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 بني اإلابحة والتجرمي يف القانون اللييب التعديل يف الصفات الوراثية لألجنة البشرية
  جامعة الزيتونة - أستاذ مساعد بكلية القانون ترىونة: الدكتور: عبد هللا عبد السالم عرييب

 
ِ  َخْلقَ  فَلَيُغَيُِّرنَّ  َوََلُهَرنَُّهنْ  اَْلَْنعَامِ  آرَانَ  فَلَيُبَتُِّكنَّ  َوََلُهَرنَُّهنْ  َوََلَُهنِّيَنَُّهنْ  َوََلُِضلَّنَُّهنْ ) ۚ   ّللاَّ

ِ  ِهْن دُونِ  َوِليًّا يَتَِّخِزالشَّْيَطانَ  َوَهنْ   (1) (ُهبِينًا ُخْسَرانًا َخِسرَ  فَقَذْ  ّللاَّ
 

 املُقــدمة
اغبمد هللا رب العاؼبُت ، أضبده ، وأستعينو ، وأستغفره ، وأتوب إليو ، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال 

 وصحبو ومن اىتدى هبديو إىل يـو الدين وبعد :  وعلى آلو –ملسو هيلع هللا ىلص  –شريك لو ، وأف دمحماً رسولو 
، حيث توصل (2)العلمية يف العصر اغبديث ثأىم وأخطر البحو  نيعد علم اؽبندسة الوراثية م      

العلماء إىل معرفة أف أصل خلق اإلنساف من خلية واحدة، وأف صبيع أنسجة جسم اإلنساف مكونة من 

                                                 
 .119سورة النساء اآلية:  -( 1)
، وىػػػل ةلمػػػة فارسػػػية معربػػػة أبػػػدلن الػػػهاي فيهػػػا سػػػيناً، دنػػػو لػػػي, يف اللغػػػة العربيػػػة داؿ بعػػػده زاي، اؽبندسػػػة لغػػػة: اسػػػم منػػػتق مػػػن اؽبنػػػداز - (2)

ؾبػد الػدين  –واؼبهندس ىو اؼبقدر جملاري اؼبياه، ورجل ىنػدوس إذا ةػاف جيػد النجمػر ؾبػرفً، وفػوف ىنػدوس ىػأا ادمػر أي العػام بػو. القػاموس ا ػي  
، لسػاف العػرب 605ص –فب السػُت فصػل اؽبػاء  –ـ2004- 1ط –لبنػاف  –بػَتوت  –الكتػ  العلميػة دار  –دمحم بن يعقوب الفػَتوز آفدي 

 . 251ص  -مادة ىندس  –اجمللد السادس  –ب ت –دار صادر بَتوت  –ديب الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر بن منجمور اإلفريقل 
اؼبػػػادة، ومصػػادر القػػوى الطبيعيػػة، واػػػرؽ اسػػتأدامها لتحقيػػق أ ػػراض ماديػػػة(( واؽبندسػػة اصػػطوحاً: )) اؼببػػادئ وادصػػػوؿ العلميػػة اؼبتعلقػػة خبػػواص 

ترةيػػا  –اسػػطنبوؿ  –ربقيػػق ؾبمػػع اللغػػة العربيػػة دار الػػدعوة  –مػػادة ىنػػدس  - 2ؾبلػػد  –اؼبعجػػم الوسػػي   -راجػػع: د. إبػػراىيم مصػػطفى وآخػػرين 
 . 997ص –ـ 1989

چ صػار إليػو مالػو بعػد موتػو، وبػاؿ سػبحانو وتعػا  ـبػها عػن نبيػو زةػر  عليػو السػوـ ودعا ػو إ ه  والوراثة لغػة: ورث فػوف أفه يرثػو وراثػة ومػَتايً، أي
ُُْْنىَ  و َواْعَْْهن ُ  (5َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَىاِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا ) ِِ يَ يَِرثُنِي َويَِرُث ِمنْن ل

لورثتػػو، وأورثػػو النػػلء،  ، أي يبقػػى بعػػده عليػػو السػػوـ فيصػػَت لػػو مػػَتاث النبػػوة، والػػًتاث ىػػو مػػا ىبلفػػو الرجػػل6:5، سػػورة مػػري اآليػػة  َرّ ِ َرِضننيًّا
دار  -أعقبو إ ه، ويقاؿ أورثو اؼبرض ضعفا، واغبهف نبا، وأورث اؼبطػر النبػات نعمػة. راجػع: سػعدي أبػو حبيػ ، القػاموس الفقهػل لغػة واصػطوحا 

 .377ص -ـ 1998- 1ط –سور   –دمنق  -الفكر 
روع، حبيػث وبمػل اؼبولػود نصػا صػفاتو الوراثيػة مػن ادب، والنصػا ادخػر أمػا الوراثػة اصػطوحا: ىػل انتقػاؿ الصػفات الوراثيػة مػن ادصػوؿ إىل الفػ

 1ط –القػاىرة  –دار ادبصػى  –حبػوث يف الفقػو الطػا والصػحة النفسػي ة مػن منجمػور إسػومل  –من ادـ. يف ىأا اؼبعٌت: د.عبد الستار أبو  ػدة 
 .   72ص -ىػ 1411 –

ة الوراثيػػة ووفيفتهػػا، واريقػػة انتقاؽبػػا، وابيعػػة انتقػػاؿ الصػػفات وادمػػراض مػػن جيػػل إىل آخػػر. وعلػػم الوراثػػة: ىػػو العلػػم الػػأي يبحػػث يف ترةيػػ  اؼبػػاد
 –اجمللػ, ادعلػى للاقافػة والفنػوف واآلداب  –سلسػلة عػام اؼبعرفػة –الوراثة واإلنساف ) أساسيات الوراثػة البنػرية والطبيػة (  -راجع: د. دمحم الربيعل 

 .210ص -ىػ 1406 – 1ط –الكوين 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya6.html
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نواة، وىأه النواة ربتوي على اعبينات اليت ربمل الصفات  ، وةل خلية ربتوي على(1)ؾبموعة خو 
، مث اذبهن ادحباث إىل معرفة عدد اعبينات يف ةل خلية، وترةيبها ووفا فها وموابعها، (2)الوراثية

وؿباولة الوصوؿ إلمكانية التغيَت فيها فلتعديل واغبأؼ واإلضافة والنقل، وذلك فستأداـ تقنيات 
، لعل من أنبها الكنا عن (3)يتم استغوؽبا وتوجيهها يف ؾباالت متعددة ومتنوعةاؽبندسة الوراثية، ل

الكاَت من ادمراض الوراثية للوباية منها وعوجها يف وبن مبكر، وأبسالي  حدياة ومتطورة با مة على 
ىندسة اعبينات ، حيث سبك ن اداباء من عوج الكاَت من ادمراض الوراثية، حبأؼ اعبُت اؼبعي  

آخر سليم، أو ؿباولة إصوح العي  اػباص بو، اؼبسئوؿ عن اؼبرض من النري  الوراثل واستبدالو جبُت 

                                                 

يتكػوف جسػم اإلنسػاف مػن ؾبموعػة مػن ادعضػاء اؼبأتلفػة ةالكبػد والر ػة والقلػ  واداػراؼ و َتىػا مػن ادعضػاء والػيت لكػل  - (1)
نػػوع منهػػا وفيفػػة معينػػة، وةػػل ىػػأه ادعضػػاء تتكػػوف مػػن أنسػػجة الػػيت تًتةػػ  بػػدورىا مػػن وحػػدات صػػغَتة جػػداً متنػػاهبة أالػػق عليهػػا 

ًتةػػ  جسػػم اإلنسػػاف مػن مويػػُت اػبػػو  متباينػػة يف وفا فهػا تبعػػاً ؼبكاةػػا يف اعبسػػم، فوفيفػػة اػبػو ، وىػػل ال تػػرى فلعػػُت اجملػردة، وي
خو  القل  االنقباض واالنبساط، ووفيفة خو  بطانة ادمعاء تكوين اؼبواد اؼبأااية وىكأا، وأصػل ةػل اػبػو  الػيت تكػوف جسػم 

حها فغبيواف اؼبنوي والػيت تنقسػم إىل خليتػُت، واػبليتػاف إىل أربػع، وادربػع اإلنساف أييت من خلية واحدة وىل البويضة بعد أف مت تلقي
إىل شباين، مت بعد ذلك تتنوع إىل ؾبموعات من اػبو  اؼبتباينػة الػيت تكػوف ادنسػجة، ولكػل نسػية وفيفػة معينػة. راجػع يف ذلػك: د. 

 –القػاىرة  –دار الفضػيلة  –جاز البيولوجل يف القرآف والسنة اعبينـو واػبريطة اعبنينية ودال ل جديدة يف اإلع –عبد الباس  اعبمل 
 .    191ص –ب ت –ب ط 

اعبينات صبع جُت، وىل مأخوذة من الكلمػة اليوننيػة جينػوس الػيت تعػٍت، ادصػل، أو النػوع، أو النسػل، واسػتعملن للداللػة  - (2)
نطػاؽ اغبمايػة اعبنا يػة لاعمػاؿ الطبيػة الفنيػة اغبدياػة  –شعوف سليماف السػيد  على حاموت الصفات الوراثية. راجع يف ذلك: د.

