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 :البصمة الوراثية متيزه عن كل ما سبقه من أحباث عنو  لبيان أمهية البحث قدمةمُ 

منها و  دشهادة أجزاء اجلس إىليتجه و  يبتعد عن شهادة اللسان العلمبدأ ، أشكاهلاات بكافة ظهور البصممع 
ني على صشخ يفال يتشابه  النوويت أن احلمض بعد أن ثب األخذ هبا يف الغربسارع اليت  البصمة الوراثية

أمام اجتاهني:  ، فوجدنا أنفسنااألخذ هبا أو ردهاول اسع حو  جدل سالميالعامل اإل يفنشأ قد و  .اإلطالق
لقول  إعماالحياة كرمية  يفحفظ حقوق الصغار و  من أجل احلفاظ على األنساب األخذ هبا يفاألول يتمثل 

سلم و  عليهصلى اهللا  النيبقول عمال بيرفضها  الثاينو  ،األحزاب 5 )ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللاهللا (
كان بعد عدة مؤمترات  و  .أنه ال جيوز تقدمي البصمة عن اللعانو  ،عليهمتفق  )للعاهر احلجرو  شالولد للفرا(

طة العامل قر رابمباليت ناقشها أعضاء اجملمع الفقهي يف دورته السادسة عشرة  تلكآخرها على ما أعلم 
أن و  ،أو نفيه نسبالثبات تكون قطعية يف إ تكادقالوا بأن نتائج البصمة الوراثية و  ،اإلسالمي مبكة املكرمة

 الذينو  .إمنا اخلطأ يف اجلهد البشري أو عوامل التلوثو  ارًدا من حيث هي،و  اخلطأ يف البصمة الوراثية ليس
صرحية دلة شرعية أل جودو  حيث ال هلم عذرهم هاقفوا موقف املتخوف من نتائجو  أوالبصمة الوراثية  وارفض

تقدمي األدلة اجلديد يف هذا البحث املتواضع هو  فإنلذا و  .اثيةبصمة الور الالسنة عن و  تثبت حديث القرآن
ألهل  اتكون هاديً  لكي ،السنةو  القرآن يفلبصمة الوراثية او  للقيافةسس العلمية الكافية على ذكر األُ 

أنه بالرغم من مع ضرورة التنبيه على  ،هامشروعية استخداماحلكم على  يفيستفيدوا هبا  لكي ؛التخصص
ال يعين  هذاأن  إال ،الحًقاالسنة كما سأبني و  ذكر بعض تفاصيلها يف القرآنو  علميًّا مة الوراثيةالبص ثبوت

 التالعب بنتائج البصمة الوراثية. و  أخذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اخلطأبل جيب  ،إطالقه علىالعمل هبا 

 ف البحث: اهدأ* 

 :السنةو  لقرآنيف ا )البصمة الوراثية(صف احلمض النووي و  :أوًال 

 أحاديث اخللقو  البصمة الوراثية) من خالل آياتالسنة عن احلمض النووي (و  . إثبات حديث القرآن1
 التصوير.و 

 السنة.و  بار البصمة الوراثية يف القرآنها اختيعلسس العلمية اليت يقوم . توضيح األُ 2

مل ينسب اهللا الذرية آلدم فاهللا  ،الوراثية) يكون بالبصمة بين آدمإثبات أن نسب الذرية البشرية إىل آدم (. 3
 أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم) (وإذمل حيكي عن أخذ الذرية من األصالب و  ،(يا بين آدم)فيقول 
 11 (خلقناكم مث صورناكم) تصوير الذرية يف األصالبو  بعد أن بني كيفية خلق إال ،األعراف 172

 .آل عمران 6 )كيف يشاء  يصوركم يف األرحامهو الذي ( مث يف األرحام ،األعراف
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 :القيافةو  قضايا النسب مع ربطها بالفراش : البصمة الوراثية يفاثانيً 

 بالقيافةو  توضيح عالقته بالبصمة الوراثيةو  ن الناحية العلمية. تعريف الفراش م4

مها استخد اليتن األسس العلمية مع بيا ،الفراشبو  بالبصمة الوراثيةتوضيح عالقتها و  علميًّا. تعريف القيافة 5
مارسة و  هيعلالنيب صلي اهللا 

ُ
 . أخرىردها مرة و  لرفع التعارض الظاهري بني قبوله هلا مرة القيافةسلم مل

 القيافة؟ علىالبصمة الوراثية ينبغي تقدمي . ملاذا 6

 هاء.هل ميكن اعتبار البصمة الوراثية شاهد قبل اللعان؟ رؤية جديدة رمبا ختُدم الُفق. 7

 :: البصمة الوراثية يف قضايا اجلرميةاثالثً 

 ليس كدليل دامغ؟و  ملاذا يفضل استخدامها كقرينة ،علم اجلرميةو  . البصمة الوراثية8

  :للبحث * حتقيق اهلدف األول

 :دوره يف نقل الصفات الوراثيةو  السنة عن احلمض النوويو  إثبات حديث القرآن

عجز: * 
ُ
 النص امل

ُمثَّ  َصوَّْرنَاُكمْ (َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ  ،آل عمران 6يف األرحام َكْيَف َيَشاُء)  ُيَصوِّرُُكمْ : (ُهَو الَِّذي . آيات التصوير1
(اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ  ،غافر 64) ُصَورَُكمْ فََأْحَسَن  َوَصوَّرَُكمْ ( ،األعراف 11قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم)

 اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري. َخَلَق السََّماَواتِ و  ِمْنُكْم ُمْؤِمنٌ و  (ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفرٌ  ،احلشر 24)اْلُمَصوِّرُ 
 8، 7 َما َشاَء رَكََّبَك)ُصورٍَة (يف َأيِّ  ،التغابن 3، 2 إِلَْيِه اْلَمِصُري)و  ُصَورَُكمْ فََأْحَسَن  َصوَّرَُكمْ و  األرض بِاحلَْقِّ و 

 االنفطار. 

 رهابصو  مسعها خلقو  فصورهان ليله بعث اهللا إليها ملكا و أربعو  إذا مر بالنطفة اثنتان( . أحاديث التصوير:2
 ) رواه مسلم.يكتب امللكو  ربك ما يشاء يا مث قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضعظامهحلمها و  جلدهاو 
 أخرىزاد يف رواية و  ،لممس رواه ؛)بصرهو  شق مسعهو  صورهو  خلقهجهي للذي و  سجد(و
 جهي للَّذي خَلقهو  جاءت هذه الزيادة يف صحيح ابن حبان (سَجدو  )صورَه فأحسن وصوَّره(
 ،النسائيو  رواه أبو داود ؛)صورتَهُ  فأحَسنَ  صوَّرَهُ و  جهي للَّذي خلَقهُ و  (سجدَ و ،)ُصورَه فأحَسن صوَّرهو 
 صححه األلباين.و 

عصب منها فإذا كان يوم و  لنسمة فجامع الرجل املرأة طار ماؤه يف كل عرق(إذا أراد اهللا جل ذكره أن خيلق او 
 ،ما شاء ركبك") رواه الطرباينصورة بني آدم مث قرأ "يف أي و  جل له كل عرق بينهو  السابع أحضر اهللا عز

 صححه األلباين.و 
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 احلقيقة العلمية: * 

كل خلية حتتوى على صورة للكائن و  منها اإلنسان،و  حدة بناء الكائنات احليةو  ة هيأن اخللي حديثًامن املعلوم 
 لكل صفات الكائن احلي املرئية ) الذي حيمل الشفرة الوراثيةDNAاحلي تعرف باسم احلمض النووي (دنا = 

أو صورة متناهية يف الصغر بداخل  كأن اهللا قد جعل للكائن احلي متثاًال و  العقل)،و  الطولو  غري املرئية (كاللونو 
لكنه إذا فُرَِد يزيد طوله على املرتين و  احد على املليون من املليمرت املكعبو  ة يف حيز ال يزيد عننواة اخللي
  .)1(صورة 

 

 

 

 

 

 )تركيب احلمض النوويو  شكل: 2(صوره     احلمض النووي بداخل اخللية)و  شكل الكروموسوم :1صورة (

 

 
 

ات هو بدوره حيمل اجلينات املسؤولة عن الصفو  لتفني حول بعضهمامُ  حلزونينياحلمض النووي من يتكون و 
اليت و  (Nucleotides)كل جني يرتكب من تتابع معني من القواعد األمينية و  الوراثية اخلاصة بكل إنسان.

القواعد املوجودة على  يث إن) حبC =ي(سو )T =(يتو )G =ي(جو )A (ايه=يهو  تنحصر يف أربعة أنواع
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ميثل صورة  احللزونينيواعد املوجودة على احللزون اآلخر كما لو كان أحد تكون مكمله للق احللزونينيأحد 

 ).2(صوره ) ي) مكمله ل(سيالقاعدة (جو  )يث تكون القاعدة (ايه) مكمله ل(يتاحللزون اآلخر يف املرآة حب
 يف بعض مراحل انقسام اخللية جند احلمض النووي الذي ميثل صورة كاملة للجسد قد ظهر مقسما إىل ستةو 
إال يف   (X)كس إاليت يشبه كل منها حرف و  موسوماتأربعني جسيم صبغي تعرف باسم الصبغيات أو الكرو و 

عشرين زوجا، كل منها و  مرتبه يف أزواج عددها ثالثة يهو  ،(Y) ياو  وموسوم الذكورة الذي يشبه حرفكر 
خيطني متصلني بنقطه  يتكون كل كروموسوم منو  .)3(صورة خمتلف يف الرتكيب اجليين و  متماثل يف الشكل

 .(centromere) مركزية تعرف بالسينرتومري

 
 شكل الكروموسومات البشرية) :3صورة (

 

  منها اإلنسان تنقسم إىل نوعني:و  أن خاليا الكائنات احلية اليت تتكاثر باألمشاج أيًضامن املعلوم و 

ظائف اجلسد و  يعهي تقوم جبمو  ،املبيضو  كل أعضاء اجلسد ما عدا اخلصية  توجد يف :اخلاليا اجلسدية. 1
الذي حيدث فيه نسخ (أو تصوير) للحمض و  الل االنقسام امليتوزيكثري منها يتجدد من خو  ماعدا التكاثر،

 النووي للخلية كما هو لتتكون خليتني كل منهما صورة طبق األصل من اخللية األم.

األنثوية من خالل االنقسام و  األمشاج الذكريةإنتاج  تهاظيفو  املبيض،و  توجد يف اخلصية :اخلاليا اجلنسية. 2
راثيا عن و  امليوزي الذي يؤدى إىل حتسني الصفات الوراثية يف األبناء، فتكون اخلاليا الناجتة من االنقسام خمتلفة

دخل ت أنقبل و  .)4صورة ( )= الكيازما ذلك عن طريق عملية التصالب (العبورو  ،لآلباء اخلاليا اجلنسية
 اخلاليا اجلن

ُ
يف تنقسم ميتوزيا من أجل زيادة عدد اخلاليا اجلنسية  افإ�حسن للنسل سية يف االنقسام امليوزي امل

 . )5صورة ( فيه تكون اخللية اجلنسية الناجتة مماثلة لألصلو  ،تكوين خمزون للمستقبلو  األصالب
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، يكروموسوم فرد  46 يرتكب من محض نووي كامل (صورة كاملة للجسد)األمشاج هبا  إالكافة خاليا البشر 

بعد  .يكروموسوم فرد  23 يرتكب منو  نصف احلمض النووي (نصف صورة للجسد) فبهااألمشاج أما خاليا 
راثية  و  التلقيح تلتقي األمشاج اليت حتمل نصف املادة الوراثية يف الرحم لتتكون النطفة األمشاج اليت حتمل شفرة

ن يبحث عن يقول ملذا و  ،)6(صورة خر من األنثى آلاو  ذكرمن ال أحد نصفيها ،كاملة (صورة كاملة) للذرية
مع مالحظة أن . الوراثيةاألبناء اآلخر من صفات نصف الأحبث عن  أي)، أحبث عن النصف اآلخرزوجة (

 composite DNA = compositeاحلمض النووي للذرية يف النطفة األمشاج ميكن تسميته بالصورة املركبة (

image(صف و  فالصورة املركبة هي أدق ،اآلخر من األمو  ن نصفني أحدمها من األبيرتكب م ه؛ ألن؛
عن تصوير الذرية  مسؤولةيف النطفة األمشاج  املركبةالصورة و  .)6(صورة للحمض النووي يف النطفة األمشاج 

كقالب يعمل   النطفةفكأن متثال الشفرة يف  ،خللق الربوتني املماثل هبايف األرحام من خالل تصوير كل جني 
  ه يف األرحام.يعللصب الذرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )امليوزي (تصوير حتسيينو  امليتوزي (تصوير مماثل لألصل) مثال بسيط يوضح الفرق بني االنقسام

كان   إذا خصوًصاو  كبريًا وقًتا ذلك يستهلك فإنإذا أردنا صناعة عدد ضخم من كيكة ذات شكل معني 
أيا كان  هل حيث نقوم بصناعة الكيكة األوىلاألمر أس أصبحلقوالب لكن مع اخرتاع او  ،شكل الكيكة معقد

نقوم بصب العجني يف هذا القالب بعدد املرات اليت حنتاجها و  شكلها مث نقوم بعمل قالب هلذا الشكل
حيث يعمل احلمض النووي   ؛فكرة االنقسام امليتوزي ههذو  ،كيكة شبيهة باألويل  علىفنحصل يف كل مرة 

 اإلنسانلو كان هذا النوع هو املستخدم يف التكاثر اجلنسي يف و  ،خاليا مماثلة لألصل هعليكقالب تصب 

النوويالصورة المركبة للحمض  :6صورة   االنقسام المیتوزي: 5صورة  االنقسام المیوزي: 4صورة  
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أردنا أن نغري يف شكل الكيكات الناجتة فكل  إذا. أما )7(صورة  صورة مماثلة من األصل اإلنسانلكانت ذرية 

هذا هو االنقسام و  ،نا أن نفعله أن نغري يف شكل القالب لنجد أن الصورة قد اختلفت عن األصليعلما 
يف تغري قالب الذرية (احلمض النووي) عملية التصالب اليت امليوزي الذي حيدث به حتسني للنسل من خالل 

 .)8(صورة بالتايل يعطي نسل جديد يف الصفات الوراثية و  ليختلف عن احلمض النووي لآلباءاألمشاج 

 

 

 

 

 

 )امليوزي=  إنتاج ذرية خمتلفة عن األصل: 8ورة (ص = ميتوزي) قالب لصب صورة مماثلة لألصل: 7(صورة 

 : إنتاج ذرية خمتلفة عن األصل = امليوزي)8: قالب لصب صورة مماثلة لألصل = ميتوزي) (صورة 7(صورة 
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 :السنةو  البحث عن ُمسمي احلمض النووي يف القرآن

لكن و  اللغات،و   الزمانبتغري هالسنة ال نبحث عن االسم لتغري و  القرآن يفحني نبحث عن احلمض النووي 
راثية متثل صورة طبق و  حيمل شفرةو  كفيلم قابل لالستنساخأنه يعمل  من أمهها و  ،نبحث عن الصفات الثابتة
{َوَلَقْد األبناء و  صل بني اآلباءو  نووي متثل حلقةالنطفة اليت حتمل احلمض الو  .ياألصل أو متثال للكائن احل

 )َجَعْلَناهُ ( يفاملؤمنون، اهلاء  12،13 نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر مَِّكٍني} َجَعْلَناهُ ُمثَّ  ن ِطٍني.َخَلْقَنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍة مِّ 
عني مع بال ىر تُ تكاد علمي دقيق، فكيف تتساوى نطفة ال  هذا إعجاز يفو  عائدة على اإلنسان بكل صفاته،

النطفة صورة  جد بو  لكن العلمو  ل)،مندي يفيتلف و  فيلحجم إنسان يرتكب من باليني اخلاليا، فكأننا نقول (
أحد معانيه هو  يفملا كان اجلعل و  احلمض النووي (اإلنسان اجليين أو صورة اإلنسان).مساها  لإلنسانكاملة 

األصالب  يفحتول اإلنسان األول إىل نطفة بآلية معينة حدثت  أي ،الصريورة (حتول من صورة إىل صورة)
 . )9(صورة  اخلاليا اجلنسية لآلباء تصوير نطفة الذرية منو  حيث مت خلق

 
 
 
 

 )النطفةاألبناء عرب  إىلتوريث الصفات الوراثية من اآلباء و  التصوير :9صورة (

 

 نسخالعلم حني يفسر آلية انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إىل األبناء عرب النطفة يقول بأنه حيدث و 
األرحام  يفاألنثوية اليت تتحد و  ض لتتكون األمشاج الذكريةاملبيو  اخلاليا اجلنسية للخصية يفللحمض النووي 

النطفة األمشاج لتتكون منه أعضاء اجلنني  يفللحمض النووي املوجود  نسخلتعطى النطفة األمشاج، مث حيدث 
هي كلمة و  (Copy = Transcript)النسخ السنة جند كلمة أخرى أدق من كلمة و  القرآن يفالرحم. أما  يف

 لذا جيب إثبات أن أحد مقاصد التصوير يف القرآنو  اعتبار أن احلمض النووي صورة للجسد. ىعل، التصوير
البد من و  ) عرب النطفة،الصورة) إىل األبناء (األصلصف انتقال الصفات الوراثية من اآلباء (و  السنة هوو 

 فآدم ،)نأخذ له صورة أي أن هناك أصلإثبات أن من معاين التصوير يف لغة العرب اإلجياد على صفة سابقة (
من هذه الصورة مت تصوير الذرية يف األصالب مث يف و  احلمض النووي هلما صورة،و  حواء كجسد مها األصلو 

السنة أدق من كلمة النسخ املستخدمة و  ة التصوير املستخدمة يف القرآنكما جيب أن نثبت أن كلم  ،األرحام
 يف لغة العلم احلديث.
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 السنة بانتقال الصفات الوراثية عرب احلمض النووي يف األمشاج:و   القرآنأدلة ارتباط التصوير يف* 

 

 سلم على أنه انتقال للصفات الوراثية)و  عليه. التصوير يف األرحام (فهمه النيب صلى اهللا 1

إذا سلم (و  عليه ، يفسره حديث النيب صلى اهللا}ْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف األَ ( يفمعىن التصوير 
 احلمهو  جلدهاو  بصرهاو  خلق مسعهاو  له بعث اهللا إليها ملكا فصورهاأربعني ليو  مر بالنطفة اثنتان

