصحراوية ،كام أنه يمكن يف املســتقبل التوسع يف إنتاج نباتات
التصدير من ناتج زراعة األنسجة.
اهلداف من استخدام تقنية زراعة األنسجة:
 -1إكثــار النباتــات خــال مــزارع األنســجة يمكــن أن حيقــق
:Rapid clone – Propagation
أ :True - to - type -النباتات املنتجة من نشــاط القمم املرستيمية،
تكون من الناحيــة الوراثية مطابقة متام ًا للنســيج األم املأخوذة منه القمم
املرســتيمية ،مما يؤدي إيل املحافظة عيل الصفات الوراثية  -وإنتاج نباتات
هبذه الكيفية إحدى مميزات التكاثر اخلرضي للمحافظة عيل السالالت.
ب »Clone« -ساللة :هي النباتات الناجتة بدون تغري وراثي من فرد،
بمعني أهنا ســالة من نبات واحد دون تغــر يف الصفات الوراثية ،أي أن
مجيع النباتات متشاهبة وراثي ًا.
ج :Rapid -بمعني ترسيع فرتة كل خطوة من خطوات زراعة األنسجة
ترتاوح من  6 -4أسابيع فقط.
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د -إنتاج أعداد كبرية يف فرتة قصرية:Mass production .
هـــ -تـبـــادل وحـفـــظ الـرتاكـيـــب الـوراثـيـــة (األنــواع):
:Germplasm Storage and exchange

 يمكن خالل زراعة األنسجة تبادل األصناف اجلديدة والقديمة بنيالدول ،دون اخلوف من انتشــار األمراض من الــدول املصدرة إيل الدول
املســتوردة ،فمث ً
ال ظهــور صنف جديــد يف منطقة أو دولة مــا ،قد تقف
إجراءات احلجر الزراعي واخلوف من انتشــار األمراض ،عائق ًا يف ســبيل
نرش هذا الصنــف ،ولكن عن طريق زراعة األنســجة يمكن التغلب عيل
هذا العائق.
 حفظ الرتاكيب الوراثية يعترب هدفا عظيام بالنسبة لعلامء الرتبية ،حيثيمكنه حفظ أنــواع معينة أو أصناف معينــة يف أنابيب حتفظ يف ثالجات،
إليقاف نموها حتى حيتــاج إليها يف عمليات الرتبيــة والتهجني املختلفة،
بدالً من زراعتها يف احلقل مبارشةً ،واملحافظة عليها يف احلقل يتطلب كثري ًا
من الوقت واجلهد فضال عن إمكانية فقدها يف أي حلظة ،بســبب الظروف
البيئية واحليوية يف احلقل.
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 إنتاج نباتات خالية من مسببات األمراض خاصة الفريوسية منها:Production of pathogens [mainly virus]- free plants

من املعــروف أن بعض النباتات التي يتم إكثارهــا خرضي ًا ،تكون عرضة
لإلصابة باألمراض الفريوسية ،والتي تنتقل من خالل وسائل اإلكثار ومن
أهم األمثلة -:البطاطس -الثــوم -الفراولة -وغريها .لذلك فمن خالل
مزارع األنســجة يتمم زراعة جزء صغري  0.5 - 0.2ملليمرت .هذا اجلزء
غالب ًا يكون خاليل من الفريوس حتى يف النباتات املصابة بالفريوس ،لعدم
احتوائه عيل أوعيــة  Vesselsوبطء حركة الفريوس يف املنطقة النشــطة.
والنباتات الناجتة من هذا اجلزء هي نباتات خالية من مســببات األمراض
وبذلك يمكن توفري ماليني الدوالرات التي تســتخدم يف استرياد شتالت
من مناطق باردة حيث ال ينمو الفريوس.
 إنـتـــاج العـــديد مــن املركبــات العضـويـــة واألمصــال:Pharmacology، Vaccines

كثري من النباتات الطبية والعطرية تنتج مواد عضوية ذات أمهية خاصة
طبيــة وصناعية مثل -:الدجيتالس  -الرحيان  -النعناع .حيث تزرع أجزاء
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منها إلنتاج نســيج الكالوس  Callusالذي نســتخلص منه املادة الفعالة،
بدالً من اللجوء إيل زراعة النبات(((.

