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أن بعسة إلابل الصحيحة إذا وقعت وهي صحيحة في املاء القليل ال ثؤثس فيه
If a camel's stroke is correct, if it falls while it is healthy, it does not affect it
Robina1
Abstract:
Previous studies have shown that both camel plasma and urine display inhibitory action on
human platelet function. This study aimed to determine whether the platelet-inhibiting activity in
camel plasma is filtered into urine or if this activity is initiated by the kidney and to evaluate the
impact of the camel’s reproductive status on this inhibitory activity.
Keywords: Inhibitory, Camel plasma, reproductive

منها :أن ؤلاوظان إذا ضب في دن الخل وىش خمس حاش أن ٌشسب مىه للحاٌ إذا لم ًظهس له ؾػم أو لىن أو زٍذ،
ولى ضب كؿسة خمس في دن خل ال ًدل الشسب مىه في الحاٌ .هما في الرخائس ألاشسفُت .وهى ًدخاج إلى الخىحُه
فلُؿلب.
منها :غلى اللىٌ اإلاسحىح :أن بػسة ؤلابل الصحُدت إذا وكػذ وهي صحُدت في اإلااء الللُل ال جؤزس فُه ،وإذا
()i
وكؼ فُه هطفها هجظذ.
ألاطعمة جعديل الجيني.
مفهىم ألاطعمة جعديل الجيني:
جعسيف ألاطعمة جعديل الجيني لغة :ألاؾػمت :في اللغت حمؼ ؾػام(( ،والؿػام أمم حامؼ ليل ما ًؤول))
( )iiوكد خططه بػػهم بالبر دون غحره )iii( .وبالىظس إلى اطخػماٌ أهثر الفلهاء ،فئنهم كد ًؿللىن الؿػام غلى ول
()iv
ما ًؤول أو ٌشسب.
وهرا وإن وان كد ًبدوا أهه هىع جىشُؼ إلادلىٌ اليلمت اللغىي لِشمل الشسب مؼ ألاول ،وذلً أن غالب
اإلاػاحم اللغىٍت ،إهما جرهس الؿػام فُما ًؤول والشساب فُما ٌشسب ،وكد حسي غلى هرا حماغت مً الفلهاء،
()v
فلطسوا الؿػام غلى اإلاأوىٌ فلـ.
ومً الجدًد بالرهس أن إؾالق الؿػام غلى الشساب مما حاء في اللغت ًلىٌ ألاشهسي(( :وإذا حػلخه بمػنى
()vi
الروق ،حاش فُما ًؤول وَشسب)).
ومً هرا ما حاء في كىله حػالى(( :فلما فطل ؾالىث بالجىىد كاٌ إن هللا مبخلُُىم بنهس ،فمً شسب مىه
فلِع مني ومً لم ًؿػمه فئهه مني)) (البلسة)249 :
ّ
الدظىٍت .الخدىٍس الجُني،
الخػدًل الجُني :في اللغت،

____________________
University of Okara1
25

Al-Safiir

Vol.4 NO.4 2020

جعسيف ألاطعمة جعديل الجيني عند الفقهاء:
ألاغرًت اإلادىزة وزازُا/اإلاػدلت وزازُا :وهي ألاغرًت اإلاىخجت مً وائىاث مدىزة وزازُا باطخخدام جلىُاث
()vii
الهىدطت الىزازُت مً حيع مدسم أو أهثر مً حيع أخدها مدسم.
أما ألاؾػمت اإلاػدلت وزازُا ) (Genetic Modified Foodهى غبازة غً جلىُت غلمُت خدًشت ،للخدىم في
ً
وغؼ الجُىاث ،وحغُحر اإلاادة الىزازُت التي جخيىن منها ضفاث اليائً الحي ،فيا :مً ؾسٍم كؿؼ بػػها غً بػؼ،
()viii
أو وضال :مً ؾسٍم وضلها بمىاد وزازُت مػافت باطخخدام وطائل مخبرًت.

