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بينّ الباحث التايل:

- تعريف القرائن الطبي��ة املعا�صرة باأنها: هي العالمات والأمارات احليوية الطبية 

الت��ي ُي�صتف��اد منها يف الط��ب ال�صرعي وال�صبط اجلنائ��ي وغريهما ، لإثب��ات ق�صية اأو 

نفيها.

- ع��ددًا من القرائن الطبية املعا�ص��رة امل�صتخدمة يف املج��الت الق�صائية والأمنية 

منها: 

ف�صيلة الدم، والبقع احليوي��ة، والأ�صعة والت�صوير املرئي، وت�صريح اجلثة، وحتليل 

الب�صمة الوراثية.

- جمالت ا�صتخدام القرائن الطبية وال�صتفادة منها يف الق�صاء يف:

اإثب��ات حي��اة اجلني قبل وفاة مورث��ه، ويف ترتيب وفاة املوت اجلماع��ي، ويف اإثبات 

الن�صب عن طريق الب�صمة الوراثية، ويف حتديد القاتل عن طريق القرائن الطبية وغريها.

- اأن الأخ��ذ بالقرائ��ن الطبي��ة يف اإثبات احلق��وق املالية هو املتع��ي لأن فيها حفظًا 

للحق��وق ومتييزًا للحق من الباطل، وال�صريعة تت�ص��وف لإحقاق احلق وعدم ت�صييعه، 

والأخذ بالقرائن يحقق هذا املق�صد، وذكر عددًا من الأدلة على ذلك.

- انق�صام القرائن الطبية اإلى ق�صمي هما:

الأول: ما يفيد غلبة الظن، ويقوم على اجتهاد وتقدير الطبيب، وتختلف نتائجها 

من طبيب لآخر، مثل ت�صخي�ض املر�ض وحتديد �صببه والدواء املنا�صب له.

الثاين: ما ت�صل لدرجة القطع، وتق��وم على احل�ض وامل�صاهدة، كالب�صمة الوراثية، 
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ونتائ��ج حتليل الدم ونحوها، راأى البح��ث اأنه ميكن للقا�صي العتماد عليها والق�صاء 

مبوجبها. 

- بع�ض �صروط احل�صول على نتائج قطعية للفحو�صات املتممة بدقة وهي: 

1- اأن ل يتم التحليل اإل باإذن من اجلهة املخت�صة.

2- تف�صي��ل املختربات التابع��ة للدولة اأو التي ت�صرف عليها عل��ى اأن تتوافر فيها 

ال�صروط وال�صوابط العلمية املعتربة حمليًا وعامليًا.

3- اأن يكون جمري هذه الفحو�صات ذا خلق وعلم ولي�ض له قرابة باأطراف الدعوى.

4- اأن يت��م اإج��راء الختبارات يف خمتربين علميي مع احلر���ض على عدم معرفة كاًل 

منهما بنتيجة الآخر.

5- توثي��ق كل خطوة من اخلطوات والحتفاظ بالعين��ات والوثائق؛ للرجوع اإليها 

عند احلاجة.

- اأن هن��اك بع�ض امل�صائل ل ميك��ن الف�صل فيها ا�صتنادًا اإلى القرائن الطبية، مثل 

حتديد وقت اأهل املوت اجلماعي.

- اأن الب�صم��ة الوراث��ة بينة يف اإثباته��ا للن�صب، واأن بع�ض العلم��اء يرونها طريقًا 

لذلك يف اجلملة، واختلفوا يف بع�ض الق�صايا الفرعية.

- راأى البح��ث حجية القرائن الطبي��ة يف ت�صحيح الن�صب، وعدد اأدلة على وجوب 

الت�صحيح.

- عدم جواز ا�صتعمال الب�صمة الوراثية يف التاأكد من �صحة الأن�صاب الثابتة �صرعًا.

