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ا :  
موقــف الــرشيعة اإلســالمية مــن تــأثري العوامــل الوراثيــة يف ذا البحــث إىل بيــان هيــدف هــ      

 منهـا يفهـم قـد التـي اجتاهـات العلـامء يف فهـم النـصوص اختيار املكلف وإرادتـه، مـع بيـان

جلـني الـوراثي اهـل اختيار املكلـف، وحتليلهـا، وصـوال إىل معرفـة  يف الوراثي اجلني تأثري

التـي يمكـن االسـتناد إليهـا  األصـولية  ؟ معتمدا عىل أهم القواعد املكلف، أو ال معدم إلرادة

لتـدابري امـع التعـرض ألهـم  اآلخـر، عىل االجتاهني من أي ترجيح يف يف هذا الصدد، وأثرها

 . من تأثري اجلينات واألمراض الوراثية يف جوانب تأثريهاايةوقة لليالرشع

          تا وا ا :  
-  اا انتقـاء النـصوص ذات العالقـة باملوضـوعومجع   وذلك من خالل:ا، 

 .واالستعانة هبا يف حتديد معامل البحث

-  ا وبيـان العالقـات ،بعد مجعها وتعليالهتاالنصوص تلك  بفحصوذلك  :ا 

 .وحتليلها

         ا  ظ كـام تبـني الوراثيـة، لـصفاتبا اإلسـالمية الـرشيعة اهـتامم  مدى:و 

 بمقـصد البـالغ اهتاممهـا مـن نابع اهتاممها احلديث، وأن الوراثة علم عىل السبق فضل هلا أن

 عـىل تتفـق الـسابقة عليهـا الـساموية وامللـل اإلسـالمية، الـرشيعة وأن النـسل، عىل املحافظة
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لقواعـد األصـولية وإرادتـه، كـل ذلـك يف ضـوء ا املكلف فعل يف الوراثية اجلينات تأثري عدم

 .التي بني جنبات هذا البحث

بعلـم أصـول اخلـروج  إىل بعض التوصيات للبـاحثني بمحاولـة – أيضا –وقد خلص البحث 

 .فتح جماالت جديدة للبحث العلمي، والتحليل،لالتطبيقحماولة من النظرية إىل الفقه 

    .وهللا الموفق
  

ت االفعل– القواعد األصولية - املكلف -ة الوراث - اجلينات -تأثري  ال:ا . 
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Abstract:        

     The purpose of this research is to clarify the Sharia (Islamic 

law) position statement on the impact of the genetic factors on 

the choice the legally competent make and their will, and to 

state the approaches of scholars in respect of understanding 

and analyzing the texts the interpretation of which could 

include that the gene has an impact on the choice  the legally 

competent make; to understand whether the gene nullifies the 

will of the legally competent or not. This is based on the 

principles of the Islamic jurisprudence that could be used in 

this regard, and their effect on one of the two directions 

outweighing the other, with discussion of the most important 

Sharia-related preventive measures against the impact of genes 

and genetic diseases on the aspects they affect. 

In this research I adopted the following two approaches: 

- The Inductive Approach: Through collection and selection of 

the texts related to the topic, and using them in drawing the 

outline of the research. 

- The Analytical Approach: Through securitization of these 

texts and their explanations after they are collected and 
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demonstration and analysis of relationships. The results 

showed that the Sharia (Islamic law) paid great attention to the 

genetic traits; that it preceded the modern genetics; that its 

serious attention was in order to preserve the descendants; that 

the Islamic law and the heavenly religions before it agreed that 

the genes had no impact on the action or the will of the legally 

competent. This all is in light of the principles of the Islamic 

jurisprudence stated across this research. 

The research also includes recommending the attempt of 

taking the principles of the Islamic jurisprudence from theory 

to practice and analysis to researchers in order to open new 

fields for scientific research. 
 

Allah is the grantor of success 
 

Keywords: Impact, Genes, Genetics, Legally Competent, 

Principles of Islamic Jurisprudence, Action. 
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ا:  
 احلمــد هللاّ نحمـــده، ونـــستعينه ونـــستغفره ونـــسرتشده، ونعـــوذ بـــاهللاّ مـــن رشور أنفـــسنا، إن 

وسيئات أعاملنا، من هيد اهللاّ فال مضل له، ومن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاّ 

آلـه وأصـحابه، ًوحده ال رشيـك لـه، وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـوله صـىل اهللا عليـه وعـىل 

ـــــــــــــــدين،، وبعـــــــــــــــد ـــــــــــــــوم ال  والتـــــــــــــــابعني هلـــــــــــــــم بإحـــــــــــــــسان إىل ي

 قـد جعـل الـرشيعة اإلسـالمية خامتـة لكـل الـرشائع الـساموية، وجعلهـا -جل وعـال–فإن اهللا 

 عــن -تعــاىل–حمققــة ملــصالح العبــاد ال يعرتهيــا نقــص أو قــصور، فهــي منزهــة بفــضل اهللا 

  .ذلك

أحـسن تقـويم، وفـضله عـىل كثـري ممـن خلـق ومـن أجـل نعـم اهللا علينـا أن خلـق اإلنـسان يف 

تفضيال ،حتي يتمكن من أداء املهمة التى خلقه اهللا سبحانه من أجلهـا التـي تكمـن يف العبـادة 

احلقة هللا تعاىل، واالمتثال ملا أنزل يف رسـالته مـن تكـاليف، واخلالفـة ىف األرض لعامرهتـا 

 .عىل أهبى هيئة وأحسن صورة

ًعارص مـذهال يف علـم الوراثـة، حتـى أطلـق عـىل القـرن احلـادي  وملا كان التقدم العلمي امل

والعــرشين عــرص تطبيقــات اهلندســة الوراثيــة، ومــا زال البــاحثون يكــشفون عــن أرسار إبــداع 

 فيهـا تركيـز - أيـضا -الصنعة اإلهلية يوما بعد يوم، وملا كانت الدراسات املعارصة للوراثـة 

أثريمهـا يف فعـل املكلـف واختيـاره، وأجريـت بشكل معمـق عـىل الوراثـة، والبيئـة، ومـدى ت

الدراسات الني وصلت إىل تضاد يف نتائج تـأثري كـل مـن الوراثـة أو البيئـة يف بنـاء الشخـصية 

مـا هـو موقـف : اإلنسانية واختيارها، كنا بحاجة إىل اجلواب عن الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه 

الدراسات؟ مع وجـود عـدد كبـري الرشيعة اإلسالمية عامة، والقواعد األصولية خاصة من هذه 

من النصوص الرشعية التـي تـدل عـىل تـأثري اجلـني الـوراثي يف اإلنـسان بـصفة عامـة، إضـافة 

إىل النـصوص التـي قـد يفهـم منهـا تـأثري اجلـني الـوراثي يف الفعـل والـسلوك، ومعرفـة أقـوال 



 

)٤٠٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 االجتــاهني العلـامء يف تفـسريها وحتليلهـا، وبيـان أثـر القواعـد األصـولية يف تـرجيح أي مـن

 .عىل اآلخر

ومن هنا فإن هذا البحث يعد لبنة يف بناء تأسييس إلظهـار الرؤيـة الـرشعية يف عالقـة اجلينـات 

الوراثية باحلكم الرشعي، ومدى تأثريهـا يف فعـل املكلـف وامتثالـه للتكليفـات الـرشعية مـن 

 .عدمه، مع بيان األصول والقواعد التي يمكن االعتامد عليها يف هذا الشأن

        وال نــزاع يف أن العلــم بأحكــام الــرشيعة، ومعرفــة قواعــدها، ودقائقهــا أحــد دعــائم حفــظ 

 بحفظـه؛ ألن حفـظ الـدين لـيس فقـط بحفـظ نـصوصه، بـل -جل وعال–الدين الذي تعهد اهللا 

بوجود الرجـال الـذين حيـسنون فهـم هـذه النـصوص ومراميهـا، بـاذلني قـصارى جهـدهم يف 

 ، -تعـــاىل – مـــن أصـــوهلا، ومـــصادرها، وقـــد اســـتخرت اهللا اســـتنباط األحكـــام الـــرشعية

ى  ات : واستـرشت بعـض املتخصــصني فهـديت هلــذا املوضـوع أال وهــو 

 ر اا  راا– درا  ا اء ا . 
  

وأ راا :  
ــاء ا ــة يف بن ــة والبيئ ــر الوراث ــسري أث ــات يف تف ــددت النظري ــاختالف تع ــت ب ــصية، واختلف لشخ

ًمنهجية أصحاهبا، فثمة من يـرى أن الوراثـة تـؤثر تـأثريا مبـارشا يف بنـاء الشخـصية اإلنـسانية،  ً

ــة  ــبابية الرؤي ــل ض ــذا يف ظ ــصية، ه ــؤثر يف الشخ ــي ت ــي الت ــة ه ــرى أن البيئ ــر ي ــة رأي آخ وثم

 :اآليتاإلسالمية للموضوع ، وعىل ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس 

ما موقف الرشيعة اإلسالمية من تأثري العوامـل الوراثيـة يف اختيـار املكلـف وإرادتـه؟ ويتفـرع 

 :عن هذا السؤال املحوري األسئلة اآلتية 

  ما هو مفهوم الوراثة ؟ وما هي مفاهيم املصطلحات ذات الصلة بالدراسة ؟-

  ما مدى تأثري اجلني الوراثي عىل اختيار املكلف وإرادته؟-

 . هل اجلني الوراثي معدم إلرادة املكلف ؟-
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 ما هي أهم القواعد واألصول الرشعية التي يمكن االعتامد عليهـا يف بيـان احلكـم اخلـاص -

 .بذلك؟

 . ما هي التدابري الرشعية للوقاية من تأثري اجلينات واألمراض الوراثية يف جوانب تأثريها؟-

ت اراا:  
ــ سابقة مل أقــف عــىل دراســة هبــذا العنــوان ، لكــن هنــاك دراســات  بالبحــث يف الدراســات ال

تناولت جزئيات تتعلق بموضوع الدراسة بعيدا عن القواعـد األصـولية التـي تعـد أساسـا هلـذا 

 :البحث، ومن أهم هذه الدراسات ما ييل

عبـدالرمحن حممــد  : الوراثـة والتكـاثر البـرشي يف ضــوء القـرآن الكـريم والــسنة النبويـة -١

 .م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧  سنة١ ط–دار الفكر العريب . الرفاعي، طعبداهللا 

أمحــد حممــد حــسني الدغــيش، النــارش دار . د: األســاس الفطــري يف الرتبيــة اإلســالمية  -٢

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧  سنة١ط –اإلسكندرية -الوفاء لدنيا الطباعة والنرش

راهيم مـريس، مكتبـة كامل إبـ : البيئة والوراثة وأثرمها يف االنحرافات النفسية والسلوكية -٣

 .م٢٠٠٠ سنة ٤األنجلو املرصية، القاهرة ط

. متام حممد اللودعمي، ط : اجلينات البرشية وتطبيقاهتا دراسة فقهية مقارنة -٤

 .هـ١٤٣٢  سنة١أمريكا ط–فرجينيا  –هرندن -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  

  :   و ن أ ا ا   ه ارا او
ــــ-١ ـــث ك ـــان معـــاين األلفـــاظ الداخلـــة يف إطـــار البح ـــل ، :  بي ـــأثري، اجلينـــات، الفع الت

 .إلخ..التكليف

 معرفة مدى تأثري اجلني الـوراثي يف اختيـار املكلـف وأهليتـه للتكليـف، وهـل هـو معـدم -٢

 .إلرادته، أو ال ؟

 .الشأن بيان القواعد األصولية التي يمكن االعتامد عليها يف هذا -٣

 .    كشف اللثام عن التدابري الرشعية للوقاية من تأثري اجلينات الوراثية فيام هلا فيه تأثري-٤
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      راا   
 :عىل املنهجني التاليني -تعاىل – سأعتمد بمشيئة اهللا 

وذلـك مـن خـالل مجـع النـصوص ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة : املنهج االستقرائي -١

ـــــرآن الكـــــريم  ـــــن الق ـــــرتاث م ـــــب ال ـــــسنة املطهـــــرة، ورشوحها،وكت ـــــريه، وال وتفاس

اإلسالمي،واملؤلفات املعارصة النتقاء النصوص ذات العالقة باملوضـوع، واالسـتعانة هبـا 

 .يف حتديد معامل البحث

وذلــك بتحليــل تلــك النـصوص ذات العالقــة بعــد مجعهــا، وال يقــف : املـنهج التحلــييل -٢

عــدى ذلــك إىل التحليــل، والتعليــل، وبيــان عنــد جمــرد الوصــف، ومجــع املعلومــات، بــل يت

 .العالقات

ا  ا ا  
 :رست يف هذا البحث وفق اآليت

مجعـت املــادة العلميــة مـن مراجعهــا، ومــصادرها األصـيلة، ثــم قــسمتها إىل مباحــث، : أوال

 .ومطالب، وفروع  حسب مقتضيات البحث

 .صطالح تعريفا موجزاعرفت باملصطلحات العلمية يف اللغة واال: ًثانيا

 .عزوت اآليات القرآنية إىل سورها مع بيان رقمها: ًثالثا

 .خرجت األحاديث النبوية الرشيفة، مع ذكر احلكم عليه إذا مل يكن يف الصحيحني: ًرابعا

 .التزمت بعالمات الرتقيم، وضبطت ما حيتاج إىل ضبط: ًخامسا

ا : 
 : احث وخامتة وذلك عىل النحو التايليشتمل هذا البحث عىل متهيد  وستة مب

 املقدمة،وتـشتمل عــىل مــشكلة الدراســة وأسـئلتها وأمهيتهــا وأهــدافها والدراســات الــسابقة 

 ومنهجها 

 التمهيد يف بيان اهتامم اإلسالم بالصحة عموما ونظرة الرشيعة للصفات واألمراض الوراثية 



  

)٤٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :  ذات الصلة وهي ، واملفاهيمن دات ان ا: ا اول-

 إلخ..التأثري، اجلينات، الوراثة، الفعل ، احلكم، التكليف

 -ما ا :ا   رات اا   ا  ا   
 :مفهوم الفطرة اإلنسانية: املطلب األول 

 ن بصفة عامةالنصوص التي تدل عىل تأثري اجلني الوراثي يف اإلنسا: املطلب الثاين

النــصوص التــي قــد يفهــم منهــا تــأثري اجلــني الــوراثي يف إرادة املكلــف، : املطلــب الثالــث 

 .وأهليته

 حتليل وترجيح: املطلب الرابع

 -ا ا :   تا  ا   ا ا اا
 .  

 : وفيه مطلبان

 : وفيه فروعلتي تعد أدلة رشعيةالقواعد ا: املطلب األول 

 قياس العلة:  الفرع األول 

 االستصحاب: الفرع الثاين 

 االستحسان: الفرع الثالث 

 سد الذرائع:  الفرع الرابع 

 رشع من قبلنا : الفرع اخلامس 

  :وفيه فروعالقواعد التي ال تعد أدلة رشعية : املطلب الثاين 

 قاعدة التكليف: الفرع األول 

 عوارض األهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:لثاينالفرع ا

 رعاية املآالت : الفرع الثالث 

 العام يبقى عىل عمومه حتى يرد ما خيصصه: الفرع الرابع 



 

)٤٠٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 مقاصد الرشيعة: الفرع اخلامس 

 -اا ا:   رات اا    ا اا  
   

 تدابري ما قبل الزواج: املطلب األول

  تدابري ما بعد الزواج: املطلب الثاين

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل البحث: ا. 
  

 ا، وأن  أن -  ا ا–أر  اا، را ا :  وأا 
  ، ا و  ،ره، وض أع ، وأا ا ت 

 او ،د .  

 

 

 

 



  

)٤٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :رات ا ا ء ان ا           

اهتمـت الــرشيعة اإلسـالمية اهتاممــا بالغــا بالـصفات الوراثيــة التــي حيـصل بمقتــضاها انتقــال 

ًفمـن املالحـظ أن املولـود ذكـرا كـان أو أنثـى  ‘الصفات املوجودة يف األصـول إىل الفـروع

يميل يف الشبه إىل أحد أبويه ، وربـام امتـد هـذا الـشبه إىل بعـض أقاربـه مـن جهـة األم أو مـن 

جهة األب ، وقد قررت السنة النبوية وجه التشابه واالخـتالف بـني املولـود وأبويـه، فعـن أيب 

هـل ":  اهللا ولـد يل غـالم أسـود فقـال يـا رسـول":- ملسو هيلع هللا ىلص -ًهريرة أن رجـال أتـى إىل النبـي  

:  قـال" )١(هـل فيهـا مـن أورق؟: ُمحـر، قـال:  قـال"لك من إبل؟ قال نعـم، قـال فـام ألواهنـا؟

 .)٢(" فلعل هذا نزعة عرق":لعله نزعة عرق، قال:  قال"فأنى ذلك؟":  قال"نعم

ً إىل قــوانني الوراثـة التـي اكتـشفت حـديثا ،_ملسو هيلع هللا ىلص _ففـي هـذا احلـديث أشـار النبـي   مــن أن ُ

الصفات الوراثية التي يأخذها اجلنني من أمه أو أبيه ترجع إىل التـزاوج الـذي يكـون بـني هـذه 

حتمل صفات كل اآلباء وكل األمهات ، وهـي تظهـر يف الوليـد  األزواج من املوروثات التي

 ، فبغلبة الكروموسومات املوجـودة يف األب يـأيت املولـود أكثـر - تعاىل-حسب مشيئة اهللا

 .به ، وبغلبة كروموسومات األم تكون صفاهتا املوروثة أظهر يف املولود شبها 

 -ًوقد يكون املولود بعيدا كـل البعـد عـن مـشاهبة أحـد أبويـه ، وذلـك ألن الـصفات الوراثيـة 

سـائدة ومتنحيـة ، فـإذا كانـت متنحيـة وورثهـا الولـد مـن : نوعـان  -كام يقـول علـامء الوراثـة 

                                                        

ــاد: األورق) ١( ــون الرم ــاض كل ــيس بناصــع البي ــذي ل ــر. البعــري ال ــيط : انظ / ٢املعجــم الوس

١٠٢٦. 

ــد / الطــالق، ب/ رواه البخــاري يف صــحيحه ك) ٢( ــرقم ٢٠٣٢/ ٥إذا عــرض لنفــي الول  ، ب

)٤٩٩٩.( 



 

)٤٠٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 _فات فيــه ، وإن مل تكــن ظــاهرة يف أبويــه ، وهــو معنــى قولــه ًاألبـوين معــا ظهــرت هــذه الــص

 .)١(أي اجتذبه وأظهر لونه عليه   " نزعه عرق"  _ملسو هيلع هللا ىلص

 -ً هذا املعنى أيضا ، فقـد روي عـن عائـشة أم املـؤمنني_ملسو هيلع هللا ىلص _ويف حديث آخر بني النبي 

هــل تغتــسل املــرأة إذا احتلمــت، ":- ملسو هيلع هللا ىلص - أن امــرأة قالــت لرســول اهللا -ريض اهللا عنهــا 

 -تربـت يـداك وألـت، قالـت فقـال رسـول اهللا : نعم، فقالت هلا عائشة: أبرصت املاء؟ فقالو

دعيها، وهل يكون الـشبه إال مـن قبـل ذلـك، إذا عـال ماؤهـا مـاء الرجـل أشـبه الولـد : - ملسو هيلع هللا ىلص

 .)٢(أخواله، وإذا عال  ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعاممه

ق ، ألن هذه الـصفات إنـام تثبـت بالغلبـة  عن حصول الشبه  بالعلو دقي_ملسو هيلع هللا ىلص _وإخبار النبي 

، فــإذا غلبــت هــذه املورثــات ظهــرت خصائــصها و آثارهــا يف املولــود، وهبــذا تكــون هــذه 

ــامء مل  ــإن العل ــديث ، ف ــرص احل ــرف إال يف الع ــة مل تع ــة علمي ــررت حقيق ــد ق ــث ق األحادي

ًإال حـديثا ، يتأكدوا من حقيقة احليوان املنـوي و البويـضة ، واشـرتاكهام يف اخللـق اجلديـد 

، فـصلوات ) الكروموسـومات ( بعد اكتـشاف املجهـر ، وبعـد اكتـشاف وزرع الـصبغيات أو 

 . )٣(اهللا وسالمه عىل من ال ينطق عن اهلوى 

                                                        

 ، األحكام الـرشعية ١/٣٣٤حممد شبري . د: موقف اإلسالم من األمراض الوراثية :  انظر)  ١(

 ، اإلعجاز العلمي قـي ١١٤السيد مهران ص . د: والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر

. د: لقـرآين  ومـا بعـدها، الـوجيز يف علـم األجنـة ا٦٣صـالح بـن أمحـد ص. د: الـسنة النبويـة 

 . وما بعدها٢٤حممد عيل البار ص 

  بــرقم ١/٢٥١وجــوب الغـسل عـىل املـرأة / احلـيض، ب/ رواه مـسلم يف صـحيحه ك)  ٢(

)٣١٤.( 

الـصفات الوراثيـة وأثرهـا :  حتـت عنـوان-إعجاز الـسنة النبويـة   –موقع املقاالت : انظر) ٣(

 .عىل شبه املولود



  

)٤٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فعـن طريـق تـوارث الـصفات تنتقـل الــصفات :  وقـانون الوراثـة ىف اإلنـسان سـالح ذو حـدين

تنتقـل أيـضا الـصفات الـسيئة، من مجـال ،وذكـاء، وشـجاعة، وكـرم، وصـحة ، كـام : اجليدة 

 . والضعف اجلسمى، واألمراض الوراثية

ــاء إىل أربعــة آالف مــرض، وهــى  ــرية ومتنوعــة أوصــلها بعــض األطب ــة كث واألمــراض الوراثي

فمنهـا مـا يـؤدى إىل وفـاة : ليست عىل سواء من جهة أثرها ىف بنية اإلنسان الذى انتقلـت إليـة

ىل وجـود طفـل معـاق، قـد يمـوت بعـد فـرتة قـصرية مـن اجلنني أو وفاة أمه ، ومنها ما يـؤدى إ

 . )١(والدته، وقد تطول حياته
  

  ن دات ان ا، وا ذات ا: ا اول
 أو :ا   

تـأثري العلـة : من الفعل أثر يؤثر تأثريا ، بمعنى ترك عالمـة أو أثـرا يف الـشىء، ومنـه: التأثري لغة 

ُْختليفها احلكم فيه، فاألثر ما ينشأ عن تأثري املؤثر : يف الفرع ِ ْ َ َ َ)٢(. 

  : ا  اح 
  .)٣( ترك األثر يف اليشء: ويراد به   ا  اح اء

أثـر العقـد، وأثـر : مـا يرتتـب عـىل الـيشء ،وهـو النتيجـة، يقـال: واألثر عنـدهم يعنـى 

 . ومعنى هذا أن األثر مرتتب عىل التأثري،)٤( النكاح

                                                        
 ، علم حيـاة اإلنـسان ١/٣٣٤حممد شبري . د: لوراثية موقف اإلسالم من األمراض ا: انظر) ١(

 .٤٩٢عايش زيتون ص. د: بيولوجيا اإلنسان  –

 –، معجـم لغـة الفقهـاء  عـريب ٥٣٧/ ١إبراهيم أنيس وآخرين .د: املعجم الوسيط : انظر) ٢(

، الكليـات معجـم يف ١١٨حامـد صـادق قنيبـي ص . حممد رواس قلعـة جـي، د . د: انكليزي

 .٢٧٩أيب البقاء الكفوي ص : لفروق اللغوية املصطلحات وا

ــامء) ٣( ــتور العل ــامع = دس ــوم ج ــطالحات يف العل ــون اص ــايض: الفن ــد الق ــي عب ــري النب َنك َ 

٣/٢٦٥. 

  ١/٢٤٩  الكويتية املوسوعة الفقهية) ٤(



 

)٤٠٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ح اا  ١( وجود احلكم وزواله مع العلة: وا(.   

واملعنى أن احلكم يدور مع العلة، فإذا وجدت وجد، وإذا انتفت انتفى، وأن هذا 

 .-عىل الراجح–التأثري ليس لذات العلة 

 م :ا ت  
   وتكون حممولة عىل الكروموسومات التـي تـشكل الـصفات DNAجزء من : اجلينات هي

 .الوراثية لإلنسان أو احليوان، حيث إهنا تنتقل بواسطة اجلاميتات الذكرية واألنثوية

واجلــني الــسائد يمتـاز بــالتفوق عــىل . وتنقـسم اجلينــات إىل نــوعني جـني ســائد وآخــر متـنٍح

لتقائهام فتظهـر صـفته التـي حيملهـا، أمـا بالنـسبة للجـني املتنحـي، فـال اجلني املتنحي عند ا

ًيظهر إال إذا كان نقيـا، أي يتكـون مـن التقـاء جينـني متنحيـني لتـتمكن الـصفة املحمولـة عـىل 

ًاجلني بالظهور، حيـث إن هنـاك جينـات متخالفـة، أي التـي تكـون خليطـا مـا بـني جـني سـائد 

د هـي الظـاهرة، أو متامثـل اجلينـات أي حيمـل جينـني وآخر متـنٍح، لكـن صـفة اجلـني الـسائ

 .)٢(متنحيني أو سائدين نقيني

                                                        

 .٦١٥/لباجي ا: إحكام الفصول ) ١(

الـسيد مهـران . د: التكـاثراألحكام الـرشعية والقانونيـة للتـدخل يف عوامـل الوراثـة و: انظر) ٢(

 ، ١٣١حممد عثامن عـيل ص. د.أ:  مبادئ علم الوراثة اخللوية واألنسجة واألجنة  ،١١٧ص 

شـيخة . د: وما بعدها، الوراثـة مـا هلـا ومـا عليهـا ١٣٠مكرم ضياء شكارة  ص. د: علم الوراثة 

ومـا ٦٣ صـالح أمحـد رضـا ص:   ، اإلعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة ٨٠سامل العريض ص

. د: بعـــدها، األســـاس البيولـــوجي والفيزيولـــوجي للشخـــصية مـــن املنظـــور الـــسيكولوجي 

حممـد عـيل . د:  وما بعدها، الوجيز يف علم األجنـة القـرآين ٣٢عيدالفتاح حممد دويدار ص

 .٤٧٤عايش زيتون ص . د: بيولوجيا اإلنسان – ، علم حياة اإلنسان  وما بعدها٢٥البار ص 



  

)٤٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :راا   
أو أهنــا مجلــة . عمليــة انتقــال الــسامت مــن الوالــدين إىل أوالدهــم:      عرفــت الوراثــة بأهنــا 

 .اخلصائص الفيزيقية، التى تنتقل مبارشة من األباء إىل األبناء، عند بداية احلمل

وعىل ذلك فعلم الوراثة، خيتص بدراسـة اجلينـات الوراثيـة للكائنـات احليـة، وكيفيـة انتقـال 

الصفات الوراثية من اآلباء إىل األبناء، والذي يوضح رس التـشابه بـني األفـراد الـذين تـربطهم 

 .قرابة معينة

رع منـه عـدة  وقد برز هذا العلم يف بداية القرن العرشين وتطـور وازدهـر يف فـرتة وجيـزة، وتفـ

أفـرع حتـى أصـبح كـل فــرع منـه علـم قـائم بذاتـه ، ولعــل العـامل األشـهر يف معرفـة ذلـك هــو 

، حيــث قــام بــإجراء عــدة جتــارب خمتلفــة أثبــت مــن خالهلــا فعاليــة انتقــال )غريفــور منــدل(

 . )١(الصفات الوراثية

ك حيـدث وذلـ، انتقال صفات املرض مـن األب واألم إيل األبنـاء:  ومعنى  املرض الوراثي

وهناك أيضا أمـراض وراثيـة قـد تغيـب عنـد عـدد ، نتيجة ملوروثات هبا خلل تنتقل إيل األبناء

وذلـك حيـدث نتيجـة للتـزاوج مـن أب وأم حـاملني لـنفس تلـك ، من األجيال ومـن ثـم تظهـر

 .)٢(املورثات املسببة هلذا املرض

                                                        

، مبـادئ ١٨٢أمحد حممـد الدغـيش ص .د: س الفطري يف الرتبية اإلسالمية األسا: انظر ) ١(

، الوراثة مـا هلـا ومـا ١٣١حممد عثامن عيل ص. د.أ: علم الوراثة اخللوية واألنسجة واألجنة 

 ومـا ٩مكـرم شـكارة ص. د:  ومـا بعـدها ، علـم الوراثـة ٩شيخة سامل  العريض ص. د: عليها 

. د:  ومـا بعـدها، مقدمـة يف علـم الوراثـة ٥١يد صـبحي ص سـ. د: بعدها  ، ترصفات سلوكية 

 . وما بعدها٦٢عبدالرؤوف سليم  ص . دو مجال الدين نرصت، 

 ومـا بعـدها، ١/٣٣٣حممد عـثامن شـبري . د: موقف اإلسالم من األمراض الوراثية : انظر) ٢(

 ، ١١٤مهـران ص الـسيد . د: األحكام الرشعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثـة والتكـاثر 

ومـا بعـدها، الوراثـة مـا هلـا ومـا ١١حييى عبـد الـسميع ص. د.أ) : أسس وقواعد(علم الوراثة 



 

)٤١٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
   را :ا   

 عمومـا ومنهـا فعـل اللـسان، فـإن حركتـه تعـد الفعل مفرد األفعال، وهو عبـارة فعـل اجلـوارح

 . )١( القول: فعال عىل احلقيقة إال أنه انفرد باسم خاص به، وهو 

أ ع أراء ا   ا رل ا٢(وا(: 

١. ا كالصالةا ،. 

