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 ...إْذاء 

 
 ..أل اهلل أٌ ٌتغًّذِ تٕاعع سمحتّ ٔأٌ ٌغكُّ انفشدٔط األعهى إىل سٔس ٔانذي احلثٍة أع

 ..إىل أيًّ احلثٍح سيض انعطاء ٔعُٕاٌ احملثح ٔانٕفاء 
 ..(  إمياٌ ، يُال ، ٔعاو) ٔأخٕاتً (يؤَظ ، يشاد ، أمحذ )  إىل إخٕاًَ

 ..(يشٌى)إىل صٔرتً انعضٌضج 
 ..ٍَٕظ يغزذ  انذكتٕس  عثذ اهلل عّضاو يف خاَيف  إخٕاًَإىل 

 
 .نٍكى مجٍعًا أْذي ْزا انثحج إ
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 .شكش ٔتقذٌش 
 

(  (اهللبدأ بحمد ، فأ   (1)ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ()يقكؿ اهلل         
أىًبى عف  ا كردكانطبلقان مم  يكتب لي المزيد،  أفٍ ( )كأسأؿ اهلل  ،عمى إتماـ ىذا البحثكشيكًره 
ٍيرىةى  ًف الن ًبى  ( ) ىيرى أتقٌدـ بجزيؿ الشُّكر  ،(2)"الى يىٍشكيري الم وى مىٍف الى يىٍشكيري الن اسى " :قىاؿى ( ) عى

ٍّح ،كالتقدير كالعرفاف ،كاالمتناف عميد كمي ة الشريعة  ،نفضٍهح األعتار انذكتٕس ياصٌ إمساعٍم ُْ

مو بقبكؿ ى تكرُّ كعميد الدراسات العميا األسبؽ، عم األسبؽ،ابؽ، كرئيس لجنة اإلفتاء كالقانكف الس  
يجعؿ ذلؾ في  كتقصيرم األكيد، فأسأؿ اهلل أفٍ ديد رغـ انشغالو الشٌ  ىذه الر سالةاإلشراؼ عمى 
 .ميزاف حسناتو 

تكجييات كما أتقٌدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى عضكم لجنة الميناقشة عمى تكرُّميما بإعطائي ال
 :اكتصحيح خممو، كىم إلثراء ىذا البحث كتقكيـ اعكجاجو

 .ةريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلميٌ ؛ عميد كمية الش  سفٍق أععذ سضٕاٌ/ فضٍهح انذكتٕس ػػػػػػػػ

  .اإلسبلمٌية بكمية الشريعة كالقانكف ريعةالشٌ  رئيس قسـ ؛ػعامل عثذ اهلل أتٕخمذّج/ فضٍهح انذكتٕسػػػػػػػ

اإلسبلمية، كال يفكتني في ىذا  كالشكر مكصكؿ كذلؾ لجميع أساتذة كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة
بكاٌفة طكاقميا األكاديمية  ،ة بغزةؿ الشكر كالتقدير لجامعتي الجامعة اإلسبلميٌ المقاـ أف أسج  

األستاذ معالي الميندس النائب جماؿ الخضرم رئيس مجمس األمناء، ك معالي كاإلدارية كعمى رأسيا 
 . الدكتكر كماليف شعث رئيس الجامعة 

بطريؽ  كر كساعدني في إتمامومف ساىـ في إخراج ىذا البحث إلى النُّ  أشكر كؿ  كما         
 .لف أنسى فضميـ ما حييت ك  مباشر أك بغير مباشر

 

 

 

 

                                      
 ( .7)اآلية: سكرة إبراىيـ (1)
 ( .48111ح/872ص()باب في شكر المعركؼ/ كتاب األدب)سنف أبي داكد: ركاه أبك داكد (2)
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ػ.بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ..ادلقذيح
س ، هكىّس احلوذ هلل الىاحذ القهَّاس، العزٌز الغفّاس ، الزي خلق ها شاء واختاس ، وكلُّ شًء  عنذه مبقذا         

اللٍل على النهاس ، خلق اإلًساى هي ًطفت يف سحن ري قشاس ،    ثن  صىّسه  يف أحسي صىسةٍ باقتذاس ، ثن 

النيب املختاس وعلى آلو األطهاس  ()كشّهو ومحلو يف الربّ والبحاس ،  والصالة والسالم على سٍذًا حموذ 

 : و بعذوصحبو األبشاس ، وهي تبعهن هي األخٍاس ، 

ک  ک    (:) و فقاؿقً مٍ مف خى  و عمى كثيرو مى مو كفضٌ قد خمؽ اإلنساف فكرٌ  ( ) اهلل فإفٌ         

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
، فقد (1)

فجعمو في  ،و في أحسف الييئات كأكممياقً مٍ فو بخى كشر   ،رالفيـ كالتفكُّ  ذم ىك أداةي الٌ  فو بالعقؿً شرٌ 
ـ  ، (2)      چ  چ  ڃڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ،صكرة كأجمؿً  أفضؿ شكؿو   كأت

األعضاء في  اإلنساف متناسبى  فكاف، (3)  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  يـإبداعو في أحسف تقك 
أه بذلؾ لمقياـ فييٌ  ،حصىكال تي  عدُّ ال تي  كباطنةن  ظاىرةن  عميو نعمان  كأسبغى  ،تقكيـ كأتـ   أحسف صكرةو 

مو لمقياـ باكتساب مصالحو في ؤى  ليي كذلؾ ك  ه،عبلفي  ألجميا كىي عبادة اهلل جؿٌ مؽ بالغاية التي خي 
و مف استغبلؿ مكاردىا نى كمك   ،ن ر لو ما في األرض جميعاكقد سخ   ،كرعاية شؤكنو ،المعاش كالمعاد

 .فسيف كالنٌ ؽ بذلؾ مقصد الشريعة في حفظ  الد  حق  كاالستفادة منيا ليتى 
فس بذلؾ الكتساب المصالح،  فكانت  النٌ  مؤىؿه نساف متناسب األعضاء كىك مؽ اإلقد خي ف        

نساف ر اإلليتفكٌ ،  (4) ۀ  ہ  ۀڻ  ڻ  اكفي شأني ار فيير كالتدبُّ ظر كالتفكُّ ن  لم البشرية مجاالن 
في  ثـ جعمو نطفةن  ،مييف كمف ماءو  ،مف طيف مف سبللةو ) )ككيؼ خمقو اهلل  و،قً مٍ في مراحؿ خى 

 .صكرتو إلى  ما ىي عميو في أحسف تقكيـ حتى كصمتٍ  ج في تمؾ المراحؿثـ تدر   ،كيفم قرارو 
يخمؽ اإلنساف عمى غير تمؾ الصكرة التي ىي  أفٍ  أحيانان  ( (قد تقتضي حكمة اهللك         

  ىاتو البعض قد يكلدكف بتشكُّ  فنجد أف   ،كعمى غير ذلؾ التقكيـ الذم ىك أحسف التقكيـ ،أحسف صكرة

                                      
 . (70)اآلية: سكرة اإلسراء (1)
 ( .3)اآلية: غابفسكرة التٌ ( (2
 ( .4)آليةا: يفسكرة التٌ  (3)
 ( .21)اآلية: سكرة الٌذاريات (4)



 
 ح

 ر اإلنساف في أم  فيك الذم يصك   ، (1) ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  اقتضتيا حكمة اهلل كتدبيره ةو يٌ خمق
لكضعيـ الذم  بيـ نظران  ةو خاص   لتقرير أحكاـو  فدعت الحاجة ،ك اقتضتيا حكمتوأ ،شاءىا صكرةو 

  .ؽ بيـ مف أحكاـتعمٌ يظر كاالجتياد لبياف ما يحتاج إلى إعماؿ الن  
 تمؾالتي تبدأ مع الجنيف في بطف أمو، كل ةً الخمقي   ىاتً شكُّ الت   ظيكركاقعنا في  يدكقد تزا        

ة أك ألسباب أخرل، كال يخفى ما نحياه اليكـ في ة أك بيئي  قد تككف كراثي  ف ،ةه دى متعد   أسبابه  ىاتً شكُّ الت  
، ىاتشكُّ سباب تمؾ الت  مكث البيئي الذم ىك مف أل إلى التٌ ر تكنكلكجي كصناعي أد  كاقعنا مف تطكُّ 

كال  لمٌتشكُّىات،تؤدم  الستخداـ األسمحة التي ككذلؾ مناطؽ الحركب كالنزاعات التي ىي مسرحه 
ب اإلشعاعات النككية ث كتسرٌ مكُّ يخفى كذلؾ أثر كدكر الككارث مف الزالزؿ كنحكىا في حدكث التٌ 

 .ةالخمقيٌ  ىاتً شكُّ ا يساىـ بشكؿ  مباشر في زيادة حاالت الت  ممٌ 
قبؿ الكالدة كالجنيف  ىاتً شكُّ حدكث الت   باإلمكاف اكتشاؼي  أصبح بعد التطكُّر العممٌي اليائؿك        

جديدة أماـ الباحثيف في  ا فتح آفاقان ممٌ  ىاتً شكُّ ر في عبلج التٌ طكُّ باإلضافة إلى التٌ  ،حـرٌ المازاؿ في 
 . رتياد في بياف األحكاـ في ضكء ىذا التطكٌ جالفقو لبل

في لحكؽ  بي ، كتتسب  كألىميـ كذكييـ ثانيان  ،لممصابيف بيا أكالن  ابتبلءه  ةى الخمقيٌ  ىاتً شكُّ الت   إف          
 مباشران  ذلؾ تأثيران  يؤٌثرك  ،المختمفة كاجباتيـأداء  عمى المصابيف بيار فيتعذ   ،ة بيـالحرج  كالمشقٌ 

فأردت   ،ةشؤكنيـ الخاصٌ ك مصالحيـ نيـ مف القياـ بناىيؾ عف عدـ تمكُّ  ،كاج كالميراثعمى الزٌ 
في بياف األحكاـ  مساىمةن  ،ةالخمقي   ىاتً شكُّ قة بأصحاب الت  بيذا البحث أف أقؼ عمى األحكاـ  المتعم  

اء تمؾ ة التي تمحقيـ جرٌ لرفع الحرج كالمشق   كمحاكلةن  ،ة حاالتيـخصكصي  بسبب التي ترتبط بيـ 
كالمصابيف بيا مف ، ةالخمقيٌ  ىاتً شكُّ لشرعي في التعامؿ مع الت  كلتكضيح كبياف المكقؼ ا ،ىاتشكُّ الت  

 .ىات عمى الجنايات كأثرىا كذلؾ عمى عقد النكاح شكُّ كأثر التٌ  ،ةمف أحكاـ فقيي   بيـؽ حيث ما يتعم  
ي ف   ة  قي  م  لخأ ا ات  ىأ و  شأ ي الت  و  ذأ ب   ة  قأ م  عأ تأ الم   ام  كأ ح  الأ )سالة عمى النحك التاليككاف عنكاف الرٌ          

 .(2)  ی  ی  جئ  حئ  یىئ  ىئ  یىئ       يكفقني  أفٍ تعالى اهلل  سائبلٌ ، (ي  م  م  الع   ر  و  طأ الت   وء  ض  
   
 
 
 
 

                                      
 ( .8)اآلية: سكرة اإلنفطار  (1)

 ( .88)اآلية : سكرة ىكد (2)
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 .طثٍعح ادلٕضٕع ٔجمانّ  : أٔلً        
ن   كاحدو  ؽ ببابو المكضكع عبارة عف دراسة فقيية مقارنة ال تتعمٌ          ؽ ما تتعم  مف أبكاب الفقو كا 

 .ة التي تخصُّ المصابيف بالت شىكُّىاًت الخٍمًقٌية بجميع األحكاـ الفقيي  
 .يكاَح ٔدٔافع اختٍاس ادلٕضٕع : حاٍَاً       

 :تيار المكضكع في الٌنقاط التاليةتكمف أىمٌية كأسباب اخ       
حثيف في ا يدعك الباالنتشار أسباب حدكثيا مم   ىات عبر العالـ نظران شكُّ ازدياد حدكث الت   .1

 .المجاؿ الفقيي إلى سرعة البحث في األحكاـ المتعمقة بيا

الحاجة الماٌسة لمعرفة األحكاـ المرتبطة بالٌتشكُّىات الخمقٌية لدل أصحابيا كلدل ذكييـ  .2
 .احثيف المختصيف في المجاؿ الفقييكلدل الب

 .  ة عف أصحاب الت شكُّىات قدر اإلمكافمحاكلة رفع الحرج كالمشق   .3

سبلمية لمتطبيؽ في شريع اإلسبلمي كشمكلو، كصبلحٌية الشريعة اإلسعة كرحابة الت  بياف  .4
 .كؿ زماف كمكاف

رتيا عمى رات كقدعامؿ مع المتغي  رات كالت  إظيار قدرة الشريعة اإلسبلمية عمى مكاكبة التطكُّ  .5
 .معالجة كافة الميستجد ات

ا التي تفكقت أخبلقيان كما تفكقت عممي  ك ة ريعة اإلسبلمي  قي األخبلقي لمش  مك كالرُّ تكضيح السُّ  .6
 .عامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت في الت  

 .بي مف ناحية فقيية ي لمبحث في المجاؿ الط  حبٌ  .7

 .انذساعاخ ٔانثحٕث انغاتقح  : حانخاً        
( ر العممي  في ضكء الت طكُّ  األحكاـ المتعم قة بالت شكُّىات الخمقي ة)لـ يتناكؿ ىذا البحث كىك        

بيذا الشُّمكؿ كبيذا الطرح في دراسة مستقمة أحده مف الباحثيف في بحث عممٌي ميحك ـ، أك رسالةو 
سائؿ بحثي في الر  في حدكد ك  ،عممي ة، أك كتاب، كذلؾ في حدكد ما اط معت عميو في المكتبات

الباحثيف مثؿ األحكاـ المتعمقة العممي ة لمجامعات، إاٌل أف  بعض مفردات المكضكع  قد تناكليا بعض 
 : باألجن ة الميشك ىة كذلؾ مثؿ 

ػاضُط)بحث  .1 ػاضجظغن ػدم لمدكتكر محمد الحبيب بف الخكجة، عضك المجمع ( هذوَّرصطظ
 .الفقيي برابطة العالـ اإلسبلمي، كىك بحث غمب عميو الطابع الطبي 

 :كىناؾ أبحاث تناكلت بعض جزئيات المكضكع مثؿ 
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مجمة جامعة  ،مأمكف الٌرفاعي لمدكتكر ،في التشريع الجنائي اإلسالمي جريمة اإلجياض .1
 . 2111( 5) 25 مجمد( العمـك اإلنسانية) النجاح لؤلبحاث 

لمدكتكر محمد أحمد  ،(دراسة فقيية موازنة)عقوبة االعتداء عمى الجنين باإلجياض   .2
 –كؿ العدد األ -23د مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية المجمالٌركاشدة، 

2117 . 

 . مجمة جامعة النجاحلمدكتكر جماؿ الكيبلني، ، حكم إجياض الجنين المشو ه  .3

وجية  .4  لمباحثة مناؿ محمد رمضاف ىاشـ العشي ،أثر المراض الوراثية عمى الحياة الز 
ة الجامع ،إشراؼ األستاذ الدكتكر مازف ىنية، كمية الشريعة كالقانكفبرسالة ماجستير كىي 

 .ـ 2118 –ق 1429اإلسبلمٌية غزة 

 .خطح انثحج  :ساتعًا         
فصؿ تمييدم ثـٌ فصميف بحيث تبدأ  كخاتمة، ثبلثة فصكؿمف ف خطة البحث تتكك          
 :كفيارس عاٌمة عمى الٌنحك التالي  تتضمف أبرز النتائج كالتكصيات كتنتيي بخاتمة ،رئيسييف

 
ػ.ضػغظػوػأدبابؼاػوأظوارؼاػاضتذوعاتػاضخ/ػاضغصلػاضتطؼغديػ

 :ثبلثة مباحثيتكٌكف مف ك 
 .حقيقة التشكىات الخمقية / المبحث األكؿ    
 .أسباب التشكىات الخمقية / المبحث الثاني    
 .أنكاع التشكىات الخمقية / المبحث الثالث    

ػ.اِّحصامػاضطتطضػظػباِّجظظػاضطذوعظػسيػاضغػهػاإلدالطيػ/ػاضغصلػاِّّولػ
 :خمسة مباحثمف  كيتكٌكف

 .حقيقة الجنيف كأطكاره / المبحث األكؿ    
 .حقيقة تشكىات الجنيف ك أسبابيا ك أقساميا / المبحث الثاني    
 .المكقؼ الشرعي مف األجنة المشكىة / المبحث الثالث    
 .إجياض األجنة المشكىة كاآلثار المترتبة عميو / المبحث الرابع    
 .عاش األطفاؿ الخدج إن/ المبحث الخامس    

ػ.ػرالجػاضتذوعاتػوأثرعاػسيػبابػاضجظاغاتػواضظصاحػ/ػاضغصلػاضثاظيػ
 :كيتككف مف أربعة مباحث

 .عبلج التشكىات باستخداـ عمميات التجميؿ / المبحث األكؿ    
      .عميياكاآلثار المترتبة  الجناية عمى األعضاء المشكىة خمقيان / المبحث الثاني    



 
 ذ

 .أثر العيكب الخمقية عمى عقد النكاح / الثالث  المبحث   
 .أثر العيكب الطارئة عمى عقد النكاح/ المبحث الرابع   

 
 .النتائج التي تكصٌمت إلييا ككذلؾ التكصيات  كتتضمف أىـٌ /ػاضخاتطظػ

 : كتشمؿ اآلتي /ػاضغؼارسػاضطاطظ
 .فيرس لآليات القرآنٌية الكاردة في الرسالة   -1
 .لنبكية الكاردة في الرسالة فيرس لؤلحاديث ا  -2
 .قائمة لمصادر كمراجع البحث   -3
 .فيرس لمعناكيف الرئيسي ة في الرسالة   -4

 . يُٓذ انثحج  :خايغاً 
أساليبو المتعدٌدة مثؿ التحميؿ طبيعة البحث اعتماد المنيج الكصفي، كقد استخدمت  تقتضي

 : اليةقاط الت  ؿ في الن  تتمث  كاالستنباط كالنقد كالمقارنة، ككانت معالـ منيجي في البحث 
 .عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا بذكر السكرة كرقـ اآلية  .1

 يفتخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا األصمية، كالحكـ عمييا إف لـ تكف عند اإلمام .2
 .مسمـ ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلن ك البخارم 

 . ةجمع المعمكمات كتحميميا كتكثيقيا مف مصادرىا األصمي .3

بلؼ االختاالتٌفاؽ ك كذكر مكاطف  ،ة عف طريؽ تحرير محؿ النزاعمناقشة المسائؿ الفقيي   .4
 .أكالن 

صكص ظر في النُّ رجيح عف طريؽ الن  ثـ التٌ  منيـ، فريؽو  ة كؿ  أدلٌ مع جمع  سرد آراء العمماء .5
 .كفيؽ بيف اآلراء ما أمكفاكلة الت  كالمقاصد مع مح

 .ة مع استخداـ كؿ الكسائؿ المتاحةة الفقيية القديمة كالحديثجكع إلى المصادر العممي  الرٌ  .6

ر طكُّ ؿ إليو الت  قة األمكر كما تكصى ة لمعرفة أسباب كحقية الطبيى جكع إلى المصادر العمميى الرى  .7
 .قبؿ الحكـ عمىيا العمميٌ 

ـ   ،تكثيؽ المصادر كالمراجع في الحكاشي فأذكر االسـ الذم يشتير بو المؤلؼ .8 رقـ الجزء  ث
  ة بالمراجع كالمصادرأما باقي المعمكمات فسأكردىا إف شاء اهلل في قائمة خاصٌ  ،كالصفحة

 .بدأ مف األقدـمني لممؤلفيف في الحكاشي حسب تاريخ كفاة المؤلؼ فأرتيب الز  مراعاة الت   .9

 . كذلؾ في نياية الٌرسالة اديث كالمكاضيع الكاردة في البحثعمؿ فيارس لآليات كاألح .11
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 .حقيقة التشوىات الخلقية  : المبحث األول  
 

ىات الخمقٌية أبدأ بالكقكؼ عمى ماىية شكُّ شرع في الحديث عف الت  بؿ أٍف أبدايةن كق
في االصطبلح كي نستطيع أف نتصكرىا كنيٍدًرؾى حقيقتيا ثـ  ثـٌ  التشكىات الخمقية في المغة أكالن 

 .أحاكؿ الكقكؼ عمى األحكاـ المتعمقة بيا ألٌف الحكـ عمى الشيء فرعه عف تصكره 
 .ية للتشوىات الخلقية  لحقيقة اللغو ا: أوالً  

 .تأع ر ي ف  الت شأو ىأات  ف ي الم غة        
ف ه كالتي يرجع أصميا في المغة إلى ثبلثة حركؼ كىي الشيشكُّ ىات جمع لكممة التٌ كُّ شى الت  

بتشديد الشيف كفتح الكاك، كبعد الرجكع إلى معاجـ المغة ( الش كىهي )فيي مأخكذة مف  ،كالكاك كالياء
دتُّ   .أٌف ىذه الكممة تأتي عمى عدة معاف لغكية أبرزىا التالية  كىجى

كامرأةه  ،فييقاؿ رجؿ أٍشكىه أك مشىٌكه ،فمعنى الش كىه ىنا يدؿ عمى قبح الخمقة: (1)قبح الخمقة .1
كىذا المعنى قد جاء في  كشك ىىوي اهللي عز  كجؿ  فيك ميشىك ه، ،شكىاء أم قبيحا الكجو كالمنظر

نىٍيفو كقاؿ  ()حديث النبي أم  (2) "..شاىت الكجكه  : "عندما حصب المشركيف يكـ حي
، و بعضان يقاؿ لو أشكىه كميشىك ه، ككؿ شيء مف الخمؽ ال يكافؽ بعضي قىبيحت ؛ فييًزميكا بإذف اهلل

 .كيطمؽ الميشىك ه أيضان عمى قبيح العقؿ 

التي ال ييصم ى فييا عمى  الش كىهي يأتي أحيانا بمعنى النقص فيقاؿ مثبلن لمخطبة: النقص  .2
 .( 3)أم ناقصة ،خطبة شكىاء  ()النبي
كال شٌؾ أٌف ىناؾ معافو أخرل لكممة الٌشكه مثؿ حدة البصر أك سرعة اإلصابة بالعيف كقد         

ردتيما  معاني الٌتشكه السابقة كىما قيبح الًخمقة تأتي كضدٍّ بمعنى الحسف، لكف المعنييف المذيف أك 
ا ىي عنييفالٌتشكىات الًخمقٌية التي أ ،ليويا يكٌضحاف المراد كيعٌبراف عٌما أريد الكصكؿ إالٌنقص فيك 

                                      
النياية  :؛ كابف األثير(4/402)المحكـ: ؛ كابف سٌيده(3/231)،(مادة شكه)مقاييس الٌمغةمعجـ : ابف فارس ((1
 2365ص/المجٌمد الرابع )،(مادة شكه/ لشيف باب ا)لساف العرب: كابف منظكر ؛(2/511باب الشيف مع الكاك،)

 ( .1/448)،(الشيف مع الكاك كما يثمثيما/كتاب الشيف)المصباح المنير: ؛ كالفٌيكمي(كما بعدىا
 ( .1777ح/739ص)،(باب في غزكة حنيف/ كتاب الجياد كالسير) صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((2
المصػػػػباح : الفٌيػػػػكمي ؛(2/511بػػػػاب الشػػػػيف مػػػػع الػػػػكاك،)النيايػػػػة :؛ ابػػػػف األثيػػػػر(4/402)المحكػػػػـ: ابػػػػف سػػػػٌيده ((3

( 426-36/420()شػكه/مػادة)تػاج العػركس: ؛ كالٌزبيػدم(1/448()الشيف مع الكاك كمػا يثمثيمػا/شيفكتاب ال)المنير
براىيـ أنيس كآخركف  (.501ص/مادة شاه/باب الشيف)المعجـ الكسيط: ؛ كا 
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، أٌما القبح ك النقص في الًخمقة كىيئة الجسـ كتشمؿ كؿ  خمؿو أك نقصو أك عيبو في اإلنساف
 .المعاني األخرل فبل ترتبط بمفيكـ الٌتشكىات التي أريد تناكليا بالبحث 

مقي ة في الم غة تعريف ا           .لخ 
مىؽى )كىات كأصميا مف الفعؿ شة صفة لمت  الخمقي   ٍمؽي في المُّغة يأتي ك ( خى   :ضربيف عمى الخى

، أم ابتداع الشيء عمى غير مثاؿ سابؽ، كخمؽ اهللي اإلنشاء عمى مثاؿ أبدعو: لالو          
شياء جميعيا بعد أٍف لـ تكٍف ىك الذم أكجد األأم أحدثو بعد أف لـ يكف، ك  الشيءى يخمقو خمقان 

 .(1)مكجكدةن 
أم أحسف الميقدريف (2)  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   :  قاؿالتقدير : والثاني        

الخالؽي ، ك (3)
ې  ې     ى  ې   (4)،   ۉ  ې  ې  ې   ې  كالخبٌلؽي ىك اهلل 

كىذه الصفة  (5) 
ًميقةي )أٌما  ،تي مصدران كقد يأتي مفعكالن الخٍمؽ قد يأك   ،باأللؼ كالبلـ ال تجكز لغير اهلل تعالى ( الخى

) قاؿ عيب ينسب إلييا عمى لفظيا فيي  ك ،الفطرة( الًخٍمقىةي )ك ،ىي الطبيعة التي ييخمؽ بيا اإلنساف
 .(6)كمعناه مكجكد مف أصؿ الخمقة كليس بعارض( ًخٍمًقيٌّ 

ف مكجكدة مف أصؿ إذان فالٌتشكىات الًخمقٌية ىي العيكب التي ييكلد بيا اإلنساف كتكك 
الخمقة كمف حيف الكالدة كليست بأمر عارض أك طارئ يطرأ عمى اإلنساف فيسبب لو الٌتشكىات 

 .كالعيكب 
 .الحقيقة االصطالحية للتشوىات الخلقية  : ثانياً  

مقٌية في الٌمغة أٌنيا تيعٌبر عف قيبح ؼ عمى حقيقة الٌتشٌكىات الخمف خبلؿ الٌتعرٌ  تبي فلقد 
كىذا  ،ٌنقص فييا كالعيكب التي ييكلد بيا اإلنساف عمى خبلؼ المعتاد مف الًخمقة الٌسميمةالًخمقة كال

، ففي االصطبلح الٌطبي  تيستخدـ الٌتشٌكىات الًخمقية كالخمىؿ يبعد عف الحقيقة االصطبلحية ليا ال
ة كالكظيفٌية الكالدٌم كالعيكب الًخمقٌية كمصطمحات مترادفة لكصؼ االضطرابات التركيبٌية كالسمككيٌ 

                                      
: كمي؛ كالفيٌ (كما بعدىا 4/535)المحكـ: كابف سٌيده؛ (كما بعدىا 7/25)تيذيب المغة: مٌ األزىر : انظر( (1

 ( .كما بعدىا 25/251)تاج العركس: ؛ كالٌزبيدم(246 -1/245)المصباح المنير
 ( .6)جزء مف اآلية: سكرة المؤمنكف( (2
 ( .كما بعدىا 25/251)تاج العركس: ؛ كالٌزبيدم(كما بعدىا 4/535)المحكـ: سٌيده ابف: انظر( (3
 ( .24)جزء مف اآلية : رسكرة الحش( (4
 ( .81)جزء مف اآلية : سكرة يس( (5
 ( .كما بعدىا 25/251)اج العركست: ؛ كالٌزبيدم(246 -1/245)المصباح المنير: الفٌيكمي: انظر ((6
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، كرٌبما يككف في ذلؾ شيء مف العمكمية (2) المكجكدة في الطفؿ المكلكد عند الكالدة (1)كاأليضية
كىذا ما سيأتي بيانو في  ثر تحديدان لمٌتشٌكىات الًخمقٌيةنحتاج معيا إلى أف نقؼى عمى معنىن أك

 . الفصؿ األكؿ بإذف اهلل 
 

 
 
 

                                      
: ، كالثانيآض فبلفه إلى أىمو أم رجع إلييـ الرجكع كالعكد فييقاؿ –األكؿ : األٍيضي في الٌمغة يأتي بمعنيٍيف ((1

كرة ، كأصؿ األٍيضً كتحٌكلو مف حالة إلى أيخرلكرة الشيء إلى شيء آخر صير  ، أٌما العكد كاستعير لمعنى الصٍيري
في االصطبلح فمعنى األٍيض ىك مجمكعة التفاعبلت الكيميائية التي تحدث في الخمية الحٌية لتحكيؿ الغذاء إلى 

عنييف المغكم كاالصطبلحي كاضحة ال سٌيما في ، كالعبلقة بيف المغذائيطاقة، كيطمؽ عميو أيضان التمثيؿ ال
تيذيب : األزىرم :؛ انظرخرل عٍبر تحكيؿ الغذاء إلى طاقةكىك الصيركرة كالٌتحٌكؿ مف حالة إلى أي -المعنى الثاني

المجٌمد /يض مادة أ)لساف العرب: ؛ كابف منظكر(1/164)معجـ مقاييس المغة: فارس ؛ كابف(99-12/98)المغة
 ( .102ص)عمـ الخميىة ، : ؛ شكارة (18/235)تاج العركس: لٌزبيدم؛ كا(190ص/األكؿ

 . (1/259)عمـ األجٌنة الطبيٌ : يكسؼ كالحمكد ( (2
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 .خلقية  أسباب التشوىات ال: المبحث الثاني
 

ىناؾ العديد مف العكامؿ المؤٌثرة كالتي تيسىب بي حدكثى التشكىات الًخمقٌية منيا أسباب عاٌمة 
أم بتفاعؿ العكامؿ البيئية  ،كمنيا ما يتعمؽ بيما معان  ،كىي ما يتعٌمؽ بالبيئة كما يتعٌمؽ بالكراثة

ناؾ أسبابه أخرل خاصةه حدث عنو بإيجازو في ىذا المبحث، كىكالكراثٌية معان كىذا الذم سأت
لجنيف كىي ما يرجع إلى األـٌ الحامؿ أك إلى جنينيا كىذه أيرجئ الحديث عنيا إلى اشٌكىاًت لت

 .الفصؿ التالي المرتبط باألجٌنة المشٌكىة 
 . األسباب البيئّية    :أوالً  

ف منذ زمفو بعيدو كاف معمكمان لدل الٌناس أٌف بعضى ظركؼ البيئة المحيطة مف الممكف أ
تقضي عمى األجٌنة أك أف تيسىب بى الٌتشٌكىاًت ليا كلـ يكٍف مجيكالن لدييـ أٌف تناكؿ بعض المكاٌد قد 

 . (1)يؤدم لئلجياض
 ،(2)مف مجمكع حاالت الٌتشٌكه%( 11)ف ع كلةئمسة المختمفة كتعتبر المؤثرات البيئيٌ 

 مراض المعدية كالمكاد الكيميائيةكتتنٌكع ىذه المؤثرات البيئية لعٌدة عكامؿ أبرزىا اإلشعاعات كاأل
 .كنقص بعض المكاد الحيكية 

حيث يمكف أف يؤدم تعرض الٌنساء الحكامؿ لئلشعاعات إلى إصابة األجٌنة بتشكُّىات   
مف تعريض النساء الحكامؿ لتمؾ األشعة حتى كمنذ أف تأٌكد ىذا األمر أصبح األطباء يمتنعكف 

 .(3)كلك كاف ذلؾ بجرعات منخفضة 
ييؤٌثر  مٌما قدلعكامؿ قد تيسب بي اإلصابة باألمراض المعدية،  تتعٌرض الٌنساء الحكامؿ قدك 

أف جعؿ الجنيف في قرار مكيف كىك الٌرحـ، ( )ة في األرحاـ ، لكٍف مف رحمة اهلل األجنٌ  عمى
ؾ فبل تصؿ إليو الكثير مف تمؾ العكامؿ الميسىب بىة لؤلمراض المعدية كالفيركسات كغيرىا، كذل

التي ىي مركز التبادؿ بيف األـ كجنينيا ك  ،كىك المشيمة ()لكجكد جدار حماية مف صنع اهلل 
باإلضافة إلى جياز المناعة في جسـ األـ، كمع ذلؾ كم و  ،فيمنع كصكؿ تمؾ العكامؿ إلى الجنيف

يا خبلؿ ثبت طبٌيٌا أٌف إصابة الٌنساء الحكامؿ بعدكل معٌينة قد يفضي إلى مركر فيركس أك بكتير 
ـٌ انتقاؿ العدكل أك المرض ل ، مٌما يؤدم إلى أضرارو كخيمةو تؤٌثر عمى نمك مجنيفالمشيمة كمف ث

                                      
بحث منشكر في مجٌمة المجمع ( 317ص/العدد الرابع)الجنيف المشٌكه أسبابو كتشخيصو كأحكامو: البار: انظر( (1

  .ي التابع لرابطة العالـ اإلسبلميالفقيي اإلسبلم
  .المصدر السابؽ( (2
  (.127ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: قارم كجبر( (3
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أعضاء الجنيف كتىتىسب ب في بعض الٌتشكىات الخمقٌية، كقد تككف ىذه الٌتشكىات خطيرة جدا بحيث 
كعيكب في أعضاء  تؤدم إلى كفاة الجنيف قبؿ الكالدة أك بعدىا مباشرةن أك أف يصاب بتشٌكىاتو 

 .( 1)مختمفة مف جسده مٌما يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياتو العممية 
شائعان  استخداميا أصبح ، فقداستخداـ المكاد الكيميائية كالعقاقيركمف األسباب البيئية   

لدل المجتمعات المعاصرة نظران ألىميتيا الكبيرة، فيي تيشكؿ حاجةن أك ضركرةن لكثير مف الناس 
، كقد ثبت طبٌيان أٌف عددان مف تمؾ منيا المشركع كمنيا الغير مشركع أك الستخداماتو أخرللمعبلج 

المكاد كالعقاقير ييسبب الٌتشٌكىات الًخٍمقية مع أٌنو يصعب إعطاء تقييـ دقيؽ لتأثير العقاقير عمى 
كرة األـ فقط راسات يعتمد بشكؿ أساسي فقط عمى ذامف الدٌ  ٌنة كذلؾ يرجع أكال إلى أٌف كثيران األج

ـٌ إٌف الٌنساء الحكامؿ يستخدمف العدي ، لكٌف عدد المكاد كاألدكية د مف األدكية كالمكاد الكيميائيةث
 .(2)التي تيسب ب الٌتشكىات الجنينية في تزايدو مستمر

كالتدخيف، حيث تعتبر الكحكؿ أكثر المكاد ( الكحكؿ)الخمكرف األمثمة عمى تمؾ المكاد كم
فالكحكؿ ليا تأثيرات مباشرة عمى األجٌنة كتؤدم إلى تشٌكىات  ،ٌتشكه انتشاران في الغربالميسىب بىة لم

متعددة إذا كانت الٌنساء الحكامؿ يتعاطٍيف تمؾ المحرمات في فترة الحمؿ بؿ إٌنو قد سيٌجمت 
حاالت مصابة بالٌتشكه ألطفاؿ لـ تتعاطى أٌمياتيـ الخمر في فترة الحمؿ لككنيٌف مدمناتو قبؿ 

لؾ، كنتيجة لمتدخيف تتزايد حاالت اإلجياض التمقائي كمكت األجٌنة كنقص الٌنمك كضمكر ذ
األعضاء، ككذلؾ المكاد المخدرة بشتى أنكاعيا كالتي أصبح معركفان مدل تأثيراتيا الخطيرة عمى 

 .(3)نمك األجنة كدكرىا في حدكث العيكب الخمقٌية 
 .األسباب الوراثّية    :ثانياً  

% 30اب الكراثٌية أىـٌ العكامؿ المؤٌدية لمٌتشكىات الخمقٌية كيرجع إلييا مف عتبر األسبتي 
فمعظـ الٌتشكىات تحدث في مراحؿ مبكرة مف تككيف الجنيف بؿ  ،مف نسب الٌتشكىات% 40إلى 

إٌنيا قد تحدث قبؿ تككينو، لكف بفضؿ اهلل كرحمتو فإٌف معظـ حاالت الٌتشكه الٌناتجة عف أسباب 
 .(4) جياضيا بشكؿ تمقائيكراثٌية يتـ إ

                                      
مدخؿ إلى الكراثة البشرية : جبر؛ قارم ك (كما بعدىا1/264)عمـ األجٌنة الٌطبي: كيكسؼالحمكد : انظر( (1
 (.321ص)الجنيف الميشىٌكه: ؛ كالبار(126ص)

 ( .128 –127ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: قارم ك جبر ((2
 ( .1/275)عمـ األجٌنة الٌطبي: الحمكد ك يكسؼ :انظر ((3
 ( .377ص)الجنيف المشٌكه: البار ((4
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أك ( الكركمكسكمات)قٌية قد تككف مرتبطةن بالصبغٌياتالعيكب الخمذلؾ أٌف 
التي تشٌكؿ المادة الكراثٌية داخؿ الخمٌية، لذلؾ قد تككف العيكب الخمقٌية أك ( الجينات)مكٌرثاتال

 .في الجينات  حٌتى بعض األمراض ناتجة عف أسباب كراثٌية تتعٌمؽ بخمؿو في الكركمكسكمات أك
لكف لنتصٌكر اآللٌية التي يمكف أف يصاب الجنيف عف طريقيا بالعيكب الخمقٌية التي ترجع إلى 
أسبابو كراثٌية البٌد أٍف نشير باختصارو إلى مفيكـ الكراثة كآلٌية انتقاؿ الصفات الكراثٌية عبر 

 .األجياؿ 
 .مفيوم الوراثة . أ

بكسر العيف ( كًرث)ىي مصدر الفعؿ  (1)مغةالكراثة في ال  :مفيوم الوراثة في المغة
كقد ( يًرث)كالمستقبؿ ( كًرث)كىك أحد األفعاؿ الكاردة بالكسر في ماضييا كمضارعيا فالماضي 

تضادىما سقطت الكاك مف المستقبؿ لكقكعيا بيف ياء ككسرة كىما حرفاف متجانساف كالكاك 
ٍرثان ، فيقاؿ كًرث يًرث ًكٍرثان ككً فحذفت الكتنافيما إٌياىا  كأكرث –األلؼ منقمبة مف الكاك  –راثةن كا 

كىك الباقي الٌدائـ بعد فناء  ))صفة مف صفات اهلل ( الكاًرث)، كالمٌيت كاًرثو مالىو أم تركو لو
الخمؽ كىك يرث األرض كمف عمييا كىك خير الكارثيف أم الباقي بعد فناء الخمؽ فيرجع الممؾ 

   .(2) ژ    يت  جث   مث  ىث  ىتجت  حت  خت  متژ    يقكؿ تعالىإليو 
لميراث في الماؿ كاإلرث كالًميراث ىك ما كيرث كقيؿ أٌف الًكرث كا كالٌتراث كاإلٍرث كالًكٍرث

األشياء المعنكية كالعمـ  ، فالكراثة كما تشمؿ األشياء الحسٌية كالمادٌية تشمؿ كذلؾفي الحسب
  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇژ  ()كالحكمة كغيرىا كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى في قٌصة زكرٌيا 

 (4)(..ثشر األنبياء ال نيكر إٌنا مع) :()كالعمـ لقكؿ الٌنبي  فقد أراد النبٌكة، (3)  ژڍ  ڍ  ڌ    
ألٌنو لك كاف الماؿ ىك  فالمقصكد أيضان الٌنبكة،  (5) ژ ڄڦ  ڦ  ڦژ ككذلؾ في قكلو تعالى 

                                      
المصباح : ؛ الفٌيكمي(كمابعدىا10/210)المحكـ: ؛ ابف سي ًده(6/105)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس ((1

 ( . كما بعدىا379ص/5ج/مادة كرث)تاج العركس: ؛ الٌزبيدم(2/901)المنير،
 ( .180)اآلية: رة آؿ عمرافسك  ((2
 ( .6)اآلية: سكرة مريـ ((3
سناده صحيح؛ انظر نفس المصدر( 9972ح/47ص/16ج)مسند اإلماـ أحمد: ركاه اإلماـ أحمد ((4  .كا 
 ( .16)اآلية: سكرة الٌنمؿ ((5
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كمعنى ؛ يء أم أعقبو إٌياهكأكرثو الش، (1)دكف إخكتو ((المراد لما اختص بذلؾ سميماف 
 . (2)" انتقاؿ الشيء مف شخص إلى آخر بسببو أك نسب" الميراث أك الكراثة

 : مفيوم الوراثة في االصطالح    
انتقاؿ الصفات الكراثية عبر األجياؿ مف خبلؿ المادة " الكراثة ىي عبارة عفإٌف            

 .(3)"الكراثية
كلة عف نقؿ الٌصفات و أٌف الماٌدة الكراثٌية ىي المسؤ نا مف خبللكمفيكـ الكراثة الٌسابؽ الذم عرف

ٍف باختصارو عف طبيعتيا كتركيبيا   .كدكرىا في نقؿ الٌصفات الكراثٌيةالكراثٌية يدفع لمحديث كا 
 . تركيب المادة الوراثي ة . ب

كيب يتكٌكف جسـ اإلنساف مف كحدة بنائية تيسٌمى الخمٌية كىي األساس الذم ييبنى عميو تر   
عة تركيبيا الكائنات الحٌية، كقد تمٌكف العمماء مف خبلؿ دراستيـ لمخمٌية مف الكصكؿ إلى طبي

 . كفيـ كظائؼ مكٌكناتيا
كالمادة الكراثية التي تتحكـ في صفات اإلنساف مختزنة داخؿ نكاة الخمٌية، كىي أكبر 

تعد مركز المعمكمات الكراثٌية، ألٌف النكاة  ،مككنات الخمٌية كأىميا كىي ما يعنينا في ىذا السياؽ
 كىي التي تسيطر كتكجو كاٌفة الفعاليات الحيكية داخؿ الخمٌية كتشرؼ عمى كامؿ أنشطة الخمٌية
لذلؾ تعتبر مركز قيادة الخمٌية فبدكف كجكد النكاة ال تستطيع الخمية التكاثر كال حتى االستمرار في 

 .(4)الحياة إاٌل يسيران 
النكاة ىك الكركماتيف كيظير عمى شكؿ خيكط أك أشرطة ممتفة  كالجزء األىـ مف أجزاء

المرتبط بالبركتينات القاعدية كىك الحامؿ ( DNA)مف الحمض النككم منقكص األكسجيف 
الرئيس لممعمكمات الكراثية كما أٌنو أساس حياة الخمٌية كالمحرؾ لكؿ ما يحدث داخميا مف عمميات 

                                      
 الجامع ألحكاـ: القرطبي؛ (312-4/311)معاني القرآف: ٌحاس؛ النٌ (2/3)تفسير القرآف: الصنعاني ((1

: ؛ الٌشنقيطي(9/215)تفسير القرآف العظيـ: ؛ ابف كثير(21/185)التفسير الكبير: الفخر الٌرازم( 11/73)القرآف
 ( .كما بعدىا 4/260)أضكاء البياف

 .(6/105)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس ((2
اليندسة الكراثٌية كعمـ أساسٌيات بيكلكجيا الخمٌية ك : ؛ أبك عٌساؼ(180ص)الكراثة كاإلنساف: الربيعي: انظر ((3

أساسيات عمـ : ؛ سيتكت كآخركف(22ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: ؛ قارم كجبر(117ص)الجنيف
 (.12-11ص)الكراثة

أساسيات بيكلكجيا الخمٌية : ؛ أبك عساؼ(كما بعدىا 41ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: قارم كجبر: انظر ((4
اليندسة : ؛ عبد اهلل( كما بعدىا 163ص)عمـ الخمٌية: ؛ شكارة(ابعدىاكم 45ص)كاليندسة الكراثٌية كعمـ الجنيف

 .(كما بعدىا 87ص)في القرآف الكريـالكراثٌية 
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ة عمى شكؿ أجساـ تسمى الكركمكسكمات أك الصبغيات كىذا الحمض يتكاجد داخؿ نكاة الخميٌ 
كالتي بدكرىا تحمؿ الصفات الكراثية التي تنتقؿ مف جيؿ آلخر عف طريؽ الجينات الكراثية التي 
تشٌكؿ جزءان مف الكركمكسكمات، كالجينات ىي كحدات افتراضية تكجد عمى الكركمكسكمات كالتي 

 . (1)لة عف نقؿ كتككيف صفات معينة في جسـ اإلنسافتنتقؿ مف اآلباء إلى األبناء كىي المسئك 
( DNA)كاألسرار الكراثية تكمف في الجينات التي ىي جزء مف الحامض النككم 

المكجكد في الكركمكسكمات، كالجينات أك المكرثات ىي عبارة عف مجمكعة كبيرة مف القكاعد 
( DNA)لريبي منزكع األكسجيف النيتركجينية مرتبة ترتيبا معينان صمف سمسمة الحمض النككم ا
 .(2)كىي تحمؿ كؿ المعمكمات الكراثية التي تحٌدد صفات اإلنساف 

كركمكسكمان ( 46)كقد تكصمت االكتشافات الطبٌية إلى أٌف نكاة خمية اإلنساف تحكم 
 فزكجان مف الكركمكسكمات منيا زكج فقط ىك المسئكؿ ع( 23)مرتبة عمى ىيئة أزكاج تبمغ 

 :(3)مانساف مف حيث الذككرة كاألنكثة فالكركمكسكمات تنقسـ إلى قسميف ىتحديد نكع اإل
 . زكج ( 22)كركمكسـك أم ( 44)الكركمكسكمات الجسدية كىي  :الول        
الكركمكسكمات الجنسية كىي زكج كاحد أم كركمكسكميف فقط كالتي يرمز ليا : والثاني        

مذكرية كىي المسئكلة عف تحديد الجنس ، كاستنادان لذلؾ ل (xy) لؤلنثكية أك (xx)دكمان بالرمز 
( 44)زكج مف الكركمكسكمات الجسدية أم ( 22)يككف التركيب الكراثي لؤلنثى عبارة عف 
( 46)ليصبح المجمكع ( xx+44)كييرمز ليا بالرمزكركمكسكـ جسدم كزكج كاحد جنسي 

بالٌنسبة لمتركيب الكراثي لمٌذكر فيك  ، أٌمادد كركمكسكمات نكاة خمية اإلنسافكركمكسكمان كىك ع
كركمكسـك جسدم باإلضافة إلى زكجو كاحدو مف ( 44)أمزكج مف الكركمكسكمت الجسدية ( 22)

( 46)كالمجمكع بالتأكيد ( xy+44)الكركمكسكمات الجنسية كيرمز لمتركيب الكراثي لمذكر بالرمز 
 .كركمكسكمان 

مكسكمات عف أبكيو معان فنصؼ الكركمكسكمات تأتي كيرث اإلنساف ىذا العدد مف الكرك         
مف األـ كنصفيا اآلخر مف األب عبر عممٌية التكاثر الجنسي كىنا يكمف المفتاح لفيـ أثر 
العكامؿ الكراثٌية في الٌتشٌكىات الًخمقٌية ، ذلؾ أٌف الخبليا الجنسية في خصية الذكر أك في مبيض 

                                      
أساسيات بيكلكجيا الخمٌية : ؛ أبك عساؼ(كما بعدىا 21ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: قارم كجبر: انظر ((1

 .(كما بعدىا 80ك11ص)ليا كما عميياالكراثة ما : ؛ العريض(دىاكمابع 86ص)كاليندسة الكراثٌية كعمـ الجنيف
 .المصادر السابقة : انظر ((2
 76ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: ؛ قارم،جبر(كما بعدىا 1/87)عمـ األجٌنة الطبي: الحمكد، يكسؼ: انظر ((3

