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العنوان" :فحص اجلينوم البشري :دراسة فقهية تطبيقية (مركز قطر للوراثة أمنوذجاً)".
املشرف على الرسالة :القرشي عبدالرحيم البشري.
تُعد دراسة فحص اجلينوم البشري من املواضيع الطبية املستجدة ،وهلذا املوضوع
مباحث فقهية معاصرة ،وله أثر يف املباحث اجلنائية يف احملاكم ،وله تطبيقات يف حماكم دولة
قطر ،ومستشفى محد الطبية ُُمثلةً مبركز قطر للوراثة ،وقد أسهمت كلية الشريعة يف جامعة قطر
بتناول هذا املوضوع املعد لنيل درجة املاجستري يف قسم الدراسات اإلسالمية.
وقد احتوى البحث على ثالثة فصول حتت كل منها مباحث ومطالب وفروع فقد
تناولت يف الفصل األول فحص اجلينوم البشري ورأي أطباء مركز قطر للوراثه فيه ،ويف الفصل
الثاين احلكم الشرعي لفحص اجلينوم البشري وتطبيقاته يف األحوال الشخصية ،ويف الفصل
الثالث واألخري حكم إثبات اهلوية واجلناايت بفحص اجلينوم البشري.
اإلشكالية تتمثل يف البحث عن مدى التناغم والتوافق بني ما يقوله الفقه اإلسالمي
ويقوله الطب والقانون القطري ،وجعلت الدراسة مركز قطر للوراثة منوذجاً عملياً تعود إليه
لتقدمي جانب من اإلجابة عن تلك اإلشكالية.
وتفرعت عن اإلشكالية جمموعة من األسئلة منها :ما حكم إجهاض اجلنني املصاب
بعيب خلقي يف الفقه اإلسالمي ،وما مدى استفادة القانون القطري من فحص اجلينوم البشري
يف قضااي األحوال الشخصية واحلدود والقصاص ،وقد اعتمد البحث على املنهج االستقرائي،
والتحليلي ،واملقارن.
ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة :أتكيد األطباء استفادهتم من فحص اجلينوم
الكتشاف األمراض الوراثية املؤثرة يف النسل ،وجواز العلماء استخدام الفحص بشروط معينة
ب

يتفادى من خالهلا األضرار اليت قد تنجم عنه ،واعتماد القانون القطري على الفحص اجليين
يف إثبات النسب والقصاص دون احلدود.
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لمقدم ا
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد،
عليه أفضل الصالة والسالم ،وبعد:
فقد خلق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن تقومي ،وبتقدير إهلي عظيم فقد قال
ۡ ۡ ۡ
ۡ
يف أ َۡح َسن تَقومي{ [سورة التني،]4 :
ن
نس
ٱإل
َٰ
سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي} :لََقد َخلَقنَا َ َ ٓ
ۡ
وقال تعاىل} :إ اان ُك ال َش ۡيء َخلَق َٰنَهُ ب َق َدر{ [سورة القمر ،]49 :ومن العظمة يف خلق اإلنسان
أنه سبحانه وتعاىل خلقه بنظام دقيق من املورواثت اجلينية ،وهي املسؤولة عن تكوين األنسجة
والصفات اليت حيملها كل إنسان ،وذلك من خالل الكروموسوم الذي حيتوي على شريط
مزدوج من احلمض النووي ،وكل شريط منهما مؤلف من جمموعة من الوحدات تسمى ابلقاعدة
النيرتوجينية ،وهذه القاعدة تقسم إىل أجزاء ووحدات يطلق عليها اسم املورث (اجلينوم) ،كل
مورث يعطي تعليمات لصناعة نوع من الربوتينات اليت يصنع منها أنسجة اجلسم فضالً عن
األنزميات املطلوبة لوظائف اجلسم احليوية.
كانت دراسة األمراض الوراثية والتشوهات اخلَلقيَة لدى األفراد يف السابق عبارة عن
دراسة عددية للكروموسومات ،إذ وضعوا لكل كروموسوم عدداً ،واكتشفوا أن كل مرض يرتبط
بذلك العدد ،أما يف زمننا احلاضر فقد أجرى اخلرباء دراسة دقيقة للمورواثت (اجلينات) البشرية
بعد دراستهم لرتكيبة الكروموسوم ،واحلمض النووي ،وتركيبة القواعد النيرتوجينية ُما ساعد على
معرفة أسباب كثري من األمراض اليت مل يتم الكشف عنها سابقاً خصوصاً يف اجملتمعات العربية
اليت يكثر فيها زواج األقارب ،واهلدف من فحص اجلينوم البشري أمور عدة أمهها منع األمراض
الوراثية ،ووضع خطة مستقبلية هلا ،والتخفيف من آالمها لدى البشر.
وقد تصدى بعض ال ُفقهاء املعاصرين لدراسة اجلينوم البشري إلظهار حكم هذا
القرضاوي ،واألُستاذ الدكتور علي
الفحص منهم على سبيل املثال الشيخ الدكتور يوسف
ّ
احملمدي ،وغريهم ،ووضعوا له ضوابط شرعية،
حميي الدين القره داغي واألُستاذ الدكتور علي
ّ
وذكروا إجيابيات هذا الفحص وسلبياته ،فمما أجازه العلماء استعمال هذا النوع من التطور
الطيب يف احلد من املرض وانتشاره ،وتقدمي العالج املناسب له ،أو ختفيفه وتسكينه من خالل
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العمليات اجلراحية اجلينية كافة ،وُما منعوه التقرب من اخلالاي اجلنسية يف اهلندسة الوراثية ملا
فيها من حمظورات شرعية ،وكذلك فيما يتعلق جبينات شخصية اإلنسان وأهليته ومسؤوليته
الفردية.
وابلتعاون مع مركز قطر للوراثة ،إذ مت عمل هذه الفحوصات الوراثية الدقيقة احلديثة
للكشف عن األمراض املسببة للتشوهات اخلَلقيَة والتأخر يف وظائف الدماغ؛ لتفادي تكرار
اإلصابة يف املستقبل بفرتة قصرية مقارنةً ابلفحص التشخيصي الذي كان موجوداً سابقاً.
إشكالي اللبحث:
اإلشكالية تتمثل يف البحث عن مدى التناغم والتوافق بني ما يقوله الفقه اإلسالمي
ويقوله الطب والقانون القطري ،وجعلت الدراسة مركز قطر للوراثة منوذجاً عملياً تعود إليه
لتقدمي جانب من اإلجابة عن تلك اإلشكالية.
أسئل اللبحث:ا ا
تتألف أسئلة البحث ُما أييت:
ما هو رأي األطباء يف مركز قطر للوراثة يف فحص اجلينوم البشري؟
ما حكم إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي يف الفقه اإلسالمي؟
ما مدى استفادة القانون القطري من فحص اجلينوم البشري يف قضااي األحوال
الشخصية ،واحلدود والقصاص؟
أمهي اللبحث:
تكمن أمهية البحث يف ما أييت:
دراسة املستجدات الطبية املتعلقة بفحص اجلينوم البشري ،وأتثريه يف دولة قطر بشكل
خاص.
حاجة الناس إىل معرفة آراء الفقهاء بشأن فحص اجلينوم البشري للتعرف على حكمه.
تسليط الضوء على أمثلة من األمراض اليت ميكن اكتشافها ابلفحص اجليين ،واليت
يعمل هبا يف دولة قطر.
2

فحص اجلينوم البشري ذات أمهية لتعلقه حبفظ النفس والنسل ،واحلدود والقصاص.
أهدلفاللبحث:
يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
التعرف على موضوع طيب مستجد ،وربط حماوره ابلفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة
اإلسالمية.
حتليل آراء الفقهاء املعاصرين ،وقرارات جمامعهم الفقهية يف بعض املراكز الطبية يف
العامل العريب واإلسالمي.
أتصيل املستجدات يف احلياة اليت تُنظرها مراكز البحث العلمي وتقوم بتجريبها
وتطبيقها لبيان موقف الشرع اإلسالمي احلنيف منها مجلةً وتفصيالً.
فرضياتاللبحث:
من املتوقع أن تكون فحوصات اجلينوم البشري غري معتربة شرعاً.
استفادة القانون القطري من فحص اجلينوم البشري يف إثبات النسب واحلدود
والقصاص.
حدوداللبحث:ا
احلدود الزمانية :سيقتصر البحث على املدة الزمنية من عام 2000م إىل 2017م.
احلدود املكانية :سيقتصر البحث يف موضوع اجلينوم البشري على االجتهادات الفقهية
السابقة يف العامل اإلسالمي ،وتطبيقاته يف دولة قطر.
احلدود املوضوعية :اقتصار البحث على فحص اجلينوم البشري دون غريه من
الفحوصات الطبية األُخرى (مركز قطر للوراثة أمنوذجاً).
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للدرلساتاللسابق :
سبق البحث يف دراسة فحص اجلينوم البشري العديد من الدراسات وذلك من انحية
طبية أو فقهية أو جنائية؛ ولكن ليس هناك مثة حبث جيمع املسائل الثالث يف حبث واحد
على مستوى دولة قطر ،وفيما يلي عرض ألهم األحباث:
 -1ا"فقهاللقضااياللطبي المعاصرةادرلس افقهي اطبي امقارن " ،علي حميي الدين
القره داغي وعلي يوسف احملمدي ،طبعة دار البشائر اإلسالمية ببريوت -الطبعة الثانية
1427ه 2006/م ،كتاب اشتمل على ( )624صفحة مقسمة إىل متهيد وستة فصول،
تناول يف الفصل األول تعريفات وأحكاماً وضوابط ،ويف الفصل الثاين أنواع الطب يف اإلسالم،
ويف الفصل الثالث العالج والتداوي ،االستحالة واالستهالك ودورمها يف التطهري واحلل مع
التطبيقات املعاصرة ،الفحص الطيب قبل الزواج من منظور الفقه اإلسالمي ،ويف الفصل الرابع
العالج اجليين والبصمة الوراثية واالستنساخ من منظور الفقه اإلسالمي ،ويف الفصل اخلامس
اإلجهاض ومراحل اجلنني وبداية احلياة ،تنظيم (حتديد) النسل ،بنوك احلليب ،هناية االنتفاع
ورفع أجهزة اإلنعاش ،أحكام االنتفاع أبعضاء اإلنسان ،ويف الفصل السادس واألخري قضااي
التعليم الطيب والتشريح ،النظر إىل اجلنس اآلخر خالل الطبابة ،حكم جراحة التجميل ،نقل
الدم وأحكامه ،التحكم جبنس املولود ،حكم النسب من التلقيح الصناعي.
مل يتطرق الكتاب إىل أية نتائج ،ظهر للباحثة من هذه الدراسة ماهية العالج اجليين،
والبصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي.
-2ا"خريط الجليةنوماللبشرياولإلثباتالجلةنائي" ،مريع بن عبدهللا بن سعيد آل جار
هللا آل شافع ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية1428 ،ه 2007 /م ،احتوت الرسالة على
( )236صفحة ،مقسمة إىل متهيد ومخسة فصول ،ابتدأ مباهية خريطة اجلينوم البشري ،الدليل
املادي وعالقته ابلقرائن يف اإلثبات اجلنائي ،بصمة اجلينات الوراثية وأثرها يف اإلثبات اجلنائي،
ورأي الفقه اإلسالمي املعاصر يف بصمة اجلينات الوراثية ،وانتهى بتطبيقات عملية لبصمة
اجلينات الوراثية يف اململكة العربية السعودية.

4

توصل الباحث إىل نتائج عدة منها :أنه ال جيوز بيع اجلينوم البشري جلنس ،أو لشعب،
أو لفرد ألي غرض ،وال جتوز هبته ألي جهة ملا يرتتب عليها من مفاسد ،كما ال ميكن وصف
اكتشاف جني معني ابالخرتاع؛ ألن اجلينات موجودة أصالً ،وهي من خلق هللا ،وبصمة
اجلينات الوراثية يتجاوز دورها حتديد األبوة والبنوة إىل حتديد درجات القرىب بني األفراد واألُسر
والعائالت والقبائل بشكل ظين ،كما أنه ال جيوز استخدام بصمة اجلينات الوراثية بقصد
التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعاً ،وجيب على اجلهات املختصة منعه وفرض العقوية
الزاجرة؛ حلماية أعراض الناس وصيانة أنساهبم ،ظهر للباحثة من هذه الدراسة معرفة رأي الفقه
اإلسالمي يف بصمة اجلينات الوراثية ،كما أَ ان اطالع الباحثة على جتربة الدراسة يف اجلينوم
البشري ابململكة العربية السعودية أَاتح هلا تصوراً عن كيفية تناول هذا املوضوع يف دولة قطر
وال سيما فيما يتعلق ابألثر اجلنائي ثبواتً أو نفياً.
 -3ا"أحكامالهلةندس اللورلثي " ،للدكتور سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ،
طبعة دار كنوز اشبيليا ابلرايض -الطبعة األوىل 1428ه2007-م ،كتاب أصله رسالة
دكتوراه ،اشتملت الدراسة على ( )663صفحة مقسمة إىل مخسة أبواب ،حتدث يف الباب
األول عن الفحص اجليين وذلك بدراسة اجلني البشري ،والفحص اجليين قبل الزواج وبعده،
أما الباب الثاين والثالث فقد تناول فيها العالج اجليين من خالل نقل اجلني إىل اخللية التناسلية
واخللية اجلسدية ،واالستنساخ يف النبات واحليوان واإلنسان ،ويف الباب الرابع تكلم عن زراعة
األعضاء ابخلالاي األصلية ،وذلك بدراسته حلقيقة اخلالاي األصلية ،مصادرها وحكم زراعة
اخلالاي واألنسجة من اخلالاي األصلية ،وأما الباب اخلامس واألخري فقد تعرض إىل إنتاج
العقاقري الطبية ابهلندسة الوراثية من حيث إنتاج اهلرموانت وإنتاج احلليب املعدل ابهلندسة
الوراثية.
توصل الباحث إىل نتائج كثرية أمهها :إ ان مشروع اجلينوم البشري هو اكتشاف لسنة
من سنن هللا يف خلقه ،وأن اجلينوم البشري إما مشروع ،أو ُمنوع فيكون مشروعاً إذا كان
وسيلة جللب املصلحة للناس ،ودرء الضرر عنهم ،ويكون ُمنوعاً إذا كان وسيلة إلحلاق الضرر
ببعض الناس ،وجيوز إذا كان الغرض منه معرفة األمراض الوراثية ،استفادت الباحثة من هذه
الدراسة معرفة ماهية اجلينوم البشري ،وأما معاجلة اخلالاي اجلنسية واجلسدية فخارج نطاق
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حبثي؛ ألنه أقرب للمسائل الطبية من املسائل الفقهية ،وال سيما بعد سؤايل للمختصني تبني
أنه ال يوجد إىل اآلن عالج جيين علماً أبن الفقهاء املعاصرين افرتضوا عالجاً جينياً ،وبينوا
حكمه فيما إذا لو مت اكتشافه ،ولعل هذا املوضوع سيكون من نصيب البحوث املستقبلية يل،
أو لغريي من الباحثني والباحثات.
-4ا"للورلث اولهلةندس اللورلثي اولجليةنوماللبشريالجليينامنامةنظوراإسالمي" ،أ.د.
حممد جرب األَلفي1433 ،ه 2012 /م ،الرايض ،منظمة املؤمتر اإلسالمي -جممع الفقه
اإلسالمي -جدة ،الدورة العشرون ،اشتملت الدورة على ( )40صفحة مقسمة إىل أربعة
حماور ،وتناول املراد ابلوراثة ،واهلندسة الوراثية ،واجلينوم البشري ،وحكم ُمارستها ،وحدود
وغاايت أحباث اهلندسة الوراثية واجلينوم البشري ،واحلكم الشرعي ملا ينجم عنهما ،وتطبيقات
الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري وأحكامها الشرعية ،وأخرياً املسؤولية عن جتارب
اهلندسة الوراثية.
توصل الباحث إىل عدة نتائج منها أنه جيوز االعتماد على نتائج حتاليل البصمة الوراثية
( )DNAإلثبات النسب يف حالة التنازع ،أو الفقد ،أو الغرق ،أو اهلدم وحنوه قياساً على
القيافة ،بل أوىل ،ولكن ال جيوز استخدامها للتأكد من صحة النسب الذي ثبت شرعاً ،وال
إلحلاق ولد الزىن بصاحب املاء ،كما أنه ال جيوز التحكم يف جنس اجلنني البشري على مستوى
األُمة ،أما على املستوى الفردي فيُباح إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعاً مع ضرورة أخذ
االحتياطات الالزمة ،وقد تبني للباحثة من هذه الدراسة معرفة بعض األحكام الشرعية للجينوم
البشري.
 -5ا"درلس اعن الستخدلم اتكةنولوجيا اللتسلسل الجليين الألكلةنيكي" ،توفيق بن
عمران ،جمله علمية :اجلينات البشرية 2015م ،وهذا البحث ابللغة اإلجنليزية ( High
diagnostic yield of clinical exome sequencing in
)middle eastern patients with mendelian disorders
دل البحث على استخدامات الفحص اجليين يف الكشف املبكر عن األمراض العصبية
يف دولة قطر كالصرع ،وغريه من األمراض ،واجلدير ابلذكر أن تلك التكنولوجيا يف الفحص
اجليين كانت قد متت دراساهتا يف بريطانيا عام 2015م من قبل (مريا خرابان)؛ وذلك لتعدد
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فوائدها الطبية يف اكتشاف املورواثت اجلينية املؤدية إىل األمراض ،أما يف دولة قطر فقد
استخدمت تلك التقنية على ( )149عينة من مستشفى محد الطبية ،ومت الكشف عن ٪60
من احلاالت اليت كشفت عن ظهور األَعراض املرضية ،و قد تبني أن هناك وجوداً اترخيياً عائلياً
للمرض ،أَو أَن زواج األَقارب يزيد من القوة االستكشافية لنتائج الفحص اجليين ،وابلفعل مت
الكشف عن عدد من اجلينات احلديثة املرتبطة بتطور املرض.
إن استخدام الفحص اجليين عن طريق تقنية التسلسل اجليين يؤدي إىل سرعة اكتشاف
األمراض ،وذلك من ( 27شهراً إىل  5أشهر فقط) ،وبذلك يتم توفري الوقت الالزم لبدأ
العالج بشكل مبكر ُما يزيد من فاعلية العالج.
ظهر للباحثة من هذه الدراسة أن مركز قطر للوراثة أخذ بعض العينات؛ للتعرف على
األمراض اليت مت الكشف عنها يف دولة قطر ،واألَسباب اليت أدت إىل تلك األمراض.
إضاف اللبحثاعلىاللدرلساتاللسابق :
يُ َعد فحص اجلينوم البشري يف دولة قطر شيئاً جديداً ُميزاً من حيث التقنية ،ونتائجه
تفوق نتائج بقية الدول العربية واإلسالمية فعند املقارنة بني دولة قطر وأية دولة عربية ،أو
خليجية أُخرى جند أن هذا الفحص ُجيرى يف دولة قطر بنسبة أكرب من بقية الدول ( ،)1ونتيجة
اكتشاف املرض يف هذا الفحص يفوق ابقي الدول ،كما أن الفحص يكشف عن مرضني
فأكثر يف آن واحد ُما يعطيه أمهية كربى.
من هذا املنطلق ،وبعد قرائيت للموضوع ولقائي برئيس قسم مركز قطر للوراثة توصلت
إىل أَ ان هذه الدراسة ستُعيد الصلة بني موضوع الرسالة وبني فحص اجلينوم البشري يف مركز
قطر للوراثة ،ابإلضافة إىل دراسة القانون القطري املتعلق بفحص اجلينوم البشري مع تركيز
املوضوع على فحص اجلينوم البشري بصورة خاصة بينما تناولته البحوث األُخرى بصورة عامة
فهذه هي اإلضافات اليت سيضيفها البحث.
) )1مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب 2016م؛ وذلك ألن الفحص ال جيرى إال يف دولة قطر على
مستوى دول اخلليج حىت اآلن.
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مةنهجاللبحث:ا
تتطلب دراسة هذا البحث االعتماد على ثالثة مناهج علمية وهي:
املنهج االستقرائي :وذلك من خالل تتبع تفاصيل موضوع فحص اجلينوم البشري منذ
نشأته إىل آخر ما توصل إليه هذا العلم احلديث.
املنهج التحليلي :وذلك من خالل حتليل آراء الفقهاء يف مستواهم الفردي واجلماعي،
الفردي املتمثل بفتاوى علماء معينني ،ومجاعي متمثل ابهليئات واجملامع واملراكز البحثية.
املنهج املقارن :وذلك من خالل املقارنة بني ثالثة علوم ذات صلة ابملوضوع ،وهي:
كل يف جزئية حبثية حمددة هبا تكتمل الصورة العلمية للموضوع.
الفقه والقانون والطب ،و ٌ
خط اللبحث:ا ا

للفصلالألول:افحصالجليةنوماللبشرياورأياأطباءايفامركزاقطراللورلث افيه.اا ا
املبحث األول :مدخل إىل موضوع الدراسة-:
املبحث الثاين :اتريخ فحص اجلينوم البشري ،وأمهيته ،وأهدافه.
املبحث الثالث :مدى اعتبار فحص اجلينوم البشري يف النواحي الطبية والقانونية
والفقهية.
املبحث الرابع :اآلاثر املرتتبة على فحص اجلينوم البشري ،ورأي األطباء يف مركز قطر
للوراثة فيه.
للفصل اللثاين :الحلكم اللشرعي الفحص الجليةنوم اللبشري اوتطبيقاته ايف الألحوللا
للشخصي ا.
املبحث األول :التشوهات اخلَلقيَة لألجنة أسباهبا ،أنواعها ،ومدة حدوثها ،وطرق
االستدالل عليها
املبحث الثاين :تداعيات اإلصابة ابألمراض الوراثية اليت ال يُرجى بُرؤها ،وبيان مقاصد
الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على النسل
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املبحث الثالث :حكم فحص اجلينوم البشري ،وتطبيقاته يف األحوال الشخصية
للفصلاللثالث:احكمالثباتالهلوي اولجلةناايتابفحصالجليةنوماللبشري .ا
املبحث األول :حكم إثبات اهلوية واجلناايت ابلبصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي ،وما
يرتتب عليهما من آاثر
املبحث الثاين :إثبات اهلوية واجلناايت ابلبصمة الوراثية يف القانون القطري
لخلامت  :ا
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للفصلالألول:افحصالجليةنوماللبشرياورأياأطباءامركزاقطراللورلث افيه ا
يُعد موضوع فحص اجلينوم البشري من املوضوعات املستجدة يف عصران احلاضر حيث
أن نتائجه مل تظهر إال يف عام 2000م ،وهو يف تطور مستمر مبرور الزمن وتطور التقنيات
املستخدمه فيه ،وهذا الفحص مهم للغاية؛ ألن العلماء توصلوا من خالله إىل أن نتائجه تُظهر
مجيع األمراض الوراثية ُما يسهل يف عملية العالج مستقبالً ،وابلتايل احملافظة على نفسه ونسله.
كما أن مركز قطر للوراثة هو أول مركز خليجي ُجيرى فيه فحص اجلينوم البشري
وذلك من خالل أخذ عينة من دم الشخص املراد فحصه ،ومن مث إرساهلا –عينة الدم -إىل
كندا ،وهناك يتم حتليل نتيجة الفحص وإعادة التقرير إىل دولة قطر بعد فرتة قصرية.
ومت توزيع الفصل على املباحث اآلتية:
املبحث األول :مدخل إىل موضوع الدراسة.
املبحث الثاين :اتريخ فحص اجلينوم البشري ،وأمهيته ،وأهدافه.
املبحث الثالث :مدى اعتبار فحص اجلينوم البشري يف النواحي الطبية والقانونية
والفقهية.
املبحث الرابع :اآلاثر املرتتبة على فحص اجلينوم البشري ،ورأي األطباء يف مركز قطر
للوراثة فيه.
وستتكلم الباحثة عن تلك املباحث يف اآليت:
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لمبحثالألول:امدخلاإىلاموضوعاللدرلس :
لمطلبالألول:اتعريفاللفحص،اوللفحصاللطيباقبلاللزولج :ا
للفرعالألول:اتعريفاللفحصالغ ً،اولصطالحاً:ا ا
يطلق األطباء لفظ الفحص على الفحوصات املساعدة للتشخيص
) ،(Diagnostic testsوهذا ما سيتم بيانه يف التعريف اإلصطالحي للفحص بعد بيان
التعريف اللغوي له .ا
للفحصالغ ً :ا
يطلق لفظ الفحص على معان عدة ،هي:
"شدة الطلب خالل كل شيء ،فحص عنه فحصاً :حبث ،وكذلك تفحص وافتحص
أي حبث ،وتقول :فحصت عن فالن ،وفحصت عن أمره ألعلم كنه حاله ،والبحث عن
الشيء" (.)1
"ما استوى من األرض ،واجلمع فحوص" ( ).
2

للفحصالصطالحاً :ا
أطلقت املعاجم املعاصرة معان عدة على الفحص منها:
"كشف الطبيب على املريض ليعرف ما به من علة" ( ).
3

) (1ابن منظور ،لساناللعرب (مادة فحص) ،ج ،4ص ،64والفارايب ،للصحاحااتجالللغ اوصحاحا
للعربي  ،ج ،3ص.1048
) (2لمرجعاللسابق( ،مادة فحص) ،ج ،7ص.64
) (3إبراهيم الزايت وآخرون ،لمعجماللوسيط ،ج ،2ص ،675والقره داغي ،واحملمدي ،فقهاللقضاايا
للطبي المعاصرة ،ص.4
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"اختاذ الوسائل من خالل إجراء فحص شامل للمريض ليعرف ما به من علة يف
جسده" ( ).
1

وقد عرب األطباء عن الفحص أبنه" :إجراء كشف على جسم املريض؛ لتشخيص
مرضه ،أو حتديد حالته الصحية ولياقته البدنية" (.)2
وهو معرفة حالة اإلنسان الصحية ابعتباره إجراءً وقائياً؛ للحفاظ على صحته ،وذلك
عن طريق الكشف املبكر عن األمراض وهي يف أطوارها األوىل ،وهو املقدمة اليت يقوم هبا
الطبيب لتشخيص املرض ووصف العالج املناسب له سواء كان العالج ابألدوية ،أَو ابجلراحة
الطبية (.)3
وردت كلمة الفحص مبع ى البحث ،والتنقيب ،والكشف ففي املعجم الكبري للطرباين
( )4أن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ "فحص الكر بيده فانبجس املاء منه فشرب،".....
ويقصد ابلكر املوضع ( ،)5ومع ى احلديث كما جاء يف مواهب اجلليل ( )6أن النيب _صلى هللا
عليه وسلم_ فحص موضع املاء بيده املباركة فانبجس فشرب منه ،وسقى الناس.
ويف مصنف ابن أيب شيبة ( )7عن صاحل بن مسلم الليثي قال" :رأيت ابن ُجبري بن
ُمطعم يف املسجد فحص عن احلصا ،مث توضأ وضوءه كله يف املسجد" ،وعن حصني عمن

) (1عمر ،أمحد خمتار ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،3ص.1676
) (2لمرجعاللسابق ،ج ،3ص ،1677وكنعان ،أمحد بن حممد ،لموسوع اللطبي اللفقهي  ،ص.763
) (3عضيبات ،صفوان حممد ،للفحصاللطيباقبلاللزولج ،ص.56 – 55
) )4رواه الطرباين يف لمعجماللكبري ،ج ،4ص ،187رقم  4095من حديث خالد بن عبدالعزى ،قال
عنه احلافظ اهليثمي يف جممعاللزولئد ،ج ،3ص ،280-279رقم ( 5669رواه الطرباين يف الكبري،
وفيه من مل أعرفه).
) )5الفاكهي ،أبو عبدهللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي ،أخبارامك  ،ج ،5ص.39
6
الرعيين املالكي ،مولهبالجلليلايفاشرحاخمتصراخليل ،ج ،3ص.29
) ) احلطاب ُ

) )7ابن أيب شيبة ،مصةنفالبناأيباشيب  ،ج ،1ص.41
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شهد القادسية بينما رجل يغتسل إذ فحص له املاء الرتاب عن لَبنَة من ذهب ،فأتى سعد بن
أيب وقاص فأخربه فقال "اجعلها يف غنائم املسلمني" (.)1

للفرعاللثاين:اللفحصاللطيباقبلاللزولج:ا
هو عبارة عن "جمموعة من الفحوصات املختربية والسريرية اليت يقرتح عملها على أي
شريكني قبل ارتباطهما بعقد النكاح؛ لتقدمي النصح هلما للوصول إىل حياة زوجية سعيدة،
وأطفال أصحاء ،وابلتايل أُسرة سليمة وجمتمع سليم" ( ،)2وهو "جمموعة من الفحوصات اليت
جترى للمقبلني على الزواج قبل العقد للتحقق من خلومها من مجلة من األمراض اليت تؤثر يف
الزوجني أو على ذريتهما مستقبالً " (.)3
من التعريفات السابقة ظهر للباحثة:
أن املراد ابلفحص هو حبث الطبيب واكتشافه ألمراض واقعة أو متوقعة يف جسم
املريض يف وقت مبكر قبل القيام إبجراء عقد الزواج؛ لتفادي حدوثها إن كانت متوقعة،
وتفادي تطورها وانتشارها إن كانت واقعة.
الفحوصات الطبية الكاشفة عن األمراض نوعان :أحدمها سريري ،واآلخر خمتربي،
وإجراءات كل واحدة منهما ختتلف عن األُخرى فمعرفة املرض ابلفحص السريري أيسر على
الطبيب من معرفته ابلفحص املختربي ،ولكن األخري أدق.
إجراء الفحص الطيب لألفراد ميَُ ّكن األطباء من اكتشاف األمراض مبكراً ،وابلتايل احلد
من تطورها وانتشارها والتخلص منها.

) )1لمرجعاللسابق ،ج ،2ص.436
) (2القضاة ،عبداحلميد ،رسال اإىلاللشباباللفحصاللطيباقبلاللزولجاضرورةاأماترف ،ص.9
) )3األشقر ،أُسامة ،مستجدلتافقهي ايفاقضااياللزولجاوللطالق ،ص.83
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الفحص الطيب يساعد يف الوصول إىل حياة أُسرية سليمة ،وجمتمع سليم ابلتقليل من
العلل واألمراض.
لمطلباللثاين:اللتعريفاتاللطبي ا
للفرعالألول:الحلمضاللةنوويا):(Deoxyribo Nucleic Acid) (DNAا ا
"هو حلزون مزدوج (شريطان مزدوجان) مكون من جمموعات من النيوكليوتيدات،
هذان الشريطان مكوانن من جزيئات من الفوسفات ،والسكر ،وينضمان لبعضهما البعض
ابرتباط أزواج معينة من القواعد النيرتوجينية بواسطة الروابط اهليدروجينية" ،وهو "املسؤول عن
التحكم يف وراثة اخللية إذ تصطف عليه اجلينات الوراثية" (.)1
للفرعاللثاين:المادةاللورلثي ا(لمورث/لجلني)ا(:)Gene
"هي سلسلة من النيوكليوتيدات ( )Nucleoidللحمض النووي منقوص
األوكسجني ،اليت تُعد مبثابة احلروف األساسية اليت تكتب بواسطتها اجلينات ،فهي تنقل
أوصاف الطفل من والديه ،وتقوم ابستبدال اإلشارات بني خالاي اجلسم ،كما أن هلا دوراً هاماً
يف عمليات التمثيل الغذائي" ،وهو "جزء من احلمض النووي ( )DNAأو الكروموسوم
يوجد على مكان معني من الصبغة ،حيتوي على ترتيب معني من األمحاض األمينية اليت حتمل
الشفرة اخلاصة بتصنيع الربوتينات ،وهذه الربوتينات هي اليت تتحكم يف صفات الكائن احلي
وأنشطة خالايه الكيميائية وابلتايل إظهار الصفة الوراثية" (.)2
للفرعاللثالث:اللكروموسوماتا(للصبغ اللورلثي

) ):(Chromosome

"هي احلامالت الطبيعية للمعلومات الوراثية يف الكائنات ُميزة النوى وبدائية النوى"،
وبعبارة أدق ُما ظهر يل من مصادر أجنبية عدة ،وبعد ترمجتها من قبل خمتصني تبني أن املراد

) (1معجماتذكرةاللطيب ،ص.251
) (2لمرجعاللسابق ،ص.352
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منها ( )1أهنا عبارة عن عصيات صغرية داخل نواة اخللية ،حتمل يف داخلها تفاصيل كاملة
خللق اإلنسان ،إذ حيمل كل شخص ستاً وأربعني كروموسوماً تكون على شكل أزواج ،هذه
األزواج مرقمة من واحد إىل اثنني وعشرين ،أما الزوج األخري فيسمى ابلزوج احملدد للجنس،
وأن كل إنسان يرث نصف عدد الكروموسومات من أمه والنصف اآلخر من أبيه.
للفرعاللرلبع:الجليةنوماللبشريا(لجلنياللبشري/لجملنياللبشري) ) :( Human Genomeا
هو مصطلح جديد يف علم الوراثة جيمع بني جزئي كلمتني إجنليزيتني ،جتمع بني
األحرف الثالثة األوىل لكلمة ) (geneاليت تعين املورث (اجلني) ،واألحرف الثالثة األخرية
من كلمة ) (chromosomeاليت تعين الصبغيات (.)2
وقد عرب عنه العلماء أبنه "احلقيبة الوراثية البشرية داخل نواة اخللية البشرية اليت تعطي
مجيع الصفات واخلصائص اجلسمية والنفسية" ( ،)3وهو "اهلوية احلقيقية لإلنسان ،أو املميزات
لكل شخص كالبصمات" ( ،)4وبلفظ أدق وأمشل هو "الوحدات االفرتاضية األَساسية للوراثة
اليت تنتقل من األصول إىل الفروع ،إذ يُ َشباه اجلني ابلذرة ،فكما أن الذرة هي الوحدة األَساسية
املكونة للمادة عند الكيميائيني فكذلك اجلني هو الوحدة األساسية للوراثة" (.)5
يطلق على اجلينوم البشري ألفاظاً عدة منها ما َكثُر استخدامه كاخلريطة اجلينية
لإلنسان ،خريطة الشريط الوراثي ،احلقيبة الوراثية ،الطاقم الوراثي ،ومنها ما استخدم للداللة

)" ،p1-2 .(1تركيباللكروموسوم " ، Patrick, N, chromosome structure,اومعجما
تذكرةاللطيب،اص .164ا
األلفي ،حممد جرب ،للورلث اولهلةندس اللورلثي اولجليةنوماللبشريالجليينامنامةنظوراإسالمي ،ص.6
))2
ّ
لجليةنوماللبشريا...اكتابالحلياة" ،ص.1
ا
) (3الكرمي ،صاحل عبدالعزيز" ،

) (4اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لألَحكاماللشرعي اوللضولبطالألخالقي اللجيةنوماللبشري ،ص– 6
.7
) (5الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.56 – 55
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على اجلينوم البشري لكن يف إطار حمدود كالرصيد الوراثي ،احملتوى الوراثي ،كتاب احلياة ،سر
احلياة ،امللف اجليين اإلنساين ،الشفرة الوراثية البشرية (.)1

للفرعالخلامس:افحصالجليةنوماللبشريا):(Hunan Genetic Test

"قراءة تركيب (حمتوى) املادة الوراثية لبعض اجلينات ملعرفة اعتالهلا وسالمتها" (.)2
حقيقة فحص اجلينوم جمرد قراءة لرتكيب املادة الوراثية وذلك يكون بدراسة احلمض
النووي؛ ملعرفة ما حتمله من تغريات.
وتكون الدراسة لبعض اجلينات وليس مجيعها؛ ألن األمراض كثرية جداً تزيد عن مثانية
آالف مرض وراثي إذ يصعب فحصها مجيعها ،وألن الطب اكتشف أن هناك أمراضاً تنتشر
يف قبيلة أكثر من غريها من القبائل ،فيجرى الفحص لتلك األمراض املنتشرة يف تلك القبيلة.
فحص اجلينوم البشري يكشف عن حاملي املوراثت املعتلة ،وهذا من شأنه تقليل
الزواج فيما بينهم ،واحملافظة على سالمة النسل من األمراض الوراثية.
ا
ا
ا
ا
ا
) (1اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.22
) )2الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أَحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص ،90-89ويشو ،حسن،
لجليةنوماللبشرياوأحكامهايفاللفقهالإلسالميارؤي امقاصدي  ،ص.28
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ا
ا
ا
ا
ا

لمبحثاللثاين:ااتريخافحصالجليةنوماللبشري،اوأمهيتهاوأهدلفه ا
لمطلبالألول:ااتريخافحصالجليةنوماللبشري:ا ا
أُنشئت منظمة اجلينوم البشري عام 1988م يف الوالايت املتحدة ،وكان هدفها حل
شفرة اجلينوم البشري ( ،)1وقد بدأوا عملهم مبشروع أطلقوا عليه اسم" :مشروع اجلينوم
البشري" ،مت تنفيذه عام 1990م على يد جيمس واطسون ( ،) James Watsonوهو
مشروع علمي دويل ابهظ التكاليف ،يهدف إىل تسجيل التاريخ البشري عن طريق السلسلة
الوراثية ،اشرتك يف املشروع علماء من دول العامل املتقدمة تقنياً ،وهي أمريكا ،وأملانيا ،واسرتاليا،
وإسرائيل ،والربازيل ،والدمنارك ،والسويد ،والصني ،واملكسيك ،واهلند ،والياابن ،وإجنلرتا،
وإيطاليا ،وروسيا ،وفرنسا ،وكندا ،وكوراي اجلنوبية ،وهولندا إال أن أمريكا كانت الرائدة يف ذلك
املشروع على مر السنوات فقد طوروا التقنيات املستخدمة يف املشروع ُما أدى إىل تطور نتائج
املراحل البحثية للجينوم (.)2
يتم تبادل املعلومات يف ذلك املشروع عن طريق احلاسوب ،وذلك عن طريق حتديد
موقع كل جني ،ووظيفته ،وعالقته بغريه من اجلينات ،وفك الشفرة الوراثية اخلاصة به ملعرفة
نوع الربوتني الذي يقوم إبنتاجه من أجل رسم خريطة وراثية حتدد تسلسل القواعد النيرتوجينية،
) )1آل شافع ،مريع بن عبدهللا ،خريط الجليةنوماللبشرياولإلثباتالجلةنائي ،ص.41-40
) (2الزايت ،عال عبداملنعم ،ميالداعلمالجتماعالجليةنوم ،ص ،17-15واجلوهري ،أمني ،لجليةنوما
للبشرياماهيتهاومستقبله ،ص.1703
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إذ حيتوي كل جني على عدد كبري من القواعد ،وهذه القواعد يبلغ عددها ثالثة آالف مليون
موزعة على اجلينات اليت توجد على ثالثة وعشرين زوجاً من الصبغيات (الكروموسومات)
(.)1
لمطلباللثاين:اأمهي افحصالجليةنوماللبشري :ا
يُعد حبث اجلينوم البشري من البحوث املهمة إذ توصل العلماء عن طريقه إىل أن
احلمض النووي ( )DNAهو املسيطر على مجيع مظاهر احلياة ،ومعرفة مواقع بعض األمراض
الوراثية املسؤولة عن حتديد الصفات البشرية ،واكتشاف طرق العالج ابجلينات لألمراض
الوراثية حيث كشف املشروع عن اهلوية البيولوجية للجني (.)2
مت التوصل إىل أن هناك صفات بيولوجية تؤثر يف األمراض الوراثية والتشوهات اخلَلقيَة
وغريها من األمراض ،وأن هناك صفات اجتماعية تؤثر يف سلوك اإلنسان ونفسيته وقدراته،
ففي الصفات البيولوجية مت التوصل إىل اكتشاف أرقام حتديد ماهية اجلينات ،والتطور اإلجيايب
لتعديل احملتوى اجليين ،وفعالية الفحص يف تعديل الوظيفة اجلينية ،أما الصفات االجتماعية
عمل حالياً على اكتشاف أرقام حتديد ماهية اجلني ،وكيفية تعديل احملتوى اجليين ،وفعاليته
فإنه يُ َ
يف تعديل الوظيفة اجلينية (.)3
وتُ َعد بطاقة اهلوية اجلينية مهمة للمعرفة اجلينية إذ إهنا تستخدم لتحديد اهلوية الوراثية
لكل فرد من أفراد اجملتمع ،وذلك عن طريق حتديد جيناته منذ تكون أول خلية يف جسمه
الزَمتُها له طوال حياته ،وقد متكن مشروع اجلينوم البشري من قراءة مجيع احلروف اهلجائية
وم َ
ُ
الكيميائية احليوية لإلنسان ،واكتشاف معظم الصفات الوراثية املرضية لكل فرد ،فمنها ما هو
مصاب به ابلفعل ،ومنها ما هو معرض لإلصابة به مستقبالً ،إذ يطمح الطب لعالج بعض
من هذه األمراض ،والتوخي منها ،وختفيف أتثريها خاصةً فيما خيص األمراض املنتشرة على
نطاق العامل أمجع كالقلب والسكري والسرطان ،وقد توصل العُلماء عن طريق فحص بعض
) (1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أَحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.66-65
) (2الزايت ،عال عبداملنعم ،ميالداعلمالجتماعالجليةنوم ،ص.17-15
) )3لمرجعاللسابق ،ص.17-15
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األفراد أبهنم أكثر عرضة للمرض من غريهم كأمراض القلب الوراثية ،أو القلب الناقص ،أو
تشوهات َخلقيَة يف الرئة والصدر (.)1
ولفحص اجلينوم البشري استخدامات عدة ،وهي:

فحص اجلينوم البشري قبل الزواج؛ الكتشاف األمراض الوراثية املؤثرة على النسل
مستقبالً.
فحص اجلينوم البشري يف إثبات النسب ،أو نفيه.
فحص اجلينوم البشري يف املنازعات القضائية؛ للتعرف على صاحب العينة.
فضالً عن كل ما سبق ،فإن الفحص اجليين يُ َعد إجنازاً عظيماً لألطباء ،والباحثني؛
لفهم طبيعة املرض بصورة دقيقة ُمتكن من تشخيصه ،وعالجه ،والوقاية منه (.)2
لمطلباللثالث:اأهدلفافحصالجليةنوماللبشري :ا
للجينوم البشري أهداف عدة تتمثل يف أُمور ،منها :عالج األمراض الوراثية
والتشوهات اخلَلقيَة ،أو الوقاية منها ،إثبات حقوق اإلنسان وواجباته ،أو نفيها عنه ،تطوير
اقتصاد البالد والرؤية املستقبلية للمجتمع ،وهذه األهداف تتحقق يف اآليت:
حتسني الصفات العقلية واجلسدية لألجنة ،وتطوير الذكاء البشري للتخلص من
الشيخوخة وإيقافها متاماً (.)3
حتديد ومعرفة عدد اجلينات والصفات الوراثية يف اخللية البشرية لإلنسان منذ والدته
إىل وفاته (.)4

احملمدي ،علي حممد يوسف ،لألَمرلضاللورلثي امنامةنظوراإسالمي ،ص.83
))1
ّ

) (2الزايت ،عال عبداملنعم ،ميالداعلمالجتماعالجليةنوم ،ص ،19-18والشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز

بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.67
) )3اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.30-26
) )4أبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء ،ص.204
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تشخيص األمراض الوراثية عن طريق فحص اخلطيبني قبل الزواج؛ ملعرفة ما حيمله كل
منهما من أمراض وراثية ،وأتثريها يف النسل مستقبالً ،والتعرف على العوامل املتالزمة ،أو
املصاحبة لظهور األمراض الوراثية والرتكيبة الوراثية لإلنسان عن طريق خريطته اجلينية ،ومدى
قابليته حلدوث مرض ما عن طريق العالج اجليين القائم على استخدام اجلينات اليت يتكون
منها اجلينوم البشري (.)1
حتقيق الصحة اإلنسانية ابلوقاية من األمراض احملتملة ،أو مظنونة الوقوع يف املستقبل،
ومن مث معاجلتها ابلعالج اجليين ،وذلك عن طريق التعرف على املورثة املصابة للجنني،
واستبداهلا مبورثة أُخرى سليمة صاحلة للعمل ،ومن مث حقنها يف احلبل السري للجنني ملعاجلة
املرض املصاب به اعتماداً على املعلومات الوراثية املوجودة يف كيان اجلينوم البشري (.)2
إثبات احلقوق والواجبات ألصحاهبا ،أو نفيها عنهم ،كإثبات النسب ابستخدام
البصمة الوراثية ،وإثبات اجلرمية عن طريق ترك خملفات اجملرمني ،ومعرفة هوية املفقودين،
واحملروقني ،واملصابني مبا تبقى منهم من أجزاء (.)3
ختزين املعلومات الوراثية على قواعد للبياانت ،وتطوير األدوات الالزمة لتحليل تلك
البياانت؛ الستفادة اجملتمع منها ،وتطوير الرؤية املستقبلية (.)4
تطوير طب اجلينات ،وأتسيس البنك اجليين إليداع شفرات البشر اجلينية الوراثية فيه؛
ملعرفة األمراض حمتملة الوقوع ،وتفادي وقوعها ،فضالً عن حتديد جنس اجلنني من خالل علم
اجلينات (.)5
) )1جنم ،سامل ،لمدخلالإلسالمياللهةندس اللورلثي اللبشري  ،ص ،242وآل الشيخ ،هشام ،لجلني،
ص.5
) )2أبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء ،ص ،205-204وجنم ،سامل،
لمدخلالإلسالمياللهةندس اللورلثي اللبشري  ،ص.246-242
) )3أبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء ،ص.205
) )4اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.30
)(5اأبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء ،ص ،206واخلادمي ،نور
الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.29-26
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تقوية اقتصاد بعض الدول ،واملؤسسات العلمية والبحثية ،والشركات التجارية
والصناعية بسبب تطور البحوث اجلينية والتجارب الوراثية اليت تدر أرابحاً عالية ألصحاهبا
(.)1

لمبحثاللثالث:امدىالعتبارا(لعتماد)افحصالجليةنوماللبشريايفاللةنولحياللطبي ،ا
وللقانوني ،اوللفقهي ا ا
لمطلبالألول:امدىالعتبارافحصالجليةنوماللبشريايفاللطب :ا
قبل اخلوض يف معرفة مدى االعتماد على فحص اجلينوم البشري يف دولة قطر ال بُد
من التعريف مبركز قطر للوراثة ،أقسامه ،فريقه الطيب ،خدماته اليت يقدمها ،واالجنازات اليت
قدمها على مستوى دولة قطر ومنطقة اخلليج العريب.
للفرعالألول:اللتعريفامبركزاقطراللورلث ا( :)2ا
هو مركز جيين وراثي اتبع ملستشفى محد الطبية ،يقع يف مدينة محد الطبية مب ى
( ،)3( )321كانت أول عيادة هلم يف مستشفى محد الطبية عام 2002م ،وقد استلموا املركز
كمب ى كامل عام 2009م.
يتألف من أطباء ،وُمرضات ،وخمترب حتليلي ،وخمترب لسحب الدم ،ومركز تغذية.
ووحدة لألُم واجلنني اتبعة ملستشفى النساء والوالدة ،وهي وحدة معنية ابلنساء احلوامل
الاليت عندهن مشاكل يف األجنة سواءٌ كان اجلنني مشوهاً ،أم ُوج َد يف العائلة اتريخ أُسري
فيه مرض وراثي ،يغطيهم فريق متخصص يف علم الوراثة يطلق عليهم فريق جينات األجنة،
وهو فريق متخصص ابجلينات الوراثية يف األجنة يرتأسه الدكتورة فاطمة املسيفري ،يُرسل
) (1آل شافع ،مريع بن عبدهللا ،خريط الجليةنوماللبشرياول ِإلثباتالجلةنائي ،ص.34-31

) )2مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب 2016م.
) )3يرتأسهم الدكتور توفيق بن عمران حالياً.
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الفحوصات اليت ُجترى للنساء احلوامل ،أو األجنة بعد والدهتا إىل مركز قطر للوراثة لتحليل
نتائجها.
للفرعاللثاين:اأقسامالمركز :ا
ينقسم املركز إىل قسمني (:)1
قسم التمثيل الغذائي يغطي خدماته مخسة أطباء لكل طبيب ُمرضة ،وتتبعه عيادات
للتغذية يغطيها أربعة أطباء تغذية.
قسم اجلينات الوراثية يغطي خدماته ستة أطباء لكل طبيب ُمرضة ،وكل طبيب مناوب
لديه ثالث عيادات يف األسبوع فضالً عن تغطيته ملستشفى محد العام ،وطواريء السد،
والوكرة ،واخلور.
يعمل كال القسمني بشكل يومي ،ويوجد يف كال القسمني صيدلية لصرف األدوية،
وخمترب لسحب الدم ،وعيادات تغذية.
وهناك مرشداتن يف الوراثة كل واحدة منهما تغطي ثالث عيادات ابألسبوع  ،مبا ال
يقل عدد املرضى عن  8-6يف اليوم الواحد.
وابلنسبة للقسمني فإن عدد املرضى يف اليوم الواحد ال يقل عن  8-6لكل طبيب،
مبعدل  50-42مريضاً يومياً على حسب العدد القادم لكال القسمني.
للفرعاللثالث:اللفريقاللطيب :ا
قسم اجلينات الوراثية يشمل ستة استشاريني بتنوع شهاداهتم سواءٌ من أملانيا ،أو
بريطانيا ،أو كندا ،أو قطر ،ومجيع األطباء ابستثناء الدكتور توفيق لديهم الزمالة العربية يف طب
األطفال فهم أطباء أطفال ،وبعدها ختصصوا يف اجلينات الوراثية ،أما الدكتور توفيق فقد درس

) )1مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب 2016م.
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اجلينات الوراثية ملدة مخس سنوات فهو يفحص مجيع األعمار الصغار ،لذا وضعوه رئيساً
للقسم (.)1
للفرعاللرلبع:الخلدماتالليتايقدمهاالمركزا( :)2ا
إجراء حتليل ما قبل الزواج ( )premarital screeningيف املراكز الصحية سواءٌ
اخلور ،أو الوكرة ،أو الراين ،أو الغرافة ،أو لعبيب فإن أطباء قسم اجلينات الوراثية يستلمون
عرفون كال اخلاطبني
حاالت الفحص ما قبل الزواج فإن كانت هناك أَية مشكلة فإهنم َسيُ ّ
مبشكلتهم املستقبلية ،ومدى أتثر أطفاهلم هبا.
حتليل ما قبل الزواج يكشف عن مخسة أمراض ،هي:
ثالسيميا ألفا (.)Thalassemia Alpha
ثالسيميا بيتا (.)Thalassemia Beta
هوموسيستينوراي (- :)Homosystinuriaنقص يف أنزمي مهمة هضم
الربوتينات.-
التليف الكيسي (.)cystic Fibrosis
ضمور العضالت (.)Spinal Muscular Atrophy
الفحص لألمراض األربعة األُوىل إجباري لكل مقبل على الزواج ،أما ضمور العضالت
فهو اختياري من شاء أجراه ،وإال فال جيرب؛ ألن نتيجة الفحص تتأخر ملدة ثالثة أسابيع
بعكس األربعة األُوىل فإن نتائجها تظهر يف أسبوع ،فاألمراض األُوىل خطرية لتأثريها ابلفرد
نفسه ،ومن مث انتقاهلا إىل أوالده وأحفاده مستقبالً.
) )1مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب 2016م.
) )2مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب 2016م ،ومقابلة مع املرشدة الوراثية كارين العكوري يف مستشفى
النساء والوالدة ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  12ديسمرب 2016م.
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الفحوصات جترى على الزوج أوالً فإذا كان الزوج حامالً للمرض فإنهُ ُجترى
الفحوصات للزوجة ،فإن وجد من خالل الفحص أن كال اخلاطبني حامالً لنفس املرض يتم
حتويلهما إىل عيادة اإلرشاد الوراثي ) (Genetic Consolerفإن وجدت املرشدة الوراثية
أن هناك حاجة إىل حتليل وراثي إضايف فلها ذلك.
فحص احلامل أثناء محلها للتعرف على صحتها وصحة جنينها.
تقدمي الالزم خلدمة املولود من عمر يوم إىل ما شاء هللا له؛ ملعرفة ما إن كان هناك
تشوه خلقي ،أو مرض وراثي لتشخيص احلالة ودعمها وحتويلها إىل املراكز اخلاصة برعايتهم
ملساعدهتم وأتهيلهم مستقبالً لالخنراط يف املدارس.
التمثيل الغذائي منذ والدة الطفل عن طريق إجراء فحص على كعب الرجل لكل
مولود يف قطر ،يتم إرساله إىل أملانيا؛ ملعرفة ما إذا كان هناك أي نقص يف أي إنزمي؛ إلعطاء
األَدوية ،وإثبات التشخيص وراثياً.
تثقيف من يريد معرفة أَية معلومة عن الوراثة بتحويلهم إىل مرشدات الوراثة.
واملركز يغطي مجيع الفحوصات الوراثية يف الدولة سواءٌ مت حتويل املريض من قبل طبيب
األعصاب ،أو املناعة ،أو غريمها ،فاملركز تثقيفي تشخيصي عالجي يف نفس الوقت.
والعالج يف التمثيل الغذائي يكون عن طريق نقص يف اإلنزمي إذ يتم إعطاء األنزمي
نفسه إن وجد ،أو إعطاء األدوية املوجودة املساعدة يف تشغيل األنزمي.
وال يوجد عالج جيين إىل اآلن ،فاملوجود غالبيته زراعة النخاع أو اخلالاي اجلذعية
وذلك يتم يف مركز زراعة النخاع املوجود يف مستشفى محد الطبية ،عيادة زراعة النخاع لألمراض
اليت تصيب الدم كاللوكيميا (تكسر كرايت الدم) ،أو سرطان الدم ،أو األنيميا احلادة ،وتلك
العيادة ترشدهم إىل املراكز اخلاصة بزراعة النخاع سواءٌ بريطانيا أو أمريكا.

24

للفرعالخلامس:النااجاالتالليتاقدمهاالمركزاعلىامستوىادول اقطراومةنطق الخلليجا
للعريبا(:)1
يعد مركز قطر للوراثة من أنشط التخصصات يف مستشفى محد الطبية ،إذ يتم إجناز
ما ال يقل عن مؤمترين سنوايً داخل دولة قطر أحدمها للتمثيل الغذائي ،والثاين للجينات
الوراثية.
أايم تثقيف ابللغة العربية واإلجنليزية خاصة أبهل املريض لتعريفهم ابملرض ،ووضع
برانمج ترفيهي لألطفال ،ومسابقات ،وبوفيه صحي منزوع من الربوتينات الضارة هبم.
كتابة حبوث كثرية ففي سنة (2016م2017-م) بدأوا يف مخسة حبوث مل يتم إجنازها
مجيعها حىت اآلن ،فضالً عن كتابة حبث جديد يف كل سنة والبحث القادم عنوانه" :خدمة
جينات األجنة يف دولة قطر كأول مركز يف اخلليج والوطن العريب".
كتابة حبوث داخلية ابالتفاق مع مستشفى محد الطبية وأطبائها ،وحبوث خارج نطاق
الدولة كأمريكا ،وكندا حبسب ختصص األطباء املوجودين ،وما حتتاجه دولة قطر.
حصول املركز على شهادة شكر وتقدير من جامعة امللك قابوس يف سلطنة عمان؛
لعدم توفر خدمات جينات األجنة عندهم حيث قامت دولة قطر أبخذ مرضاهم ،وإجراء
الفحوصات هلم وتثقيفهم وعالجهم (.)2
مبا أن مستشفى محد الطبية املستشفى الرئيس يف دولة قطر ،وبناءً على مقابلة مع
الدكتور توفيق بن عمران الطبيب املسؤول عن مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد الطبية
توصلت الباحثة إىل أهنم يعتمدون على فحص اجلينات ابستخدام تقنيات حديثة عاملية تتمثل
يف تقنية ( )Exome Sequenceاملعتمد على فحص جزء من املورث اجليين بوصفه
فحصاً تشخيصياً؛ وذلك ألنه اجلزء الفعال يف اجلينوم البشري ،ولسهولته من الناحية التقنية.

) )1مقابلة مع د .فاطمة املسيفري رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى النساء والوالدة،
الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21ديسمرب 2016م.
) )2انظر ملحقا( ،)1ص.155
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جيرى هذا الفحص على األشخاص املرضى ال األصحاء املعافني ،ويكون يف حاالت
خاصة ال يف مجيع احلاالت؛ ألنه يعطي نتائج عديدة منها ما يفيد املريض ،وأُخرى ما ال
تفيده ،وإمنا تكون نتائج عرضية ال فائدة منها أصالً (.)1
وقد توصلت الباحثة إىل أن اإلجراءات املتبعة يف مركز قطر للوراثة تتمثل يف:
إجراء فحص اجلينات اختيارايً ،وليس إجبارايً فمن يرغب يف إجرائه فله ذلك.
استشارة الراغب ابلفحص للطبيب املختص عن طريق اجللوس معه ،وإعطائه
املعلومات الكافية خبصوص الفحص وكيفيته ،واألمور املرتتبة عليه.
إذا وافق املريض على إجراء الفحص؛ فإنه ال بد من توقيعه ،وهذا يكون مبثابة املوافقة
على إجراء الفحص له.
سؤال املريض إذا كان يريد معرفة مجيع النتائج اليت تظهر يف الفحص ،أو جمرد جعلها
قاعدة بياانت ( )databaseتفيد اجملتمع يف املستقبل.
أخذ عينة دم للمريض وإرساهلا للمخترب املختص.
ُجري له الفحص بعد ظهور النتيجة.
جلوس الطبيب املختص مع الشخص الذي أ َ

صر الذين هم دون سن البلوغ إذا
عدم إجراء فحص اجلينوم البشري على األطفال ال ُق ا
كان الفحص ال فائدة منه يف الوقت احلايل ،فإن استفاد منه يف الوقت احلايل استفادة وقائية،
أو عالجية فإنه يسمح إبجرائه ،كما يرفض الفحص إذا مل يوجد عالج حايل له.
لمطلباللثاين:امدىالعتبارافحصالجليةنوماللبشريايفاللقانوناللقطري:ا
اعتمد القانون القطري على فحص اجلينوم البشري يف إثبات النسب ،والقصاص دون
احلدود ،فقد أخذ ابألدلة املبنية على فحص اجلينوم البشري ،وذلك ما نصت عليه املادة رقم
) )1مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م ،وبن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلما
تكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي ،ص.11-1
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( )3من القانون القطري ( )1على أن اجلهات املختصة جبمع االستدالالت ،والتحقيق،
واحملاكمة االستعانة بقاعدة بياانت البصمة الوراثية يف حتديد هوية الشخص ،وعالقته ابجلرمية
املرتكبة ،وحتديد النسب ،وحتديد هوية املفقودين واجلثث اجملهولة ،وأي حالة من احلاالت اليت
تطلبها احملاكم املختصة.
وقد أطلق القانونيون والقضاة يف دولة قطر لفظ البصمة الوراثية عوضاً عن اجلينوم
البشري ،ولفظ األمناط الوراثية على ).(DNA
لمطلباللثالث:امدىالعتبارافحصالجليةنوماللبشريايفاللفق الإلسالميا) :(2ا
مل يبحث الفقهاء القدامى يف مسألة فحص اجلينوم البشري؛ ألنه من الوسائل
املستجدة اليت ظهرت يف عصران احلاضر ،وألنه مل تكن هناك حاجة للبحث فيه؛ لعدم العلم
به.
أما العلماء املعاصرون فقد حبثوا يف هذه املسألة من حيث اعتبارها قرينة يف جمال
الزواج ،والنسب ،واجلناايت ،وقد اختلفوا يف أمرها فهناك من جعلها قرينة قطعية ،وهناك من
جعلها قرينة ظنية ،ال سيما الفحص قبل الزواج فهناك من أوجب إجراءه إن رأى ويل األمر
املصلحة من ذلك حبيث ال يتم عقد الزواج إال بعد إعطاء شهادة طبية تثبت خلو الطرفني
من األمراض (نتيجة فحص اجلينوم البشري) ،وُمن ذهب إىل هذا القول حممد الزحيلي ،وحممد
شبري ،وغريمها.
يقول حممد الزحيلي" :إنه حىت يف البالد اليت ال تطلب الفحص الطيب وال تشرتطه يف
عقد الزواج ،فإنه ال أبس به شرعاً ،وال غضاضة فيه ،فإن أمر به احلاكم للمصلحة أصبح
واجباً" (.)3
) (1انظر :للقانوناللقطري،اقانونارقما( )9بشأن البصمة الوراثية لسنة  ،2013الدوحة ،نشر يف
اجلريدة الرمسية بتاريخ.2013/9/18 :
) )2حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.32
) )3الزحيلي ،حممد ،لإلرشادالجليين نقالً عن عضيبات ،صفوان حممد ،للفحصاللطيباقبلاللزولج،
ص.99ا
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ويرى حممد شبري" :أن الفحص الطيب ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،وال مع
مقاصد الزواج؛ ألن زواج األصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج املرضى" (.)1
وهناك من مل جيعله إجبارايً ،وإمنا َعداهُ من ابب التشجيع ،ونشر الوعي بني الناس،
وُمن ذهب إىل هذا القول عبدالعزيز بن ابز ،وعبدالكرمي زيدان ،وبعض املعاصرين (.)2
وقد قرر اجملمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة بشأن استفادة املسلمني من
علم اهلندسة الوراثية حيث قرر جواز االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض
أو عالجه أو ختفيف ضرره بشرط أن ال يرتتب عليه ضرر أكرب ،وعدم جواز استخدام أَية
()3
أداة من أدواته يف ما ُحيََرم شرعا
وجممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف اهلند بشأن فحص اجلينوم البشري أنه جيوز
االستفادة من الفحوصات اجلينية يف تشخيص األمراض لعالجها ،كما جيوز استعماهلا يف
عمليات البحث والتحقيق (.)4

وجممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف الرايض بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم
البشري (اجملني) أنه جيوز االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف حال النفع ،ومنعه يف حال
خمالفته للشرع ،أو ترتب الضرر من وراء استخدامه (.)5

) )1شبري ،حممد عثمان ،موقفالإلسالمامنالألمرلضاللورلثي نقالً عن األشقر ،أُسامة عمر سليمان،
مستجدلتافقهي ايفاقضااياللزولجاوللطالق ،ص.91

) )2قاسم ،عبدالرشيد" ،للفحصاللطيباقبلاللزولج"2016/7/13 ،م.
http://www.feqhweb.com/vb/t2542.html.
) )3قرلرالجملمعاللفقهيالإلسالميابشأنالناستفادةامناللبصم اللورلثي ااملنعقد مبكة املكرمة لعام

1998م ،اوقرلرالجملمعاللفقهيالإلسالمياللتابعالرلبط اللعاملالإلسالمي بشأن البصمة الوراثية
وجماالت االستفادة منها ،املنعقد مبكة املكرمة ،عام 2002م.
) )4قرلراجممعاللفقهالإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف اهلند ،عام 2006م.
) )5قرلراجممعاللفقهالإلسالمياللدويل بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري (اجملني) ،املنعقد
يف الرايض ،عام 2013م.
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وبناءً على ذلك فإنه ال مانع من إجراء فحص اجلينوم البشري ابعتباره وسيلة
لالستدالل على األمراض الوراثية بُغية التوصل إىل خطة عالجية مناسبة على أن يكون ضمن
ضوابط شرعية يستخدم للحاجة وابتغاء النفع ،وضوابط طبية عاملية يف مراكز متخصصة يف
ذلك.
احلقيقة أن الفقهاء أشاروا إىل موضوعات مقاربة تدل على انتقال األمراض الوراثية
ويدل لذلك حديث رواه البيهقي يف السنن الكربى (" )1هنى رسول هللا _صلى هللا عليه
وسلم_ "أن تُسرتضع احلمقاء فإن اللنب يُشبه" ،ويف سنن سعيد بن منصور ( )2عن عمر بن
اخلطاب –رضي هللا عنه -قال" :إن اللنب يُشبَه عليه" ،واحلديث املذكور أخذ مبعناه العلماء
كما رأينا يف كالم عمر أن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ هنى عن رضاع احلمقاء فإنه يف
رواية "فإن اللنب يعدي" ( ،)3ويف رواية "فإن اللنب يورث" كما يف جممع الزوائد للهيثمي (،)4
وأقر بذلك فقهاء املذاهب ،ففي البحر الرائق (" )5وال ينبغي للرجل أن يدخل ولده إىل احلمقاء
لرتضعه؛ ألن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ هنى عن لنب احلمقاء ،وقال" :اللنب يَعدي ،".....
وقوله اللنب يَعدي حيتمل أن احلمقاء ال حتتمي من األشياء الضارة للولد ،فيؤثر يف لبنها ،فيضر

) )1البيهقي ،للسةنناللكربى ،ج ،7ص ،765رقم احلديث ( ،)15680قال عنه ابن حجر العسقالين
يفالمطالباللعالي ابزولئدالمسانيداللثماني  ،ج ،8ص( ،527قال اخلطايب يف إصالح غلط لحملدثني:
قوله" :إن اللنب يشبه عليه" ،قد يثقله الرواة وهو خمفف ،يريد أن الرضيع رمبا نزع به الشبه إىل الظئر،
وقال ابن األثري يف للةنهاي  :أي أن املرضعة إذا أرضعت غالماً فإهنه ينزع أخالقها فيشبهها لذلك خيتار
للرضاع العاقلة احلسنة األخالق الصحيحة اجلسم).

) )2سعيد بن منصور ،سةنناسعيدابنامةنصور ،ج ،2ص ،147رقم احلديث ( ،)2299قال عنه
البيهقي يف للسةنناللكربى ،ج ،7ص ،765رقم ( ،15681حديث مرسل).
) )3ابن حجر العسقالين ،لمطالباللعالي ابزولئدالمسانيداللثماني  ،ج ،8ص ،529رقم احلديث
(.)1754
) )4البزاز ،مسةنداللبزلا ،ج ،18ص ،103واهليثمي ،جممعاللزولئداومةنبعاللفولئد ،ج ،4ص،262
رقم احلديث (.)7373
املصري ،للبحراللرلئق ،ج ،3ص.238
) )5ابن جنيم
ّ
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ابلصيب ،وهذا موافق ملا تقوله األطباء ،فإهنم أيمرون املرضعة ابالحتماء عن أشياء تورث ابلصيب
علة".
ويف املبسوط (" )1فإن اللنب يف حكم جزء من عينها؛ ألنه يتولد منها فتؤثر فيه محاقتها
ويظهر أثر ذلك يف الرضيع" ،ويف بدائع الصنائع (" )2ألن الوالدة أبلغ من الرضاع" ،ومعناه
أن األمراض الوراثية تنتقل ابلوالدة أكثر من الرضاع.
ويف كفاية النبيه يف شرح التنبيه ( )3فإن الرضاع يؤثر يف الطباع واألخالق ،قال -عليه
السالم" :-ال تسرتضعوا احلمقاء؛ فإن اللنب يعدي".
ويف الكايف (" )4ويستحب ملن أراد التزوج  .....وجيتنب احلمقاء ألنه رمبا تعدى ذلك
إىل ولدها ،وقد قيل اجتنبوا احلمقاء ،فإن ولدها ضياع" ،ويف املبدع (َ " )5كَرَه أمحد االرتضاع
بلنب فاجرة ومشركة لقول عمر بن اخلطاب _رضي هللا عنه_ وابنه "وكذا محقاء وسيئة اخللق"
لقوله عليه الصالة والسالم "ال تزوجوا احلمقاء ،فإن صحبتها بالء ،ويف ولدها ضياع ،وال
تسرتضعوها فإن لبنها يُغَري الطباع" (.)6

فيمكن أن يُقال لو كان الفحص متيسراً على أايمهم ألمروا به وشددوا عليه جتنباً
للضرر وحتقيقاً حلديث "ختريوا لنطفكم" ( )7عن عائشة -رضي هللا تعاىل عنها ،-قال ابن
حجر :وأخرجه أبو نعيم يف حديث عمر _رضي هللا عنه_ أيضاً ،ويف إسناده مقال ،ويُقوى
أحد اإلسنادين ابآلخر (.)8
) )1السرخسي ،لمبسوط ،ج ،15ص.119
) )2الكاساين ،بدلئعاللصةنائعايفاترتيباللشرلئع ،ج ،4ص.176
) )3ابن الرفعة ،كفاي اللةنبيهايفاشرحاللتةنبيه ،ج ،15ص.150
4
املقدسي ،لمغين ،ج ،3ص.35
قدامة
ابن
)
)
ّ

) )5ابن مفلح ،لمبدعايفاشرحالمقةنع ،ج ،8ص.184
املقدسي ،لمغين ،ج ،7ص ،83وج ،8ص.155
) )6ابن قدامة
ّ

) )7احلاكم النيسابوري ،لمستدرك علىاللصحيحني ،ج ،2ص ،176رقم احلديث ( ،)2687حديث
صحيح اإلسناد ومل ُخيرجاه هبذه السياقة.

) )8ابن حجر العسقالين ،فتحاللبارياشرحاصحيحاللبخاري ،ج ،9ص.125
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ظهر للباحثة قوة القول ابلوجوب وااللزام إلجراء فحص اجلينوم البشري يف معرفة
األمراض؛ ألن مجهور الفقهاء ابستثناء احلنفية ( )1أجازوا فسخ النكاح ابلعيوب اخلَلقية كاجلنون
( ،)2واجلذام ( ،)3والربص ( ،)4والقرن ( ،)5والرتق ( ،)6وخبر الفم ( ،)7حىت بعد الدخول ،ومثل
هذه عيوب يف اخللقة ظاهرة ومع ذلك ملا أُخفيت جاز فسخ النكاح هبا فمن ابب أوىل
العيوب اجلينية ،وقد فسخ الفقهاء بيع األمة ابلعيب أيضاً ( )8فأيهما أهون ،الفسخ بعد العقد
أم قبل العقد؟ وقد حث النيب _صلى هللا عليه وسلم_ اخلاطب أن ينظر إىل خمطوبته ففي
مسلم "انظرها فإن يف أعني األنصار شيئاً" ( )9قيل صغٌَر وقيل زرقة ،فكيف بعيوب تؤدي إىل
تشوهات أو أمراض مزمنة ال عالج هلا.

) )1ابن جنيم املصري ،للبحراللرلئق ،ج ،2ص ،126والشوكاين،افتحاللقدير ،ج ،3ص.267
) )2عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد،امعجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،1ص ،408وقد عرف اجلنون
أبنه "من خيلط بني أشياء ال رابط بينها".

) )3لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،356وقد عرف اجلذام أبنه "مرض تتآكل بسببه األعضاء وتتساقط".
) )4لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،189وقد عرف الربص أبنه "من ظهر يف جسده بياض لعلة".
) )5أبو حبيب ،سعدي ،للقاموساللفقهي ،ج ،1ص ،301وقد عرف القرن أبنه "حلم ينبت يف الفرج
يف مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظماً".

) )6عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،2ص ،855وقد عرف الرتق أبنه
"انسداد خلقي أو مرضي ملمر أو جتويف".

) )7لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،164وقد عرف خبر الفم أبنه "خبر فمه بسبب مرض أصابه ،فم أخبر
أي ننت الرائحة".

) )8ابن قدامة ،لمغين ،ج ،10ص ،56والبهويت ،كشافاللقةناع ،ج ،2ص.267
) )9أخرجه مسلم يف صحيحه ،ص ،2ص ،1040رقم (.)1424
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لمبحثاللرلبع:الآلاثرالمرتتب اعلىافحصالجليةنوماللبشري،اورأيالألطباءايفامركزا
قطراللورلث افيه ا
لمطلبالألول:الآلاثرالمرتتب اعلىافحصالجليةنوماللبشري :ا
يرتتب على فحص اجلينوم البشري آاثراً إجيابية ،وأُخرى سلبية تتمثل يف اآليت:
للفرعالألول:الآلاثرالإلجيابي المرتتب اعلىافحصالجليةنوماللبشري :ا
بعد االطالع على اجلينوم البشري بصورة عامة وجدت الباحثة أن هناك ثالثة جماالت
إجيابية لفحص اجلينوم البشري تتمثل يف الفرد ،واجملتمع ،ويف إثراء املعلومات ،وهي كاآليت:
عمل بطاقة للمريض خاصة بفحص اجلينوم البشري شبيهة ببطاقة التطعيم يُكتَب
عليها مجيع املشاكل اخلاصة ابلصحة ،وبيان أن هناك أدوية تفيد املريض ،وهناك أدوية تضره،
وهذا اإلجراء أسهل للطبيب واملريض؛ إذ يستطيع الطبيب إعطاء العالج املناسب للمريض
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فضالً عن معرفة املريض مجيع املعلومات اخلاصة به ،فعند تغيري املريض للمنطقة اليت كان فيها
فإنه ال حيتاج إىل الرجوع للمستشفى يف املنطقة القدمية؛ ألن البطاقة تشمل مجيع بياانت
املريض املتعلقة بصحته (.)1
اإلكتشاف املبكر لألمراض؛ لإلسراع يف عالجها ،أو التخفيف منها ،أو منع وقوعها
(.)2
إنتاج هرموانت حيتاجها اجلسم للنمو والعالج (.)3
التخطيط لصحة الناس على مستوى البلد عن طريق إجراء فحص اجلينوم البشري،
وعند ظهور النتائج وما فيها من أمراض فإهنا توضع على شكل قاعدة بياانت معلوماتية للبلد،
ومن مث دراسة ذوي االختصاص لألسباب اليت أدت إىل هذه األمراض ،ووضع العالج املناسب
هلا (.)4
تقليل دائرة املرض داخل اجملتمع ،واحلد من الوالدات املشوهة عن طريق االسرتشاد
اجليين ،واالستشارة الوراثية (.)5
إثراء املعرفة العلمية عن طريق التعرف على املكوانت الوراثية ،ومعرفة الرتكيب الوراثي
لإلنسان (.)6

) )1مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م ،وبن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلما
تكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي ،ص.11-1
) )2امليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرةافقهي الإلرشادالجليين ،ص.10-9
) )3أبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء ،ص.24
) )4القره داغي ،للعالجالجليينامنامةنظوراللفقهالإلسالمي ،ص.10-9
) )5لمرجعاللسابق ،ص.10-9
) (6لمرجعاللسابق ،ص.10
33

للفرعاللثاين:الآلاثراللسلبي المرتتب اعلىافحصالجليةنوماللبشري :ا
لدى النظرة العامة للجينوم البشري وجدت الباحثة أن هناك ثالثة جماالت سلبية
لفحص اجلينوم البشري تتمثل يف ماهية منع األمراض ،واملشاكل االجتماعية ،والنفسية،
واالقتصادية ،واستقصاء املعلومات على نطاق اجملتمع ،وهي كاآليت:
ماهية منع األمراض.
تغيري جمرى احلياة عند إجراء فحص اجلينوم البشري على شخص يظهر أنه سليم،
فيتبني له بعد ظهور نتيجة الفحص أنه مريض ،وابلتايل أتثريه يف صحة الفرد ،ونفسيته ،وثقته
بنفسه ومستقبله ،وتفويت حق العمل والكسب يف أنظمة التأمني واملعاش ( ).
1

املشاكل االجتماعية والنفسية واالقتصادية:
قراءة اجلينات تؤثر يف احلياة اخلاصة ابلفرد كزواجه ،ووظيفته املستقبلية ،وبعض األمور
األُخرى ( ).
2

إشاعة اخلوف والقلق يف النفوس واجملتمعات والدول واألُمم ،وذلك بكشف األمراض
احملتملة يف املستقبل وتعميمها ببيان خماطرها واستحالة عالجها (.)3

) )1امليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرةافقهي الإلرشادالجليين ،ص ،12-11والقره داغي ،للعالجالجليينا
منامةنظوراللفقهالإلسالمي ،ص.11-10
) )2البار ،حممد علي ،نظرةافاحص اللفحوصاتاللطبي  ،ج ،2ص ،646-643والقره داغي،
للعالجالجليينامنامةنظوراللفقهالإلسالمي ،ص ،11-10وامليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرةافقهي ا
لإلرشادالجليين ،ص.12-11
) )3امليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرةافقهي الإلرشادالجليين ،ص ،10-9واخلادمي ،نور الدين بن
خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.33
34

التعديل اجليين يهدد صحة اإلنسان؛ ألن أي تغيري يف الصفة أو الوظيفة املسؤول عنها
اجلني حيدث طفرة ،وهذه الطفرة تسبب تشوهات َخلقيَة ،أو أمراض وراثية ،أو سرطانية،
وأتثري هذا املرض ال يقتصر على الشخص وحده؛ بل يتعدى أتثريه إىل الوالدين واألقارب ( ).
1

هتديد كرامة اإلنسان ،وحقوقه املعنوية ،وهتك احلرية البشرية ،وذلك عن طريق حتويل
اإلنسان من شخص له مشاعر وحرية وإرادة إىل آلة ميكن نسخها وتعديلها ،فضالً عن إشاعة
األسرار الشخصية فاجلينات ليست ملكاً لصاحبها فقط وإمنا مشرتكة بني األبناء والوالدين
واألجداد واألخوة واألخوات ( ).
2

تفرق األُسر
فحص اجلينوم البشري يظهر مشكلة اختالط األنساب ُما يؤدي إىل ّ
وضياع األبناء ( ).
3

توحيد الصفات اإلنسانية جلميع البشر ،وهذا يعارض سنة هللا سبحانه وتعاىل يف
خلقه ،ويؤدي إىل ضياع حق التنوع بني بين البشر ،فالناس خمتلفون ،وليسوا صنفاً واحداً،
كما يصادم مبدأ التعاون الذي حيتاجه الناس فيما بينهم ،وجعل بعضهم لبعض سخرايً ( ).
4

تعميق ظاهرة التفرقة والعنصرية بني البشر ،وذلك عن طريق حتسني الصفات الوراثية،
وتعميق ظاهرة االستغالل االقتصادي بسبب رفع تكلفة تقنيات عالج اجلينوم البشري
واستخداماته ( ).
5

) )1البار ،حممد علي ،نظرةافاحص اللفحوصاتاللطبي  ،ج ،2ص ،646-643واخلادمي ،نور
الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.31
) (2لمرجعاللسابق ،ص.33
) )3مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م ،وبن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلما
تكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي ،ص.11-1
) )4بن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلماتكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي  ،ص.35-34
) )5مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م ،وبن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلما
تكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي ،ص.35
35

استقصاء املعلومات على نطاق اجملتمع:
عدم التحكم يف سرية نتائج معلومات الفحوصات ( ).
1

عدم إعطاء نتيجة الفحص للشخص املريض إذا كان يراد ابلفحص االستبيان ،وهذا
فيه مشكلة؛ ألن يف معرفة املريض للمرض وقاية وعالجاً ( ).
2

ظهر للباحثة أنه ُميكن تفادي هذه السلبيات بوضع حلول هلا منها ،اإلميان بقضاء
هللا وقدره ،وإجراء الفحص اجليين يف مراكز متخصصة اتبعة للدولة ،واعتماد السرية ف النتائج
قدر اإلمكان ،وعدم التشكيك يف دقة النتائج.
لمطلباللثاين:ارأياأطباءامركزاقطراللورلث ايفافحصالجليةنوماللبشريا(:)3ا ا
إذا كان فحص اجلينوم البشري تشخيصياً فيجب االستفادة منه يف العالج ألمراض
السرطان ،واإليدز ،واألمراض العصبية ،وتشخيص األمراض الوراثية قبل الزواج ،ومعاجلة األجنة
قبل والدهتا.
إذا كان فحص اجلينوم البشري للمسح البحثي-االستبيان فحسب فقد انقسم األطباء
فيه على فريقني :األول مع هذا الفحص ،واآلخر ضد هذا الفحص ،فمن كان مع الفحص
فإنه َع اد اآلاثر اإلجيابية املرتتبة على فحص اجلينوم البشري ،ومن كان ضد الفحص فإنه َع اد
اآلاثر السلبية.

) (1امليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرةافقهي الإلرشادالجليين ،ص ،10-9واخلادمي ،نور الدين بن
خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.33

) (2مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م.
) )3مقابلة مع د .توفيق بن عمران استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة التابع ملستشفى محد
الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب 2016م ،وبن عمران ،توفيق ،درلس اعنالستخدلما
تكةنولوجيااللتسلسلالجليينالألكليةنيكي ،ص.11-1
36

ظهر للباحثة رجحان ما ذهب إليه األطباء يف مركز قطر للوراثة يف اعتبار فحص
اجلينوم البشري ال سيما الفحص ألجل املسح البحثي -االستبيان؛ حتقيقاً للمصلحة العامة.
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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للفصلاللثاين:الحلكماللشرعيالفحصالجليةنوماللبشرياوتطبيقاتهايفالألحوللا
للشخصي ا

إن معرفة األطباء للتشوهات اخللقية اليت تُصيب األجنة تُساعدهم يف وضع العالج
املناسب ،وذلك من خالل معرفة أسباهبا ،وطرق االستدالل عليها ،وابلتايل متكني العلماء
من وضع أحكاماً شرعية تتناسب مع حالتهم الصحية يف قانون األحوال الشخصية من زواج
وفسخ وطالق.

ومت توزيع الفصل على املباحث اآلتية:
وم َدة حدوثها ،وطرق
املبحث األول :التشوهات اخلَلقيَة لألجنة :أسباهبا ،وأنواعهاُ ،
االستدالل عليها
املبحث الثاين :تداعيات اإلصابة ابألمراض الوراثية اليت ال يُرجى بُرؤها ،وبيان مقاصد

الشريعة اإلسالمية يف احملافظة على النسل

املبحث الثالث :حكم فحص اجلينوم البشري ،وتطبيقاته يف األحوال الشخصية
وستتكلم الباحثة عن تلك املباحث يف اآليت:
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لمبحثالألول:اللتشوهاتالخلَ ِ
:اأسباهبا،اوأنولعها،اوم َدةاحدوثها،ا
لقيَ الألجةن
ُ
وطرقالناستدنالاعليها ا

متهيد:ا ا
يقصد ابلتشوهات اخلَلقيَة لألجنة أهنا "خلل غري طبيعي انشيء يف أحد أعضاء جسم
اجلنني ،أو أنسجته يف أثناء مراحل تكونه يف رحم والدته عند محلها به ُما يؤدي إىل منوه
بشكل غري طبيعي ومشوه" (.)1
وحتدث معظم تشوهات األجنة يف مرحلة تكون األعضاء (األشهر الثالثة األوىل
للحمل) ( ،)2وختتلف درجة حداهتا فمنها ما هو ظاهر كالشفة األرنبية ،ومنها ما هو خفي ال
ميكن التأكد منه إال عند إجراء فحوصات دقيقة كتشوهات القلب ( ،)3ومن حكمته ورمحته
سبحانه وتعاىل أنه جعل يف حال حدوث تشوهات خطرية يف املرحلة األُوىل للحمل فإنه يتم
سقوط اجلنني تلقائياً أثناء ُم َدة احلمل به ،أو وفاته مبكراً بعد الوالدة.
التشوهات اخلَلقيَة منها ما يكون انجتاً عن خلل يف املورواثت اجلينية ،ومنها ما يرجع
إىل عوامل أُخرى (.)4

) )1النوميي" ،تعريفاوأسباباللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ "،ا2016/10/8م.

