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  عائشة أحمد حسن . د

  الزاوية-كلية اآلداب –قسم الدراسات اإلسالمية
  جامعة الزاوية 

  : مقدمة
ترعرعت وتطورت في وسط كانت العالقة متوترة بين العلم والـدين، عندنا إن العلوم الحديثة 

دخــل للــدين أو األخــالق فــي توجيــه جــاءت الفلســفة العلميــة المواليــة لتطــوره تــرفض أن يكــون هنــاك 
وهـــذه التبعيـــة معناهـــا جعـــل تـــه، مباحـــث العلـــم، فأصـــبحت األخـــالق تابعـــة لنتـــائج العلـــم متقلبـــة بتقلبا

بنـاء القـيم واألخـالق علـى : اإلنسان ودوافعه ومصالحه وٕارادة السيطرة هي أساس القيم واألخـالق أي
  .المنفعة

هــذه الفلســفة التــي ال تقــيم وزنــا إال للــدوافع والحاجــات وقــد تمــت االكتشــافات العلميــة فــي إطــار     
والمصالح اإلنسـانية بغـض النظـر عمـا يمكـن أن يترتـب علـى ذلـك مـن تـدمير لنظـام القـيم واألخـالق 
فأنتجــت القنبلــة النوويــة، وأســلحة الــدمار، والتوظيــف الســلبي للتطــورات التــي حصــلت فــي البيولوجيــا 

بكــل أشــكالها وتطبيقاتهــا، ومنهــا نقــل تجــارب االستنســاخ إلــى وبخاصــة فــي مجــال الهندســة الوراثيــة 
المجـــال البشـــري ومـــا تحتويـــه مـــن مخـــاطر وأضـــرار أخالقيـــة بيولوجيـــة ممـــا تعـــدى النقـــاش فـــي هـــذه 
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المسألة إطار البـاحثين المختصـين فـي مجـال الهندسـة الوراثيـة إلـى رجـال الـدين، والفالسـفة، وعلمـاء 
عرفــة مــا هــي اآلثــار التــي يمكــن أن تنــتج عــن هــذه التقنيــة فــي االجتمــاع، وذلــك مــن خــالل دراســة وم

المجال األخالقي؟، وما هو التأثير السلبي لها سواء على الفرد المستنسخ أو على المجتمع بأكمله؟، 
ومــا هــي الضــوابط والقيــود التــي يجــب أن تتــوفر فــي تجــارب االستنســاخ فــي المجــال البشــري؟ وهــل 

 سبحانه وتعالى في التنوع وحفظ األنساب والمحافظة على بنيان يمكن أن تقضي هذه على فطرة اهللا
وذلـــك بالقضــاء علـــى أحـــد األهــداف األساســـية فـــي تكـــوين  ؟،األســرة وكيانهـــا وحمايتهـــا مــن االنهيـــار

وغيرهـــــا مــــن المخـــــاطر األخالقيـــــة التــــي قـــــد تلحـــــق ة  كالتـــــدخل فــــي نظـــــام وطـــــرق اإلنجــــاب األســــر 
  .اح بتطبيق هذه التقنية  دون قيود وضوابطبالمجتمعات اإلنسانية من خالل السم

لذلك كانت هذه الورقة البحثية التي ستوضح أثر تقنية االستنساخ على بعض األنماط األخالقية     
  .من خالل تناولنا لإلشكاليات األخالقية والحكم الشرعي لالستنساخللبشرية وأراء العلماء 

  :أوال ـ مفاهيم ومصطلحات

  :ساخماهية االستن: ـ  1
فــإن الحكـم علــى االستنســاخ يقتضــي تحديــد ، فرعـا مــن تصــوره إذا كـان الحكــم علــى الشــيء 

  :وهي كاألتي ، مفهومه من الناحية اللغوية واالصطالحية 
من المعروف أن االستنساخ بالمعنى العلمي هو من النوازل ـ أي مـن األمـور  -:االستنساخ لغة  -أ

وٕان ، ـ لذا ال نجد لـه فـي كتـب المعـاجم واللغـة تعريفـا لغويـا المستجدة التي ظهرت في وقتنا الحاضر
كان هنـاك بعـض المعـاني لالستنسـاخ تقتـرب مـن مفهومـه العلمـي إال أنهـا موضـوعة ومفسـرة بأشـياء 

  :أخرى وهي 
يقال ، والتغيير وٕابطال الشئ وٕاقامة آخر مقامه ، النسخ ويطلق على اإلزالة والنقل واإللغاء 

   )1(.وكتاب منسوخ ومنتسخ أي منقول، وانتسخته ، نقلته  نسخت الكتاب إذا: 
وذلـك ال ، ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخـر  " -:الراغب األصفهاني  قال

كاتخــاذ نقــش الخــاتم فــي ، بــل يقتضــي إثبــات مثلهــا فــي مــادة أخــرى ، يقتضــي إزالــة الصــورة األولــى 
، وقد يعبر بالنسـخ عـن االستنسـاخ ، لشئ والترشح للنسخ التقدم بنسخ ا: واالستنساخ ، شموع كثيرة 
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ويقـال نسـخت الشـمس الظـل وانتسـخته أي  )2(﴾ِإنـا ُكنـا َنْسَتنِسـُخ َمـا ُكنـُتْم َتْعَملُـونَ ﴿  :قـال اهللا تعـالى 
ونسخت الرياح اآلثار أي عفت عليها وقضت علـى معالمهـا، واقتربـت مـن لفظـة االستنسـاخ ، أزالته 

: وهي نسـل الشـئ ، وهي االستنسال ، استعملها البعض للتعبير عن االستنساخ ، نى لفظة في المع
نســــله : ويقــــال ، نســــل : وانتســــل الشــــئ ، كثــــر نســــله : ونســــل فــــالن ، انفصــــل عــــن غيــــره وســــقط 

  )3(.وانتسل
، نســل القمــيص عــن اإلنســان : يقــال ، االنفصــال عــن الشــئ : النســل  " -:وقــال الراغــب 

  )4("ناسال عن أبيهنسل الولد لكونه وال
مشـــتقة أصـــال مـــن اللغـــة وهـــي "  Cloning" خ مرادفهـــا فـــي اللغـــة االنجليزيـــة وكلمـــة االستنســـا

وهي الخليـة ، في التطبيق البيولوجي يعطي معنى نسيله  " Klon" والمصطلح "  Klon"اإلغريقية 
"  Webster"نـــي قـــاموس االلكترو بالوفـــد ورد ، المفـــردة الواحـــدة التـــي ينـــتج عـــن تكاثرهـــا األنســـجة 

  -:"Cloning"لح االستنساخ المعاني اآلتية لمصط " Oxforod "والمعجم البريطاني 
  . نسخة طبق األصل .1
   "خضريا مثل النبات"كائن ينتج من التكاثر الالجنسي  .2
  )5(.ما ينتج من خلية جسدية من والديه ويتماثل وراثيا معهما .3

  -:االستنساخ اصطالحا   -ب
مصــطلح االستنســاخ أو االستنســال بتعريفــات عــدة كلهــا تصــب فــي معنــى  اهــتم العلمــاء بتعريــف

  -:واحد وهي كاألتي 
  )6("هو استخراج نسخة طبق األصل في الصورة والطول من كائن حي أصال" : االستنساخ .1
هــو توليــد كـائن حــي أو أكثــر بنقــل النـواة مــن خليــة جسـدية إلــى بويضــة منزوعــة " : االستنسـاخ  .2

  )7("سجة و األعضاءير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز األنو إما بتشط، النواة 
تحتــوى ، تــتم بأخـذ خليــة مــن خاليــا جســم اإلنســان، هــو عمليــة توالــد غيــر جنســي ": االستنسـاخ  .3

وهــذه الخليــة تــزرع فــي بويضــة األنثــى بعــد ، علــى كافــة المعلومــات الوراثيــة الخاصــة باإلنســان 
و بعد ذلك تودع البويضـة فـي رحـم ، جنين مطابقا لألصل ليأتي ال، تفريغها من كامل مورثاتها 

  )8(."األنثى وتشكل الجنين على نحو مطابق للكائن األصلي الذي أخذت منه الخلية
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مجموعــــة مــــن الخاليــــا أو األفــــراد ،  " Clone" والنســــيلة ، ى االستنســــاخ االستنســــالوبمعنــــ
عـن طريـق االنقسـام الخلـوي المـايتوزي ، حـد والناتجة من خلية واحدة أو من فـرد وا، المتماثلة وراثيا 

ـــا واحـــدة مزروعـــة فـــي طبـــ فالمســـتعمرة البكتيريـــة الناتجـــة مـــن،  ق بتـــري هـــي نســـائل أو خليـــة بكتيري
  .كلونات

وهـو عبـارة عـن عمليـة ، االستنسـال أو التنسـيل : في أحد معانيها هـي "Cloning"والكلونة 
ـــــوين  ـــــاج أفـــــراد متماثلـــــة وراثيـــــا مـــــن أحـــــد األب لـــــى هـــــذا المعنـــــى المـــــرادف يطلـــــق الـــــبعض عو ، إنت

                                                                                                                             )9(.لالستنساخ
لالستنساخ فمن خالل التعريفات السابقة لالستنساخ أو االستنسال يتضح أن المعنى العلمي 

هو أخذ خلية جسدية من كائن حي تحتوي على كافة المعلومات الوراثية وزرعها قي بويضـة مفرغـة 
ليأتي الجنين مطابقا تماما في ، من مورثاتها أو تشطير بويضة مخصبة في مرحلة مبكرة من النمو 

ق األصــل وهــو إيجــاد نســخة أخــرى طبــ، وهــذا المعنــى يلتقــي مــع المعنــى اللغــوي ، كــل شــئ لألصــل 
  .للنسخة الموجودة