الفقيي  البصمة الكراثية مف منظكر الفقو اإلسبلمي، بحث ضمف مجمة المجمع: ؛ القرة داغي(كما بعدىا
 (.370ص)الجنيف المشكه: ؛ البار(37ص/16العدد )االسبلمي 
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) كالٌنطؼ األنثكية ( الحيكانات المنكية)الذكرٌية المرأة في سبيؿ الكصكؿ لتككيف الٌنطؼ 
تنقسـ ىذه الخبليا الجنسية انقسامان ييعرؼ باالنقساـ االختزالي األمر الذم ينتج عنو ( البييضات

اختزاؿ أك تنصيؼ عدد الكركمكسكمات داخؿ الٌنطؼ سكاء كانت ذكريةن أـ أنثكيةن فتصبح حاممةن 
يا زكجيةن أك ثنائيةن كما أكضحت سابقان ليصبح عدد لكركمكسكمات أحادية بدالن مف ككن

كركمكسكمان بدالن مف ( 23)الكركمكسكمات في الٌنطؼ الحيكانات المنكية أك البييضات ىك 
؛ كنتيجةن ليذا االنقساـ االختزالي لمخبليا الجنسية في خصية الذكر أك مبيض األنثى تنتج (46)

كركمكسـك جسدم باإلضافة إلى كاحد جنسي،  (22)كركمكسكمان منيا ( 23)الٌنطؼ حاممةن 
( y+22)أك(  x+22)كتككف الصيغة الكراثية لمٌنطؼ الذكرية الناتجة عمى نكعيف أٌما أف تككف 

باإلضافة إلى كركمكسـك ( 22)كىذا يعني أٌف الكركمكسكمات في الٌنطؼ الذكرية أٌما أف تككف 
 . (1)كرمباإلضافة إلى كركمكسـك جنسي ذ( 22)جنسي أنثكم أك 

( 23)أٌما بالٌنسبة لمخبليا الجنسية في مبيض االنثى فإنيا تنتج بييضات تحتكم عمى 
كركمكسكـ جسدم باإلضافة إلى ( 22)أم (  x+22)كركمكسكمان كتككف الصيغة الكراثية ليا 

كركمكسكـ جنسي أنثكم عمى نكع كاحد فقط، كعند حدكث عممية اإلخصاب يمتقي الحيكاف 
كركمكسكمان بالبييضة التي تحكم عمى عدد مماثؿ مف الكركمكسكمات ( 23)حمؿ المنكم الذم ي

نصفيا مف األب ( 46)لتككيف ما يعرؼ بالبلقحة أك الزيجكت فيككف عدد الكركمكسكمات فييا 
كاآلخر مف األـ فيأتي المكلكد يحمؿ نمط كراثي جديد ليس نسخة مف أبكيو كال يشبو كبلن منيما 

ما مف بعض الكجكه نتيجة النقساـ الكركمكسكمات في خبلياىما الجنسية مف كؿ كجو بؿ يشبيي
ثـ اتحاد نطفيما معان ليتككف الجنيف مف مزيج مف الكركمكسكمات التي تعطيو استقبللية عف 
أبكيو فيككف لديو خميط فريد مف الجينات التي كرث نصفيا مف أبيو كنصفيا اآلخر مف أٌمو 

، كقد عٌبر القرآف الكريـ عف لنكع لكف يمتمؾ صفات خاصة كمميزةاكبالتالي سيتكلد فرد مف نفس 
ذا يمٌثؿ كى، (2) ژ  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئژ  (): لوذلؾ بقك 

، لكٍف قد تحدث التشكىات أك العيكب نتيجة لخمؿ في تركيب الحالة السكٌية لئلنساف
ممية االنقساـ أك قبميا أك عند الكركمكسكمات أك عددىا أك نتيجة لجينات معٌينة أثناء ع

اإلخصاب فتتككف البلقحة كبيا خمؿ في الكركمكسكمات مٌما يسبب تشكىات خمقية شديدة لكف 

                                      
 86ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: ؛ قارم ،جبر(كما بعدىا 1/91)عمـ األجٌنة الطبي: الحمكد، يكسؼ:انظر ((1

 ( . كما بعدىا 
 .(2)اآلية: سكرة اإلنساف  ((2
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أٌف معظـ األجٌنة المصابة بتشكىات شديدة نتيجة لخمؿو في ) )مف سعة رحمة اهلل
 . (1)في األشير األكلى لمحمؿ الكركمكسكمات تجيض تمقائيان 

                                      
: ؛ قارم كجبر(كما بعدىا 10ص)ة ما ليا كما عميياالكراث: ؛ كالعريض(393ص)الجنيف المشكه: البار: انظر ((1

 (.كما بعدىا 77ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية



ٍّح   : انفصم انتًٍٓذي                                  ادلثحج انخانج  إَٔاع انّتشْٕاخ اخلهق
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 .أنواع الّتشوىات الِخلقّية  : المبحث الثالث
 

ٌف إعرضان مكجزان، حيث  العيكب الخمقيةأك كاع الت شكىات في ىذا المبحث سأعرض أن
لذلؾ قد يىٍصعيب حصرىا، كقد رأيت أف أتحٌدث عف تمؾ األنكاع  ىناؾ أنكاع متعٌددة لتمؾ العيكب

 :في نقطتيف كالتالي
 . الصبغي ة أو الكروموسومي ةالتشوىات  :أوال

ذكرت في المبحث السابؽ أٌف خمٌية اإلنساف تحكم ستة كأربعيف كركمكسكمان يرثيا عف أبكيو 
عبر عممية اإلخصاب، لكف قد تؤدم االختبلالت في عدد الكركمكسكمات أك تركيبيا إلى كالدة 
إنساف مصاب بتشكىات شديدة قد ال تستمر معيا حياتو غالبان أك قد يجيض الجنيف المصاب 

كذلؾ نتيجة لنقص أك زيادة في عدد الكركمكسكمات أك تركيبو أثناء عممية اإلخصاب عف  ،ن تمقائيا
نقساـ االختزالي التي أشرت إلييا قد ية مع البكيضات، فأثناء عممية االطريؽ اتحاد الحيكانات المنك 

تتككف حيكانات منكية أك بكيضات بيا نقص أك زيادة في عدد الكركمكسكمات فإذا تمت عممية 
خصاب يكلد إنساف يحمؿ زيادة أك نقص في عدد الكركمكسكمات، كقد يكمف الخمؿ في تركيب اإل

 .(1) الكركمكسكمات كليس في العدد حيث يككف العدد سميما لكف يطرأ الخمؿ عمى طبيعة تركيبيا
كالشٌؾ أٌف حاالت االختبلالت الصبغٌية قميمة الحدكث إاٌل أٌنيا تسبب تشكىات في الصفات 

 .ت كحاالت اإلسقاط المبكر لؤلجٌنةة لممصاب كقد تسبب الكثير مف األمراض كالعاىاالخارجيٌ 
قد تككف الٌتشكىات الخمقٌية ناتجة عف عيكب في الجينات التي ىي جزء مف ك 

الكركمكسكمات فكؿ زكج مف الكركمكسكمات يحتكم عمى العديد مف الجينات كالتي ىي مسئكلة 
مو كلكنو كاألمراض الكراثية التي يحمميا أك مف الممكف أف عف تحديد صفات اإلنساف مف حيث شك

 . (2)يصاب بيا كغير ذلؾ

 :  (3)قسميف كغالبان ما ترتبط األمراض الكراثية بالعيكب الًخمقية كتنقسـ األمراض الكراثٌية إلى
فإذا كاف أحد الكالديف لديو عيب خمقي فإف ذلؾ يكفي النتقاؿ  :أمراض كراثية سائدة: األكؿ
 %( .50)مراض إلى األبناء باحتماؿ تصؿ نسبتو إلى األ

                                      
جنيف ال: البار ؛(كمابعدىا313ص)ك(كما بعدىا 98ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: جبر،قارم: انظر ((1

 ( .كما بعدىا 46ص)الكراثة ما ليا كما عمييا: ؛ العريض(كما بعدىا 393ص)المشكه
 ( .كما بعدىا 261ص)ك (كما بعدىا 100ص)الكراثة ما ليا كما عمييا: العريض: نظرا ((2
 .المصدر السابؽ  :انظر ((3
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كىذا النكع مف األمراض كالعيكب ال ينتقؿ إلى األبناء إاٌل في حالة  :أمراض كراثية متنحية: الثاني
 .كجكد عامميف كراثييف لممرض أحدىما مف األـ كاآلخر مف األب 

 .جة عن عوامل متعد دةالتشوىات النات :ثانياً 
 :سـ مف التشكىات إلىكيتنكع ىذا الق

حيث يحدث اختبلؿ كٌمي أك جزئي في تركيب تشكىات أثناء عممٌية تككيف األعضاء،  .1
العضك نتيجة لعكامؿ متعٌددة، قد تككف بيئية أك كراثية أك نتيجة لتفاعؿ العكامؿ الكراثية مع 

 .(1)العكامؿ البيئية
مادية خارجٌية، كتعٌرض  تشكىات في شكؿ األعضاء نتيجة لعكامؿ ميكانيكية أم لمؤثرات .2

 .(2)المرأة الحامؿ لحادث
 
 
 

                                      
 (.1/260)عمـ األجٌنة: الحمكد كيكسؼ: انظر ((1
 (.262ص)المصدر السابؽ ((2
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 األولالفصل 
ػ

ح يف انفقّ اإلعاليً  . األحكاو ادُلتعهِّقح تاألِرَُّح ادُلشََّْٕ
 
 

 .هباحث  وفٍو مخست

 

 . حقٍقح اجلُني ٔأطٕاسِ: ادلثحج األٔل 
 . حقٍقح تشْٕاخ اجلُني ٔأعثاتٓا ٔأقغايٓا:  ادلثحج انخاًَ 

 . ادلٕقف انششعً يٍ األرُح ادلشْٕح:   ادلثحج انخانج
 .إرٓاض األرُّح ادلشْٕح ٔاَحاس ادلرتتثح عهٍّ : ادلثحج انشاتع 

 .إَعاػ األطفال اخلُذَّد : ادلثحج اخلايظ 
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 .حقيقة الجنين وأطواره  / المبحث األول  
         
التي  كالمراحؿ كاألطكار ،غة كاالصطبلحسأتكٌمـ في ىذا المبحث عف حقيقة الجنيف في المٌ         

 . يمٌر بيا الجنيف داخؿ الٌرحـ، كسأختمو بالحديث عف مسألة تكقيت نفخ الٌركح
 .الجنين في الم غة حقيقة : أوالً        
 عمى الخفاء كاالستتار، فجىف   كالتي تدؿُّ  ،(جنف)مأخكذة مف مادة إٌف كممة الجنيف في المغة         
ٌنان إذا الشيءى  ٌنو جى ٌف عنؾ، كقد جاء في قكؿ تر عسي  شيءو  ككؿُّ ستره،  يجي ڤ   ژ      ():اهللنؾ فقد جي

نىف لستره الميت، ك ، كيق(2)أم تغٌشاه كستره بظبلمو (1)  ژ  ڤ  ڦ  ڦ ما ييكارم كيحمي اؿ لمقبر الجى
ن ة مف السبلح ٌنة ،الجي عف () كمنو ما جاء في الحديث عف معاذ بف جبؿ ،ككيؿُّ ما يقي فيك جي

ٌنة ) :قاؿ( )النبي  تاره اف إٌما الستنى أم يقي صاحبو مف الشيكات، كييقاؿ لمقمب الجى  (3)(الصكـ جي
سيٌمكا بيذا االسـ الستتارىـ كاختفائيـ عف  ف  أك لكعيو األشياء كضٌمو ليا، كما أٌف الجً في الٌصدر 

 . (4)، ككيؿُّ مستكر جنيفاألبصار
 (5)"كالجمع أًجن ة أك أٍجنيف بإظيار التضعيؼ ،الستتاره فيو ف أم والكلد ما داـ في بط"كالجنيف         

   . (6)ژ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ : ()قاؿ 
    . االصطالحالجنين في حقيقة : ثانياً        
 .(7)(الكلد ما داـ في الرحـ) مف الحنفية بأنو ابديفعابف فو عرٌ        
ٍمًقو)كبلمو أٌف الجنيف  أٌما اإلماـ الكاسانيُّ فييفيـ مف        ٍمقيو أك بعض خى  . (8)(ىك ما استباف خى

 

                                      
 ( .76)اآلية: سكرة األنعاـ ((1
 (.6/97)تفسير القرآف العظيـ: ؛ ابف كثير(2/449)معاني القرآف: ؛ الٌنحاس(7/198)ركح المعاني: األلكسي ((2
؛ صٌححو (2616ح/590ص()8باب ما جاء في حرمة الٌصبلة /41كتاب اإليماف )سنف الترمذم: ركاه الٌترمذم ((3

 .نفس المصدر : الشيخ األلباني؛ انظر
: ؛ الفيُّػػػػكميٌ (كمػػػػا بعػػػػدىا701ص()جػػػػنف/مػػػػادة)لسػػػػاف العػػػػرب: ؛ ابػػػػف منظػػػػكر(219-7/211)الميحكػػػػـ: ابػػػػف سػػػػي ده ((4

 ( .1/154)المصباح المنير
 (فجػػن مػػادة)العػػركس تػػاج  :؛ الٌزبيػػدم(كمابعػػدىا1/307)يايػػةالنٌ :ابػػف األثيػػر ؛(219-7/211)حكػػـالمي : دهابػػف سػػيٌ  ((5
(34/364. ) 

 ( .32)اآلية: سكرة الٌنجـ ((6
 ( .10/250)رٌد المحتار: ابف عابديف ((7
 ( .10/480)بدائع الصنائع: الكاساني ((8
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     .(1)كذلؾ عند حديثو عف الغيٌرة التي تجب بالجناية عمى الجنيف
ًمـ أٌنو          (2)حمؿه بصرؼ الٌنظر عف مراحؿ تخٌمقوكعند المالكية يطمؽ الجنيف عمى كؿ ما عي

 .(3)إذا صيب  عميو الماء الحار لـ يذب كىي الٌدـ المجتمع الذم ،حتى كلك كاف عمقةن 
أف يفارؽ المضغة  كنقؿ الماكردم عف اإلماـ الشافعي أٌف أقؿ ما يككف بو الجنيف جنينان         

 .(4) قة حتى يتبيف منو شيء مف خمؽ آدميكالعم
فيو  ما ظيرت فيو صكرة آدمي أك لـ تظير) ىك الٌنككم أٌف الجنيفكاإلماـ  الحنابمة كذكر        

 .(5) (الخبرة أٌف فيو صكرة خفٌية آلدميصكرة آدمي كلكف شيد أىؿ 
 .الباحث  استنتاج       
 تختمؼ كتتفاكت في تحديد كجدت أٌنيا ،التي أكردىا الفقياء الٌسابقة التعريفات في بعد الٌنظر        

 ، متفاكتة كأطكاره  مراحؿه  فيي ،الرحـ في ياب كاألطكار التي يمرٌ  مراحؿ تخٌمقو باعتبارمفيكـ الجنيف 
كىناؾ مف اشترط أف يستبيف منو خمؽ إنساف أك  ،الحمؿ ما داـ في الرحـ مطمؽأٌنو  فيناؾ مف اعتبر

يتجاكز  أفكىناؾ مف اشترط فيو  بعضو أك أف يشيد الثٌقات مف أىؿ الخبرة بأنو بداية خمؽ إنساف،
  . مرحمتي المضغة كالعمقة

ب عمى تحديد مفيكـ الجنيف في حالة الجناية عميو ترتٌ األثر المي بسبب ىذا االختبلؼ كاف ك         
فكاف الخبلؼ في تحديد مفيـك الجنيف باعتبار  ،الجنيف ب عمييا مف ثبكت الغير ة كىي ديةي كما يترتٌ 
فالجنيف كىذا ال ييخًرج المعنى االصطبلحي لمجنيف عف المعنى المغكم  ،ية بالجناية عميوثبكت الدٌ 
ىذا التعريؼ  ألفٌ  عف مراحؿ تطٌكرهبصرؼ الٌنظر  ،(6)(حمؿ المرأة ما داـ في بطنيا)فعبارة ع

     . ر الجنيف في الرحـجميع مراحؿ تطكٌ  يىٍصديؽ عمى
 

                                      
البياض كىي أٌكؿي كؿ  شيء، فغير ة الشير أكلو كغير ة األسناف أكليا كبياضيا كىكذا، كالمراد ىنا العبد أك : الغير ة ((1

؛ كابف (382-381ص/4ج/كتاب الغيف)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس: األمة كىي دية الجنيف إذا سقط مٌيتا؛ انظر
 ؛(11/176)شرح صحيح مسمـ: ؛ الٌنككم(8/550)شرح صحيح البخارم: ؛ ابف بٌطاؿ(362-5/361)الميحكـ: سي ده

 ( .4/666)تحفة األحكذم: المباركفكرم
حاشػػػػػػيتو عمػػػػػػى الشػػػػػػرح : ؛ الٌدسػػػػػػكقي(2/323)الفكاكػػػػػػو الػػػػػػٌدكاني: ؛ الٌنٍفػػػػػػراكم(2/627)الػػػػػػذخيرة: الًقرىافػػػػػػي: انظػػػػػػر ((2

 ( .4/36)شرح المكطأ: ؛ الزرقاني(4/268)الكبير
 ( .2/627)يجة شرح التحفةالب: الٌتسكلي ((3
 ( .12/385)الحاكم الكبير: الماكردم ((4
 ( .7/219)ركضة الطالبيف: ؛ النككم(11/513)المغني مع الشرح الكبير: مكٌفؽ الٌديف ابف قيدىامة ((5
ر ((6 جى  ( .12/247)فتح البارم: ابف حى
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 .داخل الر حم  أطوار الجنين: ثالثاً        
تمؾ معرفة ألف ٌ  ،إٌف مف األىمٌية بمكاف معرفة األطكار التي يمٌر بيا الجنيف داخؿ الٌرحـ        
مٌكف الفقياء كالمجتيديف مف الكقكؼ عمى األحكاـ تي  كما يحدث لمجنيف فييا مف تطٌكرات المراحؿ
ة الكاردة كفي ضكء ما تكصؿ إليو مف خبلؿ الٌنصكص الشرعيٌ كذلؾ  ،تمؾ المراحؿب المرتبطةالفقيية 

  .في ىذا المجاؿ  ٌطكر العمميٌ الت
كالتي بٌينت  ،ةكفي السٌنة النبكيٌ  القرآف الكريـالكاردة في  رعٌيةالش الٌنصكصالعديد مف كىناؾ         

 ،داخؿ الٌرحـ الجنيف كأعطتنا صكرة متكاممة عٌما يحدث لو مف تطٌكراتو ؽ مُّ خى تى  مراحؿ بشكؿو كاضحو 
في القرف كلـ يصؿ عمـ األجٌنة الحديث إلى تمؾ الحقائؽ إاٌل  ،قبؿ أف ينشأ عمـ األجٌنة بعٌدة قركف

كمف تمؾ (1)التي مٌكنت العمماء مف متابعة تطكرات الجنيف ةفقط بعد اكتشاؼ الكسائؿ الحديث الماضي
 :الٌنصكص ما يمي

أٌف  أم؛ (2) ژ ڤٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ    ():اهلليقكؿ  .1
 ،ثـٌ عمقة ،يككف أكالن نطفةحيث  ،بعد طكر مراحؿ طكران عٌدة اإلنساف ينمك داخؿ الٌرحـ في 

ـٌ م ـٌ تي  ،حـ كالعصب كالعركؽضغة ثـ يخمؽ اهلل بعد ذلؾ العظاـ كالمٌ ث نفخ فيو الٌركح فيصبح ث
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ      ():في قكلو كقد جاء كصؼ تمؾ األطكار مفصبلن  ،(3)خمقان آخر

ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

﮹   ﮵ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴ ﮸     (4)ژ ﮶  ﮷  
ـٍ ييٍجمىعي ) :قىاؿى ( )عف النبي()عبد اهلل بف مسعكد الحديث الذم ركاهجاء في ك  .2 دىكي ًإف  أىحى

مىقىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ا ثيـ  يىكيكفي عى ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمن ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيم  ثيـ  يىٍبعىثي  ،ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ،خى
مىكنا فىيي  شىًقيٌّ أىٍك سىًعيده ثيـ  ييٍنفىخي ًفيًو  ،ٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو الم وي مى مىوي كى ًرٍزقىوي كىأىجى مىوي كى ييقىاؿي لىوي اٍكتيٍب عىمى كى

كحي   . (5)( الرُّ

 
 
 

                                      
 ( .33ص)إعجاز آيات القرآف في بياف خمؽ اإلنساف: فٌياض: انظر ((1
 ( .6)جزء مف اآلية: سكرة الٌزمر ((2
 ( .23/333)التحرير كالتنكير: ؛ ابف عاشكر(12/114)تفسير القرآف العظيـ: ابف كثير: انظر ((3
 ( .14-12)اآليات: سكرة المؤمنكف ((4
 (.3208ح/111ص/4ج)،(باب ذكر المبلئكة/ كتاب بدء الخمؽ)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((5
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عجازو ميذىميف كغيرىا ع تمؾ الٌنصكصبُّ تى مف خبلؿ تى ك           كالتي فصمت عمى نحكو دقيؽو بإيجازو كا 
 :عمى الٌنحك التالينجد أٌف تمؾ األطكار  في األرحاـأطكار األجٌنة 

 .ة فى طٍ مرحمة النُّ  .1
  .(1)(رثي أك كى  الماء الٌصافي قؿ  )ة في الٌمغة ىي فى طٍ النُّ 

 : (2)ىي التالية ثبلثةفتأتي عمى معافو االصطبلح أٌما في 
كذلؾ في  ،ة في ماء الٌرجؿكيٌ طفة عمى الحيكانات المنطمؽ النُّ تي النُّطفة الميذٌكرة حيث  :لالو           

 .  (3) ژ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ژ ():قكلو 
 .ضة المرأة التي يفرزىا المبيض يٍ كى بي  ة كىيثى طفة المؤن  النُّ  :الث اني         
فالمىٍشجي في الٌمغة ىك الخمط، (4)أم األخبلط النُّطفة األمشاج: الث الث         

 النُّطفة األمشاجك  ،(5)
نة رة النُّ عبا كىذه أكلى مراحؿ تخٌمؽ  ،المرأة بماءالرجؿ  ماءمف اختبلط قيح مٍ بعد التٌ طفة المتكك 

    ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئژ  ():وقكلكىذا مأخكذ مف ، اإلنساف داخؿ الرحـ

يختمط ماء الرجؿ كىك ) في تفسير ىذه اآلية ()ابف عٌباس عبد اهلل قد جاء عفك ، (6)ژۇئ   ۇئ
 .(7).(.بماء المرأة كىك أصفر رقيؽ فيخمؽ منيما الكلد كىك أبيض غميظ

 .قة مى مرحمة العى  .2
 . (8)( القطعة مف الٌدـ الغميظ المتجٌمد) ىي  قةي مى العى         

 أطكارالثانية مف المرحمة  التي يتعٌمؽ بيا الجنيف بجدار الٌرحـ، كىي المرحمة عند األطٌباء كىي
ف مف طبقتيف إحداىما خارجٌية كتتككٌ  ،ؽ بوقة في جدار الٌرحـ كتتعمٌ العم بي شً نٍ حيث تى  الجنيف في الٌرحـ

                                      
 ( .2/839)ح المنيرالمصبا: الفٌيكمي ((1
 ( .11ص)الكجيز في عمـ األجٌنة القرآني: ؛ البارٌ (30ص)اليندسة الكراثية في القرآف الكريـ: عبد اهلل ((2
 ( .2)اآلية: سكرة اإلنساف ((3
ركح : ؛ األلكسػػػػػػػػػػي(30/236)تفسػػػػػػػػػػير الفخػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػٌرازم: ؛ الػػػػػػػػػػٌرازم(5/409)المحػػػػػػػػػػٌرر الػػػػػػػػػػكجيز: ابػػػػػػػػػػف عطٌيػػػػػػػػػػة ((4

 ( .29/373)التحرير كالتنكير:  عاشكر؛ ابف (29/152)المعاني
 ( .5/326)معجـ مقاييس الٌمغة: ابف فارس ((5
 ( .37)اآلية: سكرة القيامة ((6
 ( .19/102)الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي ((7
 ( .كما بعدىا 26/181)تاج العركس: ؛ الٌزبيدم(1/243)تيذيب الٌمغة: األزىرم ((8
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في عٌدة مكاضع مف القرآف الكريـ منيا مثبلن كقد كردت ، (1)كاألخرل داخمٌية ينمك منيا الجنيف ،ميغذية
                                                  (2)   ژ  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ    ():قكلو

 .(3)ضغةمرحمة المي  .3
  .(4)(  ما يمضغحـ بقدر ىي القطعة مف المٌ ) الٌمغة  في ةي غى ضٍ المي         

كتيسٌمى في عمـ األجٌنة بمرحمة  ،ممضكغةالكىي مرحمة يككف مظير الجنيف فييا مشابيان لمقمةو 
 ةى قى مى العى )) يخمؽ اهللحيث  ، كتبدأ ىذه المرحمة في اليـك العشريف أك الحادم كالعشريف(ةالكتؿ البدنيٌ )
  . ةن غى ضٍ مي 

 ىك أدؽُّ  ة،رى طي  ٌنة المي كالذم جاء في القرآف الكريـ كفي السُّ  ر بالمضغةكٍ ىذا الط   ؼي صٍ كى كى         
ة ليست الميكٌكف الكتؿ البدنيٌ  ألفٌ ة، كذلؾ بالكتؿ البدنيٌ مف كصؼ عمماء األجٌنة لو  كأشمؿ كأحكـ

ٌنما تظير فيو أقكاسه تيسٌمى باألقكاس البمعكمٌيةالكحيد لمجنيف في ىذه ال كقطعه داخمٌية بحيث  ،مرحمة كا 
الخالؽ كما كصفو  كأٌنما تظير عييا آثار أسناف، ،ممضكغة يبدك الشكؿ الخارجي لو كقطعة لحـو 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ژ  (): جٌؿ شأنو بقكلو

﮲   ﮳   ﮴  ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮵ے  ۓ  ۓ 
عجاز عٌبر عف مدل دقٌ كىذا يي ،   (5) ة كا 
ناتو الٌداخمٌية األساسٌية لمجنيف كعف مكك   القرآف الكريـ في ىذا الكصؼ الذم يعٌبر عف الشكؿ الخارجيٌ 

 .(6)أيضان 
ىذه المضغة قد ف أٌف ي  بى أي  أفٌ  ةالخمقيٌ  اتً ىى كُّ شى الت   يتناكؿفي ىذا البحث كىك  بالباحث كحرمٌّ         

م   م قىةو تككف ميخى ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ  گ  گ  ژ  ():كما في قكلو قىةن كقد تككف غير ميخى

 ژ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
المعنى عند ، ك (7)

 : (8)المفسريف عمى أربعة أقكاؿ

                                      
 ( .93ص)معجزة خمؽ اإلنساف: ؛ يحي(32ص)ةالكجيز في عمـ األجنٌ : البار ((1
 ( .67)اآلية: سكرة غافر ((2
اليندسػػة الكراثٌيػػة فػػي القػػرآف : ؛ عبػػد اهلل(41ص)الػػكجيز فػػي عمػػـ األجٌنػػة: ؛ البػػار(369ص)خمػػؽ اإلنسػػاف: البػػار ((3

 ( .36-35ص)الكريـ
 ( .22/569)تاج العركس: ؛ الٌزبيدم(4/339)النياية: ابف األثير ((4
 ( .14)اآلية رقـ: ة المؤمنكفسكر  ((5
 ( .93ص)إعجاز آيات القرآف: فٌياض ((6
 ( .5)جزء مف اآلية: سكرة الحج ((7
 (.3/271)أحكاـ القرآف: ؛ ابف العربي(16/461)جامع البياف: الطبرم ((8
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 .األرحاـ أسقطتوقة ىي ما م  خى كغير المي ، يان قان سكً مٍ ما كاف خى قة ىي م  خى أٌف المضغة المي : لالو          
م قة ىي ك  ،ة الخمؽتام  ة ىي قى م  خى المي  :انيالث             . الخمؽ ناقصةغير الميخى
م قة: الثالث           ك رت فيي ميخى م قة  ،المضغة إذا صي ك ر فيي غير ميخى ذا لـ تيصى  .كا 
م قة: ابعالر            . ىي ناقصة الشيكر الميخم قة ىي تاٌمة الشيكر، كالغير ميخى

الذم  ةالخمقيٌ  ىاتً كُّ شى كلعٌؿ المعنى الثاني يشير إلى األجنة المشكىة حيث إٌنو يتناسب مع مفيكـ الت  
 .(1)أكضحتو سابقان 

  .ـ ف المحـ كالعظايتكك  .4
﮴      ...ژ ():يقكؿ الخالؽ           ﮵ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

  .(2)ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹
ًإذىا مىر  ًبالنٍُّطفىًة ًثٍنتىاًف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن )  :قاؿ () عف حذيفة بف أسيد عف النبي يثكقد جاء في الحد

لىٍحمىيىا كىعىٍظمىيىا رىىىا كىًجٍمدىىىا كى بىصى مىؽى سىٍمعىيىا كى ك رىىىا كىخى مىكنا فىصى   .(3)... ( بىعىثى الم وي ًإلىٍييىا مى
ؿ كُّ فيبدأ تشى  ،ابتداءان مف األسبكع الخامس الجنيف عمى نمكٌ  بيرةه ك راته تطكُّ  تحدث بعد مرحمة المضغة

العظاـ يسبؽ  إلى أٌف نمكٌ  ة حديثان ؿ عمماء األجنٌ ثـ تيكسى بالعضبلت كالٌمحـ، كقد تكصٌ العظاـ أكالن، 
 .(4)كالمحـ ظيكر العضبلت

 .سكية كالتعديؿ التصكير كالتٌ  .5
فقد جاء في قكلو  ،ديدة عف تصكير الجنيف داخؿ الٌرحـفي مكاضع علقد تحٌدث القرآف الكريـ         
:()   ر م يصكٌ الذٌ يك ، ف(5) ژک     ک    گ        گ   گ        گ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کژ

، كيرك بيا في أم صكرة شاءىا مٌيز كٌؿ إنساف عف غيرهـ فيعطييا الصفات التي تي رحااألجٌنة في األ
سميمة أك ميشىٌكىة تاٌمة أك ناقصة، حسنة أك قبيحة،

  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ       (): لقكلو (6)
(7). 

                                      
 (.5-2)ىذه الرسالة، ص: انظر ((1
 (.14)جزء مف اآلية : سكرة المؤمنكف ((2
 (.2645ح/1061ص..()باب كيفية خمؽ اآلدمي/ كتاب القدر)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((3
 (.كما بعدىا40ص)اليندسة الكراثٌية: عبد اهلل ((4
 (.6)اآلية: سكرة آؿ عمراف ((5
ػػاس(6/168)جػػامع البيػػاف: الٌطبػػرم ((6 : ؛ ابػػف عطٌيػػة(6/ 2)معػػالـ التنزيػػؿ: ؛ البىغػػكمٌ (1/344)معػػاني القػػرآف: ؛ الن ح 

ر الكجيز ر  ؛ أبػك (2/545)الٌتسييؿ لعمـك التنزيػؿ: ؛ ابف جيزمٌ (4/385)الجامع ألحكاـ القرآف: ؛ القيٍرطيًبيٌ (5/447)الميحى
تفسػػػػػػػػػػير : ؛ الٌشػػػػػػػػػػعراكم(5/560)الجػػػػػػػػػػكاىر الًحسػػػػػػػػػػاف: ؛ الث عػػػػػػػػػػالبي(8/428)البحػػػػػػػػػػر المحػػػػػػػػػػيط: حٌيػػػػػػػػػػاف األندلسػػػػػػػػػػي

 (.2/1269)الٌشعراكم
 (.8)اآلية: سكرة اإلنفطار ((7
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  .كح الرُّ  نفخي  .6
ؿ أساسان ك  شى بإيجاز تأتي ىذه المرحمة الميمة التي تي  ليا عرضتي بعد تمؾ األطكار التي         

 .ىك مناط الحكـ في ذلؾ كح نفخ الرُّ  ىة، حيث إف  ة الميشىك  قة باألجن  لمكقكؼ عمى األحكاـ المتعمٌ 
ٌف المي          ﮶  ﮷ ﮸     ﮵ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ژ  ():قكؿ اهلل في  (1)ع لكبلـ عمماء التفسيرب  تى تى كا 

ژ ﮹
ر كُّ طى كتى  ،كحىما نفخ الرُّ  ،آخر يتمحكر حكؿ أمريف شأة لخمؽو من  ل تفسيرىـ جد أف  ، ي(2)

السمع كالبصر كغيرىا مف الصفات التي منحو إياىا اإلدراؾ ك بالحركة ك ع يتمت   اإلنساف ليصبح مخمكقان 
ې     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋژ :أحسف الخالقيف تبارؾ كتعالى

 .(3) ژى  ى
كح يتحٌكؿ اإلنساف إلى خمؽو          ذلؾ  ككاف قبؿ" :برمقاؿ الط  ؿ، لمخمؽ األكٌ آخر ميباينان  كبنفخ الرُّ

يتحٌكؿ عف  كبنفخ الركح فيو ،غة كعظـضٍ طفة كعمقة كمي و كاف بيا، مف ني باألحكاؿ التي كصفو اهلل أنٌ 
 . (4) "ة يا إلى معنى اإلنساني  تمؾ المعاني كم  

فيما  لو  ركح كال حركة إرادٌيةنمك كيتغذل لكف الكح فالجنيف كائف حي يقبؿ نفخ الرُّ في مراحؿ ما  أٌما
 . (5) يعرؼ بالحياة النباتٌية

وحو  :رابعاً          . قت نفخ الر 
كح في الجنيفة بمكامف األىمي   إفٌ          لما يترٌتب عمى ذلؾ مف أحكاـ  ،ف معرفة كقت نفخ الرُّ

 .غيره مف األحكاـ كحكـ اإلجياض ك 
كح كجٍدتي أٌف بعد أف بحٍثتي فك          إلى أٌف نفخ الٌركح في  قد ذىبكا معظـ العمماءي تكقيت نفخ الرُّ

 ، حٌتى إف  (6)أم عند نياية الشير الرابع كالدخكؿ في الخامس ،مائةو كعشريف يكمان الجنيف يككف بعد 
كح فيو نفخ الرٌ  لـ يختمؼ العمماء أف  "  :فقد قاؿ القرطبي بعض العمماء قد نقمكا اإلجماع عمى ذلؾ

                                      
الجػػػػػػػػػامع ألحكػػػػػػػػػاـ : ؛ القيٍرطيبًػػػػػػػػػيٌ (4/448)معػػػػػػػػػاني القػػػػػػػػػرآف: ؛ الٌنحػػػػػػػػػاس(25-17/22)افجػػػػػػػػػامع البيػػػػػػػػػ: الط بػػػػػػػػػرمٌ  ((1

 (.10/113)تفسير القرآف العظيـ: ؛ ابف كثير(6/369)البحر المحيط: ؛ األندلسي(18/420)القرآف
 (.14)جزء مف اآلية : سكرة المؤمنكف ((2
 (.9)اآلية : سكرة الٌسجدة ((3
 (.17/25)جامع البياف: الطبرم ((4
 (. 109ص)إعجاز آيات القرآف: ؛ فٌياض(352ص)خمؽ اإلنساف: ؛ البار(11/482)فتح البارم: ابف حجر: انظر ((5

 (.5/30)أضكاء البياف: ؛ الش ٍنًقيًطيٌ (15/180)عمدة القارم: ؛ العيني(11/484)فتح البارم: ابف حجر ((6



 .   حقٍقح اجلُني ٔأطٕاسِ : ادلثحج األّٔل             انفصم األٔل                                 

 

 
- 22 - 

ماـ اإل كذلؾ ، كنقؿ(1)"، كذلؾ تماـ أربعة أشير كدخكلو في الخامسكعشريف يكمان  يككف بعد مائةو 
 .(2)بعد أربعة أشير نفخ الٌركح ال يككف إالٌ  النككم اإلجماع عمى أف  

كالتي  كذلؾ استنادان لمجمكعة مف األحاديث الصحيحة الكاردة في مراحؿ التخٌمؽ اإلنساني        
 :كمنيا  كح ال يككف إال بعد مركر مائة كعشريف يكمان فيـ منيا العمماء أٌف نفخ الرُّ 

عف ()ركاه عبد اهلل بف مسعكد ماؽ كىك خمٌ في مراحؿ الت   دتو سابقان الذم أكر  الحديث .1
ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمنا) :قىاؿى ( )النبي ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيم  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي مىقىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ،ًإف  أىحى  ،ثيـ  يىكيكفي عى

مىكناثيـ  يىٍبعىثي الم وي  ،ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ييقىاؿي لىوي اٍكتيٍب عىمىمىوي  ،فىييٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو  ،مى كى
كحي  شىًقيٌّ أىٍك سىًعيده ثيـ  ييٍنفىخي ًفيًو الرُّ مىوي كى ًرٍزقىوي كىأىجى  .(3)(... كى

 في ثبلثة أطكارو  ب في مائة كعشريف يكمان قمٌ تي الجنيف عمى أفٌ  ىذا الحديث يدؿٌ  :وجو الد اللة        
ـ   ،فيككف في األربعيف األكلى نطفة ،منيا يككف في طكر ي كؿ أربعيف يكمان ف في األربعيف الثانية  ث

ـ   ،عمقة ـ   ،في األربعيف الثالثة مضغة ث كيكتب لو  ،كحى الرُّ  ينفخ فيو الممؾي  بعد المائة كعشريف يكمان  ث
كىذا ىك فيـ العمماء  ،ن ف يكمافكٌؿ مرحمة مف المراحؿ الثبلث السابقة تستغرؽ أربعي ،كمماتاألربع 

 .(4)كح يككف بعد مركر مائةو كعشريف يكماالذيف ذىبكا إلى أٌف نفخ الرُّ 
 إفٌ ) :()عف النبي()كىي عف عبد اهلل بف مسعكد ركاية أخرل لمحديث عند اإلماـ مسمـ .2

في  كفي كي يى  ـ  ثي  ،ذلؾ ؿى مثٍ  ةن قى مى لؾ عى ذى في  كفي كي يى  ـ  ثي  ،ن عيف يكمابى رٍ و أى م  أي  فً طٍ في بى  وي قي مٍ خى  عي مى جٍ يي  ـٍ كي دى حى أى 
و مً جى و كأى قً زٍ رً  بً تٍ كى بً  اتو مى مً كى  عً بى رٍ بأى  ري مى ؤٍ كيي  كحى فيو الرٌ  خي في نٍ فيى  ؾي مى المى  ؿي سى رٍ يي  ـ  ثي  ،لؾؿ ذى مثٍ  غةن ضٍ ذلؾ مي 

 .(5)(يدعً أك سى  قيٌّ و كشى مً مى كعى 
بعد األربعيف  تقعاف كالكتابة فخ الٌركحن عمى أفٌ  ؿُّ دي ت لمحديث الركايةىذه : وجو الد اللة        
أم في  "في ذلؾثـ يككف "لقكلو  ة األربعيف يكمان األكلىكأٌف المراحؿ الثبلث تتـ جميعان في مد   ،األكلى

 .(6)فترة األربعيف نفسيا

                                      
 ( .17/331)الجامع ألحكاـ القرآف: القيٍرطيًبيٌ  ((1
 (.16/191)شرح مسمـ: مالٌنكك  ((2
صػحيح : ؛ كمسػمـ(3208ح/111ص/4ج)،(بػاب ذكػر المبلئكػة/ كتاب بػدء الخمػؽ)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((3

 .؛ كالمفظ لمبخارم(2643ح/1060ص)،..(باب كيفٌية خمؽ اآلدمي/ كتاب القدر)مسمـ
 ( .101ص)جامع العمـك كالحكـ: ابف رجب الحنبمي ((4
 (2643ح/1060ص)،..(باب كيفٌية خمؽ اآلدمي/ كتاب القدر)مسمـصحيح : ركاه مسمـ ((5
؛ (20ص)متػػػى تػػػنفخ الػػػركح: ؛ القضػػػاة(15/179)عمػػػدة القػػػارم: ؛ العينػػػي(16/190)شػػػرح صػػػحيح مسػػػمـ:الٌنػػػككم ((6

 ( .380ص)حكـ إجياض الجنيف المشكه: الكيبلني
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، لكٌنيا تحدث بعد مركر أربعيف يكمان أك أكثر قميبلن ىناؾ أحاديث صحيحة ذكرت أٌف الكتابة  .3
 :في ىذه الفترة كمنيا األحاديث التالية  فخ يتُـّ خ الٌركح كلـ تصٌرح بأٌف النٌ لـ تذكر نف

 رُّ قً تى سٍ ا تى د مى بعٍ  ةً فى طٍ ى النُّ عمى  ؾي مى المى  ؿي خي دٍ يى  ) :قاؿ( )يبمغ بو النبي ()عف حذيفة بف أسيد . أ
 أمٍ  كؿي قي فيى  ،افبى تى كٍ يي يد فى عً ك سى أ أشقيٌّ  يا رب   كؿي فيقي  ،ليمةن  يفى عً كأربى  ةو سى مٍ ف أك خى يٍ عً بى رٍ أى ـ بً حً في الر  

فييا  ادي زى  يي بلى ؼ فى حي ل الصُّ كى طٍ تي  ـ  ثي  ،وقي زٍ و كرً مي جى أى ه كى ري ثى و كأى مي مى عى  بي تى كٍ كيي  ،افبى تى كٍ يي فى ى أنثى  أكٍ  ره كى أذى  رب  
 .(1)(صي قى نٍ كال يي 

ا ىى رى كٌ صى فى  ان كى مى ا مى اهلل إلييى  ثى عى بى  مةن ليٍ  كفى عي بى رٍ أى كى  افً تى نٍ ثً  ةً فى طٍ بالنُّ  ذا مر  إ) :()عف النبٌي كعنو أيضان  . ب
ما  ؾى ى ربُّ ضً قٍ ى فيى ثى نٍ أـ أي  أذكره  قاؿ يا ربٌ  ـ  ثي  ،ايى امى ظى عً ا كى يى مى ا كلحٍ ىى دى مٍ جً ا كى ىى رى صى بى ا كى يى عى مٍ سى  ؽى مى خى كى 

ـ   ،مؾي المى  بي كتي كيى  ما شاءى  ؾى ربُّ  كؿي و فيقي أجمي  يا رب   كؿي قي يى  ـ  ثي  ،ؾي مى المى  بي تي كٍ يى كى  شاءى   يا رب   يقكؿي  ث
ُـّ  ،ؾي مى المى  بي تي كٍ كيى  ما شاءى  ؾى ى ربُّ ضً قٍ فيى  وي قي رزٍ  ما  ىى عمى  يدي زً يى  فبلى  هً في يدً  حيفةً بالص   ؾي مى المى  جي رً خٍ يى  ث
 .(2)(صقي نٍ كال يى  رى مً أي 
 ذكرت ىذه األحاديث أٌف كتابة القدر تحدث بعد مركر األربعيف يكمان األكلى، :وجو الد اللة        

كح   .  لكٌنيا لـ تتعٌرض لكقت نفخ الرُّ
ؿ دٌؿ عمى أٌف كتابة القدر كنفخ الحديث األكٌ كبعد الٌنظر في مجمكع ىذه األحاديث نجد أٌف         

، أٌما ركاية اإلماـ أم بعد مائة كعشريف يكمان  الركح بعد مضي ثبلثة مراحؿ كؿ منيا تمتد أربعيف يكمان 
، كاألحاديث األخرل لـ تتحٌدث عف يككف بعد األربعيف األكلىذلؾ  مسمـ لنفس الحديث فتدؿ عمى أفٌ 

 .ف بعد أربعيف يكما أك يزيد قميبلنفخ الركح كلكٍف كرد فييا أٌف كتابة القدر تكك 
         
كذلػؾ  ،بينيػاكالتكفيػؽ عارض بػيف ظػكاىر تمػؾ األحاديػث حػاكؿ العممػاء الجمػع ىذا التٌ  بسببك         

مًُّقػو الميختمفػة ؾمى بقكليـ أٌف لممى  فو بػإذف اهلل صػر  ؾ كتى مىػكلكػبلـ المى  ،مبلزمة كمراعػاة لمجنػيف فػي مراحػؿ تىخى
طفة إلى العمقة في الجنيف أكقات مختمفة كمتعٌددة، كأحد ىذه األكقات حيف ينتقؿ الجنيف مف مرحمة النٌ 

ًقػػػبى األربعػػػيف األكلػػػى كحينئػػػذ تحػػػدث كتابػػػة القػػػدر مػػػف المى  جػػػؿ فيكتػػػب الػػػرزؽ كاأل ؾ بػػػأمر اهللمىػػػكىػػػذا عى
ـٌ إٌف لممى أك السػػعادة كغيػػر ذلػػؾ ءكالشػػقا ؼ آخػػر فػػي الجنػػيف فػػي كقػػت آخػػر كىػػك التصػػكير ؾ تصػػرُّ مىػػ، ثػػ

كح كتخميؽ السمع كالبصر كتحديد النكع، كىذا في مرحمة األربعيف الثالثة كقبؿ نفخ الركح ألف نفػخ الػرٌ 

                                      
 (2644ح/1060ص)،..(باب كيفٌية خمؽ اآلدمي/ كتاب القدر)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((1
 ( .2645ح/1061ص)،..(باب كيفٌية خمؽ اآلدمي/ كتاب القدر)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((2
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عنػػد انتيػػاء األربعػػيف  :، أكالىمػػاراف ككتابتػػافأٌف الجنػػيف لػػو تقػػدي أم التصػػكير،اكتمػػاؿ ال يػػتـ إال بعػػد 
ـٌ تيػػػػنفخ فيػػػػو الػػػػٌركح األربعػػػػيف الثالثػػػػة مػػػػركر بعػػػػد :انيػػػػةكالثٌ  ،األكلػػػػى كالػػػػدخكؿ فػػػػي مرحمػػػػة العمقػػػػة ثػػػػ

(1) 

                                      
شػػػػػػفاء : ؛ ابػػػػػػف القػػػػػػٌيـ(78ص)طريػػػػػػؽ اليجػػػػػػرتيف: ؛ ابػػػػػػف القػػػػػػٌيـ(191-16/190)شػػػػػػرح مسػػػػػػمـ: النػػػػػػككم: انظػػػػػػر ((1

 ( . 180-15/179)عمدة القارم: ؛ العيني(كما بعدىا11/483)فتح البارم: ؛ ابف حجر(1/67)العميؿ
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 .حقيقة تشوىات الجنين وأسبابيا وأقساميا  / المبحث الثاني
   

 .ني  ن  الجأ  ىات  و  شأ حقيقة تأ  : أوالً     
ن ي نحقيقة تأشأو ىات  ال .3  .في الم غة  جأ

سابقا  (الجنيف)ك( الخمقٌية)ك( الت شكُّىات)لمفردات  لقد تحٌدٍثتي بالتفصيؿ عف الحقيقة المُّغىكي ة        
 قد ذىكىٍرتي معنىيىٍيفك  ،(1)في الفصؿ التمييدم كفي بداية ىذا الفصؿ بما ييغني عف اإلعادة ىاىنا

ىات الٌتشكُّ الٌنقص فييا، كتكصٌمت إلى أف  قيبح الًخمقة ك  يكٌضحاف حقيقة الٌتشٌكىات الخمقٌية كىما
مٌما  كتشمؿ كؿ  خمؿو في جسـ اإلنساف ،(2) "النقص في الًخمقة كىيئة الجسـ ك  القبحي " ىي مقٌية الخ

  .يككف في أصؿ الًخمقة كليس لسببو طارئو أك أمر عارض 
ن ي ن في  .2 طالححقيقة تأشأو ىات  الجأ  . االص 

االصطبلحي  لمت شىكُّىات الخمقٌية ال يىٍبعيد أبدان عف المعنى المُّغكم بؿ يتفقاف إلى  ٌف المعنىإ
  : كىذا يتضح بشكؿن أكبر عند استعراض التعريفات التالية حدٍّ كبير

مُّؽ غير طبيعي ": ىات الخمقية بأنياعٌرؼ الدكتكر سمير قارم كاألستاذ جميؿ جبر الٌتشكُّ  تىخى
ضك مما يؤدم إلى خمؿ في كظيفة ذلؾ العضك أك الجزء مف لعضك أك جزء مف الع

 .(3)"العضك
ؽ غير طبيعي خمُّ تى " :ىات الًخمقيةشكُّ كالبعض قد زاد األمر تكضيحان كتفصيبلن فذكر أف الت  

، أك ، كقد تككف ىذه العيكب ظاىرةن ؽ الجنيفمُّ خى احد أعضاء الجسـ أك األنسجة في مرحمة تى  في 
كييكلد بيذه الٌتشٌكىات طفؿه إلى ثبلثة أطفاؿ لكؿ مائة  ،أكد منيا إال بالفحكصاتداخميةن ال يمكف التٌ 

 .(4)"حالة كالدة 
التغٌير في شكؿ الجنيف أك في ىيئتو أك في أم عضك مف أعضائو " :بأٌنيا كذلؾ فىتر  كعي 

ات بحيث يمكف أف يؤثر عميو في المستقبؿ سكاء في شكمو أك في كظائؼ أعضائو كقد تككف تشكى
تاج إلى بسيطة أك شديدة كخطيرة كقد تظير بعد الكالدة مباشرة أك في فترة الطفكلة كبعضيا قد يح

 .(5)" عمميات تجميمٌية لعبلجيا
                                      

 .مف ىذه الرسالة ( 2/3/22رقـ)الصفحات :انظر ((1
 .مف ىذه الرسالة ( 3ك2ص: )انظر ((2
 ( .342ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: جبر كقارم  ((3
مقاؿ لمدكتكرة سميرة سقطي مف قسـ األمراض الكراثية مستشفى الممؾ فيد : مكقع كراثة عمى شبكة اإلنترنت ((4

 http://www.werathah.com/genetic/genetic/cong_anomalies.htmتالي  الرابط العمى بجدة 
 ( .107:ص)كما عمييا الكراثة ما ليا: العريض( (5

http://www.werathah.com/genetic/genetic/cong_anomalies.htm
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ة ىي التغٌير في ىيئة أٌف الٌتشكىات أك العيكب الخمقيٌ  يٌتضحريؼ امف خبلؿ ىذه التعك 
مٌما يؤدم إلى القبح كالنقص في  ،الجسـ أك في أعضائو أك في كظائفيا في مرحمة تخٌمؽ الجنيف

لى الخمًؿ في كظائؼ األعضاء، فإٌما أف يككف الشكؿ الخارجي عمى غير المعيكد مف  الييئة كا 
ة أك تككف األعضاء الداخمٌية غير سميمة، ك تظير ىذه العيكب في المرحمة الجنٌينيٌ  ،الخمقة السميمة

ليحكؽ الحرج كالمشٌقة باإلنساف الميبتمى بيا ككذلؾ  أك عند الكالدة أك في فترة الطفكلة مٌما يؤدم إلى
 .بأىمو 

مقة أك الذم يكلد بنقص في الخً الجنيف ىك  الجنيف المشٌكهييمكف القكؿ بإف  كفي ضكء ذلؾ   
 .في كظائؼ األعضاء  بخمؿو 

 ،يحتػاج معػو إلػى العػبلجمػا ك منيا  ،كمف ىذه العيكب ما يسٌبب اإلجياض التمقائي لمجنيف
بشػػؤكف حياتػػو اليكميػػة، يعيػػؽ اإلنسػػاف عػػف القيػػاـ بكاجباتػػو التعبدٌيػػة فضػػبلن عػػف القيػػاـ  مػػا قػػد كمنيػػا 

أم ييكلد بيا اإلنسػاف كتنشػأ فػي مرحمػة  ،كتنسب تمؾ العيكب إلى الًخمقة لتكضيح ككنيا عيكبان كالدٌيةن 
المرحمػػة الجنينٌيػػة ف ،خػػرلكىٍكنًػػو جنينػػان فػػي بطػػف أٌمػػو ألسػػبابو قػػد تكػػكف كراثٌيػػةن أك بيئٌيػػةن أك ألسػػبابو أ

كقد يتعػٌرض فييػا إلػى مػا ييسػٌبب لػو تغييػران  ،مرحمة حٌساسة لمغاية فيي مرحمة تخٌمؽ اإلنساف كتككينو
ة لػػػػػػػػػػػػػػػػػو أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػائو أك كظائفيػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػي تككينػػػػػػػػػػػػػػػػػو ييًخػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ باليٍيئػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  . نينىات الجأ تشو   أسباب    :ثانياً        
تحٌدثت عنيا في الفصؿ السابؽ باختصار أٌما ىنا قد ات األجٌنة ك ىناؾ أسباب عديدة لتشكى        

 أسباب بيئيةية إلى الٌتشكُّىات إلى سأبحث فييا بشيء مف التفصيؿ، حيث تنقسـ العكامؿ المؤدٌ 
 :عمى الٌنحك التالي ة، كسأعرض لياكأسباب كراثيٌ  ةكأسباب ميكانيكيٌ 

   ةالسباب البيئي . 