&http://tufoola.com/windex.php?page=showp&ex=2&dir=docs&lang=1
ser=4&cat=886.
) (2رضوان" ،تشوهاتالألجةن :اأسباباتشوهاتالألجةن :اعالجاتشوهاتالألجةن "،

2016/10/8م.

http://www.childclinic.net/ccs/details-1002.html.
) (3احلمزاوي" ،للتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ ايفالألطفالامشاكلاوحلول"2016/10/8 ،م.

http://www.qu.edu.iq/med/?p=3176.
) )4إدريس ،عبدالفتاح حممود ،للتخلصامنالخلالاياولألجةن الليتاهبااتشوهاورلثي  ،ص.4-2
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وتُ َعد األمراض والتشوهات الوراثية اليت تنتقل عن طريق خلل يف اجلينات كثرية ،فقد
اختلف العلماء يف عددها ،فالبعض حصرها يف ( )6678مرضاً وتشوهاً وراثياً ،والبعض اآلخر
أوصلها إىل عشرة آالف ،إال أن هذا العدد يف تزايد مستمر على مر السنني (.)1
وبعض هذه التشوهات خطرية جداً ملا هلا من أتثري يف صحة اإلنسان وحياته ،كما
أن بعضها ال يقبل العالج أصالً (.)2
وتعتمد درجة التشوهات اخلَلقيَة الناجتة عن خلل يف املورواثت اجلينية على نوع اخللل
اجليين ،فهناك تشوهات َخلقيَة يستطيع الطفل أن يعيش معها ،ويستطيع الطبيب تشخيصها
يف الوقت املناسب ،فيُعالج ما ُميكن عالجه ،فإن مل يستطع يقوم بنصح أهله؛ الختاذ
اإلجراءات املناسبة اليت متنع من حدوث مضاعفات ترتتب عليها ،كنقص املناعة ،أو نقص
يف منو الدماغ ،أو ثقب يف القلب ،أو عدم ختثر الدم.
وهناك تشوهات َخلقيَة كبرية يصعب عالجها فقد تقضي على حياة اجلنني وهو يف
رحم والدته أو فور والدته كما مر سابقاً ،أو قد يعيش اجلنني معها لكن مع احلاجة إىل العناية
الشديدة كالتشوهات اليت تصيب اجلهاز العصيب أو اجلهاز التناسلي ،أو نقص يف منو اجلمجمة
أو املخ.
لمطلبالألول:اأسباباحدوثاللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ ايفالألجةن  :ا
ختتلف أسباب حدوث التشوهات اخلَلقيَة يف األجنة ابختالف العوامل فكما أن هناك
عوامل وراثية ،فإن هناك عوامل غري وراثية تتسبب يف تشوهات األجنة ،تتلخص مبا أييت:
العوامل الوراثية اليت تتسبب يف تشوهات األجنة:
زواج األقارب يزيد نسبة حدوث التشوهات اخلَلقيَة (.)3

) )1إدريس ،عبدالفتاح حممود ،للتخلصامنالخلالاياولألجةن الليتاهبااتشوهاورلثي،اص.4
) )2احملروقي ،ميادة مصطفى حممد ،إجهاضالجلةننيالمشوه،اأوالمصابامبرضاخطري،اص.18-17
) )3لمرجعاللسابق ،ص.10-9
40

وجود خلل ،أو اضطراب يف الكروموسومات ابلنقص ،أو الزايدة من أهم األسباب
املؤدية إىل التشوهات اخلَلقيَة (.)1
العوامل غري الوراثية اليت تتسبب يف تشوهات األجنة:

تَ َع ُرض احلامل للبكترياي ،والفريوسات يف مراحل احلمل املبكرة يؤدي إىل إصابتها
أبمراض ،ومن مث إصابة جنينها بتشوهات َخلقيَة عن طريق انتقال األمراض إىل اجلنني عرب دم
والدته كاحلصبة األملانية ( ،)2( )Rubellaومرض الزهري ( ،)3( )Syphilisوفريوس
تضخم اخلالاي ( ،)4( )Cytomegalo virusوغريها من األمراض اخلطرية (.)5
تناول األُم للعقاقري يزيد من نسبة حدوث التشوهات يف األجنة كتلف مخ اجلنني،
وصغر رأسه ،وهذا من شأنه زايدة نسبة الوفيات (.)6
) )1لمرجعاللسابق ،ص.10
)" )2هي عدوى فريوسية تقتل اجلنني ،أو تصيبه بتشوهات َخلقيَة إذا أُصيبت به احلامل كالعيوب

اخلَلقيَة يف القلب ،والصمم" ،جملس بييب سنرت آرابيا" ،للروبيالا(لحلصب الألماني )"2017/1/1 ،م.

http://arabia.babycenter.com/a1300118/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D
9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
8%B5%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8
%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.
) )3مرض الزهري :هو "مرض جنسي ينتقل من دم احلامل إىل جنينها ُما يؤدي إىل تشوهه خلقياً ،أو

ضعف يف عقله ،أو موته ،حممد ،طارق" ،انظر" :لحلملاوللزهري"2017/1/1 ،م.

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84_%D
9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A.
) )4فريوس تضخم اخلالاي "فريوس يصيب اجلنني ،وهو يف رحم والدته إذا حدث يف األشهر الثالثة

األُوىل فإنه يؤدي إىل والدة جنني مشوه خلقياً كالتخلف يف منوه العقلي ،أو البدين ،أو صغر يف منو

الدماغ ،أو صغر يف حجم العني ،أو إصابته ابلعمى" ،انظر" :للفريوسالمضخماللخالاياأاثءالحلمل"،

2017/1/1م.

http://www.tbeeb.net/hma/2562.
) )5احملروقي ،ميادة مصطفى حممد ،إجهاضالجلةننيالمشوه،اأوالمصابامبرضاخطري ،ص.13-11

) (6لمرجعاللسابق ،ص ،15-14ورضوان" ،تشوهاتالألجةن :اأسباباتشوهاتالألجةن :اعالجا
تشوهاتالألجةن "2016/10/8 ،م.
41

تعرض املرأة احلامل لألشعة بكميات كبرية أثناء األشهر األُوىل من احلمل الذي يؤدي
بدوره حلدوث تشوهات َخلقيَة يف األجنة :كتشوه اجلهاز العصيب ،واضطراب يف منو اجلنني
(.)1
تدخني املرأة احلامل ،وإدماهنا على الكحول ،واملخدرات مجيعها أسباب تؤثر يف
األوعية الدموية لألُم ،وعلى وزن اجلنني وإعاقة منوه ،وختلفه عقلياً ،وعيوب يف القلب ،وصغر
الرأس (.)2
أمراض األُم املزمنة كمرض السكري ،وضغط الدم ،وأمراض القلب والكلى والكبد
واألعصاب واجلهاز التنفسي هتدد حياة اجلنني (.)3
(.)4

سوء تغذية املرأة احلامل يؤثر يف منو اجلنني خاصةً يف األشهر الثالثة األخرية من احلمل

لمطلباللثاين:اأنولعاللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ اللةناجت اعنالخلللالجليين :ا
قصد ابلتشوهات اخلَلقيَة الناجتة عن اخللل اجليين أهنا أمراض ال تُعرف ُمسبباهتا إال
يُ َ
إبجراء فحوصات طبية خاصة ،وهي فحوصات اجلينوم البشري ،أو ابلرجوع إىل أهل
االختصاص ،واألطباء املوثوق هبم (.)5
وتنقسم هذه األمراض والتشوهات إىل قسمني (-:)6
http://www.childclinic.net/ccs/details-1002.html.
) )1احملروقي ،ميادة مصطفى حممد ،إجهاضالجلةننيالمشوهاأوالمصابامبرضاخطري ،ص.14-13

) )2لمرجعاللسابق ،ص ،16-15والكيالين ،مجال أمحد ،حكماإجهاضالجلةننيالمشوهايفاللفقها
لإلسالمي ،ص ،395والنوميي" ،تعريفاوأسباباللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ "،ا.2016/9/8

http://tufoola.com/index.php?page=show&ex=2&dir=docs&%20lang=1
&ser=4&cat=886.
) )3الكيالين ،مجال أمحد ،حكماإجهاضالجلةننيالمشوهايفاللفقهالإلسالمي ،ص.395

) )4لمرجعاللسابق ،ص.395
) )5حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.13
) )6لمرجعاللسابق ،ص.14
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القسم األول :األمراض والتشوهات الناجتة بسبب خلل يف املادة الوراثية للجنني اليت
انتقلت إليه من والده ،أو والدته ،أو من كليهما.
القسم الثاين :األمراض والتشوهات الناجتة بسبب طفرة وراثية غري موجودة يف الوالدين.
وتتنوع األمراض الوراثية بصورة عامة سواءٌ الناجتة بسبب خلل وراثي ،أو طفرة وراثية
إىل ثالثة أنواع (-:)1
النوع األول :أمراض متعلقة ابلكروموسومات تنتج عن خلل يف تركيب
الكروموسومات ،أو عن زايدة ،أو نقص يف عددها كمتالزمة داون -الطفل املنغويل.)2( -
والتشوهات الكروموسومية صنفان أحدمها جسمي ،واآلخر جنسي ،وسيتم توضيح
كل منهما على حدة:
أوالً :التشوهات الكروموسومية اجلسمية ،وأسباهبا ما يلي (-:)3
وجود زايدة ،أو نقص يف عدد الكروموسومات ففي هاتني احلالتني إما أن يعيش
اجلنني ،وبه إعاقات عقلية ،أو جسدية ،أو جيهض تلقائياً يف مرحلة مبكرة من احلمل به.
وجود كروموسومات كاملة إال أن أحد الكروموسومات ،أو جمموعة منها حيتوي على
خلل مثل انكسار الكروموسوم ،أو هتشمه.
إحداث تغيري يف تركيبة الكروموسوم كمتالزمة داون احلادث بسبب التصاق
كروموسومني مع بعض.
تناول بعض العقاقري ،أو املواد الكيميائية اليت تؤثر يف الكروموسومات اجلسمية.ا
) )1حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.16-14
) )2عضيبات ،صفوان حممد ،للفحصاللطيباقبلاللزولج ،ص ،69وقد عرف متالزمة داون أبهنا
"جمموعة من الصفات اجلسدية ،والنفسية حتدث يف مرحلة مبكرة قبل الوالدة تنتج عنه زايدة يف عدد
الكروموسومات حيث يصبح العدد الكلي هلا  47بدالً من ."46

) )3إدريس ،عبدالفتاح حممود ،للتخلصامنالخلالاياولألجةن الليتاهبااتشوهاورلثي ،ص،7-5
والكيالين ،مجال أمحد ،حكماإجهاضالجلةننيالمشوهايفاللفقهالإلسالمي ،ص.395
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اثنياً :التشوهات الكروموسومية اجلنسية (-:)1
من الطبيعي أن كل شخص من البشر ميلك اثنني وعشرين زوجاً من الكروموسومات
اجلسمية ،وزوج من الكروموسوم اجلنسي وهو  XXلإلانث ،و XYللذكور ،لكن قد يولد
أطفال أبكثر من كروموسوم جنسي ،ويولد آخرون بدونه.
وقد تتعرض الكروموسومات اجلنسية للتغريات اليت تتعرض هلا الكروموسومات
اجلسمية من كسر وحذف وهتشم؛ لذا فقد يولد شخص حتتوي بعض خالايه على
كروموسومات جنسية طبيعية ،وأُخرى غري طبيعية.
وُما يرتتب على الكروموسومات اجلنسية أنه يف حال وجود كروموسومات جنسية
طبيعية فإنه سيُخلَق شخص طبيعي لديه أعضاؤه التناسلية السوية سواءً كان ذكراً أَو أُنثى،
ويف حال وجود الكروموسومات اجلنسية غري الطبيعية فإن الوضع خيتلف متاماً ،ولبيان ذلك
ستبني الباحثة وضع كل منهما على حدة:
ففي حال الذكور:
وجود كروموسوم ذكري فردي زائد على الكروموسوم الزوجي اجلنسي الذكري
( )Y+XYيرتتب عليه جعل الشخص عدوانياً مييل إىل العنف.
وجود كروموسوم أُنثوي فردي زائد على الكروموسوم الزوجي اجلنسي الذكري
( )X+XYحيدث بروزاً يف الثدي ،وضموراً يف اخلصيتني ،وعدم تكون احليواانت املنوية،
وارتفاع تركيز بعض اهلرموانت اجلنسية؛ لوجود كروموسوم أُنثوي فردي زائد على الكروموسوم
الزوجي اجلنسي الذكري.

ويف حال اإلانث:
) )1انظر احلاالت أدانه يف :إدريس ،عبدالفتاح حممود ،للتخلصامنالخلالاياولألجةن الليتاهبااتش اوها
ورلثي ،ص.8-7
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وجود كروموسوم أُنثوي فردي زائد على الكروموسوم الزوجي اجلنسي األُنثوي
( )X+XXجيعلها طبيعية من الناحية اجلسمية لكنها تعاين من اضطراابت عقلية كاجلنون
أو اهلوس أو انفصام الشخصية.
وجود ضعف عدد الكروموسومات األُنثوية ( )XX+XXيصيبها بتخلف عقلي،
وضعف يف الذكاء.
النوع الثاين :أمراض انجتة عن خلل يف اجلينات ،وتنقسم على ثالثة أقسام (-:)1
القسم األول :أمراض جسمية سائدة – حيمل املريض جينني مرضيني أحدمها من األُم
واآلخر من األب  -تصيب الذكور ،واإلانث ،ويكون عاد ًة أحد الوالدين مصاابً ابملرض (،)2
ومن أمثلة األمراض احلاصلة بسبب الصفات الوراثية السائدة:
الودانة (" :)Achondroplasiaهو قصر أطراف جسم اإلنسان ،وطول العمود
الفقري" (.)3
رقص هنتجتون (" :)Huntington choreaهو مرض يصيب حامله ابهتزاز
شديد غري إرادي يف أطراف جسمه يصحبه نوع من اجلنون ينهي حياة حامله ابلشلل ،وقد
يؤدي إىل املوت" (.)4
تعدد أكياس الكلى (تكيس الكلى) (" :)Polycystic kidneyهو مرض
يصيب الكليتني ابلفشل إذا مل يعاجل ابلكلى الصناعية أو زرع الكلى ،وقد يتسبب يف الوفاة"
(.)5
) )1حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.15
) )2عبداجلواد" ،لألمرلضاللورلثي "2016/11/24 ،م.
http://www.alukah.net/social/0/2612.
) )3اخلزاعي" ،للتقزماللطويلاأسبابهاوعالجاته"2016/11/25 ،م.
http://www.aldiyarlondon.com/health/8824-2013-05-27-09-12-29.
) )4جملة العلوم العربية،ا"لغزامرضاهةنتكتون"2016/11/25 ،م.
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=624.
)" )5للكلىاوأمرلضها"2016/11/25 ،م.
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القسم الثاين :أمراض جسمية متنحية  -مرض وراثي حيدث بسبب تغري يف اجلني
املوجود على الصبغيات اجلسدية فعندما يكون اجلني املتشابه بني الوالدين متضرراً فإن املرض
سيظهر على اجلنني  -تصيب الذكور واإلانث ،ويكون كال الوالدين حامالً للمرض ابلرغم
من عدم معاانهتما من مشاكل صحية ( ،)1ومن أمثلة األمراض احلاصلة بسبب الصفات
الوراثية املتنحية:
التليف الكيسي (" :)cystic fibrosisمرض وراثي يصيب الغدد اإلفرازية املسؤولة
عن تصنيع وإفراز املخاط والعرق حبيث يصبح املخاط ذا طبيعة مسيكة جداً يؤثر يف الرئتني
والبنكرايس والكبد" (.)2
مرض ويلسون (" :)Wilson diseaseمرض جيين مورث ينتج بسبب تراكم
النحاس يف جسم اإلنسان قبل والدته ،وينتج عن ذلك إلتهاب الكبد وتلف اخلالاي الدماغية"
(.)3
القسم الثالث :أمراض جينية جنسية  -حيمل املريض جيناً مرضياً واحداً سواءً من األُم
أو األب  -تنتقل عن طريق اعتالل وراثي يف اخلالاي اجلنسية (،)4كالصفات الوراثية اليت حتمل

http://arabickidney.blogspot.qa/2010/06/blog-post_1494.html.
) )1حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.15

) )2موسوعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي" ،للتليفاللكيسي"،
2016/11/25م.
https://www.kaahe.org/health/ar/32493%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9
%84%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%b3%d9%8
a/all.html.
)" )3مرضاويلسون"2016/11/25 ،م.
https://www.webteb.com/generalhealth/%D9%85%D8%B1%D8%B6%D
9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86.
) )4حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص ،15وعبداجلواد" ،لألمرلضا

للورلثي "2016/11/24 ،م.
http://www.alukah.net/social/0/2612.

46

عن طريق الكروموسوم اجلنسي  Xفإن األُم احلاملة ملورث جني املرض ستنقله إىل جنينها،
ومن أمثلة األمراض اجلينية اجلنسية:
(.)1

الناعور (" :)Haemophiliaمرض وراثي انتج عن نقص أبحد عوامل ختثر الدم"

ضمور العضالت (" :)Muscular Dystrophyضعف شديد يف عضالت
اجلذع والفخذين والساقني واألطراف العليا للجسم وقد يؤدي إىل املوت خالل بضعة أعوام
من ظهور األعراض" (.)2
النوع الثالث :أمراض متعددة األسباب حتدث بسبب خلل يف موراثت عدة ،وتظهر
على األشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لإلصابة ابملرض(.)3
ظهر للباحثة ُما سبق :أنه يف حال وجود حاالت مرضية تتميز بتشوهات َخلقيَة ،أو
عند تكرار بعض احلاالت املرضية يف العائلة الواحدة فهذا دليل على وجود خلل يف املورواثت
(الكروموسومات أو اجلينات).
ويتم التوصل إىل ذلك عن طريق إجراء فحوصات طبية يف مراكز طبية متخصصة يف
ذلك ،ومن هنا أييت دور مركز قطر للوراثة يف إجراء تلك الفحوصات ،وعند التوصل ملعرفة
االعتالل الوراثي يتمكن الطبيب من وضع خطة عالجية ،ونصح ذوي املريض ألخذ
اإلجراءات الالزمة ملنع ترتب حدوث أضرار كبرية على تلك األمراض.

)" )1مرضانزفاللدماللورلثيا-للةناعور-الهليموفيليا"2016/11/25 ،م.
http://www.123esaaf.com/Diseases/Hemophilia/n_hemophilia.html.
)" )2حثلاللعضالت"2016/11/25 ،م.
https://www.webteb.com/neurology/%D8%AD%D8%AB%D9%84%D8%
A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA.
) )3حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.15
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لمطلباللثالث:امدةاحدوثاللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ ايفالألجةن ا(:)1ا ا
تبقى األمشاج ستة أايم قبل أن تنغرز يف الرحم وتتعلق جبداره ،يف هذه املدة جيتمع
احليوان املنوي للذكر مع بُويضة األُنثى ،وبعد هذه املدة حتصل انقسامات متر هبا
الكروموسومات (ومن ضمنها اجلينات) فتسمى املرحلة ابلتوتة ،مث تصبح مثل ال ُكرة وتسمى
ابل ُكرة اجلرثومية ،ويف مرحلة االنقسامات هذه تكون نسبة االعتالل اجليين شديدة ،كذلك
احلال عند تعرض املرأة احلامل يف هذه املرحلة املتقدمة من تكوين اجلنني إىل اإلشعاعات أو
املواد الكيمياوية أو العقاقري فإهنا تنتج جنيناً مشوهاً ُما يؤدي إىل إجهاضه طبيعياً يف الغالب،
وهذا من رمحة رب العاملني ،أو يتم اختاذ قرار ابسقاطه من قبَل أطباء متخصصني ثقة يف اجملال
الطيب بعد التأكد من وجود هذا االعتالل إبجراء الفحوصات اليت سيتم ذكرها الحقاً.
وهذه املسألة أعين إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي حمل خالف ال يُ َسلام هبا
وجميز ،وسيأيت حبثها يف احلكم عليها يف
على إطالقها ،إذ نظر الفقهاء فيها ما بني ُحمّرم ُ
موضعها (.)2
وحيدث التشوه يف مرحلتني إما يف املرحلة اجلنينية (املرحلة احلرجة) ،أو يف مرحلة
احلُ َميل .فالتشوهات يف املرحلة اجلنينية تبدأ من األسبوع الثاين منذ حلظة التلقيح إىل األسبوع
الثامن للحمل إذ تكون هذه التشوهات خطرية وكبرية تؤثر يف اجلهاز العصيب ،أو القليب ،أو
اهلضمي ،أو التنفسي.
وأما التشوهات اليت حتدث يف مرحلة احلُ َميل فإهنا تبدأ من األسبوع التاسع منذ حلظة
التلقيح وحىت هناية احلمل ،ومع كوهنا خطرية إال أهنا حمدودة األَثر حبيث ال يتعدى أتثريها إىل
اجلهاز التناسلي ،وتَ َك ُّون األسنان ،وسقف احلنك.

) )1البار ،حممد علي ،لجلةننيالمشوهاأسبابهاوتشخيصهاوأحكامه،اص.312-299
) )2الفصل الثاين ،املبحث الثاين ،املطلب الثاين ،من الصفحة 72-57
48

لمطلباللرلبع:اطرقالناستدنالاعلىاللتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ اللةناجت اعنالألمرلضاللورلثي ايفا

لألجةن ا(:)1

يتم االستدالل على التشوهات اخلَلقيَة يف األجنة بطرق عدة ،هي:

معرفة التاريخ الوراثي للمرض يف األُسرة يُساعد على معرفة الصفات الوراثية السائدة،
والصفات املتنحية ،والصفات اليت حتمل عن طريق الكروموسوم اجلنسي  Xاليت تؤدي إىل
حدوث التشوهات اخلَلقيَة يف األجنة.

معرفة التاريخ املرضي للمرأة احلامل يفيد يف معرفة مدى احتمال تعرض اجلنني
للتشوهات اخلَلقيَة ،ومن مث إصابته هبا فإجراء الفحوصات الطبية ضروري الختاذ اإلجراءات
الالزمة.
فحص دم املرأة احلامل ملعرفة حالتها ،ومدى إصابتها ابلفريوسات والبكترياي
والفطرايت احلاملة لألمراض كاحلصبة األملانية ،والزهري ،واإليدز ،وللتأكد من سالمة الرتكيبة
اجلينية للجنني ،وإعطاء معلومات كافية عن مدى إصابة اجلنني ابألمراض الوراثية.
قياس نسبة بروتني خاص يف دم املرأة احلامل؛ ملعرفة التشوهات اخلَلقيَة اليت تصيب
اجلهاز العصيب املركزي للجنني ،ومتالزمة داون.
فحص دم اجلنني ،وهذا يتم بطريقتني:
أخذ عينة من احلبل السري للمرأة احلامل مباشرة بواسطة إدخال أُبرة يف جلد احلامل،
وإيصاهلا إىل احلبل السري مبساعدة املوجات فوق الصوتية.

) )1احملروقي ،ميادة مصطفى حممد ،إجهاضالجلةننيالمشوهاأوالمصابامبرضاخطري ،ص،18-16
واجلباري ،عبدالوهاب ،والضوحيي ،أمحد ،إجهاضالألجةن المشوه  ،والبار ،حممد علي ،لجلةننيالمشوها
أسبابهاوتشخيصهاوأحكامه ،ص.444-418
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أخذ عينة من دم اجلنني عن طريق إدخال أُبرة إىل املشيمة مبساعدة املوجات فوق
الصوتية؛ ملعرفة أنواع فقر الدم ،وبعض العيوب الكروموسومية اليت تظهر بواسطة فحص اخلالاي
اللمفاوية للجنني ( ) ،وملعرفة ما إذا كان اجلنني مصاابً أبمراض ميكروبية معدية ،أو ال.
1

الفحص-ابملوجات-فوق-الصوتية ( )Ultrasoundيعطي معلومات هامة منها
حتديد جنس اجلنني ،ومعرفة ما إذا كان اجلنني مصاابً بتشوه خلقي ،أو ال ،والنسبة املتوقعة
حلياة اجلنني.
منظار رؤية اجلنني حيث يقوم الطبيب املختص بتحديد املشيمة واجلنني مبساعدة
املوجات فوق الصوتية ،وذلك إبدخال املنظار إىل الرحم لرؤية التشوهات ا َخللقيَة اخلارجية
للجنني اليت ال ميكن تشخيصها بفحص الكروموسومات ،وال ابلوسائل الكيميائية.
الفحص ابلرنني املغناطيسي( )MRIيساعد يف تشخيص بعض احلاالت
كاضطراابت منو اجلنني ،وأسباب الصرع ،واضطراابت يف العني واألُذن الداخلية والغدة
النخامية ،كما يستخدم يف الكشف عن اخلرف الناتج عن اضطراابت املخ.
فحص عينة من زغاابت املشيمة –نتوءات صغرية ،-وذلك إبدخال أُبرة طويلة إىل
املشيمة مبساعدة املوجات فوق الصوتية ،وذلك أبخذ عينة منها ،وإرساهلا للمخترب؛ لتشخيص
تشوهات األجنة ،ومعرفة أنواع األمراض الوراثية؛ ألن الرتكيبة اجلينية للمشيمة متطابقة مع
تركيبة اجلنني الوراثية.
فحص السائل األمنيوسي -السلي -وسحبه بواسطة إدخال أُبرة إىل غشاء األمنيون
يف جدار الرحم بعد إفراغ املثانة من البول (.)2
) )1لخلالايالللمفاوي :ا"هياخالايامتخصص ااتبع اجلهااالمةناع ايفالجلسم،اوتكونادلخل ايفاخناعاللعظماإنااأهناا
خترجامةنهالِتَدورايفاللدماحيثاتلتقياابألجساماللغريب افتقومابتخليصالجلسمامةنها"،النظر:اعلولن،اطرقا
لناستدنالاعلىاللتشوهاتالخللقي ايف:ا"لخلالاياللليمفاوي "،ا2017/1/1م.
http://kenanaonline.com/users/DrHamadaAbdelHameidMehanyElwan/
posts/156954.
) )2انظر طرق االستدالل على التشوهات اخللقية يف" :لخلالاياللليمفاوي "،ا2017/1/1م.
http://kenanaonline.com/users/DrHamadaAbdelHameidMehanyElwan/
posts/156954.
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يستخدم هذا الفحص ألَسباب عدة ،منها:
وجود خلل كروموسومي عند أحد األبوين ،أو كليهما.
إذا كان سن احلامل  35سنة فما فوق؛ ألن ذلك يعرض جنينها الحتمال إصابته
مبتالزمة داون ،أو والدة طفل مشوه.
سبق.

وبعد الوالدة يتم فحص املولود سريرايً ،والوصول إىل التشخيص النهائي فضالً عما

ظهر للباحثة ُما سبق :أن طبيعة الفحوصات الطبية اليت يُعتَ َمد عليها يف تشخيص
التشوهات اخلَلقيَة ال تتم إال يف مراكز طبية متخصصة ،وذلك ضمن نطاق فحوصات طبية
عاملية متفق عليها ،يؤخذ فيها بنظر االعتبار سالمة األُم واجلنني ،وهذه وسائل وهي أتخذ
أحكام املقاصد ،وعليه فأنه جيوز استعمال هذه الطرق الطبية.
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لمبحثاللثاين:اتدلعياتالإلصاب اابألمرلضاللورلثي الليتاناايُرجىابُرؤها،اوبيانا
مقاصداللشريع الإلسالمي ايفالحملافظ اعلىاللةنسل :ا
لمطلبالألول:اتدلعياتالإلصاب اابألمرلضاللورلثي الليتاناايُرجىابُرؤهاا( :)1ا
بعد االستدالل على األمراض الوراثية الناجتة عن االعتالالت اجلينية كما مر سابقاً
(طرق االستدالل الطيب) ،وحبسب طبيعة األمراض ودرجة شدهتا ،فإن هناك حاالت مرضية
تصاحبها إعاقات متوسطة وأُخرى شديدة تتعارض مع أدىن متطلبات احلياة لإلنسان ،وهناك
قسم آخر يؤدي إىل التدهور املستمر الذي يصعب السيطرة عليه ،وابلتايل جاء مصطلح
ٌ
املرض الذي ال يُرجى بُرؤه.
الذي يقصد به أنه كل مرض مل يُعرف له عالج بعد كاجلنني املشوه الذي ال تُرجى
حياته من شدة إصابة أجهزة حيوية يف جسمه ،واملريض الذي يعاين من مرض جيعله يف حالة
تدين مستمر لعدم وجود عالج اتم لذلك املرض .ا

ومن تداعيات األمراض الوراثية من الناحية االقتصادية فإنه قد يستدعي إنفاق األموال
الطائلة للعالج من مضاعفات تلك األمراض الوراثية إن مل ُجيَر الفحص هلا قبل الزواج ،أو
أثناء ُم َدة احلمل إذا كان التاريخ املرضي يشري إىل احتمالية تكرار مثل هذه احلاالت ،ففحص
اجلينوم البشري يُقلل من احتمالية حدوث هذه األمراض ،وابلتايل حفظ األموال والتقليل من

األعباء املالية الناجتة عن عالج املصابني ابألمراض ،وتقليل الضغط على املراكز واملستشفيات،
والتخفيف من األعباء اليت تقع على عاتق املؤسسات الصحية سواءً العالجية ،أو التأهيلية،
فضالً عن اجلانب النفسي لذوي املريض.
بناءً على تداعيات األمراض اليت ال يُرجى برؤها ،وخصوصاً األمراض الوراثية فقد قرر
جممع الفقة اإلسالمي يف اهلند يف ندوته املتعلقة بفحص اجلينوم البشري :أنه يف حال ثبوت
) )1كنعان ،أمحد حممد ،أحكامالألمرلضالليتاناايُرجىابرؤها ،ص ،30-7وحضري ،هشام ،آاثرا
للفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،ص.50-49 ،27
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وجود تشوه خطري ابجلنني غري قابل للعالج ستكون حياته صعبة معه فيجوز للوالدين إجهاضه
قبل نفخ الروح فيه وهي مرور  120يوماً عليه
لمطلباللثاين:ابيانامقاصداللشريع الإلسالمي ايفالحملافظ اعلىاللةنسل،اوعالقتها
إبجهاضالجلةننيالمصابابعيباخلقي :ا
للفرعالألول:الحملافظ اعلىاللةنسلامنامقاصداللشريع الإلسالمي :ا ا
تدعو الشريعة اإلسالمية إىل احملافظة على النسل؛ ألنه مقصد أساس من مقاصد
آايته أَ ْن َخلَ َق
الشريعة ،وألجله ُشر َ
ع الزواج فقد عرب سبحانه وتعاىل عن ذلك بقوله } َوم ْن َ
اجا لتَ ْس ُكنُوا إلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم َم َواد ًة َوَر ْمحَةً{ [الروم.]21 :
لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً

وُما جيدر اإلشارة إليه أن اإلسالم شرع الزواج ورغب فيه ،وحرم االعتداء على األعراض
اجل ُدوا ُك ال َواحد مْن ُه َما
فقد حرم الزان ،وما يتعلق به من مقدمات لقوله تعاىل }الازانيَةُ َوالازاين فَ ْ
اّلل{ [النور ،]2 :كما حرم القذف والدليل على
مائَةَ َج ْل َدة َوَال َأتْ ُخ ْذ ُك ْم هب َما َرأْفَةٌ يف دين ا
ا
ني َج ْل َدةً
وه ْم َمثَان َ
اجل ُد ُ
صنَات مثُا َملْ َأيْتُوا أب َْربَ َعة ُش َه َداءَ فَ ْ
ين يَ ْرُمو َن الْ ُم ْح َ
ذلك قوله تعاىل } َوالذ َ
َوَال تَ ْقبَ لُوا َهلُْم َش َه َاد ًة أَبَ ًدا{ [النور ،]4 :وجعل لكل منهما عقوبة ،وأمر ابلطهارة من احليض
والنفاس وغسل اجلنابة وعدم الوطء يف أثناء احليض والنفاس ،ف ُكل هذا يؤدي إىل احلفاظ
على النسل الذي هو مقصد مهم من مقاصد الشريعة اإلسالمية (.)1
إن تصوير اإلنسان يف أحسن صورة وأكمل تقدير هو األَصل يف اخللق ،وهو الفطرة
اليت فطر هللا تعاىل الناس عليها ،وقد عرب هللا سبحانه وتعاىل عن ذلك بقوله} :ٱلاذ ٓي أ َۡح َس َن
ۡ ۡ
ۡ
نسن من طني{ ]سورة السجدة ،[7 :وقوله تعاىل} :لََقد
ُك ال َش ۡيء َخلَ َقهُۥۖ َوبَ َدأَ َخل َق ٱإل ََٰ
ۡ ۡ
ۡ
يف أ َۡح َسن تَقومي{ [سورة التني ،[4 :دلت اآليتان الكرميتان على أن هللا سبحانه
ن
نس
ٱإل
َخلَقنَا ََٰ َ ٓ
وتعاىل خلق اإلنسان أبحسن صورة وأمت حال ،خالياً من العلل واألمراض ،وهذا هو األصل
يف اخللق ،ويف صحيح مسلم "املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ويف كل

) )1الريسوين ،أمحد ،مدخلاإىلامقاصداللشريع  ،ص.69-65
53

خري احرص على ما ينفعك" ( ،)1وميكن األخذ من قوله -صلى هللا عليه وسلم -احرص على
ما ينفعك على أن حيرص اإلنسان على إجناب الذرية املتعافية؛ ألهنا أكثر نفعاً من املشوه
والناقص اخللقة.
أما األمراض اليت يتعرض هلا البشر فهي خارجة عن أصل اخللقة وطبيعتها ،وأن وجود
هذه احلاالت املرضية كانت مفتاح الدليل للتعرف على حسن خلق هللا وتقديره ،فوجود هذه
األمراض حلكمة فتحت آفاقاً واسعة للتعرف على طبيعة تكوين اإلنسان ودقة خلقه ومعرفة
تفاصيل اجلينوم البشري ابلتحديد.
ومن رمحته فإن األغلب منها تكون أعمارها قصرية وخصوصاً اليت ال يُرجى بُرؤها
فتبارك هللا أحسن اخلالقني.
ووجود مثل تلك األمراض هي يف العموم حاالت عرضية ،إال أنه يف الغالب مت خلق
عرف إال أبضدادها فإان أدركنا نعمة السمع
اإلنسان يف أحسن تقومي ،ومبا أن األشياء ال تُ َ
لتشخيص حاالت الصمم ،وعرفنا نعمة العقل واإلدراك بعد تشخيص حاالت القصور يف
فعاليات املخ ،وهبذا كانت األمراض وسيلة للتعرف على آايت هللا يف اخللق ،وُما ال شك فيه
أَ اان ال نعرف قيمة النور إال بوجود الظالم.
وقد رفع هللا سبحانه وتعاىل القلم عن هؤالء األشخاص فال حساب وال عقاب عليهم،
وجعل حياهتم قصرية يف العموم حلكمة ال يعلمها إال هللا سبحانه وتعاىل.
وال تكون الذرية طيبة وال قرة عني إذا كان فيها تشوه خلقي انقص األعضاء متخلف
العقل ،وملنع حدوث التشوهات فإنه من ابب األخذ ابألسباب يوصي األطباء إبجراء فحص
اجلينوم البشري قبل الزواج ألنه ُجيَنب الراغبني ابلزواج من والدة أطفال مشوهني؛ ملا له من
خاصية اكتشاف بعض األمراض الوراثية اليت ُميكن أن تنتقل من أحد الزوجني ،أو كليهما إىل
األوالد إذا كانت هناك حاالت مرضية يف العائلة من كال الطرفني.

) )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز واالستعانة ابهلل
وتفويض املقادير هلل ،ج ،4ص ،2052رقم احلديث (.)2664
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ومن انحية أُخرى يوصي األطباء املرأة احلامل أبخذ االحتياطات الالزمة لعدم حدوث
تشوهات تؤثر يف حياة اجلنني ،منها (:)1
عدم تعرض املرأة احلامل لألشعة أثناء محلها.
عدم تناوهلا للكحول ،واملخدرات ،والعقاقري اليت تؤثر يف جنينها.
االستشارة الوراثية هلا دور مهم يف تفادي حدوث التشوهات؛ ملعرفة األمراض املوجودة
يف الزوجني ،وتفادي حدوثها يف أطفاهلما ال سيما إذا وجدت حالة مرضية ال يُرجى بُرؤها يف
العائلة ،فإن مل مينع حدوثها فال بد من حماولة إجياد عالج إلصالح ذلك التشوه ،أو التخفيف
من آاثره ابتباع نظام غذائي معني ،أو تعاطي بعض األدوية ،أو إجراء عمليات جراحية ،أو
األخذ ابألسباب اليت تزيد من تلك األمراض.
بناءً على ما تقدم فإنهاينبغي على املريض أو وليُه استشارة الطبيب املعاجل ،وأخذ إذنه
يف اإلجراء العالجي الذي سوف خيضع له ،وال يصح للطبيب أن يستقل أبخذ القرار إال يف
احلاالت اخلطرية اليت هتدد حياة املريض ،وال حتتمل التأجيل فيجوز للطبيب أن يتدخل من
غري انتظار اإلذن من املريض حفاظاً على حياته ،وعلى األطباء وذوي املرضى تقوية معنوايت
املريض ،ورعايته ،والتخفيف من آالمه.
للفرعاللثاين:اإجهاضالجلةننيالمصابابعيباخلقيامناللةناحي اللطبي اوللفقهي ،احكمه،ا
وآرلءاللفقهاءالمعاصرينافيه :ا
متهيد :ا
مير اجلنني يف رحم أُمه أبربعة أطوار ،هي (:)2
مرحلة النطفة.
مرحلة العلقة.
) )1البار ،حممد علي ،لجلةننيالمشوهاأسبابهاوتشخيصهاوأحكامه ،ص.459-449
) )2احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص-207
.208
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مرحلة املضغة.
مرحلة نفخ الروح.
وقد يُصاب اجلنني وهو يف رحم أُمه بتشوهات َخلقيَة وأمراض وراثية ال تُعرف إال عن
طريق فحص اجلينوم البشري ،وقد عرف علماء الشريعة اإلجهاض أبنه" :إلقاء املرأة جنينها
ميتاً أو حياً دون أن يعيش ،وفد استبان بعض خلقه بفعل منها أو من غريها" (.)1
أما األطباء فقد عرفوه أبنه" :إلقاء احلمل انقص اخللق أو انقص املدة فإذا نزل قبل
(20أسبوعاً) يف بطن أُمه أو كان وزنه أقل من (500غ) ُمس َي سقطاً ،وال يكون قابالً للحياة
عاد ًة ،أما إذا نزل ما بني ( 36-24أسبوعاً) ُمس َي خدجياً ،ويكون يف الغالب قابالً للحياة
عاد ًة ،ولكنه حيتاج غالباً لعناية طبية جيدة" (.)2
وأما القانونيون فقد عرفوه أبنه" :إخراج اجلنني عمداً من الرحم قبل املوعد الطبيعي
للوالدة أبَية وسيلة من الوسائل" (.)3
بعد بيان املقصود من اإلجهاض ال بُد من ذكر آراء العلماء قدمياً وحديثاً يف حكم
اإلجهاض بشكل عام ،وإجهاض اجلنني املشوه واملصاب بعيب خلقي بشكل خاص.
أوالً :إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي من الناحية الطبية:

()4

اختلفت آراء األطباء املسلمني يف مسألة إجهاض اجلنني املشوه على قولني:
) )1رحيم ،إبراهيم بن حممد قاسم ،أحكامالإلجهاضايفاللفقهالإلسالمي ،ص.87
) )2كنعان ،أمحد حممد ،لموسوع اللطبي اللفقهي  ،ص.42
) )3حسنني ،عزت ،لإلجهاضاوجرلئمالألعرلضابنياللشريع اوللقانون ،ص ،15ورحيم ،إبراهيم بن
حممد قاسم ،أحكامالإلجهاضايفاللفقهالإلسالمي ،ص.86
) )4النجار" ،إمجاعاطيباوشرعياعلىاللتشدداإبجهاضالألجةن المشوه "2016/7/5 ،م.
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/2/18/%D8
%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9
%88%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A8%D8%A5%D8
%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9
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ذهب الدكتور مازن الزبدة وبعض األطباء إىل أنه ال مانع من إجهاض اإلجنة اليت
يستحيل معها حياة اجلنني أثناء احلمل ،أو حال والدته كتجمع املاء يف دماغ اجلنني ،أو وجود
ضمور يف الكلى والرئتني ،أو اكتشاف وجود فتحة يف جدار البطن يؤدي الختالط األمعاء
ابلسائل األمنيوسي ،وغريها من احلاالت املستعصية إال أنه مينع اإلجهاض يف حاالت
التشوهات اليت ميكن أن يعيش معها اجلنني مبساعدة غريه كاجلنني املصاب مبتالزمة داون ،أو
املصاب ابللوكيميا ،كما يتم منع أَية عملية إجهاض ألي جنني تتوفر فيه شروط احلياة وإن
كان مشوهاً.
ذهب أكثر األطباء إىل أنه ال يوجد أي مسوغ لكي تتخلص احلامل من جنينها املشوه
قبل أن تنفخ فيه الروح ألي سبب تراه سواءٌ حبجة أن الروح مل تنفخ فيه بعد ،أو أن خلقه مل
يظهر بعد ،فالطب احلديث يستطيع حتديد ذلك الوقت عندما يبدأ اجلنني بفعل احلركات
اإلرادية كاالبتسامة وحتريك األطراف؛ ألن حركتها مؤشر على وجود حياة كاملة ،وبث الروح
يف جسده على عكس احلركات الال إرادية.
اثنياً :حكم إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي يف الفقه اإلسالمي:
مل ي ُكن الفقهاء السابقون على علم بفحص اجلينوم البشري ،وما يكتشفه من أمراض
وتشوهات إال أهنم اختلفوا يف جواز إجهاض اجلنني ،وقاموا بتقسيم اإلجهاض إىل مرحلتني:
أقوال:

املرحلة األُوىل :إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح فيه ،وقد اختلفت آراؤهم على أربعة

%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87%D8
%A9.
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()1
ايل ( ،)2وبعض
ز
الغ
و
،
القول األول :ذهب بعض احلنفية ،ومنهم صاحب اخلانية
ّ
اجلوزي
الشافعية ،ومنهم ابن العماد ( ،)3واملعتمد عند املالكية ( ،)4وبعض احلنابلة ،ومنهم ابن
ّ
( )5إىل حرمة إسقاط احلمل مطلقاً منذ استقرار املاء يف الرحم.