  : ـ ماهية األخالق 2
األخالق جمع خلق، وهو السجية، والخلق بضم الالم وسكونها، وهو الدين والطبـع : أ ـ األخالق لغة

وبــذلك فــإن ، )11(، والخلــق حالــة للتــنفس راســخة تصــدر عنهــا األفعــال مــن خيــر أو شــر )10(والســجية
  الفرد في بيئته األسرية واالجتماعية األخالق هي قواعد السلوك التي يقوم بها

فهـــو يختلـــف مـــن عـــالم إلـــى آخـــر كـــل حســـب تخصصـــه فعـــالم الـــنفس أو : األخـــالق اصـــطالحا -ب
االجتماع مثال يختلف عن الفيلسوف أو رجل السياسة أو التربية في تعريفه لها وكذلك فإن األخالق 

  .في المنظور الفلسفي تختلف في مفهومها عن المنظور العقائدي
  : ومن التعريفات الجامعة لألخالق ما يأتي 
هـي مجموعـة العـادات واآلداب، واالمتثـال الخلقـي يعنـي سـلوك الفـرد المتـوائم مـع الجماعـة التـي  -1

  .ينتمي إليها، والعمل وفقا للقيم والمعايير الخلقية السائدة
يــا بصــورة تميــل إلــى هــي عبــارة عــن تكامــل العــادات واآلداب واالتجاهــات والعواطــف والمثــل العل -2

  .االستقرار، وتصلح للتنبؤ بالسلوك المقبل
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أن األخالق تعني المثل العليـا التـي يتطلـع إليهـا اإلنسـان فـي كـل زمـان ومكـان، وأن هـذه المثـل  -3
العليـــا مســـتمدة مـــن مصـــادر تتســـم بالثبـــات لعـــل فـــي مقـــدمتها األديـــان، وأنهـــا تقصـــد الخيـــر األســـمى 

ـــة القواعـــد المنظمـــة للســـلوك والتـــي يتفـــق عليهـــا  لإلنســـان، وهـــي مصـــدر اجتمـــاعي وضـــعي، وبمثاب
  .)12(المجتمع في مرحلة من مراحل تطوره 

  .ومن خالل العرض السابق لبعض تعريفات األخالق فإنه يتضح أن األخالق تعني
  .المثل العليا التي ينشدها اإلنسان مع نفسه ومع مجتمعه وتعني الخير له ولمجتمعه -1
  .تي يبنى عليها السلوك القويم الصالح في كل زمان ومكانالقواعد ال -2
العادات واالتجاهات التـي يمكـن تطبيقهـا علـى كـل منـاحي الحيـاة بـل يمكـن القـول بأنهـا ضـرورة  -3

  .وبالتالي فإن خلو أي مجتمع منها يعد نذيرا النهيار هذا المجتمع. من ضروريات استمرار الحياة
عنايـــة الفالســـفة والمشـــرعين الـــدعوة إلـــى األخـــالق الفاضـــلة ألنهـــا ولهـــذا فـــإن أول مـــا توجهـــت إليـــه 

الدعامة األولى في بناء كل مجتمع سليم، ومن أجل ذلك كانت رسالة األنبيـاء الحـث علـى األخـالق 
إِنـَك و � -� -الفاضلة، وجاء القرآن مشددا علـى االستمسـاك بهـا مثـل قولـه تعـالى فـي رسـوله الكـريم

أن  �حيـــث وضـــح  ،)14("إنمـــا بعثـــت ألتمـــم مكـــارم األخـــالق : " �وقولـــه )13( � َلَعلـــى ُخُلـــٍق َعِظـــيمٍ 
الغاية من بعثته أنه يريـد أن يـتمم مكـارم األخـالق فـي نفـوس أمتـه والنـاس جميعـا، ويريـد للبشـرية أن 
تتعامل بقانون الخلق الحسن، ألن التحلي باألخالق الحسنة، والبعـد عـن أفعـال الشـر واآلثـام يؤديـان 

  .        م إلى تحقيق الكثير من األهداف النبيلة منها سعادة النفس ورضاء الضمير بالمسل
   :اإلشكالياتـ ماهية  3

ــــة وهــــو ترجمــــة  ــــا العربي ــــى لغتن ــــدة عل مصــــطلح اإلشــــكالية مــــن المصــــطلحات الجديــــدة الواف
، وقـد شـاع اسـتخدامه فـي منتصـف السـبعينات، وهـو مشـتق مـن أشـكل "  problematic"لمصـطلح

  . إشكاال، إي التبس عليه األمر وغمض وارتاب حول حقيقة الشيء يشكل 
أنهــا منظومــة مــن العالقــات التــي تنســجها : " وقــد عــرف الــدكتور محمــد الجــابري اإلشــكالية

داخل فكر معين مشاكل عديدة مترابطة ال يمكن حلها منفـردة بـل مجتمعـة فـي إطـار حـل شـامل لهـا 
ي نظريـــة فـــي طـــور اإلعـــداد مـــن أجـــل حـــل مجموعـــة مـــن جميعـــا، وبعبـــارة أخـــرى فـــإن اإلشـــكالية هـــ

المشاكل المترابطة أي أنها نظرية ناقصة، ومجزأة، ومتداعية، وغير مكتملة، وغير مجمعة، وال تزال 
  )15("في طور النمو والتوحيد والتماسك واالكتمال والتجمع
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ا مجال البحث إذًا اإلشكالية هي مشكالت تحولت بحكم ترابطها إلى معضلة كبيرة يتسع فيه
ويمتد إلى مواضع أخرى ذات صلة، وال يمكن تصور حل لها إال في إطار شامل وكلي، فـإذا كانـت 
المشـكلة تعنـي صـعوبة الحـل، فـإن اإلشـكالية تعنــي االحتمـال وتعـذر االختيـار، فمـن مشـكلة الســعادة 

  . مثال نجد أنفسنا نبحث في مشكلة األخالق والعدالة 
ألن كـل واحـد يتصـور الحـل مـن زاويـة معينـة وبطريقـة تختلـف عـن  واإلشكالية تثير الجـدل،

  )16(. اآلخر 
  :تاريخه -ج 

مع بداية الثورة الصناعية في أول مراحلها في القرن الثامن عشر والتي سار معها جنبا إلي 
علـــم البيولوجيـــا الـــذي يتعامـــل مـــع موضـــوع : جنـــب تطـــور العلـــوم الطبيـــة والمعرفيـــة العلميـــة ومنهـــا 

  .ب والتكاثر وعالج العقم اإلخصا
ض الحشـــرات علـــى النمـــو بصـــورة مســـيحي تـــم اكتشـــاف قـــدرة بيـــوض بعـــ 1745ففـــي عـــام 

ونجـاح أول ، وهمـا تلقـيح الكـالب صـناعيا ، مسـيحي حـدث حـدثان مهمـان 1780وفـي عـام ، عذرية
 ،مســيحي تــم تلقــيح الكــالب والخيــول صــناعيا 1884وفــي عــام ، عمليــة تلقــيح المــرأة بحيــامن الــزوج 

مســيحي تــم تصـــميم أول  1914وفــي عـــام ، وٕاجــراء أول عمليــة تلقـــيح داخــل الــرحم بحيـــامن متبــرع 
وقــد شــهدت الفتــرة الزمنيــة بــين ، مســيحي اكتشــاف محفــزات الفنــد 1926 وشــهد عــام، مهبــل صــناعي

كمــا ، حصــول علــى محفــزات مــن مصــادر طبيعيــةمســيحي عــدة محــاوالت لل 1940ـ  1930عــامي 
وخمســة عشــرة ، مليــون بقــرة  1.2لصــناعي إذ تمكــن الــروس مــن تلقــيح قرابــة تطــورت طــرق التلقــيح ا

  . م  1938ألف فرس اصطناعيا في عام  120مليون نعجة و
م ولــد علــم التجميــد البيولــوجي، وذلــك باســتخدام الكحــول والــثلج الجــاف فــي 1952وفــي عــام 

استنسـاخ أول ضـفدع مـن  فقـد تـم ،تجميد السائل المنوي، حيـث شـهد هـذا العـام أول عمليـة استنسـاخ
وهي أول محاولة لالستنساخ الجسدي، كما تم إنتاج أول عجل مـن سـائل ) شرغوف(خاليا الضفدع 

وبــين عــام  ،ونجــح العلمــاء فــي التخصــيب الصــناعي لإلنســان باســتخدام حــيمن مجمــد ،منــوي مجمــد
العلماء من كن م تم1972م تمكن العلماء من فك الرموز الجينية بأكملها، وفي عام 1965ـ  1961

واألبقار ، ، والجاموسحات فيما بين الحيوانات كاألغنام، والماعز، ونقل الالقإحداث التوأمة صناعيا
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حيـث قـام  ،أو توأمـة األجنـة أو االستنسـاخ الجنينـي" شـطر األجنـة "وتسمى هـذه العمليـة  ،وغيرها...
لموجـودة فـي صـل الخاليـا اوذلـك بف ،عالمان أمريكيان باستنساخ أجنـة بشـرية مـن بويضـات مخصـبة

نسـخة منشـطرة كلهـا نسـخ  "48"علـى ، وحصـال مرحلة مبكـرة مـن نموهـا، أي قبـل تخصصـها وظيفيـا
  . مطابقة للجنين األول
صــاب الخــارجي، وهــو والدة م حــدث التطــور األكثــر أهميــة فــي عمليــة اإلخ1978وفــي عــام 

  . ذلك الوالداتثم توالت بعد  ،وهي أول طفلة أنابيب "لويزا براون" الطفلة  
ووضــعها فــي ، م اســتحداث تقنيــة تــتم بــانتزاع نــواة مــن بويضــة فــأرة ملقحــة1979وشــهد عــام 

بييضـــة ملقحـــة أيضـــا بعـــد تفريغهـــا مـــن نواتهـــا األصـــلية، وقـــد نجحـــت العمليـــة، وحـــدثت االنقســـامات 
ه وبـذلك أصـبحت هـذه التقنيـة هـي األسـاس العلمـي الـذي بنيـت عليـ ،الجنينية حتى تشكل جنين حـي