د �صورًا لت�صحيح الن�صب. - عدَّ
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�حلمد هلل حمد�ً كثري�ً طيباً مباركاً فيه، و�ل�س���اة و�ل�س���ام على نبينا حممد وعلى �آله 
و�سحبه و�سلم، �أما بعد:

يتم�س���ك بع�ش �لفقهاء �ملعا�رصين بحديث "�لولد للفر��ش" وال يفتح باب ت�سحيح 
�لن�س���ب و�إن �أثبتت �لقر�ئن �لطبية وغريها عدم �س���حة �لن�س���ب توهم���اً �أن هذ� تقدمي 
عل���ى �لن�ش �ل�رصعي، و�ملتاأمل يف ن�س���و�ش �ل�رصيعة يجد �أنه���ا ال تقر �خلطاأ، وال تبني 
�أحكامها على خمالفة �لو�قع، وهذ� �لبحث ي�سلط �ل�سوء على هذه �مل�ساألة، ويوؤكد �أن 
�لقر�ئن �لطبية �ملعا�رصة بينة و�أ�س���بحت تتخذ �أنو�عاً متعددة وتتطور مع �لزمن، ويزيد 
فيها �لدقة، ويندر فيها �خلطاأ، وتتوالها �الأجهزة �لطبية �حلديثة �ليوم، وبع�س���ها مرتبطة 
باحلا�س���ب �الآيل فهي �ليوم مل تعد بالق���وة �لتي ذكرها �لفقهاء �ملتقدمون،الأن بع�س���ها 
ُز هذ� �لبحث �لن�سو�ش �ل�رصعية �لد�لة على وجوب  مبنية على �حل�ش و�مل�ساهدة. وُيبرْ
ت�سحيح �الأن�س���اب، وعدم �إقر�ر �خلطاأ. وملا كان �ملال حمبوباً للطبيعة �لب�رصية، ومتتلئ 
�أروقة �ملحاكم بالنز�ع يف �لق�سايا �ملالية ب�سكل كبري، وحيث �أن عدد�ً من �لق�سايا ميكن 
ح�س���مها عن طريق �لقر�ئن �لطبية �ملعا�رصة كان على �لق�ساة �لعناية بهذ� �جلانب �ملهم، 
ومعرفة م���دى �العتماد عليها، و�للطيف �أن بع�ش �لفقهاء كاب���ن �لقيم قّدم �لقر�ئن يف 
�حلكم على �الإقر�ر و�ل�س���هادة يف بع�ش �ل�سور، وهذ� �لبحث ي�سلط �ل�سوء على هذه 
�لق�سية فاال�س���تفادة �ليوم من �لقر�ئن �لطبية عني �حلكمة و�ل�سو�ب، و�الآخذ بها يكون 
حمققاً لقو�عد �ل�رصيعة �لد�لة على �أن كل ما �أظهر �حلق وبني �أمار�ت �لعدل، باأي طريق 
كان، فثم �رصع �هلل ودينه. وقد تناولت يف �أول �لبحث �أ�س���هر �لقر�ئن �لطبية �ملعا�رصة، 

ثم قدمت �لكام عن �لق�سايا �ملالية لكرثتها وختمتها بق�سية ت�سحيح �لن�سب.
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 متهيد 
القرينة يف اللغة: كل �أمارة تقارن �سيئاً خفياً فتدل عليه، ماأخوذة من �ملقارنة وهي 
�مل�ساحبة و�لعامة)1). و�ملق�سود بالقر�ئن �لطبية �ملعا�رصة: هي �لعامات و�الأمار�ت 

�حليوية �لطبية �لتي ُي�ستفاد منها يف �لطب �ل�رصعي و�ل�سبط �جلنائي وغريهما، الإثبات 
ق�سية �أو نفيها))).