َّ
الىزاثية ) (Genetic engineeringوالهندسة الجينات:
نسبت بين الهندسة

الهندسة الىزاثية :حاءث لحظت الخدىٌ الخازٍخُت في غام  1993غىد ما جىضل باخشان في والًت والُفىزهُا
ألامسٍىُت إلى إمياهُت هلل الجُىاث التي جدمل الطفاث الىزازُت في اليائىاث الحُت مً أي خلُت ألي وائً حي إلى
أي خلُت ألي وائً حي آخس ،بطسف الىظس غً اخخالفهما في الىىع .خُث إن اإلاادة الىزازُت في ول اليائىاث
مدشابهت وجخيىن مً هفع اإلايىهاث ألاطاطُت ،وهي التي حظمى الحمؼ الىىوي) ، (DNAووان كد جم اهدشاف
الترهُب الدكُم للحمؼ الىىوي طىت 1953م في إهجلترا ( ،)Englandوالجُىاث ًمىً أن جفطل غً بػػها في
خالًا اليائً الري هللذ مىه ،زم ٌػاد جسجُبها في أوغاع حدًدة في خالًا اليائً الري هللذ إلُه ،وبرلً جىلل
الطفاث الىزازُت مً أي وائً حي إلى أي وائً حي آخس ،وهرا ما ٌظمى بالهىدطت الىزازُت ،وكد ؾبلذ غلى هؿاق
واطؼ مىر ذلً الىكذ للحطىٌ غلى أشياٌ حدًدة مً اليائىاث الحُت لها الطفاث اإلاسغىبت ،دون اللجىء إلى
ُ
ججازب الخهجحن اإلاػيُت والتي حظخغسق الػدًد مً الظىحن وي حظخىمل.
ألاؾػمت اإلاػدلت وزازُا هى مطؿلح كد أضبذ شائؼ الاطخخدام ٌشحر إلى الىباجاث التي ًخم جخلُلها
لالطتهالن آلادمي والحُىاوي بدشغُل أخدر جىىُىُاث غلم ألاخُاء ،والهىدطت الىزازُت "هىدطت الجُىاث" ،هى
َّ ُّ
ُ
دىم في ّ
َّ
َّ
الىزازُت لليائً
الطفاث
الىزازُت ) (Genetic engineeringالتي حػمل غلى الخ
أخد فسوع غلم الهىدطت
ِ
()ix
ُ ّ
ُ
َ
ّ
ّ
ػصش وحىدها.
الحي خطائظ مظخخسحت ،أو ٌ ِ
الحي ،وذلً بأن ًدخل في اليائً ِ
َّ
الىزازُت ) (Genetic engineeringمسث جؿىزها في
ًظهس بػد البدث والاطخلساء أن غلم الهىدطت
مسخلخحن:
الطىز ألاول :ؾىز اليشىء والخيىًٍ( .الىمى والخدوًٍ).
الطىز الثاني :همى اإلاداضُل اإلاػدلت وزازُا.
الطىز ألاول :وكد ظهس هرا الػلم في الىطف الشاوي مً اللسن السابؼ غشس الهجسي ٌظمى ب
"الهىدطت الىزازُت" ،وهى يهدف إلى الىشف غً أطساز الخلُت الحُت ومدخىٍاتها ،وذلً في غام 1953م ،خُث
اهدشف الػاإلاان " واؾظىن " و " فسوظِع هسًٍ " :الترهُب الجصئي ألضل اإلاادة الىزازُت ،التي ًخيىن منها حمُؼ
اليائىاث الحُت واإلاظماة بالحمؼ الىىوي دي أن أًه. DNA
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وكد دزض الػلماء وظائف دي إن أًه  DNAهره وأدخلىا غليها بػؼ الخػدًالث وذلً بهىدطتها في ضىز
مخخلفت ،وكد خلم الػلماء هجاخاث هبحرة بىاطؿت هره الهىدطت الىزازُت في مجاٌ الغراء والدواء .فػلى طبُل
ً
اإلاشاٌ :أهخجىا ألاوظىلحن البشسي مً البىترًا ،وهرا ألاوظىلحن ًمازل ما ًيخجه حظم ؤلاوظان ،وذلً بدال مً
ً
ً
الحطىٌ غلُه مً بىىسٍاض " الخجزًس " أو " البلس" وجطيُػه هُمُائُا بخيلفت غالُت ،هما أهخجىا أًػا بىاطؿت
ً
ُ
خدمذ الهىدطت الىزازُت أًػا في مجاٌ الغراء
هره الهىدطت الىزازُت الىشحر مً ألادوٍت والػلاكحر الؿبُت .واطخ ِ
فُما ًخػلم بالىباجاث والصٍادة مً إهخاحُت اإلاداضُل الصزاغُت أو في مدي ملاومتها لآلفاث ،واإلاجاٌ الحُىاوي
()xi
وجدظحن الظالالث.
الطىز الثاني :بحن غامي  1997و ،2005فئن اإلاظاخت ؤلاحمالُت لؤلزاض ي اإلاصزوغت مؼ اليائىاث اإلاػدلت
وزازُا كد شادث بيظبت  ،50مً  17،000هم  4.2( 2ملُىن فدان) مً  900،000هم  222( 2ملُىن فدان).
غلى السغم مً أن مػظم اإلاداضُل اإلاػدلت وزازُا التي جصزع في أمسٍيا الشمالُت ،في الظىىاث ألاخحرة كد