القول الثاين :ذهب بعض املالكية ( ،)6واملعتمد عند احلنابلة ( )7إىل جواز اإلسقاط
يف مرحلة النطفة ،والتحرمي يف بقية األطوار (العلقة ،واملضغة ،ونفخ الروح).
القول الثالث :ذهب مجهور احلنفية ( ،)8وبعض احلنابلة ( )9إىل جواز إسقاط اجلنني
قبل نفخ الروح مطلقاً.
القول الرابع :ذهب بعض احلنفية إىل جواز إسقاط احلمل قبل نفخ الروح لعذر (.)10
أدلة القول األول:
استدل أصحاب القول األول ابإلمجاع ،قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى" :إسقاط
احلمل حرام إبمجاع املسلمني وهو من الوأد الذي قال هللا تعاىل فيهَ } :وإ َذا
ۢ
ۡٱلم ۡوءۥدة سئل ۡ
َي ذَنب قُتلَت{ [سورة التكوير ،]9-8 :وقد قالَ } :وَال تَ ْقتُلُوا أ َْوَال َد ُك ْم
أب
ت
َ ُ َُ ُ َ
ّ
) )1ابن عابدين ،حممد أمني ،ردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،3ص.176
2
ايل ،أبو حامد ،إحياءاعلوماللدين ،ج ،2ص ،51والشربيين ،مغينالحملتاجاإىلامعرف امعاينا
) ) الغز ّ

ألفاظالمةنهاج ،ج ،5ص.370-369

) )3اهليتمي ،أمحد بن حممد ،حتف الحملتاجايفاشرحالمةنهاج ،ج ،8ص.241
اللدسوقياعلىاللشرحاللكبري ،ج ،2ص.267-266
الدسوقي ،حممد بن أمحد ،حاشي
))4
ّ
ّ
اجلوزي ،عبدالرمحن أبو الفرج ،أحكاماللةنساء ،ص.308
) )5ابن
ّ

6
اعلىاشرحاللزرقاينّ ،ج ،3ص.264
ا
) ) الرهوينّ ،حممد بن أمحد ،حاشي الإلماماللرهوينّ

) )7البهويتّ ،منصور بن يونس ،كشافاللقةناعاعنامنتالإلقةناع ،ج ،1ص.220
) )8ابن عابدين ،حممد أمني ،ردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،3ص.176

) )9البهويتّ ،منصور بن يونس ،كشافاللقةناعاعنامنتالإلقةناع ،ج ،1ص.220

) )10انظر:اردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،3ص ،176والشربيين ،مغينالحملتاجاإىلامعرف امعاينا
ألفاظالمةنهاج ،ج ،4ص.103
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َخ ْشيَةَ إ ْم َالق ۖ َْحن ُن نَ ْرُزقُ ُه ْم َوإ ااي ُك ْم ۚ إ ان قَ ْت لَ ُه ْم َكا َن خطْئًا َكب ًريا{ [سورة اإلسراء،)1( "]31 :
قال ابن رجب" :وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة يف إسقاط ما يف بطنها ما مل تنفخ فيه
الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف" (.)2
املناقشة :أمجع العلماء على حرمة إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح فيه وهنا مل متيزوا
بني اإلجهاض قبل نفخ الروح فيه أو بعده ،كما أن العلماء أجازوا إجهاض اجلنني إذا كان
يشكل خطراً مؤكداً على حياة أُمه حال بقاءه إذا ثبت ذلك بتقرير جلنة طبية من األطباء
الثقات ،بناءً على ذلك فإن وجود احلاجة الداعية إىل اإلجهاض يصري عذراً من األعذار
املبيحة له.
أدلة القول الثاين والثالث:
استدل أصحاب القول الثاين والثالث ابلقياس فقد قاسوا إجهاض اجلنني املصاب
بعيب خلقي على العزل.
جلس عمر بن اخلطاب ،وعلي بن أيب طالب ،والزبري بن العوام ،وسعد بن الوقاص
رضي هللا عنهم -ونفر من أصحاب رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ فتذاكروا العزل .....قال علي بن أيب طالب _رضي هللا عنه_" :ال تكون موؤدة حىت متر على التارات السبع
تكون ساللة من طني ،مث تكون نطفة ،مث تكون علقة ،مث تكون مضغة ،مث تكون عظاماً ،مث
تكون حلماً ،مث تكون خلقاً آخر ،فقال عمر بن اخلطاب _رضي هللا عنه_ صدقت أطال هللا
بقاءك" ( )3وهذه الرواية تؤيد جواز إسقاط احلمل ما مل يكتمل خلقه واكتمال خلقه ببث
الروح فيه
املناقشة:

) )1ابن تيمية احلراين ،جمموعاللفتاوى ،ج ،34ص.160
) )2ابن رجب ،جامعاللعلوماولحلكم ،ج ،1ص.156
) )3ابن رجب،اجامعاللعلوماولحلكم ،ج ،1ص.156
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ال يصح قياس إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي على العزل؛ ألن العزل خيتلف
متاماً فالعزل هو طريقة من طرق منع احلمل ،وذلك من خالل ايقاف اجلماع قبل هنايته –
اإلنزال خارج الفرج -فال يصح القياس عليه.
أدلة القول الرابع:
أصحاب القول الرابع قوهلم من أهم األقوال حيث جاء يف حاشية ابن عابدين عند
نقله الكراهة عن الفتاوى اخلانية قال" :فال أقل من أن يلحقها إمث هنا إذا أسقطت بغري عذر
قال ابن وهبان :ومن األعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور احلمل ،وليس أليب الصيب ما يستأجر
به الظئر وخياف هالكه" ( )1فمثل هذا القول ميكن أن يقاس عليه التشوهات املؤدية إىل وفاة
اجلنني ،وعدم استمرار حياته وتشكيله خطراً على أُمه حال بقائه يف بطنها.
قال اخلطيب الشربيين نقالً عن الزركشي" :إن املرأة لو دعتها ضرورة إىل شرب دواء
فينبغي كما قال الزركشي أهنا ال تضمن بسببه" ( )2يقصد بذلك إذا شربت دواء لعالج نفسها
فأسقطت جنينها.
الرتجيح:
بعد عرض األقوال ظهر للباحثة رجحان القول الرابع وهو "جواز إجهاض اجلنني
املشوه قبل نفخ الروح فيه لعذر"؛ ألن املشقة جتلب التيسري.
املرحلة الثانية :إجهاض اجلنني بعد نفخ الروح فيه ،مل ُجي ْز العلماء إجهاض اجلنني إال
يف حالة واحدة ،وهي خطورة بقاء احلمل على حياة املرأة احلامل حيث تُقدم حياهتا على
حياة جنينها؛ للمحافظة على حياهتا ،وألهنا أصله (.)3

) )1انظر :ردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،3ص.176
) )2الشربيين ،مغينالحملتاجاإىلامعرف امعايناألفاظالمةنهاج ،ج ،4ص.103
3
الرملي ،هناي الحملتاجاإىلا
) ( قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ،شهاب الدين ّ

احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفا
شرحالمةنهاج ،ج ،8ص ،442و
ّ
للفقهالإلسالمي ،ص.208
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وقد ذهب أكثر فقهاء املذاهب إىل أن " الروح تنفخ فيه بعد  120يوماً" واستدلوا
حبديث ابن مسعود يف البخاري "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أُمه أربعني يوماً ،مث يكون
علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث هللا ملكاً فيؤمر أبربع كلمات ويُقال له:
اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح" (.)1
وذهب ابن عباس ،وابن رجب احلنبلي ،ورواية عن اإلمام أمحد أن "الروح تنفخ بعد
 130يوماً" مستدلني بعدة الوفاة حيث تعتد املرأة أربعة أشهر وعشرة أايم ُسئ َل ابن املسيب
ما ابل العشر قال :ينفخ فيها الروح (.)2
والذي ظهر للباحثة ترجيح القول أبن الروح تنفخ فيه بعد أربعني يوماً فقط بدليل
قوله سبحانه وتعاىل } :مثُا َس اواهُ َونَ َف َخ فيه من ُّروحه ۖا{ [سورة السجدة[9 :اففي اآلية إشارة
إىل أن نفخ الروح بعد تسوية جسده ،وقد عرف األطباء أن جسم اجلنني كان مقوساً ويبدأ
ابالستقامة واخلروج عن حد التقوس يف األسبوع السادس والسابع قال ذلك الدكتور حممد

علي البار (،)3اكما استدلوا حبديث ابن مسعود يف البخاري فإنه قال" :إن أحدكم جيمع خلقه
يف بطن أُمه أربعني يوماً ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك" ( )4ومل يقل
نطفة فكأن احلديث يقول :إن اخللق كله يكتمل يف أربعني يوماً فقط ،وقد جاء يف رواية
مسلم "إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أُمه ،مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك ،مث يكون يف

) )1انظر ردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،1ص ،302وقد حكم عليه األلباين ابلصحة يف سةنناأيبا
دلوود ،ج ،4ص.228
) )2ابن رجب ،جامعاللعلوماولحلكم ،ص.170-169
) )3البار ،حممد علي ،خلقالإلنسانابنياللطباوللقرآن ،ص ،439والقضاة ،شرف حممود ،مىتا
تةنفخاللروحايفالجلةنني ،ص.44-42
) )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء اخللق ،ابب ذكر املالئكة ،ج ،4ص ،111رقم احلديث
( ،)3208وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،ابب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أُمه وكتابة رزقه
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ،ج ،4ص ،2036رقم احلديث (.)2643
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ذلك مضغة مثل ذلك ،مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح" ( )1وهنا زاد مسلم يف لفظه على لفظ
البخاري عبارة "يف ذلك" كررها مرتني ،وخلت رواية البخاري منها ،وهذه العبارة إشارة إىل
أَن طور العلقة مث طور املضغة يكون يف نفس مدة طور النطفة فكأن احلديث يقول :إن
األطوار الثالثة كلها اجتمعت يف ذلك يعين يف أربعني يوماً فقط وليس لكل طور أربعني،
وهذه الرواية يف مسلم ال تعارض رواية البخاري فلم يقل احلديث أن اخللق يستغرق ()120
يوماً بل هذا مع ى فهمه الفقهاء ،وليس نصاً يف لفظ البخاري فال تعارض بني لفظ البخاري
ومسلم ،وهناك رواية تؤيد لفظ مسلم أخرجها ابن حبان يف صحيحه يقول" :إذا مر ابلنطفة
ثنتان وأربعون ليلة بعث هللا إليها ملكاً فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها
 ،)2( ،".....وهذا اللفظ أيضاً يف صحيح مسلم فإن هللا تعاىل أثبت أن العظام ختلق بعد
ضغَةَ عظَ ًاما فَ َك َس ْو َان
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا الْ ُم ْ
املضغة فقال} :مثُا َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ ُم ْ
ني{ا[سورة املؤمنون ،]14 :وعلى
َح َس ُن ْ
آخَر ۚ فَتَ بَ َارَك ا
الْعظَ َام َحلْ ًما مثُا أ َ
اخلَالق َ
اّللُ أ ْ
َنشأْ َانهُ َخ ْل ًقا َ
القول األول العظام ختلق بعد ( )120يوماً ،بينما يف لفظ مسلم وابن حبان ( )42يوماً؛ ألنه
خيلق جلدها وحلمها وعظامها فدل ذلك على أن األطوار الثالثة كلها يف ( )40يوماً وبعدها
مباشرًة تنفخ فيه الروح ألن خلقة جسده اكتملت فتنفخ فيه الروح (.)3
يؤيد هذا الرتجيح ما أكده الطب احلديث عن طريق علم التشريح الدقيق أن مجيع
األجهزة واألعضاء الرئيسة للجنني تتخلق يف األربعني يوماً األُوىل ،وبناءً على هذا فإن نفخ
الروح يتم يف األسبوع السادس بدليل حركات اجلنني اإلرادية.
اثلثاً :آراء الفقهاء املعاصرين يف إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي:
اختلفت آراء الفقهاء املعاصرين يف مشروعية إجهاض اجلنني املصاب بعيب خلقي
على قولني:
) )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،ابب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أُمه وكتابة رزقه وأجله
وعمله وشقاوته وسعادته ،ج ،4ص ،2036رقم احلديث (.)2643

) )2ابن حبان يف صحيحه ،ج ،14ص ،52رقم احلديث (.)6177
) )3الزنداين ،عبداجمليد ،علمالألجةن ايفاضوءاللقرآناوللسةن  ،ص.132
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القول األول" :جيوز إجهاض اجلنني املشوه قبل نفخ الروح فيه بشروط ،هي (:)1
ثبوت تشوه اجلنني بتقرير األطباء املختصني.
كون التشوه خطرياً غري قابل للعالج.
إصابة اجلنني بعيوب ال تتالءم مع احلياة الطبيعية حبيث إذا بقي اجلنني وولد فستكون
حياته مؤملة.
كون اإلجهاض بطلب الوالدين وموافقتهم.
يكون اإلجهاض قبل نفخ الروح ال بعده.
ذهب إىل هذا القول عدد من العلماء املعاصرين ،وكثري من الباحثني ( )2منهم الدكتور
القرضاوي (،)4
حممد احلبيب بن اخلوجة مفيت اجلمهورية العربية التونسية ( ،)3والدكتور يوسف
ّ
مدي ( ،)5وجممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي
والدكتور علي حممد يوسف احمل ّ
( ،)6ودائرة اإلفتاء املصرية (.)7
وقد استدلوا أبدلة من القواعد الشرعية ،واملعقول.
أوالً :دليلهم من القواعد الشرعية:

) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.271-270
) )2البار ،حممد علي ،لجلةننيالمشوهاأسبابهاوتشخيصهاوأحكامه ،ص ،439والشويرخ ،سعد بن
عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.271
) )3اخلوجة ،حممد بن احلبيب ،عصم ادمالجلةننيالمشوه ،ص ،469والبار ،حممد علي ،لجلةننيالمشوها
أسبابهاوتشخيصهاوأحكامه ،ص.439
القرضاوي ،يوسف ،مناهديالإلسالم ،ج ،2ص.604
))4
ّ

احملمدي ،حبوثافقهي ايفامسائلاطبي امعاصرة ،ص.266
القرضاوي ،و
))5
ّ
ّ

) )6قرلرالجملمعاللفقهيالإلسالمياللتابعالرلبط اللعاملالإلسالمي بشأن االستفادة من البصمة الوراثية،
املنعقد مبكة املكرمة ،عام 1998م.
) )7حممد ،علي مجعة ،موضوعالإلجهاض ،ج ،9ص.3016
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قاعدة "الضرر األشد يزال ابلضرر األخف" (:)1
وجه االستشهاد ابلقاعدة :إجهاض اجلنني املشوه فيه ضرر إال أن تركه مشوهاً فيه
ضرر عليه وعلى والديه وأقاربه ،وهذا الضرر أعظم من اإلجهاض فيدفع الضرر األشد (التشوه)
ابرتكاب الضرر األخف (اإلجهاض) (.)2
اثنياً :أدلتهم من املعقول (:)3
أجاز بعض ال ُفقهاء اإلجهاض لعذر ،والعذر مثل –أن ينقطع لنب األُم بعد ظهور
محلها ،وهلا طفل رضيع ،وليس لوالده ما يستأجر به -فإذا أُجيز اإلجهاض قبل نفخ الروح
فيه مراعا ًة حلال غريه ،فمن ابب أوىل جوازه مراعا ًة حلالة إصابته أبمراض وراثية.
التشوهات واألمراض الوراثية أعذار تبيح إجهاض اجلنني مراعاةً لوضع اجلنني إذا ولد،
وما يقابله من آالم عند تعامله مع الناس ،وما يواجهه من نظرة اجملتمع إليه.
اجلنني قبل أن تنفخ فيه الروح ال يعد آدمياً حياً ،ومل أيخذ صفة اإلنسان اليت حرم هللا
صلاى عليه (.)4
قتله فلو أُجهض قبل نفخ الروح فيه فإنه ال يُغَ اسل وال يُ َ
املناقشة:

االعتداء على اجلنني ابإلجهاض يُعد إيقافاً للحياة اإلنسانية اليت أرادها هللا سبحانه
وتعاىل له ،وهذا يوجب التحرمي.

) )1ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،75وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،موسوع اللقولعدا
للفقهي  ،ج ،6ص.253
) )2الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.280
) )3لمرجعاللسابق ،ص ،280-278واحملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي ا
وأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص.210

) )4مبا أن الباحثة رجحت نفخ الروح يف  42يوماً ملا تبني هلا طبياً من اكتمال اخللقة يف ستة أسابيع
فإنه ينبغي على هذا غسله والصالة عليه ،وهذا ما أكده ابن سريين يف قوله "يُصلى عليه إذا علم أنه
نفخ فيه الروح" ،انظر :لمغين البن قدامة ،ج ،2ص.389
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القول الثاينَ :حيّرم إجهاض اجلنني مطلقاً فيدخل يف ذلك اجلنني املشوه ،وُمن ذهب
إىل هذا القول القرار الصادر من مجعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية ( ،)1وقول بعض
البوطي ( ،)3والدكتور عبدالفتاح إدريس (.)4
الباحثني املعاصرين ( )2ومنهم حممد سعيد رمضان
ّ
وقد استدلوا أبدلة من املعقول ،والقواعد الشرعية (:)5

أوالً :دليلهم من القواعد الشرعية:
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" (:)6
وجه الداللة :دلت القاعدة على حرمة الضرر ،وإسقاط اجلنني املشوه فيه ضرر؛ ألنه
قد يؤدي إىل حدوث أضرار على األُم كالنزف ،أو العقم ،أو إصابتها آبالم نفسية وجسدية
(.)7
()8

ميكن رد هذا القول أبن القاعدة من فروعها "يزال الضرر األشد ابلضرر األخف"
فهذه القاعدة مقيدة ابلقاعدة األصل ،وتتقوى بقاعدة "الضرورات تبيح احملظورات" ( ،)9وألن

) )1مجعية العلوم الطبية اإلسالمية ،قضااياطبي امعاصرةايفاضوءاللشريع الإلسالمي  ،ج ،1ص.314
) )2الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.271
) )3البوطي ،حممد سعيد رمضان ،مسأل احتديداللةنسلاوقاي اوعالج ،ص.89
) )4إدريس ،عبدالفتاح ،لإلجهاضامنامةنظوراإسالمي ،ص.58
) )5احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص-207
.214

) )6الزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي  ،ج ،1ص.165
) )7الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص ،276واحملالوي ،عماد
الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص.213
) )8ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،75وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،موسوع اللقولعدا
للفقهي  ،ج ،6ص.253
) )9ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،73وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،موسوع اللقولعدا
للفقهي  ،ج ،1/1ص.33
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الطب يف تطور مستمر ،وإجهاض اجلنني ال يكون إال عند الضرورة ،وهذه الضرورة تكون قبل
نفخ الروح يف اجلنني ،أو عند وقوع خطر يهدد حياة املرأة احلامل.
اثنياً :أدلتهم من املعقول (:)1
اجلنني قبل نفخ الروح فيه خملوق قابل ألن يكون آدمياً فال جيوز االعتداء عليه،
وإتالف أصله.
يرد عليه أبن اجلنني املشوه وجدت فيه احلاجة املعتربة اليت جتيز إسقاطه.
إن التشوهات اليت يولد هبا اجلنني حيتمل ظهور عالج هلا خصوصاً مع التطور العلمي
والطيب يف عالج األمراض.
يرد عليه أبنه خارج حمل النزاع؛ ألن ما ميكن عالجه ال حيق إسقاطه وال االعتداء عليه
ملا له من حرمة.
للرلجح:ااااااااااااا

ا

أوالً :األصل يف اإلجهاض احلرمة؛ ألن اجلنني نفس ،والنفس اإلنسانية معصومة ،ويف
قتلها ارتكاب للمحظورُ ،مث إن مجيع األنفس ملك هلل سبحانه وتعاىل فال جيوز التصرف يف
ملكه بغري إذنه ابستثناء التشوه الضار ابجلنني ،أو والدته فيجوز إجهاضه؛ إعماالً ملقاصد
الشريعة اإلسالمية والقواعد الشرعية ،ومنها:
إزالة الضرر حيث إن الضرر األكرب يُتحمل لدفع الضرر األصغر.
الضرورات تقدر بقدرها.
دفع أعظم الضررين.
اثنياً :إذا كان اجلنني مشوهاً لكنه ال يش ّكل خطراً على حياة والدته فله حالتان:

) )1عارف ،علي عارف ،مسائلاشرعي ايفالجليةناتاللورلثي اللبشري  ،ص ،126-125والشويرخ،
أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.274
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إذا كان التشوه يسرياً فال جيوز ألجله اإلجهاض ،وال يباح ألجله احملظور؛ ألن األصل
يف األنفس واألطراف احلرمة ،وذلك إعماالً لقاعدة" :األصل يف األنفس واألطراف احلرمة"
(.)1
إذا كان التشوه شديداً حبيث يغلب على الظن عدم بقاء اجلنني معه على قيد احلياة،
أو بقاء اجلنني حياً لكنه حيتاج إىل أجهزة يعيش عليها طوال حياته فال خيلو من حالتني:
جيوز إجهاض اجلنني املشوه قبل نفخ الروح فيه إذا ثبت خطره بشهادة جلنة طبية
متخصصة يف اجملال نفسه ،اعتماداً على الفحوصات الطبية احلديثة بطلب الوالدين؛ ملا فيه
من إعمال للقواعد الفقهية ،وهي "إذا تعارضت مفسداتن روعي أعظمهما ابرتكاب أخفهما"
( ،)2و "الضرر األشد يزال ابلضرر األخف" ( )3و"اختيار أهون الضررين" ( ،)4وألن مفسدة
إسقاط اجلنني بتشوهاته الكربى أخف من مفسدة بقائه هبذا التشوه.
والدته.

ال جيوز إجهاض اجلنني املشوه بعد نفخ الروح فيه ما دام ال يش ّكل خطراً على حياة
بةناءاعلىامااتقدم :ا
ً

جيوز اإلجهاض إذا كان التشوه خطرياً على صحة األُم ،أو ال ميكن للجنني العيش
معه يف أغلب األحيان ،ومينع يف حال مل يشكل خطراً على األُم ،أو أن اجلنني سيعيش مع
وجود ذلك العيب.

) )1عبدالغفار ،حممد حسن ،للقولعداللفقهي ابنيالألصال اوللتوجيه ،ج ،19ص.11
) )2الزرقا ،أمحد بن الشيخ،اشرحاللقولعداللفقهي  ،ج ،1ص.201
) )3آل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،موسوع اللقولعداللفقهي  ،ج ،6ص.253
) )4لمرجعاللسابق،اج ،1/1ص.229
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لمبحثاللثالث:احكمافحصالجليةنوماللبشري،اوتطبيقاتهايفالألحوللاللشخصي  :ا
لمطلبالألول:الحلكماللفقهيالفحصالجليةنوماللبشري :ا
اختلف الفقهاء يف بيان حكم العالج بصورة عامة ،فقد ذهب مجهور العلماء إىل
مشروعية العالج ،واختلفوا يف نوع حكمه على أربعة أقوال:
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()1
الشافعي ( ،)2وبعض
أصحاب
وبعض
،
القول األول :ذهب كل من أيب حنيفة
ّ
احلنابلة ( )3إىل وجوب العالج ،وقد قيد بعض احلنفية وجوب العالج بظن النفع منه (.)4

اجلوزي إىل أن
القول الثاين :ذهب بعض احلنابلة منهم أبو يعلى ،وابن عقيل ،وابن
ّ
العالج مندوب (.)5
القول الثالث :ذهب مجهور العلماء من احلنفية ( ،)6واملالكية ( ،)7واحلنابلة ( )8إىل
إابحة العالج.
القول الرابع :ذهب بعض احلنابلة ( )9إىل كراهية العالج.
وقد خالف غُالة الصوفية ال ُفقهاء فذهبوا إىل عدم جواز التداوي ( ،)10وهذا القول
ظاهر الضعف؛ ألن العالج سبب مشروع لقوله _صلى هللا عليه وسلم_ " َما أَنْ َزَل ا
اّللُ َداءً
1
العيين ،للبةناي اشرحالهلدلي  ،ج ،12ص.267
)) ّ

) )2اخلن ،مصطفى ،والبغا ،مصطفى ،والشرجبي ،علي ،للفقهالمةنهجياعلىامذهبالإلماماللشافعي،
ج ،3ص.85
املرداوي ،لإلنصافايفامعرف اللرلجحامنالخلالف ،ج ،2ص.463
))3
ّ
4
العيين ،للبةناي اشرحالهلدلي  ،ج ،12ص.267
)) ّ

املرداوي ،لإلنصافايفامعرف اللرلجحامنالخلالف ،ج ،2ص.463
))5
ّ

6
يين ،غذلءالأللبابايفاشرحا
) ) املرغيناينّ ،لهلدلي ايفاشرحابدلي المبتدي ،ج ،4ص ،381والسفار ّ

مةنظوم الآلدلب ،ج ،1ص.454

اللصاويا
الصاوي ،حاشي
اللعدوياعلىاكفاي اللطالباللرابين ،ج ،2ص ،490و
العدوي ،حاشي
))7
ّ
ّ
ّ
ّ
البناأيباايداللقريولينّ،
ا
اوي ،للفولكهاللدولينّاعلىارسال
علىاللشرحاللصغري ،ج ،4ص ،770والنفر ّ
ج ،2ص.339

) )8البهويتّ ،كشافاللقةناعاعنامنتالإلقةناع ،ج ،2ص ،76وابن مفلح ،لآلدلباللشرعي اولمةنحا
لمرعي  ،ج ،2ص.338

) )9ابن تيمية احلراين ،جمموعاللفتاوى ،ج ،21ص ،562وابن مفلح ،حممد أبو عبدهللا ،لآلدلبا
للشرعي اولمةنحالمرعي  ،ج ،2ص.348
10
اقي ،طرحاللتثريبايفاشرحاللتقريب ،كتاب الطب والرقي ،فائدة
) ) أيب بكر بن إبراهيم العر ّ

استحباب التداوي ،ج ،8ص.184
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إاال أَنْ َزَل لَهُ ش َفاءً" ( ،)1يدل احلديث على أنه ال أبس ابلعالج ملن كان به داء ( ،)2ولفعله
_صلى هللا عليه وسلم_ فقد كان من هديه عليه الصالة والسالم فعل التداوي يف نفسه،
واألمر به ملن أصابه مرض من أهله وأصحابه ،واهتمامه بعالج األمراض كالعالج ابألدوية
الرقية ،والدعاء ،واللجوء إىل هللا
الطبيعية ،ومنها ماء زمزم والعسل ،ومن هديه استخدام ُ
سبحانه وتعاىل (.)3
واستدلوا حبديث يبني أن سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بال حساب وهم الذين ال يتداوون
( ،)4وكان كثري من الصحابة ال يتداوون كعمران بن حصني ،والربيع بن خيثم ،وابن مسعود،
وأيب الدرداء ،واحلسن البصري ،وأيب بكر الصديق _رضي هللا عنهم_ ،وغريهم (.)5
وبناءً على ذلك فإن فحص اجلينوم البشري وإن كان ليس عالجاً بذاته ولكنه عامل
أساس يف وضع خطة عالجية مستقبلية متكاملة للمريض وذويه ُمن يعتقد أهنم حيملون
االعتالل نفسه يف املوروث اجليين وبذلك سيكون حكمه كحكم العالج بصورة عامة املذكور
عند الفقهاء.
وقد ذهب اجملمع الفقهي الدويل اإلسالمي إىل جواز إجراء فحص اجلينوم البشري،
حيث جاء يف قراره "إن قراءة اجلينوم البشري جزء من تعرف اإلنسان على نفسه (وهذا مقيّد
بضوابط سيتم ذكرها آنفاً) ،وهو ما ا
آايتنَا يف ْاآلفَاق َويف أَن ُفسه ْم
دل عليه قوله تعاىلَ } :سنُريه ْم َ

ك أَناهُ َعلَ َٰى ُك ّل َش ْيء َشهي ٌد{ ]سورة فصلت،[53 :ا
ني َهلُْم أَناهُ ْ
احلَ ُّق ۗ أ ََوَملْ يَكْف بَربّ َ
َح ا َٰىت يَتَ بَ ا َ
وملا كانت قراءة اجلينوم وسيلة للتعرف على بعض األمراض الوراثية ،أو احتمال اإلصابة هبا
فهي إضافة قيمة إىل العلوم الصحية ،والطبية؛ للوقاية من األمراض أو عالجها ُما يدخل يف

البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،ابب ما أنزل هللا هللا داء إال أنزل له شفاء ،ج،7
) )1أخرجه
ّ
ص ،122رقم احلديث (.)5678

) )2الشوكاينّ ،نيلالألوطار ،ج ،8ص. ،231

) )3ابن قيم اجلوزية،االدالمعادايفاهدياخرياللعباد ،ج ،4ص.9
البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،ابب من مل يرق ،ج ،7ص ،134رقم احلديث
) )4أخرجه
ّ
(.)5752

) )5انظر :تفسرياللقرطيب ج ،10ص ،139وج ،13ص ،34وإحياءاعلوماللدين ،ج ،1ص.33
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ابب الفروض الكفائية يف اجملتمع" ( ،)1ومن مث وضع ضوابط للعالج ابجلينوم البشري تتلخص
يف اآليت:
قيد العلماء اجلواز ابلنفع فقط ملا فيه من مصلحة ،ومنعوه يف حال ترتب الضرر من
وراء استخدامه ،أو بطريقة ختالف الشرع ،أو ال حتافظ على أسرار املرضى ،أو بغري إذنه ،كما
قيّدوا ذلك حبق كل شخص يف تقرير رغبته أو عدمها يف إحاطته بنتائج الفحص الوراثي أو
بعواقبه ،كما منعوا استخدامه إذا كان لغرض التمييز بني الصفات الوراثية نيالً من احلقوق أو
احلُرايت أو الكرامة.
وعند احلديث عن احتمالية وقوع أَية مفسدة من إجراء فحص اجلينوم البشري فإن
طريقة أخذ عينة الفحص من املريض ال خترج من احلدود الطبية املتعارف عليها يف إجراء
الفحوصات املختربية من الناحية العملية ،وخبصوص طريقة التعامل مع تلك الفحوصات فإهنا
تتم ضمن الضوابط املتفق عليها من قبل اجملمع الفقهي الدويل اإلسالمي ،اليت مت ذكرها سابقاً،
ومن انحية القواعد الشرعية فيمكنين االستدالل مبا أييت :ا

قاعدة "إذا تعارضت مفسداتن روعي أعظمهما ضرراً ابرتكاب أخفهما" ( )2فمراعاة
األعظم تكون إبزالته؛ ألن املفاسد تراعى نفياً ،واملصاحل تراعى إثبااتً فإذا كانت املصلحة هي
الغالبة فإان ُحنصلها وإن وقعنا يف املفسدة املرجوحة ،وإن كانت املفسدة هي الغالبة فإننا ندرؤها
وإن فاتت املصلحة املرجوحة ،إال أنه يف حال تساوي املصلحة واملفسدة فإن درء املفسدة
يقدم على جلب املصلحة حيث تقدم الشريعة اإلسالمية املنهيات على املأمورات عند
تساويهما.
وابلنظر اىل هذه القاعدة فإن إجراء فحص اجلينوم البشري ال يّرتتب عليه أَية مفسدة
إذا كان مقيداً ابلضوابط املذكورة سابقاً كما هو احلال يف مركز قطر للوراثة.
) )1قرلراجممعاللفقهالإلسالمياللدويل بشأن ضمان الطبيب ،املنعقد مبسقط يف سلطنة عُمان ،عام
2004م.

السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،87واحلمد ،محد بن عبدهللا ،شرحامةنظوم اللقولعدا
)(2
ّ
للفقهي اللسعدي ،ج ،2ص.9
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()1
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" فال جيوز إحلاق الضرر ،أو اإلضرار أبي شخص سواءٌ
()2
كان بقصد ،أو بدون قصد ،وهذه القاعدة مقيدة بقواعد فرعية عدة ،منها "الضرر يزال"
سواءٌ قبل وقوعه أو بعده ،و"الضرر ال يزال مبثله" ( )3فإذا كانت إزالته ال تتيسر إال إبدخال
ضرر مثله على اآلخرين فعندئذ ال يزال الضرر بل جيرب قدر اإلمكان ،و"الضرر يدفع بقدر
اإلمكان" ( )4فإن أمكن دفعه ابلكلية فبها وإال فبقدر ما ميكن ،و"يتحمل الضرر اخلاص

لدفع الضرر العام" و"الضرر األشد يزال ابلضرر األخف"ا( )5فإذا كان أحد الضررين ال يشابه

اآلخر فإن األعلى يُزال ابألدىن ،إما لعموم أحدمها وخصوص اآلخر ،أو لعظم أحدمها على
اآلخر.
وبتطبيق هذه القاعدة األساسية العظيمة فإن فحص اجلينوم البشري على األغلب
ليس فيه ضرر إذا كان مقيداً ابلضوابط اليت ذكرها اجملمع الفقهي.

السيوطي ،لألشباها
) )1الزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي ،ج ،1ص ،185-179و
ّ
وللةنظائر ،ج ،1ص.83

السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،83والزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي ،
))2
ّ
ج ،1ص.179-165

السيوطي ،لألشباها
) (3الزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي  ،ج ،1ص ،197-195و
ّ

وللةنظائر ،ج ،1ص.86

) )4ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،73وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،للوجيزايفاإيضاحا
قولعداللفقهاللكلي  ،ج ،1ص ،256والزرقا ،أمحد بن الشيخ،اشرحاللقولعداللفقهي  ،ج،1
ص.209-207
) )5ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،75وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،للوجيزايفاإيضاحا
قولعداللفقهاللكلي  ،ج ،1ص ،260والزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي  ،ج،1
ص.201-197
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قاعدة "الضرورات تبيح احملظورات" ( ،)1وفرعها "الضرورات تقدر بقدرها" ( :)2تدل
هااتن القاعداتن على أن املمنوع شرعاً يباح يف حال الضرورة.
فبالنظر إىل هاتني القاعدتني فإهنما تفيدان يف االلتزام بضوابط فحص اجلينوم البشري
من حيث أدائه إىل االطالع على خصائص اإلنسان ،وهذا اجلانب يف أصله ُمنوع لكنه يُباح
يف حاالت مقيدة ،ومنها تكرر حصول حاالت مرضية قد ال يُرجى برؤها ضمن عائلة واحدة
ُما يشري إىل وجود اعتالل جيين يف احلالة نفسها ،واحتمالية أن يكون أحد الوالدين حامالً
لنفس ذلك االعتالل ،فإجراء فحص اجلينوم البشري؛ للضرورة يف مثل هذه احلاالت ،ولتفادي
تكرار احلالة املرضية ،أو لوضع خطة عالجية واضحة يبيح إجراء ذلك الفحص ملا فيه من
بعض احملظورات يف كشف خصوصية ذوي املريض ،هذا مع ضرورة االلتزام ابلقيود اليت ذكرها
اجملمع الفقهي.
قاعدة "املشقة جتلب التيسري" ( :)3تدل القاعدة على أ ان كل حال من األحوال اليت
حيصل فيها مشقة للمكلف فإن الشريعة اإلسالمية أتيت برفعها أو ختفيفها.
دلت هذه القاعدة على أنه إذا كانت هناك مشقة يف التعامل مع بعض احلاالت
املرضية الناجتة عن االعتالل اجليين فإن ذلك جيلب التيسري عن طريق إجراء فحص اجلينوم
البشري أثناء احلمل قبل نفخ الروح فيه ،أو بعد ذلك لوضع خطة عالجية جتلب التيسري.
بناءً على القواعد املذكورة سابقاً فإنه ال بُد من النظر يف فحص اجلينوم البشري على
أن يكون احلكم للجواز أو املنع متفقاً مع القواعد الشرعية واملقاصد املرعية ،ووفقاً للضوابط
اليت ذكرها اجملمع الفقهي من غري إخالل أبي منها.

) )1السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،84وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،للوجيزايفاإيضاحا
قولعداللفقهاللكلي  ،ج ،1ص ،234وآل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،موسوع اللقولعداللفقهي  ،ج،6
ص.263
) )2الزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي  ،ج ،1ص.187
) )3ابن جنيم ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،64وعبدالغفار ،حممد حسن ،للقولعداللفقهي ابنيا
لألصال اوللتوجيه ،ج ،8ص.1
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خالص اللقول :ا
إن احلكم الشرعي الستخدام فحص اجلينوم البشري يتلخص مبا أييت :ا
إذا كان القصد من فحص اجلينوم البشري التشخيص ،ووضع اخلطة العالجية لألمراض
الوراثية فإنه يُعد مشروعاً يف حال كونه وسيلة جللب املنافع ،ودرء املفاسد عن الناس ،وحراماً
يف حال إحلاق الضرر هبم (.)1
إذا كان القصد من فحص اجلينوم البشري تغيري الصفات الوراثية بقصد جلب نفع أو
دفع ضرر حقيقي عن اإلنسان فذلك جائز شرط عدم خمالفته ملقاصد الشريعة ،أما إن كان
القصد هتك كرامة إنسان ،أو حقوقه ،أو تشجيعاً للعنصرية والعرقية فذلك حمرم قطعاً (.)2
إذا كان القصد من فحص اجلينوم البشري لغرض اقتصادي مشبوه ليس إالّ كالتجارة
لزايدة الربح من وراء إجراء فحص اجلينوم البشري ،واهلندسة الوراثية خاصةً فيما إذا كان يف
مراكز خاصة ال تراعي املصلحة العامة فيحرم استعماله هلذا الغرض ملا يؤول إليه استعماله من
مفسدة وضرر ،أما إن كان الربح املادي تبعاً ملقصد مشروع فذلك ال أبس به (.)3
إذا كان القصد من فحص اجلينوم البشري كشف اهلوايت واثبات األنساب والتوصل
إىل معرفة مرتكب اجلناايت فيجوز استعماله؛ ملا فيه من فائدة تعود على الفرد واجملتمع.
لمطلباللثاين:اتطبيقاتافحصالجليةنوماللبشريايفالألحوللاللشخصي  :ا
متهيد :ا
تتمثل مقاصد الزواج يف ثالثة أُمور ،وهي:
محاية مصاحل أطراف العالقة ،وذلك حبماية الزوجني ،ومحاية النسل قبل إجراء عقد
الزواج؛ ليتبني هلما مدى قدرهتما على االستمرار ابلعالقة وإمتام الزواج ،وهذا يتمثل فيما يلي:
) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.80
) )2لمرجعاللسابق ،ص ،54واخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي،
ص.45
) (3اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،ص.55
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آايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم
السكينة بني الزوجني ،وقد عرب عنها سبحانه وتعاىل بقولهَ } :وم ْن َ
ك َآل َايت ل َق ْوم
اجا لتَ ْس ُكنُوا إلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم َم َواد ًة َوَر ْمحَةً ۚ إ ان يف ََٰذل َ
م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
يَتَ َف اك ُرو َن{ ]سورة الروم ]21 :لقد اتضحت حكمة هللا سبحانه وتعاىل أن جعل لكل من
الذكر واألُنثى خواصاً تقتضي سالمة الزواج بينهما؛ لتحصيل السكينة اجلسدية واجلنسية
والعقلية ،فالزواج هو الذي حيقق السكينة لكال الطرفني.
محاية النسل مقصد أساس من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وأحد الكليات اليت تقوم
عليها الشريعة اإلسالمية ،وهو متحقق يف الزواج ،وقد دل على ذلك قوله _صلى هللا عليه
ص ْوم فَإناهُ لَهُ و َجاءٌ" (.)1
اع مْن ُك ُم البَاءَ َة فَ ْليَ تَ َزاو ْجَ ،وَم ْن َملْ يَ ْستَط ْع فَ َعلَْيه ابل ا
استَطَ َ
وسلم_ َ " :من ْ
محاية مصاحل اجملتمع ،وذلك عن طريق إعمار األرض فالغاية من خلق الناس عبادة
هللا سبحانه وتعاىل ،وهذه العبادة ال تتحقق إال من خالل إعمار األرض ،وهذا العمران ال
يتحقق إال بوجود النسل املتحقق يف مقصد الزواج.