و�لقر�ئ���ن �إما �أن تكون قطعية وهي �الأم���ارة �لبالغة حد �ليقني �أو �الأمارة �لو��س���حة 
�لتي ت�س���ري �الأمر يف حيز �ملقطوع به، كنتائج �لب�س���مة �لور�ثية وهي مبنية على �حل�ش 
و�مل�س���اهدة و�لتي ال ميكن �أن تت�س���ابه فيها مع �لغري �لبتة �إال يف حال �لتو�ئم �ملت�س���ابهة 
ا �أن تكون قر�ئن غري قطعية وهي تتفاوت يف �لقبول و�لقوة حتى تتا�سى فا  فقط، و�إمَّ

ُيعتد بها مثل نتائج حتاليل �لدم مع وجود عدة متهمني لهم نف�ش نوع ف�سيلة �لدم)3).
وقد تقدمت �لتكنولوجيا �ليوم فاأ�س���بحت تقدم �لكثري م���ن �الأجهزة و�لتقنيات يف 
كافة �ملجاالت ومنها �الأجهزة �لطبية باأ�س���كالها �ملتنوعة ويف حال وقوع ��ستباه �أو جناية 
�أو طلب تقرير عن حالة من �جلهات �لق�سائية �أو �الأمنية ميكن من خال �لتقنيات �الإفادة 
عن �حلالة �مل�س���وؤول عنها و�لك�س���ف عن و�قعها. و�أبرز هذه �لقر�ئن �لطبية يف ع�رصنا 

�حلا�رص و�لتي ت�ستخدم يف �ملجاالت �الأمنية و�لق�سائية ما يلي: 

)1)   انظر : تاج العرو�ص للزبيدي 541/5، ل�صان العرب البن منظور 336/13، خمتار ال�صحاح للرازي �ص252.
.www.islamfeqh.com 2)   انظر : موقع الفقه االإ�صالمي(

)3)   انظر : االإثبات بالقرائن يف الفقه االإ�صالمي  اإبراهيم بن حممد الفائز �ص 68.
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1- ف�صيلة الدم:

كل �إن�سان يرث �سفاته من �أبيه و�أمه منا�سفة �سو�ء كان دم �الأبوين من ف�سيلة و�حدة 
�أو م���ن ف�س���يلتني خمتلفتني وه���ي �أربع �أنو�ع ه���ي A و B و AB و O ويلحق بكل 
نوع من هذه �الأنو�ع �إ�س���ارة موجب )+( �أو �س���الب )-(. وت�ستخدم حتاليل �لدم يف 
جماالت عديدة منها: حالة �لك�س���ف عن �حلمل، ويف حالة �ملو�ليد �مل�ستبه، وت�ستخدم  
يف م�رصح �جلرمية و�لك�س���ف عن �جلاين، وكذلك �لك�س���ف عما تناوله �ل�س���خ�ش من 
�أي ن���وع من �الأطعمة �أو �الأ�رصبة، �س���و�ء كانت طبيعية �أو �س���موماً �أو حبوباً خمدرة �أو 
خمور�ً. وكذلك يف �لك�سف عن بع�ش �الأمر��ش �ملتعلقة بالدم كاالإيدز و�لتهاب �لكبد 

�لفريو�سي، فقد يتعمد �مل�ساب نقل هذ� �ملر�ش لغريه)4). 
2- البقع احليوية:

وتعني جمموع �ل�س���و�ئل �لتي يفرزها ج�سم �الإن�سان مثل: �لبقع �ملنوية، و�للعاب، 
و�لب���ول، و �لب�ز، و�لع���رق، فهذه �الإفر�ز�ت وغريها من �س���و�ئل �لبدن حتتوي على 
مولد�ت �لرت��ش �ملميزة لف�س���يلة �لدم؛ وهو مما ي�سمح مثا بالتعرف على ف�سيلة �لدم 
�نطاق���اً من فح�ش بقع���ة �ملني. وقد يعم���د يف بع�ش �حلاالت �إلى �لك�س���ف عن بقع 
�للعاب لتحديد ف�س���يلة �لدم بالن�سبة لل�س���خ�ش �ملفرز. وهنا قد يجري �لبحث على 

�أعقاب �ل�سجائر �إذ� كان �مل�ستبه فيه مدخناً.
 وتكت�س���ي هذه �لبقع �حليوية �أهمية ق�س���وى يف جم���ال �لتعرف على �جلاين، ويف 

ق�سايا �الغت�ساب و�لقتل، وق�سايا تنازع �لبنوة وغريها)5).