َ وكـذ: ، وهو القول، والدليل عىل أن القول فعل قوله تعـاىل ان  .٢ ِّلك جعلنـا لكـل َ ُْ ِ ِ
َ َ َ

َنبي عدوا شياطني اإلنـس واجلـن يـوحي بعـضهم إىل بعـض زخـرف القـول غـرورا ولـو شـاء  ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ َ � ََ ًْ َ َُ ُ ْ ُ ٍُّ ِ َ ْ ُ ٍُ ِِ ُ َُ ِ ِِ ْ ْْ َِ ِ

ُربك ما فعلوه  َ ُُّ َ َ ََ ]  ١١٢من اآلية : سورة األنعام.[   

ً، خالفـا ملـن زعـم والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس ورصفهـا عـن املنهـى عنـه، اك   .٣

أن الرتك أمر عدمى ال وجود له، والعـدم عبـارة عـن ال يشء والـدليل عـىل أن الـرتك فعـل قولـه 

َ كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون: تعاىل َُ َ َُ َ ُ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َُ َ ُْ َِ ٍَ  ]   اآليـة : سـورة املائـدة

 و واضح يف أن الرتك فعل،  فسمى عدم تناهيهم عن املنكر فعال، وه ] ٧٩

٤.  وااا   والــدليل عــىل أنــه فعــل قولــه ،»  إذا التقــى املــسلامن

يا رسـول اهللا قـد عرفنـا القاتـل فـام بـال املقتـول؟ : قالوا» بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار

                                                                                                                                        

ــا  ــة ٢٦١شــيخة ســامل  ص. د: عليه ــرشية وتطبيقاهتــا دراســة فقهي ــات الب ــا بعــدها ، اجلين  وم

ىل  عـالوراثة واملـادة الوراثيـة:  وما بعدها، مقال بعنوان ٤٤متام أمحد اللودعمي ص: مقارنة 

 https://www.ts3a.com : املوقع التايل

نجــم :  رشح خمتــرص الروضــة ،٩/٢٣٠أيب منــصور األزهــري  : هتــذيب اللغــة : انظــر ) ١(

 .٢٧٨شهاب الدين القرايف صـ : ، رشح تنقيح الفصول ٢/٦٧١الدين الطويف 

 . وما بعدها٤٦/ الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه:   انظر )٢(



  

)٤١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(» ًإنه كان حريصا عىل قتل صاحبه«:قال

ّ، حيث دل بداللة »ًكان حريصا عىل قتل صاحبهإنه « :يف قوله : وجه االستدالل

اإليامء والتنبيه عىل أن حرص املقتول عىل قتـل صـاحبه هـو الفعـل الـذي دخـل 

 .)٢(بسببه النار 
  

  :كا  

ــنفس  ــد علــامء ال ــسلوك عن ــستخدمها علــامء الــرشع كلمــة ال ــي ي قريــب مــن كلمــة الفعــل الت

وك عندهم  متعـددة اجلوانـب ، فتـشمل مجيـع الواقع أن كلمة السلواالجتامع ؛ إذ 

أوجه النشاط العقيل واحلركـي واالنفعـايل واالجتامعـي الـذي يقـوم بـه الفـرد ، 

والــسلوك يتمثــل يف النــشاط املــستمر الــدائم الــذي يقــوم بــه الفــرد لكــي يتوافــق 

وطاملا أن هناك حيـاة فهنـاك . ويتكيف مع بيئته ، ويشبع حاجاته وحيل مشكالته 

  ." جانب الفرد سلوك من

 سلسلة من االختيارات ":  بتعريفات متعددة منها أنه و ا  اك

. يقوم هبا الفرد من بني استجابات ممكنـة عنـد تنقـل الفـرد مـن موقـف إىل آخـر 

والـسلوك هــو كــل مــا يــصدر عــن الفــرد ، وهــو يتــشابه إىل حــد كبــري مــع اختـــاذ 

 . )٣( "القـرارات 

                                                        

 وإن طائفتـان مـن املـؤمنني / اإليـامن   ب/ رواه البخـاري يف صـحيحه  ك: متفق عليـه ) ١(

الفـتن وأرشاط / ، ورواه مـسلم يف صـحيحه ك) ٣١( رقـم ١٥/ ١  اقتتلوا فأصـلحوا بيـنهام 

 ). ٢٨٨٨(رقم  ٤/٢٢١٤إذا تواجه املسلامن بسيفهام / الساعة ، ب

 . وما بعدها٤٦: الشنقيطي ص:  مذكرة يف أصول الفقه :انظر ) ٢(

الـسيد . فـاروق عبـده فليـه ، ود. د: السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية : انظر) ٣(

 . وما بعدها٢٩حممد عبداملجيد ص 



 

)٤١٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ً نــشاط يــصدر مــن اإلنــسان ســواء كــان أفعــاال يمكــن ":  بأنــه كــام عرفــوه أيــضا

مالحظتها وقياسها ، كالنشاطات الفسيولوجية واحلركية ، أو نـشاطات تـتم عـىل 

 .)١("نحو غري ملحوظ كالتفكري والتذكر والتحليل وغري ذلك 

 ذلك النشاط الذي يقوم بـه الكائن احلي نتيجة لعالقته بظـروف بيئيـة ": وقيل إنه 

ينة ، حيث حياول باستمرار التطوير والتعديل يف هذه الظروف ، حتى يتحقق له مع

البقاء وإشباع حاجاته ، وهو سلسلة من االختيارات بني جمموعة من االستجابات 

 . )٢( "املمكنة 

ّ جمموعة من احلركات املنسقة التي تقـود إىل وظيفـة ": كام يمكن تعريفه بأنه 

 . )٣( "ول إىل غاية أو غرض ، مادي أو معنوي ّما، فتمكن صاحبها من الوص

َفالـسلوك يقـصد بــه سـرية اإلنــسان ومذهبـه واجتاهــه وتـرصفاته، يقــال ُ َ ْ ِ َفـالن حــسن، أو يسء : ْ َ

 .)٤(جعل الترصفات من األقوال واألفعال وفق أحكام الرشيعة : السلوك، وحسن السلوك

 د :ا .  
َّمـصدر كلـ: التكليف يف اللغـة َّف يكلـف، وهـو اإللـزام بـام فيـه كلفـة، والكلفـة هـي املـشقة، َ َ َْ ْ ُِّ ُ

ـــــــــــــه مـــــــــــــشقة ـــــــــــــام في ـــــــــــــر ب ـــــــــــــى األم ـــــــــــــف بمعن ـــــــــــــون التكلي   .َّفيك

ــطالح ــف يف االص ــي: (والتكلي ــأمر أو هن ــاب ب ــه)اخلط ــضهم بأن ــه بع ــالغ : ( ، وعرف ــزام الب إل

                                                        

اإلدارة العامـة للتوجيـه واإلرشـاد بـوزارة . دليل الرتبويني لرعاية السلوك وتقويمـه ط: انظر) ١(

 .١١ ص-الرتبية والتعليم 

النظريــة – ، تعــديل الــسلوك اإلنــساين ١١حممــد الــصرييف  ص. د.أ: الــسلوك : انظــر) ٢(

 .٢٠أمحد عبداللطيف ص . د: والتطبيق

 .٢٧إبراهيم فريد الدر ص: األسس البيولوجية لسلـوك اإلنسان : انظر)  ٣(

قلعـة جـي ، قنيبـي : ، معجـم لغـة الفقهـاء  )٤٤٥ / ١(إبراهيم أنيس وآخـرون : املعجم الوسيط : انظر)  ٤(

 .٢٩٠ص 



  

)٤١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــــــــــشقة ــــــــــة وم ــــــــــه كلف ــــــــــام في ــــــــــدعوة ب ــــــــــه ال ــــــــــذى بلغت ــــــــــل ال   .)١() العاق

        ا ا أ أ و   خطـاب اهللا تعـاىل املتعلـق :  ىف اصـطالح األصـولينيي

بأفعــال املكلفــني باالقتــضاء أو التخيــري أو املتعلــق بــاألعم مــن أفعــال املكلفــني عــىل جهــة 

 .)٢(الوضع 

 ء(والطلــب ســواء كـان طلــب فعـل أو طلــب تـرك  وســواء كـان كــل مــنهام :  )ا

ُحـافظوا :  مثل قولـه تعـاىل )٣(ًما فهو اإلجيابفطلب الفعل إن كان جاز.جازماً  أو غري جازم  ِ
َ

َعىل الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللاِ قانتني
ِ ِ ِ َِ ُُ َْ ُ َّ َ َ َّ ََ ْ َ َ ]  ٢٣٨من اآلية : سورة البقرة.[  

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم  مثل قوله تعاىل )٤(وطلب الفعل إن كان غري جازم فهو الندب  َ َ َُ َ ََ َِّ َ
ِ

َ ُّ َ

ُدين إىل أجل مسمى فاكتبوهِب ُ َُ ْ ََ � َ ُّ ٍْ ٍَ َ ِ ]  والـذى جعـل هـذا الطلـب  ]  ٢٨٢مـن اآليـة : سورة البقرة،

ُ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الـذى اؤمتـن أمانتـه:غري جازم قوله تعاىل َ ِّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َُ َُ َِ ِ ُِ َّ َْ َ ً َُ ْ ِ ]  ٢٨٣مـن اآليـة :

ْفكاتبوهم: ،ومثل قوله تعاىل] سورة البقرة  ُ ُ
ِ َ ً إن علمتم فيهم خرياَ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ

َ ْ ِ ]  مـن اآليـة : سـورة النـور

ً، فهــذا خطــاب مــن اهللا تعــاىل طلــب بــه مــن املكلــف مكاتبــة عبــده إن علــم فيــه خــريا ،  ] ٣٣

ــا مــرصوف عــن ظــاهره مــن الوجــوب إىل النــدب النعقــاد اإلمجــاع عــىل أن  واخلطــاب هن

 .)٥(املالك حر ىف الترصف ىف ملكه 

                                                        

 .٣٥الشنقيطي ص : مذكرة يف أصول الفقه : انظر)  ١(

قلعـة : ، معجـم لغـة الفقهـاء ١/٤٨٢  الـسبكيابـن:  رفـع احلاجـب عـن خمتـرص ابـن احلاجـب : انظر)  ٢(

 .١٧٩جي ، قنيبي  صـ 

عبـد الكـريم بـن عـيل النملـة  : ب الـراجح اجلامع ملـسائل أصـول الفقـه وتطبيقاهتـا عـىل املـذه: انظر) ٣(

 .٣٢صـ  

  .١/٢٦١الطويف : رشح خمترص الروضة : انظر)  ٤(

عبــد : ، علــم أصــول الفقــه وخالصــة تــاريخ التــرشيع ٣/١٩ابــن النجــار : رشح الكوكــب املنــري : انظــر)٥(

 .١٠٨الوهاب خالف صــ 



 

)٤١٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َوال تقربـوا الزنـا : -تعاىل  – مثل قوله )١(ًان جازما فهو التحريم وطلب الرتك إن ك ِّ َُ ََ ْ ]  سـورة

  ] .٣٢من اآلية : اإلرساء 

َ ال تـسألوا عـن أشـياء  : -تعـاىل  – مثـل قولـه )٢(وطلب الرتك إن كان غري جازم فهو الكراهـة  َ ْْ َ ْ َ ُ َ َ َ

ْإن تبد لكم تسؤكم   ُ ُْ َ َ ُْ ُ َ ْ ْ ِ ]  ١٠١ اآلية  من:  سورة املائدة .[  

 التسوية بني الفعل والرتك من غري تـرجيح ألحـدمها عـىل اآلخـر ويـسمى : )ا)  و

اإلباحـة ، فـاملكلف يبـاح لـه الفعـل والـرتك مـن غـري مزيـة ألحـدمها عـىل اآلخـر، مثـل قولــه 

ُوإذا حللتم فاصطادوا: تعاىل  ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ]  ٢من اآلية : سورة املائدة. [  

 وا  إ  ا:  
خطـاب اهللا املتعلـق بأفعـال املكلفـني عـىل جهـة االقتـضاء أو : احلكم التكليفي وهو :اول

 . التخيري 

مًخطـاب اهللا املتعلـق بجعـل الـيشء سـببا أو رشطـا أو مانعـا أو :  احلكم الوضعي وهو:ا ً ً

ًصحيحا أو فاسدا  ً)٣(. 

  :ا اا   
ااا   : ــى) فاعلــة(مجــع قاعــدة ، عــىل وزن : ًمــن قعــد يقعــد قعــودا، بمعن

 . )٤( قواعد البيت ، أي أسسه، وهذا يعنى أهنا تفيد الثبات واالستقرار: األساس، يقال 

  ح    أا :  َعـرف العلـامء القاعـدة يف االصـطالح بتعريفـات عـدة منهـا فقـد َّ

                                                        

  .١/٢٦٢الطويف : رشح خمترص الروضة : انظر)  ١(

  .١٠٩عبد الوهاب خالف صـ  : لم أصول الفقه ع: انظر)  ٢(

 .١/١٢٩عبد الكريم  النملة : املهذب يف أصول الفقه املقارن : انظر)  ٣(

ابـن منظـور  :  ، لـسان العـرب ومـا بعـدها ١٠٨/ ٥ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة: انظر) ٤(

 .١٩٤ ص الفيومي : ، املصباح املنري٢/٥٢٥ اجلوهري : ، الصحاح١١/٢٤٠



  

)٤١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  .)١(»ة كلية منطبقة عىل مجيع جزئياهتا قضي«  :أهنا

 .)٢( »صور كلية تنطبق كل واحدة منها عىل جزئياهتا التي حتتها« أو هي عبارة عن 

ا  لا : 
قعـد : يقـال . أسـاس الـيشء، وأسـفله : مجع أصل ، ويطلق يف اللغة عىل معنى هو : األصول

 .)٣( لهايف أصل الشجرة، وقلع أص

ا اا   ر :  
القـضايا الكليـة التـي يتوصـل هبـا إىل اسـتنباط : عرفت القواعد األصولية هبذا االعتبـار بأهنـا 

  .)٤( األحكام الرشعية الفرعية من أدلتها

زا نو ح ا:  
)مجع قضية ، بمعنى اخلرب، وهـو مـا حيتمـل الـصدق والكـذب لذاتـه ):ا

  )٥(.وهي جنس يف التعريف تشمل أي قضايا

) احلكــم ، بمعنـى املــراد بالكليـة ؛ االسـتغراق،أي انطباقهــا عـىل مجيـع جزئياهتــا)ا 

 .)٦( عىل كل فرد بحيث ال يبقى فرد

 )    ٧( قصد الوصول إىل املطلوب بواسطة:  لالتوص معنى): ا(. 

) ا استخراج املعاين من النصوص بفرط الـذهن :  هواالستنباط): إ

                                                        

 ١٧٢ص  اجلرجاين : التعريفات:  انظر) ١(

 ١/٤٤ابن النجار : رشح الكوكب املنري :  انظر) ٢(

 ،١/١٥٥ابــن منظــور  : ، لــسان العــرب١/٦١ابــن فــارس : مقــاييس اللغــة معجــم : انظــر) ٣(

 .٢٨ ص اجلرجاين : ، التعريفات٦ صالفيومي : املصباح املنري

  .١/٤٤ ابن النجار: رشح الكوكب املنري:   انظر)٤(

  .٧٠٢صالكفوي : ، الكليات ١٧٦ صاجلرجاين  : التعريفات:   انظر)٥(

  .٢٨لقرايف ص ا: رشح تنقيح الفصول :  انظر)٦(

  .١/١٢١ الطويف : رشح خمترص الروضة:   انظر)٧(



 

)٤١٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

  .)١(وقوة القرحية

)٢(املنع والقضاء :  يف اللغة معناهمجع حكم ، و) : ا(   . 

ا  ا ٣( إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه: فهو عموما  حأ(.  

  ادخطــاب اهللا تعــاىل : احلكــم الــرشعي، ويعرفــه األصــوليون بأنــه  : وا

   )٤(.املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع

) لعقليـة القواعـد التـي يتوصـل هبـا إىل اسـتنباط األحكـام ا: قيـد احـرتز بـه عـن ) ا

 . واللغوية وغريمها

)القواعـد التـي يتوصـل هبـا إىل اسـتنباط األحكـام الـرشعية : قيـد احـرتز بـه عـن  )ا

  .األصلية ، وهي االعتقادية
 

ما ا :ا   رات اا   ا  ا   
  

حافظـة عـىل النـسل، حيـث إن النـسل هـو من املعلوم أن مـن مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية امل

أحــد الكليــات اخلمــس أو الــرضورات اخلمــس التــي جــاءت الــرشيعة اإلســالمية بــصيانتها، 

إهنـا مراعـاة يف : ًواملحافظة عليها، ورشع اإلسالم أحكامـا كثـرية للمحافظـة عليـه، بـل قيـل 

الوراثيـة يف الـسلوك كل امللل الساموية السابقة عىل اإلسـالم، وال خيفـى أن تـأثري اجلينـات 

جممـوع الظـروف : يعد من العوامل الذاتية املؤدية لالنحراف، واملقـصود بالعوامـل الذاتيـة 

                                                        

  .٤٤ ص اجلرجاين: التعريفات:   انظر)١(

 : ، لـسان العـرب٥/١٩٠١ اجلـوهري : ، الصحاح٢/٩١ ابن فارس: مقاييس اللغة:   انظر)٢(

 . ٣/٢٧٠ ابن منظور

 .٩٢ ص اجلرجاين : التعريفات:   انظر)٣(

 .١/٥٦الشوكاين  : إرشاد الفحول:   انظر)٤(



  

)٤١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــي  ــوين الطبيع ــة والتك ــا الوراث ــه ومنه ــل والدت ــى قب ــرد حت ــالزم الف ــي ت ــلية الت ــة األص الداخلي

 .)١(للمنحرف

أثري اجلـني الـوراثي ويف هذا املبحث  أبني أهم النصوص الرشعية التي يفهم مـن إشـاراهتا تـ

 وقبل عرض تلك النصوص البد من توضـيح مفهـوم الفطـرة التـي .يف فعل املكلف وسلوكه

تعترب الوراثة  من أهم الشواهد عليها، وخيلط البعض بيـنهام إال أن الوراثـة أخـص منهـا، فهـي 

ال تشمل مـن التكـوين الفطـري إال مـا ينتقـل مـن الـسلف مـن صـفات حتتوهيـا املوروثـات ، 

نام يشمل التكوين الفطري ما يقع بالكائن من مؤثرات داخـل الـرحم ، ومـا حيـدث فيـه مـن بي

 .)٢(متغريات أثناء نموه الداخيل 

ول اا  :ممة اا   
ْفـأقم   : -  عـز وجـل- يف آيـة واحـدة هـي قولـه ) الفطـرة ( نص القرآن الكريم رصاحة عىل لفظ 

ِ َ َ

ِوجهك للدين حن ِ
َ ْ َِ ِّ َ ُيفا فطرت اهللاَِّ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاَِّ ذلـك الـدين َ ْ َ َِّ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََّ ْ َ ََ َْ ً

َالقيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون ُ َ َ ُ َِّ ْْ َّ َِ َّ َْ ََ ِ  ]  وهـي واضـحة الداللـة عـىل  ] ٢٩اآلية : سورة الروم ،

 . ها هي إقامة الوجه للدين حنيفا أن الفطرة التي فطر الناس عليها ، والتي ال تبديل لـ

ًاختلف العلامء يف معنى الفطرة ولكنهم مجيعا يؤكدون أهنـا أمـر فيـه صـالح اإلنـسانية،  وقد

وخريها، ويدل عىل هذا أن القرآن الكريم نـسب الفطـرة إىل اهللا تعـاىل، وهـذا يعنـي أهنـا أمـر 

ً تعــاىل، وإن كــان خالقــا، حممــود، ويف القــرآن الكــريم تــأيت نــسبة الــيشء املحمــود إىل اهللا

 :، ومن تعريفات الفطرة ما ييل)٣(ًوربا لكل يشء سبحانه وتعاىل

                                                        

 .٢٧جعفر حممد عيل  ص .د:  دراسة مقارنة -األحداث املنحرفون: انظر)  ١(

د حبيـب أمحـ. ظاهرة العود إىل اجلريمة يف الـرشيعة اإلسـالمية والفقـه اجلنـائي د: انظر)  ٢(

 .١١٢السامك ص

، مـسؤولية ) ٢٤٨ / ٣(ابـن حجـر العـسقالين : فتح الباري رشح صحيح البخاري : انظر)  ٣(

 .١٠٢عدنان با حارث ص : األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة 



 

)٤١٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

أهنا النظام الذي أوجده اهللا يف كل خملوق، والفطرة التـي ختـص اإلنـسان هـي مـا خلقـه عليـه - ١

ًجسدا، وعقال، فميش اإلنسان فطرة جسدية، وحماولتـه أن يتنـاول األشـياء برجليـه خـالف الفطـرة  ً

  .)١(سدية، واستنتاج املسببات من أسباهبا، والنتائج من مقدماهتا فطرة عقلية اجل

 .  اهليئة التي يولد عليها كل الناس ، وهي هيئة حممودة ، ورد النهي عن تغيريها -٢

دين اإلسـالم والتوحيـد ، قـال املـازري قيـل هـي مـا أخـذ علـيهم يف أصـالب آبـائهم وإن -٣

  .)٢(ل التغيري باألبوين الوالدة تقع عليها حتى حيص

  فكل مولود يولد عىل الدين احلق فإذا لـزم غـريه فـذلك ألصـل مـا يعـرض "وقال الشوكاين 

 .)٣("له بعد الوالدة من التغيريات من جهة أبويه أو سائر من يربيه

ًعامـا وهـو : ًخاصا، وهو التوحيد، والثـاين: أحدمها: ًوبناء عىل ذلك فيكون للفطرة مفهومان

ئص والصفات التـي خلـق اهللا النـاس عليهـا وتـشمل الـدوافع الفطريـة، واالسـتعدادات اخلصا

العقليــة، والنفــسية، واألخالقيــة املــزود هبــا، وظهــور التــساؤالت عــن الكــون، واحليــاة، 

ًواإلنسان، واتفاق عقول الناس، واالرتياح ملا يعد معروفا، والنفور مما يعد منكرا ً. 

َ إن اإلنـسان فيـه ملكتـان اثنتـان؛ ملكـة ":فهـوم الثـاين العـام  يقول الـشيخ الـشعراوي عـن امل

َفطرية حتب احلق وحتـب اخلـري، وملكـة أهوائيـة خاضـعة للهـوى، فامللكتـان تتـصارعان ،  َ َ ّ ُّ ُ

ِفطوعت له نفسه قتل أخيه: ففي قوله تعاىل ِ َ َ َْ َْ َُ ُ َ َُّ ْ َ َ ]  كـأن الـنفس  ]   ٣٠مـن اآليـة : سورة املائدة

ًئية تغلبت عىل اخلرية، فكـأن هنـاك جتاذبـا وتـصارعا وتـدافعا؛ ألن اإلنـسان ال الرشيرة األهوا ً ّ

 .   )٤(حيب الظلم إن وقع عليه، لكن ساعة يتصور أنه هو الذي يظلم غريه، فقد يقبل عىل ذلك

                                                        

 .٤٨ / ٢١حممد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير :  انظر)  ١(

 ).٢٠٤٧ / ٤( عبد الباقي عىل  صحيح مسلم تعليقات حممد فؤاد: انظر ) ٢(

 .٢٤٨/ ٧الشوكاين : ار بنيل األوطار رشح منتقى األخ: انظر) ٣(

 . وما بعدها٣٠٧٨ / ٥الشيخ حممد متويل : تفسري الشعراوي :  انظر ) ٤(



  

)٤١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أ اص ا ا ل    ا ارا  م ال           
  :  إىل قسمني فيمكن تقسيمهاواك،

 نصوص تدل عىل تأثري اجلني الوراثي يف اإلنـسان بـصفة عامـة، وال تـدل عـىل جـانبي :اول

 .الفعل والسلوك بشكل خاص

منصوص يفهـم منهـا تـأثري اجلـني الـوراثي يف الفعـل والـسلوك، ويف حقيقتهـا ال تـدل :ا 

 :الل املطالب التاليةعىل ذلك، وإنام تدل عىل تأثري البيئة، وفيام ييل عرض ذلك من خ
 

ما ا :ا   ل ص اا  نما  راا   
  

ِ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنـا أن نـرشك بـاهللاَِّ  : -تعاىل  –قوله -١ َ ِ ْ ُ َ َُ ْ ََ َ َ ُ ََّ ََّ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ

ِمــن يشء ذلــك مــن فــضل ْ َ َْ ْ
ِ ِ ٍ َِ َ َ اهللاَِّ علينــا وعــىل النــاس ولكــن أكثــر النــاس ال يــشكرون ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ِ َِّ ْ َّ ََ َ َّ َ َ َ َ

ِ َ َ َ]  ســورة

 ] .٣٨اآلية :يوسف

 آبــاءه تعلــيام بفــضلهم، -عليــه الــسالم  –فاآليــة دلــت عــىل تــأثري الوراثــة، فقــد ذكــر يوســف 

ه ثـم تأيـد بـام وإظهارا لسابقية الصالح فيه، وأنه  متسلسل مـن آبائـه، وقـد عقلـه مـن أول نـشأت

- ملسو هيلع هللا ىلص-ولـذلك قـال النبـي . علمه ربه فحصل له بذلك الرشف العظامي والرشف العصامي

ِالكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم«:  َ ِ َ ِ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ْ َ يوسف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم  :ُ َ ْ َ ُ ُ
ِ

ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِِ َِ ُ ُ

ُعليهم السالم  َّ ُ َْ ِ َ َ")١(. 

 يف قـوة البيـان ملـا اقتـضته مجلـة واتبعـت ملـة  نـرشك بـاهللا مـن يشءما كان لنـا أنومجلة 

آبائي من كون التوحيد صار كالسجية هلم عرف هبـا أسـالفه بـني األمـم، وعـرفهم هبـا لنفـسه 

                                                        

ــحيحه  ك) ١( ــاء  ب/ رواه البخــاري يف ص ِأحاديــث األنبي ِ ِ
َ ِ ْ َ َ ــول اهللاَِّ تعــاىل/ َ َق ََ َْ ِ : ــد ْلق َ ــان يف َ ِك َ َ

َيوسف وإخوته آيات للسائلني
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ ُ ٌُ َْ َِ َ ]٣٣٩٠(برقم  ) ١٥١ / ٤] (٧: يوسف.( 



 

)٤٢٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(يف هذه الفرصة 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -جـــاءت أم ســـليم إىل النبـــي ":  قالـــت- ريض اهللا عنهـــا -حـــديث أم ســـلمة -٢

ستحي مــن احلــق، فهـل عــىل املــرأة غـسل إذا احتلمــت؟ فقــال يــا رســول إن اهللا ال يـ: فقالـت

يـا رسـول اهللا وحتـتلم املـرأة؟ : نعم، إذا رأت املـاء، فقالـت أم سـلمة: - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهللا 

فـبم " ، ومـوطن االسـتدالل يف احلـديث الـرشيف )٢(" تربت يداك فبم يـشبهها ولـدها":فقال

 يـشبه أمـه يف الـسامت اجلـسدية، ، وهـي كلمـة عامـة تـدل عـىل أن الولـد قـد"يشبهها ولـدها

 .واملزاجية، واخلصائص العقلية، والنفسية

 يف حادثة املـرأة التـي سـألت عـن االحـتالم - ريض اهللا عنها -حديث عائشة أم املؤمنني -٣

دعيهــا، وهــل يكــون الــشبه إال مــن قبــل ذلــك، إذا عــال ماؤهــا مــاء الرجــل ": - ملسو هيلع هللا ىلص -يقــول

 ، فاحلــديث واضــح )٣("لرجــل ماءهــا أشــبه الولــد أعاممــهأشـبه الولــد أخوالــه، وإذا عــال مــاء ا

 . الذي قد يكون لألعامم، أو األخوال"الشبه"الداللة يف تأثري الوراثة من  

:  أنـه قـال لبنـي الـسائب وقـد اعتـادوا الـزواج بقريبـاهتمما روي عن عمر بـن اخلطـاب -٤

 .)٤("وا النكاح ال تضوواضعفتم وهزلتم ، غرب: مايل أراكم يا بني السائب قد ضويتم، أي "

ــىل  ــدل ع ــام ي ــة، وإن ــسلوك خاص ــل، وال ــب الفع ــة يف جوان ــأثري الوراث ــىل ت ــدل ع ــاألثر ال ي ف

احلرص عىل نجابة الولد، وضامن سالمته من األمـراض، والعاهـات الوراثيـة، ففـي التغريـب 

                                                        

ومــا  ) ٢٧٢ / ١٢(ابـن عاشــور : ،  التحريـر والتنــوير )٣٨٩ / ٤(تفــسري ابـن كثــري : انظـر)  ١(

 .بعدها

 بــرقم ١/٢٥١وجــوب الغــسل عــىل املــرأة، / احلــيض ب/ رواه مــسلم يف صــحيحه ك)  ٢(

)٣١٣.( 

، حـديث ٢٥١/ ١وجوب الغسل عىل املـرأة، / احليض ب/ رواه مسلم يف صحيحه  ك) ٣(

 ).٣١٤(رقم 

 .٣٤ أدب الدنيا والدين ص  :أورده املاوردي يف) ٤(



  

)٤٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اثيـة ًتزداد األجسام صالبة، وقوة، ومتاسكا، يف حـني أن الـزواج مـن القريبـات، وألسـباب ور

ًجيعل النسل ضعيفا من حيث اجلـسم، والـذكاء، وقـد يـورث األوالد صـفات خلقيـة ذميمـة، 

 .وعادات اجتامعية مستهجنة

ــاهلم  ــب ": وقــديام قالــت العــرب يف أمث ــع ال القرائ َالنزائ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ ــب "، أو "َّ ــب ال القرائ َ الغرائ َ" ، 

ُأن الغريبة أنجب: واملعنى َ ْ)١(.  

 ا ص : ااوا ا  راا ا     ك، ا
ذ  ل   و  

 

َ إن اهللاََّ اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم وآل عمـران عـىل العـاملني : قوله تعاىل-١
ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّْ َ ََ َِ ًِ ُ ًذريـة * َ َّ ِّ ُ

ٌبعـضها مــن بعـض واهللاَُّ ســميع علـيم  َ
ِ ِ ِ

َ ٌ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ ] يـستدل هبــذه  ]. ٣٤-٣٣اآليتــان : ة آل عمـران ســور

اآلية عىل إثبات تأثري الوراثة يف األفعال والسلوك، ويف حقيقتها ال تدل عـىل ذلـك، فقـد كـان 

، ولـو كانـت تعنـي الوراثـة لكـان مجيـع  الكافر، وكذلك مـن أبنـاء نـوح من أبناء آدم 

دل عـىل بيـان مـن اصـطفاهم اهللا مـن اخللق موحدين، ألن الذرية كلها تعود إىل آدم، فاآليـة تـ

عبــاده واختــارهم حلمــل رســالته، فهــذه الذريــة بعــضها مــن بعــض، ولــيس مــن الــرضوري أن 

 .تكون ذرية النسب

ــة  ــة الكريم ــا عــىل اآلي ــربي تعليق ــام الط ــول اإلم ــران":  يق ــراهيم وآل عم ــآل إب ــى ب ــام عن :  إن

ــه ومــن هــو وإنــام جعــل ...  عــىل دينــه املــؤمنني، وقــد دلنــا عــىل أن آل الرجــل أتباعــه وقوم

 .)٢( "بعضهم من بعض يف املواالة يف الدين، واملؤازرة عىل اإلسالم 

                                                        

، ظـاهرة العـود إىل اجلريمـة يف الـرشيعة ) ٣٤٣ / ٢(النيسابوري : جممع األمثال : انظر)  ١(

. د:  ، الـوجيز يف علـم األجنـة القـرآين ١١٧الـسامك  ص: اإلسالمية والفقه اجلنائي الوضـعي

 .٣٤/ ١عبداهللا علوان :  وما بعدها، تربية األوالد يف اإلسالم ٢٥البار ص

 .) ٣٢٨ / ٥(الطربي : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر)  ٢(



 

)٤٢٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َ فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئـف وأغرقنـا الـذين : - تعاىل– قوله -٢ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ
ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ ْْ َ َ َُ ِ

َكذبوا بآياتنا فانظر كيف كا َ َ ََ ْْ ْ َُ َ ِ ِ ُ َن عاقبة املنذرين َّ َ َِ َ ْ ُْ ُ ِ َ ] سـبحانه-فقولـه ] ٧٣اآليـة : سـورة يـونس-

َوجعلنــاهم خالئــف": َِ َ َْ ُ َ َ أن اخلليفــة هــو مــن جيــيء بعــد ســابق ، فبعــد أن أنجــى اهللا :  يعنــي"َْ

سبحانه العنارص املؤمنة مع نوح يف السفينة، أغرق الباقني ، فالـصاحلون عـىل ظهـر الـسفينة 

عــدهم، وهــذا يــدل عــىل تــأثري اجلينــات وانتقــال الــصفات اجلــسمية أنجبــوا الــصاحلني مــن ب

 .)١(والعقلية والسلوكية من اآلباء لألبناء

تـأيت مـرة لألعـىل وهـو الـصالح، مثـل » اخلليفـة«بـأن كلمـة :لكن يمكن أن جياب عن ذلـك 

لألقــل وهــو » اخلليفــة«احلــال هنــا حيــث جعــل الــصالح خليفــة للــصالح، ومــرة تــأيت كلمــة 

ْفخلــف مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الــصالة واتبعــوا  : مثــل قــول احلــق ســبحانه الطــالح ،  َُ ْ ََ ٌ ََ ْ ََ َْ
ِ ِ ِ

، فهنـا تكـون كلمـة اخلليفـة موحيـة باملكانـة األقـل، ]٥٩من اآلية : سورة مريم [ الشهوات

ْ ثــم جعلنــاكم : -سـبحانه -وهنـاك معيــار وضـعه احلــق سـبحانه لتقيــيم اخلليفــة، هـو قولــه  َُّ َ ْ َ َ ُ

َخالئف َِ َ يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملونَ ُ َ ْ َْ ْ ََ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ] ١٤اآلية : سورة يونس. [ 

َوألن اإلنسان خمري بني اإليامن والكفر، فسوف يلقى مكانته عىل ضوء ما خيتار ْ َ َّ)٢(. 