شهدث همىا طسَػا في اإلاىؿلت اإلاصزوغت في البلدان الىامُت .غلى طبُل اإلاشاٌ في غام  2005واهذ أهبر شٍادة في
مظاخت اإلادطىٌ اإلاصزوغت باإلاداضُل اإلاػدلت وزازُا (فىٌ الطىٍا) في البراشٍل ( 000،94هم في غام  2005ملابل
()xii
 000،50هم في غام ).2004
وان هىان أًػا جىطؼ طسَؼ ومظخمس في أضىاف اللؿً اإلاػدلت وزازُا في الهىد مىر غام ( .2002و ٌػد
اللؿً اإلاطدز السئِس ي للصٍىث الىباجُت وألاغالف حغرًت الحُىاهاث ).ومً اإلاخىكؼ أهه في غام  000،932/2008هم
2طىف ًخم خطاد اللؿً اإلاػدٌ وزازُا في الهىد (ما ًصٍد غلى  100في اإلائت غً اإلاىطم الظابم)ً .بلغ مخىطـ
اإلادطىٌ اللىمي لللؿً الهىدي مً اللؿً اإلاػدٌ وزازُا أكل طبؼ مساث في غام  ،2002وذلً ألن حىس ي بُىم
لىباث اللؿً اللدًم اإلاظخخدمت في مخغحر الهىدطت الىزازُت لِظذ مالئما جماما في الهىد وكد فشلذ .شجػذ
الدغاًت إلالاومت الحشساث بمػاملت الجحن اإلاىلىٌ )xiii( Btغلى الاغخماد غلى أفػل أداء ألضىاف اللؿً الهجحن،
وكللذ مػاملت  Btبشيل هبحر في الحد مً الخظائس للحشساث الافتراض.
غلى السغم مً أنها مشحره للجدٌ وغالبا ما جيىن غليها ،إال أهه وزلذ اإلاىافؼ البُئُت والاكخطادًت لللؿً
()xiv
اإلاػدٌ وزازُا في الهىد إلى الفسد اإلاصازع.
ان أهثر الىباجاث اإلادىزة وزازُا التي جصزع خالُا غلى هؿاق واطؼ هي الرزة وفىٌ الطىٍا وكد ججمػذ
أدلت وفحرة غنها حشحر إلى أن ميىهاتها الىُمُائُت مشابهت إلايىهاث مشُالتها غحر اإلادىزة وزازُا .هما أزبدذ الخجازب
غلى الحُىاهاث غدم وحىد أي فسق مػىىي في الاطتهالن الؿىعي ،اإلاػامالث الهػمُت أو ملداز وميىهاث اإلاىخج
الحُىاوي (لبن ،لحم ،أو بُؼ) ليل وخدة غلفُت مأوىلت.
()xv
مً حمُؼ ألاؾػمت اإلاطىػت في الىالًاث اإلاخددة جدخىي غلى ميىهاث مػدله وزازُا.
غلى وحه الخطىص ،الرزة ،Bt ،والتي جيخج اإلابُداث الحشسٍت داخل الىباث هفظه ،كد همذ غلى هؿاق
واطؼ ،وهرلً ضمم فىٌ الطىٍا وزازُا لخدمل مبُداث ألاغشاب الغلُفىطاث .هره "اإلادخالث والطفاث" التي
تهدف إلى الاطخفادة اإلاالُت مً اإلاىخجحن ،لها فىائد بُئُت غحر مباشسة وفىائد جيلفت هامشُه للمظتهلىحن.
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في الىالًاث اإلاخددة ،بدلىٌ غام  89٪ 2006مً اإلاظاخت اإلاصزوغت مً فىٌ الطىٍا ،و ٪ 83مً اللؿً،
و  61٪مً الرزة أضبدذ أضىاف مػدلت وزازُا .ال ًدمل فىٌ الطىٍا اإلاػدٌ وزازُا طمت جدمل مبُداث
ألاغشاب فدظب ،بل والرزة واللؿً ًدمل هالهما طمت جدمل مبُداث ألاغشاب وطماث الحماًت مً الحشساث
(وهره ألاخحرة إلى خد هبحر بىترًا  thuringiensisغطىٍه بها بسوجحن كاجل للحشساث) .في الفترة مً  2002إلى
 ،2006واهذ هىان شٍاداث هبحرة في اإلاظاخت اإلاصزوغت لللؿً  Btاإلادمي والرزة ،والرزة اإلاخدمل إلابُداث
()xvi
الحشائش أًػا شٍادة في اإلاظاخاث اإلاصزوغت.
إذا وان إغماٌ اللفظ أولى مً إهماله فيل ما ال ًلبل الخجصئت فرهس بػػه في الحىم هرهس وله ،ووحىد بػػه
وىحىد وله ،إذ ال ًخلى إما أن ًجػل ذهس البػؼ هرهس اليل فُػمل الىالم ،وإما ال فيهمل ،لىً ؤلاغماٌ أولى مً
()xvii
ؤلاهماٌ.
ما ال ًخجصأ فىحىد بػػه وىحىد وله .ما ال ًلبل الخبػُؼ ًيىن اخخُاز بػػه واخخُاز وله ،وإطلاؽ
()xviii
بػػه هئطلاؽ وله .ما ال ًلبل الخبػُؼ فاخخُاز بػػه واخخُاز وله.