)4)   انظر :  اخلربة يف الطب ال�صرعي، ليحي بن لعلى �ص 113.
)5)   انظ���ر: االإج���راءات امليداني���ة للق�ص���اء بالقرائ���ن يف م�صائ���ل اإثبات الن�صب لفري���ده زوزو  بحث من�ص���ور مبوقع امللتقى 

.fiqh.islammessage.com الفقهي
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3- االأ�صعة والت�صوير املرئي:

وهذه �لتقنية لها �أنو�ع كثرية وت�س���تخدم  يف �كت�ساف �الأمر��ش ومعرفة قدر �جلناية 
يف �لك�س���ور و�جلناي���ة على �الأع�س���اء �لد�خلي���ة و�خلارجية  وتفي���د يف �إثبات �حلمل، 
وت�سوير �جلنني يف بطن �أمه ومعرفة جن�سه وحال �جلنني وما �إذ� كان �سحيحاً �أو م�سوهاً 

وغري ذلك من �الأغر��ش �لطبية، و�أ�سهر �أنو�ع �الأ�سعة ما يلي:
1-الأ�صعة العادية: وهي �الأ�سعة �لتي غالباً ما ت�ستخدم لت�سوير �أجز�ء �جل�سم 

�ملختلفة كاالأطر�ف، و�ل�سدر، ت�سوير �جلمجمة، ت�سوير �لك�سور، وهذه تعطي 
�سورة عادية على ح�سب حجم �جلزء �ملر�د ت�سويره ونوع �الأ�سعة �مل�ستخدم هو 

�الأ�سعة �ل�سينية، �أو �الأ�سعة �ملوؤينة.
2- اأجهزة التنظري Fluoroscopy: وهذه -�أي�ساً- ت�ستخدم �الأ�سعة �ل�سينية 

�أو �أ�سعة �ك�ش وعادة ما يعطى �ملري�ش �سبغة ملونة الإظهار �لع�سو ب�سكل �أو�سح . 
3- الأ�صعة املقطعية بالكمبيوتر: وهذ� �لنوع من �الأ�سعة ي�ستخدم �الأ�سعة 

�ل�سينية مب�ساعدة �أجهزة كمبيوتر متطورة، ويتم ت�سوير �الأجز�ء �ملختلفة من �جل�سم 
كالر�أ�ش، وهذ� �لنوع من �الأ�سعة ميكن ��ستخد�مه يف ت�سوير �لر�أ�ش و�ل�سدر �أو 

�لبطن يف حاالت �حلو�دث عند �لك�سف عن �إمكانية وجود نزيف د�خلي �أو �إ�سابات 
مبا�رصة لاأع�ساء د�خل �لبطن. 

4- الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية Ultrasound: و��ستخد�مات 
�ملوجات فوق �ل�سوتية متعددة، فباالإمكان ت�سوير جميع �أع�ساء �لبطن مثل �لكبد، 

�لكلى، وت�سوير �جلنني �أثناء �حلمل، ت�سوير �الأجهزة �لتنا�سلية كالرحم، �ملبي�ش، 
كذلك باالإمكان ت�سوير �ملخ باملوجات فوق �ل�سوتية لاأطفال حديثي �لوالدة.
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 :Magnetic Resonance Imaging 5- الت�صوير بالرني املغناطي�صي
هذ� �لنوع من �الأ�سعة ال ت�ستخدم فيه �الأ�سعة �ل�سينية �أو �ملوؤينة و�إمنا با�ستخد�م جمال 
مغناطي�س���ي يو�سع فيه �ملري�ش وميكن �حل�س���ول على �سور يف غاية �لو�سوح، ويتميز 
�أنه باالإمكان �حل�س���ول على �س���ور للجزء �ملر�د ت�س���ويره يف �أي �جتاه �سو�ء ر�أ�سي �أو 
�أفقي �أو حموري، وقد تطور هذ� �لنوع من �لت�س���وير �الإ�سعاعي يف �ل�سنو�ت �الأخرية 

