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حكام المتعلقة بالخاليا الجزعية المستخرجة من دم الحبل السرى دراسة األ
 فقهية طبية

 نوره بنت عبد هللا بن محمد المطلق

قسم الفقه، بكلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد  ندس ودعاإل اإلود،مية، الممل دة 
 العربية السعاإلية.

  Naalmotlaq@imamu.edu.sa: االلكترونى البريد

 :الملخص

يخلص هداا الححدو هيفد ل  لدا نيداا االاب الوايدة هاالكدام الفقفيدة الم علقدة 
بالخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحال السري، هق  اع م ت المنفج الاصفي 

الخ،يدددا ال حليلدددي المقدددالا،  هقددد  الددددة هدددال ال لاودددة  لدددا الن دددا ج ال اليدددة: 
مدس الحادل السدري  الجاعية المس خرجة مس الحال السري  هي ا،يا تس خرج

بع  الاالإلة، ههي مس أنسجة الجسدم تسد ويأ أا ت  داور هتالد  ا،يدا مشدانفة، 
همددس ااا دد ها أنفددا تعوددي اااددة أندداان الخ،يددا هاانسددجة، هتحددل محددل الخ،يددا 
المدددابة أه ال ددي تاقفددة ه ا ففددا اددي جسددم اإلنسدداا هزلدد  بوريددة االودد  لان 

خ،يددا اددي  عدداإلة نندداب ا،يددا الدد م الماضددعي هالحقددس الاليدد ي، هتسدداهم هددال ال
هالجفاز المناعي للمرضا المدانيس بدممرا  الد م، هيع ادر إلم الحادل السدري 
أل  المداإلل الحياية الغنية بالخ،يدا الجاعيدة مهلده مهدل نخدان العادم، هالد م 
المحفددد  إلن ددداج الخ،يدددا، همدددس مميددد ات هدددال الخ،يدددا أنفدددا أهليدددة، هقددداإللة علدددا 

ل م، هأنفا ال تفاجم مدس جفداز المناعدة ادي الجسدم، هيمكدس ال وال  لا أناان ا
االل فاظ نفا م ة طايلة هقيل يمكدس االل فداظ نفدا  لدا ااند  امدا زادرل بعد  

 ااطحاب.
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هيمكددس لددداله هددال الخ،يددا االن فددان نفددا، هادداا يمكددس لغيددرل اددي لددا  تارعدده 
بة مس غيرها، نفا، اما أا ااإلهية المدنعة مس هال الخ،يا أكهر اعالية هافا

هال يافددر لددي مددانأ نددرعي مددس اودد خراج هددال الخ،يددا مددس الحاددل السددري بعدد  
ماااقة الاال يس هإزنفما، هاالو فاإلة منفا اي اابحاث هالع،ج، أمدا اود خ امفا 
اددي ااإلهيددة افددي لددا  العددرهلة هتعددال ال دد اهي بالمحدداظ  زا غلدده علددا الاددس 

 الشفاب نفا.

اداا بالغدا عداق، أه هليده الشدرعي القدا م علدا  هيمل  صاله هدال الخ،يدا  زا
هالي ه هالنا ر اي أمالل بما يعاإل عليه بالمنفعة اإلزا للوايه اي اود خ امفا 
لل  اهي لنفسه أه هليه، هاإلزا لآلاريس بال درل ايفا اي لدا  لغا ده عنفدا، 
هيجاز للمري  نراب الخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة مدس إلم الحادل السدري امدا 

نيددأ هددال الخ،يددا  زا ادداا علددا هجدده يمكددس مددس االن فددان نفددا، هال يجدداز  يجداز
الم دداجرة نفددال الخ،يددا عمدد، بالقاعدد ة الشددرعية ودد  الددالا أ، هلمددا اددي زلدد  مددس 

 ام فاا أععاب اإلنساا هأنسج ه، هاو غ،  لاج ه هاقرل. 
ألكددام  -آلاب طايددة -الحاددل السددري  -الخ،يددا الجاعيددة الكلماااا الماتاحيااة  

 قفية.ا
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The Judgements of Contentious Issues of the 

Adornment of Eyebrows: A juristic Study 

Norah bint Abdullah bin Mohamed Al-Mutlaq 

Department of  Fiqh, College of Sharia, Al-Imam 

Muhammad Ibn Saud , Islamic University , Kingdom of 

Saudi Arabia. 

Email: Naalmotlaq@imamu.edu.sa   

Abstract: 

The present study aims at explaining some of the juristic 

contentious issues related to the adornment of eyebrows. 

It adopts the comparative, analytical, descriptive 

approach. It reaches the following conclusions. The 

juristic contentious issues are the new occurrences on 

which no Quranic text, hadith, scholarly consensus, 

previous independent reasoning has been found and these 

new occurrences need juristic judgments. Eyebrows are 

the two bones above the eye with hair and flesh. Among 

the contentious issues related to the adornment of 

eyebrows is the piercing of eyebrows. It means to insert a 

piece of jewelry in the eyebrow after being pierced; 

usually this happens without anesthesia. Piercing is 

permissible on condition that this is not done to imitate 

rejecters of faith or wicked persons when piercing is a 

wide spread habit by them. Piercing is permissible also 

when it does not lead to any health risks sooner or later. 

Among the contentious issues is the tattoo of the eyebrow. 

This is done through stitching the skin with a needle and 

the like until blood flows, then filling that site with kohl 

or any other color. Tattoos are forbidden and its many 

forms and names, such as dermographic coloring, the 
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technique of arching eyebrows called micro-blooding, 

micro-blading, micro-feathering, or micro-shading. 

Specialists report that the course of action in this 

technique is to color the surface layer under the skin with 

needles, or to use fine blades to penetrate the skin. These 

techniques refer to what jurists mean by tattoo in the 

linguistic and juristic sense of the word. 

Another contentious issue is bleaching, which is the 

coloring of the eyebrow as the color of the skin, whether 

by chemical dyes or by laser. The researcher argues that 

the dispute among contemporary scholars is related to 

bleaching through chemical dyes. As for laser bleaching, 

it is not permissible because it leads to the loss of eyebrow 

hair, as reported by doctors. So the judgment of laser 

bleaching is like the judgement of the forbidden plucking 

of eyebrows. 

As for drawing and printing with dye colors and pens on 

the skin of the eyebrow, it is permissible on condition that 

it does not touch the eyebrow hair in order to draw and 

delineate it, and on condition that the dye does not cause 

any health risks 

Keywords: Juristic contentious issues - adornment of 

eyebrows- bleaching- tattoos of eyebrows. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

 أهمية البحث 

الجمددأ ندديس الددرأي الشددرعي الفقفددي هالددرأي  تاددرز أهميددة هدداا الماضددان اددي
الواددي لددا  الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم الحاددل السددري ، هبيدداا أهددم 
 الن ا ج ال ي تاصل  ليفا الوه اي هاا الشما هبياا لكمفا الفقفي الشرعي.

 : األهداف

  نياا ااهميدة الوايدة ال ايدرة للعد،ج بالخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة مدس
 السري. إلم الحال

  نيدداا االكددام الشددرعية ال ددي ت علددا بالخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجه مددس
 إلم الحال السري .

 :الدراساا السابقة

 : عيةذا الجوجدا رسالتين تناولت الخالي

بعندااا االعد،ج   جامعة اإلمام محم  ندس ودعاإل اإلود،ميةبااهلا :  -1
إللجدة الد ا الال ادي ( ههدي لودالة مق مدة لنيدل   إللاوة اقفيدة بالخ،يا الجاعية

هدد 1429ن لية ننة عاد    ندس علدا القعياد  الغامد ي ادي عدام  الفقه للحالهة:
1430 

هالق ل المشد ر  ، في  هو،وة ادا  هق  ان ملة الروالة علا مق مة هتم
الخ،يددددا مددددأ الحالهددددة هددددا المولدددده السددددابأ اددددي الفدددددل ااه  ههددددا بعنددددااا: 

و السدابأ مدس الفددل الجاعية مس المشيمة هالحادل السدري بعد  الداالإلة هالمححد
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هالحادددل السدددري هالسدددا ل  لكم الخ،يدددا الجاعيدددة مدددس المشددديمةاا:الهالدددو بعندددا 
 .اامنياوي

ألكام الخ،يدا الجاعيدة إللاودة اقفيدة اأما الروالة الهانية افي بعنااا  -2
لودالة علميدة تقد م   ههدي     المد لهنلل ا ال عا  اإلله نس م لهن نس عا،ا

نفدددا الم لددد  لنيدددل إللجدددة الددد ا الال ادددي الفقددده مدددس قسدددم الفقددده هأصددداله بجامعدددة 
وددددنة  -ندددد ال اندددداز  نددددايليا للنشددددر هال ازيددددأ   الملدددد  وددددعاإل ههددددي موااعددددة

هدددددد هالحالدددددو تنددددداه  مدددددداإلل الخ،يدددددا الجاعيدددددة مدددددس ال  لدددددة 1432 -2011
أه الملقحددة  ة اددي مشدداليأ أطفددا  اانانيددهالخلايددة للاايعددات الملقحددة الفا عدد

اوددددد خراج الخ،يدددددا الجاعيدددددة مدددددس ااجندددددة الحشدددددرية  عمددددد ا لفددددداا الغدددددر  ،أه
أه الحددددددا  عليفدددددا عدددددس طريدددددا االو نسدددددا   المجفعدددددة عمددددد ا أه تلقا يدددددا،

المعاهضددة علددا الخ،يددا اددال  زاددر لكددم ه  الع،جددي، أه مددس أنسددجة الجسددم،
 الجاعية نيعا هنراب.

طاية اقفية م علقة بالخ،يا الجاعية عماما، هزلد  ادي  اهج ت بحاو   -3
الححددداث المنشدددالة ادددي مددد تمر الفقددده الوادددي الهددداني المقدددام ادددي جامعدددة اإلمدددام 
محمدددد  نددددس وددددعاإل. هلددددم أجدددد  عيمددددا اطلعددددة عليدددده مددددس تعددددر  مددددس الحددددالهيس 
الشرعييس لأللكام الم علقة بالخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري 

 بشكل ااص.
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 منهج البحث 

مدددس  اطايددد  فدددامعراب ا المدددنفج الم حدددأ هدددا تددددال المسدددملة تددددالا إل يقدددا 
 ،وددددم نيدددداا ال  ييدددد  الشددددرعي لفددددا، ليددددو الفاا دددد  هالمعددددال هالمنددددااأ هالادددد ا ل

ههددددا المددددنفج االودددد قرا ي  ل دددد ام بمددددنفج الححددددو الفقفددددي الم حددددأ اددددي زلدددد الاه 
 .ال حليلي

 ضابط موضوع البحث 

الجاعيدة المسد خرجة مدس االكدام الفقفيدة للخ،يدا الححدو علدا  قددرها 
، هلعددل اإلضددااة إلم الحاددل السددري، هاودد عماالتفا اددي المجدداالت الع،جيددة اقدد 

اددي الححددو تشددمل المعددام،ت الماليددة اددي ننددا  الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة 
 مددس إلم الحاددل السددري مددس ليددو الم دداجرة نفددا، هها فددا للغيددر، هالاصددية نفددا،

هادال  ألكدام ام نددان  أ ال اداة لمدس عجد  عدس إلادأ  يمدة لفافدا،هإلاد ههقففدا،
الجفددات زات الدددلة مددس  عودداب الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم الحاددل 

 السري.
 تقسيماا البحث 

 .ادا  هااتمة ألبعةهق  تم تقسيم الححو  لا مق مة 

 .أما المق مة : اق  ان ملة علا أهمية الماضان هواه اا يالل

ماهيدددة الخ،يدددا الجاعيدددة المسددد خرجة مدددس إلم الحادددل  :ااه  الفددددلهأمدددا 
السددري، هااا دد ها، هممي اتفددا، هال ااددل علددا   همدد ح تاااقدده مددأ لفدد  هددال 

 الخ،يا.
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 مباحث  أربعةفيشتمل على 

 .المححو ااه : ماهية الخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري 

الجاعية المس خرجة مس إلم الحال  المححو الهاني: ااا   هممي ات الخ،يا
 ، هصال مس ال  اهي نفا.السري 

المسدد خرجة مددس الحاددل  المححددو الهالددو: لكددم اودد خراج الخ،يددا الجاعيددة
 .السري، هال  اهي نفا

 الخ،يدا الجاعيدة لفد علدا   همد ح تاااقده مدأ  : ال اادلرابدأالمححو ال
 .المس خرجة مس إلم الحال السري 

 االكدام الفقفيدة لاندا  الخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة مدس: الهداني الفددل.
 :  هيشمل امسة محالوالحال السري  إلم

المسدد خرجة مددس إلم الحاددل  المححددو ااه : ماهيددة ننددا  الخ،يددا الجاعيددة
 . السري 

المححو الهاني: تخ يس الخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السدري 
 اي ننا  الخ،يا . 

الاقد  علدا الخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة مدس إلم الحاددل المححدو الهالدو: 
 .السري 

المححو الرابدأ: الاصدية لد اأ ت دالي  لفد  الخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة 
 مس إلم الحال السري.

لخ،يددا االمححدو الخدام : إلادأ ال اداة لمددس ال يسد ويأ إلادأ ت دالي  لفد  
 . الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري للان
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الخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة ب الم علقدة: المعام،ت الماليدة لوالفدل الها
 مس إلم الحال السري.

 : محالو ةو هيشمل 

 .عية المس خرجة مس إلم الحال السري المححو ااه : نراب الخ،يا الجا

 .ية المس خرجة مس إلم الحال السري المححو الهاني: نيأ الخ،يا الجاع

عيدددة المسددد خرجة مدددس إلم الحادددل جاالمححدددو الهالدددو: الم ددداجرة بالخ،يدددا ال
 .السري 

 .المححو الرابأ: هحة الخ،يا الجاعية للغير باع حالها محالة النفأ

المححددو الخددام : الاصددية بالخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم الحاددل 
 . السري 

المححددددو السدددداإلل: هقدددد  الخ،يددددا الجاعيددددة المسدددد خرجة مددددس إلم الحاددددل 
 .السري 

االم نددان اددي الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم : ألكددام رابددأالفدددل ال
 .الحال السري 

 هيشمل و،وة محالو :

 عودداب الخ،يددا الجاعيدة المسدد خرجة مددس  المححدو ااه : لادد  المشدفا 
 إلم الحال السري اصحانفا. 

المححددو الهدداني: لادد  هلددي اامددر  عودداب الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة 
 .مس إلم الحال السري للغير
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لادد  هالدد  المالدداإل المدددا  بددممرا  هلاويددة أه غيرهددا الهالددو:  المححددو
 .أاا الخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحال السري مأ ق لته علا زل 

أما الخاتمة : ا ش مل علا أهدم الن دا ج ال دي تدم ال اصدل  ليفدا مدس اد،  
 . الححو

بده، اوم    أا يااقني عيه للداا  هأا يعددمني مدس ال لدل، هأا ينفدأ 
 هيجعله االدا لاجفه ال ريم.
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  ماهيااة الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان الحباال الساار  لاصاال األو ا
 وفوائدها ومميزاتها، والتوكل وحاظ الخاليا الجذعية.

 مباحث   أربعةو تحته 

 المححو ااه : ماهية الخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري. 

هممي ات الخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال المححو الهاني: ااا   
 السري.

المححدددو الهالدددو: لكدددم اوددد خراج الخ،يدددا الجاعيةالمسددد خرجة مدددس الحادددل 
 .السري، هال  اهي نفا

 .: ال اال هلف  الخ،يا الجاعيةرابأالمححو ال
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المبحااث األو     ماهيااة الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان دم الحباال 
 السر .

الخدداب هالدد،م هالحددرل المع ددل أصددل هالدد  يدد   علددا الخليااة فاال الل ااة   
 تعري الشيب مس الشيب.

ليدة النحدل ههدا ني فدا الداي اوتطلق فل الل ة علاى عادم معاانل منهاا   
ههي ال ي الة مدس تعأ العسل عيه، هيولا علا الناقة ال ي الية للحله، 
الناقدددة يولددا علدددا  ههلدد ها نابحددده أه ماتدده اسددد  ل نالددد  غيرهددا هال ترضدددعه، 

المولقدة مددس عقددا  ترعددا ليدو نددابت، هيولددا علددا السدفينة ال ددي تسددير مددس 
 .(1اغير م،ظ ، هالمرأة ال ي الزهج لفا هال أهالإل

مدددس ندددحه مدددس ليدددو الشدددكل  اهأقدددر  هدددال المعددداني اليدددة النحدددل لمدددا ايفددد
 .(2اي بالخ،يا اإلنسانيةالااهر 

، صدغيرة الحجدم هل ة ننياا االياب مس نحات أه لياااوفل االصطالح  
 .(3اال ترح بالعيس المجرإلة عامة

هت مل  الماإلة الحية للخلية هها الارهتح،زم مس النااة هالسي اب،زم هغشاب 
 .(4اب،زمي يحي  نفا

                                                 
، القدددامال المحدددي  للفيدددرهز آبددداإلي 241-14/240انادددر: لسددداا العدددر  الندددس منادددال  (1ا

 ، ماإلة     ه1/254،  المعجم الاوي  1280ص
 .24انار: ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية  للم لهن ص (2ا
 .20، ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص1/254انار: المعجم الاوي  (3ا
 .1/254انار: المعجم الاوي   (4ا
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مدددس  النخلدددة هغيرهددداادددي اللغدددة ودددا  هدددا نسدددحة  لدددا الجدددان، ه والجذعياااة  
 .(1ااانجال

 االخ،يا الجاعية أصل الخ،يا ال ي ت فرن عنفا.

، ا،يدددا أهليددددة غيدددر م شددددكلةالماهاااوم االصااااطالحل للخالياااا الجذعيااااة  
تس ويأ اي  رهل معينة أا تاالي االنقسام هال  داور هتج يد  نفسدفا، ل عودي 

 ، هالخ،يددا عدد،ت، ها،يددا ال اددعأي نددان مددس الخ،يددا الم خددددة اخ،يددا ال
  .(2االعداية، هالخ،يا الجل ية هغيرها

هددي   المسااخرجة ماان الحباال الساار   (stem cell) الخاليااا الجذعيااة
ددددري بعدددد  الدددداالإلة افددددي ليسددددة أععدددداب،  .(3ا،ا،يددددا تسدددد خلص مددددس الحاددددل الس 

هليسدددة نددد مه هل نفدددا مدددس أنسدددجة الجسدددم هتسددد ويأ أا ت  ددداور، هتالددد  ا،يدددا 
 .(4امشانفة لفا

السدددري نسددديج ينفددددل زاتيدددا ادددي االددداا  الواي يدددة إلها الحاجدددة هالحادددل 
 لل  ال الجرالي.

ا م الحال السري ها ال م الاي يحقا اي الحال السري للالي  بع  الداالإلة، 
الد م هنادام المناعدة ادي  هها غني بالخ،يا الجاعية ال ي هي أوال مكانات

                                                 
، القدامال المحدي  8/45، لساا العدر  437/ 1انار: معجم مقايي  اللغة النس االل  (1ا

 ، ماإلة ج ز ن.1/113، المعجم الاوي  708ص
هعيده اهلد ات ليايدة( هاود ا ل فا    24انار: ألكام الخ،يا الجاعية، إللاودة اقفيدة ص (2ا

 .فل اي ال دالا،يا أهلية غير م شكلة اانه أو
 http://islamqa.inf/ar/ref/108125انار:  (3ا
 .195انار: الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص (4ا
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الحاددل الم دددل  هيدد م تجميعدده محانددرة بعدد  ادددل المالدداإل عددس جسددم اإلنسدداا.
 .(1ابسرته

هالحال السري ت دايس يشدحه الحادل، يددل الجنديس إلاادل الدرلم بالمشديمة، 
هيح ددداي علدددا ندددريانيس ههليدددد  هالددد ، يحمدددل الشددددريناا الددد م المحمدددل ننددددااتج 
االل دددددرا  مدددددس الجنددددديس  لدددددا المشددددديمة، هيحمدددددل الاليددددد  الددددد م المح ددددداي علدددددا 

 م  لا الجنيس.ااكسجيس هالمااإل الغاا ية هالاالإل مس إلم اا
هعندد ما يالدد  الجندديس يقددام الوايدده بقوددأ الحاددل السددري بكددل عنايددة، مددأ 

ودن يم رات مدس بودس المالداإل،  5مراعاة القوأ علا مسااة ال تقل عس لاالي 
ل هأععاؤل ااارح بالا ا   ال ي اانة تقدام  هليناا  تقام ل  ا المالاإل هاا

الم حقدددي مدددس الحادددل السدددري ادددي نفدددا ادددل مدددس المشددديمة هاام، هي سددداق  الجددد ب 
 أيام تالاا أورا يعرل باوم السرة تحقا طا  العمر. 10-7العاإلة ا،  

هقدد  تمكددس الحددالهاا مددس اودد خراج الخ،يددا الجاعيددةا م عدد إلة القدد لة( مددس 
الغشدداب المددحوس للحاددل السددري، ليددو هجدد ها زلدد  الغشدداب غنيددا نفددال الخ،يددا 

هاوددعا ل،ودد فاإلة مددس هددال ااجدد اب اإلنسددانية النفيسددة، ههدداا مددا ي دديب أاقددا طايددا 
 اي الاقة الاي ااا مدير هال ااج اب  لا ولة النفايات.

هإلم الحاددل السددري يمكددس أا يدداار نفدد  النددان مددس الخ،يددا الجاعيددة ال ددي 
((، لدداا قددام Bone Marrowت دداا الدد م هال ددي ين جفددا النخددان العامددي ا
  .(2ااي ننا  ااصة بال م العلماب ن جميأ إلم الحال السري ه تخ ينه

                                                 
لعدد،ج اامددرا  الخويددرة ، ماقددأ طفالددة، صددحة  اناددر: مقددا : نندد  الدد م الحاددل السددري..زايرة  (1ا

الوفددل، همقدددا  نشدددمة نندددا  إلم الحادددل السدددري للددد ا الة هنددد  الحميددد اا مددد يرة ننددد  الددد م االو شدددالية 
 أمرا  ال م، مس شفا المل  عيدل ال خددي.

، هاناددر: ألكددام الخ،يددا الجاعيددة إللاوددة اقفيددة  5http://islamqa.inf/ar/ref/10812اناددر:  (2ا
 .171-170ص

http://islamqa.inf/ar/ref/108125
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المبحااث النااانل  فوائااد وممياازاا الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان دم 
 ، وصور من التداو  بها.الحبل السر  

  ثالثة مطالبوتحته 

المطلااااب األو   فوائااااد الخاليااااا الجذعيااااة المسااااتخرجة ماااان دم الحباااال 
 السر .

 منفا:للخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحال السري ااا   جمة 

،ج الخلداي ند   العد،ج عتس خ م الخ،يدا الجاعيدة عيمدا يعدرل بدال -1
العاإلي الاي ي عمس أإلهية همااإل ايميا يدة، هالعد،ج الخلداي هدا  يجداإل ا،يدا 

جسدددم تعمدددل ل عددداي  نقدددص معددديسه ليدددو  ا هندددا  الع يددد  مدددس اامدددرا  لل
الر يسددددي تعودددل الا ددددا   الخلايدددة هتحوددددم  وددداافاهاالعددد ،الت ال دددي يكدددداا 

اددي العدد،ج علددا  أنسددجة الجسددم، هتقددام ا ددرة االودد فاإلة مددس الخ،يددا الجاعيددة
اااة أناان الخ،يدا هاانسدجة مهدل ا،يدا القلده،  علا أا تعوياع حال ق لتفا 

هال ا ، هال لا هال م، هالعاامه اعن  تاار هال الخ،يا اإنفا تحل محل الخ،يا 
المددددددابة، أه ال دددددي تاقفدددددة ه ا ففدددددا هزلددددد  بوريقدددددة االوددددد  لان الماضدددددعي، 
هبوريقددة الحقددس الاليدد يه هليددو أا الودده الحدد يو عجدد  عددس عدد،ج الع يدد  

اددإا الخ،يددا الجاعيددة هددي اامددل بعدد    وددححانه هتعددالا اددي مددس اامددرا  
 .(1اع،ج هال اامرا 

                                                 
، بحددددو 103انادددر: الخ،يدددا الجاعيدددة، ناددددرة علميدددة بحهيدددة، بحددددو إل. صدددالب ادددريم ص (1ا

، العددددد،ج بالخ،يدددددا 13ي صه لخ،يدددددا الجاليدددددة ، بحدددددو إل. محمددددد  زهيدددددر القدددددابا عريددددد  ال
 .96الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص
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تسدددداهم اددددي  عدددداإلة نندددداب ا،يددددا الدددد م هالجفدددداز المندددداعي للمرضددددا  -2
 المدانيس بممرا  ال م االلاايميا اورطاا ال م( هاانيمياب.

تسددددددد خ م ادددددددي عددددددد،ج أمدددددددرا  ااعددددددددا  االشدددددددلل الددددددد ماغي،  -3
 .(1امرا هال هايمر، هغيرها مس اا

يع اددددر إلم الحاددددل السددددري ألدددد  المددددداإلل الحيايددددة الغنيددددة بالخ،يددددا  -4
الجاعية مهله مهل نخان العام، هال م المحف  الن اج الخ،يا الجاعية، هتمتي 

 يددة المنشددم، مقالنددة بالخ،يددا الجاعيددة اأهمي دده الل اا دده علددا ا،يددا جاعيددة ن 
 ج يدد  الددااتي  هاالنقسددام لفددا القدد لة علددا الاالماجدداإلة اددي نخددان العاددم هالدد م 

هال ميددد   لدددا ا،يدددا أادددرح أكهدددر تخدددددا ادددي ه ا ففدددا اخ،يدددا الددد م هالقلددده 
 .(2اة هغيرهايهالخ،يا العدا

  

                                                 
 http://islamqa.inf/ar/ref/108125انار:  (1ا
 مس مقا  عس الخ،يا الجاعية اي الحال السري، االو خ ام الحالي هال ح يات المس قالية  (2ا

Cord blood Stem Cells  
 مس ماقأ الخ،يا الجاعية ااهلبية

www.eurostemcell.org 
ة ننددد  الددد م االو شدددالية همدددس مقدددا  نشدددمة نندددا  إلم الحادددل السدددري للددد ا الة هنددد  الحميددد اا مددد ير 

 أمرا  ال م، مس شفا المل  عيدل ال خددي.
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المطلااب النااانل  ممياازاا الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان دم الحباال 
 السر .

 للخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري ممي ات مس أهمفا:

الخ،يا الجاعية ال ي تشدكل الد م هال دي يد م ال قاطفدا مدس إلم تع ار  -1
الحال السري ا،يا أهلية تاج  بشكل لومي اي النخان العامدي، ههدي قداإللة 
علا ال وال  لدا اانداان اله،ودة مدس ا،يدا الد م: ا،يدا الد م الحمدراب، ها،يدا 

م الحادددل الدد م الايعدداب، هالددددفا ب، امددا أا للخ،يددا الجاعيدددة المددماازة مددس إل
 .السري  مكانية ت ايس أناان أارح مس ا،يا ال م

أنفددا التفدداجم مددس قاددل جفدداز المناعددةه هزلدد  لسددرعة توالهددا  لددا  -2
 .(1الالة اال تحاي ية(

أا الحادددل السدددري مدددد ل غندددي بالخ،يدددا هقددد  يددددل عددد إل الخ،يدددا  -3
 ملياا الية.200ال ي ت اا منه  لا 

عامددددا، همددددس  25 أنفددددا يمكددددس االل فدددداظ نفددددا  لددددا مدددد ة تدددددل  لددددا -4
 .(2اااطحاب مس زار أنه يمكس االل فاظ نفا هتخ ينفا م ح الحياة

                                                 
 مس مقا  عس الخ،يا الجاعية اي الحال السري، االو خ ام الحالي هال ح يات المس قالية  (1ا

Cord blood Stem Cells  
 www.eurostemcell.org                   مس ماقأ الخ،يا الجاعية ااهلبية

 http://islamqa.inf/ar/ref/108125انار:   (2ا
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ممرا  هيمكندده بداقد  الداي قدد  يددا   أنفدا ليسدة نااعدة لدددالافا -5
اإلو فاإلة منفاه نل يمكنه ال ارن نفا لغيرل، هق  او عمل زل  بالفعل اي ع،ج 

 لعامي الخويرة.ن ي، ناجحا لعملية زلاعة النخان ا ةانه ا لاالت مرضية 

أنفدددا مدددس الناليدددة الوايدددة تعددد  نددد ي، عدددس ال ادددرن بااععددداب ليدددو  -6
يمكددس  عددداإلة ننددداب الخ،يدددا ال الفدددة للمدددري ، عحالنسدددحة لددددالافا افدددي موابقدددة 
تمامددا لخ،يددال افددا المن فددأ الاليدد  الموددانا، ه أمددا أاددراإل عا ل دده ا  ددراهظ نسددحة 

م أمددددرا  مع يددددة % بشددددر  أا ال يكدددداا عندددد  اا40% ه25ال وددددانا ندددديس 
أه اايدد ز، لدداا الندد  مددس  جددراب احاصددات لدد م اام قاددل أاددا  كال ادد  الابددا ي،

 .(1اتل  الخ،يا هتجميعفا

او خ،ص الخ،يا الجاعية مس إلم الحال السري وفل هادالي مدس  -7
 المخاطر.

 إلم الحال السري لاضر هاالي عن ما ي م االل ياج  ليه. -8

لدا لد  اايدر مدس  ال يح اي إلم الحال السري علا أهلام هها اا   -9
 الفيرهوات.

ي اددددي عمليددددات الدددد لن أاعددددل مددددس  م الحاددددل السددددر لددددتقاددددل الجسددددم  -10
الخ،يددا الجاعيدددة الحالغدددة ودددااب أكددداا الم لقددي مدددس أقدددال  أم مدددس غيدددر أقدددال  

 الم ارن.

                                                 
، هاناددر: ألكددام الخ،يدا الجاعيددة إللاوددة  http://islamqa.inf/ar/ref/108125انادر:  (1ا

 .31اقفية ص

http://islamqa.inf/ar/ref/108125
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أا المعالجددة ن لاعددة الخ،يددا الجاعيددة المددماازة مددس الحاددل السددري   -11
تدديه ااطفدا  هالحدالغيس علدا  مدس اامدرا  ال دي في  اي الشدفاب مدس اهيدرت

ل  وااب مهل السرطاا هاللاايميا هنقدص المناعدة هبعد  اامدرا  الالاويدة، 
هااهم مس زل  امكانياتفا المس قالية ال ي اي طريقفا ل،ك شال هال ي تسداع  

هضدددددمال  ،االشدددددلل الرعدددددا ( ادددددي عددددد،ج ال هدددددايمر، هالسدددددكري، هبالانسددددداا 
الععدد،ت، هالابحددة الددد لية، ه أمددرا  القلدده، ه  صددابات العمدداإل الفقددري، 

 هبع  اامرا  الالاوية، همر  تف   أنسجة ااعدا .

 ااتدددده مددددس المالدددداإل هبأيددددة أادددراإل العا لددددة الوفدددل أنددده يسدددد في  منفددددا  -12
بالاالإلة، ه ااقال  مس ال لج يس ااهلا هالهانيدة، هالاالد يس بمدا ادي زلد  الجد  

 .(1اهالج ة هالخا  هالخالة هالعم هالعمة

أا ااإلهيدددة المددددنعة مدددس هدددال الخ،يدددا أكهدددر اعاليدددة هافدددابة مدددس  -13
غيرها، لال  ت ناا  نراات ااإلهية هتاا  ااماا  الوا لدة لد عم أبحداث هدال 

 .(2االخ،يا هال جال  السريرية للع،ج نفا

  

                                                 
لعددد،ج اامدددرا  الخويدددرة، ماقدددأ طفالدددة،  انادددر: مقدددا : ننددد  لددد م الحادددل السدددري..زايرة (1ا

 .169، 32، 30صحة الوفل ،ألكام الخ،يا الجاعية إللاوة اقفية ص
 .244-243انار: الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص (2ا
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لمساتخرجة مان صاور مان التاداو  بالخالياا الجذعياة االمطلب النالاث  
 دم الحبل السر  

تمكددس ااطحدداب  مددس عدد،ج طفددل مدددا  ننددان مددس اقددر الصااورم األولااى  
الدد م الددالاوي يدد عا اأنيميددا اددان اني( ههددا إلاب ي ميدد  بعدد م قدد لة نخددان العاددم 
علا ان اج ا،يا ال م الم ناعة هالمفمة للحياة، ههدا مدر  هلاودي لدم يكدس لده 

المدانيس به المات المح ام، هتمة معالجة ع،ج مس قال ليو ت اا نفاية 
هدداا الوفددل بماددا ا،يددا جاعيددة مددس ج،تدديس لاددل وددرة أايدده المالدداإل لدد يها، 
هب  هير هال الخ،يا اي المخ ار ه زلاع فدا ادي نخدان المدري  أن جدة جميدأ 

 .(1اأناان  ا،يا ال م بمع   طايعي ج ا، هأصحب المري  ال يشكا وقما  
ودددددنغااالة زادددددرت صحيفةاوددددد ري   تدددددايم ( أا ادددددي الصاااااورم النانياااااة  

الوفددلاهال ودديس جدديس تيدداا( أه  طفددل يخعددأ لعمليددة زلن إلم الحاددل السددري 
اددي وددنغااالة، هزاددر الدد ا الاتاا آل مدداي( ل ددي  قسددم أمددرا  الدد م هااهلام 

ويدرة، هاداا يعداني الألطفا  ادي مس شدفااكيه. ايده( أا لالدة الوفدل ااندة 
هاودد غرقة عمليددة الححددو عددس نفدد  اددديلة إلم  مددس  صددابة ايرهوددية هاوريددة،

 .(2اهعمرل عاماا ااا اي المن   بع ها الوفل ألبعة أنفر، هعاإل الوفل

                                                 
، الخ،يدددا الجاعيدددة تددددلب أععددداب جسدددمنا 106انادددر الخ،يدددا الجاليدددة نادددرة علميدددة ص (1ا

 www.alzayir.comال الفة  لل ا ال ألم  ال اير 
 100، الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص

(، العدددد،ج 44ه، السددددنةا6/5/1428(االبعدددداب 14212اناددددر: جريدددد ة الريا ،العدددد إل ا (2ا
 .101بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص
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ال خدددي بالريدا  أجريدة  لاي مس شفا المل  عيد الصورم النالنة 
عمليدددة زلاعدددة ا،يدددا جاعيدددة مدددس إلم الحادددل السدددري لوفلدددة ااندددة تعددداني مدددس 
م ،زمددة ا  إلاب الالعمددة( ههددي نفدد  الحالددة المرضددية ال ددي تسددااة وددابقا اددي 

ااتفددا الددايس لددم ي دداار لفددم م اددرن مناودده للخ،يددا الجاعيددة  هادداة و،وددة مددس 
س شدفا الملد  عيددل ال خدددي ادي ليناا  نينما تاار لفا م ارن مأ ن ب م

ال عدداها مددأ ننددا  عالميددة م خددددة اددي لفدد  الخ،يددا الجاعيددة، اقدد  ادداا 
المس شددفا قدد  أنددرم اتفاقددا  مددأ ننددا  عالميددة اددي أمريكددا للحدددا  علددا ا،يددا 
جاعيدة مس خلددة مدس إلم الحادل السدري الموابقدة للمرضدا السدعاإلييس الدايس 

 ال ي اار لفم م ارعاا مس أقالبفم.

هضددب الدد ا ال مفددا   يددال ل ددي  ندد حة زلاعددة نخددان العاددم لألطفددا  هأ
أنددده تدددم الاددد ب ادددي  عوددداب الوفلدددة جرعدددات عاليدددة مدددس العددد،ج ال يمددداهي، ودددم 
اععة ل لاعة ا،يا جاعية مس الحال السري بع   جراب احاصات ال وانا 

 ودددر  جدددراب ال لاعدددة لفدددا قادددل ألبدددأ  النسددديجي، هقددد  ندددفية تمامدددا مدددس المدددر 
ب أت بممالوة لياتفا بشكل طايعي، هما ت ا  تراجأ ال ياإلة ال و ة ونيس، ه 

 .(1الهتينيةأنفر إلجراب احاصات 

  

                                                 
(، العدد،ج 44ه، السددنةا10/11/1428( اله،ودداب 14393اناددر: جريدد ة الريددا  العدد إلا (1ا

 .109بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص 
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المساتخرجة مان الحبال  الخاليا الجذعياة حكم استخراجالمبحث النالث  
 .، والتداو  بهاالسر  

لمددددا تقدددد م مددددس ااهميددددة ال ايددددرة هالم ايددددا المفمددددة للخ،يددددا الجاعيددددة ناددددرا  
ا، يافر مانأ مس او خراج هال الخ،يدا مدس  ، الحال السري  المس خرجة مس

الحادددل السدددري بعددد  ماااقدددة الاالددد يس، هإزنفمدددا،  هاالوددد فاإلة منفدددا ادددي اابحددداث 
 هالع،ج، هزل  امال:

عدد م هجدداإل محددازير نددرعية اددي زلدد  ال دددرل، وددااب اددي طريقددة  -1
 االو خراج هايفي ه، أه اي ناعية المس خرج.

،  لددا ال لدد   ز  ندده يدد خلص مندده بعدد  الدداالإلة أا مدد   الحاددل السددري  -2
ااالو فاإلة منه اي او خراج الخ،يدا الجاعيدة أهلدا، الوديما مدأ مدا وادة لفدال 

 .(1االخ،يا مس ق لات ع،جية

 لي  ايفا ام فاا لحرمة اإلنساا أه المسال بكرام ه. -3

اا الحاددددل السددددري وددددي ل   هعدددد م لحددددا  اازح أه العددددرل بملدددد  -4
 لاالإلة.هي خلص منه بع  ا

ي ي  زل  ما ص ل به قرال مجمدأ الفقدة اإلود،مي ال دابأ لرابودة العدالم  ه
 االو،مي.

 ه يجاز الحدا  علا الخ،يا الجاعية هتنمي فا، ليو جاب اي القرال:ا
اوددددد خ امفا نفددددد ل العددددد،ج أه إلجدددددراب اابحددددداث العلميدددددة المحالدددددة  زا اددددداا 

                                                 
 .172انار: ألكام الخ،يا الجاعية إللاوة اقفية للم لهن ص (1ا
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 -3المددددداإلل ااتيددددة:  -علددددا وددددايل المهددددا –، همددددس زلدددد  ا  مددددد لها محالدددد
 .(1ا(المشيمة أه الحال السري هبإزا الاال يس 
 حكمها من حيث الطهارم والنجاسة 

ال ا،ل اي الحكدم ننجاودة إلم الحادل السدري، هيحقدا الحكدم ادي ال د اهي 
 :قاليسبالنجاوات اق  اا ل  الفقفاب اي زل  علا 

الحنفية  ها  ع م جااز ال  اهي بالنجاوات ، هها قا  عن   القو  األو 
، همدددداهه (4ا، ههجدددده عندددد  الشدددداا ية (3ا، همدددداهه المال يددددة(2ا دددداهر مدددداهافم

 .(5االحنانلة
 واستدلوا بما يلل 

 . (6)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ قو  هللا تعالى  -1
أا ال حريم اي هال ااية عام اي لدا  ال د اهي ه غيدرل،   ستدال وجه اال

امددس اددر  نينفددا اقدد  اددر  مددا جمددأ   نينفددا، ه اددص عمامفددا، ه هدداا غيددر 
 .(7اجا  

                                                 
 الخ،يدا الجاعيدة بشدكل عدام. اناددر:هدد، القدرال الهالدو بشدما 1424الد هلة السدابعة عشدر  (1ا

 (.17مجلة مجمأ الفقه اإلو،مي ، الع إل ا
 .1/122، الححر الرا ا 6/33، 1/28تاييس الحقا ا  (2ا
 .1/119، مااهه الجليل 295، 116القاانيس الفقفية ص (3ا
 .3/285، لهضة الوالايس 9/50المجمان للناهي  (4ا
 .6/189، اشال القنان 2/463، اإلندال 11/83المغني  (5ا
 ( مس والة الما  ة.3ج ب مس ااية ا  (6ا
 .21/562اإلو،م  مجمان ا اهح نيخ  (7ا
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أا   تعدددالا أبددداظ المحرمدددات لمدددس اضدددور  ليفدددا، ه الم ددد اهي  ناااوق  
 .(1امعور، ا حاظ له اما أنيحة للجا أ بجامأ الحاجة  ليفا

بال سليم أا المحرمات تحاظ لدا  العدرهلة، غيدر أا ال د اهي  أجيب عنه 
 لي  بعرهلة لع ة أهجه، منفا:

بمددا الددا   اددي هزلدد  أا اهيددرا مددس المرضددا يشددفاا بدد، تدد اه،  األو  
أنددد انفم مدددس القددداح الموااعدددة الرااعدددة للمدددر ، ه بمدددا ييسدددرل لفدددم مدددس إلعددداة 

اددددل ه غيددددر زلدددد  مددددس مسدددد جابة، أه ل يددددة نااعددددة، أه قدددداة للقلدددده ه لسددددس تا 
 ااوحا .

أا ااكددل عندد  العددرهلة هاجدده، أمددا ال دد اهي اغيددر هاجددهه ندد ليل  النااانل 
 ل يو المرأة الساإلاب ليو ايرت نيس الدار علا الح،ب، أه ال عاب.

حة ه غأا الدد هاب الشددفاب بدده أمددر  نددي، بخدد،ل إلاددأ الوعددام للمسدد النالااث 
 ل ه القه.المجاعة اإنه مس يقس بحكم ونة   اي عحاإل

، ان قددل لددلأا المددر  لدده أإلهيددة ندد ا، اددإزا لددم يندد اأ بالدد هاب المح الراباا  
 .(2ا، ه محا  أال يكاا اي الح،  نفاب أه إلهابرم لا المح

 يمكن أن يجاب عن هذه اإلجابة 

بما اي مسمل نا ههي ال  اهي بالخ،يا الجاعية المسد خرجة مدس إلم الحادل 
قددد  وادددة باابحددداث الوايدددة اا ددد تفا ال ايدددرة ادددي الشدددفاب مدددس اهيدددر مدددس السدددري 

اوددة لمهددل هدداا ال دد اهي  ز ال عدد،ج لفددم ماامددرا  هلاجددة بعدد  المرضددا 

                                                 
 .21/562مجمان ا اهح نيخ اإلو،م   (1ا
 .565-21/562المرجأ السانا   (2ا
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ودداح هدداا الوريددا مددس ال دد اهيه اعليدده يكاندداا اددي لكددم لدداج فم  ليدده احكددم 
ه ااصدددة هأا العددد،ج نفددداا الندددان مدددس الخ،يدددا المعدددور اكدددل المي دددة هغيرهدددا

خ م أص،  ال مأ أمرا  اويرة همس عدية هالحاجة لمهل هاا العد،ج اليس 
 اليكاا  نيا.

قولااه عليااه الصااالم والسااالم   ) ين هللا لاام يجعاال  اااا  م فيمااا  -2
 .(1)حرم عليكم(

قولااه صاالى هللا عليااه وساالم  )ين هللا أنااز  الاادا  والاادوا ، وجعاال  -3
 .(2)داووا بحرام(تلكل دا  دوا ، فتداووا وال ت

نفدددا النادددي صدددلا   عليددده ه ودددلم أم ددده  الداللاااة مااان الحااادينين وجاااه 
 .(3اصرالة عس ال  اهي بالحرام، مما ي   علا ع م جااز ال  اهي بالمحرم

 نوق  وجه الداللة من أربعة أوجه 

مدر، اد، اأا النفي هنا محمدا  علدا ال د اهي بمسدكر، أه  الوجه األو  
 .(4ايشمل  غيرل مس المحرمات

                                                 
(ه 19679أارجدده الايفقددي اددي السددنس ال اددرح، بددا  النفددي عددس ال دد اهي بالمسددكر نددرقم ا  (1ا

   .8/712ههوا  وناإلل انس الملقس اي الا ل المنير  (.1391انس لحاا اي صحيحه نرقم ا
(، هالايفقدددي ادددي 3874أارجددده أندددا إلاهإل ادددي ودددننه، بدددا  ادددي ااإلهيدددة المكرههددده ندددرقم ا  (2ا

السددددنس ال اددددرح ، بددددا  النفددددي عددددس ال دددد اهي بمددددا يكدددداا لرامددددا اددددي غيددددر العددددرهلة نددددرقم 
 (.3874( هضعفه االحاني اي ض ي  ونس أني إلاهإل نرقما19681ا

 .9/806عاا المعااإل   (3ا
 .1/296لااني الشرهاني ، 10/9ونس الايفقي ال ارح   (4ا
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اإلجابددة عندده: بددما لفدد  ال حددريم عددام، هالقددا  ن خديددده بالمسددكر يمكددس 
 .ه هال إلليل عليهاق  يف قر ل ليل

أنددددده محمدددددا  علدددددا ال ددددد اهي بدددددالمحرم ادددددي غيدددددر لدددددا   الوجاااااه الناااااانل 
 .(1االعرهلة

أنه محما  علا ما ال ندفاب عيده، ادإا اداا عيده ندفاب اد،  الوجه النالث 
 .(2ابمل به

أنددده محمدددا  علدددا إلاب قددد  عدددرل لددده إلهاب غيدددر المحدددرمه  الوجاااه الرابااا  
 .(3ااحينئا يس غنا بالح،  عس الحرام

نهى رسو  هللا صلى )ما ورد عن أبل هريرم رضل هللا عنه قا    -4
 .(4)هللا عليه وسلم عن الدوا  الخبيث(

ادددي نفدددي النادددي صدددلا   عليددده ه ودددلم عدددس الددد هاب  وجاااه االساااتدال   
،هال د اهي بدالنج  إلاادل ادي زلد  عيكداا (5االخايو نفي عس ااإلهية المحرمدة

 .(6اال  اهي بالنج  محرما

                                                 
 .156-3/155، عم ة القالي 10/9ونس الايفقي ال ارح   (1ا
 .1/122الححر الرا ا   (2ا
 .5/228 لإل المح ال علا ال ل المخ ال  (3ا
(، هال رمداي ادي ودننه، 3870با  اي ااإلهية المكرهل نرقم ا أارجه أنا إلاهإل اي وننه،  (4ا

ادي ودننه، بدا  النفدي عددس ه (، هاندس ماجد2045نددرقم ابدا  عديمس ق دل نفسده بسدم أه غيدرل 
(  هصدددححه االحددداني ادددي 8034( هألمددد  ادددي مسدددن ل ندددرقم ا3459الددد هاب الخايدددو ندددرقم ا

 .(3870صحيب ونس أني إلاهإل نرقما
 .6/167، تحفة االازي 9/807عاا المعااإل   (5ا
 .77 -2/76، اشال القنان 6/33تاييس الحقا ا  (6ا
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، ليو (1ابما المراإل بالخايو اي الح يو ها السم نوق  هذا االستدال  
 ،  ا، ي ع ال  لا غيرل.(2اجاب اي آارل: يعني السم

اددي مدد س الحدد يو ههددي مددس  أا تفسددير الخايددو بالسددم مدد لج عنااه أجيااب 
 .(3ا، ه الم لج ال لجة عيهلف  الراهي 

مااا ورد أن طبيبااا سااب  النباال صاالى هللا عليااه وساالم عاان ضااادع  -5
 .(4)يجعلها فل دوا ، فنهاه النبل صلى هللا عليه وسلم عن قتلها

إل  الحددد يو علدددا تحدددريم ال ددد اهي بالمحرمددداته ادددإا  وجاااه ااالساااتدال   
النادددي صدددلا   عليددده ه ودددلم نفدددا عدددس ق دددل العدددف ن اجدددل أا تاضدددأ ادددي 

 .(5اال هابه اإزا لرم الق ل لرم ال  اهي نفا
 نوق  من وجهين 

أا النفدددددي محمدددددا  علدددددا ق لفدددددا بددددددفة غيدددددر جدددددا  ة، ممدددددا عيددددده  األو  
 .(6اتعايافا

 .(7ال انفا تسحب   تعالاأا النفي عس ق لفا  النانل 

                                                 
 .4/387، ونس ال رماي 4/513 هونس انس ماج  (1ا
 .4/513 ةونس انس ماج  (2ا
 .8/234نيل ااهطال   (3ا
أارجددده أندددا إلاهإل ادددي ودددننه، ا دددا  الوددده، بدددا  ادددي ااإلهيدددة المكرههدددة، لقدددم الحددد يو:  (4ا

 .(4355ا ، با  العف ن، لقم الح يوالمج ااه اللف  له، ه النسا ي اي 3871
 .9/807عاا المعااإل   (5ا
 .1/268المع در مس المخ در   (6ا
، عدس عاد  1/315، ه ق  أارج الواراني اي المعجم الدغير 5/33نرظ مشكل ااوال   (7ا

  نددس عمددره لضددي   عنفمددا أندده قددا : نفددا لوددا    صددلا   عليدده ه وددلم عددس ق ددل 
== 
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ڱ  چ بع م ال سدليم ندال ه ادإا السدم  يسدحب    أجيب عن هذا الوجه 

ه لدددم يكدددس زلددد  مانعدددا  (1اچ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
 .(2امس ق له
أن اباان عماار رضاال هللا عنهمااا كااان يبا دعااا طبيبااا يعااالج بعاا   -6

 .(3)عز وجل أصحابه ا ترط عليه أن ال يداو  بشل  مما حرم هللا

 .(4)يحرم التداو  بالمحرماا قياسا على تحريم التداو  بالخمر -7

 ا  يددال المحرمددات علددا الخمددر اددي تحددريم ال دد اهي  يددال مددأ  نااوق  
 :(5االفال  مس هجفيس

لدي  عليه ه ولم أاار أا الخمدر إلاب ه  أا الناي صلا   الوجه األو  
 ن هاب، بخ،ل المحرمات ااارح.

                                                                                                                         
== 

لمسديه : " عيه ا4/60(، قا  الفيهمي اي مجمأ ال ها   نقيقها تسبيحالعف ن، ه قا : ا 
ماقاادا  9/434نس هاضب، ه عيه ا،م، ه ق  هوا". اما أارجه الايفقي اي ودننه ال ادرح 

: " 6/40علا عا    نس عمره، ه ق  صحب  وناإلل. ه قا  انس لجر اي لساا المي اا 
 .6/432صاابه ماقال"، ه هااا علا هقفه الاهاي اي مي اا االع  ا  

 .44والة اإلوراب، آية:   (1ا
 .5/33نرظ مشكل ااوال   (2ا
(، ه الايفقددددي اددددي وددددننه 7510أارجدددده الحدددداكم اددددي المسدددد  ل ، ا ددددا  الودددده، لقمدددده: ا  (3ا

، با  النفي عس ال  اهي بما يكاا لراما اي جمان أناا  ماال يحل أكله...ال ارح، ا ا  
 ( .19683غير لا  العرهلة، لقمه: ا

 .21/568مجمان ا اهح نيخ اإلو،م   (4ا
 المرجأ السانا.  (5ا
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بال سدددليم بمدددا جددداب عدددس النادددي صدددلا   عليددده ه ودددلم ادددي  أجياااب عناااه 
ين هللا لاام يجعاال الخمددر، ه اددال  جدداب عندده اددي وددا ر المحرمددات أندده قددا : ا 

 .(2ا (1ا( اا  م فل ما حرم عليكم

أا الحدددد  يجدددده اددددي نددددر  الخمددددر بخدددد،ل غيددددرل مددددس  الوجااااه النااااانل 
 .(3)المحرمات

 من وجهين  وجهأجيب عن هذا ال

أنددده هلإل عدددس بعددد  أهدددل السدددل  أنددده ياجددده الحددد  ادددي المي دددة، ه  األو  
 ال م، ه لحم الخن ير.

أا ادي النفدال إلاعيدا طعحع يدا، ه باعهدا  لاإليدا  لدا الخمدر، اندده  النانل 
الشالن الح  لاإلعا نرعيا، ه زاجرا إلنيايا، عيكاا زل  مد عاة  لدا قلدة ندربفا، 

 .(4)ر ميل، ه ال عايم طلهأما غيرها مس المحرمات الي  للنفال  ليفا اهي

أن تحاااريم التاااداو  باااالمحرم يقتوااال تجنباااه و البعاااد عناااه بكااال  -8
طريااق، و فاال يباحتااه حاا  علااى الترميااب فيااه و مالبسااته، و هااذا ضااد 

 .(5)مقصود الشارع

  

                                                 
 تق م تخريجه.  (1ا
 .21/569مجمان ا اهح نيخ اإلو،م   (2ا
 .21/568المرجأ السانا   (3ا
 .21/568المرجأ السانا   (4ا
 .4/144زاإل المعاإل   (5ا
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 يمكن أن يناق   

بمنا نسلم ن حريم ال  اهي بالمحرمات ان  اب مدأ هجداإل الاد يل الحد،  ، أه 
مدددأ عددد م غلحدددة الادددس بفا ددد تفا الع،جيدددة،  هل دددس ادددي مسدددمل نا ههدددي ال ددد اهي 
بالخ،يا الجاعيدة المسد خرجة مدس إلم الحادل السدري قد  وادة باابحداث الوايدة 

المرضدددا  اا ددد تفا ال ايدددرة ادددي الشدددفاب مدددس اهيدددر مدددس اامدددرا  هلاجدددة بعددد 
اوة لمهل هاا ال  اهي  ز ال ع،ج لفم واح هاا الوريا مدس ال د اهيه اعليده م

 يكاناا اي لكم لاج فم  ليه احكم المعور اكل المي ة هغيرها.