ويُ َع ُد فحص اجلينوم البشري قبل إجراء عقد الزواج من املقاصد اليت حتفظ الزواج،
فهو وسيلة محاية لألُسر واجملتمعات من مجيع األمراض سواءٌ الوراثية ،أو املعديَة ،أو اجلنسية،
ُ
وقد جعلته بعض الدول وثيقة إجبارية ال يتم عقد الزواج إال بوجودها ،والبعض اآلخر جعله
اختيارايً.
ويكون الغرض من إجراء فحص اجلينوم البشري قبل عقد الزواج التأكد من خلو
ط جعلي ( )2لعدم معرفتهم به أايم الوحي لكن النصوص
الطرفني من األمراض الوراثية ،وهو شر ٌ
الدالة على احلكم إما أن تدل عليه بطريق صريح العبارة ،وإما بطريق اإلشارة ففي املستدرك
البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب قول النيب –صلى هللا عليه وسلم" -من استطاع
) )1أخرجه
ّ
منكم الباءة فليتزوج ألنه أغض للبصر وأحصن للفرج" وهل يتزوج من ال أرب له يف النكاح ،ج،7

ص ،3رقم احلديث ( ،)5065ومسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن اتقت
نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ،ج ،2ص ،1018رقم احلديث
(.)1400
)" )2اشرتاط الشرط بتصرف املكلف" ،انظر :خالف ،عبدالوهاب ،علماأصولاللفقه ،ج،1
ص.119
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للحاكم قال :صحيح على شرط مسلم ،عن أنس "أنه _صلى هللا عليه وسلم_ أراد أن يتزوج
امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال مشي عوارضها وانظري إىل عرقوبيها ( )1قال :فجاءت إليهم،
فقالوا :أال نغديك اي أم فالن؟ فقالت :ال آكل إال من طعام جاءت به فالنة قال :فصعدت
يف رق هلم فنظرت إىل عرقوبيها ،مث قالت :أفليين اي بنيه قال :فجعلت تفليها وهي تشم
عوارضها قال :فجاءت فأخربت"قال يف البدر املنري :هذا حديث صحيح على شرط مسلم
( )2فأمرها برؤية العرقوبية لرتى هل يف جسمها تشوهاً خارجياً وأمرها بشم فمها ،ألن رائحة
الفم قد تؤشر على وجود أمراض داخلية يف املعدة أو الكبد أو على األقل يف األسنان ،وهي
إشارة خفيفة تفيدان يف تشريع الفحص قبل الزواج.
بناءً على ذلك فإن فحص اجلينوم البشري نوع من أنواع الفحوصات الطبية الدقيقة
الكاشفة لألمراض الوراثية والتشوهات اخلَلقيَة ،وليس للمأذون االمتناع عن إجراء العقد مهما
كانت نتائجه ما دام كال الطرفني عارفاً بوضع اآلخر وموافقاً عليه.
للفرعالألول:افحصالجليةنوماللبشرياواولجالألقارب :ا
أوالً :اإلجراءات املتبعة يف فحص اجلينوم البشري املتعلقة ابلزواج من الناحية الطبية:
ث األطباء يف مسألة فحص اجلينوم البشري املتعلق ابلزواج من طريقني:
َحبَ َ
الطريق األول :فحص اجلينوم البشري قبل الزواج:
يقوم األطباء بتقدمي النصيحة ملن يُقبل على الزواج إبجراء فحص اجلينوم البشري
خاصةً ملن كان عنده مرض وراثي يف شجرة العائلة ،فإذا تبني عن طريق الفحص أن أحد

) )1عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد،امعجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،2ص ،1488وقد عرف العرقوب
أبنه " وتر أو عصب غليظ فوق عقب اإلنسان أو احليوان".
) )2ابن امللقن ،للبدرالمةنري ،ج ،7ص ،508حديث صحيح.
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اخلاطبني ،أو كليهما حيمل بعض األمراض الوراثية بصفة سائدة ،أو متنحية ستظهر مستقبالً
على أبنائهما هنا أييت دور الطبيب بتقدمي النصح واإلرشاد هلما (.)1
الطريق الثاين :فحص اجلينوم البشري بعد الزواج:
إجراء فحص اجلينوم البشري بعد الزواج يقوم ابكتشاف األمراض الوراثية ،وخصوصاً
يف حالة حدوث حاالت مرضية متكررة يف األُسرة تشري إىل احتمالية وجود أسباب وراثية
لذلك ،وهذا يتم عن طريق إجراء فحص اجلينوم البشري لكال الزوجني إن مل يكن قد أُجري
من قبل ،وإجراء فحص اجلينوم البشري عند حدوث احلمل ،ويشمل:
الفحص قبل احلمل :ظهر بعد انتشار طريقة التلقيح اخلارجي (خارج الرحم) حيث
يقوم املعاجل بتلقيح بويضة الزوجة مبين الزوج يف أنبوب اختبار فإذا حدث تلقيح وبدأت اخلالاي
ابالنقسام قام املعاجل أبخذ خلية منها وفحصها ملعرفة ما إن كانت مصابة مبرض وراثي أم ال،
فإن كانت اخللية سليمة نقل ابقي اخلالاي إىل الرحم ،وإن وجدها ُمصابة مل يَن ُقل منها شيء
(.)2
الفحص أثناء ُم َدة احلمل :يتم بطرق خمتلفة ،وهي :معرفة التاريخ الوراثي للمرض يف
األُسرة ،معرفة التاريخ املرضي للمرأة احلامل ،فحص دم املرأة احلامل ،قياس نسبة بروتني خاص
يف دم املرأة احلامل ،فحص دم اجلنني ،الفحص ابملوجات فوق الصوتية ،منظار رؤية اجلنني،
الفحص ابلرنني املغناطيسي ،فحص عينة من زغاابت املشيمة ،فحص السائل األمنيوسي.
الفحص عند الوالدة أو بعدها مبَُدة قصرية (فحص حديثي الوالدة) :ابلرغم من اهتمام
املرأة احلامل جبنينها يف ُم َدة محلها بفحصه ،ومراقبة حالته إال أن بعض االضطراابت املرضية
ال ُميكن اكتشافها إال بعد الوالدة.
إجراء بعض الفحوصات املخربية حلديثي الوالدة هلا أمهية يف تقييم حالة اجلنني
الصحية ،وسالمته من االضطراابت اليت تُعيق تطوره العقلي ،والكشف املبكر لألمراض الوراثية
) )1احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص-188
.189
) )2الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.159
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ميكنه من عالجها أو احلد من االعاقات الذهنية والبدنية ،وإجناب أبناء أصحاء مستقبالً
وابلتايل توفري حياة عائلية مستقرة.
بعد معرفة اإلجراءات املتبعة يف فحص اجلينوم البشري املتعلقة ابلزواج فإنه ال بد من
معرفة الرأي الطيب يف فحص اجلينوم البشري عند إجراء عقد الزواج بني األقارب؛ ملعرفة
األحكام املتعلقة بفحص اجلينوم البشري يف إجراء عقد الزواج بني األقارب يف الفقة اإلسالمي.
اثنياً :الرأي الطيب يف فحص اجلينوم البشري يف إجراء عقد الزواج بني األقارب (:)1
أثبتت الدراسات يف علم الوراثة أن هناك نسبة كبرية من الزواج بني األقارب تظهر
فيها األمراض الوراثية أكثر من زواج األابعد ،إذ يُ َعد عامالً مؤثراً يف جتميع املوراثت املرضية
املتشاهبة ،وبيان أتثريها يف النسل ،وإظهار اجلينات املعتلة ذات الصفات املتنحية اليت ال تظهر
إال عند التقائها مع جينات أُخرى ُمعتلة ُماثلة هلا ،ففي زواج األقارب يكون االحتمال كبرياً
من محل الزوجني للجني املعتل نفسه؛ ألن اجلينات متشاهبة بني األقارب ،إال أن هذا ال يعين
أن كل زواج بني األقارب سينشأ عنه أمراض وراثية ،فهناك حاالت زواج بني األقارب كان
النسل فيها سليماً خالياً من األمراض الوراثية.
فزواج األقارب ليس سبباً يف إضعاف النسل ،أو إصابته ابألمراض الوراثية إذا كانت
نفسها قوية سليمة خالية من العيوب ،إال أن هذه احلاالت اندرة ،والنادر ال يُب ى عليه
الساللةُ ُ
حكم.
اثلثاً :األحكام املتعلقة بزواج األقارب يف الفقه اإلسالمي:
حيرم الزواج من األقارب احملارم يف ست عشرة حالة ،منها ما
أمجع أهل العلم على أنه ّ
يتعلق ابألنساب ،ومنها ما يتعلق ابألسباب ،فأما األُوىل فتشمل األُمهات ،والبنات،
واألخوات ،والعمات ،واخلاالت ،وبنات األخ ،وبنات األُخت ،وأما الثانية فتشمل األُمهات

) )1لمرجعاللسابق ،ص.101-96
78

املرضعات ،واألخوات من الرضاعة ،وأُمهات النساء ،وبنات النساء الاليت دخل هبن ،وحالئل
األبناء ،وزوجات األب ،واجلمع بني األُختني ،وبني البنت وعمتها ،والبنت وخالتها (.)1
أما بنات العم ،وبنات العمة ،وبنات اخلال ،وبنات اخلالة فقد أمجع أهل العلم على
جواز نكاحهن ،وقد استدلوا على ذلك مبا أييت:
ك ا
ت
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
ُج َورُه ان َوَما َملَ َك ْ
قوله تعاىلَ } :اي أَيُّ َها الن ُّ
الاليت آتَ ْي َ
ايب إ اان أ ْ
تأُ
ك أ َْزَو َ
ك ا
الاليت
ك ُماا أَفَاءَ ا
ك َوبَنَات َخ َاالت َ
ك َوبَنَات َخال َ
ك َوبَنَات َع امات َ
ك َوبَنَات َع ّم َ
اّللُ َعلَْي َ
َميينُ َ
ك من
صةً لا َ
اج ْر َن َم َع َ
ك َو ْامَرأًَة ُّم ْؤمنَةً إن َوَهبَ ْ
ايب إ ْن أ ََر َاد الن ُّ
ايب أَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
َه َ
ت نَ ْف َس َها للن ّ
ك
ني ۗ قَ ْد َعل ْمنَا َما فَ َر ْ
ت أَْميَا ُهنُْم ل َكْي َال يَ ُكو َن َعلَْي َ
ضنَا َعلَْيه ْم يف أ َْزَواجه ْم َوَما َملَ َك ْ
ُدون الْ ُم ْؤمن َ
اّللُ َغ ُف ًورا ارحيماً{ ]سورة األحزاب.[50 :
َحَر ٌج ۗ َوَكا َن ا

وجه الداللة :اآلية واضحة الداللة يف أن هللا سبحانه وتعاىل أجاز لنبيه الزواج من
بنات العم ،وبنات العمة ،وبنات اخلال ،وبنات اخلالة ،وما ثبت يف حق النيب _صلى هللا عليه
وسلم_ يثبت يف حق مجيع أُمته ما مل ُخيصص (.)2

اّلل َعلَْي ُك ْم ۚ َوأُح ال
اب ا
ات م َن النّ َساء إاال َما َملَ َك ْ
صنَ ُ
قوله تعاىلَ } :والْ ُم ْح َ
ت أَْميَانُ ُك ْم ۖ كتَ َ
وه ان
ني َغ ْ َري ُم َسافح َ
لَ ُكم اما َوَراءَ ََٰذل ُك ْم أَن تَ ْب تَ غُوا أب َْم َوال ُكم ُّْحمصن َ
استَ ْمتَ ْعتُم به مْن ُه ان فَآتُ ُ
ني ۚ فَ َما ْ
يما
يضة ۚ إ ان ا
اضْي تُم به من بَ ْعد الْ َفر َ
ُج َورُه ان فَر َ
يما تَ َر َ
أُ
يضةً ۚ َوَال ُجنَ َ
اّللَ َكا َن َعل ً
اح َعلَْي ُك ْم ف َ
َحكيماً{ ]سورة النساء.[24 :
وجه الداللة :اآلية عامة مل تذكر أن بنات العم ،وبنات العمة ،وبنات اخلال ،وبنات
اخلالة يف احملرمات من النساء فيدخلن يف عموم ما أابح هللا سبحانه وتعاىل (.)3

بعد إمجاعهم على اجلواز اختلفوا يف كراهية الزواج بني األقارب من غري احملارم على
ثالثة أقوال:

) )1ابن قدامة ،لمغين ،ج ،9ص ،525وابن مفلح ،لمبدعايفاشرحالمقةنع ،ج ،7ص.57
2
اعلىاخمتصرالخلرقي ،ج ،5ص150
ّا
كشي
كشي ،مشس الدين ،شرحاللزر ّ
) ) الزر ّ

) )3ابن ضواين ،إبراهيم بن حممد ،مةناراللسبيلايفاشرحاللدليل ،ج ،7ص.482
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القول األول :ذهب احلنفية ( )1واملالكية ( )2إىل إابحة الزواج بني األقارب ،وقد استدلوا
أبدلة من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وعمل الصحابة والتابعني.
دليلهم من القرآن الكرمي:
ك ا
ت
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
ُج َورُه ان َوَما َملَ َك ْ
قوله تعاىلَ } :اي أَيُّ َها الن ُّ
الاليت آتَ ْي َ
ايب إ اان أ ْ
تأُ
ك أ َْزَو َ
ك ا
الاليت
ك ُماا أَفَاءَ ا
ك َوبَنَات َخ َاالت َ
ك َوبَنَات َخال َ
ك َوبَنَات َع امات َ
ك َوبَنَات َع ّم َ
اّللُ َعلَْي َ
َميينُ َ
ت
اج ْر َن َم َع َ
ات م َن النّ َساء إاال َما َملَ َك ْ
صنَ ُ
ك{ ]سورة األحزاب ،[50 :وقوله تعاىلَ } :والْ ُم ْح َ
َه َ
اّلل َعلَْي ُك ْم ۚ َوأُح ال لَ ُكم اما َوَراءَ ََٰذل ُك ْم{ ]سورة النساء.[24 :
اب ا
أَْميَانُ ُك ْم ۖ كتَ َ

َح ال لنبيه بنات العم ،وبنات
وجه الداللة :تدل اآليتان على أن هللا سبحانه وتعاىل أ َ
العمة ،وبنات اخلال ،وبنات اخلالة ،ومل يُذكرن ضمن احملرمات ،فما أُحل للنيب _صلى هللا
عليه وسلم_ أُحل ألُمته ما مل يرد دليل على خصوصيته (.)3
أدلتهم من السنة النبوية:
تزوج النيب _صلى هللا عليه وسلم_ من ابنة عمته زينب بنت جحش -رضي هللا تعاىل
عنها.)4( -
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال النيب _صلى هللا عليه وسلم_ يف بنت
محزة :إهنا "ال حتل يلُ ،حيرم من الرضاع ما ُحيرم من النسب ،هي بنت أخي من الرضاعة" (،)5
ني النيب _صلى هللا عليه وسلم_ أن املانع من زواج ابنة عمه هو الرضاعة.
فقد بَا َ

) )1ابن اهلمام ،فتح للقدير ،ج ،2ص.164
2
ايف ،للذخرية ،ج ،4ص.257
) ) القر ّ

) )3ابن ضواين ،إبراهيم بن حممد ،مةناراللسبيلايفاشرحاللدليل ،ج ،7ص.482
) )4ابن حجر العسقالين ،لإلصاب ايفامتييزاللصحاب  ،ج ،4ص.122
البخاري يف صحيحه ،كتاب الشهادات ،ابب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض
) )5أخرجه
ّ
واملوت القدمي،ج ،3ص ،170رقم احلديث (.)2645
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تزوجيه فاطمة بنت الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ من علي بن أيب طالب _رضي
هللا عنه_ وهي إبنة ابن عمه ( ،)1وتزويج الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ ابنته زينب من أيب
العاص بن الربيع وهو ابن خالتها ( ،)2ففعل النيب _صلى هللا عليه وسلم_ يف تزوجيه بناته
حيمل األمر على اإلابحة.
عمل الصحابة والتابعني:
ما جاء عن (عمر بن اخلطاب _رضي هللا عنه_ أنه خطب إىل علي بن أيب طالب
_رضي هللا عنه_ ابنته أُم كلثوم ،فقال علي _رضي هللا عنه_ إمنا حبست بنايت على بين
جعفر ،فقال أنكحنيها فوهللا ما على األرض رجل أرصد من حسن عشرهتا ما أرصدت،
فقال علي _رضي هللا عنه_ قد أنكحتكها) ( )3فبالرغم من أن علياً _رضي هللا عنه_ حبس
بناته عن أبناء جعفر ،وعلي وجعفر أخوان فدل على إابحة زواج أبناء العم من بنات العم.
تزوج عمر بن اخلطاب _رضي هللا عنه_ من أُم كلثوم بنت علي بن أيب طالب _رضي
هللا عنه_ وهي صغرية فلم تزل عنده حىت مات ،مث تزوجت بعده ابن عمها عون بن جعفر
بن أيب طالب فتويف عنها ،وتزوجها أخوه حممد بن جعفر فتويف عنها ،فتزوجها عبدهللا بن
جعفر فماتت عنده (.)4
كل هذه األعمال للصحابة فدل ذلك على إابحته على أقل تقدير ،وهو األقرب إىل
الصواب واألبعد عن اخلطأ ،ومبا أن زواج األقارب من عمل الصحابة والتابعني من بعدهم
فدل ذلك على إابحته فلو كان زواج األقارب مكروهاً لكانوا هم أبعد الناس عنه (.)5

) )1ابن حزم األندلسي ،لحمللىاابآلاثر ،ج ،10ص.24
) )2لمرجعاللسابق ،ج ،10ص.24
) )3ابن حجر العسقالين،الإلصاب ايفامتييزاللصحاب  ،ج ،8ص.465
) )4ابن حزم األندلسي ،لحمللىاابآلاثر ،ج ،10ص.179
) )5الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.124-114
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القول الثاين :ذهب الشافعية ( ،)1وبعض احلنابلة ( )2إىل كراهية الزواج من األقارب،
يستدل هلم أبدلة من السنة النبوية ،واملعقول.
دليلهم من السنة النبوية:
قوله _صلى هللا عليه وسلم_ "ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد خيلق ضاوايً" (.)3
وجه الداللة :أن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ هنى عن زواج القرابة القريبة؛ ألن
النسل سيأيت ضعيفاً ،وهذا خيالف مقصد تكاثر النسل ،والتباهي أمام األُمم.
يرد قوهلم ألن الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ تزوج من زينب بنت جحش وهي بنت
عمته ،وتزويج الرسول _صلى هللا عليه وسلم_ ابنته زينب أليب العاص وهي بنت خالته.
أدلتهم من املعقول (:)4
إن زواج األقارب إذا كان فيه مشاكل سيؤدي إىل الطالق ،وقطع الرحم ،وضعف
النسل فيما بعد.
أثبتت الدراسات الطبية واإلحصائيات العلمية أن احتمال ظهور األمراض الوراثية يف
زواج األقارب أكثر منه يف زواج األابعد.

) )1النووي ،روض اللطالبنياوعمدةالمفتني ،ج ،7ص.19
املقدسي ،لمغين ،ج ،7ص.109
) )2ابن قدامة
ّ

) )3الضاوي مصدر ضوى ،وهو "النحيف واهلزيل والضعيف" ،انظر :ابن منظور ،لساناللعرب ،ج،8
ص ،222وعمر ،أمحد خمتار عبداحلميد ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،2ص ،1375وإبراهيم
احلريب ،غريبالحلديث ،ج ،2ص ،378قال ابن امللقن يف خالص اللبدرالمةنري ،ج ،2ص ،179

قال ابن الصالح :مل أجد له أصالً.
) )4ابن قدامة املقدسي ،لمغين ،ج ،9ص ،512والشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكاما
لهلةندس اللورلثي  ،ص.111-109
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ويرد استدالهلم من املعقول أبن زواج األقارب يُزيد قوة العالقة بني الطرفني وأهاليهما،
كما أن النسل ال يضعف إال إذا كان أحد الطرفني أو كالمها حامالً للجينات املريضة ،وهذا
ميكن تفاديه ابلفحص الطيب قبل الزواج (.)1
القول الثاين :ذهب الظاهرية إىل ندب الزواج بني األقارب ،وقد استدلوا أبدلة من
السنة النبوية ،واملعقول.
أدلتهم من السنة النبوية:
تزوج النيب –صلى هللا عليه وسلم -من زينب بنت جحش.
تزويج النيب –صلى هللا عليه وسلم -ابنته فاطمة من علي بن أيب طالب.
وجه الداللة :أفعال النيب –صلى هللا عليه وسلم -تدل على االستحباب.
يرد استدالهلم أبن فعل النيب –صلى هللا عليه وسلمُ -حيمل على اإلابحة توفيقاً بني
األدلة فقد جاء التصريح يف اآلايت القرآنية ابحلل ،وُما يدل على ذلك قوله تعاىل يف كتابه
ايب إ اان
الكرمي } َوأُح ال لَ ُكم اما َوَراءَ َٰذَل ُك ْم{ ] سورة النساء ،[24 :وقوله تعاىل ا} َاي أَيُّ َها الن ُّ
ك ا
ك
ك ُماا أَفَاءَ ا
ك َوبَنَات َع ّم َ
اّللُ َعلَْي َ
ت َميينُ َ
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
ُج َورُه ان َوَما َملَ َك ْ
الاليت آتَ ْي َ
أْ
تأُ
ك أ َْزَو َ
ك ا
ت
اج ْر َن َم َع َ
ك َوبَنَات َخ َاالت َ
ك َوبَنَات َخال َ
َوبَنَات َع امات َ
ك َو ْامَرأًَة ُّم ْؤمنَةً إن َوَهبَ ْ
الاليت َه َ
ضنَا
ني ۗ قَ ْد َعل ْمنَا َما فَ َر ْ
صةً لا َ
ايب إ ْن أ ََر َاد الن ُّ
ك من ُدون الْ ُم ْؤمن َ
ايب أَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
نَ ْف َس َها للن ّ
يما{ ]سورة
ك َحَر ٌج ۗ َوَكا َن ا
ت أَْميَا ُهنُْم ل َكْي َال يَ ُكو َن َعلَْي َ
َعلَْيه ْم يف أ َْزَواجه ْم َوَما َملَ َك ْ
اّللُ َغ ُف ًورا ارح ً
األحزاب  [50 :فدل هذا على أن فعله–صلى هللا عليه وسلم -حممول على اإلابحة ال
الندب دفعاً للتعارض بني األدلة ،وقد مجع الرسول –صلى هللا عليه وسلم -بني األمرين حيث
تزوج من القريبات والبعيدات.
دليلهم من املعقول:

) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا،اأحكامالهلةندس اللورلثي ا ،ص.111-104
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زواج األقارب أدعى لالستمرار ،واستقرار احلياة الزوجية ،لوجود التقارب بني الزوجني
يف الرتبية ،واألخالق ،والعادات ،فيكون الزوج أرفق بقريبته ،وتكون الزوجة أصرب على مهوم
املعيشة (.)1
للرلجح :ا
إابحة زواج األقارب بال كراهة ألن اخلالف فيها ألُمور عدة ،أمهها:
عموم األدلة إذ مشلت القريبات والبعيدات فال خيرج عن هذا األصل إال بدليل ،وال
دليل هنا فالواجب هو البقاء على أصله املقتضي لإلابحة.
لو كان زواج األقارب مكروهاً ملا فعله النيب _صلى هللا عليه وسلم_ حبق نفسه ،وال
آثره يف حق بنتيه ،وملا فعله صحابته والتابعون من بعده فجميع هذه األفعال دلت على إابحته.
ظهور املرض الوراثي يف الذرية ليس بسبب زواج األقارب ،وإمنا يرجع إىل كون كال
الزوجني ُمصابني بنفس اجلينات املعتلة ،فال يكون الزواج بني األقارب مكروهاً إال إذا اكتشف

صاب ابملرض الوراثي نفسه عن طريق فحص اجلينوم البشري فإن
أن كال الزوجني أو أحدمها ُم ٌ
ظهر املرض فاألَوىل هلما العدول عن الزواج ،وكراهية اإلقدام عليه.
رابعاً :اآلاثر املرتتبة على فحص اجلينوم البشري املتعلقة ابلزواج من الناحية الطبية:
يرتتب على فحص اجلينوم البشري قبل إجراء عقد الزواج آاثر بعضها إجيابية وبعضها
سلبية ،تتمثل فيما أييت (:)2
اآلاثر اإلجيابية املرتتبة على فحص اجلينوم البشري املتعلقة ابلزواج من الناحية الطبية:

) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.114-123
) )2القره داغي ،فقهاللقضااياللطبي المعاصرة ،ص ،8-6واحلداد ،أمحد بن عبدالعزيز ،اولجالألقاربا
بنياللفقهاوللطب ،ص ،8واألشقر ،أُسامة عمر سليمان ،مستجدلتافقهي ايفاقضااياللزولجا
وللطالق ،ص ،85-84والشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص-92
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يُعد فحص اجلينوم البشري وسيلة وقائية للمجتمع ،وذلك ابحملافظة على كيان الزوجية
عن طريق معرفة مدى قدرة اخلاطبني على إمتام الزواج بدنياً.
فحص اجلينوم البشري يتحقق من عدم وجود أمراض مزمنة تؤثر يف استقرار احلياة
الزوجية ،ومن مث تقليل الزواج بني حاملي املوراثت املعتلة ،واحلصول على جمتمع سليم فيه ذرية
سليمة خالية من األمراض والعيوب والتشوهات ،وهذا من شأنه حتقيق الطمأنينة والسكينة
بني اخلاطبني عند معرفتهما بعدم إصابتهما أبي مرض.
احلفاظ على النفس والنسل ابعتبارمها من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وجتنب الضرر
الواقع على النفس والزوجني وذريتهما مستقبالً.
حتقيق مصاحل مشروعة للفرد ،واألُسرة ،واجملتمع ،ودرء مفاسد واقعة ،أو متوقعة كوقاية
اجملتمع من ذرية ضعيفة صحياً وبدنياً وعقلياً.
جتنيب األبوين تكليفات ابهظة مادايً وجسدايً برعاية أبناء معاقني ،وحتميلهم
مسؤوليات إضافية يف رعايتهم جسدايً وصحياً ،وهدر أموال كبرية ملن ميلكها ،والتسبب
بعذاب نفسي وجسدي هلما ،وللمواليد املعاقة يف حال عدم القدرة املادية على تلك الرعاية.
اآلاثر السلبية املرتتبة على فحص اجلينوم البشري املتعلقة ابلزواج من الناحية الطبية
( ):
1

وقوع اخلاطبني ،أو أحدمها يف قلق وتوتر عند إجرائهم لفحص اجلينوم البشري حىت
تتبني نتيجته ،فإن كانت النتيجة سلبية فإهنا تؤثر يف الزواج هذا إن مل متنعه أصالً.

) )1القره داغي ،فقهاللقضااياللطبي المعاصرة ،ص ،8-6واألشقر ،أُسامة عمر سليمان ،مستجدلتا
فقهي ايفاقضااياللزولجاوللطالق ،ص ،88-86والشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكاما
لهلةندس اللورلثي  ،ص.94-93
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فحص اجلينوم البشري يُظهر األمراض ،وبسبب املعرفة هلذه األمراض ستمنع الزجيات
ال سيما إذا كان كال الزوجني حامالً للمرض نفسه كمرض اهليموفيليا –تكسر كرايت الدم-
(.)1
فحص اجلينوم البشري ال يكتشف مجيع األمراض والتشوهات اخلَلقيَة كاملرأة احلامل
يف مراحلها األُوىل ُما يؤدي إىل اطمئناهنا لعدم وجود تشوهات َخلقيَة تصيب جنينها ،ومن
مث ظهورها جبنينها بعد والدته ُما يؤثر يف احلالة النفسية هلا وجلنينها.
امتناع أحد اخلاطبني عن الزواج بعد ظهور نتائج فحص اجلينوم البشري ،ومعرفة أن
هناك مرضاً وراثياً ،أو صفة وراثية معتلة يف الطرف اآلخر.
تكلفة فحص اجلينوم البشري إذا كانت إجبارية ،فهي كلفة زائدة على أعباء الزواج
ُما قد يدفع بعض األشخاص إىل إعطاء رشوة للحصول على الشهادة الطبية اليت تثبت
سالمته من األمراض الوراثية من غري إجرائه ،وهذا غش للطرف اآلخر.
ترجح الباحثة تقدمي اآلاثر اإلجيابية لفحص اجلينوم البشري على اآلاثر السلبية؛ ألن
دفع املفسدة ابلفحص مقدم على جلب املصلحة اخلاصة ابلفرد عند تركه ،كما أن السلبيات
ال ترجع على الفحص اجليين نفسه ،وإمنا تتعلق ابإلجراءات اخلاطئة عند تطبيقها
خامساً :رأي القانون القطري يف الفحص قبل الزواج:
نص القانون القطري يف املادة ( 14و )15على أن األهلية يف الزواج العقل والبلوغ،
واستث ى من ذلك اجملنون واملعتوه فال تصح أهليتهما للزواج إال مبوافقة وليهما ،والتحقق من
رضا الطرف اآلخر ابلزواج منه بعد اطالعه على حالته ،والتأكد بواسطة جلنة من ذوي
االختصاص من أن مرضه ال ينتقل منه إىل نسله.
ويف املادة ( )18اشرتط على اخلاطبني "تقدمي شهادة طبية من اللجنة املختصة للموثق
من قبَل اجلهة الطبية املختصة تُبَني مدى خلو الطرفني من األمراض الوراثية ،وعلى املوثق
إخطار كل منهما مبضمون الشهادة الطبية املقدمة من اآلخر قبل توثيق العقد ،وال جيوز
)" )1مرضانزفاللدماللورلثيا-للةناعور-الهليموفيليا"2016/11/25 ،م.
http://www.123esaaf.com/Diseases/Hemophilia/n_hemophilia.html.
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للموثق االمتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطيب مىت رغب الطرفان يف إمتامه"
(.)1
تبني للباحثة أن القانون القطري جعل إجراء فحص اجلينوم البشري إجبارايً قبل عقد
الزواج إال أنه مل يتدخل يف احلُرية الشخصية للخاطبني ،فعند ظهور النتيجة ،وبيان ما إن كان
هناك مرض وراثي يف أحد اخلاطبني ،أو فيهما فإن ابستطاعتهما إمتام عقد الزواج ما دام كل
منهما عارفاً بوجود املرض موافقاً عليه على أن يتحمال نتيجة رضامها مستقبالً.
وال جيوز ألي شخص التدخل يف إبطال عقد الزواج ،وعلى املأذون الشرعي توثيق
العقد إن كانت تلك إرادة اخلاطبني.
تقرتح الباحثة على املشرع يف القانون القطري أن يتدخل القضاء فيمنع زجيات ستنتج
أجياالً من املعاقني ،أو املصابني أبمراض وراثية مزمنة تكلف الدولة واألُسر تكاليف ابهضة
ملعاجلتها.
كما متنع الزجيات بني املصابني أبمراض سارية معدية منعاً خلطر انتشارها بني الناس،
وإيقاع الضرر على اجملتمع والدولة.
للفرعاللثاين:افحصالجليةنوماللبشرياوماايرتتباعليهامناأحكاماللزولج :ا
أوالً :حكم إجراء الفحص الطيب قبل الزواج:
اختلف العلماء يف حكم إجراء فحص اجلينوم البشري قبل الزواج على قولني:

) )1قانونالألُسرةاللقطريارقما(،)22السةن ا2006م مت نشره يف اجلريدة الرمسية ،الدوحة ،العدد
الثامن2006/8/28 ،م.
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القول األول :ذهب كل من املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ( ،)1واجمللس األورويب
لإلفتاء والبحوث ( ،)2وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ( ،)3ومجع من أهل العلم إىل جواز إجراء
الفحص الطيب قبل الزواج وذلك بضوابط عدة ،هي (:)4
عدم كشف الفحص الطيب ألسرار اخلاطبني ،وإمنا جمرد تعريف ابألمراض لالستفادة
منها يف العالج.
عدم إجبار أحد الطرفني للقيام إبجراء الفحص الطيب إال إذا كانت هناك مصلحة،
وعند ظهور نتيجة الفحص فلكال اخلاطبني معرفتها وعدم كتمها على اآلخر.
أن تكون الوسيلة املستخدمة يف الفحص الطيب مباحة آمنة؛ لتحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية.
وقد استدلوا أبدلة من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،والقواعد الفقهية:
أوالً :أدلتهم من القرآن الكرمي:
يع
نك ذُّرياةً طَيّبَةً ۖ إن َ
ب يل من لا ُد َ
قوله تعاىلُ } :هنَال َ
ك َد َعا َزَكرااي َرباهُ ۖ قَ َال َر ّ
ب َه ْ
اك َمس ُ
ُّعاء{ ]آل عمران.[38 :
الد َ

ا
ني
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتاق َ
ب لَنَا م ْن أ َْزَواجنَا َوذُّراايتنَا قُارةَ أ َْع ُني َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َربانَا َه ْ
قوله تعاىلَ } :والذ َ
إ َماماً{ ]الفرقان.[74 :
وجه الداللة من اآليتني :دلت اآلية األُوىل على أن األنبياء عليهم السالم دعوا هللا
سبحانه وتعاىل أبن يرزقهم الذرية الطيبة ،ودلت اآلية الثانية على أن املؤمنني يدعون رهبم أبن

) )1قرلرالمةنظم الإلسالمي اللعلوماللطبي بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج
اجليين ،املنعقد يف الكويت ،عام 1998م.

) )2قرلرالجمللسالألورويبالإلفتاءاوللبحوث ،املنعقد يف أورواب ،عام 1997م.
) )3ندوةاللورلث اولهلةندس اللورلثي اولجليةنوماللبشريامنامةنظوراإسالمي املنعقدة يف الكويت لعام
2013م.

) )4عيد ،عادل عبدالفضيل ،وعلي ،السيد طلبة ،قرلرلتالجملامعاللفقهي ايفاللقضااياللطبي اوللصحي ا
لمعاصرة ،ص.300 ،294-293
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تقر أعينهم أبزواجهم وذرايهتم ،وال تكون الذرية طيبة وال قرة عني إال إذا كانت سليمة خالية
من األمراض الوراثية والتشوهات اخلَلقيَة ،والفحص الطيب مبا فيه فحص اجلينوم البشري يكشف
عن األمراض والتشوهات يف وقت مبكر ُما جينب الشخص من اإلصابة هبا مستقبالً (.)1
اثنياً :أدلتهم من السنة النبوية:
عن أيب سلمة أنه مسع أاب هريرة _رضي هللا عنه_ يقول :قال النيب _صلى هللا عليه
ض َعلَى ُمص ّح" (.)2
وسلم_ "الَ يُورَد ان ُمُْر ٌ

عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال :كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النيب
اك فَ ْارج ْع" (.)3
_صلى هللا عليه وسلم_ قائالً" :إ اان قَ ْد َابيَ ْعنَ َ
وجه الداللة من احلديثني :أمر النيب _صلى هللا عليه وسلم_ ابلتوقي من األمراض،
وعدم خمالطة أصحاهبا؛ لتجنب انتقال العدوى من األشخاص املرضى إىل األصحاء ،وهذا
الغرض متحقق يف فحص اجلينوم البشري إذ الغرض منه الوقاية من األمراض الوراثية،
والتشوهات اخلَلقيَة (.)4

عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ قالُ " :ختَّريُوا لنُطَف ُك ْم،
فَانْك ُحوا ْاألَ ْك َفاءََ ،وأَنْك ُحوا إلَْيه ْم" (.)5
) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص ،130واحملالوي ،عماد
الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص.190-189
البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،ابب ال هامة ،ج ،7ص ،138رقم احلديث
) (2أخرجه
ّ

(.)5771

) (3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اآلداب ،ابب اجتناب اجملذوم ،وحنوه ،ج ،4ص ،1752رقم

احلديث (.)2231

) )4الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص ،131واحملالوي ،عماد
الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص.190
) (5أخرجه احلاكم يف لمستدركاعلىاللصحيحني،ج ،2ص ،176رقم احلديث ( ،)2687وقال
حديث صحيح اإلسناد ومل ُخيرجاه وقد خالفه الذهيب أبن احلارث متهم وعكرمة ضعيف.
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وجه الداللة من احلديث :حث الشارع على حسن اختيار املرأة اليت يريد الزواج منها
فيقوم الشخص ابختيار الزوجة الصاحلة الودود الولود ،ويف هذا مشول للصفات اخلَلقية
واخلُلقية ،وبعض الصفات اخلَلقية ال تتبني إال إبجراء فحص اجلينوم البشري قبل الزواج (.)1
اثلثاً :أدلتهم من القواعد الفقهية:
قاعدة "الدفع أقوى من الرفع" (:)2
وجه االستدالل ابلقاعدة :الفحص الطيب الذي يدفع املرض قبل الزواج أسهل من
رفع املرض الذي سيقع بعد الزواج يف حال ما إذا كان أحد الزوجني أو كالمها مصاابً مبرض
(.)3
خطري؛ ألنه سريفع النكاح
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" (:)4
وجه االستدالل ابلقاعدة :اإلقدام على الزواج دون معرفة األمراض اخلطرية اليت يبينها
الفحص الطيب فيها خطر كبري يهدد كيان احلياة الزوجية ،وهذا فيه إضرار ابلطرف اآلخر،
فإذا علم املقبلون على الزواج هبذه األمراض اليت تضرهم فلهم أن يتحاشوها ويتجنبوها من
خالل االمتناع عن الزواج دفعاً لذلك لضرر (.)5
قاعدة "الوسائل هلا أحكام املقاصد" (:)6

) )1زين العابدين ،زين الدين حممد ،للتيسريابشرحالجلامعاللصغري ،ج ،1ص.446
السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،138والزركشي ،أبو عبدهللا بدر الدين ،لمةنثورايفا
)(2
ّ
للقولعداللفقهي  ،ج ،2ص.155

) )3القره داغي ،واحملمدي ،فقه للقضااياللطبي المعاصرة ،ص.285
السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،83والزرقا ،أمحد بن الشيخ ،شرحاللقولعداللفقهي ،
)(4
ّ

ج ،1ص.165

) )5النجار ،مصلح عبداحلي ،للفحصاقبلاللزولجايفاللفقهالإلسالمي ،ص.1152
) )6احلمد ،محد بن عبدهللا ،شرحامةنظوم اللقولعداللفقهي اللسعدي ،ج ،3ص.11
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وجه االستدالل ابلقاعدة :إذا كانت الغاية من أي فحص سالمة اإلنسان اجلسدية،
والعقلية فأية وسيلة حمققة هلا تكون مشروعة ،وهذا متحقق يف الفحص الطيب قبل الزواج
حيث حيقق مصاحل مشروعة للفرد واألُسرة واجملتمع ،ويدرء عنها مفاسد (.)1
القول الثاين :ذهب عدد من العلماء املعاصرين ،ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن ابز (،)2
والشيخ عبدالرمحن بن جربين ( ،)3وحممد رأفت عثمان ( )4إىل أنه ال حاجة إلجراء الفحص
الطيب قبل الزواج وأن األوىل تركه للحرية الشخصية مع ضرورة التوعية أبمهيته ،وعلى املقبلني
على الزواج احسان الظن ابهلل.
وقد استدلوا أبدلة من السنة النبوية ،والقواعد الفقهية ،واملعقول:
أوالً :أدلتهم من السنة النبوية:
عن أيب هريرة _رضي هللا عنه_ قال :قال النيب _صلى هللا عليه وسلم_ "يَ ُق ُ
ول ا
اّللُ
تَ َع َاىل :أ ََان عْن َد ظَ ّن َعْبدي يب" (.)5
وجه الداللة من احلديث :احلديث واضح يف وجوب إحسان العبد الظن ابهلل تعاىل
واألخذ ابألسباب فإن فعل ذلك فال حيتاج إىل إجراء الفحص الطيب قبل الزواج (.)6
يرد قوهلم أبن الفحص الطيب قبل الزواج للتأكد من سالمة الزوجني من اجلينات املعتلة
ال يتعارض مع الثقة ابهلل واألخذ ابألسباب ،وهذا متحقق يف فحص اجلينوم البشري ال سيما
قبل الزواج.
) )1عبدهللا ،حسن صالح الصغري ،مدىامشروعي الإللزلماابلفحصاللطيباقبلاللزولج ،ص.73
) )2جريدةالمسلمون ،العدد  12 ،597يوليو  ،1996ص( ،11فتوى بشأن الفحص اجليين).
) )3اجلربين ،عبدهللا بن عبدالرمحن ،للفتاوىاللشرعي ايفالمسائلاللطبي  ،ص.84-83
) )4عثمان ،حممد رأفت ،نظرةافقهي ايفالألمرلضالليتاجيباأنايكونالناختباراللورلثيافيهااإجبارايًاا
كمااترىابعضالهليئاتاللطبي  ،ص.926
البخاري يف صحيحه ،كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تعاىلَ } :وُحيَ ّذ ُرُك ُم اللاهُ نَ ْف َسهُ{ ]آل
) )5أخرجه
ّ
عمران ،[28 :ج ،9ص ،121رقم احلديث (.)7405

) )6األشقر ،أُسامة عمر سليمان ،مستجدلتافقهي ايفاقضااياللزولجاوللطالق ،ص.92
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عن أيب هريرة _رضي هللا عنه_ قال :قال رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ "إ َذا
يض"
ض ْو َن دينَهُ َو ُخلَُقهُ فَ َزّو ُجوهُ ،إالا تَ ْف َعلُوا تَ ُك ْن فْت نَةٌ يف األ َْرضَ ،وفَ َس ٌ
ب إلَْي ُك ْم َم ْن تَ ْر َ
اد َعر ٌ
َخطَ َ
(.)1
وجه الداللة من احلديث :أمر النيب _صلى هللا عليه وسلم _ بتزويج من يُرضى دينه
وخلقه دون نظر للفحص الطيب ،فكلمة الصحة مل ترد يف احلديث النبوي واليت تثبت ابلفحص
ُ
الطيب ،أو بغريه فال حاجة إلجراء فحص اجلينوم البشري؛ ألن األصل سالمة اإلنسان من
املرض (.)2
يرد قوهلم أبن الصالح ال يقتصر على صالح الدين واخللق ،وإمنا يشمل عدم وجود
األمراض اليت ميكن انتقاهلا من أحد الزوجني إىل ذريتهما ،وكون األصل السالمة من املرض ال
يتناىف مع وجود مرض خطري يؤثر على حياة اجلنني أو الوالدين ُما يقتضي الفحص الطيب
للتأكد من السالمة ،والقاعدة ال تنايف األصل فاملراد التأكد من عدم وجود حاالت اندرة أو
استثنائية خالف األصل
اثنياً :أدلتهم من القواعد الفقهية:
قاعدة "املشقة جتلب التيسري" (:)3
وجه االستدالل ابلقاعدة :اإللزام إبجراء الفحص الطيب يسبب مشقة مادية ،ومعنوية،
وهذا سبب كاف للتيسري على املقبلني على الزواج من خالل رفع هذا اإللزام ،والزوجة املريضة
والطفل املريض يكلف الزوج أعباء ثقيلة أيضاً (.)4
الرتمذي يف سةنةنه ،كتاب أبواب النكاح ،ابب ما جاء إذا جاءكم ُمن ترضون دينه
) (1رواه
ّ
فزوجوه،ج ،2ص ،385رقم احلديث ( ،)1084حسنه األلباين.