  )17(.م 1980ك للنطف في العالم عام ، كما أنشئ أول بن)دوللي(تقنية االستنساخ في حالة النعجة 

م تــم اإلعــالن عــن إنتــاج الفــأر والجــرذي العمــالق الــذي تــم تحــويره جينيــا 1982وفــي عــام 
وتمــت أول عمليــة نقــل لجنــين بشــرى مــن رحــم امــرأة أخــرى فــي عــام ، باستنســال جــين هرمــون النمــو

  .م1983
م نجــح العلمــاء فــي استنســاخ الخــراف وراثيــا والقــرود مــن الخاليــا الجنينيــة 1987وفــي عــام 

كمـا تمكـن ، كما قام أحد الباحثين األمريكيين باستنسـاخ دجـاج علـى شـكل سـمان ﴾تقنية االنشطار﴿
م 1990م وقــد بــدأ فــي عــام 1991العلمــاء مــن استنســاخ خمســة خنــازير والعديــد مــن الحشــرات عــام 

  .نوم البشري لدراسة وتحديد الموروثات البشرية في العالممشروع الجي
م كما تمكنت 1993وتم استنساخ أول جنين بشري باستخدام تقنيات االنشطار الجنيني عام 

م بطـــرق الهندســـة 1994مـــن إنتـــاج الهرمـــون المحفـــز لإلباضـــة عـــام  ﴾ســـيرونووا وركـــانون ﴿شـــركتا
بطريقـة نقـل نـواة خليـة جنينيـة إلـى بويضـة مفرغـة مـن  كما تمكن العلماء من استيالد أغنـام، الوراثية

م تمت والدة أول حملين مستنسلين من خاليا جنينية مشـتقة مـن جنـين عمـره 1995وفي عام ، نواها
م حــدث التطــور 1998وفــي عــام  "مورجــان" و  "ميجــان" أيــام فــي معهــد روزالــين باســكتلندا همــا  9

" وزمــالؤه فــي استنســاخ النعجــة  " إيــان ويلمــوت.د" زي التــاريخي لالستنســاخ إذ نجــح العــالم االنجليــ
إذ نجـح  "ميجـان ومورجـان"ولكن بطريقة غيـر الطريـق التـي تـم الحصـول بهـا علـى النعجتـين  "دوللي
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وتــم اإلعــالن عنهــا فــي عــام ، فــي تقنيــة االستنســاخ الجســدي وهــو يختلــف عــن االستنســاخ الجنينــي
  )18(م1997

" فــي فرنســا كمــا تــم والدة الحمــل " ماركايتــا " البقــرة علــن عــن استنســاخ م أ1998وفــي عــام 
 م أعلـــن والدة طفـــل ذو مصـــدريين1999وفـــي عـــام  "دوللـــي" لنعجـــة وهـــو أول والدة ناجحـــة ل "بـــوني

اج أول جنــين لإلخصــاب الصــناعي بإيطاليــا، ثــم تــم إنتــ "أرتــس" وراثيــين مــن أم وأب واحــد فــي مركــز
بعــد ذلــك، كمــا تمكــن بــاحثون ألمــان وأمريكــان مــن خليــة ثــم أحــرق  "400" بشــري مكــون مــن حــوالي 

م نجـح 2000وفـي عـام  ل فـي الـدماغ والنخـاع الشـوكي،استخدام خاليـا جذعيـه جنينيـة إلصـالح خلـ
فريق بحثي من استنساخ عجل من أذن عجل مستنسخ، وفئران من فئران مستنسخة، وهي ألول مرة 

جول المستنسخة معلومات عن معدل الحياة على مستوى الحيوانات الكبيرة، حيث يمكن أن توفر الع
  .والشيخوخة

م أعلـن 2002محاولـة، وفـي عـام  "87"ة بعـد فشـل م تم استنساخ أول قطع2001وفي عام 
عن وجود خمس حاالت حمل استنساخي بشري منتشـرة  "سيفرينو انتيورينو" نات اإليطالي عالم الجي

ئاســـة الـــرائيلين عـــن والدة أول طفلـــة بر  "كلونيـــد"م أعلنـــت شـــركة 2/12/2002ي فـــي خمـــس دول وفـــ
وهــي ألم أمريكيــة مــن خاليــا امــرأة فــي الحاديــة والثالثــين، وهــي التــي حملتهــا  ـ إيــف ـ مستنســخة

   )19(. وولدتها
وهكذا فإنه خالل هذه الفترة التاريخية التي تمتد عدة عقود مـن الـزمن تمكـن علمـاء الجينـات 

مــن مختلــف األجنــاس واألصــناف، إلــى أن وصــلوا إلــى واألجنــة مــن استنســاخ العديــد مــن الحيوانــات 
 -إن صـح الخبـر – "إيـف" ق بشري هي الطفلة الحقيقة المرة وهي اإلعالن عن استنساخ أول مخلو 

، فطوال تلك الفترة برزت بعض الشركات العلمية التـي حملـت !وهل حقًا توصلوا إلى دوللي البشرية؟
فـي التطـور حتـى يـتم تحديـد مـن تمكـن مـن استنسـاخ  راية االستنساخ البشري كحق من حقوق البشر

أول مخلــوق بشــري حتــى يــدخل التــاريخ العلمــي مــن أوســع أبوابــه، ولــو علــى حســاب اإلنســانية والقــيم 
  .واألخالق والقانون والقضاء

  :األخالقية لالستنساخ تاإلشكالياـ  أوالً 
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لخلـــل؛ ألنهـــا اللـــنقص و معرضـــة   ـمهمـــا بلغـــت مـــن التطورـــ ـ ها البشرـــإن النتـــائج التـــي يكتشـــف
نتيجــة لمــا توصــل إليــه العقــل البشــري، والعقــل البشــري مهمــا بلــغ مــن الــذكاء فإنــه يبقــى ذكــاًء بشــرًيا 

َوَمـا ُأوِتيـُتْم �: طبيعته النقص؛ فالكمال هللا وحده، واالستنساخ امتداد لهذه الحقيقة الثابتة، قال تعـالى
  . )20 (�ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليالً 

 والمفاســــد تاإلشــــكالياالعديــــد مــــن  "يدوللــــ" ستنســــاخ ف العلمــــاء بعــــد عمليــــة اوقــــد اكتشــــ
لخطـــر، ممـــا يســـتوجب توضـــيحها ومعرفتهـــا؛ للـــتمكن مـــن ايصـــل بعضـــها إلـــى درجـــة  األخالقيـــة

  : ما يلي تاإلشكالياي الجانب البشري، ومن هذه المناسبة، وبخاصة ف إعطاء األحكام الشرعية 

  : شري الب التنوع بأخالقيات اإلخالل ـ 1

لقد اتفق العلماء باختالف تخصصاتهم وانتماءاتهم على أن تطبيق تقنية االستنساخ فـي عـالم 
التنـوع " يؤدي إلى اختفاء سـمة ضـرورية وهـي البشر ستؤدي إلى إنتاج نسخ متطابقة ومتماثلة، مما 

خ يلغـي واحـدة مـن ؛ أى  التنـوع البيولـوجي، وهـو مـا يعـرف باسـتقاللية اإلنسـان، فاالستنسـا"اإلحيائي
ـ سـبحانه وتعـالى ـ المـادة الوراثيـة، وهـي القـدرة علـى التبـاين  الخـالقالتـي خـص بهـا  الخصـائصأهـم 

واالختالف بين األفراد ليكون كل فرد متميًزا عن بقية البشر، وٕاال لما كان للحياة معنى، فأهميـة كـل 
حمــل أشــياء تميــزه بالــذات ال مخلــوق تكمــن فــي تميــزه عــن كــل مــا حولــه؛ وذلــك أن كــل إنســان منــا ي

َوِمـْن آَياِتـِه �: يحملها شخص آخر؛ مثل بصمات األصـابع الجنينيـة والبصـمة الصـوتية، قـال تعـالى
ــَماَواِت َواَألْرِض َواْخــِتالُف أَْلِســَنِتُكْم َوأَْلــَواِنُكْم ِإن ِفــي َذِلــَك آليــاٍت ِلْلَعــاِلِمينَ  فــاختالف )21 (�َخْلــُق الس ،

فهـي مختلفـة مـن شـخص آلخـر ـ النبـرة ـ ني اللغات فقط، وٕانما أيًضا البصـمة الصـوتية األلسنة ال تع
كـــاختالف البصـــمات األخـــرى، واخـــتالف األلـــوان هـــو االخـــتالف فـــي الصـــور؛ إذ كـــل إنســـان يحمـــل 

َوَلــْو َشــاَء َربــَك �: لقولــه تعــالى الخلــقصــورة خاصــة بــه، فهــذا التنــوع واالخــتالف هــدف مــن أهــداف 
  .)22(�ناَس ُأمًة َواِحَدًة َوال َيزَاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ِإال َمْن َرِحَم َربكَ َلَجَعَل ال

األفــراد داخــل  فيتشــابهفاســتخدام تقنيــة االستنســاخ يفســد الحيــاة إذ يقضــي علــى تمــايز النــاس 
المجتمع وتتطابق صفاتهم، فتعم الفوضى والسلب لحقوق اآلخرين، وٕالقاء التهم على غير أصـحابها 

ع التفريـــق بـــين مـــن هـــو الـــزوج الحقيقـــي أو الزوجـــة التشـــابه بـــين األفـــراد المستنســـخة، كمـــا ال يســـتطل
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وغيرهــا مــن حــاالت ... الحقيقيــة، أو مــن هــو المجــرم الحقيقــي أو حــدوث اللــبس فــي قاعــة االمتحــان
لتباس التي ستحدث في وجود األشخاص المتماثلـة بسـبب مجيـئهم عـن طريـق االستنسـاخ، وبـذلك اال