احلمض  بنسخصفه العلم و  هو ماو  ،من النطفة قبل خلق األعضاء تصويرهناك ف ،)......احلديثعظامهاو 
االختالفات بني البشر و  ،عليه الذريةتصب يعمل كقالب فهو  ،ترمجته إىل بروتينات األعضاءو  لنطفةلالنووي 
 الختالف القالب اخلاص بكل فرد. ترجع 

 الصورة: هيئة حاصلة للشيء عند إيقاعو  التصوير جعل الشيء على صورة،تفسريه ( يفقال اإلمام الرازي 

قال و  ،)ا مائلة إىل شكل أبويه؛ أل�؛أصله من صاره يصوره إذا أماله، فهي صورة؛و  التأليف بني أجزائه،
ا الشيء عليهالصورة: هيئة يكون و  ا،عليهعلى صورة مل يكن  التصوير: جعل الشيءتفسريه ( يفلوسي آلا

التصوير يف الرحم هو إجياد املادة اليت سيوجد منها اإلنسان على هيئة (ه تفسري  يف يقال الشعراو و  ،)بالتأليف
األلسنة َيُدل و  هذا االختالف يف األلوانو  ،أللواناو  األشكال يفو  ،األنوثةو  الذكورة يفختتلف نوعيتها  خاصة

صانع إذا أردت أن يصنع لك   فأي، فكل مولود يصنعه اهللا بقدرة ذاتية. احدو  على أ�ا ليست من إنتاج قالب
). هذا احد بقالبه اخلاص........ انتهى بتصرفو  يكرره، لكن يف اخللق البشري كلو  ايصنع قالبً  ،مثال اكوبً 

يتم تصويره و  ،األرحام يفتصوير الذرية منه  الذيو  لنطفةل يهو احلمض النوو  يالشعراو  إليهأشار  الذيالقالب 
 ه؛ ألن؛،)صوريتأنت و  أنا صورتك ،مينأنت و  أنا منكلو قدر اهللا أن ينطق لقال (و  ،األصالب يفمن اآلباء 
خيرج من  اإلنسانو  ،ا اجلنسيةلخاليل النوويمتثل صورة من احلمض  اليتعلى هيئة األمشاج  اإلنسانخيرج من 

 النطفة. يف النوويصورة احلمض  فاإلنسان ،لنطفة األمشاجل ياحلمض النوو 

 

 (يف أي صورة ما شاء ركبك). معىن الصورة املركبة يف قول اهللا. 2

 جل إذا أراد اهللاسلم (و  عليه)، يفسره حديث النيب صلى اهللا أي صورة ما شاء ركبك يفمعىن الصورة املركبة (
عصب منها فإذا كان يوم السابع أحضر اهللا و  ذكره أن خيلق النسمة فجامع الرجل املرأة طار ماؤه يف كل عرق

)، فالنيب مل يقل أن الصورة هنا هي يف أي صورة ما شاء ركبك :بني آدم مث قرأو  جل له كل عرق بينهو  عز
ذلك من و  ،ا منه تقدير صفاته الوراثيةالنطفة أي م يفلكن شرح كيفية تركيب صورة اإلنسان و  الشكل اخلارجي
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فإذا  ،هو أمشاجهاو  املرأة يفهو كناية عن ما منه النسب و  عصب من املرأةو  كل عرق  يفماء الرجل الذي يطري 

 السالم. عليهأمه حىت آدم و  شبه اجلنني ألقاربه من لدن أبيهو  لنطفة كانت هي املسؤولة عن شكلتكونت ا
معىن ذلك و  كل مركب حيتاج إىل من يركبهالنقل (و  درء تعارض العقل يفابن تيمية التفسري ما قاله يؤكد هذا و 

كانت متفرقة فاجتمعت    أجزاءمن  شيءقال الرتكيب يراد به تركيب و  شيء متفرق فركبه مركب.أنه كان هناك 
هذا و  يف موضعهكما يقال ركب الباب   باآلخرقد يراد باملركب ما ال ميتزج فيه احد االثنني و  .األدويةكرتكيب 

مل  اإلنسانمعلوم أن و  .)يف أي صورة ما شاء ركبك(قد قال تعاىل و  هو املشهورو  األولالرتكيب اخص من 
كان متفرقا فركبه   الذيلكن و  ،ن نطفة مث من علقة مث من مضغةبل خلقه اهللا م ،تتفرق أعضائه قط فاجتمعت

 ). مشاج....انتهىالنطفة األ يفمجعها اهللا ببعضها  اليتاهللا هو األمشاج 

 
 :التصوير للذرية (السلف كانوا يفهمون أن التصوير هو انتقال الصفات الوراثية)و  اخللق آلدم. 3

 )، فمنهم من قال أن اخللقَوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدمَ ( يفاختلف املفسرون 
 اهللا خلق آدمأن م عليهفات و  ،مل يتزوج حواء إال بعد السجودآدم  حيث إنليس للذرية و  طالتصوير آلدم فقو 
 يفأن اإلنسان خيلق و  ،املبيض)و  ة عن خلق أمشاج الذرية (اخلصيةفيهما اخلاليا اجلنسية املسؤولو  حواءو 

 اء َداِفٍق. َخيْرُُج ِمن بـَْنيِ الصُّْلبِ فـَْلَينظُِر اإلنسان ِممَّ ُخِلَق. ُخِلَق ِمن مَّ { األرحام يفاألصالب قبل أن خيلق 
التصوير و  أن اخللق آلدمدة إىل وقًتا منهم ابن عباسو  من السلف لذا ذهب كثريو  ،7،6،5}الطارق التـَّرَاِئبِ و 

مث صورنا  ،حواءو  قال بعض العلماء أي أن اهللا خلقنا خبلق آدمو  ،)خلقناكم مث صورناكمللذرية يف قول اهللا (
ال و  حواء، فبدون احلمض النووي القابل للنسخ (التصوير) يف اخلاليا اجلنسية مل تكن أمشاجو  بتصوير آدم

أصحها ما و  كل هذه األقوال حمتمل(قد أبدع القرطيب يف تفسريه حني مجع بني هذه األقوال فقال و  ذرية.
َها َزْوَجَها{و يعين آدم} َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلنسان ِمن ُسالَلٍة مِّن ِطنيٍ يعضده التنزيل قال تعاىل { } حواء َخَلَق ِمنـْ

فيكون  صوروا يف األرحام.و  } أي جعلنا ذريته نطفا خلقوا يف أصالب اآلباءُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ {
 مخلقكم منهما خبلق األمشاج اليت حتمل التقدير خللقكو  حواءو  خلقكم أيها الناس بآدم معىن اآلية، بدأ اهللا

َوَلَقْد تفسريه ( يف يقال الشعراو  حديثًاو  .)ى....انتهتصويركم يف األرحام مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدمو 
مؤشرات على  أيًضاالعلم احلديث يعطينا و  يف خلق آدم، اطمر اهللا اخللق مجيعً ( أي ،)َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكمْ 

كذلك احليوان املنوي توجد فيه كل صفات و  ومات الثمرة،يكتشفون فيها كل مقو  ذلك، حني يأتون ببذرة
قد نزل و  ت من ميكروب أبيك،نأفلذلك فقانون الوراثة يقول أن حياة كل منا تتسلسل عن آخر، و  اإلنسان.

فكلنا  عليهو  ،اآلن فيه جزئ من لدن آدم إنسانعلى ذلك فكل و  والدك جاء من ميكروب جده،و  ،الدكو  من
 َأْشَهَدُهْم َعَلىو  يـَّتَـُهمْ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِين َءاَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّ ات آدم، قال تعاىل (كنا مطمورين يف جزيئ
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كل ذلك يف و  ،التصوير أوًال و  هكذا كان اخللق أوًال و  فاهللا أخرجنا من ظهر آدم، ،172) األعراف: أَنُفِسِهمْ 

  )............انتهى بتصرفاخياطبنا مجيعً خاطب ذريته فكأنه و  ترتيب طبيعي، فإذا خاطب آدم

فالتصوير خيص انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إىل  ،صورنا بتصويرهو  آلدم احلاصل أن اهللا خلقنا خبلقه
 وصف احلمض النووي للذرية بالصورة املركبة. و  حواء بالصورة،و  وصف احلمض النووي آلدمو  بناء،األ

 

 :يالكائن احلو  صف العالقة بني احلمض النوويو و  بلفظة التصوير يف لغة العر . 4

جند أن لغة  ،لسان العربو  معجم لغة الفقهاءو  معاجم اللغة العربية كمعجم مقاييس اللغة إىلبعد الرجوع 
 الكائن احلي لألسباب اآلتية: و  التصوير على العالقة بني احلمض النوويو  صف الصورةو  العرب جتيز لنا إطالق

: فأصل اشتقاق كلمة الصورة من صاره إىل كذا إذا أماله، فالصورة تكون املشاكلةو   املشاهبةالتصوير يعىن. 1
الكائن احلي، و  صف العالقة بني احلمض النوويو  يفهذا املعين أساسي و  ،هيئة األصل املصّورو  مائلة إىل شبه

 ه من الكائنات (بصمةالذي يعترب صورة خاصة متيزه عن غري و  إذ أن لكل كائن احلمض النووي اخلاص به
 راثية). و 

شكال أو و  حيز الواقع): يقال صوره، إذا جعل له صورة يف(إجياد شيء  التشكيلو  التصوير يعىن التخطيط. 2
الكائن احلي، فاحلمض النووي يرتكب و  العالقة بني احلمض النووي يفأساسي  أيًضاهذا املعين و  ،نقشا معينا

تشكيل معني خيتلف من كائن إىل و  كل الكائنات احلية، إال أن هلا ختطيط يفمن عدة مركبات كيميائية ثابتة 
فيكون لكل خملوق من  التشكيل،و  آخر، حبيث ال جند كائنني هلما نفس احلمض النووي من حيث التخطيط
 ه؛ ألن؛لذا يطلق على اهللا املصورو  خملوقات اهللا محض نووي خاص كما أن لكل خملوق صورة شكلية خاصة،

رتبها فَأعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز هبا على كثرهتا، أي هو و  َصوَّر مجيع املوجودات هو الذي
 الذي صنع هذه الصور بعد أن اخرتعها. 

املشاكلة، فال شك يف و  عن املشاهبةأبًدا  التشكيل ال ينفكو  و ينبغي االنتباه إىل أن التصوير مبعىن التخطيط
العلم (اخرتاع)، يدل على مشاهبة و  وجود يف الواقع أو متصور يف العقلأن عمل صورة لشيء ما سواء أكان م

الصورة: هيئة حاصلة و  التصوير جعل الشيء على صورة،( لذا قال الرازي يف تفسريهو  الصورة.و  بني األصل
 ا مائلة إىل شكل؛ أل�؛فهي صورةأصله من صاره يصوره إذا أماله، و  التأليف بني أجزائه، للشيء عند إيقاع

ا عليهالصورة: هيئة يكون و  ا،عليهعلى صورة مل يكن  األلوسي يف تفسريه (التصوير جعل الشيء قالو  ،)أبويه
 الشيء بالتأليف).
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 :صف انتقال الصفات الوراثية عرب احلمض النوويو  دقة كلمة التصوير عن كلمة النسخ يف. 5

دمة يف اللغة االجنليزية لوصف انتقال املستخ (Copy = Transcript)كلمة التصوير أدق من كلمة النسخ 
 أي املساواة ،النسخ يقتضي النقل احلريف بدون تغيري ؛ ألن،الصفات الوراثية من اآلباء إىل األبناء عرب األمشاج

 ، أي ننسخ ما تكتبه احلفظة بال29}اجلاثية إِنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ منه قول اهللا {و  ،أو التكرار
اليت جاءت صورة  ياستنساخ النعجة دوللمنه و  ،تغيري، فالنسخ يدل على أنه ال يوجد هناك حتسني يف النسل

ا من اآلباء يف الصفات الوراثية، مل يستخدم اهللا كلمة النسخ ألن األبناء ليسوا ُنسخً و  ،طبق األصل من أمها
لمة التصوير أو (التمثيل) يف لغة العرب تدل فك ،هو التصويرو  استخدم األدقو  مع إجياد الذرية لعدم دقتها،

 على معنيني ُيكمل أحُدمها اآلخر يف إنشاء الذرية يف األصالب:

هذا هو الذي حيدث يف االنقسام و  األصل،و  يدل على التماثل الكامل بني الصورة فاملعىن األول للتصوير
خليتني (الصورة) تكون  إىلية اجلنسية تنقسم املبيض، فاخللو  امليتوزي ملضاعفة عدد اخلاليا اجلنسية يف اخلصية
فيدل على احتمالية حدوث تغيري يف  أما املعىن الثاين للتصويرصورة طبق األصل من اخللية اجلنسية (األصل). 

كما حيدث لصورة اإلنسان يف املرآة أو يف الصور   ،لو كان هذا التغيري يف االجتاه فقطو  الصورة عن األصل حىت
هذا التغيري يف الصورة عن األصل هو الذي حيدث يف االنقسام امليوزي أثناء تكوين األمشاج من و  الفوتوغرافية،

اخلاليا اجلنسية يف اخلصية أو املبيض، فاألمشاج (الصورة) ال تكون صورة طبق األصل من اخللية اجلنسية 
 راثي).و  نييف الصفات الوراثية (التحسو  لكن ختتلف عنها يف عدد الكروموسوماتو  ،(األصل)

فكلمة التصوير مأخوذة من املماثلة أو  ،استعمال التصوير (التمثيل) هبذين املعنيني معروف يف لغة العربو 
ماثَلُة قد تكون على اإلطالق، فإذا قلت هذا الشيء مثل هذا الشيء فمعناه أنّه َيُسدُّ َمَسدَّهو  ،املشاهبة

ُ
إذا و  ،امل

طابقة األصل فيكون مبعىن يف ِجهٍة دوَن ِجهٍة. فالتصوير قد يراد به مفهو ُمساٍو له  كذا يفقيل: هو مثُله 
خيتلف معه يف و  فيتفق معه يف شيء ،ف عن األصلالتساوي، كما أن التصوير قد يراد به االختالو  النسخ

 ؛ ألنال يستطيع أن يقول هذه نسخيت (ملاذا)؟و  ورته يف املرآة يقول هذه صوريتأشياء. فالذي ينظر إىل ص
ه لدو  الذي ينظر إىل أيًضاو  الشمال تصري ميني.و  اه، فاليد اليمني تصري مشالرته يف املرآة خمتلفة عنه يف االجتصو 

ذلك لوقوع حتسني يف و  يقول أنه نسخة منه أو من أمه، ال يستطيع أنو  ،أو من أمه مينيقول هو صورة 
إذا حبثنا يف االجنليزية عن كلمة مساوية و  أمه بقليل أو بكثري.و  د الوراثية حبيث خيتلف عن أبيهصفات الول

 حبيث تشري إىل إجياد صورة لشيء ما (Copy = Transcript)للتصوير تكون أفضل من كلمة النسخ 
كما تشري إىل املماثلة الكاملة أو اجلزئية بني شيئني كما أ�ا تعىن التمثيل لشيء برمز كأنك تنظر   ،بالتصوير

 جنليزية:إلتعىن يف او  مجتها التصوير،تر و  (Image)إليه، فسنجد كلمة 

a. Creating a film by scanning or photographing an object 
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 حتويله إىل جمموعة من النقاط. و  س أو التصوير الفوتوغرايف لشيءبالتفر  فيلموهذه اجلملة تعىن إنشاء 

b. to symbolize and to present a lifelike image of something 
 تعىن التمثيل لشيء برمز كأنك تنظر إليهوهذه اجلملة 

c. one that closely or exactly resembles another 
 وهذه اجلملة تعىن املماثلة الكاملة أو اجلزئية بني شيئني
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)االنقسام المیتوزي: 10(صورة    

 

 

 )امليتوزيو  امليوزي(األمشاج من اخلاليا اجلنسية  تصويرو  السنة خللقو  وصف القرآن

 (Oogonium)املبيض و  (Spermatogonium) يف اخلصية نسيةاألمشاج من اخلاليا اجلتصوير و  يتم خلق
االنقسام امليوزي (التصوير التحسيين = حتسني و  ،توزي (التصوير املماثل لألصل)على مرحلتني: االنقسام املي

 النسل). 

 

 (التصوير املماثل لألصل)=  صف االنقسام امليتوزىو  .1

تكوين و  املبيضو  يةعدد اخلاليا اجلنسية يف اخلصاهلدف منه زيادة 
خمزون للمستقبل باإلضافة إىل تكوين اخلاليا املشيجية األولية 

حيدث تضاعف  هفيو  املسؤولة عن إنتاج األمشاج فيما بعد.
(تصوير) لكل كروموسوم يف اخللية اجلنسية إىل كروموسومني 

مث تنقسم  ،92إىل كروموسوم   46حبيث تتضاعف  ،متماثلني
كل منهما بو  ،اخللية األم (صورة طبق األصل)مع و  بعضهما البعضتني متماثلتني مع اخللية اجلنسية إىل خلي

 . )10(صورة  كروموسوم  46

 

 )11(صورة  آلية تصوير (نسخ أو تضاعف) احلمض النووي* 

اليت  ينبغي توفر كميات كافية من النيوكليوتيدات األربعة ،حىت حيدث تصوير (تضاعف) جلزيء احلمض النووي
 بعض اإلنزمياتو  )،DNAباإلضافة إىل إنزمي التضاعف (إنزمي بلمرة  ،)A، G، C، Tتركيبة (تدخل يف 

تنفصل سلسلتا جزيء احلمض النووي بعضها  الربوتينات األخرى الالزمة إلمتام العملية على املراحل اآلتية:و 
يقوم بوضع و  يرتبط إنزمي التضاعف بالسلسلة األحادية،مث  عن بعض، فتتحول إىل سالسل أحادية.

 ،Aمقابل نيوكليوتيد  Tضع نيوكليوتيد و  النيوكليوتيدات الواحدة تلو األخرى بشكل متمم حبيث يتم
تستمر هذه العملية بتحرك إنزمي التضاعف من نقطة البدء حىت �اية و  ،Cمقابل نيوكليوتيد  Gنيوكليوتيد و 

 ي، حيتوي كل منهما على سلسلة قدميةينتج من هذه العملية جزيئان كامالن من احلمض النوو و  السلسلة.
 اجلزيئان اجلديدان ميثالن صورة طبق األصل من القدمي.و  ،أخرى جديدةو 

 

 الصورة
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 )آلية تصوير أو نسخ احلمض النووي: 11(صورة 

 

 السنةو  يف القرآن (Mitosis)وصف االنقسام امليتوزي 

عدد  يف الزيادةو  لوصف االجياد اخللق :آلتيةالكلمات ا إىلالسنة حنتاج و  آنالقر  يف* لوصف هذا االنقسام 
اخلاليا  إىلاألم املادة الوراثية يف اخللية لوصف نسخ  التصويرو  ،)خليتني إىل(خلية جنسية تتحول اخلاليا 

من بني ) لوصف الز مث(العطف حرف و  ،مماثلة الصورة لألصل)= تصوير بدون حتسني (اجلديدة بصورة مماثلة 
ما يسمى  يفالنسخ (التصوير) حىت تدخل و  اخللية ال تستطيع االنقسام حيث إن ،اخيبالرت التصوير و  اخللق

يف حدث التصوير و  أن اخللق علىأخريا يكون سياق النص دال و  ،)لالنقسام (التزود بالزاد اإلعدادمبرحلة 
 األصالب أثناء تكون األمشاج.