أن التاداو  بااالمحرم يكسااب الطبيعاة و الااروح صاااة الخبااث  ألن  -9
خبينااة الطبيعااة تناعاال عاان كيديااة الاادوا  اناعاااال بينااا، فاا با كاناات كيايتااه 

 .(1)ا تسبت منه الخبث

يبا لام يوجاد طااهر يتاداوى باه،  القو  النانل  جواز التداو  بالنجاساا
والعلم بحصو  الشاا  به، وأن يخبره بذلك طبياب مسالم عاد ، وهاذا القاو  

، ووجاه عناد المالكياة يبا كاان (2)وجه عند الحندية وهاو الماتاى باه عنادهم
 .(4)، ومذهب الشافعية(3)على ظاهر الجسد

  

                                                 
 .4/144زاإل المعاإل   (1ا
 .1/122الححر الرا ا  (2ا
 .1/119، مااهه الجليل 3/466، المق مات الممف ات 295القاانيس الفقفية ص (3ا
 .3/285، لهضة الوالايس 50/ 9المجمان   (4ا
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 واستدلوا بما يلل 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قااو  هللا تعااالى  -1

 .(1اچ  ٿٿ

ال د اهي اي تناه  المحرم عن  العرهلة، ه  أزا   تعالا وجه االستدال  
 .(2اين   من لة العرهلة، ايحاظ ال  اهي بالمحرم

 بع م ال سليم بما ال  اهي ين   من لة العرهلة، ه ق  تق م زل . نوق  

 يمكن أن يجاب عنها 

امسددددمل نا ههددددي ال دددد اهي بالخ،يددددا الجاعيددددة  –بدددما بعدددد  أندددداان ال دددد اهي 
اجدددددة لاجدددددة المدددددري   لدددددا الددددد هاب اح -المسددددد خرجة مدددددس إلم الحادددددل السدددددري 

 المعور  لا أكل المحرم.

عاان أناا  باان مالااك أن ناسااا ماان عرينااة قاادموا علااى رسااو  هللا   -2
، فقا  لهام رساو  هللا  صالى هللا (3)صلى هللا عليه وسلم  المدينة فاجتووها

                                                 
 ( مس والة اانعام.119ج ب مس ااية ا (1ا
 .3/155عم ة القالي   (2ا
اج دداح الم يندددة: أي ارهفددا ه لدددم تاااقدده. ينادددر: تفسددير غريددده مددا ادددي الدددحيحيس، صدددد  (3ا

223. 
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عليااه وساالم  ) ين  اا تم أن تخرجااوا يلااى يباال الصاادقة فتشااربوا ماان ألبانهااا 
 .(1)وأبوالها(، فاعلوا ...

ودددلم للعدددرنييس ال ددد اهي أبددداظ النادددي صدددلا   عليددده ه  وجاااه االساااتدال  
بدددددمناا  اإلندددددل مدددددأ اانفدددددا نجسدددددة محرمدددددة، ممدددددا يددددد   علدددددا جدددددااز ال ددددد اهي 

 .(2ابالمحرم
 نوق  من عدم أوجه 

أا أناا  اإلنل طاهرة ه ليسدة ننجسدة امدا هدا عليده اهيدر  الوجه األو  
 .(3امس أهل العلم، ا، يع  ال  اهي نفا ت اهيا بمحرم

أا الناددي صددلا   عليدده ه وددلم اددص العددرنييس بال دد اهي  الوجااه النااانل 
 .(4ابمناا  اإلنله لما عرل مس طريا الالي أا نفابهم عيه

ال إلليددل هنددا، ه اح الخداصددية تف قددر  لددا الدد ليل، ه أا إلعدد أجيااب عنااه 
مما ي ي  ع م اا داصفم نال  تقرير أهل العلم اود عما  الندال أنداا  اإلندل 

 .(5ايها، ه ع م  ن الهم زل اي أإلهي فم ق يما ه ل 

                                                 
أارجدده الحخددالي اددي صددحيحه، ا ددا  الودده، بددا  مددس اددرج مددس أل  ال ت،يمدده، نددرقم  (1ا

مسدددلم ادددي صدددحيحه، ا دددا  القسدددامة، بدددا  لكدددم المحدددالبيس ه المرتددد يس، ندددرقم  ه  (5395ا
 مسلم.( ه اللف  ل1671ا

 .8/234، نيل ااهطال 9/810، عاا المعااإل 1/338ا ب الحالي   (2ا
 .559-21/558مجمان الف اهح   (3ا
 .1/122، الححر الرا ا 3/155، عم ة القالي 1/54المحسا    (4ا
 .1/338ا ب الحالي   (5ا
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يح مل أا  بالة ال  اهي بمناا  اإلنل انفم ااناا افالا ادي  الوجه النالث 
علدددم   تعدددالا، ه علدددم الرودددا  صدددلا   عليددده ه ودددلم بوريدددا الدددالي أنفدددم 

 .(1ايماتاا علا الرإلة، ا، يحع  أا يكاا نفاب ال اار بالنج 

بعدد م ال سددليم نددال ، اددإا ال فددال مخدداطااا بفددرهن  يمكاان أن يجاااب عنااه 
، ا يدد  يادديب الروددا  صددلا   عليدده ه وددلم لفددم زلدد ، ه هددم مددا (2االشددريعة

 زالاا علا ال يس ه لم تهاة لإلتفم بع ؟
مااا ورد أن النباال صاالى هللا عليااه و ساالم رخااص للزبياار و عبااد  -3

 .(3)فل لب  الحرير لحكة كانت بهما الرحمن

إل  تددرايص الناددي صددلا   عليدده ه وددلم لددح  الحريددر  وجااه االسااتدال  
، ه اداا (4اللدحانييس مأ أنه محرم علا الرجدا  علدا جدااز ال د اهي بدالمحرم

 وا ر المحرمات  زا اانة لل  اهي.
 نوق  من وجهين 

أا الحرير ه الداهه ليسدا محدرميس بدإط، ، اقد  أنيحدا للنسداب، ه  األو  
ا للمشرايس، اعلم أنفما أنيحدا لمولدا الحاجدة، أنيحة ال جالة نفما، ه  ه اؤهم

                                                 
 .1/122، الححر الرا ا 3/155، عم ة القالي 1/54المحسا    (1ا
، الالقدات 18-1/17ه هاا ما عليه الجمفال، ينار اي زل : الارهداا ادي أصدا  الفقده  (2ا

 ، ه غيرها.90-88خا  صد ، المن14صد 
أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  اللحال، با  ما يراص للرجا  مدس الحريدر للحكدة،   (3ا

لدددح  الحريدددر  الراددددة ادددي،  ه مسدددلم ادددي صدددحيحه، ا دددا  ، بدددا  5501لقدددم الحددد يو: 
 .2076، لقم الح يو: للحكة هالاجأ

 .10/257، ا ب الحالي 21/563مجمان الف اهح   (4ا
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ه الحاجة  لا ال  اهي أقاح مس الحاجة  لا تد يس النسداب، بخد،ل المحرمدات 
 ه النجاوات.
هجاإل الفر  نيس الحرير ه الوعام، اإا بدا  الوعدام يخدال  بدا   النانل 

اللحدداله اا تددموير الوعددام أندد  اددي ااندد اا مددس تددموير اللحددال، اددالمحرم مددس 
ة ه المخمدددة، أمددا المحددرم مددس اللحددال غحالوعددام ال يحدداظ  ال للعددرهلة االمسدد

 .(1)ايحاظ للعرهلة ه الحاجة
االب، فاتخاذ   ما ورد عان عرفجاة بان أساعد -4 أناه قطا  أنااه ياوم ك 

أناا من ورق، فبنتن عليه، فبمره النبل صلى هللا علياه و سالم، فاتخاذ أنااا 
 .(2)من بهب

اي أمر النادي صدلا   عليده ه ودلم باتخداز ااند  مدس  وجه االستدال  
الاهه، إلليل علدا جدااز ال د اهي بدالمحرم، ادإا الداهه محدرم علدا الرجدا  ه 

 مأ زل  أنيب لفم ال  اهي به.
 بما ناقش به ال ليل السانا. نوق  

أن قاعدم الشرع تحصيل أعلى المصلحتين عند تعارضهما، وكذا  -5
يبا تعاااارص مصااالحتان حصااالت العلياااا منهمااااا "  (3)در  أعلاااى الماسااادتين

                                                 
 .21/563مجمان الف اهح   (1ا
أارجدده أنددا إلاهإل اددي وددننه، ا ددا  الخدداتم، بددا  مددا جدداب اددي لبدد  ااوددناا بالدداهه، لقددم   (2ا

(، ه اللف  له، ه ال رماي اي ودننه، ا دا  اللحدال، بدا  مدا جداب ادي ند  4232الح يو:ا
( ه قدا : لسدس غريده، ه النسدا ي ادي المج ادا، 1770ااوناا بالاهه، لقم الح يو: ا 

( 5161 دددا  ال يندددة، بدددا  مدددس أصددديه أنفددده هدددل ي خدددا أنفدددا مدددس زهددده؟، لقدددم الحددد يو: اك
 .4/92هلسنه االحاني اي تعليقه علا ونس أني إلاهإل

 .93، 1/62  نس عا  الس،م للعقااع  االكام  (3ا
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، و " يبا تعارص ماسدتان روعل أعظمهما ضاررا بارتكااب (1)بتاويت الدنيا"
 .(2)أخاهما"

وهناااا تعارضااات ماسااادم اساااتعما  النجاساااة مااا  ماسااادم بقاااا  المااارص 
، كماا أن (3)زم در  أعلى الماسادتين وهال ماسادم األلام والمارصااااواأللم  فل

ماان فيااه االسااتاادم ماان الحباال الساار  فاال الحصااو  علااى الخاليااا الجذعيااة 
المصالح ما يصل يلى مرتبة الوروراا لعالج بعا  األماراص المستعصاية 
والخطيرم والتل يحتاجها صاحبها لمرضه وهل تتاوق على ماسدم استعما  

 .النجاسة

 الراجح ووجه الترجيح 

 زا تعدال ال د اهي بالمحداظ الوديما  زا غلده  ي رجب و  أعلم القدا  الهداني
علا الاس الشفاب به، لقاة أإلل ه هلمناوا ه لمقاص  الشدريعة ادي الحفداظ علدا 
الحياة هتق يم المدلحة العاما اي الشفاب مس المر  هاو مرال الحيداة علدا 

 المفس ة الدغرح ههي ال  اهي بالنجاوات.

يددل   الندان مدس العد،ج هق   فر لي مس ا،  الححو أا او خ ام هاا
ل لجددة العددرهلة بدد، اودد هنابه اجميددأ اامددرا  ال ددي يح دداج لفددا زلاعددة ا،يددا 

ندددل قددد  ت ددداا ممي دددة ادددي اهيدددر مدددس االيددداا هلدددي   أمدددرا  مس عددددية جددد اه
 هال الخ،يا.زلاعة هنا  مر  هال  غير اوير تس عمل له 

                                                 
 .1/349المنهال لل لاشي  (1ا
 .87اانحال ه الناا ر للسياطي، صد (2ا
 .254ألكام الخ،يا الجاعية إللاوة اقفية ص (3ا
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لم اإلود،مي هق  ص ل قدرال المجمدأ الفقفدي اإلود،مي ال دابأ لرابودة العدا
ليدو ندص القدرال علدا  بجااز ال  اهي نحع  ااعياا النجسة عن  العرهلة،

اددإا مجلدد  المجمددأ الفقفددي اإلودد،مي لرابوددة العددالم اإلودد،مي اددي مددا يلددي: ا
إلهلتددده الهالهدددة عشدددرة المنعقددد ة بمكدددة المكرمدددة قددد  نادددر ادددي ماضدددان المشددديمة 

ايددة، أمددا ااإلهيددة ال ددي هقددرل: أندده المددانأ مددس االن فددان نفددا اددي ااغددرا  الو
تسددددد خرج مدددددس المشددددديمة هت ادددددا عدددددس طريدددددا الفدددددم أه الحقدددددس اددددد، تجددددداز  ال 

 .(1اللعرهلة(
 قاد ثبات ناعهاا وفائادتهاوبما أن التداو  بهذه الخاليا من هذا المصادر 

 هاذه الخالياال من حيث القدراا العالجية التل يكتشاها الطاب يوماا بعاد ياوم
الخاليا الجذعية المساتخرجة مان الحبال  زراعةبيظهر القو  بجواز التداو  

ماا عادا األدوياة ، السر  للشخص ناسه ولمن يحتاج لها من أقاربه وميرهم
فاال يلجاب يليهاا يال فال حاا  الوارورم  التل تؤخذ عان طرياق الاام أو الحقان

 ويد  على بلك ما يلل  ،فقط
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  قااااااااااو  هللا تعاااااااااااالى  -1

 .(2اچۋ

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  تعاااااااااااالى قاااااااااااو  هللا  -2

 .(3اچٹ  ٹ  
                                                 

( ن دداليخ 13اناددر : قددرالات المجمددأ الفقفددي ال ددابأ لرابوددة العددالم اإلودد،مي اددي إلهلتدده ا (1ا
 ه. 1412/ 5/8

 ( مس والة الحقرة.185ج ب مس ااية ا  (2ا
 ( مس والة النساب.28ااية ا  (3ا
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  قاااااااااااااو  هللا تعاااااااااااااالى  -3

 .(1ا  چڈ

 .(2اچ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ قو  هللا تعالى  -4

 .(3ا چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ قو  هللا تعالى  -5

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  قاااااااااو  هللا تعاااااااااالى  -6

 .(4اچ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 الداللة من اآلياا السابقة وجه 

، همدددددس مقاصددددد ها لادددددأ الحدددددرج أا الشدددددريعة اإلوددددد،مية ندددددريعة الرلمدددددة 
هالمشدددددقة علدددددا المكلددددد  امدددددس تحقيدددددا هددددداا المقدددددد  القدددددا  بجدددددااز ال ددددد اهي 
بالنجاودددددات  زا لدددددم ي ددددداار الاددددد يل الوددددداهر هااندددددة نسدددددحة الشدددددفاب بددددده عاليدددددة 

 ال  اهي.الضورال المري  هلاج ه لمهل هاا النان مس 

                                                 
 ( مس والة الما  ة. 6ج ب مس ااية ا   (1ا
 ( مس والة الحج.78ب مس ااية اج   (2ا
 ( مس والة ااناياب.107ج ب مس ااية ا  (3ا
 ( مس والة الما  ة.3ج ب مس ااية ا (4ا
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ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ  قااااااااااو  هللا تعااااااااااالى  -7

  ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ

 .(1اچڻ  ۀ   ۀ  ہ    

  کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ  قاااااو  هللا تعاااااالى -8

 .(2ا   چک  ک  ک  گ     

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قو  هللا تعاالى  -9

 .(3اچ  ٿٿ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  هللا تعااااااالى قااااااو   -01

ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ۇۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 .(4اچۅ    

أا المي دددة هالددد م هالخن يدددر نجاودددات  وجاااه االساااتدال  مااان هاااذه اآليااااا 
، ههدداا عددام ل ددل معددور يخشددا عددورمحرمددة  هأبدداظ عدد  هجددل تناهلفددا للم

                                                 
 ( مس والة الحقرة.173ااية ا (1ا
 ( مس والة الما  ة.3ج ب مس ااية ا (2ا
 ( مس والة اانعام.119ج ب مس ااية ا (3ا
 ( مس والة اانعام.145ااية ا (4ا
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علدددا نفسددده الفددد، ، همدددس بددده مدددر  ال ياجددد  لددده إلهاب  ال مدددس طريدددا هددددال 
الخ،يددا المسدد خرجة مددس الحاددل السددري عيجدداز اندده اددي لكددم المعددور وددااب 

 كاا زل  اي إلهاب ي ناهله أه ا،يا تغرل اي ن نه.
) قالات األعاراب ياا رساو  هللا ما ورد عن أسامة بن  ريك قا    -11

 عباد هللا فا ن هللا نعم، يا قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  )نتداوى؟ أال 
يال دا  واحد، قالوا   يارسو   -أو قا  دوا -لم يو  دا يال وض  له  اا 

 .(1)الهرم( هللا وماهو؟ قا  

ما ورد عن أبل هريرم رضل هللا عنه  عن النبل صالى هللا علياه  -11
 .(2)أنز  له  اا ( وسلم قا   ) ما أنز  هللا دا  يال

 وجه االستدال  من هذين الحدينين 

أنفما إلال علا مشرهعية ال  اهي، هال  اهي بالخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة 
مدددس إلم الحادددل السدددري ضدددر  مدددس ال ددد اهي عيكددداا مشدددرهعا لمدددس يح ددداج  ليددده 

 هيعور له مأ ع م تاار الا يل المحاظ.

                                                 
( هال رمدداي اددي وددننه، بددا  7554أارجدده النسددا ي اددي وددننه، بددا  اامددر بالدد هاب نددرقما  (1ا

( هأنا إلاهإل اي ودننه، بدا  الرجدل ي د اهح ندرقم 2038ماجاب اي ال هاب هالحو عليه نرقم ا
( هقا  3436اي وننه، با  ما أن     إلاب  ال أن   له نفاب نرقم ا ه( هانس ماج3855ا

 ههقدددا  ادددي مددددحاظ ال جاجدددة علدددا ودددنس اندددس ماجددد سدددس صدددحيب.ال رمددداي: هددداا لددد يو ل
ه صححه االحاني اي صحيب الجامأ الددغير ه . : هاا  وناإل صحيب لجاله وقات4/49

 (.2/565زياإلته ا
( 5354أارجه الحخالي اي صحيحه، با  ما أن     مس إلاب  ال أن   لده ندفاب ندرقم ا  (2ا

 (.2204إلهاب نرقم اهمسلم اي صحيحه عس جانر ، با  ل ل إلاب 
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 حاظ الخاليا الجذعياةعلى هللا ومدى توافقه م  التوكل  المبحث الراب  
 المستخرجة من الحبل السر  

فاال حكاام التااداو  وهاال ينااافل التوكاال،  -رحمهاام هللا –اختلااا الاقهااا  
 وهل األفول التداو  أم تركه ؟  على أقوا  

، ه (1اأا ال دد اهي محدداظ اددي الجملددة، ه هدداا مدداهه الحنفيددة القااو  األو  
 .(3االحنانلة، ه (2االمال ية

 واستدلوا بما يلل 

عددس أندد  نددس مالدد  أا ناوددا مددس عرينددة قدد ماا علددا لوددا   الاادليل األو  
   صدلا   عليده هوددلم  الم يندة ااج اههدا، اقددا  لفدم لودا     صددلا   

ين  اا تم أن تخرجااوا يلااى يباال الصاادقة فتشااربوا ماان ألبانهااا عليدده هوددلم: ا 
 .(4اافعلاا ...وأبوالها(، 

أا النادي صدلا   عليده ه ودلم ايادر العدرنييس بال د اهي   ستدال وجه اال
 .اإلبالة إلليلبملحاا اإلنل ه أناالفا بقاله: ا  ا نئ م(،  ه ها 

                                                 
، الححددر الرا ددا 10/66 ايددة ف، العنايددة نددرظ ال6/32تايدديس الحقددا ا  ،10/156المحسددا   (1ا

8/237. 
، جامأ اامفات 3/466، المق مات الممف ات295، القاانيس الفقفية ص7/261المن قا  (2ا

 .2/425، مااهه الجليل 568صد 
 .2/76، اشال القنان 2/463اإلندال ، 2/194، الما ن 2/333ااإلا  الشرعية  (3ا
 واا تخريجه.  (4ا
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عدس عا شدة لضدي   عنفدا قالدة لديس ودئلة عدس الر يدة  الدليل الناانل 
ددة مددس الَحمع
: " لاددص الناددي  صددلا   عليدده هوددلم  اددي الر يددة مددس اددل زي  

َلمعة"
 .(1ا

 يفي  اإلبالة ال الاجا .قالفا ا لاص(  أا  االستدال وجه 

ماا أناز  هللا دا  يال أناز   قاله صلا   عليه ه ولم : ا الدليل النالث 
 .(2ا(له  اا  

غاية ما اي الح يو اإلاحال بدما   تعدالا مدا يند   أا   ستدال وجه اال
مس إلاب  ال ه ين   نفابل، امس لغه اي ال د اهي الده أا يسدعا ادي تحدديل 

 .ه، ه لي  عيه إلاللة علا هجابواحه
، ه ترادده بععدفممدا نقدل عدس وددل  هدال اامدة مدس تد اهي  الادليل الرابا  

، ه قودأ عدرهة ندس امد، اق  اك اح انس عمدر لضدي   عنفااار مس بععفم
ال بيدددر وددداقه بسددداه علدددة أصدددان فا، امدددا تدددر  بعددد  السدددل  ه علمددداب اامدددة 
ال دد اهي، ادددارها علددا اامددرا  ل ددا اشددففا  ، الددا اانددة المعالجددة وددنة 
مدس السدنس الااجحددة ل داا الددام لحدا مددس تدر  ال د اهي، غيددر أنده لددم ين در علددا 

 .(3انااجه أل  صنيعه، مما ي   علا أا ال  اهي محاظ ه لي 

                                                 
 (.5409أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوه ، با  ل ية الحية ه العقر ، نرقما (1ا
أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوده، بدا  مدا أند     إلاب  ال أند   لده ندفاب، لقدم  (2ا

 (.5/2151،ا5354الح يو: 
 (.5/278ينار: ال مفي  ا (3ا
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، ه مداهه (1اأا ال  اهي مس حه، ه ها قا  عن  الحنفيدة القو  النانل 
 .(3ا، هبه قا  بع  الحنانلة(2االشاا ية

 واستدلوا بما يلل 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ قالددددددددددددددددددددددددددددده تعدددددددددددددددددددددددددددددالا: -1

 .(4اچھ

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ قالدددددددده تعددددددددالا: -2

 .(5ا چ  ہہ

علا عحاإلل ند الل فم  لدا  ام س تعالا  أا  من اآليتين  ستدال وجه اال
، ه هداا عيده  ندالة  لدا مشدرهعية (6اما عيه ندفاؤهم بال د اهي بدالقرآا ه العسدل

 ال  اهي ه او ححابه.
ما ورد عن أبل سعيد رضل هللا عنه أن رجاال أتاى النبال  صالى  -3

هللا عليه وسلم  فقا   أخل يشتكل بطناه، فقاا   ) اساقه عساال (، ثام أتااه 

                                                 
 (.5/127ينار: ن ا أ الدنا أ ا (1ا
(، المجمددان 14/191(، نددرظ الندداهي علددا صددحيب مسددلم ا5/105يناددر: ادد ب الع يدد  ا (2ا

 (.2/45(، مغني المح اج ا2/96(، لهضة الوالايس ا5/106ا
فدا اإللاإلات  ، ندرظ من2/76. انادر: اشدال القندان هاندس الجدازي  االقاضي هأندي الااداب (3ا

1/341. 
 ( مس والة اإلوراب،.82ج ب مس ااية ا  (4ا
 ( مس والة النحل.69ج ب مس ااية ا (5ا
 (.190-15/189(، ا14/209ينار: ال حرير ه ال ناير ا (6ا
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فقا   ) اسقه عسال (، ثم أتاه النالناة، فقاا   ) اساقه عساال (، ثام النانية، 
أتاه، فقا   قد فعلت، فقا   ) صدق هللا وكذب بطان أخياك، اساقه عساال (، 

 .(1)فسقاه فبرأ

ما ورد أن أسما  بنت أبل بكر رضل هللا عنهماا كانات يبا أتيات  -4
جيبهاا، وقالات  بالمرأم قد حمت تدعو لها، أخذا الما  فصبته بينهاا وباين 

 .(2)" كان رسو  هللا  صلى هللا عليه وسلم  يبمرنا أن نبردها بالما "

قااا   أتياات النباال  رضاال هللا عنااه مااا ورد عاان أسااامة باان  ااريك -5
صالى هللا علياه وساالم،  وأصاحابه كبنمااا علاى رطوساهم الطياار، فسالمت ثاام 

نتاداوى؟ قعدا، فجا  األعراب من ها هناا وهاا هناا، فقاالوا  ياا رساو  هللا، أ
فقا   ) تداووا، ف ن هللا عز وجل لم يو  دا  يال وضا  لاه دوا ، ميار دا  

 .(3)واحد الهرم (

جداب اامدر مدس النادي صدلا    مان األحادياث الساابقة االساتدال  وجه 
عليه ه ولم بال  اهي، ه اامدر للاجدا  امدا قدرل زلد  ااصدالياا  ا لدم تقدم 

                                                 
(، ه مسدلم 5360أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوه، با  ال هاب بالعسدل، ندرقم ا (1ا

 (.2217العسل، نرقم ا با ، وهاي صحيحه، ا ا  ال
(، 5392أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوده، بدا  الحمدا مدس عديب جفدنم، ندرقم ا (2ا

ه همسدددلم ادددي صدددحيحه، ا دددا  السددد،م، بدددا  ل دددل إلاب إلهاب، ه اوددد ححا  ال ددد اهي، ندددرقم 
 (.2211ا 

 واا تخريجه. (3ا
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ألاإليددو عددس الناددي صددلا   عليدده ه  ، ه قدد  هلإلت(1اقرينددة تدددراه عددس زلدد 
 ،  ا درل اامر مس الاجا   لا االو ححا .(2اولم أمر ايفا ن ر  ال  اهي 

مااا ورد عاان  أناا  باان مالااك رضاال هللا عنااه أنااه قااا   " احااتجم  -6
 .(3)رسو  هللا  صلى هللا عليه وسلم، وكان ال يظلم أحدا أجره"

لى هللا علياه ما ورد عن جابر رضل هللا عنه عن رساو  هللا  صا -7
وسلم  أنه قا    ) لكال دا  دوا ، فا با أصايب دوا   الادا  بارأ با بن هللا عاز 

 .(4)وجل(

مااا ورد عاان  جااابر باان عبااد هللا رضاال هللا عنهمااا قااا   ساامعت  -8
النباال  صاالى هللا عليااه وساالم  يقااو   ) ين كااان فاال  اال  ماان أدويااتكم أو 

ربة عسال، أو يكون فل  ل  من أدويتكم خيار، فاال  ارطة محجام، أو  ا
 .(5)لذعة بنار توافق الدا ، وما أحب أن أ تو (

                                                 
، 26ينادر ادي مسدملة إلاللددة صديغة اامدر المراجددأ ااتيدة: ال حددرة اددي أصدا  الفقده صددد  (1ا