مراض المعدية كالمكاد الكيميائية كالنقص في بعض كاأل كما ذكرت اإلشعاعاتكأبرزىا 
 .المكاد الحيكية 

 .الشع ة  .3

قد تىتىعٌرضي الٌنساء ذكات الحمؿ لئلشعاعات المختمفة كذلؾ مف أجؿ تشخيص بعض   
األمراض كىذا يؤدم إلى حدكث تشٌكىاتو لدل األجٌنة خصكصان في المراحؿ األكلى لمحمؿ كالثبلثة 

 .ـ  1921ذا مٌما قد اٍكتيًشؼى في القرف الماضي في عاـ أشير األكلى، كى
كقد ليكًحظ كالدةي  العديًد مف األطفاؿ بتشكىاتو مختمفةو نتيجةى تىعىرًُّض أيمياًتيٌف لؤلشعة أثناء 

ثىات  ف كاف بجرعاتو منخفضةو ييؤدم إلى حدكًث تغٌيراتو في الميكىر  ( الًجينات)فترة الحمؿ، كىذا كا 
لى نقصاف الٌنمك داخؿ الرحـ أك بعد الكالدة ككذلؾ  (1)(الكركمكسكمات)غٌيات كخمؿو في الصب كا 

و أك كالدتىو مصابان بتشكىات، كتعتمد شٌدةي  يؤدم إلى تشٌكىاتو تيسىب بي مكتى الجنيف أك إجياضى
عىرُّض ك اإلصابة عمى عٌدة عكامؿ أىٌميا مقدار األشعة التي تىتىعىٌرضي ليا الحامؿ كالمٌدة الزمنٌية لمتٌ 

 .(2) المٌدة الزمنٌية  لمحمؿ
كبٌينٍت الٌدراساتي التي أيٍجًريىٍت عمى مكاليد الٌنساء اليابانٌيات الحكامؿ اٌلمكاتي تعٌرٍضف النفجار 

لىٍدف أطفاالن %  25منيٌف قد أجيضف  % 28القنبمة الذرية في ىيركشيما كناجازاكي بأٌف  منيٌف قد كى
مف األطفاؿ الذيف استمركا عمى قيد الحياة كانكا مصابيف % 25ماتكا في أثناء عاميـ األكؿ ك

 .(3)بحاالت غير طبيعية في الجياز العصبي المركزم تتضمف صغر الرأس كالتخمؼ العقمي

                                      
( (DNAالمعركؼ ب  جمع جيف كىك جزء صغير مف الحمض النككم الريبي منزكع األككسجيف :الجينات ((1
الكراثة ما : ؛ العريض(37-22ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: جبرك قارم : ؛ انظركجكد داخؿ نكاة الخمٌية الحٌيةالم

 ( .247-246ص)الخميةعمـ : ؛ شكارة(80ك 25ص)ليا كما عمييا
: جبرك قارم  ؛(119-118ص)الكراثة ما ليا كما عمييا: العريض؛ (321-318ص)الجنيف المشٌكه: البار ((2

الكراثة : ؛ الربيعي(270-1/269)عمـ األجٌنة الطبي: يكسؼالحمكد ك ؛ (127-126ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية
 ( .كما بعدىا121ص)كاإلنساف

 ( .270-1/269)عمـ األجٌنة الطبي: يكسؼك  الحمكد ((3
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كمنذ أٍف تأٌكدت تمؾ التٌأثيراتي الخطيرة لؤلشٌعة أصبح معظـ األطٌباء يمتنعكف عف تعريض         
ألشٌعة حتى ك لك كانت الجرعة قميمةن إاٌل في الحاالًت الٌضركريًة جٌدان، الٌنساء ذكاًت الحمؿ إلى تمؾ ا

بؿ إف  األطٌباء ينصحكف بعدـ إجراء الفحكصات باألشٌعة لمٌنساء في فترة الخصكبة، كتمتٌد ىذه 
في  شيريةو أمٍ رة األكلى مف بداية كيؿ  دكرةو الفترة مف البمكغ إلى انقطاع الٌطٍمث إاٌل في األٌياـ العش

فترة الحٍيض كاألياـ التي تمييا، كحٌتى ىذه األٌياـ أصبحت محؿ  إعادة نظر بسبب الخشية مف أثر 
 .(1)األشٌعة عمى األعضاء التناسمٌية لممرأة خاٌصة المبايض

 
 .المراض الم عدية  .2

ؿ البيٌد أٍف أبدأ ببياف ك تكضيح مفيكـ األمراض المعدية كالمكقؼ الٌشرعي مف تمؾ األمراض قب
 .أٍف أبٌيف مدل تأثيرىا في اإلصابة بالٌتشكىات

 . مفيوم المراض . أ
 : تعريؼ المرض في الٌمغة

اختبلؿي كاٍضطرابي الحالًة "، كقد عير ؼ أيضان بأٌنو (2)المرض ىك السُّقـ أٍم نقيض الصحة
الصحة  الطبيعٌية لئلنساف بعد صفائيا كاعتداليا، أك الحالةي التي تخرج بالكائف الحٌي عف حد  

 .كىذا ىك المعنى الخاص لممرض الذم ىك مرض األبداف  ،(3)" كاالعتداؿ
كقد يتكسع معنى المرض ليشمؿ أمراض القمكب فالميـ كالٌراء كالٌضاد كما ذكر أىؿ الٌمغة 
أصؿه صحيح يدٌؿ عمى ما يخرج باإلنساف عف حٌد الصحة كاالعتداؿ في أم شيء كاف مف عمةو أك 

قاؿ  نفاؽ،فيشمؿ بذلؾ مرض القمب كىك ما يعتريو مف شؾٍّ ك  ،((أمر اهلل  نفاؽو أك تقصيرو في
(): أم في قمكبيـ شؾٌّ كنفاؽه كفتكره عف تىقىبُّؿ ما أنزؿ (4)ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ ،
كالمرض عبارة مستعارة لمفساد الذم "، كقد قاؿ القيرطبٌي في تفسيره ليذه اآلية (5)مف الحؽٌ ( (اهلل 

مٌ  كنفاقان  ان كذلؾ إما أف يككف شك   في عقائدىـ ىا عف كالمعنى قمكبيـ مرضى لخمكٌ  ،كتكذيبان  ا جحدان كا 
                                      

 . (321ص-318ص) المشٌكه الجنيف:البار ؛(127-126ص)مدخؿ إلى الكراثة البشرية: كجبرقارم  ((1
المصباح : ؛ الفٌيكمي(204-8/203)الميحكـ: ؛ ابف سٌيده(5/311)معجـ مقاييس الٌمغة: فارسابف : انظر( (2

 .( 780ص/2ج/مادة مىًرضى )المنير
براىيـ أنيس كآخركف(كمابعدىا53ص/19ج)كستاج العر : الٌزبيدم: انظر( (3 مادة /باب الميـ)المعجـ الكسيط: ؛ كا 

 ( .863ص/مىًرضى 
 ( .10)جزء مف اآلية : سكرة البقرة ( (4
كما  54ص/19ج/مادة ـ ر ض)تاج العركس: ؛ كالزبيدم(5/311)معجـ مقاييس الٌمغة: فارسابف : انظر( (5

 (. بعدىا
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أٌف ، فالمرض كالسُّقـ قد يعترم البدف كالديف جميعا كما (1)" يدالعصمة كالتكفيؽ كالرعاية كالتأي
 .الصحة لمبدف كالديف 

 : تعريؼ المرض في االصطبلح
يخرج عف معناه المغكم الذم بٌيٍنتيو آنفان فقد عىٌرفو  إٌف المعنى االصطبلحي  لممرض ال

بأٌنو الحالة غير الطبيعية التي تنتاب الجسـ كميان أك جزئيان كتؤدم إلى ظيكر األعراض " البعض 
كىذا متكافؽه إلى حدٍّ كبيرو مع التعريؼ  (2)" كىي العبلمات كاآلثار التي تنتج عف اإلصابة بالمرض

تبلؿ الحالة الطبيعية لئلنساف بعد الصفاء كاالعتداؿ أك الحالة التي تخرج الٌمغكم فالمرض ىك اخ
 .    بالكائف الحٌي عف حد  الصحة كاالعتداؿ 

 : ( 3)تعريؼ الميٍعًديىة في المغة
ان، كالعٍدكل عديو إعداءيي  قاؿ أعداه الداءي يي ف الميٍعًديىة نسبة مف العدكل كىي اسـ مف اإلعداء

 .بيا إلى غيره أك ما ييعدم الجسد مف األمراض أف تجاكز العمة صاح
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً كقد جاء في الحديث عف          ًف الن ًبي  ((مى الى عىٍدكىل كىالى ) :، قىاؿى )) ، عى

ًطيىرىةى 
ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي قىاليكا ،(4) ا اٍلفىٍأؿي قىاؿى : كى مى  .(5) (كىًممىةه طىي بىةه : كى

تيعىر ؼ األمراض المعدية تبعان لتعريؼ منظمة : عدية في االصطبلحتعريؼ األمراض المي 
األمراض التي تنتج مف اإلصابة بعدكل بعامؿ ييمكف انتقالو مف إنساف )بأنيا  (6)الصحة العالمٌية

                                      
 ( .1/193)الجامع ألحكاـ القرآف: القيٍرطيًبيٌ ( (1
 ( .10ص)الفكاكو الدكاني لمٌطب النبكم كالقرآني: المعاني: انظر ((2
: ابف األثير ؛(2421ص/6ج/مادة عدا)الصحاح: جكىرم؛ ال(4/250)معجـ مقاييس الٌمغة: ف فارساب( (3

 ( .16ص/39ج /مادة عدك)تاج العركس: كالٌزبيدم ؛(1/192)الٌنياية
ذا بكسر الط اء كفتح الياء كقد تيسىك ف ىي التشاـؤ بالشيء كقد سيٌميىت بذلؾ ألٌنو كاف مف شأف العرب إ: الط يىرىة  ((4

أرادت الميض ي ألمرو ميـ إذا مٌرت بمجاثـ الطير أف تزجرىا كتستثيرىا لترم أم  جية تت ًبع لتستفيد ىؿ تمضي أك 
ٌدىـ ذلؾ عف مصالحيـ كمقاصدىـ فأبطؿ  ترجع فكانكا يتشائمكف ببارحيا كنعيؽ غرابيا كأخذىا ذات الشماؿ فيىصي

: لفىٌيكمي؛ كا( 3/152)النياية: ؛ ابف األثيرب نفع أك دفع ضررالشارع ذلؾ كم و كأثبت أٌف ليس لو تأثير في جم
-12/453)تاج العركس: بىٍيدمكالزُّ  ؛(2373ص/مادة طير)لساف العرب: كابف منظكر؛ (2/532)المصباح المنير

454) .           
: مـ ؛ كمس(5776ح/139ص/7ج()باب ال عدكل/طب كتاب ال)صحيح البخارم: ؛ ركاه البخارممتفؽ عميو( (5

جامع األصكؿ : ؛ ابف األثير(2224ح/914ص()باب الطيرة كالفأؿ كما يككف فيو/ كتاب السبلـ )صحيح مسمـ
  .(1/695)المؤلؤ كالمرجاف: ؤاد عبد الباقيكمحمد ف؛ (5803ح/631ص/7ج)

 ىي السمطة التكجييٌية كالتنسيقٌية ضمفWHO)) :World Health Organization منظمة الصحة العالمية( (6
منظكمة األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بالمجاؿ الصحي كىي مسئكلة عف القياـ بدكر قيادم في معالجة األمكر الصحية 
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إلنساف أك مف إنساف لحيكاف أك مف حيكاف آلخر أك مف البيئة لئلنساف أك الحيكاف بطريقة مباشرة 
 .(1)(أك غير مباشرة

 .الموقف الشرعي من المراض المعدية . ب
في مجاؿ األمراض المعدية ( (ىناؾ مجمكعة مف األحاديث كردت عف رسكؿ اهلل

بعضيا جاء لمعالجة بعض المفاىيـ المرتبطة بتمؾ األمراض كالبعض اآلخر جاء لضبط التعامؿ 
ي سأبدأ بذكر بعضيا بما مع المصابيف بيا، كليذا قد ييفيـ التناقض مف ظاىر ىذه األحاديث الت

 :ييغني عف اإلتياف بجميعيا ثـ أيعٌمؽ عمييا
 

اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً الحديث السابؽ عف  .1 ًف الن ًبي  ))مى ييٍعًجبيًني  الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى،:)قىاؿى  )) عى كى
ا اٍلفىٍأؿي قىاؿى : اٍلفىٍأؿي قىاليكا مى  . (2) (كىًممىةه طىي بىةه : كى

فىرى كىالى ىىامىةى فىقىاؿى ) :قاؿ ))رسكؿ اهلل  قاؿ إفٌ  ()رة ىري كأب ما ركم .2 الى عىٍدكىل كىالى صى
ا بىاؿي ًإًبًمي تىكيكفي ًفي الر ٍمًؿ كىأىن يىا الظ بىاءي فىيىٍأًتي اٍلبىًعيري اأٍلىجٍ  رىبي أىٍعرىاًبيٌّ يىا رىسيكؿى الم ًو فىمى

ؿي بىٍينىيىا فىييٍجًربييىا فىقىاؿى فى  ؿى فىيىٍدخي  .( 4()3)( مىٍف أىٍعدىل اأٍلىك 

 
 

                                                                                                             
ـ كىك 1948نيساف أبريؿ  7كبرامج البحكث الصحية ككضع القكاعد كالمعايير كالسياسات الصحية كقد أنشئت في 

المية عمى شبكة اإلنترنت عمى الرابط مكقع منظمة الصحة الع: ما ييعرؼ بيـك الصحة العالمي؛ انظر
) http://www.who.int/ar  ) ك(http://www.who.int/about/ar. ) 

 ؛ـك عمى شبكة اإلنترنت عمى الرابطمكقع طبيب دكت ك( (1
                                             http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=97621 

 .في الصفحة السابقة سبؽ تخريجو( (2
فىر كىك داء يأخذ البطف/ كتاب الطب)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((3 ؛ (5717ح/128ص/7ج()باب ال صى

 (.2220ح/913ص..()باب ال عدكل كال طيرة كال ىامة/كتاب السبلـ)صحيح مسمـ: كمسمـ
أك ركحو تصير ىامة  ،العرب كانت تزعـ أف عظاـ المٌيت ف  إ :اسـه لطائر كانت العرب تتشائـ بو كقيؿ: اليامة ((4

رىجى مف رأًسو طائر فبل يزاؿ أك أٌنو إذا قيًتؿى قى  ،ت إال كتخرج مف قبره ىامةفكانكا يعتقدكف أنو ال يدفف ميٌ  ،فتطير ًتيؿه خى
؛ أٌما معنى ير لو في جمب النفع أك دفع الضررفأبطمت الشريعة ذلؾ كبينت أٌنو ال تأث كؿ اسقكني حتى ييٍقتىؿى قىاًتميو،يق
فىر) كىك مف  ،كجاء في معناه أٌف العرب كانت تستحؿ المحـر ،فقد فٌسره البخارم بأٌنو داء يأخذ البطف( ال صى

سيء الذم ىك زيادة في الكفر، كقيؿ أٌف العرب كانت تعتقد أٌف كىذا ىك الن   ،ير الحـر كتنقؿ حرمتو إلى صفراألش
، كقيؿ أنيا كانت تزعـ أٌف حية تعيش في بطف اإلنساف تسمي الصفر شير المصائب كالنكبات فتتشائـ بوصفر 
 .(241ك10/171)البارمفتح : ابف حجر: ؛ انظرإذا جاع كىي أعدل عندىـ مف الجربكتؤذيو 

http://www.who.int/ar
http://www.who.int/about/ar
http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=97621
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قىاؿى الى تيكًرديكا اٍلميٍمًرضى : ) ))الن ًبي   و عفٍ عىنٍ ك  .3
مىى اٍلميًصح   (1)  . (2)( عى

ٍف الن ًبي  عف إ .4 د ثي سىٍعدنا عى ٍيدو ييحى ـى ٍبفى سىٍعدو قىاؿى سىًمٍعتي أيسىامىةى ٍبفى زى ًإذىا )  :أىن وي قىاؿى ) )ٍبرىاًىي
ميكىىاسىًمعٍ  كا ًمٍنيىا ،تيـٍ ًبالط اعيكًف ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ًبيىا فىبلى تىٍخريجي ذىا كى فىقيٍمتي  ،كىاً 

د ثي سىٍعدنا كىالى ييٍنًكريهي   .(3)( قىاؿى نىعىـٍ ؟ أىٍنتى سىًمٍعتىوي ييحى

 وً يٍ لى إً  ؿى سى رٍ أى كـ فى ذي جٍ مى  ؿه جي ؼ رى يٍ قً ثى  دً فٍ في كى  افى كى : ) يو قاؿبً يد عف أى رً رك بف الش  مٍ عف عى ك  .5
 .(4)( عٍ جً ارٍ اؾ فى نى عٍ ايى بى  دٍ ا قى إنٌ  ))يُّ بً الن  

نفى العدكل كفي نفس الكقت  ))كمف خبلؿ الٌنظر في األحاديث السابقة نجد أٌف النبٌي 
اض أمر باجتناب أصحاب األمراض المعدية، كنيى عف دخكؿ المناطؽ التي تنتشر فييا تمؾ األمر 

كىذا مشعره في ظاىره بالتعارض فبعض األحاديث تنفي العدكل كبعضيا ييثبت حدكثيا كألجؿ ذلؾ 
انبرل كثيره مف العمماء ليدفعكا ىذا التعارض عىٍبرى العديد مف االٌتجاىات كالتي كجدت أٌف أكالىا 

 -:بالصكاب ىك 
ٌنما بتقديرو ال يي  مف األمراض أٌف المعنى المراد مف نفي العدكل ىك أٌف شيئان  عدم بطبعو، كا 

ث ره فٍ ، كنى ((مف اهلل  وه لبلعتقاد السائد في الجاىمٌية كىك أٌف المرض الميعدم ميؤى يي العدكل ىنا مكج 
لييٍبًطؿ ذلؾ االعتقاد الجاىمٌي  ()، فجاء الٌنفي مف النبي ))بطبعو مف غير إضافة إلى اهلل 

ٌنو ال بأس بمخالطة المصابيف باألمراض المعدية ككانت األحاديث التي نفت العدكل كأفادت بأ
ىك الذم ييمرض كيىشًفي ((كإلثبات أٌف اهلل  ،إلبطاؿ االعتقاد الفاسد الذم كاف سائدان في الجاىمٌية

كأٌف تأثير العدكل ال يككف إاٌل بإذنو كمشيئتو، أٌما األمر باجتناب المصابيف باألمراض المعدية 
أٌف  ((عف الٌدخكؿ إلى مناطؽ األكبئة كالفرار منيا، لييبٌيف الٌنبٌي كالٌنيي عف االختبلط بيـ ك 

  . اتيالمعدكل أسبابان كقد أجرل اهلل العادة بأٌف ىذه األسباب تفضي إلي مسبب  
 

                                      
فتح : ابف حجر : معنى الميٍمًرض أم صاحب الماشية المريضة كالميًصٌح صاحب الماشية الصحيحة؛ انظر ( (1

 (.10/408)عكف المعبكد: ؛ كشمس الحؽ العظيـ آبادم( 10/242)البارم،
حيح ص: ؛ كمسمـ(5774ح/139ص/7ج()باب العدكل/لطبكتاب ا)صحيح البخارم: ركاه البخارم( (2
 (.2221ح/913ص..()باب ال عدكل كال طيرة كال ىامة/كتاب السبلـ)سمـ،م

: ؛ كمسمـ( 5728ح/130ص/7ج()باب ما ييٍذكىري في الطاعكف/كتاب الطب)صحيح البخارم: ركاه البخارم( (3
 ( .2218ح/911ص..()باب الطاعكف كالطيرة كالكيانة/كتاب السبلـ)صحيح مسمـ

 ( .2232ح/918ص()باب اجتناب المجذـك كنحكه/اب السبلـكت)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ( (4
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االختبلط بالمرضى إثبات لؤلسباب كفي نفيو العدكل إشارة إلى أٌف  فكاف في نييو عف
الذم لك شاء سمبيا  ()ٌف تأثير األسباب ال يككف إاٌل بإذف اهلل بذاتيا كأ ري األسباب ال تستقؿ فتؤث  

 . (1)التأثير
 .ىات الخمقي ة شو  أثر المراض المعدية في الت  . ت

قد جعؿ الجنيف في قرارو مكيف كىك الٌرحـ، حيث  ()اهلل  أشرت في السابؽ إلى أفٌ 
في إلحاؽ  بي سب  تى ليو عكامؿ تى كىك المشيمة التي تقي الجنيف مف أف تصؿ إ أحاطو بجدار حمايةو 

الضرر بو أك في إصابتو بأمراضو قد تصاب بيا أٌمو، كمع ذاؾ فإٌف إصابة األـٌ الحامؿ ببعض 
 . فتيسٌبب لو الٌتشكُّىاتالجنيف إلى  تمتٌد تأثيراتيااألمراض المعدية قد 
فيركس الحصبة  ،ةلؤلجن  أٌنيا تسب بُّ الت شىكُّىات الخمقٌية  طبٌيان األمراض التي ثبت كمف ىذه 

ىات أبرزىا في كُّ ش  األلمانٌية، حيث إٌف إصابة األـ بيذا المرض يمكف أف يؤدم إلى إصابة الجنيف بتى 
ككذلؾ فيركس تضٌخـ الخبليا حيث أٌف إصابة األـٌ بيذا الفيركس في العيف كالد ماغ كفي القمب، 

ا، أٌما إذا حدثت اإلصابة بو بعد لجنيف تمقائي  الثبلثة أشير األكلى لمحمؿ يؤدم غالبان إلى إجياض ا
الثبلثة أشير األكلى فإٌف ذلؾ يسب بي لمجنيف تخمفا عقمٌيان كبدنيان كخمبلن في كظائؼ بعض األعضاء، 
كمف األمراض الخطيرة التي تؤثر عمى الجنيف كذلؾ مرض نقص المناعة المكتسبة المعركؼ 

تو في النمٌك كصغران في الرأس، لذلؾ يحرص األطباء عند ، حيث ييسبب لمجنيف اضطرابا(2)باإليدز
عمى أف تىٍمقىى األـٌ الحامؿ الرعاية كالعناية الفائقة مع ضركرة إصابة األـٌ بأمٍّ مف ىذا األمراض 

كىناؾ العددم مف الفيركسات التي تؤدم إصابة األـٌ بيا إلى متابعة الحالة الصحية لمجنيف، 
 . (3) الفيركسات التي أكردتيا ىي األكثر شيرةن كاألكسع انتشاران  مجنيف لكف  حدكث تشكىات ل

 
 

                                      
شػرح : ؛ البغػكم(24/196)التمييػد: ؛ ابػف عبػد البػرٌ (كما بعدىا 1/167)تأكيؿ مختمؼ الحديث: ابف قيتىٍيبىة :انظر ((1

؛ (368-21/367)عمػدة القػارم: ؛ العىٍينػيٌ (كمػا بعػدىا10/159)فػتح البػارم: ؛ ابف حجػر(كما بعدىا12/168)السٌنة
تحفػػة : ؛ المبػػاركفكرم(كمػػا بعػػدىا 12/407)عػػكف المعبػػكد: ؛ العظػػيـ آبػػادم(138-1/137)فػػيض القػػدير: لمنػػاكما

 ( .6/354)ك(241-5/240)األحكذم
فيصبح عرضة في جياز مناعة اإلنساف  اإليدز أك نقص المناعة المكتسبة ىك مرض خطير يسبب فشبلن  ((2

ة الصحية الحديثة عمى شبكة اإلنترنت عمى الرابط مكقع المكسكع: لئلصابة بأمراض متعٌددة، انظر
                                                                                   http://www.se77ah.comالتالي

: لبار؛ ا(129-126ص)مدخؿ إلى الكراثة: ؛ قارم كجبر(268-1/264)عمـ األجٌنة: الحمكد كيكسؼ: انظر ((3
 ( .كما بعدىا321ص)الجنيف المشٌكه
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 .المواد الكيميائية  .1

، األرحاـ في لقد ثبت أٌف تعاطي المكاد المخد رة كالمكاد الميسكرة لو تأثيرات خطيرة عمى األجٌنة 
ؿ في صغر كيتمثٌ (  متبلزمة الكحكؿ الجنيني)يسبب لمجنيف ما ييسٌمى ب ( الخمر)فتعاطي الكحكؿ 

الرأس كالعينيف كالفؾ كالتخٌمؼ العقمي كبعض االضطرابات األخرل، كىناؾ عدده مف األدكية 
المستخدمة في عبلج بعض األمراض تتسٌبب في الٌتشٌكىات أيضا مثؿ عقار الثاليدكميد كالذم 

أٌف  عمى قائمة المكاد العبلجية حيثيستخدـ في عبلج مرض السرطاف ، كلـ يعد مستخدمان اآلف 
كقد ثبتت  تناكؿ ىذا العقار تسب بى فعبلن في كالدة أطفاؿ دكف أطراؼ كيٌسبب تشكىات أخرل أيضان،

 .(1)تأثيرات خطيرة ألدكية أخرل 
حيث أٌف كصكؿ كمية مف إلى الجنيف ( الكككاييف)تي تؤثر عمى الجنييف رة الٌ خدٌ كمف المكاد المي 

مك لدل األطفاؿ بعد الكالدة، كالتدخيف كذلؾ يؤدل كفيؿ بإجياضو، كيؤدم أيضا إلى مشالؾ في الن
 .(2)إلى آثار خطيرة عمى نمك الجنيف حيث يؤثر عمى كصكؿ الغذاء لمجنيف

 .نقص المواد الحيوية  .3

كنقص الفيتامينات كاألحماض األمينية  إٌف نقص بعض المكاد قد يعيؽ عممية نمٌك الجنيف        
 .(3)كبعض العناصر الغذائية 

  ب الميكانيكية السبا. 

في البطف،  تعرُّض األـٌ الحامؿ إلى حادث أك إصابة عكامؿ إصابة الجنيف بالتٌشكُّىاتمف 
كمف  أك تعٌرضيا لمضرب أك الضغط عمى منطقة البطف أك إدخاؿ مكاد أك أجيزة إلى عنؽ الٌرحـ

داخؿ الٌرحـ، نقص ما يعرؼ بالسائؿ األمنيكسي كىك السائؿ المحيط بالجنيف  أبرز ىذه األسباب
ظيفة ىذا كيتكٌكف ىذا الٌسائؿ مف دـ األـٌ كمف بكؿ الجنيف كالذم ال يحتكم عمى أم مكاد ضاٌرة، كك 

السائؿ تتمثؿ في حماية الجنيف مف الحكادث التي قد تعٌرض ليا األـٌ، كالسماح لمجنيف بالحركة 
مى بعض المكاد، ككذلؾ كالنمك داخؿ الرحـ، كضبط درجة الحرارة، كتغذية الجنيف حيث يحتكم ع

منع التصاؽ غشاء األمينكف بالجنيف حيث إٌف االلتصاؽ يؤدم إلى حدكث بعض التشكىات كىك 
 .(4)الكيس الذم يتكاجد بو الجنيف

   

                                      
 ( .127ص)راثةمدخؿ إلى الك : قارم كجبر ((1
 ( .128ص:)المصدر السابؽ ((2
 ( . 129ص)مدخؿ إلى الكراثة: جبر،، قارم(1/279)عمـ األجٌنة: الحمكد كيكسؼ ((3
 ( . 134ص)الكراثة: ؛ العريض(370ك366ص)الجنيف المشٌكه: البار ((4
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  السباب الوراثي ة. 
 (46)ةو كأربعيفعمى ست  كم تتحأٌف نكاة خمٌية اإلنساف  ذكرت في الفصؿ التمييدم

فقط ىك المسئكؿ  كاحده  منيا زكجزكجان، ( 23)ثبلثةن كعشريفزكاج تبمغ أ كتنتظـ  في ،كركمكسكمان 
اإلنساف مف حيث الذككرة كاألنكثة، كقد أكضحت أٌف الخبليا الجنسية يحدث فييا تحديد نكع  فع

انقساـ اختزالي بحيث يصبح عدد الكركمكسكمات ثبلثة كعشريف كركمكسكمان في الحيكاف المنكم 
البكيضة بالنسبة لممرأة، كبٌينت آلية انتقاؿ الصفات الكراثية عبر ىذه بالنسبة لمرجؿ أك في 

الكركمكسكمات، فإذا تٌمت عممية التمقيح فعند ذلؾ يككف مجمكع الكركمكسكمات في الخمية الممقحة 
 . (1)سٌتةن كأربعيف نصفيا مف الرجؿ كالٌنصؼ اآلخر مف المرأة

، فيؤدل ذلؾ إلى نقساـ التي تحٌدثت عنياأثناء عممية االبعض االختبلالت حدث ت قد لكفٍ 
، فبعد عممٌية االنقساـ التي تحدث في الخبليا الجنسٌية لمرجؿ كالدة أطفاؿ مصابيف بعيكب خمقٌية

يككف الحيكاف المنكم يحتكم عمى ثبلثةو كعشريف كركمكسكمان فقط، ككذلؾ بكيضة المرأة، كالمرأة، 
ذا منيا اثناف كعشركف كركمكسكمان جسديان كك  احده جنسي فقط أم ىك الذم يحٌدد نكع الجنيف، كا 

أجن ة  إلى كالدةحدث أم خمؿ أثناء االنقساـ في عدد أك تركيب الكركمكسكمات فإٌف ذلؾ يؤدم 
 .مشك ىة 

تنتج عف خمؿ في في الكركمكسكمات إٌما مف حيث العدد  كبالتالي فإف  ىذه الٌتشكُّىات
ٌما مف حي، بالزيادة أك النقصاف في  ث التركيب، فإذا زاد عدد الكركمكسكمات عف ثبلثةو كعشريفكا 

ككاف أك نقص عنيا، أك حدث أم خمؿ في تركيب الكركمكسكمات  الحيكاف المنكم أك البكيضة
عددىا سميمان فإف  ذلؾ يسبب تشٌكىات لمجنيف تككف في معظميا خطيرة جٌدا لدرجة أٌنيا تؤدم إلى 

 .(2)إجياض الجنيف تمقائٌيان 
كيٌتضح ذلؾ أكثر عند عمى حالة الجنيف  مف حيث تأثيرىا متفاكتةذه الٌتشٌكىات متعٌددة ك كى

 .الحديث عف أقساـ الت شكىات 
 

 
 
 
 

                                      
 .مف ىذه الرسالة  (10ص: )انظر(((1
 ( . 313ص)مدخؿ إلى الكراثة: جبر،قارم ((2
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نين  قسامأ:  ثانيا         .تشو ىات الجأ
إلى تشكىات  الجنيف بحسب العكامؿ كاألسباب التي ترجع إلييا ٌتشكىاتأنكاع د تتعد  

ناتجة عف عكامؿ متعٌددة حيث يمكف أف تتداخؿ عٌدة أسباب مع  خرلأ، ك (كركمكسكمية)صبغٌية
 .  بعضيا محدثةن بعض الٌتشكىات

 . الت شكُّىات الصبغٌية .1

إم ا أف تككف بسبب اختبلؿ في ىات الناتجة عف عيكب في الكركمكسكمات شكُّ ذكرت أٌف الت  
م ا أف يككف االخ تبلؿ في تركيب ىذه الكركمكسكمات عدد الكركمكسكمات بالٌزيادة أك الٌنقصاف، كا 

حكليا بإيجاز عمى أتحٌدث  ة كتشكُّىات تركيبيةتشكُّىات عدديٌ إلى يتنٌكع  فيذا القسـ مف الت شكُّىات
 :ك التاليالٌنح
 . في عدد لمكركمكسكمات الٌزيادةاتجة عف ىات الن  شكُّ الت   . أ

يف يككف قاببلن لمحياة كلكٌنو يعاني حيث إف  الجن ،يعتبر ىذا الٌنكع مف أىـ أنكاع الت شكُّىات
بدال ( 47)ة كأربعكفكيككف عدد الصبغٌيات في الخبليا سبع، (1)مف تشكىات خمقية كتخٌمؼ عقمي

 :كركمكسكمان، كمف األمثمة عمى ذلؾ ( 46)مف ستة كأربعيف
، الجسدٌية حالة مرضية ناتجة مف كجكد زيادة في عدد الكركمكسكمات :(2)داكفمتبلزمة 

ة ىات جسديٌ باإلضافة إلى تشكُّ  ،التخمؼ العقؿ بدرجات متفاكتةفات المصابيف بيذه الحالة كمف ص
 . (3)ككجكد طيات في جفكف العينيف ،ؿ في قصر القامة كشكؿ األصابعتتمثٌ 

 .عف نقصاف عدد الكركمكسكمات التشكىات الناتجة  . ب

عدد الصبغٌيات أقؿ مف العدد  عمى العكس مٌما أكردتو آنفان ففي ىذا الٌنكع مف الٌتشٌكىات يككف
 :كىي حاالت نادرة الحدكث كمف أمثمتيا ،(45)خمسة كأربعيف االطبيعي فيككف عددى

، كىي حالة مرضٌية ناتجة عف النقص في عدد الكركمكسكمات الجنسٌية: متبلزمة تيرنر 
ٌما أف  أقؿ خطكرة ككف تمٌما يؤدم إلى إصابة األجٌنة بتشٌكىات شديدة تؤدم إلجياضيا تمقائيان، كا 

مصابات بعيكب في كيكٌف اإلناث  يحدث ىذا النكع بيفبحيث يعيش الجنيف مصابان بعدة عيكب ك 
 . (4)المبايض أك الرحـ

 .الٌتشكىات الناتجة عف خمؿ في تركيب الكركمكسكمات  . ث

                                      
 ( . 52ص)الكراثة ما ليا كما عمييا: العريض ((1
مجمكعة مف األعراض المرضٌية كالعبلمات المتزامنة ذات السبب الكاحد، كىنا تعني الٌتشٌكىات التي : المتبلزمة ((2

 ( . 1/262)عمـ األجٌنة: ؼتحدث سكية كليا مسببات مرضية مشتركة؛ الحمكد كيكس
 ( .314ص)مدخؿ إلى الكراثة: ؛ قارم كجبر(1/283)عمـ األجٌنة:الحمكد كيكسؼ ((3
 ( . 1/285)عمـ األجٌنة:؛ الحمكد كيكسؼ(58ص)الكراثة: العريض ((4
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في تركيب الكركمكسكمات إٌما بانتقاؿ جزء مف كركمكسكـ معٌيف إلى  اضطرابقد يحدث         
ٌما بحذؼ جزء مف كركمكسكـ معٌيف، مٌما يسبب تخمؼ عقمى كعيكب في القمب كركم كسكـ آخر، كا 

كيسبب أيضان متبلزمة معركفة بمتبلزمة بكاء القطة حيث يككف صكت بكاء الطفؿ أشبو ببكاء 
 .  (1)القطة
 . ىات الناتجة عف عكامؿ متعدٌدةشكُّ التٌ  .2

عكامؿ  تتفاعؿ عٌدةقد سباب التي ذكرتيا، ك لسبب بيئي أك كراثي مف األ الٌتشكُّىات قد تحدث
فمف الممكف أف تتفاعؿ العكامؿ الكراثية كالبيئية معا فينتج عف ذلؾ  ،ةىات الخمقيٌ شكٌ التٌ  بى ب  سى لتي 

 بي ب  سى تى ىات معٌينة، كمف ذلؾ الٌتشكىات التي تحدث لمجنيف أثناء عممية تككيف األعضاء فقد تى تشكٌ 
األسبكع خبلؿ كتنشأ في  ،د األعضاء أك خمؿ في الشكؿ الطبيعي لياأك جزئي ألح في انعداـ كميٌ 

، ككذلؾ قد يتغٌير تركيب بعض األعضاء حتى بعد مرحمة الثالث كحتى األسبكع الثٌامف مف الحمؿ
التككيف كمف أمثمة ذلؾ ما يعرؼ بانسداد األمعاء، كيمكف أف تؤدم بعض العكامؿ الميكانيكية 

 . (2)ىات شكمية لمجنيفكالضغط عمى الرحـ إلى تشكٌ 

ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
ػ

                                      
 (. 411)الجنيف المشٌكه: البار ((1
 (.1/261)عمـ األجٌنة: الحمكد كيكسؼ ((2
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 .الموقف الشرعي من األجّنة المشوىة   / الثالثالمبحث  
 

 ؿ  بي سُّ الك  ،ىةة المشكٌ ة كاألجنٌ شكىات الخمقيٌ مف التٌ  مكقؼ الشرعيٌ لم سأعرضفي ىذا المبحث 
كذلؾ في ضكء ما منيا قدر اإلمكاف  منع حدكث الٌتشكىات أك الحدٌ التي تساىـ في كالكسائؿ 

 .التقدـ العممي في ىذا المجاؿ  ؿ إليوتكص
الكقاية مف التشكىات، : أكليما؛ كريفة في محىات الخمقيٌ ؿ المكقؼ الشرعي مف التشكٌ كيتمثٌ 

 .محاكلة عبلجيا  :كثانييما

 .ة ىات الخمقي  شو  الوقاية من الت   :أواًل         
بير مف شأنيا المحافظة عمى خاذ تدانحك اتٌ  الٌناسلقد سعت الشريعة اإلسبلمٌية إلى تكجيو  

سؿ ىي المقصد المحافظة عمى الن   بؿ إف   ،سؿ مف أىـٌ مقاصد الزكاجحفظ الن   ذاؾ أف   ،الٌنسؿ
ككجيتنا نحك الكسائؿ  ،ة حٌتى يظؿ الٌنسؿ سميمان ، كقد احتاطت الشريعة لؤلجن  (1)كاجاألصمي لمزٌ 

سباب المؤدية مف األىي التي ك  ض المعديةكاألمرا مف األمراض الكراثية التي مف شأنيا أف تحدٌ 
فضي إلى اإلضرار باألجٌنة في بطكف ككذلؾ حٌرمت بعض األمكر التي تي  ،لتشٌكىات األجٌنة

التي كردت في ىذا المجاؿ  الشرعي ةكاألدٌلة الٌنصكص استعراض ف ذلؾ مف خبلؿ كسأبيٍّ  أمياتيـ،
 :عمى النحك التالي 

 .  (2) ژک      ک  ک   گ        ک   ڑژ  ژ  ڑژ   (:(اهلل  قاؿ .1

ذلؾ ألجؿ حفظ الٌنسؿ ك لقد حٌرمت الشريعة اإلسبلمٌية الٌزنا ككٌؿ ما يدعك إليو  :وجو الداللة     
مسب بىة لتشٌكىات تنقؿ األمراض الكما ىك معركؼ طبيان ة المحٌرمة حيث إٌف الممارسات الجنسيٌ 

ة مف أف ة عمى الجنيف فحمت الشريعة بذلؾ األجن  األجٌنة مثؿ مرض الزىرم الذم لو تأثيرات خطير 
 .(3)تصؿ إلييا ىذه األمراض التي تشكىيا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ       :()قاؿ .2

 . (4) ژٺ    

                                      
 ( .403ص)العامة لمشريعة اإلسبلميةالمقاصد : العالـ: انظر ((1
 ( .32)اآلية: سكرة اإلسراء ((2
 ( .451ص)الجنيف المشكه: البار ((3
 ( .90)اآلية: سكرة المائدة ((4
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 الم و ؿئؿ رسك سي  :رضي اهلل تعالى عنيا قالت عائشة المؤمنيف أـ   عفكفي السياؽ ذاتو جاء         
() رىاـه  ) فىقىاؿى  (1)عتٍ ًلباعىٍف  .(2) (كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى

رىاـ )  :قاؿ ()أٌف رسكؿ اهلل ( )كعف عبد اهلل عمر كيؿُّ ميٍسًكرو حى ٍمر كى  .(3) (كيؿُّ ميٍسًكرو خى
ر حٌرمت الشريعة تناكؿ الخمكر كالمسكرات كتعاطي المخٌدرات كالعقاقيفقد  :اللةوجو الد          
كقد أشرت إلى جانب مف تأثيرات ىذه المحرمات عمى األجنة كأنيا أحد األسباب المؤدية  ،المضٌرة

 . المبحث الٌسابؽفي  كذلؾ ةاألجنٌ خطيرة لدل  اتىلتشكٌ 
دابير التي تساىـ في الحٌد مف التشٌكىات التٌ  إلى نايي ج  كى كردت مجمكعة مف األحاديث التي تي  .3

 مف فمف المعمكـ طبيا أف الصفات الكراثية تنتقؿ ،اض الكراثٌيةالخمقٌية التي تسببيا األمر 
 ، كقد يحمؿ األبكاف أك أحدىما أمراضان األبكيف إلى أبنائيما عبر آلٌية محدٌدة بينتيا سابقان 

ٌنما تظير لدل األبناء في ما يعرؼ بالصفات المتنحيٌ  ،ة ال تظير فييماكراثيٌ  كألجؿ ، ةكا 
ما  اض كالمحافظة عميو سميمان جاءت تمؾ التكجييات كمنياسؿ مف ىذه األمر حماية الن  

  :يمي
ـ  المؤمنيف عف  . أ ـٍ  ) :() عائشة رضي اهلل عنيا قالت قاؿ رسكؿ اهللأ كا ًلنيطىًفكي ي ري تىخى

كا ًإلىٍيًيـٍ اكى  كا األىٍكفىاءى كىأىٍنًكحي  .  (4)( ٍنًكحي

عند  الٌزكجةاختيار حسف الحرص عمى في ىذا الحديث إلى  ()ندب النبي :وجو الد اللة        
سؿ مما قد ينتقؿ مف كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى النٌ ، (5)فإٌف األبناء ينزعكف إلى األصؿالزكاج 

 .(6) األمراض الكراثية
 

                                      
 ( . 1/94)النياية: بكسر الباء كسككف الٌتاء ىك نبيذ العسؿ كىك خمر أىؿ اليمف؛ ابف األثير: الًبٍتعي  ((1
: ؛ كمسػػػمـ(5585ح/105ص/7ج..()بػػػاب الخمػػػر مػػػف العسػػػؿ/كتػػػاب األشػػػربة)صػػػحيح البخػػػارم: ركاه البخػػػارم ((2

 ( .2001ح/830ص()باب بياف أٌف كؿ مسكر خمر/كتاب األشربة)صحيح مسمـ
 ( .2003ح/831ص()باب بياف أٌف كؿ مسكر خمر/كتاب األشربة)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((3
؛ (حػديث حسػف)كقػاؿ األلبػاني ( 1968ح/341ص)(بػاب األكفػاء/كتػاب النكػاح)سػنف ابػف ماجػو: ركاه ابف ماجػو ((4

 .انظر المصدر نفسو 
 ( .3/237)فيض القدير: المناكم: انظر ((5
، رسػػالة ماجسػػتير فػػي الفقػػو المقػػارف، كميػػة (48ص)أثػػر األمػػراض الكراثيػػة عمػػى الحيػػاة الزكجيػػة: العٌشػػي: انظػػر ((6