ع الهويــة الحقيقيــة للشـخص، فاالســتقالل الشخصــي لكـل إنســان هــو الـذي علــى أساســه يخاطــب تضـي
  . ويحاسب ويثاب ويعاقب، ويتحمل المسؤولية في الدنيا واآلخرة

إضافة إلى السلبيات السابقة المعروفـة، واألضـرار التـي لـم تعـرف بعـد فـإن المـأزق الكبيـر هـو 
تنســـاخ، فـــإنهم ســـيكونون نســـًخا متطابقـــة فـــي الصـــفات أنـــه لـــو تـــم خلـــق البشـــر جميعـــا بطريقـــة االس

لخصــائص والقــدرات واإلمكانــات الوراثيــة والصــحية، فــإذا هــاجم أحــد الفيروســات الفتاكــة البشــر ولــم او 
  . )23 ( يكن لديهم مناعة ضده فإنه سيموت البشر جميًعا، ويتعرض جنس اإلنسان لالنقراض

ينبغي حفظه من المخـاطر التـي تهـدده فـي خضـم فالتنوع هو الدافع األساسي للحياة، ومن ثم 
هذا التطور الصناعي التكنولوجي، فحكمة اهللا في خلقه تستوجب التنوع في خلقـه إذ جعلـه ـ سـبحانه 

  .)24(�ِفْطَرَت اللِه الِتي َفَطَر الناَس َعَلْيَها�: وتعالى من خصائص جهاز الوراثة؛ قال تعالى

مثــل المــؤمنين فــي : "�األطــوال واألجنــاس، وهــو يماثــل قولــه ولقــد شــبه التنــوع فــي األشــكال و 
، وقـد )25 ("توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى

نبــه اإلســالم إلــى فائــدة هــذا التنــوع البيولــوجي بــين البشــر فــي دعوتــه إلــى االغتــراب فــي الــزواج وعــدم 
ألن التباعــد فــي الــزواج يزيــد مــن التبــاين الــوراثي، ويزيــد مــن صــحة النســل ترغيبــه فــي زواج األقــارب؛ 

  . دمةااألمراض والعيوب في األجيال الق ويقلل

وبـذلك فــإن أي هــدم وتغييــر لخلـق اهللا فــي هــذا التنــوع إنمــا هـو هــدم لبنيــان اإلنســان والتالعــب 
بـــاين والتنـــوع يســـهم فـــي حيويـــة بالنظـــام الـــدقيق الـــذي يحفـــظ تـــوازن الحيـــاة والبيئـــة واإلنســـان، ألن الت

األجناس واسـتمراريتها، والتماثـل ووحـدة النـوع أو االستنسـاخ يضـعف الجـنس وقـد يـؤدي إلـى هالكـه، 
إذن فلنترك التنوع والتباين يزداد وينتشر بين المخلوقات علـى حسـب الفطـرة التـي خلقـت عليهـا ألنهـا 

  . )26 (حكمة اهللا في خلقه وهو سر من أسرار الحياة

  : الزوجية واألسريةإلخالل باألخالقيات ا ـ 2
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إن االستنساخ ينافي سنة الزوجية في هذا الكون؛ فالمخلوقات كلها خلقها اهللا أزواًجا من ذكر 
وأنثى سواًء فـي البشـر أو الحيـوان أو الطيـور أو النباتـات، وحتـى الجمـادات كمـا فـي الكهربـاء والـذرة 

لى إلــى هـذه الظــاهرة فــي كتابــه العزيــز فــي عــدة مواضــع سـالب وموجــب، وقــد أشــار اهللا ســبحانه وتعــا
ــاُكْم َأْزَواجــاً �: منهــا قولــه تعــالى ــى�، )27 (�َوَخَلْقَن ــذَكَر َواُألْنَث ْوَجْيِن ال ــز ــَق ال ــُه َخَل ــٍة ِإَذا . َوَأن ــْن ُنْطَف ِم

ُتْنِبُت اَألْرُض َوِمـْن َأْنُفِسـِهْم َوِممـا  ُسْبَحاَن الِذي َخَلَق اَألْزَواَج ُكلَها ِمما�: ، وقوله تعالى)28 (�ُتْمَنى
  . )30(�َوِمْن ُكل َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلُكْم َتَذكُرونَ �: وقوله تعالى ،)29 (�ال َيْعَلُمونَ 

فاالستنساخ يقوم على االسـتغناء عـن أحـد الجنسـين واالكتفـاء بجـنس واحـد، وهـذا ضـد الفطـرة 
اهللا النــاس عليهــا، فاإلنســان بفطرتــه محتــاج إلــى الجــنس اآلخــر، لــيس لمجــرد  اإلنســانية التــي فطــر

اإلنجــاب وحســب، بــل هــو أيًضــا مــدخل إلــى الســكينة والرحمــة والمــودة بــين الــزوجين، وبالتــالي بــين 
ــَق َلُكــْم ِمــْن �: عائلتيهمــا، وبالتــالي بــين فئــات المجتمــع كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى َوِمــْن آَياِتــِه َأْن َخَل

، )31 (�كـُرونَ ْنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَهـا َوَجَعـَل َبْيـَنُكْم َمـَودًة َوَرْحَمـًة ِإن ِفـي َذِلـَك آليـاٍت ِلَقـْوٍم َيَتفَ أَ 
  . فبممارسة االستنساخ ال سكينة وال رحمة وال مودة، وبالتالي تتضرر البيئة االجتماعية

ة إلى صاحبه ليسـكن إليـه وتقـوم بينهمـا المـودة والرحمـة، وٕاذا كان كل من الرجل والمرأة بحاج
  . إلى جو األسرة واألمومة الحانية واألبوة الراعية يما تكون إلى الرحمة والمودة؛ أ فإن ذريتهما أشد

فالحياة الزوجية والنظام األسري هو األساس في تكوين اإلنسان السليم؛ وذلك ألن االستنساخ 
، إضــافة إلــى ذلــك أنــه ال يحقــق األســرة التــي يحتــاج إليهــا الطفـــل ينالــزوجال يحقــق ســكن كــل مــن 

البشــري للعــيش فــي حماهــا تحــت رعايتهــا ومســؤوليتها، وبنجــاح االستنســاخ ســيتم فصــل الجــنس عــن 
اإلنجاب على مستوى الحيوانات، وكذلك على مستوى البشـر، فلـم يعـد الجـنس هـو الطريـق الطبيعـي 

بعضهما، ما دام كل واحد منهما قادرا على استنساخ إلى والمرأة كل من الرجل بلإلنجاب، وال حاجة 
نفســه، كمــا أن نجاحــه وٕاشــاعته ســيؤديان إلــى ســيادة اإلنــاث علــى الــذكور أو العكــس، فاالستنســـاخ 
البشري ـ إذا نجح ـ سيخرق قانون التكاثر الطبيعي وفرعـه األساسـي قـانون الزوجيـة الـذي هـو أسـاس 

لبشرية منذ أن خلـق اهللا آدم ـ عليـه السـالم ـ ونسـل منـه نسـله، وهـو القـانون استمرار واستقرار الحياة ا
الــذي فيــه ســالمته وعظمتــه وانســجامه فــي هــذا الكــون، وفــي قــانون االستنســاخ تحطــيم لنظــام األســرة 
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الذي وضعه اهللا سبحانه وتعالى، وخروًجا على األخالق؛ ألن االستنساخ يجعل المرأة في غنى عن 
ر بأنها تستطيع أن تقدم للبشرية أشخاًصا ليسوا ثمرة زواج وال عالقة لهم بالعائلة، الرجل؛ حيث تشع

فــإذا تحقــق فإنــه ســيخلق عائلــة جديــدة تختلــف كــل االخــتالف عــن العائلــة التقليديــة، وسينشــأ مجتمــع 
  .)32 (لخلقيةاجديد بعيد كل البعد عن القواعد 

  : ـ االستنساخ يؤدي إلى اختالط األنساب 3

ورة االستنســاخ فــي تهديــد حقــوق اإلنســان ومصــالحه التــي تتعلــق بوجــوده وانتمائــه، تكمــن خطــ
وهــــي عمليــــة األنســــاب التــــي ســــتتعرض لالخــــتالط عنــــد تطبيــــق تقنيــــة االستنســــاخ عليــــه؛ ألن ذلــــك 
الشــخص المستنســخ ســيكون حــامًال لصــفات األب دون األم، التــي ال تعــدو مجــرد وعــاء حمــل، فهــو 

تربطهــا بــه أيـــة عالقــة أو صــفة وراثيــة، حتــى تشــعر األم بـــالعطف  صــورة طبــق األصــل لزوجهــا ال
يبـدو فـي ظـاهره أنـه بعيـد عـن مسـألة اخـتالط األنسـاب، إال أننـا عنـد مـا ": والحنو عليه، فاالستنسـاخ

ننظــر إليــه بعمــق نجــد أنــه يــؤدي بالتأكيــد إلــى اخــتالط األنســاب؛ فــاألم التــي أنجبــت طفــًال مــن خليــة 
 لــيس لهــا عالقــة بــه مــن الناحيــة الوراثيــة، وينتمــي ـ وراثًيــا ـ إلــى األب، جســدية مــن األب تلــد طفــالً 

لخالية من النواة التي تحتوي على المادة الوراثية، اويقتصر دورها على إعطاء المحتوى أو البويضة 
ثــم حمــل هــذا الجنــين لمــدة تســعة أشــهر فــي بطنهــا؛ أى  أن دورهــا أصــبح عبــارة عــن وعــاء إلنجــاب 

  .)33 ("ي إليها على اإلطالق من الناحية الوراثية جنين ال ينتم

فانعــدام رابطــة الــدم بــين األم والطفــل المستنســخ مــن األب ســوف يجعــل المــرأة تســعى إلنجــاب 
نسـخة طبــق األصـل منهــا، وذلــك بأخـذ خليــة منهــا، حيـث ال يكــون لــألب أي دور فـي عمليــة إنجــاب 