، د. ةػػاـر السػػيد 6ىػػام   674ص-ـ 2002 –مطبوعػة علػػى اغباسػػ  اآل   –رسػالة دةتػػوراه ةليػػة اغبقػػوؽ جامعػػة اؼبنصػػورة  –
 –ـ1998 –دوىل الطبعػػة ا –القػػاىرة  –دار الفكػػر العػػريب  –االستنسػػاخ واإلقبػػاب بػػُت ذبريػػ  العلمػػاء وتنػػريع السػػماء  – نػػيم 
 .20ص
اسػػتطاع العلمػػاء بفضػػل تقنيػػات اؽبندسػػة الوراثيػػة عػػوج الكاػػَت مػػن ادمػػراض الوراثيػػة وذلػػك عػػن اريػػق الػػتحكم يف اعبينػػات،  - (3)

ويتطلػػع العلمػػاء إىل عػػوج أةاػػر مػػن أربعػػة أالؼ مػػرض يصػػي  اإلنسػػاف بسػػب  خلػػل يف اعبينػػات، وبػػد سبكػػن العلمػػاء مػػن تصػػنيع 
ستأوصػػػو مػػػن بنكػػػر س اؼباشػػػية واػبنػػػازير، وذلػػػك بعػػػد تطعيمهػػػا فعبػػػُت اؼبنػػػتة ؽبػػػأا ادنسػػولُت الضػػػروري ؼبرضػػػى السػػػكر، وذلػػػك ف

ادنسولُت، ةما استأدمن اعبينػات إلنتػاج مضػادات لفَتوسػات السػرااف، ةمػا اسػتأدمن اعبينػات يف ربسػُت وز دة إنتػاج الاػروة 
ة تػدمَت ةافػة الكا نػات اغبيػة علػى وجػو ادرض، إذ يبكػن اغبيوانية والنباتية أيضا، ويقوؿ الػبع  أنػو يبكػن مػن خػوؿ اؽبندسػة الوراثيػ

ربميػل العديػػد مػػن اعبينػات اؼبرضػػية يف جينػػات الكا نػات الدبيقػػة ةػػالبكًت ، وبتكػاثر البكػػًت  تتكػػاثر ىػأه اعبينػػات مت تطلػػق البكػػًت  
دار ةنػوز  –أحكػاـ اؽبندسػة الوراثيػة  –داخل ؾبتمػع معػُت لينتنػر فيػو اؼبػرض فيػدمر. د. سػعد بػن عبػد العهيػه ابػن عبػد هللا النػويرخ 

 667ص -مرجػػػػػع سػػػػبق ذةػػػػػره  –، د. شػػػػعوف سػػػػػليماف السػػػػيد 288ص -ـ2007 – 1ط  –اشػػػػبيليا للننػػػػػر رسػػػػالة دةتػػػػػوراه 
 .  1ىام 
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يف مرحلة مبكرة جدًا من عمر اإلنساف وذلك بعد التأصي   -بل يفضل –ويبكن أف يتم العوج 
، ةما أف التعر ؼ على اػبريطة الوراثية لإلنساف، مكن علماء اؽبندسة الوراثية (1)وببل الهرع يف رحم ادـ

 فاتو الوراثية ةالنكل والطوؿ واللوف.من التدخل يف ربديد جن, اعبنُت وص
وحيث إف دراسة موضوع مدى منروعية تقنيات اؽبندسة الوراثية بنكل عاـ من اؼبواضيع اؼبهمة 
واػبصبة، والأي وبتاج اإلؼباـ بو لدراسة متأصصة، عليو فإف الدراسة يف ىأا البحث ستقتصر على 

نة اليت تكونن فلتلقيح الصناعل وم تهرع يف دراسة مدى منروعية التدخل يف الصفات الوراثية لاج
رحم ادـ بعد ،خاصة وأف أةار عمليات التعديل يف الصفات الوراثية تتم يف ىأه اؼبرحلة، ودراسة ىأه 
اؼبسألة تقتضل تقسيمها إىل مطلبُت: ادوؿ  سيكوف لدراسة اؼبعاعبة النجمرية لتقنيات تعديل الصفات 

  يف اؼبعاعبة التنريعية ؽبأه التقنيات، وذلك على النحو التا : الوراثية لاجنة، ليكوف الااين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ـ 1999 – 1ط –القاىرة  –الدر اؼبصرية اللبنانية  –العوج اعبيٍت واستنساخ ادعضاء البنرية  –د. عبد اؽبادي مصباح  - (1)
 .213ص -
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 املطلب األول
 تعديل الصفات الوراثية لألجنةاملعاجلة النظرية لتقنيات 

بد يكوف التعديل يف الصفات الوراثية لاجنة لغرض عوج ادمراض الوراثية، وبد يكوف لغرض تغيَت 
فنتقاء صفات معينة، وذبن  أخرى  َت مر وب فيها، وسيتم دراسة ىأا صفات اإلنساف وذلك 

اؼبوضوع من خوؿ بياف ماىية التعديل يف الصفات الوراثية لاجنة يف الفرع ادوؿ، مث موبا الفقو من 
 منروعية ذلك التعديل يف الفرع الااين، وذلك على النحو التا :

 الفرع األول
 راثية لألجنةماىية التعديل يف الصفات الو 

 :(1)أوالً املقصود ابلتعديل يف الصفات الوراثية

                                                 
ـ(، حينمػػا ةػػاف الطالػػ  فػػرن  أندرسػػوف  يػػدرس يف جامعػػة ىارفػػارد أبمريكػػا، 1968بػػدأت أوىل ؿبػػاوالت التػػدخ ل يف الصػػفات الوراثيػػة يف عػػاـ ) - (1)

قبونػد جػورنؿ وباـ إبعداد حبث عن ةيفية عوج ادمراض الوراثية، وم تكن ىػأه التقنيػة معروفػة يف الطػ  يف ذلػك الوبػن، وبػدـ ىػأا البحػث إىل ؾبلػة إ
 الطبيػػة لننػػره، لكػػن اجمللػػة رفضػػن ننػػر ىػػأا البحػػث حبجػػة أنػػو عبػػارة عػػن خيػػاؿ علمػػل و ػػَت وابعػػل، ر ػػم أنػػو البػػى إعجػػاب أسػػتاذ ذلػػك الباحػػث، وبعػػد

وذلػػك لطفلػػة ـ(، 1990عامػػا، ةػػاف أندرسػػوف ىػػو نفسػػو العػػام والطبيػػ  الكبػػَت الػػأي أجػػرى أوؿ ذبربػػة للعػػوج اعبيػػٍت يف شػػهر سػػبتمه عػػاـ ) 22مضػل 
لػة الػيت ولدت دبرض وراثل يف اعبهػاز اؼبنػاعل، وةانػن ىػأه التجربػة حػديث العػام ةلػو وماػار إعجابػو، وةػاف أوؿ مػن أعلػن عػن ىػأه التجربػة ىػل نفػ, اجمل

ادمػل يف عػوج الكاػَت  رفضن ننر حبػث ىػأا العػام عنػدما ةػاف االبػا يف اعبامعػةح وبنجػاح تطبيقػات العػوج اعبيػٍت، أصػبح ىػأا النػوع مػن العػوج وبمػل
وتصػػل   مػػن ادمػػراض الوراثيػػة، وةػػألك ادمػػراض الػػيت تصػػي  اإلنسػػاف يف حياتػػو، ةالسػػرااف واغبساسػػية وأمػػراض اؼبناعػػة الوراثيػػة وأمػػراض القلػػ  والسػػكر

ـ ادابػاء يف صبيػع التأصصػات، ويف  النرايُت و َتىا من ادمراض الفتاةة، فمنأ ذلك اغبُت صار العوج اعبيٍت أحد أىم اؼبوضوعات الػيت شػغلن اىتمػا
ء يتأوفػوف ةافة أكباء العام، وتنافسن النرةات اػباصة الكهى على سبويل ىأه ادحبػاث  هبػدؼ ربقيػق ادرفح الطا لػة، ادمػر الػأي جعػل بعػ  العلمػا

اث حقها مػن البحػث والتػدبيق الكػايف، خاصػة من أف يستعجل أصحاب ىأه النرةات الباحاُت فػبروج بنتا ة ىأه البحوث ببل أف تستويف تلك ادحب
نقػوؿ إىل ادجيػاؿ وأف ىناؾ صعوفت تواجو العوج اعبيٍت، لعل من أبرزىا الوسيلة الػيت يػدخلوف هبػا اعبػُت السػليم إىل اػبػو ، وضػماف أف ينتقػل اعبػُت اؼب

جانبيػة، ةمػا أف معرفػة ا تػوى الكامػل عبينػات اإلنسػاف مػن حيػث التالية من اػبلية عندما تنقسم وتعطل أجياال أخرى بدوف وبوع مضاعفات أو أعراض 
وربديػد الننػ  عددىا ومكاةا ووفيفتها وعوبتها ببعضها، وربديػد درجػة التغيػَت يف ةػل جػُت، ورسػم خريطػة ةاملػة ؽبػا وبيػاف العوامػل اؼبػ,ثرة علػى اعبػُت، 

الوراثيػة بتحديػد اعبينػات اؼبعتلػة ومػواان اػبلػل يف ترةيبهػا ووفيفتهػا، للتوصػل إىل اػرؽ والكامن منها، ومعرفة ادسباب الػيت تػ,دي إىل اإلصػابة فدمػراض 
ادة منهػا، ةػل عوجها والوباية منهػا، وتصػميم بػرامة غبفػه ىػأه اؼبعلومػات يف باعػدة بيػانت سػهلة االسػتعماؿ، وئيئػة الوسػا ل الوزمػة لتحليلهػا واالسػتف

ليكػػوف ذلػػك اؼبنػػروع العلمػػل  -أمَتةػػا وبريطانيػػا وفرنسػػا وأؼبانيػػا والصػػُت واليػػافف  -جهػػود الػػدوؿ اؼبتقدمػػة ذلػػك لػػي, فدمػػر اليسػػَت، ولػػأالك تكاتفػػن 
ـ( دبنػػارةة أةاػػر مػن ألػػا متأصػا يف ؾبػػاؿ اؽبندسػة الوراثيػػة مػن شبانيػػة عنػػر 1990الضػأم والػػأي ظب ػل دبنػػروع اعبينػـو البنػػري، حيػث بػػدأ يف عػاـ )