 .د مازف ىنٌية.أ الشريعة، الجامعة اإلسبلمية بغزة، لمباحثة مناؿ العشي، إشراؼ
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في نقؿ الصفات المختمفة   عكامؿ الكراثية دكران كىناؾ أحاديث أخرل صحيحة أثبتت أٌف لم
ة ظيكر أمراض كراثية في نسؿ المصابيف بتمؾ األمراض أك ي إمكانيٌ مف اآلباء إلى األبناء، كبالتال

 :الحامميف لمجينات المسبٌبة ليا كمف ذلؾ 
مىي  رىسيكؿي الم وً ) :رضي اهلل عنيا قالت أيضان ما ركتو  . أ ؿى عى كره ( )دىخى ذىاتى يىٍكـو كىىيكى مىٍسري

زنا الٍ  :فىقىاؿى  ز  ـٍ تىرىٍم أىف  ميجى اًئشىةي أىلى مىٍيًيمىا يىا عى ٍيدنا كىعى ٍيدو كىزى مىي  فىرىأىل أيسىامىةى ٍبفى زى ؿى عى ميٍدًلًجي  دىخى
يىا ًمٍف بىٍعضو  ـى بىٍعضي ا فىقىاؿى ًإف  ىىًذًه اأٍلىٍقدىا بىدىٍت أىٍقدىاميييمى  . (1)( قىًطيفىةه قىٍد غىط يىا ريءيكسىييمىا كى

أٌكد  حيث ،ة مف اآلباء إلى األبناءت الكراثيٌ ىذا الحديث يؤٌكد انتقاؿ الصفا: جو الداللةو         
بمطابقة قكؿ القائؼ لمحقيقة ( )النبي  أيعجبف بف،شابو بيف صفات األب كاالكجكد التٌ  (2)القائؼ

في الجاىمية لككنو  -رضي اهلل عنيما-  كسير  بو، كذلؾ ألنو كاف ييطعف في نسب أسامة بف زيد
سب مع االختبلؼ في المكف ككانت الجاىمية لقيافة ىذا الن  فأكدت ا ،كقد كاف أبكه أبيضان  أسكدان 

  ليـ عف الطعف في األنساب بذلؾ لككنو زاجران ( )تعتمد القيافة إلثبات النسب ففرح النبي 
 .(3)ال ييظير الٌسركر إاٌل بالحؽ كال يرضى مف الحكـ إال بالعدؿ  ()كىك

رأتو بشريؾ بف سحماء ككاف أخا ىبلؿ بف أمية قذؼ ام قاؿ إفٌ   () أنس بف مالؾ عف . ب
 :()البراء بف مالؾ ألمو ككاف أكؿ رجؿ العف في اإلسبلـ قاؿ فبلعنيا فقاؿ رسكؿ اهلل

ف جى  ،ةيٌ مى ؿ بف أي يبلى ك لً فيي  ،فيٍ نى العيٍ  ئى ضً قى  طان سبٍ  ضى يى بٍ بو أى  تٍ اءى جى  ا فإفٍ كىى ري صً أبٍ ) بو  تٍ اءى كا 
 ان دن عٍ جى  ؿى حى ت بو أكٍ يا جاءى أن   تي ئٍ بً نٍ قاؿ فأي  ،اءمى حٍ ؾ بف سى يٍ رى ك لشي فيي  ،فً اقيى الس   شى مٍ حى  ان دى جعٍ  ؿى حى أكٍ 
 . (4)(فاقيٍ الس   شى حمٍ 

                                      
صػػػػػحيح : ؛ كمسػػػػػمـ(6771ح/157ص/8ج()بػػػػػاب القػػػػػائؼ/كتػػػػػاب الفػػػػػرائض)صػػػػػحيح البخػػػػػارم: ركاه البخػػػػػارم ((1

 ( .1459ح/581ص()باب العمؿ بإلحاؽ القائؼ الكلد/كتاب الرضاع)مسمـ
؛ (23/408)ارمعمػدة القػ: العينػي :معرفة اآلثار، كالقائؼ ىػك الػذم يعػرؼ الشػبو كيمٌيػز األثػر: القيافة في المغة ((2

 ( .24/291)تاج العركس: الزبيدم
عمػػػػدة : ؛ العينػػػػي(8/386)شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم: ؛ ابػػػػف بٌطػػػػاؿ(2/475)غريػػػػب الحػػػػديث: الخٌطػػػػابي: انظػػػػر ((3

 ( .186-4/185)سبؿ السبلـ: ؛ الٌصنعاني(23/408)القارم
قضػػػػيء )رسػػػػؿ كأم شػػػػعره مست( سػػػػبطا)؛ كمعنػػػػى(1496ح/604ص/كتػػػػاب المعػػػػاف)صػػػػحيح مسػػػػمـ: ركاه مسػػػػمـ ((4

أم دقيققيمػػػػا؛ ( حمػػػػش السػػػػاقيف)غيػػػػر مسترسػػػػؿ الشػػػػعر،( جعػػػػد)أم فاسػػػػد العينػػػػيف بكثػػػػرة دمػػػػع أك حمػػػػرة، ( العينػػػػيف
 (.4/122)الديباج عمى مسمـ: السيكطي
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ٍيرىةى أىف  رىجيبلن أىتىى الن ًبي    . ت ٍف أىًبي ىيرى دي  ):فىقىاؿى  ()عى ـه أىٍسكى ًلدى ًلي غيبلى   فىقىاؿى ىىٍؿ  ،يىا رىسيكؿى الم ًو كي
ـٍ قى  :قىاؿى  ؟لىؾى ًمٍف ًإًبؿو  ا أىٍلكىانييىا :اؿى نىعى ٍمره  :قىاؿى  ؟مى  :قىاؿى  ،نىعىـٍ  :قىاؿى  ؟قىاؿى ىىٍؿ ًفييىا ًمٍف أىٍكرىؽى ، حي
 . (1)(فىمىعىؿ  اٍبنىؾى ىىذىا نىزىعىوي  :قىاؿى  ،لىعىم وي نىزىعىوي ًعٍرؽه  :قىاؿى  ؟فىأىن ى ذىًلؾى 

ت ما ىك معركؼ اآلف في عمـ ر  أٌف الشريعة اإلسبلمية أق بٌينتىذه األحاديث  :وجو الد اللة        
  . الكراثة مف أف الصفات الكراثية تنتقؿ كفؽ آلية محٌددة عبر األجياؿ

ة ىات الخمقي  كما يعنينا ىنا ىك إثبات أٌف  الٌشريعة اإلسبلمٌية حرصت عمى الحد  مف التشكُّ 
كالتأكيد عمى أٌف  يةمراض الكراثإلى تخٌير السبللة السميمة مف األقدر اإلمكاف مف خبلؿ التكجيو 

 .الخصائص كالصفات كمنيا األمراض تنتقؿ إلى الٌنسؿ 
كنٌبو إلى األخذ بالٌتدابير التي مف شأنيا منع  مف األمراض الميعدية( )حٌذر النبي  .4

عف دكر األمراض المعدية في  المبحث السابؽمت في كقد تكمٌ  اإلصابة بتمؾ األمراض،
 :الكاردة في ذلؾكمف األحاديث ؛ (2)تشكيو األجٌنة

مىى اٍلميًصح  )  :()الن ًبي   عفٍ  ()أبي ىريرة  عىفٍ  . أ  .(3)(قىاؿى الى تيكًرديكا اٍلميٍمًرضى عى

ٍف الن ًبي  كعف إ . ب د ثي سىٍعدنا عى ٍيدو ييحى ـى ٍبفى سىٍعدو قىاؿى سىًمٍعتي أيسىامىةى ٍبفى زى ًإذىا )  :أىن وي قىاؿى () ٍبرىاًىي
ميكىىاسىًمٍعتيـٍ ًبالط ا كا ًمٍنيىا ،عيكًف ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ًبيىا فىبلى تىٍخريجي ذىا كى  :فىقيٍمتي  ،كىاً 

د ثي سىٍعدنا كىالى ييٍنًكريهي   .(4)( نىعىـٍ  :قىاؿى ؟ أىٍنتى سىًمٍعتىوي ييحى

نيا المحافظة م ،ألجؿ حكـو عديدة ،أنكاعو محدٌدة مف النساءكاج مف ريعة الزٌ مت الشٌ حرٌ  .5
كتحريـ  ،نسبعمى الٌنسؿ مف اإلصابة باألمراض كالٌتشكىات، كىذا التحريـ نكعاف تحريـ 

ات كالخاالت يات كالبنات كاألخكات كالعمٌ ألمٌ ا ف  سب فيي سبب؛ أٌما الٌنساء المحرمات بالنٌ 
 . (5) كبنات األخ كبنات األخت

                                      
: ؛ كمسػػػمـ(5305ح/53ص/7ج()بػػػاب إذا عػػػٌرض بنفػػػي الكلػػػد/كتػػػاب الطػػػبلؽ)صػػػحيح البخػػػارم: ركاه البخػػػارم ((1

 .كالمفظ لمبخارم ( 1500ح/607ص/كتاب المعاف)صحيح مسمـ
 .مف ىذا البحث ( 33)ص: انظر ((2
صػػػػػحيح : ؛ كمسػػػػػمـ( 5774ح/139ص/7ج()بػػػػػاب ال عػػػػػدكل/كتػػػػػاب الطػػػػػب)صػػػػػحيح البخػػػػػارم: ركاه البخػػػػػارم ((3

 (.2221ح/913ص..()باب ال عدكل كال طيرة كال ىامة/كتاب السبلـ)مسمـ،
: ؛ كمسػػمـ( 5728ح/130ص/7ج()ري فػػي الطػػاعكفبػػاب مػػا ييػػٍذكى /كتػػاب الطػػب)صػػحيح البخػػارم: ركاه البخػػارم ((4

 ( .2218ح/911ص..()باب الطاعكف كالطيرة كالكيانة/كتاب السبلـ)صحيح مسمـ
المحػػػػػػػرر : ؛ ابػػػػػػػف عطٌيػػػػػػة(1/478)أحكػػػػػػاـ القػػػػػػرآف: ؛ ابػػػػػػف العربػػػػػػػي(6/353)جػػػػػػػامع البيػػػػػػاف: الٌطبػػػػػػرم: انظػػػػػػر ((5

 ( .4/98)الجامع ألحكاـ القرآف: ؛ القرطبي(2/31)الكجيز
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أم مف تحـر ضاعة كاألخكات مف الرٌ  ،مرضعاتيات الألمٌ كمف الٌنساء المحرمات بالٌسبب ا        
 :لؤلدٌلة التالية مف الكتاب كالسٌنة النبكية  (1)ضاع؛ كىذا مٌما أجمعت عميو األمةبسبب الر  

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  :()قكؿ اهلل .1

 .(2) ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ 
ـي ) : اؿق ()كلما ركاه ابف عباس رضي اهلل عنيما عف النبي  .2 اًع مىا يىٍحري ـي ًمٍف الر ضى يىٍحري

 .(3) ( ًمٍف الن سىبً 
ـٌ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي  .3 ـي مىا )  :قاؿ ()كلما ركتو أ ر  اعىةى تيحى ًإف  الر ضى

دىةً  ـي ًمٍف اٍلًكالى  .(4)( يىٍحري
عمى سبلمة  حفاظان  نكاحيفٌ  كقد كره بعض أىؿ العمـ الزكاج مف القريبات المكاتي يحؿٌ 

أٌنو نصح آؿ السائب بأف يتزكجكا مف الغرائب بعدما ( )كم عف عمر بف الخطاب ري  فقد ،سؿالن  
أم  (5)"يا بني السائب إٌنكـ قد أضكيتـ فانكحكا في النزائع"فقاؿ  رأل أٌف الضعؼ قد أصاب نسميـ

يبة حتى ال يستمٌر الضعؼ في فكجييـ بذلؾ إلى االبتعاد عف الزكاج مف القرابة القر  الغرائب في
 . (6) نسميـ

كالتي منيا الحرص عمى عدـ  ،ةمتعددٌ  ـه كى حً كمف المعركؼ لدل العمماء أٌف لذلؾ التحريـ         
كعدـ  بيف األقارب دكف ريبة، كالتكاصؿ تسييؿ المخالطةألف الحاجة تدعك إلى ك  ،قطيعة الرحـ

كغير  ةكفركعو عف العبلقات الجنسيٌ  ؿ اإلنسافكتكريـ أصك  كتنزيو تعطيؿ الكثير مف المصالح،
، نكاحيا يجب أف تسمك عمى العبلقات الجسدية( )ذلؾ، فالعبلقة مع األصناؼ التي حٌرـ اهلل 

                                      
 ( .9/279)المغني مع الشرح الكبير: قدامو ابف ((1
 ( .23)مف اآلية: سكرة النساء ((2
؛ (2645ح/170ص/3ج..()بػػػػاب الشػػػػيادة عمػػػػى األنسػػػػاب/كتػػػػاب الشػػػػيادات)صػػػػحيح البخػػػػارم: ركاه البخػػػػارم ((3

بنحػػكه عػػف (1445ح/575ص()بػػاب يحػػـر مػػف الرضػػاعة مػػا يحػػـر مػػف الػػكالدة/كتػػاب الرضػػاع)صػػحيح مسػػمـ: كمسػػمـ
 .ضي اهلل عنيا عائشة ر 

كتػاب )،(2646ح/170ص/3ج..()بػاب الشػيادة عمػى األنسػاب/كتػاب الشػيادات)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((4
بػػػاب يحػػػـر مػػػف /كتػػػاب الرضػػػاع)صػػػحيح مسػػػمـ: ؛ كمسػػػمـ(5099ح/9ص/7ج()بػػػاب كيحػػػـر مػػػف الرضػػػاعة/النكػػػاح

 (.1444ح/574ص()الرضاعة ما يحـر مف الكالدة
 (. 45626ح/498ص/16ج)كنز العماؿ: ؛ كاليندم(1437ح/277ص/4ج)كجكاىر العمـالمجالسة : الدينكرم ((5

النىزائع أم الغرائب عف عشيرتكـ، كمفردىا نزيعة كىي المرأة تتزكج في غير عشيرتيا كمعنى أضكيتـ أم ضعؼ  ((6
 (.5/41)ك(3/106)النياية: نسمكـ؛ ابف االثير
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فالشريعة اإلسبلمية قد غرست لمقرابة القريبة كقاران في النفكس ينٌزه عف شكائب االستعماؿ في الميك 
 .(1)كالرفث

مف تحريـ نكاح تمؾ األصناؼ أك استحباب  حيكيةالة جسديٌ الحكمة ىنا ىي اللكٍف ما يعنينا         
صابة الذرٌية األقارب ب الٌزكاج ىي أفٌ  ،مف غير القرابة القريبة الٌنكاح مف أسباب ضعؼ الٌنسؿ كا 

يتسمسؿ الضعؼ  ،ٌ كاستمر زكاج األقارب ، فإذا تسمسؿةىات الخمقيٌ شكُّ باألمراض الكراثية كمنيا الت  
 :(2)كذلؾ بسببيفإلى أف ينقطع فيو 

ة التناسؿ في الزكجيف سؿ تككف عمى قدر قكة داعيقكة النٌ  ما ذكره الفقياء مف أفٌ  :ولال         
كسبب ذلؾ أف ىذه الٌزكاج باألقارب لكراىة  عمةن كجعمكا ذلؾ  ىي ضعيفة بيف األقارب، ك كىي الشيكة

ما أف يزلزلو ة المضادة لوو شعكر عكاطؼ القرابفي النفس يزاحم الشيكة شعكره  ، فإما أف يزيمو كا 
 .كيضعفو 

الكلد يرث مف مزاج أبكيو كمادة أجسادىما  فٌ مف أ اءاألطبٌ  ما ىك معركؼ لدل :الثاني        
تاف مف ن  ف سي ايي بى ارث كالت  كى ، فالت  يما في شيء مف ذلؾني ايً بى الركحية كيي كصفاتيما  ،كيرث مف أخبلقيما

كاج ، كالز  ا ألجؿ أف ترتقي السبلئؿ البشريةكاحدة منيما حظي بغي أف تأخذ كؿُّ ف الخميقة يننى سي 
 .باإلضافة إلى أٌنو مما يضٌر بالبدف باألقارب مناؼ لذلؾ 

صحة المحاذير التي تكتنؼ زكاج األقارب ألف التطٌكر العممٌي قد أثبت  إلى أف  اإلضافة ب
أك  ةو كراثيٌ  ة بأمراضو ا يزيد احتماؿ كالدة األجن  ممٌ  ،ثاتر  كى يتشارؾ مع أقاربو في عدد مف المي  اإلنساف 

، فالكثير مف الصفات يتحكـ بيا أكثر مف جيف كاحد مف الجينات التي تكجد عمى ةخمقيٌ  ىاتو تشكُّ 
كاألقارب يشترككف في كثير مف الصفات التي قد تككف بعضيا سائدة أم  ،صكرتيف سائدة كمتنحية

ؿ المتعاقبة، لكٌف أغمب الصفات المشتركة بيف األقارب تككف متنحية أٌف المرض يظير في األجيا
مع بعضيا الجينات المتنحية التقت أم أٌنيا ال تككف ظاىرة عمى حامميا كلكف تظير في نسمو، فإذا 

مراض ستظير في فإٌف تمؾ األف يحمبلف جينات متنحية ألمراض كراثية ياألبك  ككفكذلؾ في حالة 
 .(3) النسؿ

لبف المرضع الذم ىك جزء  ف الرضاعة سببان لتحريـ النكاح كما ييحر ميو الٌنسبي فؤلفٌ أٌما كك 
سب، كقد فكاف لو حرمة كحرمة الن   ،أعضائو بسببو تٍ مى تو كنى يى نٍ منيا قد دخؿ في تككيف الرضيع كبي 

                                      
كمػػا  54/ 2)فقػػو السػػٌنة: ؛ سػػابؽ(4/295)التحريػػر كالتنػػكير: اشػػكر؛ ابػػف ع(2/202)حجػػة اهلل البالغػػة: الػػدىىمكم ((1

 (.بعدىا
 (.32-5/31)تفسير المنار: محمد رشيد رضا ((2
مقاصػد : ؛ فاطمػة الحربػي(154:ص)الكراثة: ؛ شيخة العريض(كما بعدىا 140:ص)خمؽ اإلنساف: البار: انظر ((3

 ( .75:ص)راض الكراثية عمى الحياة الزكجيةأثر األم: ؛ العشي(708:ص)الشريعة في حفظ الصحة البدنية
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في تركيب الرضيع يدخؿ  أٌف بركتيف المبف كىك الجزء األىـ في تككيف كنمكٌ ة أثبتت األبحاث العمميٌ 
كبذلؾ  ،خبلياه فيصبح التركيب الخمكم لمجنيف مشابيا لمتركيب الخمكم ألمو كأخكاتو مف الرضاعة

 .(1)كاج في ىذه الحاالت لو آثار سيئة عمى النسؿة فالز  يتشابو معيٌف في الصفات الكراثي  
 رات كالعكامؿىذا كيجب عمى الحكامؿ أف يحتطف لؤلجٌنة عف طريؽ البعد عف المؤثٌ 

فيجب منع الٌنساء الحكامؿ مف  ،(2)الذرائع الخارجٌية التي تسٌبب الت شكُّىات كذلؾ عمبلن بمبدأ سدٌ 
ف كانت جائزة في ذاتيا كلكف المنع يأتي كٍيبل شكُّ ؤث رىات كالعكامؿ المسببة لمت  الت عرُّض لممي  ىات كا 

 .ىات شكُّ الت   إلي يفضي التعٌرض لتمؾ العكامؿ
أك  ،اء فحص طبي قبؿ الزكاج أمر جائز سكاء كاف لمعرفة فصيمة الدـإجر ككذلؾ فإف  

كىناؾ تخصص جديد في  ،لمتٌأكد مف عدـ كجكد أمراض معدية أك كراثٌية لدل المقبميف عمى الزكاج
المجاؿ الطبي ييسمى االستشارة الكراثية حيث يبحث األطباء المختصكف في األمراض الكراثية في 

كيعطكف تصكران عف طبيعة تمؾ األمراض كاالحتماالت المكجكدة لكؿ  ،الزكاجعائبلت المقبميف عمى 
مرض، كتستمر تمؾ الفحكصات حتى بعد الزكاج كالحمؿ لمتحٌقؽ مف سبلمة الجنيف كعدـ إصابتو 

 .(3)بأم تشكُّه
كفي ختاـ ىذه النقطة أرجك أف أككف قد حٌددت المبلمح العاٌمة لمنيج الكقاية مف التشكىات 

ة في الشريعة اإلسبلمية، في ضكء ما مٌر مف الٌنصكص كالتكجييات الشرعية التي تيدؼ الخمقي
جميعيا إلى المحافظة عمى الن سؿ سميمان مف أم عيكب قد تعتريو رعايةن لمقصد الشريعة كىك حفظ 

 .النسؿ 
 .ىات و  شأ محاولة عالج الت   :ثانياً         

ا إذا أم   صابة بيا،ئلل ان بى سُّ حى تى  حدكثيا ىات قبؿشكُّ ف الت  ؿ منيج الكقاية ممث  يي  ما ذكرتو آنفان 
ة عبلجيا في ضكء الكسائؿ المتاحة فعند ذلؾ يجب البحث في إمكانيٌ أف تحدث   ()قٌدر اهلل

ع م  طى تى كيى  ،فتجب عند ذلؾ محاكلة العبلج بيا، الجنيف إصابة، فإذا تأكد األطباء مف كالمشركعة

                                      
أثػػػر األمػػػراض الكراثيػػػة عمػػػى الحيػػػاة : ؛ العشػػػي(710:ص)مقاصػػػد الشػػػريعة فػػػي حفػػػظ الصػػػحة البدنيػػػة :الحربػػػي ((1

 (.74:ص)الزكجية
ىػي المسػألة التػي ظاىرىػا اإلباحػة : الكسػيمة إلػى الشػيء، كفػي االصػطبلح: الذ رائع جمػع ذريعػة، كىػي فػي الٌمغػة ((2
كصؿ بيا إلى فعؿ المحظكر، أك الٌتكسؿ بما ىك مصمحة إلى مفسدة، كسٌد الذرائع أم منع الفعػؿ الجػائز إذا كػاف كيت

: ؛ الشػػػػػػػػػػػاطبي(1498ص/17ج/مػػػػػػػػػػػادة ذرع)لسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب: ابػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػكر: ميؤديػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػى محظػػػػػػػػػػػكر؛ أنظػػػػػػػػػػػر
: ؛ الخادمي(366ص)قكاعد الكسائؿ: ؛ مخدـك(2/1007)إرشاد الفحكؿ:؛ الشككاني(434ص/4ج/2مجمد)المكافقات

 (.24ص)عمـ المقاصد
 (.455ص)الجنيف المشكه: ؛ البار(14ص)أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف: الطٌيار: انظر ((3
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تمكنيـ مف معالجة الجنيف في رحـ أمو كىك ما يسمى بالمعالجة  مةئؿ متقد  األطباء إلى ابتكار كسا
جراء  ،الجنينية كقد أصبح بإمكاف األطباء عبلج الكثير مف األمراض التي تصاب بيا األجنة كا 

في مجاؿ الطب أصبح مف الممكف إنقاذ  ـ العمميٌ قدُّ كمع التى  ،ة لمجنيف في بطف أموات جراحيٌ عمميٌ 
 . (1)ألطفاؿ الذيف يعانكف مف التشكىات الخمقيةالعديد مف ا
ىناؾ الت داكم بشكؿ عاـ، ك  ة العبلج كيتو مف مشركعيٌ عبلج الت شكُّىات أمر يستمدُّ مشركعٌ ك 

  :كالقكاعد الفقيية مف الكتاب كالسٌنة النبكيةمشركعٌية تمؾ التبٌيف ة التي العديد مف األدٌلة الشرعيٌ 
 :مف الكتاب: أوالً     

 .(2) ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      )) قاؿ .1

، كيدخؿ في ذلؾ عبلج (3)اآلية دليؿ عمى جكاز العبلج بشرب الٌدكاء كغير ذلؾ: وجو الداللة      
 .الٌتشكىات 

 :مف السنة النبكية: ثانيا      
 .(4)(ما أنزؿ اهلل داءان إاٌل أنزؿ لو شفاءن : )قاؿ( )عف النبي ( )عف أبي ىريرة .1

نعـ يا عباد اهلل  : )قالت األعراب يا رسكؿ اهلل أال نتداكل ؟ قاؿ: ف أسامة بف شريؾ قاؿع .2
قالكا يا رسكؿ  ان كاحد أك قاؿ دكاء إال داءن  ،إال كضع لو شفاءن  اهلل لـ يضع داءن  فإف   ،تداككا

 . (5)( اهلل كما ىك ؟ قاؿ اليـر

 أى رى اء بى الد   دكاءي  يبى صً فإذا أي  دكاءه  اءو لكؿ  د: ) أنو قاؿ( )عف جابر بف عبد اهلل عف النبي .3
 . (6)(كجؿ بإذف اهلل عزٌ 

ىذه األحاديث تدؿ عمى جكاز الت داكم كتحث عمى طمب العبلج مف كآفة : وجو الداللة       
 .، كال شٌؾ أٌف عبلج الٌتشٌكىات يدخؿ في ذلؾ (7)لما في ذلؾ مف المنافع األمراض

        

                                      
 ( .457ص)الجنيف المشكه: البار ((1
 (.69)اآلية رقـ: سكرة الٌنحؿ ((2
 (.488ص/10ج/5مجمد)الجامع ألحكاـ القرآف: القيرطبي ((3
 (.5678ح/1441ص..()باب ما أنزؿ اهلل داءاى /كتاب الطب)صحيح البخارم: لبخارمركاه ا ((4
، كقػاؿ (2038ح/383ص/4ج()باب ما جاء فػي الػدكاء كالحػث عميػو/ كتاب الطب)سنف الترمذم: ركاه الترمذم ((5

 . حسف صحيح، انظر نفس المصدر : عنو الترمذم
 (. 2204ح/1729ص/4ج()ء دكاء كاستحباب التداكمباب لكؿ دا/ كتاب السبلـ)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((6
تحفػػػػػػة : ؛ المبػػػػػػاركفكرم(21/342)عمػػػػػػدة القػػػػػػارم: العينػػػػػػي ؛(14/191)شػػػػػػرح صػػػػػػحيح مسػػػػػػمـ: النػػػػػػككم :انظػػػػػػر ((7

 ( . 6/190)األحكذم
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 :لقكاعد الفقيية التي يندرج تحتيا العبلجمف ا: ثالثاً         

إٌف الٌتشكىات مف أنكاع األمراض التي تيمحؽ الضرر بصاحبيا لذلؾ فإٌف : (1)الٌضرر يزاؿ -1
 .عبلجيا مٌما يندرج تحت ىذه القادة إلزالة الٌضرر 

                                      
 (. 1/140)األشباه كالنظائر: السيكطي ((1
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 .إجياض األجّنة المشوىة واآلثار المترتبة عليو   :المبحث الرابع
 

معرفة ك  ،تشخيص األجٌنة داخؿ األرحاـف األطباء مف كُّ مى كتى  ر العمميٌ ـ كالتطكُّ مع التقدُّ   
أصبح الحديثة، باستخداـ الكسائؿ  رةفي مراحؿ مبكٌ  إصابة الجنيف بالٌتشٌكىات مف عدمو كىك

فبرز اإلجياض  ،ة كمتابعتيا في مختمؼ مراحؿ التطٌكرة الصحيٌ ؼ عمى حالة األجنٌ باإلمكاف التعرُّ 
عند تعٌذر عبلج تمؾ العيكب الخمقية، فكاف لزامان أف أتحٌدث عف حكـ  جٌنة المشكىةكحؿٍّ لمشكمة األ

 .بة عميو عمى النحك التالي إجياض األجٌنة المشكىة كاآلثار المترت  
 :حقيقة اإلجياض :أوالً      

 :عمى النحك التالي كأبدأ ىنا ببياف مفيـك اإلجياض في المغة كاالصطبلح     
  :ي المغةتعريؼ اإلجياض ف .1

 : (1)أبرزىا التالية كتأتي عمى عٌدة معاف( جيض)اإلجياض مصدر كممة 
عمى زكاؿ الشيء  يدؿٌ  اد أصؿه ، فالجيـ كالياء كالضٌ الغمبة عمى األمر كالتنحية كاإلزالة عنو . أ

اًرحى عف مكانو بسرعة وي عف األمر أم غمبو عميو كنٌحاه عنو، كأٍجيىضى الجى يىضى ، فيقاؿ جى
ٍيدً  وي عف مكانو أم أنيضو كأزالو  أم نٌحاهي عنو، عف الص   .كأٍجيىضى

اؿاإل . ب ؿى  كممة تأتي عف أمرو ما، ٍعجى  .أجيض بمعنى أٍعجى

 . أك إسقاط الحمؿ ،إلقاء الجنيف أك إزالقو مف غير تماـأم  ،اإللقاء أك اإلزالؽ . ت

كح كتـٌ خمقو مف كقيؿ الذم نفخت فيو الر  ،كىك الذم لـ يستبف خمقو طقٍ الجييض ىك الكلد الس  ك 
ىك خركج الجنيف مف الرحـ "كجاء في المعجـ الكسيط أٌف اإلجياض ، غير أف يعيش كاألٌكؿ أصح

 . (2)"قبؿ الشير الرابع
ىك المعنى المراد مف غير حاجة إلى التقييد  ،إلقاء الجنين من غير تمامكالمعنى األخير كىك  

 .أك عدـ ذلؾ بنفخ الركح أك استبانة الخمؽ 
 
 
 

                                      
لسػػػػػػػػػاف : ابػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػكر ؛(1/322)النيايػػػػػػػػػة: ؛ ابػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر(1/489)معجػػػػػػػػـ مقػػػػػػػػػاييس الٌمغػػػػػػػػة: ابػػػػػػػػف فػػػػػػػػػارس ((1

بيػػػػػػدم(713ص/6ج)العػػػػػػرب مػػػػػػػادة )المعجػػػػػػـ الكسػػػػػػيط: ؛ إبػػػػػػػراىيـ أنػػػػػػيس كآخػػػػػػركف(18/278)تػػػػػػاج العػػػػػػركس: ؛ الزُّ
 ( .143ص/جيض

 ( .143ص/مادة جيض)المعجـ الكسيط: إبراىيـ أنيس كآخركف ((2
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 :عريؼ اإلجياض في االصطبلحت  .2

 :سأبي ف مفيكـ اإلجياض في االصطبلح الطبي كفي االصطبلح الفقيي عمى النحك التالي     

  :اإلجياض في االصطبلح الطبي . أ
ثمانية كعشريف حـ قبؿ خركج محتكيات الر   كاف األطٌباء في الٌسابؽ ييعىر فكف اإلجياض بأٌنو         

 كا، كذلؾ ألٌف األطباء كانكتيحسب مف آخر حيضة حاضتيا المرأة ،حمؿمف بدء ال أسبكعان  (28)
أٌما بعد التطكر  ،مف ىذه المدة يتصٌكركف في الماضي أٌف الجنيف ال يمكف أف يعيش إذا كلد ألقؿ  

أصبح مف الممكف أف يعيش مف يكلد ألقؿ مف تمؾ  ،ة الحديثةكاكتشاؼ الكسائؿ الطبي   العممي  
ت مى عى ، كقد جى (1)رأم لسٌتة أشي أسبكعان ( 24)كعشريف لدكا ألربعةو ممف كي  كثيره المٌدة، فقد عاش 

داخؿ  أقؿ مدة يمكف أف يعيش فييا الجنيف إذا أمضى عشريف أسبكعان  ة الحديثةالمراجع الطبيٌ 
أٌما إذا خرج بعد مركر  ،الجنيف غير قابؿو لمحياة إجياضان خركج الٌرحـ، ذلؾ أٌنيـ يعتبركف أٌف 

 .(2)سبكعان فإٌنو يككف قاببلن لمحياة كتيسٌمى ىذه العممية بالكالدة المبكرةعشريف أ
 . (3)"محتكيات الحمؿ قبؿ عشريف أسبكعان خركج " لئلجياض بأٌنو ـكاستنادا لذلؾ كاف تعريفي

  :اإلجياض في االصطبلح الفقيي . ب

مف  كعمى غير ذلؾ ،وطرحأك  وإسقاط كأ الجنيف إلقاءطمؽ اإلجياض عند الفقياء عمى يي         
استخداـ  عمى عبارة الفقياء كيغمب، (4)كاإلمبلص إلقاء الجنيف مف الٌرحـعبر عف المعاني التي تي 
كال  ،في تعبيراتيـ جياضاإللفظ قد استخدمكا ة الشافعيٌ  أفٌ  غير ،بدالن مف اإلجياض  لفظ اإلسقاط

 .(5)يخرج استعماؿ تمؾ المعاني عف المعنى الٌمغكم لئلجياض

                                      

سػػكرة ژ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ   أجمػػع العممػػاء عمػػى أٌف أقػػؿ مػػٌدة لمحمػػؿ ىػػي سػػتة أشػػير، كذلػػؾ لقػػكؿ اهلل  ((1
ھ  ھ   ژ ، ك(14جػزء مػف اآليػة : )، سػكرة لقمػافژ  ڇ  ڇ  ڇژ   ، ك(15جزء مػف اآليػة رقػـ: )األحقاؼ

، فإذا حممنا بعض ىذه اآليات عمى (233جزء مف اآلية : )سكرة البقرة ژ  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےھ   ھ  ے
مػػاف فيتبقػػى سػػتة أشػػير كىػػي أقػػؿ مػػدة بعػػض يتبػػٌيف أٌف مػػٌدة الحمػػؿ كاإلرضػػاع ثبلثػػكف شػػيران، كأٌف مػػٌدة اإلرضػػاع عا

 (.7/411)أضكاء البياف: الش نقيطي: لمحمؿ؛ انظر
 ( .11ص)؛ مشكمة اإلجياض(431ص)خمؽ اإلنساف: البار ((2
 ( .10ص)مشكمة اإلجياض: البار ((3
 ( .42629ص/مادة ممص)لساف العرب : أممصت المرأة إمبلصان، أم ألقت كلدىا لغير تماـ؛ ابف منظكر ((4
؛ (605ص)الكػػػػػافي: ؛ ابػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػرٌ (392ك12/385)الحػػػػػاكم: ؛ المػػػػػاكردم(7/270)األـٌ : الٌشػػػػػافعي: انظػػػػػر ((5

؛ (12/402)الػػػٌذخيرة: القرافػػػي ؛(559ك534ك11/511)المغنػػػي: ؛ ابػػػف قدامػػػو(10/479)بػػػدائع الصػػػنائع: الكاسػػػاني
 ( .2/56)المكسكعة الفقيية الككيتية
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إلقاء " ىك كما قاؿ بعض العمماء المعاصريف اإلجياض  فإفٌ ضكء كبلـ الفقياء كفي 
ة مستبيف الخمقة أـ ال نفخت فيو الركح أـ لـ أك ناقص المدٌ  ،سكاء كاف ناقص الخمقة الحمؿ مطمقان 

 .(1) "أك تمقائيا ،قصدان أك بغير قصد ،خفى نٍ تي 
 .(2) "ىا منيا أك مف غير  إسقاط الجنيف مف بطف أمو بفعؿو  "أك 
، فمعظـ تعريفات الفقياء ختصارالكعدـ ا العبارةطكؿ  اقد ييؤخذ عميي يفاتا تعر لكٌني 

جاءت أكثر اختصاران عند تعريفيـ لممصطمحات التي كانكا يستخدمكنيا لمتعبير عف اإلجياض فنجد 
متطابؽ ختاره فيك كىذا ما أ، (3)" إلقاء الجنين قبل أوانو"  :بأٌنو السيكطي مثبلن عٌرؼ اإلمبلص أف  

 .ف غير تحديد كقت اإلجياض أك سببوفي إطبلقو م مع المعنى المغكم لئلجياض
 .أنواع اإلجياض :ثانياً       

معرفة أنكاعو تفيد في الكقكؼ عمى  كلكفٌ  ،لـ يرد ذكره ألنكاع اإلجياض عند الفقياء        
كالدكافع الميفضية  ،ية إليوى األسباب المؤدٌ مقي الٌضكء عمألٌف ذلؾ يي  ،قة بواألحكاـ الشرعية المتعم  

 :طٌب حسب أسبابو عمى النحك التاليكقد جاءت أنكاع اإلجياض في ال الرتكابو،
 .اإلجياض التمقائي .3
حـ بإجياضيا دكف تٌدخؿ أم يقـك الرٌ  ،إجياضيا تمقائيان  ة يتُـّ مف األجنٌ  كبيرةه  ىناؾ نسبةه       
ة لـ تكتمؿ مف أجنٌ  صحـ لمتخمٌ يقكـ بيا الرٌ  ةن طبيعيٌ  ةن اض عمميٌ ، كيعتبر ىذا النكع مف اإلجيطبيٌ 
بيا تشكىات  مف األجنة المجيضة تمقائيان  كبيرةن  نسبةن  أف  األطباء جد فقد ك  ،الحياة مقكماتفييا 

مف  رةو مراحؿ مبك   يحدث ذلؾ فيما  كغالبان  ، ()كىذا مف رحمة اهلل، (4)شديدة في الكركمكسكمات
 :(5)ة أسباب منياكذلؾ لعد  طفة كالعمقة، مرحمة النُّ في  مأ الحمؿ
ياض كىك أىـ سبب لئلج ،في الكركمكسكمات شديدة ىاتو كيضة الممقحة تحمؿ تشكُّ ككف البي  .أ 

  .التمقائي

بكؿ السكرم كأمراض الكمى ة مثؿ ضغط الدـ كالنى معيٌ  إصابة المرأة الحامؿ بأمراضو  .ب 
 . كغيرىا

 .ممرأة الحامؿالجياز التناسمي ل عيكب فيبسبب  .ج 

                                      
 ـ2011،(25مجمد/5العدد)بحث ضمف مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث،، (1402ص)جريمة اإلجياض: الٌرفاعي ((1
 (.382ص)حكـ إجياض الجنيف المشكه: الكيبلني ((2
 ( .4/287)الديباج: الٌسيكطي ((3
 (.كما بعدىا 12ص)مشكمة اإلجياض: البار ((4
 (.كما بعدىا 13ص)المصدر السابؽ ((5
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كالعقاقير كالمكاد  ةدكي، أك تناكليا لؤلأك صدمة نفسية ،ما لحادثو الحامؿ ض المرأة رُّ عى تى  .د 
 .الكيميائية التي تضر بالحمؿ

 .اإلجياض الجنائي .2
كع مف اإلجياض كالذم ييسٌمى باإلجياض الجنائي ىك عبارة عف إنياء حالة الحمؿ ىذا النٌ         

سقاط الجنيف مف الر   جتماعية أك ، قد تككف اةدى متعد   ألسبابو  خارجيٍّ  د كبتدخؿو متعم   حـ بشكؿو كا 
 دكف سببو ب ،أك جنينيا الصحٌية ؽ ذلؾ بحالة األـ  ة دكف أف يتعم  ة أك أخبلقيٌ ة أك اقتصاديٌ سياسيٌ 
ن   ،يدعك إليو طبيٍّ  كع مف اإلجياض في الدكؿ كينتشر ىذا الن   ،ما لككف الحمؿ غير مرغكب بوكا 

ؿ الشرقية كالصيف التي تمنع ك كفي الد ،نحبلؿ األخبلقيذكذ كاالكالشٌ  نالغربٌية التي ينتشر فييا الزٌ ا
كر عمى األنثى فميس أماميـ فأصبح كثيركف يفضمكف الذ   ،كاحد األسر مف إنجاب أكثر مف طفؿو 

 عدُّ يي  ، فإن ومؿخطران عمى صحة الحكا عدُّ ، كفضبلن عف أٌنو يي سكل إجياض المكلكد إف لـ يكف ذكران 
 .(1) لحرمة اإلنسافدكف اعتبار  زىؽ فييا أركاح مبلييف مف األجٌنة سنكيان عبر العالـ تي  بشعةن  جريمةن 
  .اإلجياض العالجي .1

استمرار الحمؿ  أف  إلى األطباء  تكٌصؿ إذا ،طبيٍّ  حـ بتدخؿو كىك إسقاط الجنيف مف الر          
في  ،ركرة مف أجؿ المحافظة عمى حياة األـٌ إليو الض  الٌنكع تدعكا ىذا ك  ،عمى حياة األـٌ  ؿ خطران ك  شى يي 

أك دفع أعظـ  ،بقاعدة ارتكاب أخؼ الضرريف دىا عمبلن خطران  يتيد   مف أف   التيٌقفحالة 
استمرار الحمؿ يفضي إلى فقداف  ختصاص أف  أىؿ اال رى إذا قر   ،باحتماؿ أدناىما (2)المفسدتيف

 .(3)الحامؿ لحياتيا
 .حكم إجياض الجنين: ثالثاً        
آراء العمماء في  عىٍرض و مف األنسبً رأيت أن   ،حكـ إجياض األجٌنة المشٌكىةأبي ف قبؿ أف         

ـٌ أيٍتًبعي ذلؾ ببياف آرائيـ في إجياض الجنيف المشك   ،عاـ إجياض األجٌنة بشكؿو  ذلؾ ييعتبر  ألف   ،هث
 .الجنيفقد أصابت ىاتو تشكُّ  بت أف  إذا ما ثلمكقكؼ عمى حكـ اإلجياض  أساسان 

كمفصمية  ميٌمةمرحمة نفخ الركح مرحمة  كقد ذكرت في آخر حديثي عف أطكار الجنيف أف          
المناط  يكى ،عند الفقياء األساس في حكـ اإلجياض كىيكيؼ ال كعندىا تبدأ حياة اإلنساف، 

                                      
حث ضمف مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصػادية كالقانكنيػة ، ب(435ص)عقكبة االعتداء عمى الجنيف: الٌركاشدة ((1
 (.20ص)مشكمة اإلجياض: ـ؛ كالبار2007،(23مجمد/1العدد)

 (.1/145)األشباه كالنظائر: ؛ كالسيكطي(1/45)األشباه كالنظائر: السُّبكي: أنظر ((2
 (.435ص)عقكبة االعتداء عمى الجنيف: الركاشدة: أنظر ((3
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ُـّ فيو، جياضـ الفقياء اإلفقد قس   الذم يدكر حكلو الحكـ، إلى ما كاف بعد  حسب الكقت الذم يت
 .، كلكؿٍّ حكمو عمى ما سيأتي بإذف اهللكما كاف قبؿ ذلؾ ،نفخ الركح

 
 .وح حكم اإلجياض بعد نفخ الر   .3

 قتبلن  ألٌف ذلؾ يعدُّ ، (1)رمة إجياض الجنيف بعد نفخ الركح فيوفقكا عمى حي العمماء قد اتٌ  إف          
مائة  بعد أم ،كح يككف بعد انقضاء أربعة أشيرنفخ الرُّ  أف   إلى استنادان كذلؾ  ،مةمحر  الفس ن  مل

 .(2)حسب ما ذىب إليو معظـ العمماء ،كعشريف يكمان عمى ما بٌينت سابقان 
وح  قبل حكم اإلجياض .2  .نفخ الر 

اينت أقكاليـ كتب ،كححـ قبؿ نفخ الرُّ حكـ إسقاط الجنيف مف الر  العمماء في  دت آراءتعد  لقد         
يمكف تقسيـ آرائيـ في ىذه المسألة إلى ثبلثة اتجاىات كىي  لذلؾالمذىب الكاحد، حتى داخؿ 

 :كالتالي
كبعض الحنابمة  ،ةالحنفي   بعض؛ كىك رأم وحإجياض الجنين قبل نفخ الر   جواز: لجاه الو  االت  

 .قبؿ األربعيف يكمان األكلى ، كقٌيد الحنابمة جكاز إجياض الجنيف فقط بما كاف(3)كمف كافقيـ
كاألكجو عند  ،ة؛ كىك المعتمد عند المالكي  وححرمة إجياض الجنين قبل نفخ الر  : انيجاه الث  االت  

 . (4)مذىب الحنابمةة ك الٌشافعيٌ 
 ةكرأمه عند المالكي   ،ة؛ كىك رأم بعض الحنفي  وحقبل نفخ الر  كراىة إجياض الجنين  :جاه الث الثاالت  
قبؿ انقضاء األربعيف يكمان فيما لك كاف اإلجياض ة منيـ الكراىة كقٌيد المالكي   ض الشافعية،كبع

 .(5)ما سكل ذلؾ فبل يجكز عندىـ اأم   طفةأم في مرحمة النُّ  ،فقط األكلى
         

                                      
ػػػػػزم(3/401)شػػػػػرح فػػػػػتح القػػػػػدير :ابػػػػػف اليمػػػػػاـ :أنظػػػػػر ((1 نيايػػػػػة : ؛ الٌرممػػػػػي(351ص)القػػػػػكانيف الفقييػػػػػة: ؛ ابػػػػػف جي

مػػػػػػػػي(2/267)حاشػػػػػػػػية الدسػػػػػػػػكقي: ؛ الػػػػػػػػدردير(8/442)المحتػػػػػػػػاج فقػػػػػػػػو : ؛ سػػػػػػػػابؽ(4/83)تحفػػػػػػػػة الحبيػػػػػػػػب: ؛ البيجٍيرى
 (.2/57)؛ المكسكعة الفقيية الككيتية(341ص/13ج)الٌشرح الممتع: ؛ ابف عثيميف(2/127)السنة

 .مف ىذه الٌرسالة ( 23:ص): أنظر ((2
ابػػػف  ؛(4/83)تحفػػػة الحبيػػػب: البيجيرمػػػي ؛(604:ص)الػػػركض المربػػػع: ؛ البيػػػكتي(2/479)اإلنصػػػاؼ: المػػػرداكم ((3

 (341ص/13ج)رح الممتعالشٌ : ميفثيٍ ابف عي  ؛(1/500)رٌد المحتار: عابديف
حاشػية الدسػكقي عمػى الشػرح : ٌدردير؛ كال(1/204)كٌشاؼ القناع: ؛ البيكتي(351ص)القكانيف الفقيية: ابف جيزم ((4

 ( .4/83)تحفة الحبيب: البجيرمي ؛(2/267)الكبير لمدردير
رٌد : ؛ ابػػػػػف عابػػػػػػديف(2/267)حاشػػػػػيتو عمػػػػػى الشػػػػػرح الكبيػػػػػر: ؛ الٌدسػػػػػكقي(5/133)مكاىػػػػػب الجميػػػػػؿ: الحٌطػػػػػاب ((5

 ( .10/255)المحتار
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  :االتجاىاتأدلة         
 .كىك جكاز إجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح : أدلة االتجاه الول        
حك كالقياس كالمعقكؿ عمى الن   ،ة النبكية المطيرةة مف السنٌ جاه بأدل  أصحاب ىذا االت   استدؿ          
  :التالي
 :مف السن ة النبكية .1

ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيم ًو )  :قىاؿى ( ) عف النبي   ()حديث عبد اهلل بف مسعكد         ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي ًإف  أىحى
مىقىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ،ٍكمناأىٍربىًعيفى يى  مىكنا فىييٍؤمىري ًبأىٍربىًع  ،ثيـ  يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى  ،ثيـ  يىكيكفي عى ثيـ  يىٍبعىثي الم وي مى
ييقىاؿي لىوي  ،كىًممىاتو  شىًقيٌّ أىٍك سىًعيده  :كى مىوي كى ًرٍزقىوي كىأىجى كحي  ،اٍكتيٍب عىمىمىوي كى  .(1)(.. ثيـ  ييٍنفىخي ًفيًو الرُّ

أٌما قبؿ  ،بعد األربعيف الثالثةالجنيف نفخ في كح تي الرُّ عمى أٌف  ىذا الحديث يدؿُّ : و الد اللةوج        
 .(2)فيجكز إسقاطوكح فيو بل ري ذلؾ ف
  :القياسمف  .2

كح يجكز قياسان عمى جكاز العزؿ ألٌف اإلجياض كالعزؿ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الرُّ  إف  : اقالك         
 .(3)كتحكليا إلى جنيفحـ كمييما إيقاؼه الستقرار الٌنطفة في الر   اف مف حيث أف  يتفق