ِ وإين خفــت املــوايل مــن ورائــي : - عليـه الــسالم– عــىل لــسان زكريــا -تعــاىل– قولـه -٣ ِ ِ
َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ ِّ

َوكا ًنت امـرأيت عـاقرا فهـب يل مـن لـدنك وليـا َ ِ َ ًِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ ُ َّ َ ِ َ َ ْ ِّيرثنـي ويـرث مـن آل يعقـوب واجعلـه رب * َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِ

ًرضيا  ِ
ًيا زكريـا إنـا نبـرشك بغـالم اسـمه حييـى مل نجعـل لـه مـن قبـل سـميا*َ َ ِِّ ِ

َ َ ُ ْ َّ َُ َّْ ُ َ ْ ُ ََ ٍ ُ ُ َّْ َ ْ َ ِ َِ ُ َ َ] سـورة مـريم :

 ]. ٧ - ١اآليات 

ً ولدا وارثا مني العلم ومـن آل يعقـوب النبـوة ،ومعنـى وراثـة النبـوة أنـه يـصلح ألن أي هب يل ً

يوحى إليه ومل يرد أن نفس النبوة تورث ومعلوم أن وراثة األنبياء ليـست وراثـة مـال بـل وراثـة 

                                                        

 ).٦١٠٩ / ١٠(الشيخ حممد متويل : تفسري الشعراوي : انظر)  ١(

 .وما بعدها) ٦١١٠ / ١٠(املرجع السابق : انظر)  ٢(



  

)٤٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َكتاب ودعوة وقيم؛ ومما يؤكد ذلك قول النبي 
، )١("ال نورث؛ مـا تركنـاه صـدقة":- ملسو هيلع هللا ىلص -ِ

َوورث سـليامن داود : ً وراثة سليامن لـداود؛ وهـي ليـست وراثـة مـال أيـضاوقال سبحانه يف ُ َ َ َُ َ ْ َُ َ ِ

ُوقال يـا أهيـا النـاس علمنـا منطـق الطـري وأوتينـا مـن كـل يشء إن هـذا هلـو الفـضل املبـني   ِ ُ ُ َ ِّ ِّْ َ َ َ َ ُ ُ ََُ ََّّ ٍَ ِ ِ ِ
ْ َ َُّ َُ َ َ َُّ َِ ْ َ ْ َ َ 

 .)٢(] ١٦اآلية : سورة النمل[

َ  فأ:  قوله تعاىل-٤ �تت به قومها حتمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا َ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َِ ً َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َِ َ ُ ُُ ْْ َيـا أخـت هـارون * َ ُ ََ ْ ُ

�ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيـا  ُّ َ َ ْ َ
ِ ِ ٍ ِ

َ َ ْ ُُ َ َْ َ َ] يـستدل باآليـة ]. ٢٨-٢٧اآليتـان : سـورة مـريم

لـيس فيهـا دليـل عـىل تـوارث الـصفات، الكريمة عىل أثر الوراثة يف الصفات اخللقية، واآلية 

، فكانـت صـاحلة - عليها الـسالم -بل إن فيها ما يدل عىل بيئة صاحلة أثرت يف السيدة مريم 

ــة أقــرب إىل الفهــم مــن أثــر الوراثــة قــال صــاحب التحريــر . كــسائر أفــراد أرسهتــا، فــأثر البيئ

 شـأن أهلهـا، أي أتـت وعنـوا هبـذا الكـالم الكنايـة عـن كوهنـا أتـت بـأمر لـيس مـن": والتنوير

بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن أمها، وخالفت سـرية أبوهيـا فكانـت امـرأة سـوء 

. وكانت بغيا وما كان أبوها امرأ سوء وال كانت أمها بغيا فكانـت مبتكـرة الفـواحش يف أهلهـا

ــون م ــأهنا أن تك ــا مقــتض أن ش ــىل أبوهي ــاء ع ــالم رصحيــه ثن ــأتوا بك ــا ف ــل وهــم أرادوا ذمه ث

 .)٣( "أبوهيا

مـن أيـن لـك هـذه الـصفة، : فـاملراد ":  فيقـول - رمحـه اهللا –ويؤكد ذلك الشيخ الـشعراوي 

ِوأنت من أرسة خـرية صـاحلة؟ ويف هـذا دليـل عـىل أن نـضج األرس يـؤثر يف األبنـاء، فحـني  َ ُِّ ْ َ َ

                                                        

) ١٣٧٨ / ٣(حكـــــم الفـــــيء  / اجلهـــــاد والـــــسري  ب/ رواه مـــــسلم يف صـــــحيحه ك) ١(

 ).١٧٥٧(برقم

 ).١٤٦ / ١٨(، تفسري الطربي  )٣٢٧ / ٢(تفسري النسفي : انظر) ٢(

 ).٩٦ / ١٦(ابن عاشور : التحرير والتنوير: انظر) ٣(



 

)٤٢٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ِّنكون األرسة املؤمنة والبيـت امللتـزم بـرشع اهللا، وحـني نحتـضن األبنـاء ونحـوطهم  بالعنايـة ُ

ًوالرعاية، فسوف نستقبل جيال مؤمنا واعيا نافعا لنفسه وملجتمعه ً ً ً"  .)١(. 

ْ والـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم :-جـل شـأنه-من أبرز ما يمكن أن يـستدل بـه هنـا قولـه -٥ َّ ِّ ْ َُ ُُ ْ َّ ُُ ََّ َ َ َ َ
ِ

ِبإيامن أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتنـاهم مـن عمل ِ
َ ْ ْ َّ ِّ َْ ْ ُ َْ ََ َُ َُ ِ ِ ْ َْ ٍ ِ ٌهـم مـن يشء كـل امـرئ بـام كـسب رهـني  ِ

ِ ٍ ِ
َ َ ْ َْ َْ ُِ ٍ ِ ُّ ْ َ ِ ] 

واحلقيقـة أن االسـتدالل هبـا عـىل أن املـؤمن يـورث إيامنـه لذريتـه  ] ٢١اآليـة : سورة الطور

من غري دخل لعوامل البيئـة ىف ذلـك مـن أبعـد مـا يكون،ويؤكـد ذلـك قولـه سـبحانه ىف ختـام 

نـه يـشهد بـأن االنـسان مـسؤول عـن ذاتـه مـا دام  فإ كل امرئ بام كسب رهنياآلية الكريمة 

 .)٢(قد امتلك حرية االرادة ، وال عالقة لذلك بسلوك إيامنى متوارث

ً  وقال نوح رب ال تـذر عـىل األرض مـن الكـافرين ديـارا : قوله تعاىل-٦ َّ ْ ْ ََ َ َ َ ِّ ٌ َِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ ُ ْإنـك إن تـذرهم * َ ُْ َ َ ْ ِ َِ َّ

َّيضلوا عبادك وال يلدوا إال ِ ُ ِ ِ ِ
َ َُ ََ ً فاجرا كفارا ُّ ًَّ َ ِ  * ] فاآليـة الكريمـة  ] ٢٧ -٢٦اآليتـان : سورة نـوح

 أنـه ملـا بلـغ هبـم – واهللا أعلـم -ًال تدل عىل أن اإلنسان يولد كافرا بالوراثة، وإنـام املقـصود 

 لفــرط - األمــر كـام لــو كـانوا– عليــه الـسالم -ًالكفـر مبلغــا ال أمـل معــه للهدايـة، صــور نـوح 

نحـراف، وعمـق جتـذره فـيهم  الكفر ألجيـاهلم ،كنايـة عـن غلـوهم ىف اال سيورثون-كفرهم

وملـا كـان نـوح عليـه .  أى التوحيـد" كـل مولـود يولـد عـىل الفطـرة"أما احلقيقة البينـة فـإن .

ًالسالم قد لبث فيهم ألف سنة إال مخـسن عامـا، فإنـه بحكـم مـشاهدة مـا ينجبـون مـن ذريـات 

 .)٣(متتابعة دعا دعوته تلك

                                                        

 ) .٩٠٧٤  /١٥(الشيخ حممد متويل : تفسري الشعراوي: انظر) ١(

 ومـا بعـدها ، علـم حيـاة ١٩٢الدغـيش ص : األساس الفطري يف الرتبيـة اإلسـالمية : انظر ) ٢(

  .٥٢٣عايش زيتون ص. د: بيولوجيا اإلنسان –اإلنسان 

 . وما بعدها ١٩٢الدغيش ص : األساس الفطري يف الرتبية اإلسالمية : انظر ) ٣(



  

)٤٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ تبت يـدا أيب هلـب وتـب : عاىلتقوله -٧ َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ َمـا أغنـى عنـه مالـه ومـا كـسب * َ َ ُ ُ ََ َ َ ََ ْ َُ ْ ًسيـصىل نـارا * َ َ ََ َ ْ

ٍذات هلب  ََ َ َ  ]٣-١اآليات : سورة املسد[  

ث حكـم اهللا عليـه بـالكفر ، يـفالسورة الكريمة ال تدل عىل تأثري الوراثة يف كفـر أيب هلـب ، ح

ألن العقـل يقبـل وجـوده، وعدمـه، ، ًد ذاته جائز عقال اجلواز الذايتفإن إيامنه بالنظر إىل جمر

ًولو كان إيامنه مستحيال عقال لذاته الستحال رشعا تكليفـه بـاإليامن مـع أنـه مكلـف بـه قطعـا  ً ً ً

ًإمجاعا، ولكن هذا اجلـائز عقـال الـذايت، مـستحيل مـن جهـة أخـرى، وهـى مـن حيـث تعلـق  ً

 .)١(ستحالة تغري ما سبق به العلم األزيل علم اهللا فيام سبق أنه ال يؤمن ال

  ن: هومـن أخبـار.  يف أخبـاره- ملسو هيلع هللا ىلص - إن اهللا تعاىل كلف أبا هلـب بتـصديق النبـي - 

 إلخبار اهللا تعاىل لنبيه بـذلك، فقـد كلفـه بتـصديقه يف إخبـاره ؛ أن أبا هلب ال يصدقه- ملسو هيلع هللا ىلص

ــك تكليفــه بتــصديقه وعــدم تــصديقه، وهــو ،بعــدم تــصديقه لــه تكليــف بــاجلمع بــني  ويف ذل

 .الضدين

بأن غاية ما ورد يف قـصة أيب هلـب قولـه تعـاىل:أ  : سيـصىل نـارا ذات هلـب  ولـيس 

 . )٢(يف ذلك ما يدل عىل اإلخبار بعدم تصديقه للنبي مطلقا، فإنه ال يمتنع تعذيب املؤمن 

 .)٣("»الود يتوارث والبغض يتوارث«": - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله -٨

أن : األول: الوراثة بمفهومها االصطالحي، وإنـام يـدل عـىل أمـرين فهذا احلديث ال يدل عىل

أن هــذا الـود أو العـداوة ينـتقالن مــن : اإلنـسان مفطـور يف جبلتـه عــىل الـود والعـداوة والثـاين

                                                        

 .٤٥ص الشنقيطي: مذكرة يف أصول الفقه : انظر )  ١(

 ).١٣٦ / ١(سيف الدين اآلمدي : اإلحكام يف أصول األحكام : انظر)  ٢(

/ ٤وأمــا حــديث عبــد اهللا بــن عمــرو / الــرب والــصلة ب/ رواه احلــاكم يف املــستدرك ك)  ٣(

 وضعفه الـذهبي ،هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:، وقال)٧٣٤٣(، حديث رقم ١٩٤

 .يف التلخيص بأن يف اخلرب انقطاع



 

)٤٢٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .اآلباء إىل األبناء بفعل عوامل البيئة، فهام اللذان يعززان سلوك الود والعداوة يف األبناء

 .)١("نطفكم، فانكحوا األكفاء، وانكحوا إليهم ختريوا ل":- ملسو هيلع هللا ىلص - قوله -٩

ــي ــة -ملسو هيلع هللا ىلص -والــشاهد يف احلــديث أن النب ــزوج والزوج ــار لكــل مــن ال  أمــر بحــسن االختي

،وهذا أمر مرغوب فيه ، ولكـن ال عالقـة لـذلك مـن قريـب أو بعيـد بقـانون الوراثـة مـن حيـث 

ن أنواعهـا ، وهـو ًالسلوك ، والصحيح أن يدرج ضمن مبحث تـأثري البيئـة، فهـو يمثـل جـزءا مـ

بيئــة الــرحم الداخليــة ، فاألصــل والنــسب الطيــب يكــون نتاجهــا كــذلك، كــام أن صــحة 

 .)٢(الزوجات، وكفاءهتن هلا أثر واضح يف صفات األوالد وكفاءهتم 

،فاحلـديث الـرشيف ال )٣(ً" ارموا بني إسامعيل، فإن أباكم كـان راميـا":- ملسو هيلع هللا ىلص -قوله -١٠

 .- -ن يكونوا كام كان أبوهم إسامعيل يدل عىل الوراثة، وإنام حتفيز أل

ــقع، قــال-١١ ــا روي عــن واثلــة بــن األس ــول اهللا : م ــول- ملسو هيلع هللا ىلص -ســمعت رس إن اهللا «:  يق

اصطفى كنانة من ولد إسامعيل، واصطفى قريشا من كنانة،  واصطفى من قـريش بنـي هاشـم، 

 .)٤("واصطفاين من بني هاشم 

                                                        

ــرقم ٢/١٧٦النكــاح /   رواه احلــاكم يف املــستدرك  ك)١( ــذهبي يف ) ٢٦٨٧(، ب وضــعفه ال

/ ابن ماجـة يف سـننه ك: التلخيص بأن يف إسناده احلارث متهم، وعكرمة ضعفوه،ورواه أيضا 

 .١٩٦٨،برقم ١/٦٣٣األكفاء، / النكاح ب

دها ، الـوجيز يف  ومـا بعـ١٩٢الدغـيش ص : األساس الفطري يف الرتبية اإلسالمية : انظر ) ٢(

، ظاهرة العود إىل اجلريمة يف الرشيعة اإلسـالمية والفقـه ٢٧البار ص . د: علم األجنة القرآين 

 .١١٧السامك ص. اجلنائي الوضعي د

، ١٠٦٣/ ٣التحــريض عــىل الرمــي /اجلهــاد والــسري،ب/رواه البخــاري يف صــحيحه ك) ٣(

 ).٢٧٤٣(برقم 

ــضائل  ب/ رواه مــسلم يف صــحيحه ك)  ٤( ــلم، / الف ــه وس ــي صــىل اهللا علي ــسب النب فــضل ن

 ) .٢٢٧٦: (برقم  ) ١٧٨٢ / ٤(وتسليم احلجر عليه قبل النبوة 



  

)٤٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ول يتولـد عنـه اصـطفاء اطـرادى ىف الذريـة، فهذا احلديث ليس املقصود به أن االصطفاء  األ

 أن االصـطفاء اإلهلـى - واهللا أعلـم -بدليل أن مـن ذريـتهم الكـافر والفـاجر، وإنـام املقـصود

الــذي . -صـىل اهللا عليــه وســلم–للمنـصوص علــيهم بأعيــاهنم لبيـان عراقــة نــسب رســول اهللا 

ن العراقـة ىف النـسب اختاره ربـه حلمـل أمانـة الـوحى، فاالصـطفاء هـو الـسبب احلقيقـى لبيـا

 .)١(التى أشار إليها احلديث

اا ا :و   
  

  و ا         ــة الــرشعية يف ــة مــن الناحي دور اجلينــات الوراثي

 : جوانب الفعل والسلوك اإلنساين  فيام ييل 

ًإلنـسان مـزودا هبـا  اإلنسان مفطور عىل مجلـة مـن األمـور التـي هـي اسـتعدادات يولـد ا:أو

دون أن يكتــسبها مــن البيئــة، وتعــد قــوى تبعــث النــشاط يف الكــائن احلــي، وتبــدي الــسلوك، 

ــة، فــاألمور الفطريــة تتعلــق بجميــع جوانــب الشخــصية  وتوجــه نحــو هــدف، أو أهــداف معين

ــذا يعنــي أن اإلنــسان يــرث أســس هــذه  ــة، والنفــسية، والــسلوكية، واالجتامعيــة، وه العقلي

ون يف أصلها حمايدة، فتجليهـا العوامـل البيئيـة املختلفـة ، فـام مـن صـفة مـن اجلوانب، فتك

الصفات اخللقية، والنفسية، والعقلية إال وعند اإلنسان اسـتعداد ألن تكـون صـفته إجيابيـة، أو 

سلبية، فالوراثـة ال حتـسم مـسارها، وإنـام الـذي حيـسم مـسارها هـو البيئـة مـع أن االسـتعداد 

ــام ي ــود، ف ــوراثي موج ــسية، ال ــفاهتم النف ــض األرس يف ص ــضاء بع ــني أع ــشابه ب ــن ت ــظ م الح

واخللقيــة، والعقليــة يقابلــه اخــتالف يــشاهد يف أرس أخــرى، فالتــشابه يمكــن رده إىل الرتبيــة 

 .  )٢(عوامل البيئة و

 لألشــج - ملسو هيلع هللا ىلص -           وممـا يــدل عـىل فطريــة الــسلوك األخالقـي يف اإلنــسان قـول النبــي 

                                                        

 . وما بعدها ١٩٢الدغيش ص : األساس الفطري يف الرتبية اإلسالمية : انظر ) ١(

  .٥٢٣عايش زيتون ص . بيولوجيا اإلنسان د –علم حياة اإلنسان : انظر ) ٢(



 

)٤٢٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

يـا رسـول اهللا أنـا أختلـق هبـام : قـال» احللم واألناة: لتني حيبهام اهللا إن فيك خ« : عبد القيس

احلمـد هللا الـذي جبلنـي عـىل خلتـني : قـال» بل اهللا جبلك عليهام«: أم اهللا جبلني عليهام؟ قال

 .)١(» حيبهام اهللا ورسوله

ًفهذا احلديث يدل عىل أن لبعض األفراد اسـتعدادا كامنـا يف فطـرهتم يتاميـز بـه بعـضهم  عـن ً

ًالبعض تبعا لنوع االستعداد اخلـاص بـبعض الـصفات الفطريـة، وتبعـا ملـدى قـوة االسـتعداد  ً

 .)٢(يف الشخص

م: ما يظن ىف اآليـات أو األحاديـث مـن تـأثري الوراثـة يف فعـل وسـلوك اإلنـسان  إنـام هـو 

عنــد التــدقيق بيئــي عــىل أن ذلــك ال يمنــع وجــود نــصوص ىف الكتــاب والــسنة تــدل عــىل أن 

عرض لبعض األمـور الوراثيـة اجلـسمية قـد يفـىض إىل سـلوك منحـرف نتيجـة التفاعـل مـع الت

 موجـودة بـذاهتا ىف الـسيئً هو من جنسه أيضا،وليس ألن وراثـة الـسلوك الذي الوسط البيئي ،

 . )٣( أو يف مراحل النمو ،اجلنني حال التخلق

 :        ءًالـسلوك اإلنـساين عمومـا يمكن ترجيح القول بعدم خضوع الفعـل و

للوراثــة، فالــسلوك هــو ثمــرة، ونتيجــة الفهــم الــواعي، والعقــل الــراجح، مــع التأكيــد عــىل أن 

اإلنسان يولد مزودا باستعدادات كامنـة فيـه، وقـد قـرر القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـرشيفة 

ــدد  ــا لع ــرضهبام وإيرادمه ــسلوك، ب ــل وال ــق يف الفع ــة املطل ــر الوراث ــدام أث ــة انع ــن األمثل م

والـنامذج ألفــراد ال ينطبــق علــيهم تــأثري اجلــني الــوراثي يف الفعــل والــسلوك ،بــل كــانوا عــىل 

                                                        

)  ٥٢٢٥(بـــرقم ) ٣٥٧ / ٤(يف قبلـــة الرجـــل / األدب ب/  ســـننه كداود يف رواه أبـــو)  ١(

،  )٢٧٥/ ٥(» كــان ينــزل البــرصة«  زارع العبـدي _الــزاي/ والطـرباين يف املعجــم الكبــري ب

 .، وصححه األلباين)٥٣١٣(حديث رقم 

 .١٧٢عابد توفيق اهلاشمي ص : مدخل إىل التصور اإلسالمي لإلنسان واحلياة : انظر)  ٢(

  .١٩٦الدغيش ص : األساس الفطري يف الرتبية اإلسالمية :  انظر ) ٣(



  

)٤٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ابـن أيب البـرش القاتـل، وابـن النبـي : النقيض من ذلك ، وإليك بعض هذه األمثلة  إمجاال منها 

 وأبــو - ملسو هيلع هللا ىلص-نــوح الكــافر، وأبــو اخلليــل إبــراهيم املــرشك  ،وأبــو طالــب عــم رســول اهللا 

، وابـن رأس النفـاق عبـد اهللا بـن أيب ابـن سـلول الـذي -كـرم اهللا وجهـه-ليفة الراشد عيلاخل

 .)١(-صىل اهللا عليه وسلم–كان من أكابر صحابة رسول اهللا 

 :  وأما تفصيل ذلك فيمكنني تقسيم هذه النامذج إىل ما ييل

أو :آن اا  ورد             :  
ًواتـل علـيهم نبـأ ابنـي آدم بـاحلق إذ قربـا قربانـا : يف قوله تعـاىل  الوارد   نبأ ابني آدم -١ ََ َ َ ْ َ َ َْ َّ َ ْ ْ ُْ َ ْ َ ُِ ِّ َْ ِ َ َْ ِ

َفتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخـر قـال ألقتلنـك قـال إنـام يتقبـل اهللاَُّ مـن املتقـني 
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ُ َ َ ُُْ َ َْ َّ َ َّ َ َ ْ ُِّ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ََ ُ ََ َّ ِ َ ََ َ ِ ْ َ

ْلـئن * َ
ِ َ

َّبسطت إيل َ ِ َ ْ َ َ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليـك ألقتلـك إين أخـاف اهللاََّ رب العـاملني َ
ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََ َِّ ِ َِ َْ َْ ِ ِ َ ِّإين * َ ِ

َأريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكـون مـن أصـحاب النـار وذلـك جـزاء الظـاملني 
ِِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َّ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ َُ ََ ِ ِِ َ َ َُ ُْ َ ْ ِْ ِ ُفطوعـت لـه * ِ َ ََّ ْ َ َ

ُنفسه ُ ْ َ قتل أخيه فقتله فأصبح مـن اخلـارسين َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َ َ ََ ََ َْ*]  يقـول ] . ٣٠ -٢٧اآليـات: سـورة  املائـدة

ُفطوعت له نفسه: الشيخ الشعراوي تعليقا عىل قوله تعاىل ُ َ َُّ ْ َ َ ْ َ َ: " ّإنه ال يزال فيـه بقيـة مـن آثـار

رش مـن األخيـار ينحـدر، والـرش ُّالنبوة؛ ألنه قريب من آدم، والتزال املسألة تتـأرجح معـه، والـ

 . )٢("يف األرشار يصعد

إنجـاب  مـن –مـا أوتـى مـن نبـوة ورسـالة  مـع – الـذي مل خيـل -عليه السالم- قصة نوح -٢

–ولد كافر وصفه احلـق سـبحانه بأنـه لـيس مـن أهـل نـوح، بـل األوىل أن يعلـن براءتـه ، قـال 

ــاىل ــال رب إن اب -تع ــه فق ــوح رب ــادى ن ْ ون ِّ ُ َّ ٌ ََّ ِ َ ََ َ ــم ُ ــت أحك ــق وأن ــدك احل ــيل وإن وع ــن أه ــي م ُن َ ْْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ََ َُّ ََّْ َ ِ ِ ِ ِ

َاحلاكمني 
ِ ِ ِقال يا نوح إنه ليس من أهلـك إنـه عمـل غـري صـالٍح فـال تـسئلن مـا لـيس لـك بـه * ْ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ ٌ ََ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ َ َ ُ َّ َّ ُِ َِ َ

َعلم إين أعظك أن تكون مـن اجلـاهلني
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ِّ ِ ٌ ِّقـال رب إين* ْ ِ ِّ َ ِ أعـوذ بـك أن أسـئلك مـا لـيس يل بـه َ ِ ِِ َ ُْ َ َْ َ َُ ََ َ َ َْ

                                                        

 . وما بعدها١٩٥املرجع السابق ص : انظر ) ١(

 ).٣٠٧٨ / ٥(الشيخ حممد متويل : تفسري الشعراوي:   انظر)٢(



 

)٤٣٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َعلم وإال تغفر يل وترمحني أكـن مـن اخلـارسين   َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ ََ َ ْ ْ ٌِ ْ ِ ْ ]   فلـو  ،]٤٧ -٤٥اآليـات : سـورة هـود

 . )١(. كان للجينات الوراثية دور  لكان ابن نوح من الذين آمنوا معه

 : -تعـاىل–ه أو عمه التي أوردها القرآن الكـريم يف قولـه قصة إيراهيم أيب األنبياء مع أبي-٣

ٍوإذ قـال إبــراهيم ألبيــه آزر أتتخـذ أصــناما آهلــة إين أراك وقومـك يف ضــالل مبــني  ِِ ُِ َ َ ُ
ٍ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ً ًَ ََ َ َِّ ِ ِ َِِ ِ ِ ُِ َّْ َ َ َ ِ ]  ســورة

 أن اسـم اسم أبيـه أو لقبـه ،أو عمـه، ألن ثمـة خـالف بـني النـسابني) أزر(فـ ] ٧٤اآلية : األنعام 

ُأتتخذ أصناما آهلةأبيه تارح واالستفهام يف  ِ َّ َ َ للتـوبيخ، أى أتتخـذها آهلـة، وهـي ال تـستحق 

 .)٢(اإلهلية 

م :ا ا ا  ورد    :  
ملا تويف عبد اهللا بن أيب ابن سلول جـاء ابنـه عبـد اهللا بـن عبـد اهللا :   عن ابن عمر، قال- ١

 اهللا عليه وسلم، فـسأله أن يعطيـه قميـصه يكفـن فيـه أبـاه، فأعطـاه ثـم إىل رسول اهللا صىل

 عليـه، فقـام عمـر فأخـذ بثـوب رسـول ليصيل- ملسو هيلع هللا ىلص-اهللا سأله أن يصيل عليه؟ فقام رسول 

                                                        

ً  رضب اهللاَُّ مـثال  : - تعـاىل -قد يعرتض عىل ذلك بام ورد يف سورة التحريم مـن قولـه ) ١( َ َ َ َ َ

َللذين ك َ
ِ ْفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا حتت عبدين من عبادنـا صـاحلني فخانتامهـا فلـم َِّ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُُ َ َ ُِ َِ ِ ِ ِ ٍ

ْ ْ َ َِ ََ َ َ ٍ َْ َ َ َ

َيغنيا عنهام من اهللاَِّ شيئا وقيل ادخال النار مع الـداخلني  ُِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َُ ً َ ْ]  فإنـه يفهـم منـه تـأثري ]  ١٠: التحـريم

 .  كانت أمه كافرةوح اجلني الوراثي ألن ابن ن

 حـال - عـز وجـل -بأن اآلية يف حقيقتهـا ال تـدل عـىل ذلـك فقـد  مثـل اهللا : وجياب عن ذلك 

الكفار يف أهنم يعاقبون عىل كفرهم وعداوهتم للمؤمنني بال حماباة وال ينفعهم مـع عـداوهتم 

ًلكـافر نبيـا هلم ما كان بينهم من النسب واملـصاهرة  حتـى وإن كـان املـؤمن الـذي يتـصل بـه ا

بحال امرأة نوح وامرأة لوط ملا نافقتا وخانتا الرسولني بإفشاء أرسارمهـا فلـم يغـن الرسـوالن  

 / ٣تفـسري النـسفي : انظـر.   من عـذاب اهللا - بحق ما بينهام من الزواج والعرشة -عن املرأتني

٥٠٨.  

 .) ٢٨٩ / ٣( تفسري ابن كثري ،)٥١٥ / ١(تفسري النسفي  : انظر) ٢(



  

)٤٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يا رسول اهللا أتصيل عليه وقد هنـاك اهللا أن تـصيل عليـه؟ فقـال رسـول :  ، فقال- ملسو هيلع هللا ىلص - اهللا 

م ْاس:  إنام خريين اهللا فقال" : - ملسو هيلع هللا ىلص - اهللا  ستغفر هل م إن ت ستغفر هل م أو ال ت ْتغفر هل ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُـْ َ ُـ َ ُـ َِ ِ ِْ ْ َْ َـ َ َـ َْ ِ ْ َ

ًسبعني مرة  َّ َ ََ
ِ

ْ ] إنـه منـافق، :  قـال"، وسـأزيده عـىل سـبعني ] ٨٠مـن اآليـة : سورة التوبة

دا : فأنزل اهللا عز وجل-  ملسو هيلع هللا ىلص- فصىل عليه رسول اهللا  نهم مـات أب ً وال تصل عىل أحد م َـ َ َ َ ََ ََ ْ ُْ ُ
ِـ ٍ ِّ

ُوال تق َ ِم عىل قربه َ ِ ْ ََ ْ ] ١(] ٨٤من اآلية : سورة التوبة(.         