ي, وااسػن( وزميلػو )ةريػك( ، وبتكلفػة مليػارات الػدوالرات، وةػاف مػن اؼبقػرر أف ينتهػل العلمػاء مػن ىػأا اؼبنػروع بعػد دولة، وةاف على رأسهم العػام )صبػ
ـ(، وسبك ػن العلمػاء مػن 2003طبسة عنر عاما، لكن دعم اؼبنروع ماد  وتقنيا ساعد علػى سػرعة االنتهػاء منػو، حيػث مت اإلعػوف عػن نتا جػو يف عػاـ )

العػوج اعبيػٍت والفحػوص  –لوراثية اليت تجمهر فيها عجممة القدرة اإلؽبية وةماؿ إبداعها . للمهيػد راجػع: د. حػامت أمػُت دمحم عبػادة فك بع  رموز النفرة ا
ومػا بعػدىا، د.عبػد الباسػ  اعبمػل 113ص -ـ2001 – 1ط –اإلسكندرية  –دار الفكر اعبامعل  –الوراثية بُت اؼبعطيات العلمية وادحكاـ النرعية 

 وما بعدىا.  15ص -بق ذةره مرجع س –
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ىو أف يتم التدخل لعوج اعبينات اؼبعيبة، وذلك إبصوح ما هبا من خلل أو استبداؽبا جبينات أخرى 
سليمة، وبد يستغل البع  معرفة الصفات الوراثية للجنُت للقياـ بتعديل بع  الصفات الوراثية الغَت 

عيدا عن أي ىدؼ عوجل، ويتم ىأا التعديل بعمليات  اية يف الدبة والتعقيد مر وب فيها، وب
واػبطورة، حيث سبكن علماء الط  واؽبندسة الوراثية من خوؿ حباهم اؼبستمر وبعد العديد من 
ا اوالت من عوج الكاَت من ادمراض اليت ةاف من اؼبستحيل عوجها، دةا نذبة عن أمراض وراثية، 

ستبداؿ اعبُت اؼبعي  اؼبسب  للمرض الوراثل جبُت آخر سليم، أو عوج اػبلل الأي يعًتيو، وذلك ف
وعليو فإنو يبكن تعريا العوج اعبيٍت أبنو عبارة عن إصوح اػبلل يف اعبينات أو تطويرىا، أو 

 . (1)استئصاؿ اعبُت اؼبسب  للمرض واستبدالو آبخر سليم
 الصفات الوراثية: اثنياً اخلطوات العملية للتعديل يف

يتم التعديل يف الصفات الوراثية بنقل جهء من اغبم  النووي من خلية إىل نواة خلية أخرى فلطريقة 
 :(2)اؼبأهية وفق اػبطوات اآلتية

 استأوص اغبام  النووي من اػبلية اليت يراد نقل مادئا الوراثية، وتنقيتو من النوا  . -1
جهاء ةل جهء وبتوي على جُت وراثل معُت، ويتم تقطيعو أبحد تقطيع اغبام  النووي إىل أ -2

 اإلنهيبات القااعة واؼبتعددة ادنواع.
ربديد اعبُت اؼبتضمن للصفة اؼبراد نقلها من بُت تلك ادجهاء، والعمل على تكاَته بعملية  -3

 االستنساخ.
طريقة الكيميا ية، حيث يدمة نقل اعبُت إىل اػبلية اؼبستقبلة، ويتم ذلك بعدة ارؽ: ادوىل ىل ال -4

اعبُت دبادة معينة، مث يفرغ ذلك يف اػبلية اؼبستقبلة لتعمل اؼبادة الكيميا ية على خلألة  ناء اػبلية 
ونقل اؼبادة الوراثية يف داخلها، والطريقة الاانية لنقل اعبُت ىل: اريقة اغبقن اؼبهجري، وذلك فستأداـ 

اثية إىل النواة، أما الطريقة الاالاة وىل ادةار تطبيقا وقباحا واليت تتم إبرة دبيقة جدا إلدخاؿ اؼبادة الور 
فستأداـ الفَتوسات لنقل اعبُت السليم، حيث ت,خأ اػبو  اليت هبا اعتوؿ وزبل  فلفَتوسات اليت 

 ربمل اعبُت اؼبطلوب فتتم عدوى تلك اػبو  فلفَتوس مث يعاد حقنها يف اؼبري .

                                                 

 -القػاىرة  –دار النهضػة العربيػة  –اغبماية اعبنا ية الستأداـ اعبينات البنرية يف اعبػن, البنػري  –د.أضبد حساـ او سباـ  - (1)
 . 118ص -مرجع سبق ذةره  –وما بعدىا، د.حامت أمُت دمحم عبادة  47ص -ـ 2005 –ب ط 

 . 289ص  –مرجع سبق ذةره  –بن عبد العهيه النويرخ  للمهيد راجع: د.سعد - (2)
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 لعملية والتأةد من بياـ اعبُت بوفا فو اؼبطلوبة.دراسة نتا ة ا -5
ور م أف الكاَت من العلماء يعقدوف اآلماؿ على العوج اعبيٍت يف أف يكوف عوجا للكاَت من ادمراض 
الوراثية، إال أنو م تجمهر فاعليتو بعد، لوجود العديد من ادضرار اؼبتوبع حدوثها يف حالة تطبيقو بتوسع، 

النوع من العوجات لتجارب ةافية تضمن سومة استأدامو، أضا إىل ذلك أنو حيث م ىبضع ىأا 
بد ينكل خطرا على حياة اإلنساف، منها أف الفَتوسات اؼبستأدمة يف نقل اعبُت بد تعود إىل 
ابيعتها ادصلية ؿبدثة بألك أمراضا أخرى أشد من اؼبرض اؼبراد عوجو، ةما أف اعبُت اؼبنقوؿ نفسو 

 لإلصابة فدمراض وادوراـ السراانية اليت ال يعرؼ ؽبا عوج اا حىت اآلف. بد يكوف سببا
 

 الفرع الثاين
 موقف الفقو من التعديل يف الصفات الوراثية لألجنة

، أف عملية ؼانقسم الفقو يف معاعبة ىأا اؼبوضوع إىل عدة اذباىات، وةاف مبعث ذلك االختو
، (1)ت,ثر على اعبنُت فحس  وإمبا يبتد أثرىا إىل ذريتو بعد ذلكالتعديل يف الصفات الوراثية للجنُت ال 

يف حُت أنو ال يتعدى أتثَت نقل اعبُت إىل اػبلية اعبسدية إال على النأا الأي نقل إليو ذلك اعبُت، 
ادمر الأي جعل موضوع التدخل يف الصفات الوراثية لاجنة ينكل خطورة وحساسية خاصة، 

ن ىأه التقنية والأي ذى  إىل ثوثة اذباىات: ادوؿ رف  ىأا التدخل انعكسن على موبا الفقو م
يف صبيع صوره، بينما أيد الااين ذلك دومبا بيود، يف حُت تبٌت الاالث موبفا وسطا بُت ىأا وذاؾ، 

 وذلك على النحو التا : 
 أوالً االجتاه الرافض للتدخل يف الصفات الوراثية لألجنة: 

إىل القوؿ بعدـ منروعية التدخ ل يف الصفات الوراثية لاجنة يف صبيع صوره (2)ذى  أنصار ىأا االذباه
وأ راضو، حىت وإف ةاف بُت زوجُت، ولغرض العوج من مرض وراثل معُت، وسابوا صبلة من اغبجة 

 وادسانيد استدلوا هبا على صحة ما انتهوا إليو يف رأيهم ىأا، ةاف من أنبها:

                                                 

ال ىبتلا التدخ ل يف الصفات الوراثية لاجنة عن التدخ ل يف اػبو  اعبسدية، إال يف ةوف أف ادوؿ ي,دي إىل انتقاؿ اعبػُت  - (1)
 .1ىام  298ص -مرجع سبق ذةره  –إىل صبيع خو  اعبنُت اؼبتكوف. راجع: د. سعد بن عبد العهيه النويرخ 

مطبوعة على اغباسػ   -جامعة القاىرة  –رسالة دةتوراه  -اؼبس,ولية اؼبدنية واعبنا ية للطبي   –د. إيهاب يسر أنور علل   - (2)
مرجػػع  –، د. حػػامت أمػػُت عبػػاده 308ص -مرجػػع سػػبق ذةػػره  -، د.سػػعد بػػن عبػػد العهيػػه النػػويرخ 345ص –ـ1994 –اآل  
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وراثية لاجنة وإحداث أي تغيَت فيها ال ي,ثر على اعبنُت اؼبتكوف إف التدخل يف الصفات ال -1
فحس ، بل يبتد أتثَته إىل ذريتو من بعده، وعليو فإف ما وبدث من أضرار نتيجة التغيَت يف الًتةي  
الوراثل لاجنة، سي,دي إىل انتقالو إىل النسل على وجو ال يبكن توفيو وعوجو، خاصة وأف ىأه 

دة الزالن ؿبااة فلغموض وؾبهولة النتا ة، وؿبفوفة فؼبأاار وادضرار، إذ أف إدخاؿ العمليات اؼبعق
جُت جديد إىل تلك اػبو  بد وبدث اضطراف ةبَتا يف بع  اعبينات ادخرى، فبا ي,دي إىل مبو اػبلية 

ف أسوأ من السليمة بطريقة  َت ابيعية، ادمر الأي ينجم عنو إصابة اإلنساف أبمراض ةاَتة ردبا تكو 
 .(1)اؼبرض ادصلل اؼبراد عوجو، أو فهور صفات أبنع من الصفات اؼبراد تعديلها