، 205، 204، المس دفا صد 2/54، قااطأ ااإللة 13للمأ اي أصا  الفقه صد ، ا 27
 .173، 170المنخا  صد

 انار: ص. (2ا
 (.1577، نرقم ا أجر الحجام، با  وهأارجه مسلم اي صحيحه، ا ا  ال (3ا
 (.2204، با  ل ل إلاب إلهاب ، نرقم اوهأارجه مسلم اي صحيحه، ا ا  ال (4ا
(، ه اللف  5359أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوه، با  ال هاب بالعسل، نرقم ا  (5ا

 ( .2205، نرقم ا الحجامة، با  وهله، ه مسلم اي صحيحه، ا ا  ال
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إللة االاإليو السابقة علا أا ال د اهي مدس هد ي النادي   ستدال وجه اال
، ه هداا عيده (1اصلا   عليده ه ودلم، اقد  تد اهح ه تد اهح أصدحابه مدس بعد ل

 إلاللة علا مشرهعية ال  اهي ه او ححابه.
، ه (2اأا ال ددد اهي هاجددده، ه هدددا قدددا  لدددحع  الشددداا ية القاااو  النالاااث 

 .(3ابع  الحنانلة
  واستدلوا بما يلل 

يمكن أن يستد  للقائلين بوجوب التداو  باألدلة التل استد  بها القو  
النانل، و التل ورد فيها األمر بالتداو ، فيكاون األمار فيهاا للوجاوب، ميار 

 أنه يمكن يجاب عليهم من وجهين 
أا صدديغة اامددر  زا اق رنددة نفددا قرينددة اإنفددا تدددرافا عددس  األو  الوجااه 

 . لا االو ححا  الاجا 
ما نقل عس بع  ودل  هدال اامدة مدس تدرافم لل د اهي، ه  الوجه النانل 

عدد م اإلن ددال علدديفم، الددا ادداا هاجحددا لمددا ودداا لفددم ترادده، ه لمددا ودداا  قددرالهم 
 .(4اعليه

 .(5اأا ال  اهي مكرهل، ه  ليه زهه بع  مس أهل العلم القو  الراب  
  

                                                 
 .10-4/9زاإل المعاإل   (1ا
 .183-3/182لااني الشرهاني  (2ا
 .24/269مجمان ا اهح نيخ اإلو،م ، 194/ 2الما ن ، 2/463اإلندال  (3ا
 .5/278ال مفي    (4ا
، تايدديس 10/138، الجددامأ الكددام القددرآا 268-5/267، ال مفيدد  4/217معددالم السددنس  (5ا

 .8/237، الححر الرا ا 6/32الحقا ا 
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 واستدلوا بما يلل 

ما ورد عن النبل صلى هللا عليه وسلم  أنه قا   ) يدخل  الدليل األو  
الجنة من أمتل سابعون ألااا ب يار حسااب(. قاالوا  ومان هام ياا رساو  هللا؟ 

 .(1)يتوكلون...(قا   ) هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وعلى ربهم 

زار الناي صلا   عليه ه ولم أا مس ادا  مس يد ال  وجه الداللة 
 .(2االجنة ب، لسا  أنفم ال ي  اهها، مما ي   أا ال  اهي مكرهل

 أا هاا الح يو محما  علا أمريس:نوق   

أا الناي صلا   عليه ه ولم قدد  ناعدا مكرههدا مدس ال دي، أه  األو  
 .(3اما لي  اي ا ا    تعالا ه ال مس ون هقد  ما يرقا به م

علددا مددا لددا اع قدد  المددري  أا ااإلهيددة نااعددة بوحعفددا، مددس غيددر  النااانل 
 .(4اتفاي  اامر هلل تعالا

  

                                                 
( 5378أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  ، بدا  مدس اك داح أه اداح غيدرل ... ندرقم ا  (1ا

حه، ا دددا  اإليمددداا، بدددا  عدددس اندددس عحدددال لضدددي   عنفمدددا، ه أارجددده مسدددلم ادددي صدددحي
( عددس عمددراا نددس لددديس 218، نددرقم ابغيددر لسددا إلاددا  طاا دد  مددس المسددلميس الجنددة 

 لضي   عنه.
 .6/32، تاييس الحقا ا 3/90، نرظ الناهي علا صحيب مسلم 5/278ال مفي   (2ا
 .5/278ال مفي    (3ا
 .3/90نرظ الناهي علا صحيب مسلم   (4ا



 

 
 

 

 

235 

ماااا ورد عااان ابااان عبااااا رضااال هللا عنهماااا أن المااارأم  الااادليل الناااانل 
أتاات النباال  صاالى هللا عليااه وساالم  فقالاات  يناال أصاارع و ناال  (1)السااودا 

أتكشاااا، فاااادع هللا لااال، قاااا   ) ين  ااا ت صااابرا ولاااك الجناااة، و ن  ااا ت 
دعاوا هللا أن يعافياك(، فقالات  أصابر، قالات  ينال أتكشاا فاادع هللا أن ال 

 .(2)أتكشا، فدعا لها

اب إل  الحدد يو علددا أا تددر  ال دد اهي أاعددله  ز جعددل جدد   وجااه الداللااة 
، افيدده إلاللددة علددا اراهددة ال دد اهيه  ز لددا ادداا (3االدددار علددا المددر  الجنددة

 هاجحا أه من هبا لما أمرها بالدار.
لدي  ادي الحد يو مدا يد   علدا اراهدة ال د اهي، ندل إل   يمكن أن يناق  

 .(4اعلا جااز تراه لمس ص   قد ل،  ه قاي تااله علا   تعالا

 (5)قالات  لاددناه اضل هللا عنها أنهاالدليل النالث  ما ورد عن عائشة ر 
فل مرضه، فجعل يشاير يليناا أن ال  -تعنل النبل صلى هللا عليه و سلم  –

تلاادونل، فقلنااا  كراهيااة المااري  للاادوا . فلمااا أفاااق قااا   ) ألاام أنهكاام أن 
                                                 

ااودد ية، ه قيددل: نددعيرة، مانددوة ا يجددة لضددي   عنفددا، ه اانددة ت عاهدد   هددي وددعيرة  (1ا
 .10/115الناي صلا   عليه ه ولم بال يالة. انار: ا ب الحالي النس لجر 

أارجددده الحخدددالي ادددي صدددحيحه، ا دددا  المرضدددا، بدددا  اعدددل مدددس يددددرن مدددس الدددريب،   (2ا
إلا ، بدا  وداا  المد مس ( ، ه مسلم اي صحيحه، ا ا  الار ه الدلة ه اا5328نرقما 

 (. 2576عيما يديحه مس مر  أه ل ا... نرقم ا 
 .10/115ا ب الحالي النس لجر   (3ا
 المرجأ السانا. (4ا
الل هإل: بف ب ال،م، ال هاب الاي يدده مدس ألد  جداناي ادم المدري  بغيدر اا يدالل. ينادر:  (5ا

 .8/147ه  1/183ا ب الحالي 
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تلدونل؟( قلنا  كراهية المري  للادوا . فقاا   ) ال يبقاى فال البيات أحاد يال 
 .(1)لد وأنا أنظر...(

إل  نفددي الناددي صددلا   عليدده ه وددلم عددس أا يلدد هل علددا وجااه الداللااة  
 .(2اكراهية ال  اهي 

: أا الناي صلا   عليه ه ولم أن ر عليفم ال  اهي بالل هإله انه نوق 
غير م، م ل ا هه انفم  ناا أا به زات الجنه ا اههل بما ي، مفا، ه لم يكس 

 .(3ابه زل 

 .(4)التداو  محرم، و يليه بهب مالم الصوفيةالقو  الخام   أن 

  وا بما يللاستدلو 

الدليل األو   أن الوالياة ال تاتم يال يبا رضال العباد بجميا  ماا يناز  باه 
 .(5)من البال ، فال يجوز أن يتداوى 

  

                                                 
 (.5382أارجه الحخالي اي صحيحه، ا ا  الوه، با  الل هإل، نرقم ا  (1ا
 .8/147، ا ب الحالي 7/515جامأ ااصا    (2ا
 .8/147ا ب الحالي   (3ا
، زاإل المعداإل 14/191، نرظ الناهي علا صحيب مسدلم 10/138الجامأ الكام القرآا   (4ا

 .295، القاانيس الفقفية ص4/14-15
 .10/138الجامأ الكام القرآا   (5ا
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أا وي  ااهلياب صلا   عليه ه ولم ق  إلاهح نفسده، ه أمدر بده نوق   
 .(1اأصحابه، ه هصفه ام ه

الدليل النانل  أن التداو  ال يرد قوا  هللا تعاالى، فا ن كاان الشااا  قاد 
 .(2)قدر فالتداو  ال يايد، و ين لم يكن قد قدر فكذلك

أا ال  اهي مس ق ل   تعالا، اما يخرج نيب عس ق لل، نل يدرإل نوق   
 .(3اق لل بق لل

  ووجه الترجيح حراجال

قدد  يكدداا محالددا هقدد  يكدداا مسدد ححا   ي ددرجب و  تعددالا أعلددم أا ال دد اهي 
هقد  يكداا مكرههدا، هقد  يكداا محرمدا امدا ادي لدا  ال د اهي   هق  يكاا هاجحا،

بالمحرمات هاش  العدالات مدأ عد م الحاجدة لدال ، هإمكداا ال د اهي بالمحداظ، 
هال ددددد اهي اليندددددااي ال اادددددل الوددددديما هقددددد  اعلددددده النادددددي صدددددلا   عليددددده هودددددلم 

ه ق  لقا انس تيمية القا  اي هاا اقا  للمه   هصحان ه لضااا   عليفم،
 : "  ا النال ق  تنازعاا اي ال  اهح هل ها محاظ، أه مس حه، أه هاجه، 
هال حقيا: أا منه ما ها محرم، همنه ما ها مكرهل، همنه ما ها محاظ، همنه 
مدا هددا مسد حه، هقدد  يكداا مندده مدا هددا هاجده، ههددا مدا يعلددم أنده يحدددل بدده 

                                                 
 .33الانا  الواية الحشرية صد   (1ا
 .15-4/14زاإل المعاإل   (2ا
 .4/15المرجأ السانا   (3ا
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ال بغيددرل، امددا يجدده أكددل المي ددة عندد  العددرهلة، اإندده هاجدده عندد  بقدداب الددنف  
 .(1ااا مة االبعة هجمفال العلماب"

أا مددددس ه يدددده صددددلا   عليدددده هوددددلم اعددددل "قددددا  انددددس الأدددديم للمدددده  : ه 
هقدا   (2ابده لمدس أصدابه مدر  مدس أهلده هأصدحابه"ال  اهي اي نفسده، هاامدر 

امددا  أنده ال ينددااي ال اادلبال د اهي ه " هادي االاإليددو الددحيحة اامددر  أيعدا:
ندددل التددد م لأيقدددة اليناعيددده إلادددأ إلاب الجدددان هالعودددش هالحدددر هالادددرإل بمضددد اإلهاه 

ال الي   ال بمحانرة ااوحا  ال ي ندافا   مق عيات لمساحاتفا قد لا هندرعا 
 .(3ا"هأا تعويلفا يق ظ اي نف  ال اال

هعيدددده: "  ،اهي هقدددد  صدددد ل قددددرال مجمددددأ الفقدددده اإلودددد،مي لددددا  لكددددم ال دددد 
هتخ لددد  ألكدددام ال ددد اهي بددداا ،ل االددداا  هااندددخاص: عيكددداا هاجحدددا علدددا 
الشخص  زا ااا تراه يفعي  لا تلد  نفسده، أه ألد  أععدا ه أه عجد ل، أه 

 كاا المر  ين قل ضرهلة  لا غيرل ااامرا  المع ية.

هيكاا مند هبا  زا اداا تراده يد إلي  لدا ضدع  الاد ا هال ي رتده عليده مدا 
اددي الحالددة ااهلددا. هيكدداا محالددا  زا لددم يندد لج اددي الحددال يس السددابق يس. ودداا 

هيكدداا مكرههددا  زا ادداا بفعددل يخددال مندده هقددان لدد هث معدداعفات أندد  مددس 
 .(4االعلة المراإل  زال فا"

                                                 
 .18/12مجمان ا اهح نيخ اإلو،م  (1ا
 .5/9زاإل المعاإل  (2ا
 .5/14زاإل المعاإل  (3ا
هح الوايدددة ه، انادددر: جدددامأ الف دددا12/11/1422-7الددد هلة السدددابعة 69/7/5قدددرال لقدددم  (4ا

 .15ص
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االددداي يافدددر ادددي مسدددمل نا أنددده ادددي لدددا  الحاجدددة  لدددا ال ددد اهي بالخ،يدددا 
علدا الادس الشدفاب نفدا اإنده الجاعية المس خرجة مس إلم الحادل السدري هغلده 

الينددااي ال ااددل  يجدده زلدد  لفا ددا علددا الددنف  مددس ال لدد  هالفدد، ، هأا هدداا
 اوحا  ال ي جعلفا   نفاب لفال اامرا .هإنما ها أاا با

قا  الناهي للمه  : " هأا ال د اهي هدا أيعدا مدس قد ل  ، هداا اداامر 
انحددة اإللقدداب باليدد   لددا ال فل ددة بالدد عاب، هادداامر بق ددل ال فددال أهال حدددس همج

مددددأ أا ااجددددل ال ي غيددددر هالمقدددداإلير ال ت قدددد م عددددس أهقاتفددددا هال ندددد  مددددس هقددددان 
 .(1االمق هلات"

قددا  ااوددرم: وددئل أنددا عادد    عددس المعددور قددا  انددس ق امددة للمدده  : "
يج  المي ة، هلم يمكل؟ ااار قا  مسره : مس اضور، الم يمكل هلم يشدر ، 

ۀ                 چ اندددس لامددد ه هزلددد  لقدددا    تعدددالا:ال. ههددداا اا يدددال امدددات، إلادددل النددد

. هتر  ااكل مأ  مكانه اي هاا الحا   لقداب نيد ل (2اچ ۀ  ہ  ہ      ہ

چ  ڇ  ڇ         ڇ     چڃ  چ  چچ  لددددددددا ال فل ددددددددة، هقددددددددا    تعددددددددالا: 

 .(3اچڇ  
امددا لددا ادداا معدده هاندده قدداإلل علددا  ليدداب نفسدده بمددا أللدده   لدده، ال مدده، 

  .(4ا"طعام ل، 

                                                 
 .14/191اي نرله علا صحيب مسلم (1ا
 ( مس والة الحقرة.195ج ب مس ااية ا (2ا
 ( مس والة النساب.29ج ب مس ااية ا (3ا
 .11/74المغني  (4ا
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  األحكام الاقهية لبنوك الخاليا الجذعية المساتخرجة مان لنانلالاصل ا
 .الحبل السر  

 ويشمل خمسة مباحث   

المسااتخرجة ماان الحباال  المبحااث األو   ماهيااة بنااوك الخاليااا الجذعيااة
 . السر  

المبحااث النااانل  تخاازين الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان دم الحباال 
 السر  فل بنوك الخاليا . 

المبحث النالث  الوقف على الخاليا الجذعية المستخرجة من دم الحبل 
 .السر  

حاظ الخاليا الجذعية المستخرجة  المبحث الراب   الوصية لدف  تكاليف
  من دم الحبل السر .

الخالياا المبحث الخام   دف  الزكام لمن ال يستطي  دف  تكاليف حااظ 
 .الجذعية المستخرجة من دم الحبل السر  للبنك
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المستخرجة من دم الحبال  المبحث األو   ماهية بنوك الخاليا الجذعية
 .السر  

م، هادي عدام 1988تم زلن إلم الحال السري للمرة ااهلدا ادي ارنسدا عدام 
مقاندل مالدم مدالي م تموسة أه  نراة لحف  إلم الحادل السدري للجنديس 1997

لقددا اددي ع،جدده نخددديا مددس اامددرا  ال بغيددة اودد خ امه ماااقددة هال يددهعدد  ب
 المس عدية.

يس م اا دددد ب نندددد  ل جميددددأ همعالجددددة هتخدددد  2006هاددددي نددددفر ياليااتمدددداز(
هل ات للخ،يدا المس عددية مدس إلم الحادل السدري ادي مس شدفا الملد  عيددل 
ال خدددددددي همراددددد  اابحددددداث تحدددددة  ندددددرال قسدددددم علدددددم اامدددددرا  هطددددده 

هزلددد  بال عددداها مدددأ أقسدددام النسددداب هالددداالإلة بالمس شدددفا همس شدددفا  المخ ادددرات
هيقددام ن ددااير هلدد ات عاليددة الجدداإلة مددس الخ،يددا الجاعيددة  ،اليمامددة بالريددا 

  زلاع فددا للمرضددا مددس ااقددال  هغيددر ااقددال  المح دداجيس لفدداا النددان لغددر 
ن يدالة اام بعد   مس الع،ج الخلداي، هتقدام عداإلة منسدقة نند  إلم الحادل السدري 

الددداالإلة اادددا ماااق فدددا علدددا ال ادددرن ، ه أادددا ال ددداليخ الوادددي للعا لدددة، هودددحه 
لمع يددة، هعندد  عينددات إلم مددس اام ل حليلفددا هال مكدد  مددس الاهددا مددس اامددرا  ا

ال ي ال  – تارن اام نال ة إلم الحال السري  لا ننا  إلم الحال السري العامة
ال يحددا لفددا الموالحددة بالالدد ة الم ارعددة ل لاع فددا  لددا نفدد   -تماددا أجددرا  ماإليددا  

أه أل  أاراإل أورتفا ل ا  زا اانة هنا  لاجة ماوة  لا زل  االان   المالاإل
ال يعددمس بقدداب الالدد ة المجمعددة  لددا لدديس لاج فددا مددس قاددل ألدد  أاددراإل ااوددرة 
نفسفا مالم يد م ال نسديا علدا زلد  مسدحقا ااصدة عند  هجداإل ألد  أادراإل ااودرة 
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  الملدد  مريعدا هم وابقددا نسديجيا مددأ الالد ة المجمعددة، هيد م ع،جدده ادي مرادد
 .(1اعيدل همرا  اابحاث

هيدد م لفدد  إلم الحاددل السددري هالمشدديمة نانددا  الدد م الل اا فددا علددا نسددحة 
عالية مس الخ،يا المكاندة ل ريدات الد م هال دي اعدعة لل لاودة للمسداهمة ادي 

بدددددممرا  ودددددرطاا الددددد مااللاايمياأه انيعدددددا  المددددددانيس  المرضدددددا عددددد،ج
ه الدد م مددس اامددرا  المس عدددية ، امددا يدد م نفددا معالجددة صددالالدد م(هالنخان

مهددل مخ لدد  أندداان وددرطاا الدد م، هالددر  يس، هالددرلم، هأمددرا  المناعددة الااتيددة 
كالرهماتي م، ههي قاإللة علدا ان داج ا،يدا ععد،ت القلده، هيمكدس أا تشدكل 

 .(2ان ي، ناجحا لعمليات زلاعة القله
 ؟المستخرجة من الحبل السر    يف يتم تخزين الخاليا الجذعية

يسددحه الدد م مددس أهلإلة الحاددل السددري ، هينقددل نااوددوة لاااددات ااصددة 
حددة الدددفر اددي ت 200ودداعة مددس وددححة ن لجددة  24ليجددري تجميدد ة ادد،  
هت م ددأ  يدد م ال خدد يس اددي ودد ة أنانيدده مخ لفددة هتجمدد ، الني ددرهجيس السددا ل، ه 

ادددإزا طلادددة مدددس قادددل بقانليدددة علدددا مقاهمدددة  دددرهل ال جميددد  لسدددنيس طايلدددة، 
                                                 

مس مقا  نشدمة نندا  إلم الحادل السدري للد ا الة هند  الحميد اا مد يرة نند  الد م االو شدالية  (1ا
 أمرا  ال م، مس شفا المل  عيدل ال خددي.

 م.13/12/2007( الخمي  10607هانار: جري ة الشر  ااهو ، الع إلا
انادددددددددددر: ماضدددددددددددان بعنااا:نندددددددددددا  الحادددددددددددل السدددددددددددري بقلدددددددددددم ادددددددددددرال جاودددددددددددم جدددددددددددرجي     (2ا

www.alalamonline.net ، 
، الخ،يدا 100، الخ،يدا الجاعيدة، نادرة علميدة ص www.kidshealth.orgماقدأ صدح نا  

، www.alzayir.comالجاعيددددة تدددددلب أععدددداب جسددددمنا ال الفددددة  للدددد ا ال ألمدددد  ال ايددددر 
 .145-144بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي صالع،ج 

http://www.alalamonline.net/
http://www.alalamonline.net/
http://www.kidshealth.org/
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  الجليدد  عددس أناددا  هالدد  مددس اانانيدده السدد ة، هبفددال الوريقددة صددالافا يدداا
يمكس او عما  نف  العينة ع ة مرات، هاانانيه ال ي ي م ايفا تخ يس الخ،يا 
الجاعيددة مدددممة لف ددرات طايلددة، هتسدد حقا ودد،ث عينددات أصددغر الودد عمالفا 
ادي احددص ال وددانا  زا مددا ال داج هددال الخ،يددا نددخص آادر مددس أاددراإل العا لددة 

 .(1اغير الوفل

 يس هلدد ات إلم الحادددل السدددري لمدد ة وددد ة أنددفر قادددل اوددد عمالفاه تخدددهيدد م 
اندده يدد م بعدد  ال اددرن أاددا ال دداليخ الواددي للعا لددة هوددحه عينددات إلم مددس اام 

بعد  مدرهل ود ة أندفر يد م ه ل حليلفا هال مكد  مدس الاهدا مدس اامدرا  المع يدة 
 (2اهمالاإلها.االتدا  بالعا لة الم ارعة للس ا  عس لا  اام 

هلفدددد  إلم الحاددددل السددددري يدددداار علددددا المددددري  تدددد ال ااطحدددداب جراليددددا 
الوددد خراج هدددال الخ،يدددا مدددس نخدددان العادددم، هاإليجددداني ادددي هدددال العمليدددة أنفدددا 
تخلدددص المدددري  مدددس مشدددكلة لاددد  ااجددد اب الم لهعدددة المدددماازة مدددس م ادددرن 

  .(3انفا ليسة ملاوة بالفيرهوات، هيسفل الحدا  عليفاهأغريهه 

                                                 
انادددر: مقدددا : ننددد  لددد م الحادددل السدددري..زايرة لعددد،ج اامدددرا  الخويدددرة، ماقدددأ طفالدددة،  (1ا

، الخ،يا الجاعيدة تددلب أععداب 100صحة الوفل، ه الخ،يا الجاعية، نارة علمية ص
، العدد،ج بالخ،يدددا الجاعيدددة، www.alzayir.comجسددمنا ال الفدددة  للدد ا ال ألمددد  ال ايدددر 

 .159، 145-144إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص
نشرة نن  إلم الحال السري، صاإللة عدس مس شدفا الملد  عيددل همراد  اابحداث، زلاعدة   (2ا

 الخ،يا هاانسجة.
، الخ،يددا الجاعيدة تدددلب أععداب جسددمنا 100انادر: الخ،يددا الجاعيدة، ناددرة علميدة ص (3ا

 www.alzayir.com ال ألم  ال اير ال الفة  لل ا
 .145-144، الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية لا لية الغام ي ص
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المبحااث النااانل  تخاازين الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان دم الحباال 
 السر  فل بنوك الخاليا .

لجمددأ ئ نندد  لفدد  الخ،يددا الجاعيددة مددس الحاددل السددري مرادد  ادداص أنشدد
إلم الحال السري مس المالاإل الاي يرغه هال ال اي جمأ الخ،يدا الجاعيدة مدس 

. هيد م ، ادي عد،ج اندنفمالحال السري لمالداإلهم، هزلد  لتود فاإلة منده مسد أح
جمددأ العينددة هإلوددالفا  لددا  بمقانددل مدداإلي يدد اأ أهال نايددر هدداا المرادد   عمددل

م لفافدا اددي ودالاند  لفحددفا هاود خراج الخ،يدا الجاعيدة مددس الحادل السدري، 
وددم يسدد مر الاالدد اا اددي إلاددأ مالددم آاددر ااندد را   ،اله،جددات المخددددة لددال 

 .(1اوناي علا م ح السناات الوايلة ال ي يس مر ايفا لف  العينة
 ال يخلو حا  الشخص الذ  يريد تخزين هذه الخاليا من حالين و 

معااا الياجد  ادي تداليخ  اصحيح اأا يكاا الشخص وليمالحا  األو   
 عا ل ه أي أمرا  هلاوية أه غيرها.

مدس  لأه ادي عا ل ده أه مدس أهالإل اأا يكاا الشخص مريعالحا  النانل  
يعدداني مددس أمددرا  م منددة، أه أمددرا  هلاويددة، أه مح مددل اإلصددابة نفددا اي 

 ارإل مس أاراإل عا ل ه.

 وبيان بلك فل مطلبين 

معدددااا الياجددد  ادددي  اصدددحيح اأا يكددداا الشدددخص ودددليمالمطلاااب األو   
 غيرها. تاليخ عا ل ه أي أمرا  هلاوية أه

                                                 
 .208الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص (1ا
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ه لمدا هال يحد ف  نفدا هدال الخ،يداي ل  افي هال الحا  يجاز للشخص أا 
 يلي:

أا اي االل فاظ نفا امدر مح مدل  ودرااا ههد لا للمدا ، و  تعدالا  -1
ٴۇ      ۋ  ۋ    ۈۆ  ۈچ  نفددددددددددددددا عددددددددددددددس اإلوددددددددددددددرال بقالدددددددددددددده تعددددددددددددددالا:

 .(1اچۅ

هقا ، ا...هينفا عس قيل  هاال  زارل لواله صلا   عليه هولم اقا :
 .(2ا (إضاعة الما ه  هاهرة الس ا ،

انه لي  مس السدفالة العد،ج نفدا ل دل إلاب  الحف ال اا  ة مس  أنه -2
 هاي أي هقة  ز أا الع،ج به يكل  محالم اايرة ج ا.

كمددا أا عيدده تعدددييعا للفرصددة علددا المح ددداجيس لحفافددا  اددي هدددال  -3
 الانا  لقلة الانا   ال ي تعمل اي هاا المجا .

أا االت،ل لفدا مدأ عد م لاج ده لفدا أه غيدرل المدانأ منده ندرعا  ز  -4
 ال لرمة لفا تمنأ اإلت،ل.