إن ابــن أخيــك قــد آذانــا يف نادينــا ومــسجدنا، :  أن قريــشا حــني قالــت أليب طالــبمــا ورد -٢

كـذا : يابن أخـي إن قومـك قـد جـاءوا إيل فقـالوا: فقال- ملسو هيلع هللا ىلص-فاهنه عنا، بعث إيل رسول اهللا 

أنـه - ملسو هيلع هللا ىلص-فظـن رسـول اهللا . ي من األمر ما ال أطيـقوال حتملن، وكذا، فأبق عيل وعىل نفسك

يا عم لو وضـعوا الـشمس يف يمينـي والقمـر يف ": قد بدا لعمه بداء وأنه خاذله ومسلمه، فقال

، ثـم اسـتعرب )٢( " مـا تركتـه- حتـى يظهـره اهللا أو أهلـك فيـه-شاميل عـىل أن أتـرك هـذا األمـر

: أقبـل يـابن أخـي، فأقبـل إليـه فقـال:  فقـال، فلام وىل ناداه أبو طالب،ثم قام- ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهللا 

 .اذهب فقل ما أحببت فواهللا ال أسلمك أبدا

 ـــــــــ :ثم قال أبو طالب يف ذلك شعرا

 ّحتى أوسد يف الرتاب دفينا... واهللا لن يصلوا إليك بجمعـــــــــــــــــــــــــهم 

 ّفلقد صدقت وكنت ثم أمينا... فامض ألمرك ما عليك غضاضة 

 من خري أديان الربية دينــــــــــــا... رضت ديـــــــــــــــنا قد عرفت بأنــــــه وع

                                                        

الكفـن يف القمـيص الـذي يكـف / اجلنائز ب/ رواه البخاري يف  صحيحه ك:  متفق عليه )١(

فـضائل / ، ومسلم يف صحيحه ك )١٢٦٩(برقم ) ٧٦/ ٢(أو ال يكف، ومن كفن بغري قميص 

 ).٢٤٠٠( برقم ١٨٦٥/ ٤من فضائل عمر ريض اهللا تعاىل عنه / الصحابة  ب

 ).٦٦مة ص املقد(أورده البيهقي يف دالئل النبوة )  ٢(



 

)٤٣٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(لوجدتني سمحا بذاك مبينــــا ... ّلوال املالمة أو حذاري سبــــــــــــــــــــــــــــة 

وحمل الشاهد يف أبيات أيب طالب يكمـن يف البيـت األخـري يف بيـان علـة عـدم إذعانـه بـدين 

 ، وهي املالمة أو رضار املسبة، وهذا يدل بام ال يـدع جمـاال للـشك عـىل - ملسو هيلع هللا ىلص-مد حم

 . عدم تأثري الوراثة يف كفرهو، هكامل اختيار

ْ كـل نفـس بـام كـسبت :  -عـز اسـمه –قولـه : ويؤكد ذلك أيضا نصوص رشعية كثـرية منهـا َ َُ َ ِ ٍ ْ َ ُّ

ٌرهينة  َ ِ
َ ] وقوله  ]٣٨اآلية : سورة املدثر ،كـل ا ُّ ٌمـرئ بـام كـسب رهـني ُ

ِ
َ َ َْ َ ِ ٍ ِ ] سـورة الطـور :

 ].٢١من اآلية 

عىل أن اهللا ال يظلم أحدا بمعاقبته بغـري مـا جنـت يـداه، متفـق عـىل أنـه  هاتان اآليتانقد دلت  ف

ىف عقاب الدنيا قد يؤخـذ الـربىء بـسبب معـصية غـريه أما يوم القيامة عند احلساب واجلزاء، 

لزلزال بسبب شـيوع املعـاىص، كـام ىف حـديث عائـشة عندما جيىء عقاب عام كاخلسف وا

ــا – ــي -ريض اهللا عنه ــال- ملسو هيلع هللا ىلص- أن النب ــن ": ق ــداء م ــانوا ببي ــإذا ك ــة، ف ــيش الكعب ــزو ج  يغ

ومنــه مــا جــاء ىف بعــض )٢("األرض خيــسف بــأوهلم وآخــرهم ثــم يبعثــون عــىل قــدر نيــاهتم 

ــة،  ــا(األدعي ــسفهاء من ــام فعــل ال ــذنا ب ــذ)ال تؤاخ ــريهم يؤاخ ــاء وغ ــائهم ، فاألبن ــذنوب آب ون ب

وجمرميهم إذا كثر الفساد، وذلك ىف عقاب الـدنيا، وسـيعوض اهللا األبريـاء خـريا ىف اآلخـرة، 

واآلباء إذا كانوا جمرمني رست العدوى إىل أوالدهـم بالتقليـد واملحاكـاة، وكـرههم النـاس 

                                                        

ــر)  ١( ــبالء: انظ ــالم الن ــري أع ــذهبي : س ــوي )٢١١ / ١(ال ــدح النب ــعراء امل ــالم ش ــم أع ، معج

 .٥٥ص

) ٦٦ / ٣/ (البيــوع بــام ذكــر يف األســواق/ رواه البخــاري يف  صــحيحه ك: متفــق عليــه ) ٢(

اخلـسف بـاجليش الـذي / الفـتن وأرشاط الـساعة ب/ ، ومسلم يف صحيحه ك)٢١١٨( برقم

 .٢٨٨٤ يؤم البيت رقم



  

)٤٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مــا لكــراهتهم آلبــائهم، فــشؤم معــصية آبــائهم يلحقهــم ىف معــامالت الــدنيا طوعــا أو كرهــا، أ

 .)١(األعامل، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة 
  

ا ا :  تا   ا   ا ا اا
ا.  

  :و ن
  

  اا ا  أد  و وع: ا اول 
  س ا: اع اول 

مصدر للفعل قاس يقيس قيسا وقياسا، بمعنى تقـدير يشء بـيشء أو املـساواة، : لغة اس

 .)٢( فالن ال يقاس بفالن: يقال

هو إثبات مثـل حكـم معلـوم يف معلـوم آخـر، الشـرتاكهام يف علـة احلكـم عنـد :وا

  .)٣(املثبت

 مــا الوصــف الظــاهر املنــضبط املناســب للحكــم بتحقيــق مــصلحة للعبــاد إ: هــي )٤(وا

                                                        

األبنـاء :حتـت عنـوان ) برتقـيم الـشاملة آليـا(، ١٤ / ١٠فتاوى دار اإلفتاء املرصية : انظر ) ١(

 .عطية صقر: الشيخ: وذنوب اآلباء 

 .٤٢٣ص الفيومي : ، املصباح املنري ٥/٤٠ابن فارس : ة مقاييس اللغمعجم ) ٢(

 .٣٠٣ /١إلسنوي يف رشح منهاج الوصول للبيضاوي ا: هناية السول ) ٣(

 :، فعرفوها بتعريفات عدة، منهااختلف  األصوليون يف تعريف العلة) ٤(

أي أن العلـة مـؤثرة يف احلكـم بـذاهتا ال بجعـل الـشارع هلـا، وهـذا .  أهنا هـي املوجـب للحكـم بـذاهتا-١

ــة وصــف ذايت ــاء عــىل قاعــدهتم يف التحــسني والتقبــيح العقليــني، وأن العل ــة بن  ال يتوقــف ًمــذهب املعتزل

 . عىل جعل جاعل

َواعرتض عليه بأن جعل العلل موجبة بذاهتا يؤدي إىل الـرشك يف األلوهيـة، فـإن املوجـب يف احلقيقـة هـو  ِ ُ ْ

 .. اهللا تعاىل



 

)٤٣٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ّمنفعة أو بدفع مرضة بجلب
)١(. 

س ا اد :ِّما رصح فيه بذكر العلة اجلامعة بني األصل والفرع ُ)٢(.  

فإذا علم املجتهد علة احلكـم املنـصوص عليـه، بأحـد الطـرق التـي يتوصـل هبـا إىل معرفـة 

                                                                                                                                        

ــاىل-٢ ــاب اهللا تع ــب للحكــم بإجي ــي املوج ــاىل ال .  أهنــا ه ــل اهللا تع ــم بجع ــؤثرة يف احلك ــة م أي أن العل

 .بذاهتا

 . أي أهنا مشتملة عىل حكمة مقصودة للشارع من رشع احلكم.  احلكم أهنا الباعث عىل ترشيع-٣

َواعرتض عليه ِ ُ ً بأنه يستلزم نسبة الغرض إليه سبحانه وتعـاىل، وهـو حمـال عليـه؛ألن مـن فعـل فعـال لغـرض :ْ

ً حـصوله، وإال مل يكـن غرضـا، وإذا كـان عـدمفال بد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنـسبة إليـه أوىل مـن 

ًرض أوىل، وكــان حــصول تلــك األولويــة متوقفــا عــىل فعــل ذلــك الفعــل، كــان حــصول تلــك حــصول الغــ

األولويـة هللا تعـاىل متوقفــة عـىل الغـري فتكــون ممكنـة غـري واجبــة لذاتـه رضورة توقفهـا عــىل الغـري، فيكــون 

 . وهو باطل، ًكامله تعاىل ممكنا غري واجب لذاته

ِّ أهنـا هـي املعـرف للحكـم-٤ َ ِ جعلـت اأي أهنــ .ُ
ِعالمـة للحكـم فـإن وجــد املعنـى وجـد احلكـم، وليــست ُ ُِ ُ

 . مؤثرة؛ ألن املؤثر هو اهللا تعاىل

َواعرتض عليه بأن العلة لو كانت أمارة جمردة فالتعليل هبا يف األصل ممتنع لوجهني ِ ُ ْ: 

أنــه ال فائــدة يف األمــارة ســوى تعريــف احلكــم، واحلكــم يف األصــل معــروف باخلطــاب ال بالعلــة : األول

 . تنبطة منهاملس

ِّأن علــة األصـل مــستنبطة مـن حكــم األصـل ومتفرعــة عنـه، فلــو كانـت معرفــة حلكـم األصــل لكــان : الثـاين َُ

ًمتوقفـا عليهـا ومتفرعـا عنهـا وهـو : ، اإلحكــام ٥٨١ صالـسمرقندي : ميـزان األصـول: انظـر .    دور ممتنـع ً

  .١١٣مد مصطفى شلبي صحم: ، تعليل األحكام ٥/١١٢ الزركيش : ، البحر املحيط٢٢٤/آلمدي ا

عبـد . د: ، الوجيز يف أصول الفقه ٢/١٣٤التفتازاين : التلويح عىل التوضيح رشح : انظر) ١(

 .٢٠٣/الكريم زيدان

 ٤/٢٠٩ابن النجار  : ، رشح الكوكب املنري٥/٣٦ الزركيش : البحر املحيط:  انظر) ٢(



  

)٤٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 . ع، قىض بمثل حكم األصل فيه، ثم حتقق من وجود تلك العلة يف الفر)١(كون الوصف علة

  .)٢(وقد اتفق القائلون بالقياس عىل أن قياس العلة حجة

  :و اء ا   ات  ا  اة
إن القول بتأثري اجلينات الوراثية يف فعل املكلف أو عدمـه يلحـق بأصـل، وهـو اإلكـراه التـام 

محـل الغـري عـىل أمـر يمتنـع : ختيـاره ورضـاه، إذ هـو الذي يتحقق فيه إجبار املكلف وعـدم ا

ًعنه، بتخويف يقدر املكره عىل إيقاعه، ويصري املكره خائفا فائت الرضا باملبارشة َ ِ)٣(. 

  ا وقوع الـرضر بانعـدام االختيـار والرضـا عـن الفعـل يف كـل، بـل :   هي وا

ــالف ــه، بخ ــة في ــان احليل ــدم إمك ــرع أوىل لع ــي يف الف ــة يف ه ــوع احليل ــيمكن وق ــل ف  األص

إن اهللا جتـاوز يل عـن » :  - ملسو هيلع هللا ىلص -اخلالص منه، وقـد ثبـت التجـاوز عـن اإلكـراه  يف قولـه 

 .)٤(« أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

وإذا ثبت وجود العلة بني األصل، وهو اإلكراه التام، وبني الفـرع، وهـو القـول بتـأثري اجلينـات 

كلف، فإنه يثبت يف الفرع مثل احلكـم الـذي ثبـت يف األصـل؛ ألن اآليـة الوراثية يف فعل امل

مل يفـصالن بـني « ومـا اسـتكرهوا عليـه»: ﴿إال من أكره وقلبه مطمئن بـاإليامن﴾ واحلـديث: 

أن تـرك االستفـصال : إكراه وإكراه، وعـدم التفـصيل دليـل إرادة الكـل، فقـد تقـرر يف القواعـد 

                                                        

ناسـبة، والـدوران، والـسرب وهي اإلمجاع، والنص الـرصيح وغـري الـرصيح بأقـسامه، وامل) ١(

 /١ : هنايـة الـسول رشح منهـاج الوصـول: انظـر . والتقسيم، والطرد، والشبه، وتنقـيح املنـاط

 . وما بعدها٥/١٨٤ الزركيش :  وما بعدها ، البحر املحيط٣١٩

 .٦٠٢/ ٣ الغزايل : ، املستصفى٣/٢٣٥ اجلويني  : التلخيص يف أصول الفقه:   انظر )٢(

 ٤/٤٨٢البخاري : األرسار كشف :  انظر )٣(

بـــرقم ) ٦٥٩ / ١(طـــالق املكـــره والنـــايس  / الطـــالق ب/رواه ابـــن ماجـــه يف ســـننه ك )٤(

 .، وصححه األلباين) ٢٠٤٣(



 

)٤٣٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١(عموم يف املقاليف مقام االحتامل ينزل منزلة ال

أنه إذا اشـرتك يف القتـل  : )٣(، ورواية عن أمحد)٢(بل ذكر بعض العلامء، وهم احلنفية

ــون، أو  ــالغ وصــبي، أو عاقــل وجمن مكلــف وغــريه، كعامــد ومكــره، أو عامــد وخمطــئ، أو ب

ْأجنبي وأب، فإنه ال يقـتص حتـى ممـن عليـه القـصاص وهـو العامـد، أو  العاقـل، أو البـالغ، أو ُ

 . جنبياأل

  ذ  ابأنه قد اختلط املوجـب للعقوبـة، وهـو فعـل األجنبـي، بغـري املوجـب  : وا

ــق  ــني أزه ــدرى أي الفعل ــون، وال ي ــصبي، واملجن ــئ، وال ــره، واملخط ــل املك ــو فع ْهلــا، وه ُ

 .)٤(الروح، فأورث ذلك الشبهة، والقصاص عقوبة تندرئ بالشبهات

 مع اب: اة ا  
با: واهلمـزة والـسني والتـاء . مأخوذ من الـصحبة، وهـي املالزمـة واملالينـة:لغة

 . طلب الصحبة: تدل عىل الطلب، فيكون معنى االستصحاب

ًإذا متـسكت بـام كـان ثابتـا، كأنـك جعلـت تلـك احلالـة مـصاحبة غــري : واستـصحبت احلـال

 .)٥(مفارقة

 يف الزمـان الثـاين، بنــاء عـىل ثبوتـه يف الزمــان األول، هــو احلكـم بثبـوت أمــر :وا ً

                                                        

،  فواتح الرمحـوت )٩٣/ ٣٤(، ونفس املرحع )٣٨/ ٢٤(الرسخيس، : املبسوط : انظر) ١(

 ).٢٩١: ص(الشنقيطي : ، مذكرة يف أصول الفقه )١/٦٧(األنصاري ، : رشح مسلم الثبوت 

 ٢٦/٩٣ الرسخيس : املبسوط:   انظر)٢(

 ١١/٤٩٦ابن قدامة  : املغني:   انظر)٣(

 ١١/٤٩٦ابن قدامة  : ، املغني٢٦/٩٣الرسخيس  : املبسوط:  انظر)٤(

 ١١٠ ص الفريوز آبادي : ، القاموس املحيط٢٧٣ ص الفيومي : املصباح املنري:   انظر)٥(



  

)٤٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(لفقدان ما يصلح للتغيري

  ً؛ ألن املـستدل جيعـل احلكـم الثابـت يف املـايض مـصاحبا للحـال، أو جيعـل و

 .)٢(ًاحلال مصاحبا لذلك احلكم

      نا ا ة ؛ فمنهم قسمه إىل قسمني، ومـنهم مـن أوصـله إىل سـتو

 :)٣( : ، لكن هذه األقسام يمكن تداخل بعضها يف بعض، فيكون حاصلها كام ييل 

وهو الذي عـرف العقـل نفيـه بالبقـاء عـىل : استصحاب العدم األصيل، أو الرباءة األصلية -١

 .العدم األصيل، كنفي وجوب صالة سادسة، وصوم شوال

عنـد وجـود استصحاب الوصف املثبت للحكـم الـرشعي حتـى يثبـت خالفـه، كامللـك  -٢

 .سببه من بيع أو إرث، فإنه يثبت حتى يوجد ما يزيله 

 .استصحاب حال اإلمجاع يف حمل اخلالف -٣

إمجاع العلامء عىل صحة صالة املتـيمم الـذي مل جيـد املـاء، فـإذا رأى املـاء أثنـاء : ومثاله

 .صالته، فهل يستصحب اإلمجاع ويتم صالته، أم تبطل صالته ويستأنفها بالوضوء؟

 .)٤( لف األصوليون يف حجية االستصحاب عموما، إال أن اجلمهور اعتربوه حجةوقد اخت

العـدم (أو ) الـرباءة األصـلية(  وقد اعترب بعض األصـوليني عـدم الـدليل عائـدا باملـستدل إىل 

َ، وهو أحد أنواع االستصحاب، ولذلك فرع بعض األصوليني قاعدة )األصيل َّ  ) عدم الدليل(َ

                                                        

  .٣/٣٧٧لبخاري عالء الدين ا: ، كشف األرسار ١/٣٦١ اإلسنوي:  هناية السول:  انظر)١(

   ٣/٣٧٧لبخاري ا: كشف األرسار :  انظر)٢(

   . وما بعدها٨/٣٧٥٤املرداوي : رشح التحريرالتحبري :   انظر)٣(

 ابـن النجـار: ، رشح الكوكـب املنـري ٨/٣٧٥٥ املرداوي :  رشح التحرير التحبري:   انظر)٤(

٤/٤٠٤ 



 

)٤٣٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .)١()االستصحاب(عىل 

ــات ) عــدم الــدليل(   فعمــال باالستــصحاب مــن خــالل قاعــدة  يف جانــب القــول بتــأثري اجلين

الوراثية يف فعـل املكلـف واختيـاره لـه، والـذي يأخـذ بأيـدينا إىل قاعـدة أخـرى متفرعـة عـن  

ــي   ــصحاب، وه ــلية(االست ــة األص ـــدة اإلباح ــطرارية ) قـاع ــري االض ــال غ ــل يف األفع إذ األص

 . )٢(."كونه ثابت بيقني، وال يزول اليقـني إال بيقني مثلـهللمكلف هو االختيار ، ل

  :و امء ا   ات  ا  اة
 أنه إذا كان القول بتأثري اجلينـات الوراثيـة يف فعـل املكلـف خمـالف لألصـل ،إذ األصـل يف 

ل إىل عكـسه حيتـاج إىل  االختيار، ال اإلجبار، والنقـل مـن األصـ- غري اضطراري -أي فعل 

ناقل قوي خال من املعارض، وملا كانـت األدلـة التـي يـشتم منهـا القـول بتـأثري اجلينـات يف 

الفعل كلها  حمل اعرتاض ومناقشة، فال تقوى عىل نقله عن هـذا األصـل إىل غـريه، وبالتـايل 

 .تبقى عىل األصل الذي سبق اإلشارة إليه

                                                        

وهلذا بنى بعضهم هذه املسألة عىل أن االستصحاب هل هـو ": نجم الدين الطويفيقول ) ١(

: انظـر. لـيس بحجـة فعليـه الـدليل: حجة، فال دليل عىل النـايف، وإن قلنـا: حجة أم ال ؟ إن قلنا

 .٣/١٦١الطويف : رشح خمترص الروضة 

 بذاتـه، وال يتناولونـه كان املتقدمون من األصوليني  يعدون اإلباحة األصلية دليال مـستقال )٢ (

ضمن مباحث االستصحاب، واعتربوه من االسـتدالل املرسـل، وأمـا إحلاقـه باالستـصحاب؛ 

فإنه كان من شأن املتأخرين، حمتجني بأن القول باإلباحة األصلية ما هو إال بقاء مـا كـان عـىل 

ب؛ ما كان حتى يرد دليل حكم مغـاير، وذلـك هـو عـني االستـصحاب، وفعـل املتـأخرين أنـس

لوجود القرب والتداخل بني االحتجاج بعدم الـدليل وبـني اإلباحـة األصـلية، واالستـصحاب ، 

، ، ٦/٢١ الزركـيش  :البحـر املحـيط: انظـر. ولذلك كـان مـن املناسـب جعلهـا دلـيال واحـدا

 .٧حممد سعيد عبدربه ص. د.أ: بحوث يف األدلة املختلف فيها عند األصوليني 



  

)٤٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ع ان: اة ا  
  

 ضـد القـبح ، فاالستحـسان ضـد استفعال من احلسن الذي هـو:   ا  نا

االستقباح ، وهو عد الشىء حسنا ، واحلسن ما يميل إليه اإلنـسان وهيـواه وإن كـان مـستقبحا 

 )١(عند غريه 

ذكر العلامء لالستحسان تعريفات عدة، من أظهرها :وا : 

ــه  ــ« أن ــدول ع ــذا الع ــيض ه ــوى يقت ــه أق ــه، لوج ــا إىل خالف ــن نظائره ــسألة ع ــم يف م ن احلك

 . )٢(»العدول

ًوقد اتفق العلامء عىل أن القول بام يستحسنه اإلنسان ويشتهيه من غـري دليـل أنـه باطـل قطعـا، 

 .)٣(وهذا هو الذي أنكره الشافعي رمحه اهللا

 سـنة أو إمجـاع أو قيـاس، أنـه كام أهنم قد اتفقوا عىل أن احلكم بأقوى الدليلني يف كتـاب أو

 .)٤(حجة، وهذا هو االستحسان الذي عناه احلنفية

 .)٥(وهبذا يكون مرجع اخلالف فيه إىل نفس التسمية

 فإنـه  هبـذا املعنـى يعـد بـاطال ؛ ألنـه هبـذا )٦(مـا يستحـسنه املجتهـد بعقلـه : فمن عرفه بأنه 

                                                        

   .١/١٧٤إبراهيم أنيس وآخرين  . د: املعجم الوسيط:    انظر)١(

ــر)٢( ــشف األرسار :  انظ ــيح ٤/٨ك ــىل التوض ــويح ع ــا ٢/١٧١ ، رشح التل ــر إلكي ــد ذك ، وق

الزركـيش : البحـر املحـيط: انظـر.  أنه أحسن ما قيل ىف تعريفـه- فيام نقله عنه الزركشى-: اهلراسى 

٦/٩١.   

: ، اإلحكـام ٦٨٧ ص البـاجي: ل ، إحكـام الفـصو٤/٧ البخـاري : كـشف األرسار:   انظر)٣(

 .٦/٨٧الزركيش  : ، البحر املحيط٤/١٦٣آلمدي ا

 .٦٨٨الباجي ص  : ، إحكام الفصول وما بعدها٤/٧ البخاري  : كشف األرسار:  انظر)٤(

 ٦/٨٨ الزركيش : ، البحر املحيط٤/١٦٤آلمدي ا: اإلحكام :   انظر)٥(

   .١/٢٧٤الغزاىل : املستصفى :    انظر)٦(



 

)٤٤٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ه دليـل يـستند إليـه مـن كتـاب، إىل عقل املجتهد دون أن يكون ل –وهو دليل رشعى  –يرجع 

أو سنة، أو إمجاع، أو قياس،وهو بـذلك قـول ىف الـدين بـاهلوى والتـشهى ، وهـو باطـل عنـد 

 .)١(اجلميع 

 :أ ان

االستحـسان : عـدة أنـواع هـي ينقسم االستحسان بحسب الدليل الـذي يثبـت بـه إىل 

، واالستحـسان بالـرضورة، بالنص ،واالستحسان باإلمجـاع، واالستحـسان بالقيـاس اخلفـى

 .واالستحسان بالعرف 

  .ان : واي    اع اول

ًأن يرد نص يف مسألة يتضمن حكام بخالف احلكم الكـيل الثابـت بـدليل : ومعناه

، فيعــدل املجتهــد عــن حكــم املــسألة إىل حكــم آخــر عمــال بــالنص الــذي يقتــىض هــذا عــام

 .يشمل مجيع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرهاالعدول ، فهذا النوع 

 ل ذقوله تعاىل:و  :  من بعد وصية يويص هبا أو دين ٍ ْ َ ُ ََّ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ]  من :  سورة النساء

مرشوعية الوصية، ومقتىض القيـاس عـدم جوازهـا؛ ألهنـا فهذا نص يف ، ] ١١اآلية 

لكه بعد موته، إال أهنا استثنيت من متليك مضاف ملا بعد املوت، وامليت ال يم

 .)٢(تلك القاعدة العامة باآلية السابقة

  :و اء ا   ات  ا  اة
يمكن التطبيق عىل ما سـبق بيانـه مـن القـول بعـدم تـأثري ااجلينـات الوراثيـة يف إرادة املكلـف 

ن احلكــم بـذلك يعـد اســتثناء مـن القاعــدة للفعـل بأنـه يعــد مـن قبيـل االستحــسان بـالنص، فـإ

املقررة التى تقىض بتأثري اجلينات الوراثية يف اجلانب اجلسامين لإلنـسان مطلقـا، وال شـك 

                                                        

 .٥٩ حممد سعيد عبد ربه صـ . د.أ: بحوث ىف األدلة املختلف فيها : انظر   )١(

 . وما بعدها٤/٥لبخاري ا: ، كشف األرسار ٢/٢٠٢أصول الرسخيس :   انظر)٢(



  

)٤٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يف أن الفعل اإلنساين مرتبط بأعضائه، فقد ورد  يف الـرشع نـصوص كثـرية يفهـم منهـا ذلـك، 

 :  ومن تلك النصوص ما ييل 

َعن موسى بـن عـيل بـن ر-١ َ ُِ ْ َ ِّْ
َّبـاٍح، عـن أبيـه، عـن جـده، أن النبـي ِ ِ َِّ َِّّ َ َِ ِ

َ ْ َ ْ َ ُقـال لـه- ملسو هيلع هللا ىلص-َ َ َ َمـا ولـد «: َ ِ
ُ َ

َلك؟ َقال» َ َيا رسول اهللاِ وما عسى أن يولد يل؟ إما غالم وإما جارية قال: َ ََ ٌ َِ َّ ٌ َّ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ َ َِ َِ َُ َ ْ ُفمـن يـشبه؟«: َ ِْ ْ ُ َ َقـال» َ َ :

َّمــا عــسى أن يــشبه؟ إمــا أمــه وإمــ َّ َّ ُ َ َِ َِ ُ َ َُ َِ ْ َا أبــاه، فقــال لــه النبــي صــىل اهللاُ عليــه وســلمْ َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ ُ ُ َ
ِ ِ َّ َ َ َ َّ مــه ال تقــولن ": َ َْ ُ َ َ َ

َكذلك، إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحـرضها اهللاُ عـز وجـل كـل نـسب بيـنهام وبـني آدم،  ْ ْ َ َّ َّ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َُ ََ ُ َّ ْ َ ُّ ٍَ َ َ َِّ َّ َ ََ ِ ِِ َ َِ َِ ْ َّ َ

ــة يف ــذه اآلي ــرأت ه ــا ق ِأم َ ََ َ َْ ِ ِ
َ َ ْ ــلَ ــز وج ــاب اهللاِ ع َّ كت َ َ َ ََّ َ ِ : ــك ــاء ركب ــا ش ــورة م َيف أي ص َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ ِ ]  ــورة س

 فهذا احلديث الرشيف يشري إىل أن الوراثـة تتحـدد مـع تكـوين اجلنـني، )١( ] ٨اآلية : االنفطار

ّوأهنا ال تقف عند حد األبـاء ،مـع أن التقـدير الـوراثي عـىل مـستوى اجلينـات مل يكتـشف إال 

 .)٢(القرن العرشينيف مطلع 

 اقبـضها - ملسو هيلع هللا ىلص -ملـا تالعنـا قـال رسـول اهللا ": ما روي عن العباس سهل عن أبيـه، قـال-٢

إليك حتى تلد، فإن تلده مثل وحره، فهو ألبيه عويمر الذي انتفى منـه، وإن تلـده أسـود اللـسان 

ــويمر ــال ع ــه، ق ــى ب ــذي يرم ــسحامء الرجــل ال ــن ال ــو الب ــشعر، فه ــه : وال ــت ب ــه أتي ــام ولدت فل

استقبلني مثل الفروة السوداء، ثم أخذت بلحييه، فاستقبلني لسانه مثـل التمـرة، فقلـت صـدق ف

 .)٣("اهللا ورسوله

                                                        

ُّ رباح اللخمي -الراء / أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ب) ١( َ
ِ ْ َّ ُ ٍّجد موسـى بـن عـيل«َ

ِ
َ ْ َِ َ ُ ُّ «)٥ 

 .٤٦٢٤: برقم  ) ٧٤/ 

عبــدالرمحن : الوراثــة والتكــاثر البــرشي يف ضــوء القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة : انظــر)  ٢(

 ٦١صـالح أمحـد رضـا  ص :  وما بعدها ، اإلعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة ٩٥الرفاعي ص

 . ٢٧حممد عيل البار ص . د: وما بعدها ، الوجيز يف علم األجنة القرآين

 .وصححه األلباين) ٥٧٣٤( حديث رقم ١٢٨/ ٦الكبري رواه الطرباين يف املعجم )  ٣(



 

)٤٤٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 فهذا احلديث الرشيف يؤكد انتقال الـصفات اجلـسدية مـن اآلبـاء إىل األبنـاء، لكـون املـرأة 

 .)١(ًولدت غالما بصفات مشاهبة للرجل الذي اهتمت به

 يـا رسـول اهللا ولـد يل غـالم ":- ملسو هيلع هللا ىلص -ًرجال أتى إىل النبـي   ما روي عن أيب هريرة أن -٣

هـل فيهـا مـن : ُمحـر، قـال:  قـال"هل لك من إبل؟ قال نعم، قـال فـام ألواهنـا؟": أسود فقال

 فلعـل هـذا نزعــة ":لعلــه نزعـة عـرق، قــال:  قـال"فــأنى ذلـك؟":  قـال"نعـم:  قـال"أورق؟ 

 .)٢("عرق

مثـل اللـون تنتقـل بالوراثـة مـن األجـداد إىل فاحلديث الـرشيف يؤكـد أن الـسامت اجلـسدية 

ــول  ــد رضب الرس ــدين، وق ً مثــاال واقعيــا - ملسو هيلع هللا ىلص -األحفــاد، حتــى وإن مل تظهــر يف الوال ً

لألعرايب الناكر للون ابنـه الـذي ال يـشبهه، وهـذا مـا أكدتـه األبحـاث العلميـة مـن أن تـأثريات 

 .)٣(وإن نزلواالوراثة يف اخلصائص املوروثة تنتقل من األجداد إىل األحفاد 

وجتدر اإلشـارة إىل أن هـذا احلـديث يعـد مـن أرصح األدلـة ىف إثبـات القيـاس حيـث قـاس 

هذا الولد األسود الذي خيالف لونـه لـون أمـه وأبيـه عـىل أوالد اإلبـل احلمـر - ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

                                                        

ــعي: انظــر) ١( ــائي الوض ــه اجلن ــرشيعة اإلســالمية والفق ــود إىل اجلريمــة يف ال . د: ظــاهرة الع

 وما بعدها ، أثر الوراثة والبيئـة يف بنـاء الشخـصية اإلنـسانية يف الـسنة النبويـة ١١٨السامك ص 

 .وما بعدها ١٤أحالم مطالقة صعامد الرشيفني، و:  والفكر الرتبوي املعارص

 .سبق ختريج هذا احلديث)  ٢(

عبــد الــرمحن : الوراثــة والتكــاثر البــرشي يف ضــوء القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة: انظــر)  ٣(

حممـد عــثامن شــبري .  ومــا بعـدها ، موقــف اإلسـالم مــن األمـراض الوراثيــة د٩٤الرفـاعي  ص

أمحـد .د:  اإلسالمية والفقه اجلنائي الوضعي ، ظاهرة العود إىل اجلريمة يف الرشيعة١/٣٣٤

، أثــر ٦٢صــالح أمحــد رضــا ص . د: ، اإلعجــاز العلمــي يف الــسنة النبويــة ١١٧الــسامك ص 

 .١٤عامد الرشيفني ، وأحالم مطالقة ص: الوراثة والبيئة يف بناء الشخصية اإلنسانية 



  

)٤٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١( "فلعل هذا نزعه عرق: يكون فيها األورق، وقال فيه عليه الصالة والسالم

 - ملسو هيلع هللا ىلص -جـاءت أم سـليم إىل النبـي ":  قالـت- ريض اهللا عنهـا -سـلمة  ما روي عـن أم -٤

يا رسول اهللا، إن اهللا ال يستحي مـن احلـق، فهـل عـىل املـرأة مـن غـسل إذا احتلمـت، : فقالت

يـا رسـول اهللا، أوحتـتلم : ، فقالت أم سلمة" نعم إذا رأت املاء": - ملسو هيلع هللا ىلص -فقال رسول اهللا 

  .)٢(ا ولدها؟ تربت يداك، فبم يشبهه":املرأة؟ فقال

 وهـي كلمـة مطلقـة "فبم يـشبهها ولـدها" -ملسو هيلع هللا ىلص -وحمل االستدالل يف احلديث يف قوله 

يف كل ما يكون فيه الشبه الذي يكون بني الولد وأمه، الـذي قـد يكـون يف الـسامت اجلـسدية 