تطور�ً  كبري�ً و�سار باالإمكان �حل�سول على �أدق �لتفا�سيل للجزء �ملر�د فح�سه)6) .
وت�ستخدم بع�ش �مل�ست�سفيات �لر�قية �لت�س���وير بالفيديو عند �إجر�ء �لعملية ل�سمان 
�سامة �الإجر�ء �لطبي للمري�ش وعدم �عرت��ش �ملري�ش على �الأطباء �لذين قامو� باإجر�ء 

�لعملية؛الأن �لت�سوير م�ستند ميكن �لرجوع �إليه عند �لتنازع.
4- ت�صريح اجلثة:

وهو �إجر�ء طبي يتكون من فح�ش دقيق للجثة لتحديد �س���بب وطريقة �لوفاة وتقييم 
�أي مر�ش �أو �إ�س���ابة قد تكون حدثت للجثة،وعادة يقوم بالعملية طبيب متخ�س�ش يف 

علم �الأمر��ش.
ويتم �إجر�ء عمليات �لت�رصيح �إما الأغر��ش ق�س���ائية �أو الأ�س���باب طبية. فعلى �س���بيل 
�ملثال، قد يتم ت�رصيح �جلثة جنائياً عندما حتدث �لوفاة ب�سبب �إجر�مي، يف حني يتم تنفيذ 
عملية �لت�رصيح �ل�رصيري �أو �الأكادميي ملعرفة �الأ�س���باب �لطبية للوفاة، كما يتم �لت�رصيح 

-�أي�ساً- يف حاالت �لوفاة غري معروفة �ل�سبب، �أو الأغر��ش �لبحث و�لتعليم. 
)6)   انظر : جملة املجمع الفقهي االإ�صالمي ، بحث القرائن يف الفقه االإ�صالمي امل�صت�صار حممد بدر املنياوي 12/ 925 ، 
�صحيف���ة اجلزي���رة بتاريخ 1421/3/3 ه مقالة االأ�صع���ة الطبية الت�صخي�صية اأنواعها وا�صتخداماتها لعلي الوابل. ومن 
املراجع التي اهتمت بالتطورات العلمية يف جمال االإثبات: - م�صروعية الدليل يف املواد اجلنائية  الأحمد �صياء الدين 
خلي���ل- ر�صال���ة دكتوراه مقدمة حلق���وق عني �صم�ص �صنة )1983م) . - �صرعية االأدل���ة امل�صتحدثة من الو�صائل العلمية  

حل�صن على ال�صمني ر�صالة دكتوراه مقدمة حلقوق القاهرة �صنة )1983م) .
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وميكن ت�س���نيف عمليات �لت�رصيح �إلى �حلاالت �لتي يكتفى فيها بالفح�ش �خلارجي، 
�إلى �حلاالت �لتي تتطلب ت�رصيح �جلثة و�إجر�ء �لفحو�ش �لد�خلية، وعادة يتم �لت�رصيح 
بع���د مو�فقة �الأقارب، وبعد �لقيام بالت�رصيح �لد�خلي يعاد ت�س���كيل �جل�س���د عن طريق 

�إعادة خياطته من جديد))).
5- حتليل الب�صمة الوراثية: 

َم  �لب�سمة م�ستقة من �لُب�سم وهو فوت ما بني طرف �خلن�رص �إلى طرف �لبن�رص، وبَ�سَ
ب�سماً �إذ� ختم بطرف �إ�سبعه، و�لب�سمة �أثر �خلتم باالإ�سبع))).

وق���د تطورت �الأبحاث يف جمال �لطب ومت �كت�س���اف حمتويات �لنو�ة و�ل�س���فات 
�لور�ثية �لتي حتملها �لكرومو�سومات و�لتي يتعذر ت�سابه �سخ�سني يف �ل�سفات �لور�ثية 
– عد� �لتو�ئم �ملت�سابهة – وهي �أكرث دقة و�أكرث توفر�ً من ب�سمات �الأ�سابع حيث ميكن 

�أخذ �ملادة �حليوية �الأ�سا�سية لن�ستخرج منها �لب�سمة �لور�ثية من �الأجز�ء �لتالية: 
1 – �لدم.
2 – �ملني.