2
العشي ،منال حممد رمضان هاشم ،أثرالألمرلضاللورلثي اعلىالحلياةاللزوجي  ،ص .62ا
)
)
ّ

السبكي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،49وعبدالغفار ،حممد حسن ،للقولعداللفقهي ابنيا
)(3
ّ
لألصال اوللتوجيه ،ج ،8ص.1

) )4أبو كيلة ،عبدالفتاح أمحد ،للفحصاللطيباقبلاللزولجاولألحكاماللفقهي المتعلق ابه ،ص،131
وبوخرابب ،أمينة ،مدىاإلزلمي اللفحصاللطيباقبلاللزولج ،ص.23
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قاعدة "الضرر ال يزال مبثله" (:)1
وجه االستدالل ابلقاعدة :يقع الضرر إما على الفرد عند إجراء الفحص الطيب ،أو
على اجملتمع عند عدم إجرائه ،وأن الضرر الواقع على اجملتمع ال يُزال ابلضرر الواقع على الفرد،
والعكس كذلك إال إذا كان أحد الضررين أعظم من اآلخر حينها جيوز إزالة الضرر األكرب
ابرتكاب الضرر األخف (.)2
ويرد قوهلم أبن الفحص للتأكد من درجة الضرر حىت إذا كان أكرب أُزيل ابلضرر
األصغر.

اثلثاً :أدلتهم من املعقول:
الفحص الطيب شرط زائد على شروط النكاح فهو شرط ابطل ،وقد عرب الرسول
_صلى هللا عليه وسلم_ عن ذلك بقوله" :كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل" ( ،)3فال
ميكن جعل الفحص إجبارايً ليصح عقد الزواج.
يرد قوهلم أبن اشرتاط إجراء الفحص الطيب قبل الزواج ال يتعارض مع مقاصد الزواج
يف اإلسالم ،بل يسهم يف حتقيقها؛ ألن زواج األصحاء يستمر أكثر من زواج املرضى ،وهبذا
الفحص يتحقق املقصد األساس من الزواج ،وهو احملافظة على النسل ( ،)4وليس املقصود من
قوله "كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل" حقيقة اللفظ ،فإذا اشرتطت املرأة أن يكون
السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص ،86والزحيلي ،حممد مصطفى ،للقولعداللفقهي اوتطبيقاهتاا
)(1
ّ

يفالمذلهبالألربع  ،ج ،1ص.215

) )2أبو كيلة ،عبدالفتاح أمحد ،للفحصاللطيباقبلاللزولجاولألحكاماللفقهي المتعلق ابه ،ص-132
 ،133وبوخرابب ،أمينة ،مدىاإلزلمي اللفحصاللطيباقبلاللزولج ،ص.24-23
البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب إذا اشرتط شروطاً يف البيع ال حتل ،ج،3
) )3أخرجه
ّ
ص ،73رقم احلديث (.)2186

) )4العشي ،منال حممد رمضان هاشم ،أثرالألمرلضاللورلثي اعلىالحلياةاللزوجي  ،ص.56
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هلا مهر من نوع من احللي معني فليس هكذا شرط موجود يف كتاب هللا ،ومع ذلك هو شرط
جائز ،فاملراد أن ال يشرتط شرط يعارض أحكام القرآن الكرمي وروح التشريع.
إلزام مجيع املقبلني على الزواج إبجراء الفحص الطيب فيه تعد على احلرية الشخصية،
وكشف أسرار الشخص املفحوص ،كما يسبب مشاكل مالية ونفسية إذا كان الفحص
إجبارايً ،عالوةً على ذلك فإن الفحص ال يكشف عن مجيع األمراض الوراثية ،ففي كل عام
يتم اكتشاف عدد من األمراض اجلديدة (.)1
يرد قوهلم أبن الفحص الطيب ال يُ َعد اعتداءً على احلرية الشخصية ملا فيه من مصلحة
عائدة على الفرد واجملتمع.
األصل سالمة الزوجني من األمراض الوراثية فال حاجة إىل إجراء الفحص الطيب ،كما
أن نتائجه ليست يقينية ،وال ميكن بناء قرار على أمر ليس يقينياً؛ ألنه ميكن أن يعطينا نتائج
غري صحيحة (.)2
يرد قوهلم بعدم التسليم بكون نتائج الفحص غري صحيحة فاألصل دقة النتائج ،ولو
وقعت النتائج غري صحيحة فاألمر راجع إىل الوسائل املتبعة يف إجرائه يف املركز الطيب.
للرلجح :ا
تبني للباحثة  -وهللا أعلم – أن احملصلة من القولني واحدة؛ ألن أصحاب القول
األول قالوا ابجلواز ،ومل يقولوا ابلوجوب ،وأصحاب القول الثاين قالوا جبواز نشر الوعي أبمهيته،
ونشر الوعي معناه احلث على فعله ،وهذا يعين اجلواز أيضاً ،فيجوز إجراء الفحص الطيب قبل
الزواج بشروط ،هي:
عدم اعتبار الفحص الطيب شرطاً الزماً إلمتام عقد الزواج.
اشرتاط الوسيلة املباحة اآلمنة إلجراء الفحص الطيب؛ لتحقيق مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،ومحاية األُسر واجملتمعات من األمراض الوراثية والتشوهات اخلَلقيَة.
) )1بوخرابب ،أمينة ،مدىاإلزلمي اللفحصاللطيباقبلالل ازولج ،ص.22
) )2الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.129-128
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فال.

إذا رأى ويل األمر أن يف إجراء الفحص الطيب مصلحة معتربة فله اإللزام بذلك ،وإال
ةنكاحابةناءاعلىانتائجاللفحصاللطيب :ا
اثنياً:احكمافسخاعقدالل
ً

إن إصابة أحد الزوجني بعيب مؤثر يف احلياة الزوجية والنسل ُخيل حبكمة الزواج ويعطل
مقاصده ،وقد جعلت الشريعة اإلسالمية وجود العيب يف أحد الزوجني سبباً للتفريق بينهما؛
ألن يف بقاء الزواج ضرراً ،والضرر يُزال يف الشريعة اإلسالمية ،وألن يف التفريق مراعاة للمصلحة
ودرءً للمفسدة.

من هنا ال بُد من البحث يف مدى مشروعية التفريق بني الزوجني – التفريق يكون
حبكم القاضي  -ابلعيب عند وجوده ،ومن مث بيان اآلاثر املرتتبة عليه.
مدىامشروعي اللتفريقابنياللزوجنيايفاحالاوجوداعيب:
فحص اجلينوم البشري طريقة جديدة يف اكتشاف األمراض الوراثية املوجودة يف أحد
الزوجني ،أو كليهما ،وهذا من شأنه أن جيعل الشخص السليم يُقدم على طلب تفريق النكاح
بسبب املرض الوراثي اخلطري املؤثر يف العالقة الزوجية والنسل مستقبالً ،إذا اكتشف من خالل
الفحص ابلوسائل الطبية املعتمدة.
تعرض الفقهاء السابقون إىل فسخ عقد النكاح بسبب العيب ،أما بسبب املرض
الوراثي والتشوه اخللقي فلم يتعرضوا له؛ ألنه من النوازل املستجدة فقد ظهرت أمراض وراثية
وتشوهات َخلقيَة يف عصران احلاضر أشد خطراً على احلياة الزوجية ُما ذكره ال ُفقهاء فال بُ َد

من بيان احلكم الشرعي هلا بناءً على ما ذكره الفقهاء القدامى من فسخ عقد النكاح بسبب
العيب (.)1
اختلف الفقهاء السابقون يف جواز التفريق بني الزوجني ابلعيب على قولني:

) (1احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص-185
 ،206والشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.205-170
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القول األول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية ( ،)1واملالكية ( ،)2والشافعية
(،)3واحلنابلة ( )4إىل جواز فسخ النكاح بني الزوجني بسبب وجود عيب يف أحد الزوجني ،أو
كليهما إال أهنم اختلفوا يف العيوب اليت يُفسخ هبا عقد النكاح.
فقد قَ اس َم املالكية والشافعية واحلنابلة األسباب اليت يفسخ هبا عقد النكاح إىل ثالثة
أقسام توجد يف الزوج ،أو الزوجة ،أو مشرتكة بينهما.

ب (،)5
واقتصر احلنفية يف فسخ عقد النكاح على وجود عيوب راجعة للزوج وهي ا ْجلُ ٌّ
()6
صاءُ (.)7
اخل
و
،
ْ
َوالْعُناةُ
َ
أما الشافعية واملالكية واحلنابلة فتقسيمهم راجع إىل:

بَ ،والْعُناةُ عند الشافعية
األسباب اليت يُفسخ هبا عقد النكاح لوجودها يف الزوج هي ْ
اجلُ ُّ
صاءُ عند احلنابلة.
بَ ،والْعُناةُ ،و ْ
واملالكية ،و ْ
اجلُ ُّ
اخل َ

) )1الكاساينّ ،بدلئعاللصةنائعايفاترتيباللشرلئع ،ج ،2ص.322

املالكي ،للتاجاولإلكليلامختصراخليل ،ج ،5ص.146-144
) )2أبو عبدهللا املواق
ّ
النووي ،روض اللطالبنياوعمدةالمفتني ،ج ،7ص.178-177
))3
ّ
) )4ابن مفلح ،لمبدعايفاشرحالمقةنع ،ج ،6ص173-165

) )5ابن عابدين ،حممد أمني ،ردالحملتاراعلىاللدرالمختار ،ج ،3ص ،494وقد عرف اجلب مبع ى
القطع ،ومنه اجملبوب "املقطوع ذكره وأُنثياه".
) )6ابن عابدين ،حممد أمني ،ردالحملتاراعلىاللدرالمختار  ،ج ،3ص ،494وقد عرف العنة أبهنا
"عجز يصيب الرجل فال يقدر على اجلماع".
) )7لمرجعاللسابق ،ج ،3ص ،496وقد عرف اخلصاء أبنه "من نزع خصيتاه وبقي ذكره".
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األسباب اليت يُفسخ هبا عقد النكاح لوجودها يف الزوجة هي الارتْ ُق (َ ،)1والْ َقَر ُن (،)2
()5
ص (َ ،)6وَداءُ الْ َف ْرج ( )7عند
اجلُنُو ُن (َ ،)4و ْ
والْ َفْت ُق ( )3عند الشافعية ،واحلنابلة ،و ْ
اجلُ َذ ُام َ ،والََْرب ُ
املالكية.
ص عند الشافعية
األسباب املشرتكة بني الزوجني اليت يُفسخ هبا عقد النكاح هي الََْرب ُ
اجلُنُو ُن ُمْن َقط ًعا َكا َن أ َْو ُمطْبقاً عند الشافعية،
اجلُ َذ ُام عند الشافعية واحلنابلةْ ،
واملالكية واحلنابلةْ ،
والع ْذيو َط ( )8عند املالكية.
وقد استدلوا أبدلة من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،واإلمجاع
أوالً :دليلهم من القرآن الكرمي:
.[229

يح إب ْح َسان{ ]سورة البقرة:
قوله تعاىل} :الطاَال ُق َمارَاتن فَإ ْم َس ٌ
اك مبَْع ُروف أ َْو تَ ْسر ٌ

وجه الداللة :دلت اآلية على وجوب اإلمساك ابملعروف؛ ألن النفوس هتواه والقلوب
ترضاه ،فإن مل يستطع فعليه التسريح إبحسان من غري شتم ،أو إيذاء ،أو جرح للكرامة ،أو
العرض ،أو اخللق ،وليس من اإلمساك ابملعروف حرمان الزوجة حقها يف االستمتاع بزوجها
) )1عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،2ص ،855وقد عرف الرتق أبنه
"انسداد خلقي أو مرضي ملمر أو جتويف".

) )2املاوردي ،لحلاوياللكبري ،ص ،341وقد عرف القرن أبنه "عظم يعرتض الرحم مينع من اإلصابة".
) )3عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة ،ج ،3ص ،1669وقد عرف الفتق
أبنه "سقوط اجلدار األمامي للمهبل وفيه املثانة".

) )4لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،408وقد عرف اجلنون أبنه "زوال العقل أو فساد فيه".
) )5لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،356وقد عرف اجلذام أبنه "مرض تتآكل بسببه األعضاء وتتساقط".
) )6لمرجعاللسابق ،ج  ،1ص ،189وقد عرف الربص أبنه "ظهر يف جسده بياض لعلة".
) )7القريواين ،أبو حممد ،للةنولدراوللزايدلتاعلىاماايفالمدون امناغريهاامنالألُمهات ،ج،4
ص ،529وقد عرف داء الفرج أبنه "ما كان يف الفرج والرحم ُما يقطع اللذة يف الوطء".

) )8الفارايب ،للصحاحااتجالللغ اوصحاحاللعربي  ،ج ،3ص ،1142وقد عرف العذيوط أبنه "من
خيرج عنه الغائط عند اجلماع".
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إذا كان فيه عيب ،فإن كان عاجزاً عن إقامة العالقة الزوجية تعني عليه التسريح إبحسان،
فإما أن يُسرح إبحسان من قبَل نفسه ،وإال فبتفريق القاضي (.)1
اثنياً :أدلتهم من السنة النبوية:

عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال :تزوج رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_
امرأة من بين غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثياهبا رأى ب َكشحها بياضاً ،فقال هلا النيب
احلَقي أب َْهلك" وأمر هلا ابلصداق (.)2
_صلى هللا عليه وسلم_ "الْبَسي ثيَابَك َو ْ

وجه الداللة :أن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ رد املرأة بعيب الربص ،والرد صريح يف
الفسخ ،فإذا ثبت الفسخ ابلربص فإنهُ يُقاس عليه ابقي العيوب؛ ملا فيه من منع استمتاع الزوج
بزوجته (.)3

عن أيب هريرة _رضي هللا عنه_ قال :قال رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_" :وفار
األسد" (.)4
م َن املَ ْجذوم َكما تَفُّر م َن َ
وجه الداللة :أمر النيب _صلى هللا عليه وسلم_ ابجتناب اجملذوم والفرار منه ،ويف
حال وجود اجلذام بني الزوجني فإن طريق التخلص منه يكون بفسخ النكاح ،ولو لزم النكاح
ملا أمر ابلفرار ،ويُقاس هذا احلكم على ابقي العيوب اليت متاثله يف التنفري املانع من التقرب
للزوج (.)5
اثلثاً :دليلهم من إمجاع الصحابة:
أمجع الصحابة _رضي هللا عنهم_ على القضاء بفسخ النكاح بني الزوجني يف حال
وجود عيب يف أحد الزوجني ،وقد ذكروا الربص واجلذام واجلنون ،وهذه العيوب اقتصر عليها
السرخسي ،لمبسوط ،ج ،5ص.97
))1
ّ

) )2أخرجه احلاكم يف مستدركه ،ج ،4ص ،36رقم احلديث (.)6808
) )3الزركشي ،شرحاللزركشياعلىاخمتصرالخلرقي ،ج ،5ص.243
البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،ابب اجلذام ،ج ،7ص ،126رقم احلديث (،)5707
) )4أخرجه
ّ
العيين ،عمدةاللقارياشرحاصحيحاللبخاري ،ج ،21ص.246
وانظر ّ

) )5ابن حجر العسقالين ،فتحاللبارياشرحاصحيحاللبخاري ،ج ،10ص.163-160
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الصحابة لعدم وجود عيوب غريها يف عصرهم ،ومع مستجدات احلياة وظهور عيوب جديدة
فإنه ينبين عليه جواز فسخ عقد النكاح إذا كان أثره شديداً على الطرف اآلخر خمالً مبقصد
النكاح والتناسل (.)1
القول الثاين :ذهب عمر بن عبدالعزيز ،والظاهرية ( ،)2وبعض الفقهاء إىل عدم جواز
فسخ عقد النكاح ابلعيب ،وقد استدلوا أبدلة من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،واألثر.
أوالً :دليلهم من القرآن الكرمي:

ني َعلَ َٰى ُم ْلك ُسلَْي َما َن ۖ َوَما َك َفَر ُسلَْي َما ُن َوَٰلَك ان
قوله تعاىلَ } :واتابَ عُوا َما تَ ْت لُو الشايَاط ُ
وت ۚ َوَما
وت َوَم ُار َ
الس ْحَر َوَما أُنزَل َعلَى الْ َملَ َك ْني ببَاب َل َه ُار َ
الشايَاط َ
ااس ّ
ني َك َف ُروا يُ َعلّ ُمو َن الن َ
ني الْ َم ْرء
َحد َح ا َٰىت يَ ُق َوال إامنَا َْحن ُن فْت نَةٌ فَ َال تَ ْك ُف ْر ۖ فَيَ تَ َعلا ُمو َن مْن ُه َما َما يُ َفّرقُو َن به بَْ َ
يُ َعلّ َمان م ْن أ َ
ضُّرُه ْم َوَال يَن َفعُ ُه ْم ۚ َولََق ْد
َحد إاال إب ْذن ا
اّلل ۚ َويَتَ َعلا ُمو َن َما يَ ُ
َوَزْوجه ۚ َوَما ُهم ب َ
ين به م ْن أ َ
ض ّار َ
س َما َشَرْوا به أَن ُف َس ُه ْم ۚ لَ ْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن{
َعل ُموا لَ َمن ا ْش ََرتاهُ َما لَهُ يف ْاآلخَرة م ْن َخ َالق ۚ َولَبْئ َ
]سورة البقرة.[102 :
وجه الداللة :دلت اآلية على أن الزوجة حترم على كل شخص سوى زوجها مبجرد
وجود نكاح صحيح ،فمن فرق بني الزوجني ابلعيب ،فإنه يدخل يف صفة الذين ذمهم هللا
سبحانه وتعاىل يف اآلية (.)3
يَُرد على من استدل هبذه اآلية أن استدالهلم خارج عن حمل النزاع ،فاآلية وردت بشأن
فرقون بني األزواج ،وليس التفريق لعيب ،فالتفريق لعيب من العيوب أجازته
السحرة الذين يُ ّ
قواعد الشريعة اإلسالمية.
اثنياً :دليلهم من السنة النبوية:
النيب _صلى هللا عليه وسلم_
عن عائشة رضي هللا عنها :جاءت امرأةُ رفاعة القرظي ا
فقالت :كنت عند رفاعة ،فطلقين ،فأبت طالقي ،فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري إمنا معه مثل
) )1الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي  ،ص.185-182
) )2ابن رشد احلفيد ،بدلي الجملتهداوهناي المقتصد ،ج ،3ص.73
األندلسي ،لحمللىاابآلاثر ،ج ،9ص.208
) )3ابن حزم
ّ
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وق عُ َسْي لَتَك"
اعةَ؟ الَ َح اىت تَ ُذوقي عُ َسْي لَتَهُ َويَ ُذ َ
ين أَ ْن تَ ْرجعي إ َىل رفَ َ
هدبة الثوب ،فقال" :أَتُريد َ
(.)1
وجه الداللة :دل احلديث على أن هذه املرأة جاءت إىل الرسول _صلى هللا عليه
وسلم_ تدعي الْعُناةَاعلى زوجها وتُريد مفارقته ،ومع ذلك مل يضرب هلا النيب _صلى هللا عليه
وسلم_ أجالً فال جيوز التفريق هبذا العيب؛ ألنه ال مينع املقصود من عقد النكاح ،ويقاس عليه
غريه من العيوب من ابب أوىل (.)2
يرد على من استدل ابحلديث أنه جاء لبيان ُحكم املطلقة ثالاثً حيث ال حتل لزوجها
األول حىت ينكحها غريه وجيامعها ،فمجرد العقد ال ُحيل هلا الرجوع لزوجها األول فال بد من
اجلماع.
اثلثاً :دليلهم من األثر:
عدم تفريق علي بن أيب طالب _رضي هللا عنه_ بني الزوجني عندما جاءتهُ امرأة
تدعي عدم قدرة زوجها على وطئها فقال" :اصربي فإن هللا لو شاء ابتالك أبشد من ذلك"
فلو كان التفريق ابلعيب جائزاً لثبت هلا فسخ النكاح بسبب العيب (.)3
ض صحة هذا القول لعلي _رضي هللا عنه_ فكيف
يرد على القائلني بذلك أنه لو فُر َ
العنني سنة ،فإن وصل وإال ّفرق بينهما ،ومعارضاً ألقوال غريه من
يكون مناقضاً لقوله يؤجل ّ
العنني سنة.
الصحابة يف أتجيل ّ
للرلجح:ا ا
الذي ظهر للباحثة – وهللا أعلم  -أن فسخ عقد النكاح جائز يف حال وجود عيب
شديد –األمراض املعدية ،واملنفرة وكذا األمراض الوراثية اليت تؤثر على األجنة -؛ ألن يف إبقاء
النكاح إضراراً أبحد الزوجني فال بُد من إزالته؛ ملا فيه من تعطيل املقصد األساس من مقاصد
البخاري يف صحيحه ،كتاب الشهادات ،ابب شهادة املختيب ،ج ،3ص ،168رقم
) )1أخرجه
ّ
احلديث (.)2639

األندلسي ،لحمللىاابآلاثر ،ج ،9ص.209
) )2ابن حزم
ّ
) )3أخرجه سعيد بن منصور يف للسةنن ،ج ،2ص.81
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النكاح ،وهو استمتاع الزوجني بعضهما ببعض ،وأتثريه يف النسل مستقبالً فال بُد من التفريق
بني الزوجني مراعا ًة للمصلحة ،ودرءً للمفسدة فيمكن جعل أي عيب يؤدي إىل تنفري أحد
الزوجني من اآلخر ،أو التسبب يف إيذاء وضرر الطرف اآلخر احلق يف طلب الفسخ .ا
ب -اآلاثر املرتتبة على نتائج فحص اجلينوم البشري (:)1
إذا ظهرت نتيجة فحص اجلينوم البشري قبل الزواج ،وتبني أن هناك أمراضاً معدية،
أو وراثية ،أو أمراضاً ُمنَفَرة ،من قبل جلنة خمتصة فإنه ينصح كال الزوجني بعدم إمتام عقد
الزواج ،فإن أصارا على الزواج برضامها بعيوب الطرف اآلخر فإنه مينع فسخ العقد الحقاً.
وحيق لكال الزوجني املطالبة بفسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف اآلخر مصاب
مبرض معد ،أو مؤثر يف مقاصد الزواج بشرطني:
عدم علم أحد الزوجني ابلعيب وقت العقد ،أو قبله.
عدم قبول الطرف الثاين ابلعيب عند اطالعه عليه بعد العقد.
اثلثاً :اآلاثر املرتتبة على نتائج فحص اجلينوم البشري يف أحكام فسخ عقد الزواج يف القانون
القطري:
جاء يف قانون األُسرة القطري يف الباب الرابع ،الفصل األول أحكاماً تتعلق ابلعيوب
عموماً ،ومل تتعرض لنتائج فحص اجلينوم البشري ،وهي كاآليت (:)2
نصت املادة ( )123على أنه "لكل من الزوجني طلب التفريق لعيب ،أو مرض
مستحكم يتعذر معه استمرار احلياة الزوجية ،وال يرجى برؤه ،أو يرجى بعد مضي أكثر من
سنة عقلياً كان املرض ،أو عضوايً ،أُصيب به قبل العقد ،أو بعده".

) )1عيد ،عادل عبدالفضيل ،وعلي ،السيد طلبة ،قرلرلتالجملامعاللفقهي ايفاللقضااياللطبي اوللصحي ا
لمعاصرة ،ص.294-293
) )2قانونالألُسرةاللقطريارقما(،)22السةن ا2006م ،مت نشره يف اجلريدة الرمسية ،الدوحة ،العدد
الثامن2006/8/28 ،م.
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نصت املادة ( )124على أنه "يسقط احلق يف طلب التفريق للعيب ،أو املرض إذا
علم به قبل العقد ،أو رضي به صراحةً بعده".
استثناءً من حكم املادة ( )124فقد نصت املادة ( )125على أنه "ال يسقط حق
الزوجة يف طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة ،أو اخلصاء أصلية ،أو طارئة ولو رضيت
هبا صراحةً".
نصت املادة ( )126على أن الكشف الطيب إذا أثبت "أن العنة ال يرجى منها الشفاء
فتفرق احملكمة بينهما بطلب من الزوجة من غري أتجيل الدعوى ،وإذا ثبت
بعد أكثر من سنة ّ
ابلكشف الطيب أن العنة قابلة للشفاء يف أقل من سنة فيؤجل القاضي الدعوى ملدة سنة على
أن تبقى الزوجة يف طاعة زوجها ،وإذا ثبت بعد مدة التأجيل أن الزوج قد شفي من مرضه
فرتفض الدعوى وإال ّفرق بينهما".
نصت املادة ( )127على "إمكانية االستعانة أبهل اخلربة من األخصائيني يف معرفة
العيب ،أو املرض".
بناءً على ما تقدم من نصوص القانون القطري ظهر للباحثة:

جواز التفريق بني الزوجني إن مل يكن أحدمها على علم بوجود العيب يف الطرف اآلخر
سواءٌ َعل َم الطرف األول بذلك قبل عقد الزواج ،أو بعده.

ال جيوز ألحد الزوجني املطالبة بفسخ عقد النكاح أبي عيب من العيوب إذا كان
عاملاً به قبل عقد الزواج ،راضياً به ،ابستثناء عيوب الزوج اليت ستعلمها الزوجة بعد الزواج ولو
رضيت هبا ،هنا يقوم القاضي بفسخ النكاح بينهما إن طلبت الزوجة ذلك.
ذكر القانون القطري عيوب الزوج اليت يستطيع القاضي فسخ النكاح هبا إال أنه مل
يذكر عيوب الزوجة اليت يستطيع الزوج تطليق زوجته بسببها ،ومل يذكر كذلك العيوب املشرتكة
بني الزوجني اليت يستطيع أحدمها فسخ النكاح بسببها.
يبدو أن القانون القطري أخذ برأي أيب حنيفة ابلرغم من أن املذهب املعتمد يف قطر
هو املذهب احلنبلي .ا
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للفصلاللثالث:احكمالثباتالهلوي اولجلةناايتابفحصالجليةنوماللبشري ا
بعد معرفة الرأي الطيب واحلكم الشرعي لفحص اجلينوم البشري ال بد من معرفة رأي
القانون القطري يف فحص اجلينوم البشري يف اثبات اهلوية واجلناايت ،وهذا ما سيتم توضيحه
يف هذا الفصل.
ومت توزيع الفصل على املباحث اآلتية:
املبحث األول :حكم إثبات اهلوية واجلناايت ابلبصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي ،وما
يرتتب عليهما من آاثر.
املبحث الثاين :إثبات اهلوية واجلناايت ابلبصمة الوراثية يف القانون القطري.
وستتكلم الباحثة عن تلك املباحث يف اآليت:
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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متهيد :ا
تعد اجلينات الوراثية ،أو ما يطلق عليها البصمة الوراثية ،أو بصمة اجلينات الوراثية،
أو التحليل اجليين قرينة قوية يف التحقق من أمور كثرية سواءٌ يف اجملال املدين ،أو اجلنائي،
وذلك عن طريق إثبات اهلوية وحتديد الشخصية يف حال التنازع على جمهول النسب ،أو
اشتباه املواليد يف املستشفيات ،أو مراكز رعاية األطفال ،أو االشتباه يف أطفال األانبيب،
وعند ضياع األطفال واختالطهم ،أو وجود جثث غري معروفة بسبب احلروب ،وللكشف عن
هوية اجلناة واجملرمني يف حال ارتكاب جناية قتل ،أو اعتداء على النفس ،أو العرض ،أو املال،
أو اغتصاب ،أو اختطاف ،أو انتحال شخصية أُخرى.
فضالً عن كل ما سبق فإن علماء املوراثت يستطيعون إثبات ،أو نفي العالقة بني أي
شخصني عن طريق اجلينات الوراثية.
فالبصمة اجلينية الوراثية "فحص اجلينوم البشري" :هي "البنية اجلينية التفصيلية اليت
تدل على هوية كل فرد بعينه" ( ،)1وهي الدليل املادي والوسيلة العملية للتحقق من الشخصية،
متيز كل شخص عن غريه عن طريق أخذ خلية من خالاي جسم
ومعرفة الصفات الوراثية اليت ّ
اإلنسان سواءٌ الدم ،أو املين ،أو اللعاب ،أو غري ذلك.
يتعني هبا هوية اإلنسان
وقد عرب عنها اجملمع الفقهي االسالمي أبهنا" :تلك اليت ّ
الوراثية عن طريق حتليل جزء ،أو أجزاء من محض ( )DNAاملتمركز يف نواة أي خلية من
خالاي جسمه" (.)2

وقد مت االعتماد على البصمة الوراثية يف أول قضيتني وقعتا يف اجنلرتا ،األوىل :حدثت
عام 1983م ،والثانية عام 1986م لفتاتني مل يَرتك القاتل سوى أثر السائل املنوي ابلقرب
من املكان الذي قُتلت فيه الفتااتن ،ولعدم معرفة شخصيته قرر احملقق جتربة تقنية (إليك

) (1اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،للفقهاللطيب ،ص.164
) (2قرلرالجملمعاللفقهيالإلسالمي بشأن البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها ،املنعقد يف مكة
املكرمة لعام 2002م.
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جفري) فقام احملقق أبخذ عينة من دم ولعاب كل شاب عمره ما بني  17و 34عاماً ،وإرساهلا
مع السائل املنوي الذي عُثَر عليه فوق اجلثة.

من خالل الفحص تبني أن كولني بيتشفورك هو من اغتصب الفتاتني وقتلهما ،فقد
أكدت بصمة اجلينات الوراثية تطابق الدم واللعاب مع بصمة السائل املنوي على اجلثتني؛ بناءً
على هذا األساس فقد اعترب القانون الوضعي البصمة الوراثية قرينة مادية قاطعة على اهتام
الشخص ابرتكاب اجلرمية (.)1

بعد ذكر ما سبق ال بُد للباحثة من بيان حكم إثبات اهلوية عن طريق فحص اجلينوم
البشري يف كال اجملالني (املدين واجلنائي) من الناحية الفقهية ،والقانونية ،واآلاثر املرتتبة عليهما.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

) (1أمحد ،فؤاد عبداملنعم ،للبصم اللورلثي اودورهاايفالإلثباتالجلةنائيابنياللشريع اوللقانون،
ص.94-89
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لمبحثالألول:احكماإثباتالهلوي اولجلةناايتاابلبصم اللورلثي ا()1ايفاللفقها
لإلسالمي،اوماايرتتباعليهماامناآاثر :ا
متهيد :ا
اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماماً كبرياً ابألنساب فقامت بتنظيم العالقة الزوجية،
وحترمي كل عالقة ال تتم يف أُصول وضوابط شرعية ،وأبطلت مجيع العالقات املنحرفة فلم تُبح
سوى العالقة القائمة على نكاح شرعي صحيح وفق شروط ُمعتربة.
لمطلبالألول:احكماإثباتالهلوي اابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالمي،اوماايرتتباعليهاا
مناآاثر ا
للفرعالألول:احكماإثباتالهلوي اابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالمي :ا
اتفق العلماء على أن النسب يثبت ابلفراش ( ،)2واالستلحاق (اإلقرار) ( ،)3والبينة
(الشهادة) ( ،)4واالستفاضة ( ،)5والقيافة ( ،)6وال جيوز نفيه مهما ظهر من أمارات وقرائن دالة
) )1كلمة البصمة الوراثية يف القانون تقابلها كلمة فحص اجلينوم البشري يف الطب.
) )2الربكيت ،للتعريفاتاللفقهي  ،ج ،1ص ،163وقد عرف الفراش أبنه "كون املرأة متعينة لثبوت
ت للنسب مطلقاً
نسب ما أتيت به من الولد وهو ثالثة :األول :الفراش القوي وهو فراش املنكوحة ُمثب ٌ
وال ينتفي إال ابللعان ،والثاين :الفراش املتوسط وهو فراش أم الولد بسبب أن نسب ولدها وإن ثبت بال
دعوة ولكن ينتفي مبجرد نفي املوىل ،والثالث :الفراش الضعيف وهو فراش األمة اليت مل تثبت هلا أمومية
الولد ،فإنه ال يثبت نسب ولدها إال بدعوة".
) )3لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،33وقد عرف االستلحاق أبنه "إخبار حبق اآلخر عليه ،ويقال له مقر،
قر له ،وللحق مقر به" .ا
ولذلك م ٌ

) )4لمرجعاللسابق ،ج ،1ص ،49وقد عرف البينة أبهنا "احلجة القوية والدليل".
) )5احلمريي ،نشوان بن سعيد ،مشساللعلوماودولءاكالماللعربامناللكلوم ،ج ،8ص ،5298وقد
عرف االستفاضة أبهنا "استفاض اخلرب أي شاع".

) )6الربكيت ،للتعريفاتاللفقهي  ،ج ،1ص ،169وقد عرف القائف أبنه من "يعرف النسب بفراسته
ونظره إىل أعضاء املولود".
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عليه؛ ألن الشارع حيتاط لألنساب ما ال حيتاط يف غريها ،ويتشوف إىل ثبوهتا فيكتفي يف
إثباهتا أبدىن األسباب ،فإن ثبتت األنساب فإنه يتشدد يف نفيها ،ومن تشدد الشارع يف نفي
النسب أنه حصر نفيه بطريق واحد فقط وهو اللعان (.)1
أما ما يتعلق ابلبصمة الوراثية فقد ذهب اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل
اإلسالمي ( ،)2وجممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف السودان ( ،)3وجممع الفقه اإلسالمي الدويل
املنعقد يف اجلزائر ( )4إىل أهنا طريقة صحيحة إلثبات النسب ( )5جيوز االعتماد عليها عند
انتفاء األدلة الشرعية املتفق عليها ،ومن تلك احلاالت " التنازع على جمهول النسب ،أو اشتباه
املواليد ،أو ضياع األطفال واختالطهم بسبب احلروب أو الكوارث ،ويف التحقق من اجلثث
جمهولة اهلوية وهوية أسرى احلروب واملفقودين" ،وميكن االعتماد عليها يف "اجلرائم اليت ليس
فيها حد شرعي وال قصاص".
وال جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف أربع حاالت ،هي:

()6

التأكد من النسب الثابت.
تعارض البصمة الوراثية مع إحدى طرق اإلثبات األساسية.

) )1الربكيت ،للتعريفاتاللفقهي  ،ج ،1ص ،188وقد عرف اللعان أبهنا "شهادات مؤكدة ابألميان
مقرونة ابللعن قائمة مقام حد القذف يف حقه ،ومقام حق الزان يف حقها".
) )2قرلرالجملمعاللفقهيالإلسالميابرلبط اللعاملاللعاملالإلسالمي بشأن االستفادة من البصمة الوراثية
املنعقد مبكة الكرمة لعام 1998م  ،وقرلرالجملمعاللفقهيالإلسالميابرلبط اللعاملالإلسالمي بشأن
البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها املنعقد مبكة املكرمة لعام 2002م.
) )3قرلراجممعاللفقهالإلسالميابشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف اهلند ،عام 2006م ،وقرار جممع
الفقه اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف السودان.

) )4قرلراجممعاللفقهالإلسالمياللدويل بشأن البصمة الوراثية واإلثبات ابلقرائن واألمارات ،املنعقد يف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،عام 2012م.

) )5املقادمة ،عائشة إبراهيم أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث  ،ص.60
) )6اللودعمي ،متام حممد ،لجليةناتاللبشري اوتطبيقاهتا ،ص.165
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نسبه.

ثبوت النسب أبَية وسيلة من وسائل اإلثبات ،وليس هناك من ينازع املنسوب يف

البصمة الوراثية ليست وسيلة مستقلة يف نفي النسب ابالستغناء عن اللعان ما مل يوجد
مانع من اللعان ،إذاً البصمة الوراثية معتمدة يف اإلثبات ،وليس يف النفي.
وقد استدلوا أبدلة من السنة النبوية ،والقياس ،والقواعد الفقهية ،واالستصالح:
أوالً :أدلتهم من السنة النبوية:
عن أيب هريرة _رضي هللا عنه_ "أن أعرابياً أتى إىل النيب _صلى هللا عليه وسلم_
فقال اي رسول هللا ولد يل غالم أسود فقال :هل لك من إبل؟ قال :نعم ،قال :ما ألواهنا؟ قال
محر ،قال :هل فيها من أورق؟ قال :نعم ،قال فأىن هذا؟ قال لعله نزعه عرق ،قال :فلعل
ابنك هذا نزعه عرق" (.)1
وجه الداللة :دل احلديث على أن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ وكأنه يتحدث عما
حيدث من تغري يف الصفات الوراثية لألبناء ،وأنه ليس ببعيد عما حيدث يف اآلابء واألجداد
فال جيوز لألب أن ينفي نسب ولده مبجرد خمالفته يف اللون ،وقد أثبت النيب _صلى هللا عليه
وحجة يُب ى
وسلم_ نسب ابن األعرايب ابلصفة الوراثية ،فنتائج احلمض النووي دليل شرعي ُ
عليها األحكام.
عن عقبة بن احلارث أنه تزوج أُم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أ ََمةٌ سوداء فقالت إين
أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب _صلى هللا عليه وسلم_ فأعرض عين قال :فتنحيت فذكرت
ذلك له قال :وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها (.)2

البخاري يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب إذا عرض بنفي الولد ،ج ،7ص ،53رقم
) )1أخرجه
ّ
احلديث (.)5305

) )2لمرجعاللسابق ،كتاب الشهادات ،ابب شهادة اإلماء والعبيد،ج ،3ص ،173رقم احلديث
(.)2659
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وجه الداللة :يستدل على إثبات احملرمية ولو بطرق اآلحاد ،ويعمل هبا لذلك فرق
الرسول –صلى هللا عليه وسلم -بني زوج وزوجته بناءً على شهادة امرأة واحدة ادعت
رضاعتهما (.)1
اثنياً :أدلتهم من القياس:
قياس البصمة الوراثية على القيافة إذ إ ان القيافة تعتمد على عالمات الوراثة الظاهرة
ونتائجها تكون ظنية يف الغالب ،أما البصمة الوراثية فإهنا تعتمد على عالمات الوراثة الباطنة
ونتائجها تكون قطعية ،ومبا أن الفقهاء القدامى قد أخذوا ابلقيافة يف إثبات النسب ابلرغم
من عدم دقتها واحتمال ورود اخلطأ فيها فمن ابب أوىل أن يؤخذ ابلبصمة الوراثية يف إثبات
النسب؛ ألهنا وسيلة علمية دقيقة يف إظهار النتائج ،وألن البصمة الوراثية (الصفة اجلينية) هي
األقوى وهي األصل ،والقيافة (الصفة الشكلية) اتبعة هلا ( ،)2ويف صحيح مسلم يف قصة
املتالعنني قال" :أبصروها فإن جاءت به أبيض َسبطاً ( )3قضيءَ العينني ( )4فهو هلالل بن
أُمية وإن جاءت به أكحل ( )5جعداً ( )6محش الساقني ( )7فهو لشريك بن سحماء ".....
( )8فاعتمد الشبه ،ويف رواية قال ملا جاء الطفل شبيهاً ابلزاين "لو رمجت أحداً بغري بينة رمجت
1
العيين ،عمدةاللقارياشرحاصحيحاللبخاري ،ج ،13ص.224-223
)) ّ

) )2املقادمة ،عائشة إبراهيم أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث  ،ص.63-62
) )3ابن منظور ،لساناللعرب ،ج ،7ص ،308سبطاً :املسرتسل الشعر غري جمعد.

) )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج ،2ص ،1134رقم احلديث ( ،)1496قضيء العينني :فاسدمها
بكثرة دمع أو محرة أو غري ذلك.

) )5الفارايب ،للصحاحااتجالللغ اوصحاحاللعربي  ،ج ،5ص ،1809أكحل :الذي يعلو جفون عينيه
سواد مثل الكحل من غري اكتحال.