ـبالفة ىأه العمليات للنريعة اإلسومية، فقد تجمافرت عدة بواعد فقهية تدؿ داللة واضحة على  -2
 ، وباعدة ) ادصل يف ادبضاع(2)عدـ منروعية ىأه العمليات، منها باعدة ) التابع اتبع (

، ووجو االستدالؿ هباتُت القاعدتُت: أف النطا وادجنة خارج اعبسم ىل يف الوابع من (3)التحري(

                                                                                                                         

 -سػػبق توثيقهػػا  –ا االذبػػاه نػػدوة الوراثػػة واؽبندسػػة الوراثيػػة واعبينػػـو البنػػري والعػػوج اعبيػػٍت ، ةمػػا تبنػػن ىػػأ135ص –سػػبق ذةػػره 
، ونػػدوة االنعكاسػػات ادخوبيػػة 7-6ص -ـ 2001أةتػػوبر   20-(، ونػػدوة االنعكاسػػات ادخوبيػػة للعػػوج اعبيػػٍت2/1084)

مرجػػع  –ليهمػػا: د. سػػعد بػػن عبػػد العهيػػه النػػويرخ ، أشػػار إ361ص  -ىػػػ 1413شػػعباف  21لاحبػػاث اؼبتقدمػػة يف علػػم الوراثػػة   
 .3،2ىام   302ص -سبق ذةره 

بل إف صبهور من علماء الوراثة ذىبوا إىل رف  التدخ ل يف الصفات الوراثية للنطا وادجنة مهما بلغن درجة العلة اؼبتوبعػة فلنسػل 
الصػفات الوراثيػة مػن ـبػاار وأضػرار، راجػع يف ذلػك:  وةاف رفضهم لألك من منطلق أخوبل حبػن، وتقػديرا ؼبػا يتضػمنو التػدخ ل يف

 -ربريػر: دانيبػل ةفلػ, ولػَتوي ىػػود  –حبػػث مضػمن ةتػاب النػفرة الوراثيػة لإلنسػػاف  -اػ  أساسػو الػدن  -س. ةومػاس ةاسػكل 
شػػار ، أ60ص -د.س. ليػػون : البيولوجيػػا ةأيػػديولوجيا  - 217عػػدد  -سلسػػة عػػام اؼبعرفػػة  -، ترصبػػة د. أضبػػد مسػػتجَت 152ص

ب ف  –رسالة دةتػوراه  –ادحكاـ النرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر  –إليو: د. السيد ؿبمود عبد الرحيم مهراف 
 .  2ىام  248ص -ـ2002 – 1ط –
الدراسػػػات ؾبلػػػة النػػػريعة و  –االستنسػػػاخ اػبلػػػوي واعبيػػػٍت يف ميػػػهاف النػػػرع  –راجػػػع: د. ليلػػػى بنػػػن سػػػراج صػػػدبة أبػػػو العػػػو  - (1)

ومػا بعػدىا، د.  244ص  -ـ 2008سػبتمه  –العدد الرابػع والسػبعوف  –السنة الاالاة والعنروف  –جامعة الكوين  –اإلسومية 
 .2،1ىام   306ص -مرجع سبق ذةره  –سعد بن عبد العهيه النويرخ 

، 120ص –ىػػػ 1413 – 1ط –بػػَتوت  -دار الكتػػ  العربيػػة  –ادشػػباه والنجمػػا ر  –زيػػن العابػػدين بػػن إبػػراىيم بػػن قبػػيم  - (2)
 –بػَتوت  -دار الكتػ  العربيػة  –ادشباه والنجما ر يف بواعد وفروع فقػو النػافعية  –جوؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوال 

 .   117ص –ىػ 1403 – 1ط
مرجع سػبق ذةػره  –نويرخ ، د. سعد بن عبد العهيه ال244ص -مرجع سبق ذةره  –للمهيد راجع د. السيد ؿبمود مهراف  - (3)
 . 128ص -مرجع سبق ذةره  –، د.حامت أمُت عبادة 307ص -
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توابع ادبضاع، وىل الفروج، والقاعدة أف التابع لغَته يف الوجود حقيقة أو حكما ينسح  عليو حكم 
نطا وادجنة حكمها اؼبتبوع، حيث أف التابع ال وبتمل وجودا مستقو، وال ينفرد حبكم، وعليو فإف ال

ىو حكم ادبضاع، وادصل يف ادبضاع التحري، ومن مث يكوف ادصل يف النطا وادجنة ىو حرمة 
 اؼبساس هبا والتدخل يف صفائا الوراثية.

إف تقنية التدخل يف الصفات الوراثية لاجنة وتعديلها مازالن بيد البحث والتجربة، وم تصل بعد إىل  -3
يو سومة تطبيقها، فبا يعٍت أف القوؿ إبفحتها سابق دوانو وبد ي,دي إىل العبث اغبد الأي نضمن ف

دبكونت اإلنساف الوراثية، وجعلو ؿبو للتجارب، فبا يتنايف مع الكرامة اليت أسبغها هللا سبحانو وتعاىل 
خل إاار عليو، ىأا يف حالة ما إذا ةاف ذلك التدخل بقصد ؿباولة عوج بع  ادمراض الوراثية ودا

العوبة الهوجية، ومن فب أوىل القوؿ بعدـ منروعيتو إذا ةاف ذلك التدخل بنقل جُت من ارؼ آخر  َت 
، ؼبا يًتت  عليو من خل  يف ادعراض وادنساب، وةألك اغباؿ إذا ةاف ذلك التدخل بقصد (1)الهوجُت

ب فيها، إذ أف ذلك بد  َت عوجل، ةأف يكوف لغرض إفهار صفات معينة أو إخفاء أخرى  َت مر و 
يعد من ببيل التغيَت يف خلق هللا جل وعو، وىو عمل من إوباء النيطاف الأي أبسم بعهة هللا تعاىل أف 
يعمل على  واية البنر، وأيمرىم بتغيَت خلق هللا، باؿ 

نـَُّهمْ  َوأَلُِضلَّنـَُّهمْ تعاىل: تُِّكنَّ  َوََلُمَرنَـُّهمْ  َوأَلَُمنِّيـَ َليُـبـَ ُنَّ  َوََلُمَرنَـُّهمْ  اأْلَنـَْعامِ  آَذانَ  فـَ َليُـَغّيِّ ِذال َوَمنْ ۚ   اّللَِّ  َخْلقَ  فـَ َّتَِّ
ورد يف السنة اؼبطهرة ما يفيد ربري التدخل يف ، ةما (2)(ُمِبيًنا ُخْسَرانً  َخِسرَ  فـََقدْ  اّللَِّ  ِمْن ُدونِ  َولِيًّا شَّْيطَانَ 

 .(3)اػبلق اإلؽبل
                                                 

 .138ص -مرجع سبق ذةره  –، د.حامت أمُت عبادة 316ص -مرجع سبق ذةره  –راجع: د. سعد بن عبد العهيه النويرخ  - (1)
 .119سورة النساء اآلية:  - (2)
أخػػهن جريػػر  –واللفػػه إلسػػحاؽ  –(، )) حػػدثنا إسػػحاؽ بػػن إبػػراىيم وعامػػاف بػػن أيب شػػيبة 2125ورد يف صػػحيح مسػػلم اغبػػديث ربػػم ) - (3)

 عػػن منصػػور عػػن إبػػراىيم عػػن علقمػػة عػػن عبػػد هللا بػػاؿ: لعػػن هللا الوامػػات واؼبسػػتومات، والنامصػػات واؼبتنمصػػات، واؼبتفلجػػات للحسػػن، اؼبغػػَتات
بلػػػل ذلػػػك امػػػرأة مػػػن بػػػٍت أسػػػد يقػػػاؿ ؽبػػػا: أـ يعقػػػوب وةانػػػن تقػػػرأ القػػػرآف، فأتتػػػو فقالػػػن: مػػػا حػػػديث بلغػػػٍت عنػػػك   أنػػػك لعنػػػن خلػػػق هللا. بػػػاؿ: ف

، وىػو يف ةتػاب الوامات واؼبستومات، واؼبتنمصات واؼبتفلجات للحسن اؼبغَتات خلق هللا، فقػاؿ عبػد هللا: ومػا  ال ألعػن مػن لعػن رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻںچ ، فقالػػن اؼبػػرأة: لقػػد بػػرأت مػػا بػػُت لػػوحل اؼبصػػحا، فمػػا وجدتػػو. فقػػاؿ: لػػئن ةنػػن برأتػػو لقػػد وجدتػػو، بػػاؿ هللا عػػه وجػػل:هللا
 – 1ط  –القػػاىرة  –دار ابػػن اعبػػوزي   -صػػحيح مسػػلم  -......(( انجمػػر أيب اغبسػػُت مسػػلم بػػن اغبجػػاج القنػػَتي النيسػػابوري  چ  ہہ  ہ    ۀ

والوامػػات: صبػػع وامػػة، وىػػل الػػيت تنػػم، والوشػػم ىػػو أف يغػػرز يف العضػػو إبػػرة أو كبوىػػا حػػىت يسػػيل الػػدـ مث وبنػػى بنػػورة أو  ،516ص  –ـ2009
 َتىػػا فيأضػػر، واؼبسػػتومات: صبػػع مسػػتومة، وىػػل الػػيت تطلػػ  الوشػػم، والنامصػػات: صبػػع نمصػػة، وىػػل الػػيت تفعلػػو، والنمػػاص إزالػػة شػػعر الوجػػو 