 :مف المعقكؿ .3

 :استدلكا مف المعقكؿ مف كجييف عمى الن حك التالي

مف حرمة  كح ال تثبت لو أحكاـ اآلدميٌ إف  الجنيف ما لـ يكٍف ميتخم قان، كلـ تينفخ فيو الرُّ  . أ
 .(4)اضواالعتداء عميو فبل إثـ في إجي

مة األصؿ براءة الذ   ألف   ،رهعمى إسقاط الجنيف قبؿ تصكُّ  مالٌيةن  ب عقكبةن ت  رى إٌنو ال يجكز أف ني  . ب
 . (5)مشككؾ فيو كىك استمرار حياة الجنيف فبل نشغميا بأمرو 

 : أدلة االتجاه الولمناقشة         
 :ش دليميـ مف القياس مف كجييف كقً ني         

عمى  اإلجياض جنايةه  كذلؾ ألف   ،قياس اإلجياض عمى العزؿ قياسه مع الفارؽ أف  : الكجو األك ؿ
 مراحؿ التخٌمؽكلى كىي أي  ،نة مف اختبلط ماء الرجؿ بماء المرأةكنطفة متكك  ، مكجكد حاصؿ

                                      
 (.3208ح/111ص/4ج()كةباب ذكر المبلئ/ كتاب بدء الخمؽ)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((1
 .مف ىذه الر سالة( 22:ص: )أنظر ((2
 (.9/310)فتح البارم: ابف حجر ((3
 (.10/255)رٌد المحتار: ابف عابديف ((4
 (.11/515)المغني: ابف قدامو ((5
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 كلـ تستقر   ،الٌرحـإلى لـ تدخؿ  لنطفةو  بخبلؼ العزؿ فإٌنو إلقاءه  ،ستقباؿ الحياةال تستعدُّ ك  ،اإلنساني
  .(1)يٌيأ لمحياةتكلـ ت بو

أٌما اإلسقاط فيجتمع فيو القصد كالفعؿ  ،العزؿ يتكفر فيو القصد إلى عدـ الحمؿ إف  : الكجو الثاني
 .(2)ألٌنو إنياءه لمحمًؿ بعد حصكلو

المراحؿ ىي مبتدأ خمؽ ىذه  بأف  ، ؿ مف استدالليـ بالمعقكؿالكجو األكٌ يمكف أف ييناقش ك          
فٍ  ،ره بعد ذلؾ بإذف اهلللتطكُّ  صؿه اإلنساف كأ في ذلؾ  ألف   ،ؽتخم  يلـ  فبل يجكز إسقاط الجنيف كا 

  . ـإيقافان لنمكه بغير كجو حؽٍّ كاالعتداء بغير كجو حؽ ميحر  
ذ كمن ،قوأم مرحمة مف مراحؿ تخم   فيوىو حرمة إجياض الجنين : االت جاه الث انية أدل           
 .حـطفة في الر  كقكع النُّ 

 :رة كالقياس عمى النحك التالية المطيٌ لة مف السٌنة النبكيٌ جاه بأد  أصحاب ىذا االت   استدؿ           
 .مف السٌنة النبكٌية .1

ٍيرىةى كم ما ري          ا اأٍليٍخرىل) :()عىٍف أىًبي ىيرى نً  ،أىف  اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو رىمىٍت ًإٍحدىاىيمى ٍت جى ينىيىا فىطىرىحى
ى رىسيكؿي الم وً فى  ٍبدو أىٍك أىمىةو  ،ًفييىا ًبغير ةو ( ) قىضى  .(3)(عى

 ،ة عمى إسقاط الجنيفرٌ كىي الغي  ةن ماليٌ  عقكبةن ( )أكجب النبي في ىذا الحديث :وجو الد اللة        
حرمة  عمى د المرحمة التي أيسقط فييا فدؿ  كجاء الجنيف ىنا مطمقان فمـ تتحد   ،لكحدىا ذلؾ جنايةن  كعدٌ 
 .(4)قاط الجنيف أيان كافإس

 .مف القياس .2
  :كىمامف كجييف  كاستدلكا بالقياس

عمى لؾ قياسان كذ حـكمنذ كقكعو في الر   ،إسقاط الجنيف يحـر كلك كاف في مراحمو األكلى ف  أ . أ
، فكما ال يجكز االعتداء عمى بيض يد في حالة اإلحراـ بالحجٌ رمة كسر بيض الصٌ حي 

فٍ  ،يدالصٌ  و أصؿي نٌ أل ـرً حٍ يد لممي الصٌ  كاف في بداية  فكذلؾ ال يجكز االعتداء عمى الجنيف كا 
ىناؾ عقكبة مالٌية مرتٌبة عمى االعتداء عمى أصؿ  ككما أف   ،و أصؿ اإلنسافمراحمو ألن  

                                      
 (.4/83)تحفة الحبيب: البيجٍيرمي ((1
 (.4/289)تحفة األحكذم: ؛ المباركفكرم(18/109)المجمكع: الٌنككم ((2
صػػػحيح : ؛ كمسػػػمـ(6904ح/11ص/9ج)،(بػػػاب جنػػػيف المػػػرأة/ كتػػػاب الػػػديات)صػػػحيح البخػػػارم: ركاه البخػػػارم ((3

 (1681ح/697ص()باب دية الجنيف/كتاب القسامة كالمحاربيف)مسمـ
 (.437:ص)عقكبة االعتداء عمى الجنيف: الٌركاشدة ((4
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طفة ب عقكبة عمى االعتداء عمى أصؿ اإلنساف كىي النُّ كجب أف تترت   ،الصيد كىك البيض
 .(1)في الرحـ

 .(2)قتؿ لنفس محرمةمف اإلسقاط كالكأد  بجامع أٌف كبل   ،دأٍ ط عمى الكى اإلسقا قياس . ب
 .مناقشة دليميم من القياس        
 د بحاؿ مف األحكاؿ ألف  قياسيـ اإلسقاط عمى الكأد بأٌف اإلسقاط ليس كالكأٍ ييمكف أف ييناقش         

كح  .بعد نفخ الركح فيو بؿ بعد كالدتوؿه لمكلكد ا الكأد فقتأم   ،الجنيف في حاؿ اإلسقاط لـ تينفخ فيو الرُّ
وح: االت جاه الث الثأدل ة          يكمان األكلى كقبؿ األربعيف  ؛كراىة إجياض الجنين قبل نفخ الر 

 .عند المالكٌية منيـ
 :عمى الٌنحك التالي ا بالسٌنة كالمعقكؿاستدلك         

 .مف السٌنة النبكٌية .1

كم           مةن ليٍ  كفى عي بى رٍ أى كى  افً تى نٍ ثً  ةً فى طٍ بالنُّ  ذا مر  إ) :()عف النبٌي  ()ديٍ سى ف أي عف حذيفة ابما ري
 أذكره  يا ربٌ  :قاؿ ـ  ثي  ،ايى امى ظى عً ا كى يى مى ا كلحٍ ىى دى مٍ جً ا كى ىى رى صى بى ا كى يى عى مٍ سى  ؽى مى خى كى  ،اىى رى كٌ صى فى  ان كى مى ا مى اهلل إلييى  ثى عى بى 

 بي كتي كيى  ما شاءى  ؾى ربُّ  كؿي فيقي  ،وأجمي  يا رب   كؿي قي يى  ـ  ثي  ،ؾي مى المى  بي تي كٍ يى كى  ما شاءى  ؾى ى ربُّ ضً قٍ فيى  ؟ىثى نٍ أـ أي 
ـ   ،مؾي المى  ُـّ  ،ؾي مى المى  بي تي كٍ كيى  ما شاءى  ؾى ى ربُّ ضً قٍ فيى  وي قي رزٍ  يا رب   يقكؿي  ث  هً في يدً  حيفةً بالص   ؾي مى المى  جي رً خٍ يى  ث
 .(3)(صقي نٍ كال يى  رى مً ما أي  ىى عمى  يدي زً يى  فبلى 

تصكير الجنيف كتخميقو يكتمؿ بعد انتياء األربعيف يكمان األكلى كالدخكؿ إف   :و الد اللةوج        
ف مع الكراىة فبل يجكز إسقاطو بعد ذلؾ كلكف يجكز قبؿ انتياء األربعيف ،في األربعيف الثانية  .كا 

 .مف المعقكؿ .2

 :استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف عمى الٌنحك التالي        
دٌة الستقباؿ الحياة مشاج التي في الٌرحـ مآليا الحياة إذا لـ تفسد كىي ميعإٌف الٌنطفة األ . أ

 .(4)فيككف ليا حكـ الحياة()  بمشيئة اهلل

فقد يتحقؽ انعقادىا كقد ال  ،أمر الٌنطفة في األربعيف األكلى محتمؿ لبلنعقاد كعدمو إف   . ب
رت إلى مرحمة العمقة طك  أٌما إذا انعقد كت ،ه إسقاطو ألجؿ احتماؿ انعقادىارً يتحقؽ فكي 

 .(5)ض ليا بحاؿعرُّ المضغة فبل يجكز الت  ك 

                                      
 ( .4/336)رد المحتار: ابف عابديف ((1
 ( .438ص)اء عمى الجنيفعقكبة االعتد: الٌركاشدة ((2
 .مف ىذه الٌرسالة( 23)ص:سبؽ تخريجو ((3
 ( .4/336)رد المحتار: ابف عابديف ((4
 (.13/341)الش رح الممتع: ؛ ابف عيثيميف(491ص)إحياء عمـك الديف: الغزالي: انظر ((5
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 .ب الخالفأسبا        
 :لخبلؼ في ىذه المسألة ىي األسباب التاليةإٌف أبرز أسباب ا        

فقد كردت أحاديث ، االختبلؼ في تأكيؿ األحاديث الكاردة في مراحؿ التخٌمؽ اإلنساني .1
نفخ الركح بعد مائة كعشريف يكمان مف استقرار الٌنطفة في  في ذلؾ ييفيـ منيا أفٌ  صحيحة

قد  الٌرحـ، فيؤالء أجازكا إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح ألٌنو ال ييحكـ بحياتو قبؿ ذلؾ، لكفٍ 
بعد  كتحديدان  ،مؾ المٌدةتأٌف نفخ الركح قبؿ فييـ منيا  األحاديثكردت ركايات أخرل لتمؾ 

، ككرىكا إسقاطو قبؿ ؤالء االعتداء عميو بعد األربعيف األكلىى جٍز األربعيف األكلى، فمـ يي 
 .(1)ذلؾ

بعضيـ ذىب إلى احتراـ حياة  فإف  طبيعة حياة الجنيف قبؿ نفخ الركح، االختبلؼ في  .2
ٍف لـ تكف ،الجنيف منذ كقكعو في الٌرحـ حياةن إنسانٌيةن كاممةن لكٌنيا مقٌدمة الستقباؿ  لو كا 

الجنيف قبؿ نفخ الركح يعيش مرحمة الحياة  ا إسقاطو، كمف رأل أف  الحياة الكاممة فمـ يجيزك 
 .ست لو حياة إنسانية أجاز إسقاطوالنباتية كلي

فمف ، كاالعتداء عمى بيض الصيد ،مف العزؿ ؼ في صحة قياس اإلسقاط عمى كؿٍّ االختبل .3
ىا إلى جنيف اإلسقاط يشترؾ مع العزؿ في عٌمة كاحدة ىي منع تحٌكؿ الٌنطفة كتطٌكر  رأل أف  

اعتبر حيث  ،ذىب إلى عدـ جكازه اإلسقاط يفارؽ العزؿ أجاز اإلسقاط، كمف رأل أف  
يجتمع بالٌنطفة قبؿ كلكجيا إلى الٌرحـ فا العزؿ فيك اإللقاء أم   ان لحمؿو مكجكد،نياءإاإلسقاط 

، طقصد عدـ الحمؿ فق والعزؿ فيتحقؽ في اأم   ،في اإلسقاط القصد كالفعؿ إلنياء الحمؿ
د في حالة اإلحراـ كمف رأل اشتراؾ االعتداء عمى الجنيف مع االعتداء عمى بيض الصي

لما بعده، فالبيض أصؿ الصيد الذم ال يجكز لممحـر  منيما أصؿه  كبل   بالحج في أفٌ 
؛ قاؿ بعدـ جكاز االعتداء عميو كالجنيف أصؿ لئلنساف الذم ال يجكز االعتداء عميو

ـ كمف رأل أٌف الٌنطفة في الٌرحـ قد ال يتـ انعقادىا فالحك، سقاطالعتداء عمى الجنيف باإل
 .(2)باستمرارىا مجيكؿ أجاز اإلسقاط

  .رأي الباحث       
قبؿ نفخ الٌركح يحـر بغير إجياض الجنيف أٌف  ف لمباحثظر في أدلة كؿ اتجاه يتبيٌ بعد الن          

باإلضافة إلى ما ذكر مف  سباب التاليةكذلؾ لؤل ،األقرب لمصكاب ذا ىكىضركرة تدعك إليو ك 
 : األدلة

                                      
 .مف ىذه الٌرسالة( 24: ص:)انظر ((1
 (.4/336)رٌد المحتار: يف؛ ابف عابد(9/310)فتح البارم: ابف حجر: انظر ((2
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الشريعة التي جاءت  ى في مراحمو األكلى يتناقض مع مقاصداالعتداء عمى الجنيف حتٌ  .1
 .(1)بحفظ الن سؿ

حصى كال تي  عدُّ ب عمى القكؿ بجكاز اإلجياض في المراحؿ األكلى مف مفاسد ال تي كلما يترت   .2
 .(2)أخبلقيةصحية كاجتماعية ك  ،كىي مفاسد متنكعة

 . نظران لممخاطر التي تيدٌد حياة الحكامؿ في حاالت اإلجياض  .3

فٍ كقت نفخ الرُّ  إف   .4 ذىب معظـ العمماء أٌنو بعد انقضاء أربعة أشير حٌتى نيقؿ اإلجماع  كح كا 
نفخ بعد انقضاء األربعيف إاٌل أٌنو ينبغي عمينا أاٌل نيغفؿ الرأم القائؿ بأٌف الركح تي  ،عمى ذلؾ

األكلى استنادا لمجمكعة مف الركايات الصحيحة كالتي ذكرتيا عند الحديث عف كقت يكمان 
فكاف لزاما أف نأخذ ذلؾ الرأم  ،ة العمماء إلى الرأم األكؿكاف كاف اتجاه غالبي   ،كحنفخ الرُّ 

باالعتبار عند البحث في حكـ اإلجياض احتياطان لؤلجٌنة كحفاظان عمى الحياة اإلنسانية 
 .مف أىـ مقاصد الشريعةكحفظ النفس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (.2/266)المكافقات: الشاطبي: انظر ((1
 (.1403ص)جريمة اإلجياض: الٌرفاعي ((2
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 .حكم إجياض الجن ة المشو ىة :رابعاً        
ه يختمؼ في بعض الجكانب عف البحث في ة إجياض الجنيف المشك  إٌف البحث في قضيٌ         

تشخيص  يتـٌ  ر العممي فإٌنو مف الممكف أفٍ ذلؾ أٌنو مع التطكُّ  جنيف بشكؿ عاـ،حكـ إجياض ال
كأصبح باإلمكاف الكشؼ عف إصابتو  ،رةكفي مراحؿ مبك   ،ف الصحٌية في رحـ أٌموحالة الجني

 ،بؿ مف الممكف إجراء العبلج لمجنيف مف بعض األمراض كىك داخؿ الرحـ ،باألمراض مف عدميا
حكـ إجياض الجنيف،  ة عمى بحثفرضت نفسيا بقكٌ  جديدةو  عطياتو مقد ألقى ب ر العمميٌ كىذا التطكُّ 
ـٌ بحث قضية اإلسقاط م ففي الٌسابؽ عرفة حالة الجنيف ف قبؿ الفقياء لـ يكف مف المتاح معندما ت

ة اإلجياض يعٌد األساس ، غير أٌف بحثيـ لقضيٌ بخبلؼ ما عميو الحاؿ اليكـ الصحٌية كىك في الٌرحـ
 .بحث في حكـ إجياض الجنيف المشٌكهاآلف عند ال

ر ىة إلى حاالت يسيؿ معيا تصكُّ ياض األجٌنة المشك  ـ البحث في حكـ إجقس  كقد رأيت أٌف أي         
الحكـ يختمؼ باختبلؼ تمؾ الحاالت، كسكؼ أبٌيف الحكـ في ضكء  ، ذلؾ أف  كالكقكؼ عميو الحكـ

 .ما تـٌ عرضو في المسألة السابقة كفي ضكء (1)تقسيـ التشكىات الخمقٌية مف حيث درجة الخطكرة
و الجنين إجياض  .3  .ح المشو ه بعد نفخ الر 

العمماء  كيرلذكرت إجماع الفقياء عمى حرمة اإلجياض بعد نفخ الركح،  سبؽ أفٍ         
كسكاء أمكف أك يسير،  شديدو  هو تشكُّ ب مصابان  كح إذا كاففيو الرُّ  تفخالجنيف الذم ني  أف  المعاصركف 

سبب ىذا فإنو يحـر إجياضو ب ،يمكنوسكاء كاف يمكف لممريض أف يعيش بو أك ال ك ال،  أـعبلجو 
 .(2)لمعقكبة، كأنو يعد قتبلن مكجبان هشكُّ الت  

ية في دكرتو الثان ر مجمس المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ اإلسبلميكقد قر          
ذا كاف الحمؿ قد بمغ مائة كعشريف يكمان، فبل يجكز إسقاطو، كلك إ"  :عشرة المنعقدة بمكة المكرمة

ة مف األطباء الثقات ه الخمقة، إال إذا ثبت بتقرير لجنة طبي  يفيد أنو مشك  كاف التشخيص الطبي 
، فعندئذ يجكز إسقاطو سكاء كاف مشكىان عمى حياة األـٌ  مؤكده  بقاء الحمؿ فيو خطره  أف   المختصيف

 .(3)"أـ ال، دفعان ألعظـ الضرريف

                                      
 .مف ىذه الٌرسالة( 20:ص: )أنظر ((1
حكػػػػػػػـ إجيػػػػػػػاض الجنػػػػػػػيف : ؛ الكيبلنػػػػػػػي(21/251)فتػػػػػػػاكل المجنػػػػػػػة الدائمػػػػػػػة لمبحػػػػػػػكث العمميػػػػػػػة كاإلفتػػػػػػػاء: أنظػػػػػػػر ((2

القكاعػػػػد الفقييػػػػة الحاكمػػػػة : ؛ الضػػػػكيحي(440:ص)العتػػػػداء عمػػػػى الجنػػػػيفعقكبػػػػة ا: ؛ الركاشػػػػدة(399:ص)المشػػػػك ه
كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة لنػػػدكة تطبيػػؽ القكاعػػد الشػػرعية عمػػى المسػػائؿ الطبيػػة الػػػذم ( 17:ص)إلجيػػاض األجنػػة المشػػكىة

 .ق1429تنظمو إدارة التكعية الدينية بمديرية الشؤكف الصحية بالرياض
 (.4/24)فقو الٌنكازؿ: الجيزاني ((3
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إف كاف استمرار الحمؿ  إال   ،حه بعد نفخ الٌرك كعمى ذلؾ ال يجكز إجياض الجنيف المشك          
 حياة األـٌ  يما ألف  كىذا مف دفع أعظـ المفسدتيف بارتكاب أخف   ،الحامؿ حياة األـٌ  ديتيد   خطران  ؿي ك  شى يي 

 .(1)ىي األصؿ كحياة الجنيف تابعة لحياتيا فيقٌدـ إنقاذ حياة األـ عمى حياة الجنيف
 .ياض الجنين المشوه قبل نفخ الروحإج .2

 يـ فيما يتعٌمؽ بمسألة إجياض الجنيف قبؿ نفخ الٌركحآراء العمماء كاتجاىاتً  لقد استعرضت        
في حالة الجنيف أٌما ، (2)عندىا حرمة إجياض الجنيف حٌتى قبؿ نفخ الركح لغير ضركرةكرجٌحت 

 :يختمؼ باختبلؼ الحاالت التالية حسب رأم الباحث ـه فإٌف الحكالمشك  
ىات بسيطة يمكف عبلجيا بعد الكالدة ت طبٌيان أٌف الجنيف مصاب بتشكُّ إذا ثب :الحالة األكلى . أ

كفي ىذه  ،كحإلى الرأم لقائؿ بحرمة اإلجياض قبؿ نفخ الرُّ  فيذا ال يجكز إسقاطو استنادان 
جئة لئلجياض نظران إلمكاف ىات ضركرة ممكع مف التشكُّ الحالة ال يمكف اعتبار ىذا الن  

 .عبلجيا
كز إجياضو قبؿ خطيرة فيذا يج ىاتو أٌف الجنيف مصاب بتشكُّ  ا ثبت طبيان إذ :الحالة الثانية . ب

نفخ الٌركح عمبلن بالرأم الذم يجيز اإلجياض في تمؾ المرحمة إضافةن إلى العمؿ بالقكاعد 
 :كف استخداميا في مثؿ ىذه الحاالت كىي كالتاليالفقيية التي يم

 :اعتبار مآالت الحكام: أوالً 

عتبار أف نأخذ بعيف اال، أم يجب (3)شرعان  مقصكده  معتبره ظر في مآالت األحكاـ الن   فإف          
عند الحكـ بجكاز إجياض الجنيف كالنتائج التي يفضي إلييا، كىنا اآلثار المترتبة عمى الحكـ 

كىي  ،ؽ بو كبكالديومف مفاسد تتعم   لما يترتب عمى إبقائو كاف ذلؾ نظران  األخيرة ةه في الحالالمشك  
كالمشقة التي  ،ر لو الحياةد  إضافة لممشقة التي ستمحؽ بالجنيف إذا قي  ،مفاسد مالية كاجتماعية

 .ذ بالرأم الذم يجيز إجياض الجنيف، ففي ىذه الحالة نأخستمحؽ كالديو أيضان 
 :(4)من الر فع أسيلالد فع : ثانياً         

                                      
حكـ إجياض :  ؛ الكيبلني(1/348)المنثكر في القكاعد: ؛ الٌزركشي(1/87)قكاعد األحكاـ: العٌز بف عبد السبلـ ((1

 ( .398ص)الجنيف المشٌكه
ركرة ((2 ىي أف تطرأ عمى اإلنساف حالة مف الخطر أك المشقة الشديدة بحيث يخشى معػو حػدكث أذل بػالنفس : الض 

لمػػاؿ كتكابعيػػا، كيتعػػٌيف أك يبػػاح عنػػد ذلػػؾ ارتكػػاب الحػػراـ أك تػػرؾ الكاجػػب أك أك العضػػك أك بػػالعرض أك العقػػؿ أك ا
رر في غالب ظن و ضمف قيكد الشرع؛ الزحيمي  ( .68-67ص)نظرية الضركرة الشرعية: تأخيره عف كقتو، دفعان لمض 

 ( .433-4/432)المكافقات: الش اطبيٌ  ((3
 ( .1/325)القكاعد: الحنبمي ؛ ابف رجب(1/127)األشباه كالنظائر: السُّبكي ((4
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صكلو أكلى مف معالجة آثاره بعد كقكعو، رر كمنع كقكعو أك الحيمكلة دكف حدفع الض   إف          
كح أيسر مف معالجة اآلثار بعد ذلؾ لما كىك إجياض الجنيف المشكه قبؿ نفخ الرُّ  ،رركىنا دفع الض  
 .التي تمحؽ بالجنيف كذكيو  ةفيو مف المشق  

 :(1)الضرورات تبيح المحظورات: ثالثاً         

ىات الخطيرة شكُّ إصابة الجنيف بالت   كح محظكران فإف  فإذا كاف إجياض الجنيف قبؿ نفخ الرُّ         
 .لئلقداـ عمى إجياضو تدفع ضركرةن  عدُّ و يي فضي إلى نتائج خطيرة عمى صحتو كصحة أم  التي تي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .4/444)شرح الكككب المنير: ؛ ابف الٌنجار(3847ص)التحبير شرح التحرير: المرداكم ((1
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 .إجياض الجن ة المشو ىةعمى  اآلثار المترتبة :خامساً         
، كلست معنيان ىنا بالخكض في هبة عمى إجياض الجنيف المشك  ت  ـ ىنا عف اآلثار المتر أتكم          

ي أريد أف أقؼ كالتي تتعدل إلى أطراؼ أخرل غير الجنيف لكن   كالتكسع فييا تفاصيؿ تمؾ اآلثار
 :حك التاليالن   عمىيتعمؽ منيا بحقكؽ الجنيف نفسو  عمى ما
  اآلثار المالي ة إلجياض الجنين. 

 .يةالد   .3

دىل)بالكسر مف الفعؿ  في الٌمغة الد يةي  :تعريؼ الد ية . أ ، أٌما في (1)"حؽُّ القتيؿ"كىي  (كى
 .(2)"الماؿ الكاجب بالجناية عمى الٌنفس أك ما دكنيا" :االصطبلح فيي

 ة كاإلجماعن  القرآف الكريـ كالسُّ مف عد ة أد لة مف ة الدية مشركعي   تيستفاد: مشركعٌية الدية . ب
  : عمى الن حك التالي

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پژ  :القرآف الكريـمف : كالن أ

 .(3) ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ
كم  :ة النبكيةن  مف السُّ : ثانيان          ٍيرىةى ما ري ٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه )  :قاؿ( )عف النبي  عىٍف أىًبي ىيرى مى كى
ٍيرً  ٍيفً  فىييكى ًبخى م ا ييقىادي  (4)ًإم ا ييكدىل ،الن ظىرى  .(5)(كىاً 
 .(6)أىؿ العمـ عمى كجكب الدية في الجممة نقؿ ابف قدامة إجماع اإلجماع فقدأٌما : ثالثان         
 .لئلجياض الدية كأثرو  . ث

قط إذا س كذلؾ في االعتداء عمى الجنيف باإلجياض ية كاممةن فؽ الفقياء عمى كجكب الد  اتٌ         
ـ   فتجب دية نفس  ،مةكذلؾ لككنو جناية عمى نفس محر   ،سقاطومات نتيجةن لمفعؿ المؤدم إل حٌيان ث
 .(7)الجنيف قد مات بسبب الجناية كبعد الكالدة فأشبو ذلؾ قتمو بعد الكالدة ألف   كاممة

                                      
 ( .40/178/مادة كدم)تاج العركس: ؛ الزبيدم(4802ص/مادة كدل)لساف العرب: ابف منظكر ((1
 (.4/71)مغني المحتاج: الشربيني ((2
 ( .92)جزء مف اآلية: سكرة الٌنساء ((3
 .(24/64)عمدة القارم: صاص؛ العينيلو مف القكد كىك القً  قاد أم ييقتص  ة، يي ييكدل أم ييٍعطىىا الد يى  ((4
 . (6880ح/5ص/9ج..()باب مف قتؿ لو قتيؿ/كتب الٌديات)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((5
 ( .11/460)المغني: ابف قدامة ((6
( 118ص)تحفػػة الفقيػػاء: ؛ الٌسػػمرقندم(12/385)الحػػاكم: المػػاكردم ؛(3/170)الٌمبػػاب شػػرح الكتػػاب : الميػػداني ((7

: ؛ النػككم(11/527)المغنػي: ؛ابف قدامو(4/430)جامع األصكؿ: ؛ ابف األثير(10/438)بدائع الصنائع: الكاساني
مغنػػػي : الٌشػػػربيني ؛(8/333)مكاىػػػب الجميػػػؿ: ؛ الحطػػػاب(7/298)المبػػػدع: ابػػػف مفمػػػح ؛(7/216)ركضػػػة الٌطػػػالبيف

 (.6/41)الفتاكل اليندية: ؛ الشيخ نظاـ كجماعة مف العمماء(2/324)الفكاكو الٌدكاني: ؛ الٌنفراكم(4/134)لمحتاجا
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الغرة كتفصيؿ  مي تان فعند ذلؾ تجب فيو وسقكطبإجياضو ك  االعتداء عمى الجنيف في حالة اأم        
 .ذلؾ في النقطة التالية

  .االغ ر ة .2
 : في الٌمغة ةر  تعريؼ الغي . أ

أك  أك العبدي  ،أك البياض مطمقان  ،يا البياض في الجبيةغة أن  ة في المُّ ر  جاء مف معاني الغي         
المتاع خياره  ة مفر  كالغي  ،ٌرة كؿ شيء أكرموكغي  ،ة الشير أكلور  ؿ مف كٌؿ شيء فغي أك األكن  ،ةمى األى 

ألٌف العبد أك األمة مف أنفس  ، كالمعنى المغكم األقرب لمغير ة ىنا ىي أنفس األمكاؿ كأفضمياكرأسو
 .(1)األمكاؿ
 : ة في االصطبلحر  تعريؼ الغي  . ب

  ،(2) "أك أمة أك ما يعادؿ ذلؾ كىي عبده  تان دية الجنيف حاؿ سقكطو مي  "ة عند الفقياء ىي ر  الغي         
 .ناية عمى الجنيف حاؿ سقكطو مي تان قاؿ ىي الماؿ الكاجب بالجأف يي كيمكف 
، أم أٌنيا (3)يا نصؼ عشر دية الحٌر المسمـعند أكثر العمماء بأن   لمغير ة ةالمالي  كتيقد ر القيمة         

 .بالمائة مف مقدار الٌدية الكاممةأٌنيا تعادؿ خمسة 
كاإلجماع كالمعقكؿ عمى الن حك  ةٌنة النبكي  لسُّ تيستفاد مشركعيتيا مف ا: مشركعٌية الغير ة  . ج

  :التالي

 :مف السنة النبكية .1
ٍيرىةى ركم ما          ٍف أىًبي ىيرى ًنينىيىا ) () عى ٍت جى ا اأٍليٍخرىل فىطىرىحى أىف  اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو رىمىٍت ًإٍحدىاىيمى

ى رىسيكؿي الم وً  ٍبدو ( ) فىقىضى  .(4)(أىٍك أىمىةو ًفييىا ًبغير ةو عى
ٍيرىةى جاء في ركاية أخرل ك          ى ًفي اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف )  () أىف  رىسيكؿى الم وً  ()عىٍف أىًبي ىيرى قىضى

لىدىىىا ال ًذم فً  ،ىيذىٍيؿو اٍقتىتىمىتىا اًمؿه فىقىتىمىٍت كى ابى بىٍطنىيىا كىًىيى حى رو فىأىصى جى ا اأٍليٍخرىل ًبحى ي بىٍطًنيىا فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمى
ميكا ًإلىى الن ًبي   ٍبده أىٍك أىمىةه ( )فىاٍختىصى ا ًفي بىٍطًنيىا غير ةه عى ى أىف  ًديىةى مى ٍرأىًة ال ًتي  ،فىقىضى ًليُّ اٍلمى فىقىاؿى كى

                                      
؛ (2/608)المصػباح المنيػر: ؛ الفيػكمي(5/361)المحكػـ: ؛ ابػف سػٌيًده(4/381)معجػـ مقػاييس المغػة: ابػف فػارس ((1

 (  .13/221)تاج العركس: الزبيدم
 (.4/133)مغني المحتاج: ؛ الٌشربيني(10/480)بدائعال: الكاساني: انظر ((2
 ( .11/518)المغني: ابف قدامو ((3
صػػػحيح : ؛ كمسػػػمـ(6904ح/11ص/9ج)،(بػػػاب جنػػػيف المػػػرأة/ كتػػػاب الػػػديات)صػػػحيح البخػػػارم: ركاه البخػػػارم ((4

 (.1681ح/697ص()باب دية الجنيف/كتاب القسامة كالمحاربيف)مسمـ
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ـي يىا رىسيكؿى الم ًو مىٍف الى شىًربى كىالى أىكىؿى كىالى نىطىؽى كىالى اٍستىيىؿ   ،غىًرمىتٍ  فىًمٍثؿي ذىًلؾى ييطىؿُّ فىقىاؿى  ،كىٍيؼى أىٍغرى
 .(1)(ًإن مىا ىىذىا ًمٍف ًإٍخكىاًف اٍلكيي افً  ()الن ًبيُّ 

 الجناية عمى الجنيف باإلجياض أف  عمى ة ظاىرة الٌداللة األحاديث السابق :وجو الداللة        
 .ة بيا كىي الغيٌرةة خاصٌ كبة مالي  عقيترت ب عمييا 

 :جماعاإل .2

 .(2)ة في الجنيف إذا سقط مف الجنايةر  مـ عمى كجكب الغي أىؿ العأجمع 
 :المعقكؿ .3

عمى  ة كاعتداءان ؿ تيديدان صارخان لمقاصد الشريعة اإلسبلمي  جريمة اإلجياض تيشك   إف          
ضراران  ،ع بالحرمة كالتكريـمخمكؽ يتمت    .(3)بالمصالح العامة كالخاصة بالغان  كا 

 .شروط وجوب الغر ة         
  :شرطاف كىما عمى إجياض الجنيف بو مترت   ة كأثرو ر  الفقياء لكجكب الغي بعض اشترط         
لالش            .انفصاؿ الجنيف عف أم و مٌيتان  :رط الو 
و ب عمييا انفصاؿ الجنيف عف أم  يترت   أفٍ  بالجناية عمى الجنيفة ر  لكجكب الغي  الفقياءيشترط         

 مٌيتان  كأف ينفصؿ الجنيف كىي الفعؿ أك القكؿ المؤدم لئلجياض، طكا كجكد جناية، فقد اشتر تان مي  
ال يجب ك  ،إال بخركجو الجنيفحكـ فبل يثبت  ،ف مف كجكد الجنيفيقُّ د كالت  مف أجؿ التأكُّ  ذلؾك 

كد ر ؽ االحتماؿ إلى كجو يتط، فإذا لـ ينفصؿ الجنيف عف أم  ؾبالش   ة كالحكـ بكجكب الغير   الضماف
و لئلجياض إاٌل بتحقؽ شرط انفصاؿ الجنيف كمٌ  ة نتيجةن ر  الفقياء بكجكب الغي  ـلذلؾ ال يحكالجنيف، 

  .(4)عمى خبلؼ بينيـ ك بعضوأ
 .حاؿ حياتيا وأف ينفصؿ الجنيف عف أم   :الش رط الثاني        
بعد  تان و مي  صاؿ الجنيف عف أم  انف ؛ كىذا يعني أف  (5)ةة كالمالكي  رط قد اشترطو الحنفي  ىذا الشٌ        

، كذلؾ ياممحاؿ حتترتب عميو آثاره حٌتى كلك تعٌرضت األـٌ لجناية  مكتيا ال ييعد عندىـ إجياضان 
فحياة الجنيف بحياة  ،لمجناية عميو كليس نتيجةن  ،وىك مكت أم  ماؿ أف يككف سبب مكت الجنيف الحت

                                      
صػػػػػػحيح : ؛ كمسػػػػػمـ(5758ح/135ص/7ج)،(بػػػػػاب الكيانػػػػػة/ كتػػػػػاب الطػػػػػب)صػػػػػحيح البخػػػػػارم: ركاه البخػػػػػارم ((1

 ( .1681ح/697ص()باب دية الجنيف/كتاب القسامة كالمحاربيف)مسمـ
 ( .31/171)؛ المكسكعة الككيتية(7/379)نياية المحتاج: الٌرممى ((2
 ( .1414ص)جريمة اإلجياض: الٌرفاعي ((3
: ؛ القرافػػػػي(7/216)ركضػػػػة الٌطػػػػالبيف: ؛ الٌنػػػػككم(11/515)نػػػػيالمغ: ابػػػػف قدامػػػػو ؛(6/380)الكسػػػػيط: الغزالػػػػي ((4

 ( .7/295)المبدع: ؛ ابف مفمح(12/402)الٌذخيرة
 ( .12/402)الذخيرة: ؛ القرافي( 10/484)بدائع الصنائع: الكاساني ((5
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  ،اؿ لسبب كفاة الجنيف أىك مكت أٌمو أـ الجناية عميوؾ كاالحتمؽ الش  طرُّ كلتى  ،و كمكتو بمكتياأم  
  .ؽ االحتماؿ إلي سبب الكفاةعند تطرُّ ى ذلؾ ال يمكف أف يككف ىناؾ عقكبة أك ضماف مالي مكع

و إليجاب فذىبكا إلى عدـ اشتراط انفصاؿ الجنيف حاؿ حياة أم   (1)ة كالحنابمةا الشافعي  أم          
كذلؾ عمبلن بعمـك  ،ةر  لمغي  مكجبان  إجياضان  عدُّ ذلؾ يي  و فإف  جنيف بعد مكت أم  ، فإذا انفصؿ الالغير ة

ى رىسيكؿي الم وً "األحاديث نحك  ا ًفي بىٍطًنيىا غير ةه " ،(2)"ًفييىا ًبغير ةو ( ) فىقىضى ى أىف  ًديىةى مى فيي  (3)"فىقىضى
ت بىت الغي عام   عف االنفصاؿ أك عدمو فدؿ ذلؾ عمى ة عمى إجياض الجنيف دكف استفسار ر  ة كقد ري

 . ال  أـإيجابيا باإلجياض سكاء تحقؽ االنفصاؿ 
 .ر العممي  في ضوء التطو   شروط وجوب الغر ةالرأي الر اجح في         
افع كراء معت عمى كبلـ الفقياء في اشتراطيـ لمشركط السابقة رأيت أف الد  اطٌ  بعد أفٍ          

، وينفصؿ حاؿ حياة أم   أفٍ ك  تان بىًؿ مف اشترطيا كىي أف ينفصؿ الجنيف مي  اشتراط ىذه الشركط مف قً 
 ،وكالتأٌكد كذلؾ مف كجكده أصبلن داخؿ رحـ أم  ف مف حياة الجنيف عند الجناية، يقُّ ت كالتٌ ثبُّ ىك التٌ 

ماف مع الشٌؾ كاالحتماؿ الذم ، كذلؾ خشيةن مف الحكـ بالض  ىك سبب الكفاةاإلجياض  كمف أف  
فٍ التكجُّ  اؽ لكجكد الجنيف أك حياتو حاؿ الجناية، كىذمكف أف يتطر  ي ابؽ في الس   كاف لو مدخؿه  و كا 

مكف التأٌكد مف كجكد الجنيف التي مف خبلليا يي  كاألجيزة المتطٌكرة، ةعند عدـ تكفر الكسائؿ العممي  
إاٌل أٌف اشتراط مثؿ ىذه اإلجياض ىك سبب الكفاة،  كالتأكد مف أفٌ  ،الجناية عميو دمف حياتو عنأك 

يمكف ة التي كتكفر األجيزة الطبيٌ  ،ر العمميٌ في ظؿ التطكُّ اليكـ ة ال معنى لو الشركط إليجاب الغرٌ 
فقد  ،كمعرفة سبب كفاتو ،ؽ مف حياتوحقُّ كالتٌ  ،حـؼ عمى كجكد الحمؿ داخؿ الر  التعرُّ  مف خبلليا
ح جانب مف لـ يشترطيا مف الفقياء يترج   لذلؾ ،طت تمؾ الشركطرً تي ة التي ألجميا اشٍ انتفت العم  

ـ  ر  كأكجبكا الغي  ،ركطكلـ يعتبركا تمؾ الشُّ  ،الذيف أخذكا بالعمكـ اإلجياض فيكفي مكت  ة إذا ما ت
 .الرحـ نتيجة لبلعتداء كال ينفصؿ الجنيف فقط دكف انفصاؿ، فمف الممكف أف يمكت الجنيف داخؿ

 .استحقاق الغرة        
ٌقة  ،ةر  أم مف تجب لو الغي ء العمماء في ميٍستىًحٌؽ الغير ة أبحث أراقطة سي ىذه النُّ ف         كالميٍستىحى

 .ةر  أك مف تجب عميو الغي  ،ةر  عميو كىي الجية الكاجبة عمييا الغي 
 .الغرىة  ميٍستىًحؽُّ  .1

 

                                      
 ( .7/216)ركضة الٌطالبيف: ؛ الٌنككم( 11/514)المغني: ابف قدامو ((1
 .الٌرسالةمف ىذه ( 60ص: )سبؽ تخريجو ((2
 .مف ىذه الٌرسالة( 61ص: )سبؽ تخريجو ((3
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ف الجنيف، كدليميـ ة مف حؽ  كرثة الجنيف فيي ماؿ مكركث عر  الغي  أف   يرل جميكر العمماء        
كىي بدؿ نفس الجنيف  ،ثـ مات ان فكجب أف تككف مكركثة عنو كما لك كلد حيٌ  أٌنيا دية آدمي حرٌ 

 .(1)كبدؿ الٌنفس يككف ميراثان كالٌدية
 أـ   ة مف حؽ  ر  الغي  إلى أف   (2)كىك قكؿ عند المالكيةيث بف سعد المٌ  بعض العمماء كمنيـيرل ك         

كقد فٌند الجميكر  ،و بمنزلة العضك مف أعضائياألن   ،كح  فقطاإلجياض بعد نفخ الرُّ  الجنيف إذا كاف
 :(3)ىذا الرأم بنفي أف يككف الجنيف كالعضك مف أعضاء األـٌ كذلؾ لؤلسباب التالية

 ،ة  في دية األـٌ ر  و كىي الغي و لىدىخؿ بدلي الجنيف بمنزلة العضك مف أعضاء أم   أف   لك صح   . أ
ٌنو ليس بمنزلة ىذا عمى أ عف دية أٌمو دؿ   مستقبل   ان مالي   ان كاف بدؿ الجنيف مقدار  الم   لكفٍ 

 .عضك مف أعضائيا

ينفي أف يككف بمكانة  بسبب حمميا بالجنيف كاستيفاء القصاص مف األـٌ  منع إقامة الحد   إف   . ب
 .عضك منيا

 : الرأي الراجح        
كتفنيدىـ لدليؿ الرأم  ،ة دليميـجميكر أرجح كأقكل لقك  ما ذىب إليو اليرل الباحث أف          
بسببو  كاستيفاء القصاص مف األـٌ  كعدـ إقامة الحدٌ  ،بو ةو فاستقبلؿ الجنيف بأحكاـ خاص   ،اآلخر

 .لو استقبلالن  يؤٌكد أف  
 .ٌرةمف تجب عميو الغي  .2

 :النحك التالي ٌرة إلى رأييف عمىاختمؼ الفقياء في الجية التي تجب عمييا الغي         
 . (4)ة كالحنابمةة كالشافعيٌ رأم الحنفيٌ كىك ، تجب عمى العاقمة ياكىك أن   :الرأي الول
 .(5)ة كالحسف البصرمرأم المالكيٌ ، كىك تجب في ماؿ الجاني ياأنٌ كىك : الرأي الثاني

        
 
 

                                      
: ؛ القرافػػػػػي( 11/519)المغنػػػػػي: ؛ ابػػػػػف قدامػػػػػو(10/481)البػػػػػدائع: ؛ الكاسػػػػػاني(12/390)الحػػػػػاكم: المػػػػػاكردم ((1

 (.12/406)الذخيرة
 .نفس المصادر السابقة ((2
 ( .11/520)المغني: ابف قدامو ((3
؛ كقػػػػد اشػػػػترط (11/521)المغنػػػػي: ؛ ابػػػػف قدامػػػػو(10/481)البػػػػدائع :؛ الكاسػػػػاني(12/397)الحػػػػاكم: المػػػػاكردم ((4

 . الحنابمة لتحمؿ العاقمة دية الجنيف أال يككف قتؿ األـٌ عمدان؛ انظر المصدر السابؽ
 (.2/494)بداية المجتيد: ؛ابف رشد(2/628)البيجة: الٌتسكلي ((5
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 :ولأدلة الرأي ال         
 :عمى الٌنحك التالي المعقكؿك استدؿ أصحاب الرأم األٌكؿ بالسُّنة         

 :مف السنة النبكية . أ
جىرو ) :قاؿ () أبك ىريرة ركم ما         ا اأٍليٍخرىل ًبحى اٍقتىتىمىٍت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمى

ا ًفي بىٍطًنيىا مى ميكا ًإلىى الن ًبي   ،فىقىتىمىٍتيىا كى نً  ،()فىاٍختىصى ى أىف  ًديىةى جى ًليدىةه  ؛يًنيىا غير ةه فىقىضى ٍبده أىٍك كى ى  ،عى قىضى كى
اًقمىًتيىا مىى عى ٍرأىًة عى  .(1)(أىف  ًديىةى اٍلمى

 .قضي بدية الجنيف عمى العاقمة( )الحديث صريح في أٌف النبي   :اللةوجو الد          
ٍيرىةى ك          ى ًفي اٍمرىأى  () أىف  رىسيكؿى الم وً  ()عىٍف أىًبي ىيرى تىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو اٍقتىتىمىتىا فىرىمىٍت قىضى

اًمؿه  ابى بىٍطنىيىا كىًىيى حى رو فىأىصى جى ا اأٍليٍخرىل ًبحى لىدىىىا ال ًذم ًفي بىٍطًنيىا ،ًإٍحدىاىيمى ميكا ًإلىى  ،فىقىتىمىٍت كى فىاٍختىصى
ٍبده أىٍك أىمىةه  ،()الن ًبي   ا ًفي بىٍطًنيىا غير ةه عى ى أىف  ًديىةى مى ٍرأىًة ال ًتي غىًرمىتٍ  ،فىقىضى ًليُّ اٍلمى ـي  :فىقىاؿى كى كىٍيؼى أىٍغرى

ًإن مىا ىىذىا  ()فىًمٍثؿي ذىًلؾى ييطىؿُّ فىقىاؿى الن ًبيُّ  ،كىالى نىطىؽى كىالى اٍستىيىؿ   ،يىا رىسيكؿى الم ًو مىٍف الى شىًربى كىالى أىكىؿى 
 .(2)(ًمٍف ًإٍخكىاًف اٍلكيي افً 

اقمة ىي مف يجب عمييا الع عمى أف   استنكار كلي المرأة لدفع دية الجنيف يدؿُّ  :لةوجو الد ال        
 .(3)دية الجنيف

 :المعقكؿمف  . ب
 فكذلؾ دية الجنيف ألٌف الجناية عمى الجنيف ،تككف عمى العاقمة في قتؿ الخطأكما أف  الٌدية         

 .(4)مف ىذا القبيؿ
 : أدلة الرأي الثاني        
 :عمى الٌنحك التالي بالمعقكؿبالسٌنة ك  ستدلكاا        

 :كىي استدلكا بركاية أخرل لمحديث الٌسابؽ :مف السنة النبكية . أ

ٍبدو ) () عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىي ًب أىف  رىسيكؿى الم وً          ًو ًبغير ةو عى ًنيًف ييٍقتىؿي ًفي بىٍطًف أيم  ى ًفي اٍلجى قىضى
ًليدىةو فىقىاؿى  مىٍيوً  أىٍك كى ـي مىا الى أىكىؿى كىالى شىًربى  :ال ًذم قيًضيى عى ًمٍثؿي ذىًلؾى  ،كىٍيؼى أىٍغرى كىالى نىطىؽى كىالى اٍستىيىؿ  كى

 .(5)(ًإن مىا ىىذىا ًمٍف ًإٍخكىاًف اٍلكيي افً   ()فىقىاؿى رىسيكؿي الم وً  ،ييطىؿُّ 

                                      
 ( .6910ح/11ص/9ج)،(..باب جنيف المرأة/ كتاب الديات)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((1
 .مف ىذه الٌرسالة( 61ص: )سبؽ تخريجو ((2
 (.10/481)بدائع الٌصنائع: الكاساني ((3
 (.12/397)الحاكم الكبير: الماكردم ((4
 .(5758ح/135ص/7ج()باب الكيانة/ كتاب الطب)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((5
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 معيف ىك شخصه ، () قضي عميو النبيٌ الذم  عمى أف   كاية لمحديث تدؿُّ ىذه الر  : وجو الد اللة
 .(1) "الذيف قضى عمييـ"، كلك أن و قضى بالد ية عمى العاقمة لقاؿ في الحديث و كاحد كىك الجانيكأن  

كدية القتؿ العمد تجب في ماؿ  الجنيف ٌرةغي كؿ  جافو جنايتو عميو، ك قالكا إف  : مف المعقكؿ . ب
 .(2)الجاني إذا كاف الضرب متعٌمدان 

  :سبب الخالف        
عمى الجناية  ؿ يقكـ عمى اعتبار أف  أم األك  أساس تغريـ العاقمة عند الر   يرل الباحث أف          

اني كاف اعتبار العمد في أم الثٌ الر   أساس تغريـ الجاني لكحده حسب أٌما ،الجنيف بطريؽ الخطأ
 .ىك سبب خبلفيـىذا ، ك الجناية

  :أي الراجحالر          
 كذلؾ ألف   ،ففإٌف الباحث يرم الجمع بيف الرأييٍ  ،ة الفريقيف كسبب الخبلؼظر في أدل  بعد الن          

 ،ة إذا كانت الجناية بطريؽ الخطأر  ؿ العاقمة الغي م  ر في الجناية عمى الجنيف، فتتحى العمد قد ييتىصك  
 .، كاهلل أعمـ ا الجاني إذا كانت الجناية عمدان كيتحٌممي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 (.6/484)المعاني كاألسانيدالتمييد لما في الميكٌطأ مف : ابف عبد البرٌ : أنظر ((1
 (.6/484)التمييد: ؛ ابف عبد البرٌ (2/494)بداية المجتيد: ابف رشد ((2
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  ثار غير المالي ة إلجياض الجنيناآل. 
 .القصاص .3

ألسبابو مختمفة منيا  ،د في الجناية عمى الجنيفمف الفقياء حصكؿ العمٍ  ر كثيره تصك  لـ يى         
كاف معظميـ لذلؾ  ،مف حياتو عند الجنايةالت أكُّد كعدـ  ،حـف مف كجكد الجنيف داخؿ الر  يقُّ عدـ الت  

الجناية عمى الجنيف عند أكثرىـ  كانتك  ،ر القصاص عند الحديث عف إسقاط الجنيفيبتعد عف ذك
ر حصكؿ العمد في الية عمى تصكُّ ؼ في المسألة الت  ، كسنتعر  تدكر حكؿ الخطأ أك شبو العمد

 .اية عمى الجنيفالجن
عمماء في كجكب كأٌدل ذلؾ إلى قتمو فقد اختمؼ ال إذا كاف اعتداء الجاني عمى الجنيف عمدان         

 :لي رأيٍيف عمى الن حك التاليالقصاص إ
 ،ناية عميوالج ا العمد فيك ر فمـ يتصك   ،عدـ كجكب القصاص بالجناية عمى الجنيف: الرأي الول

كالمشيكر مف  ،ةرىٍأمي جميكر العمماء مف الحنفي   ككى ،كدار األمر عندىـ بيف الخطأ كشبو العمد
 .(1)ة كمعظـ الحنابمةكالشافعي   ،ةمذىب المالكي  

كابف القاسـ مف  ،اىرمرىٍأمي ابف حـز الظٌ  ،كىك كجكب القصاص في حالة تعٌمد الجاني: الرأي الثاني
 .(2)المالكية

 :نأدلة الرأيي          
  :جنيف بما يأتيالجميكر عمى عدـ كجكب القصاص بقتؿ ال استدؿ  : أدلة الرأي الول        

 قتص مف الجاني حتى لك سقط الجنيف حٌيان فبل يي  ،ألـ خطأ في الجنيفالجناية عمده في ا أف   . أ
ـٌ مات ث
(3). 