تـربط الطفلـة بأخيهـا السـابق المـأخوذ خليتـه مـن  هذه الطفلة، وحينها يتساءل عن ماهية العالقة التي
فـــأين روابـــط الـــدم التـــي نتحـــدث عنهـــا؟ وأيـــن : "الـــزوج، قـــال الـــدكتور عبـــد الهـــادي مصـــباح متســـائالً 

الصفات المشتركة التي تجمع بين اإلخوة؟ وكيف سيصـبح هـذا األخ محرًمـا ألختـه التـي ال تمـت لـه 
   )34 ("بصلة؟

كمـــا أن االستنســـاخ ســـيؤدي إلـــى الحيلولـــة دون التوزيــــع العـــادل للميـــراث داخـــل األســـرة، فــــال 
ينتمـي إليـه تماًمـا يستطيع أحد الوالدين أن يكون عادًال عندما يحاول تقسيم اإلرث على اثنين، واحد 
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خ، إلى الزوج بأي حال من األحـوال، وكـذلك حكـم الميـراث الشـرعي للطفـل المستنسـ يوأخرى ال تنتم
فهل يجوز توريث هذا الشخص المستنسخ مـن خليـة الـزوج مـن أمـه التـي ال ينتمـي إليهـا وراثًيـا علـى 

) أبيهــا(اإلطــالق؟ وكــذلك هــل يجــوز توريــث األنثــى المولــودة باالستنســاخ مــن خليــة أمهــا مــن الــزوج 
  .)35 (الذي ال تنتمي إليه وراثًيا على اإلطالق؟ إضافة إلى ذلك حكم الزواج بين المحارم

وهكذا فعملية االستنساخ ستؤدي إلى اخـتالط األنسـاب، الـذي يترتـب عليـه كثيـر مـن المضـار 
وغيرهـا مـن الحقـوق، فاإلنسـان المستنسـخ ... فيما يتعلق بالمصـاهرة والـزواج وحـق الميـراث والوصـية

  . يالسو  ييط منه إلى اإلنسان العادسيشعر بأنه ضائع ليس له أسرة أو هوية، فهو أقرب إلى اللق

  : ـ االستنساخ سيؤدي إلى اختالط األجناس 4

لخلــط اجعــل كـل جــنس مسـتقًال عـن اآلخــر، لكـن علمــاء تكنولوجيـا  ـ ســبحانه وتعـالى ـ اهللا
، واإلنســان بالنبــاتالــوراثي يحــاولون خلــط األجنــاس بعضــها بــبعض اإلنســان بــالحيوان، والحيــوان 

  .ألجناس المتشابهلخلط بين األجناس المختلفة واابالنبات، وتكون عملية 

م، 1976ومــن صــور األجنــاس المختلفــة للخلــط الــوراثي مــا حــدث فــي جامعــة نيويــورك عــام 
حيــث تمكــن بعــض العلمــاء مــن دمــج حيــوان منــوي لإلنســان مــع بويضــة مــن أنثــى فــأر، وقــد فشــلت 

م المحاولة؛ حيث أكل البرنـامج الـوراثي لإلنسـان، وقـد ذكـر العلمـاء أن السـبب فـي ذلـك هـو أن انقسـا
كروموســومات الفــأر أســرع مــن انقســام كروموســومات اإلنســان، والصــورة الثانيــة تمكــن أحــد العلمــاء 
اليابانيين مـن الحصـول علـى فئـران تحمـل كروموسـومات بشـرية كاملـة بكـل منهـا مـا يقـرب مـن ألـف 

ا، ال جين، بعد أن كانت عمليات نقل الجينات من البشر إلى الحيوانات إلنتاج حيوانات معدلة وراثيً 
، وهـي منحوتـة مـن كلمتـي "مـاني" ن على األكثر، وأطلقوا عليه اسـم تتضمن أكثر من جين أو جيني
  . إنسان وحيوان باللغة اإلنجليزية

لخلوي الجسـدي عـن طريـق دمـج خاليـا أجنـة الفئـران مـع خاليـا اوقد استخدمت تقنية التهجين 
  . الجلد البشري
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ثي خلــط البرنــامج الــوراثي للعنــزة بالبرنــامج الــوراثي ومــن صــور األجنــاس المتشــابهة للخلــط الــورا
لخـروف مـع بويضـة مـاعز، وحصـلوا اللخروف في أوائل الثمانينيات؛ وذلك باستخدام حيوان منوي من 

، يجمع بين صـفات االثنـين؛ حيـث إنهمـا نوعـان مختلفـان مـن الماشـية، "العنزروف"على حيوان يسمي 
  .أنلكنهما ينتميان إلى جنس واحد وهو الض

لخلط الوراثي ـ جوانب علمية وأخالقية، فبجانـب إمكانيـة دراسـة دور اففي هذه العملية ـ عملية 
الوراثـــة فـــي تكـــوين وتشـــوهات األجنـــة واألمـــراض الوراثيـــة واالســـتخدام فـــي عـــالج الســـرطان وأمـــراض 

ســـنة مـــدى إمكانيـــة أن: لخلـــط بـــين األجنـــاس،أيالخاصـــة بحـــدود االوراثـــة، هنـــاك الجوانـــب األخالقيـــة 
الفـــأر واإلنســـان  كمـــا أنـــه يمتـــد النقـــاش ليتجـــاوز حـــدود اإلنســـان إلـــى حقـــوق الحيـــوان؛ ألن! الفئـــران

، فـي حـين % 98، بينما تزيـد النسـبة فـي الشـمبانزي إلـى مـا يزيـد علـى % 80يتشابهان وراثيا بنسبة
ـــأر فـــأرا  ـــخ... يظـــل اإلنســـان إنســـانا، والف ـــدة لهـــذا .. إل ـــار البعي ـــمافمـــا اآلث ـــط إذا ت بطريقـــة غيـــر  لخل

  ؟)36 (محسوبة

  

  

  :أخرى ـ االستنساخ سيؤدي إلى مشاكل أخالقية واجتماعية 5

فــــي المجتمعــــات اإلنســــانية، األخــــرى لكثيــــر مــــن المشــــاكل األخالقيــــة واالجتماعيــــة هنــــاك ا
وبخاصة المجتمعات التي تخضع لتعاليم السماء وتطبيقها في قوانينها الوضـعية التـي تتنـاول هـذه 

  :نجابية، ومن هذه المشاكل ما يليالمجاالت اإل

حيــث يفــتح تشـجيع بعــض الظــواهر االجتماعيــة الخارجــة عـن مــألوف العالقــات اإلنســانية،  -أ
الباب أمام الشواذ سواء مـن الرجـال أو مـن النسـاء لكـي ينجبـوا بهـذه الطريقـة، فـالمرأة يمكـن أن تأخـذ 

الرجــل، وكــذلك الرجــل ربمــا يــؤجر خليــة مــن نفســها أو مــن صــديقتها التــي تعاشــرها دون حاجــة إلــى 
أن الطفل المتكون علـى الـرغم مـن  يأ امرأة لتحمل له بوضع خليته في البويضة المفرغة من النواة؛

أنه يحمل الصفات الوراثية للشخص، الذي تم أخذ الخليـة الجسـدية منـه، إال أنـه ال ينتمـي بـأي حـال 
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، كمــا أنــه ه البويضــة هــذا فــي حــاالت الشــذوذمــن األحــوال إلــى األم التــي حملتــه، أو األم التــي أعطتــ
  .)37 (سيكون ملكا للجهة التي قامت باستنساخه، وسيصبح سلعة يستعمل في قطع الغيار

يتعلق بالشخص الذي سيتم استنساخ خاليـاه؛ فقـد يجـد نفسـه ـ أي : أن الضرر األخالقي -ب
باستنساخ نفسه، ولتجنب ذلك المانح للخلية ـ في وسط عاصفة إعالمية، إذا عرف عنه أنه قد سمح 

فــإن المجلــس االستشــاري لألخالقيــات أصــر علــى إجــراءات تؤكــد الســرية الصــارمة لكــل مــن مــانحي 
مــل غيــر مستحســن ألن الطفــل قــد يشعرـــ البويضــات والخاليــا، وكــذلك أخــذ الخاليــا مــن طفــل فهــو ع

ي عمليـة استنسـاخية أخالقـي كونـه أقحـم فـ ال أنه قد تعرض لعمـل ـ عندما يصل إلى مرحلة النضوج
إال في حالة الطفل المريض الذي ربما ال يرجي شفاؤه فإن لألبوين الحق في اتخاذ هـذا القـرار نيابـة 
عن طفلهما، إضافة إلـى ذلـك أن استنسـاخ المـانح لنفسـه قـد يضـع المستنسـخ فـي مواجهـة المجتمـع، 

  .)38 (قي للمستنسخفهل من المجدي إغفال هوية المانح؟ وماذا سيكون عليه الوضع األخال

فإنــه ســتنعدم العدالــة فــال يمكــن عقــال أن يكــون أحــد الوالــدين عــادال : جـــ ـ وفــي مجــال اإلرث
عندما يحاول تقسيم اإلرث على اثنين واحد ينتمي إليه تماما، ونسخة منه، واألخرى تنتمي إلى أمها 

المولود من خلية بشرية وال تنتمي إليه بأي حال من األحوال، فهل يجوز شرعا توريث هذا الشخص 
  . )39 (من أبيه وعبارة عن نسخة منه ليرث من أمه التي ال ينتمي إليها وراثيا على اإلطالق؟

لخطورة ايتمثـل فـي الجانـب النفسـي فـي الوجـود اإلنسـانى، فـ: د ـ إن خطر االستنسـاخ األعظـم
رادة، وأال تختلــف التــوائم تكمــن فــي التماثــل أو الــال تماثــل فــي المــزاج والســجية والتصــور والحريــة واإل