متنمصة، وىل اليت تطل  النماص، اؼبتفلجػات للحسػن: اؼبتفلجػات صبػع متفلجػة وىػل الػيت تطلػ  الفلػة أو تصػنعو،  فؼبنقاش، واؼبتنمصات: صبع
شػرح النػووي  والتفلة ىو أف يفرج بُت اؼبتوصقُت فؼبهد وكبوه، وىو متأصا فلانا  والرفعيات، بد تفعلو الكبػَتة لتػوىم النػاس أةػا صػغَتة. انجمػر

 (.  106-14) - 3ط –بَتوت  –دار أحيا الًتاث العريب  –لدين وبى بن شرؼ اغبهامل النووي على صحيح مسلم  ل ا
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 اثنياً االجتاه املؤيد للتدخل يف الصفات الوراثية لألجنة:
إىل إاوؽ العناف لعمليات التدخل يف الصفات الوراثية لاجنة،  -وىم بلة  - هذى  أنصار ىأا االذبا

مستندين يف ذلك على باعدة أف ادصل يف ادشياء اإلفحة، ذلك أنو م يرد نا يبنع من التدخل 
الوراثل للحصوؿ على نسل أفضل، سواء بنقل جُت يسب  يف فهور صفة مر وب فيها، أو حبأؼ 

، أما القوؿ أبف النطا وادجنة من توابع ادبضاع (1)صفة  َت مر وب فيها آخر يسب  يف إخفاء
وادصل يف ادبضاع التحري، فمردود عليو أبف التدخل يف الصفات الوراثية للنطا وادجنة ال يتعارض 
مع ىأه القاعدة، إال إذا ةاف ذلك التدخل خارج إاار العوبة الهوجية، أما إذا ةاف التدخل داخل 

ىأه العوبة، فإنو ال يوجد نا وبرـ  ال  ربسُت النسل، فاعبماؿ ؿببوب والبو منروع، وال  إاار
يتعارض مع اآل ت وادحاديث الواردة يف النهل عن تغيَت خلق هللا، ذلك أف التغيَت اؼبنهل عنو ىو 

ى ما ورد يف السنة التغيَت إىل ادسوأ، أما التغيَت اؼبقصود بو التحسُت فهو منروع، واستندوا يف ذلك عل
، عن عبد هللا بن مسعود عنو عن النا ملسو هيلع هللا ىلص أنو باؿ: ))ال يدخل اعبنة من يف بلبو ماقاؿ ذرة من  ةاؼبطهر 

ةه، وال يدخل النار من ةاف يف بلبو ذرة من إيباف، باؿ: فقاؿ لو رجل: إنو يعجبٍت أف يكوف ثويب 
، ةما برر (2)عبماؿ، ولكن الكه بطر اغبق و م  الناس((حسنا، ونعلل حسنا، باؿ: إف هللا وب  ا

أنصار ىأا الفريق منروعية التدخل يف الصفات الوراثية لاجنة، بقياس ذلك على التدخل اعبراحل يف 
 .(3)عمليات التجميل، حبجة أف ةل منهما يتم بقصد التحسُت واعبماؿ

 
 
 

                                                 

 -الكويػن  –ؾبلة النريعة والدراسة اإلسومية  –حقيقة اعبنُت وحكم االنتفاع بو يف زراعة ادعضاء  –د. دمحم نعيم  سُت  - (1)
 –مػػن ىبػػاؼ استنسػػاخ اإلنسػػاف  –ومػػا بعػػدىا، جرهبػػوري إي بػػن,  136ص -ـ1990 –العػػدد السػػابع عنػػر  -السػػنة السػػابعة 

، ومػػػا بعػػػدىا، د. دمحم رأفػػػن عامػػػاف، د. دمحم 196ص -ـ 1999 – 1ط  -ف ب  –ترصبػػػة د. أضبػػػد مسػػػتجَت، د. فاامػػػة نصػػػر 
العػوج اعبيػٍت والفحوصػات  –، أشػار إليػو: د.حػامت أمػُت عبػاده 2/1048ؾبلة اؼبنجممة اإلسومية للعلـو الطبيػة  –رواس بلعة حل 

 .137مرجع سبق توثيقو ص –الوراثية 
ح 4/316والًتمػػػػأي يف سػػػػننو فب مػػػػا جػػػػاء يف الكػػػػه  91ح 1/93يانػػػػو أخرجػػػػو مسػػػػلم يف تفسػػػػَته فب ربػػػػري الكػػػػه وب - (2)

 .144ص -مرجع سبق ذةره  –ـ أشار إليو: د.حامت أمُت عباده 1999
 .145ص  -اؼبرجع السابق –راجع يف ذلك: د. حامت أمُت عباده  - (3)
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 لوراثّية لألجنة: اثلثاً االجتاه الوسط يف مشروعية التدّخل يف الصفات ا
ذى  أنصار ىأا االذباه إىل القوؿ دبنروعية ىأه العمليات إذا ما سبن بقصد العوج، وبنرط أف 

، وبرروا عدـ منروعيتها إذا ما أجرين لغرض (1)تكوف يف إاار العوبة الهوجية، ودبوافقة الهوجُت
السليمة والقوية، واليت تضمنن يف صبلة من اغبجة وادسانيد  هربسُت الصفات الوراثية، وؽبأا االذبا

 ذات الوبن الرد على حجة الرافضُت، ولعل من أنبها:
إف التدخل يف الصفات الوراثية بقصد العوج من ادمراض الوراثية، عمل مباح وال يتعارض مع  -1

لن ادعراب: أحكاـ النريعة اإلسومية، فقد ورد يف السنة اؼبطهرة: عن أسامة بن شريك هنع هللا يضر باؿ: با
  رسوؿ هللا أنتداوى، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ))تداووا، فإف هللا عه وجل م يضع داء إال ووضع لو دواء  َت داء 

، ووجو االستدالؿ هبأا اغبديث أف العوج من ةافة ادمراض واليت من بينها ادمراض (2)واحد اؽبـر ((
التدخل يف الصفات الوراثية بقصد العوج ىو اغبفاظ  الوراثية أمر منروع ومطلوب، إذ أف اؽبدؼ من

على جسم اإلنساف سليما بو  معاىف، أما القوؿ بعدـ جواز ىأا التدخل فالستناد على أةا اتبعة 
لابضاع، وادصل يف ادبضاع اغبرمة، فهو بوؿ مردود عليو أبف التدخل يف الصفات الوراثية للنطا 

                                                 

النجمػاـ القػانوين لإلقبػاب  –د اجمليػد ، د. رضا عبػد اغبلػيم عبػ705ص –مرجع سبق ذةره  –د. شعوف سليماف دمحم السيد  - (1)
، د.أضبػػػد 636ص –ـ1996 –مطبوعػػػة علػػػى اغباسػػػ  اآل   –ةليػػػة اغبقػػػوؽ جامعػػػة عػػػُت مػػػ,   –رسػػػالة دةتػػػوراه  -الصػػػناعل

 –اؽبندسػػة الوراثيػػة مػػن اؼبنجمػػور النػػرعل  -ومػػا بعػػدىا، د. عبػػد الناصػػر أبػػو البصػػل  36ص  –مرجػػع سػػبق ذةػػره  –حسػاـ اػػو سبػػاـ 
بضػػػا   -(، د. عػػارؼ علػػل عػػارؼ  707-706/ 2)  -اث بعنػػواف دراسػػػات فقهيػػة يف بضػػا  ابيػػة معاصػػػرة مطبػػوع ضػػمن أحبػػ

( 2/770) -مطبوع ضمن أحباث بعنػواف دراسػات فقهيػة يف بضػا  ابي ػة معاصػرة  –فقهية يف اعبينات البنرية من منجمور إسومل 
 –( أشػػار إلػػػيهم: د. سػػعد بػػن عبػػػد العهيػػه النػػػويرخ  319 -318/ 1حكػػم الػػتحكم يف صػػػفات اعبنػػُت يف النػػريعة اإلسػػػومية ) 

 .3،2ىام   303مرجع سبق ذةره ص
إعػداد  –راجع يف ذلك بضا  ابية معاصرة يف ضػوء النػريعة اإلسػومية  –تبنن ىأا االذباه صبعية العلـو الطبية اإلسومية ادردنية 

(، وةػػػألك تبػػػٍت ىػػػأا  2/270ىػػػػ ) 1415 -1ط –ادردف  –ف عمػػػا –دار البنػػػَت  –صبعيػػػة العلػػػـو الطبيػػػة اإلسػػػومية ادردنيػػػة 
االذباه ؾبمع البحوث اإلسومية يف ادزىر، فقد ننرت جريدة النرؽ ادوس  مقاالت ربن عنواف ) ادزىر هبيه استأداـ اعبينات 

يف منػػػع  -العػػػوج فعبينػػػات  -الوراثيػػػة يف العػػػوج (، أجػػػاز ؾبمػػػع البحػػػوث اإلسػػػومية يف ادزىػػػر أخػػػَتا اسػػػتأداـ اؽبندسػػػة الوراثيػػػة 
ادمراض أو عوجها، بنرط أف ما يبدلو العلماء يف ؾبػاؿ العػوج اعبيػٍت يكػوف مقصػودا بػو الوصػوؿ إىل العػوج لامػراض الػيت يعػاين 

 ، أشػار إليهػا د. حػامت أمػُت2003ينػاير  4 8803منها اإلنساف أو يريد عدـ تعرض اإلنساف ؽبا. جريدة النػروؽ ادوسػ  العػدد 
  .126ص -مرجع سبق ذةره  –عباده 

( وصػػححو ادلبػػاين يف  426،  13/274( ، وصػػححو إبػػن حبػػاف يف صػػحيحو ) 18477( ) 4/278أخرجػػو أضبػػد )  - (2)
 (. 3264( )  731 \2صحيح سنن أيب داود ) 
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قاعدة إال إذا ةاف ذلك خارج العوبة الهوجية، أو ةاف بدوف ضرورة وادجنة ال يتعارض مع ىأه ال
 تدعو إليو ةأف يكوف لغرض ربسُت النسل.