ىنا تنعدـ المماثمة ك  ،لمقاتؿ ماثمة كىي أف يككف المقتكؿ مساكيان رط في القصاص المي شتى تي  . ب
نما ىك نفس مف كجو دكف كجو فيك نفسه مف جية أٌنو آدمي كمف  ف  أل الجنيف ليس نفسان كا 

 .(4)فصؿ عف أٌمو كلـ ييكلد بعد حتى يستقؿ باألحكاـجيةو أخرم  لـ ين

ر فبل متعذ   ره حـ أمالتحٌقؽ مف حياتو داخؿ الر   ألف   ،القصد لقتؿ الجنيفر حدكث ال ييتىصك   . ح
 .تككف الجناية عمدان 

                                      
: ؛ القرافػػػػي(7/216)ركضػػػػة الطػػػػالبيف: الٌنػػػػككم ؛(10/483)البػػػػدائع: ؛ الكاسػػػػاني(12/385)الحػػػػاكم: المػػػػاكردم ((1

رٌد : ؛ ابػف عابػػديف(4/269)لدسػكقيحاشػػية ا: ؛ الٌدسػكقي(5/19)كٌشػػاؼ القنػاع: البيػكتي ؛(403-12/402)الػذخيرة
 (.7/249)حاشية الركض المربع: ؛ الٌنجدم(10/255)المحتار

 (.4/269)حاشية الدسكقي: ؛ الٌدسكقي(403-12/402)الذخيرة: ؛ القرافي(11/31)الميحم ى: ابف حـز ((2
 (.2/492)بداية المجتيد: ابف رشد ((3
 (.10/482)البدائع: الكاساني ((4
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 :مف ذىب إلى كجكب القصاص بما يمي استدؿ   :الثاني أدلة الرأي         
يجب بقتؿ  لذلؾ يجب فيو ما ،مةلنفس محر   قتبلن  عدُّ كح يي نفخ الرُّ د إسقاط الجنيف بعد تعمُّ  أف   . أ

 .(1)النفس كىك القصاص

 : سبب الخالف        
كُّر حصكؿ العمد في الجناية عمى  ابقة فإف  كما في المسألة الس           الخبلؼ ىنا أيضا سببو تىصى
كمف  ،جب القصاص عمى الجانيلـ يك  ،ر تكفر القصد إلى قتؿ الجنيففمف لـ يتصك   ،الجنيف
 .، كحصكؿ العمد أكجب القصاصر حصكؿ القصد إلى قتؿ الجنيفتصك  

ر العممي   الر أي الر اجح           .في ضوء التطو 
ر قصد كتكف   ،رت شركط القتؿ العمد في الجناية عمى الجنيفيرل الباحث أٌنو إذا تكف          

أك باستخداـ  ،وعمى أم   جسديان  سكاء كاف اعتداءان  ،الكسائؿمف  بكسيمةو مف ًقبىؿ الجاني إجياضو 
العمماء  ، ذلؾ أف  قتبلن مكجبا لمقصاص عدُّ ذلؾ يي  فإف   ،كح فيوإلجياضو بعد نفخ الرُّ  ةو طبي   كسيمةو 

رىـ العمد في ىذه الجناية بسبب عدـ تصكُّ  ـدرؤكا القصاص عف الجاني في حالة قتؿ الجنيف لعد
الي كبالت   ،ل إلى اإلجياضد مف أف فعؿ الجاني ىك الذم أد  كعدـ التأكُّ  ،جكد الجنيفؽ مف ك حقُّ الت  

 ،ر العمميٌ ، لكٍف في ظٌؿ التطكُّ األمكر جعميـ يبتعدكف عف القصاص ؾ في ىذهفالش   ،إلى الكفاة
 ،وحـ مف عدمدة حكؿ كجكد الجنيف في الر  ب الشرعي عمى إعطاء نتائج مؤك  اء كالطٌ كقدرة األطبٌ 

فإٌف الشٌؾ في تمؾ  ،المتطكرةاألجيزة كالكسائؿ ككقتيا بالتحديد باستخداـ  ،كحكؿ أسباب كفاتو
ؽ العمد كثبت ذلؾ جعمني أميؿ إلى كجكب القصاص إذا ما تحق   كىذا ما تمامان، األمكر قد انتفى

 .كاهلل أعمـة الشرعية باألدلٌ 
 

                                      
 ( .31ص/11ج)الميحم ى: ابف حـز ((1
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 . دّجإنعاش األطف ال الخ  / المبحث الخامس
         
 . مفيوم اإلنعاش :أوالً        
 . في الم غة حقيقة اإلنعاش .3

النكف كالعيف كالشيف أصؿه صحيح يدؿُّ " :قاؿ ابف فارس ،(شى عى نى )أصؿ كممة اإلنعاش          
كانتعش العاثر إذا نيض مف ، رفعوك  نىعىشى الشيء نٍعشان إذا أنيضو كأقامو، (1)"عمى رىفعو كارتفاع

ذا لـ يكفٍ  ،الرتفاعو ت نعشان المي   مي سريرسي  ك ،عثرتو أم  شوعً نٍ كيي ، ت محمكؿ فيك سريرعميو مي   كا 
كالربيع ينعش الناس  ،و مف كرطةكى أك تدارى  ،جبره بعد فقره كيقاؿ نعش فبلنان ، م جأشوك  قى يي و ك ضي يً نٍ يي 

 .(2)"اإلنياض كالٌتدارؾ"كاإلنعاش عمى ذلؾ ىك  ،يعيشيـ كيخصبيـ
 .صطالححقيقة اإلنعاش في اال .2

لمجسـ إثر ة العمؿ عمى استرداد الكظائؼ الحيكيٌ " :اإلنعاش في اصطبلح األطباء ىك        
 .(3)" اجـ عف إصابة شديدةميا النٌ فقدانيا كتعطٌ 

كإصابة  ،لسبب مف األسباب أك التٌنفس نتيجةن  ،ؼ في القمبفإذا أصيب اإلنساف بتكقُّ         
فة تساعد عمى ة كالعناية المكث  أجيزة اإلنعاش الطبي   فإف  ، غ كىك مركز التنفس بصدمة مثبلن الٌدما

 .(4)ساستعادة نبضات القمب كالتنفُّ 
 .د ج مفيوم الطفال الخ   :ثانياً         

 .ج في المغةد  حقيقة الخ   .3
د            ()، كمنو الحديث الذم ركاه أبك ىريرة قصافالنٌ  اجدى لخً اك  ،يجدً ج أك الخدائج جمع خى الخي
يقاؿ  أم ناقصة، ك  (5)(اجدى خى  يى يً فى  ابً تى الكً  ةً حى اتً فى ا بً ييى فً  أٍ رى قٍ يى  لـٍ  ةن بلى ى صى م  صى  فٍ مى : )قاؿ (( عف النبي

فٍ  ـ   خدجت الناقة إذا ألقت كلدىا قبؿ أكانو كا  ف  ،الخمؽ كاف تا كأخدجتو إذا كلدتو ناقص الخمؽ كا 
ٍت فيي ميٍخًدجه ك  ،كىك ناقص الخمؽج د  خى أم مي  ؿعٌ فى ديج فعيؿ بمعنى مي خ، ك كاف لتماـ الحمؿ أٍخدىجى

ةه   .(6)جاءت بو ناقص الخمؽ أمكميٍخًدجى
                                      

 ( .5/450)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس ((1
 ( .17/416)تاج العركس: ؛ الزبيدم(5/81)النياية: ابف األثير ((2
، جامعػة اإلمػاـ محمػد (قضػايا طبيػة معاصػرة)إنعاش الخديج، بحث مقد ـ لمؤتمر الفقو اإلسبلمي الثػاني : الغميقة ((3

 (.2201ص/المجٌمد الثٌالث)ق، الٌسجؿ العممٌي لممؤتمر، 1431سعكدية، لعاـ بف سعكد، المممكة العربية ال
 ( .1/217)فقو النكازؿ: بكر أبكزيد ((4
 ( .395ح/170ص()باب كجكب قراءة الفاتحة/كتاب الصبلة)صحيح مسمـ: ركاه مسمـ ((5
 (.5/505)تاج العركس: الٌزبيدم ((6
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ديجالك          ٍمًؽ في األىصؿً " ىك خى  .(1)"ناًقصي الخى
د ج في االصطالح  .2  .حقيقة الخ 

 معنى الخدائج ىـ المكاليد إف  غكم حيث يتكافؽ المعنى االصطبلحي لمخديج مع المعنى المٌ         
 .(2)يكلدكف قبؿ اكتماؿ مٌدة الحمؿ الذيف ناقصي الخمؽ أم

ة ذلؾ ىات الخمقيٌ شكُّ فاألطفاؿ الخدائج بيذا المفيكـ يدخمكف في إطار البحث في مكضكع الت          
 .(3)سالة ىك النقص في الخمقةؿ الر  نت في أك  ىات كما بي  شكُّ أٌف أحد معاني الت  

فة ة المكث  عاية الطبي  إنعاش األطفاؿ الخٌدج ىك تقديـ الر   كف القكؿ أف  مكمف خبلؿ ما سبؽ يي         
أك إنقاذ حياة  ،مما يساعد في إنقاذ حياتيـ ،عف طريؽ األجيزة المختصة لممكاليد غير المكتمميف

 .لمكت المحقؽ في حالة عدـ إنعاشيـالمكاليد غير المكتمميف كالميدديف با
 .ج د  الطفال الخ  حكم إنعاش : ثانياً         
يكػكف الخػديج مكلػكدان ألكثػػر  فإٌمػا أفٍ  ،ـ العممػاء األطفػاؿ الخػدائج بحسػب مػٌدة الحمػؿلقػد قس ػ        
ٌما أفٍ  ،ة أشيرمف ست    ة أشػيرة لمحمػؿ ىػي سػتٌ مػد   أقػؿ   مػنيـ أف   مف ذلؾ، كذلػؾ اسػتنادان  ييكلد ألقؿ   كا 
  ژ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ     ():قػكؿ اهلللآليػات التاليػة مػف  كذلػؾ

(4)
 ژ  ڇ  ڇ  ڇژ     

(5)
ژ   

  ژھ  ھ  ھ   ھ  ے ژ 
(6)

       

كأٌف مػػٌدة اإلرضػػاع  ،ثبلثػػكف شػػيران معػػان ة الحمػػؿ كاإلرضػػاع مػػد   أف  مػػف ىػػذه اآليػػات ف يتبػػي   إذٍ         
، لػذلؾ (7)حممنػا بعػض ىػذه اآليػات عمػى بعػضإذا  ة لمحمػؿمػد   ة أشػير كىػي أقػؿُّ فيتبقػى سػت   ،عاماف

ر طػػكُّ ذلػػؾ فػػي ضػػكء الت   قسػػيـ فػػي بيػػاف حكػػـ إنعػػاش األطفػػاؿ الخػػدائج مكضػػحان سأتماشػػى مػػع ىػػذا التٌ 
 .العمميٌ 

 
 
 

                                      
 ( .5/505)ج العركستا: ؛ الٌزبيدم(2/12)النياية: ابف األثير ((1
 (.2203ص)إنعاش الخديج: الغميقة ((2
 .مف ىذه الٌرسالة( 5-2ص: )أنظر ((3
 (.15)اآلية: سكرة األحقاؼ ((4
 (.14)اآلية: سكرة لقماف ((5
 (.233)اآلية: سكرة البقرة ((6
؛ (28/15)سػػػػيرهتف: ؛ الفخػػػػر الػػػػٌرازم(3/299)المحػػػػٌرر الػػػػكجيز: ؛ ابػػػػف عطٌيػػػػة(4/298)معػػػػالـ التنزيػػػػؿ: البغػػػػكم ((7

 (.7/411)أضكاء البياف: الٌشنقيطي
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 .ائج المولودين لكثر من ست ة أشيرحكم إنعاش الخد .3
تحت  عاشيـ مندرجان نيككف إ ،بناءان عمى التعريؼ الذم ذكرتو إلنعاش األطفاؿ الخدائج        

 استنادان لقكؿ اهلل تعالى (1)مف اليبلؾ المسمـ إنقاذد أجمع العمماء عمى كجكب كق ،اليبلؾاإلنقاذ مف 
أنيا اإلنقاذ بسبب مف أحد معاني ىذه اآلية ف (2)ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ 

إنقاذ المشرؼ عمى  كقد جعؿ اهلل (3)األسباب كاإلنقاذ مف اليبلؾ أك الغرؽ أك الحريؽ كما إلى ذلؾ
كعمى ذلؾ ، (4)ريعة كالتي جاءت بحفظ النفكسىذا يتكافؽ مع مقصد الشٌ ك لمٌنفس،  اليبلؾ إحياءن 

 .كف اإلنعاش كاجبان في ىذه الحالةيك
 .حكم إنعاش الخدائج المولودين لقل  من ست ة أشير  .2

عطائو حكـ األحياء لقد تباينت أقكاؿ الفقياء في الحكـ بحياة الجنيف          عف طريؽ  كا 
فبعد أف اعتبركا االستيبلؿ عبلمة عمى حياة المكلكد اختمفكا في تفسير  ،ؾالة عمى ذلاألمارات الد  

 ما يدؿُّ  كؿ   كاعتبر أف   ،ع فيوكمنيـ مف تكس   ،االستيبلؿ فمنيـ مف قصر ذلؾ عمى البكاء كالصياح
 .(5)عمى حياة الجنيف يعتبر استيبلالن كرفع الصكت أك الحركة 

كيجب االعتماد في  ،ض في االختبلؼ في أمارات الحياةكفي رأم الباحث ال حاجة لمخك         
فيجب األخذ  ،ة دكف أخرلد  فبل يقتصر ذلؾ عمى عبلمة محدٌ  ،إثباتيا عمى كؿ الكسائؿ المتاحة

 .(6) لبلستيبلؿ كىك كؿ ما يدؿ عمى الحياة بالمعنى األعـ  
حياة الجنيف مف عدميا حتى كلك لـ  كادأف يحد  ألطب اء باستطاعة ا في عصرنا الحاضرك         

 .مف خبلؿ األجيزة الطبٌية تصدر مف الجنيف عبلمات عمى حياتو
اء بحياة جنيف عف طريؽ استخداميـ لؤلجيزة كالمعٌدات الطبية ب  كعمى ذلؾ إذا حكـ األطً         

مف اليبلؾ كما في و يجب القياـ بكاجب إنقاذه ة أشير فإن  مف ست   الحديثة كلك كاف مكلكدان ألقؿ  
 .الحالة السابقة

  

                                      
 (.14/19)؛ المكسكعة الفقيية الككيتية(1/540)ركضة الطالبيف: الٌنككم ((1
 ( .32)جزء مف اآلية: سكرة المائدة ((2
 (.3/509)الجامع ألحكاـ القرآف: ؛ القرطبي(8/355)جامع البياف: الطبرم: انظر ((3
 ( .1/27)المكافقات: الٌشاطبي: انظر ((4
ابػػػف  ؛(2/311)البػػػدائع: الكاسػػػاني ؛(2/493)بدايػػػة المجتيػػػد: ؛ ابػػػف رشػػػد(12/399)الحػػػاكم: المػػػاكردم: انظػػػر ((5

 ( 7/298)المبدع: ؛ ابف مفمح الحنبمي(8/41)الفركع كتصحيح الفركع: ؛ ابف مفمح المقدسي(1/406)المحٌرر: تيمية
 ( .2/293)الممخص الفقيي: الفكزاف: انظر ((6
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 الثانيالفصل 
ػ

 .عالد انتشْٕاخ ٔأحشْا يف تاب اجلُاٌاخ ٔانُكاس 
 
 

 .هباحث  وفٍو أسبعت

 

 .ٍم د انتشْٕاخ تاعتخذاو عًهٍاخ انتزًعال: ادلثحج األٔل 
 .ٔاَحاس ادلرتتثح عهٍٓا  اجلُاٌح عهى األعضاء ادلشْٕح خهقٍاً :  ادلثحج انخاًَ 

 .ح عهى عقذ انُكاس أحش انعٍٕب اخلهقٍّ :  حج انخانج ادلث
 .اسئح عهى عقذ انُكاس أحش انعٍٕب انطّ : ادلثحج انشاتع 
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 .ات التجميل  عالج التشوىات باستخدام عملي ّ  :المبحث األول  
         
كذلؾ  ،حكـ استخداـ عممٌيات الٌتجميؿ في عبلج التشكىات عف تحد ثفي ىذا المبحث سأ        

 .جميؿ ثـٌ حكميا في عبلج التشكىاتبر بياف حقيقة عممٌيات التٌ ع
 .ات التجميل حقيقة عممي  : أوالً         
ؼ عمى حقيقتييما أف نتعر   التجميؿ مف كممتيف لذلؾ كاف لزامان ات ب  مصطمح عمميٌ يترك          
  :عمى الن حك التالي في الٌمغة

  .تعريؼ العممٌيات في الٌمغة .1
ة أك ة أك حربيٌ ة جراحيٌ قاؿ عمميٌ يي  خاصان  جممة أعماؿ تحدث أثران ة كىي ات جمع عمميٌ لعمميٌ ا        

 .(1)ةماليٌ 
 .جميؿ في الٌمغةتعريؼ الت   .2

مىؿى )فأصؿ الكممة  ،غة يعني تحسيف المظيرجميؿ في المٌ الت            دُّ مف الجماؿ الذم ىك ضً  (جى
ٍمًؽ كفي  ،كما يككف الجكىر القيبح كالجماؿ ىك الحيسف كيككف في المظير أم يككف في الخى

ميؽٍ   .(2)الخي
ما مف شأنو تحسيف الشيء في  كؿ   عمؿي " :جميؿ ىككقد جاء في معجـ لغة الفقياء أٌف الت          

 (3)"بالزيادة عميو أك اإلنقاص منو مظيره الخارجيٌ 
 .في االصطبلح جميؿتعريؼ عممي ات الت   .3

مف فنكف الجراحة يرمي إلى  ففٌّ " :يابأن   عممي ات الت جميؿ مد كنعافعٌرفيا الدكتكر أح       
أك إصبلح  ،ىةأك تعديؿ شكؿ األعضاء المشك   ،ف الزائدةمثؿ قمع السٌ  ،ةىات الخمقيٌ شكُّ تصحيح الت  

 .(4)"اجمة عف الحكادث المختمفةىات الن  شكُّ الت  
اىرة، أك كظيفتو إذا ظر جزء مف أجزاء الجسـ الظ  جراحة تجرم لتحسيف من: "بأن ياكقد عيٌرفت أيضان 

 .(5)"هما طرأ عميو نقص، أك تمؼ، أك تشكُّ 

                                      
 (.2/628)المعجـ الكسيط: راىيـ أنيس كآخركفإب ((1
بيدم(1/481)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس: انظر ((2  (.كما بعدىا 28/236)تاج العركس: ؛ الزُّ
 (.91ص)معجـ لغة الفقياء: قمعو جي كقنيبي ((3
 (.237ص)المكسكعة الطبية الفقيية: كنعاف ((4
 (.3/454)يثةالمكسكعة الطبية الحد: مجمكعة مف األطباء ((5
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كلد ىات التي يي شكُّ ات التي تجرم إلصبلح الت  شمؿ العممي  ابقة لـ تالتعريفات الس   يبلحظ أف  ك         
و مف األنسب أرل أن    لذلؾ ،فقد رٌكزت عمى ما طرأ عميو مف نقص أك عيب أك تشٌكه ،بيا اإلنساف

أو ة خمقي  ىات الشو  الجراحات التي تجري إلصالح العيوب والت   :بأٌنياتعريؼ العممٌيات التجميمٌية 
 .أو لتحسين الش كلالطارئة 
سكاء التي يككف اليدؼ منيا ىك العبلج ك  ،جميؿات الت  عريؼ يشمؿ أنكاع عممي  كىذا الت         

العممٌيات كاليدؼ ىنا ىك معرفة حكـ  ف اليدؼ منيا تحسيف الشكؿ،أك التي يكك  ،إصبلح الخمؿ
 . التي تيدؼ إلى مجٌرد تحسيف الشكؿ الخارجٌي لمجسـ تليسك  ،ىات الخمقٌيةشكُّ التي تجرم لعبلج الت  

 .أقسام عممي ات الت جميل: ثانياً         
 .ةالتحسيني   عممي ات الت جميل .3

ات ىك فقط تحسيف المظير الخارجي لمجسـ كع مف العممي  لن  اليدؼ مف إجراء مثؿ ىذا ا        
كتجميؿ األنؼ  ،مثؿ عممٌيات شٌد التجاعيد ،دكف كجكد دافع عبلجي ،كتغيير شكؿ بعض أعضائو

  .كتغيير مبلمح الكجو كما إلى ذلؾ
لخمؽ  أٌنيا تغيير ياستنادان إل ،إلى تحريميا مطمقان  (1)المعاصريف كقد ذىب بعض العمماء        

كالظيكر بمظير غير  ،دليس عمى الٌناسإضافةن إلى ما يدخؿ ذلؾ مف الت   ،اهلل كىك مف المحٌرمات
 : كمف أدٌلتيـ في ذلؾحقيقي 
﮹   :()  اهللقكؿ  ﯁       ﮺﮶   ﮷  ﮸  ﮽   ﮾     ﮿  ﯀  ﮻  ﮼ 

    
(2 )

 

اتً  ،اٍلميٍستىٍكًشمىاتً لىعىفى الم وي اٍلكىاًشمىاًت كى " ()ما ركاه عبد اهلل بف مسعكد ك  اًت  ،كىاٍلميتىنىم صى كىاٍلميتىفىم جى
ٍمؽى الم ًو تىعىالىى ٍسًف اٍلميغىي رىاًت خى ٍف لىعىفى الن ًبيُّ  ،ًلٍمحي اًلي الى أىٍلعىفي مى ـٍ  ،كىىيكى ًفي ًكتىاًب الم وً  ،()مى ا آتىاكي مى كى

ذيكهي   (3) "الر سيكؿي فىخي
 

 

                                      
 ( .14ص)الضكابط الشرعية لمعمميات التجميمية : الجبير ((1
 ( .119)اآلية: سكرة الٌنساء ((2
صحيح : ؛ كمسمـ(5931ح/165ص/7ج()باب المتفٌمجات لمحسف/ كتاب المباس)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((3

 (.2125ح/880ص..()باب تحريـ فعؿ الكاصمة/كتاب المباس كالزينة)مسمـ
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كر حريـ عمى جميع صي العمماء المعاصريف إلى عدـ إطبلؽ الت   كذىب فريؽ آخر مف        
كبحث كؿ صكرة منيا بمفردىا مع مراعاة القكاعد كالضكابط الشرعية  ،جميؿ التحسينٌيةات الت  عممي  

 .(1)إجراء مثؿ تمؾ العممٌياتترتبط بكالتي 
اء العممٌيات التجميمية كال أريد أف أدخؿ في بياف تمؾ القكاعد كالضكابط الحاكمة إلجر         
  .ألٌف ذلؾ ال يدخؿ في إطار البحث التحسينٌية

 .الضرورية والحاجي ة جميلعممي ات الت   .2

ىات شكُّ ىك العبلج عبر إصبلح التٌ  ،الحاجٌيةالضركرية ك  جميؿاليدؼ مف إجراء عممٌيات الت          
يا حكادث مختمفة سب بي نساف كالتي تي أك إلزالة أك تخفيؼ العيكب الطارئة عمى اإل ،ةكالعيكب الخمقيٌ 

ة أك المكتسبة، كقد يصؿ الخمقيٌ  ىات سكاءن شكُّ كذلؾ دفعان لمحرج كالمشٌقة البٌلحقة بمف يصاب بالت  
ىا لممحافظة عمى حياة المصاب ؤ فيككف إجرا ،ات إلى مرتبة الضركرةأحيانان إجراء مثؿ ىذه العممي  

ت ة ال يمكف معيا بقاء الحياة إف استمر  طفاؿ بعيكب خمقي  األإجرائيا لمف يكلد مف كذلؾ مثؿ  ،بيا
 .(2)تمؾ العيكببيـ 

 
 .في عالج الت شو ىاتجميل عممي ات الت   حكم استخدام :ثانياً      

ة ات االعبلجيٌ ىات تدخؿ في إطار العممي  شكُّ جميؿ التي تستخدـ في عبلج الت  ات الت  عممي   إف          
الحاجة تدعك إليو بؿ قد  ألف   ه،ؤ ات يجكز إجراكع مف العممي  كمثؿ ىذا الن   ،جٌيةالحاالضركرية أك 

حياة مريض أك المحافظة عمى ؼ عمى ذلؾ إنقاذ ات كاجبان إذا تكق  يككف إجراء مثؿ تمؾ العممي  
 :لؤلدٌلة التالية مف القرآف الكريـ كالسُّن ة النبكية كالقكاعد الفقيية كذلؾ استنادان حياتو، 
 .مف القرآف الكريـ .1
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ) :) قكؿ اهلل . أ

(3)      

 ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  : ()كقكلو أيضا . ب
(4)    

زالة المشقٌ : اللةوجو الد   ر كقد  ،رر عف العبادة كالضٌ لقد راعت الشريعة اإلسبلمية رفع الحرج كا 
لذلؾ فإٌف إزالة  ،ىاتشكُّ يمحقاف بالمصابيف بالت   ديدةن ش ةن كمشقٌ  كبيران  ضرران  فيو أف   ا ال شؾٌ كممٌ 

 .مقاصد الشريعة اإلسبلمٌيةة متكافؽ مع رر كالمشق  ىذا الض  

                                      
كابط الشرعية لمعمميات التجميمية : الجبير ((1  (.14ص)الض 
 (.140-133ص)أحجاـ الجراحة الطبية: الش نقيطي: انظر ((2
 (.185)جزء مف اآلية: سكرة البقرة ((3
 (.78)جزء مف اآلية: سكرة الحجٌ  ((4
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 .مف السنة النبكية .2
ا أىٍنزىؿى الم وي دىاءن ًإال  أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن ) :قاؿ ()عف النبي ( )ما ركاه أبك ىريرة  . أ   .(1)(مى

ٍع دىاءن :)قاؿ () عف النبيٌ  () ركاه أسامة بف شريؾ ماك  . ب ـٍ يىضى ؿ  لى ٍكا فىًإف  الم وى عىز  كىجى تىدىاكى
ـي  ٍيرى دىاءو كىاًحدو اٍليىرى عى لىوي دىكىاءن غى  .(2) (ًإال  كىضى

مف إجراء  المقصكد  ف  كا   الحديثاف الٌسابقاف فييما دليؿ عمى جكاز العبلج، :اللةوجو الد           
 ، كذلؾ يدخؿ في إطاركليس مجٌرد تغيير الشكؿ أك تحسينو ىات ىك عبلجياشكُّ ت  لعممٌيات تجميؿ ا

 .المشركع  كالعبلجالٌتداكم 
ةى ٍبفى أىٍسعىدى  . ت د هي عىٍرفىجى فىةى أىف  جى ًف ٍبًف طىرى ٍبًد الر ٍحمى ذى أىٍنفنا ًمٍف )عىٍف عى قيًطعى أىٍنفيوي يىٍكـى اٍلكيبلىًب فىات خى

ذى أىٍنفنا ًمٍف ذىىىبو  ()فىأىمىرىهي الن ًبىُّ  ،مىٍيوً كىًرؽو فىأىٍنتىفى عى   .(3)(فىات خى

لمٌرجؿ استخداـ اليسير مف الذ ىب لمض ركرة بسبب ما  ()لقد أباح النبي  :وجو الد اللة        
ه كالقياـ بتجميؿ ما طرأ مف تشكُّ  ،كتغيير القبح أٌنو يجكز إصبلح العيكبعمى  يدؿُّ أصاب أنفو كىذا 

 .(4)عمى اإلنساف
 .مف القكاعد الفقيٌية .3

 :(5)قاصدىامقاعدة المور ب       
زالة اآلالـ الناتجة عف الت  ال ىذهالمقصد األساسي إلجراء  إف          ىات شكُّ عممٌيات ىك العبلج كا 

عادة شكؿ األعضاء إلى الخمقة المعيكدة ،ة أك الطارئةكالعيكب الخمقيٌ  أك تحسيف شكميا قدر  ،كا 
 .كذلؾ ال يدخؿ في إطار الٌنيي عف تغيير الخمقة ،هشكُّ مكاف بعد ما طرأ عمييا مف الت  اإل

  .ل منزلة الض رورةز  نأ قاعدة الحاجة ت        

يا افع إلجراء تمؾ العممٌيات فإن  ك ة ىي الدرر كدفع المشق  الحاجة لمعبلج ك إزالة الض   تدام ما      
 .(6)كتدليس الحقيقة ،خمقةثنىى مف الٌنيى عف تغيير التتيس

        

                                      
 .مف ىذه الرسالة( 44ص)  :سبؽ تخريجو ((1
 .مف ىذه الرسالة( 44ص:  )ؽ تخريجوسب ((2
كقػاؿ ( 4232ح/754ص()بػاب مػا جػاء فػي ربػط األسػناف بالػذىب/كتاب الخػاتـ)سنف أبي داككد: ركاه أبك داككد ((3

 .الشيخ األلباني حسف؛ نفس المصدر
العظػػيـ  ؛(2/162)المنثػػكر فػػي القكاعػػد: ؛ الٌزركشػػي(2/497)الحػػاكم: ؛المػػاكردم(2/115)األـٌ : الٌشػػافعي:انظػػر ((4

 .(11/293)عكف المعبكد: آبادم
 (2/399)حاشية العٌطار عمى جمع الجكامع: ؛ العطٌار(1/15)األشباه كالٌنظائر: السُّيكطي ((5
 ( .1/147)األشباه كالنظائر: السُّيكطي ؛(2/24)المنثكر في القكاعد: الٌزركشي: انظر ((6
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 .قاعدة المشقة تجمب التيسير        
ة كبيرة ألصحاب كمشق   ،ات ضرر مادم كمعنكمب عمى عدـ إجراء ىذه العممي  يترت          

رر يزاؿ الض  نحك، بقكاعد إزالة الضرر في الشريعة اإلسبلمٌية  رر عمبلن فيتعٌيف إزالة الض   ،ىاتشكُّ الت  
 .(1)المشقة تجمب التيسيرالمشقة عمبلن بقاعدة  عكدف

زالة آثارىا الطٌ ك ة ىات الخمقي  شكُّ جميؿ لعبلج الت  ا سبؽ يتبيف جكاز إجراء عمميات الت  مم           ارئة كا 
 .كاهلل أعمى كأعمـ ر المستطاعأك التخفيؼ منيا قد

                                      
 (.1/128: )المصدر السابؽ ((1
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 .المترتبة علييا  الجناية على األعضاء المشوىة خلقياً واآلثار   :المبحث الثاني
 

التي اعتراىا ىة ك شك  المي تعٌمقة بالجناية عمى األعضاء ىذا المبحث األحكاـ المي  أذكر في        
 .قة بأثر الجنايةتعم  بادئان بتعريؼ الجناية كبعض المصطمحات المي  ،نقص أك عيب

 .تعريف الجناية : أوالً         
 : غةناية في المُّ تعريؼ الجً  .1

نىى)غة أصميا مف الفعؿ في المُّ  نايةالجً      ، كال( جى نب كالجـر الذ   ىيجناية كمعناه أذنب كأجـر
غمب الًجنىايىةي في تك ، ا يكجب عميو العذاب أك القصاص في الدنيا كاآلخرةكما يفعمو اإلنساف ممٌ 

 .(1)القطع كالجمع ًجنىايىاته قياء عمى الجرح ك الف لساف
 : تعريؼ الجناية في االصطبلح .2
، كىذا بمعناىا العاـ مف حيث غكمالجناية في االصطبلح عف التعريؼ المٌ ال يخرج تعريؼ         

رـه ييكجب عقابان إن    .فس أك الماؿ أك العرضعمى الن   ، سكاء كاف ذلؾ الجـر كاقعان يا جي
ي صكا معنى الجناية بالجرائـ التالفقياء خص   كما سبؽ ىك معنى الجناية بشكؿ عاـ لكف           

  :ى النحك التاليمدت معاني الجناية في االصطبلح عندىـ عكقد تعد   ،تقع عمى النفكس أك األطراؼ
 .(2) "فكس كاألطراؼبالنُّ  ـ حؿ  اسـ لفعؿ محرٌ : "الجناية بأن ياة الحنفي   عر ؼ        
أك  ، كالتي تكجب حٌدان يفبً يي  ؽ كالىً زٍ القتؿ كالقطع كالجرح الذم ال يي " :بأن يا ةالشافعي   كعر فيا        

 .(3) "تعزيران 
 (4) "ما ييحدثو الر جؿ عمى نفسو أك غيره مٌما يضٌر حاالن أك مآالن : "كعر فيا المالكٌية بأن يا        
 .(5) " أك ماالن  عدم عمى بدف اإلنساف بما يكجب قصاصان الت  " :بأن يا الحنابمة عر فياك         

في  ا يكجب العقكبة،مم  أعضائو ك االعتداء الكاقع عمى أطراؼ اإلنساف فقط ب يتعٌمؽ البحثىنا ك 
 .طارئان  أـ ه سكاء كاف خمقٌيان شكُّ حالة الت  

 
 

                                      
بيػػدم(1/154)المصػػباح المنيػػر: فٌيػػكمي؛ ال(1/309)النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر: ابػػف األثيػػر ((1 تػػاج : ؛ الزُّ

 (.37/374)العركس
 (.10/155)رٌد المحتار: ابف عابديف ((2
 (.4/493)تحفة الحبيب: ؛ البيجٍيرمي(7/3)ركضة الط البيف: الٌنككم ((3
 (.8/365)مكاىب الجميؿ: الحٌطاب ((4
كض المربع: البيكتي ((5  (.2/461)يالممخص الفقي: ؛ الفكزاف(631ص)الرُّ
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 .ة باآلثار المترتبة عمى الجنايةمصطمحات متعم ق: ثانياً         
 .القصاص .1
  .تعريؼ القصاص في الٌمغة. أ

اد أصؿه صحيح القاؼ كالص  ف ،اقتصاص األثر مف كىك مأخكذه  (قص  )القصاص مف الفعؿ        
ٍصتي األثىر ،يدؿُّ عمى تتبُّع الش يء كمف ذلؾ اشتقاؽي الًقصاص في  ،إذا تتب عتىو ،مف ذلؾ قكليـ اقتصى

اصً  كقد غمب ،مثؿي ًفعمًو باألٌكؿ، فكأن و اقتص  أثره بوالًجراح، كذلؾ أن و ييفعىؿ  في  استعماؿ الًقصى
 .(1)قطع القاطعك  ،ح الجارحجر ك  ،قتؿ القاتؿ
فس الن   ،كقع عمى الجاني مثؿ ما جنىيي  أفٍ " :أف  القصاص ىك كجاء في المعجـ الكسيط        

 .(2)" كالجرح بالجرح ،فسبالن  
 .عريؼ القصاص في االصطبلحت . ب

  .ال يخرج تعريؼ القصاص في االصطبلح عف المعنى المغكم        
 . مشركعٌية القصاص . ت

مف  عمى مشركعيتو نصكصه  لبحث ىنا في مجاؿ القصاص في األطراؼ كىك مشركع كدؿ  ا       
 :كىي كالتالية كاإلجماع ة النبكي  ن  كالسُّ  العزيز الكتاب
 .مف القرآف الكريـ .1

﮷     :()قكؿ اهلل          ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے  ے   ۓ  ۓ 

   (3)  ﮾﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽
  .كمف السٌنة النبكية .2

ارً  :قىاؿى عف أنس         اًريىةو ًمٍف اأٍلىٍنصى اًلؾو ثىًني ةى جى بىي عي كىٍىيى عىم ةي أىنىًس ٍبًف مى فىطىمىبى اٍلقىٍكـي  ،كىسىرىٍت الرُّ
اصى  ُـّ أىنىًس ٍبًف  ،فىقىاؿى أىنىسي ٍبفي الن ٍضرً  ،ًباٍلًقصىاصً (  (فىأىمىرى الن ًبيُّ (  (فىأىتىٍكا الن ًبي   ،اٍلًقصى اًلؾو عى مى

(4)..( يىا أىنىسي ًكتىابي الم ًو اٍلًقصىاصي (: ) (رسكؿ اهلل فىقىاؿى  ،الى كىالم ًو الى تيٍكسىري ًسنُّيىا يىا رىسيكؿى الم وً 
 

 . مف اإلجماع  .3

 .(5)مشركعية القصاص في األطراؼ في ال خبلؼ بيف العمماء

                                      
 (.2/694)المصباح المنير: ؛ الفٌيكمي(5/11)معجـ مقاييس المغة: ابف فارس ((1
 ( .2/740)المعجـ الكسيط: إبراىيـ أنيس كآخركف ((2
 ( .45)اآلية: سكرة المائدة ((3
 (4611ح/1134ص..()باب كالجركح قصاص/ كتاب التفسير)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((4
 (.2/480)الممخص الفقيي: ؛ الفكزاف(4/361)س يؿ الجر ارال: الش ككاني ((5
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 .يةالد   .2

دىل كىيفي الٌمغة الد يةي بالك: تعريؼ الد ية         ، أٌما في (1)"حؽُّ القتيؿ" :سر مف الفعؿ كى
 .(2) "الماؿ الكاجب بالجناية عمى الٌنفس أك ما دكنيا" :االصطبلح فيي

 .(3)كقد تقٌدمت األدلة عمى مشركعيتيا
 .شالر   .3

أصؿ األرش  كسيمي بذلؾ ألٌنو مف أسباب النزاع، كقيؿ أف   "دية الجراحات" :غةش في المٌ األرٍ        
 .(4)دشي الخ

ىك الماؿ الكاجب في الجناية عمى ما دكف النفس ، كقد يطمؽ عمى بدؿ النفس كىك ك        
 .(5)الدية

 .كومة العدلح   .4
جراحات التي أرش ال أصميا المنع مف الظُّمـ، كيستخدميا الفقياء في ككمةالحي غة في المٌ         

 .(6)ليس فييا دية معمكمة
ف مف معي   في جناية ليس فييا مقداره  ره عدؿه قد  الكاجب الذم يي " :فييفي االصطبلح  أم اك        
 .(7)" الماؿ

 
 .بة عميياواآلثار المترت   الجناية عمى العضاء المشوىة :ثالثاً         
الجناية عمى األعضاء المشٌكىة خمقٌيان أك المشٌكىة بسبب طارئ  بة عمىضح اآلثار المترت  تت          

ضماف المالي المترت ب ضح كذلؾ في تقدير قيمة الكتت   ،كبة نحك القصاص أك الٌديةفي تكجيو العق
 .عمى الجناية

ذا نظرنا إلى الشُّ          ف لنا تبي  يركط التي اشترطيا الفقياء الستيفاء القصاص في األعضاء كا 
 .األعضاء في نكع العقكبة كمقدارىاه شكُّ حدثو تى ذلؾ األثر الذم يي 

 
                                      

 ( .40/178/مادة كدم)تاج العركس: ؛ الٌزبيدم(4802ص/مادة كدل)لساف العرب: ابف منظكر ((1
 ( .4/71)مغني المحتاج: الشربيني ((2
 .مف ىذه الٌرسالة ( 54ص: )انظر ((3
 ( .17/63)تاج العركس: الزبيدم ((4
 (.50ص)التكقيؼ: ؛ المناكم(16ص)عريفاتالت: الجرجاني ((5
 ( .954ص/ مادة حكـ)لساف العرب: ابف منظكر ((6
 ( . .6/298)الفقو اإلسبلمي كأدلتو: الٌزحيمي ((7
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 .ص في الطراف و العضاءشروط القصا .3
كىك اعتبار  كاحدو  أصؿو شركط استيفاء القصاص في األعضاء عند الفقياء إلى  ترجع        

كيستند الفقياء في اعتبارىـ  ،سآتي عمى ذكرىاة ماثمة بيف العقكبة كالجناية في أمكر متعدد  المي 
ې  ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ   ( :)عمى ما جاء في قكلو  ماثمة في باب القصاصلممي 

كىك  غكم لمقصاصالمعنى المٌ  ، كألف   (2)ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  (1)           ىې
  .يقتضي تحقيؽ الميماثمة أف ييكقع عمى الجاني مثؿ فعمو

الشركط التي اشترطكىا لمقصاص في ماثمة بيف العقكبة كالجناية في اعتبار الفقياء لممي  كقد برز
ككما ذكرت فإٌنو مف خبلؿ بحث ىذه الشركط تتبٌيف  ،بلفيـ في بعض التفاصيؿ، مع اخت(3)األطراؼ

 .ات في نكع العقكبة كمقدار الٌديةشكىتتبٌيف آثار الت  
لالش            .ماثمة في الفعلالم   :رط الو 
 القصاص ستيفاءماثمة في الفعؿ أك إمكاف ا، بالمي ر عف استكاء كتماثؿ العقكبة كالجنايةعب  يي         

ؿ في زيادة العقكبة عمى كالذم يتمث   ،أم إمكاف تنفيذ القصاص دكف ظمـ أك جكر ،دكف حيؼ مف
كىذا لتحقيؽ العدالة لمطرفيف  ،تزيد العقكبة عف الجناية اشترطكا ىذا الٌشرط كمف أجؿ أال   ،الجناية

حؽ المجني  كال ينتقص ،فبل يعاقب الجاني بأكثر مف الجناية التي ارتكبيا ،الجاني كالمجني عميو
كالمفاصؿ، كال ؽ باستيفاء القصاص مف األطراؼ التي ليا حدٌّ معمكـ عميو، كىذا األمر يتحق  

 معمـك ماثمة غير ممكنة في ما ال ينتيي إلى حدٌ المي  ألف  ، في الجراح التي ال تنتيي إلى حدٌ قصاص 
 .(4) ص أف يستكفي المجني عميو أكثر مف حٌقومع تنفيذ القصا كال يؤمف

 .ماثل في المحل  الت  : رط الثانيالش          
ؤخذ فبل تي  رط أف يتماثؿ عضكا الجاني كالمجني عميو في االسـ كالمكضع،عنى ىذا الش  كم        

 ، ألٌف كؿ  ، كاألعيف كاألصابع، كسائر األعضاءمف األيدم كاألرجؿ ،كال يسار بيميف ،يميف بيسار
اختبلؼ  ألف   ،فبل يتساكل مع غيره بو كلو منفعة خاٌصة ٌؿ،مستق باسـ مف األعضاء يختصُّ  كاحدو 

 .(5)جانس شرط المماثمةكالت   ،جانسيعنى عدـ الت   منافع األعضاء
                                      

 ( .126)اآلية: سكرة االٌنحؿ ((1
 ( .194)اآلية: سكرة البقرة ((2
 (.4/36)ي المحتاجمغن: الٌطرىؼ في اصطبلح الفقياء ىك ما لو حٌد ينتيي إليو؛ الشربيني ((3
؛ شػػمس (7/56)ركضػػة الطػػالبيف: ؛ الٌنػػككم(10/411)البػػدائع: ؛الكاسػػاني(12/149)الحػػاكم: المػػاكردم: انظػػر ((4

 (.7/250)المبدع: ؛ ابف مفمح(12/331)الذخيرة: القرافي ؛(11/405)الشرح الكبير: الٌديف بف قدامو
مغنػي : ؛ الشػربيني(12/337)الػذخيرة: ؛ القرافػي(7/61)ركضػة الطػالبيف: النككم ؛(10/411)البدائع: الكاساني ((5

 (.2/482)الممخص الفقيي: الفكزاف ؛(4/42)المحتاج
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 .التماثل في الص حة والكمال : الشرط الثالث        
فبل ييؤخذ الكامؿ  ،حة كالكماؿفي األعضاء أف تتماثؿ في الصٌ  الستيفاء القصاص شترطيي         

فبل يجرم القصاص بيف  إاٌل بالصحيح، ياكال ييؤخذ الصحيح من ،مف األطراؼ إاٌل بالكامؿ منيا
، لذلؾ ال تيؤخذ أعضاء عيبساكم بيف الصحيح كالمطرؼ كامؿ كطرؼ ناقص، كذلؾ لعدـ الت  

ال تيؤخذ اليد الصحيحة  فمثبلن ، ، كال أعضاء كاممة بأعضاء ناقصةصحيحة بأعضاء مشمكلة
باليد أك الرجؿ ناقصة  ،كال اليد أك الرجؿ كاممة األصابع ،كال الرجؿ الصحيحة بالشبٌلء، بالشبٌلء
 .(1) األصابع
ىة شك  ؽ بيف األعضاء المي المماثمة ال تتحق   القكؿ أف  ييمكف ركط كبعد عرض ىذه الشُّ         