 
 

 

  

 

  (َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم): يفم حرف العطف مث استخداو  التصوير علىلتقدمي اخللق الداللة العلمية * 

 

ْرنَاُكمْ  ثُمَّ  َخلَْقنَاُكمْ (َولَقَْد : قول هللا فيتجتمع ھذه المواصفات  *  .األعراف 11ثُمَّ قُْلنَا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم)  َصوَّ

التصویر , ولھذا قال السلف الخلق آلدم وصالباأل آدم من حواء أي فيقبل زواج ھذا النوع من التصویر حدث و *

 للذریة, ألن بھ إیجاد أمشاج الذریة في األصالب.

ھ�و م�ا ح�دث م�ن أج�ل إنش�اء التش�كیل, وو حم�ض الن�ووي, فھ�ي بمعن�ى التخط�یطكلمة التصویر كافیة لوص�ف تض�اعف ال
 بالفعل النسخ المنتجة تمثل صورة مماثلة لألصل. ي, كما أنھا تدل على المشابھة, ووونسخة جدیدة من الحمض الن
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 (M)أو فرتة اخللق  اخللية انقسام مرحلة :) 15(صورة مرحلتني  إىل ياالنقسام امليتوز  يفتنقسم دورة اخللية 

أو الفرتة  ، = Interphaseالبينية املرحلةو  ،كل منهما متاثل اخللية األم خليتان إىل للخليةحيدث فيها انقسام و 
 ،قبل االنقسام التايل فرتة الرتاخيأو  "G1"تعرف باسم  األوىل:تقسم إىل ثالث فرتات: و  بني كل انقسامني

ختزين عددا من املواد  إىل باإلضافةتعترب فرتة منو و  ، "S" فرتة الرتكيب أو النسخقبل و  هي بعد االنقسامو 
فرتة  الثانية:. فتحدد ما إذا كانت اخللية سوف تنقسم أم ال ،تنشط أو متنع فرتة الرتكيب اليتالكيميائية 

تصوير (نسخ) كل  حيث حيدث  ،يفيها حتدث مضاعفة للحمض النوو و  "S" (التصوير)الرتكيب أو النسخ 
يظل  G1 من املهم أن ندرك أن احلمض النووي يف املرحلةو  .كروموسوم مماثل له  يليعط اخللية يفكروموسوم 
تقع بني و  "G2" الفرتة الثالثة:. G1 فال حيدث تصوير يف املرحلة(M) خرج هبا من فرتة اخللق اليتعلى احلالة 

 انقسام يفهلا أمهية  اليتيتم فيها تشكيل اخليوط املغزلية و  االنقسامقبل بداية و  "S" أو النسخفرتة الرتكيب 
 التصويرو  (M)فرتة تراخى بني اخللق  فهيال حيدث فيها خلق أو تصوير  (G1)أن الفرتة مما سبق يتبني  .اخللية
"S"  علىتقدمي اخللق و  .)12(صورة التصويرو  بني فرتيت اخللق هااهللا استخدم (مث) للتعبري عن فإنهلذا و 

لذا قال البعض أن الواو و  ،حواء قبل تصوير أمشاج الذريةو  ن اخللية اجلنسية ُخلقت يف آدمأ التصوير إشارة إىل
 تصوير آدم.و  جدنا إال بإجيادو  فما ،اخللق أي ابتداء ،و االبتداءاو  يف (ولقد خلقناكم) هي

 

 

 

أن اهللا قال للمالئكة (اسجدوا  املماثلةلقد خلقناكم مث صورناكم)، جاء مبعىن أن التصوير يف (و  علىومما يدل 
 ،ية مماثلةلتعطي خاليا مشيج يعترب استنساخ للخلية اجلنسية ي، فامليتوز  آدم)مل يقل (اسجدوا لبىنو  آلدم)

 صاحب اخللية، أي أن الذرية إالال يعطى  امليوزيأن استنساخ هذه اخلاليا املشيجية قبل مرحلة  معلومو 
هنا تتجلى عبقرية و  ،لذا كان األمر بالسجود آلدم فقطو  ،راثيو  قبل السجود كتقديريف صلب آدم جدت و 

 اليتاألصالب خبلق األمشاج  يفالذرية منهما  خلقو  حواءو  بدأ اهللا خلقكم أيها الناس بآدم( حني قال القرطيب
فاهللا ابتدأ خلقنا خبلق ). ى....انتهاألرحام مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم يفتصويركم و  حتمل التقدير خللقكم

 ناال يصح تصوير و  صلب آدم يفنسية اجلاليا اخلخبلق  إالآدم مث ابتدأ تصويرنا بتصوير آدم، فال يصح خلقنا 
 اجلنسية.و  اجلسدية هخاليا يفآلدم  النووير احلمض يصو بعد ت إال

 

  

ی�ا مش��یجیة أولی��ة لھ��ا الق��درة خال
عل��������ى إنت��������اج الذری��������ة إال أن 

ال آدم، استنس�������اخھا ال یعط�������ى إ
طب���ق األص���ل م���ن  ألنھ���ا ص���ورة

 الخلیة الجنسیة آلدم 

أول خلی��ة جنس��یة آدمی��ة بع��د 
قب���ل و أن خلقھ���ا هللا ف���ي آدم,

 أن تصور منھا أمشاج الذریة

 األعراف. 11  )(S) صورناكم (G1)ثم  (M) خلقناكملقد  و(
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)اإلنقسام المیوزي. 13(صورة   

 

 

  

 

 

 )يصف لالنقسام امليتوز و  وير هو أدقاخللق مث التص :12صورة (

 

=  (Meiosis)صف االنقسام االختزايل أو امليوزي و  ثانيا:
 التصوير التحسيين

 
 23( كروموسوم فردى  46إىل اختزال عدد  االنقسامهذا  ييؤد

فيه تنقسم و  ية اجلنسية إىل نصف العدد يف األمشاج،زوج) يف اخلل
كروموسوم فردى   23اخللية اجلنسية إىل خليتني كل منهما حتوى 

حيدث زواج مع تبادل لبعض اجلينات بني كل   االنقسامأثناء هذا و  تسمى اخللية املشيجية األولية.و  كامل
 ذا يعرف باسم التصالب (كيازما) أو العبورهو  كروموسومني من الكروموسومات الزوجية املتماثلة يف الشكل

يف صفات األمشاج اجلينية عن بعضها  اختالفإىل حتسني النسل حيث ينشأ عنه  ييؤدالذي و  ،)13صورة (
أي  ،ناتج هذا االنقسام خليتني خمتلفتني عن اخللية األمو  ء اآلباء.حبيث ال يشابه األبنا ،عن األصلو  ،البعض

    الصورة).و  (متاثل غري كامل بني األصل أنه نسخ غري مساوي لألصل

 

 السنةو  ) يف القرآنالتصوير التحسيينامليوزي ( االنقسامصف و  *

 

الزيادة يف عدد و  لوصف اإلجياد اخللق حنتاج إىل الكلمات اآلتية:السنة و  يف القرآن االنقساملوصف هذا 
اخلاليا  إىلاخللية األم ادة الوراثية يف امللوصف نسخ  التصويرو  ،احده تتحول إىل خليتني)و  (خليهاخلاليا 
 ،)التصاور بني الكروموسوماتتبادل اجلينات (و  التزاوج بني الكروموسوماتو  مع حدوث التصالب ،اجلديدة

 مع ،)العطف بالفاء( إىلفنحتاج  ،يف صور األبناءالفوري التحسني هو و  التصالبو  ناتج عملية التصويرو 
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 التبادل

المیل     التثاقلو التعانق      

أخريا يكون سياق النص و  .)الواوفنربط بينهما حبرف العطف ( باملصاحبةوير التصو  صف العالقة بني اخللقو 
 التصوير حدث يف األصالب أثناء تكون األمشاج.و  أن اخللق علىدال 

 

 

 

 

 

) وصوركم فأحسن صوركمفاآلية ( عليهو  ) التحسني،َأْحَسنَ وبالرجوع إىل لسان العرب جند أن من معاين (
األول  ،لسببنيحواء و  ال ختاطب آدمو  ال تشابه اآلباء، فاآلية ختاطب الذريةتصف حتسني صور الذرية حبيث 

الذرية من حلظة تقدير خلق أحدمها  علىإمنا الكفر يُقدر و  ،ما الكفر عند خلقهماعليهحواء مل يقدر و  أن آدم
خماطبة الذرية و  ما التحسني،عليهليسا بصورتني يدخل و  الذرية حواء مها أصلو  آدم ؛ ألنالثاينو  ،يف األصالب

فكأن اآلية جاءت لتخرب أن اهللا  ،آلباءاخلاليا اجلنسية لهو و  جود أصل يتم التصوير منهو  بالتصوير يقتضى
يف و  .م بصورته اليت قدرها له عند خلقه يف األصالبيعلم بكفر أحدكم أو إميانه منذ تقدير خلقه كما هو يعل

سلم جعل للوجه و  عليهنالحظ أن النيب صلى اهللا  )صوره فأحسن ُصورهُ و  جهي للذي خلقهو  سجد(حديث 
هو جينات و  جود أصل للوجه يصور منهو  الصورة تدل على ؛ ألنذلكو  ،احدةو  ليست صورةو  عدة صور

كل جني ميثل صورة جلزء   حيث إنو  ،لكن من عدة جيناتو  احدو  الوجه ال يصور من جنيو  ،ياحلمض النوو 
ه األحباث العلمية تهذا هو ما أكدو  ،احدةو  ليس صورةو  دة صورفبالتايل يكون للوجه ع ،معني من الوجه

احلمض النووي اليت حتكم طريقة  علىآلالف القطع  باإلضافةاألقل  علىاحلديثة من أن للوجه مخسة جينات 
آلية حدوث  أيًضالكن تصف و  كلمة التصوير يف اآلية ال تصف فقط نسخ الذرية من اآلباءو  .تشكل الوجه

فيقول العلماء عن خطوات  ،2004الكروموسومات بدقة مل يصل إليها العلم إال بعد عام التصالب بني 
 ):14(صورة التصالب 

 بني أطراف كل كروموسومني من الكروموسومات الزوجية املتماثلة يف الشكل امليل. 1

 بني كل كروموسومني من الكروموسومات الزوجية املتماثلة يف الشكل التعانق. 2

ا عليهض من أجزاء الكروموسومات املتعانقة ليتكون . تكثف بع3
 Slooped)قريبة الشبه من شلة اخليط  (loop = Knob)عقد 

skeins)  شبيهة بالرأس على عنقاملتصلة خبيط رفيع أو . 

ْؤِمنٌ و فَِمنُكْم َكافِرٌ  َخلَقَُكمْ {ھَُو الَِّذي قول هللا  مع فيھذه المواصفات تجت * ُ بَِما تَ و ِمنُكم مُّ ْعَملُوَن هللاَّ

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكمْ و األرض بِاْلَحقِّ و بَِصیٌر. َخلََق السََّماَواتِ   .  3, 2إِلَْیِھ اْلَمِصیُر}التغابنو َصوَّ

 ).فأحسن صورتھ صورهو خلقھجھي للذي و سجد( لآلیةالحدیث الصحیح الموافق  فيو

 )صوره فأحسن صورهو خلقھجھي للذي و (سجدحدیث  فيو
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هذا و  ،العقد على أطراف الكروموسومات املتعانقة (أو تثاقل الرأس على العنق إذا مالت جانبا) تثاقل. 4

ند أطراف الكروموسومات املتعانقة يؤدى إىل حدوث توتر عند العنق ال يزول إال حبدوث تشققات التثاقل ع
يتبعها دخول إنزمي قاطع يقطع أطراف الكروموسومات املتعانقة إىل قطع صغريه مع  (Cracks)عند العنق 

(صوره    عن األصل. تبادل القطع بني الكروموسومات املتعانقة لكي ينشأ تغيري يف صفات األمشاج اجلينية
 )خطوات التصالب = التصاور .14

 

ال توجد كلمه تصف أحداث عملية التصالب ككلمة (ُصَورَُكم) اليت تأخذ عدة معاين يف لغة العرب لغويا 
البشر. فالصورة مشتقه من  عليهصفا دقيقا ال يقدر و  صف آلية التصالبو  يكمل بعضها بعضا من أجل

َيلالصََّوُر بالتحريك: تاج العروس: (و  ما جنده يف معاجم اللغة العربية كلسان العربذلك و  هو امليلو  الصََّورُ 
َ
 امل

الرجُل َيُصور ُعنُـَقُه إىل الشيء إذا مال حنوه و  ِإمالة العنقخص بعضهم به و  : أَماله فمالاصاَر الشيَء َصْورً و 
صاَر الشَّْيَء و  .املائل العنق لثقل ِمحِْلهِ هو و  َوريف حديث عكرمة: َمحََلة الَعْرِش كلُّهم ُصوٌر هو مجع َأصْ و  بعنقه.

ِصْرُهّن: و  جههنو  ُصْرُهّن:قال بعُضهم:  يف التنزيل (َفُصْرُهنَّ إلَْيك)و  َفصََّله ُصورًَة ُصورَةً و  َقَطَعه: اَيُصورُه َصْورً 
 تعانقو  ميل جمموع هذه املعاين هو ملخص آلية التصالب الذي حيدث فيهو  ).َشقِّْقُهنّ و  َقطِّْعُهنّ 

مث التحسني بتبادل األجزاء  ،على بعض أجزائها لثقل احلمللبعض أجزاءها  تقطعو  تشققوموسومات مع للكر 
هو و  نالحظ هنا أن التصوير جاء باملعىن الثاين يف لغة العربو  املتقطعة بني الكروموسومات املتعانقة.

التصوير يف اللغة العربية قد يراد به  قا أنقد عرفنا سابو  ،وث تغيري يف الصورة عن األصل)حد( االختالف
 عن األصل. االختالفكما أنه قد يراد به   ،التساويو  مطابقة األصل فيكون مبعىن النسخ

 * حتقيق اهلدف الثاين للبحث: 

 السنةو  بار البصمة الوراثية يف القرآناُألسس العلمية الختوصف 

 

 البصمة الوراثية من الناحية العلمية* 

 ) أو املادة الوراثية املوجودة يف نواة مجيع خاليا الكائنات احلية،DNAلوراثية هي احلمض النووي (البصمة ا
كاللون جسدك صفاته الوراثية اخلاصة به (و  ا تعطى جسدي؛ أل�؛جتعلك خمتلًفا عن اآلخر،و  هي اليت جتعلينو 

  ظيفة كل خلية من خاليانا.و  حتددو  ،)أو الطول

حينما نشر د. "آليك جيفريز" عامل  1984راثية مميزة لكل فرد إال عام و  ي كبصمةعرف احلمض النوو مل يُ و 
تعيد نفسها يف تتابعات و  الوراثة جبامعة "ليسرت" بلندن حبثًا أوضح فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات،
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تتشابه بني اثنني إال يف ال ميكن أن و  مث اتضح له أن هذه التتابعات مميِّزة لكل فرد، ،عشوائية غري مفهومة

عرفت على أ�ا و  أطلق على هذه التتابعات اسم "البصمة الوراثية لإلنسان"،و  ،حاالت التوائم املتماثلة فقط
 سائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع احلمض النووي.و  "وسيلة من

تبني له أن األبناء حيملون و  البصمة،بدراسة على إحدى العائالت خيترب فيها توريث هذه  أيًضاقام د."آليك" 
هي مع و  )،كروموسوم  23النصف اآلخر من األب (و  )،كروموسوم  23خطوطًا مميزة جييء نصفها من األم (

تبني أنه ميكن فصل كروموسومات األم عن األب حبيث ميكن استخدام  و  من شخص آلخر.بساطتها ختتلف 
ذلك مبقارنة كروموسومات األب املفصولة و  ،)البنوة ينف إثبات أوكروموسومات األب يف اختبارات النسب (

كذا ميكن مقارنة كروموسومات األم و  ،من خاليا االبن بكروموسومات أي رجل ملعرفة ما إذا كان أبوه أم ال
  املفصولة من خاليا االبن بكروموسومات أي امرأة ملعرفة ما إذا كانت أمه أم ال.