الظـاهرة مــن طــول، وقــرص، وشــكل، ولــون، وقــد يكــون يف الــصفات واخلــصائص العقليــة، 

 .)٣(والسلوكية 

 ذات يـوم - ملسو هيلع هللا ىلص -ّدخل عـيل رسـول اهللا ":  قالت- ريض اهللا عنها -ا روي عن عائشة م-٥

ً أمل تــر أن جمــزرا املــدجلي نظــر آنفــا إىل زيــد بــن ":ًمــرسورا، تــربق أســارير وجهــه، فقــال

 .)٤("هذه األقدام بعضها من بعض: حارثة، وأسامة بن زيد، فقال

سدية غـري واضـحة للنـاس ال تظهـر إال فاحلديث الرشيف يدل عىل تأثري الوراثة يف صفات ج

 ريض -للخرباء واملتخصصني، فقد كان هناك اختالف يف اللون بني أسـامة، وبـني أبيـه زيـد 

                                                        

 ).٢٩٦: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر)  ١(

، حـديث ٢٥١/ ١وجوب الغسل عىل املـرأة، / احليض ب/ ه مسلم يف صحيحه كروا)  ٢(

 ).٣١٤(، )٣١٣(رقم 

عـامد الـرشيفني ، وأحـالم مطالقـة : أثر الوراثة والبيئـة يف بنـاء الشخـصية اإلنـسانية : انظر)  ٣(

، علــم ١٥٧عبداحلميــد الزنــايت  ص : ، أســس الرتبيــة اإلســالمية يف الــسنة النبويــة ١٥ص

 .وما بعدها٢٦ مكرم ضياء شكارة ص:الوراثة 

ــحيحه ك)  ٤( ــسلم يف ص ــاع ب/ رواه م ــد، / الرض ــائف الول ــاق الق ــل بإحل ، ١٠٨٢/ ٢العم

 ).١٤٥٩(حديث رقم 



 

)٤٤٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 عرف العالقـة بيـنهام مـن خـالل النظـر إىل - جمزرا املدجلي- )١(، ولكن القائف-اهللا عنهام 

 .)٢(القدمني

يـة منهـا والتقريريـة باسـتثناء احلــديث القول –أن النـصوص النبويـة الــسابقة : وخالصـة القـول 

أن اجلينـات الوراثيـة  هلـا دور وتـأثري مطلـق شـائع يف :  قد أكدت عىل قاعدة مفادهـا -الثاين

فـبم يـشبهها " -ملسو هيلع هللا ىلص -جنسه لكل ما  يدل عليه الشبه الذي يكـون بـني الولـد وأمـه يف قولـه 

ــواء يف الــسامت اجلــسدية الظــاهرة "ولــدها ــالطول، والقــرص، والــ:  س شكل، واللــون، ك

وكذلك أيضا الصفات واخلـصائص العقليـة، والـسلوكية، ومقتـىض ذلـك أن يكـون للجينـات 

أيضا دورها وأثرها يف فعل املكلف وسلوكه، نظرا لالرتبـاط الوثيـق بيـنهام، لكنـا عـدلنا عـن 

هـو قولـه : ذلك استحسانا بالنص، وهذا النص الذى ساق إىل العدول باملـسألة عـن نظائرهـا

َ  من اهتدى فإنام هيتدي لنفسه ومن ضـل فـإنام يـضل عليهـا وال تـزر وازرة وزر  : -تعاىل – َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ ٌ ِ ِ َ َ ْ َ َْ ُّ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ َِ َْ ْ َ ِ

ًأخرى وما كنا معذبني حتى نبعث رسوال  ُ َ َُ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ُ َْ ِ ِّ ُ]  ومـا يف معنـاه مـن  ] ١٥اآليـة : سـورة اإلرساء ،

تأثم نفس بإثم نفس أخـرى غريهـا، ولكنهـا تـأثم بإثمهـا آيات وأحاديث أخرى تدل عىل أنه ال 

 .)٣(هي، وعليه تعاقب 

                                                        

قافــة ) ج(هــو الـذي يتتبــع اآلثـار، ويعرفهــا ويعــرف شـبه الرجــل بأخيـه وبأبيــه ) : القـائف) (١(

نـسب املولـود بـالنظر إىل أعـضائه التعرف عـىل : بكرس القاف ومعناها: واملصدر منه القيافة

، الوراثـة والتكـاثر ) ٣٧٣: ص(وقنيبـي ، قلعـة جـي : معجم لغة الفقهـاء: انظر. وأعضاء والده 

 . وما بعدها٩٤عبدالرمحن الرفاعي  ص: البرشي يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

ثر الوراثة والبيئـة يف ، أ١/٣٣٤حممد شبري . موقف اإلسالم من األمراض الوراثية د: انظر) ٢(

 .١٦عامد عبداهللا الرشيفني، وأحالم حممود مطالقة  ص: بناء الشخصية اإلنسانية 

 ).  ٢٨٦ / ١٢(جامع البيان = تفسري الطربي : انظر ) ٣(



  

)٤٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اع اا  :راا  ة  
  

ا  ا   : بفتح السني يطلق ويراد به احلاجز، يقال لكل حـاجز بـني شـيئني

 .)١( ّسد

راواا   :،٢( وهي الوسيلة إىل اليشءمجع ذريعة( . 

 .إغالق الوسائل ومنعها:  بمعناه اإلضايف لغة فسد الذرائع

منع األمر الذي ظاهره اجلواز، إذا قويت التهمـة يف التطـرق هبـا : و اح 

 .)٣(إىل املمنوع

يرتكــز حــول وســد الــذرائع مقــصد تــرشيعي عظــيم اســتفيد مــن اســتقراء أحكــام الــرشيعة، و

ًترصف مباح يف األصل قد احتفت بـه ظـروف معينـة جعلتـه وسـيلة إىل أمـر حمظـور رشعـا،  ً

 .)٤( -رمحه اهللا  –فهو أحد أرباع التكليف عىل حسب تعبري ابن القيم 

 و راا أ: 

كـاملنع مـن زراعـة : قسم جممـع عـىل عـدم سـده: ينقسم العمل بسد الذرائع إىل ثالثة أقسام

كاملنع من سب األصـنام عنـد مـن يعلـم : لعنب خشية اختاذه مخرا، وقسم جممع عىل سدها

مثـل بيـوع اآلجـال، كمـن بـاع سـلعة بعـرشة : أنه يسب اهللا تعـاىل حينئـذ، وقـسم خمتلـف فيـه

 .)٥(ًدراهم إىل شهر ثم اشرتاها بخمسة نقدا 

  :كام تنقسم الذرائع من حيث إفضائها إىل املفاسد إىل أربعة أقسام

                                                        

 .٣/٦٦ابن فارس : مقاييس اللغة معجم :  انظر)١(

 .)٣١١ / ١ (الوسيط املعجم .١٧٤الفيومي ص  : املصباح املنري: انظر) ٢(

 .٤/٤٣٤ابن النجار  :  ، رشح الكوكب املنري٦٨٩ص الباجي : إحكام الفصول : انظر) ٣(

 ).٣/١٥٩(ابن القيم : إعالم املوقعني : انظر ) ٤(

 .)٣/٤٣٦(القرايف : الفروق: انظر ) ٥(



 

)٤٤٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ذريعـــة موضـــوعة لإلفـــضاء إىل املفـــسدة، كـــرشب املـــسكر املفـــيض إىل مفـــسدة : اول

 .السكر، والزنا املفيض إىل اختالط األنساب

مًذريعة موضوعة للمباح قصد هبا التوسل إىل املفـسدة كمـن يعقـد النكـاح قاصـدا بـه : ا

 . ًحتليل املرأة لزوجها األول الذي طلقها ثالثا

ًضوعة للمباح مل يقصد هبا التوسل إىل املفسدة لكنهـا مفـضية إليهـا غالبـا، ذريعة مو: ا

 . ومفسدهتا أرجح من مصلحتها، كتزين املرأة املتوىف عنها زوجها يف زمن العدة

اذريعة موضوعة للمبـاح وقـد تفـىض إىل املفـسدة ومـصلحتها أرجـح مـن مفـسدهتا، : ا

 . النظر إىل املشهود عليها: ومثاله

م األول قد جاءت الرشيعة بمنعه، إمـا عـىل سـبيل التحـريم أو الكراهـة، وذلـك بحـسب فالقس

والقـسم الرابـع قـد جـاءت الـرشيعة بمـرشوعيته إمـا عـىل . درجته يف املفسدة وال خالف فيه

والقــسامن . ســبيل الوجــوب أو االســتحباب؛ بحــسب درجتــه يف املــصلحة، وال خــالف فيــه

 .)١( والراجح وجوب سدمهاالثاين والثالث مها موضع النزاع،

ومذهب املالكية واحلنابلة ومـن وافقهـم أن سـد الـذرائع دليـل رشعـي تبنـى عليـه األحكـام، 

فمتى أفىض الفعل إىل مفسدة راجحـة أو كـان الغالـب فيـه اإلفـضاء إىل املفـسدة أو قـصد بـه 

 بـسد وذهـب بعـض العلـامء إىل عـدم االسـتدالل. )٢(فاعله اإلفضاء إىل املفسدة وجـب منعـه

ــنهم مل  ــاس؛ ولك ــاع أو قي ــص أو إمج ــرد بمنعهــا ن ــسدة، إال أن ي ــة إىل املف ــذرائع املؤدي ال

 .)٣(يطردوا يف فروعهم الفقهية، بل قالوا يف بعض الفروع باملنع دون بعضها اآلخر 

                                                        

 .وما بعدها) ٣/١٣٦(ابن القيم  : إعالم املوقعني:  انظر) ١(

 ٣(ابـن النجـار : ، رشح الكوكب املنري) ١٩٤ / ٢(ايف القر: رشح تنقيح الفصول :  انظر) ٢(

 /١٧( 

 ) .٣٨٦ / ٤(الزركيش : البحر املحيط يف أصول الفقه : انظر) ٣(



  

)٤٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فاحلاصــل أن أصــل ســد الــذرائع متفــق عليــه يف اجلملــة، وإن اختلــف يف تفاصــيله، ولــيس 

ب املـالكي، وإن قـال بـه مالـك أكثـر مـن غـريه، فأصـل سـد الـذرائع ًالقول به خمتصا باملذه

 .)١(جممع عليه، وإنام النزاع ىف ذرائع خاصة 

  :و اء ا   ات  ا  اة
  ا بـني اعتبـار خـضوع فعـل املكلـف وسـلوكه عمومـا للوراثـة، أو القـول إن و ً

فيه وبـني قاعـدة سـد الـذرائع  واضـح يف التعليـل الـوارد يف قولـه بتأثري اجلينات الوراثية 

ل: تعاىل د الرس ِ رسال مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس عىل اهللاِّ حجة بع ُـِ ّ َ ُ ّ ُ َّ ّ ْـَ َ ّ ُ َ َ َ َ ٌَ َّ ِ ِ َِ ُ ّ ًِ ِ ] سـورة

 ]. ١٦٥من اآلية : النساء 

هللا، بعـد أن يرسـلهم، فهذه اآلية تفيد أن العلة من إرسال الرسل، هي قطـع حجـة النـاس عـىل ا

 .وقبل اإلرسال تكون احلجة ثابتة هلم

ــسدة  ــىض إىل مف ــسلوك يف ــل وال ــف للفع ــار املكل ــة يف اختي ــات الوراثي ــأثري اجلين ــالقول بت ف

 يـوم –تعـاىل –أن من وقع عليه هذا التـأثري اجلـربي يمكنـه أن حيـاجج البـاري : راجحة، هي 

ا للعلــة وك الــذي ســلكه ،وهبــذا يكــون نافيــالقيامــة بعــدم اختيــاره ورضــاه عــن الفعــل أو الــسل

والغاية التي من أجلها بعث اهللا الرسل، والتي قطع اهللا تعاىل هبا عهدا بأن ال يعـذب أحـدا مـن 

َ ومـا كنـا معـذبني حتـى نبعـث  : - جـل شـأنه–ًعباده إىل غاية هي أن يبعث رسوال  يف قوله  َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ ِّ ُ َ

ًرسوال  ُ َ ] وكل ذلك بالرضورة  ينايف ما ييل  ]١٥ية من اآل: سورة اإلرساء ، : 

قاعدة العدل التي هي أصل رشعي حمكم، من املعلوم بالـرضورة مـن أحكـام الـرشيعة ،  - ١

ــك قولــه  ــىل ذل ــدل ع ــا، ي ــب مــن واجباهت ــو واج ــل ه ــاىل –ب ــدل  : - تع  إن اهللا يــأمر بالع

إهنـا أمجـع :  علـامء سـلطان الوالتـي قـال عنهـا  ]. ٩٠من اآليـة : سورة النحل [ واإلحسان 

                                                        

ــرايف : الفــروق : انظــر) ١( ــسه و) ٢/٥٩(الق ــشاطبي : ، املوافقــات ) ٣/٤٣٦(املرجــع نف ال

 )٣/٢١٩(املرجع نفسه و) ٢/٣٠٩(



 

)٤٤٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

آية يف القرآن للحث عىل املصالح كلها والزجـر عـن املفاسـد بأرسهـا ، فـإن األلـف والـالم 

يف العدل واإلحسان للعموم واالستغراق، فـال يبقـى مـن دق العـدل وجلـه يشء إال انـدرج يف 

ِ إن اهللاَّ يأمر بالعدل  :- تعاىل –قوله  ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َّ ِ )١(. 

أ املــساواة الــذي يعنــي أن النــاس يقفــون أمــام األحكــام، واحلقــوق  كــام أنــه ينــايف مبــد -٢

والواجبات عىل قـدم واحـدة ، وأن التفاضـل بيـنهم إنـام يقـوم عـىل أمـور أخـرى مكتـسبة مـن 

ــاءة والعلــم  ــرهتم اإلنــسانية كالكف ــل طبيعــتهم وفط ــدة عــن أص ــامالت والقــدرات الزائ الك

 -تعـاىل –يف قولـه   مجيـع املكلفـنيواألخالق، ومن هنا جاء اخلطاب الرشعي موجها إىل

 : قل يا أهيا الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا  ] ١٥٨من اآلية : األعراف سورة[ . 

 كام أنه ينـايف مبـدأ شخـصية العقوبـة، وهـو أن تقتـرص العقوبـة عـىل شخـصية املخطـئ  -٣

[ رهـني  كـل امـرئ بـام كـسب  : -تعاىل  –فقط دون سواه، وهو أصل معترب رشعا، لقوله 

  ].٢١من اآلية : سورة الطور 

عنهــا بــصيغة - تعـاىل- كـام أنــه ينــايف املقـصد األســمى للرســالة املحمديـة ،التــي عــرب -٤

مــن : ســورة  األنبيــاء [  ومــا أرســلناك إال رمحــة للعــاملني  : -تعــاىل –احلــرص يف قولــه 

 . )٢( ] ١٠٧اآلية 

                                                        

 .٢/١٦١ سلطان العلامء العز بن عبد السالم  : يف مصالح األنام قواعد األحكام)  ١(

ــر) ٢( ــعية: انظ ــسان الوض ــوق اإلن ــة وحق ــني العلامني ــسلمون ب ــوي . د: امل ــيل النح ــدنان ع ع

األبنـاء :حتـت عنـوان ) برتقـيم الـشاملة آليـا(، ١٤ / ١٠، فتاوى دار اإلفتاء املـرصية ٣٦٠ص

 .عطية صقر: الشيخ: وذنوب اآلباء 



  

)٤٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اع اا :  ع  
 

     ع  : ِهو ما نقل إلينا من رشائع األنبياء السابقني، كرشيعة نوح ُ

 .وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعىل نبينا أفضل صالة وأزكى تسليم

هل األحكام الواردة يف الـرشائع الـساموية الـسابقة، إذا مل يوجـد دليـل : واملراد 

، بحيث يلزمنا إتباعهـا والعمـل هبـا، أو ينسخها من رشيعتنا مرشوعة بالنسبة إلينا

 .؟)١(ليست مرشوعة لنا، وال يلزمنا العمل هبا

  :  ااع 
، ً طرف يكـون فيـه رشعـا لنـا إمجاعـا :وواسطةحاصل الكالم يف هذه املسألة أن هلا طرفني 

 .وطرف ال يكون رشعا لنا إمجاعا، وواسطة هي حمل اخلالف املذكور

 : حالتان جممع عليهام وثالثة خمتلف فيها:حاالتمن قبلنا له ثالث بمعنى أن رشع 

 وا أنـه -أيـضا  –َّأن يثبت بطريق صـحيح أنـه كـان رشعـا ملـن قبلنـا، وأن يثبـت  :ا َّ

 .ًرشع لنا، فإذا ثبت هذان األمران فإن رشع من قبلنا هبذا يعترب رشعا لنا إمجاعا

َ أهيا الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كـام كتـب عـىل َ﴿يا: ومن أمثلة تلك احلالة قوله تعاىل َ ََّ َ ِّ َ َ َ
ِ ِ ُِ َ ُ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َُ َ

ْالذين من قبلكم﴾ ُ ِ ِ ِ
ْ ْ ََ  ].١٨٣: البقرة[ َّ

ما يثبــت بطريــق صــحيٍح كاملــأخوذ مــن اإلرسائيليــات، أو ثبــت بطريــق أال :ا ٍ ٍ

نـا، ويف هـذه احلالـة ال يعتـرب َّصحيح أنه رشع من قبلنا، لكن ورد يف رشعنا ما يؤكد نسخه ع

ًرشع من قبلنا رشعا لنا إمجاعا ً. 

اإلرص واألغالل التي كانت عىل األمم الـسابقة، فهـام موضـوعان عنـا : ومن أمثلة تلك احلالة

ـــا ـــنص رشعن ـــه ب ـــاىل–، يف قول ـــت  : -تع ـــي كان ـــالل الت ـــم واألغ ـــنهم إرصه ـــضع ع ْ﴿وي َ َْ ِ َّ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِ ُ َ

ْعليهم﴾ ِْ َ  ].١٥٧: األعراف[ َ

                                                        

 .٢٢٤ حممد سعيد عبد ربه صـ .د.أ:  املختلف فيهابحوث ىف األدلة:  انظر)١(



 

)٤٥٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ا َوهي حمل النزاع يف رشع مـن قبلنـا، وذلـك إذا ثبـت بطريـق صـحيح مـن كتـاب   :ا َِّ ّْ َ

َّاهللا أو سنة رسوله  ِّ، ومل يرد يف رشعنا ما يؤيده ويقرره وال ما يبطله وينسخه-  ملسو هيلع هللا ىلص- ُ ِّ ُ. 

َّ حجـة يقتـيض- يف احلالـة التـي هـي حمـل النـزاع -َّوما عليه األكثر أن رشع من قبلنا   العمـل ُ

َّبه لوجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ، و به قـال مجهـور احلنفيـة، ُّ

ِواملالكية، وبعض الشافعية، ونسب إىل الشافعي  .)٢(، وهو رواية عن أمحد)١(ُ

  :و اء ا   ات  ا  اة
نـات يف الفعــل أهنـا تــدخل حتـت احلالــة خالصـة القـول يف مــسألة احلكـم بعــدم تـأثري اجلي

ثبوت رشع من قبلنا بطريـق صـحيح، وثبـوت أن ذلـك احلكـم : األوىل املجمع عليها، وهي 

ِاملراد إثباته رشع لنا أيضا، فقد صح يف الرشائع السابقة  ِ ال مـن كتـبهم املحرفـة -َّ
َّ  بـل عـن –ِ

ــال  ــث ق ــا، حي ــوحي يف كتابن ــق ال ــاىل–ِطري ُ﴿ أم مل ي : - تع ْْ َ
ــى َ ــحف موس ــام يف ص ــأ ب ُنب

ِ
ُ ُ َِّ ِ ْ َ *

ــذي وىف  ــراهيم ال َّوإب َ ْ َ
ِ َِّ َ ــرى * ِ ــزر وازرة وزر أخ ْأال ت ْ َُ ََ َ ُِ ٌ ِ ِ ــعى * َّ ــا س ــسان إال م ــيس لإلن َوأن ل َ َّْ ِ ِ ْ ِ ْ َِ

َ َْ َّوأن * َ َ َ

ُسعيه سوف يـرى  َ َ ََ ْ ُ ْثـم جيـزاه اجلـزاء األوىف * ْ َُ ْ ََْ ْ ُ َّ ،  ]٤١ -٣٦اآليـات مـن : سـورة  الـنجم [ ﴾*ُ

ــات ثــم رص ــأثري اجلين ــا بعــدم ت ــرار يف رشعن ــا، فقــد ثبــت اإلق ــه رشع لن ــا بأن ــا يف رشعن ح لن

َ﴿ وال تكـسب كـل نفـس إال عليهـا وال  : -تعـاىل –الوراثية يف فعل املكلف وسـلوكه بقولـه  َّ ََ َ ُ ََ ْ َ ُِّ ٍ ْ َ ُْ َِ

َتزر وازرة وزر أخرى ﴾ َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ   ].١٦٤من اآلية : سورة  األنعام [ ِ

                                                        

البحــر : انظــر . نقــل الزركــيش عــن غــري واحــد مــن العلــامء أن الــشافعي أومــأ، ومــال إليــه)١(

 ).٤٤ / ٨ (الزركيش : املحيط

 آثــرت عــدم اإلطالــة بــذكر اآلراء واألدلــة املناقــشات واألجوبــة يف بيــان اآلراء يف األدلــة )٢(

ــ  : كــشف األرسار: انظــر . ا باإلحالــة إليهــا يف مظاهنــا خــشية اإلطالــة املختلــف فيهــا، مكتفي

البــاجي : ، إحكــام الفــصول٢/٤١١ ابــن أمــري احلــاج :  ،  التقريــر والتحبــري٣/٣٩٨البخــاري 

ــام ٣٩٥ ــديا: ،  اإلحك ــول الفقــه ٤/١٤٧آلم ــشنقيطي : ، مــذكرة يف أص ومــا )١٩٢: ص(ال

 .بعدها



  

)٤٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 -ال يؤخـذ بـام أتـت مـن معـصية اهللا : ًوال جتـرتح نفـس إثـام إال عليهـا، أي ": يقول الطـربي

، وركبت من اخلطيئة، سواها، بل كل ذي إثم فهو املعاقـب بإثمـه واملـأخوذ -تبارك وتعاىل

  .)١( "بذنبه 

    ىت أك آو :من اهتدى فـإنام هيتـدي لنفـسه ومـن ضـل فـإنام يـض ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َ َِّ َِ ََّ ْ َ ْْ َ َ َْ َ َل عليهـا وال ِ َْ َ ُّ

ًتزر وازرة وزر أخرى وما كنـا معـذبني حتـى نبعـث رسـوال  ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ُ ْ ْ ََ ِ ِِّ ُ ِ ٌ ِ ]   ١٥اآليـة : سـورة اإلرساء [  ،

 . وما يف معناها من آيات وأحاديث أخرى

وطاملا أنه قد ثبت هذان األمران بطريـق صـحيح، فيثبـت أن رشع مـن قبلنـا يف حمـل الكـالم 

ًا لنا إمجاعا، ويمكن القول بأنه قد اتفقت الـرشائع الـساموية كلهـا عـىل عـدم تـأثري يعترب رشع

 . اجلينات الوراثية يف فعل املكلف وإرادته
  

 ما ا : أد   ا اا  
: و وع  

  ة ا: اع اول 
  ا  ِّمصدر كلـف يكلـف، وهـو اإللـزام : ا َّ َّبـام فيـه كلفـة، والكلفـة هـي املـشقة، َ َ َْ ُْ ُ

ـــــــــــــه مـــــــــــــشقة ـــــــــــــام في ـــــــــــــر ب ـــــــــــــى األم ـــــــــــــف بمعن ـــــــــــــون التكلي   .َّفيك

اإللــزام بـام فيــه : (، وعرفـه بعــضهم بأنـه)اخلطــاب بـأمر أو هنــي: (والتكليـف يف االصـطالح

 .)٢() كلفة ومشقة

ا و:  
ــل املكلــ ــع إىل الفع ــف، وبعــضها يرج ــع إىل املكل   .ف بــهللتكليــف رشوط بعــضها يرج

 .رشوط عامة، ورشوط خاصة ببعض التكاليف: َّوالرشوط التي ترجع إىل املكلف قسامن

                                                        

 .)٢٨٦ / ١٢(ن جامع البيا= تفسري الطربي : انظر) ١(

 ).٣٥: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر )٢(



 

)٤٥٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

• ا وا:  
 :وحيصل بأشياء منها ما ييل : البلوغ-١

 .اإلنزال وسواء فيه الذكر واألنثى  - أ

 ). وخيتص بالذكر(نبات اللحية والشارب،   -  ب

  .)١( )ثىوخيتص باألن(ظهور هنود الثدي، وحصول احليض واحلبل،   -  ت

 ويلحق به كل مـن ال يعقـل اخلطـاب؛ مـن نـائم، أو مغمـى -فيخرج به املجنون  :  العقل-٢

 غري خماطب بالرشع ؛النتفاء العقل الذي هـو آلـة اإلرادة واالختيـار التـي تفـرق -إلخ ... عليه

بني اإلنسان وبني غـريه مـن احليوانـات األخـرى، وهلـذا وصـف سـلوك اإلنـسان بأنـه عقـيل، 

  . )٢(سلوك احليوانات فغالبيته غرزي بعكس 

 حينام نقل عن بعض الـسلف مـا يـشري أو يلمـح إىل هـذا يف -رمحه اهللا–وقد أجاد ابن القيم 

وخلـق ابـن آدم، . وخلق البهـائم شـهوة بـال عقـول. خلق اهللا املالئكة عقوال بال شهوة": قوله

ومـن غلبـت شـهوته . كـةالتحـق باملالئ: فمن غلـب عقلـه شـهوته. وركب فيه العقل والشهوة

 .)٣("التحق بالبهائم: عقله

ِ رفع القلـم عـن ثالثـة" : - ملسو هيلع هللا ىلص-وهذان الرشطان دليلهام قوله 
عـن النـائم حتـى يـستيقظ، : ُ

 .)٤( "وعن الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يعقل

                                                        

 .، وما بعدها)٢٢٣: ص(السيوطي : األشباه والنظائر : انظر)١(

 . وما بعدها٩٨حممد الصرييف  ص . د.أ: السلوك : انظر)٢(

 ).٣٣٤ / ٢(ابن القيم : مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني : انظر)٣(

) ١٤١ / ٤(يف املجنـون يـرسق أو يـصيب حـدا / احلدود  ب/ رواه أبو داود يف سننه ك) ٤(

/ أبواب احلدود عن الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم ب/ ، والرتمذي يف سننه ك)٤٤٠٣( برقم 

: ويف الباب عـن عائـشة": ، وقال ) ١٤٢٣(برقم ) ٣٢ / ٤(ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد  

 .، وصححه األلباين"يب حديث عيل حديث حسن غر



  

)٤٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ولذلك اتفقت كلمة العلامء عىل أن التكليف ال يكون وال يتحقـق املقـصود منـه، إال إذا ثبـت 

فيمن يتوجه إليه القدرة عىل فهم ما كلف به من الكالم الذي يوجـه إليـه، وعـىل تـصور معنـاه، 

ومـن ال قـدرة لـه عـىل  بالقدر الذي يتوقف عليه االمتثال، ألن الغرض مـن التكليـف االمتثـال،

الفهم ال يمكنـه االمتثـال، والقـدرة عـىل الفهـم ال تتحقـق إال بالعقـل الـذى هـو مـن أعـز الـنعم 

يمتاز هبا اإلنسان عن غريه ، غري أن العقل ملا كان من األمور اخلفية الباطنـة، وكانـت لـه التى 

 جعـل الـشارع لـه -درجات متفاوتة،ـ فكـم مـن صـغري يـستخرج بعقلـه مـا يعجـز عنـه الكبـري؟

ًعالمة ظاهرة منضبطة هي ًالبلوغ عاقال، ويعرف ذلك بام يـصدر عنـه مـن األقـوال واألفعـال، : ً

نــسان احللــم، وكانــت أقوالــه وأفعالــه جاريــة عــىل املــألوف بــني النــاس، تعلــق فــإذا بلــغ اإل

 .)١(ًخطاب الشارع بفعله، وأصبح أهال للتكليف لتوفر رشطه 

 تعـاىل - فيخرج به العاجز عن الفعل ، فإنـه يـسقط عنـه التكليـف؛ لقولـه   : القدرة عىل التكليف- ٣

 - :ال يكلف اهللاَُّ نفسا إال وسع َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ ُ مـا يريـد اهللاَُّ : ً، وقولـه أيـضا ]٢٨٦مـن اآليـة : سورة البقـرة  [ َهاَِّ ِ ُ َ

ـــــــــرٍج ـــــــــن ح ـــــــــيكم م ـــــــــل عل َليجع ْ ْ ََ ْ َ َ ْ
ِ ُِ َ َ ] ـــــــــدة ـــــــــورة املائ ـــــــــة : س ـــــــــن اآلي    ].٦م

َّ ومـا كنـا معـذبني حتـى : - تعـاىل -والدليل عـىل رشطيـة ذلـك قولـه  :  العلم بالتكليف-٤ َّ َُ َ ََ ِ ِّ ُ َ

ًنبعــث رســوال ُ َ َ َ ْ َ ]  ــة : ة اإلرساءســور ــه ال ]١٥مــن اآلي ــى أن ــإلرادة، بمعن ،فهــو رشط عقــيل ل

 .يمكن حتقق اإلرادة عقال  بدونه،كام أن احلياة رشط عقيل للعلم

 .)٢( فإنه يسقط عنه التكليف إرادته،فيخرج به املكره عىل الفعل بحيث تنعدم :  االختيار-٥ 

                                                        

ــزدوي: انظــر) ١( ــدين البخــاري : كــشف األرسار عــىل أصــول الب ــواتح ٢٤٢ / ٤عــالء ال ،  ف

 .١/١٢٨األنصاري : الرمحوت عىل مسلم الثبوت 

: ص(واملرجـع نفـسه ومـا بعـدها، ) ٣٦: ص(الـشنقيطي : مذكرة يف أصـول الفقـه : انظر )٢(

٥٢.( 



 

)٤٥٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

َّرع ، واملكلـف وهـو البـالغ العاقـل ِّ املكلـف وهـو الـشا:هـي اوهبذا يتبني أن للتكليف أركانـ

َّ، واملكلف به وهو الفعل أو الرتك، وصيغة التكليـف،وهي األمـر والنهـي ومـا جـرى .املسلم

 .جمرامها

 ًمكرهـا أو جمـرباَأال يكون املكلـف : أي :َّوأن من الرشوط التي ترجع إىل املكلف االختيار

 .عىل الفعل بحيث تنعدم إرادته ورضاه

 مل يؤاخـذ - تعـاىل -َليف املكره هـو الظـاهر واألليـق عنـد الـسلف؛ ألن اهللا والقول بعدم تك

ًمن نطق بكلمة الكفر مكرها؛ فقال  ِ إال من أكـره وقلبـه مطمـئن بـاإليامن: -عز من قائل  –َ
َ ِ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ

ِ
َ ُ َْ ْ َ ْ ُ 

َإن اهللا جتـاوز ألمتـي عـن اخلطـأ ":  قال- ملسو هيلع هللا ىلص-، والرسول]١٠٦من اآلية  : سورة النحل[ 

 .)١("نسيان وما استكرهوا عليهوال

ُ ال يكلـف اهللاَُّ :  يقـول- تعـاىل -َوالتكليف مع اإلكراه فيه حرج شـديد ومـشقة عظيمـة، واهللا  َِّ ُ َ

َنفـسا إال وسـعها َ ُْ ًَّ ِ ْ َ ]  الـذي يفقــد فيـه املكلــف ، فـاإلكراه ]٢٨٦مـن اآليــة : ســورة البقـرة 