) )6ابن منظور ،لساناللعرب ،ج ،3ص ،121جعد :اجلعد من الشعر خالف السبط ،وقيل هو
القصري.
) )7ابن منظور :لساناللعرب ،ج ،6ص ،288محش الساقني :دقيقهما واحلموشة الدقة.
) )8أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب انقضاء عدة املتويف عنها زوجها وغريها بوضع
احلمل ،ج ،2ص ،1134رقم احلديث (.)1496
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هذه" ،وعند أيب داود وأمحد "لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن" ( ،)1وهذا احلديث يدل على
أن البصمة الوراثية ال تستطيع نفي النسب وال إثباته يف حال معارضتها حلكم شرعي قاطع
وهو اللعان.
القياس على العرف العملي لألُمة حيث أن العلماء املعاصرين قبلوا يف إثبات اهلوية
الشخصية وسائل مستحدثة منها بصمة األصابع ،التوقيع اخلطي ،الصورة الشخصية املثبتة
على البطاقة الشخصية ،فاألخذ ابلبصمة الوراثية قياس على تلك الوسائل بل هي أوىل؛ ألن
إفادهتا قطعية يف جمال العمل هبا (.)2
اثلثاً :أدلتهم من القواعد الفقهية (:)3
قاعدة "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" (.)4
وجه االستشهاد ابلقاعدة :احملافظة على النسل مقصد أساسي من مقاصد الشريعة
اإلسالمية يتوقف حتقيقه يف عصران احلاضر على البصمة الوراثية كحاالت االشتباه بني املواليد
يف املستشفيات ،واالشتباه يف أطفال األانبيب إذ ال ُميكن معرفتها إال بواسطتها.
قاعدة "األصل يف األشياء اإلابحة" (.)5
وجه االستشهاد ابلقاعدة :األصل العام للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية اإلابحة ما
مل يرد نص صريح الثبوت والداللة مبنعها ،والبصمة الوراثية اكتشاف جديد ،ووسيلة علمية
) )1رواه أمحد وأبو داود إبسناد ضعيف ،ورواه البخاري بلفظ "لوال ما مضى من كتاب هللا لكان يل
وهلا شأن" ،وقد أخرج احلاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن النيب –صلى هللا عليه وسلم -قال
هلالل بن أُمية" :احلف ابهلل الذي ال إله إال هو إنك لصادق" ،وقال احلاكم :صحيح على شرط
البخاري ،انظر :الصنعاين ،احلسن بن أمحد ،فتحاللغفارالجلامعاألحكاماسةن انبيةناالمختار ،ج،3

ص.1538

) (2املقادمة ،عائشة إبراهيم أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث  ،ص.63
) )3لمرجعاللسابق ،ص.64-63
اآلمدي ،لإلحكامايفاأصولالألحكام ،ج ،1ص.110
)(4
ّ
السيوطي ،لألشباهاوللةنظائر ،ج ،1ص.60
)(5
ّ
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دقيقة للتحقق من الشخصية ومعرفة الصفات الوراثية اليت ُمتيز كل شخص عن غريه ،ومل يرد
دليل على منعها فتبقى على األصل العام الذي عليها وهو اإلابحة.
رابعاً :دليلهم من االستصالح:
إن البصمة الوراثية فيها جلب مصلحة يتشوف إليها الشارع ،وهي إثبات النسب
وحفظه ،ودرء ملفسدة ينهى عنها الشارع وهي ضياع األنساب ،أو انتساب شخص ملن ال
حرمه هللا سبحانه وتعاىل ،واألخذ
ينتمي إليه ،وسداً لذريعة التالعب ابألنساب ،والتبين الذي ّ
هبا يعد اجتهاداً يف أمر تتغري فيه الوسائل بتغري األزمان وتطورها (.)1
للفرعاللثاين:الآلاثرالمرتتب اعلىاإثباتالهلوي اابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالمي :ا
يرتتب على استخدام البصمة الوراثية يف اجملال املدين أُمور عدة ،هي (:)2
أن البصمة الوراثية قرينة يقينية تساعد يف إثبات النسب ،أتيت بعد الطرق املتفق عليها،
ادم على أَية واحدة منهما.
وهي( :الفراش واإلقرار والشهادة واالستفاضة) ،وال تُق َ
عدم جواز تقدمي البصمة الوراثية على اللعان يف نفي النسب.
تعد البصمة الوراثية وسيلة ترجيح عند تساوي األدلة الشرعية.
تستخدم البصمة الوراثية يف حتديد الشخصية ،وإثبات اهلوية بسهولة ،ويف وقت قصري،
وهذا يساعد الدولة على االحتفاظ مبعلومات كل مواطن يف السجل املدين عن طريق أخذ
عينة منه ،وحتليلها ومقارنتها بباقي السجالت؛ للرجوع إليها عند احلاجة ،كما يلجأ إليها يف
مجيع اجلرائم ابستثناء احلدود والقصاص.

) )1املقادمة ،عائشة إبراهيم أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث  ،ص ،66وامليمان ،انصر
عبدهللا ،للبصم اللورلثي اوحكمالستخدلمهاايفاجمالاللطباللشرعياوللةنسب ،ص.614
) )2احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةناتاللورلثي اوأحكامهاايفاللفقهالإلسالمي ،ص-178
 ،182واللودعمي ،متام حممد ،لجليةناتاللبشري اوتطبيقاهتا ،ص ،248-245واملقادمة ،عائشة إبراهيم
أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث  ،ص.85-81 ،55-54
112

حتليل البصمة الوراثية يتحقق فيه إنقاذ املولود من نفي صحة نسبه ،وإنقاذ لشرف
الزوجة وأهلها إال إذا عارضه اللعان.
لمطلباللثاين:احكماإثباتالجلةناايتاابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالمي،اوماايرتتبا
عليهاامناآاثر :ا
للفرعالألول:احكماإثباتالجلةناايتاابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالمي :ا
تُقسم اجلرائم على أساس العقوبة املطبقة على اجلاين إىل:
جرائم احلدود ،والقصاص (.)1
جرائم التعازير (.)2
جرائم الكفارات (.)3
عندما يرتكب اجلاين جرمية ما فإنه يرتك أثراً يدل على شخصيته ،من هنا أييت دور
اخلبري اجلنائي يف اكتشاف هذه اآلاثر وفحصها واستخالص احلمض النووي منها.
واآلاثر اليت يستطيع اخلبري اجلنائي حتليلها واستخالص البصمة الوراثية منها عديدة،
هي :الدم ،اإلفرازات التناسلية يف قضااي االعتداءات اجلنسية ،الشعر ،اللعاب ،العظام،
األنسجة جبميع أنواعها كاخلالاي اجللدية أو اللحمية أو األظافر (.)4
) )1الكاساينّ ،بدلئعاللصةنائعايفاترتيباللشرلئع ،ج ،7ص ،33واجلرجاينّ ،للتعريفات ،ج،1

ص ،176وقد عرفا احلدود والقصاص أبهنما "عقوبتان مقدراتن شرعاً جتب يف حق هللا تعاىل يندرج
حتتهما الزىن ،والقذف ،والسرقة ،وشرب اخلمر ،والردة ،واحلرابة ،والبغي ،والقتل ،والقصاص".

املاوردي ،لألحكاماللسلطاني  ،ج ،1ص ،344وقد عرف التعزير أبنه "عقوبة على جرائم مل يضع
))2
ّ

الشارع هلا عقوبة حمددة ،أو هو عقوبة على جناية أو معصية ال حد فيها وال كفارة ،ومن أنواعه الضرب

واجللد واحلبس والغرامة املالية".
) )3الكاساينّ ،بدلئعاللصةنائعايفاترتيباللشرلئع ،ج ،5ص ،95وقد عرف الكفارة أبهنا "العقوبة
على املعصية بقصد التكفري عن إتياهنا كاإلطعام يف كفارة اليمني ،والعتق يف القتل اخلطأ".

) )4فؤاد ،بو صبغ ،للبصم اللورلثي اومدىامشروعيتهاايفالثباتاونفياللةنسب ،ص.13-10
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وقد اتفق العلماء املعاصرون على جواز االعتماد على البصمة الوراثية يف اجملال اجلنائي
للوصول إىل معرفة اجلاين احلقيقي ،وإثبات جرميته ،وإيقاع العقوبة عليه ،واختلفوا يف قوهتا على
قولني:
القول األول :قرر كل من اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ( ،)1وجممع
( )3
الفقه اإلسالمي املنعقد يف السودان ( ،)2وجممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف اجلزائر
جواز االعتماد على البصمة الوراثية ،واعتبارها وسيلة إثبات يف مجيع اجلرائم اليت ليس فيها
حد شرعي وال قصاص.
أدلة القول األول:
الشارع يتشوف إىل درء احلدود والقصاص ،وألن احلدود والقصاص ال يثبتان إال
بشهادة أو إقرار.
البصمة الوراثية عرضة للخطأ ،وعدم تفوقها على األدلة الشرعية ،وحجتهم يف ذلك
أن فحوصات البصمة الوراثية قضااي خمتلف فيها فهناك ثوابت ال ميكن تغيريها ،أو إمهاهلا
خاصةً فيما يتعلق بقضااي العرض ( ،)4واستدل على ذلك بقوله" :بناءً على ما ذكر من حقيقة
البصمة الوراثية فإن استخدامها يف الوصول إىل معرفة اجلاين ،واالستدالل هبا كقرينة من القرائن
املعينة على اكتشاف اجملرمني وإيقاع العقوابت املشروعة عليهم يف غري قضااي احلدود والقصاص

) )1قرلرالجملمعاللفقهيالإلسالميابرلبط اللعاملاللعاملالإلسالمي بشأن االستفادة من البصمة الوراثية
املنعقد مبكة الكرمة لعام 1998م ،وقرلرالجملمعاللفقهيالإلسالميابرلبط اللعاملالإلسالمي بشأن
البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها املنعقد مبكة املكرمة لعام 2002م.

) )2قرلراجممعاللفقهالإلسالميابشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف اهلند ،عام 2006م ،وقرلراجممعا
للفقهالإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف السودان.
) )3قرلراجممعاللفقهالإلسالمياللدويل بشأن البصمة الوراثية واإلثبات ابلقرائن واألمارات ،املنعقد يف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،عام 2012م.
) (4آل شافع ،مريع بن عبدهللا ،خريط الجليةنوماللبشرياولإلثباتالجلةنائي ،ص.131-129
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أمر ظاهر الصحة واجلواز لداللة األدلة الشرعية الكثرية من الكتاب والسنة على األخذ ابلقرائن
واحلكم مبوجبها ومشروعية استعمال الوسائل املتنوعة الستخراج احلق ومعرفته" (.)1
القول الثاين :ذهب بعض الفقهاء إىل أن البصمة الوراثية يف اجملال اجلنائي قرينة قطعية
يف اجلرائم ،وقضااي احلدود والقصاص.
دليل القول الثاين:
القرينة موجودة يف اجلرائم ،وكذلك يف احلدود والقصاص فيجوز اإلثبات هبا (.)2
للرلجح:ااااااا
تبني للباحثة رجحان القول الثاين ،وهو جواز االعتماد على البصمة الوراثية يف اثبات
اجلرائم والقصاص دون احلدود؛ ألن البصمة الوراثية قرينة يقينية يف ذاهتا ال يف إجراءاهتا إال أنه
ُميكن حتسني إجراءاهتا خاصةً إذا بُعثت ملعامل خمتلفة ال يوجد التقاء بينها.
للفرعاللثاين:الآلاثرالمرتتب اعلىاإثباتالجلةناايتاابلبصم اللورلثي ايفاللفقهالإلسالميا( :)3ا
تعد البصمة الوراثية قرينة مادية يقينية يف الكشف عن هوية اجملرمني يف حال ارتكاب
جناية قتل ،أو اعتداء ،أو اغتصاب ،أو اختطاف أو انتحال شخصيات اآلخرين ،أو التعرف
على شخصيات الضحااي حبيث يطمئن أهل االختصاص إليها أكثر من غريها.

) (1السبيل ،عمر بن حممد ،للبصم اللورلثي اومدىامشروعيتهااولستخدلمهاايفاللةنسباولجلةناي ،

ص.202

) (2لمرجعاللسابقا،اص ،210وآل شافع ،مريع بن عبدهللا ،خريط الجليةنوماللبشرياولإلثباتا
لجلةنائي ،ص.137-135
) )3آل قارون ،زيد بن عبدهللا بن إبراهيم ،للبصم اللورلثي اوأثرهاايفالإلثبات ،ص،491-490
واأللفي ،حممد جرب ،للورلث اولهلةندس اللورلثي اولجليةنوماللبشريالجليينامنامةنظوراإسالمي ،ص-18
 ،19واجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،للفقهاللطيب ،ص.164
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تتماشى البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احلد من اجلرائم ،وحفظ
األنفس واألموال واألعراض أكثر من غريها ففي حال تطابق األثر مع بصمة املتهم فإن ذلك
يدل على ارتكاب اجلرمية ،وعدم التطابق يدل على براءة املتهم.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لمبحثاللثاين:اإثباتالهلوي اولجلةناايتاابلبصم اللورلثي ايفاللقانوناللقطري :ا
للفرعالألول:المولدالمتعلق اابلبصم اللورلثي ايفاللقانوناللقطري:ا ا
تعرض القانون القطري للبصمة الوراثية يف مواد عدة ،هي (:)1
املادة (:)2
تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بياانت البصمة الوراثية ،تلحق إبدارة املخترب اجلنائي،
وختصص حلفظ البصمات الوراثية الناجتة عما أييت:
األثر احليوي الذي يضبط يف حمل اجلرمية ،أو يف أي مكان آخر.
العينة احليوية اليت تؤخذ من األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أايً من اجلرائم املنصوص
عليها يف املادة ( )5من هذا القانون.
العينة احليوية املأخوذة من اجلثث اجملهولة.
العينة احليوية اليت تؤخذ من ذوي املفقودين ،أو من املفقودين أنفسهم بعد ظهورهم،
أو العثور عليهم بغرض إثبات هوايهتم.
العينة احليوية اليت تؤخذ من اجملرمني الذين يتم إجراء حبث دويل عنهم ،بناءً على موافقة
النائب العام.
العينة احليوية اليت تؤخذ من أشخاص بناءً على قرار من احملكمة املختصة.

املادة (:)3

للجهات املختصة جبمع االستدالالت والتحقيق واحملاكمة االستعانة بقاعدة بياانت
البصمة الوراثية فيما أييت:
حتديد هوية الشخص وعالقته ابجلرمية املرتكبة.
) )1قانونارقما()9ابشأناللبصم اللورلثي السةن ا ،2013الدوحة ،نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ:
.2013/9/18
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حتديد النسب.
حتديد هوية املفقودين والتعرف على ذويهم.
حتديد هوية اجلثث اجملهولة.
أي حاالت أخرى تطلبها احملاكم املختصة.
املادة (:)4
يتم أخذ العينات احليوية املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون ،وإجراء
فحص البصمة الوراثية العائدة هلا من قبل املختصني املكلفني بذلك وتسجيلها بناءً على قرار
من الوزير ،أو احملكمة املختصة ،أو النائب العام ،ويعد امتناع املتهم عن إعطاء العينة الالزمة
قرينة على ارتكابه اجلرمية املنسوبة إليه ،ما مل يثبت العكس ،وجيب على املكلف إبجراء فحص
البصمة الوراثية أن يسجل البصمات جبميع الوسائل الفنية املتاحة يف قاعدة بياانت البصمة
الوراثية.
املادة (:)5
مع مراعاة حكم املادة ( )2من هذا القانون حتفظ يف قاعدة البياانت البصمة الوراثية
ذات الصلة ابجلرائم اآلتية:
اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوابت املشار إليه ما أييت-:
اجلرائم املوجهة ضد أمن الدولة اخلارجي والداخلي.
اجلرائم املتعلقة ابلثقة العامة.
اجلرائم االجتماعية املنصوص عليها يف الفصول الرابع واخلامس والسادس من الباب
السابع من الكتاب الثاين.
اجلرائم الواقعة على األشخاص واألموال.
اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية اخلطرة وتنظيم
استعماهلا واالجتار فيها املشار إليه.
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اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املشار إليه.
اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب املشار إليه.
أية جرائم أخرى بناء على قرار من النائب العام.
ويكون تسجيل بياانت األشخاص املطلوب حفظ بصماهتم الوراثية يف قاعدة بياانت
البصمة الوراثية بناءً على طلب جهات مجع االستدالالت والتحقيق واحملاكمة.
املادة (:)6

تكون البياانت املسجلة بقاعدة بياانت البصمة الوراثية سرية ،وال جيوز االطالع على
هذه البياانت بغري إذن من الوزير ،أو النيابة العامة ،أو احملكمة املختصة ،وحيظر استخدام
العينات احليوية اليت مت أخذها يف غري األغراض املنصوص عليها يف هذا القانون.
املادة (:)7
تعترب البياانت اليت حتفظ يف قاعدة بياانت البصمة الوراثية ذات حجية يف اإلثبات،
ما مل يثبت العكس.
املادة (:)8
تعدم العينة احليوية واألثر احليوي املنصوص عليهما يف هذا القانون بناءً على قرار من
النائب العام ،وللوزير ،أو احملكمة املختصة اإلذن إبعدام العينات واآلاثر احليوية إذا كان طلب
أخذها صادراً عن أي منهما ،ويف مجيع األحوال يتم إعدام العينة ،أو األثر املشار إليه ،طبقاً
للطرق العلمية ،أو املعملية املعمول هبا يف هذا اجملال ،حسب نوع وطبيعة العينة ،أو األثر املراد
إعدامه ،وإذا كانت العينة متعلقة جبرمية من اجلرائم الواردة هبذا القانون فال تعدم إال بعد
التصرف يف الدعوى أبمر هنائي ،أو احلكم فيها حبكم ابت حبسب األحوال.
املادة (:)9
مع عدم اإلخالل أبحكام االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرفاً فيها يتم تبادل
البياانت واملعلومات بشأن البصمات الوراثية مع اجلهات القضائية األجنبية واملنظمات الدولية
وفقاً ألحكام القوانني املعمول هبا يف الدولة ،وبشرط املعاملة ابملثل.
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املادة (:)10
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب ابحلبس مدة ال
تتجاوز سنة ،وابلغرامة اليت ال تزيد على ( 30.000رايل قطري) ،أو إبحدى هاتني العقوبتني
كل من خالف حكم املادة ( )6من هذا القانون.
ركز القانون القطري يف مواده املتعلقة ابلبصمة الوراثية على ثالثة أُمور ،هي:
منع أخذ العينة احليوية ،أو األثر احليوي إلجراء فحص البصمة الوراثية عليها إال بقرار
من الوزير ،أو احملكمة املختصة ،أو النائب العام.
بياانت البصمة الوراثية سرية ال جيوز االطالع عليها ،ويعاقب ابحلبس ملدة سنة،
وغرامة  30,000رايالً قطرايً ملن يفشي سريتها.
فحوص البصمة الوراثية حجة قانونية يتم االعتماد عليها ما مل يثبت العكس ،وال تعدم
إال بقرار من احملكمة املختصة.
للفرعاللثاين:ابعضاللسولبقاللقضائي الليتالستخدمتافيهااللبصم اللورلثي ايفادول ا
قطر:
أخذ القانون القطري ابلبصمة الوراثية يف اجملالني املدين ،واجلنائي إذ اعتمد عليها يف
إثبات النسب ،كما اعتمد عليه يف جرائم القصاص دون جرائم احلدود؛ ألن العمل بنتائج
حتليل فحص اجلينوم البشري أصبح من املسلمات وذلك ألن القيمة التدليلية لفحص اجلينوم
البشري أقوى من داللة االقرار والشهادة أما ابلنسبة للحدود فال جمال لالثبات إال ابلشهادة
املكتملة النصاب أو االقرار املفصل الصريح لورود ذلك على لسان الشارع ،ومن اآلاثر اليت
ترتبت على البصمة الوراثية ما تدل عليه السوابق اآلتية حيث استخدمت البصمة الوراثية يف
دولة قطر ،ومت عن طريقها التوصل إىل اجلاين ومعرفته ُما جيعل اجملرم مقراً جبرميته اليت فعلها،
وابلتايل استطاعة القضاة بناء احلكم على اإلقرار الصادر من اجملرم.
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للسابق الألُوىل:اقضي اللطعنايفاإثباتانسبا( :)1ا
الدعوى :أقام املطعون ضده دعوى رقم ( ).....لسنة 2010م للحكم بثبوت نسبه
إىل ( ،).....وقال يف بيان ذلك أنه ولد بدولة قطر لوالدته ( ،).....وإذا أنكر والده نسبه
إليه دون حق أقام الدعوى؛ إلثبات نسبه إىل والده على سند من ثبوت زواج والده بوالدة
املطعون ضده ،وأنه طلقها أثناء محلها بتاريخ 1970/9/24م وأن املطعون ضده ُولد بتاريخ
1971/1/31م بدولة قطر ،وقد خلت وثيقة الطالق ُما يشري إىل محلها وقت طالقها ودون
أن يعرض لتقرير املخترب اجلنائي بشأن حتليل البصمة الوراثية للمطعون ضده والذي خلص إىل
عدم تطابق األمناط الوراثية بني طريف التداعي.
حكم احملكمة:
حكمت احملكمة بثبوت النسب ،وصرحت له ابستخراج األوراق والشهادات الالزمة؛
ألن النسب يف الشريعة اإلسالمية يثبت ابلفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمني
وما يلحق به وهو املخالطة بناءً على عقد فاسد يرتتب عليه آاثر الزواج الصحيح ،ومنها
ثبوت النسب ابلدخول احلقيقي ،والقاعدة يف إثبات النسب أنه إذا استند إىل زواج صحيح
أو فاسد فيجب أن يكون الزواج اثبتاً ال نزاع فيه سواءً كان اإلثبات ابلفراش ،أو ابإلقرار ،أو
ابلبينة الشرعية ،واملقرر يف فقه احلنابلة أن الولد للفراش ،وأن النسب حيتاط يف إثباته مبا ال
حيتاط يف غريه إحياءً للولد ،وأجازوا بناءه على االحتماالت النادرة اليت ميكن تصورها أبي
وجه محالً حلال املرأة على الصالح ،ومحايةً لعرضها من العبث ،وحفظاً حلق الولد يف ثبوت
النسب من أبيه ،ورعايةً ملركزه الشرعي يف اجملتمع وما يرتتب على هذا املركز من حقوق له أو
عليه ،كما أثبتوا النسب مع الشك فإذا تعارض ظاهران يف ثبوت النسب قدم الظاهر املثبت
للنسب على الظاهر الذي ينفيه لوجوب االحتياط فيه ،وليس الفراش طريقاً من طرق إثبات
النسب فحسب؛ بل يعد سبباً منشئاً له ،وعلى ذلك جرى قانون األُسرة رقم ( )22لسنة
2006م حيث نص يف املادة ( )86أن النسب يثبت ابلفراش أو اإلقرار أو الشهادة ،ويف
املادة ( )87أن أقل مدة احلمل ستة أشهر وأكثرها سنة ،ويف املادة ( )88أن نسب الولد
) )1انظر ملحقا( ،)2ص .164-156
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يثبت ابلفراش إذا مضى على الزواج أقل مدة احلمل وكان التالقي بني الزوجني ُمكناً ،ويثبت
نسب الولد ابلفراش عن والدته ألكثر مدة احلمل يف حال الفرقة بني الزوجني أو حال وفاة
الزوج ،ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة إذا ولد ألقل مدة احلمل من اتريخ
الوطء ،ويف املادة ( )96أنه يرتتب على املالعنة بنفي احلمل وفقاً ألحكام املادة ( )151من
هذا القانون نفي نسب الولد عن املالعن ويثبت نسب الولد ولو بعد احلكم بنفيه إذا كذب
الرجل نفسه ،فإذا قامت الزوجية الصحيحة بني زوجني مث جاءت الزوجة ابلولد ملدة ستة
أشهر فأكثر من وقت دخول الزوج هبا أو من وقت عقد الزواج مع إمكان التالقي بني
الزوجني ،أو جاءت ابلولد ملدة سنة فأقل من وقت الفرقة بينها وبني زوجها كان نسب الولد
اثبتاً منه ابلفراش دون حاجة إىل بينة أو إقرار من الزوج ابلبنوة وال ينتفي عنه إال ابللعان.
مبا أن النكاح صحيح ثبت ابألوراق الرمسية فإن نسب املطعون ضده اثبت من والد
الطاعن بصفته قائماً على الفراش دون حاجة إىل بينة أو إقرار منه ابلبنوة وال ينتفي عنه إال
ابللعان ،ونتيجة حتليل البصمة الوراثية جمرد قرينة مساعدة.
ويف هذه السابقة مل أيخذ القانون القطري ابلبصمة الوراثية حيث قدم إثبات النسب
ابلفراش على داللة البصمة الوراثية.
للسابق اللثاني :اهتم اللقتلاللعمدامعاسبقالإلصرلراوللرتصدا( :)1ا
حكم حمكمة االستئناف الصادر برقم 2015/748م ،بتاريخ 2016/6/20م يف
موضوع استئناف احلكم اإلبتدائي رقم2014/1354 :م الصادر بتاريخ 2015/4/30م
املستأنف ( ،)…..املستأنف ضدها (النيابة العامة) ،بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار
والرتصد ،ودخول مسكن بغري رضاء حائزه بقصد القتل مع محل السالح األبيض (السكني).
الوقائع :بعد مساع املرافعة واالطالع على األوراق واملداولة قانوانً فقد أحالت النيابة
العامة املتهم ( ).....للمحاكمة اجلنائية أبنه يف يوم 2014-3-24م ،مبنطقة الراين اجلديد
بدائرة إدارة أمن الراين-قسم شرطة الراين-:

) )1انظر ملحقا( ،)3ص .166-165
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قتل اجملين عليها ( ).....عمداً مع سبق اإلصرار والرتصد أبن صمم وعقد العزم على
قتلها وأعد سكيناً لذلك ،وتوجه إىل منزل اجملين عليها ونفذ جرميته بطعنها عدة طعنات قاتلة
أبماكن متعددة من جسدها فأحدث هبا اإلصاابت املوصوفة بتقرير الطب الشرعي اليت أودت
حبياهتا واحلال أهنما مسلمان.
دخل مكاانً مسكوانً بغري رضاء حائزه ويف غري األحوال اليت يرخص فيها القانون
بذلك بقصد ارتكاب اجلرمية.
محل سالحاً أبيض من غري مسوغات من الضرورة الشخصية أو احلرفية.
وطلبت النيابة العامة معاقبة القاتل مبوجب أحكام املواد:
أدوات اجلرمية :سكني كبري ،سكني صغري ،قفاز مطاطي شفاف ،وقطعة قماش.
سبب القتل :تشويه الزوجة مسعة أَخ الزوج ،وعمل خالفات بني األخوين ،وخيانة
الزوجة لزوجها مع ابن اخته.
قرار حمكمة االستئناف:
صدور احلكم االبتدائي صحيحاً فيما قضى به من إدانة املتهم ().....؛ ألن نتائج
التحليالت املختربية أفادت تطابق األمناط الوراثية ( )DNAللسكني الكبري والسكني
الصغري ،والقفاز ،وقطعة القماش مع األمناط الوراثية لعينة الدم السائل للمجين عليها حيث
يثبت إسناد ارتكاب اجلرمية حمل احملاكمة إىل املتهم املستأنف بداللة نتائج فحوصات البصمة
الوراثية وفقاً لكتاب مدير إدارة املخترب اجلنائي رقم/م ج/ب 2014/2606/112/املؤرخ يف
2014/4/7م ،وال مراء يف قطعية البصمة الوراثية للكشف عن هوية صاحبها يقيناً؛ لتمايز
البصمة الوراثية لكل شخص عن غريه من حيث اخلصائص الذاتية والصفات الدالة عليه.
إن حكم حمكمة أول درجة قد صدر صحيحاً فيما قضى به يف حق املتهم املستأنف
من إدانة املتهم مبا أُسند إليه من هتم ومبعاقبته ابإلعدام رمياً ابلرصاص مع إرجاء التنفيذ حلني
بلوغ القصر وإعالهنم رغبتهم يف القصاص أو الدية أو العفو ،وحيث إن التهم الثالثة اليت أُدين
هبا املستأنف كلها قد انتضمها نشاط إجرامي واحد وجاءت ثالثتها مرتبطة ببعضها ارتباطاً
ال يقبل التجزئة فقد تعني اعتبارها جرمية واحدة واحلكم فيها ابلعقوبة األشد عمالً أبحكام
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املادة ( )85من قانون العقوابت ،وهي العقوبة املقررة وفقاً ألحكام املادة ( 1/1بند  )2من
قانون العقوابت املذكورة سابقاً ،ويصدر احلكم يف حقه حضورايً ملثوله أمام احملكمة يف جلسات
احملاكمة االستئنافية.
حكم حمكمة االستئناف:
قبول مذكرة عرض النيابة العامة ،واستئناف املتهم احملكوم عليه ( ).....شكالً.
يف املوضوع أتييد حكم حمكمة أول درجة فيما قضى به من إدانة املتهم املستأنف
( ).....جبرمية القتل العمد مع سبق اإلصرار والرتصد املوجبة للقصاص وفقاً ألحكام املادة
( 1/1بند  )2من قانون العقوابت.
أتييد حكم حمكمة أول درجة فيما قضى به من معاقبة املتهم املستأنف ().....
ابإلعدام قصاصاً رمياً ابلرصاص وإرجاء التنفيذ إىل حني بلوغ أولياء الدم القصر أوالد اجملين
عليها ( ).....وإعالهنم رغبتهم يف القصاص أو الدية أو العفو ،وعلى أن يظل يف احلبس إىل
ذلك الوقت ،وأتييد ُمصادرة السالحني األبيضني واألدوات املضبوطة .

ال يفهم من هذا أن القانون القطري انقض نفسه ،فهذ احلكم صدر بناءً على اإلقرار،
وقد كانت البصمة الوراثية وسيلة إىل حتقيقه ،فاعتماد احلكم ليس على البصمة الوراثية وإمنا
على اإلقرار فقد ترتب القصاص بناءً على اإلقرار ( )1فأفادت البصمة الوراثية يف توصيلنا إىل
اجلاين والوصول إىل إقراره جبرميته.
للسابق اللثالث :اهتم افاحش اللزانا( :)2ا
حكم حمكمة االستئناف الصادر برقم 2014/1251م ،بتاريخ 2015/3/30م يف
موضوع استئناف احلكم اإلبتدائي رقم 2014/968 :الصادر بتاريخ 2014/11/30م
املستأنف ) ).....املستأنف ضدها (النيابة العامة) ،بتهمة فاحشة الزان.

) )1انظر ملحقا( ،)3ص .166-165
) )2انظراملحقا( ،)4ص .168-167
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الوقائع :بعد مساع املرافعة واالطالع على األوراق واملداولة قانوانً فقد أحالت النيابة
العامة املتهم ( ،).....واملتهمة ( ).....للمحاكمة اجلنائية أبنه يف سنة 2013م بدائرة قسم
شرطة أُم صالل-:
املتهم ( ).....مسلم الداينة ارتكب فاحشة الزان أبن واقع املتهمة ( ).....بغري إكراه
أو هتديد أو حيلة.
املتهمة ( ).....مسلمة الداينة ارتكبت فاحشة الزان أبن قبلت على نفسها أبن يواقعها
املتهم ( )....بغري إكراه أو هتديد أو حيلة.
طلبت النيابة العامة معاقبتهما ابملادتني ( 1/1بند  ،)1و( )2-1/282من قانون
العقوابت.
أفادت الواقعة أن اخلادمة اشتكت من أمل يف بطنها فأرسلها ابن الكفيلة مع السائق
إىل املستشفى ،وبعد الكشف الطيب اتصل الطبيب ابلكفيلة ليخربها أبن اخلادمة حامل يف
شهرها اخلامس ،قررت الكفيلة تسفري اخلادمة إال أن سلطات املطار رفضت ركوهبا للطائرة
لكوهنا حامل ،فذهب ابن الكفيلة (املبَلغ) وأخذها من املطار وسلمها ملركز شرطة أُم صالل.

اعرتف املتهمان مبا نسب إليهما ،وبعد وضع املتهمة محلها أُجريت فحوصات البصمة
الوراثية للمتهمني والطفل املولود فتبني أن أمناط البصمة الوراثية للطفل املولود تتطابق مع أمناط
البصمة الوراثية لكال املتهمني ،وأن الطفل ابنهما ،ومن مث أُحيلت الدعوى للمحاكمة ،وأنكرا
ما نسب إليهما ،صدرت حمكمة أول درجة حكمها إبدانة املتهمني مبوجب أحكام املواد
( 1/1بند  )1/93( ،)77( ،)2-1/281( ،)40( ،)2/39( ،)1من قانون العقوابت،
وقضت مبعاقبتهما ابحلبس مدة سنة واحدة مع مراعاة خصم مدة احلبس االحتياطي من
العقوبة احملكوم هبا وإببعادمها عن الدولة بعد اإلنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها ،مل يرض
املتهم ابحلكم اإلبتدائي وطالب بقبول االستئناف شكالً.
وّكل املتهم حمامياً وقدم مذكرة شارحة لوجوه الطعن تلخصت فيما أييت:
بطالن القبض والتفتيش على حد تعبري احملامي.
االعرتاف ابطل؛ ألنه كان حتت أتثري إكراه بدين وقد يكون صادراً لدوافع متعددة.
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عدم وجود تقرير طيب يثبت صحة إسناد التهمة إىل املتهم.
انتفاء األدلة الشرعية املثبتة جلرمية الزان.
طلب احملامي إلغاء احلكم املستأنف والقضاء جمدداً برباءة املتهم ُما أُسن َد إليه ،قررت
احملكمة قفل ابب املرافعة وأتجيل الدعوى جللسة أُخرى.
قرار حمكمة االستئناف:
صدور حكم حمكمة أول درجة صحيحاً فيما قضى به من إجياب العقوبة التعزيرية يف
حق املتهم املستأنف وذلك بعد درء حد الزان عنه بناءً على إنكاره للتهمة املنسوبة إليه يف
حمضر حتقيق النيابة العامة.
ثبت ما يوجب التعزير يف حق املتهم بداللة نتائج التحليل املختربي حيث أُبقي على
املتهمة حىت وضعت محلها وأُجريت التحاليل املختربية بنظام البصمة الوراثية على املولود
واملتهمني حيث تطابقت أمناط البصمة الوراثية للمولود مع البصمة الوراثية للمتهمني ،وقد أفاد
التقرير املختربي املذكور رقم/ب 2014/85/املؤرخ يف 2014/3/9م أبن الطفل حديث
الوالدة ابن املتهم ( ).....من املتهمة (.).....
حكم حمكمة االستئناف:
حكمت احملكمة حضورايً اعتبارايً بقبول االستئناف شكالً ،ويف املوضوع برفضه وأتييد
احلكم املستأنف فيما قضى به يف حق املستأنف (.).....
ابلرغم من أن البصمة الوراثية قرينة قضائية قطعية إال أهنا ال تكفي يف إثبات حد الزان؛
ألن الشارع حدد إثباته أبحد أمرين إما ابإلقرار أو ابلشهادة ،كما أن نتائج البصمة الوراثية
تنقل عبء اإلثبات من النيابة العامة إىل املتهم فعلى املتهم إثبات ما يدفع عنه اإلهتام فإن مل
يدفع اإلهتام عنه تكون اإلدانة للمحكوم هبا ويتعني أتييدها.
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لخلامت  :ا
أوناً:اللةنتائج :ا
-1

إن املراد بفحص اجلينوم البشري هو حبث الطبيب واكتشافه ألمراض واقعة أو
متوقعة يف جسم املريض يف وقت مبكر؛ لتفادي حدوثها إن كانت متوقعة،
خمتربي من خالل األجهزة
وتفادي تطورها وانتشارها إن كانت واقعة ،وهو فحص
ّ
احلديثة؛ من أجل الوصول إىل حياة أُسرية سليمة وجمتمع سليم خال من العلل
واألمراض.

-2

يستفاد من فحص اجلينوم البشري الكتشاف األمراض الوراثية املؤثرة يف النسل،
وكذلك يف إثبات النسب أو نفيه يف بعض احلاالت كادعاء نسب اللقطة واملشاحة
فيه ،وكذلك يف املنازعات القضائية للتعرف على صاحب العينة ،ويعد الفحص
اجليين إجنازاً عظيماً لألطباء والباحثني الشرعيني والقضاة؛ لفهم طبيعة املرض وآاثره
بصورة دقيقة.

-3

اعتماد القانون القطري على فحص اجلينوم البشري يف مجيع اجلرائم واجلناايت.

-4

رجحان اآلاثر اإلجيابية املرتتبة على فحص اجلينوم البشري على اآلاثر السلبية؛
ألنه األكثر أتثرياً ونفعاً يف الفرد واجملتمع.

-5

تعلق فحص اجلينوم البشري بعلم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجه
أو ختفيف ضرره بشرط أن ال يرتتب عليه ضرر أكرب ،وعدم جواز استخدام أَية
أداة من أدواته يف ما ُحيََرم شرعا ،ومنعه يف حال خمالفته للشرع أو ترتب الضرر
من وراء استخدامه.

-6

جيوز إجهاض اجلنني املشوه قبل نفخ الروح فيه إذا ثبت خطره بشهادة جلنة طبية
متخصصة يف اجملال اعتماداً على الفحوصات الطبية احلديثة بطلب الوالدين؛ ملا
فيه من إعمال للقواعد الفقهية ،وألن مفسدة إسقاط اجلنني بتشوهاته الكربى
أخف من مفسدة بقائه هبذا التشوه ،وال جيوز إجهاض اجلنني املشوه بعد نفخ
الروح فيه ما دام ال يش ّكل خطراً على حياة والدته.
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-7

إذا كان القصد من فحص اجلينوم البشري التشخيص ،ووضع اخلطة العالجية
لألمراض الوراثية فإنه يُعد مشروعاً يف حال كونه وسيلة جللب املنافع ،ودرء املفاسد
عن الناس ،وحراماً يف حال إحلاق الضرر هبم ،وإذا كان القصد من فحص اجلينوم
البشري تغيري الصفات الوراثية بقصد جلب نفع أو دفع ضرر حقيقي عن اإلنسان
فذلك جائز شرط عدم خمالفته ملقاصد الشريعة ،أما إن كان القصد هتك كرامة
إنسان أو حقوقه وتشجيع للعنصرية والعرقية فذلك حمرم قطعاً ،وإذا كان القصد
من فحص اجلينوم البشري لغرض اقتصادي مشبوه ليس إالّ كالتجارة لزايدة الربح
من وراء إجراء فحص اجلينوم البشري ،واهلندسة الوراثية خاصةً فيما إذا كان يف
مراكز خاصة فيحرم استعماله هلذا الغرض ملا يؤول إليه استعماله من مفسدة وضرر
أما إن كان الربح املادي تبعاً ملقصد مشروع فذلك ال أبس به.

-8

ظهور املرض الوراثي يف الذرية ليس بسبب زواج األقارب ،وإمنا يرجع إىل كون
كال الزوجني ُمصابني بنفس اجلينات املعتلة فال يكون الزواج بني األقارب مكروهاً
إال إذا اكتشف أن كال الزوجني أو أحدمها ُمصاابً ابملرض الوراثي نفسه عن طريق
فحص اجلينوم البشري فإن ظهر املرض فاألوىل هلما العدول عن الزواج ،وكراهية
اإلقدام عليه.

-9

عدم اعتبار الفحص الطيب شرطاً الزماً إلمتام عقد الزواج؛ إال إذا رأى ويل األمر
أن يف إجراء الفحص الطيب مصلحة معتربة فله اإللزام بذلك ،وإال فال ،وذلك
لظهور أدلة القائلني ابجلواز.

 -10جيوز فسخ عقد النكاح بني الزوجني يف حال وجود عيب شديد يف أحدمها يؤدي
إىل تنفري الطرف اآلخر ،أو التسبب يف إيذاءه؛ وذلك حتقيقاً للمصلحة ،ودرءً
للمفسدة ،وألن يف إبقاء النكاح إضراراً أبحد الزوجني فللزوجة احلق يف طلب
الفسخ؛ ملا فيه من تعطيل املقصد األساس من مقاصد النكاح ،وهو استمتاع
الزوجني بعضهما ببعض ،وأتثريه يف النسل مستقبالً.
 -11إذا ظهرت نتيجة فحص اجلينوم البشري قبل الزواج ،وتبني أن هناك أمراضاً معدية
أو وراثية أو أمراضاً ُمنَفَرة ،من قبل جلنة خمتصة فإنه ينصح كال الزوجني بعدم إمتام
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عقد الزواج ،فإن أصارا على الزواج برضامها بعيوب الطرف اآلخر فإنه مينع فسخ
العقد الحقاً.
 -12يبدو أن القانون القطري أخذ برأي أيب حنيفة ابلرغم من أن املذهب املعتمد
عندهم هو املذهب احلنبلي ،فقد ذكر القانون القطري عيوب الزوج اليت يستطيع
القاضي فسخ النكاح هبا إال أنه مل يذكر عيوب الزوجة اليت يستطيع الزوج تطليق
زوجته بسببها ،ومل يذكر كذلك العيوب املشرتكة بني الزوجني اليت يستطيع أحدمها
فسخ النكاح بسببها.
 -13جيرى فحص اجلينوم البشري يف دولة قطر ملعرفة مخسة أمراض ال غري ،وهي:
ثالسيميا ألف ،ثالسيميا بيتا ،هوموسيستينوراي ،التليف الكيسي ،وضمور
العضالت.
 -14اعتمد القانون القطري على نتائج فحص اجلينوم البشري يف إثبات النسب ،كما
اعتمد عليه يف جرائم القصاص دون جرائم احلدود؛ ألن العمل بنتائج حتليل فحص
اجلينوم البشري أصبح من املسلمات وذلك ألن القيمة التدليلية لفحص اجلينوم
البشري أقوى من داللة االقرار والشهادة أما ابلنسبة للحدود فال جمال لالثبات
إال ابلشهادة املكتملة النصاب أو االقرار املفصل الصريح لورود ذلك على لسان
الشارع .ا
اثنياً:اللتوصيات :ا
-1

املشرع يف القانون القطري أن يتدخل قضائياً ملنع زجيات ستنتج
تقرتح الباحثة على ّ
أجياالً من املعاقني أو املصابني أبمراض وراثية مزمنة تكلف الدولة واألُسر تكاليف
ابهضة ملعاجلتها ،كما متنع الزجيات بني املصابني أبمراض سارية معدية منعاً خلطر
انتشارها بني الناس وإيقاع الضرر على اجملتمع والدولة.