  

                                                 
 ( مس والة اانعام.141ج ب مس ااية لقم ا (1ا
( 6108م اأارجه الحخالي ادي صدحيحة، ا دا  الرقدا ، بدا  مدايكرل مدس قيدل هقدا  ندرق . (2ا

( ها دددا  6862ها ددا  االع ددددام بال  ددا  هالسدددنة، بددا  مدددا يكددرل مدددس اهددرة السددد ا  نددرقما
( 2277االو قرا  هأإلاب ال ياا هالحجر هال فلي ، با  ماينفا عس  ضاعة المدا  ندرقم ا

نلفد : ا..هادرل ل دم قيدل هقدا ، هاهدرة السد ا ، هإضداعة الما (هأارجده مسدلم ادي صدحيحه، 
 (.4503ل م و،وا هيكرل ل م و،وا نرقم ابا   ا   يرضا 
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 وقد يرد على هذا 

بددما هنددا  أمددرا  قدد  توددرأ علددا الشددخص أه ألدد  أاددراإل عا ل دده لددم ت ددس  
 ال ددي ماجدداإلة اددي تدداليخ العا لددة اسددرطاا الدد م ا اللاايميددا( أه لددااإلث السددير

تف دد  بالخ،يددا العددداية هتددديه اإلنسدداا بالشددلل لحدد هث قوددأ أه تف دد  اددي 
هال الخ،يا، هغير زل  مماها مح مدل نجالده باود خ ام هدال الخ،يدا ا لاعدة 
ال ا ، ها،يا القله، نل ههنا  إللاوات الود خ امفا لعد،ج ال ددله اللدايحي 

 هغيرة.
أه مددس أهالإلل  أا يكدداا الشددخص مريعددا أه اددي عا ل ددهالمطلااب النااانل  

مددس يعددداني مددس أمدددرا  م مندددة، أه أمددرا  هلاويدددة، أه مح مددل اإلصدددابة نفدددا 
 اي ارإل مس أاراإل عا ل ه.

  دفدددل يسدد حه لددهافدداا ي ددرجب لددي بعدد  عددر  أإللددة اامددر بال دد اهي  أندده 
الخ،يا الجاعيدة المسد خرجة مدس إلم الحادل السدري ادي الاند ، هزلد  لألودحا  

 ااتية:

رضي هغلحة الادس بإصدابة ألد  أادراإل ااودرة بملد  تاليخ العا لة الم -1
اامرا  الالاوية أه غيرها يجعل هاا الحفد  مدس بدا  ال د اهي الااجده لحفد  
النف  مس الفل ةه هق  قا  تعالا: ا هال تلقاا بمنفسكم  لا ال فل ة  ا   ااا 

 بكم لليما(.

أا ادددي لفددد  الخ،يدددا الجاعيدددة المسددد خرجة مدددس إلم الحادددل السدددري  -2
، ن حقددا الشددفاب مددس اهيددر مددس اامددرا  هال زا  الودده يك شدد  يامددا بعدد  أمدد

يام أهمية هال الخ،يا ل هير مس المرضا، هاي تر  الحف  اهمدا  هتفدري  ال 
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ويما هأا مدير هال الخ،يا اي لا  ع م لفافا اإلت،ل هالرمي اي مكاا 
 النفايات.

ااهلددداه أا اإلتددد،ل لفدددال الخ،يدددا مدددأ ماندددة الحاجدددة لفدددا اددد،ل  -3
 .(1اانه مجرإل  ت،ل لما يمكس االن فان به وااب لدالافا أه غيرل

 

  

                                                 
 .389ألكام الخ،يا الجاعية،إللاوة اقفية ص (1ا
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المبحث النالث  الوقف على الخاليا الجذعية المستخرجة من دم الحبل 
 .السر  

قدا  ، (1امد ل هق ، هيمتي بمعنا الحدح  هال سدايل هالمندأ الوقف ل ة 
هال  ي   علا تمكدو ادي انس االل_ للمه   _: الااه هالقال هالفاب أصل 

 .(2االشيب وم يقال عليه
 .(3اتحاي  ااصل هتسايل المنفعة  :صطالحاالالوقف فل 

هالاقدد  مسدد حه همندد ه   ليدده، قددا  جددانر لضددي   عندده: لددم يكددس ألدد  
قدد  هقدد  ه مدس أصددحا  النادي صددلا   عليدده هودلم ههددا زه مقدد لة  ال هقد ، 

هانددد فر زلددد  الدددم ين دددرل ألددد  ا ددداا الخلفددداب الرانددد ها هغيدددرهم مدددس الددددحابة 
 (4ا جماعا.

ادي  م فرقدةااعما  الخيرية اي العدر الحاضر اهيرة هم عد إلة ه هق   ه
أنحددددداب العدددددالم اإلوددددد،مي، امدددددا أنفدددددا ت نددددداه  مخ لددددد  اانشدددددوة مدددددس علميدددددة 

 .هاج ماعية، ه صحية هاق داإلية هغيرها

هالاقدد  علدددا الخ،يدددا الجاعيدددة المسدد خرجة مدددس الحادددل السدددري، أه علدددا 
الاندد  الدداي تحفدد  عيدده بمعنددا أا يقدد  ندديئا مددس أم،كدده اعقالاتدده مدده، بددما 
يعاإل ليعه لمس يح اج لحف  هال الخ،يا لحاج ه لفا هلم ياج  عن ل ما  يفدي 

اهل هدداا ممكددس هم دددال، هيجدداز زلدد   ز المحددامهددل  بااليجددال السددناي لفددا،
                                                 

 ، ماإلة: هق .2/669المدحاظ المنير  (1ا
 ، ماإلة: هق .6/135مقايي  اللغة  (2ا
 .2/250، ال ااي اي اقه اإلمام ألم 6/206المغني النس ق امة  (3ا
 .6/206المغني النس ق امة  (4ا
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ال يعلددم بده  ال  مددس ان لدداا مدا يمنعدهه نددل عيده مددس الخيدر العادديم هالنفدأ العمدديم 
بمهدددل هدددال اامدددرا  الالاويدددة النددداإللة، أه اامدددرا  السدددرطانية، ه اامدددرا  

 المس عدية.

هجدده مشددرهن هقربدددة ي قددر  بدده  لدددا   اددي  ليدداب هدددال هقدد  مهددل زلددد  ه 
، المالية السناية للان  ااجرةاأ اانف ، هتفريج اربفم، هال اويأ عليفم اي إل

 :هي   علا زل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  قددددددددددددددددددا    تعددددددددددددددددددالا: -1

 .(1اچ  ڤڤ

بشارية وباين ثواباه بكبناه أحياب النااا  ا  فاهلل تعالى امتدح من أحيب ناسا
ا علاى دوا  معاين هاجميعا، فمن ساهم فل عالج نا  بشارية توقاف عالج

 فقد ساهم فل يحيا ها .

عاالج المرضاى بالخالياا الجذعياة المساتخرجة أن المساهمة فل  -2
من الحبل السر  أمر مشروع ال محذور فيه  فكان الوقف عليه وقف على 

 جهة بر مشروعة.
  

                                                 
 ( مس والة الما  ة.32ج ب مس ااية ا (1ا
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المبحث الراب   الوصية لدف  تكاليف حاظ الخاليا الجذعية المستخرجة 
 .من دم الحبل السر  

الااه هالداإل هالحرل المع ل: أصل يد   علدا هصدل الوصية فل الل ة  
يقدا  هصدية لفد،ا بكداا، ههصدية، ه أهصدية  ليده  زا جعل ده نيب بشديب. 

، ومية نال  انفا (1اهالاصية مماازة مس هصية الشيب  زا هصل ه هصيا.
هصددددل لمددددا ادددداا اددددي الحيدددداة بمددددا بعدددد  المدددداته اا الماصددددا هصددددل بعدددد  

 .(2ا مر بع  ماتهال درل الجا   له اي لياته ليس

 .(3اهي ال ارن بالما  بع  المات :الوصية فل االصطالح

هالاصددية لفددال الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس الحاددل السددري، أه الاندد  
اإلنسدداا بجدد ب مددس مالدده ينفددا علددا مددس  الدداي تحفدد  عيدده بمعنددا أا ياصددي

ومنفددا، أه يجدد  الخ،يددا هال يسدد ويأ لفافددا لحدديس  يح دداج لفددال الخ،يددا هاليجدد 
لاج ه  ليفا، أه يج ها هال يس ويأ إلاأ الما  لل مك  مس و،م فا هالاهدا مدس 

 الفايرهواته همس وم او فاإلته منفا.

ههددا مددس  ه زا اانددة نهلددو المددا  امقددل هالدداي يافددر لددي أا زلدد  جددا  ،
لمرضدا علدا لادأ العدرل هجال الار المشرهعة لماعيده مدس المسداع ة لفد الب ا

عددنفم، هتفددريج اددربفم ناجدداإل هوددا ل العدد،ج لفددم، امددا عيدده انقدداز لفددال النفددال 
لفددا  ال مددس  المعدددامة مددس الفل ددة بسدداه هددال اامددرا  هعدد م هجدداإل العدد،ج

                                                 
 ، ماإلة: هصا.6/116، مقايي  اللغة 6/2525الدحاظ تاج اللغة   (1ا
 .311الفقه الميسر، قسم المعام،ت ص (2ا
 .6/40، لانية الره  المربأ النس قاوم 3/ 6الما ن نرظ المقنأ  (3ا
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  و  تعددددددالا يقددددددا : هددددداا السددددددايل،

 .(1ا چ  ڤڤ

ه تن   الاصية لألقربيس  زا ااا منفم أل  مري  بمهل هدال اامدرا ، 
هيح اج لمهل هال الخ،يدا  مدا بال د اهي نفدا، أه لفافدا لحديس ال د اهي نفدا ادي 
الان ه هزل  ل اار الشره  الدحيحة اي الماصدي هالماصدا لده، هالماصدا 

ران ده أه به ليو  ا هال الخ،يا يمكس أا يس فاإل منفا اي لادأ العدرل عدس ق
غيددرهم ممددس يح دداج  لقفددا النقدداز نفسدده مددس الفل ددة بسدداه هددال اامددرا  ال ددي 

 ال بمهل الخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحال السدري، ا الوايل لل  اهي منف
كمددا أا ايفددا تفريجددا ل ربددة أايدده المسددلم هالناددي صددلا   عليدده هوددلم يقددا : 

 .(2ا ..(س ار  يام الأيامةارج   عنه اربة م ا مس ارج عس مسلم اربة

هتسس الاصية ال ي يكاا ايفا الماصي زا مدا ، ههلو ده أغنيداب ، هأقالبده 
ال لاجددددة لفددددم بالمددددا ، هياصددددي بشددددئ مددددس مالدددده يدددددرل اددددي وددددايل الادددددر 

 .هاإللساا ليدل  ليه الهاا  بع  هااته
  

                                                 
 ( مس والة الما  ة.32ج ب مس ااية ا (1ا
بدددا  ال يالدددم المسدددلم المسدددلم هال يسدددلمه ا دددا  المادددالم، ي صدددحيحه، أارجددده الحخدددالي اددد (2ا

 (.2580(، همسلم اي صحيحه، با  تحريم الالم نرقم ا2310نرقما
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المبحث الخام   دف  الزكام لمن ال يستطي  دف  تكاليف حااظ الخالياا 
 .الجذعية المستخرجة من دم الحبل السر  للبنك

ال يجدد    إلاددأ ال ادداة  ال لألصددنال ال ددي عينفددا   عدد  هجددل اددي ا ابدده 
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  ال ددددددددريم قددددددددا    تعددددددددالا:

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .(1اچۇ  ۇ    ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ

المااالها اي ااية هم أهدل ال اداة الدايس جعلفدم   محد، لد اعفا  افاالب
 .(2ا ليفمه اليجاز صرل نيب منفا  لا غيرهم  جماعا  

ه اليجدداز صددرل ال ادداة اددي غيددر هددال المدددالل ال ددي عينفددا   تعددالا 
 نمدا   چڻ  ڻ چ مس المشاليأ الخيرية ااارحه اا قا    تعالا : 

لحكدددم لمدددا بعددد ها، هتنفيددده عمدددا وددداال، هالمعندددا ليسدددة تفيددد  الحددددر، هتهادددة ا
 .(3االد قات لغير ه الب نل لف الب ااصة

هال يجدداز إلاددأ ال ادداة اددي العدد،ج هال دد اهي بالخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة 
مددس الحاددل السددريه اا   تعددالا لدد إل مدددالل ال ادداة الهمانيددة هلددي  منفددا 

 إلاأ ال ااة لل  اهي هالع،ج.

                                                 
 .والة ال ابة( مس 60ااية ا (1ا
 .1/359الملخص الفقفي  (2ا
 .1/360المرجأ السانا  (3ا
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ااا هداا الشدخص المدري  اقيدر اه مسدكيس عيعودا مدس ال اداة هل س  زا 
 انه ي ال اي هإنما لفقرل ال انه مري  يح اج  لا ال  اهي بالخ،يا الجاعية

ڻ  ڻ   ڻ  چ : يقددددا  تعددددالا صددددن  الفقددددراب أه المسدددداكيس، و 

هادددال   زا اددداا قددد  لحقددده إليددددس بسددداه العددد،ج عيعودددا مددددس  چ ۀ
ل لينئددا اددي صددن  الغددالميس، و  تعددالا يقددا : ال ادداة لسدد اإل إليندده اندده يدد ا

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

االغددددددالماا ناعدددددداا: ااه :الغددددددالماا الصدددددد،ظ زات  چۇ    ۆ  
الايس، ههم مس غرماا بساه ال  امفم ادي عقد  صدلب نديس نخدديس مالغدا مدس 

 الن ان عيعوا تشجيعا  له علا اعل الخير هاإللساا. الما  ي إلهنه النفاب

هالهددداني: الغدددالم الصددد،ظ نفسددده ههددداا امدددس لحقددده الددد يس بسددداه زهاج، أه 
  ع،ج، أه نناب مسكس افاا يعوا مس ال ااة لس اإل إلينه.
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الخالياااااا الجذعياااااة ب المتعلقاااااة  المعاااااامالا المالياااااة لاااااثالاصااااال النا
 المستخرجة من دم الحبل السر .

مس المفم أا نعرل أا مس يمل  اإلزا اي ال  اهي نفال الخ،يا الجاعية 
 المس خرجة مس الحال السري، همدس يعودي اإلزا لآلادريس ادي ال ددرل ايفدا 

ا  زا ادداا هددا صدداله هددال الخ،يددا ان دد اب  اددي لددا   لغا دده ايفددا ه طلحدده لفددا 
أمددالل بمددا يعدداإل  ، أه هليدده الشددرعي القددا م علددا هالي دده هالنددا ر ادديعدداق،  بالغددا  

 .(1اعليه بالمنفعة

هيكداا اإلزا  هاال  ها مس يمل  اإلزا اي ال عامدل نفدال الخ،يدا ماليدا، 
لآلاددددددريس بال دددددددرل ا انيددددددا ه اا مددددددس مقاصدددددد  الشددددددريعة ال ددددددرام المل يددددددة 

هودددددددال نسددددددد عر  بعددددددد  . (2اهاالا دددددددداص مماكددددددداا مملاادددددددا لآلادددددددريس
السدددددري جة مدددددس إلم الحادددددل المعدددددام،ت الماليدددددة للخ،يدددددا الجاعيدددددة  المسددددد خر 

 هالمحفا ة اي الانا  الواية الخاصة نفا اي المحالو ااتية:

  

                                                 
هبال  ص ل قرال المجمأ الفقفي اإلو،مي ال ابأ لرابودة العدالم اإلود،مي، انادر: مجلدة  (1ا

 المجمأ الفقفي اإلو،مي، الع إل السابأ.
همقاصدد  الشددريعة زات الدددلة نححدداث الخ،يددا الجاليددة، مجلددة  القااعدد  الفقفيددة هااصددالية (2ا

،ج بالخ،يددا الجاعيددة، ، العدد258(  للدد ا ال وددع  الشددهري ص18المجمددأ الفقفددي، العدد إلا
. هإزا لددم يرغدده الاالددد اا اددي الحاددل السدددري 270-269إللاوددة اقفيددة لا ليددة الغامددد ي ص

هادداا مددديرل اإلتدد،ل افددل يشدد ر  االودد ئااا مددس الاالدد يس اددي أاددال؟ الدداي يافددر عدد م 
اند را  الجدااز اا مدديرها اإلتد،ل، هاا اود خ امفا ادي عد،ج ندخص مدري  مح دداج 

ا مدددس  ت،افدددا، امدددا أنددده ال ي رتددده علدددا اوددد خ امفا ضدددرل علدددا ألددد .ه  لدددا العددد،ج أهلددد
 .271ل،و  اإلة اي زل  انار: الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص
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المبحاااث األو    ااارا  الخاليااااا الجذعياااة المسااااتخرجة مااان دم الحباااال 
 . السر  

علاى  ل مسبلة حكم الشرا  لهاذه الخالياا،اختلا الاقها  المعاصرون ف
 ثالثة أقوا  

أجد اب ااإلمدي، ههداا مدا قدا  بده لرمة الشراب اي ج ب مدس القو  األو   
 .(1ابع  المشالايس اي ن هة : لؤية  و،مية لحع  الممالوات الواية

بمنددده مدددا إلام أا نيعفدددا محدددرم ا دددال  الشدددراب ه  ز أا لكمفمدددا  واساااتدلوا 
 .(2اهال 

جدااز ندراب الخ،يدا هااععداب ااإلميدة للعدرهلة، ههداا مدا  القو  النانل 
قا  به أكهر المشالايس ادي ند هة : لؤيدة  ود،مية لدحع  الممالودات الوايدة: 
" ا لم يمكس الحدا  علا ااععاب  بال ارن، هلم يمكس الحدا  عليفا  ال 
 ناا  الما ، افاا جدا   عيمدا ان فدا  ليده أكهدر المشدالايس، ههدا مدس المحادال

 .(3االاي يحاظ لا  العرهلة، هيرح الحع  ع م جااز زل "

مددددا صدددد ل بدددده قددددرال مجمددددأ الفقدددده اإلودددد،مي ال ددددابأ لرابوددددة العددددالم  اههدددد
اإلودد،مي: " هأمددا أاددا العددا  عددس الدد م، هب حددالة أاددرح: نيددأ الدد م، اقدد  لأح 
المجل  أنه ال يجازه انه مس المحرمات المنداص عليفا اي القرآا ال ريم 

 دده هلحددم الخن يددر، ادد، يجدداز نيعدده هأاددا عددا  عندده هقدد  صددب اددي مددأ المي

                                                 
 .756أعما  ن هة لؤية  و،مية لحع  الممالوات الواية ص (1ا
 . 312ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص (2ا
 .756حع  الممالوات الواية صأعما  ن هة لؤية  و،مية ل (3ا
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الح يو: ا ا   تعالا  زا لرم نيئا لرم ومنه( اما صب أنه صلا   عليه 
هودلم نفددا عدس نيددأ الد م، هيسدد هنا مددس زلد  لدداالت العدرهلة  ليدده لألغددرا  
الواية، هال ياج  مس ي ادرن بده  ال بعدا ، ادإا العدرهلات تاديب المحادالات 
بق ل ما تراأ العرهلةه هعن  ا يحل للمش ري إلاأ العا  هيكداا اإلودم علدا 
اااا، هال مانأ مس  عوداب المدا  علدا ودايل الفحدة أه المكاائدة تشدجيعا علدا 
الأيام نفاا العمل اإلنساني الخيريه انه يكاا مس با  ال ارعات ال مس بدا  

ااهقددددددال هالشدددددد ها ، ها دددددداح الفيئددددددة العامددددددة للف دددددداح نددددددازالة (1االمعاهضددددددات"
اإلوددد،مية بال ايدددة: " عيجددداز لددده الشدددراب لينئدددا انددده معدددور، هقددد  قدددا    

 .(2اتعالا ا هق  ادل ل م ما لرم عليكم  ال ما اضورلتم  ليه("
ال اقدد ، ههددا مددا يففددم مددس قددرال مجمددأ الفقدده اإلودد،مي  القااو  النالااث 

  المددددا  مددددس ال ددددابأ لمنامددددة المدددد تمر اإلودددد،مي ليددددو جدددداب عيدددده: " أمددددا نددددا
المسدد في  ان غددداب الحددددا  علدددا الععدددا المولدددا  عنددد  العدددرهلة، أه مكاادددمة 

،  (4ا، هقرال المجل  ااهلبي لتا اب هالححاث(3اهت ريما امحل اج فاإل هنار"
 هه الب او ات عن هم ااإللة ا اقفاا.

                                                 
 -13ههاا ما زار اي إلهلة الم تمر االحاإلية عشرة المنعق ة بمكدة المكرمدة ادي الف درة مدس  (1ا

 .نار: قرالات مجمأ الفقه اإلو،مي مس ال هلة ااهلا  لا السابعةاه. 20/7/1409
 .371أعما  ن هة لؤية  و،مية لحع  الممالوات الواية ص (2ا
ه. أنادر: 23/6/1408 -18ههاا ما زار اي إلهلة المد تمر الرابعدة بجد ة ادي الف درة مدس (3ا

 مجلة مجمأ الفقه اإلو،مي الع إل الرابأ.
، الدد هلة الساإلوددة، المنعقدد ة اددي المرادد  الهقددااي اإلودد،مي ندد نلس اددي الف ددرة 2/6قددرال لقددم (4ا

ا ددداب هالححددداث ه. انادددر: الماقدددأ الرودددمي للمجلددد  ااهلبدددي لت3/6/1421 -28/5مدددس
cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274-www.e  

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
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 ح الراجح ووجه الترجي

  (1)جااائز الشاارا  حااا  الواارورم لهااذا النااوع ماان التااداو  بهااذه الخاليااا
والشاارا  لهااذه  لعمااوم األدلااة الدالااة علااى اسااتننا  الشاارع لحاااالا الواارورم،

 الخاليا للعالج  ضرورم تبيح الشرا .

محددرم، ه لددم يسدد وأ الحدددا  عليدده  ال  دوا  والمااري  يبا اضااطر يلااى
بعا ، اإنه يجاز له نراؤل، ه لا ااا ممدا يحدرم نيعده، مدأ ال نايده علدا أا 

حالدة هدال ال يعندي صدحة عقد  الايدأ، ندل يحدرم علدا الحدا أ تجاي  الشراب ه ال
 .الهمس

يقددا  انددس الأدديم للمدده  : "ههدداا أصددل معددرهل مددس أصددا  الشددرن: أا 
مكرهها أه محرما ه العق  ق  يكاا جا  ا أهمس ححا أه هاجحا مس أل  الورايس، 

مددددس الوددددرل اااددددر، عيجدددده علددددا الحدددداز  أا ياددددا ، هيحددددرم علددددا اااددددا أا 
 .(2ايماال"

جدداب اددي لانددية انددس عاندد يس: " ...أا جددااز  قدد ام المشدد ري علددا الشددراب 
إلليدداب لقدده  رندداةمللعددرهلة ال يفيدد  صددحة الايددأ، امددا لددا اضددور  لددا إلاددأ 

                                                 
 ياوددا علددا مسددملة نددراب ااجدد اب ااإلميددة لددا  العددرهلة ههددي مسددملة محددل ادد،ل ندديس  (1ا

ا الجاعيدة ، إللاودة اقفيدة الفقفاب المعاصريس، انار أقاالفم هأإلل فم اي ا ا  ألكام الخ،ي
 .317-312ص 

 .5/702زاإل المعاإل  (2ا
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جدداز لدده الدد اأ، ه لددرم علددا القدداب ، ه ادداا لددا اضددور  لددا نددراب مالدده مددس 
 .(1اغاصه م غله، ال يفي  زل  صحة الايأ ل ا ال يمل  الحا أ الهمس"

هجداب ادي مغندي المح دداج: " ليدو لدرم ااادا لددرم اإلعودابه انده  عانددة 
علا معدية، امجرة الن   هالنيالة،  ال عند  العدرهلة ......ادإا اإلودم علدا 

 .(2ااااا إلها المعوي"

  

                                                 
 .5/72  (1ا
 .6/157 (2ا
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 المبحث النانل  بي  الخاليا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السر .