ملكـره قـد اضـطر إىل عمـل ال اختيـار لـه  داخل يف الرضورة ، ألنـه جـزء منهـا، إذ ااالختيار

 .)٢(فيه

  :و اء ا   ات  ا  اة
ــة يف  ــات الوراثي ــأثري اجلين ــول بت ــة ،أو الق ــا للوراث ــف عموم ــل املكل ــضاع فع ــول بإخ ًإن الق

لـذي ال سلوكه، بحيث تنعدم إرادته، وينخرم اختياره ورضاه عنه، يشبه أحـد قـسمي اإلكـراه، ا

، كمن حلف ال يدخل دار فالن، فقهـره مـن هـو أقـوى منـه، باإلمجاعًيكون فيه املكره مكلفا 

                                                        

 .سبق ختريج هذا احلديث )١(

ــي : انظــر ) ٢( ــن قدامــة : املغن ــي ١٣/٣٣٠اب ــدها ، تفــسري القرطب ــا بع ــواء ٢/٢٢٤ وم  ، أض

 . وما بعدها١/١١٢الشنقيطي : البيان 



  

)٤٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوكبله باحلديد، ومحله قهرا حتـى أدخلـه فيهـا، فهـذا النـوع مـن اإلكـراه صـاحبه غـري مكلـف 

 . ال قدرة له عىل خالف ما أكره عليهإذكام ال خيفى، 

اإلرادة، فـــإن مل يكـــن  املـــسؤولية تـــرتبط دائـــام بحريـــة  والـــدليل عـــيل حريـــة اإلنـــسان أن

 :           ، فال مسؤولية عليه، وإال انطبق عليه قول القائلحر اإلرادة الشخص

 ! إياك، إياك أن تبتل باملاء...    : ًوفا وقال له             ألقاه يف البحر مكت

وهو مثل مشهور يرضب عند إلزام الشخص تـرك مـا ال حمـيص لـه عنـه عنـد وجـود سـببه، أو 

 .)١(فعل ماال قدرة عليه 

   ا د اأ حني وصف مـا لـيس للمكلـف فيـه اختيـار ممـا ال يـتم الواجـب إال بـه، و 

ــتم ":  صــحيح فــيام يتعلــق باختيــاره حيــث قــال بأنــه ال يوصــف بوجــوب، والعكــس  مــاال ي

 : الواجب إال به ينقسم إىل 

ــدد يف  -١ ــام والع ــضور اإلم ــة وح ــد يف الكتاب ــدرة والي ــف كالق ــار املكل ــيس إىل اختي ــا ل م

 . اجلمعة فال يوصف بوجوب

وإىل مـا يتعلــق باختيــار العبـد كالطهــارة للــصالة والــسعي إىل اجلمعـة وغــسل جــزء مــن  -٢

 .    )٢(" مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار يف الصوم فهو واجبالرأس
  

                                                        

حممـود عكـام . ، اإلسالم واإلنـسان د)٣٩: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر) ١(

  .١/١٥٥احلسن بن مسعود اليويس :  وما بعدها، زهر األكم يف األمثال واحلكم ٥٧ص

 ) .١١٨ / ١ (ابن قدامة  : روضة الناظر وجنة املناظر: انظر)٢(



 

)٤٥٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

مع اا:ارض ا  
  

  ارض ا أحـوال تطـرأ عـىل اإلنـسان املكلـف يف أهليتـه، دون أن تكـون :  أهنا

ة األداء عـن مالزمة له،وسميت بـذلك، ملنعهـا األحكـام التـي تتعلـق بأهليـة الوجـوب، وأهليـ

 .الثبوت

ـــا ـــسني مه ـــسمني رئي ـــوارض إىل ق ـــول الع ـــامء األص ـــسم عل ـــساموية، :  ويق ـــوارض ال الع

 .)١(والعوارض املكتسبة

مـا يثبـت مــن قبـل صـاحب الــرشع بـدون اختيـار للــشخص ": أمـا العـوارض الـساموية فإهنــا

 ."فيه

 العارضـية؛ ونسبت إىل السامء لنزوهلا منها، وهي خارجة عـن قـدرة اإلنـسان،وهي أظهـر يف

الـــصغر، : ًخلروجهــا عـــن اختيــار اإلنـــسان، وأشــد تـــأثريا يف األحكــام املكتـــسبة، ومنهــا 

 .)٢(واجلنون، والعته، والنسيان، والنوم، واإلغامء، واملرض، احليض، النفاس، واملوت

: ، ومنهـا "مـا تكـون مـن فعـل اإلنـسان بقـدرة منـه واختيـار": وأما العوارض املكتـسبة فهـي

 .)٣(سكر، واهلزل، والسفه، واخلطأ، والسفر، واإلكراهاجلهل، وال

 . وهذه األخرية إما أن تقع من اإلنسان نفسه، أو من غريه عليه

 :  عىل نوعنيحسب اجلهة التي توقعهابوهلذا كانت العوارض املكتسبة 

ــي-١ ــسه وه ــرء نف ــن امل ــة م ــسبة واقع ــوارض مكت ــسفه، : ع ــزل، وال ــسكر، واهل ــل، ال اجله

 .   واخلطأ، والسفر

                                                        

 .وما بعدها) ١٧٢/ ٢(ابن أمري احلاج : التقرير والتحبري:  انظر) ١(

 ).١٦٠/ ١(األنصاري : فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت : انظر) ٢(

 .وما بعدها) ٢٨٧/ ٢(ابن أمري بادشاه : تيسري التحرير : انظر )  ٣(



  

)٤٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

محـل الغـري عـىل أمـر يمتنـع عنـه : عوارض مكتسبة واقعة مـن الغـري، كـاإلكراه الـذي هـو -٢

 . )١(ًبتخويف، يقدر احلامل عىل إيقاعه، ويصري الغري خائفا فائت الرضا باملبارشة 

  :و اء ا   ات  ا  اة
:                                               ه يف األقـــــــوال واألفعــــــــالهنـــــــاك تفريعـــــــات كثـــــــرية يف بيــــــــان أثـــــــر اإلكـــــــرا

 . يبطل قول املكره وفعله- عىل الراجح -أن اإلكراه : وخالصة القول فيها

 إ ا أ  ذ   النطـق  أن اإلكراه الذي جييز الكفر إنـام هـو اإلكـراه عـىل

 .  اإلكراه فقط، وأما فعل الكفر فإنه ال جييزهبه

   ذ  اَّمن كفر بـاهللاَِّ مـن بعـد إيامنـه إال  ﴿:  بأن سبب نزول اآلية  الكريمة :وا ِ ِِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِْ َ ََ َ

ِمن أكره وقلبه مطمئن باإليامن
َ ِ ْ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ْ

ِ
َ ُ َْ ْ َ ْ الـذي كـان يف قـول  ] ١٠٦مـن اآليـة : سـورة النحـل [  ﴾ ُ

.                                                                                   ل أخــــــف مــــــن الفعــــــلعــــــامر كلمــــــة  الكفــــــر؛ ألهنــــــا نزلــــــت فيــــــه، وألن القــــــو

  ذ  ب أن و: 

  بأنه يلزم عىل قولكم هذا قرص اآلية عىل خصوص سبب نزوهلا، ومـن املقـرر أن العـربة -١

 .)٢(بعموم اللفظ ال بخصوص السبب 

قولـه تعـاىل ﴿إال مـن أكـره﴾ لفـظ عـام ،وقـد تقـرر يف األصـول أن االسـم يف ) من(  وأن -٢

 .املوصول من صيغ العموم، فيدخل يف ذلك اإلكراه القويل والفعيل

، وهـي اسـم )الـذي(بمعنـى ) ما(لفظ عام؛ ألن « وما استكرهوا عليه»يف حديث ) ما( وأن -٣

عمـوم، فيـدخل يف ذلـك كـل إكـراه قـويل أو فعـل، موصول، واألسامء املوصولة من صيغ ال

 .)٣(وقد تقرر يف القواعد أن األصل هو بقاء العام عىل عمومه وال خيص إال بدليل

                                                        

 ).٢٠٦ / ٢(ابن أمري احلاج : التقرير والتحبري: نظرا) ١(

الـشنقيطي : ، مذكرة يف أصـول الفقـه )٥٠٩ / ١(ابن النجار : رشح الكوكب املنري: انظر)٢(

 .وما بعدها) ٢٥٠: ص(

 ).٢٤٦: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر)٣(



 

)٤٥٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

إن اهللا جتـاوز » : - ملسو هيلع هللا ىلص- وألن اإلكراه يف احلديث مقـرون باخلطـأ والنـسيان يف قولـه -٤

 والنــسيان عــذر يف ، وكــال مــن اخلطــأ)١(«يل عــن أمتــي اخلطــأ والنــسيان ومــا اســتكرهوا عليــه

ًاألقوال واألفعال، فكذلك اإلكراه أيضا يكون عذرا فيهام، ال يف القـول فقـط، ومـن فـرق بـني 

 .اخلطأ والنسيان، وبني اإلكراه، فإنه مطالب بالدليل عىل هذا التفريق

فلــم يفــصل بــني « ومــا اســتكرهوا عليــه» وألن اآليــة فيهــا ﴿إال مــن أكــره﴾ ويف احلــديث -٥

تـرك االستفـصال : ، وعدم التفصيل دليل إرادة الكل، ألنه قد تقـرر يف القواعـد أنإكراه وإكراه

يف مقام االحتامل ينـزل منزلـة العمـوم يف املقـال، كـام يف حـديث غـيالن الـذي أسـلم عـىل 

ومل يـسأله هـل ، )٢( "أمـسك أربعـا وفـارق سـائرهن": عرش نسوة فقال عليـه الـصالة والـسالم

ـــــــا أو مر ـــــــيهن مع ـــــــد عل ـــــــرق ورد العق ـــــــه ال ف ـــــــىل أن ـــــــك ع ـــــــدل ذل ـــــــا؟ ف .                                                                                              )٣(تب

      ذ  ءفـإن إخـضاع الـسلوك البـرشي عمومـا للوراثـة ،أو القـول بتـأثري اجلينـات :و  ً

ية مـن حيـث إنـه لـيس لإلنـسان فيهـا اإلجرامية يف السلوك اإلنـساين يـشبه العـوارض الـسامو

 )٤( الواقـع مـن الغـري عليـه - من العوارض املكتسبة -كسب وال اختيار ، كام أنه يشبه اإلكراه 

 للعلـة، وهـي الـرضر الواقـع -عـىل الـراجح–وإذا كان اإلكراه عـذرا يف األقـوال واألفعـال .   

                                                        

 .سبق ختريج هذا احلديث) ١(

ــا جــاء يف الرجــل يــسلم وعنــده عــرش نــسوة / النكــاح ب/ رواه الرتمــذي يف ســننه، ك ) ٢( م

الرجل يسلم وعنده أكثـر مـن / النكاح ب/ ، وابن ماجه يف سننه ، ك) ١١٢٨(رقم ) ٣/٤٢٦(

وأمـا حـديث / النكـاح ب/ ، واحلاكم يف املستدرك، ك) ١٩٥٣(رقم ) ١/٦٢٨(أربع نسوة 

ـــرباء  ـــن ال ـــم، ع ـــم ) ٢/٢٠٩(أيب اجله ـــاين )٢٧٧٩(رق ـــححه األلب ـــل ، وص يف إرواء الغلي

)٦/٢٩١ .( 

 ) .١٩١: ص(هناية السول رشح منهاج الوصول : انظر)٣ (

ــــسوط : انظــــر) ٤( ــــواتح )٩٣/ ٣٤ (املرجــــع، ونفــــس )٣٨/ ٢٤(الرسخــــيس، : املب ،  ف

 .،)١/٦٧(األنصاري ، :  الرمحوت



  

)٤٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ثري اجلينـات الوراثيـة يف الفعـل عىل النفس بسبب اإلكراه، وانخـرام االختيـار، فـإن القـول بتـأ

والسلوك اإلنساين حيمل نفس العلة،وهي وقوع الـرضر بعـدم االختيـار يف الفعـل، وقـد ورد 

ــة ــأثري اجلينــات الوراثي ــالقول بت ــه، ف ــه مرفوعــا ومتجــاوزا عن يكــون  احلكــم يف اإلكــراه بكون

 .)١(مرفوعا ومتجاوزا عنه كذلك 

                                                        

 ) .٢٩١: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر)١(



 

)٤٦٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ع ات وا: اا ة رت  
ًإن النظر يف مآالت األفعـال معتـرب مقـصود رشعـا سـواء أكانـت األفعـال موافقـة أم خمالفـة ، 

ــدام أو  ــني باإلق ــن املكلف ــصادرة ع ــال ال ــىل فعــل مــن األفع ــم ع ــد ال حيك ــك أن املجته وذل

ّاإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل مـن مـصلحة فتـستجلب، أو مفـسدة فتـدرأ 

عجــل فــأطلق احلكــم يف األول باملــرشوعية، فــأدى اســتجالب املــصلحة فيــه إىل ، فلـربام ت

ًمفسدة تساوى املصلحة، أو تزيد عنهـا ، فيكـون هـذا مانعـا مـن إطـالق القـول باملـرشوعية ، 

ــل  ــربام تعج ــضا –ول ــتدفاع -أي ــأدى اس ــرشوعية، ف ــه بعــدم امل ــم في ــأطلق احلك ــاين ف  يف الث

تزيد، فيكون هذا مانعا مـن القـول بعـدم املـرشوعية، املفسدة إىل ضياع مصلحة تساوي ، أو 

ــإن قاعــدة  ــه جمموعــة مــن : وعــىل ذلــك ف األمــور ومآالهتــا أصــل عــام، ينبغــي أن ينبنــي علي

 .   )١(القواعد األساسية تكون ضابطا قبل إطالق األحكام عليها

  :و اء ا   ات  ا  اة 
ًبني اعتبار وقـوع فعـل املكلـف عمومـا حتـت تـأثري اجلينـات الوراثيـة، وبـني إن وجه العالقة 

قاعدة رعاية املـآالت والغايـات واضـح يف أن القـول بـذلك يـؤدي ويـؤول إىل عـدم التكـافؤ 

بني املكلفني يف األوامر والنـواهي التـي كلفـوا هبـا، وبالتـايل فيكـون يف القـول بـه  نـوع مـن 

 إىل احتجــاج املكلــف عــىل صــاحب الــرشع -هنايــة األمــر يف -الظلــم واجلــور ، املــؤدي 

، ، - تنـزه وتعـاىل عـن ذلـك علـوا كبـريا– الظلـم عـن ذاتـه- سـبحانه-بعدم اختياره، وقد نفـى

سـورة [  من عمل صـاحلا فلنفـسه ومـن أسـاء فعليهـا ومـا ربـك بظـالم للعبيـد : حيث قال 

ؤهــا، ألن رشيعتنــا منزهــة ، وعــىل ذلــك فهــذه مفــسدة مآليــة جيــب در ]٤٦اآليــة : الــشورى 

 . )٢(عن ذلك  –تعاىل –بفضل اهللا 

                                                        

 . وما بعدها)٤/٥٥٢ ( الشاطبي: املوافقات :  انظر ) ١(

 ٢٧٥/ ١اجلـزء األول  –زياد بن صـالح لوبانغـا : واقعية الترشيع اإلسالمي وآثارها : انظر) ٢(

 .وما بعدها



  

)٤٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 إن الـرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل ":  هـذا املعنـى يف قولـه-رمحـه اهللا-وقد أكد ابـن القـيم

احلكـم، ومــصالح العبــاد يف املعـاش واملعــاد، وهــي عــدل كلهـا، ورمحــة كلهــا، ومــصالح 

جلـور، وعـن الرمحـة إىل غريهـا، كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجـت عـن العـدل إىل ا

 . )١( "...وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فهي ليست من الرشيعة

 اع اا :  د     ة ا  
ا  ٌّعم اليشء، يعم عموما: الشامل، تقول: ا َُّ  .)٢(إذا شمل اجلميع : ُ

٣(»بحسب وضع واحد دفعة بال حرص، كالم مستغرق جلميع ما يصلح له«: و ا( . 

٤(إذا جعلته له دون غريه: ُخصصت فالنا بكذا: اإلفراد، يقال: يف اللغة: ا( .  

هو إخراج بعض ما يتناولـه اللفـظ العـام ، أو قـرص العـام عـىل بعـض : وا

 . )٥(لأفراده بدلي

 أن العــام يبقــى عــىل عمومــه حتــى يــرد مــا خيصــصه، وأنــه ال يمكــن  عــىلوقــد اتفــق العلــامء

ِّختصيصه إال بدليل جيب الرجـوع إليـه، وإذا مل يـرد الـدليل املخـصص، فإنـه جيـب العمـل 

 . )٦(  بالعام، وال جيوز ترك ظاهره

                                                        

 .٣/٣ابن القيم : إعالم املوقعني : انظر ) ١(

إبـراهيم أنـيس :  الوسـيط ، املعجـم١١٤١ ص الفـريوز آبـادي  : القاموس املحيط: انظر ) ٢(

 .)٦٢٩ / ٢(وآخرون 

 .٣/٥الزركيش : ،  البحر املحيط ١٨٠/ ١اإلسنوي  : هناية السول : انظر ) ٣(

 .٢٣٨ / ١ إبراهيم أنيس وآخرون : ، املعجم الوسيط٢٣٣ الفيومي ص: املصباح املنري: انظر ) ٤(

، إرشاد الفحـول إىل حتقيـق احلـق مـن علـم ٣/٢٦٧ ابن النجار  : رشح الكوكب املنري) ٥(

 .٣٥١ / ١  الشوكاين : األصول

، )٢٠٩ / ١ (ابــن أمــري احلــاج : ، التقريــر والتحبــري )١٣٢ / ١(أصــول الرسخــيس : انظــر) ٦(

 ، ِ)٥٥٤ / ٢(الطويف : ، رشح خمترص الروضة )١١٢: ص (القرايف : رشح تنقيح الفصول



 

)٤٦٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
   ة  و:  

 :ود وهو ثالثة أنواعاالسم املعرف باأللف والالم لغري املعه -١

 .ألفاظ اجلموع كاملسلمني واملرشكني والذين-أ

 .كالناس، واحليوان، واملاء، والرتاب:  أسامء األجناس وهو ماال واحد له من لفظه-ب

 - تعـاىل -يف قولـه ) اإلنـسان(والـزاين، والزانيـة، و ، والـسارقة ،  لفظ الواحد كالـسارق -ج

: إن اإلنسان يف خرس  ] ١( ] ٢اآلية : لعرص سورة ا(. 

  :و اء ا   ات  ا  اة 
 ا بني القول بعدم تأثري اجلينات الوراثية يف امتثـال املكلـف للتكليـف، أو عدمـه، و 

َ رسـال مبـرشين ومنـذرين لـئال يكـون: وبـني قاعـدة العمـوم  واضـح  يف قولـه تعـاىل ُ ّ ًَ ُ ّ ُ َّ ِ ِ
َ َ َ َِ ِ ِ للنــاس ّ ّ ِ

ِعىل اهللاِّ حجة بعد الرسل  ُ ّ َ ْ َ ّ ُ ٌَ َ ]  ويف قولـه تعـاىل ] ١٦٥مـن اآليـة : سـورة النـساء ، : أال تـزر  

ــرى ــعى * وازرة وزر أخ ــا س ــسان إال م ــيس لإلن ــنجم [ وأن ل ــورة ال ــان : س ،  ]٣٩-٣٨اآليت

لتـي تفيـد حيث جاءت كلمة الناس وهي من أسامء األجناس التي ال واحد هلا مـن لفظهـا ، وا

العموم واالستغراق والشمول املتناول جلميع مـا يـصلح للـدخول حتتهـا، والعـام يبقـى عـىل 

  .)٢(عمومه، مامل يرد ما خيصصه 

ً  وما كنا معـذبني حتـى نبعـث رسـوال   : -جل شأنه –وكذلك قوله  ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ ِّ ] مـن : سـورة اإلرساء

فـإن يف  ] ٣٨مـن اآليـة : سورة النجم [ رة وزر أخرى  أال تزر واز: وقوله تعاىل ] ١٥اآلية 

ومـا كنـا معـذبني أحـدا ، وهـي واقعـة : اآلية األوىل  نكرة مضمرة  دل عليها الـسياق والتقـدير 

                                                        

ــول الرسخــيس : انظــر)١ ( ــيح ١/١٥٧أص ــويح عــىل التوض ــازاين : ، التل ــر ١/٥٤التفت ، البح

 .٣/١٠٨ابن النجار : ، رشح الكوكب املنري ٣/١٧يش الزرك: املحيط 

 ).٢٤٥: ص(الشنقيطي : مذكرة يف أصول الفقه : انظر) ٢(



  

)٤٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، وهـي أيـضا واقعـة يف سـياق  وازرة يف سياق النفـي ، ويف اآليـة الثانيـة نكـرة ظـاهرة هـي 

 .)١(ادت العمومالنفي، والنكرة متى وقعت يف سياق النفي أف

 ع اا :ا   
ا  اداملعــاين واحلكــم ونحوهــا التــي راعاهــا الــشارع يف التــرشيع  : ا

 .)٢(ًعموما وخصوصا من أجل حتقيق مصالح العباد

وجتدر اإلشـارة إىل أن معرفـة مقاصـد التـرشيع مـن أهـم مـا يـستعان بـه عـىل فهـم النـصوص 

ا عـىل الوقـائع، ؛ ألن داللـة األلفـاظ والعبـارات عـىل املعـاين قـد حتتمـل الـرشعية، وتطبيقهـ

ًعدة وجـوه، والـذي يـرجح واحـدا مـن هـذه الوجـوه هـو الوقـوف عـىل مقـصد الـشارع، وألن 

بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها، والـذي يرفـع هـذا التعـارض، ويوفـق بينهـا، أو يـرجح 

 .الوقوف عىل مقصد الشارع: أحدها هو

معرفة مقاصد الترشيع من أهم ما يستعان به يف استنباط األحكام للوقـائع التـي مل يـرد كام أن 

ًبشأن حكمها  نـص أيـضا؛ إذ إن كثـريا مـن هـذه الوقـائع ربـام ال تتناوهلـا عبـارات النـصوص، 

ومتس احلاجة إىل معرفة أحكامها بأي دليل من األدلـة الـرشعية، واهلـادي يف الوصـول إىل 

 .  )٣(ألحكام، هو معرفة مقصد الشارع احلكيم االستدالل لتلك ا

                                                        

 ).٢٤٦: ص(املرجع السابق : انظر )١ (

ــة الــرشعية : انظــر) ٢( ــا باألدل ــرشيعة اإلســالمية وعالقته ــويب . د: مقاصــد ال ــد ســعد الي حمم

 .٣٧ص

 . وما بعدها١٩٧خالف، ص عبد الوهاب : علم أصول الفقه: انظر )٣ (



 

)٤٦٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ا   ا  تا   ء اا و:  
من األمور امللقاة عىل عاتق الفقيه أن يوازن بني األدلـة الظنيـة مـستعينا بمقاصـد الـشارع التـي 

ً ، فـام كـان منهـا خمالفــا )١(قامـت أدلتـه عـىل اعتبارهـا، وذلـك بعـد اســتقرائها، ومعرفـة عللهـا 

 –هلذه املقاصـد رده، ومل يعتمـد عليـه يف االسـتنباط، وهلـذا فقـد ردت أم املـؤمنني عائـشة 

ــديث –ريض اهللا عنهــا  ــه " ح ــه علي ــذب ببكــاء أهل ــصدا )٢( " إن امليــت ليع ــه خيــالف مق ً ألن

 [  مـا سـعى وأن لـيس لإلنـسان إال* أال تزر وازرة وزر أخـرى : ًرشعيا دل عليه قوله تعاىل

 .)٣(، ]٣٩-٣٨اآليتان : سورة النجم

                                                        

ُالكشف عن مقاصد الشارع له طرق ملعرفتها وسـبل للوصـول إليهـا، منهـا  )١ ( ُ االسـتقراء، :  ُ

،  وجتـدر اإلشـارة .ومعرفة علل األمر والنهي، والتعبريات التـي يـستفاد منهـا معرفـة املقاصـد

فح اجلزئيـات إلثبـات عبارة عن تـص:  ، وهو-أيضا –إىل أن االستقراء يعد من األدلة الرشعية 

تام ونـاقص، وال خـالف يف األول، وإنـام وقـع اخلـالف يف : وهو نوعان . حكم كيل يشملها

فيحصل بتتبع نصوص الرشيعة والنظر يف أدلتهـا الكليـة واجلزئيـة ، وأحكامهـا، .  النوع الثاين

تامثلـة يف كوهنـا ًومعرفة عللها  العلم بمقاصد الرشيعة بسهولة ألننا إذا اسـتقرينا علـال كثـرية م

 . ًضابطا حلكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأهنا مقصد الشارع

 مقاصد  وما بعدها،٣٥ حممد سعيد عبد ربه صـ  .د. أ: بحوث ىف األدلة املختلف فيها :انظر 

 . وما بعدها١٢٥حممد سعد اليويب ص. د: الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية 

 بـرقم ١/٤٣٢ يعذب امليت ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي / اجلنائز ب/رواه البخاري يف صحيحه ك) ٢(

 ٢/٦٣٩امليــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه  / اجلنــائز ب/ ، ومــسلم يف صــحيحه ك) ١٢٢٦(

 .من حديث عبداهللا بن عمر) ٩٢٦: (برقم 

 ، وأورده)٩٣٢(ومـــسلم ) ٣٧٥٩(  أخرجـــه البخـــاري -ريض اهللا عنهـــا  –قـــول عائـــشة )  ٣(

ُملا أصيب عمـر دخـل صـهيب وجعـل يبكـي ويقـول: الزركيش يف اإلجابة، قال  ُ َ ََ َ ْ ُ َ ْ
ِ ِ

ْ َ َ ٌ ُ َ ُ ََ َ ُ ُوا أخـاه: ََّ ََ َوا ! َ

ُصاحباه  َ َ
ُفقال عمر ريض اهللاَُّ عنه! ِ َ ُْ َ

ِ
َ ُ َ َ َ ِيا صـهيب أتبكـي عـيل وقـد قـال رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه : َ ِ

ْ ُ َ ْ ََ َّ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ ََّ
َ َ

َوسلم ََّ ِن امليت يعذب ببعض بكاء أهلـه عليـهِإ: َ ِ ِ ِ
ْ ُ َِّ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ َِْ َّ َقـال ابـن عبـاس ريض اهللاَُّ عـنهام. َّ َُ ْ َ َّ َ ُ ْ

ِ
َ ٍ َ َفلـام مـات : َ َ َّ َ َ



  

)٤٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، ملخالفتـه هلـذا )١( " من مـات وعليـه صـوم صـام وليـه عنـه "كام أمهل مالك اعتبار حديث 

 .  )٢(املقصد أيضا بحمله عىل أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء، 

 فيــه خمالفــة لــنفس ًفــإن إخــضاع أفعــال وســلوكيات املكلــف عمومــا للوراثــة: وعــىل ذلــك 

َ﴿ وال : قولـه تعـاىل: املقصد الرشعي املستفاد مـن اسـتقراء أدلـة الـرشع ، وهـي كثـرية منهـا  َ

َتكسب كل نفس إال عليها وال تـزر وازرة وزر أخـرى ﴾  َ َ ُ ْْ ْ َ ُ َُ ِ ٌ ِ َ َ َ ُِ َ ََّ َ ُِّ ٍ ْ َ ، كـام أنـه ]األنعـام : ١٦٤مـن اآليـة [ ِْ

                                                                                                                                        

ْعمـر ريض اهللاَُّ عنــه ذكــرت ذلــك لعائــشة ريض اهللاَُّ عنهـا فقالــت ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُ ََ َ َ َرحــم اهللاَُّ عمــر واهللاَِّ مــا حــدث:َ َّ َ َ َُ َ َ َ َ
ِ 

َرسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسـلم َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ َ وقـال-:ُ َ ٌمـسلم: َ ْ ُ

ُيـرحم اهللاُ عمـر ال و اهللاِ مـا حـدث رسـول اهللاِ : ِ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ ْ ََ َّ َ

َصىل اهللاُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
َأن اهللاَ يعذب املؤمن ببكاء أحد ولكـن قـال:ِ َ َْ َ َ ُ ُ َ

ِ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َُّْ ِّ ْ إن اهللاَ يزيـد ال": ُ ْ ََ ًكـافر عـذابا َّ ََ َ
ِ َ

ِببكاء أهله عليه ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َُ َ َقال ."ِ ُوقالت عائشة:َ َ ََ ِ

َ ُحسبكم القرآن:َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ َوال تزر وازرة وزر أخرى{: َ َ َ ُْ ْ ٌ َُ ِ ِ َ َِ َ{. 

وال وجـه . وإنـام محلهـا عـىل ذلـك أهنـا مل تـسمعه، وأنـه معـارض لآليـة: قال بعض العلـامء

مر وابنه واملغرية بن شعبة وقيلة بنت خمرمة، وهم إلنكارها، فإن الرواة هلذا املعنى كثري، كع

وال معارضة بني اآلية واحلديث، فإن احلـديث حمملـه . جازمون بالرواية، فال وجه لتخطئتهم

 :           عىل ما إذا كان النوح من وصية امليت وسنته، كام كانت اجلاهلية تفعله، حتى قال طرفة

 وشقي عيل اجليب يا ابنة معبد...  إذا مت فانعيني بام أنا أهله                                    

وإىل هذا نحا البخاري،وقد ذهب مجاعة من أهل العلم منهم داود إىل اعتقاد ظاهر احلديث، 

وأنه إنام يعذب بنوحهم، ألنه أمهل هنيهم عنه قبل موته وتأديبهم بـذلك، فيعـذب بتفريطـه يف 

تفـسري : انظـر.  ال بذنب غريه قوا أنفسكم وأهليكم نارا :  قولهذلك، وبرتك ما أمره اهللا به من

ِ، اإلجابة إليراد ما استدركته عائـشة عـىل الـصحأبة ) ٢٣١ / ١٠(القرطبي  ِ ِ
َ َ َّ َ َ ُ َ ََ ُ َُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ِِ َحممـد بـن هبـادر : ْ َ َّْ َ ُ

 . وما بعدها٧٦الزركيش ص 

 ٢/٦٩٠مـات وعليـه صـوم مـن / الـصوم ب/ رواه البخـاري يف صـحيحه ك: متفق عليه ) ١(

 بـرقم ٢/٨٠٣قضاء الصيام عن امليت  / الصيام ب/ ، ومسلم يف صحيحه ك) ١٨٥١(برقم 

)١١٤٧( 

 ) .٥٢٤ / ٢(القرايف : الذخرية : انظر ) ٢(



 

)٤٦٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ــل يف ــن التعلي ــستفاد م ــرشعي امل ــصد ال ــالف املق ــه خي ــاىل  – قول ــرشين :   –تع ــال مب َرس َِ ّ ّ ُ ًّ

ِومنذرين لئال يكون للنـاس عـىل اهللاِّ حجـة بعـد الرسـل  ُِ ّ َ َُ ّ َْ َ ّ ُ َ َ ٌَ َ ِ ِ َِ ُ ّ ِ ]  فـالقول ]النـساء : ١٦٥مـن اآليـة ،

ًباعتبار أفعال وسلوكيات املكلف عموما للوراثة يتناقض مع مقاصد الـرشع احلكـيم، فـضال 

 رشعيةعن تعارضه مع علل النصوص ال
 

 اا ا:رات اا    ا اا  
     ، و اء اي

  :و ن
  ا   اواج: ا اول

      لقد حث اإلسالم عىل الزواج،وحرص عىل توصية الـزوجني باختيـار األحـسن واألصـلح 

 وهـو املحافظـة عـىل النـسل إجيـاد وإبقـاء، ورشع مـن األحكـام مــا لتحقيـق مقـصود الـزواج

 : ما ييلحيقق ذلك، منها

ــة تعــرف بناهتــا باإلنجــاب، وقــد بــني العلــامء أهــم -١     ــه مــن عائل  أن خيتــار الــزوج زوجت

ِ  أن تكـون حـسيبة نـسيبة أي طيبـة األصـل بانتـ":الصفات التي تنكح املرأة ألجلها ِ ِْ َ ُِ ْ َ ْ َ َ َْ َ ً ًِّ َ َ ََ َساهبا إىل َْ ِ َ َِ

ِالعلــامء والــصلحاء، ورصح الــشافعية بكراهــة الــزواِج ببنــت الزنــا، واللقيطــة، وبنــت الفاســق  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْْ ِّ ْ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َُ َ َ ََّ َُّ َّ ََ

ِخلرب َ ْختريوا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا إليهم : َِ ْ ْ َِّ َْ ِ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ ْ َُ ُ َ َ)١(. 