 اللسان قد يكذب فإنلذا  ،أو ما شابه ذلك ،قطة دم صغرية؛ أو شعرةيكفي الختبار البصمة الوراثية نو 
 رائك.و  )" يستحيل أن تكذب أو أن تزال منDNAلكن بصمة الـ "(و  بصمة األصابع قد تزال بسهولة،و 

 

 ا البصمة الوراثية كاآليت:عليهاختصارا ميكن حتديد األسس العلمية اليت تقوم و  *

بصمة اجلسد (مطابقة للجسد هو صورة و  ،صفات الوراثية اخلاصة جبسدهال. لكل إنسان محض نووي حيمل 1
لبشرى ميلكون بالتايل فكل أفراد اجلنس او  ،باء إىل األبناء عرب األمشاجينتقل احلمض النووي من اآلو  ،)البشرى

 .ياحلمض النووي البشر 

 .)صاحب الصورة(ا استخدامه كصورة حسنة تدل على أصلهو  ن فصل احلمض النووي من أي خلية. ميك2 

فاإلنسان غري احليوان  ،. لكل نوع من الكائنات احلية البصمة الوراثية املميزة له عن سائر الكائنات احلية3 
 .)بصمة النوع(بالتايل ميكن التعرف على هوية أي خلية و  ،غري الكائنات الدقيقة غري النبات

راثي للحمض و  ذلك حلدوث حتسنيو  يس البشر لنووي لفردين من نفس اجلن. ال ميكن أن يتشابه احلمض ا4
 .)البصمة الوراثية لكل فرد من أفراد النوع الواحد(النووي يف أثناء انتقاله من اآلباء إىل األبناء 

  23ترتكب من نصفني أحدمها من األب ( ،. احلمض النووي لذرية بين آدم يعترب مبثابة صورة مركبة للجسد5
ميكن فصل النصفني عن و  ،)كروموسوم يف البويضة  23اآلخر من األم (و  )كروموسوم يف احليوان املنوي

 . )اختبار األنساب أو البنوة(األم بسهولة و  التعرف على كروموسومات األبو  ،بعضهما

 السنةو  صف اُألسس العلمية الختبار البصمة الوراثية يف القرآنو  *
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 ،األبناء إىلوره يف نقل الصفات الوراثية من اآلباء دو  السنةو  نت ذكر احلمض النووي يف القرآنبيبعد أن سبق و 
األسس العلمية اخلمسة السابقة للبصمة الوراثية قبل  توضيحالسنة يف و  سبق القرآننستطيع اآلن أن نبني كيف 

 برتتيب آيات املصحف كاآليت:جندها مذكورة يف آيات التصوير و  ،من أربعة عشرة قرنا من الزمانأكثر 

 آل عمران.  6) يف األرحام َكْيَف َيَشاءُ  ُيَصوِّرُُكمْ ي ُهَو الَّذِ . (1

 األعراف.  11)ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدمَ  َصوَّْرنَاُكمْ َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ . (2

 غافر.  64) َورَُكمْ صُ  فََأْحَسنَ  َصوَّرَُكمْ و  السََّماَء بَِناءً و  اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم األرض قـَرَارًا. (3

 احلشر.  24)َلُه األمساء احلُْْسَىن اْلُمَصوُِّر ُهَو اللَُّه اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ . (4

 األرض بِاحلَْقِّ و  اللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري. َخَلَق السََّماَواتِ و  ِمْنُكْم ُمْؤِمنٌ و  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفرٌ . (5
 التغابن.  3، 2 )إِلَْيِه اْلَمِصريُ و  ُصَورَُكمْ فََأْحَسَن  رَُكمْ َصوَّ و 

 االنفطار. 8، 7) َما َشاَء رَكََّبكَ ُصورٍَة يف َأيِّ  . الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلكَ . (6

 

 عليهجند النيب صلى اهللا  ،رانآل عم 6) يف األرحام َكْيَف َيَشاءُ  ُيَصوِّرُُكمْ ُهَو الَِّذي ( و إذا بدأنا بقول اهللا تعاىل
أربعني ليلة بعث اهللا إليها ملكا اثنتان و  بالنطفةإذا مر بقوله ( سلم يفسره بأنه التصوير من النطفة األمشاجو 

 ) رواه مسلم. عظامهاو  حلمهامسعها وبصرها وجلدها و  خلقفصورها و 

 نسخهو ما أمساه العلم احلديث عضاء و لق األمن النطفة قبل خ تصويرسلم أن هناك و  عليههنا بني صلى اهللا و 
 ،الذرية عليهفاحلمض النووي يعمل كقالب تصب  ،ترمجته إىل أعضاءو  احلمض النووي املوجود يف النطفة

 احد.و  االختالفات الواقعة بني البشر هي الختالف القالب اخلاص بكلو 

سلم و  عليهألجاب صلى اهللا  ،نزاعالد الطفل املولود إذا كان جمهول النسب أو على نسبه و  فإذا سألنا عن
 ،أي للذي أتت من صلبه النطفة ،أي للذي جامع يف الفراش ،) رواه البخاريالولد لصاحب الفراشبقوله (

باختبار  عليهكيف نستدل و  ،زم أن نعرف من هو صاحب النطفة وكيف تكونت يف صلبهلذا كان من الال
بدقة متناهية علمية الختبار البصمة الوراثية و القرآن بكل األسس ال تعاىل يفرك و البصمة الوراثية. فجاء املوىل تبا

هذه األسس العلمية برتتيب آيات التصوير يف و  بالغ من نيب ال ينطق عن اهلوى.و  ،ميعلال تكون إال من رب 
 املصحف كاآليت:
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  األساس األول:. 1 

بصمة اجلسد (مطابقة للجسد ورة هو صو  ،لكل إنسان محض نووي حيمل الصفات الوراثية اخلاصة جبسده
ميلكون  يبالتايل فكل أفراد اجلنس البشر و  ،باء إىل األبناء عرب األمشاجينتقل احلمض النووي من اآلو  ،)البشرى

 . ياحلمض النووي البشر 

 11)َكِة اْسُجُدوا آلَدمَ ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَمالئِ  َصوَّْرنَاُكمْ َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ هذا األساس العلمي يوافق قول اهللا (و 
ه اآلية يتحدث عن احلمض النووي والتقدير الوراثي آلدم وحواء بينت أن التصوير يف هذوقد سبق و  ،األعراف

) صار آدم هو األصل الذي الصفة الشكليةفبعد أن خلق اهللا جسد آدم خلقا كامال ( ،الذرية يف األصالبو 
طابقة جلسد آدم هي احلمض النووي املوجود بداخل خالياه قلت بأن هذه الصورة املو  ،يتم أخذ صورة له

 ).الصفة اجلينية(

حواء من خالل حتول اخللية اجلنسية إىل خاليا و  تصوير الذرية يف صلب آدمكما أشرت إىل كيفية خلق و 
تدأ تصويرنا فيكون معىن اآلية أن اهللا قد ابتدأ خلقنا خبلق آدم مث اب ،مشيجية أولية من خالل االنقسام امليتوزي

ال يصح تصويرنا إال خلقنا كخاليا جنسية يف صلب آدم و نا ؛ ألنبتصوير آدم، فال يصح خلقنا إال خبلق آدم
مث صورنا من  ،اجلنسيةي اخلاص به يف اخلاليا اجلسدية و اهللا صور آدم على احلمض النوو  ؛ ألنبتصوير آدم

ذريته صار هلم نفس احلاصل أن آدم و و  ئكة آلدم.كل ذلك قبل سجود املالو  ،يةاحلمض النووي للخاليا اجلنس
 .(بصمة اجلسد البشري) ياحلمض النووي البشر 

 

 : األساس الثاين. 2

 ). صاحب الصورةاستخدامه كصورة حسنة تدل على أصلها (ن فصل احلمض النووي من أي خلية و ميك

 السََّماَء بَِناءً و  قـَرَارًا األرضَجَعَل َلُكُم  اللَُّه الَِّذيبالصورة احلسنة يف قوله تعاىل ( صف احلمض النوويو  جندو 
 غافر.  64) َورَُكمْ صُ فََأْحَسَن  َصوَّرَُكمْ و 

عندما ننظر إىل أقوال املفسرين و  ، يف تفسري هذه اآلية فلم أجدعندما حبثت عن قول للنيب أو قول لصحايب
 خلقكم فأحسن خلقكمولون جندها تقريبا قد اجتمعت على أن التصوير هنا لوصف شكل اجلسد حيث يق

كيفية جيعلها تفسري اآلية هبذه ال. و خلقكم أحسن احليوان كله :قال الزجاجو  ،خلقكم يف أحسن صورةأو 
ما جيعلين أقول أنه تكرار هو تفسري السلف لقول و  ،القرآن ال تكرار فيه إال بفائدة عظيمةو  ،تكرار بال فائدة

نَساَن ِيف { اهللا جماهد يف و  ابن عباس قال املفسرون كالطربي نقال عن ،4}التني َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
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 خلق كل شيء منكبا على أيًضاعن ابن عباس أنه قال و  ،أعدل خلق وقال قتادة والكليب يف أحسن صورة

 ). انتهىجهه إال اإلنسان (و 

الصحابة آلية (َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ  و خيالف ما شاهدناه من فهم النيبتفسري حسن التصوير بشكل اجلسد فقط و 
حيث رأينا كيف أن من معاين التصوير انتقال الصفات  ،آية (هو الذي يصوركم يف األرحام)) و َصوَّْرنَاُكمْ 

ياه من أن األشكال منها احلسن كما أنه خيالف الواقع الذي حن  ،الوراثية من اآلباء إىل الذرية عرب األمشاج
لكن اإلنصاف أن يقال أن القبيح و  ،س من اإلنصاف للجميل أن يقال للقبيح أنه حسن الصورةفلي ،القبيحو 

اهللا أعلم أن حنمل فهم اإلنسان فهو أحسن منه تقوميا. ولذا أرى و  حسن التقومي إذا قورن بأي كائن آخر غري
فيكون املقصود  ،)هو الذي يصوركم يف األرحام( آية) و َصوَّْرنَاُكمْ َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ هذه اآلية على فهمنا آلية (

) الصورةاحلمض النووي () و األصلصف العالقة بني اجلسد (و  هو ،غافر 64) َورَُكمْ صُ فََأْحَسَن  َصوَّرَُكمْ وَ من (
فالصورة  ،عليهتدل تطابق صاحبها و ا ؛ أل�؛صورة حسنة عليهفاحلمض النووي يطلق  ،بأنه تصوير حسن
  اخللقة. علىفجاءت الصورة حسنة أي دالة  ،)لقناكم مث صورناكمخمساوية للخلقة (

 

 : األساس الثالث. 3

فاإلنسان غري احليوان غري  ،لكل نوع من الكائنات احلية البصمة الوراثية املميزة له عن سائر الكائنات احلية
 .)نوعبصمة ال(بالتايل ميكن التعرف على هوية أي خلية و  ،قةالنبات غري الكائنات الدقي

خالق   فاهللا ،احلشر 24)َلُه األمساء احلُْْسَىن اْلُمَصوُِّر ُهَو اللَُّه اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ (هذا املعىن جنده يف قول اهللا تعاىل و 
هو الذي جعل لكل كائن من الكائنات احلية الصفات الشكلية و  ،كل املخلوقات احلية منها واجلمادات

). فمع أن احلمض النووي يرتكب من عدة مركبات  املميزة الصورةاملميز (جعل هلا احلمض النووي و  ،املميزة
) معني خيتلف من كائن إىل آخر، ترتيبتشكيل (و  كيميائية ثابتة يف كل الكائنات احلية، إال أن هلا ختطيط

 ،بل ال جند فردين من نفس النوع هلما نفس احلمض النووي حبيث ال جند كائنني هلما نفس احلمض النووي،
كما يقول   ،لذا يطلق على اهللا املصورو  فكل خملوق له محض نووي خاص كما أن له صورة شكلية خاصة،

رتبها فَأعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز هبا و  املصور هو الذي َصوَّر مجيع املوجوداتلسان العرب (
 ). على كثرهتا

 

 :األساس الرابع. 4
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راثي للحمض و  ذلك حلدوث حتسنيو  ن نفس اجلنس البشرىال ميكن أن يتشابه احلمض النووي لفردين م

 .)البصمة الوراثية لكل فرد من أفراد النوع الواحد(النووي يف أثناء انتقاله من اآلباء إىل األبناء 

ُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن اللَّ و  ِمْنُكْم ُمْؤِمنٌ و  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفرٌ هذه احلقيقة العلمية جندها يف قول اهللا تعاىل (و 
 التغابن.  3، 2 )إِلَْيِه اْلَمِصريُ و  ُصَورَُكمْ فََأْحَسَن  َصوَّرَُكمْ و  األرض بِاحلَْقِّ و  َبِصٌري. َخَلَق السََّماَواتِ 

بني التصوير كآلية تصف كيفية التحسني الوراثي املسؤول و  اختالف أنواعهم علىهذه اآلية تربط بني اخللق و 
أو  )امليوزيذلك من خالل االنقسام االختزايل (و  ،الوراثية بني أفراد النوع الواحد عن اختالف الصفات

من  13 ،12السنة (ص و  صف االنقسام امليوزي يف القرآنو  بينت يف أثناءو  كما سبق  ،التصوير التحسيين
 . هذا البحث)

 

 :األساس اخلامس. 5

  23ترتكب من نصفني أحدمها من األب ( ،جسداحلمض النووي لذرية بين آدم يعترب مبثابة صورة مركبة لل
ميكن فصل النصفني عن و  ،)كروموسوم يف البويضة  23اآلخر من األم (و  )كروموسوم يف احليوان املنوي

 . )اختبار البنوة(األم بسهولة و  التعرف على كروموسومات األبو  ،بعضهما

 االنفطار.  8) َما َشاَء رَكََّبكَ ُصورٍَة ِيف َأيِّ صف اهللا البصمة الوراثية بالصورة املركبة يف قوله تعاىل (و  قدو 

لكن و  ،بل خلقه اهللا من نطفة مث من علقة مث من مضغة ،واإلنسان مل تتفرق أعضائه قط يف الرحم فاجتمعت
هذه الصورة و  الذي كان متفرقا فركبه اهللا هو األمشاج اليت كانت متفرقة فجمعها اهللا معا يف النطفة األمشاج.

هي و  الدقة فهي بكاملها تدل على صاحبها داللة قطعية ال حتتمل الشك،و  جعلها اهللا غاية يف احلسن املركبة
فاحلمض النووي  ،)15صورة ( هو األبوينو  بنصفيها املرتاكبني تدل على األصل الذي أخذت منه الصورة

األمشاج اليت حيتوي كل ما عدا  هو العدد الذي حيتويه مجيع خاليا اجلسمو  كروموسوم  46يتكون من  يالبشر 
األنثوية يتكون احلمض النووي املركب و  عندما تتالقى األمشاج الذكريةو  ،كروموسوم فقط  23منهما على 

 ). البصمة الوراثية(

 

 

 

 

+ 

  نطفة الرجلنطفة الرجل  نطفة المرأةنطفة المرأة

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

www.alukah.net  
 

26 

  األسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة
www.alukah.net  

 
 

 )احلمض النووي كصورة مركبة يدل على صاحب الفراش :15(صورة 

 

 فإن عليهبناء و  ،مض النووي لالبنميكن فصل كروموسومات األب عن كروموسومات األم يف احل حيث إنهو 
لكن ليس و  األم إذا كانت موجودة،و  كذلك األبو  البصمة اجلينية لالبن إثبات النسب يأيت من خالل حتليل

يعين  هذاو  االبن يف اجليناتو  % بني األب 50يف هذه احلالة يكون هناك شراكة بنسبة و  األم، جودو  ضروريا
ميكن التأكد  عليهبناء و  استبعاد نسب االبن إىل األب، ر هذه الشراكة ميكنيف حالة عدم توافو  ،إثبات البنوة

فإذا  ،فالبصمة الوراثية تعترب رؤية غري مباشرة ألصحاب الفراش دون كشف للعورات .النسب أو غريه من صحة
ه ميكن إمساك فإنبالتايل و  ،دخلت نطفة الرجل إىل نطفة املرأة فال ميكن أن تغادرها إذا قدر اهللا منها الولد

بالتايل يكون نسب الولد لصاحب النطفة أي و  ،ا بداخل أي خلية من خاليا الولدعليهالتعرف و  نطفة الوالد
 أي للذي جامع يف الفراش ،) البخاريالولد لصاحب الفراشصدق من ال ينطق عن اهلوى (و  ،صاحب الفراش

 ترك نطفته اليت كان منها الولد. و 

لذا  ،يف كل خلية من خاليا اجلنني يكون مماثل للحمض النووي يف النطفة األمشاجفمعلوم أن احلمض النووي 
الذي يدل على و  نا نرى فيها اجلماع الثاين الذي حدث يف النطفة األمشاجفإنأي خلية تُأخذ من الولد  فإن

صل  حيث ميكن ف ،% عند استعمال البصمة الوراثية 100النسب احلقيقي للولد بنسبة أكيدة تصل إىل 
مث مقارنة كروموسومات األب اآلتية من االبن مع كروموسومات  ،كروموسومات األب عن كروموسومات األم

جود و  قد استغل العلم هذه احلقائق عندو  .(Paternity test)األب املشتبه فيه فيما يعرف باختبار البنوة 
إذا نظرنا إىل احلمض و  هي القيافةفإذا نظرنا إىل الصفات الشكلية فتلك  ،خالف حول النسب الصحيح للولد

إذ أن لكل صفة  ،احدةو  جهني لعملةو  البصمة الوراثية عبارة عنو  فالقيافة ،النووي فتلك هي البصمة الوراثية
 شكلية ختلق يف اجلنني صفة جينية مماثلة على احلمض النووي للنطفة األمشاج.