 .مع عضك سميـ هه شك  أك مي  أك ناقصه  معيبه  يتماثؿ عضكه  مكف أفٍ فميس مف المي ، ميمةكالس  
 ابقة رأيت أفركط  الس  ىات في الجناية بشكؿ أكبر، كفي ضكء الشُّ شكُّ كإلبراز تأثير الت          

قد أكثركا مف يت ضح أٌنيـ ما ذكره الفقياء  البحث في، فبعد فقطأحصر ىذه المسألة في صكرتيف 
ؿ الصكرتيف أك الحالتيف مف خبلىات في الجناية شكُّ فيكفي بياف تأثير الت   ،ةذكر الصكر الجزئي  

 :اآلتيتيف
 .تكون أعضاء الجاني م شو ىة أن   :الصورة الولى        
فقد  ،لمقصاص عمى أعضاء غيره مكجبةن  كارتكب جنايةن  ،ىةن إذا كانت أعضاء الجاني مشك          

 :اختمؼ العمماء في استيفاء القصاص مف أعضائو الميشك ىة إلى رأػييف
ٌما أفٍ  ،هشك  لو مف العضك المي  إٌما أف ييقتىص   ،عميو بالخيار المجني   ذىب إلى أف   : للو  اأي الر    كا 

 .(2)كىذا رأم جميكر العمماء ،عضكه الكامؿدية يأخذ 
ككجو عند  ،ة؛ كىك رأم المالكي  لو كال قصاص يةعميو الد   لممجني   أف  ذىب إلى : أي الثانيالر  

 .(3)الٌشافعٌية
ل          : أدل ة الر أي الو 

 :بالمعقكؿ مف ثبلثة أكجو عمى الٌنحك التٌالي أصحاب الٌرأم األك ؿ استٌدؿ          
ماثؿ ه مف الجاني ال يي شك  العضك المي  ألف   ،ر ىنااستيفاء المجني عميو لكامؿ حٌقو متعذ   إف   .1

كال  ،ويمكنو استيفاء كامؿ حق   ال ميـ كؿ كىك الس  و في المثٍ فحقُّ  ،نظيره مف المجني عميو

                                      
مغنػي : ؛ الٌشػربيني(7/256)المبػدع: ؛ ابػف مفمػح(7/65)ركضة الٌطػالبيف: الٌنككم ؛(10/413)البدائع: الكاساني ((1

 (.2/482)الفقيي الممخص: الفكزاف ؛(642ص)الٌركض المربع: ؛البيكتي(4/45)المحتاج
 (4/45)مغني المحتاج: ؛ الشربيني(7/65)ركضة الطالبيف: الٌنككم ؛(10/413)البدائع: الكاساني ((2
 (.12/339)الذخيرة: ؛ القرافي(7/66)ركضة الطالبيف: الٌنككم ((3
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فٍ  ،و ناقصان شاء أخذ حق   إفٍ  ،رخي  فيي و ناقصان سبيؿ إلى إلزامو باستيفاء حق   شاء أخذ البدؿ  كا 
ٍتمىؼي جٌيدان  ،إلنساف ش، كذلؾ قياسان عمى مف أتمؼ شيئان كىك كماؿ األرٍ  فانقطع  ،ككاف المي

بيف  ران يككف عند ذلؾ مخي   صاحب الحؽ   منو سكل الردمء، فإف   ىعف أيدم الٌناس كلـ يبق
 . (1)أك أخذ قيمة الجٌيد أخذ الردمء،

ٌنما الن   كقالك إف   .2  .(2)قص في الصفةالمعيب مف األعضاء كالصحيح في الًخمقة كا 
 .(3)و فبل حيؼعميو يأخذ بعض حق   المجني   كقالك إف   .3

 :أدلة الرأي الثاني        
 :فقالكا بالمعقكؿ الث انيأم أصحاب الرٌ  استٌدؿ          
ساكم بيف كعدـ الت   ،ماثمةرع لـ يرد بالقصاص في مثؿ ىذه الحالة النعداـ المي الش   إف   .1

 .(4)المجني عميو كأعضاء أعضاء الجاني
 .ةعميو مشو ى تكون أعضاء المجني   ن  أ :انيةالصورة الث          
في  ال قصاص والعمماء يركف أن   فإف   ،ءكاليد الشبل   ىةن شك  عميو مي  إذا كانت أعضاء المجني          

 ألف   ،عميو كماؿ الٌدية ككذلؾ ال يجب لممجني  ، هميشك   بعضكو  فبل ييقطع عضكه سميـه  ىذه الحالة،
 حؽ   لكف  ماثمة بيف األعضاء في الصحة كالكماؿ، بشرط المي  أخؿ  ه في أعضائو شكُّ قص كالت  الن  

ه في أعضاء شكُّ الت   ألف   ،كىك عبارة عف حككمة عدؿ ،مبت في التعكيض الماد  يثعميو  المجني  
 .(5)ا ليس فيو ديةه مقٌدرةه مف األعضاءعميو جعميا بمنزلة م المجني  
  .الر أي الر اجح        
مغي عضاء يي ه باألشكُّ كاف الت   ه فإفٍ شكُّ قص كالت  األمر يرجع إلى درجة الن   أف   يرل الباحث        
 كلكف تجب حككمة عدؿو  ،فعند ذلؾ ال يجب القصاص بالجناية عمييا ،نقص مف شكمياكيي  ،منفعتيا

كىذا  ،ية العضك كاممةن ي مثؿ ىذه الحالة يمنع استحقاؽ ده األعضاء فشكُّ تى  ماثمة كألف  كذلؾ لعدـ المي 
 تعكيضه مالي كىك جب لولكف يك  ،ه األعضاءعميو إذا كاف مشك   المجني   يدر حؽُّ يي  ال يعنى أفٍ 

 .رقد  كرت بمنزلة ما ليس فيو أرش مي أعضائو كما ذ ألف   ،حككمةال

                                      
 (.10/413)البدائع: الكاساني ((1
كض المربع: البيكتي ((2  (.2/482)الممخص الفقيي: ؛الفكزاف(643ص)الر 
 .المصدر السابؽ  ((3
 (.7/66)ركضة الطالبيف: الٌنككم ((4
: ابػػػػػػػف مفمػػػػػػػح؛ (20/341)المجمػػػػػػػكع: ؛ الٌنػػػػػػػككم(497ص)العيػػػػػػػد ة : المقدسػػػػػػػي ؛(12/149)الحػػػػػػػاكم: المػػػػػػػاكردم ((5

 (. 4/252)حاشية الٌدسكقي: الدسكقي ؛(7/256)المبدع
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فأرل  ،فقط بالشكؿ الخارجيٌ  يا تخؿُّ لكن  ك  األعضاء مغي منفعة ال تي  ىاتشكُّ إف كانت الت  ا أم          
قص جاء الن   لكف   ،كامبلن  انتفاعان ىة بأعضائو الميشك   و ينتفعألن   يستحؽُّ دية العضك كاممةن  لمجني  ا أف  

ذا أسقطنا القصاص ىنا  ية كاممة في إذىاب المنافع،، كقد أكجب الفقياء الد  مف جية الشكؿ فقط كا 
ع كبلـ الفقياء بُّ كىذا مف خبلؿ تتى  ،ركط السابقةماثؿ كما في الشُّ ه الذم يخـر شرط التٌ شكُّ فؤلجؿ الت  
أجمعيا ىنا حتى ال أغرؽ القارئ في تفاصيؿ كثيرة  كالتي آثرت أال   ،عديدةو  كصكرو  ،كثيرةو  في فركعو 

 .تعالى أعمـ كاهلل يمكف تطبيقيا عمى مختمؼ الحاالت أصؿ إلى ضكابط كأردت بذلؾ أفٍ 



ٍّح عه: انفصم انخاًَ                    ادلثحج انخانج  .                                           ى عقذ انُّكاس أحش انعٍٕب اخلهق
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 .أثر العيوب الخلقّية على عقد النكاح    :المبحث الثالث
 

كمنيا التراضي بيف األطراؼ المعنٌية، العقكد في الشريعة اإلسبلمٌية مبنٌية عمى أساس  إف          
لذلؾ السكينة  ت نتيجةن قى كاح تحق  راضي بيف األطراؼ في الن  عقد الٌنكاح، فإذا تحقؽ عنصر الت  

عف طريؽ االستمتاع المشركع، كقد  كاإلحصاف ،حفظ الٌنسؿمنيا  كاح مقاصد، كلمنٌ كالمكدة كالٌرحمة
 عيكب لكجكد نتيجةن  ،جٌكة مف النكاح في بعض الحاالتأك ال تتحقؽ المقاصد المر  ،ينعدـ التراضي

عف األثر أتحٌدث المبحث ، كفي ىذا عمى أحدىما تعيكب حادثة طرأأك  ،خمقٌية بأحد الزكجيف
ـٌ أبيف و العيكب الخمقٌية عمى عقد النكاحثي دً حٍ الذم تي  ، كأبدأ ببياف مفيكـ العيكب كمفيكـ عقد النكاح ث

 .مدل تأثير العيكب عميو 
 .العيوب في الن كاح حقيقة :أوالً     

 .تعريف العيوب .1
إلى  ووي نسبعىي بى ك ، الكصمةىك  العيبك  ،العيكب جمع عيب: تعريؼ العيكب في الٌمغة . أ

گ   گ  :()كقد جاء في قكلو ،عيييكبو  ع عمىمً جي ك  ،العىٍيبي اسمان  ؿعمً تي اسٍ ك  ،العيب

 .(2) ميا ذات عيبأم أف أجع     (1)  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ
الٌرداءة أك الن قيصة التي يخمك منيا الخمؽ السميـ أك ىي : تعريؼ العيكب في االصطبلح . ب

نع السميـ  .(3)الصُّ
 .كاحتعريف عقد الن   .2

 .(4)ر عمى الكجو المأذكف بو شرعان باآلخكجيف ىك عقد يفيد استمتاع كؿ مف الز          
 .العيوب في الن كاح .3

مكف ع يي كلكف بعد البحث كاالطبٌل  ،كمصطمح كاحمعيكب في عقد الن  ل لـ أعثر عمى تعريؼ
قٌؽ المقصكد مف عقد النٌ يع أن يا القكؿ ر عمى حقكؽ ؤث  كاح أك تي كب الزكجيف التي تمنع تىحى

 .ذا المبحث ىي العيكب الخمقٌية، كالعيكب المقصكدة في ىأحد الزكجيف
 
 

                                      
 (.79)اآلية: سكرة الكيؼ ((1
 (.3/448)تاج العركس: الزبيدم ((2
 (.244ص)معجـ لغة الفقياء: قمعجي ((3
 (.17ص)األحكاؿ الشخصية: ؛ أبك زىرة(3/187)شرح فنح القدير: ابف اليماـ ((4
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 .أنواع العيوب في النكاح :ثانياً         
 .بشكميا العاـ إلى نكعيف أساسييف ف عند العمماءعيكب الزكجيٍ  عتتنك          
، كتتمثؿ في الرتؽ ٌب كالعيٌنة في الرجؿعيكب جنسٌية تمنع الكطء كىي تتمثؿ بالجى  :األٌكؿ .1

 .تعٌرؼ عمى معانييا قريبان كسن ،كالقرف في المرأة
ب سب  أك تي  ،اعف مف االستمتمكُّ كعدـ الت   فكرب النُّ أمراض مينىف رة أك ميعدية تسب  : انيالث   .2

 .ؿ في الجنكف كالجذاـ كالبرص، كتتمث  رؼ اآلخراإلضرار بالط  
 :تمؾ العيكب إلى ثبلثة أقساـ كىي ـ الفقياءكقد قس  

 :في العيكب التالية عيكب خاٌصة بالٌرجؿ كتتمثؿ :الول القسم        
 .(1)المقطكع الذكر كالمجبكب أم ،في المغة ىك القطع: بُّ الجى  .1
 .(2)ف المصاب بو مف الجماع، فبل يتمك  ىي داء في الفرج يمنع االنتشار: العيٌنة .2
صكر مع ذلؾ القدرة عمى الجماع أك ت، فبل يي ىك قطع أك سؿُّ الخصيتيف: الخصاء .3

 .(3)اإلنجاب
 :(4)ؿ في العيكب التاليةعيكب خاٌصة بالمرأة كتتمث   :الثاني القسم        
ت .1  .حـ بحيث ال يتمٌكف الرجؿ مف مجامعتيا انسداد فرج المرأة بالم  : ؽالرى
 .انسداد فرج المرأة بعظـ : القرف .2
 .ىك رغكة تمنع لٌذة الجماع : العفؿ .3
 .ائحة الكريية في الفرج ىك الرٌ : البخر .4
 .انخراؽ ما بيف مخرج البكؿ كالمنيٌ  ،ىك انخراؽ ما بيف السبيميف كقيؿ: الفتؽ أك اإلفضاء  .5

 .جؿ كالمرأةعيكب مشتركة بيف الر   :القسم الث الث        
كقد ذكر منيا  ،كالتي يتعٌدل ضررىا إلى الطرؼ اآلخر ،ىي عبارة عف األمراض المعدية        

ذاـ كالبرص، كال أرل أف ييحصر ىذا الٌنكع مف العيكب في ىذيف المرضيف فقط فيناؾ  الفقياء الجي
ذاـ التي قد تككف أشدٌ العديد مف األمراض المعدية ك  كمف ىذا النكع ، ضرران كخطران مف البرص كالجي

                                      
 (.380ص)العيد ة: ؛ المقدسي(1/122)المصباح المنير: الفيكمي ((1
 (.4/185)تحفة الحبيب: البجيرمي ((2
 (.9/340)الحاكم الكبير: الماكردم ((3
: ؛ ابف مفمح(9/404)الشرح الكبير: ؛ ابف قدامو(5/512)ركضة الطالبيف: ؛ الٌنككم(9/340)حاكمال: الماكردم ((4

 ( .6/338)حاشية الركض المربع: ؛ الٌنجدم(6/169)المبدع
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ة التي تضر بالطرؼ اآلخر كتمنع كماؿ االستمتاع بو كذكر الفقياء منيا األمراض العقميٌ 
 .(1)الجنكف

، كمف المبلحظ أٌف كثيران مف ىذه العيكب ىي أبرز العيكب التي ذكرىا الفقياء كىذه ىي        
 .خمقٌية عيكبه 

 
 .أثر العيوب الخمقي ة عمى عقد الن كاح : ثالثاً         
ف مكقؼ الفقياء ـ عتكمٌ ن فبل بد أفٍ  ،كاحة عمى عقد الن  ى نتكصؿ إلى أثر العيكب الخمقيٌ حت          

 ،بت الحٌؽ فيوفريؽ كتيثٍ كمكقفيـ مف العيكب التي تيجيز الت   ،العيكبكجيف بسبب فريؽ بيف الزٌ الت  مف 
فريؽ بيف آرائيـ في جكاز الت    كاح أف  مكاقؼ الفقياء مف العيكب في الن   في بعد البحثدت كقد كج

 : إلى أربعة آراء عمى النحك التالي كجيف بسبب العيب قد انقسمتالز  
في ذلؾ  كالحؽُّ  ،كجيف بسبب عيكب مخصكصةفريؽ بيف الز  جكاز طمب الت  : لأي الو  الر          
 .(2)ة كالحنابمةكىذا رأم جميكر العمماء مف المالكٌية كالشافعي   كجة،كج أك الز  الز   مف يثبت لكؿٍّ 

كىك رأم اإلماميف  ، كجيف مطمقان بيف الز   بسبب العيكب فريؽجكاز طمب الت  : انيأي الث  الر         
 .(3)ابف تيمية كابف القٌيـ

ذا رأم ىك ، كجكجة دكف الز  فريؽ حٌؽ لمز  كطمب الت   ،جيفك فريؽ بيف الز  يجكز الت  : الثأي الث  الر         
  .(4)الحنفٌية
 .(5)اىريةكىذا رأم الظ   ،كجيف بسبب العيكب مطمقان فريؽ بيف الز  ال يجكز الت  :  ابعأي الر  الر         
 .أدل ة اآلراء المختمفة       
عمى  رة كاألثر كالقياس كالمعقكؿة المطيٌ كيٌ ة النبالسنٌ بأدلة مف استدلكا : الول أية الر  أدل        

 :الٌنحك الت الي
 

                                      
 (.2/61)الفكاكو الٌدكاني: ؛ الٌنفراكم(4/206)شرح منتيى اإلرادات: ؛ البيكتي(6/170)المبدع: ابف مفمح ((1
: ؛ ابػػػػف قدامػػػػو(5/512)ركضػػػػة الٌطػػػػالبيف: ؛ كلػػػػو(17/373)المجمػػػػكع: ؛ الن ػػػػككم(9/338)كمالحػػػػا: المػػػػاكردم ((2

 ؛(6/165)المبػػػدع: ؛ ابػػػف مفمػػػح(1/487)كفايػػػة األخيػػػار: ؛ الحصػػػني(4/420)الػػػذخيرة: ؛ القرافػػػي(9/397)المغنػػػي
ركض حاشػػػػػية الػػػػػ: ؛ العاصػػػػػمي(2/277)حاشػػػػػية الٌدسػػػػػكقي: ؛ الٌدسػػػػػكقي(261ص)حاشػػػػػية عميػػػػػرة: قميػػػػػكبي كعميػػػػػرة

 (.6/338)المربع
 (.5/182)زاد المعاد: ؛ ابف القٌيـ(4/178)المستدرؾ عمى مجمكع الفتاكل: ابف تيمٌية ((3
 (.3/25)الٌمباب في شرح الكتاب: ؛ الميداني(3/583)البدائع: الكاساني ((4
 (.10/109)الميحم ى: ابف حـز ((5
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 .نةمف السُّ  أٌدلتيـ .1
ٍيرىةى عف أبي  . أ فىرى  ،الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى ) (): قىاؿى رىسيكؿي الم وً  :يىقيكؿي  ()  ىيرى كىالى ىىامىةى كىالى صى

ا تىًفرُّ ًمٍف اأٍلىسىدً  ًفر  ًمٍف اٍلمىٍجذيكـً كىمى  .(1)(كى
كالحديث قد  ،لبلبتعاد عف أصحاب األمراض المعدية كاح طريؽه فسخ الن   إف    :اللةوجو الد       

يمكف معو استقامة الحياة ألٌف ضرر األمراض المعدية يتعٌدل إلى الطرؼ اآلخر كال  أمر بو
 .الزكجية
ك جى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًني ًغفىارو ) (): أىف  رىسيكؿى الم وً  . ب عى ثىٍكبىوي فىمىم   ،تىزى مىٍييىا كىضى ؿى عى مىى  ،ا دىخى قىعىدى عى كى

ا ،اٍلًفرىاشً  رى ًبكىٍشًحيىا بىيىاضن ازى عىٍف اٍلًفرىاشً  ،أىٍبصى مىٍيًؾ ًثيىابىؾً  ،فىاٍنحى ًذم عى ٍذ  ،ثيـ  قىاؿى خي ـٍ يىٍأخي لى كى
 .(2)(تىاىىا شىٍيئناآًمم ا 

و قد نيقؿ في ألن   ،بب العيب كىك البرصفريؽ بسلمت   في ىذا الحديث إثباته : اللةوجو الد       
 .(3)العيبألجؿ  دُّ الر   فكجب أف يككف ،دالحديث العيبي كالر  

 .تيـ مف األثرأدل   .2
بيا  ،بيا رجؿه  ر  غي  ما امرأةأيٌ " :قاؿ ()اب عف سعيد بف المسي ب عف عمر بف الخط   . أ

 .(4) "كجيا غرـه عمى كلي ياكذلؾ لز صداقيا كامبلن فميا  ،يافمس   أك برصه  أك جذاـه  جنكفه 
ؽ فر   ،بيا ؿى خً ماء كالمجنكنة إذا دي ذٍ رصاء كالجى في البى " () بف الخط اب قاؿ قضى عمرك  . ب

 .(5)" ، كىك لو عمى كلييااىاداؽ ليا لمسيسو إي  كالص   ،بينيما
ال في  ،ؤجؿ العنيف سنة فإف دخؿ بيايي  "قاؿ () ابف مسعكد عبد اهلل عف  . ت  .(6) "رؽ بينيماكا 

(6). 
جكاز التفريؽ بيف إلى ( )ىذه اآلثار الكاردة عف بعض الصحابة تشير  :وجو الداللة    

 .المذككرة الزكجيف بسبب العيكب
 

                                      
 (. 5707ح/126ص/7ج()باب الجذاـ/كتاب الٌطب)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((1
سناده ضعيؼ(16032ح/417ص/25ج)مسند أحمد: ركاه أحمد ((2  (.6/328)إركاء الغميؿ: األلباني: ؛ كا 
 (.3/370)سبؿ الس بلـ: ؛الصنعاني(9/339)الحاكم: الماكردم ((3
 (.6/328)إركاء الغميؿ: ضعيؼ،األلباني: ؛ قاؿ األلباني(1499رقـ/31ص/2ج)الميكطأ: ركاه مالؾ ((4
إركاء : ؼ،األلبانيضػػػػػػػػػػعي :قػػػػػػػػػػاؿ األلبػػػػػػػػػػاني؛(3673رقػػػػػػػػػػـ/399ص/4ج)سػػػػػػػػػػنف الػػػػػػػػػػدارقطني: ركاه الػػػػػػػػػػدارقطني ((5

 .(6/328)الغميؿ
 (.6/322)إركاء الغميؿ: صحيح، األلباني: قاؿ األلباني ؛(9704ح/400ص/9ج)العجـ الكبير: ركاه الطبراني ((6
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 .كدليميـ مف القياس  .3
فسخ عقد فكذلؾ يي  ،فسخ بالعيبعقد البيع يي  فكما أف   ،كاح عمى عقد البيعقاسكا عقد الن   . أ

 .(1)كضة قابؿ لبلنتياءاكاح كالبيع عقد معلن  كبلن مف ا كاح بالعيب بجامع أف  الن  
  .المعقكؿمف   .4

 :استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف
غ مبدأ الٌتراضي الذم تقكـ عميو العقكد مف كجكد العيب بأحد الٌزكجيف ييفرً  أف  : لالوجو الو  
بلمة عمى الس   يف عند العقد قد رضي باآلخر بناءناكجكؿ  كاحدو مف الز   ذلؾ أف   ،مضمكنو

 .الٌرضا عند الطرؼ اآلخرجدت العيكب بأحدىما انعدـ فإذا كي  ،مف العيكب
تمنع استمرار  ألٌنيا  كذلؾ ،كاحالعيكب تمنع حصكؿ المقصكد مف عقد الن   إف  : انيالوجو الث         

ل ضررىا تعد  كجيف يالعيكب بأحد الز   ألف  ، ك كجيففكر كالكراىة بيف الز  ب النُّ كتسب   ،كجيةالعبلقة الزٌ 
 .(2)ؼ اآلخر كىي األمراض المعديةرى الط  إلى 

 : أدلة الر أي الثاني        
 .ؿأم األك  أم بنفس أدلة الر  ستدؿ ليذا الر  يي         
كاح خبلفان لمف عيب يمنع المقصكد مف عقد الن   يـ يركف جكاز التفريؽ بكؿ  الفرؽ أن   لكف          

 .يكب محدٌدة كىك الرأم األٌكؿبع أجاز التفريؽ كلكف
فريػؽ ليسػت عمػى لجػكاز الت   العيػكب التػي ذكرىػا الفقيػاء كسػببو  أم يػركف أف  فأصحاب ىذا الر         

ن   كىػػي منػػػع  كاضػػحةو  فريػػؽ بيػػذه العيػػكب كػػاف لعمٌػػةو الت   ألف   ،مثيػػؿمػػا عمػػى سػػبيؿ الت  سػػبيؿ الحصػػر كا 
ػ ،كالمػكٌدة كالرحمػة كاأليلفػةكاالستمتاع  ،كاححصكؿ المقصكد مف عقد الن   رر الكاقػع عمػى ككػذلؾ لمض 

، لػذلؾ يجػكز أف يقػاس عمييػا غيرىػا مػف العيػكب التػي النفكر كاالشػمئزاز بي سب  يا تي كألن   ،كجيفأحد الز  
 .(3)كعدـ حصكؿ المقصكد مف النكاح ،قد تماثميا أك تربك عمييا في اإلضرار كالتنفير

كأمػا االقتصػار عمػى عيبػيف أك سػتة،  :"ـ رحمػو اهلل فػي زاد المعػادلقػيٌ قالػو ابػف ا ما مف ذلؾك         
فػػالعمى كالخػػرس كالطػػرش،  دكف مػػا ىػػك أكلػػى منيػػا أك مسػػاك ليػػا فػػبل كجػػو لػػو، ،أك سػػبعة أك ثمانيػػة

كالقياس  .... مف أعظـ المنفرات ،جؿ كذلؾكككنيا مقطكعة اليديف كالرجميف أك أحدىما، أك ككف الر  

                                      
 ( .1/488)كفاية األخيار: الحصني ((1
 (.6/170)المبدع: ابف مفمح ((2
 (.5/182)زاد المعاد: ؛ ابف القٌيـ(4/178)المستدرؾ عمى مجمكع الفتاكل: ابف تيمٌية ((3
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ة يكجػػػب حمػػػة كالمػػػكد  كػػػاح مػػػف الر  كج اآلخػػػر منػػػو، كال يحصػػػؿ بػػػو مقصػػػكد الن  ينفػػػر الػػػز   عيػػػبو  كػػػؿ   أف  
 .(1)" رالخيا

كجيف فريؽفي الت   فحاصؿ ىذا المذىب أٌف الحؽ            . عيبو ييًخٌؿ بمقاصد الٌنكاح يثبت بكؿ   لمز 
 :أدلة الرأي الثالث        

استدل كا عمى ذلؾ  كقد الت فريؽ لم زكج بشيءو مف عيكب الزكجة يرل الحنفي ة أٌنو ال يثبت حؽُّ         
 :بالمعقكؿ مف كجييف

ىي مف  كجةالز   كيركف أف  ، رر عف نفسو باستخدامو لمط بلؽالض  كج يممؾ أف يدفع الز   ألف   .1
  .(2)التي تمنع الكطء كالجب كالعٌنةة في الر جؿ ك بالعيكب الجنسي  يثبت ليا حؽ التفريؽ 

ن  ألٌف المقصكد ىك استباحة االستمتاع ،ف  العيكب ال تمنع المقصكد مف عقد الن كاحأ .2 ما ، كا 
فكات جميع ثمرات العقد ال يكجب ألف  ، كىذا ال ييكجب فسخوتمنع بعض ثمرات العقد 

 .(3)و يجب عميو كماؿ الميرككفاة أحد الٌزكجيف عقب العقد فإن   ،الفسخ
 :أدلة الرأي الرابع        
 .استدلكا مف السٌنة النبكية        
ٍنيىا  .1 اًئشىةى رىًضيى الم وي عى اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفاعىةى اٍلقيرىًظي  الن ًبي  "عىٍف عى كيٍنتي ًعٍندى ًرفىاعىةى  :فىقىالىتٍ  ()جى

ًقي ًبيرً  ،فىطىم قىًني فىأىبىت  طىبلى ٍبدى الر ٍحمىًف ٍبفى الز  ك ٍجتي عى ا ،فىتىزى  :مىعىوي ًمٍثؿي ىيٍدبىًة الث ٍكًب فىقىاؿى  ًإن مى
ت ى تىذيكًقي عيسىٍيمىتىوي  ؟أىتيًريًديفى أىٍف تىٍرًجًعي ًإلىى ًرفىاعىةى  يىذيكؽى عيسىٍيمىتىؾً  ،الى حى  .(4)"كى

عت العيب مع أٌف المرأة قد اد   ،كجيف بالعيبىنا بيف الز  () الن ًبي   ؽلـ يفر   :وجو الداللة        
 .(5)كأرادت مفارقتو جيافي زك 

 
 
 
 
 

                                      
 (.183-5/182)زاد المعاد: ابف القٌيـ ((1
 (.3/250)شرح فتح القدير: ابف اليماـ ((2
 (.3/584)بدائع الٌصنائع: الكاساني ((3
 ( .5317ح/56ص/7ج..()مقيا ثبلثاباب إذا ط/ كتاب الطبلؽ)صحيح البخارم: ركاه البخارم ((4
 (.10/62:)الميحم ى: ابف حـز ((5
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 .سبب الخالف         
 :إلى سببيف ىما كالتٌالي لفقياءايعكد خبلؼ         
كاح عمى الن   عقد فمف رأل صٌحة قياس ،البيععقد كاح عمى الن  عقد اختبلفيـ في قياس  .1

قد عكىك  ، ألف  عقد البيع يفيسخ بالعيكبكاح بسبب العيكبأجاز فسخ عقد الن   ،البيع
كأف  عقد الٌنكاح  ة ىذا القياسمثمو، كمف رأم عدـ صح   كاح إذان نياء فالن  لئل معاكضة قابؿه 

 .(1)فسخ النكاح بسبب العيكبلز اجً لـ يي  ال ييشبو عقد البيع،
اختبلفيـ في حجية قكؿ الٌصحابٌي، فمف رأل قكؿ الٌصحابي حجةن ذىب إلى جكاز فسخ  .2

باآلثار الكاردة عف بعض الصحابة في ذلؾ، كمف لـ يره عقد الن كاح بسبب العيكب عمبلن 
 .(2)حجةن قاؿ بعد جكاز فسخ عقد الٌنكاح بالعيكب

  . أي الراجحالر         
الذم يذىب إلى ك اني أم الث  الباحث يرل ترجيح الر   فإف   ،تيـء العمماء كأدل  أرآ استعراضبعد        
رؼ رر بالط  أك تيٍمحؽ الض   ،بمقاصد الٌنكاح تيخؿُّ يكب التي كجيف بسبب العفريؽ بيف الز  جكاز الت  

 :اآلخر، كذلؾ لؤلسباب التالية
ال يستند إلى دليؿ  مخصكصةو  كجيف بسبب عيكبو فريؽ بيف الز  أم القائؿ بجكاز الت  الر   ألف   .1

 أم  قد اختمفكاأصحاب ىذا الر   بؿ إف   ،صحيح في االقتصار عمى ىذه العيكب دكف غيرىا
 .ينيـ في تحديد تمؾ العيكب كحصرىافي ما ب

ح بالعيكب المذككرة ىي اكالعٌمة التي ألجميا جاز فسخ الن   ح كثيره مف الفقياء بأف  لقد صر   .2
، كىذا يديؿُّ (3)رؼ اآلخرل إلى الط  ضررىا يتعد   أك ألف   ،كاحيا تمنع المقصكد مف عقد الن  ن  أ

 .  عدـ االقتصار عميياعمى جكاز القياس عمى تمؾ العيكب ك 
فضي إلييا العيكب التي تي  المخاطر كالمفاسدفضي إلى نفس مف العيكب في الزكجيف تي  كثيره  .3

 مقاصد النكاح مفحصكؿ فضي إلى أعظـ منيا في منع بؿ قد تي  ،ىا الفقياءالتي حدد  
تعٌدل إلى الذم ي اكيككف ضررى ،فكر بشكؿ أكبرب النُّ كتسب   ،حمةالمكٌدة كالر  ك  االستمتاع

 .كبر مثؿ األمراض المعدية الخطيرةالغير أ

                                      
 (.2/60)بداية المجتيد: ابف رشد ((1
 .المصدر الٌسابؽ ((2
الشػػػػػػػرح :؛ شػػػػػػػمس الػػػػػػػٌديف ابػػػػػػػف قدامػػػػػػػو(17/377)المجمػػػػػػػكع: ؛ الٌنػػػػػػػككم(9/339)الحػػػػػػػاكم: المػػػػػػػاكردم: انظػػػػػػػر ((3

: ؛ ابػػف عيثىٍيًمػػيف(4/95)كش ػػاؼ القنػػاع: ؛ البيػػكتي(172ك6/166)الميبػػدع:؛ ابػػف مفمػػح الحنبمػػي682(.9/392)الكبيػػر
 (.12/220)الش رح الميمتع
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فيي  ،الخمقٌية عمى عقد الٌنكاحكالعيكب  ىاتحدثو الٌتشكُّ أثير الذم تي ف مدل الت  تبي  يكبيذا         
ىات فإف تسبٌبت تمؾ الٌتشكُّ ، بناءان عمى ما رٌجحتو كجيفجيز التفريؽ بيف الزٌ عتبر مف العيكب التي تي تي 

في ؿ كاح كالتي تتمث  بمقاصد الن   أخٌمتأك  ،رر بأحدىماالض   إلحاؽفي  كأ ،بيف الٌزكجيف في الٌنفكر
فعند ذلؾ يجكز  -ٌريةل ضرره إلى الذُّ مف العيكب ما يتعد   فإف   -اإلحصاف كاإلعفاؼ كحفظ الٌنسؿ

 .بسببيا كاهلل أعمى كأعمـفريؽ بيف الٌزكجيف التٌ 
وجين بسبب العيوب  شروط التفريق بين: رابعاً           .الز 
 :ي التاليةكى ثبلثةفريؽ بالعيب الت   اشترط الفقياء لثبكت حؽ          
فبل يثبت كاح فإذا حصؿ العمـ بالعيب عند العقد كتـٌ عقد الن   ،عدـ العمـ بالعيب عند العقد .1

 .(1)فريؽ بسبب العيبالت   حؽُّ 
اآلخر قبؿ العقد ثـٌ عمـ كجيف جاىبلن بعيب فإذا كاف أحد الز   ،ضا بالعيب بعد العقدعدـ الر   .2

 .(2)ؽ بسبب رضاه بالعيبكرضي بو يسقط حٌقو في طمب التفري بو بعد العقد
 .  (3)فيو فبل ينبغي أف ييترؾ لمٌناس مجتيده  ألٌنو أمره  ،ال يجكز الفسخ إاٌل بحكـ الحاكـ .3

                                      
مكاىػػػػػػػػػب : ؛ الحٌطػػػػػػػػػاب(380ص)العيػػػػػػػػػٌدة شػػػػػػػػػرح العمػػػػػػػػػدة: ؛ المقدسػػػػػػػػػي(403-9/402)المغنػػػػػػػػػي: ابػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػو ((1

كض الميربع: ؛ البيكتي(5/144)الجميؿ  (.7/521)الفقو اإلسبلمي كأدلتو: ؛ الٌزحيمي(529ص)الر 
 .ر السابقة المصاد ((2
 .(3/271)مغني المحتاج: الٌشربيني ؛(380ص)العيد ة شرح العمدة: ؛ المقدسي(9/348)الحاكم: الماكردم ((3
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 .عقد الّنكاح    أثر العيوب الطارئة على  :المبحث الرابع
 

كدةن تي تككف مكجكال الٌنكاح دفي المبحث الٌسابؽ تكٌممت عف أثر العيكب الخمقٌية عمى عق        
كاح، أٌما في ىذا المبحث فإٌني سأتكٌمـ بإذف اهلل عف العيكب التي تطرأ عمى بصاحبيا قبؿ عقد الن  

 .كجيف بعد عقد الٌنكاح الز  
 . ارئةحقيقة العيوب الط  : أوالً         
بمقاصد  خؿُّ كىي العيكب التي تي  ،في النكاح بؽ عمى حقيقة العيكبابحث الس  فنا في المتعر          

، فأصميا مف ارئة فيي الحادثة أك التي تأتي مفاجأةن ا معنى الطٌ أم   ،كجيفأك بحقكؽ أحد الز   ،كاحالن  
 .(1)أك جاء مفاجأة أك فجأة ،ي حدثكيعن( طرأ)الفعؿ 
أك بحقكؽ أحد  ،كاحبمقاصد الن   ؿُّ خً العيكب التي تي أيضان ىي رئة االعيكب الطٌ كحقيقة        

 .عند العقد أك قبمو كال يككف مكجكدان  ،بعد العقد كع يطرأي ىذا الن   أف   الفرؽ يكمف في لكف   ،كجيفالز  
 .أثر العيوب الط ارئة عمى عقد النكاح  :ثانياً         
كجيف ارئيب الط  قد انقسمت مكاقؼ الفقياء مف العل         كاح إلى ثبلثة بعد عقد الن   عمى أحد الز 

 :عمى الٌنحك التاليآراء 
 ،فعٌيةالٌشاكىذا رأم  ،ارئفريؽ بيف الزكجيف لمعيب الط  ذىب إلى جكاز الت  : لأي الو  الر          

 .(2)الحنابمةككجو عف 
كجة ارئ بعد العقد يثبت لمز  ب العيب الط  فريؽ بسبحٌؽ طمب الت   ذىب إلى  أف  : انيأي الث  الر          

 .(3)عند الش افعية كقكؿه  ،ةالمالكي   ذا رأمدكف الٌزكج؛ كى
رأم  كىذا ،كجيفارئ لمز  فريؽ بالعيب الط  الت   ال يثبت حؽُّ  وذىب إلى أن  : أي الث الثالر          
  .(4)كجو آخر عند الحنابمةك  الحنفي ة،
         

 
 

                                      
 (.2/552)المعجـ الكسيط: ؛ إبراىيـ أنيس كآخركف(3/117)النياية: ابف األثير ((1
كٌشاؼ : ؛ البيكتي(5/514)البيفركضة الط  : ؛ الٌنككم(9/401)المغني: ؛ ابف قدامو(9/347)الحاكم: الماكردم ((2

 (.6/342)حاشية الركض المربع:؛ الٌنجدم (4/99)القناع
 (. 2/279)حاشية الٌدسكقي: ؛ الٌدسكقي(كما بعدىا 1/505)البيجة: ؛الٌتسكلي(0/347)الحاكم: الماكردم ((3
 ( .9/402)المغني: ؛ ابف قدامو(3/582)البدائع: الكاساني ((4
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 .ة اآلراء أدل        
 .أدلة الرأي الول         
 :استدلكا بالمعقكؿ مف كجييف عمى الٌنحك التالي        
أك كانت  ،كاح تثبت الخيار إذا قارنت العقدفي الن   عيكبه  العيكب الحادثة بعد عقد الن كاح .1

 .(1)عسارقياسان عمى اإل رر بيا لحصكؿ الض   بعد العقد تو إذا حدثتٍ بً ثٍ فكذلؾ تي  سابقةن لو،
 .(2)ذلؾ ييثبت الخيار فإف   كذىبت المنفعة، العيب اعتراىافإذا  عمى منفعةو  عقده كاج الز   ألف   .2

 . الثانيأدلة الرأي         
نزلت  عتبر مصيبةن يا تي ؽ بسببيا ألن  كجة ال ييفر  العيكب التي تطرأ عمى الز   قاؿ المالكٌية إف          

كجة فميا الخيار ا الز  ، أم  بلؽرر بالط  ص مف الض  يتخم   كلزكمو، كىك يممؾ أفٍ جؿ بعد تماـ العقد بالر  
 .(3)بذلؾ رر عف نفسيا إال  يا ال تممؾ أف تدفع الض  إذا أصيب زكجيا بعيكب طارئة ألن  

 .أدل ة الرأي الثالث        
فريؽ يثبت الت  فبل  ،لزكـ العقدحدثت بالمعقكد عميو بعد  ىي عيكبه ارئة العيكب الط   قالكا إف         
 .(4)كجيف بسببيابيف الز  
 . الرأي الر اجح       
كاج بي ثٍ أف  الخيار يى  في المسألة الس ابقة رج حتي فييا       كجيفت في عقد الز  بكيؿ  عيبو  لكؿٍّ مف الز 

كجيف في حالة ككف يمنع المقصكد مف عقد الن كاح، أك يتعد ل ضرره إلى الط رؼ اآلخر مف الز  
كاج كجيف عيبه بعد الز  فإن ي أرل  ،العيكب سابقة عمى العقد أك مقارنة لو، أم ا إذا طرأ عمى أحد الز 

كج كجة دكف الز   :لؤلسباب التالية كجاىة الٌرأم القائؿ بإثبات الحؽ  في الت فريؽ لمز 
كاج .1 كجيف عيبه بعد الز  ييعتبر ميدل سان عمى الط رىؼ اآلخر أك فإٌنو ال  إذا طرأ عمى أحد الز 

ثبات الخيار ليما أمر ال يتكافؽ مع األدل  ك العيب قد حدث بعد لزكـ العقد،  غار ا لو، فإف   ة ا 
قاس ذلؾ يي  د أفٍ عي بٍ فريؽ بسبب العيكب كالتي عرضتيا في المسألة الٌسابقة، كيى الكاردة في الت  

 .نة لوابقة لمعقد أك المقار عمى العيكب الس  
ر لٌما كانت ىذه العيكب مٌما ييًخؿُّ بمقصكد عقد الٌنكاح كيمنع استمرار الحياة الٌزكجية، كيؤث   .2

كجيف ميسب بان لو الض رر أك النُّفكر، كيتعٌدل ذلؾ الض رر إلى األبناء، مثؿ عمى أحد الز  

                                      
 (.9/402)المغني: ابف قدامو ((1
 (.9/347)الحاكم: الماكردم ((2
 (. 2/279)الشرح الكبير مع حاشية الٌدسكقي: الٌدردير ((3
 . (9/402)المغني: ابف قدامو ((4
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ف األمراض كغيره م( اإليدز)اإلصابة باألمراض الميعدية كمرض نقص المناعة المكتسبة 
 .فمف الٌصعب بؿ رب ما يككف مف المستحيؿ استمرار الحياة الٌزكجٌيةالميعدية كالخطيرة، 

كج،  .3 كجة دكف الز  الٌزكج يستطيع أٍف يدفع الض رر عف نفسو ألٌف إثبات الحؽ  في الت فريؽ لمز 
كجة فبل سبيؿ فع الٌضرر عف ليا إلى د عبر ما يممكو مف الصبلحي ات في الطبلؽ، أٌما الز 

 .نفسيا
 يا في التفريؽ إضراره إثبات حقٌ  ألعظـ الض رريف، ألف   دفعه  لمٌزكجة، إثبات الحؽ  في الت فريؽ .4

كاجاستمرار  لكف   ،كجبالز   كجة كبالذُّ  إضراره ألٌنو  ،أكبر فيو ضرره  الز  في حالة )ريةبالز 
 .(األمراض المعدية
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 . ب عمى الحقوق المالي ةو بالعيق التفريأثر  :ثالثاً         
 فريؽ بسبب العيكب عمى خبلؼو جميكر العمماء يجيز الت   ما سبؽ أف   ؿمف خبل تبي فلقد         

عمى  بسبب العيكب كجيفبيف الز   فريؽت مكاقؼ العمماء مف أثر الت  دتعد  كلقد   ،بينيـ في تحديدىا
 :كىما لو حالتاف ؽ بالعيكب عمى الميرأثر التفري رأيت أف   ما ذكركه عً بُّ تى المير، كمف خبلؿ تى 

 .خكؿ كالخمكةفريؽ قبؿ الدُّ أف يككف الت   :الحالة الولى        
ـ            لمعمماء رأياف في مدل تأثير ذلؾ عمى المير فإف   ،خكؿالتفريؽ بسبب العيب قبؿ الدُّ  إذا ت

  :ككانت عمى الٌنحك التٌالي
ذلؾ يسقط  ذىبكا إلى أف   ،جميكر العمماء مف المالكٌية كالشافعية كالحنابمة :أي الولالر          

 .(1)المير فبل تستحؽ منو الزكجة شيئان 
ختارت كتككف قد ا ،كج فالفرقة عند ذلؾ تككف مف جيتياالعيب إذا كاف بالز   أف  : كدليميـ        

ف كاف العيب بالز  فسخ العقد قبؿ قضاء مأربيا كج ست عمى الز  يا دل  ألن   ،قط المير أيضان كجة فيس، كا 
 . (2)بإخفاء العيب

 ألف   ،ىسم  لمزكجة نصؼ المير المي  ، كقد ذىبكا إلى أف  ةالحنفي  كىك رأم  :انيأي الث  الر          
 .كجفريؽ بالعيب لمز  فيـ ال يثبتكف حٌؽ الت   الفرقة بسبب الٌزكج

 .خكؿ فريؽ بعد الدُّ ت  يككف ال أفٍ : انيةالحالة الث          
كامؿ  كجة تستحؽُّ الز   الفقياء متفقكف عمى أف   خكؿ فإف  بالعيب بعد الدُّ  فريؽحدث الت  إذا         
 .(3)في الزكج  فريؽ لعيبو خكؿ إذا ما كاف الت  ه بالدُّ دً ى لتأكُّ سم  المي المير 
كامؿ المير بالدخكؿ لكٌف الزكج  تحؽ أيضان كجة فإٌنيا تسفي الز   فريؽ لعيبو ا إذا كاف الت  أم         

 . هس عميو كغر  يرجع بقيمة المير عمى مف دل  
 

                                      
الفػػػػػػركع كتصػػػػػػحيح : المقدسػػػػػػي ابػػػػػػف مفمػػػػػػح ؛(4/425)الػػػػػػذخيرة: القرافػػػػػػي ؛(5/515)ركضػػػػػػة الطػػػػػػالبيف: النػػػػػػككم ((1

دليػػؿ الطالػػب  :؛ الكرمػػي(5/158)مكاىػػب الجميػػؿ: الحٌطػػاب؛ (3/270)مغنػػي المحتػػاج: الٌشػػربيني ؛(8/292)الفػػركع
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 . الخاتمة
 .النتائج والتوصيات    تشملو         

ػ.تائجػأبرزػاضظَّػػ:ػأواّلػػػػػػػػػػػػػػػػ
كليا أسبابه مختمفة قد  ،أك نقصو في أعضاء اإلنسافعيبو  الٌتشكىات الخمقية تشمؿ كؿ   .1

 .ف بيئٌية كقد تككف كراثٌية  تكك 
خاذ تدابير يا الت  يىات الخمقٌية عبر تكجيشكُّ مف الت   حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى الحد   .2

جراءاتو   .لمنع حدكث التشكىات  نةو معي   كا 
ىات بسيطة كيمكف شكُّ ىة قبؿ نفخ الركح إذا كانت الت  شك  ة المي ال يجكز إجياض األجن   .3

 .عبلجيا
أك في  ،ال يمكف معيا استمرار حياتو خطيرةو  ىاتو كُّ شٌ الجنيف المصاب بتى  يجكز إجياض .4

 .ت بالحمؿإذا استمر   حياة األـ   حالة تيديد
لمقصاص  مكجبان  قتبلن  عدُّ ذلؾ يي  إذا تكٌفرت شركط القتؿ العمد في الجناية عمى الجنيف فإف   .5

 .ـ األجيزة الطبٌيةف مف كجكد الجنيف كحياتو داخؿ الٌرحـ باستخداكذلؾ إلمكاف التيقُّ 
 . ة الحمؿ ىك مف الكاجباتمد  ناقصي مك أك إنعاش األطفاؿ الخدائج غير مكتممى النُّ  إف   .6
زالة آثار ىك ، ألف  المقصد منيا ىاتشكُّ ات تجميؿ إلزالة آثار الت  يجكز إجراء عممي   .7 العبلج كا 

 . الت شكُّىات كليس مجر د تحسيف الش كؿ
ماثمة بشرط المي  ؿُّ خً فيي تي عمى األعضاء،  ر في مجاؿ الجناياتث  ؤ ة ثي قي  الخم شكىاتً الت   إف   .8

  .القصاص فىتيسًقطي  عضاءبيف األ
ب عمى الجناية عمى المترت   ماف المالي  في الض   ىات كالعيكب الحؽُّ شكُّ ت ألصحاب الت  بي ثٍ يى  .9

فيجب ييٍنًقص مف شكميا، فإذا كاف الت شكُّه باألعضاء ييمغي منفعتيا ك  ،ىةشك  أعضائيـ المي 
، أم ا إذا كاف الت شكُّه ال ييمغي منفعة األعضاء كلكن و يينقص ماليٌ  تعكيضه عند الجناية عمييا 

 .كاألعضاء الس ميمة  ،فقط فتجب دية العضك كاممةن  امف شكمي
كجيف مف أحد الل ضررىا أك يتعد   ،كاحبمقاصد الن   خؿُّ التي تي  الخمقي ة سائر العيكب إف   .10    ز 

ر منيمافريؽ إلى اآلخر يثبت بيا حؽ الت    . لممتضر 
كاج مٌما ييخؿُّ بمقاصد الن كاح إذا كانت .11    أك يتعد ل ضررىا إلى  ،العيكب الط ارئة بعد الز 

ية كج ، فإف  الط رؼ اآلخر أك إلى الذُّر  كجة دكف الز   .الحؽ  في الت فريؽ يىثبت لمز 
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 .التوصيات   :ياً ثان      
 :أكصي بما يمي يمت إليو خبلؿ البحث فإن  تكص   في ضكء ما       
  .ةىات الخمقي  شكُّ مف الت   ة كالتي تيدؼ إلى الحد  شريعة اإلسبلمي  باع تكجييات ال  ت  إ  .1
 .ةىات الخمقي  شكُّ ة لمت  بى ب  سى االبتعاد قدر اإلمكاف عف العكامؿ المي  .2
ة منيا في مناىج د  جً ستى المي  كخصكصان  ،ةؽ بأحكاـ القضايا الطبي  عم  ة تتات فقيي  إدخاؿ مقرر   .3

 .ب كالميف الصحٌيةات الط  كمي  
، سكاءن القديمة منيا أك فيياكاالجتياد  كآف ة القضايا كالمسائؿ الٌشرعي ة فيعند البحث  .4

د ة يف كؿه في مجالو كاألٌطباء ،المستج   كما تكص ؿى  ،مثبلن  فإن ي أكصي باألخذ بآراء المختص 
  . في المجاؿ ر العمميٌ إليو التط كُّ 

بحث يختصُّ بال ،ةراسات الفقيي  ة لتصبح مركزان لمد  تطكير لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلسبلمي   .5
 . اتد  جً ستى ا المي سيم  في جميع القضايا الفقيٌية ال
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 . ص الرسالةملخ  
         
ر ة في ضكء التطكُّ ىات الخمقي  شكُّ لة مكضكع األحكاـ الفقيٌية المتعٌمقة بالت  ساتتناكؿ ىذه الر          
 :كالت الي ، ككاف البحث في ىذا المكضكع عبر ثبلثة فصكؿالعمميٌ 

ة كأسبابيا كأنكاعيا، فحقيقة شكىات الخمقي  تحٌدثت فيو عف حقيقة الت  كقد  ،مييديت  ال الفصل        
ؽ كالتي تىٍحديثي أثناء تىخمُّ  ،أك شكمو الخارجيٌ  ،قص كالخمؿ في أعضاء اإلنسافالن  ة ىات الخمقي  الٌتشكُّ 

كأسباب كراثٌية ة، ىات متنكعة ما بيف أسباب بيئي  شكُّ حـ أك بعد الكالدة، كأسباب ىذه الت  الجنيف في الر  
 .كعكامؿ أخرل 

ىة في الفقو اإلسبلمي شك  باألجٌنة المي  قةتعم  فقد بحثت فيو األحكاـ المي  ،لأم ا الفصل الو          
 ،كحالرُّ  نفخمرحمة ككاف أىٌميا  ،حـره داخؿ الر  كمراحؿ تطكُّ  ،كبدأتو بالحديث عف حقيقة الجنيف

نفخ  كيرل البعض أف   ،ف  ذلؾ يككف بعد مركر أربعة أشيرمعظـ الفقياء يركف أ كانتييت إلى أف  
د ٍثتي عف المكقؼ طفة األمشاج في الر  تقرار النُّ كح يككف بعد أربعيف يكمان مف اسالرُّ  ـٌ تىحى حـ، ث

مف  كانتييت إلى أٌف شريعتنا اإلسبلمٌية قد حرصت عمى الحد   ،ىةشك  الشرعٌي مف األجٌنة المي 
دُّ منيا عبر التكجيو إلى اٌتخاذة ىات الخمقي  شكُّ الت   جراءاتو معٌينةو تىحي ـ  تدابير كا  ي كاف البحث ف ، ت

ىة شك  حكـ إجياض األجٌنة المي  بحثتي ك بة عمييا، ىة كاآلثار المترت  شك  ة إجياض األجٌنة المي قضيٌ 
كح إذا ما قبؿ نفخ الرُّ  ا، كجكاز إجياضيكح إاٌل لضركرةبعد نفخ الرُّ  اجياضيكتكصمت إلى حرمة إ

بة عمى إجياض مترت  مت عف اآلثار ال، كتكم  ال يمكف عبلجيا طيرةه خ ىاتً تشكُّ ال األطٌباء أف   رى قر  
حياتو مف خبلؿ  عمى الجنيف إذا تحق قت عمدان  ككاف أبرزىا ترتيب القصاص بالجناية ،يفالجن

 .األجيزة الطبٌية
النكاح، ك  في باب الجنايات رىاكأثىات شكُّ فقد تىنىاكٍلتي فيو عبلج الت   ،انيا الفصل الث  أم          

متي إلى جكازىا ،اتىلمٌتشكُّ  جميؿات الت  فبحٍثتي حكـ إجراء عممي   ألف  المقصد منيا العبلج  ،كتكص 
زالة آثار الت شكُّىات، ـٌ تكٌممت عف  كا  كتكص مت إلى سقكط  ،ىةشك  عمى األعضاء المي  الجنايةث

يثبت الٌتعكيض  ميمة كالميشك ىة، لكفٍ القصاص بسبب عدـ تحقُّؽ شرط الميماثمة بيف األعضاء الس  
ديدة التي تيذىب ىات الشٌ الٌتشكُّ في حالة  ا إلى حككمة عدؿو إم   ،ىةشك  األعضاء المي  الماٌدم ألصحاب

عضاء كلكف ذىب منفعة األتي  ىات اليسيرة التي الشكُّ منفعة العضك، أك إلى كامؿ الد ية في حالة الت  
، كاجعقد الز   عمى كالٌطارئة ةىات الخمقي  ، كبعد ذلؾ تىنىاكٍلتي أثر الٌتشكُّ مف شكميا فقطنقص تي 

لعيكب التي تخؿُّ بمقاصد النكاح، كالتي يتعٌدل كجيف بسبب كؿ  امت إلى جكاز الت فريؽ بيف الز  كتكص  
 .ضررىا لمط رىؼ اآلخر
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Abstract 
 

        This study deals with the jurisprudence related to congenital disorder or congenital 

disease in the light of the current scientific breakthroughs. The study is divided into three 

chapters. 