الحىضيح:
ً
إن ذهس بػؼ ما ال ًخجصأ غلى وحه الشُىع هىطفه مشال ،هرهس وله ،ألها إذا لم هلل برلً ،واإلاىغىع أن
()xix
َّ
اإلاددر غىه ال ًخجصأً ،لصم إهماٌ الىالم باإلاسة ،والحاٌ أن إغماٌ الىالم ما أمىً إغماله أولى مً إهماله.

من أمثلة هره القاعدة ومسائلها:
واإلافهىم منها أهه ًىف ي في ألاشُاء التي ال جخجصأ ذهس بػػها غً اليل وإن البػؼ منها إذا ذهس وان اليل
مروىزا ; ألهه لى وان ذهس البػؼ ال ًلىم ملام ذهس اليل ليان ذلً مىحبا إلهماٌ الىالم ،والحاٌ أن اإلاادة مً
()xx
اإلاجلت جطسح بأن إغماٌ الىالم أولى مً إهماله.
غلى طبُل اإلاشاٌ :فئذا ؾلم هطف جؿلُلت وكػذ واخدة أو ؾلم هطف اإلاسأة ؾللذ.
ألاولُاء طلـ وله
ومنها :الػفى غً اللطاص إذا غفا غً بػؼ اللاجل وان غفىا غً وله ،وهرا إذا غفا بػؼ
ِ
واهللب هطِب الباكحن ماال.
ومنها النسك :إذا كاٌ :أخسمذ بىطف وظً وان مدسما ،ولم أزه آلان ضسٍدا.
وخسج غً اللاغدة الػخم غىد أبي خىُفت زخمه هللا فئهه إذا أغخم بػؼ غبده لم ٌػخم وله ،ولىً لم ًدخل ألهه
مما ًخجصأ غىده ،والىالم فُما ال ًخجصأ.
ََّ
أهذ غلي هظهس أمي فئهه ضسٍذ ،ولى كاٌ
غابـ :ال ًصٍد البػؼ غلى اليل إال في مظألت واخدة وهي إذا كاٌِ :
()xxi
هأمي ،وان هىاًت.
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الحطبيقات املعاصسة:
()xxii