ونصوص الرشع وقواعده تقرر حل مجيع األغذية واملطعومات املتخذة

من الزروع والثامر ،أيا كانت طريقة زراعتها واستنباهتا ،إال ما استثني منها
خلبث فيه ،أو لنجاسته ،أو الشتامله عىل رضر بمتناوله ،أو لورود نصوص
الــرع بتحريمه لعلة معينــة ،ومن النصوص الرشعيــة الدالة عىل ذلك،

ما ييل:

أوال :الكتاب الكريم :آيات منها:
قال تعاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(((.
قال سبحانه﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ﴾(((.

قال جل شأنه ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾(((.
((( د /وائل فتحي حسن :مبادئ التقنية احليوية الزراعية :زراعة اخلاليا واألنسجة النباتية،
أ.د.عالء هاشم الطائي :تقنية زراعة اخلاليا واألنسجة النباتية.
			

http://www.advisor-cs.org

((( من اآلية  4من سورة املائدة.
((( من اآلية  5من سورة املائدة.
((( من اآلية  157من سورة األعراف.
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قال عز من قائل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(((.
وجه الداللة من هذه اآليات:

أفادت هذه اآليات أن اهلل سبحانه أباح الطيب من األطعمة واألغذية،

وأما ما حرمه منها عىل هذه األمة فلخبثه أو نجاســته ،أو ألنه ذبح لغري اهلل
تعاىل ،أو إلرضاره بمتناوله ،ومن ثم فإن هذه اآليات تدل عىل إباحة مجيع

األطعمــة واألغذية بحســب األصل ،إال ما اســتثني من ذلك ملعنى

اقتيض حتريمه.

قال جل شأنه﴿:ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.
قال جل شأنه﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﴾(((.
وجه الداللة منهام:
معنى خلق لكم وسخر لكم :أي من أجلكم ولنفعكم ،وقيل :إن املعنى:
أن مجيع ما يف األرض منعم به عليكم ،فهو لكم ،وهاتان اآليتان تدالن عىل
((( من اآلية  145من سورة األنعام.
((( من اآلية  29من سورة البقرة.
((( من اآلية  13من سورة اجلاثية.
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أن األصل يف األشــياء التي ينتفع هبا اإلباحة حتى يقوم الدليل عىل احلظر،
وذلك ألن املآكل الشهية خلقت مع إمكان أال ختلق ،فلم ختلق عبثا ،فال بد

هلا من منفعة ،وتلك املنفعة ال يصح رجوعها إىل اهلل تعاىل الستغنائه بذاته،

فهي راجعـــة إلينا ،ومنفعتنا إما يف نيل لذهتا ،أو يف اجتناهبا لنخترب بذلك،
أو يف اعتبارنــا هبا ،وال حيصل يشء من تلك األمــور إال بذوقها ،فلزم أن

تكون مباحة(((.

ثانيا :السنة النبوية املطهرة:
روى أبو هريرة ريض اهلل عنه قال« :ما عاب رسول اهلل ﷺ طعاما قط،

كان إذا اشتهى شيئا أكله ،وإذا كرهه تركه»(((.

روى أبو هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :لوال بنو إرسائيل

مل خيبث الطعام ومل حينز اللحم» (((.
وجه الداللة منهام:

أفاد احلديثــان أن رســول اهلل ﷺ كان يأكل كل طعام قــدم إليه ،إذا
كان يشــتهيه ومل يكن حمرمــا عليــه ،وأن األصل أن كل مطعــوم مباح،
((( القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن .251/1
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1632/3
((( أخرجه مسلم يف صحيحه .1092/2
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إال مــا حــرم اهلل تعاىل عــى بني إرسائيل بســبب ظلمهــم وصدهم عن
سبيل اهلل تعاىل.
ثالثا :القواعد الفقهية :من هذه القواعد:
 -1قاعدة «األصل يف األشياء اإلباحة» (((.
 -2قاعدة «األصل يف الطعام احلل» (((.
ومقتيض إعامل هاتــن القاعدتني أن يكون كل طعام مباح ،إال ما ورد
نــص رشعي بتحريمه ملعنى فيه اقتىض ذلك ،فيحرم إعامال هلذا النص ،وما
سواه يبقى عىل أصل اإلباحة.
واألصل يف األغذية املعدلة وراثيا ،أهنا أغذية أباح الشارع تناوهلا قبل
التحوير ،ألهنا عبارة عن حماصيل زراعية مل يقل أحد بحرمة تناوهلا ،لورود
نصوص الرشع بإباحتها ،منها قول اهلل سبحانه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾((( ،وقوله
((( أبو املظفر السمعاين :قواطع األدلة يف األصول .63/2
((( ابن القيم :إعالم املوقعني .340/2
((( من اآلية  141من سورة األنعام.
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تع��اىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ﴾((( ،والفوم :وفقــا للراجح من األقوال هو احلنطة وما خيبز من
احلبوب((( ،فقد أباح الشارع األكل من الزروع والثامر عامة يف اآلية األوىل،
وأبــاح يف الثانية تناول البقل واخلرض واحلبــوب التي ختبز ونحوها ،وهذا
وغريه دليل عىل حل تناول هذه األطعمة ،أيا كانت طريقة زراعتها.
وحتوير هذه املزروعات وراثيا قد يكون هبدف حتقيق الوفرة يف الغذاء،
لغــرض التصدير إىل البالد التي تفتقر إىل هــذه املنتجات ،أو لتحقيق حد
الكفاية من هذه األغذية ،بالنسبة لبعض البالد التي تعانى من ندرة املوارد
الطبيعية أو قلتها ،ممــا ال جتد معه الوفاء بحاجة ســكاهنا ،أو للقضاء عىل
املجاعات التي تكتنف بعض املناطق يف العامل ،بسبب نضوب املاء أو فقدان
الرتبــة اخلصبة لزراعة املحاصيــل غري املحورة ،أو لوجود طبيعة قاســية
ال تنمو فيها الزراعات بالوسائل التقليدية ،وأيا ما كان اهلدف من التحوير
الوراثــي هلذه املزروعات ،أو طريقة زراعتها ،فليس ثمة ما يمنع رشعا من
((( من اآلية  61من سورة البقرة.
((( ابن منظور :لسان العرب .460/12
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زراعتها وتناول ناجتهــا بعد فحصه ،وتبني صالحيته لتناول اآلدميني ،فإذا
تبني رضره كان خبيثا ،فيحرم حينئذ استزراعه وتناوله واالجتار أو التعامل
فيه ،لقول اهلل تعــاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(((،
وقوله سبحانه ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾(((.
وهذه املزروعات املحــورة مل يثبت حتى اآلن مــن طرق موثوق هبا،
أهنــا ضارة باإلنســان أو احليوان أو البيئة ،أو مدى حجم الرضر الناشــئ
عنها ،وإنام املنع والتحذير من هذه املزروعات قائم عىل جمرد توقع أن ترض
باإلنســان أو احليوان أو البيئة ،وهذا التوقع وإن كان يقوم عىل أساس ،إال
أنه ال يكفى للقول بحرمة اســتزراع أو تنــاول هذه املزروعات أو التعامل
فيهــا ،ألن القاعــدة الرشعية تقىض بأن «اليقني ال يزول بالشــك» ،وهذه
املزروعات قبــل حتويرها ثبت باليقني إباحة تناوهلــا رشعا ،ومل يثبت بعد
حتويرها ما يقتىض تغيري حكم اإلباحة إىل احلرمة ،فبقيت عىل حكم اإلباحة،
استصحابا لألصل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

((( من اآلية  4من سورة املائدة.
((( من اآلية  157من سورة األعراف.
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مشـروع القـرار
اخلريطة اجلينية (اجلينوم) كشــف هدى اهلل البرشية إليه ،من شــأنه أن
حيقق هلم السعادة يف الدنيا ،ويرفع عنهم شقاء األمراض وألوائها ،فال جيوز
استخدامه للرضر ،أو تغيري خلق اهلل تعاىل ،وال يستعمل إال يف إطار ضوابط
يتحقق هبا رشع اهلل سبحانه.
واجلني وحدة تنبثق عن هــذه اخلريطة ،تعد خمزنا لكثري من املعلومات
املتعلقة بالكائنات احلية ،يمكن عن طريقه حتقيق كل نافع ،مأذون فيه رشعا،
من الفحص وتوقي األمراض والعالج منها ،وتأسيســا عىل ذلك :يرشع
التحوير الوراثي للحيوانات واحلرشات والنباتات واألشــجار ،ونحوها،
لتحقيق ما خلقت له ،وهو نفع اإلنسان خليفة اهلل يف أرضه ،وبحيث يراعى
يف التحوير أن ينضبط بضوابط الرشع ،وأن ال يرتتب عليه حمظور.
•

•

•
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أوال :القرآن الكريم:
ثانيا :كتب السنن واآلثار ورشوحهام:
 -1تلخيــص احلبري :أمحد بن عىل بن حجر العســقالين ،دار املعرفة،

بريوت.