 

 * حتقيق اهلدف الثالث للبحث: 

  :بالبصمة الوراثيةيكون ) بين آدم(شرية إىل آدم نسب الذرية البأن إثبات 

 

) مذكور يف القرآن بين آدمهي أن نسب البشرية آلدم يف قوله تعاىل (و  هناك مالحظة غريبة ملن يتدبر القرآن
 لو مرةو  األعرافسورة مل تذكر قبل و  آخرها يف يس،و  احدة يف اإلسراءو  ،منها مخسة يف األعراف ،سبع مرات
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 يـَُوارِي َسْوَءاِتُكمْ  اُكْم لَِباسً يعلَقْد أَنزَْلَنا  َبِين آَدمَ يَا { رتتيب املصحف كاآليت:هي بو  ،احدةو 
يَا . {3 ،27}األعرافَال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكم مَِّن اْجلَنَّةِ  َبِين آَدمَ يَا { ،26}األعرافارِيشً و 

ُكْم يعلِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يـَُقصُّوَن  َبِين آَدمَ يَا { ،31}األعرافِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  ُخُذوْا زِيَنَتُكمْ  َبِين آَدمَ 
َأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت و  ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ  َبِين آَدمَ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن { ،35}األعراف آيَاِيت 

َبِين َأملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا { ،70}اإلسراءاْلَبْحرِ و  َمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ و  َبِين آَدمَ َوَلَقْد َكرَّْمَنا { ،172راف}األعِبرَبُِّكمْ 
 .60}يسَأن الَّ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ  آَدمَ 

 

. ألسنا بنو آدم منذ أول آية ليس قبلهاو  ة األعراف؟) يف سور بين آدمالسؤال هنا ملاذا جاءت أغلب آيات (و 
أمل نكن بنو آدم عندما قال اهللا  ،النساءو  ) يف البقرةيا أيها الناسأمل نكن بنو آدم عندما قال اهللا ( ،القرآنيف 

 إثبات نسب الذرية إىلاجلواب إن صح مين الفهم أن و  آل عمران؟.و  النساءو  ) يف البقرةيا أيها الذين آمنوا(
مل حيكي و  ،األعراف 11(يا بين آدم) فاهللا مل ينسب الذرية آلدم فيقول  ،) يكون بالبصمة الوراثيةبين آدمآدم (

إال بعد أن  ،األعراف 172 (وإذا أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم)عن أخذ الذرية من األصالب 
(هو مث يف األرحام  ،األعراف 11 اكم)لقد خلقناكم مث صورن(و تصوير الذرية يف األصالب و  بني كيفية خلق

 آل عمران. 6 الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء)

ملا كان النسب ال يقوم إال على أساس الصفات الوراثية و  ،البشريةو  آدمقيم النسب بني ي) بين آدم(فقوله 
، مل تأتى أعضاء إىلألرحام اليت ترتجم يف او  املنتقلة من اآلباء إىل األبناء عرب األمشاج املتكونة يف األصالب

 بدأ اهللا باألرحامو  .األرحامو  األصالبضع اهللا قانون توارث الصفات يف و  ) يف القرآن إال بعد أنبين آدم(
فاإلنسان يأخذ صفاته الوراثية من النطفة األمشاج يف  ،آل عمران 3) هو الذي يصوركم يف األرحام( قالف

فاإلجابة أ�م ينتسبون ملن  ،ألمشاج الذي يؤول إليه نسب الذريةفإذا سألنا عن صاحب النطفة ا ،األرحام
 حيث ،األعرافسورة لذا كانت اآلية التالية اليت تتحدث عن تصوير األصالب يف  ،تكونت نطفهم يف صلبه

ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة ضع اهللا قانون توارث الصفات من آدم إىل ذريته يف األصالب (و 
من اخلاليا األعراف، فالصفات الوراثية للنطفة األمشاج تتحدد بصفات األمشاج املتكونة  11) ا آلدماسجدو 

) الناقل البصمة الوراثية(بعد أن بني اهللا كيف ننتسب إىل آدم باحلمض النووي و  يف األصالب.اجلنسية 
ُكْم يعلَقْد أَنزَْلَنا  َبِين آَدمَ يَا م {جاءت أول آية يف القرآن تنسب الذرية إىل آد ،للصفات الوراثية عرب األمشاج

راثية تعتمد على و  عالقةالذرية و  بني آدملنعلم أن عالقة النسب  ،26}األعرافارِيشً و  يـَُوارِي َسْوَءاِتُكمْ  الَِباسً 
 . البصمة الوراثية
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 فأقول ،الساعة قيام إىلفما بال النسب بني أفراد ذرية آدم  ،بنيهو  كان هذا شان آدم  إذالعل البعض يقول و 
من و  أخذ الذرية من صلب آدمدليلي أن اهللا مل يذكر و  ،بنيه علىآدم جيري  علىباهللا التوفيق أن ما جيري و 

 ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ  َبِين آَدمَ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن يف سورة األعراف { إالقيام الساعة  إىلأصالب ذريته 
بعد أن ذكر اهللا يف أول األعراف أنه خلق ذلك و  ،172}األعرافِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكمْ َأْشَهَدُهْم َعَلى أَنفُ و 

فصارت كل ذرية  ،)ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدمصورها يف صلب آدم (و  الذرية
قيام  إىليته لكل ذر  مشيجية هبا التقدير الوراثيو  هيئة خاليا جنسية علىصلب حواء و  آدم مطمورة يف صلبه

فاهللا مل  ،أساس الرابط الوراثي على) بين آدمحواء (و  آدم إىلبني نسبهم و  فربط اهللا بني أخذ الذرية ،الساعة
كامل اجلنس   علىدل و  ،)أخذ من بين آدملذا قال (و  يأخذ من ظهر آدم فقط بل من كل اجلنس اآلدمي

 فكأن اهللا أخذ من ظهر آدم ،م فقط لقال (من ظهره)) فلو كان األخذ من ظهر آدظهورهماجلمع يف كلمة (
فاشتمل األخذ  ،قيام الساعة إىلمن ظهور كل ذرية ذرياهتم و  ،خذ من ظهور األبناء ذريتهمأمث  ،أبنائهمحواء و 

حتما و  ).ألست بربكم( أنفسهم على أشهدهممث  ،قيام الساعة إىلكل األجيال املتعاقبة من لدن آدم   على
كل و  كل جمهول النسبو  فهو يعرف نسب ابن الزىن ،عند اهللاهذا األخذ ال توجد به شبهة اختالط أنساب 

مجعها لتعطي األبناء بنسب و  يعرفهم بأمشاجهم اليت أخذها من ظهور اآلباء ،الدنيا من رحم مؤجرة ىمن أت
أمه الصحيحة أصحاب و  لصحيحأبيه ا إىلفكل من حضر ميثاق الذر حضره بنسبه  ،صحيح غري مشكوك فيه

  ميثاق الذر. إفراداألمشاج احلقيقية لكل فرد من 

بيميِنه، فاستخرج منه ذريًة،  ظهرَه مسح جل خلق آدَم، مثو  إنَّ اَهللا عز(يشهد هلذا التفسري السابق حديث و 
خلقُت هؤالِء  :فقال فاستخرج منه ذريًة، ظهرَه مسح بعمل أهِل اجلنِة يعملون، مثو  خلقُت هؤالِء للجنةِ  :فقال
فسقَط  َظهرَه مسحَ  ملَّا خلَق اللَُّه آدمَ (حديث و  ،صححه األلباينو  ) رواه أبو داودبعمل أهلِ الناِر يعملونو  للنارِ 

بيًصا من نوٍر مثَّ و  جعَل بَني عيين كلِّ إنساٍن منهمو  من َظهرِه كلُّ نسمٍة هَو خالُقها من ذرِّيَِّته إىل يوِم القيامةِ 
املأخوذ منه بنو و  اآلخذ هو اهللا،يف تفسريه ( الشعراويقال  صححه األلباين.و  ) رواه الرتمذيعَلى آدمَ  عرَضهم

 بنو آدم هم أوالد آدم من لدنه إىل أن تقوم الساعة،و  الشيء املأخوذ هو ذريتهم، هذه هي العناصر.و  آدم،
 ،يشرتط أن يكون املأخوذ منه كًال  ه؛ ألن؛نص؛يف هذا ال االبد أن نرى تصريفً و  املأخوذ منه،و  هنا احتد املأخوذو 
سلم هذا و  عليهأزال رسول اهللا صلى اهللا و  لكننا هنا جند املأخوذ هو عني املأخوذ منه، ،املأخوذ بعضهو 

نسمة هو خالقها إىل يوم دم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل آملا خلق اهللا  "اإلشكال فقال 
 ).ى.......انتهالقيامة"

 الرابع للبحث:  * حتقيق اهلدف

 :بالقيافةو  توضيح عالقته بالبصمة الوراثيةو  تعريف الفراش من الناحية العلمية
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 (مقارنة الشكل) القيافةو  (زواج قائم) الفراشكاملعلومة  له طرقه الشرعية  اإلسالمالنسب أو نفيه يف  إثبات
 ستلحاق الاو 

ُ
 .تستخدم عند غياب البينة)و  عف الطرق(أض القرعةو  (بشهادة العدول)البينة و  ستلحق)(بإقرار امل

 النيببني الفقهاء لقول  عليهمع جمُ هو و  ،الفراش أحد أهم الطرق الشرعية إلثبات النسب يف اإلسالمدليل و 
مبعىن النكاح بني الفراش  يكونأن الناحية العلمية يُفرتض من و  .لبخاريا) لولد للفراشا( سلمو  عليهصلى اهللا 

 يفاملرأة و  كان اجلماع األول بني الرجل  إذاو  الولد. جهما أثناء هذا النكاح فنشأ بينهماامرأة تالقت أمشاو  رجل
؛ ذلكو  أو أن ُجيهل أطرافهأبًدا  الولد ال ميكن أن ينفض إىلكل مجاع أدى  فإن ،بانتهاء الشهوة ينتهيالفراش 

 اليتتكوين النطفة األمشاج  إىلؤدى يو  املرأة نطفةو  الرجل نطفة يتم بنيأبًدا  ال ينفض ماع ثاِين اجتهناك  ألن
 .)16 صورة( منها الولد
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 املرأة)و  بني األمشاج دليل على اجلماع األول بني الرجل الثايناجلماع  :16 صورة(

 

أن  ينبغي لذاو  ،الفراش يف املرأةو  لألبد على اجلماع األول بني الرجل اشاهدً بني األمشاج يبقى  الثايناجلماع ف
 النيبقدمية استخدمها  األوىل :طريقتني هذا االستدالل لهو  ،على نسب الولد الصحيحعند اخلالف ُيستدل به 
تسمى بقيافة و  حديثة فهيالثانية أما . القيافة هيو  قرها مجهور أهل العلمأو  الصحابةو  سلمو  عليهصلى اهللا 

تأتى باملشاهدة احلقيقية  األ� ؛؛من القيافة اقوياهللا  بإذنكما سوف نرى  هيو  ،العصر أو البصمة الوراثية
لد و  أمثرت عنأمشاج نطفة  يفامرأة و  ، فكأ�ا رؤية عينية الجتماع رجلاآلتية من كال األبوينللصفات الوراثية 
 . ، أو مشاهدة لعملية اجلماع بني الزوجنياتدومنا كشف للعور 

من الثابت علميا أن  ه؛ ألن؛،ه النطفةأتت من الذيأبيه الصحيح  إىلجيعلنا ننسب الولد  العلميهذا التفسري و 
 نصف مادهتا الوراثية من األب اليتاحد فتنشأ النطفة األمشاج و  منويحبيوان  إاللقح بويضة املرأة الواحدة ال تُ 

هذا التفسري  إنباهللا التوفيق و  فأقول ،خيالف الشرع العلميظن أن هذا التفسري قد يُ و  .النصف اآلخر من األمو 
 :اآلتية ةدلاألبنعلمه من العلوم الطبية احلديثة علمناه من شرعنا احلنيف  قبل أن العلمي

احد مهما جامعها عدد كبري من و  بنطفة رجل إاليقول شرعنا احلنيف أن النطفة الواحدة للمرأة ال تُلقح : أوًال 
بداية كتاب ب  لذا قال صاحو  ،)أنثىو  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر(بدليل قول اهللا تعاىل  ،الرجال
 .)عند مالك أنه ليس يكون ابنا لالثننيو  ،به قال الشافعي و  احد باثننيو  وال يلحق( اجملتهد

أصحهما أن  تعريف الفراش على قولني يف اختلف العلماءو  ،لفراشلالولد ينسب  أن يقول شرعنا احلنيف :اثانيً 
 مها:ن القولني اهذو  ،)النطفةاإلسالم يثبت لصاحب املاء ( النسب يف

 :تعريف الفراش يف القول األول. 1

ذلك بعض أهل  إىلذهب  ،الزناأتت به من  إنو  زوجةفيلحق بالزوج مجيع ما تلد ال ،مبعىن الزواج القائم الفراش
بقيام حالة الزوجية هو طبيعة ) اجلماع(الذي محل الفقهاء على إثبات الفراش احلقيقي و  منهم احلنفية.و  العلم

  نطفة الرجلنطفة الرجل  نطفة المرأةنطفة المرأة
النطفة  يف يلجماع الثانا

 ال ینفض أبدااألمشاج 

+ 
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ه فإن ،ألنه ال ميكن االطالع على تلك العالقة اخلاصةو  احلياء،و  السرية  الزوجني القائمة علىالعالقة اخلاصة بني

كسبب اتصال الزوجني   عقًال و  جتيز شرًعا اليت الة الزوجيةاحلهو قيام و  اعليهما يدل إىل  من الطبيعي أن ننتقل
  .لنسباو  )اجلماعدليال على الفراش (الولد، فاعترب الفقهاء مظنة الفراش  حلصول

يستحيل فيها علميا أن يكون الولد من  اليتبعض األحوال  يفم بذلك قد ينسبون الولد لغري أبيه واحلقيقة أ�
أو أن تلد الزوجة ألقل من ستة أشهر بعد أول  ،اضحو  لسبب بالعقم اإلصابةأو  ،هذا األب كالسفر الطويل

 إىلمثل هذه األمور قد يؤدى  يفالدليل على اجلماع الفراش مع عدم قيام  مبظنةاألخذ و  .نكاح بني الزوجني
للعاهر و  الولد للفراش( سلمو  عليهلذا قال صلى اهللا و  ،من ليس من صلبه إليهظلم بني للزوج بأن ينسب 

يدل على أن تطبيق قاعدة الولد  مما ،األلباينصححه و  يالطيالسو  الرتمذي) أخرجه حساهبم على اهللاو  احلجر
الدليل على فيها م امل يقو  ،حيدث فيها الكذب اليتبعض األحوال  يفضياع النسب  إىلللفراش قد تؤدى 

 مثل هذه األحوال.  يف) اجلماعالفراش (

  

 :تعريف الفراش يف الثاينالقول . 2

تعبري مهذب عن حالة اجتماع الرجل باملرأة حيث منه الولد فيكون الفراش  الذي احلقيقيالنكاح  الفراش مبعىن
أن الولد  أي ،صلبهمن  أيما كان من مجاعه  إالهذه احلالة ال يلحق بالزوج  يفو  ،أة كالفراش لزوجهاتكون املر 

كما   النطفة األمشاج يف الثايناجلماع  صاحبو  ،صاحب اجلماع األول مع املرأة احلقيقيألبيه  إالال ينسب 
يوافق التفسري  الذيهو و  العلم هو قول مجهور أهلهذا و  .السابق لكلمة الفراش العلميالتفسري  يف رأينا

 بالصواب لألسباب اآلتية:  األوىلهو و  بأنه اجلماعالسابق لكلمة الفراش  العلمي

 يفمع املرأة جا للذيسلم الولد و  عليهصلى اهللا  النيبفنسب  ،)الولد لصاحب الفراش( البخاري. نص رواية 1
قال بن أيب مجرة الظاهر أن الفراش  . اجلماع أي الفراشالفتح ( يفليس لذات الفراش. قال ابن حجر و  الفراش

هذا من أخالقه صلي اهللا و  ،)السنةو  الكناية عن األشياء اليت يستحي منها كثرية يف القرآنو  كناية عن اجلماع
إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات (سلم أن يُكين عن اجلماع بلفظة الفراش كما يف حديث و  عليه

 .عليه) متفق نتها املالئكة حىت تصبحا لععليهغضبان 

 ، 23النساء )ُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالَِبُكمْ َوَحالَِئُل أَبـَْناِئكُ ( قول اهللا تعاىل يف. تعريف القرآن للفراش باجلماع كما 2
َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيْـ و  اِحَدةٍ و  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفسٍ قوله تعاىل{و   َمحًْال  َها فـََلمَّا تـََغشَّاَها َمحََلتْ َجَعَل ِمنـْ

احلمل اخلفيف و  ،من الزوج للزوجة إذا ثبت التغشي إالفاالبن ال يكون من الصلب  ،189}األعراف اَخِفيفً 
 القرطيبو  الطربيبوادر احلمل األوىل كما قال بذلك ما يتبعها من و  )حاملة الصفات الوراثية( النطفة هو
 .غريمهاو 
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شرط ف ،الزوج ه ال ينسب هلذافإنأتت بولد من زواج قبل مضي ستة أشهر  اء على أن الزوجة لوالعلم اتفق. 3

 . مكاناو  اجلمهور اإلمكان زماناو  الشافعي

إال أن األمر ال يزال حمريًا يف كيفية  ،القول السابق يفكما تبني اإلسالم يثبت لصاحب املاء   أن النسب يفمع و 
من اضطررنا إىل التوجه إىل األدلة الظاهرة إلثبات الفراش ( لذا ،لقائمة على السرتاو  الزوجني إثبات العالقة بني

  النسب يكون اتفاقًا بالفراش. ؛ ألن،ليس إلثبات النسبو  )هو أبو االبن

حيث رحم الزوجة  يفبني األمشاج  الثاينقوع اجلماع و  ومبا أنه ليس أدل على اجلماع األول بني الزوجني من
حتتوى على نصف  اليتلتنشأ النطفة األمشاج  ،احدو  احد لرجلو  منويحبيوان  إالأة ال تُلقح ملر ابويضة  إن

بطن أمه فتنتقل الصفات الوراثية من  يفمث يتخلق اجلنني  ،النصف اآلخر من األمو  الصفات الوراثية من األب
نا نرى فيها اجلماع الثاين فإنلولد فأي خلية تُأخذ من ا عليهو  .كل خاليا اجلنني بال استثناء  إىلالنطفة األمشاج 

 الذي يدل على النسب احلقيقي للولد بنسب متفاوتة عند استعمال القيافةو  الذي حدث يف النطفة األمشاج
 % عند استعمال البصمة الوراثية كما سوف نرى بإذن اهللا يف شرح القيافة 100بنسبة أكيدة تصل إىل و 
 البصمة الوراثية.و 
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 امس للبحث: * حتقيق اهلدف اخل

 :بالبصمة الوراثيةو  توضيح عالقتها بالفراشو  تعريف القيافة من الناحية العلمية

 

نظره إىل أعضاء و  راد به هنا الذي يعرف النسب بفراستهالقائف يو  ،مصدر قاف مبعىن تتبع أثره ليعرفهالقيافة 
البصمة و  م العالقة العلمية بني القيافةلفهو  .مث مقارنتها بأعضاء غريه من الناس لالستدالل على النسب املولود
 ،اإلسالم يثبت لصاحب املاء النسب يفلقضية الفراش حيث رأينا أن  العلميالفهم من نبدأ أن  ينبغي الوراثية

 حيث إنرحم الزوجة  يفبني األمشاج  الثاينقوع اجلماع و  أنه ليس أدل على اجلماع األول بني الزوجني منو 
الصفات الوراثية  تنقل اليتلتنشأ النطفة األمشاج  ،احدو  احد لرجلو  منويحبيوان  إاللقح البويضة الواحدة ال تُ 

 النطفة األمشاج يفحدث  الذي الثايننرى فيها اجلماع  نافإنخلية تُأخذ من الولد  أي فإن لذا ،الولد إىل
 .صمة الوراثية% عند استعمال الب 100 إىلللولد بنسبة أكيدة تصل  احلقيقييدل على النسب  الذيو 

األبناء من أجل التعرف و  االختالف بني اآلباءو  سيلتني ملقارنة أوجه الشبهو  إالالبصمة الوراثية ما مها و  فالقيافة
 النووياحلمض  إىلنظرنا  إذاو  القيافة هيالصفات الشكلية فتلك  إىلنظرنا  فإذا ،للولد احلقيقيعلى النسب 

أن لكل  إذ ،احدةو  جهني لعملةو  البصمة الوراثية عبارة عنو  فالقيافة ،)17(صورة  البصمة الوراثية هيفتلك 
 لنطفة األمشاج. ل النووياجلنني صفة جينية مماثلة على احلمض  يفصفة شكلية ختلق 

 
 بالبصمة الوراثية)و  فراشالقيافة بالعالقة  :17صورة (

 

