
 
 

 توفير األعضاء البشرية باستخدام تقنية االستنساخ الجسدي (رؤية مقاصدية)
Provision of human organs using physical cloning technique 

 

 

  حذيفة ديالو *
  ملخص

  تهدف هذه الدراسة إلى كشف حكم هذه المسألة من منظور
  الشريعة اإلسالمية
  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت هي :مشكلة الدراسة

هل يجوز االستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية كعمليات . 1
االستنساخ الجسدي لتوفير بدائل مناسبة لعالج األمراض والحاالت 

 المستعصية؟
وما مدى إمكانية االستفادة من مقاصد الشريعة للتوصل إلى حكم . 2

  هذه المسألة؟
  :الباحث من خالل هذا البحث إلى ما يليوقد توصل 

أن استخدام االستنساخ الجسدي للحصول على الخاليا الجذعية، يتجاذبه . 1
طرفان حاظر ومبيح، كل منهما ينزع من مقصد حفظ النفس وكرامة اإلنسان؛ 
ولذلك كان من األهمية بمكان دراسة هذه النازلة على ضوء مقصد حفظ 

 .النفس
 - كما قد يظنه البعض–ا االستنساخ ليس العبث والتكاثر أن الغرض من هذ. 2

 . وٕانما الغرض منه توفير البدائل المناسبة للعالج وحفظ األنفس من الهالك
أنه يمكن اإلفادة من هذه التقنية لغرض العالج والحاالت المستعصية؛ . 3

دولة بشرط عدم توفر البدائل المناسبة وعدم اإلسراف فيها، وٕاخضاعها لرقابة ال
 .وتحري الضرورة في إتيانها

  :التوصيات
والمختصين في كافة المجاالت لتكييف  بالخبراءضرورة االستعانة . 1

النوازل المعاصرة وتوضيح صورها، وذلك كاألطباء، واالقتصاديين 
 .ومن لهم عناية بمسائل العصر

والمقاصد الشرعية في  الرشيد إلى القواعد الشرعية المحكمة، الرجوع. 2
دراسة هذه المسائل وبيان أحكامها ألن ذلك يضفي المزيد من اإلحكام 

  .في هذه المسائل ويسهل تقبلها عند العامة
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Abstract  
  
 
This study aims to clarify the ruling of this issue from 

the perspective of Islamic law. 
Study problem: This study attempts to 

answer several questions including: 
1- Is it permissible to take advantage of genetic

engineering techniques, as processes of physical
reproduction to provide suitable alternatives for the
treatment of diseases and Hardship cases? 

2- What is the possibility to take advantage of the
purposes of Shariah to reach a ruling on this
issue? 

 The researcher reached several      conclusions, 
including: 

A- The use of physical reproduction to obtain stem
cells, Tightens between two parties banning and
legalization, each of them tends from the purpose
of self-preservation and human dignity; therefore it
was important to examine this calamity in light of
the purpose of self-preservation. 

B- The purpose of this reproduction is not tampering
and reproduction - as some people may think - but 
is intended to provide suitable alternatives for
treatment and save souls from perdition. 

C- It could benefit from such technology for the
purpose of treatment and Hardship cases; as long
as the lack of suitable alternatives and not
extravagant in, and be subject to state control and
investigate necessary in intercourse with. 

Recommendations: 
1- The need for use experts and specialists in all

fields to adapt the contemporary calamity and to
clarify its forms, so as Doctors, economists and
their age care issues. 

2- Refer to Rational firm rules of Shariah , and
Legitimacy purposes in the study of these issues
to be easily accepted by the public 
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