 -2اجلامــع الصغــر :جالل الدين عبــد الرمحن الســيوطي ،مكتبة

مصطفى احللبى ،القاهرة.

 -3زاد املعاد :حممد بــن بكر بن أيوب الزرعي (ابــن قيم اجلوزية)،

مكتبة زهران ،القاهرة.

 -4سنن أبى داود :سليامن بن األشــعث السجستاين األزدي ،املكتبة

العرصية ،بريوت.

 -5ســنن الرتمذي :حممد بن عيسى بن سورة السلمى ،مطابع الفجر

احلديثة ،محص.

 -6سنن الدارقطني :عىل بن عمر الدار قطني ،دار املحاسن ،القاهرة.
 -7الســنن الكربى :أمحد بن احلســن بن عىل البيهقــي ،جملس دائرة

املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن.
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 -8سنن ابن ماجة :حممد بن يزيد القزويني ،دار الفكر العريب ،بريوت.
 -9سنن النســائي :أمحد بن شــعيب بن بحر النســائي ،دار البشائر

اإلسالمية ،بريوت.

 -10رشح النووي عىل صحيح مسلم :حييى بن رشف النووي ،املطبعة

األمريية ،بوالق.

 -11صحيح البخاري :حممد بن إســاعيل بن إبراهيم البخاري ،عامل

الكتب ،بريوت.

 -12صحيح مسلم :مسلم بن احلجاج النيسابوري ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت.

 -13عمدة القاري :حممود بن أمحــد العيني ،مكتبة مصطفى احللبى،

القاهرة.

 -14عون الباري :صديق بن حســن بن عــى القنوجي ،مطابع قطر

الوطنية ،الدوحة.

 -15عــون املعبــود :حممد شــمس احلق آبــادي ،املكتبة الســلفية،

املدينة املنورة.