هو منهج  العلميهذا التفسري  إنالتوفيق باهللا و  فأقول ،خيالف الشرع العلميقد يظن البعض أن هذا التفسري و 
  :ذلك باألدلة التاليةو  ،البصمة الوراثيةبو  سلم القائم على ربط القيافة بالفراشو  عليهصلى اهللا  النيب
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 الصفة املوروثةو  سلم يعلم الفرق بني الصفة املكتسبةو  عليهصلى اهللا  النيب. 1

البطون  يفيقرر أن صفات اجلنني تأتى من النطفة األمشاج حني  ،دقةال يفغاية  علمي بإعجازخيربنا القرآن 
قال  ،املولود يفالنطفة األمشاج داخل البطن استحال أن توجد مثل هذه الصفة  يفغابت صفة معينة  فإذا

فجعل  ،النحل 78) اْألَْبَصارَ و  السَّْمعَ َجَعَل َلُكُم و  واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا( تعاىل
  :هو الفرق بني الصفتنيو  ،البصر صفتان موروثتانو  السمعو  لم صفة مكتسبةالع

 بالتايلو  احمليطة البيئةلكنه تعلمها من اهللا أو من و  اللغةو  آدم كالعلم يفصفه مل ختلق  هي: الصفات املكتسبة* 
وعلم آدم ال تعاىل (. قاحمليطة البيئةمن بطون أمهاهتم بدو�ا مث يكتسبو�ا من  فيخرجونأبنائه  يفال تورث 

لو  و  مل تكن من صفاته الوراثية العلمو  ل شيءعكس العلم اجلهل فآدم كان جيهل كو  ،البقرة 31) األمساء كلها
يؤكد هذا املعىن أن ذرية آدم هي األخرى خترج إىل الدنيا ال تعلم و  كان كذلك ملا احتاج إىل أن يعلمه اهللا.
 النحل.  78) و اهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاثة (شيئا مما يؤكد بأن العلم ليس بصفة مورو 

 ةالبصر مث جعل اهللا هلا صور و  حواء كالسمعو  آدم يفكل صفه شكليه خلقها اهللا   هي: الصفات املوروثة* 
 ،األصالب يفعن تكوين األمشاج  املسؤولة اجلنسيةلكل خالياهم مبا فيها اخلاليا  النوويعلى احلامض  جينية

و اهللا أخرجكم من قال تعاىل ( ،من بطون أمهاهتم هبا فيخرجون األبناء إىلتورث  الصفةهذه  فإن التايلبو 
خيرج من بطن أمه  فاإلنسان ،النحل 78) اْألَْبَصارَ و  السَّْمعَ َجَعَل َلُكُم و  بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا

 عليهصلى اهللا  النيب أكدههو ما و  ،مشاجاأل لنطفها يف موجودةالبصر و  جينات السمع ؛ ألنالبصرو  بالسمع
 جلدهاو  بصرهاو  مسعها خلقو  فصورهاأربعني ليله بعث اهللا إليها ملكا و  اثنتان بالنطفةإذا مر سلم بقوله (و 
هو و  من النطفة قبل خلق األعضاء تصويرسلم أن هناك و  عليهبني صلى اهللا ف ،) رواه مسلمعظامهاو  حلمهاو 

 بروتينات األعضاء. إىلترمجته و  النطفة يفاملوجود  النووياحلامض  خنسما أمساه العلم احلديث 

 

 سلم يعلم أن الصفات املوروثة تأتى من كال األبوينو  عليهصلى اهللا  النيب .2

ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه قال تعاىل ( يًعا َبِصريًاإِنَّا َخَلْقَنا اْإلِ مجع املفسرون أقد و  ،اإلنسان 2) مسَِ
يا لذا قال تعاىل {و  ،اختالط نطفة الرجل بنطفة املرأة هينقال عن عدد كبري من الصحابة أن النطفة األمشاج 

 احلجرات.13} أنثىو  أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر

  

 :أبيه أو أمهو  سلم يعلم سبب الشبه بني االبنو  عليهصلى اهللا  النيب. 3
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 سلم بالشبهو  عليههلذا أخذ النيب صلى اهللا و  ،نطفة األب أو نطفة األم أو كليهما إىلمتيل الصفات الوراثية قد 

إذا و  أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولدأله عن الولد (سجاء ي الذي لليهوديل اقف ،بني سببهو 
أمه فإذا سبق ماء و  شبه الولد أباهوأما رواية أخرى ( يفو  ،البخاري) سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد

 . األلباينصححه و  مسنده يف) رواه أمحد إذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزع إليهاو  الرجل ماء املرأة نزع إليه الولد

 

 .القيافة يفالصفات املتنحية ال تستخدم و  ،املتنحيةو  ةسلم يعلم الصفات السائدو  عليهصلى اهللا  النيب. 4

لدت غالما و  يا رسول اهللا إن امرأيتفقال (جاء يسأله عن لون ابنه  الذيلألعرايب  سلمو  يهعلصلى اهللا قال 
قال  ،قال نعم .قال محر قال (هل فيها من أورق) .قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال (ما ألوا�ا)ف ،أسود

 .البخاريصحيح  ،)). قال أراه عرق نزعه قال (فلعل ابنك هذا نزعه عرق)كان ذلك  ىنأ(ف

قد أثبت و  األجداد.و  باءالصفات الوراثية ليس مبعزل عن اآل يفاألبناء من تغري  يفاحلديث يظهر أن ما حيدث و 
 النيبمساها من أجسام صغرية تسمى كروموسومات ( اثابتً  اكل خلية من خاليا اجلسم عددً   يفعلم الوراثة أن 

قد يكون و  ،اإلنسان يفتظهر  اليتالصفات  عن مسئولةراثية و  ) حتمل عواملسلم بالعروقو  ليهعصلى اهللا 
االبن مشاهبا  يفأحد األبوين على اآلخر فتظهر الصفة السائدة  يف (Dominant) سائدا الوراثيالعامل  تأثري

 الوراثيهذه احلالة العامل  يف عليه، فيطلق امسترتً  اخافيً  الوراثيالعامل  تأثريقد يكون و  ،بذلك أحد األبوين
حية، تناألم حيمالن أحد هذه الصفات املو  كان كل من األبو  فإذا اتفق ، (Recessive) نحيالكامن أو املت

  األبوين. ذلك الجتماع الصفتني من كالو  ربع أوالدهم تقريبا ستظهر فيهم هذه الصفة املتنحية، فإن

لنا غري قادرين على والديه قد يكون غري ظاهر، بل بعيد عن كال األبوين مما جيعو  الشبه بني املولود فإنلذا 
سلم عندما جاءه و  عليههذا ما أخرب عنه الرسول صلى اهللا و  ،التعرف على نسب الولد يفاستخدام القيافة 

 االنتفاء منه يف النيبمل يرخص له و  ،هو حينئذ يعرض بأن ينفيهو  أسود، اغالمً  امرأيتلدت و  يقول له: األعرايب
اإلقناع، و  احلوار يفال تداىن  اليتلقدرته و  ،ياملتنحو  السائدسلم بو  عليهذلك لسعة علم رسول صلى اهللا و 

إياه عن ألوا�ا حىت إذا قرر السائل احلقيقة بنفسه كانت  حبيث أرجع السائل إىل ما يعهده من إبله سائًال 
 زوجته.  يفتزيل ما قد ران على نفسه من ظالل الشكوك القائمة و  قلبه،و  احلجة دامغة متأل عقله

ن فقط بل واسلم يذكر مبنتهي الوضوح أن صفات اجلنني الوراثية ال حيددها األبو  عليه صلي اهللا النيب إنبل 
إذا أراد اهللا جل ذكره أن (سلم و  عليهاهللا  ىفيقول صل ،السالم عليهصوال باجلد األكرب آدم و  أيًضااألجداد 

جل و  ان يوم السابع أحضر اهللا عزفإذا ك عصب منهاو  خيلق النسمة فجامع الرجل املرأة طار ماؤه يف كل عرق
 صححه األلباين.و  ،) رواه الطرباينما شاء ركبك"صورة مث قرأ "يف أي  بني آدمو  له كل عرق بينه
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 :الوراثةاملوافق لعلم  يلنقلاجوب األخذ بالقيافة بالدليل و  بيان

اآلثار و  لة السنةلدالعند االختالف على نسب الولد  القيافةاألخذ بجوب و  إىلأهل العلم ذهب مجهور 
 :مارسها أصحابهو  ،ا األحكامعليهأقام و  لها بنفسهفعو  سلمو  عليهصلى اهللا  النيبفقد أقرها ا، عليه

ْدِجلي نظر آنفً  اأمل ترْي أن جمزَّزً ( سلم قوله ألمنا عائشةو  عليهصلى اهللا  إقرارهفمن 
ُ
أسامة و  إىل زيد بن حارثة اامل

رواه  ): إن هذه األقدام بعضها من بعضبدت أقدامها فقالو  سهماما قطيفة قد غطيا رؤو عليهو  بن زيد
  فيقره. حاشاه أن يسمع باطًال و  لقيافةسلم لو  عليهصلى اهللا  هإقرار هذا يدل على و  ،البخاري

أن هالل بن أمية قذف امرأته عند حديث ابن عباس (سلم للقيافة ما ثبت من و  عليهصلى اهللا  ممارسته و من
 ،"البينة أو حد يف ظهرك"سلم و  عليهسلم بشريك ابن سحماء فقال النيب صلى اهللا و  ليهعالنيب صلى اهللا 

سلم يقول و  عليهفقال يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فجعل النيب صلى اهللا 
من احلد  ظهري يربئما  الذي بعثك باحلق إين لصادق فلينزلن اهللاو  . فقال هالل"إال حد يف ظهركو  البينة"

سلم فأرسل إليها فجاء هالل و  عليهصرف النيب صلى اهللا ناف ،"والذين يرمون أزواجهم" عليهأنزل و  فنزل جربيل
مث قامت  ،"إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب"سلم يقول و  عليهالنيب صلى اهللا و  فشهد

نكصت حىت ظننا أ�ا و  قال ابن عباس فتلكأت .ا موجبةقالوا إ�و  قفوهاو  فشهدت فلما كانت عند اخلامسة
جاءت به  فإنأبصروها "سلم و  عليهأفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النيب صلى اهللا  ترجع مث قالت ال

فجاءت به كذلك فقال النيب صلى اهللا  ،"ليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماءإلأكحل العينني سابغ ا
زاد اإلمام مسلم يف صحيحه و  .البخاريرواه  )"هلا شأنو  مضى من كتاب اهللا لكان يل لوال ما"سلم و  عليه

أكحل جعدا محش إن جاءت به و  فهو هلالل بن أمية أبيض سبطا قضيء العيننيجاءت به  فإنأبصروها (
 .)أ�ا جاءت به أكحل جعدا محش الساقني فَأُنِْبْئتُ قال  ،فهو لشريك بن سحماء الساقني

 ،ال ينطق عن اهلوى نيب إال من تأيتارس القيافة مبهارة علمية ال ميسلم و  عليهصلى اهللا  اهنر  حلديثهذا ا يف 
 لعلم الوراثة: اموافقتهو  ،يافةسلم القو  عليها النيب صلي اهللا عليهاليت بين  ةفهم األسس العلمي ينبغيلذا و 

 

 عرب النطفةاألبناء  إىلالعلم بكيفية توارث الصفات الشكلية من اآلباء . 1

أن الصفات و  ،الصفة املوروثةو  سلم كان يعلم الفرق بني الصفة املكتسبةو  عليهصلى اهللا  النيببينت أن و  سبق
النطفة  يفيعلم بأن صفات اجلنني املوروثة تأتى من ترمجة الصفات اجلينية و  ،املوروثة تأتى من كال األبوين

يعلم أن الصفات الوراثية و  ،أبيه أو أمهو  شبه بني االبنيعلم سبب الو  ،صفات اجلنني الشكلية إىلاألمشاج 
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سلم كان و  عليهصلى اهللا  فالنيب إذا ،علم القيافة يفأن الصفات املتنحية ال تستخدم و  ياملتنحو  منها السائد

 هو على علم بأصول علم الوراثة.و  قضايا النسب يفحيكم 

 

ليس بالفراش و  ،ثية للمولود بنطفة صاحب الفراشالعلم بأن القيافة تعتمد على ارتباط الصفات الورا. 2
فأقام  ،بالدليل الكامل على براءة هالل يأيت أنبل أراد  ،قضية هالل باللعان يف يكتفيه مل فإنلذا و  ،القائم

لكن تنبأ بصفاته اعتمادا على معرفة و  مل يرى املولود فالنيب ،املولود يف هذه القضية مشاهدةقبل القيافة بالعلم 
 يفالقيافة هلا مقابل  يفسلم أن الصفة الشكلية املستخدمة و  عليهملعرفته صلى اهللا و  ،شريكو  هالل صفات
سلم هو ما و  عليهصلى اهللا  النيبفعله  الذيهذا و  األبناء. إىلتنقل الصفات الوراثية من اآلباء  اليتالنطفة 
 على معرفة الصفات الوراثية جليل اآلباء.  ءً بناصفات الوراثية جليل األبناء الوراثة حني يتنبأ بال عامليفعله 

 

مع أن هذه الشروط غري و  ،للشروط العلمية الواجب توافرها عند ممارسة القيافةسلم و  عليهصلى اهللا  تهمعرف. 3
 :هيو  اقعة هاللو  يفسلم للقيافة و  عليهصلى اهللا ته أ�ا تُفهم من خالل ممارس إال ،تفصيلياُمعلنة 

 

تنازع االبن و  األمو  األبقضية النسب من  يفالنزاع مجيع أطراف جود و  :راء القيافةإلج األولالشرط  *
ُ
 يفامل

االبن املتنازع  ؛ ألنذلكو  ،أقارب اآلباءبنسبه  يفاملتنازع االبن شكل قارن فال يُ  ،مع األم بالزنااملتهم و  ،نسبه
 ليسو  ،الشبه باآلباء هو حمل البحث فوجه بالتايلو  ،مل يأخذها من أقارهبمو  نسبه أخذ نطفته من اآلباء يف
لكن رمبا  و  ،صلة قرابة من قريب أيلو مل تكن بينهم و  فالناس رمبا تشاهبوا شكال ،جه الشبه ألقارب اآلباءو 

مصدر الصفات الوراثية لكل  السالم أبو البشر عليهآدم  إاللو مل يكن هذا القريب و  كان هلما قريب من بعيد
 .البشر

لذا و  ،أمهبطن  يف فكاننسبه  يفاالبن املتنازع جند مجيع أطراف القضية ما عدا  ،أمية حالة هالل ابن يفو 
النية املبيتة على  إخفاءمع  ،)جاءت به فإنأبصروها ( فقالأن يولد  إىلالقيافة سلم و  عليهالنيب صلي اهللا أجل 

 على التعجيل باللعان النيبمحل  الذيلعل هذا السبب هو و  لدها.و  القيافة عن املرأة احلامل حىت ال تقتل
 إذاذلك حفاظا على حياة اجلنني فال تقتله األم خوفا من افتضاح أمرها و  ،القيافة إلجراءعدم انتظار املولود و 

 يهتم مل الذي النيبمن هذا الفعل أشد الرمحة  يفو  ،على القيافة يعتمد ليدهاو  نسب يفعلمت أن احلكم 
 . أن األم زانية يفال ذنب هلا و  قدرها اهللا اليتبسالمة تلك النفس البشرية املسلم بقدر ما اهتم  صاحبهبرباءة 
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 ن عن املشهدبوافيه غاب األو  ،جود مجيع أطراف النزاع حديث ابن عبد زمعةو  ضرورة على أيًضامما يدل و 
علمه اجليد برغم  مل يأخذ بالشبهو  بالفراشسلم و  عليهالنيب صلي اهللا حكم ف ،خوة الولدإي بالنسب كان املدعو 

 من استخدم هذا احلديث يف رفض القيافة. علىقفة خاصة بعد قليل يف الرد و  هلذا احلديثو  ،باألبوين

 

فقد قال  ،القيافة عن ثالثة يفتستخدم  اليتال يقل عدد الصفات الشكلية  :إلجراء القيافة الثاينالشرط * 
فهو لشريك بن  خدجل الساقني ليتنيإلبغ اسا أكحل العيننيجاءت به  فإنأبصروها (سلم و  عليهصلى اهللا 

 .ااضحً و  اا حكمً عليه بينو  ،للقيافة سلم ثالث صفات شكليةو  عليهصلى اهللا  النيبفحدد  ،)سحماء

 

احلديث السابق استخدم  ففي ،القيافة يفتنوع األعضاء املستخدمة كوجه شبه  :إلجراء القيافة ثالثالالشرط * 
 الساق.و  اإلليةو  العنيء خمتلفة كأعضاسلم و  عليهصلى اهللا  النيب

 

يتميز هبا اآلباء عن غريهم  اليتأبرز الصفات الشكلية  إالالقيافة  يفال تستخدم  :إلجراء القيافة رابعالالشرط * 
حيدد  الذيهذا الشرط هو و  ،فالبد يف القيافة أن خنتار صفات شكلية خمتلفة يف كال الرجلني ،من األشخاص

 اليتلكن ختتار األعضاء و  ،فال ختتار األعضاء بطريقة عشوائية ،املقارنة يفاملستخدم  يةالعضو الصفات نوعية 
حبيث فيه يتوقع أن تكون صفات سائدة  اليتو  ،تعطى لألب صفاته الشكلية املميزة له عن غريه من البشر

ون ثالثة صفات أما أن تك ،صفة أو صفتان يفاالبن قد يشبه غري أبيه ف. االبننطفة  يفميكن هلا أن تسود 
 األفراد احمليطني به. باقيالصفات املميزة لشخص ما عن  يفاشرتطنا التشابه  إذاتكون أصعب و  ،فتكون صعبة

أبيض جاءت به  فإنأبصروها (مسلم  اإلماميف رواية سلم حني قال و  عليهصلى اهللا  النيبوهذا هو ما فعله 
 ،فهو لشريك بن سحماء أكحل جعدا محش الساقنيإن جاءت به و  فهو هلالل بن أمية سبطا قضيء العينني

سلم أبرز ثالث صفات و  عليهصلى اهللا  النيب. فاختار )بئت أ�ا جاءت به أكحل جعدا محش الساقنينافقال 
 إذا ،)أكحل جعدا محش الساقنيشريك ( يفأبرز ثالث صفات و  ،)أبيض سبطا قضيء العيننيهالل ( يف

لكن اختار أميز األعضاء و  للمقارنةثابتة يف الشخصني ثالثة أعضاء  خيرتسلم مل و  عليهصلى اهللا  فالنيب
  قام على فهمه لعلم الوراثة. الذيسلم و  عليهصلى اهللا  النيبهذا من فقه و  كل شخص  يفللمقارنة 