-2

تقرتح الباحثة على مركز قطر للوراثة إاتحة املعلومات الوراثية للطلبة والباحثني مع
االحتفاظ خبصوصيات األمساء والعناوين ،من أجل إجراء مزيد من األحباث
الشرعية واإلنسانية واالجتماعية وحىت القانونية والطبية.
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تقرتح الباحثة أن يشرتك يف مثل هذه البحوث أكثر من ختصص حبكم الصلة
العلمية ،ما بني الفقهاء واألطباء ،واخلروج بنتائج مشرتكة ،وهذا ما ملسته من
عالقايت الشخصية والعائلية ابألطباء يف مستشفى محد الطبية بدولة قطر.

-3

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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فهرسالمصادراولمرلجع :ا
أوناً:اللكتب :ا
-1

ابن األثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن

عبدالكرمي الشيباين اجلزري ،للةنهاي ايفاغريبالحلديثاولألثر( ،بريوت :املكتبة
العلمية ،د.ط1399 ،ه1979/م).

-2

األشقر ،أُسامة عمر سليمان ،مستجدلتافقهي ايفاقضااياللزولجاوللطالق،
(األردن :دار النفائس للنشر والتوزيع ،ط1420 ،1ه2000/م).

-3

اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب،
ّ
لإلحكامايفاأصولالألحكام( ،بريوت-دمشق-لبنان :املكتب اإلسالمي ،د.ط،
د.ت).

-4

احلريب ،أبو إسحاق ،غريبالحلديث ،حتقيق :سليمان إبراهيم حممد العابد،
إبراهيم ّ

-5

إبراهيم الزايت وآخرين ،لمعجماللوسيط( ،د.م :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت).

-6

ابن أيب حامت ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن ادريس بن املنذر التميمي احلنظلي

(مكة املكرمة :جامعة أُم القرى ،ط1405 ،1ه).

الرازي ،لجلرحاوللتعديل( ،اهلند/بريوت :طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية/دار
إحياء الرتاث العريب ،ط1271 ،1ه1952/م).

-7

إدريس ،عبدالفتاح ،لإلجهاضامنامةنظوراإسالمي( ،مصر :دار النهضة العربية،
ط1995 ،1م).

-8

البار ،حممد علي ،خلقالإلنسانابنياللطباوللقرآن( ،جدة :الدار السعودية
للنشر والتوزيع ،ط1403 ،4ه1983/م).

-9
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صحيحاللبخاري ،حتقيق :حممد زهري
ّا
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا،
ّ
بن انصر الناصر( ،د.م :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه).

كيت ،حممد عميم اإلحسان اجملددي ،للتعريفات اللفقهي ( ،ابكستان :دار
 -10الرب ّ
الكتب العلمية ،ط1424 ،1ه2003/م).
 -11البزاز ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي،
مسةنداللبزلا( ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط.)2009-1988 ،1

 -12أيب بكر بن إبراهيم العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني بن
عبدالرمحن ،طرحاللتثريب ايف اشرح اللتقريب( ،مصر :الطبعة املصرية القدمية،
د.ط ،د.ت).
 -13البهويتّ ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ادريس احلنبلي ،كشافا
للقةناعاعنامنتالإلقةناع( ،د.م :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت).

 -14بوخرابب ،أمينة ،مدىاإلزلمي اللفحصاللطيباقبلاللزولجادرلس افقهي اقانوني ا
مقارن  ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية( ،اجلزائر :جامعة البويرة،
2015م).
 -15آل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد ،للوجيزايفاإيضاحا
قولعداللفقهاللكلي ( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1416 ،4ه1996/م).
 -16آل بورنو ،أبو احلارث الغزي ،حممد صدقي بن أمحد بن حممد ،موسوع اللق اولعدا
للفقهي ( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1ه2003/م).
البوطي ،حممد سعيد رمضان ،مسأل احتديداللةنسلاوقاي اوعالج( ،د.م :مكتبة
-17
ّ
الفارايب ،د.ط1396 ،ه1976/م).

 -18البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروحردي اخلراساين أبو بكر،
للسةنناللكربى ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا( ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط،3

1424ه2003/م).
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 -19البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروحردي اخلراساين أبو بكر،
للسةنن للصغرى ،حتقيق :عبداملعطي أمني قلعجي( ،ابكستان :جامعة الدراسات

اإلسالمية ،ط1410 ،1ه1989/م).
الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى ،سةننا
-20
ّ
للرتمذي،حتقيق :بشار عواد معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،د.ط،
ّا
1998م).
 -21ابن تيمية احلراينّ ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم ،جمموعاللفتاوى،
حتقيق :عبدالرمحن بن حممد بن قاسم( ،اململكة العربية السعودية :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف ،د.ط1426 ،ه1995/م).
 -22اجلربين ،عبدهللا بن عبدالرمحن ،للفتاوىاللشرعي ايفالمسائلاللطبي ( ،الرايض:
د.ن ،د.ط1417 ،ه).
 -23اجلرجاينّ ،علي بن حممد بن العلي الزين الشريف ،للتعريفات( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه1983/م).
 -24جريدةالمسلمون ،الرايض12 ،يوليو .1996
 -25اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،للفقهاللطيب( ،اململكة العربية
السعودية :إصدارات اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،د.ط،
2010م).
 -26مجعية العلوم الطبية اإلسالمية ،قضااياطبي امعاصرةايفاضوءاللشريع الإلسالمي ،
(عمان :دار البشري ،ط1995 ،1م).
اجلوزي ،عبدالرمحن بن علي بن حممد بن علي أبو الفرج ،أحكاماللةنساء،ا
 -27ابن
ّ
(القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط1417 ،1ه1997/م).
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النيسابوري ،أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن حممد بن محدوية ،لمستدركا
 -28احلاكم
ّ
على اللصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا( ،بريوت :دار الكتب

العلمية ،ط1411 ،1ه1990/م).
التميمي أبو حامت الدارمي البُسيت،
 -29ابن حبان ،حممد بن أمحد بن معاذ بن معبد
ّ
صحيح البناحبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1408ه1988/م).
 -30أبو حبيب ،سعدي ،اللقاموس اللفقهي( ،سورية ،دار الفكر ،ط،2
1408ه1988/م).
 -31ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،فتحاللباريا
شرحاصحيحاللبخاري( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت).
 -32ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،لمطالبا
للعالي ابزولئدالمسانيداللثماني ( ،السعودية :دار العاصمة-دار الغيث ،ط،1
419ه).
 -33ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،تقاريبا
للتهذيب( ،سوراي :دار الرشيد ،ط1406 ،1ه1986/م).
 -34ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،لإلصاب ايفا
متييزاللصحاب ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه).
 -35ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي السعدي األنصاري شهاب الدين
شيخ اإلسالم أبو العباس ،للفتاوىاللفقهي اللكربى( ،د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).

 -36ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي ،احولشياللشروليناوللعبادياعلىا
حتف الحملتاج ايف اشرح المةنهاج( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى ،د.ط،
1357ه1983/م).
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 -37احلداد ،أمحد بن عبدالعزيز ،اولجالألقاربابنياللفقهاوللطب( ،اإلمارات العربية
املتحدة :د.ن ،د.ط ،د.ت).
األندلسي ،أبو حممد علي بن أمحد بني سعيد ،لحمللىاابآلاثر( ،بريوت:
 -38ابن حزم
ّ
دار الفكر ،د.ط ،د.ت).

 -39حسنني ،عزت ،الإلجهاض اوجرلئم الألعرلض ابني اللشريع اوللقانون ادرلس ا
مقارن ( ،الرايض :دار العلوم للطباعة والنشر ،ط1405 ،1ه).
حضري ،هشام ،آاثراللفحصاللطيباعلىالنعقاداعقداللزولج ،رسالة ماجستري،
-40
ّ
كلية احلقوق والعلوم السياسية( ،اجلزائر :جامعة حممد خيضر بسكرة-2014( ،
.)2015

املالكي ،مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن
الرعيين
 -41احلطاب ُ
ّ
الطرابلسي املغريب ،مولهبالجلليلايفاشرحاخمتصراخليل( ،د.م :دار الفكر،

ط1412 ،3ه1992/م).
 -42أبو حفص ،ابن امللقن سراج الدين عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،
للبدر المةنري ايف اختريج الألحاديث اولآلاثر اللولقع ايف اللشرح اللكبري ،حتقيق:
مصطفى أبو الغيط ،وعبدهللا بن سليمان ،وايسر بن كمال( ،الرايض :دار اهلجرة
للنشر والتوزيع ،ط1425 ،1ه2004/م).ا
 -43حكم حمكمة االستئناف ،دائرة اجلناايت واحلدود والقصاص ،الدائرة الثانية،
الدوحة ،عام 2014م.
 -44حكم صادر عن حمكمة االستئناف ،دائرة اجلناايت واحلدود والقصاص ،الدائرة
الثانية ،الدوحة ،عام 2015م.
 -45احلمد ،محد بن عبدهللا بن عبدالعزيز ،شرحامةنظوم اللقولعداللفقهي اللسعدي،
(د.م :د.ن ،د.ط ،د.ت).
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 -46احلمريي ،نشوان بن سعيد ،مشس اللعلوم اودولءاكالم اللعرب امن اللكلوم،
(بريوت :دار الفكر املعاصر ،ودمشق :دار الفكر ،ط1420 ،1ه1999/م).
 -47خالف ،عبدالوهاب ،علماأصولاللفقه( ،د.م :مكتبة الدعوة ،ط ،8د.ت).
 -48اخلن ،مصطفى ،والبغا ،مصطفى ،والشرجبي ،علي ،للفقهالمةنهجياعلىامذهبا
اللشافعي( ،دمشق :دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،4
ّا
لإلمام
1413ه1992/م).
اخلادمي ،نور الدين بن خمتار ،لألحكاماللشرعي اوللضولبطالألخالقي اللجيةنوما
-49
ّ
للبشري( ،د.م :مكتبة الرشيد ،ط1427 ،1ه2006/م).

 -50أبو داود ،سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
السجستاين ،سةنناأيبادلود( ،صيدا-بريوت :املكتبة العصرية ،د.ط ،د.ت).

الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة املالكي ،حاشي اللدسوقياعلىاللشرحاللكبري،
-51
ّ
(د.م :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).

الرابعي الصنعاين ،احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد بن أمحد ،فتحاللغفارا
ُ -52
لجلامعاألحكاماسةن انبيةناالمختار( ،د.م :دار عامل الفوائد ،ط1427 ،1ه).

 -53ابن رجب ،زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن احلسن السالمي البغدادي الدمشقي

احلنبلي ،جامع اللعلوم اولحلكم ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وإبراهيم ابجس،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7ه2001/م).

 -54رحيم ،إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد ،أحكامالإلجهاضايفاللفقهالإلسالمي،
رسالة ماجستري ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،اململكة العربية السعودية:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1423 ،ه2002/م).
 -55ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ،بدلي الجملتهداوهناي ا
لمقتصد( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط1425 ،ه2004/م).
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 -56ابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن علي األنصاري ،كفاي اللةنبيهايفاشرحاللتةنبيه،
(د.م ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م).
 -57الرهوينّ ،حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف ،حاشي الإلماماللرهوينّاعلىاشرحا
للزرقاينّ امختصر اخليل اوهبامشه احاشي المدينّ اعلىاكةنون( ،مصر :املطبعة

األمريية ،ط1306 ،1ه).

 -58الريسوين ،أمحد ،مدخلاإىلامقاصداللشريع ( ،مصر :دار الكلمة للنشر والتوزيع،
ط2010 ،1م).
الزحيلي ،حممد مصطفى ،للقولعد اللفقهي اوتطبيقاهتا ايف المذلهب الألربع ،
-59
ّ
(دمشق :دار الفكر ،ط1427 ،1ه2006/م).
 -60الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد ،شرحاللقولعداللفقهي ( ،دمشق :دار القلم ،ط،2
1409ه1989/م).
كشي ،أبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر ،لمةنثورايفاللقولعدا
 -61الزر ّ
للفقهي ( ،د.م :وزارة األوقاف الكويتية ،ط1405 ،2ه1985/م).

اعلىاخمتصرالخلرقي،
ّا
كشي
كشي ،مشس الدين حممد بن عبدهللا ،شرحاللزر ّ
 -62الزر ّ
(د.م :دار العبيكان ،ط1413 ،1ه1993/م).
 -63الزنداين ،عبداجمليد بن عزيز ،علمالألجةن ايفاضوءاللقرآناوللسةن (بريوت :املكتبة
العصرية ،ط1432 ،1ه2011/م).
 -64زين العابدين ،زين الدين حممد عبدالرؤوف بن اتج العارفني بن علي ،للتيسريا
بشرح الجلامع اللصغري( ،الرايض :مكتبة اإلمام الشافعي ،ط،3
1408ه1988/م).
 -65السبيل ،عمر بن حممد ،للبصم اللورلثي اومدىامشروعيتهااولستخدلمهاايفا
للةنسب اولجلةناي ( ،الرايض :دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،ط،1
1423ه2002/م).
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السبكي ،اتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ،لألشباهاوللةنظائر( ،د.م :دار
-66
ّ
الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1991/م).
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة ،لمبسوط( ،بريوت :دار
-67
ّ
املعرفة ،د.ط1414 ،ه1993/م).

 -68سعيد بن منصور ،أبو عثمان بن شعبة اخلرساين اجلوزجاين ،اسةنن اسعيد ابنا
مةنصور ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي( ،اهلند :الدار السلفية ،ط،1
1403ه1982/م).
يين ،مشس الدين أبو العون حممد بن أمحد بن سامل ،غذلءالأللبابايفاشرحا
 -69السفار ّ
مةنظوم الآلدلب( ،مصر :مؤسسة قرطبة ،ط1414 ،2ه1993/م).

السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،لألشباهاوللةنظائر( ،د.م :دار
-70
ّ
الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1990/م).
 -71السيوطي ،مصطفى بن سعد بن عبده ،امطالب اأُويل اللةنهى ايف اشرح اغاي ا
لمةنتهى( ،د.م ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2ه1994/م).ا
 -72آل شافع ،مريع بن عبدهللا بن سعيد آل جار هللا ،خريط الجليةنوم اللبشريا
ولإلثبات الجلةنائي ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا( ،اململكة العربية
السعودية :جامعة انيف العربية للعلوم األمنية1428 ،ه2007/م).
الشافعي ،مغينالحملتاجاإىلامعرف ا
 -73الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب
ّ
معايناألفاظالمةنهاج( ،د.م :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1494/م).

الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،هناي ا
 -74شهاب الدين
ّ
لحملتاج اإىل اشرح المةنهاج( ،بريوت :دار الفكر ،الطبعة األخرية،
1404ه1984/م).
 -75الشوكاينّ ،حممد بن علي بن حممد بن عبدهللا ،نيلالألوطار( ،مصر :دار احلديث،
ط1413 ،1ه1993/م).
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 -76الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبدهللا ،فتحاللقدير( ،دمشق وبريوت:
دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ،ط1414 ،1ه ).
 -77الشويرخ ،سعد بن عبدالعزيز بن عبدهللا ،أحكامالهلةندس اللورلثي ( ،الرايض :دار
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،ط1428 ،1ه2007/م).
 -78ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبدهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العيسي،
مصةنفالبناأيباشيب  ،حتقيق :كمال يوسف احلوت( ،الرايض :مكتبة الرشيد،

ط1409 ،1ه).
 -79آل الشيخ ،هشام ،لجلني( ،اململكة العربية السعودية :د.ن ،د.ط2016 ،م ).
 -80الصاحل ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن ،لهلةندس اللورلثي اأساسياتاعملي ( ،الرايض:
مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج ،د.ط1411 ،ه1990/م).
الصاوي ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،حاشي اللصاوي اعلى اللشرحا
-81
ّ
للصغري( ،د.م :دار املعارف ،د.ط ،د.ت).
 -82ابن ضواين ،إبراهيم بن حممد بن سامل ،مةناراللسبيلايفاشرحاللدليل ،حتقيق:
زهري الشاويش( ،د.م :املكتب اإلسالمي ،ط1409 ،7ه1989 /م).
 -83الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم ،لمعجما
للكبري ،حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط،2
د.ت).
 -84ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين ،ردالحملتاراعلىاللدرا
لمختاراوحاشي البناعابدين( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ط،
د.ت).
 -85ابن عبدالرب ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب،
للتمهيداماايفالموطأامنالمعاين اولألسانيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي
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وحممد عبدالكبري البكري( ،املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
د.ط1387 ،ه).
 -86عبدالرزاق الصنعاين ،أبو بكر بن مهام بن انفع احلمريي اليماين ،لمصةنف( ،اهلند:
اجمللس العلمي ،ط1403 ،2ه).
 -87عبدالغفار ،حممد حسن ،للقولعد اللفقهي ابنيالألصال اوللتوجيه( ،د.م :د.ن،
د.ط ،د.ت).
 -88عبدهللا ،حسن صالح الصغري ،مدى امشروعي الإللزلم اابلفحص اللطيب اقبلا
للزولج( ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة ،د.ط2007 ،م).
العبدري
املالكي ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف
 -89أبو عبدهللا املواق
ّ
ّ
انطي ،للتاج اولإلكليل امختصر اخليل( ،د.م :دار الكتب العلمية ،ط،1
الغر ّ
1416ه1994/م).

اللعدوي اعلىاا
العدوي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي ،حاشي
-90
ّ
ّ
اللطالباللرابينّ ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي( ،بريوت :دار الفكر،
ا
كفاي
د.ط1414 ،ه1994/م).

 -91أبو عرب ،أمحد راضي أمحد ،لهلةندس اللورلثي ابنيالخلوفاوللرجاء( ،مصر :دار
ابن رجب ودار الفوائد ،د.ط1431 ،ه2010/م).
 -92عارف ،علي عارف ،مسائل اشرعي ايف الجليةنات اللبشري ( ،ماليزاي :اجلامعة
اإلسالمية العاملية ،ط1432 ،1ه).
العشي ،منال حممد رمضان هاشم ،أثرالألمرلضاللورلثي اعلىالحلياةاللزوجي ا
-93
ّ
درلس افقهي اقانوني  ،رسالة ماجستري ،كلية الشريعة والقانون( ،فلسطني :اجلامعة
اإلسالمية2008 ،م).
 -94عضيبات ،صفوان حممد ،للفحص اللطيب اقبل اللزولج ادرلس اشرعي اقانوني ا
تطبيقي ( ،د.م :دار الثقافة والنشر والتوزيع ،د.ط2011 ،م).
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 -95عمر ،أمحد خمتار عبداحلميد مبساعدة فريق عمل ،معجمالللغ اللعربي المعاصرة،
(د.م :عامل الكتب ،ط1429 ،1ه2008/م).
 -96عيد ،عادل عبدالفضيل ،وعلي ،السيد طلبة ،قرلرلتالجملامعاللفقهي ايفاللقضاايا
للطبي اوللصحي المعاصرة( ،مصر :دار التعليم اجلامعي ،د.ط،
1437ه2016/م).
العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي
-97
ّ
بدر الدين ،للبةناي اشرح الهلدلي ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1420ه2000/م).
العيين ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي
-98
ّ

بدر الدين ،عمدةاللقارياشرحاصحيحاللبخاري( ،بريوت :دار إحياء الرتاث

العريب ،د.ط ،د.ت).
ايل ،أبو حامد حممد بن حممد ،إحياءاعلوماللدين( ،بريوت :دار املعرفة،
 -99الغز ّ
د.ط ،د.ت).
ايب ،أبو نصر إمساعيل بن محد اجلوهري ،للصحاح ااتج الللغ اوصحاحا
 -100الفار ّ
للعربي  ،حتقيق :أمحد عبدالغفور عطار( ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط،4
1407ه1987/م).
 -101الفاكهي ،أبو عبدهللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي ،أخبارامك ( ،بريوت:
دار خضر ،ط1414 ،2ه).
 -102قانون األُسرة القطري رقم ( ،)22لسنة 2006م مت نشره يف اجلريدة الرمسية،
الدوحة ،العدد الثامن2006/8/28 ،م.
 -103قانون رقم ( )9بشأن البصمة الوراثية لسنة  ،2013الدوحة ،نشر يف اجلريدة
الرمسية بتاريخ.2013/9/18 :
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املقدسي ،أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ،لمغين،
 -104ابن قدامة
ّ
(د.م :مكتبة القاهرة ،د.ط1388 ،ه1968/م).
املقدسي ،أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد ،للكايفايفا
 -105ابن قدامة
ّ
فقهالإلماماأمحد( ،د.م :دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ه1994/م).

 -106قرار اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ،املنعقد يف أورواب ،عام 1997م.
 -107قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بشأن االستفادة من
البصمة الوراثية ،املنعقد مبكة املكرمة ،عام 1998م.
 -108قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية
وجماالت االستفادة منها ،املنعقد مبكة املكرمة ،عام 2002م.
 -109قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن ضمان الطبيب ،املنعقد مبسقط يف سلطنة
عُمان ،عام 2004م.
 -110قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف اهلند ،عام 2006م.
 -111قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن البصمة الوراثية واإلثبات ابلقرائن
واألمارات ،املنعقد يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،عام 2012م.
 -112قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري
(اجملني) ،املنعقد يف الرايض ،عام 2013م.
 -113قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،املنعقد يف السودان.
 -114قرار املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري
والعالج اجليين ،املنعقد يف الكويت ،عام 1419ه1998/م.
املالكي،
ايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن
 -115القر ّ
ّ
للذخرية( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م).
القرضاوي ،يوسف ،مناهديالإلسالمافتاوىامعاصرة( ،الكويت :دار القلم
-116
ّ
للنشر والتوزيع ،ط1410 ،5ه1990/م).
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القرضاوي ،يوسف ،واحملمدي ،علي حممد ،حبوثافقهي ايفامسائلاطبي امعاصرة
-117
ّ
(بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،د.ط2005 ،م).

 -118القرطيب ،أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي شهاب
الدين ،تفسرياللقرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوينّ وإبراهيم أطفيش( ،القاهرة :دار
الكتب املصرية ،ط1384 ،2ه1964/م).

احملمدي ،علي حممد ،فقه اللقضااي اللطبي ا
داغي ،علي حميي الدين ،و
ّ
 -119القره ّ
لمعاصرة ادرلس افقهي اطبي امقارن ( ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط،2
1427ه2006/م).
(ع ّمان :دار الفرقان للنشر
 -120القضاة ،شرف حممود ،مىتاتةنفخاللروحايفالجلةنني؟َ ،
والتوزيع ،ط1410 ،1ه1990/م).

 -121القضاة ،عبداحلميد ،رسال اإىلاللشباباللفحصاللطيباقبلاللزولجاضرورةاأما
ترف( ،عمان :مجعية العفاف اخلريية ،د.ط2003 ،م).
 -122القريواينّ ،أبو حممد عبدهللا بن عبدالرمحن النفزي ،للةنولدراوللزايدلتاعلىاماايفا
لمدون امن اغريها امن الألُمهات( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط،1
1999م).
 -123ابن قيم اجلوزية،احممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،االدالمعادايفا
هدياخرياللعباد( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1415 ،27ه1994/م).
 -124ابن قيم اجلوزية ،أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالمالموقعنياعناربا
للعامني( ،اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ،ط،1
1423ه).
 -125ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،للتبيانايفا
أقساماللقرآن ،حتقيق :حممد حامد الفقي( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت).

143

 -126الكاساينّ ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدلئعاللصةنائعايفاترتيبا
للشرلئع( ،د.م :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2ه1986/م).

 -127الكرمي ،صاحل عبدالعزيز ،لجليةنوماللبشريا...اكتابالحلياة( ،مكة املكرمة :اهليئة
العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،د.ط ،د.ت).
 -128كنعان ،أمحد بن حممد،الموسوع اللطبي اللفقهي ،ا(بريوت :دار النفائس ،ط،1
1420ه2000/م).
 -129أبو كيلة ،عبدالفتاح أمحد ،للفحصاللطيباقبلاللزولجاولألحكاماللفقهي المتعلق ا
به( ،مصر :دار الفكر اجلامعي ،ط2008 ،1م).
اللودعمي ،متام حممد ،لجليةنات اللبشري اوتطبيقاهتا ادرلس افقهي امقارن ،
-130
ّ
(الوالايت العربية املتحدة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،1
1432ه2011/م).
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،
-131
ّ
لألحكاماللسلطاني ( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط ،د.ت).
 -132جمموعة األحكام الصادرة عن الدوائر املدنية مبحكمة التمييز ،السنة العاشرة ،عام
2014م.
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،الحلاويا
-133
ّ
للكبريايفافقهامذهبالإلماماللشافعي( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1419ه1999/م).
احملالوي ،عماد الدين محد عبدهللا ،لجليةنات اللورلثي اوأحكامها ايف اللفقها
-134
ّ
لإلسالمي ادرلس امقارن ( ،بريوت :مكتبة حسن العصرية ،ط،1
1435ه2014/م).
 -135حممد ،علي مجعة،اموضوعالإلجهاض،افتوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء املصرية،
(مصر :مطبوعة الفتوى الصادرة عن دائرة اإلفتاء املصرية2005 ،م).
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احملمدي ،علي حممد يوسف ،لألمرلضاللورلثي امنامةنظوراإسالمي( ،د.م :دار
-136
ّ
النعمان للطباعة والنشر ،د.ط2004 ،م ).

املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد ،لإلنصافايفامعرف ا
-137
ّ
للرلجح امن الخلالف( ،مصر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط،1

1415ه1995/م).
 -138املرغيناينّ ،علي بن أيب بكر بن عبداجلليل الفرغاين أبو احلسن برهان الدين،الهلدلي ا
يفاشرحابدلي المبتدي ،حتقيق :طالل يوسف( ،بريوت :دار احياء الرتاث العريب،
د.ط ،د.ت).
 -139مسلم بن احلجاج ،أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيحامسلم( ،بريوت:
دار احياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت).
 -140ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبدهللا بن حممد أبو إسحاق ،لمبدعايف اشرحا
لمقةنع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه1997/م).
 -141ابن مفلح ،حممد أبو عبدهللا مشس الدين ،لآلدلباللشرعي اولمةنحالمرعي ( ،د.م:
عامل الكتب ،د.ط ،د.ت ).
 -142املقادمة ،عائشة إبراهيم أمحد ،إثباتاللةنسبايفاضوءاعلماللورلث ( ،غزة :اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،د.ط1433 ،ه2012/م).
 -143ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،
للبدرالمةنريايفاختريجالألحاديثاولنااثراللولقع ايفاللشرحاللكبري( ،الرايض:

دار اهلجرة للنشر والتوزيع ،ط1425 ،1ه2004/م).
 -144ابن امللقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،
خالص اللبدر المةنري( ،د.م :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،ط،1
1410ه1989/م).
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 -145ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ،لساناللعرب،
(بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه).
 -146ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،لألشباهاوللةنظائر( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1419 ،1ه1999/م).
 -147ابن جنيم املصري ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،للبحر اللرلئق اشرحاكةنزا
للدقائق( ،د.م :دار التاريخ اإلسالمي ،ط ،2د.ت).
للدولينّاعلىا
ا
اوي ،شهاب الدين أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا ،للفولكها
 -148النفر ّ
البناأيباايداللقريولينّ( ،د.م :دار الفكر ،د.ط1415 ،ه1995/م).
ا
رسال
النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،روض اللطالبنياوعمدةالمفتني،
ّ -149
حتقيق :زهري الشاويش( ،بريوت-دمشق-عمان :املكتب اإلسالمي ،ط،3
1412ه1991/م).
 -150النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف،الجملموعاشرحالمهذب( ،د.م :دار
الفكر ،د.ط ،د.ت).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،صحيحامسلم ،حتقيق :حممد
-151
ّ
فؤاد عبدالباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت).

 -152ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي ،فتح للقدير( ،د.م :دار
الفكر ،د.ط ،د.ت).
وحولشيا
اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،حتف الحملتاجايفاشرحالمةنهاجا
-153
ّ
ّ
اوللعبادي،
ّا
للشرولينّ
1357ه1983/م).

(مصر:

املكتبة

التجارية

الكربى،

د.ط،

 -154اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان ،جممعاللزولئداومةنبعا
للفولئد ،حتقيق :حسام الدين القدسي( ،القاهرة :مكتبة القدسي ،د.ط،
1414ه1994/م).
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 -155وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،لموسوع اللفقهي اللكويتي ( ،الكويت :دار
السالسل ،ط1404 ،2ه1427-ه).
Patrick, N, chromosome structure, -156
Article, (USA: university of Alabama, Birmingham,
 2001).ا
اثنياً:الألحباث :ا
-1

األلفي ،حممد جرب،اللورلث اولهلةندس اللورلثي اولجليةنوماللبشريالجليينامنامةنظ اورا
ّ
إسالمي ،حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي
ابلرايض( ،الرايض :مطبوعة جممع الفقه اإلسالمي1433 ،ه2012/م).

-2

أمحد ،فؤاد عبداملنعم،اللبصم اللورلثي اودورهاايفالإلثباتالجلةنائيابنياللشريع ا
وللقانون ،حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون ابلعني( ،العني:
مطبوعة مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون1423 ،ه2002/م).

-3

إدريس ،عبدالفتاح حممود ،للتخلصامنالخلالاياولألجةن الليتاهبااتشوهاورلثي،
(اململكة العربية السعودية :منشورات جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،د.ط،
د.ت).

-4

البار ،حممد علي،الجلةننيالمشوهاأسبابهاوتشخيصهاوأحكامه ،حبث مقدم جمللة
اجملمع الفقهي اإلسالمي جبدة( ،جدة :مطبوعة جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي،
1409ه1989/م).

-5

البار ،حممد علي ،نظرةافاحص اللفحوصاتاللطبي ،احبث مقدم جملمع الفقه
اإلسالمي الدويل مبسقط( ،مسقط :مطبوعة جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
1425ه2004/م).

147

-6

اجلباري ،عبدالوهاب سليمان ،والضوحيي ،أمحد،اإجهاضالألجةن المشوه  ،ورشة
عمل مقدمة لندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية ابلرايض( ،الرايض:
مطبوعة ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية1429 ،ه2008/م).

-7

اجلوهري ،أمني،الجليةنوماللبشرياماهيتهاومستقبله ،حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة
ّ
الوراثية بني الشريعة والقانون ابلعني( ،العني :مطبوعة مؤمتر اهلندسة الوراثية بني
الشريعة والقانون1423 ،ه2000/م).

-8

اخلادمي ،نور الدين بن خمتار،الجليةنوماللبشرياوحكمهاللشرعي ،حبث مقدم
ّ
ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون ابلعني( ،العني :مطبوعة مؤمتر اهلندسة
الوراثية بني الشريعة والقانون1423 ،ه2002/م).

-9

اخلوجة ،حممد بن احلبيب ،اعصم ادمالجلةننيالمشوه ،حبث مقدم جمللة اجملمع
الفقهي اإلسالمي جبدة( ،جدة :مطبوعة جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي،
1409ه1989/م).

 -10الزايت ،عال عبداملنعم،اميالداعلمالجتماعالجليةنوم ،حبث مقدم جمللة البحوث
والدراسات اإلنسانية مبصر( ،مصر :مطبوعة جملة البحوث والدراسات اإلنسانية،
2015م).
 -11عثمان ،حممد رأفت ،انظرةافقهي ايفالألمرلضالليتاجيباأنايكونالناختبارا
للورلثي افيهااإجباراياً كما اترى ابعض الهليئات اللطبي  ،حبث مقدم إىل الندوة
الفقهية الطبية عن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين،
(الكويت :مطبوعة الندوة الفقهية الطبية عن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم
البشري والعالج اجليين1998 ،م).
 -12بن عمران ،توفيق ،درلس اعن الستخدلم اتكةنولوجيا اللتسلسل الجليينا
لألكليةنيكي،احبث مقدم من قبل مركز قطر للوراثة يف الدوحة لعام 2015م.
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 -13فؤاد ،بو صبع ،للبصم اللورلثي اومدىامشروعيتهاايفالثباتاونفياللةنسب،
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف القانون اجلنائي( ،اجلزائر :كلية احلقوق والعلوم
السياسية2012/2011 ،م).
 -14آل قارون ،زيد بن عبدهللا بن إبراهيم،اللبصم اللورلثي اوأثرهاايفالإلثبات ،حبث
مقدم ملؤمتر القرائن الطبية املعاصرة وآاثرها الفقهية ابلرايض( ،الرايض :مطبوعة
مؤمتر القرائن الطبية املعاصرة وآاثرها الفقهية1435 ،ه2014/م).
داغي ،علي حميي الدين ،للعالجالجليينامنامةنظوراللفقهالإلسالمي ،حبث
 -15القره ّ
مقدم إىل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،الدوحة :جامعة قطر1422 ،ه).

داغي ،علي حميي الدين ،للفحص اللطيب اقبل اللزولج امنامةنظور اللفقها
 -16القره ّ
لإلسالمي ادرلس اعلمي افقهي  ،حبث مقدم إىل كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية( ،الدوحة :جامعة قطر1425 ،ه).
 -17كنعان ،أمحد حممد ،اأحكامالألمرلضالليتاناايُرجىابرؤها ،حبث مقدم جمللة
البحوث الفقهية املعاصرة ابلرايض ،ا(الرايض :مطبوعة جملة البحوث الفقهية
املعاصرة ،د.ت).

 -18الكيالينّ ،مجال أمحد زيد ،حكماإجهاضالجلةننيالمشوهايفاللفقهالإلسالمي،
حبث ،كلية الشريعة( ،غزة :جامعة األقصى2005 ،م).
احملروقي ،ميادة مصطفى حممد ،إجهاضالجلةننيالمشوهاأوالمصابامبرضاخطري،
-19
ّ
حبث ،كلية احلقوق( ،مصر :جامعة املنصورة2013/2012 ،م).

 -20امليمان ،انصر بن عبدهللا ،للبصم اللورلثي اوحكمالستخدلمهاايفاجمالاللطبا
للشرعياوللةنسب ،حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون ابلعني،
(العني :مطبوعة مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون1423 ،ه/
2002م).

149

 -21امليمان ،انصر بن عبدهللا ،نظرة افقهي الإلرشاد الجليين ،حبث ،كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية( ،مكة املكرمة :جامعة أُم القرى ،د.ت).
 -22النجار ،مصلح عبداحلي،اللفحصاقبلاللزولجايفاللفقهالإلسالمي ،حبث مقدم
جمللة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ابلرايض( ،الرايض:
مطبوعة جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،
1425ه2004/م).
 -23جنم ،سامل،المدخلالإلسالمياللهةندس اللورلثي اللبشري  ،حبث مقدم جمللة اجملمع
الفقهي اإلسالمي مبصر( ،مصر :مطبوعة جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي،
1412ه1996/م).
 -24جنيب ،كمال حممد كامل،ااولجالألقاربامالهاومااعليهابنيالإلابح اوللتحرمي،
حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون ابلعني( ،العني :مطبوعة
مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون1423 ،ه2002/م).
يشو ،حسن،الجليةنوماللبشرياوأحكامهايفاللفقهالإلسالميارؤي امقاصدي ،
ّ -25
حبث مقدم جمللة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بقطر( ،الدوحة :مطبوعة جملة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية1436 ،ه2015/م) .ا

اثلثاً:المقابالتاللشخصي  :ا
-1

مقابلة مع املرشدة الوراثية كارين العكوري يف مستشفى النساء والوالدة ،الدوحة،
قطر ،بتاريخ  12ديسمرب .2016

-2

مقابلة مع د .توفيق بن عمران ،استشاري جينات بشرية يف مركز قطر للوراثة
التابع ملستشفى محد الطبية العام ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  26سبتمرب .2016

-3

مقابلة مع د .فاطمة املسيفري ،رئيسة قسم اجلينات الوراثية لألجنة يف مستشفى
النساء والوالدة ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  21سبتمرب  ،2016واتريخ  21ديسمرب
.2016
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-4

مقابلة مع القاضي األُستاذ الدكتور عبدالرمحن حممد عبدالرمحن شريف يف حمكمة
االستئناف ،الدوحة ،قطر ،بتاريخ  4ديسمرب  ،2016واتريخ  11ديسمرب
.2016

رلبعاً:امرلجعاشبك النانرتنيت:
-1

احلمزاوي ،وسام صاحل" ،للتشوهاتالخلَ ِ
لقيَ ايفالألطفال:امشاكلاوحلول"،
.2016/10/8

http://www.qu.edu.iq/med/?p=3176
-2

اخلزاعي ،رافد عالء" ،للتقزماللطويلاأسبابهاوعالجاته"2016/11/25 ،م.

http://www.aldiyarlondon.com/health/8824-201305-27-09-12-29.
-3

رضوان ،غزال" ،تشوهاتالألجةن :اأسباباتشوهاتالألجةن :اعالجاتشوهاتا
لألجةن "،ا2016/10/8م.
http://www.childclinic.net/ccs/details-1002.html.

-4

العباهرة ،آالء جعفر" ،فحوصاتاحديثياللونادةالمخربيالحذرولاجتاهلها"،
2016/7/12م.

https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A
7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%
8A%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D
9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D9%81%D8%AD%
D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%AF
%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8
8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%
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A9%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8
%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8%D9
%87%D8%A7-2008.
استعرض بتاريخ 2013/10/22م.
-5

عبداجلواد ،عاطف مفتاح أمحد" ،لألمرلضاللورلثي "2016/11/24 ،م.
http://www.alukah.net/social/0/2612.

-6

علوان ،محادة عبداحلميد مهين" ،لخلالاياللليمفاوي "2017/1/1 ،م.

http://kenanaonline.com/users/DrHamadaAbdelHa
meidMehanyElwan/posts/156954.
-7

قاسم ،عبدالرشيد" ،للفحصاللطيباقبلاللزولج".2016/7/13 ،
http://www.feqhweb.com/vb/t2542.html.
استعرض بتاريخ 2009/3/18م.

-8

حممد ،طارق" ،لحلملاوللزهري"2017/1/1 ،م.

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD
%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B
2%D9%87%D8%B1%D9%8A.
استعرض بتاريخ 2015/1/11م.
-9

النجار ،حممد" ،إمجاعاطيباوشرعياعلىاللتشدداإبجهاضالألجةن المشوه "،
2016/7/5م.

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/
2007/2/18/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%
B9%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%
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B1%D8%B9%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8
%A8%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6%D
8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A9%
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%87%
D8%A9.
.م2007/2/18 استعرض بتاريخ
ِ َ "تعريفاوأسباباللتشوهاتالخل، مرمي، النوميي-10
.م2016/10/8 ،" َلقي
http://tufoola.com/windex.php?page=showp&ex=2&
dir=docs&lang=1&ser=4&cat=886.
.م2016/11/25 ،" "للتليفاللكيسي-11
https://www.kaahe.org/health/ar/32493%d8%a7%d9
%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%84%
d9%83%d9%8a%d8%b3%d9%8a/all.html.
.م2016/11/25 ،" "حثلاللعضالت-12
https://www.webteb.com/neurology/%D8%AD%D
8%AB%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%
D9%84%D8%A7%D8%AA.
.م2017/1/1 ،")  "للروبيالا(لحلصب الألماني-13
http://arabia.babycenter.com/a1300118/%D8%A7%
D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%
D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8
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%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85
%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.
.م2017/1/1 ،" "للفريوسالمضخماللخالاياأاثءالحلمل-14
http://www.tbeeb.net/hma/2562.
.م2016/11/25 ،" "للكلىاوأمرلضها-15
http://arabickidney.blogspot.qa/2010/06/blogpost_1494.html.
.م2016/11/25 ،" "لغزامرضاهةنتكتون-16
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDe
tails.aspx?ID=624.
.م2003-مايو-استعرض بتاريخ أبريل
.م2016/11/25 ،"الهليموفيليا-للةناعور- "مرضانزفاللدماللورلثيا-17
http://www.123esaaf.com/Diseases/Hemophilia/n_h
emophilia.html.
.م2016/11/25 ،" "مرضاويلسون-18
https://www.webteb.com/generalhealth/%D9%85%
D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%
D9%88%D9%86.
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لمالحق ا
ملحق ( :)1حصول مركز رعاية األُم واجلنني يف مؤسسة محد الطبية بدولة قطر على
شهادة شكر وتقدير من جامعة السلطان قابوس بدولة عُمان.
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ملحق ( :)2قضية الطعن يف إثبات النسب

ا
ااا ا
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ا
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ا
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ملحق ( :)3هتمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والرتصد
ا

ا
ا
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ا
ا

ا
ا
ا
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ملحق ( :)4هتمة فاحشة الزان

ا
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ا
ا
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