م أالطبيعية من الناحية السلوكية ـ السيما عند تباين البيئات الطبيعية واالجتماعية التي تكتنف كل تو 
أو الوراثية ـ قدرا مسبقا ومحتومـا يقيـد األجيـال  ـ ي حد ستكون البرمجة االستنساخيةوترعرعه، وٕالي أ

ورة لخطـاادمة شطر ما ينبغي أن تكون؟ إضافة إلـى الالحقة ويلجمها؟ وهل ستمضي المجتمعات الق
مؤسســـاته الحقوقيـــة واالجتماعيـــة، ومصـــير مـــا  ىوالماثلـــة فـــي شـــت ةالكامنـــة فـــي جانـــب قيمـــه الراهنـــ

ســيتطور منهــا التطــور األســوأ المتباعــد عــن مقــاييس المدنيــة المقبولــة فــي تفــاعالت األســرة والمهنــة 
االستنســـاخ ســـيكون قـــادرا علـــى حريـــة التطـــور وحريـــة  إنســـان ىوالدولـــة والصـــالت العالميـــة، فيـــا تـــر 

ســـتعمل علـــى أن تكـــون ذهنيـــة اإلنســـان  "الهندســـة الوراثيـــة" ة اإلرادة، وحريـــة اإلنجـــاز؟ أم أن برمجـــ
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ـــ قـــادرا علـــى وعـــي ســـليم وتقـــدير ســـديد، وتصـــور خصـــب، وعمـــل هـــادف  ىمســـبقة الصـــنع، فـــال يبق
  .)40 (ومسئول

ة اإلنسـان، التـي صـانها اهللا وأعلـى قـدره علـى غيـره ه ـ االستنسـاخ سـيؤدي إلـى امتهـان كرامـ
ْمَنا َبِني آَدَم  �:من المخلوقات قال تعالى فإخضاع اإلنسان لهـذه التجـارب واللعـب فـي  )41( �َوَلَقْد َكر

مبــرر مقبــول لهــو امتهــان جيناتــه والمتضــمنة فطرتــه وســالالته وموروثاتــه دونمــا غــرض مشــروع أو 
أو التعدي على اإلنسان من خالل أخذ الخلية منه دون إذنه، وٕانشاء  متهاننسان ما بعده الكرامة اإل

  )42(سوق خاص لبيع أجنة مستنسخة 

  األخالقيــة التــي يمكــن أن تترتــب عــن تقنيــة االستنســاخ إذا لــم تنضــبط تاإلشــكاليابعــض هــذه 
تســاعد علــى نهــا أل، دينــا وأخالقــا واجتماعــا اوتبــين مــا يجــوز منهــ ،اوقواعــد تحــدد حــدوده ط ببضــوا

تدمير مقومات التوازن الطبيعي للحياة بـين الـذكور واإلنـاث، واألغنيـاء والفقـراء، واألقويـاء والضـعفاء 
فـي استنسـاخ  العلمـاء وغيرها من الفوارق، كما أن هـذه التقنيـة سـتؤدي إلـى هـدم العـالم إذا نجـح.... 

ى البشـرية ويقضـي عليهـا، أو علـ اإلنسان العمالق أو إنسان ال يمكن السـيطرة عليـه، بحيـث يسـيطر
يــتمكن العلمـــاء مـــن دمـــج األجنـــاس بعضـــها بـــبعض مـــن نباتيـــة أو حيوانيـــة أو إنســـانية، وغيرهـــا مـــن 
المشـــاكل التـــي قـــد تجرهـــا هـــذه التقنيـــة علـــى العـــالم، وبـــذلك يعجـــز اإلنســـان عـــن إيجـــاد الحلـــول لهـــذه 

  .المشاكل التي صنعها بيده

شـــبكة االتصـــاالت والعالقـــات داخـــل األســـرة وفـــي وبـــذلك فـــإن هـــذه التقنيـــة ستســـبب خلـــال فـــي 
لخلل ليصيب القيم االجتماعية؛ فاالستنسـاخ تمييـع لمفـاهيم األمومـة والوالديـة االمجتمع، وسيمتد هذا 

والحياة األسرية، وهو نسـف لقاعـدة إنسـانية هـي قاعـدة التفـرد، وهـو محاولـة للتـدخل واللعـب بـالتوازن 
  .)43 (الطبيعي في الحياة

  :الحكم الشرعي االستنساخـ  ثانياً 

ئات ومراكـز علميـة ودينيـة، العلماء، سواء أكانوا بيولوجيين أم فقهاء، أفرادا أم هي الزال موقف
ـ كما هو معلوم ـ مثار جدل واسع؛ إذ يقف العلماء والمؤسسات العلمية بين مصدق  هذه القضية من
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ض، بينمـا تقـف المؤسسـات الدينيـة من األصـل لنجـاح هـذه التجـارب ومكـذب بهـا، وبـين مؤيـد ومعـار 
الكبــرى موقــف المحــرم لهــا؛ وذلــك لمــا تحدثــه هــذه القضــية مــن خطــورة علــى البشــرية، حتــى إنــه قيــل 

الصحية واالجتماعية والنفسية  األخالقية بأنها أشد من القنبلة الذرية، إضافة إلى األخطار واألضرار
بعضـا  صة فـي عـالم البشـر، والتـي أوضـحنااواالقتصادية التي ستترتب على عملية االستنساخ، وبخ

  :سابقا، حيث ينتج عن هذه المواقف األحكام التالية منها

قتصــر تطبيقــه علــى غيــر المجــال البشــري ال خطــر فيــه، وال يمــس اإن االستنســاخ إذا مــا  ـ 1
المقاصــد الشــرعية الخمــس؛ ألن فــي تطبيــق االستنســاخ علــى البشــر مساســا بكرامــة اإلنســـان 

اهللا خليفــة فــي األرض، كمــا أنــه يجعــل اإلنســان كحيوانــات التجــارب، ويــؤدي إلــى الــذي جعلــه 
التـي لـم يثبـت ، و ه بعـض الفوائـداختالط األنساب التي أمر اهللا بصونها، وعلى الرغم من أن ل

؛ كفهم طريقة عمل الجينات وكيفية تطورها، وفهم أدق األمراض الوراثية، تحقيق منافع أغلبها
وغيرهـــا مـــن  ...ضـــاء البشـــرية،ومعالجة بعـــض األمـــراض المستعصـــيةواستنســـاخ بعـــض األع

درء المفاسـد مقـدم "فإنـه يحـرم العمـل بـه طبقـًا للقاعـدة الفقهيـة  الفوائد المرجوة مـن هـذه التقنيـة،
؛ حيـــث إذا كـــان العمـــل ســـيتخذ "ســـد الـــذرائع"، وكـــذلك القاعـــدة الفقهيـــة "علـــى جلـــب المصـــالح

لشــرعي لــه هــو التحــريم؛ ألن مــا يــؤدى إلــى المبــاح فهــو للوصــول بــه إلــى مفســدة، فــإن الحكــم ا
مباح، وما يؤدى إلى الحرام فهو حرام، وهذا ما ينطبق على عملية االستنساخ بحسـب منافعـه 

  .ومضاره

كلي وجزئي، والكلي، وهو إنتاج إنسان كامل، وهذا ما أجمع الجميع ـ : أن االستنساخ قسمان ـ 2
أمـا الجزئـي، وهـو مـا يعـرف باستنسـاخ األعضـاء واألنسـجة بيولوجيين وفقهاء ـ على تحريمـه، 

الستعمالها في عالج كثير من األمراض الوراثيـة، وهـو مـا يعـرف باالستنسـاخ العالجـي؛ فهـو 
بـة أو الصـفات الفطريـة مشروع إذا كانت منافعه أكثر من مضـاره، وال يـؤدى إلـى تغييـر التركي

  .ةمباح ين تكون مصادره غير محرمة أألإلنسان، و 

ومـــن هـــذه  فـــي العديـــد مـــن نـــدواتها ومؤتمراتهـــا،الهيئـــات والمؤسســـات الدينيـــة ذلـــك  تأكـــدوقـــد 
  :الندوات والمؤتمرات التي أصدرت التحريم لالستنساخ الكامل ما يلي
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يونيـــو 17هــــ ـ1418صـــفر /8 ـــ11ــــ فـــي  ــــ المغــرب النــدوة الفقهيـــة الطبيـــة بالــدار البيضـــاء :أوال
، فقد رأت أن استنساخ الجنين "مية لبعض المشاكل الطبيةرؤية إسال"م ـ تحت عنوان 1997

ــــث " االســــتتام"البشــــرى عــــن طريــــق االستنســــاخ الجنســــي أو  ــــة، بحي لتكــــوين التــــوائم المتماثل
تتصرف كل من الخليتين الناجمتين عن انقسام البويضة، وكأنها بويضة جديدة من البداية، 

فـع والضـرر ال يـزال فـي حـوزة المسـتقبل، سليمة من حيـث المبـدأ، لكـن تقييمهـا مـن ناحيـة الن
أمــا طريقــة االستنســاخ عــن طريــق الخليــة الجســدية داخــل بويضــة منزوعــة النــواة، لتشــرع فــي 

فقــد رأت أن هــذه الطريقــة ، "دوللــي"ا حــدث فــي استنســاخ النعجــة االنقســام لتكــوين جنــين، كمــ
يته وتميــزه مـن بــين العـدوان علــى ذاتيـة الفــرد وخصوصـ: تكتنفهـا محـاذير فادحــة، مـن أبرزهــا

طائفــة مــن أشــباهه، وكــذلك خلخلــة الهيكــل االجتمــاعي المســتقر، والعصــف بأســس القرابــات 
واألنساب، وصالت األرحام والهياكل األسرية، التي اعتبرتها الشريعة وسـائر األديـان أساسـًا 