فيتجنـب الرجـل املـرأة احلمقـاء؛ ألن العـرشة ال . جان بالعقل والفطنـة أن يتصف الزو-٢     

اجتنبــوا احلمقــاء فــإن ولــدها ضــياع "تــصلح معهــا،وربام انتقــل ذلــك إىل ولــدها فقــد قيــل 

 يف – رمحـه اهللا –يقول ابـن قدامـة .)٢(وكذلك املرأة جتتنب الرجل األمحق"وصحبتها بالء

                                                        

 ومـا بعـدها، ٥٢صـالح بـن أمحـد رضـا ص . د: اإلعجاز العلمـي قـي الـسنة النبويـة :انظر) ١(

 ).٦١ / ٢٤(املوسوعة الفقهية الكويتية 

 ، علـم حيـاة ١/٣٣٦حممد عـثامن شـبري . د: موقف اإلسالم من األمراض الوراثية : انظر ) ٢(

  .٥١٠عايش زيتون ص . د: بيولوجيا اإلنسان  –اإلنسان 



  

)٤٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــد اختيــار ال ــان مــن جيتنــب مــن النــساء عن ــراد ": زوجــة بي ُوجيتنــب احلمقــاء؛ ألن النكــاح ي َ ُ ََ ُ َْ ِّ ََّ َ ِ
َ َ َْ ِ

ْ َ

َللعــرشة، وال تــصلح العــرشة مــع احلمقــاء وال يطيــب العــيش معهــا، وربــام تعــدى ذ ْ ْ ُ َّْ َ ََ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ْ َلــك إىل ُْ َ ِ

َولـدها َ
ِ َوقـد قيــل. َ ِ ْ َ َاجتنبـوا احلمقـاء، فــإن ولـدها ضـ: َ َ َ ُ َْ ََ َّ ِ َ ََ ْ َْ ٌياع، وصــحبتها بـالءِ َ َ َ ْ ُ َ ٌَ َ َوخيتـار احلــسيبة، . َ َ َ

ِ َْ ُ َ ْ َ

ُليكون ولدها نجيبا، فإنه ربام أشبه أهلهـا، ونـزع إليهم،وكـان يقـال َ ْ َُ ْ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ َّ ُ ً َ َِ َ َ ََ َّ َ َُ َ َ َ ِ ِ ًإذا أردت أن تتـزوج امـرأة : ِ َ َ ََ ْ ََ َّ َْ َ َ ْ َ

َفانظر إىل أبيها وأخيها  َ
ِ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ َ)١(. 

مــصاب بمــرض وراثــي قــد يتــسبب يف إصــابة لــة دون حــصول زواج ملــن هــو   احليلو-٣    

اجلنني بتـشوهات خلقيـة إال بعـد التأكـد مـن زوال املـرض أو معاجلتـه  حتـى ال ينتقـل ذلـك 

 .)٢( " ممرض عىل مصحن ال يورد":فقد ورد ىف احلديث. إىل األبناء

إجراء الفحـص الطبـى قبـل       أما كيفية معرفة إصابة أحد الـزوجني بمـرض مـن األمـراض فبـ

وهــو ال يتعــارض مــع الــرشيعة اإلســالمية وال مــع مقاصــد الــزواج ىف اإلســالم،وألن . الــزواج

ويمكـن تنظيمـة بحيـث ال يرتتـب عـىل . زواج األصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج املرىض

 )٣(. " الرضر يزال"إجرائه رضر بالرجل أو املرأة عمال بالقاعدة الرشعية 

لتغريب يف النكاح، وذلك تفاديا لضعف بنيـة األوالد؛ وألنـه كلـام قربـت درجـة يستحب ا-٤

القرابة ازدادت احتامالت ظهور األمـراض الوراثيـة ، فقـد روى عـن عمـر بـن اخلطـاب رىض 

                                                        

 ) .١٠٩ / ٧(ابن قدامة : املغني : انظر) ١(

 ، )٥٧٧١(رقـم  ٧/١٣٨ ال هامـة / الطـب ب/ كرواه البخـاري يف صـحيحه: متفق عليه) ٢(

ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صـفر، وال نـوء، وال / اآلداب، ب/  يف صحيحه كممسلو

 ).٢٢٢١ (٤/١٧٤٣غول، وال يورد ممرض عىل مصح

 وما بعـدها ، علـم حيـاة ٢٥٣شيخة سامل العريض  ص. د: الوراثة ما هلا وما عليها : انظر ) ٣(

ــسان  ــسان  –اإلن ــا اإلن ــون ص . د: بيولوجي ــايش زيت ــ٥١٠ع ــراض  ، موق ــن األم ــالم م ف اإلس

 .١/٣٣٦حممد شبري . الوراثية د



 

)٤٦٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

مايل أراكـم يـا بنـي الـسائب ":  - وقد اعتادوا التزوج بقريباهتم–اهللا عنه أنه قال لبنى السائب 

 .)١(" تضووا، غربوا النكاح ال)لتمضعفتم، وهز(قد ضويتم 

فــاألثر قــد دل عــىل احلــرص عــىل نجابــة الولــد، وضــامن ســالمته مــن األمــراض، والعاهــات 

ًالوراثيــة، ففــي التغريــب تــزداد األجــسام صــالبة، وقــوة، ومتاســكا، يف حــني أن الــزواج مــن 

يـورث ًالقريبات، وألسـباب وراثيـة جيعـل النـسل ضـعيفا مـن حيـث اجلـسم، والـذكاء، وقـد 

  . )٢(األوالد صفات خلقية ذميمة، وعادات اجتامعية مستهجنة

ــة ــول علــامء الوراث ــل األخطــاء يف ": يق ــن الدرجــة األوىل ينق ــني األقــارب م إن التــزاوج ب

املورثـــات أو الـــضعف، أو األمـــراض، أو العاهـــات إىل األجيـــال بنـــسبة مخـــسني باملئـــة، 

ثنـى عـرش باملئـة، ومـن الدرجـة الثالثـة بنـسبة والزواج من األقارب من الدرجـة الثانيـة بنـسبة ا

 .)٣("ستة باملئة

وقد أثبت العلم احلديث أن زواج األقارب ينـتج ذريـة لـدى أفرادهـا اسـتعداد كبـري لألمـراض 

وأن درجـة التناسـل تقـل حتـى قـد تـصل إىل العقـم، يف حـني أن .... والتشوه بعيـوب خلقيـة 

وين عـىل الـسواء، كـام ثبـت وجـود عالقـة ارتباطيـة ًزواج األباعد ينتج ذرية تفوق أيـا مـن األبـ

بني زواج األقارب وحاالت اإلعاقة من التخلف العقيل والـصمم وكـف البـرص والتـشوهات، 

 .)٤(وغري ذلك من أشكال اإلعاقة  

 :      وقد عرف العرب ىف اجلاهلية ذلك وكتبوا أشعارا  فيه؛ ومن ذلك قول الشاعر

                                                        

 .٣٤أدب الدنيا والدين ص : أورده املاوردي يف )  ١(

 .٣٤عبداهللا علوان ص: تربية األوالد يف اإلسالم : انظر)  ٢(

 .١٥١حممد راتب النابليس ص :  موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: انظر)  ٣(

مجلـة الرتبيـة، ب  بحـث٢٧٣أمحد خليل ص : اج األقارب واملحرماتالوراثة وزو: انظر)  ٤(

 ومـا ٢٥حممد عيل البار ص . د: م ، الوجيز يف علم األجنة القرآين ١٩٩٧، ١٢٠قطر، العدد 

  .٥١١عايش زيتون ص . بيولوجيا اإلنسان د –بعدها،علم حياة اإلنسان 



  

)٤٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُفتى مل تلده بنت  ْ ْ َِ ُ
ِ

ْ َ ً ٌعم قريبة َ ََ َِ ِفيضوى وقد يضوى رديد القرائب... ّ ِ ِ
َ َ َ ََ َْ ُ َْ َ َْ ْ 

َالنزائـع ال القرائـب ": بل رضبوا لذلك أمثاال، فقالوا  َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ َ الغرائـب ال القرائـب"، أو "َّ ، بمعنـي "َ

ُأن الغريبة أنجب َ ْ)١(. 

نحــى ومــؤدى هــذا أنــه ثبــت طبيــا أن بعــض الــصفات الوراثيــة احلاملــة ملــرض وراثــى قــد تت

لضعفها ىف بعض األشخاص، فـإذا تـزوج شـخص حيمـل تلـك الـصفات املتنحيـة قريبـة لـه 

 .قويت تلك الصفات، وانتقلت إىل األوالد، فيصابون باألمراض الوراثية

     ويمكن معرفة ذلك بدراسة شجرة العائلة واستـشارة طبيـب متخـصص ىف الوراثـة وإجـراء 

شــاد الــوراثى اجلينــى علــام واســعا ومهــام ىف الفحوصــات التــى تبــني ذلك،ولقــد أصــبح اإلر

احلياة؛ ألنه يعطينا القدرة عىل استقصاء عدد مـن العيـوب الوراثيـة واألمـراض العقليـة، فكـل 

ــديم  ــوراثى وتق ــب ال ــرض أو العي ــد امل ــشخيص لتحدي ــات الت ــساعد ىف عملي ــور ت ــذه األم ه

 .)٢(املساعدة ىف عالج تلك األمراض خاصة 

ما ا :اواجاا   ا   
وضعت الرشيعة اإلسالمية تدابري عديـدة للوقايـة مـن األمـراض الوراثيـة بعـد الـزواج منهـا مـا 

 :ييل

ال جيوز فسخ عقد الزواج وانفصال الزوجني عن بعضهام بسبب اإلصـابة بمـرض وراثـي -١

 . باآلخرإذا كان هذا املرض ال يمنع من استمرار احلياة الزوجية واستمتاع أحدمها

                                                        

 ).٣٤٣ / ٢(النيسابوري : جممع األمثال : انظر)  ١(

الـسيد مهـران . األحكام الـرشعية والقانونيـة للتـدخل يف عوامـل الوراثـة والتكـاثر د: نظر ا) ٢(

ــسان ٢٢٣ص ــاة اإلن ــسان د – ومــا بعــدها ، علــم حي ــا اإلن ــون ص . بيولوجي  ،   ٥١١عــايش زيت

. د:  ،  مقدمـة يف علـم الوراثـة ٣٣٧/ ١حممـد شـبري . موقف اإلسالم من األمراض الوراثيـة د

 . وما بعدها٣١٤عبدالرؤوف سليم ص. ، دمجال الدين نرصت 



 

)٤٧٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

أما إذا كان املرض يمنـع مـن اسـتمرار احليـاة الزوجيـة فيجـوز فـسخ عقـد الـزواج ، قـال ابـن 

ومـن ذلـك : خيـار الفـسخ يثبـت لكـل واحـد مـن الـزوجني لعيـب جيـده ىف صـاحبه":قدامة 

اجلنون واجلـذام والـربص يثـريان نفـرة ىف الـنفس متنـع قربانـة، وخيـشى تعديتـه إىل الـنفس 

 .)١(والنسل

كمنـع الـزوجني لـه حتـى ال : وز للزوجني منـع احلمـل ىف حالـة الـرضورة أو احلاجـة جي-٢

يولــد هلــام أوالد مــشوهني مــثال ، ومــن أســاليب منــع احلمــل العــزل ، وقــد ورد يف اإلذن فيــه 

 أصـبنا ": مـا روي عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال:   منهـا- ملسو هيلع هللا ىلص -أحاديث كثـرية عـن النبـي 

ًأو إنكـم لتفعلـون؟ قاهلـا ثالثـا، مـا مـن نـسمة كائنـة : هللا  فقالًسبيا، فكنا نعزل، فسألنا رسول ا

  .)٢("إىل يوم القيامة إال وهي كائنة

 .)٣( "والقرآن ينزل-  ملسو هيلع هللا ىلص-  كنا نعزل يف عهد رسول اهللا ":  قال- ريض اهللا عنه–وعن جابر 

إال أن يكــون حلاجــة مثــل أن يكــون يف دار ..  والعــزل مكــروه": قــال ابــن قدامــة

 حاجته إىل الوطء فيطأ ويعـزل، ذكـر اخلرقـي هـذه  الـصورة، أو احلرب فتدعوه

ٌتكون زوجته أمة، فيخشى الرق عـىل ولـده، أو تكـون لـه أمـة فيحتـاج إىل وطئهـا  ًَ َ ُ

  .)٤( "... وبيعها

                                                        

حممـد . ، موقـف اإلسـالم مـن األمـراض الوراثيـة د)٦/٦٥٠(ابـن قدامـة : املغنى : انظر ) ١(

 .٣٣٨/ ١شبري 

، )٥٢١٠( بـرقم ٩/٣٠٥العـزل / النكـاح ب/ رواه البخاري يف صـحيحه  ك: متفق عليه ) ٢(

 ).١٢٧(،برقم ٢/١٠٦٢حكم العزل/ النكاح ب/ ومسلم يف صحيحه ك

). ٥٢١٠(  بـرقم ٩/٣٠٥العـزل  / النكاح  ب/ رواه البخاري يف صحيحه ك: متفق عليه ) ٣(

 ).١٢٧(  برقم ٢/١٠٦٢حكم العزل / النكاح  ب/ومسلم يف صحيحه ـ ك

 .١٠/٢٢٨ابن قدامة  : املغني: انظر ) ٤(



  

)٤٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 : األمراض الوراثيةالتداوي من -٣

، فيجـب     إذا كان اجلنني مصابا بمرض وراثى يمكن عالجه ىف أثناء احلمـل أو بعـد الـوالدة

ومنهـا ‘التداوى لعالج هذا املرض؛ لعموم األدلة التي مل تفرق بني األمـراض وراثـي أو غـريه 

 لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الـداء بـرأ بـإذن اهللا ": قال- ملسو هيلع هللا ىلص-ما رواه جابر أن رسول اهللا 

وىف مجلــة هــذه األحاديــث مــا حــواه مــن علــوم الــدين والــدنيا : قــال القــايض. )١( "عــز وجــل

 .)٢(ة علم الطب وجواز التطبب ىف اجلملةوصح

٣ - رااض اا  ضا :  
فرق الفقهاء ىف حكم إجهاض اجلنني بني ما إذا كانـت الـروح نفخـت فيـه ، ومـاإذا كانـت مل 

 .تنفخ فيه

  :إض ا  م اوح- أ
ألنـه قتـل لـنفس حمرمـة      اتفق الفقهاء عىل عدم جواز إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح فيـه؛ 

َوال تقتلـوا الـنفس  : -تعـاىل–بغري حق وهو حرام  بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني  قـال  َْ َّ ُ َُ ْ

ِّالتـي حـرم اهللاَُّ إال بـاحلق  َْ َِّ ِ َ َّ َ
ِ َّ ]    عـز شـأنه–، ، وقـال  ]١٥١مـن اآليـة : سـورة األنعـام- :  وال َ َ

َتقتلوا أوالدكم خشية إمال ُْ َ ِْ َ ْْ َ ُ ُ ََ َْ ْق نحن نرزقهم وإياكمَ َّ ْ ُْ ُِ َ ُ ُْ ُ َ َ ٍ  ]  ٣( ] ٣١من اآلية : سورة اإلرساء(. 

                                                        

بـــرقم ) ١٧٢٩/ ٤(لكـــل داء دواء واســـتحباب التـــداوي /اآلداب ب/ رواه مـــسلم يف صـــحيحه ك)  ١(

٢٢٠٤.  

 ).١٩٧/ ١٤( النووي: املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج :  انظر ) ٢(

: االستفادة من األجنة املجهضة أو الزائـدة عـن احلاجـة يف التجـارب العلميـة وزراعـة األعـضاء : انظر ) ٣(

ــة وا٣٠٩عمــر ســليامن األشــقر ص . د ــة للتــدخل يف عوامــل الوراث ــاثر د، األحكــام الــرشعية والقانوني . لتك

عبـد :  وما بعـدها، الوراثـة والتكـاثر البـرشي يف ضـوء القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة ١٣٩السيد مهران ص 

عائـشة أمحـد . د: ومـا بعـدها ، األحكـام املتـصلة باحلمـل يف الفقـه اإلسـالمي ١١٠الرمحن الرفـاعي ص

 . وما بعدها٣٢٤سامل حسن ص 



 

)٤٧٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ا  ءا  ف  يوحاا  :  

   : إن أحـدكم جيمـع خلقـه " :الـصحيحني بعد أربعة أشهر حلديث ابن مسعود يف 

 يكـون مـضغة مثـل ذلـك ثـم يرسـل ًيف بطن أمه أربعني يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلـك ثـم

 .)١( "...إليه امللك فينفخ فيه الروح

  و: زمنيـا أى احلـديث ترتيبـا بعد أربعني يوما، وهؤالء مل يعتـربوا الرتتيـب الـوارد ىف 

يومـا مـضغة وإنــام اعتـربوه  ترتيبـا مجعيــا، )٤٠( علقـة ،ثــم ايومـ) ٤٠( ثــم نطفـة،يومـا ) ٤٠(

، واملـضغة مثـل النطفـة ىف كـون اجلنـني ال روح فيـه، ومل يكتـب بمعنى أن العلقة مثل النطفة

 .  )٢(قدره بعد، متشيا مع  ما توصل إليه الطب احلديث ىف علم األجنة 

 إال ىف حالـة الـرضورة القـصوى بـأن تتعـرض نفـخ الـروحوعموما فال جيـوز اإلجهـاض بعـد 

ارتكــاب : ( بقاعـدةحيـاة األم للخطـر بــسبب اسـتمرار احلمـل، فيجــوز يف هـذه احلالـة عمــال

، فاألم هى األصل واجلنني هـو الفـرع، وهبـالك األصـل هيلـك الفـرع، وألن )أخف الرضرين

 .)٣(الظنى حياة األم متيقنة وحياة اجلنني ظنية واليقيني مقدم عىل 

 :إض ا  م اوح -ب

 :الثة    اختلفت أقوال الفقهاء ىف جواز اإلجهاض قبل نفخ الروح إىل أقوال ث

                                                        

ــه) ١( ــحيحه : متفــق علي ــاري يف ص ــق ب/ كرواه البخ ــدء اخلل ــة / ب ــر املالئك ــرقم ١١١ / ٤ذك  ٣٢٠٨ب

 .٢٦٤٣ برقم ٢٠٣٦/ ٤كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه/القدر ب/ وأخرجه مسلم يف  صحيحه ك

. د:  ، االســتفادة مــن األجنــة املجهــضة ٩٣عمــر ســليامن األشــقر ص. د: بــدء احليــاة وهنايتهــا : انظــر ) ٢(

الــسيد مهــران ص . يــة للتــدخل يف عوامــل الوراثــة والتكــاثر د، األحكــام الــرشعية والقانون٣٠٩األشــقر ص 

بعـدها ، الوراثــة   ، ومـا٣٤١/  ١حممـد شـبري .  ومـا بعـدها،  موقـف اإلسـالم مـن األمــراض الوراثيـة د١٣٩

 .بعدها  وما١١٠عبدالرمحن الرفاعي ص: والتكاثر البرشي يف ضوء القرآن والسنة 

 . ، وما بعدها٣٤١/  ١حممد شبري . راثية دموقف اإلسالم من األمراض الو: انظر ) ٣(



  

)٤٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أى لعـذر ودون :  قبـل نفـخ الـروح مطلقـااجلنني إىل جواز إجهاض    اء    

 .ًإنسانياً اجلنني قبل نفخ الروح دم متجمد وليس كائنا ذلك بأن وعللوا .عذر

     آ  وعللـوا ذلـك .  إىل عـدم جـواز إجهـاض اجلنـني قبـل نفـخ الـروح مطلقـا وذ

 فـال جيـوز االعتـداء عليـه، إنـسانيا،ًن أمـه لـنام وتطـور وصـار كائنـا بأن اجلنني لو ترك ىف بط

 .)١(ألن االعتداء عليه كاالعتداء عىل الكائن اإلنسانى 

     ل ا:" وينتـزع مـن حكـم العـزل حكـم معاجلـة املـرأة إسـقاط النطفـة قبـل نفـخ 

حـق بـه هـذا، الروح، فمن قال بـاملنع هنـاك ففـي هـذا أوىل، ومـن قـال بـاجلواز يمكـن أن يلت

ويمكن أن يفرق بأنـه أشـد؛ ألن العـزل مل يقـع فيـه تعـاطي الـسبب ومعاجلـة الـسقط تقـع بعـد 

 )٢( "...تعاطي السبب 

        فـإذا كـان لعـذر جـاز، وإن كـان لغـري اعتبـار العـذر فقـط من العلامء إىل وذ ،

لعـذر أن يكـون ويـشرتط جلـواز اإلجهـاض . عذر ال جيـوز، ألنـه إتـالف لكـائن حـى حمـرتم

العذر حلاجة حقيقيـة مـن حاجـات األب واألم، وأن يغلـب عـىل الظـن وجـود هـذه احلاجـة، 

 )٣(وهو األوىل بالقبول والرتجيح 

     أما األمراض الوراثية ىف اجلنني قبل نفخ الـروح فـال تعتـرب عـذرا رشعيـا لإلجهـاض، ألنـه 

 تعـــرف األمـــراض الوراثيـــة ال يمكـــن اكتـــشافها ىف هـــذه املرحلـــة؛ فقـــد ذكـــر األطبـــاء أن

                                                        

الـسيد مهـران . د: األحكام الـرشعية والقانونيـة للتـدخل يف عوامـل الوراثـة والتكـاثر: انظر) ١(

 . وما بعدها١٤١ص

 .٩/٣١٠ابن حجر العسقالين : فتح الباري رشح صحيح البخاري: انظر) ٢(

ن احلاجة يف التجـارب العلميـة وزراعـة االستفادة من األجنة املجهضة أو الزائدة ع: انظر) ٣(

 وما بعدها، موقف اإلسـالم مـن األمـراض الوراثيـة ٣٠٩عمر سليامن األشقر ص . د: األعضاء

عائشة أمحد سامل . ، األحكام املتصلة باحلمل يف الفقه اإلسالمي د٣٤٥/ ١حممد شبري . د

 . وما بعدها٣٢٧ص 



 

)٤٧٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

والتــشوهات ال يكــون قبــل األســبوع الثــامن مــن العلــوق، وىف هــذا الوقــت تكــون الــروح قــد 

 .)١(نفخت فيه

 

                                                        

 ومـا ٣٢٢عائشة أمحـد سـامل ص . إلسالمي داألحكام املتصلة باحلمل يف الفقه ا: انظر) ١(

 .٣٤٥/ ١حممد شبري . بعدها، موقف اإلسالم من األمراض الوراثية د



  

)٤٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
  

ل ا  إ  ت اوا ، ا أ و.  
  

 أو :ا:  
  أ و :  

  

الغا بالـصفات الوراثيـة التـي حيـصل بمقتـضاها انتقـال اهتمت الرشيعة اإلسالمية اهتامما ب .١

 .الصفات من األصول إىل الفروع، وهلا فضل السبق عىل علم الوراثة احلديث

ينبع اهتامم الرشيعة بالصفات الوراثية من مقاصدها يف املحافظـة عـىل النـسل، الـذي هـو  .٢

ية بــصيانتها، أحــد الكليــات اخلمــس أو الــرضورات اخلمــس التــي جــاءت الــرشيعة اإلســالم

إهنـا مراعـاة يف كـل امللـل : ًواملحافظة عليها، ورشع أحكاما كثرية للمحافظة عليه، بل قيل 

 .الساموية السابقة

ً النصوص الرشعية أوضحت أن اإلنسان مفطور عىل مجلة من االسـتعدادات يولـد مـزودا  . ٣

ــم  ــدة، ث ــرث أســس هــذه اجلوانــب، فتكــون يف أصــلها حماي ــه ي ــي أن جتليهــا هبــا، وهــذا يعن

 .العوامل البيئية املختلفة

ــان . ٤ ــرة مفهوم ــدمها: للفط ــاين: أح ــد، والث ــو التوحي ــا، وه ــصائص : ًخاص ــو اخل ــا وه ًعام

ــة،  ــة، واالســتعدادات العقلي ــدوافع الفطري ــشمل ال ــا وت ــاس عليه ــق اهللا الن ــي خل والــصفات الت

 .ًعد منكراًوالنفسية، واألخالقية املزود هبا، واالرتياح ملا يعد معروفا، والنفور مما ي

 عنــد التــدقيق ىف النــصوص الــرشعية التــي قــد يفهــم منهــا تــأثري اجلــني الــوراثي يف فعــل  . ٥

وسلوك املكلف تبني أن هذا التأثري بيئي حمـض، عـىل أن ذلـك ال يمنـع مـن وجـود نـصوص 

تـدل عــىل أن التعـرض لــبعض األمـور الوراثيــة اجلــسمية قـد يفــىض إىل فعـل منحــرف نتيجــة 

ًبيئي ،الذى هو من جنسه أيضا، وليس ألن وراثـة الفعـل والـسلوك الـيسء التفاعل مع الوسط ال

 .موجودة بذاهتا ىف اجلنني حال التخلق، أو يف مراحل النمو

قرر القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة انعـدام أثـر الوراثـة املطلـق يف الفعـل والـسلوك،  . ٦



 

)٤٧٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 ينطبـق علـيهم تـأثري اجلـني الـوراثي برضهبام وإيرادمها لعدد مـن األمثلـة والـنامذج ألفـراد ال

االبـن القاتـل أليب البـرش آدم، : يف الفعل والسلوك، بـل كـانوا عـىل النقـيض مـن ذلـك، مـنهم 

، وأبـو -علـيهم الـصالة والـسالم–واالبن الكافر للنبي نوح، واألب املرشك للخليـل إبـراهيم 

 الراشـد اإلمـام ، وأبـو اخلليفـة- ملسو هيلع هللا ىلص-طالب الذي مات عـىل رشكـه، وهـو عـم رسـول اهللا 

 .-كرم اهللا وجهه-عيل

 عىل النظـر يف رشع مـن قبلنـا إمكـان القـول بأنـه قـد اتفقـت املبنية  من أهم نتائج البحث  . ٧

 .الرشائع الساموية كلها عىل عدم تأثري اجلينات الوراثية يف فعل املكلف وإرادته

نكـاح، ملـا  جيب عىل الزوجني حسن اختيار كل منهام اآلخـر، ويـستحب التغريـب يف ال . ٨

له مـن كبـري األثـر يف حتـسني الـسالالت، ومـع هـذا فإنـه ال حيـرم الـزواج مـن األقـارب، وال 

 .وراثيجيوز فسخ عقد الزواج ملرض 

 يـؤثر ىف النـسل وراثـي جيوز منع احلمل إذا كان أحد الزوجني أو كالمها مصابا بمـرض  . ٩

 .بإعاقة شديدة

ابا بمـرض وراثـى يـؤثر ىف حيـاة األم،  جيوز بعد نفخ الروح إجهاض اجلنني إذا كان مص . ١٠

ألن الفرع ال يـصح أن يعـود عـىل أصـله باإلبطـال، أو عنـد عـدم إمكـان حياتـه قبـل الـوالدة أو 

 .بعدها، بشهادة األطباء املسلمني العدول

بني يدي هـذا البحـث العديـد مـن القواعـد األصـولية التـي يعتمـد عليهـا يف بيـان احلكـم  . ١١

 :ينات الوراثية أو اإلجرامية يف فعل املكلف، وهي كام ييلالرشعي الذي ينفي تأثري اجل

، وســد الــذرائع، واالستــصحاب، واالستحــسانكقيــاس العلــة، :  قواعــد تعــد أدلــة رشعيــة-أ

 . ورشع من قبلنا

ورعاية املآالت، والعام يبقى   األهليـــــة، وعوارض التكليف،كقاعدة :  قواعد أخرى-ب

 .ومقاصد الرشيعةعىل عمومه حتى يرد ما خيصصه، 



  

)٤٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وهذه القواعد األصولية يف مجلتها هي بيت القصيد يف هذا البحث

 م:تا:  
  أ و : 

 

 أويص الباحثني بمحاولة اخلروج بعلوم الرشيعة عموما، وعلـم أصـول الفقـه -١

 لكـون العلـوم ال والتعليـل،خصوصا من النظريـة إىل حماولـة الـربط، والتطبيـق، 

 تكون واضحة املعامل ملبتغيهـا، راسـخة ىف ذبذلك؛ وحينئإال إذا قورنت حتلو 

 .أذهان دارسيها

التقارير واملؤمترات العلمية التي نرش األبحاث وباالهتامم  ب-أيضا –أويص  -٢

تساعد يف الكشف عـن املوروثـات التـي تنتقـل لألبنـاء وحتـدد أيـضا األمـراض 

 الكشف عن األمراض الوراثيـة، وخاصـة  وتكمن أمهية هذه التقارير يفالوراثية،

 .التي تنتج عن زواج األقارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٤٧٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

ا ادر و  :  
  

 أو : آن اا :أم    
م :ا ا:  

َاإلجابة إليراد مـا اسـتدركته عائـشة عـىل  . ١ َ َ ُ َ َُ َُ ِ ِْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ ِِ ِالـصحأبةْ
َ َ َ حممـد بـن هبـادر :َّ َ َّْ َ  الزركـيش املحقـق ُ

ــريج: ــه والتخ ــق علي ــاب والتعلي ــر الكت ــام بتحري ــاين وق ــعيد األفغ ــارش . د: س ــصمت اهللا الن ع

 .م١٩٣٩=ـهـ١٣٥٨  سنة١طاملكتب اإلسالمي بريوت :

ــام  . ٢ ــسلطانيةاألحك ــاوردي :ال ــب امل ــن حبي ــد ب ــن حمم ــيل ب ــسن ع ــو احل ــارشأب دار :  الن

 . القاهرة-احلديث 

الـــسيد حممـــود .  دتـــدخل يف عوامــل الوراثـــة والتكــاثراألحكــام الـــرشعية والقانونيــة لل . ٣

 . م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣سنة ١طعبدالرحيم مهران، 

) ـهــ٤٧٤:ت(أليب الوليد سليامن بـن خلـف البـاجي : إحكام الفصول يف أحكام الفصول . ٤

 . دار الغرب اإلسالمي، بريوت١حتقيق عبد املجيد تركي، ط

جمـد . عائـشة أمحـد سـامل حـسن، ط.د: األحكام املتـصلة باحلمـل يف الفقـه اإلسـالمي . ٥

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩  سنة ١ بريوت ط-املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع

الــسيد / د: سـيف الــدين عــيل بــن حممـد اآلمــدي حتقيــق : اإلحكـام يف أصــول األحكــام . ٦

 .ـهـ١٤٠٤دار الكتاب العريب ١اجلمييل، ط

 دار مكتبـة :يـب املـاوردي، النـارشأبو احلسن عيل بن حممـد بـن حب: أدب الدنيا والدين  . ٧