إف التغيَت يف الصفات الوراثية، ال يعد تغيَتا يف خلق هللا إال إذا ةاف بقصد ربقيق أ راض وأىواء  -2
لوراثية، ويبكن بياس إفحة شأصية يف اختيار صفات معينة، وبعيدا عن ىدؼ العوج من ادمراض ا

عمليات التدخل يف الصفات الوراثية لاجنة لغرض عوج ادمراض الوراثية، على عمليات اإلقباب 
 .(1)الصناعل، واليت أبيحن بضواب  وشروط معينة

إف التحجة بغموض ىأه التقنية، والتأوؼ فبا بد ينتة عنها من أمراض وأضرار، مردود عليو أبف  -3
، من (2)ستكوف منرواة بضواب  معينة تكفل ضباية حقوؽ اإلنساف من الضياع واالنتهاؾإفحتها 

بينها عدـ جواز اؼبأاارة إبجراء البحوث يف ؾباؿ العوج اعبيٍت على اإلنساف، إال بعد التأةد من 
ىت قباحها على اغبيواف، وضماف أف ىأا التدخل ال ينجم عنو أضرار أشد من اؼبرض اؼبراد عوجو أو ح

مساوية لو، مع موحجمة ببوؿ بع  ادضرار اليت بد تًتت  على ذلك التدخل إذا ما ةانن بسيطة، 
، ةما ينًتط ؼبنروعية ىأه (3)وذلك استنادا للقاعدة الفقهية: )) الضرر ادشد يهاؿ فلضرر ادخا((

 العمليات أف ذبرى يف فل الضمانت اليت سبنع اختوط ادنساب وضياعها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –عمػػاف  –فػػتح للدراسػػات والننػػر دار ال –اؽبندسػػة الوراثي ػػة بػػُت معطيػػات العلػػم وضػػواب  النػػرع  –د. إ د أضبػػد إبػػراىيم  - (1)
 .    3ىام   – 304ص  –مرجع سبق ذةره  –، أشار إليو: سعد بن عبد العهيه النويرخ 98ص -ىػ 1423 -1ط –ادردف 

 –رسػػالة ماجسػػتَت  –اغبمايػػة القانونيػػة لاجنػػة البنػػرية يف فػػل تطػػور علػػم اؽبندسػػة الوراثيػػة  -راجػػع: أحػػوـ اؼبػػهوؾ التليسػػل - (2)
 .222ص  –مطبوعة على اغباس  اآل  –ـ 2009 –ارابل,  –ة الدراسات العليا أةاديبي

 .199ص -ـ 1989ىػ/ 1409 – 2ط  -سور   –دمنق  -دار القلم  -شرح القواعد الفقهية  –أضبد بن دمحم الهربا  - (3)
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 ثايناملطلب ال
 املعاجلة التشريعية لتقنيات التدخل الطيب لتعديل الصفات الوراثية لألجنة

تتناوؿ الدراسة يف ىأا الفرع، موبا القانوف الدو  اؼبتمال يف االتفابيات واإلعونت الدولية من ىأه 
فرع الاالث على التقنية، وذلك يف الفرع ادوؿ، مث موبا التنريعات اؼبقارنة يف الفرع الااين، لتقا يف ال

 مسلك اؼبنر ع الليا يف معاعبتو ؽبأه اؼبسألة، وذلك على النحو التا : 
 الفرع األول

 موقف القانون الدويل
( من االتفابية ادوروبية حوؿ ضباية حقوؽ اإلنساف وةرامتو ذباه التطبيقات البيولوجية 12نصن اؼبادة )

لتنب, فدمراض الوراثية أو تلك اليت تسمح إما بتحديد والطبية على أنو: )) ال هبوز إجراء اختبارات ا
ىوية النأا ةحامل للعنصر الوراثل اؼبتسب  يف اؼبرض أو فلكنا عن االستعداد أو القابلية 

ابية مناسبة يف ؾباؿ علم الوراثية لإلصابة فؼبرض، إال د راض ابية أو حباية، ووفقًا الستنارة 
 ((.الوراثة

ن اؼبادة اػبامسة فقرة ) أ ( من اإلعوف العاؼبل بنأف اجملُت ) اعبينـو ( البنري ويف نف, السياؽ نص
وحقوؽ اإلنساف على أنو: )) ال هبوز إجراء أي حبث أو القياـ أبية معاعبة أو تنأيا يتعلق دبجُت 

مع شأا ما، إال بعد إجراء تقييم صاـر ومسبق لاخطار والفوا د ا تملة اؼبرتبطة هبأه ادننطة، 
مراعاة أحكاـ التنريعات الوانية يف ىأا النأف(( ةما نصن الفقرة ) ىػ (  من نف, اؼبادة على أنو: 
)) يف حالة عدـ بدرة النأا اؼبعٍت على التعبَت عن ببولو ابقا للقانوف، ال هبوز إجراء أي حبوث 

خيا وتدابَت اغبماية تتعلق دبجينو ما م يكن ذلك مفيدا لصحتو فا دة مباشرة، وشريطة توافر الًتا
 ادزمة حبكم القانوف ............. ((. 

ويوحه فبا سبق أف االتفابيات واإلعونت الدولية، بد قبحن إىل حد ةبَت يف أف تضع اػبطوط 
العريضة لتنجميم مسألة التدخل الطا يف فحا وتعديل الصفات الوراثية لإلنساف، حيث نصن على 

لتدخل، وأنو هبوز استاناء لغرض العوج، وبنروط صارمة ودبيقة من أف ادصل ىو عدـ جواز ذلك ا
أنبها: موافقة اؼبعٍت بألك، وموافقة عبنة ابية ـبتصة يف علم الوراثة، وربديد دبيق مسبق للفوا د 
وادخطار اؼبتوبعة، وأف هبرى التدخل من ـبتصُت حاصلُت على ترخيا بانوين بألك، إضافة إىل 
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أف ال  ةالتنريعات الوانية لكل دولة، حيث هب  أف تنًتط ةافة الدوؿ اإلسومي ضرورة مراعاة أحكاـ
 ىبرج ذلك العمل الطا عن إاار العوبة الهوجية.

 الفرع الثاين
 موقف التشريعات املقارنة
 أوالً القانون األسباين: 

اثية للنطا تعد أسبانيا أوؿ دولة أوربية نجممن مسألة التدخل الطا لفحا وتعديل الصفات الور 
ـ( بنأف تقنية اإلقباب فؼبساعدة الطبية، 1988لسنة  35وادجنة، وةاف دلك دبوج  القانوف ربم )

ـ( بنأف استأداـ ادجنة البنرية، حيث ينصاف على عدـ 1988لسنة  42وةألك القانوف ربم )
أمكن، أو  جواز الفحا الوراثل للنطا وادجنة خارج اعبسم، إال إذا ةاف ذلك هبدؼ عوجها إف

 . (1)تقدي النصح بعدـ زرعها يف الرحػػم
 اثنياً القانون الفرنسي: 

أفح اؼبنر ع الفرنسل التدخل الطا لفحا وتعديل الصفات الوراثية لاجنة وذلك دبوج  اؼبادة 
ـ، واليت نصن على إضافة 1994يوليو سنة  29( الصادر يف  654/94( من القانوف ربم ) 14)

، واليت انتهن إىل (2)( من القانوف اؼبدين بفقرائا الستة عنرة162( إىل اؼبادة )  17) فقرة ربمل ربم 
أنو ال هبوز فبارسة التنأيا اعبيٍت على اػبو  اؼبأخوذة من البيضات اؼبأصبة يف ادنبوب وىل 

 خارج الرحم إال بصفة استانا ية وبعد توافر النروط اآلتية:
 ضرورة وجود شهادة ابية من متأصا بوجود دواعل ابية لألك.  -1

وبد حددت الفقرة اؼبأةورة ضرورة أف يكوف الطبي  متأصصا وعامو يف أحد اؼبراةه اؼبتأصصة يف 
(، ةما أردفن ذلك أبف الدواعل الطبية تتمال يف  162/16ىأه ادننطة اليت نصن عليها اؼبادة ) 

                                                 

شػػار إليػػو: د.السػػيد ؿبمػػود . أ8ص –مرجػػع سػػبق ذةػػره  –التنػػأيا مػػا ببػػل الػػهرع  –راجػػع بروفيسػػور: ماسػػيمو رينػػوين  - (1)
 . 231ص –مرجع سبق ذةره  –مهراف 

 .365ص  – 66974ربم  –ـ 1994 –ؾبلة ادسبوع القانوين  – 654/94ينجمر : القانوف ربم  - (2)
Raymond (Guy) -,, apercu Rapide sur la loi n  94 – du 29 juill – 1994 ,, - J – C – 
P – 1994 actualites. 

 . 1ىام  -245ص -مرجع سبق ذةره  -أشار إليو: د. مفتاح مصباح بنَت الغها 
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دة افل مصاب دبرض وراثل خطَت مقًتف بعدـ إمكاف معاعبتو وبن إجراء وجود احتماالت بوية لوال
 التنأيا.

ضرورة وجود عيوب خلقية معينة، أو أمراض وراثية لدى أحد الهوجُت أو ةليهما، وأف ترب  رابطة  -2
 السببية الطبية بُت العي  واؼبرض الوراثل.

 الهوجُت إبجراء ذبربة التنأيا.هب  اغبصوؿ على الرضا اغبر واؼبستنَت والكتايب لكو  -2
 أف يتم التنأيا فق  بغرض البحث عن العي  ووسا ل الوباية منو أو معاعبتو. -3
ضرورة أف تتم العملية ةلها يف أحد اؼبراةه اؼبتأصصة واغباصلة على ترخيا بألك بعد موافقة  -4

النروط اليت يصدر بنأةا اللجنة القومية لط  وبيولوجيا اإلقباب والتنأيا اؼببكر، وبعد توافر 
 مرسـو من ؾبل, الدولة بألك. 