 -16فتح الباري :أمحد بن عىل بن حجر العســقالين ،املطبعة السلفية،

القاهرة.
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 -17الفتح الرباين يف ترتيب مســند أمحد :رتبــه أمحد بن عبد الرمحن
البنا ،دار الشهاب ،القاهرة.
 -18جممع الزوائد :عىل بن أبى بكر اهليثمي ،مكتبة القديس ،القاهرة.
 -19املستدرك :حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،مكتبة املطبوعات
اإلسالمية ،حلب.
 -20مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -21املعجم الكبري :أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،الدار العربية
للطباعة ،بغداد.
 -22املوطأ برواية حييى الليثي عن اإلمام مالك بن أنس ،دار النفائس،
بريوت.
 -23نيل األوطار :حممد بن عيل الشوكاين ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة.
ثالثا :كتب الفقه اإلسالمي:
أ -كتب الفقه احلنفي:
 -1البحر الرائق :زين الدين بن نجيم ،وتكملته :لنجم الدين الطوري،
دار املعرفة ،بريوت.
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 -2بدائــع الصنائع :أبو بكر بن مســعود الكاســاين ،مطبعة اإلمام،
القاهرة.
 -3تبيــن احلقائــق :عثــان بن عــى الزيلعــي ،املطبعــة األمريية،
بوالق ،القاهرة.
 -4رد املحتــار :حممــد أمــن بــن عابديــن ،دار الكتــب العلمية،
بريوت.
 -5اهلدايــة :برهان الدين عىل بــن أبى بكر املرغينــاين ،ورشوحها:
فتــح القدير :كــال الدين حممد بن عبــد الواحد (ابن اهلــام) ،والعناية:
حممــد بن حممود البابــريت ،والكفاية :للخوارزمي ،مطبعــة إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
ب -كتب الفقه املالكي:
 -1الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي :يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن
عبد الرب ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض.
 -2كفايــة الطالب الرباين :عىل بن خلف املنويف ،ومعه حاشــية عىل
الصعيدي العدوي عليه ،دار الفكر ،بريوت.
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 -3منــح اجلليــل :حممد بــن أمحد بــن حممد بــن عليــش ،مكتبة
النجاح ،ليبيا.
 -4املقدمات املمهدات :حممد بن أمحد بن رشــد «اجلد» ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت.
جـ -كتب الفقه الشافعي:
 -1حتفة املحتاج :أمحد بن حممد بن بدر الدين (ابن حجر اهليثمي) ،دار
صادر ،بريوت.
 -2حاشــية إبراهيم الباجوري عىل رشح حممد بن القاسم الغزى ملتن
أبى شجاع ،مكتبة عيسى احللبى ،القاهرة.
 -3روضــة الطالبني :حييــى بن رشف النووي ،املكتب اإلســامي،
بريوت.
 -4زاد املحتاج :عبد اهلل بن حســن الكوهجــي ،إدارة إحياء الرتاث،
الدوحة.
 -5املجمــوع :حييى بــن رشف النووي ،مطبعــة التضامن األخوي،
القاهرة.
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 -6مغنى املحتاج :حممد بــن أمحد الرشبيني اخلطيب ،مكتبة مصطفى
احللبى ،القاهرة.
 -7املهذب :إبراهيم بن عىل الفريوز آبادي الشــرازي ،مكتبة عيسى
احللبي ،القاهرة.
د -كتب الفقه احلنبيل:
 -1الروض املربع :منصور بن يونس البهويت ،املكتبة السلفية ،القاهرة.
 -2الفتاوى الكربى :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،دار املعرفة ،بريوت.
 -3الفروع :حممد بن مفلح املقديس ،عامل الكتب ،بريوت.
 -4الــكايف :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املكتب اإلســامي،
بريوت.
 -5كشــاف القناع :منصور بن يونس البهويت ،مكتبة النرص احلديثة،
الرياض.
 -6مطالــب أوىل النهــى :مصطفى الســيوطي الرحيبــاين ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.
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هـ -كتب الفقه الظاهري:
 املحىل :عىل بن أمحد بن ســعيد بن حزم الظاهــري  -دار الرتاث -القاهرة.
رابعا :كتب التصوف واآلداب الرشعية:
 -1اآلداب الرشعية واملنح املرعية :حممد بن مفلح املقديس.
 -2إحيــاء علوم الدين :حممــد بن حممد الغــزايل ،دار الغد العريب -
القاهرة.
 -3قوت القلوب :أبو طالب حممد بن أبى احلسن عىل بن عباس املكي
 دار صادر  -بريوت.خامسا :كتب فقهية معارصة:
 -1الفتاوى اإلسالمية :موسوعة للفتاوى اإلسالمية الصادرة من دار
اإلفتاء املرصية ،طبع املجلس األعىل للشئون اإلسالمية  -القاهرة.
 -2قضايــا طبية معارصة يف ضوء الرشيعة اإلســامية :مجعية العلوم
الطبية اإلسالمية  -مطابع الدستور التجارية  -الطبعة األوىل 1421هـ -
األردن.
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سادسا :كتب علمية يف موضوعات متخصصة:
 -1أساســيات يف الوراثة :د .عدنان حســن حممد العذارى  -الطبعة
الثانية 1987م -املوصل.
 -2االستنساخ بني العلم والدين :د .عبد اهلادي مصباح ،اهليئة املرصية
العامة للكتاب  -القاهرة
 -3اجلنني املشــوه واألمراض الوراثية :د .حممد عىل البار  -دار القلم
 دمشق. -4عرص اجلينات :م.ط .عبد الباسط اجلمل  -دار الرشاد  -القاهرة
 -5العالج باجلينات بني احلقيقة واخليال :م.ط .عبد الباسط اجلمل -
اهليئة املرصية العامة للكتاب  -القاهرة.
 -6الوراثــة واإلنســان :د .حممد الربيعي  -سلســلة عــامل املعرفة -
الكويت.
سابعا :أعامل الندوات واملؤمترات:
 -1أعامل ندوة اإلنجاب يف ضوء اإلسالم :سلسلة مطبوعات املنظمة
اإلسالمية.
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 -2أعامل ندوة االنعكاســات األخالقية لألبحــاث املتقدمة يف علم
الوراثة :نرش املنظمة اإلســامية للرتبيــة والعلوم والثقافة (إيسيســكو)
بالرباط  -املغرب ،ومجعية الدعوة اإلسالمية العاملية  -طرابلس  -ليبيا.
 -3أعامل ندوة التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية يف القرن املقبل
رابطة اجلامعات اإلسالمية وجامعة اإلمارات العربية املتحدة 1997م.
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املقدمة