 . م١٩٨٦احلياة سنة 

: حممـد بـن عـيل الـشوكاين، حتقيـق : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصـول . ٨

 .ـهـ١٤١٣ -١شعبان حممد إسامعيل، دار الكتبي ط/د

عبـد الفتـاح . د: األساس البيولوجي والفيزيولوجي للشخصية مـن املنظـور الـسيكولوجي . ٩

 . دار النهضة العربية.  طحممد دويدار،



  

)٤٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أمحــد حممــد حــسني الدغــيش، النــارش دار . د: األســاس الفطــري يف الرتبيــة اإلســالمية  . ١٠

 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧  سنة ١ط –اإلسكندرية -الوفاء لدنيا الطباعة والنرش

حييى عبد الـسميع مـصطفى، النـارش مكتبـة بـستان املعرفـة . د.أ : أساسيات علم الوراثة . ١١

 .م٢٠٠٩سنة مرص -كفر الدوار

االســتفادة مــن األجنــة املجهــضة أو الزائــدة عــن احلاجــة يف التجــارب العلميــة وزراعــة  . ١٢

دراسـات فقهيـة يف قـضايا طبيـة : عمر سليامن األشقر، ضمن بحوث يف كتاب . د : األعضاء

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١  سنة١األردن ط –دار النفائس –املجلد األول –معارصة 

ــ . ١٣ ــالمية يف ال ــة اإلس ــس الرتبي ــةأس ــاين، ط : سنة النبوي ــد الزنت ــد احلمي ــة . عب ــدار العربي ال

 .م١٩٨٤ ليبيا سنة -للكتاب

ــل، دار الكتــاب اجلــامعي  : أســس الوراثــة الفــسيولوجية . ١٤  –العــني –مــدحت حــسني خلي

 .م٢٠٠٤ هـ١٤٢٥سنة ١طاإلمارات 

حممـــود عكـــام،  دار فـــصلت للدراســـات والرتمجـــة والنـــرش، . د : اإلســـالم واإلنـــسان . ١٥

 .م٢٠٠٦ _هـ١٤٢٧ سنة ٣طسورية   –حلب –ناء اإلنسان وخدمة الوطن والكلمة لب

القـاهرة  ، جمدي إبراهيم الـسيد إسـامعيل، دار الفكـر العـريب. د: اإلسالم والطب النفيس . ١٦

 .     م٢٠٠٨ _هـ١٤٢٨ سنة ١ط

أبـو الوفـاء األفغـاين، : أبو بكر حممـد بـن أمحـد الرسخـيس، حتقيـق : أصول الرسخيس . ١٧

 .٢وت، ط بري-دار املعرفة

خليـل عبـد الـرمحن . مصطفى نـوري القمـش، د. د:   االضطرابات السلوكية واالنفعالية . ١٨

ــع : املعايطــة، النــارش  -هـــ١٤٢٧ ســنة ١ األردن ط-عــامن –دار املــسرية للنــرش والتوزي

 .م٢٠٠٧

عـامن –دار الفكـر : خولة أمحد حييـى، النـارش . د.  أاالضطرابات السلوكية واالنفعالية  . ١٩



 

)٤٨٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ سنة ٦. األردن ط-

ـــارش .  داالضـــطرابات الـــسلوكية واالنفعاليـــة . ٢٠ دار : خليـــل عبـــدالرمحن املعايطـــة،  الن

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٧ سنة ١ األردن ط-عامن –املسرية 

قاســم : ة االضــطرابات النفــسية والعقليــة والــسلوكية مــن منظوراهتــا النفــسية واإلســالمي . ٢١

 . م١٩٩٨  سنةء صنعا-صالح ، عيل الطارق، دار اجليل اجلديد

 ١صالح بن أمحد رضـا، النـارش مكتيـة العبيكـان ط. د : اإلعجاز العلمي قي السنة النبوية . ٢٢

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١سنة 

شمس الدين حممد بـن أيب بكـر ابـن قـيم اجلوزيـة،  : إعالم املوقعني عن رب العاملني . ٢٣

 .ـهـ١٤٢٣  سنةدار ابن اجلوزي. مشهور حسن آل سلامن ط: حتقيق

عمـر سـليامن األشـقر /د: بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش ، حتقيـق : البحر املحيط . ٢٤

 .ـهـ١٤٠٩ سنة  وزارة األوقاف بالكويت١وآخرون، ط

حممــد ســعيد عــيل عبدربــه  ، . د. أ : بحــوث يف األدلــة املختلــف فيهــا عنــد األصــوليني . ٢٥

 .م١٩٨٠ـ هـ١٤٠٠  سنةمطبعة السعادة

دار : يــد حممــد بــن أمحــد  بــن رشــد النــارشأبــو الول : بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتــصد . ٢٦

 . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥القاهرة سنة  –احلديث 

كـامل إبـراهيم مـريس، مكتبـة  : البيئة والوراثة وأثرها يف االنحرافات النفـسية والـسلوكية . ٢٧

 .م٢٠٠٠ سنة ٤األنجلو املرصية القاهرة  ط

 -تــب االســالمي املك:النــارش بــن قتيبــة ، عبــد اهللا بــن مــسلم : تأويــل خمتلــف احلــديث . ٢٨

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩ سنة ٢طمؤسسة اإلرشاق 



  

)٤٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

عالء الدين عيل بـن سـليامن املـرداوي، حتقيـق  : التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه . ٢٩

أمحـد بـن حممـد الـرساح، مكتبـة الرشـد، .  عـوض القـرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: 

 .ـهـ١٤٢١ -١الرياض، ط

 .م٢٠٠٠، ١مؤسسة التاريخ بريوت  ط. اهر بن عاشور طحممد الط : التحرير والتنوير  . ٣٠

 .م١٩٩٧، ٣١عبداهللا علوان، طبعة دار السالم، مرص ، ط : تربية األوالد يف اإلسالم . ٣١

 .م١٩٨٦القاهرة سنة  –سيد صبحي، املطبعة التجارية احلديثة . دترصفات سلوكية  . ٣٢

دار :يـف أبـو أسـعد نـرشأمحـد عبـد اللط. د : النظرية والتطبيق–تعديل السلوك اإلنساين  . ٣٣

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢  سنة١ األردن ط-عامن–املسرية 

ــاديا  . ٣٤ ــا وإرش ــسلوك نظري ــديل ال ــسة، . د: تع ــداهللا النواي ــب عب ــادين ، أدي ــه املح ــسني ط ح

 .م٢٠٠٩ سنة ١عامن األردن، ورام اهللا فلسطني ط–النارش دار الرشوق للنرش والتوزيع 

 .ـ هـ١٤٠٣ ١بريوت،ط–لكتب العلمية عيل بن حممد اجلرجاين ، دار ا: التعريفات  . ٣٥

 ـهـ١٤٠١ سنةبريوت  –حممد مصطفى  شلبي ط دار النهضة العربية  : تعليل األحكام . ٣٦

) ـهــــ١٤١٨: ت(الـــشيخ حممـــد متـــويل الـــشعراوي : اخلـــواطر = تفـــسري الـــشعراوي . ٣٧

 ). م١٩٩٧بدون رقم الطبعة، رقم اإليداع يوضح أنه نرش عام (مطابع أخبار اليوم : ،النارش

سـامي بـن حممـد سـالمة : إسامعيل بـن عمـر بـن كثـري ،املحقـق  : فسري القرآن العظيمت . ٣٨

 .ـ هـ١٤٢٠  سنة٢دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط: ،النارش 

،دار إحيـاء  فخر الدين حممد بـن عمـر الـرازي الـشافعي : مفاتيح الغيب= التفسري الكبري  . ٣٩

 .ـهـ١٤٢٠  سنة٣بريوت، ط –الرتاث العريب 

ــسفي . ٤٠ ــسري الن ــل = تف ــائق التأوي ــل وحق ــدارك التنزي ــد  : م ــن أمح ــد اهللا ب ــات عب ــو الربك أب

دار : حميـي الـدين ديـب مـستو النـارش:  راجعه وقدم لـه-يوسف عيل بديوي: النسفي،  حققه

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  سنة١طالكلم الطيب، بريوت 



 

)٤٨٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
 رشح ابــن أمــري احلــاج، وهبامــشه : التقريــر والتحبــري عــىل كتــاب التحريــر البــن اهلــامم . ٤١

 . م ١٩٨٣ سنة ٢طبريوت  –دار الكتب العلمية . ط  –اإلسنوى عىل املنهاج 

إمام احلرمني أبواملعـايل عبـد امللـك بـن عبـد اهللا اجلـويني  : التلخيص يف أصول الفقه . ٤٢

  سـنة١طبـريوت  –ِّعبداهللا النيبايل و بشري العمـري، دار البـشائر اإلسـالمية / إمام احلرمني، د

 .ـهـ١٤١٧

حممــد عــوض : أليب منــصور حممــد بــن أمحــد األزهــري اهلــروي  ت : لغــةهتــذيب ال . ٤٣

 .م٢٠٠١ سنة ١ط –بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب .  ط -مرعب

حممــد أمــني أمــري  : تيــسري التحريــر عــىل كتــاب التحريــر ىف أصــول الفقــه البــن اهلــامم . ٤٤

 .دار الفكر. بادشاه، ط 

ــة للنــرش والتوزيــععبــد الباســط اجلمــل. د : ثــورة اهلندســة الوراثيــة . ٤٥  - دار الكتــب العلمي

 .م٢٠٠٣القاهرة  سنة 

الـدكتور عبـد اهللا : حممـد بـن جريـر الطـربي، حتقيـق : جامع البيان عن تأويل آي القـرآن . ٤٦

عبـد .دبن عبد املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بـدار هجـر 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ سنة ١ط دار هجر للطباعة والنرش ،السند حسن ياممة

مكتبـة العبيكـان .صالح بن عبداهللا بـن محيـد، ط:  القسم األول –اجلامع يف فقه النوازل  . ٤٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦  سنة٢ط

 أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر األنـصاري القرطبـي، جلامع ألحكام القرآنا . ٤٨

 ٢القــاهرة ،ط –ملــرصية دار الكتـب ا: أمحــد الـربدوين وإبــراهيم أطفـيش ،النــارش : حتقيـق 

 .ـهـ١٣٨٤  سنة

عبـد الكـريم بـن عـيل  :  اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا عـىل املـذهب الـراجح . ٤٩

ــة، ط ــد . النمل ــة الرش ــاض -مكتب ــسعودية- الري ــة ال ــة العربي ــنة١ ط- اململك  - هـــ ١٤٢٠ س



  

)٤٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .م ٢٠٠٠

املعهـد . دعمي، طمتـام حممـد اللـو : اجلينات البرشية وتطبيقاهتا دراسـة فقهيـة مقارنـة . ٥٠

 .م٢٠١١ _هـ١٤٣٢  سنة١أمريكا ط–فرجينيا  –هرندن -العاملي للفكر اإلسالمي  

للقــايض عبــد النبــي بــن عبــد : دســتور العلــامء، أو جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون . ٥١

َالرسول األمحد نكري، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط  .ـهـ١٤٢١  سنة١َ

ــسلوك و .٥٢ ــة ال ــويني لرعاي ــل الرتب ــوزارة . تقويمــه طدلي ــاد ب ــه واإلرش ــة للتوجي اإلدارة العام

 .م٢٠٠٧/ ـ هـ١٤٢٨سنة ، الرياض ) الرتبية والتعليم

 .م١٩٩٤ القاهرة سنة -فؤاد البهي، دار الفكر العريب : الذكاء . ٥٣

ــن احلاجــب . ٥٤ ــد الوهــاب بــن تقــي الــدين  : رفــع احلاجــب عــن خمتــرص اب تــاج الــدين عب

بـريوت  –عـامل الكتـب .  ط -د عبـد املوجـودعيل حممد معوض، عادل أمح: السبكي، ت 

 .ـهـ١٤١٩ -م ١٩٩٩ سنة١ ط-

موفـق الـدين  : روضة الناظر وجنـة املنـاظر يف أصـول الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد  . ٥٥

 .     ١، ط بريوت-ّعبداهللا بن قدامة احلنبيل ، مؤسسة الريان

ــم . ٥٦ ــال واحلك ــم يف األمث ــر األك ــ  : زه ــويس،  املحق ــسعود الي ــن م ــسن ب ــد : قاحل د حمم

املغـرب  – دار الثقافـة، الـدار البيـضاء -الـرشكة اجلديـدة : حجي، د حممد األخرض النـارش

 . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١  سنة١ط

اإلسـكندرية  –حممـد الـصرييف، النـارش دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنـرش . د.أ : السلوك . ٥٧

 .م٢٠٠٧  سنة١ط

ــة . ٥٨ ــسات التعليمي ــي يف إدارة املؤس ــسلوك التنظيم ــارال ــد  ف ــسيد حمم ــة ، ال ــده فلي وق عب

ـــد ،ط ــــع والطباعـــة. عبداملجي / م ٢٠٠٥  ســـنة ١ عـــامن، ط-دار املـــسرية للنـــرش والتوزي

 .ـهـ١٤٢٦



 

)٤٨٤(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
شـعيب األرنـؤوط وآخـرون، دار : أبو عبد اهللا حممـد بـن يزيـد ،املحقـق : سنن ابن ماجه . ٥٩

  هـ سنة١٤٣٠ ١الرسالة العاملية ط

ِسليامن بن األشعث السج:  سنن أيب داود . ٦٠ حممد حميي الـدين عبـد احلميـد، : ْستاين تحِّ

 .املكتبة العرصية، صيدا بريوت

أبــو عيــسى حممــد بــن عيــسى الــسلمي الرتمــذي، :  الــصحيح اجلــامع= الرتمــذي ســنن  . ٦١

بــريوت ، واألحاديــث  –أمحــد حممــد شــاكر وآخــرين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب : حتقيــق 

 .مذيلة بأحكام األلباين عليها

ــن عمــر الــدارقطني، حققــه وضــبط نــصه : ســنن الــدارقطني . ٦٢ ــؤوط، : عــيل ب شــعيب االرن

 .ـهـ١٤٢٤  سنة١ط  بريوت لبنان،-وآخرون ، مؤسسة الرسالة

حممــد عبــد القــادر عطــا، دار : أمحــد بــن احلــسني البيهقــي، املحقــق : الــسنن الكــربى . ٦٣

 . هـ١٤٢٤  ٣ بريوت لبنان ،ط-الكتب العلمية

دار : شـفيق فـالح عالونـة،  النـارش : ىل الرشدسيكولوجية التطور اإلنساين من الطفولة إ . ٦٤

 .١ األردن، ط-عامن -املسرية 

ــازاين    : رشح التلــويح عــىل التوضــيح ملــتن التنقــيح يف أصــول الفقــه . ٦٥ ســعد الــدين التفت

 .ـهـ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، بريوت  ط. ضبط وختريج الشيخ زكريا عمريات

ــري  . ٦٦ ــد الفتــوحى: رشح الكوكــب املن ــن أمح ــار، حممــد ب ــابن النج ــبىل املعــرف ب  احلن

ــق  ــد الــزحيىل ، ونزيــه محــاد : حتقي ــاء الــرتاث . ط  –حمم ــد البحــوث العلميــة وإحي معه

 . هـ ١٤١٥ سنة ٢ط  – اإلسالمي

، حتقيـق )ـهــ٩٧٢: ت(حممد بن أمحد املعـروف بـابن النجـار : رشح الكوكب املنري . ٦٧

 .ـهـ١٤١٨يكان، الرياض، ّالدكتور حممد الرحييل، والدكتور نزيه محاد، مكتبة العب

رشكـة الطباعـة الفنيـة . شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف، ط: رشح تنقيح الفصول  . ٦٨



  

)٤٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .م١٩٧٣ـ هـ١٣٩٣  -١ط –املتحدة 

 –لنجم الدين سليامن بن عبد القوي الطـويف، مؤسـسة الرسـالة  : رشح خمترص الروضة . ٦٩

 .م١٩٨٧ـ هـ١٤٠٧ -١ط

عبـد / ن بـن عبـد القـوي الطـويف، حتقيـق دنجـم الـدين سـليام : رشح خمترص الروضـة . ٧٠

 .م١٩٨٧= ـ هـ١٤٠٧   ١املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة بريوت  ط

أمحـد :قيـقاسـامعيل بـن محـاد اجلوهري،حت :  تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة-الصحاح . ٧١

 .م١٩٩٠  سنة٤دار العلم للماليني ،ط : عبد الغفور عطار،نرش

حممـد زهــري بــن : ل البخـاري املحقــقحممــد بـن إســامعي/اإلمـام  : صـحيح البخــارى .٧٢

مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد (دار طوق النجاة : نارص النارص النارش

 .ـ هـ١٤٢٢ سنة ١ط) الباقي

ــه  . ٧٣ ــصغري وزيادات ــامع ال ــحيح اجل ــارش: ص ــاين، الن ــدين األلب ــارص ال ــد ن ــب : حمم املكت

 .اإلسالمي

حممــد فـؤاد عبــد :  القــشريى، حتقيـقأبــو احلـسني مــسلم بـن احلجـاج : صـحيح مـسلم . ٧٤

 . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  الباقى،

أمحــد .  دظــاهرة العــود إىل اجلريمــة يف الــرشيعة اإلســالمية والفقــه اجلنــائي الوضــعي . ٧٥

 .١٩٨٥حبيب السامك، مطبوعات جامعة الكويت  سنة 

 .املدين. عبد الوهاب خالف، ط : علم أصول الفقه وخالصة تاريخ الترشيع  . ٧٦

حممـد الـسيد  : علم األمراض النفسية والعقلية األسباب واألعراض التـشخيص والعـالج . ٧٧

 .م٢٠٠٠عبدالرمحن القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش، 

حييـى عبـد الـسميع مـصطفى،  النـارش مكتبـة بـستان . د.أ) : أسـس وقواعـد(علم الوراثة  . ٧٨

 .  م٢٠٠٨مرص سنة -البحرية-املعرفة كفر الدوار



 

)٤٨٦(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
َعــامن-مكــرم ضــياء شــكارة، دار املــسرية للنــرش والتوزيــع والطباعــة. د : اثــةعلــم الور . ٧٩ َ– 

 .م٢٠٠٢ – هـ١٤٢٣  سنة٢ط

عـامن األردن، ورام –عـايش زيتـون، دار الـرشوق للنـرش والتوزيـع . د : علم حياة اإلنسان . ٨٠

 .م٢٠٠٥سنة  ٣اهللا فلسطني ط

ــحيح البخــاري . ٨١ ــاري رشح ص ــتح الب ــسقالين : ف ــر الع ــن خج ــن عــيل ب ــد ب دار . ، طأمح

 .م٢٠٠٤، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

عمـر حـسن : ، حتقيـق )ـهــ٦٨٤: ت(شهاب الدين أمحد بـن إدريـس القـرايف : لفروق ا . ٨٢

َّالقيام، مؤسسة الرسالة، ط 
 .ـهـ١٤٢٤ ١ِ

ُالفقه اإلسالمي وأدلته . ٨٣ ُُ َّ ُّ ْ  .٤طدمشق  –َّ سورية -دار الفكر : وهبة الزحييل، النارش . د. أ : ِ

األنصارى  رشح مسلم الثبوت ىف أصـول الفقـه ملحـب اهللا بـن عبـد  : ح الرمحوتفوات .٨٤

 -ـ هــ١٤١٤ سـنة ٣ط  –مؤسـسة التـاريخ العربـى . الشكور، مطبـوع هبـامش املستـصفى ط 

  . م١٩٩٣

ـــاموس املحـــيط . ٨٥ ـــإرشاف حممـــد نعـــيم  : الق ـــوب الفريوزآبـــادي، ب ـــد بـــن يعق حمم

 .   ـهـ١٤٢٦  سنة٨بريوت ،ط–مؤسسة الرسالة : العرقسويس،النارش

حممـد : عبـد العزيـز بـن أمحـد البخـاري ، حتقيـق: كشف األرسار عن أصـول البـزدوي . ٨٦

 ـهـ١٤١٩ دار الكتاب العريب بريوت ٢املعتصم باهللا البغدادي ط

عـدنان : حتقيـق) ـهــ١٠٩٤: ت(أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي  : الكليات . ٨٧

 .ـهـ١٤١٩درويش، ط مؤسسة الرسالة 

ــةالكل . ٨٨ ــصطلحات والفــروق اللغوي ــم يف امل ــات معج ــق : ي ــوي، املحق ــو البقــاء الكف : أب

 .مؤسسة الرسالة:  حممد املرصي النارش-عدنان درويش 

 –دار صــادر : حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــرصي  النــارش  : لــسان العــرب . ٨٩



  

)٤٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .١بريوت، ط

امن عــيل، دار الفجــر حممــد عــث. د.أ : مبــادئ علــم الوراثــة اخللويــة واألنــسجة واألجنــة . ٩٠

 .م٢٠٠٦ سنة ١ط –للنرش والتوزيع القاهرة 

ـــسوط . ٩١ ـــارش:  املب ـــيس،  الن ـــد الرسخ ـــن أمح ـــد ب ـــة : حمم ـــريوت  –دار املعرف ـــنة ب  س

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٤

حممـد حميـى الـدين : أبو الفضل أمحد بن حممد النيـسابوري، املحقـقجممع األمثال  . ٩٢

 . بريوت، لبنان-دار املعرفة ، عبد احلميد

أبـو عبـد اهللا شـمس الـدين  حممـد  :  السالكني بني منازل إياك نعبد وإيـاك نـستعنيمدارج . ٩٣

حممـد حامـد الفقـي، دار الكتـاب العـريب : بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية ، حتقيق 

 .هـ ١٣٩٣  سنة٢بريوت ، ط  –

حممــد األمــني بــن حممــد املختــار الــشنقيطي، مكتبــة العلــوم : مــذكرة يف أصــول الفقــه  . ٩٤

 .م٢٠٠١  سنة٥طاحلكم، املدينة املنورة و

احلاكم أبو عبداهللا حممد بـن عبـداهللا النيـسابوري، حتقيـق  : املستدرك عىل الصحيحني . ٩٥

 همعـو، هــ ١٤١١ سـنة ١بـريوت، ط –دار الكتب العلميـة : مصطفى عبد القادر عطا،النارش : 

 .تعليقات الذهبي يف التلخيص: 

محـزة /  حممـد بـن حممـد الغـزايل ، حتقيـق دأبو حامد : املستصفى من علم األصول . ٩٦

 . رشكة املدينة املنورة للطباعة والنرش بجدة، بن زهري حافظ

دار . عــدنان عــيل النحــوي ط. د : املــسلمون بــني العلامنيــة وحقــوق اإلنــسان الوضــعية  . ٩٧

 .١٩٩٧النحوي، 

ون شـعيب األرنـؤوط وآخـر: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد  ابن حنبـل ،املحقـق : املسند . ٩٨

 .ـهـ١٤٢١  سنة١د عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،ط: إرشاف



 

)٤٨٨(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  
دار . عــدنان بــا حــارث، ط : مــسؤولية األب املــسلم يف تربيــة الولــد يف مرحلــة الطفولــة . ٩٩

 . م١٩٩٦، ٥ جدة ط-املجتمع للنرش والتوزيع 

ملقـري أمحـد بـن حممـد بـن عـيل ا: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعـي . ١٠٠

 .بريوت –املكتبة العلمية :الفيومي، النارش

طـارق بـن عـوض اهللا ،وعبـد : سليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـق  :املعجم األوسط . ١٠١

 .١٤١٥ القاهرة -دار احلرمني : املحسن بن إبراهيم،نرش 

محــدي بــن عبــد املجيــد :  املحقــقســليامن بــن أمحــد الطــرباين، :  املعجــم الكبــري . ١٠٢

 .٢طالقاهرة  – تيمية  مكتبة ابن،السلفي

مـرص ط الثانيـة –جممـع اللغـة العربيـة .إبراهيم أنيس وآخـرون، ط.د : املعجم الوسيط . ١٠٣

 ). بدون تاريخ(

حامـد صـادق قنيبـي، .د، حممد رواس قلعة جـي. دانكليزي –معجم لغة الفقهاء  عريب  . ١٠٤

 .   ه١٤٠٥ سنة ١دار النفائس ط 

عبــد الــسالم حممــد :قيــق س ،حت أبــو احلــسني أمحــد بــن فــار:معجــم مقــاييس اللغــة  . ١٠٥

 .ـهـ١٣٩٩بريوت -هارون، دار الفكر

عبـداهللا / د: ، حتقيـق )ـهــ٦٢٠:ت(موفق الدين عبداهللا بـن أمحـد ابـن قدامـة  : املغني . ١٠٦

 .ـهـ١٤١٧ دار عامل الكتب ٣الرتكي، ط

أبـو حممـد عبـد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة ، دار : املغني يف فقه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل . ١٠٧

 .هـ١٤٠٥  سنة١وت ،طبري –الفكر

حممد بن سـعد بـن أمحـد بـن . د : مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية  . ١٠٨

 .ـهـ١٤٣٦ سنة ٦ ط -مسعود اليويب ، دار ابن اجلوزي

أبـو زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف  : املنهاج رشح صحيح مـسلم بـن احلجـاج . ١٠٩



  

)٤٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .هـ١٣٩٢  سنة ٢ريوت ،طب –دار إحياء الرتاث العريب : النووي، النارش 

ــساين  . ١١٠ ــسلوك اإلن ــي حــسن، ط: مهــارات إدارة ال ــد الغن ــوير األداء .حممــد عب مركــز تط

 .م٢٠٠٤ـ هـ١٤٢٤ سنة ٢ القاهرة ط-والتنمية

:  دار النـرش-عبد الكريم بن عيل بن حممـد النملـة  : املهذب يف أصول الفقه املقارن  . ١١١

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: ١ ط-الرياض  –مكتبة الرشد 

أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــى الــشاطبي   : ملوافقــات ىف أصــول الــرشيعةا .١١٢

ـــ ـــالكيي، رشح ـــضان . د.ه أامل ـــراهيم رم ـــشيخ إب ـــا ال ـــى هب ـــد اهللا دراز ، واعتن دار . ط  –عب

 . م١٩٩٤ هـ ١٤١٥  سنة١طاملعرفة،

 -حممـد راتـب النابلـيس ، دار املكتبـي  : موسوعة اإلعجاز العلمـي يف القـرآن والـسنة . ١١٣

 .م٢٠٠٥ سنة٣ق، سوريا، طدمش

بـــإرشاف وزارة ) جمموعـــة مـــن العلـــامء والبـــاحثني : (املوســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة . ١١٤

ـــالمية  ـــشئون اإلس ـــاف وال ـــت  –األوق ـــارش :الكوي ـــزاء :،الن ـــة الثانيـــة، ٢٣ - ١األج  الطبع

 ٣٩مـرص، األجـزاء  – الطبعـة األوىل، دار الـصفوة ٣٨ - ٢٤دارالسالسل الكويـت ،األجـزاء 

 .لطبعة الثانية، طبع الوزارةا: ٤٥ -

حممد عثامن شبري، بحث ضـمن بحـوث عـدة .  د:الوراثيةموقف اإلسالم من األمراض  . ١١٥

دار النفـائس للنـرش  –دراسـات فقهيـة يف قـضايا طبيـة معـارصة : لعدد من األساتذة يف كتـاب

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١األوىل . األردن ط –والتوزيع 

حممـد زكـي، / د: الـسمرقندي حتقيـق الـدين  عـالء:العقـولميـزان األصـول يف نتـائج  . ١١٦

 .ـهـ١٤٠٤ مطابع الدوحة احلديثة١ط

 مجال الدين عبـدالرحيم اإلسـنوي ، دار الكتـب :الوصولهناية السول يف رشح منهاج  . ١١٧

 .م١٩٩٩ -ـهـ١٤٢٠  ١لبنان  ط-بريوت-العلمية 



 

)٤٩٠(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  

الـشيخ خليـل : حممـد بـن عـيل الـشوكاين،فهرسة : نيل األوطـار رشح منتقـى األخيـار . ١١٨

 . م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٩، ١مأمون شيحا  بريوت،دار املعرفة،ط

زيـاد بـن صـالح لوبانغـا، مطبوعـات : اجلـزء األول  – واقعية الترشيع اإلسالمي وآثارها . ١١٩

 .م٢٠٠٥ _هـ١٤٢٦عامدة البحث العلمي سنة  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 .ـهـ١٤٠٥ -١سالة ط مؤسسة الر-زيدان  عبد الكريم :الفقهالوجيز يف أصول  . ١٢٠

الـــدار الـــسعودية للنـــرش . حممـــد عـــيل البـــار ط. د :القـــرآنلـــوجيز يف علـــم األجنـــة ا . ١٢١

 .والتوزيع

ــا  . ١٢٢ ــا وم ــا هل ــة م ــاالوراث ــة .  د:عليه ــريب للطباع ــرف الع ــريض، دار احل ــامل الع ــيخة س ش

 .م٢٠٠٣ – هـ١٤٢٤  سنة١والنرش، ط

 حممـد نعبـد الـرمح :نبويـةالالوراثة والتكاثر البرشي يف ضوء القـرآن الكـريم والـسنة  . ١٢٣

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧  سنة١طدار الفكر العريب الرفاعي، 

 أمحـــد خليــل، جملـــة الرتبيــة، قطـــر، العـــدد :واملحرمــاتالوراثــة وزواج األقـــارب  . ١٢٤

 .م١٩٩٧ سنة١٢٠

 :او مما   وىت واا   :  
  

ــاء املــرصية -١ ــاوى دار اإلفت ــيم الــش١٤ / ١٠ (فت ــت عنــوان) املة آليــا، برتق ــاء  :حت األبن

 .١٩٩٧ مايو - رمحه اهللا تعاىل-عطية صقر: وذنوب اآلباء املفتي الشيخ

 https://www.ts3a.com :  عىل املوقع التايلالوراثة واملادة الوراثية: مقال بعنوان  -٢



  

)٤٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 س ات

٣٩٩.....................................................................................:ا  

  :رات ا ا ء ان ا .................................٤٠٥  

ولاا  :ذات ا وا ،ان ا دات ن.................................٤٠٧  

ما ا :ا   رات اا   ا  ا ............٤١٦  

ول اا  :ممة اا .......................................................٤١٧  

ما ا :ا   ل ص اا  نما  راا .............٤١٩  

 ا ص: اا وا ا  راا ا     ا   ك، و
ذ  ل................................................................................٤٢١  

اا ا :و ................................................................٤٢٧  

ا ا: ا ااا  تا   ا   ا .......٤٣٣  

  ٤٣٣......................................اا ا  أد  و وع: ا اول 

  ٤٣٣....................................................................س ا: اع اول 

 مع اب: اة ا.............................................................٤٣٦  

 ع ان: اة ا.............................................................٤٣٩  

 اع اا  :راا  ة............................................................٤٤٥  

 اع اا :  ع.................................................................٤٤٩  

 ما ا : أد   ا ا٤٥١..............................................ا  

  ٤٥١................................................................ة ا: اع اول 

مع اا:ارض ا......................................................٤٥٦  

ع ات وا: اا ة رت...................................................٤٦٠  

 اع اا :  د     ة ا.............................٤٦١  

 ع اا :ا ..............................................................٤٦٣  

 ا اا:رات اا    ا اء  اا و ،   
  ٤٦٦....................................................................................اي



 

)٤٩٢(  درا  ء اا ا ارا  ار اات  ى  
  ٤٦٦..........................................................ا   اواج: ا اول  

اما  :اواجاا   ٤٦٩............................................. ا  

٤٧٥......................................................................................ا  

 أو :٤٧٥................................................................................:ا  

 م:ت٤٧٧.............................................................................:ا  

ا ادر و  :..........................................................٤٧٨  

  ٤٩١.............................................................................س ات

 

 
 

  