( إىل اؼبادة 20( من ذات القانوف على إضافة الفقرة )18ولضماف التقيد بتلك النروط نصن اؼبادة )
( من بانوف الصحة العامة، واليت تنا على معاببة من يتجاىل أي من تلك النروط فغبب, 162)

 صل إىل ما يت ألا فرنك فرنسل.سنتُت ةحد أبصى والغرامة اليت ت
ةما أةد القانوف الفرنسل ضرورة أف تكوف الغاية من التلقيح الصناعل ىل ربقيق اإلقباب، وبرر 

( على أف: ))اؼبساعدة الطبية على اإلقباب 152لتجاوز ىأه الغاية جهاء جنا ياً حيث نا يف اؼبادة )
 .(1)((عد جريبة عقوبتها اغبب, والغرامةىأه الغاية يئدؼ إىل عوج العقم أو ذباوز آيره، واػبروج عن 

 اثلثاً القانون التونسي:
سبيه اؼبنر ع التونسل عن  َته من التنريعات العربية بتنجميمو الصريح للمسألة موضوع البحث، وةاف 

ـ( بنأف الط  اإلقبايب والأي 2001لسنة  93ذلك دبوج  نا الفصل العاشر من القانوف عدد )
بكل تبصر وعن  انو: )) يبكن بصورة استانا ية للهوجُت اؼبعنيُت، بنرط التعبَت عن رضا همنا على أ

اريق الكتابة، السماح أبف ذبرى على جنينهما لغاية ابية صرفة أعماؿ عوجية لي, فيها تغيَت للألقة 
بة ( من ذات القانوف على معاب31وتفاد  ؼبرض خطَت بد يتعرض لو الطفل (( ونا يف الفصل )

اؼبأالا دحكاـ الفصل اؼبنار إليو، فلسجن ؼبدة طب, سنوات وخبطية بدرىا عنرة أالؼ دينار، أو 
 إبحدى ىاتُت العقوبتُت فق .

                                                 

 وما بعدىا.  100ص  –مرجع سبق ذةره  –للمهيد من التفصيل عن موبا اؼبنر ع الفرنسل راجع: د. أضبد حساـ او سباـ  -(1)
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وفستقراء النا السابق يوحه أف اؼبنر ع التونسل هبـر يف ادصل التدخل الطا لفحا وتعديل 
هبدؼ عوج مرض وراثل خطَت أو توفيو،  الصفات الوراثية للجنُت، ولكنو يبيحو استاناء إذا ةاف

وينًتط أف يكوف ذلك بُت زوجُت، وبعد اغبصوؿ على موافقتهما اؼبتبصرة والكتابية ؼبا سيقدماف عليو، 
 وأف يكوف اؽبدؼ عوجل ولي, تعديل بع  الصفات الوراثية. 

 رابعاً موقف املشرّع املصري:
ت اؽبندسة الوراثية ر م خطورئا على اإلنساف، ولكن اؼبنر ع اؼبصري م يصدر أي تنريع يتعلق بتقنيا

من اؼبتفق عليو يف الفقو اؼبصري وابقا ؼببدأ اغبق يف سومة اعبسم، أنو ال هبوز التدخل الطا لتعديل 
 . (1)الصفات الوراثية لاجنة إال إذا ةاف ذلك يف إاار العوج من ادمراض الوراثية

ـ( بتنكيل اللجنة القومية لاماف اغبيوي، من أجل 1995لسنة  85ويف إاار ذلك صدر القرار ربم )
أتمُت وضباية اجملتمع من اؼبأاار ا تملة الستأداـ تقنيات اؽبندسة الوراثية اليت من شأةا اإلضرار 

ـ( فعتماد اإلرشادات وادنجممة اػباصة 1995لسنة ) 136فعبن, البنري، ةما صدر القرار ربم )
ـ( دبوج  1996اماف اغبيوي يف مصر، وشكلن عبنة اؽبندسة الوراثية يف عاـ )بتأسي, نجماـ بومل ل

( لتأمُت استأداـ التقنية اغبيوية، 66برار اجملل, القومل للتعليم والبحث العلمل والتكنولوجيا ربم )
 .  (2)والوباية من ادخطار واغبفاظ على صحة اإلنساف يف مصر

دخوبيات اؼبمارسات البيولوجية، وضباية حقوؽ اإلنساف يف ةما انعقدت الندوة اؼبصرية 
ـ(، واليت بررت وجوب إخضاع اؼبمارسات الطبية يف ؾباؿ التلقيح الصناعل للضواب  1997عاـ)

ادخوبية والدينية اليت تضمن عدـ اختوط ادنساب، واحًتاـ حقوؽ اإلنساف يف معرفة أصولو 
ف يتدخل اؼبنر ع لينجمم ىأه اؼبسألة ويراببها بقوانُت صارمةالبيولوجية، وأوصن الندوة بضرورة أ

(3) . 
وإف ةاف لنا من تعليق حوؿ ما انتهى إليو الفقو يف مصر من بوؽبم إبفحة تقنية اؽبندسة الوراثية هبدؼ 
العوج، من وابع تفسَتىم ؼببدأ اغبق يف سومة اعبسد، أف ما ذى  إليو الفقو ال يبكن أبي حاؿ من 

                                                 

 –القاىرة  –اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  -لبنرياؼبس,ولية اعبنا ية للهندسة الوراثية يف اعبن, ا  –د. أضبد حساـ او سباـ  - (1)
 وما بعدىا. 345ص -ـ 2006 –ب ط 

 -ـ 2006 – 1ط –القػػػاىرة  –دار النهضػػػة العربيػػػة  –النجمػػػاـ القػػػانوين لوستنسػػػاخ البنػػػري  –عػػػوء علػػػل حسػػػُت نصػػػر  - (2)
 . 323ص
 .348ص   –اؼبرجع السابق  –د. اضبد حساـ او سباـ  - (3)
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التسليم بو، ذلك أف ىأه التقنيات إذا ما ترةن ىكأا بدوف تنجميم بانوين سيفتح الباب أماـ  ادحواؿ
اداباء إلجرا ها يف ؾباالت ـبتلفة، وال يبكننا أف ننكر وجود من يستهويو ربقيق اإلقباز العلمل الأي 

لة، وفرض عقوفت هبعلو يضرب عرض اغبا   بكل اؼبال والقيم، أما إذا تدخل اؼبنر ع ونجمم ىأه اؼبسأ
على اؼبأالا، ةما فعل اؼبنر ع التونسل، عندىا يبكن القوؿ أبف تطبيق ىأه العمليات سيكوف داخل 

 إاار اؼبنروعية.  
 الفرع الثالث

 موقف املشرّع اللييب
م يكن موبا اؼبنر ع الليا ـبتلفا ةاَتا عن موبا اؼبنر ع اؼبصري، فقد  فل ىو اآلخر عن مواةبة ىأا 

ـ( بنأف اؼبس,ولية الطبية، الأي 1986لسنة  17ر الطا اغبديث، حيث اةتفى فلقانوف ربم )التطو 
نجمم فيو صبلة من التطبيقات الطبية اليت ةانن مو مة مع وبن صدوره، وفلرجوع لنصوص ذلك 

ف نا القانوف، قبد أنو وإف م يتطرؽ للهندسة الوراثية ومسألة العوج الوراثل، إال أنو يبكن القوؿ أب
( من ذلك القانوف، والأي جاء يبيح استاناءا عمليات اإلقباب الصناعل إذا ةانن ىناؾ 17اؼبادة )

ضرورة تدعو ؽبا، وبتمل أيضًا إفحة التدخل لفحا وتعديل الصفات الوراثية إذا ةاف ذلك لغرض 
الطبيعل، ولي, العوج، فالضرورة اؼبقصودة يف النا اؼبأةور ىل عدـ القدرة على اإلقباب فلنكل 

ىناؾ من شك يف أف الهوجُت اؼبصابُت دبرض وراثل خطَت تنطبق يف حقهما حالة الضرورة، فهما 
يعداف يف حكم الغَت بادرين على اإلقباب الطبيعل، ويف اؼبقابل فإف إجراء العوج الوراثل لاجنة يعد 

إلقباب الصناعل، حيث ال يبكن ؾبرما إذا م تكن ىناؾ ضرورة تدعو إليو وتهر اللجوء إىل عمليات ا
أف يتم ذلك التدخل إال من خوؿ عمليات اإلقباب الصناعل، ةما ال هبوز القياـ بتعديل الصفات 
الوراثية هبدؼ ربسُت النسل وانتقا و وفق الر بات وادىواء، دف ذلك ال يعد من الضرور ت اليت تبيح 

 ىأا العمل الطا الدبيق. 
نفسو يف ىأا اؼبقاـ ىو: ىل هبوز للطبي  أف يقـو بفحا ادجنة وراثيا ببل  ولكن الس,اؿ الأي يطرح

 هبوز إال إذا وجدت مهراتو زرعها يف الرحم يف حاالت اإلقباب الصناعل العادية، أـ أف ذلك ال
 . فق 

ي  يرى جان  من الفقو أف القواعد العامة اليت ربكم العمل الطا ويف حدود مفهـو العوج، ذبيه للطب
أف هبري على النطا وادجنة ةافة االختبارات الوزمة لقياس مدى صوحيتها، وأف يتأةد من خلوىا 
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من بع  ادمراض الوراثية، أو إصابتها ببع  التنوىات، بل إف الطبي  يكوف مسئوال جنا يا ومدنيا 
، ويعتقد (1)تفاديوإذا تبُت أنو م يبأؿ العناية الوزمة لتجن  أو عوج مرض وراثل ةاف فإلمكاف 