      Introductory Chapter: the researcher discusses the reality of congenital disorder, its 

reasons and its types. The reality of congenital disorder is disorder in one of the organs of 

man or in his or her shape. This might happen before or after birth. The reasons behind 

that are environmental, hereditary or other reasons.  

    In the first chapter, the researcher presents the rules of the abnormal embryos in 

Islamic jurisprudence. It starts with introducing the nature of embryos and the stages of 

embryos in the womb. The most important stage is the stage o. The researcher concluded 

that most jurists believe that this stage took place after 4 months. Some of them think that 

it is after 40 days of having the sperm gamete in the womb. Then, the researcher talks 

about the Shariah attitude of the abnormal embryos. The researcher concluded that Islamic 

Shariah set certain measures to restrict this issue. After that, the issues of the abortion of 

the abnormal embryos and its consequences were presented. The researcher discussed the 

jurisprudence of the abortion of the abnormal embryos. The researcher concluded that 

abortion is prohibited after the infusion of soul except if there is a necessity and if doctors 

decided that it cannot be cured. The researcher also talks about the consequences of 

abortion. The most important consequence is retaliation of intended crime if the fetus 

could live by medical equipment.  

 

     The researcher deals with the treatment of congenital disease and its effect in the field 

of crimes and marriage. Plastic surgery of these disorders was searched and the researcher 

concluded that such surgeries are allowed since they aim at treating and removing the 

marks of the disorders. After that, the crime on the abnormal organs is discussed. The 

researcher concluded that no retaliation is there due to the lack of having similar and 

disordered organs. However, compensation for those whose organs are disordered is 

approved either for government of justice in the case of severe disorders with which the 

organ cannot function properly or the whole blood money of the body organs in the case of 

slight disorder with which the organ can still work properly, yet it deforms its shape. Then, 

the researcher discussed the effects of the congenital and unusual disorders on the deed of 

marriage. The researcher concludes that partners could be divorced because of all the 

defects that may harm the purposes of marriage and those which might harm the other 

partner.  
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 الفهارس العامّة للرّسالة
                                                      

 :وتشول

 
 .فٓشط اٌَاخ انقشآٍَح

 .فٓشط األحادٌج انُثٌٕح
 .قائًح ادلصادس ٔادلشارع 
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 .فٓشط اٌَاخ انقشآٍَح: أٔلً 
 . ثم  اآليات في الس ورة سب ترتيب الس ورةمرت ب ح

 

 الصفحة السورة رقم اآلية اآلية طرف انشقى

1 
 28 البقرة   11     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

2 
 74      البقرة 185 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ      

3 
 81 البقرة 194  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

4 
 69 البقرة 233 ..ھ  ھ  ھ   ھ  ے

5 
 21 آؿ عمراف 6 .. ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ک

6 
 7 آؿ عمراف 181 يت  جث   مث  ىث    ىتجت  حت  خت  مت

7 
 41 الٌنساء 23 ..ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

8 
 59 الٌنساء 92  ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ

9 

 73 الٌنساء 119 ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  
11 

 71 المائدة 32 ٹ  ڤ   ڤ ٹ  ٹ  ٹ                     
11 

 78 المائدة 45 ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  
12 

 37 المائدة 91 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   
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13 
 15 األنعاـ 76 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

14 
 37 اإلسراء 32 ک     ک      ک    ڑژ  ژ  ڑ

15 
 44 الٌنحؿ 69   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

16 
 81 الٌنحؿ 126  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

17 
 84 الكيؼ 79 گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            

18 
 7 مريـ 6  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ

19 
 19 الحج 5 ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  

21 
 74 الحج 78   ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

21 
 17 المؤمنكف 12 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

22 
 17 المؤمنكف 13 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

23 
 17/19/21 المؤمنكف 14 ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

24 
 7 النمؿ 16  ڦ  ڦ  ڦ

25 
 69 لقماف 14 ڇ  ڇ  ڇ  

26 
 21 السجدة  9 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋ

27 
 3 يس 81 ې  ې  ې     ى  
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28 
 17 الزمر 6 ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

29 
 19 غافر 67    ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

31 
 69 األحقاؼ 15  ٺڀ  ڀ  ٺ  

31 
 15 النجـ 32 ۓ  ڭ  ڭ  

32 
 3 الحشر 24  ۉ  ې  ې  ې   ې

33 
 18 القيامة 37 ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  

34 
 11/18 اإلنساف 2 ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

35 
 21 االنفطار 8 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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 .فٓشط األحادٌج انُثٌٕح : حاٍَاً 
 .حروف اليجائي ة لطرف الحديث مرت ب حسب ال

 رقم الصفحة التخريج الر اوي طرف الحديث                    انشقى

1 
اءىٍت بو أىٍبيىضى سٍبطان  كىىا فإٍف جى  39 مسمـ أنس بف مالؾ ..أٍبًصري

2 
ميكىىا  31/41 البخارم إبراىيـ بف سعد ..ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبالط اعيكًف ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي

ًإذىا مىر  ًبالنٍُّطفىًة ًثٍنتىاًف كىأىٍربىعيكفى لىٍيمىةن بىعىثى الم وي ًإلىٍييىا  3
ك رىىىا مىكنا فىصى  مى

 21/23/53 مسمـ حذيفة بف أسيد
ا اأٍليٍخرىل  4 اٍقتىتىمىٍت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمى

ا ًفي بىٍطًنيىا مى رو فىقىتىمىٍتيىا كى جى  ًبحى
 64 البخارم ىريرة أبك

5 
ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمنا ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيم  ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي عبد اهلل بف  ًإف  أىحى

 مسعكد
 17/22/51 البخارم

ٍمقيوي في بىٍطًف أيم و أىٍربىعيف يكمان ثيـ   6 ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي إٌف أىحى
مىقىةن مٍثؿى ذلؾ  يىكيكفي في ذىلؾ عى

عبد اهلل بف 
 دمسعك 

 22 مسمـ
7 

دىةً  ـي ًمٍف اٍلًكالى ا يىٍحري ـي مى ر  اعىةى تيحى عائشة رضي  ًإف  الر ضى
 اهلل عنيا

 41 البخارم 
ٍت  8 ا اأٍليٍخرىل فىطىرىحى أىف  اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو رىمىٍت ًإٍحدىاىيمى

ًنينىيىا   جى
 52/61 البخارم أبك ىريرة

ةى ٍبفى أىسٍ  9 د هي عىٍرفىجى ذى أىف  جى عىدى قيًطعى أىٍنفيوي يىٍكـى اٍلكيبلىًب فىات خى
 أىٍنفنا ًمٍف كىًرؽو فىأىٍنتىفى 

عبد الرحمف بف 
 طرفة

 75 أبك داكد
ك جى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًني ًغفىارو فىمىم ا  ()أىف  رىسيكؿى الم ًو  11 تىزى

مىٍييىا  ؿى عى  دىخى
كعب بف زيد أك 
 زيد بف كعب

 87 أحمد
 7 أحمد أبك ىريرة األنبياء ال نيكىٌرثإٌنا معشر  11
12 

كا األىٍكفىاءى  ـٍ كىاٍنًكحي كا ًلنيطىًفكي ي ري عائشة رضي  تىخى
 اهلل عنيا

 38 ابف ماجو
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عى لىوي  13 ٍع دىاءن ًإال  كىضى ـٍ يىضى ؿ  لى ٍكا فىًإف  الم وى عىز  كىجى تىدىاكى
 44/75 الترمذم أسامة بف شريؾ دىكىاءن 

اءىٍت اٍمرى  14 كيٍنتي  :فىقىالىتٍ  ()أىةي ًرفاعىةى اٍلقيرىًظي  الن ًبي  جى
ًقي  ًعٍندى ًرفىاعىةى فىطىم قىًني فىأىبىت  طىبلى

عائشة رضي 
 اهلل عنيا

 89 البخارم
مىي  رىسيكؿي الم وً  15 ؿى عى كره فىقىاؿى يىا   دىخى ذىاتى يىٍكـو كىىيكى مىٍسري

زن  ز  ـٍ تىرىٍم أىف  ميجى اًئشىةي أىلى مىي  فىرىأىل عى ؿى عى ا اٍلميٍدًلًجي  دىخى
ٍيدنا  ٍيدو كىزى  أيسىامىةى ٍبفى زى

عائشة رضي 
 اهلل عنيا

 39 البخارم

16 
 شاىت الكجكه

إياس بف سممو 
 2 مسمـ عف أبيو

17 
ٌنة  15 الترمذم معاذ بف جبؿ ..الصكـ جي

بٍ  18 ًو ًبغير ةو عى ًنيًف ييٍقتىؿي ًفي بىٍطًف أيم  ى ًفي اٍلجى دو أىٍك قىضى
ًليدىةو   كى

سعيد بف 
 64 البخارم المسيب

ى ًفي اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو اٍقتىتىمىتىا فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمىا  19 قىضى
رو  جى  اأٍليٍخرىل ًبحى

 61/64 البخارم أبك ىريرة
21 

ؿه مىٍجذيكـ فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيوً  ٍفًد ثىًقٍيؼ رىجي عمرك بف  كىافى في كى
 الشريد

 31 مسمـ
21 

رىاـه  عائشة رضي  كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى
 اهلل عنيا

 38 البخارم
22 

رىاـ كيؿُّ ميٍسًكرو حى ٍمر كى عبد اهلل بف  كيؿُّ ميٍسًكرو خى
 عمر

 38 مسمـ
23 

مىى اٍلميًصح    31/41 البخارم أبك ىريرة الى تيكًرديكا اٍلميٍمًرضى عى
24 

فىرى كىالى ىىامىةى   31 البخارم أبك ىريرة الى عىٍدكىل كىالى صى
25 

 29/31/87 البخارم كمسمـ أنس بف مالؾ الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى كىالى ىىامىةى 
26 

ييٍعًجبيًني اٍلفىٍأؿي   31 البخارم أبك ىريرة الى عىٍدكىل كىالى ًطيىرىةى،كى
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27 
اًت   لىعىفى الم وي اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميٍستىٍكًشمىاًت كىاٍلميتىنىم صى

بد اهلل بف ع
 73 البخارم مسعكد

28 
ا أىٍنزىؿى الم وي دىاءن ًإال  أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن   44/74 البخارم أبك ىريرة مى

مف صمى صبلة لـ يقرأ فييا بفاتحة الكتاب فيي  29
 68 مسمـ أبك ىريرة خداج

31 
ٍيفً  ٍيًر الن ظىرى مىٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى  58 خارمالب أبك ىريرة كى

31 
اصي   78 البخارم أنس بف مالؾ يىا أىنىسي ًكتىابي الم ًو اٍلًقصى

دي فىقىاؿى ىىٍؿ لىؾى ًمٍف ًإًبؿو  32 ـه أىٍسكى ًلدى ًلي غيبلى يىا رىسيكؿى الم ًو كي
ا أىٍلكىانييىا ـٍ قىاؿى مى  قىاؿى نىعى

 41 البخارم أبك ىريرة
33 

ـي مً  ا يىٍحري اًع مى ـي ًمٍف الر ضى عبد اهلل بف  ٍف الن سىبً يىٍحري
 عباس

 41 البخارم
ا تىٍستىًقرُّ في الر ًحـ  34 ؿي المىمىؾي عمىى النٍُّطفىًة بٍعد مى يىٍدخي

ٍمسىةو كأربىًعيفى ليمةن فيقيكؿي يا رب  أشقيٌّ أك  ًبأىٍربىًعٍيف أك خى
 سىًعيد

 23 مسمـ حذيفة بف أسيد
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 .قائًح ادلصادس ٔادلشارع : حانخاً 
 . قائمة المصادر والمراجع مرتبة حسب ترتيب الحرف اليجائية السم شيرة المؤلف

ػ.صتبػاضتغدغرػورضومػاضػرآنػ:ػأواّل
روح المعاني في  ،(ق1270:المتكفى) األلكسييد محمكد شياب الديف الس  : اِّضودي .1

 .، دار إحياء التراث العربي، بيركتتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
، تفسير البحر المحيط، (ق745:المتكفى)أبك حٌياف محمد بف يكسفاألندلسي: ضدياِّظد .2

 .، بيركت لبنافةـ، دار الكتب العمميٌ 1993-ق1413 ،الطبعة األكلى
، تحقيؽ معالم التنزيل ،(ق516:كفىتالم)أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم :اضبعويػ .3

شر لمنٌ  ق، دار طيبة1409، ، سميماف الحرشمحمد عبد اهلل النمر، عثماف ضميرية
 .كالتكزيع

التسييل لعموم ، (ق741:المتكفى)أبك القاسـ محمد بف أحمد بف جزم الكمبي: زيابنػُج .4
 .لبناف-ـ، دار الكتب العممٌية، بيركت1995-ق1415، الطبعة االكلى التنزيل

ر الفخر تفسي ،(ق604:كفىتالم)ازم فخر الديف ابف العبلمة ضياء الديفمحمد الرٌ  :ازياضّرػ .5
ـ، دار الفكر 1981-ق1401، الطبعة األكلى،الرازي أو التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

 ػ.شر كالتكزيعلمطباعة كالنٌ 
-ق1366، الطبعة الثانية تفسير المنار ،(ق1354:المتكفى)محمد رشيد رضا :رضا .6

 .ـ، دار المنار القاىرة1947
 ،(ق1393:المتكفى)نقيطييني الش  يحمد األميف بف محمد المختار الجكم :ظػغطياضذَّ .7

 .، دار عالـ الفكائدأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
، تحقيؽ تفسير القرآن، (ق211:كفىتالم)عبد الرازؽ بف ىماـ الصنعاني  :ظطاظياضصَّ .8

شر كالتكزيع، شد لمنٌ ـ، مكتبة الرٌ 1989-ق1410األكلى،  مصطفى محمد، الطبعة
  .ياضالرٌ 

، جامع البيان تأويل القرآن ،(ىػ310:المتكفى)جعفر محمد بف جرير الطبرم أبك :برياضطَّ .9
 .ـ، دار ىجر 2001 -ىػ 1422ؽ عبد اهلل عبد المحسف التركي، الطبعة األكلىيتحق

، ـ1984، التحرير والتنوير ،(ق1393:المتكفى)محمد الطاىر بف عاشكر :ابنػراذورػ .10
 .شرالدار التكنسية لمنٌ 

أحكام  ،(ق543:ىتكفالم)ف عبد اهلل المعركؼ بابف العربيكر محمد بأبك بػ:طربيابنػاضػ .11
ؽ عميو محمد عبد القادر عطا، الطبعة األكلى، ج أحاديثو كعمٌ ، راجع أصكلو كخر  القرآن
 .لبناف ػ-بيركت ،ـ، دار الكتب العممية  1988 - ىػ 1408
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 (ق546:كفىتالم)سيالقاضي أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطٌية األندل:ػػابنػرطّغظػ .12
، تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي، الطبعة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .ػلبناف -ة، بيركتـ، دار الكتب العممي  2001-ق1422األكلى،
 ،(ىػ671:المتكفى)كر بف فرح القرطبي أبك عبد اهللمحمد بف أحمد بف أبي ب :رطبياضُػػ .13

 ىػ1431،كلىالطبعة األ محمكد عثماف،، مد الحفناكم، تحقيؽ محالجامع لحكام القرآن
 .ػ القاىرةثـ، دار الحدي2010

ػصثغرػػ .14 ػابن  ،(ق774:كفىتالم)يف أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير الدمشقيعماد الد  :
ػاضػرآن محمد رشاد، محمد العجماكم، عمي  تحقيؽ مصطفى محمد، ،اضطظغمػتغدغر

 .مؤسسة قرطبة ـ،2000-ق1421بعة األكلى،عبد الباقي، حسف قطب، الطٌ 
أبك جعفر إسماعيؿ بف يكنس المرادم المصرم  أحمد بف محمد بف :حاساضظَّػػ .15

، تحقيؽ محمد عمي الصابكني، الطبعة معاني القرآن الكريم ،(ق338:كفىتالم)الٌنحاس
ـٌ القرل1988-ق1408األكلى   .ـ، جامعة أ

 .صتبػاضدظظػوذروحؼاػ:ػثاظغّا
ػاِّثغر  .16 ، (ق606:كفىتالم)يف أبي السعادات المبارؾ بف محمد الجزرممجد الد:  ابن

إحياء التراث ، تحقيؽ محمكد محمد الطناحي، دار النياية في غريب الحديث والثر
 .بيركت لبناف ،العربي

عون المعبود  ،(ق1310:المتكفى)محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم: آبادي اضطظغمػ .17
 .دار الكتب العممية ، ق1415الطبعة الثانية شرح سنن أبى داوود، 

سنن أبي  ػ،(ق275:ىتكفالم) ،اإلماـ أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني :داودأبوػػ .18
شر مكتبة المعارؼ لمنٌ  الطبعة األكلى،، تحقيؽ أبك عبيدة مشيكر حسف آؿ سمماف،داود

 .كالتكزيع
ػأحطدػ .19  :المتكفى)، بلمسند اإلمام أحمد بن حن ،الشيباني اهلل أحمد بف حنبؿ أبك عبد:

 . ؤكط عميياااألحاديث مذيمة بأحكاـ شعيب األرن، القاىرة –مؤسسة قرطبة  ،(ق241
 البخارم الجعفي المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبك :اضبخاريػ .20

 عميو اهلل صمى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع (ىػ256:المتكفى)
ر لمطباعة كالنشر ـ، دار ابف كثي2002-ق1423، الطبعة األكلي امووأي وسننو وسمم

 .دمشؽ -كالتكزيع
ػبطالػ .21 شرح صحيح ، (ق449:كفىتالم)أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ: ابن

 .الرياض –، مكتبة الرشيد البخاري
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شعيب  :، تحقيؽنةشرح الس  ، (ق516:كفىتالم)الحسيف بف مسعكد البغكم: اضبعويػ .22
 .، زىير الشاكيشـ، المكتب اإلسبلمي1983-ق1403الطبعة الثانية  ،كطاألرناؤ 

 ،(ق458:كفىتالم)أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي: اضبغؼػيػ .23
 .، الطبعة األكلىوفي ذيمو الجوىر النقي البن التركماني نن الكبرىس  ال
أبك عبيدة  تحقيؽ ،رمذيسنن الت  ، (279:كفىتالم)محمد بف عيسى الترمذم :رطذياضتؼػ .24

 .شر كالتكزيعمشيكر حسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ لمنٌ 
فتح الباري شرح صحيح  ،(852:كفىتالم)أحمد بف عمى ابف حجر العسقبلني: ابنػحجرػ .25

 .عرفة بيركت لبنافدار المالبخاري، 
، سنن الدارقطني، (ق385:كفىتالم)أبك الحسف عمي بف عمر البغدادم :اضدارشطظيػ .26

 .كزيعشر كالتٌ باعة كالنٌ سالة لمطٌ ـ، مؤسسة الرٌ 2004-ق1424كلى طبعة األال
ػاضحظبضيػ .27 ػرجب ـٌ يف أبي الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم زيف الدٌ : ابن ث

طارؽ بف عكض اهلل بف محمد،  :، تحقيؽجامع العموم والحكم، (ق795:كفىتالم)الدمشقي
 .دار ابف الجكزم 

 :تحقيؽالديباج عمى مسمم، ، (ق911ت)رحمف بف أبي بكر السيكطيعبد ال: غوطياضدُّػ .28
ـ، دار ابف عفاف لمنشر 1996-ق1416الطبعة األكلى أبك إسحاؽ الحكيني األثرم،

 .كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية 
الم سبل الس  ، (ق1182:كفىتالم)محمد بف إسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني: ظطاظياضصَّػ .29

، عماد السيد، تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي، لمرام البن حجر العسقالنيشرح بموغ ا
 .ـ، دار الحديث القاىرة 2001-ق1421بعة األكلى الطٌ 

، لمعجم الوسطا ،(ق360:المتكفى)أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني :براظياضطَّػ .30
-ق1415 ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  :تحقيؽ
 .القاىرة -ـ دار الحرميف1995

ػاضبرػ .31 ػربد مرم أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النٌ : ابن
تحقيؽ سعيد  التمييد لما في الموطأ من المعاني والسانيد،، (ق463:كفىتالم)القرطبي
 .أعراب

شرح  ،(ق855:المتكفى)أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العيني: اضطغظيػ .32
ـ، 1999-ق1420 ،كلىبعة األ، أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم، الط  سنن أبي داود

 .السعكدية  ،كزيعشر كالتٌ شد لمنٌ مكتبة الرٌ 
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 ،(ق855:كفىتالم)أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف العيني: طغظياضػ .33
، دار الكتب العممية ـ2001-ق1421الطبعة األكلى  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،

 .لبناف-بيركت 
تأويل مختمف ، (ق276:المتكفى)أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة: شتغبظ ابنػ .34

ـ، المكتب 1999 –ق 1419 ،، تحقيؽ محمد محي الديف األصفر، الطبعة الثانيةالحديث
 .الدكحة قطر -بيركت، مؤسسة اإلشراؽ -اإلسبلمي

، سنن ابن ماجو، (ق273:كفىتالم)بف يزيد القزكيني أبك عبد اهلل محمد :طاجه ابنػ .35
 .الرياض -تحقيؽ أبك عبيدة مشيكر حسف آؿ سمماف، الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ

 ،(ق1353:كفىتالم) محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم: طبارصغورياضػ .36
 .كزيع دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتتحفة الحوذي شرح جامع الترمذي، 

، صحيح مسمم ،(ىػ261:كفىتالم)حسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرماإلماـ أبك ال :طدضمػ .37
 –ـ، دار الكتب العممية 1991 -ق1412بعة األكلى الط  محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيؽ
 .بيركت

فيض القدير شرح الجامع الصغير ، (ق1031:المتكفى)عبد الرؤكؼ المناكم: طظاوياضػ .38
ـ ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت 1971 -ق1391 ،طبعة الثانية، اللمسيوطي

 .لبناف
سنن  ،(ق303:كفىتالم)اإلماـ أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي :دائياضّظػ .39

 .كزيعشر كالتٌ أبك عبيدة مشيكر حسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ لمنٌ  تحقيؽ، النسائي
المنياج ، (ق676:كفىتالم)الحكراني النككم أبك زكريا يحي بف شرؼ بف مرم :وويّظاضػ .40

 .ـ 1929 -ق2473 ،، الطبعة األكلىشرح صحيح مسمم بن الحجاج
ػ.صتبػأصولػاضغػهػواضػواردػاضغػؼغظػػ:ثاضثّا

ػاضزحغضيػ .41  –ق 1405، الطبعة الرابعة نظرية الضرورة الشرعيةكتكر كىبة الزحيمي، دال:
 .بيركت -سالة، مؤسسة الرٌ ـ1985

ػرصذياضّزػ .42 البحر المحيط في  ،(ق794:المتكفى)بدر الديف محمد بف بيادر الشافعي:
-ق1413، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية بالككيت، الطبعة الثانية أصول الفقو

 . فكةـ، دار الصٌ 1992
ػرصذياضّزػ .43 المنثور في القواعد، ػ،(ق794:المتكفى)بدر الديف محمد بف بيادر الشافعي:

ـ، طباعة 1985 –ق 1405فائؽ أحمد محمكد، الطبعة الثانية  الدكتكر تيسير :تحقيؽ
 .ػشركة دار الككيت لمصحافة
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، (ق771:كفىتالم)بكييف بف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السٌ تاج الد  :ػبصياضّدػ .44
 –ق 1411 ،الطبعة األكلىػ،ضعمي معكٌ ػ،، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكدالشباه والنظائر

 .لبناف -بيركت ،ةمميٌ ـ، دار الكتب الع1991
الشباه (ق911:المتكفى)يف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيجبلؿ الد   :غوطياضدُّػ .45

إعداد مركز الدراسات كالبحكث بمكتبة نزار الباز،  ظائر في فروع فقو الشافعية،والن  
 .ـ، مكتبة نزار الباز1997-ق1418ة الطبعة الثاني

الموافقات في أصول ، (790ت)مي الغرناطي المالكي خإبراىيـ بف مكسى المٌ :ػاطبيػاضّذػ .46
  .ـ، دار الحديث القاىرة2006-ق1427شرح عبد اهلل دراز، سنة الطبع  الشريعة،

ػوصاظياضذَّػ .47 إرشاد الفحول إلى تحقيق ، (ق1250:كفىتالم)محمد بف عمي الشككاني:
كزيع شر كالت  ـ، دار الفضيمة لمن  2000-ق1421بعة األكلى ، الط  من عمم الصول الحق  
 .ياضالر  

بلـ بف أبي القاسـ بف يف بف عبد العزيز بف عبد السٌ الدٌ  أبك محمد عزٌ :ػػػابنػربدػاضدالمػػ .48
، قواعد الحكام في مصالح النام، (ق660:فىك تالم)الحسف الدمشقي سمطاف العمماء

 .عثماف ضميرية، دار القمـ دمشؽ. د ،نزيو حماد. تحقيؽ د
، دار الكتب العممية حاشية العطار عمى جمع الجوامعحسف العطار، الشيخ : اراضططَّػ .49

 .لبناف-بيركت

ػ.صتبػاضغػهػرضىػاضطذعبػاضحظغي:ػرابطّا
دار  ، المبسوط،(ىػ483:المتكفى)محمد بف أحمد بف أبي سيؿ الس رىٍخًسٌي  :رخديػاضدَّػ .50

 .ػلبناف –المعرفة، بيركت 
ػطرشظدياضدَّػ .51 ، الطبعة تحفة الفقياء، (ق535:تكفىالم)مرقندلعبلء الديف الس  :

 .ػلبناف –ة بيركت دار الكتب العممي   ـ،1984-ق1405كلى،األ
ػظظاماضّذػ .52 ، الطبعة الفتاوى الينديةالشيخ نظاـ كمجمكعة مف العمماء،  :غّْ

 .ػلبناف -ة، بيركتـ، دار الكتب العممي  2000-ق1421األكلى،
ػرابدغنػ .53 ػابن                 مشقيعابديف الدٌ ابف ز محمد أميف بف عمر بف عبد العزي:

عادؿ عبد المكجكد  :، تحقيؽالمختار رالد   عمى المحتار رد   حاشية ،(ىػ1252:المتكفى)
 .ػـ، دار عالـ الكتب2003-ق1423ة، كعمي معٌكض، طبعة خاص  

نائع في ، بدائع الص  (ق587:المتكفى)أبك بكر مسعكد بف أحمد الكاساني :اضصاداظيػ .54
 .ـ، دار الحديث القاىرة 2005-ق1426د تامر، د محمٌ محمٌ  :، تحقيؽرائعش  ترتيب ال
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، باب في شرح الكتابالم   ،(ق428:المتكفى)عبد الغني الغنيمي الميداني :اضطغداظيػ .55
 .ػلبناف–ة بيركت المكتبة العممي  

 :ىالمتكف)كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ: ابنػاضؼطامػ .56
ػ.تبيرك  ،، دار الفكرشرح فتح القدير ،(ق681

ػ.صتبػاضغػهػاضطاضصيػػ:ػخاطدّا

البيجة في شرح  ،(ق1258:كفىتالم)سكليبلـ التٌ أبك الحسف عمى بف عبد السٌ : دوضياضّتػ .57
ـ، دار 1998 -ىػ 1418 ،كلىحمد عبد القادر شاىيف، الطبعة األم :تحقيؽ حفة،الت  

 . الكتب العممٌية، بيركت
ػ  .58 ، ةالقوانين الفقيي   ،(ق741:المتكفى)زمد بف أحمد بف جي أبك القاسـ محمٌ : زيُجابن

 .محمد بف سيدم محمد مكالم :تحقيؽ
المعركؼ  ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الرعيني :اباضحّط  .59

 .دار عالـ الكتب ،مواىب الجميل شرح مختصر خميل  ،(ىػ 954:المتكفى)بالحطاب
 (ق1201:المتكفى)البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير كلعبلمة أبا :ردغراضدَّ  .60

 .بيركت -طبعة دار الفكر محمد عميش، :تحقيؽ ،رح الكبيرالش  
سوقي عمى حاشية الد  ، (ق1230:المتكفى)يف محمد عرفة الدسكقيشمس الد   :دوشياضدَّ  .61

مكتبة زىراف،  ،الكبير الشرح ورح الكبير لبي البركات سيدي احمد الدردير وبيامشالش  
 .ـ، طبع بدار إحياء الكتب العربية2000 -ىػ1420 ،كمكتبة دار الفكر

ػ  .62  :المتكفى)أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي : رذدابن
ـ، دار العقيدة 2004-ق1425 ،، الطبعة األكلىبداية المجتيد ونياية المقتصد، (ق595
 .القاىرة

ػػ .63  :المتكفى) بك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبيأ: رذدابن
ـ، دار 1988-ق 1408 الطبعة الثانية، محمد حجي، :تحقيؽ ،والتحصيل البيان،(ق595

 .لبناف-الغرب اإلسبلمي بيركت
ػاوياضّص  .64 الك بمغة الس   ،(ىػ1241:كفىتالم)أحمد بف محمد الخمكتي الشيير بالصاكم:

 .ػبيركت -ةدار الكتب العمميٌ  ـ،1995-ق1415الطبعة األكلى، ،لقرب المسالك
ػاضبرػ .65 ػربد أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمرم : ابن

الطبعة  ،الدكتكر محمد أميف قمعجي: تحقيؽ ،االستذكار ،(ق463:كفىتالم)القرطبي
 .، دار قتيبة ، دار الكعيـ1993-ق1414 ،األكلى
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محمد  :، تحقيؽخيرةلذ  ا، (ق684:المتكفى)يف أحمد بف إدريس القرافيالد  شياب :ػاضػراسي  .66
 .لبناف-،بيركتـ، دار الغرب اإلسبلمي1994الطبعة األكلى  ،حجي

واني الفواكو الد   ،(ق1126:المتكفى)أحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا النفراكم :اضّظغراوي  .67
ـ، دار الكتب 1997 -ق1418 ،الطبعة األكلىعمى رسالة بن أبي زيد القيرواني، 

 .لبناف -العممية بيركت

ػ.صتبػاضغػهػاضذاسطيػ:ػداددّا

تحفة ، (ق1221:المتكفى)افعيرمي الش  يٍ جى سميماف بف محمد بف عمر البي : رطيْغَجاضُبػ .68
دار الكتب العممٌية ، ـ1996-ق1417الطبعة األكلى، الحبيب عمى شرح الخطيب، 

 .لبناف -بيركت
الخيار في حل  كفاية ،(ىػ829:المتكفى)محمد الحسيني الحصني، تقي الديف :اضحصظيػ  .69

طبعة دار الكتب  ـ،2001-ق1422، تحقيؽ كامؿ محمد عكيضة،غاية االختصار
 .القاىرة ،العممٌية

، (ق1300بعد  :المتكفى) أبك بكر عثماف بف محمد شٌطا الدمياطي البكرم: طغاطياضّد  .70
 .لبناف  -ـ،  دار الكتب العممية بيركت1995-ق1415، الطبعة األكلى إعانة الطالبين

ػاضصعغراضّذ  .71 يف محمد بف أبي العباس الشيير بالشافعي شمس الد   :(طضياضّر)اسطي
نياية المحتاج إلى شرح المنياج في الفقو عمى مذىب اإلمام ، (ق1004ت )الصغير 

 .ةـ، دار الكتب العمميٌ 1993 –ق 1414، طبعة افعيالش  
رفعت فكزم عبد  :، تحقيؽ لما، (ىػ204:كفىتالم)افعيإدريس الش   محمد بف :اسطياضّذ  .72

 .ـ، دار الكفاء2001-ق 1422كلى مب، الطبعة األط  المي 
 ،(ق977:كفىتالم)افعيربينى الخطيب الش  شمس الديف محمد بف أحمد الش   :ربغظياضذِّ  .73

دار  ـ،1997 –ق 1418 ،بعة األكلى، الط  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج
 .المعرفة

، الوسيط في المذىب، (ق505:المتكفى)محمد بف محمد بف محمد الغزالي :اضعزاضي  .74
 .بلــ، دار الس  1997-ق1417 ،كلىأحمد محمكد إبراىيـ، الطبعة األ :ؽتحقي

 الحاوي ،(ق450:المتكفى)أبك الحسف عمى بف محمد بف حبيب الماكردم :اضطاورديػ  .75
ـ، 1994ػ-ىػ 1414بعة األكلى، ك عادؿ عبد المكجكد، الط  عمى معكض  :، تحقيؽالكبير

 . بيركت -ةدار الكتب العممي  
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وعمدة  روضة الطالبين ،(676:المتكفى)يف النككماإلماـ يحيى بف شرؼ الد   :ووياضظَّ  .76
ـ، 2003-ق1423 ،، طبعة خاٌصةعمى معكض كعادؿ عبد المكجكد :، تحقيؽالمفتين

 .دار عالـ الكتب
المجموع شرح الميذب  ،(676:المتكفى)اإلماـ يحيى بف شرؼ الديف النككم :ووياضظَّػ  .77

  .المممكة العربية السعكدية –، تحقيؽ محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد جدة لمشيرازي

 .صتبػاضغػهػرضىػاضطذعبػاضحظبضي:ػدابطّا
شرح منتيى ، (ىػ1051:المتكفي)منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي :ؼوتياضُبػ .78

 -ق1421بعة األكلى عبد اهلل عبد المحسف التركي، الط   :، تحقيؽاإلرادات لمبيوتي
 .سالةـ، مؤسسة الرٌ 2000

كشاف القناع عن ، (ىػ1051:المتكفي)منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي :ؼوتياضُب  .79
 . لبناف-، بيركتـ، عالـ الكتب1997 –ق 1417 ،ألكلى، الطبعة امتن اإلقناع

دقائق أولى الن يى  ،(ىػ1051:كفيتالم)تيصكر بف يكنس بف إدريس البيك من: ؼوتياضُب   .80
عبد المحسف التركي، الطبعة  بف عبد اهلل :، تحقيؽ(منتيى اإلرادات شرح)لشرح المنتيى

 .ـ، مؤسسة الرسالة2000 -ق1421األكلى 
طمع الم  ،(ق709:المتكفي)البعمي الفتحأبي أبك عبد اهلل شمس الٌديف محمد بف  :اضبطضيػ  .81

 .ـ، المكتب اإلسبلمي1981-ق1401، طبعة عمى أبواب المقنع
الحراني شيخ اإلسبلـ  ةالديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيميٌ  تقيٌ  :ظتغطّغابنػ   .82

 .ق1418الطبعة األكلى  ،المستدرك عمى مجموع الفتاوى، (ق782:كفيتالم)
ػ   .83  وقدام د بف محمد بفأحم أبك محمد عبد اهلل بفمكفؽ الديف : شداطهابن

، المكتب ل أحمد بن حنبلج  بأ الكافي في فقو اإلمام الم   ،(ق620:كفيتالم)المقدسي
 .بيركت –اإلسبلمي 

بف محمد بف قدامو المقدسي  مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد :شداطه ابن   .84
ؽ محمد تحقي ،(مطبكع مع الشرح الكبير)،المغني ،(ق620:كفىتالم)الدمشقي الحنبمي 
ـ، 2004 –ق 1425 ةسيد إبراىيـ صادؽ، طبع ،السيد محمد السيد ،شرؼ الٌديف خطاب
 .دار الحديث القاىرة

ػشداطه   .85 يف عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامو المقدسي شمس الد  : ابن
، تحقيؽ محمد شرؼ الٌديف خطاب، (مطبكع مع المغني) ،الشرح الكبير، (ق682:كفىتالم)

 .ـ، دار الحديث القاىرة2004 –ق 1425السيد،  سيد إبراىيـ صادؽ، طبع  السيد محمد
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 ف القيـابالمعركؼ ب الدمشقي د بف أبي بكرأبك عبد اهلل محم: اضػّغم ابن   .86
عبد القادر ك ؤكط اشعيب األرن: ، تحقيؽزاد المعاد في ىدي خير العباد ،(ق751:كفيتالم)

 .ة الرسالةمؤسسٌ  ،ـ1994 -ق1415لطبعة السابعة كالعشركف، ا األرنؤكط،
، (ىػ885:كفىتالم)بك الحسف عمي بف سميماف المرداكمعبلء الديف أ: اضطرداوي   .87

 عبد :تحقيؽ، (رح الكبيرقنع كالشٌ مطبكع مع المي )، اجح من الخالفاإلنصاف في معرفة الر  
 .عبد الفتاح الحمك، عبد المحسف التركي بف اهلل

ػ   .88 ػاضطػدديابن  :كفىتالم)المقدسي أبي عبد اهلل محمد بف مفمح يفشمس الد  : طغضّّ
عبد المحسف  بف اهلل عبد :، تحقيؽتصحيح الفروع لممرداويمعو الفروع و  ،(ىػ763

  .سالةة الرٌ التركي، مؤسسٌ 
بدع في شرح الم  ، (ق884:كفىتالم)حاؽ إبراىيـ بف محمد بف عبد اهللسإأبك : طغضّّ ابن   .89

ـ، دار الكتب 1997 –ق 1418الطبعة األكلى تحقيؽ محمد حسف الشافعي ،  ،المقنع
 .العممية

( البياء المقدسي)بياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـ المقدسي: اضطػددي   .90
 .ـ، المكتبة العصرية1997 –ق 1417 ،ة شرح العمدةد  الع   ،(ق624المتكفى)
ية حاش ،(ق1392:كفىتالم)بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم عبد الرحمف :جدياضّظ   .91

 .ق1397، الطبعة األكلى ح زاد المستقنعر الروض المربع ش
 

ػ.ػاضصتبػاضغػؼغظػاضطاّطظػ:ػثاطظّا
ػاضجغزاظيػ .92 الطبعة  ،(دراسة تأصيمية تطبيقية)وازل فقو الن  ػ،ف الجيزانييمحمد بف حس:

 .دار ابف الجكزم ،ـ2006 -ق1427الثانية
ػػػػ .93 ، ىم  حأ الم  ، (ق456:كفىتلما)أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد ابف حـز :حزمابن

 .مصر –أحمد محمد شاكر، مطبعة النيضة  :تحقيؽ
دار الفكر سكريا  ،، الطبعة الرابعةالفقو اإلسالمي وأدلتوحيمي، كىبة الزُّ  :حغضياضزُّ   .94

 .دمشؽ
ػظػغطياضذَّػػ .95 الطبعة الثانية ػ،أحكام الجراحة الطبيةػ،محمد بف محمد المختار الشنقيطي:

 . جدة -بة الصحابة ، مكت1994-ق1415
ػ  .96 ػطغنْغَثُرابن دار ابف ػ،متع عمى زاد المستنقعرح الم  الش  محمد صالح بف عثيميف، :

 .الجكزم
 .ق1423الطبعة األكلى ػ،ص الفقييخ  مأ الم  ػ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف:ػاضغوزانػػ .97
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ػاإلدالطغظػػ .98 ػواضذئون ػاِّوشاف طبعات، األكلى ، الالموسوعة الفقيية الكويتية: وزارة
ػ. كالثانية كالثالثة

ػ.صتبػاضضعظػواضططاجمػاضضعوغظ:ػتادطّا

ػ .99 ػآبادياضغغروز القاموس ، (817:كفىتالم)مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم:
 .ق1311نسخة مصكرة عف الطبعة الثالثة لممطبعة األميرية المحيط، 

المعجم ار، حامد عبد القادر، إبراىيـ أنيس، أحمد الزيات، محمد النج :أظغسػوآخرونػ .100
 .مصر -ـ، مكتبة الشركؽ الدكلية2004 –ق 1425 ،، الطبعة الرابعةالوسيط

: المتكفى)محمد بف محمد بف عبد الرازؽ، مرتضى الحسينى الزبيدم :بغدياضزُّػ .101
 .مف إصدار كزارة اإلعبلـ بالككيتتاج العروس من جواىر القاموس، ، (ق1205

ػ .102 حكم الم   ،(ق458:المتكفى)عمي بف الحسف بف سيده المرسيأبك الحسيف  :دّغدهابن
ـ، دار 2000 -ق1421 ،عبد الحميد ىنداكم، الطبعة األكلى :، تحقيؽوالمحيط العظم
 . الكتب العممٌية

، تحقيؽ عبد السبلـ (ق395:كفىتالم)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا:ػسارسابنػ .103
 .ػطباعة كالنشر كالتكزيع، دار الفكر لممعجم مقاييس المغةىاركف، 

المصباح المنير ، (ق770:كفىتالم)أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي، :ػػاضغغوطي .104
 .ـ1922، المطبعة األميرية القاىرة في غريب الشرح الكبير لمرافعي

ػ .105 لسان ػ،(ق711:المتكفى)ػمحمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم: طظظورابن
 .ىرة، دار المعارؼ القاالعرب

 
 .واضطراجّٓػاضطضطّغظػاضصتب:ػراذرّا

أساسيات بيولوجيا الخمي ة واليندسة الوراثية وعمم إسماعيؿ أبك عٌساؼ،  :أبوػرّداف .106
ـ، األىمية لمنشر كالتكزيع المممكة األردنية 2005 ،، الطبعة العربية األكلىالجنين

 .الياشمية عماف 
 –ق 1405 ،، الطبعة األكلى القرآنيالوجيز في عمم الجن ة محمد عمي البار،  :اضبار .107

 .ـ، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع 1985
-ق 1403 ،، الطبعة الرابعةخمق اإلنسان بين الطب والقرآنمحمد عمي البار،  :اضبار .108

 .الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع ـ،  1983
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 ،، الطبعة األكلىمشكمة اإلجياض دراسة طبية فقييةمحمد عمي البار،  :اضبار .109
 الدار السعكدية لمنشر كالتكزيعـ،  1985-ق 1405

الطبعة ،  ة الطبيعمم الجن  د كليد حميد يكسؼ، .د محمد حسف الحمكد ، أ.أ :اضحطود .110
 .المممكة األردنية الياشمية عماف  ،، األىمية لمنشر كالتكزيعـ2005 ،العربية األكلى
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