علااى أن أجاازا  اإلنسااان  -تعااالىرحمهاام هللا -الاقهااا  جمهااور  اتاااق 
 .(1)ليست بما ، وال يصلح أن تكون محال للبي 

اختلا الاقها  المعاصرون فل حكم بي  اإلنسان أل  جز  مان أجازا  و 
 بدنه، على قولين 

 القو  األو  

أكهددر الفقفدداب المعاصددريس علددا القددا  بحرمددة نيددأ ااإلمددي اي جدد ب مددس 
مجمددأ الفقدده اإلودد،مي ال ددابأ لمنامددة أجدد اب جسدد ل، ههدداا مددا صدد ل بدده قددرال 

المدد تمر اإلودد،مي: "  ز ال يجدداز  اعددان أععدداب اإلنسدداا للايددأ بحددا  مددس 
، هتاصدددية نددد هة : لؤيدددة  وددد،مية لدددحع  الممالودددات الوايدددة: "ال (2ااالددداا "

، هتاصدددية لؤيدددة  وددد،مية ل لاعدددة بعددد  ااععددداب (3ايجددداز نيدددأ ااععددداب"
، هبيداا مجمدأ (4اال يجاز  اعان أععاب اإلنساا للايأ بحدا .." الحشرية:" ز

الححاث اإلو،مية باازهر: "  ا نيأ اإلنساا لجس ل أه اي ج ب مس أج ا ده 
، ها ددداح اللجندددة ال ا مدددة للححددداث العلميدددة هاإلا ددداب:"ال (5امحدددرم هباطدددل ندددرعا"

                                                 
، ن ايددة المج فدد  6/338، لإل المح ددال3/46، الف ايددة للمرغيندداني 5/142ندد ا أ الدددنا أ  (1ا

 .4/329المغني  ،746-5/745، الحاهي ال اير 2/128
نادر: اه. 23/6/1408 -18ههاا ما زار اي إلهلة المد تمر الرابعدة بجد ة ادي الف درة مدس (2ا

 .مجلة مجمأ الفقه اإلو،مي الع إل الرابأ
 .756أعما  ن هة لؤية  و،مية لحع  الممالوات الواية ص (3ا
 .646أعما  ن هة لؤية  و،مية ل لاعة بع  ااععاب الحشرية ص (4ا
 ه14/3/1430-13الم تمر الهالو عشر باازهراي الف رة مس ههاا ما زار اي نياا  (5ا
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لفيئدددة ، ها ددداح ا(1ايجددداز لددد  نيدددأ ععدددا مدددس أععدددا   لسددد اإل الددد يس هالغيدددرل"
العامة للف اح ندازالة ااهقدال هالشد ها اإلود،مية بال ايدة: " اد، يجداز قودأ 

، هقدددرال المجلددد  ااهلبدددي (2ابعددد  أععدددا ه هبيعفدددا ندددهمس مفمدددا اددداا الدددهمس"
لتا دددداب هالححدددداث: "  ز اليجدددداز  اعددددان أععدددداب اإلنسدددداا للايددددأ بحددددا  مددددس 

 . (3ااالاا "

 وأدلتهم فل بلك 

م  ) قااا  هللا  ثالثااة أنااا خصاامهم يااوم قولااه عليااه الصااالم والسااال -1
القيامة  رجل أعطى بل ثم مدر، ورجل باع حرا فب ل ثمنه، ورجل اساتبجر 

 .(4)أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره(

افدددي الحددد يو إلليدددل علددددا لرمدددة نيدددأ االدددرال، همددددالرم نيعددده الددده لددددرم 
 .(5ابععه

رضال هللا عناه أن رساو  هللا صالى هللا  ما ورد عان أبال جحيااة -2
 .(6)عليه وسلم )نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب األمة(

                                                 
 (.13271، ا اح لقم ا25/116ا اهح اللجنة ال ا مة للححاث العلمية هاإلا اب،  (1ا
 .371أعما  ن هة لؤية  و،مية لحع  الممالوات الواية ص (2ا
ندد نلس اددي الف ددرة ، الدد هلة الساإلوددة، المنعقدد ة اددي المرادد  الهقددااي اإلودد،مي 2/6قددرال لقددم (3ا

ه. انادددر: الماقدددأ الرودددمي للمجلددد  ااهلبدددي لتا ددداب هالححددداث 3/6/1421 -28/5مدددس
cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274-www.e  

 (.2114ابا   وم مس بان لرا نرقما ا  الايان، أارجه الحخالي اي صحيحه،  (4ا
 .304ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص (5ا
 (.2123با  ومس ال له نرقماا ا  الايان، أارجه الحخالي اي صحيحه،  (6ا

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
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افدددي الحددد يو إلليدددل علدددا النفدددي عدددس ومدددس الددد م، ههدددا جددد ب مدددس اإلنسددداا 
 .(1اعيقال بأية  أج اب اإلنساا علا زل 

دمل ليست ملكا لاه، وال يجاوز ألحاد أن يبيا  مااال آلأن أعوا  ا -3
 .(2)يملك

ألن ) ماا  ، ما أن األصل تحريم أخذ النمن على الخاليا الجذعية -4
 .(3) ال يباااااااااااااح يال عنااااااااااااد الواااااااااااارورم يحاااااااااااارم االعتياااااااااااااص عنااااااااااااه(

 

 القو  النانل 

 لا جااز نيأ ااععداب هجعلداا لدال  ندرهطا  (4ازهه بع  المعاصريس
كما ال يكاا اي نيعفا تعالضا مأ ال رامة اإلنسانية بحيو ت اا الغاية منفا 

                                                 
 .305ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص (1ا
، ندددرظ من فدددا 13/219جمدددانالمت ملدددة ، 8/490، الايددداا هال حدددديل 14/47المحسدددا   (2ا

 .2/9اإللاإلات
هأإللددة المددانعيس اهيددرة هقدد  اا ددرت منفددا مددا يخددص هدداا الححددو، هأمددا مددا ي علددا نايددأ ااععدداب 

اددي مجلددة مجمددأ الفقدده اإلودد،مي ال ددابأ ناجدده عددام ايراجددأ ايفددا قددرالات المجددامأ الفقفيددة 
هالن هات الواية الفقفية ، ها اهح اللجنة ال ا مدة للححداث لمنامة الم تمر اإلو،مي بج ة، 

ا دداب ، ههزالة ااهقددال هالشدد ها اإلودد،مية بال ايددة، هبيدداا مجمددأ الححدداث ه العلميددة هاإل
 إلال اإلا اب المدرية هال ي واا اإلنالة  ليفا.

همقاصدد  الشددريعة زات الدددلة نححدداث الخ،يددا الجاليددة، مجلددة  القااعدد  الفقفيددة هااصددالية (3ا
 .258المجمأ الفقفي  لل ا ال وع  الشهري ص

،زلن ااععدداب ندديس الحاددر هاإلبالددة 263إلميددة لمحمدد  ن دديم ياودديس صنيددأ ااععدداب اا (4ا
، زلن ااععاب اي ضاب الشريعة اإلو،مية لعا  القيام محم  48الم  محماإل وع  ص

== 
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الددربب هال جددالة، هأا ال تحددان  ال لمددس ين فددأ نفددا، هأا ال يكدداا هنددا  أي ندد يل 
ع،جي يقام مقامه، هأا يكاا الايأ هالشراب تحة  نرال م وسة م خددة 

 لومية ماواقة ت مك  مس تحقا الشره .
  (1)ومن أدلتهم

، حيث لما جااز هالقياا على صحة بي  لبن المرأم عند من أجاز  -1
 وهو جز  من أجزا  البدن فيقاا عليه سائر أجزا  الجسم. بي  لبن المرأم

 ونوق  بما يلل 

جد ب منفددا، هااإلمددي مكددرم ادد،  ال يدددب نيعدده اندده أا لداس ااإلميددة - أ
 يجاز أا يكاا نيب مس أج ا ه مفانا هما اال.

ال يحدداظ االن فددان بدده  ال لعددرهلة تغايددة الوفددل، همددا ادداا اللدداس أا  -  
لعرهلة ال يكاا مداال ، هالد ليل عليده أا الندال ال  لراما االن فان به نرعا  ال

 .(2ايع هنه ماال ، هال يحان اي وا  مس ااواا 

                                                                                                                         
== 

، نقددددل 220، االن فددددان بددددمج اب ااإلمددددي لعدددددمة   عنايددددة   ص92، 47صددددالب ص
المسددا ل الوايدة المسدد ج ة  ،173ااععداب مدس المحكددام عليده بالق ددل لعاد   الوريفدي ص

ادددي الفقددده همي دددا أ، مددد ح مشدددرهعية االن فدددان بمععدداب ااإلمدددي ليدددا 2/157لمحمدد  الن شدددة 
، هجفه نار ادي زلاعدة ااععداب اإلنسدانية المد  60لعا  الموله لم اا صاإلو،مي 

 .24محم  جما  ص
عيدة المسد خرجة المراجأ السابقة، هق  أاات ما يناوه ماضان الححدو ههدا الخ،يدا الجا (1ا

 مس إلم الحال السري.
 .5/145انار: ن ا أ الدنا أ  (2ا
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أا لرمددة المددداهرة تهاددة بشددربه، هاددي  ندداعة نيعدده ادد ب لحددا      -جااا
انندددا ال نقددد ل علدددا  دددح  المشددد ريس هالحدددا عيس عيشددديأ اسددداإل  اسددداإل اان حدددةه

 .(1ااان حة نيس المسلميس

األعوااا  ماان الواارورياا فاال هااذا العصاار، يب يتعساار أن بياا   -2
الحصو  على األعوا  ب ير البي ، وقد قرر أهل العلم أن الوروراا تبايح 

 المحظوراا.

 الراجح ووجه الترجيح 

جاااواز بيااا  بعااا  أعواااا  األدمااال التااال فااال معناااى المشااايمة والحبااال 
بعا   السر ، وهو ما علياه مجموعاة مان العلماا  المتقادمين  قياساا علاى 

 .(2)فوالا األدمل يبا كانت على وجه يمكن االنتااع بها

المبحاث النالااث  المتااجرم بالخاليااا الجذعيااة المساتخرجة ماان دم الحباال 
 السر .

يافددر ممددا ودداا و  تعددالا أعلددم عدد م جددااز الم دداجرة بالخ،يددا الجاعيددة 
ليدو  عم، بالقاع ة الشرعية: ا و  الالا أ(المس خرجة مس إلم الحال السري،

يقد  الشالن مس هال القاع ة النار  لا م الت اااعدا  اد، يحكدم علدا اعدل 
اد ب الم داجرة  ، ه (3امس اااعدا   ال بعد  النادر  لدا مدا يد ه   ليده زلد  الفعدل

                                                 
 .6/424انار: ا ب الق ير نرظ الف اية  (1ا
، مااهدده 4/258، ال دداج هاإلكليددل6/187الححددر الرا ددا  ،5/144اناددر: ندد ا أ الدددنا أ  (2ا

 .317ية إللاوة اقفية صع، ألكام الخ،يا الجا1/90اإلندال  ،4/259الجليل 
 .4/177الماااقات للشاطاي ، 3/137 ع،م الماقعيس   (3ا
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بالايأ هالشدراب تد إلي  لدا ام فداا أععداب اإلنسداا هأنسدج ه، هاود غ،  لاجدة 
اإلنساا هاقرل لشراب ا،يال الجاعيدة هبيعفدا علدا آادريس ممدا يد إلي  لدا اد ب 

اريس مدددس اددد،  نقدددل هدددال بددداابدددا  يددددعه  غ،قددده هي سددداه ادددي االضدددرال 
ي قد  تن قدل اانسجة هالخ،يا قال ال مك  مس و،م فا هالاها مس اامرا  ال د

ه هإا اداا مهدل هدداا االل مدا  ضد يفا اداا مهددل هدال النقدل لألنسددجة لآلادريس
هزلاع فا ال يد م  ال ادي مراكد  طايدة م خدددة هعاليدة هتحدة  ندرال أطحداب 

 .مخ ديس لازقيس
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 المبحث الراب   هبة الخاليا الجذعية لل ير باعتبارها مباحة النا .

هددي العويددة الخاليددة عددس ااعدداا  بكسددر الفدداب هادد ب الحدداب الهبااة ل ااة  
 .(1اهااغرا ، اإزا اهرت ومي صالافا ههابا  

 .(2اهههاة له هحة هماهحة هههحا   زا أعوي ه، هاتفاة منه أي قالة
 الهبة اصطالحا  

 .(3االما  مس جا   ال درل اي الحياة ب، عا تملي  

مدس صداله الخ،يدا الجاعيدة  - الفحدةهالفحة ما قد  نفا نفأ المعوا، ه 
المس خرجة مس الحال السري المح ف  نفا لده أه لمدس يملد  الااليدة عليده، ادي 

هاوددد خ ام ااادددر لفدددا ادددي الحددد هإل المحالدددة  لدددا  عددد م لاج ددده الحاضدددرة لفدددا
تادددددرن  زا قدددددد  نفدددددا الهددددداا  مدددددس   تعدددددالا، هالخ،يدددددا الجاعيدددددة  -(4اندددددرعا

ا،  اقدد  عليفددا ليدداة مددس يح دداج  ليفددالمسدد خرجة مددس الحاددل السددري مفمددة هت
 ا داا ال ادرن نفدا ممدس اليح اجفدا  لدا مدس يح اجفدا مند هبا  ليده، همهابدا عليدهه

 لألدلة اآلتية 

                                                 
 ، ماإلة: ههه.1/803لساا العر   (1ا
، مدداإلة: 6/147عجددم مقددايي  اللغددة ، م2/673المدددحاظ المنيددر ، 6/244تفددايه اللغددة  (2ا

 ههه.
 .294، الفقه الميسر، قسم المعام،ت ص 70 ة الفقه ص مع (3ا
ل ناولية ال ي تنقل الدفات الالاويدة لتنسداا مدس بحيو ال تس خ م اي ت ايس ااععاب  ا (4ا

ا،  الخ،يا الجاعية افي مما زهه جمفال الفقفاب المعاصرها  لا تحريم االن فدان نفدا 
 .227-223اي هاا المجا .انار: ألكام الخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  قااو  هللا تعااالى  -0

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 .(1اچ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

نف  المعدام مدس الفل دة اعد، عايمدا ه  زاااية إللة علا أا اي  نقا
واابا ج ي،، هالفحة بشيب مس الخ،يا الجاعيدة المسد خرجة مدس الحادل السدري 

 إلاال اي زل  ل اق  ع،ج المري  عليفا.

   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یچ قاااو  هللا تعاااالى  -2

 .(2ا  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

لغده ادي اإليهدال هام د ظ مدس اعلده، هالمحد ف  نفدال الخ،يدا  ادا  ع هجدل
  زا تارن نفا لمس يح اجفا ق  آور غيرل علا نفسه.

ما ورد عن جابر بن عبدهللا رضل هللا عناه عان النبال صالى هللا  -3
 .(3)عليه وسلم قا   ) من استطاع منكم أن ينا  أخاه فلياعل(

لددهه هالناددي صددلا   عليددده افددي هحددة هددال الخ،يددا لمددس ي دد اهح نفددا نفددأ 
 هولم لو المسلم علا نفأ أايه.

وساالم  مااا ورد عاان النعمااان باان بشااير أن النباال صاالى هللا عليااه -4
قااا   ) مناال المااؤمنين فاال تااوادهم وتااراحمهم وتعاااطاهم كمناال الجسااد يبا 

                                                 
 ( مس والة الما  ة.32ج ب مس ااية ا (1ا
 لة الحشر.( مس وا 9ج ب مس ااية ا (2ا
 (.2199أارجه مسلم اي صحيحه، با  الر ية مس العيس هالنملة هالحمة هالنارة نرقما (3ا
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 .(1)ا تكى منه عوو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر(

 عنه قاا   قاا  رساو  ما ورد عن أبل موسى األ عر  رضل هللا -5
 .(2)هللا صلى هللا عليه وسلم  )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعوه بعوا(

ما ورد عن ابن عمر رضل هللا عنهما قا   قا  رسو  هللا صالى  -6
، ومان كاان فال م أخاو المسالم ال يظلماه وال يسالمه  )المسالهللا عليه وسالم

عناه خيه كان هللا فال حاجتاه ، ومان فارج عان مسالم كرباة فارج هللا أحاجة 
 .(3)ومن ستر مسلما  ستره هللا يوم القيامة (  ربه من كرباا يوم القيامة،

بل هريرم رضل هللا عناه قاا   قاا  رساو  هللا صالى أما ورد عن  -7
ه فال الادنيا واالخاارم هللا علياه وسالم   )مان يسار علاى معسار يسار هللا عليا

العباد ما اان  وهللا فال عاون  خارم،آليا وانتر مسلما  ستره هللا فل الاد،ومن س
 .(4)خيه(أالعبد فل عون 

افي االاإليو السابقة الحو علا ال عاها هال مزل، هتفريج ار  اااريس 
هاإلعاندة علددا تيسددير أمدالهم، هاددي هحددة الخ،يدا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم 

 هال المعاني. ات حقالحال السري للمح اج لفا اي ال  اهي 

                                                 
(، 5665بددا  للمددة النددال هالافددا م نددرقماا ددا  ااإلا ، أارجدده الحخددالي اددي صددحيحه،  (1ا

 (.2586نرقما اي تااإلهم هترالمفمالم منيس  مهلهمسلم اي صحيحه، با  
بددا  تشدداي  ااصددابأ اددي المسددج  ا ددا  أندداا  المسدداج ، أارجدده الحخددالي اددي صددحيحه،  (2ا

 (.2585نرقما الم مس للم مس االانياا(، همسلم اي صحيحه، با  467هغيرل نرقما
بدددا  ال يالدددم المسدددلم المسدددلم هال يسدددلمه ا دددا  المادددالم، أارجددده الحخدددالي ادددي صدددحيحه،  (3ا

 (.2580حريم الالم نرقم ا(، همسلم اي صحيحه، با  ت2310نرقما
 (. 2699أارجه مسلم اي صحيحه، با  اعل االج مان علا ت،هة القرآا هالاار نرقما (4ا
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ا  رسو  ققا     ماجابر بن عبد هللا رضل هللا عنه وما ورد عن -8
 .(1)هللا صلى هللا عليه وسلم   ) كل معروف صدقه(

افددي الحدد يو الحددو علددا المعددرهل، ههحددة هددال الخ،يددا لمددس يح دداج  ليفددا 
 مس المعرهل.

صالى هللا  رساو  هللان أبال هريارم رضال هللا عناه أ وماا ورد عان -9
 ، يال منال من ثالثةي  )يبا ماا اإلنسان انقط  عنه عمله  قا عليه وسلم 

 .(2) صدقة جارية، أو علم ينتا  به ، أو ولد صالح يدعو له (

اددي الحدد يو الحددرص علددا مددا ينفدددأ اإلنسدداا بعدد  ماتدده، همنفددا الدددد قة 
او مرالا لحياة  الجالية، هاي هحة الخ،يا الجاعية لمس ين فأ منفا هي  اهح نفا

 .افي بمهابة الد قة الجالية له المس في  منفا هلا بع  مات الااهه

أنااه قااد صاادرا فتااوى المجااام  واللجااان الاقهيااة بجااواز التباارع  -11
باألعوا  من  اخص حال يلاى  خار محتااج للعواو، يبا كاان العواو مماا 

، فجوازهاا مان أنساجة مناصالة معرضاة لالتاالف مان (3)يتجدد كالادم والجلاد

                                                 
(، 5675بدددا  ادددل معدددرهل صددد قة ندددرقماا دددا  ااإلا ، أارجددده الحخدددالي ادددي صدددحيحه،  (1ا

 (.1005نرقما ال معرهل ص قةهمسلم اي صحيحه، 
 زا مددات اإلنسدداا انقوددأ عملدده  ال مددس   بددا ا ددا  الاصددية، أارجدده مسددلم اددي صددحيحه، (2ا

 (.1631نرقما و،وة
/ 7نددرقم ا 2/192، ا دداح قوددان اإلا دداب بال ايددة7/42انادر: أبحدداث هيئددة احددال العلمدداب  (3ا

، ا دداح 51-22/45(، ا دداح لجنددة اإلا دداب الج ا ريددة اددي مجلددة الححدداث اإلودد،مية93/79
، مجمأ الححاث اإلود،مية بمددر ادي مجلدة 1/47لجنة اإلا اب باازهر اي مجلة اازهر 

، الدد هلة الساإلوددة، 2/6اهلبددي لتا دداب هالححدداث، قددرال لقددم، هقددرال المجلدد  ا1/46اازهدر 
== 
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 اب أولى.ب

وهباااة الخالياااا الجذعياااة (1)أن القاعااادم الاقهياااة )الوااارر يااازا ( -11
المستخرجة من الحبل السر  يقصد بها يزالاة الوارر وهاو المارص، ولاي  
فيها الحاق ضرر ببحد و نما هل مجموعة خاليا مصيرها االتالف وال حرمة 

 لها.

  

                                                                                                                         
== 

ه. انادر: 3/6/1421 -28/5المنعق ة اي المرا  الهقااي اإلو،مي ن نلس ادي الف درة مدس
 الماقأ الرومي للمجل  ااهلبي لتا اب هالححاث

 /index.php?ArticlelD=274cfr.org/ar-www.e  
، اانحال هالناا ر 83، اانحال هالناا ر للسياطي ص72اانحال هالناا ر النس نجيم ص (1ا

 .1/41النس السحكي

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
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الحبال ذعية المساتخرجة مان دم المبحث الخام   الوصية بالخاليا الج
 السر .

الاي يافر_ و  أعلم_ أنه يجاز الاصية بالخ،يا الجاعية المس خرجة 
مس الحادل السدري  زا لدم يح داج  ليفدا ادي لياتده أا ياصدي نفدا لمدس يح اجفدا 
لل  اهي مس قران ه ، هزل  ل اار الشدره   الددحيحة ادي الماصدي هالماصدا 

 فاإل منفدددا ادددي لاددددأ لددده، هالماصدددا بددده، ليدددو  ا هدددال الخ،يددددا يمكدددس أا يسددد
العددرل عددس المددري  مددس قران دده أه غيددرهم ممددس يح دداج هددال الخ،يددا النقدداز 
نفسه مس الفل ة بساه هال اامدرا  ال دي ال ودايل لل د اهي هالشدفاب منفدا  ال 
بمهل هال الخ،يا الجاعية المس خرجة مدس الحادل السدري، امدا أا ايفدا تفدريج 

ال ددي تحددو علددا زلدد  هترتدده ااجددر ل ربددة أايدده المسددلم ، هقدد  وددحقة ااإللددة 
 عليه.
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المبحاااث الساااادا  وقاااف الخالياااا الجذعياااة المساااتخرجة مااان الحبااال 
 السر .

ال يدددب هقدد  الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس الحاددل السددري اا مددس 
عندد  بعدد  الحنفيدده، هقددا   نددره  صددحة الاقدد  أا ين فددأ بدده مددأ بقدداب عيندده

الخ،يددا ال يمكددس االن فددان نفددا ا هدداا هعلددا، (1اعندد  المال يددة، همدداهه الحنانلددة
  ال ن ل  عينفا، هلال  ال يدب هقففا

 الشيخ انس عهيمديس ، هها لأي(3ا، هماهه المال ية(2اهيرح بع  الحنفية
للمه   صحة هقد  مدا ت لد  عينده باالن فدان بده، هيقادل منده هيكداا بمن لدة 

 ، ههدددددا الدددددد قة، هقدددددا : هددددداا اا يدددددال نددددديخ اإلوددددد،م اندددددس تيميدددددة للمددددده  
 .(4االداا ه أنه يجاز هق  الشيب الاي ين فأ به مأ تل  عينه

الدداي ي ددرجب لددي أندده اليدددب هقدد  هددال الخ،يددا اا االودد فاإلة منفددا ال  ه
هقدد  الخ،يدددا عيدددب  بندداب علددا القددا  بالدددحة تدد م  ال باودد ف،  عينفددا، ه 

المح داجيس الجاعية المس خرجة مس الحال السري علا جفة عامة االمرضا 
 .هت اا بمن لة الد قة له لفا

  

                                                 
،  لاندددددددية العددددددد هي علدددددددا افايدددددددة الوالددددددده الربددددددداني 6/220انادددددددر: نددددددد ا أ الددددددددنا أ   (1ا

، 2/397ت فدددا اإللاإلا ،ندددرظ من304،كفايدددة ااايدددال لدددل غايدددة االا ددددال ص2/264
 .4/245كشال القنان 

 هعيه: يجاز هق  ااإلهية. 7/437اية نرظ الف اية نانار: الا  (2ا
 .6/22انار: مااهه الجليل  (3ا
 .18-11/17الشرظ المم أ  (4ا
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الخاليااا  امتناااع الجهاااا باا الصاالة ماان يعطااا   أحكااام راباا الاصاال ال
 .الجذعية المستخرجة من دم الحبل السر  

 ويشمل ثالثة مباحث 

 عوداب االخ،يدا الجاعيدة المسد خرجة مدس  فالا  المشالمبحث األو    
 .إلم الحال السري اصحانفا

جددد ب مدددس أجددد اب اإلنسددداا افدددا مدددس لدددا صدددالحه، هلاليددده الحادددل السدددري 
اه  ا  للقاع ة الفقفية: الموالحة به، هلي  مس لا أي مشفا منعه مس زل ه

 .(1الا اإلنساا ال يجاز  بواله مس غير لضال(

هزل  للفاا   الواية ال ايرة له اي ال  اهي، هلع م هجاإل العرل علا ألد  
هندددا  ال مدددا  ضدددرل الفدددم منعددده مدددس  أمدددا  زا اددداا ،ادددي أادددال هال ددد اهي بددده

  .(2ازل 

                                                 
 .251/ 5ن ا أ الدنا أ  (1ا
بعاا  المحااابير ماان زراعااة واالسااتاادم ماان الخاليااا الجذعيااة المسااتخرجة ماان الحباال    (2ا

 السر  
الخددددال مددددس أا تن قددددل الخ،يددددا الجاعيددددة ايرهوددددات أه عاهامددددل أاددددرح مسدددداحة  -1

 لألمرا  عن  زلعفا.
الخال مس نالية ود،مة الخ،يدا الجاعيدة ادالجنيس الداي ت ادا منده هدال الخ،يدا  -2

يجددده أا يكددداا قددد  بحدددو تاليخددده الدددالاوي بشدددكل اامدددل ل دددا ال تغدددرل جيندددات 
 مريعة اي نخص يعاني مس أمرا  أارح.

الخددال مددس ال مددا  تحددا  تلدد  الخ،يددا  لددا ا،يددا وددرطانية، هل ددس هدداا مجددرإل   -3
ال مدا  اقدد  تدم  عدداإلة الفحددص لمدس زلعدداا مهددل هدال الخ،يددا بعدد  أكهدر مددس عشددر 
== 
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لادد  هلددي اامددر  عودداب الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة المبحااث النااانل  
 مس إلم الحال السري للغير.

الخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحادل السدري لدا لددالافا هيقدام هليده 
الخ،يددا الجاعيددة لددا لدددالافا ا مقامدده لعدد م تدددال صددحة ال دددراات مندده،

 للقااع  الفقفية: ال  أا يس في  منه  ال بإزنه اليمكس
 .(1)) حق اآلدمل ال يجوز ل يره التصرف فيه ب ير يبنه(

 .(2)) أن حقوق اآلدميين موضوعه على الحاظ واالحتياط(

امس لا الدالي االم ندان عدس اعوا فدا للغيدر ودااب اداا مشدفا أه نخددا 
ل فدداظ نفددا الل مددا  الحاجددة آاددر  زا ادداا يريدد  ال دد اهي نفددا اددي الحددا ، أه اال

، هادددي لدددا   لاإلتددده  ت،افدددا مدددأ لاجدددة غيدددرل لفدددا اددد،ل ادددي المسددد قال  ليفدددا
 .ااهلا

  

                                                                                                                         
== 

ودددناات هااندددة ن دددا ج الفحاصدددات طاي يدددة امدددا لدددالم ي عدددالجاا مدددس قادددل. انادددر: 
 .168-166الع،ج بالخ،يا الجاعية، إللاوة اقفية ص

 .4/552ني النس ق امة المغ (1ا
 .17/243الحاهي ال اير  (2ا
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لادد  هالدد  المالدداإل المدددا  بددممرا  هلاويددة أه غيرهددا المبحااث النالااث  
 .أاا الخ،يا الجاعية المس خرجة مس الحال السري مأ ق لته علا زل 

بدددممرا  هلاويدددة أادددا الخ،يدددا الجاعيدددة  ا لاددد  هالددد  المالددداإل المددددا  
المسدد خرجة مددس الحاددل السددري مددأ ق لتدده علددا زلدد  يعدد  تفريوددا اددي تحددديل 
أودددحا  ال ددد اهي، هإهمددداال ادددي انقددداز نفددد  بشدددرية جعدددل   ندددفابها مدددس هددداا 

ا لفددد  الدددنف  مدددس الفددد،  هاجددده و  ه ممدددا قددد  يعرضددده لتودددم، االوريدددا
هندا ههدا ، (1اچچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چچ  :تعالا يقا 

 هلي للدغير هقا م مقام نفسه.

 

  

                                                 
 ( مس والة النساب.29اج ب مس ااية   (1ا
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 اتمةاالخا

علدددا مدددا  –ودددححانه  -الحمددد  هلل الددداي ننعم ددده تددد م الددددالحات، هأندددكرل  
هاقني  ليه اي هاا الححو ، هأو غفرل عما هلإل عيه مس زلدل ههفداات، هلسداي 

 أا هاا جف ي هما تاعيقي  ال با  .