 صلى اهللا النيببدليل أن  ،النسب يقع هبا يقينا ال ظنا فإنالقيافة  يفالسابقة ة ربعاألحتققت هذه الشروط  فإذا
لوال ما مضى من  ( البخاريقال كما عند و  اجلنني قطع ببنوته لشريك يفملا رأى صفات شريك سلم و  عليه

صار أمر و  قعو  لوال أن اللعانو  ،ال ظلمو  ن ما فعله حق ال شك فيهليقينه أ )هلا شأنو  كتاب اهللا لكان يل

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

www.alukah.net  
 

39 

  األسس العلمية للبصمة الوراثية والقيافة في القرآن والسنة
www.alukah.net  

 
تالعنني 

ٌ
برجم الزانية كما حكم برباءة هالل ابن  هذه املسألة يف عليهصلى اهللا  النيبحده حلكم و  اهللا إىلامل

 .أمية

 العلمي على من رفض األخذ بالقيافة و  الرد الشرعي

 سلم قد مارسها بنفسه كما يف حديث هالل ابن أميةو  عليهمن رفضها أن النيب صلي اهللا  علىيكفي للرد 
األمة أن عمر ابن اخلطاب  عليهمما يدل على أن القيافة حق أمجعت و  أقرها كما يف حديث أسامة ابن زيد.و 

كان عمر يليط أوالد اجلاهلية مبن ( ،قضى مبحضر من الصحابة بالقيافة من غري إنكار، فكان كاإلمجاع
فنظر إليه القائف  الد امرأة فدعا قائفً و  اّدعاهم يف اإلسالم فأتى رجالن إىل عمر رضي اهللا عنه كالمها يدعي

هذا ـ ألحد الرجلني ـ يأتيها  عا املرأة فقال أخربيين خربك فقالت: كانفقال: لقد اشرتكا فضربه عمر بالدرة مث د
ا عليهمث خلف  ادمً  عليهيف إبل ألهلها فال يفارقها حىت يظّن أنه قد استمر هبا محل مث ينصرف عنها فأهريقت 

) تسبنافشئت هذا ــــ يعين اآلخر ــــ فال أدري من أيهما هو، فكرب القائف، فقال عمر للغالم: فإىل أيهما 
 صححه األلباين. و  أخرجه مالك يف املوطأ

ا ضرب من ؛ أل�؛لحق هبا نسبأن القيافة ال يُ الذين قالوا احلنفية أدلة من رفضوا القيافة ك مث إذا نظرنا إىل
سلم عند إجراء و  عليهاستدلوا لرأيهم بأدلة يسهل ردها بعد فهم منهج النيب صلي اهللا قد لوجدنا أ�م  ،الظن

 :سلم قد رفضهاو  عليهأن النيب صلي اهللا و  اليت ظنوا منها أن القيافة ظن أدلتهم منو  ،يافةالق

 

ما "قال نعم قال  ،"هل لك من إبل"لد يل غالم أسود فقال و  (أن رجال أتى النيب فقالهريرة  وأبحديث  :أوًال 
فلعل ابنك عله نزعه عرق قال "قال ل ،"ذلك ىنأف"قال نعم قال  ،"هل فيها من أورق"قال محر قال  ،"ألوا�ا

قد حكم بأنه ال هذا احلديث  يفسلم و  عليهفظن البعض أن النيب صلى اهللا  .البخاريرواه  )"هذا نزعه عرق
القيافة عدد من العلماء الذين قالوا بأن  الرأيهذا  إىلقد مال و  ،النسب على سبيل العموم يفعربة للشبه 

يلحقوا الطفل و  فيها قدر من الظن، كما أن القافة ميكن أن خيتلفوا، بلو  تعتمد على الشبه الظاهر يف األعضاء
 بأبوين لوجود الشبه فيهما.

ستند ا يتال ةالعلميألسس ل نتبهوايهذا احلديث مل  إىلأن الذين رفضوا القيافة استنادا  إىلهنا أن نلتفت  ينبغيو 
رفض احلكم فيها بالقيافة.  اليتاملواقف و  القيافةحكم فيها ب اليتاملواقف  يفسلم و  عليهاهللا  ىصل النيب اإليه

ليست عدة و  يف ابنهاحدة و  شكليةفالذين استدلوا هبذا احلديث مل يالحظوا أن الرجل أتى يشتكى من صفة 
هو عدد و  حد شروط القيام بالقيافةأفقد سقط  بالتايلو  ،أ�ا قد زنت علىليس له أي شاهد و  صفات

أن الصفات الوراثية يعلم  سلمو  عليهاهللا  صلى كما أنهحديث هالل.   يفكما   ال يقل عن ثالثة الذيالصفات 
ملا كان لون اجللد رمبا تأثر بصفات و  ،)فلعل ابنك هذا نزعه عرق( هتتنحى عرب األجيال بدليل قولو  تسود
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الدليل  إناضح، بل و  جود دليلو  اهتام امرأته لعدم يفشكوى الرجل سبب  النيباألجداد، فلم يأخذ و  اآلباء
هذه الواقعة يلمس احلكمة النبوية  يف النيباملتدبر لفعل و  استدل به الرجل صار هو دليل الرباءة المرأته. الذي

 ،يريح نفوس الشاكني باحلجج العلميةو  األنساب من التهم الباطلةو  فنراه حيمى األعراض ،هللاملتحركة بأمر ا
ني من خالل تثبيت أواصر العالقة الزوجية بني الزوج إىل برفض الدعوى لعدم توفر األدلة بل سعى يكتفيفلم 
  .من قلب الزوج الزناشبهة  إزالة

هي األقدام كما يف حديث أمنا عائشة و  احدةو  سلم أخذ بصفةو  عليهبأن النيب صلي اهللا قد يقول البعض و 
أن جمززا نظر آنفا إىل  جهه فقال أمل تريو  مسرورا تربق أسارير علىسلم دخل و  عليهإن رسول اهللا صلى اهللا (

بأن  عليهفنرد  ،مسلمو  ) رواه البخاريإن هذه األقدام بعضها من بعضأسامة بن زيد فقال و  زيد بن حارثة
مل ينص على  ه؛ ألن؛بالقيافةزيد  إىلأسامة سرور النيب يف هذه احلالة ليس فيه داللة قطعية على ثبوت بنوة 

هذه  فالنيب يف ،فقطو  إمنا ُيستدل به على جواز القيافةو  ،يكشر و  ذلك بالقول الصريح كما يف حديث هالل
أي دليل يؤدى إىل ذلك الغرض مؤكد أنه يدخل و  إمنا حياول أن يثبتهو  النسب ياحلالة مل يكن حياول أن ينف

ابنه. كما أنه مل تكن هناك و  لكن ال جيزم بالنسب لعدم تعدد الصفات املشرتكة بني األبو  السرور على النفس
إمنا الذي حدث و  ،مل يتهم أمه بالزناو  ة نسب من األصل فأبو أسامة مل يشتكى أصال عدم بنوة ابنه إليهقضي

يف حني أن أبوه كان  ،)أم أمينلون أسامة كان أسود كلون أمه ( ؛ ألنأن العرب هي اليت كانت تتكلم يف ذلك
هذا احلديث فيه الرَّدُّ َعَلى َمْن ري (هذا احلديث يف فتح البا علىقا يعللذلك قال ابن حجر تو  أبيض اللون.

 ).َزَعَم َأنَّ اْلَقاِئف َال يـُْعَتَرب قـَْوله

 

قاص، عهد و  كان عتبة بن أيب( ليدة زمعةو  ابنأمنا عائشة عن ديث حبرفض القيافة  علىستدل البعض ا ثانيا:
ال: م الفتح أخذه سعد فقفلما كان عا ،ليدة زمعة مين، فاقبضه إليكو  قاص، أن ابنو  إىل أخيه سعد بن أيب

لد على فراشه، فتساوقا و  ليدة أيب،و  ابنو  ، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخيفيه ابن أخي، قد كان عهد إىل
ليدة و  ابنو  قال عبد بن زمعة: أخيو  فيه، ا رسول اهللا، ابن أخي كان عهد إىلإىل رسول اهللا، فقال سعد: ي

سلم و  عليهمث قال صلى اهللا  ،"هو لك يا عبد بن زمعة"سلم: و  يهعلفقال صلى اهللا  ،لد على فراشهو  أيب،
هه بعتبة، فما رآها ملا رأى من شب "احتجيب منه". مث قال لسودة بنت زمعة: "للعاهر احلجرو  ،للفراش الولد"

  .عليه) متفق اهللا تعاىل يحىت لق

 ابن ر سودة باالحتجاب منسلم أمو  عليهالنيب صلى اهللا  حيث إن ،كثريالوقد أشكل هذا احلديث على 
هذا اإلشكال و  .؟تؤمر باالحتجاب منهو  فكيف يكون أخاها ،ها زمعة فهو أخوهايقد أحلقه بأبو  ،ليدة زمعةو 
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يف حديث سلم و  عليهصلي اهللا لنرى هل شروط القيافة اليت حددها النيب  ،يزول إذا فهمنا حيثيات النزاع

  عة أم ال.ليدة زمو  هالل ابن أمية اكتملت يف حديث ابن

قاص الذي أراد أن ينسبه إىل أخيه عتبة و  سعد ابن أىب ،ليدة زمعةو  ففي هذا احلديث تنازع اثنني يف نسب ابن
مع العلم بان عتبة كان معلوم  ،عبد ابن زمعة الذي أراد أن ينسبه إىل أبيه فيكون أخا لهو  ،قاصو  ابن أىب

لكن لغياب أطراف النزاع و  التايل فهو معلوم شكال للنيب.بو  ،زمعة كان أبو سودة زوج النيبو  شكال لدى النيب
ترك القيافة مع و  )أي لعبد ابن زمعةسلم بالولد للفراش (و  عليههم اآلباء فقد حكم النيب صلى اهللا و  األصليني

نالحظ هنا أن النيب و  قاص.و  بني عتبة ابن أىبو  ليدة زمعةو  مع أنه رأى قوة الشبه بني ابنو  ،علمه بأ�ا حق
 سعدمل يقمه على شكل املتخاصمني (و  )زمعةو  عتبةقام حكم القيافة على علمه بشكل األبوين الغائبني (أ
مما يؤكد على أن القيافة ال تقوم إال ) ملا رأى من شبهه بعتبة ،احتجيب منهحيث قال لسودة ( ،)عبد ابن زمعةو 

لكنه أخذ و  ،يف الظاهر لعدم اكتمال شروطها ليس أقارب اآلباء مما جعل النيب ال حيكم بالقيافةو  بوجود اآلباء
 .مل يرها بعد ذلكو  فنفذت سودة احلكم ،هبا حني قال لسودة احتجيب منه يا سودة

إذا و  ،فإذا اجتمعت هذه األسس حكم هبا النيب ،فالنيب يبىن النسب بالقيافة على أسس علمية كما بينت إذا
األحكام   عليهيبىن و  القيافة عليهحيرتز بالشبه الذي تدل لكن و  ،مل جتتمع كما يف هذا احلديث مل حيكم هبا

 لو ،)عبد ابن زمعةو  قاصو  سعد ابن أىبنلمح بعد جديد أن اآلباء ( هناو  كما يف أمره لسودة باالحتجاب.
على أن الفراش ليس هذا ا دل رمبو  ،أعلمو  اهللا تعاىل أعلىو  لقدمها على الفراشو  حلكم النيب بالقيافةجدا و 

 .سلم سودة باالحتجابو  عليهملا أمر الرسول صلي اهللا  إالو  النسب يفدلة أقوى األ

 

 

 * حتقيق اهلدف السادس للبحث: 

 ؟هل ميكن استخدام البصمة الوراثية كبديل للقيافة

 بناًء على ما سبق ميكن القول بأنه "إذا كانت القيافة تعتمد على عالمات الوراثة الظاهرةو  من الناحية العلمية
البصمة الوراثية تعتمد على عالمات  فإن ،ملن مل حيسن فهم األسس العلمية هلاظن فيه شيء من اليق هي طر و 

" DNAنا ميكن أن نعترب البصمة الوراثية الـ " فإن. لذا األبو  لوراثة املشرتكة بني الولدهي حتليل عوامل او  ةباطن
من العلماء الذين قالوا بأن القيافة تعتمد على  عدد الرأيهذا  إىلقد مال و  ال ظن فيها هي قيافة العصر". اليت

على بنية اخللية  اكليًّ  افيها قدر من الظن الغالب، أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتمادً و  الشبه الظاهر
  .الواقعو  نتائجها تكون قطعية لكو�ا مبنية على احلسو  هي تكون من أي خلية يف اجلسمو  اجلسمية اخلفية
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 ) تابع هلا،الصفة الشكليةالقيافة (و  األصل هيو  ) هو األقوىالصفة اجلينيةألخذ بالبصمة الوراثية (احلقيقة ا يفو 

الصفات الشكلية يف  إىلتتحد أوال يف النطفة األمشاج قبل ترمجتها من األبوين فالصفات اجلينية للجنني 
حديث  يف رأينافكما  ،ما سانألن؛ أن حييط جبميع الصفات الشكلية سان؛ ألنال ميكناحلقيقة  يفو  .األرحام

هذه الصفات و  ،ممارسته للقيافة يفسلم اكتفى بثالث صفات شكلية و  عليههالل ابن أمية أن النيب صلى اهللا 
كلما رفعنا عدد و  ،النوويينية على احلمض اجلصفات ال عدد حمدود منعن  إالالشكلية الثالثة ال تعرب 

كلما أمكننا التعبري عن عدد أكرب من الصفات اجلينية على احلمض   املقارنة يفالصفات الشكلية املستخدمة 
مع  ،الصفات اجلينيةكل ه ميكن لنا أن حنيط بفإن )البصمة الوراثية( النووياستخدمنا احلمض  إذابينما  ،النووي

رنة  فكأننا بالبصمة الوراثية عقدنا مقا ،النوويالعلم بأن لكل صفة شكلية صفة جينية مقابلة على احلمض 
  لكن من خالل الصفات اجلينية املقابلة للصفات الشكلية.و  أبيهو  كاملة بني كل الصفات الشكلية للولد

 

 * حتقيق اهلدف السابع للبحث: 

 قهاءجديدة رمبا ختُدم الفُ  رؤيةاللعان؟  شاهد قبلالبصمة الوراثية  اعتبارهل ميكن 

 

 ،األبناء إىلانتقال الصفات الوراثية من اآلباء  يفره دو و  النوويالسنة عن احلمض و  حديث القرآن إثباتبعد 
صلى اهللا  النيبفهم  يف العلميبيان اإلعجاز و  ،السنةو  القرآن يفاستخراج األسس العلمية للبصمة الوراثية و 

هل  ،بدأُت البحث ألجله الذيو  السؤال املهم إىل نأيت ،القيافة بالبصمة الوراثيةو  سلم الرتباط الفراشو  عليه
هلذا  إجابيتو  اللعان؟. إىلالبصمة الوراثية كشاهد علمي من أعضاء اجلسد قبل الوصول  إىلكن أن حنتكم مي

تقدمي األدلة الكافية على  هديف هواملقدمة أن  يفلكن كما قلت و  ،بعمليفتوى فهذا ليس السؤال ليست 
لُعلمائنا األجالء من أهل التخصص تكون هاديا  لكي ،السنةو  القرآن يفذكر اُألسس العلمية للبصمة الوراثية 

 إثبات يفاحلكم الصحيح على مشروعية استخدام البصمة الوراثية  يفيستفيدوا هبا  لكي اإلسالميةالشريعة  يف
علم اجلرمية، مع ضرورة التنبيه  يفاستخدامه كأداة تعرف على األشخاص  إىل باإلضافة ،النسب أو نفيه

معلوم أن كثري من و  التالعب بنتائج البصمة الوراثية.و  لالزمة ملنع اخلطأالشديد على أخذ كافة االحتياطات ا
ملَْ َيُكن و  َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهمْ أهل العلم يرفض تقدمي البصمة الوراثية على اللعان مستدلني بقول اهللا تعاىل {

 . 6}النور َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ  ِإالَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبعُ  هلَُّْم ُشَهَداء

 يفم عليهمن هم الشهداء املنصوص  ،بعد انعدام الشهداء إال يأيتأن اللعان ال  يفصريح و  اضحو  ونص اآلية
َوالالَِّيت يَْأِتَني قوله تعاىل { يفملاذا مل حيدد اهللا عددهم بأربعة كما و  )؟ وَملَْ َيُكن هلَُّْم ُشَهَداء ِإالَّ أَنُفُسُهمْ اآلية (
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 عليهَلْوَال َجاُؤوا قوله تعاىل { يفكما و  ،15} النساءمِّنُكمْ  نَّ أَْربَعةً عليهفَاْسَتْشِهُدوْا اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم 

 .13النور} اِذبُونَ فَِإْذ َملْ يَْأتُوا بِالشَُّهَداء فَأُْولَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم اْلكَ  بَِأْربـََعِة ُشَهَداء

جاءت ) وَملَْ َيُكن هلَُّْم ُشَهَداء ِإالَّ أَنُفُسُهمْ قول اهللا ( يففهم أن كلمة شهداء  يفاإلجابة عن ذلك تكمن و 
معلوم أن النكرة تفيد و  ،كتاب)  –غري معروف كقولك (رجل و  معّني  دلَّ على شيء غريما النكرة و  ،نكرة

 قد جيوز إمناو  اآليات األخرى يفالشهود ليسوا حصريا األربعة املذكورة  أن يدل علىمما قد  ،الشمولو  العموم
 ذلك كثرية منها ما يأيت: علىاألدلة و  الكذب،و  قد تشهد بالزور اليتشهود من غري ألسنة البشر  أن يكونوا

 

 اليت متنع نسب تهاأمثلمن و  ،عليهقدم تُ و  اللعان كشاهد مينع الوصول إىلصلح  تالعقلية العلمية قرينة ال :أوًال 
لد يف سفر و  أجنبت امرأة إذاأو  ،لد بعد زواج ألقل من ستة أشهرو  أجنبت امرأة إذا :زوجها إىللد امرأة ما و 

لد و  أجنبت امرأة إذاأو  ،لد لزوج مل يبُلغ احلُُلمو  أجنبت امرأة إذاأو  ،جود فراش قائمو  طويل للزوج يستحيل معه
أما  ،اخلصي ال مين لهو  ،(مقطوع الذكر) بوبجمانتصاب لذكره) أو لزوج خصي (ال خصية له) أو عنني (ال 