  .وغيرها..للعالئق بين األفراد والزواج والمواريث والقانون المدني والجنائي

ستبعدت الندوة من البداية بحث كل ما يقحم على عقد الزواج الشرعي القائم غريبا؛ ألنه وقد ا
حــرام ال ريــب، وتأسيســًا علــى هــذه االعتبــارات التــي أجمــع عليهــا الحاضــرون، ورأى الــبعض تحــريم 
االستنســاخ جملــة وتفصــيال، بينمــا رأى آخــرون إبقــاء فرصــة االســتثناءات حاضــرة أو مقبلــة إن ثبتــت 

ائدة، واتسعت لها حدود الشـريعة علـى أن تبحـث كـل حالـة علـى حـدة، ولـم تـر النـدوة حرجـًا فـي لها ف
  .األخذ بتقنيات االستنساخ والهندسة الوراثية في مجال النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة

  :وقد أوضحت الندوة ما يلي

الزوجيــة، ســواء كــان رحمــا أم ـــ تحــريم كــل الحــاالت التــي يقحــم فيهــا طــرف ثالــث علــى العالقــة  1
  .بويضة أم حيوانا أم خلية جسدية لالستنساخ

ـ منع االستنساخ البشرى العادي، فإن ظهرت مستقبال حاالت استثنائية عرضـت لبيـان حكمهـا  2
  .الشرعي من جهة الجواز أو المنع
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ه العلميــة، ـ متابعــة المنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة وغيرهــا لموضــوع االستنســاخ ومســتجدات 3
 ( مصــطلحاته، وعقــد النــدوات واللقــاءات الالزمــة لبيــان األحكــام الشــرعية المتعلقــة بــه وضــبط 

44(.  

قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره العاشـر بجـدة، خـالل الفتـرة مـن  :ثانيا
بشـأن  100/2/105"م ـ فـي قـراره رقـم 1997يوليـو 3يونيوــ 28هــ، 1418صفر  28إلى 23

االستنســـاخ البشـــرى، وذلـــك بعـــد اطالعـــه علـــى البحـــوث المقدمـــة فـــي موضـــوع االستنســـاخ 
البشرى والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية بالدار البيضاء، واستماعه للمناقشـات 

تبــاع المبــادئ والضــوابط االتـي دارت حــول موضــوع االستنسـاخ بمشــاركة الفقهــاء واألطبـاء، و 
  :المجلس إلى ما يلي الشرعية، انتهي

ـــ تحــريم االستنســاخ البشــرى بطريقتيــه المــذكورتين، أو بــأى طريقــة أخــرى تــؤدى إلــى التكــاثر   1
  .البشرى

ثـار تلـك الحـاالت تعـرض لبيـان آ، فـإن "1"ـ إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين فـي الفقـرة  2
  .أحكامها الشرعية

لـث علـى العالقـة الزوجيـة، سـواء كـان رحمـا أم ـ تحـريم كـل الحـاالت التـي يقحـم فيهـا طـرف ثا 3
  .بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية لالستنساخ

ـ يجوز شرعا األخذ بتقنيات االستنساخ والهندسة الوراثية فـي مجـاالت الجـراثيم وسـائر األحيـاء  4
  .الدقيقة والنبات والحيوان، في حدود الضوابط بما يحقق المصالح، ويدرأ المفاسد

كمــا أوصــي بالمتابعــة المشــتركة بــين كــل مــن المجمــع والمنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة ـ  5
لموضوع االستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته وعقـد النـدوات واللقـاءات الالزمـة 
لبيان األحكـام الشـرعية المتعلقـة بـه، مـع الـدعوى إلـى تشـكيل لجـان متخصصـة تضـم األطبـاء 

؛ "البيولوجيــــا"ضــــع الضــــوابط الخلقيــــة فــــي مجــــال بحــــوث علــــوم األحيــــاء وعلمــــاء الشــــريعة، لو 
   )45 (العتمادها في الدول اإلسالمية
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  :قرار مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف: ثالثا

أعلـــن مجمـــع البحـــوث " إيـــف ـ حـــواء"بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن اإلعـــالن الرســـمي عـــن والدة 
إلنسان حـرام، ويجـب التصـدى لـه ومنعـه بكـل الوسـائل، اإلسالمية في األزهر الشريف أن استنساخ ا

وأنـــه يعـــرض اإلنســـان الـــذي كرمـــه اهللا ألن يكـــون مجـــاال للعبـــث والتجربـــة، وٕايجـــاد أشـــكال مشــــوهة 
وممسوخة، وأن القاعدة الفقهية في اإلسالم هي أن درء المفاسد مقدم علـى جلـب المصـالح، كمـا أنـه 

نبــات والحيــوان إلنتــاج ســالالت قيمــة ونافعــة، وفــي عــالج يجــب التفريــق بــين الهندســة الوراثيــة فــي ال
  .األمراض، ومحاصرة ثورات األمراض واالرتقاء بالطب ومعالجة اإلنسان

وقد أوصى المجمع على تطبيق حد الحرابة على من يطبقون تقنيات االستنساخ على البشر، 
ويحــث عليــه، أمــا العلــم كمــا شــددت الفتــوى علــى أن اإلســالم ال يعــارض العلــم النــافع، بــل يشــجعه 

    )46 (الضار الذي يغلب ضرره على نفعه، فإن اإلسالم يحرمه ليحمي البشر من أضراره

مـن المعـروف أن االستنسـاخ مـن النـوازل المعاصـرة التـي ال نـص فيهـا، ولـم يسـبق لهـا حالـة  ـ 3
ال يتفـق ونظـرة مماثلة للقياس عليها، والحيرة أمامها أو إصدار األحكام الشرعية والعقوبة أمـر 

  .)47 (�َوَعلَم آَدَم اَألْسَماَء ُكلَها�: اإلسالم وموقفه من العلم والتفكير، كما جاء في قوله تعالى

ــــاِدِه �: وفــــي ثنائــــه علــــى العلمــــاء مــــن عبــــاده فــــي قولــــه تعــــالى ــــْن ِعَب ــــَه ِم ــــى الل ــــا َيْخَش ِإنَم
  .)49 (�َفال ُتْبِصُرونَ َوِفي َأْنُفِسُكْم أَ �: ، وقوله تعالى)48(�اْلُعَلَماءُ 

وغيرهــا مــن النصــوص التــي تــدل علــى أنــه يقتضــي ذلــك معرفــة ذريتــه بــالعلوم اإلنســانية مــن 
  .العلوم والمعارف ىكيمياء وفيزياء، وغير ذلك من شت

والعلم قد يكون نافعا لإلنسان، وقد يكون وسيلة لإلضرار بـه، فهـذه النـوازع لهـا منـافع، وفـي 
، والمعيار الشرعي لقبولهـا أو رفضـها هـو مـا تثمـره مـن منـافع، ومـا يترتـب الوقت نفسه لها أضرار

بــــين المصــــالح   عليهــــا مــــن ســــلبيات، بنــــاء علــــى اعتبــــار قاعــــدة المصــــالح والمفاســــد؛ فبالموازانــــة
المفترضة والمفاسد المتوقعة نجـد أن المفاسـد تزيـد علـى المصـالح، بـل إن المصـالح ال تكـاد تـذكر 




ت ا������ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
� ا�����
خ وا�
 

  
  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 73 -
  
  
 
 

ت غير يقينية، ومن هنا نمنع هذه المسألة درءًا للمفاسـد؛ ألن درء المفاسـد وٕان وجدت؛ فهى ال زال
  .)50 (مقدم على جلب المصالح إذا تساوت، فكيف إذا كانت المفاسد أكثر؟

ســــواء البيولــــوجيين أو  _ بهــــا بعــــض العلمــــاء ىوهـــذا ينطبــــق أيضــــا علــــى الحــــاالت التــــي أفتـــ
مي، واالستنســـاخ أو الســـيا "الجنينـــي" ســـاخ الجنســـي ، كاالستنبجوازهـــا انتظـــارا لنتائجهـــا _الشـــرعيين 
، علـى أن تـتم هـذه األعمـال اتاستنساخ األعضـاء، واستنسـاخ الحيوانـات والنباتـ "الجينيى" العالجي 

  .وفق الضوابط والشروط الشرعية المتفق عليها

م القـول المـانع والمحـرم لالستنسـاخ الكامـل للبشـر، مـع التوقـف فـي حكـ هو وبذلك فإن األرجح
وذلك لمـا يترتـب عليـه مـن  ،ساخ الجزئياالستنساخ الجزئي بحسب النتائج المستقبلية لتجارب االستن

  .أخطار على اإلنسان واألسرة والمجتمع

لـبعض المشـاكل أو اإلشـكاليات األخالقيـة الناتجـة أو التـي يمكـن  السـابق خالل العرضومن 
  : تنتج ما يأتي نساخ نسأن تنتج عن تقنية االست

ن تقنيــة االستنســاخ علــى الــرغم مــن بعــض الفوائــد التــي قــد تجنيهــا البشــرية منهــا إال أنهــا ـــ أ1
  .ستسبب الكثير من اإلشكاليات األخالقية واالجتماعية التي ال تتوافق مع قيمنا اإلسالمية

بهــا األمــم،  تحيــىـــ أن األخــالق هــي عنــوان الشــعوب، فهــي مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد 2
عـن العـادات  واالبتعـاداألخـالق الحميـدة،  اكتسـابعلـى حضـارات فالبـد مـن الحـرص وتتأسس بهـا ال

  . السيئة 

ــــ أن هـــذه التقنيـــة ســـيكون فيهـــا تعـــدي علـــى حقـــوق اإلنســـانية، ســـواء علـــى المســـتوى الفـــردي 3
حقه فـي التفـرد والميـراث وسـرقة ممتلكاتـه الذاتيـة، أو علـى المسـتوى األسـري وذلـك بالتعـدي  كانتهاك
  . ظام الطبيعي لألسرة على الن