الباحث عدـ جواز الفحا الوراثل العاـ لاجنة ببل زرعها يف الرحم يف حاالت اإلقباب الصناعل، 
إال يف حالة الضرورة ةوجود زبوؼ من وجود مرض وراثل خطَت، وذلك دف يف اإلفحة العامة للفحا 

بَتة ، أبلها أةا مدعاة للقلق الوراثل للنطا وادجنة ببل زرعها يف الرحم سلبيات ةاَتة وأضرار ة
ومصدرا لإلزعاج والتفربة يف اؼبعاملة، فماو إذا أسفر الفحا الوراثل على وجود جينات ت,دي إىل 

% ، أو  َت ذلك من ادمراض،  فهل 55% ، أو اإلصابة أبمراض القل  بنسبة 60السمنة بنسبة
علومات الوراثية فهل ي,ثر ذلك على نعته ىأا النأا سليما أـ مريضا   وإذا ما انكنفن ىأه اؼب

مسألة زواجو إف ةاف رجو أو الهواج منها إف ةانن امرأة، وىل هب  على ذلك النأا شرعا وبانون 
أف يطلع من ير   فلهواج منو على ىأه اؼبعلومات أـ ال  وةيا ستعاملو شرةات التأمُت مريضا أـ 

 .(2)تسليما  إىل  َت ذلك من التساؤال
لبلا إىل أف النصوص اغبالية ال تكفل لتحقيق اغبماية الوزمة لاجنة من التدخل يف صفائا  فبا تقدـ

الوراثية، ادمر الأي يستدعل ضرورة تدخل اؼبنر ع لتنجميم ىأه اؼبسألة تنجميمًا شامًو وصروباً، يضمن 
عة وضارة فلفرد فيو االستفادة من مها ىا، ويبنع يف ذات الوبن من استغوؽبا يف أ راض  َت منرو 

 واجملتمع.    
     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 245ص –مرجع سبق ذةره  –تاح مصباح بنَت الغها  د. مف  - (1)
 ومابعدىا. 28ص –مرجع سبق توثيقو  –د. أضبد حساـ او سباـ اغبماية اعبنا ية الستأداـ اعبينات الوراثي ة  - (2)
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 اخلامتة
خلصن الدراسة إىل أف اؼبنرع الليا م ينجمم عمليات اؽبندسة الوراثية والتدخل يف الصفات الوراثية   

للجنُت بنكل مباشر وصريح ، حيث م يواة  ىأا التطور العلمل اؽباـ واػبطَت يف ذات الوبن 
جوز إجراء  يعل هب  اإلسراع إىل سده، وذلك فلنا على عدـ،ادمر الأي يعٍت وجود فراغ تنر 

الفحوصات الوراثية لاجنة، أو عمليات التدخل يف صفائا الوراثية،  إال إذا ةاف ذلك هبدؼ عوج 
مرض وراثل خطَت أو توفيو، على أف يكوف ذلك يبتًا دبوج  تقرير اا صادر من الطبي  اؼبعاًف 

 ر ضرورة إجراء العملية من عدمها.يعرض على عبنة ـبتصة لتقر 
  

 قائمة املراجع
ربقيق ؾبمع اللغة العربية  –مادة ىندس  - 2ؾبلد  –اؼبعجم الوسي   -إبراىيم مصطفى وآخرين  .1

 ـ. 1989ترةيا  –اسطنبوؿ  –دار الدعوة 
القاىرة  –دار ابن اعبوزي   -صحيح مسلم  -أيب اغبسُت مسلم بن اغبجاج القنَتي النيسابوري  .2

 ـ.2009 – 1ط  –
 –اغبماية القانونية لاجنة البنرية يف فل تطور علم اؽبندسة الوراثية  -أحوـ اؼبهوؾ التليسل .3

مطبوعة على اغباس   –ـ 2009 –ارابل,  –أةاديبية الدراسات العليا  –رسالة ماجستَت 
 اآل .

 – 2ط  -  سور  –دمنق  -دار القلم  -شرح القواعد الفقهية  –أضبد بن دمحم الهربا  .4
 ـ. 1989ىػ/ 1409

اؽبيئة اؼبصرية العامة  -اؼبس,ولية اعبنا ية للهندسة الوراثية يف اعبن, البنري  –أضبد حساـ او سباـ  .5
 ـ.2006 –ب ط  –القاىرة  –للكتاب 

دار  –اغبماية اعبنا ية الستأداـ اعبينات البنرية يف اعبن, البنري  –أضبد حساـ او سباـ  .6
 ـ 2005 –ب ط  -القاىرة  –النهضة العربية 

 -جامعة القاىرة  –رسالة دةتوراه  -اؼبس,ولية اؼبدنية واعبنا ية للطبي   –إيهاب يسر أنور علل  .7
 ـ.1994 –مطبوعة على اغباس  اآل  
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ادشباه والنجما ر يف بواعد وفروع فقو النافعية  –جوؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوال  .8
 ىػ.  1403 – 1ط –بَتوت  -دار الكت  العربية  –

العوج اعبيٍت والفحوص الوراثية بُت اؼبعطيات العلمية وادحكاـ النرعية  –حامت أمُت دمحم عبادة  .9
 ـ.2001 – 1ط –اإلسكندرية  –دار الفكر اعبامعل  –

ةلية اغبقوؽ   –رسالة دةتوراه  -النجماـ القانوين لإلقباب الصناعل –رضا عبد اغبليم عبد اجمليد  .10
 ـ.1996 –مطبوعة على اغباس  اآل   –عُت م,  جامعة

 – 1ط –بَتوت  -دار الكت  العربية  –ادشباه والنجما ر  –زين العابدين بن إبراىيم بن قبيم  .11
 .120ص –ىػ 1413

دار ةنوز اشبيليا للننر  –أحكاـ اؽبندسة الوراثية  –سعد بن عبد العهيه ابن عبد هللا النويرخ  .12
 ـ.2007 – 1ط  –رسالة دةتوراه 

- 1ط –سور   –دمنق  -دار الفكر  -سعدي أبو حبي ، القاموس الفقهل لغة واصطوحا  .13
 ـ.1998

ادحكاـ النرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر  –السيد ؿبمود عبد الرحيم مهراف  .14
 ـ.  2002 – 1ط –ب ف  –رسالة دةتوراه  –

رسالة دةتوراه   –نطاؽ اغبماية اعبنا ية لاعماؿ الطبية الفنية اغبدياة  –شعوف سليماف السيد  .15
 ـ. 2002 –مطبوعة على اغباس  اآل   –ةلية اغبقوؽ جامعة اؼبنصورة 

اعبينـو واػبريطة اعبنينية ودال ل جديدة يف اإلعجاز البيولوجل يف القرآف  –عبد الباس  اعبمل  .16
     ب ت.   –ب ط  –القاىرة  –فضيلة دار ال –والسنة 

دار ادبصى  –حبوث يف الفقو الطا والصحة النفسي ة من منجمور إسومل  –عبد الستار أبو  دة  .17
 ىػ .  1411 – 1ط –القاىرة  –

 –الدر اؼبصرية اللبنانية  –العوج اعبيٍت واستنساخ ادعضاء البنرية  –عبد اؽبادي مصباح  .18
 ـ.1999 – 1ط –القاىرة 

 –القاىرة  –دار النهضة العربية  –النجماـ القانوين لوستنساخ البنري  –عوء علل حسُت نصر  .19
 ـ . 2006 – 1ط
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 –بَتوت  –دار الكت  العلمية  –ؾبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوز آفدي  –القاموس ا ي   .20
 ـ.2004- 1ط –لبناف 

دار الفكر العريب  –اء وتنريع السماء االستنساخ واإلقباب بُت ذبري  العلم –ةاـر السيد  نيم  .21
 ـ.1998 –الطبعة ادوىل  –القاىرة  –

 –دار صادر بَتوت  –لساف العرب ديب الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر بن منجمور اإلفريقل  .22
 ب ت.

ؾبلة النريعة  –االستنساخ اػبلوي واعبيٍت يف ميهاف النرع  –ليلى بنن سراج صدبة أبو العو  .23
 –العدد الرابع والسبعوف  –السنة الاالاة والعنروف  –جامعة الكوين  –إلسومية والدراسات ا

 ـ 2008سبتمه 
اجملل,  –سلسلة عام اؼبعرفة –الوراثة واإلنساف ) أساسيات الوراثة البنرية والطبية (  -دمحم الربيعل  .24

 .-ىػ 1406 – 1ط –الكوين  –ادعلى للاقافة والفنوف واآلداب 
 –نجمرة فقهية يف ادمراض اليت هب  أف يكوف االختيار الوراثل فيها إجبار   –عاماف دمحم رأفن  .25

 –رؤية إسومية  –حبث مقدـ لندوة الوراثة واؽبندسة الوراثية واعبينـو البنري والعوج اعبيٍت 
 .2مة -ـ  -اؼبنجممة اإلسومية للعلـو الطبية  –الكوين  –1998

ؾبلة النريعة والدراسة  –وحكم االنتفاع بو يف زراعة ادعضاء  حقيقة اعبنُت –دمحم نعيم  سُت  .26
 ـ.1990 –العدد السابع عنر  -السنة السابعة  -الكوين  –اإلسومية 

 . 3ط –بَتوت  –دار أحيا الًتاث العريب  –ؿبل الدين وبى بن شرؼ اغبهامل النووي  .27
رسالة  –لتجارب الطبية والعلمية اؼبس,ولية اعبنا ية لااباء عن ا –مفتاح مصباح بنَت الغها   .28

 ـ.2005 – 1ط –اؼبكت  الواٍت للبحث والتطوير  –ماجستَت 
 