7

املبح��ث األول :حقيق��ة اجلين��وم البش��ري وحم��اوالت اكتش��افه وفوائ��د

11

وخماطر استخدامه

املطلب األول :حقيقة اجلينوم البرشي وحماوالت اكتشاف خريطته

11

الفرع األول :حقيقة اجلينوم البرشي( :املجني) البرشي

11

الفرع الثاين :حماوالت العلامء اكتشاف اخلريطة اجلينية

14

املطلب الثاين :أهداف املرشوع

15

املطلب الثالث :الفوائد املتغياة من دراسة اجلينوم

20

املطلب الرابع :خماطر من استخدام اخلريطة اجلينية

24

املطلب اخلامس :موقف الرشيعة اإلســامية من اســتخدام اخلريطة
28

اجلينية فيام يرض بصاحبها معنويا أو ماديا
املبحث الثاني :حقيقة اجلني ومكوناته

31

املطلب األول :حقيقة اجلني ،وعمله ،وموضعه من اخللية

31

الفرع األول :حقيقة اجلني ومكوناته

31

الفرع الثاين :عمل اجلني يف نواة اخللية

43
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املطلب الثاين :استخدامات اهلندسة احليوية

45

الفرع األول :املسح اجليني الوقائي

45

الفرع الثاين :الفحص اجليني قبل الزواج

46

الفرع الثالث :فحص اخلاليا اجلنسية قبل النقل إىل الرحم

46

الفرع الرابع :تشخيص األمراض الوراثية يف اجلنني

48

الفرع اخلامس :موقف الرشع من املسح أو الفحص اجليني

49

الفرع السادس :ضوابط إجراء الفحوص اجلينية وغريها

52

الفرع السابع :حتسني النسل وراثيا

59

الفــرع الثامــن :موقف الرشيعــة من حتســن النســل باالختيار أو
االنتخاب اجليني

63

املقصد األول :اختيار األزواج احلاملني لصفات وراثية مرغوبة

65

املقصد الثاين :اختيار جنس اجلنني

71

املقصد الثالث :االستنساخ اجليني للمصطفني جينيا

78

الفرع التاسع :العالج اجليني

81

الفرع العارش :التداوي بأدوية معاجلة جينيا

89
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الفرع احلادي عرش :استخدام العالج اجليني يف األدواء

90

املقصد األول :حكم التداوي من األمراض والتشوهات اجلينية وغريها 91

املقصد الثاين :ضوابط العالج اجليني

92

الفــرع الثاين عــر :نقل اجلينات الســليمة إىل املريــض من غريه أو 103

استنساخها معملي ًا
املقصد األول :نقل اجلينات السليمة إىل املريض من غريه

103

املقصد الثاين :استنساخ اجلينات معملي ًا

111

الفرع الثالث عرش :إنشاء بنوك حفظ اجلينات

112

الفرع الرابع عرش :طرق أخري للعالج اجليني

115

املقصد األول :التداوي بأجزاء احليوانات والفريوسات املحورة جينيا 115
املقصد الثاين :مدى إمكان التداوي بأجزاء احليوانات والفريوســات 119

املحورة جيني ًا
املقصد الثالث :حكم حتوير احليوانات ونحوها جيني ًا

120

املقصد الرابع :التداوي بأجزاء اخلنزير املحورة جيني ًا

124

املقصد اخلامس :التداوي بأجزاء سائر احليوانات املحورة جيني ًا

135
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الفرع اخلامس عرش :التحوير الوراثي يف املزروعات واملغروسات

145

الفرع السادس عرش :زراعة األنسجة

151

مشروع القرار

............................................................................................................

165

قائمة املصادر

............................................................................................................

166

.......................................................................................................
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قائمة احملتويات
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