ا مل يدخل منيه بيده لذا يشرتط يف هذه احلالة اعرتاف الزوجة أن زوجهو  ،اجملبوب فقد يكون هلما مينو  العنني
 فرجها.  إىل

لذا اعترب و  ،للعانا إىللد زين دون احلاجة و  إثبات أنهو  فهذه األمثلة السابقة تثبت حق الزوج يف نفي الولد
شرط ف ،الزوج ه ال ينسب هلذافإنأتت بولد من زواج قبل مضي ستة أشهر  أن الزوجة لومجهور الفقهاء 

العقلية كشاهد قبل اللعان أمر معلوم عند صحابة  العلميةقرينة الو  .مكاناو  اجلمهور اإلمكان زماناو  الشافعي
 املرأة اليتمن ذلك حديث و  ،ع اللعان لكو�ا شاهد قويقد استخدموها ملنو  سلمو  عليهرسول اهللا صلي اهللا 

تـُْرَجَم، فـََقاَل لَُه  فََأَمَر هِبَا َأنْ  ،َلَدْت ِيف ِستَِّة َأْشُهٍر و  ُأِيتَ بِاْمرَأٍَة َقدْ  نافَأنَّ ُعْثَماَن ْبَن عَ فيه (و  أشهرلدت لستة و 
وفصاله "قَاَل: و  ، "ِفَصالُُه َثالَثُوَن َشْهرًاو  َوَمحُْلهُ "  ِيف ِكَتابِِه:تـََعاَىل و  وقد قال اللََّه تـََباَركَ ،ا عليه: لَْيَس َذِلَك على

احلَْْمُل ِستََّة و  اعشرون شهرً و  الرضاعة أربعةو  قال: "َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ "قال: و  "يف عامني
 .) رواه مالك يف موطأهَدت َقْد ُرِمجَتْ جَ وُ فَـ  ،فأمر هبا ُعْثَماُن أن ترد  َأْشُهرٍ 

منهم من يرويها عن و  ،على، فمنهم من يرويها لعثمان مع اكثريً   اهذه القصة قد اختلف فيها العلماء اختالفً و 
قد اشتهرت عند أهل و  ،بن أيب طالب علىلعمر بن اخلطاب مع منهم من يرويها و  عثمان مع ابن عباس،

بالتايل فال حيق للزوج أن ينفي نسب الولد و  ،أشهرنباط أن املرأة قد تلد لستة يف كتب التفاسري الستو  العلم
 كل روايات هذا احلديث هذا ما حدث يفو  ،اللعان إىلال حيق له أن يصل و  بل ،تهم أمه بالزينال أن تُ و  إليه

هبذه الروايات مل ترد و  ،الوالدة لستة أشهر إمكانحيث مت رفض طلب الزوج برجم الزوجة بعد أن ثبت علميا 
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 إن علىال شاهد له و  جة لهال حُ  ه؛ ألن؛لو طلبه فليس لويل األمر أن يطيعهو  ،ما يقول أن الزوج طلب اللعان

 اللعان. إىلبل املرأة هي اليت هلا شاهد علمي حيول دون الوصول  ،زوجته قد زنت

تقدمي  فمن باب أوىل ،عليهيُقدم و  اللعان كشاهد مينع الوصول إىلصلح  تالعقلية القرينة العلمية  تكان  فإذا
احلس  إىلاليت ال تستند  العقليةالقرينة العلمية من  أقوىحسي اللعان لكو�ا شاهد علمي  علىالبصمة الوراثية 

 التجرييب.

 

الطرق يف كتابه  يقول ابن القيم اجلوزية ،معدودين ال يشرتط يف البينة أو القرينة أن تكون بأشخاص :اثانيً 
َمْن خصها بالشاهدين، أو األربعة، و  يُظهره،و  البَـيـَِّنُة اسم لكل ما يُبني به احلق(السياسة الشرعية  احلكمية يف

 إمنا أتت مراداً هبا احلجةُ و  هبا الشاهدان، امل تأت البينُة قط يف القرآن مرادً و  أو الشاهد مل يوف ُمَسمَّاَها حقه،
حد اليقني كما  إىل). فمن الصعب رد القرائن القاطعة اليت تصل ى.....انتهجمموعةو  الربهان، ُمْفَرَدةً و  الدليلو 

تاركا  أكلهقميصه بدم كذب زاعمني أن الذئب قد  على إخوتهعندما جاء  ،السالم عليهيف قصة يوسف 
كذب   علىفدلت هذه القرينة  ،يوسف 18 }َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ {قميصه سليما مل متزقه األنياب 

يكون شاهد براءة له   ؛ ألنحلاالسالم ص عليهقميص يوسف  يفشق من جهة معينة  كان  أيًضا. إخوته قصة
  يوسف. 27 }ُهَو ِمن الصَّاِدِقنيَ و  َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َفَكَذَبتْ قوله تعاىل { يفكما 

أ�ا كانت قرينة قوية بينت  إال ،بينتو  سبقال تقارن يف قوهتا مع البصمة الوراثية كما  أ�االقيافة مع  إنبل 
سلم للشريك ابن و  عليهاهللا  سول اهللا صلىالنسب الصحيح للولد يف قضية هالل ابن أمية حيث نسبه ر 

 يقينية قطعية لكو�ا مبنية على احلسالوراثية ملا كانت نتائج البصمة و  سحماء األب احلقيقي املتهم بالزين.
ثبت أن و  إذا أجرينا حتليل البصمة الوراثيةفكيف لنا ، مض النووي للولد مع أبيهاملشاهدة عند مقارنة احلو 

ال ميكن البتة أن يتعارض الشرع و  العقل،و  الواقعو  ، كيف نكذب احلسباللعانأراد أن ينفيه و  الطفل من الزوج
ان بعد ظهور النتيجة طلب اللعو  كار الزوجفإن ،احلكيم مع العقل السليم يف مثل هذه املسائل املعقولة املعىن

 .بين على املكابرة االشرع يتنزه أن يثبت حكمً و  نوع من املكابرةيعد 

 

قال  يرتك شهادة اللسان،و  األركانو  رب العزة يوم القيامة حني تكذب األلسنة، يأخذ بشهادة اجلوارح :اثالثً 
َوقَالُوا قال {و  ،65}يس ا َكانُوا َيْكِسُبونَ َتْشَهُد أَْرُجُلُهْم مبَِ و  ُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهمْ و  اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى أَفْـَواِهِهمْ تعاىل {

إِلَْيِه تـُْرَجُعوَن و  ُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َمرَّةٍ و  َنا قَاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيءٍ علىِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ 
يشهد مبا  و  يستطيع أن ينطق يينطق فمن املؤكد أن احلمض النوو  خلقه اهللا شيءملا كان كل و  .21}فصلت

فالبصمة األم.  هيمن و  هل ركب من سفاح أم من زواج شرعي معروف فيه من هو األبو  كان من أمر أبويه
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مت التالعب هبا أو  إذا إال ،%100صاحب نطفته شهادة حقيقة صحيحة بنسبة  علىالوراثية للولد تشهد 
أخذ الذرية من األصالب و  يكفي أن اهللا قد نسب الذرية آلدم (بين آدم)و  ،إجراءهاأثناء  حدثت أخطاء تقنية

 هبذه البصمة فلم حيدث عنده اختالط لألنساب.

 

 بنية على دليلم ا؛ أل�؛أقوى من اللعانالبصمة الوراثية أن شهادة ال خيالفه الشرع  غالًباو  منطق العقل :ارابعً 
إما  ه؛ ألن؛%) 50عان فهو متساوي الطرفني يف الصدق أو الكذب أي بنسبة (يف الل بشراضح أما قول الو 

نأخذ ما و  %100فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ  ،أو تكون الزوجة صادقة اصادقً الزوج أن يكون 
 إثبات النسب رعاية حلق الصغرييف مع العلم بأن  ؟!!؟ننسب ذلك للشريعةو  %50هو حمتمل للصدق بنسبة 

قال  قدو  ،حفظ للمجتمع من خراب الذمم يف هذا الزمانو  أصل من أصول الشريعة يف حفظ األنساب،و 
فإذا  ،فإحلاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة .(ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا)تعاىل 

مع  –أو ألي غرض آخر  شكوك أو للتهرب من النفقةو  أراد األب ألوهامو  أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل
ال منكن األب من اللعان لئال يكون و  العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه فإن –ضعف الذمم يف هذا الزمان 

قضية هالل ابن أمية حني قال  يفسلم و  عليهصلى اهللا  النيب، مع العلم بأن هذا هو فعل يف ضياع الطفل اسببً 
فهو لشريك بن  كحل العينني سابغ األليتني خدجل الساقنيأجاءت به  فإنأبصروها ( البخاريرواية  يف

هلا شأن " و  ميان لكان يلإل" لوال ا :-سلمو  عليهصلى اهللا  –فقال النيب  –لشريك  ا، فجاء شبيهً )سحماء
ه ينسب فإنبالزوج صاحب الفراش  اولد الطفل شبيهً و  فقد أفاد احلديث أنه حىت لو متت املالعنة بني الزوجني

كأداة علمية ننسب و  اللعان إىلال نستخدم البصمة الوراثية كشاهد مينع الوصول  إذافلماذا فى عنه؛ ال ينو  له
البصمة  إجراء ثناءأ أخطاءضمنا عدم حدوث  إذاهذا بالطبع  ،أبيه الصحيح صاحب نطفته ىلإهبا الطفل 

 د القيام بالبصمة الوراثيةلد ما مث يثبت كذبه بعو  يثبت نسب أومن ينفي مع التشديد يف عقوبة  ،الوراثية
 التالعب باألنساب.و  ذلك لكي يكون عربة ملن سولت له نفسه الكذبو 

 

 للبحث:  مناث* حتقيق اهلدف ال

 ليس كدليل دامغ؟و  اجلرمية كقرينةيف البصمة الوراثية  ملاذا يفضل استخدام

 

ففي  ،اجلاين يف أي جرمية علىيف التعرف و  شتان ما بني استخدام البصمة الوراثية يف اختبارات النسب
األنساب يبين  علىبالتايل استخدامها يف التعرف و  ،األنساب أطراف النزاع تكون معروفة قبل سحب العينات
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مسرح اجلرمية قد يوجد فيه العديد و  جمهول غالًبافاجلاين  ،اجلناة يف شيت اجلرائم علىاليقني. أما يف التعرف  على

 ،رمبا يتهم الربيء مكان اجلاينو  سبيل الصدفة علىلعاب أو غريها)  ،دم ،شعر ،من العينات البيولوجية (مين
شخص آخر غري اجلاين  إىلتزوير مسرح اجلرمية لتوجيه نظر العدالة  ىلإاجلاين رمبا جلأ ذلك أن  إىلنضيف 
ما و  ،أضافها ملسرح اجلرميةو  شعر) -مين -أجزاء شخص آخر (دم بأحدفرمبا أيت اجلاين عن عمد  ،احلقيقي

دويل كبري كاليت تقوم هبا خمابرات بعض  ىمستو  علىكانت اجلرمية   إذا خصوًصاو  اجلناة إىلأسهل ذلك بالنسبة 
 تبقي البصمة الوراثية قرينة قابلة للقبولجهة نظري القاصرة أن و  من ىفأر لذا و  .الدول أو العصابات الكبرية

حققنيالرفض حسب قناعة و 
ُ
شأ�ا يف ذلك شأن كل  ،قائع اجلرميةو  كافةلهم تقدير و  مرؤيتهو  ضاةالقو  امل

غري ذلك مما قد يكون يف  إىل ،األسلحةو  فصائل الدمو  القرائن اليت تكتشف يف أي جرمية كبصمات األصابع
هذا الرأي الذي قلته و  .اجلاين أو تكون أدلة مضللة للعدالة علىفإما أن تكون أدلة حقيقية تدل  ،مسرح اجلرمية

) املنعقد يف مكة 15ا أقره جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته (بفضل اهللا هو م
 م. 31/10/1998هـ املوافق  9/7/1419املكرمة اليت بدأت يوم السبت 

 
 اخلامتة

مل يكن مبقدور أي أحد معرفة كيف ُختلق و  ،جود يُذكر أو آلة تُعرفو  يف زمن مل يكن فيه للعلم التجرييب
األبناء عرب احلمض النووي للنطفة  إىلأو كيف تنتقل الصفات الوراثية من اآلباء  ،جنة يف بطون األمهاتاأل

 عليهجاء احلبيب حممد صلي اهللا  ،أربعة عشر قرنا من الزمان علىيف ذلك الزمن البعيد منذ ما يزيد  ،األمشاج
 ،منذ أعوام قليلة إالي مل يعرفه العلم احلديث بالعلم اليقني الذو  باحلق املبني اهلوىسلم الذي ال ينطق عن و 

مث بني لنا   ،للذي جامع يف الفراش أيه يكون لصاحب الفراش فإننسبه نزاع  علىحدث  إذالد املرأة و  فقرر أن
فبني كيف نستخدم أبرز الصفات الشكلية للجنني  ،صاحب الفراش دون هتك لسرت أحد علىكيف نتعرف 

ما أسس علم الوراثة ك علىي الذي جاءت منه النطفة من خالل القيافة املبنية أبوه احلقيق علىيف التعرف 
مبينا أن هناك  ،الصفة املكتسبةو  سلم عن الفرق بني الصفة املوروثةو  عليهاهللا  ىفأخربنا صل ،نعرفها يف زماننا

 ود يف النطفةهو ما أمساه العلم احلديث نسخ احلامض النووي املوجو  تصوير من النطفة قبل خلق األعضاء
 بّني و  ،سلم أن الصفات املوروثة تأيت من كال األبوينو  عليهترمجته إىل بروتينات األعضاء. كما بني صلي اهللا و 

هلذا أخذ النيب صلى اهللا و  ،أن الصفات الوراثية للولد قد متيل إىل نطفة األب أو نطفة األم أو كليهما أيًضا
 سلم قد بني لنا أن الصفات الوراثية منها السائدو  عليهاهللا  ىنه صلإبل  ،بني سببهو  سلم بالشبهو  عليه

  .أن الصفة السائدة هي اليت تستخدم يف القيافة أما املتنحية فال تستخدمو  ،املتنحيو 
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القيافة (علم  باستخدامصاحب الفراش  علىسلم بكيفية التعرف و  عليهالنيب صلي اهللا  إىلاهللا  ىوكما أوح

مبا سوف يكون يف آخر الزمان من استخدام الناس للبصمة  أيًضا إليهفقد أوحي  ،مقارنة الصفات الشكلية)
ال و  ،أبويه علىيدل و  ،صاحبه علىكبصمة يدل   النوويفاحلمض  ،الوراثية (علم مقارنة الصفات اجلينية)

 م اخلبري.يعلنيب هذه األمة هو اهللا ال إىلالسنة و  الذي أوحي بالقرآن ؛ ألناإلخبارعجب يف هذا 

ملا كان احلمض النووي يعترب مبثابة الصورة للجسد، فالتصوير هو أدق األلفاظ لوصف العالقة بني احلمض و 
التصوير بني و  باستخدام كلميت اخللقو  األبناء. إىللوصف انتقال الصفات الوراثية من اآلباء و  ،اجلسدو  النووي

فبني أن  ،اجلسدو  النوويلنا العالقة بني احلمض  شرحو  ،لنا رب العزة يف القرآن األسس العلمية للبصمة الوراثية
ا تطابق ؛ أل�؛صورة حسنة عليهأن احلمض النووي يطلق و  ،مطابقة للجسداحلمض النووي يعترب صورة 

أي  ،لذا أطلق على نفسه اسم املصورو  أنه ال يوجد كائنني هلما نفس احلمض النووي،و  ،عليهتدل و  صاحبها
). مث بني لنا رب رتبها فَأعطى كل شيء منها صورة خاصة يتميز هبا على كثرهتاو  تالذي َصوَّر مجيع املوجودا(

ختم و  حلدوث التصوير التحسيين. يلنووي لفردين من نفس اجلنس البشر العزة أنه ال ميكن أن يتشابه احلمض ا
بة صورة مركبة النووي لذرية بين آدم بأنه يعترب مبثا رب العزة كالمه عن التصوير يف القرآن بوصفه للحمض

التعرف على كروموسومات و  ،ميكن فصل النصفني عن بعضهماو  ،اآلخر من األمو  نصفها من األب ،للجسد
فالبصمة الوراثية تعترب رؤية غري مباشرة ألصحاب الفراش دون كشف  ).اختبار البنوة(األم بسهولة و  األب

فكأننا بالبصمة الوراثية  ،ط بكل الصفات اجلينيةا متكننا من أن حني؛ أل�؛من القيافة، تعترب أقويو  ،للعورات
لكن من خالل الصفات اجلينية املقابلة للصفات و  أبيهو  عقدنا مقارنة كاملة بني كل الصفات الشكلية للولد

ميسور  ختاما أسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن يكون توفيقه قد أصاب كالمي فجعله سهًال و  الشكلية.
لُعلمائنا األجالء من أهل التخصص يف الشريعة  أن يكون فيه النفع العظيمو  ،عقولقبل ال القلوب إىلالوصول 

اإلسالمية لكي يستفيدوا به يف احلكم الصحيح على مشروعية استخدام البصمة الوراثية يف إثبات النسب أو 
عب بنتائج البصمة التالو  مع ضرورة التنبيه الشديد على أخذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اخلطأ ،نفيه

 الوراثية. 

 

 العربية املراجع

 القرآن الكرمي .1

 تفسري ابن كثري .2

 تفسري القرطيب .3
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 يتفسري الطرب  .4

 يالبيضاو  تفسري .5

 فتح القدير .6

 الصابوين علىمعاىن القرآن الكرمي بتحقيق حممد  .7

 مفردات القرآن .8

 يلوسألالسبع املثاين لو  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم .9

 تنوير الو  التحرير .10

 يتفسري الراز  .11

 تفسري الكشاف  .12

 احلسان يف تفسري القرآن للثعاليب اجلواهر .13

 يصحيح البخار  .14

 صحيح مسلم .15

 مام أمحدإلمسند ا .16

 موطأ مالك .17

 يفتح البار  .18

 املستدرك للحاكم .19

 السلسلة الصحيحة لأللباين .20

 يجممع الزوائد للهيثم .21

 املغرب يف ترتيب املعرب .22

 كتاب العني .23

 املقصد األسىن .24

 حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري  :ي بشرح جامع الرتمذي ملؤلفهحتفة األحوذ .25

 .: د. حممود عبد الرازقةالسنو  يف الكتاب ةأمساء اهللا احلسىن الثابت .26
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