ـــ أن هــذه التقنيــة إذا لــم تنضــبط بضــوابط وحــدود ترشــدها إلــى الطريــق الســوي، فإنهــا ســتؤدي 4
  .وذلك بالتدخل في جيناتها باختالط أنسابها وأجناسها االنهياربالبشرية إلى 
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ـــ أن الموقــف الشــرعي مــن هــذه التقنيــة يتوقــف علــى مــدى المصــالح المرجــوة والمحققــة منهــا 5
لمفاسد الناتجة عنها لذلك كان موقف الهيئـات الدينيـة هـو التحـريم لكـل مـا يعبـث بمصـالح البشـرية وا

    .ويمتهن كرامتها بالتعدي على حقوقها وخصوصياتها 
  

  :ھوا�ش ا���ث 
، تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء، دار المعــارف، "خ، ن س" لســان العــرب البــن منظــور مــادة  .1

  .م1979 ،القاهرة
  .28: اآلية  سورة الجاثية .2
مطبعـــة مصــطفى البـــابي  -تحقيــق ســـيد كيالنــي – 490: المفــردات للراغــب األصـــفهاني ص .3

  .م1961السنة، الطبعة األخيرة -مصر-الحلبي 
  .م985السنة، 3مطابع األوفست ط:معجم اللغة العربية، 956_2: المعجم الوسيط ص .4
، ية استنسـاخ اإلنسـانونقال عن قضـ،   185: ص،  م 1999منير البلعلبكي حتى :  المورد .5

  .م2000السنة ، 1ط –طنطا : دار البشير للثقافة والعلوم. 20 - 19: ص -يسرى رضوان 
مجلـة الشـريعة والدراسـة " عبـدالعزيز محمـد الربيعـي، حقيقـة االستنسـاخ وحكمـه الشـرعي"بحث  .6

  .139:ص -2002السنة ، 49العدد –اإلسالمية 
المجلـــة  -ســـف المحمـــديو علـــي محمـــد ي، رعيةاالستنســـاخ مـــن الناحيـــة العمليـــة والشـــ"بحـــث  .7

  .182_2:ص –م 1999السنة ، 150العدد  -طنطا–العلمية بكلية الشريعة والقانون 
، 1ط -بيــروت–دار الهــادي  12:الشــيخ جعفــر حســن غريســي ص: االستنســاخ جــدل العصــر .8

  .م2002السنة 
آيــاد محمــد علــي ، الطريــق الطويــل نحــو دوللــي واالستنســاخ البشــري –االستنســال البيولــوجي  .9

  .م2001السنة  -1ط–دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان - 23:فاضل الصعيدي ص
 " .خ، ل، ق " لسان العرب البن منظور مادة  .10

 " .خ، ل، ق " مادة  ،المعجم الوسيط .11
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بحث تصور مقتـرح لتـدعيم التربيـة الخلقيـة فـي بعـض المؤسسـات التربويـة ـ د نصـر محمـد "   .12
" الوحدة والتنـوع" ن علي، منشورات مؤتمر الثقافة العربية واإلسالمية محمود، ود محمود حسي

 .ف 2008جامعة المنيا،  ،كلية دار العلوم

 4سورة  القلم اآلية  .13

 . 2/381المسند  لإلمام احمد  .14

سؤال عن اإلشـكالية بقلـم منـذر " وشبكة المعلومات  ،"شكل " لسان العرب البن منظور مادة  .15
 .كلة واإلشكالية بقلم األستاذ فيصلوموضوع المش ،أبو هواش

  .المرجع السابق .16

االستنســــاخ واإلنجــــاب بــــين تجريــــب العلمــــاء وتشــــريع الســــماء، د كــــارم الســــيد غنــــيم، : انظــــر .17
  .م1998، 1، دار الفكر العربي، مدينة نصر، ط63_62ص

 .33_31:واالستنسال البيولوجي، ص– 66_62:المصدر السابق ص: انظر .18

الســــــنة  -1367مجلـــــة أكتــــــوبر العـــــدد ، خطــــــر الثـــــورات البشــــــريةاستنســــــاخ حـــــواء أ: انظـــــر  .19
والدة حـــواء صـــراعا " االستنســـاخ البشـــري األول خدعـــة أم كـــابوس "و، 48:م ص5/1/2003

 63_62م ص4/1/2003السنة  1241العدد–مجلة زهرة الخليج ، أخالقيا

 .85اآلية : سورة اإلسراء   .20

 .21اآلية : سورة الروم  .21

 .118اآلية : سورة هود  .22

، 139ـ  136ص : االستنســــاخ واإلنجــــاب بــــين تجريــــب العلمــــاء وتشــــريع الســــماء: انظــــر .23
، وبحث رؤيـة إسـالمية لعلـم الهندسـة الوراثيـة واالستنسـاخ 112ص: واالستنساخ قنبلة العصر

، وبحــث تحقيــق 123ص : 12العــدد : مجلــة إســالمية المعرفــة: عــارف علــى عــارف: البشــري
ـ  2الســنة : 448د العــد: مجلــة الــوعي اإلســالمى: يــسعبــد الفتــاح محمــود إدر : االستنســاخ

 .19ص : 3/2003

 .29اآلية : سورة الروم  .24



 عائشة أحمد حسن. دـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم: ـ كتـاب البـر والصـلة واآلدابي ـ شـرح النـوو  صـحيح مسـلم .25
16/140. 

رؤيـة إسـالمية لعلـم الهندسـة : 38ص : االستنساخ بين تجريب العلماء وتشريع السماء: انظر .26
 .124ص: مجلة إسالمية المعرفة: اثية واالستنساخ البشريالور 

 .8: اآلية: سورة النبأ  .27

 .45ـ  44اآليتان : سورة النجم  .28

 .35اآلية : سورة يس  .29

 .49اآلية : سورة الذاريات  .30

 .20اآلية : سورة الروم  .31

ــ  2السـنة : 448: مجلة الوعي اإلسالمي العدد: عبد الفتاح محمود إدريس: االستنساخ: انظر  .32
 140، واالستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص 20ـ  19ص : 3/2003
فرانســوا : بحــث جوانــب االستنســاخ اإلنســانية: ، واالستنســاخ جــدل العلــم والــدين واألخــالق141ـــ 

، 2000: 1ط: بيـروت: دار الفكـر المعاصـر: دمشـق: دار الفكـر: 109ـ  108ص :  أبـو مـخ
: محمـد ياسـين.أ: المجـال البشـرىاعيـة واألخالقيـة لتطبيـق االستنتسـاخ فـى وبحث اآلثـار االجتم

 .239ـ  236) االستنتساخ(رؤية إسالمية لبعض المشكالت الطبية المعاصرة 

 .42ص : عبد الهادي مصباح: االستنساخ بين العلم والدين  .33

 .42ص : المرجع السابق .34

، وبحــث اإلنجــاب 42ـ  41ص : حعبــد الهــادى مصــبا: االستنســاخ بــين العلــم والــدين: انظـر .35
: ص: م8/1999: 18العـدد : مجلـة روح القـوانين: محمد أحمد طه: بين التجريم والمشروعية

 .224ـ  222

وجــدي عبــد : تكنولوجيــا الخلــط الــوراثي للكائنـات الحيــة ثــورة علميــة أم معضـلة أخالقيــة: انظـر .36
ـ  27ص  1422ى اآلخـرة السـنة جمـاد: 430العـدد : مجلـة الـوعي اإلسـالمى: الفتاح سواحل

 .112ـ  109ص : ، واالستنساخ قنبلة العصر28

 .41ص : عبد الهادي مصباح: االستنساخ بين العلم والدين: انظر .37
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/ 3ـ  2السـنة : )18(المجلـد : 2/3العـددان : مجلـة العلـوم:  أول جنـين بشـري مستنسـخ: انظـر .38
سـنه : 532العـدد : بـىمجلـة العر : فهـد نصـر: ، وهل يسمح باستنساخ البشر21ص : 2002

 .149ص: 3/2003

 .43ـ  42ص : عبد الهادي مصباح: االستنساخ بين العلم والدين: انظر .39

: عــادل العــوا": بحــث االستنســاخ واألخــالق: "االستنســاخ جــدل العلــم والــدين واألخــالق: انظــر  .40
 .140ـ  139ص 

 .70: اآلية اإلسراءسورة   .41

 . 112رضوان، ص انظر قضية االستنساخ، تحقيق األستاذ يسري  .42

، 53ص : ، ومن يخاف استنسـاخ اإلنسـان116ـ  115ص : االستنساخ قنبلة العصر: انظر .43
 .61ـ  60ص : واالستنساخ فى ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعية

: ، واإلســالم والمشــكالت الطبيــة المعاصــرة99ـ   94قضــية استنســاخ اإلنســان ص : انظــر .44
 .21ـ  15ص " االستنساخ"التاسعة توصيات الندوة الفقهية الطبية 

 .116ـ   112ص : االستنساخ البشرى بين القرآن والعلم الحديث: انظر .45

السـنة : 448العـدد : مجلـة الـوعي اإلسـالمي: تحريم إسالمي قاطع لالستنساخ البشـرى: انظر .46
مجلـة المـرأة " يستنسـخ استسـاخا ـ  لعبـة هـذا الزمـان..استنسـخ"، و17ص: هــ1423ذو الحجة 

 .19ص : 7/1/2003السنة : 9العدد : ومالي

 .30اآلية : سورة البقرة .47

 .28اآلية : سورة فاطر .48

 .21اآلية : الذارياتسورة  .49

ـــات التنســـيل: انظـــر .50 ـــد ا: االستنســـاخ وأحكامـــه الشـــرعية: بحـــث عملي ـــو البصـــلعب : لناصـــر أب
 .2/674: مجموعة من العلماء: قضايا طبية معاصرة يدراسات فقهية ف