 -مس ا،  الححو ن ا جه مس أهمفا:هق   فر لي 

الخ،يا الجاعية المس خرجة مدس الحادل السدري ا،يدا تسد خرج مدس  -1
الحاددل السددري بعدد  الدداالإلة، ههددي مددس أنسددجة الجسددم تسدد ويأ أا ت  دداور هتالدد  

 ا،يا مشانفة.

مس ااا د ها أنفدا تعودي ااادة أنداان الخ،يدا هاانسدجة، هتحدل محدل  -2
تاقفدددة ه ا ففدددا ادددي جسدددم اإلنسددداا هزلددد  بوريدددة الخ،يدددا المددددابة أه ال دددي 

 االو  لان الماضعي هالحقس الالي ي.

تسدداهم هدددال الخ،يدددا اددي  عددداإلة ننددداب ا،يددا الددد م هالجفددداز المنددداعي  -3
 للمرضا المدانيس بممرا  ال م، هتس خ م لع،ج أمرا  ااعدا .

يع اددددر إلم الحاددددل السددددري ألدددد  المددددداإلل الحيايددددة الغنيددددة بالخ،يددددا  -4
 مهله مهل نخان العام، هال م المحف  الن اج الخ،يا.الجاعية 

مس ممي ات هال الخ،يا أنفا أهليدة، هقداإللة علدا ال ودال  لدا أنداان  -5
ال م، هأنفا ال تفاجم مس جفاز المناعة اي الجسدم، هيمكدس االل فداظ نفدا مد ة 

 يمكس االل فاظ نفا  لا اان  اما زارل بع  ااطحاب. هقيلطايلة 
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ل الخ،يدددا االن فدددان نفدددا، هاددداا يمكدددس لغيدددرل ادددي يمكدددس لدددداله هدددا -6
لا  تارعه نفا، اما أا ااإلهية المدنعة مس هال الخ،يا أكهر اعالية هافابة 

 مس غيرها.

ال يافددر لددي مددانأ نددرعي  مددس اودد خراج هددال الخ،يددا مددس الحاددل  -7
السري بع  ماااقة الاال يس هإزنفما، هاالو فاإلة منفا اي اابحاث هالع،ج، أمدا 

 خ امفا اددي ااإلهيددة افددي لددا  العددرهلة هتعددال ال دد اهي بالمحدداظ  زا غلدده اودد
 علا الاس الشفاب نفا.

يس حه ال  اهي بالخ،يا الجاعية المس خرجة مس إلم الحال السري  -8
اددي لددا  الحاجددة  لددا هدداا النددان مددس ال دد اهي، هغلدده علددا الاددس الشددفاب بدده 

ددددا للددددنف  مددددس ال لدددد  هالفدددد، ، هال ينددددااي زلدددد  ال  ااددددل هإنمددددا هددددا أاددددا لفا 
ا لفال اامرا .  بااوحا  ال ي جعلفا   نفاب 

يسدد حه لمددس ادداا مريعددا أه اددي عا ل دده مددس يعدداني مددس أمددرا   -9
أا يحفد  هدال الخ،يدا ادي الاند  المخددص لحفافدا  م منة أه أمرا  هلاوية

 بع  احدفا هال مك  مس و،م فا.

الجاعيدددة يجددداز الاقددد  علدددا المرضدددا المح ددداجيس لحفددد  الخ،يدددا  -10
المسددد خرجة مدددس إلم الحادددل السدددري ادددي الاندددا  المخدددددة لدددال ، ههدددا قربدددة 
ي قر  نفا هلل تعالا اي  لياب هال اانف  هتفريج اربفا، هال اويأ عليفم اي 

 إلاأ ااجرة السناية لفال الانا .

 اأ ت دالي  لفد  هدال الخ،يدا لديجاز الاصدية نهلدو المدا  أه أقدل  -11
اي الانا  المخددة لحفافا، هها مس هجال الار المشرهعة لماعيه مس لاأ 
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العدرل عدس هد الب المرضدا هتفدريج اددربفم ناجداإل هودا ل العد،ج لفدم، هانقدداز 
 هال النفال المعدامة مس الف، .

ال يجاز إلاأ ال اداة لمدس يح داج لفد  هدال الخ،يدا ادي الاند ، اا  -12
الا لدد إل مدددالل ال ادداة الهمانيددة ادد، تحددل لغيددرهمه هل ددس  ا اودد  اا   تعدد

عيجددداز إلادددأ ال اددداة لفدددا  الخ،يدددا المدددري  المح ددداج للعددد،ج نفدددا لحفددد  هدددال 
 باع حالل غالما يس إل نفا إلينه.

يملدد  صدداله هددال الخ،يددا  زا ادداا بالغددا عدداق، أه هليدده الشددرعي  -13
عليدده بالمنفعددة اإلزا  للوايدده  القددا م علددا هالي دده هالنددا ر اددي أمددالل بمددا يعدداإل

اددي اودد خ امفا لل ددد اهي لنفسدده أه هليدده، هاإلزا لآلادددريس بال دددرل ايفددا ادددي 
 لا  لغا ه عنفا.

يجدداز  للمددري  نددراب الخ،يددا الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم الحاددل  -14
السري   ز أا مدير هدال الخ،يدا االتد،ل ادي لدا  عد م لححدة صدالافا ادي 

 ا.امفا أه االل فاظ نف او خ

 يجاز نيأ هال الخ،يا  زا ااا علا هجه يمكس مس االن فان نفا. -15

ال يجاز الم اجرة نفال الخ،يا عم، بالقاع ة الشرعية ود  الدالا أ،  -16
 هلما اي زل  مس ام فاا أععاب اإلنساا هأنسج ه، هاو غ،  لاج ه هاقرل.

يندد   هحددة هددال الخ،يددا ممددس اليح اجفددا  لددا مددس يح اجفددا هيهددا   -17
عيدده نفعددا اايدده لماعيدده مددس انقدداز نفدد  معدددامة مددس الفل ددة، امددا أا عليفدداه 

 المسلم هتفريج ارب ه هال يسير عليه.
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يجاز الاصية نفال الخ،يا لمدس يح اجفدا مدس المرضدا المسدلميسه  -18
لماعيدده مددس انقدداز هددال النفددال مددس الفل ددة  ز الوددايل لل دد اهي هالشددفاب مددس هددال 

 اامرا   ال بمهل هال الخ،يا.

يددددب هقددد  هدددال الخ،يدددا علدددا ندددخص معددديس، أه جفدددة عامدددة ال  -19
كالمرضا المح اجيس لفاه اا مس نره  صحة الاق  أا ين فأ به مأ بقداب 
عينددده، ههدددال الخ،يدددا تسددد فل  مدددأ االن فدددان، همدددس قدددا  بددددحة الاقددد  اع ادددرل 

 بمن لة الد قة.

مس لدا المشدفا لاد  اعوداب اا  أه هلدي المالداإل الخ،يدا  لي  -20
 هبعددد  ال مكددد  مدددس وددد،م فا مسددد خرجة مدددس إلم الحادددل السدددري لالددد لالجاعيدددة ال

هزل  للفاا   الواية لفا اي ال  اهي، هلع م هجاإل العرل علا أل  مس أااها 
 هال  اهي نفا.

عدددس اعوددداب هدددال الخ،يدددا  مددس لدددا هالددد  الوفدددل أه الدددالي االم ندددان -21
ا آار  زا ااا يري  ال  اهي نفدا ادي الحدا  أه  للغير وااب ااا مشف ا أه نخد 

االل فاظ نفا الل ما  الحاجة  ليفا اي المس قال، هاي لا   لاإلته ات،افا مأ 
 لاجة غيرل لفا ا،ل ااهلا.

يعدددد  لادددد  هالدددد  المالدددداإل المدددددا  بددددممرا  هلاويددددة أاددددا الخ،يددددا  -22
الجاعيددة المسدد خرجة مددس إلم الحاددل السددري مددأ ق لتدده علددا زلدد  تفريوددا اددي 

ادي انقداز نفد  بشدرية جعدل   ندفابها مدس  تحدديل أودحا  ال د اهي، هاهمداال  
 هاا الوريا.
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 المصادر والمراج 

ااإلا  الشددرعية. الم لددد : عاددد    محمددد  ندددس مفلدددب المق ودددي، المحقدددا:  -
هددد، 1419ندعيه االندداؤه  م عمددر الأيدام، الوحعددة: الهالهددة ودنة الوحددأ: 

 م، إلال النشر: م وسة الروالة،نيرهت.1999

ل ددددداج الددددد يس عاددددد  الاهدددددا  ندددددس تقدددددي الددددد يس السدددددحكي ااندددددحال هالنادددددا ر.  -
م، الناندددر: إلال 1991 -هدددد1411هدددد( الوحعدددة: ااهلدددا 771االم دددااا: 

 ال  ه العلمية.

ااندددحال هالنادددا ر. لعاددد  الدددرلمس ندددس أندددي بكدددر، جددد،  الددد يس السدددياطي  -
م، الناندددر: إلال 1990 -هدددد 1411هدددد( الوحعدددة: ااهلدددا 911االم دددااا: 

 ال  ه العلمية.

لد يس الد يس ندس  ندراهيم  حال هالناا ر علا مداهه أندي لنيفدة النعمداا.اان -
هضددددأ هددددد( 970نددددس محمدددد ، المعددددرهل بددددانس نجدددديم المدددددري االم ددددااا: 

هددد 1419لاانديه هادرج ألاإليهده: الشديخ زاريدا عميدرات، الوحعدة: ااهلدا 
 لاناا. –م، النانر: إلال ال  ه العلمية، نيرهت 1999 -

 ي الفقدددده اإلودددد،مي. لعدددددمة   عنايددددة  االن فددددان بددددمج اب ااإلمددددي ادددد -
ه، مك حددددة جددددراا  ودددد،م الإله بددددازال 1414محمدددد ، الوحعددددة ااهلددددا عددددام 

 الهال، باكس اا.

ألكدددام الخ،يدددا الجاعيدددة، إللاودددة اقفيدددة. للددد ا ال عاددد  اإللددده ندددس مددد لهن  -
 ه.1432-م2011الم لهن، لوالة إلا الال موااعة ن ال اناز  نايليا، 

العلمدداب. تددملي : هيئددة احددال العلمدداب بالممل ددة العربيددة أبحدداث هيئددة احددال  -
 السعاإلية، نسخة المك حة الشاملة.



 

 

280 

بحددو ال عريدد  بالخ،يددا للجاليددة. إل. محمدد  زهيددر القدداهي، منشددال ضددمس  -
أبحدددداث ندددد هة الخ،يددددا الجاليددددة نددددااظ أا، يددددة مددددس  صدددد ال م ينددددة الملدددد  

 ه.1423عا الع ي  للعلام هال قنية، 

انددد  الددد قا ا. الم لددد : زيدددس الددد يس ندددس  ندددراهيم ندددس  الححدددر الرا دددا ندددرظ  -
هدددد( هادددي آادددرل: 970محمددد ، المعدددرهل بدددانس نجددديم المددددري االم دددااا: 

ت ملددة الححددر الرا ددا لمحمدد  نددس لسدديس نددس علددي الوددالي الحنفددي القدداإللي 
هدددد( هبالحاندددية: منحدددة الخدددالا الندددس عانددد يس، الوحعدددة:  1138ات بعددد  

 و،مي.الهانية، النانر: إلال ال  ا  اإل

ن اية المج ف  ه نفاية المق د . الم ل  : أنا الاليد  محمد  ندس ألمد  ندس  -
محمدد  نددس ألمدد  نددس لندد  القرطاددي الشددفير بددانس لندد  الحفيدد  االم ددااا : 

م، النانددر : موحعددة مدددوفا 1975هددد/1395هددد( الوحعددة : الرابعددة595
 الحاني الحلاي هأهالإلل، مدر.

ندد ا أ الدددنا أ اددي ترتيدده الشددرا أ. الم لدد : عدد،ب الدد يس، أنددا بكددر نددس  -
هدددد( الوحعدددة: الهانيدددة 587مسدددعاإل ندددس ألمددد  ال اوددداني الحنفدددي االم دددااا: 

 م، النانر: إلال ال  ه العلمية.1986 -هد 1406

الاددد ل المنيدددر ادددي تخدددريج االاإليدددو هااودددال الااقعدددة ادددي الشدددرظ ال ايدددر.  -
الددد يس أندددا لفدددص عمدددر ندددس علدددي ندددس ألمددد   الم لددد : اندددس الملقدددس ودددراج

هد( المحقا: مدوفا أندا الغدي  هعاد  804الشااعي المدري االم ااا: 
م، 2004-هدددد1425  ندددس ودددليماا هياودددر ندددس امدددا ، الوحعدددة: االهلدددا

 السعاإلية.-الريا  -النانر: إلال الفجرة للنشر هال ازيأ 
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 ندس ياود  ندس الارهاا اي أصا  الفقه. الم ل : عاد  الملد  ندس عاد    -
محمددددد  الجدددددايني، أندددددا المعدددددالي، لادددددس الددددد يس، الملقددددده بإمدددددام الحدددددرميس 

هدددد( المحقدددا: صددد،ظ ندددس محمددد  ندددس عايعدددة، الوحعدددة: 478االم دددااا: 
م، الناندر: إلال ال  ده العلميدة نيددرهت 1997 -هدد 1418الوحعدة ااهلدا 

 لاناا. –

اودا ندس الاناية نرظ الف اية. الم لد : أندا محمد  محمداإل ندس ألمد  ندس م -
هددد( 855ألمدد  نددس لسدديس الغي ددانا الحنفددا ندد ل الدد يس العينددا االم ددااا: 

 -م، النانددر: إلال ال  دده العلميددة  2000 -هددد  1420الوحعددة: ااهلددا، 
 نيرهت، لاناا.

ننددددددددددددا  الحاددددددددددددل السددددددددددددري بقلددددددددددددم اددددددددددددرال جاوددددددددددددم جددددددددددددرجي  اناددددددددددددر:    -
www.alalamonline.net 

الم لدددد :  وددددماعيل  غددددازي  هألكامفددددا الفقفيددددة. الانددددا  الوايددددة الحشددددرية  -
 هد، النانر: إلال انس الجازي.1429مرلحا، الوحعة: ااهلا ونة

الاياا هال حديل هالشرظ هال اجيه هال عليدل لمسدا ل المسد خرجة. الم لد :  -
هدد(، لققده: إل 520أنا الالي  محم  نس ألم  نس لن  القرطادي االم دااا: 

م، الناندددر: 1988 -هدددد 1408  لجدددي هآادددرها، الوحعدددة: الهانيدددة، محمددد
 لاناا. –إلال الغر  اإلو،مي، نيرهت 

، بحدددو منشدددال ضدددمس وادددة نيدددأ ااععددداب ااإلميدددة. لمحمددد  ن ددديم ياوددديس -
 – أعما  ن هة الرؤية اإلو،مية لحع  الممالوات الواية.

http://www.alalamonline.net/
http://www.alalamonline.net/
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القاودم ال اج هاإلكليل لمخ در اليل. الم ل : محم  نس ياو  ندس أندي  -
ه، النانددددر: إلال الف ددددر، 1398ه( وددددنة النشددددر 897العاددد ليا الم ددددااا 

 نيرهت.

ال حددددرة ادددي أصدددا  الفقددده. الم لددد : أندددا اودددحا   ندددراهيم ندددس علدددي ندددس  -
هددددد( المحقددددا: إل. محمدددد  لسددددس هي ددددا، 476ياودددد  الشدددديرازي االم ددددااا: 

 إلمشا. –ه، النانر: إلال الف ر 1403الوحعة: ااهلا

. الم لدد : عهمدداا نددس  - ددل:اميام تايدديس الحقددا ا نددرظ اندد  الدد قا ا هلانددية الشام
هد(  743علي نس محجس الحالعي، اخر ال يس ال يلعي الحنفي االم ااا: 

الحانية: نفا  الد يس ألمد  ندس محمد  ندس ألمد  ندس يدان  ندس  ودماعيل 
ددددل:امي  االم ددددااا:  هددددد،  1313هددددد( الوحعددددة: ااهلددددا  1021نددددس يددددان  الشام

نددداال ، القددداهرة، اودددم صدددالتفا إلال  -الناندددر: الموحعدددة ال ادددرح ااميريدددة 
 (.2ال  ا  اإلو،مي  

ال حرير هال ناير د الم ل : محم  الواهر نس محم  نس محم  الواهر نس  -
م، إلال النشدددر: 1997هدددد( طحعدددة ودددنة1393عاندددال ال انسدددي االم دددااا: 

  إلال وحناا للنشر هال ازيأ، تان .

 الجاعية. بحو لل ا ال محم  زهير القالي.تعري  الخ،يا  -

تفسير غريه ما اي الدحيحيس الحخالي همسلم. لمحم  نس ا اظ نس عا   -
يددد ي أندددا عاددد    ندددس أندددي  مم   ندددس ا ددداظ ندددس لميددد  اازإلي الميدددالقي الحع

هدددد(، المحقدددا: الددد ا الة: زبيددد ة محمددد  ودددعي  عاددد  488نددددر االم دددااا: 
 -م، الناندددر: مك حدددة السدددنة 1995 -ه 1415الع يددد ، الوحعدددة: ااهلدددا 

 مدر.  –القاهرة 
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ال مفي  لما اي الماطم مدس المعداني هااوداني . الم لد : أندا عمدر ياود   -
نس عا    نس محم  نس عا  الار نس عاصدم النمدري القرطادي االم دااا: 

هد(، تحقيا: مدوفا نس ألم  العلاي ، محم  عا  ال ايدر الحكدري، 463
، النانددر: هزالة عمددام ااهقددال هالشدد ها اإلودد،مية هددد1387طحعددة وددنة: 

 المغر . –

تفايه اللغة. الم ل : محم  نس ألم  نس اازهدري الفدرهي، أندا منددال  -
هدددد(، المحقدددا: محمددد  عدددا  مرعددده، الوحعدددة: ااهلدددا، 370االم دددااا: 

 نيرهت. –م، النانر: إلال  لياب ال راث العربي 2001

ع  الممالوددددات الوايددددة" المنعقدددد ة واددددة أعمددددا  ندددد هة "لؤيددددة  ودددد،مية لددددح -
 ندددرال هتقددد يم: الددد ا ال عاددد الرلمس العاضدددي،  ه20/8/1407ن ددداليخ 

 تحرير: جماعة مس المحرليس.

" المنعقد ة واة أعما  ن هة "لؤية  و،مية ل لاعة بع  ااععداب الحشدرية -
هد ،  نرال هتق يم: ال ا ال عاد الرلمس 23/3/1410اي ال اية ن اليخ 
: الدددد ا ال ألمدددد  لجددددا ي الجندددد ي، ولسددددلة موااعددددات العاضددددي، تحريددددر

 المنامة اإلو،مية للعلام الواية، إلهلة ال اية.

جامأ ااصا  اي ألاإليو الرودا . الم لد  : مجد  الد يس أندا السدعاإلات  -
المحال  نس محمد  ندس محمد  ندس محمد  اندس عاد  ال دريم الشديحاني الجد لي 

ال  مدة  -هدد(، تحقيدا : عاد  القداإلل االند ه  606انس ااوير االم دااا : 
ة موحع -تحقيا بشير عياا، الوحعة : ااهلا، النانر : مك حة الحلااني 

 مك حة إلال الاياا. -الم،ظ 
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جددامأ اامفددات. الم لدد : عهمدداا نددس عمددر نددس أنددي بكددر نددس يددان ، أنددا  -
هدددد( 646عمدددره جمدددا  الددد يس اندددس الحاجددده ال دددرإلي المدددال ي االم دددااا: 
هددد 1421المحقدا: أندا عادد  الدرلمس اااعددر اااعدري، الوحعددة: الهانيدة

 .م، النانر: اليمامة للوحاعة هالنشر هال ازيأ2000 -

الجامأ الكام القرآا. الم ل : أنا عا    محم  نس ألم  ندس أندي بكدر  -
هددد(  671نددس اددرظ ااندددالي الخ لجددي نددم  الدد يس القرطاددي االم ددااا: 

م، النانددر:  2003هددد/  1423المحقددا: هشددام وددمير الحخددالي، الوحعددة: 
 إلال عالم ال  ه، الريا ، الممل ة العربية السعاإلية.

المربأ نرظ زاإل المس قنأ. جمأ الفقير  لا   تعدالا عاد  لانية الره   -
الدددددرلمس ندددددس محمددددد  ندددددس قاودددددم العاصدددددمي النجددددد ي الحنالدددددي للمددددده   

 .هد1397هد( الوحعة ااهلا1392-1312ا

لانددية العدد هي علددا نددرظ افايددة الوالدده الربدداني. الم لدد : أنددا الحسددس،  -
عد ي، بدالقر   علي نس ألم  نس مكرم الدعي ي العد هي انسدحة  لدا نندي

هد( المحقا: ياو  الشيخ محم  الحقداعي، 1189مس منفلا ( االم ااا: 
 نيرهت. –م، النانر: إلال الف ر 1994 -هد 1414طحعة ونة

الحاهح ال اير د الم ل : أنا الحسس علي ندس محمد  ندس محمد  ندس لايده  -
هد( إلال النشر: إلال 450الحدري الحغ اإلي، الشفير بالماهلإلي االم ااا: 

 ف ر، نيرهت.ال

لاانددددي الشددددرهاني علددددا تحفددددة المح دددداج بشددددرظ المنفدددداج. الم لدددد : عادددد   -
 الحمي  الشرهاني، النانر: إلال الف ر، نيرهت.
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الخ،يددددا الجاعيددددة تدددددلب أععدددداب جسددددمنا ال الفددددة  للدددد ا ال ألمدددد  ال ايددددر  -
www.alzayir.com 

، منشددددال ة بحهيددددة، بحددددو إل. صددددالب اددددريمالخ،يددددا الجاعيددددة، ناددددرة علميدددد -
ضددمس أبحدداث المجمددأ الفقفددي اإلودد،مي ال ددابأ لرابوددة العددالم اإلودد،مي، 

 مكة المكرمة. 

 إلقددددا ا أهلدددددي النفدددددا لشدددددرظ المن فدددددا المعدددددرهل بشدددددرظ من فدددددا اإللاإلات. -
الم لددد : منددددال ندددس يدددان  ندددس صددد،ظ الددد يس اندددس لسدددس ندددس  إلليددد  

 -هدددددد 1414هدددددد( الوحعدددددة: ااهلدددددا 1051االم دددددااا:  الافددددداتا الحنالدددددا
 م، النانر: عالم ال  ه.1993

لإل المح ددال علددا الدد ل المخ ددال. الم لدد : انددس عاندد يس، محمدد  أمدديس نددس  -
هددددد( 1252عمددددر نددددس عادددد  الع يدددد  عاندددد يس ال مشددددقي الحنفددددي االم ددددااا: 

 م، النانر: إلال الف ر، نيرهت.1992 -هد 1412الوحعة: الهانية

لايس هعمدد ة المف دديس. الم لدد : أنددا زاريددا محيددي الدد يس يحيددا لهضددة الوددا -
هددد( تحقيددا: زهيددر الشدداهيش، الوحعددة: 676نددس نددرل الندداهي االم ددااا: 

 -إلمشا -م، النانر: المك ه اإلو،مي، نيرهت1991 -هد 1412الهالهة
 عماا.

لمحمد  ندس أندي بكدر ندس أيدا  ندس ودع   زاإل المعداإل ادي هد ي ايدر ال حداإل. -
هددددد( الوحعددددة: السدددددابعة 751 دددديم الجازيدددددة االم ددددااا:  نددددم  الدددد يس انددددس

 -م، النانددددر: م وسددددة الروددددالة، نيددددرهت 1994هددددد /1415هالعشددددرها ، 
 مك حة المنال اإلو،مية، ال اية.

http://www.alzayir.com/
http://www.alzayir.com/
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زلن ااععدددداب ندددديس الحاددددر هاإلبالددددة. المدددد  محمدددداإل وددددع  ،  الوحعددددة  -
 م، إلال النفعة العربية، القاهرة .1986-ه1406ااهلا 

 زلن ااععاب اي ضاب الشريعة اإلو،مية. لعا القيام محم  صالب. -

أندا عاد   -هماجدة اودم أنيده ي يد   -ونس انس ماجده. الم لد : اندس ماجدة  -
هد( المحقا: ندعيه االند ه  273  محم  نس ي ي  الق هيني االم ااا: 

ددددد  اامدددددل قدددددرل نللدددددي  -عددددداإل  مرنددددد   - اددددد  اللاويددددد  لدددددرز  ،  -محمَّ عع
 م، النانر: إلال الروالة العالمية.2009 -هد 1430ااهلا الوحعة:

وددنس أنددي إلاهإل. الم لدد : أنددا إلاهإل وددليماا نددس اانددعو نددس  وددحا  نددس  -
س: اني االم ااا:  جم هد( المحقا: 275بشير نس ن اإل نس عمره اازإلي السام

 –محمددد  محيدددي الددد يس عاددد  الحميددد ، الناندددر: المك حدددة العددددرية، صدددي ا 
 نيرهت.

لة نددددس ماوددددا نددددس وددددنس ال رمدددد - ددددا: اي. الم لدددد : محمدددد  نددددس عيسددددا نددددس وع
هد( تحقيدا هتعليدا: ألمد  279العحا ، ال رماي، أنا عيسا االم ااا: 

( هإنددراهيم عودداة 3( ومحمدد  ادد اإل عادد  الحدداقي اجددد 2، 1محمدد  ندداكر اجددد 
هد 1395( الوحعة: الهانية، 5، 4عا  الم لل اي اازهر الشري  اجد 

 –ك حدددة هموحعدددة مددددوفا الحددداني الحلادددي م، الناندددر: ندددراة م1975 -
 مدر.

رإلي السدددنس ال ادددرح.  - جم ه: دددرع المددد  ندددس الحسددديس ندددس علدددي ندددس ماودددا الَخس:
هدددد( المحقدددا: محمددد  عاددد  458الخراوددداني، أندددا بكدددر الايفقدددي االم دددااا: 

النانر: إلال ال  ه  ،م 2003 -هد  1424القاإلل عوا، الوحعة: الهالهة، 
 لانات -العلمية، نيرهت 
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هها نرظ ونس أني إلاهإل. الم ل : أنا وليماا لم  نس محم  نس السنس،  -
هددددد( 388 نددددراهيم نددددس الخوددددا  الحسدددد ي المعددددرهل بالخودددداني االم ددددااا: 

 لله. –م، النانر: الموحعة العلمية 1932 -هد 1351الوحعة: ااهلا 

ندددرظ صدددحيب مسدددلم. اندددي زاريدددا محيدددي الددد يس يحيدددا ندددس ندددرل النددداهي  -
ه، النانددر: إلال  ليدداب ال ددراث 1392الوحعددة: الهانيدة  هددد(676االم دااا: 

 نيرهت.  –العربي 

نددرظ مشددكل ااوددال. الم لدد : أنددا جعفددر ألمدد  نددس محمدد  نددس ودد،مة نددس  -
عادددد  الملدددد  نددددس وددددلمة اازإلي الحجددددري المدددددري المعددددرهل بالوحدددداهي 

 1415 -هدد( تحقيدا: ندعيه االند ه ، الوحعدة: ااهلدا 321االم ااا: 
 انر: م وسة الروالة.م، الن 1994 -هد

الشددرظ المم ددأ علددا زاإل المسدد قنأ. الم لدد : محمدد  نددس صددالب نددس محمدد   -
هدددد،  1428 - 1422هدددد( الوحعدددة: ااهلدددا، 1421العهيمددديس االم دددااا: 

 إلال النشر: إلال انس الجازي.