والهندسة الجينات :حشمل الهىدطت الجُيُت غلم الىزازت وأطع البُىلىحُا الجصٍئُت (Molecular
) ،Biologyوَظتهدف هرا اإلاجاٌ مطدز اإلاػلىماث الىزازُت .وَشمل غلم الهىدطت الجُيُت ول الخلىُاث
اإلاظخػملت في حغُحر الطفاث الىزازُت واإلاػالجت الجُيُت  gene manipulationوالخيظُل الجُني Gene cloning
والخدىٍس الىزاسي  Gene modificationوهرلً جلىُت الحمؼ الىىوي اإلاؤشب، Recombinant DNA technology
وجطب ول هره اإلاطؿلحاث الشائػت خالُا فُما ًدعى آلان بػلم الهىدطت الجُيُت genetic engineeringوالري
ٌظتهدف اإلاجاالث الخؿبُلُت الخالُت:
جددًد وظُفت الجحن (اإلاىززت) وجسهُبه إهخاج اإلاسهباث ألهداف غالحُت بالؿسق الحُىٍت.
جؿبُم الهىدطت الجُيُت غلى الىباث والحُىان والجسازُم.
) (Transgenic plants, animals and microorganismsوجلىد الدغامت السئِظُت للمػالجت الجُيُت بخؿىاتها
ألازبػت (جىلُد كؿؼ مً الحمؼ الىىوي ،زبـ هره اللؿؼ بالبيُاث الىاكلت (فحروطاث أو بالطمُداث) زم إدخالها
في الخالًا اإلاساد جؿىٍسها ،وأخحرا اخخُاز الخدبػاث اإلاسغىبت وغصٌ الخخابؼ اإلافسد مً حصٍئاث الحمؼ الىىوي DNA
لغسع الخيظُل الجُنيً .مشل الجحن في غلم ألاخُاء الجصٍئي ،الىخدة ألاطاطُت للمػلىماث الىزازُت ،أو بخػبحر
آخس ٌظخخدم مطؿلح الجحن للخػبحر غً اإلاػلىماث الىزازُت اإلايظىخت إلى حصء مفسد الظلظلت مً الحمؼ
الىىوي ) (mRNAخُث ًترحم إلى بسوجحن مددد .وحػخمد الػملُاث الحُىٍت بشيل أطاس ي غلى مػسفت الشفسة
الىزازُت  ،genetically codeوما هي الظالطل اإلاسمىش في مطدز اإلاػلىماث الىزازُت أو ما ًدعى باللىالب
template.
وجخخلف هره الػملُاث في اليائىاث الحُت باخخالف ؾبُػت الرخحرة الىزازُت ،بدُث جىحد الجُىاث في
الخالًا اإلاىػدمت الىىي  Prokaryotesبشيل ًخخلف غما هى غلُه الحاٌ في الخالًا اإلاخياملت الىىي Eukaryotes
مً خُث مىكػها وحػبحرها غً وظائفها الحُىٍت اإلاخباًىت ،وَػخلد خالُا أن أهظمت ألاوبسوهاث ( Operonsوخدة
الفػل اإلاشترن) هي ألاهظمت الشائػت في الخالًا اإلاىػدمت الىىي اإلامشلت في البىترًا .باإلغافت إلى ذلً فئن جسهُب
الجحن وإظهاز وظُفخه في الخالًا اإلاخياملت الىىي أهثر حػلُدا ،وٍخجلى ذلً في وىن هره الجُىاث مدخىٍت غلى كؿؼ
إغافُت في الحمؼ الىىوي ال ًظهس جسمحزها في الحمؼ الىىوي اإلاسطاٌ ،والتي حػسف غادة باالهتروهاث Introns
()xxiii
مدمجت مؼ جدبػاث الترمحز  Coding sequencesوالتي جدعى باالهظىهاث .Exons
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