الدددحاظ تدداج اللغددة هصددحاظ العربيددة. الم لدد : أنددا ندددر  وددماعيل نددس  -
هددد(، تحقيددا: ألمدد  عادد  الغفددال 393 لمدداإل الجدداهري الفددالاني االم ددااا:

م، النانددددددر: إلال العلددددددم  1987 -  هددددددد 1407عوددددددال، الوحعددددددة: الرابعددددددة 
 نيرهت. –للم،ييس 

صدددحيب الحخدددالي. لمحمددد  ندددس  ودددماعيل الحخدددالي، تحقيدددا: إل. مددددوفا  -
م، الناندددر: إلال اندددس اهيدددر، 1987-ه1407إليددده الحغدددا، الوحعدددة الهالهدددة 

 نيرهت. -اليمامة
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ن رتيه اندس نلحداا. الم لد : محمد  ندس لحداا ندس ألمد  صحيب انس لحاا  -
، ال ميمددددي، أنددددا لدددداتم، الدددد المي، الَحسدددد ي  ادددد ع نددددس لحدددداا نددددس معدددداز نددددس معع:

ه 1414هددد( المحقددا: نددعيه االندد ه ، الوحعددة: الهانيددة 354االم ددااا: 
 .نيرهت –النانر: م وسة الروالة ، م1993 –

ي النيسدددددانالي صدددددحيب مسدددددلم. لمسدددددلم ندددددس الحجددددداج أندددددا الحسدددددس القشدددددير  -
 نيرهت. –هد( طحعة إلال الجيل261االم ااا: 

(االبعدددددداب 14212العدددددد،ج بالخ،يددددددا الجاعيددددددة، جريدددددد ة الريا ،العدددددد إل ا -
 (.44ه، السنةا6/5/1428

( اله،وددددداب 14393العددددد،ج بالخ،يدددددا الجاعيدددددة، جريددددد ة الريدددددا  العددددد إلا -
 (.44ه، السنةا10/11/1428

للدددد ا الة ن ليددددة  ننددددة عادددد    العددد،ج بالخ،يددددا الجاعيددددة، إللاوددددة اقفيددددة. -
الغامدد ي، لوددالة إلا ددالال ناقشددة اددي اليددة الشددريعة بجامعددة اإلمددام محمدد  

 ه.1430نس وعاإل اإلو،مية عام

عمددد ة الفقددده. اندددي محمددد  ماادددا الددد يس عاددد    ندددس ألمددد  ندددس محمددد  ندددس  -
المق ودددي وددددم ال مشدددقي الحنالددددي، الشدددفير بددددانس ق امددددة  ق امدددة الجمدددداعيلي

هددددد( المحقددددا: ألمدددد  محمدددد  عدددد هز، الوحعددددة: 620المق وددددي االم ددددااا: 
 م، النانر: المك حة العدرية.2004 -هد 1425

الم ل : أنا محمد  محمداإل ندس ألمد   عم ة القالي نرظ صحيب الحخالي. -
العينددددا نددددس ماوددددا نددددس ألمدددد  نددددس لسدددديس الغي ددددانا الحنفددددا ندددد ل الدددد يس 

 نيرهت. –هد(، النانر: إلال  لياب ال راث العربي 855االم ااا: 
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العنايددة نددرظ الف ايددة. الم لدد : محمدد  نددس محمدد  نددس محمدداإل، أكمددل الدد يس  -
أندددا عاددد    اندددس الشددديخ ندددم  الددد يس اندددس الشددديخ جمدددا  الددد يس الرهمدددي 

 هد( النانر: إلال الف ر.786الحانرتي االم ااا: 

ندددي إلاهإل. الم لددد : أندددا الويددده محمددد  ندددم  عددداا المعاددداإل ندددرظ ودددنس أ -
الحا العايم آباإلي، المحقا: عا  الرلمس محم  عهماا، الوحعة: الهانيدة 

 م، إلال النشر: المك حة السلفية الم ينة المنالة.1968هد، 1388

ا دداهح إلال اإلا دداب المدددرية بجاندده ا دداهح لجنددة الف دداح بدداازهر. لقددا   -
علدددددا للشددددد ها اإلوددددد،مية ماقدددددأ النشدددددر هال ازيدددددأ محفا دددددة للمجلددددد  اا

 http://www.islamic-council.gov.egاإلن رنة   

http://www.alazhar,org   

الف دددداهح الددددداإللة عددددس إلال اإلا دددداب المدددددرية. المجلدددد  ااعلددددا للشدددد ها  -
  ه.1400اإلو،مية، الوحعة ااهلا 

الددددداإللة عددددس قوددددان اإلا دددداب هالححدددداث  .ا دددداهح قوددددان اإلا دددداب بال ايددددة -
 م.1996 -هد 1417الشرعية، الوحعة ااهلا 

ا ددداهح اللجندددة ال ا مدددة للححددداث العلميدددة هاإلا ددداب. جمدددأ: ألمددد  عاددد الرزا   -
ال هيش، منشالات الر اوة العامة للححاث العلمية هاإلا داب، اإلإلالة العامدة 

 للوحأ، الريا .

لم  نس علا نس لجدر العسدق،ني ، ا ب الحالي نرظ صحيب الحخالي. ا -
ه،  الناندر: 1379لقم هلته أناابه: محم  ا اإل عاد  الحداقي، طحعدة عدام 

  نيرهت.-إلال المعراة

http://www.alazhar,org/
http://www.alazhar,org/


 

 

290 

اد ب الع يدد  بشددرظ الدداجي    الشددرظ ال ايدر كههددا نددرظ ل  ددا  الدداجي  اددي  -
هددد( ا الم لدد : عادد   505الفقدده الشددااعي انددي لامدد  الغ الددي االم ددااا: 

هددددد(، النانددددر: إلال 623الرااعددددي الق هينددددي االم ددددااا: ال ددددريم نددددس محمدددد  
 الف ر.

اددد ب القددد ير ندددرظ الف ايدددة. الم لددد : امدددا  الددد يس محمددد  ندددس عاددد  الاالددد   -
 هد( النانر: إلال الف ر.861السيااوي المعرهل بانس الفمام االم ااا: 

الفقه الميسر، قسم المعام،ت، ماوداعة اقفيدة ل يهدة ت نداه  ألكدام الفقده  -
اإلو،مي بمولا  هاضب للمخ ديس هغيرهم. تملي : أ.إل عا   الويال، 

-ه1425أ.إل عادددددد   المولددددددا، إل. محمدددددد  الماوددددددا، الوحعددددددة ااهلددددددا 
 م، النانر: م ال الاطس للنشر، الريا .2004

الدددد يس أندددا طددداهر محمدددد  ندددس يعقددددا   القدددامال المحدددي . الم لدددد : مجددد  -
هدددددد(، تحقيدددددا: مك ددددده تحقيدددددا ال دددددراث ادددددي 817الفيرهزآبددددداإلح االم دددددااا: 

م وسدددة الرودددالة، بإنددددرال: محمددد  ن ددديم العرقَساوددددي، الوحعدددة: الهامنددددة، 
م، النانر: م وسة الروالة للوحاعدة هالنشدر هال ازيدأ، 2005 -هد 1426
 لاناا. –نيرهت 

 .253مس ال هلة ااهلا  لا السابعة صقرالات مجمأ الفقه اإلو،مي  -

قددرالات المجمددأ الفقفددي اإلودد،مي لرابوددة العددالم اإلودد،مي. لابوددة العددالم  -
 5/8( ن ددددداليخ 13اإلوددددد،مي، ااماندددددة العامدددددة، مكدددددة المكرمدددددة، الددددد هلة ا

 ه.1412/

قدددرالات هتاصددديات مجمدددأ الفقددده اإلوددد،مي المناهدددا مدددس منامدددة المددد تمر  -
ة ااهلا  لا العانرة.تنسديا هتعليدا: الد ا ال اإلو،مي اي ج ة مس ال هل 
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م النانددر: إلال القلددم، 1998-1418عا السدد ال أنددا غدد ة، الوحعددة الهانيددة 
 إلمشا.

قااطأ ااإللة اي ااصدا . الم لد : أندا المافدر، منددال ندس محمد  ندس  -
عادد  الجحددال انددس ألمدد  المددرهزح السددمعاني ال ميمددي الحنفددي وددم الشددااعي 

محقا: محم  لسس محم  لسس اوماعيل الشااعي، هد( ال489االم ااا: 
م، النانر: إلال ال  ه العلميدة، نيدرهت، 1998-هد1418الوحعة: ااهلا 

 .لاناا

قااع  االكام اي مدالب اانام. : اني محم  ع  ال يس عا  الع ي  نس  -
عا  الس،م نس أني القاوم نس الحسدس السدلمي ال مشدقي، الملقده بسدلواا 

هددد( لاجعدده هعلددا عليدده: طدده عادد  الددرؤهل وددع ، 660االم ددااا: العلمدداب 
م، النانر: مك حدة ال ليدات  1991 -هد  1414طحعة: معااطة منقحة، 

 القاهرة. –اازهرية 

القااعدد  الفقفيددة هااصددالية همقاصدد  الشددريعة زات الدددلة نححدداث الخ،يددا  -
فددي الجاليددة، بحددو للدد ا ال وددع  الشددهري، منشددال اددي مجلددة المجمددأ الفق

( السدددنة الخامسدددة عشدددرة 18اإلوددد،مي نرابودددة العدددالم اإلوددد،مي، العددد إلا 
 م. 1425-2004

القاانيس الفقفية. الم ل : أنا القاودم، محمد  ندس ألمد  ندس محمد  ندس عاد   -
هد( طحعة المك حة الشداملة 741 ، انس ج ي ال لاي الغرناطي االم ااا: 

 ههي ماااقة للمواان.

م . الم ل : أندا محمد  ماادا الد يس عاد    ندس ال ااي اي اقه اإلمام أل -
ألمددد  ندددس محمددد  ندددس ق امدددة الجمددداعيلي المق ودددي ودددم ال مشدددقي الحنالدددي، 
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هدددددد(، الوحعدددددة: ااهلدددددا 620الشدددددفير بدددددانس ق امدددددة المق ودددددي االم دددددااا: 
 م، النانر: إلال ال  ه العلمية.1994 -هد 1414

ندس صدد،ظ كشدال القندان عدس مد س اإلقندان. الم لدد : منددال ندس يدان   -
هددددد(، 1051الدددد يس انددددس لسددددس نددددس  إلليدددد  الافدددداتا الحنالددددا االم ددددااا: 

 .النانر: إلال ال  ه العلمية

كفاية ااايال اي لل غايدة اإلا ددال. الم لد : أندا بكدر ندس محمد  ندس  -
عا  الم مس نس لريد  ندس معلدا الحسديني الحددني، تقدي الد يس الشدااعي 

نلوجدددي ومحمددد  ههادددي هدددد( المحقدددا: علدددي عاددد  الحميددد  829االم دددااا: 
 إلمشا. –م، النانر: إلال الخير 1994وليماا، الوحعة: ااهلا

لسددداا العدددر . الم لددد : محمددد  ندددس مكدددرم ندددس علدددا، أندددا الفعدددل، جمدددا   -
هددددد(، 711الددد يس انددددس مناددددال ااندددددالي الرهيفعددددا اإلاريقددددا االم ددددااا: 

 نيرهت.  –هد، النانر: إلال صاإلل  1414 -الوحعة: الهالهة 

لساا المي اا. الم ل : أنا الفعل ألم  نس علي نس محم  نس ألمد  ندس  -
 –هدد(، المحقدا: إلا درة المعدرل النااميدة 852لجر العسق،ني االم ااا: 

م، الناندددر: م وسدددة ااعلمدددي 1971-هدددد 1390الفنددد ، الوحعدددة: الهانيدددة، 
 لاناا. –للموااعات نيرهت 

هيم ندس علدي ندس ياود  اللمأ اي أصدا  الفقده. الم لد : أندا اودحا   ندرا  -
 -م 2003هددددددددد( الوحعددددددددة: الوحعددددددددة الهانيددددددددة 476الشدددددددديرازي االم ددددددددااا: 

 هد، النانر: إلال ال  ه العلمية.1424
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الما ن اي نرظ المقنأ. الم ل :  نراهيم نس محم  ندس عاد    ندس محمد   -
هدددددد( الوحعدددددة: 884اندددددس مفلدددددب، أندددددا  ودددددحا ، نرهددددداا الددددد يس االم دددددااا: 

 : إلال عالم ال  ه، الريا .م، النانر2003هد /1423

المحسا . الم ل : محم  نس ألم  نس أني وفل نم  اا مدة السراسدي  -
م، النانددددر: إلال 1993 -هددددد 1414هددددد( تدددداليخ النشددددر: 483االم ددددااا: 

 نيرهت. –المعراة 

المج اا مس السنس. الم ل : أنا عاد  الدرلمس ألمد  ندس ندعيه ندس علدي  -
(، تحقيددا: عادد  الف دداظ أنددا غدد ة، هددد303الخراودداني، النسددا ي االم ددااا: 

م، الناندددددددددر: مك ددددددددده الموااعدددددددددات 1986 –ه1406الوحعدددددددددة: الهانيدددددددددة 
 لله. –اإلو،مية 

المجمددان نددرظ المفددا  اامددأ ت ملددة السددحكي هالمويعددي((. الم لدد : أنددا  -
هددد( النانددر: 676زاريددا محيددي الدد يس يحيددا نددس نددرل الندداهي االم ددااا: 

 إلال الف ر.

ععاب ااإلمي ليا أه مي ا اي الفقه اإلو،مي. م ح مشرهعية االن فان بم -
م، إلال 2005، الوحعدددة ااهلدددا للددد ا ال عاددد  المولددده عاددد الرزا  لمددد اا

 الف ر الجامعي ، االوكن لية.

مجلدددددددة مجمدددددددأ الفقددددددده اإلوددددددد،مي ال دددددددابأ لمنامدددددددة المددددددد تمر اإلوددددددد،مي  -
بجددددد ة.الم ل : تدددددد ل عدددددس منامدددددة المددددد تمر االوددددد،مي بجددددد ة. أعددددد ها 

 ملة: أوامة نس ال هرابللمك حة الشا

مجلددة مجمددأ الفقدده اإلودد،مي. ال ددابأ لمنامددة المدد تمر اإلودد،مي، العدد إل  -
 ، طحأ منامة الم تمر اإلو،مي، مجمأ الفقه اإلو،مي، ج ة.الرابأ
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، العدد إل ال ددابأ لمنامددة المدد تمر اإلودد،مي مجلددة مجمددأ الفقدده اإلودد،مي، -
الخ،يددا الجاعيددة بشددكل هددد، القددرال الهالددو بشددما 1424(17( الدد هلة ا17ا

 عام، طحأ منامة الم تمر اإلو،مي، مجمأ الفقه اإلو،مي، ج ة.

 ه. 1417/ 12/ 17( الج ب ااه  70مجلة اازهر. الع إل ا -

مجمدددأ ال ها ددد  همنحدددأ الفاا ددد . الم لددد  : ندددال الددد يس علدددي ندددس أندددي بكدددر  -
 ه، النانر : إلال الف ر، نيرهت د1412الفيهمي، طحعة عام

ح نيخ اإلو،م اندس تيميدة. ل قدي الد يس أندا ال حدال ألمد  ندس مجمان ا اه  -
ه( تحقيا: عا  الرلمس نس محمد  728عا الحليم نس تيميةا الم ااا ونة

م، الناندددر : مجمدددأ الملددد  افددد  1995-ه1416ندددس قاودددم، طحعدددة عدددام 
 لوحاعة المدح  الشري ، الم ينة المنالة.

ة ااهلدددا مدددس ولسدددلة ، الوحعدددالمسدددا ل الوايدددة المسددد ج ة. لمحمددد  الن شدددة -
 اص الات مجلة الحكمة، نريوانيا.

المسددددددد  ل  علدددددددا الددددددددحيحيس. لتمدددددددام الحددددددداا  أندددددددا عاددددددد    الحددددددداكم  -
هددددددد( بإنددددددرال: إل. ياودددددد  المرعشددددددلي، النانددددددر: إلال  405النيسددددددانالي ا

 نيرهت. هال  ا  مدال عس الوحعة الفن ية.  –المعراة 

غ الدددددي الواودددددي المس ددددددفا. الم لددددد : أندددددا لامددددد  محمددددد  ندددددس محمددددد  ال -
هدددد( تحقيدددا: محمددد  عاددد  السددد،م عاددد  الشدددااي، الوحعدددة: 505االم دددااا: 

 م، النانر: إلال ال  ه العلمية.1993 -هد 1413ااهلا

مسددددن  اإلمددددام ألمدددد  نددددس لناددددل. الم لدددد : ألمدددد  نددددس لناددددل أنددددا عادددد    -
 القاهرة. –الشيحاني، النانر: م وسة قرطحة 
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لم ل : أندا ال حدال ندفا  الد يس مدحاظ ال جاجة اي زها   انس ماجه. ا -
ألم  نس أني بكر نس  وماعيل نس وليم نس قايماز نس عهماا الااصديري 

هددد( المحقددا: محمدد  المن قددا ال شددناهي، 840ال ندداني الشددااعي االم ددااا: 
 نيرهت. –هد، النانر: إلال العربية 1403الوحعة: الهانية 

مدد  نددس محمدد  نددس المدددحاظ المنيددر اددي غريدده الشددرظ ال ايددر. الم لدد : أل -
هدد(، الناندر: 770علي الفيامي وم الحمداي، أندا ال حدال االم دااا: نحدا 

 نيرهت. –المك حة العلمية 

المع دددر مددس المخ دددر مددس مشددكل ااوددال. الم لدد : ياودد  نددس ماوددا  -
هدد( 803نس محم ، أنا المحاوس جما  الد يس المعلعودي الحنفدي االم دااا: 

 نيرهت. –النانر: عالم ال  ه 

جم الدغير. الم ل : وليماا ندس ألمد  ندس أيدا  ندس مويدر اللخمدي المع -
هددد( المحقددا: محمدد  نددكال 360الشددامي، أنددا القاوددم الوارانددي االم ددااا: 
م، النانددددر: 1985 –ه 1405محمدددداإل الحدددداج أمريددددر، الوحعددددة: ااهلددددا 

 نيرهت، عماا. -المك ه اإلو،مي ، إلال عمال 

س ألمدد  نددس اددالل نددس زاريددا، معجددم مقددايي  اللغددة. الم لدد  : أنددا الحسددي -
م، 1979 -هدددد 1399المحقدددا : عاددد  السددد،م محمددد  هدددالها، الوحعدددة : 

 النانر: إلال الف ر.

المعجم الاوي . الم ل : مجمأ اللغة العربية بالقداهرةا نراهيم مددوفا /  -
 ألم  ال يات / لام  عا  القاإلل / محم  النجال( النانر: إلال ال عاة.

المغني اي اقه اإلمام ألم  نس لنال الشيحاني. الم ل : أنا محم  مااا  -
الددد يس عاددد    ندددس ألمددد  ندددس محمددد  ندددس ق امدددة الجمددداعيلي المق ودددي ودددم 
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هددددد( 620ال مشددددقي الحنالددددي، الشددددفير بددددانس ق امددددة المق وددددي االم ددددااا: 
 نيرهت. –ه، النانر: إلال الف ر 1405الوحعة ااهلا 

ة معداني ألفداظ المنفداج. الم لد : ندم  الد يس، مغني المح داج  لدا معراد -
هدد( الوحعددة: 977محمد  ندس ألمدد  الخويده الشدربيني الشددااعي االم دااا: 

 م، النانر: إلال ال  ه العلمية.1994 -هد 1415ااهلا 

مقددا : نندد  الدد م الحاددل السددري..زايرة لعدد،ج اامددرا  الخويددرة ، ماقددأ  -
 طفالة، صحة الوفل.

يدددددة اددددددي الحاددددددل السدددددري، االودددددد خ ام الحددددددالي مقدددددا  عددددددس الخ،يددددددا الجاع -
 Cord blood Stem Cellsهال ح يات المس قالية 

 www.eurostemcell.orgمس ماقأ الخ،يا الجاعية ااهلبية  

مقدا  نشدمة نندا  إلم الحادل السدري للد ا الة هند  الحميد اا مد يرة نند  الدد م  -
أمددددرا  الددد م، مس شددددفا الملددد  عيدددددل ال خدددددي. جريدددد ة االو شدددالية 

  م.13/12/2007( الخمي  10607الشر  ااهو ، الع إلا

المقدددد مات الممفدددد ات. الم لدددد : أنددددا الاليدددد  محمدددد  نددددس ألمدددد  نددددس لندددد   -
هددددد( تحقيددددا: الدددد ا ال محمدددد  لجددددي، الوحعددددة: 520القرطاددددي االم ددددااا: 

 –مي، نيددرهت م، النانددر: إلال الغددر  اإلودد،1988 -هددد 1408ااهلددا 
 لاناا.

الوحعددة:  ،للشدديخ صددالب نددس اددازاا نددس عادد    الفددازااالملخددص الفقفددي.  -
إلال العاصدددددمة، الريدددددا ، الممل دددددة العربيدددددة الناندددددر: ، هدددددد1423ااهلدددددا 

 السعاإلية.

http://www.eurostemcell.org/
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المن قا ندرظ الماطدإ. الم لد : أندا الاليد  ودليماا ندس الد  ندس ودع  ندس  -
هدددد( 474القرطادددي الحددداجي اان لسدددي االم دددااا:  أيدددا  ندددس هالث ال جيادددي

بجدددداال محاااددددة  -هددددد، النانددددر: موحعددددة السددددعاإلة 1332الوحعددددة: ااهلددددا
الوحعددددة: الهانيددددة،  -مدددددراوم صددددالتفا إلال ال  ددددا  اإلودددد،مي، القدددداهرة 

 ن ها تاليخ(.

المنهال اي القااع  الفقفية. اني عا    ن ل ال يس محم  نس عا    نس  -
 -هددددددد 1405هددددددد( الوحعددددددة: الهانيددددددة، 794 لاشددددددي االم ددددددااا: نفدددددداإلل ال
  .م، النانر: هزالة ااهقال ال اي ية1985

المنخدددا  مدددس تعليقدددات ااصدددا . الم لددد : أندددا لامددد  محمددد  ندددس محمددد   -
هددددد( لققدددده هاددددرج نددددده هعلددددا عليدددده: 505الغ الددددي الواوددددي االم ددددااا: 

، م1998 -هدددددد 1419، الددددد ا ال محمددددد  لسدددددس هي دددددا، الوحعدددددة: الهالهدددددة
 .والية –نيرهت لاناا، إلال الف ر إلمشا  -إلال الف ر المعاصر النانر:

الماااقددددات. إلنددددراهيم نددددس ماوددددا نددددس محمدددد  اللخمددددي الغرندددداطي الشددددفير  -
هددد( تحقيددا: أنددا عايدد ة مشددفال نددس لسددس آ  790بالشدداطاي االم ددااا: 

م، الناندددر: إلال اندددس 1997هدددد/ 1417ودددلماا، الوحعدددة: الوحعدددة ااهلدددا 
 عفاا.

الجليددل اددي نددرظ مخ دددر اليددل. الم لدد : نددم  الدد يس أنددا عادد   مااهدده -
  محمدددد  نددددس محمدددد  نددددس عادددد  الددددرلمس الورانلسددددي المغربددددي، المعددددرهل 

 -هدد 1412هد( الوحعدة: الهالهدة954بالحوا  الر عيني المال ي االم ااا: 
 م، النانر: إلال الف ر.1992

 http://islamqa.inf/ar/ref/108125ماقأ   -

http://islamqa.inf/ar/ref/108125
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www.e-الماقددددددددأ الروددددددددمي للمجلدددددددد  ااهلبددددددددي لتا دددددددداب هالححدددددددداث  -
cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274 

 www.kidshealth.orgماقأ صح نا   -

ميدد اا االع دد ا  اددي نقدد  الرجددا . لشددم  الدد يس محمدد  نددس ألمدد  الدداهاي،  -
تحقيا الشيخ علي محمد  معدا  هالشديخ عداإل  ألمد  عاد الماجاإل، ودنة 

  م، النانر إلال ال  ه العلمية، نيرهت.1995النشر 

الملدد  عيدددل همرادد  نشددرة نندد  إلم الحاددل السددري، صدداإللة عددس مس شددفا  -
 اابحاث، زلاعة الخ،يا هاانسجة.

اإلنددددال ادددي معرادددة الدددراجب مدددس الخددد،ل. الم لددد : عددد،ب الددد يس أندددا  -
الحسس علي نس وليماا المدرإلاهي ال مشدقي الددالحي الحنالدي االم دااا: 

 هد( النانر: إلال  لياب ال راث العربي.885

، الوحعة ا   الوريفينقل ااععاب مس المحكام عليه بالق ل. لل ا ال ع -
 ه.1429ااهلا 

نيددل ااهطددال. الم لدد : محمدد  نددس علددي نددس محمدد  نددس عادد    الشدداااني  -
هدد(، تحقيدا: عددام الد يس الددحابوي، الوحعدة: 1250اليمني االم ااا: 

 م، النانر: إلال الح يو، مدر.1993 -هد 1413ااهلا، 

الف ايدددة ادددي ندددرظ ن ايدددة الما ددد ي. الم لددد : علدددي ندددس أندددي بكدددر ندددس عاددد   -
هدد( 593الجليل الفرغاني المرغيناني، أنا الحسدس نرهداا الد يس االم دااا: 

 –نيددرهت  -المحقددا: طدد،  ياودد ، النانددر: إلال اليدداب ال ددراث العربددي 
 لاناا.

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticlelD=274
http://www.kidshealth.org/
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هجفددة ناددر اددي زلاعددة ااععدداب اإلنسددانية المدد  محمدد  جما ،.منشددال  -
  ه.د1411( 2( السنة ا6مجلة الححاث الفقفية المعاصرة ن ا اي

الم ل : عا  المل  نس عاد    ندس ياود  ندس محمد  الجدايني،  الالقات. -
هددددد( 478أنددددا المعددددالي، لاددددس الدددد يس، الملقدددده بإمددددام الحددددرميس االم ددددااا: 

 .عا  اللوي  محم  العا المحقا: إل. 
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