3 – جذر �ل�سعر.
4 – �لعظم.  
5 – �للعاب.

6 – �لبول.

wikipedia.org. انظر : املو�صوعة الفقهية الطبية الأحمد كنعان �ص 201 ، موقع ويكيبيديا   (((
)8)   انظ���ر : م���ادة ) ب�ص���م ) ل�ص���ان الع���رب البن منظ���ور 12 / 50 ، القامو�ص املحيط للفريوز اآب���ادي 4)9 ، املعجم الو�صيط 
����ص 60 . الب�صم���ة الوراثي���ة وحجيتها جملة العدل العدد 23 للباحث،  وقد غريرّ الباحث ا�صمه من )عبدالر�صيد) اإلى 
)عبدالرحم���ن) بن���اء على فت���وى اللجنة الدائمة اأن ا�صم )الر�صيد) مل يثبت اأنه م���ن ا�صماء اهلل احل�صنى واأن الواجب 

تغيريه. 
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7 – �ل�سائل �الأمينو�سي )للجنني(.
8 – خلية �لبي�سة �ملخ�سبة )بعد �نق�سامها 4 – 8(.

9 – خلية من �جل�سم. 
و�لكمية �ملطلوبة بقدر حجم ر�أ�ش �لدبو�ش تكفي ملعرفة �لب�سمة �لور�ثية))).

وقد �س���اع ��ستعمال �لب�س���مة يف �لدول �لغربية وقبلت بها عدد من �ملحاكم �الأوربية 
و�لعربية  ل���ذ� كان من �الأمور �ملهمة معرفة حقيقة �لب�س���مة �لور�ثية ومدى حجيتها يف 
�إثب���ات �الأن�س���اب و�حلقوق الأن نتائجها قطعي���ة وهي �لعمدة �ليوم يف �إحلاق �لن�س���ب 
وت�س���حيحه. وقد �رت�س���ى �ملجمع �لفقه���ي مبكة �لتعري���ف �لتايل للب�س���مة �لور�ثية: 
�لتي تدل على  �أي �ملورثات  �إلى �جلينات  �لبنية �جلينية ن�سبة  "�لب�س���مة �لور�ثية هي: 

هوية كل �إن�سان بعينه ")11).
�إن م�س���ادر �لب�س���مة �لور�ثي���ة موجودة يف �لنو�ة من كل خلية يف ج�س���م �الإن�س���ان 
و�جل�س���م يحتوي على ترليون���ات من �خلايا، وكل خلية حتت�س���ن نو�ة هي �مل�س���وؤولة 
عن حياة �خللية ووظيفتها وكل نو�ة حتت�س���ن �ملادة �لور�ثية بد�ية من �خلو��ش �مل�س���رتكة 
ب���ني �لب�رص جميعهم �أو بني �س���االت متقاربة و�نتهاء بالتف�س���يات �لتي تخت�ش بالفرد 
ومتيزه بذ�ته بحيث ال يطابق فرد�ً �آخر من �لنا�ش وم�س���در �لب�س���مة موجود على �سكل 
�أحما�ش �أمينية )DNA ( وت�سمى �ل�سبغيات الأن من خو��سها �أنها تلون عند �ل�سبغ 
ويطلق عليها �أي�س���اً "�حلم�ش �لنووي" الأنها ت�س���كن يف ن���و�ة �خللية وهي موجودة يف 
�لكرومو�سومات، وهذه �لكرومو�س���ومات منها ما هو مورث من �الأب و�الأم ومنها ما 

)9)   انظر : الب�صمة الوراثية وتاأثريها على الن�صب لنجم عبد اهلل عبد الواحد �ص 5 .
)10)  انظر : قرارات جممع الفقه االإ�صالمي برابطة العامل اال�صالمي ، جريدة ال�صرق االأو�صط بتاريخ )2 / 10 / 1422ه� 

املوافق 11 يناير 2002م . 
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NEO MUTATION هو م�ستجد ب�سبب �لطفرة �جلديدة
و�ل�س���فات �لور�ثية تنتقل من �جلينات، وهذه �جلينات تتو�جد يف �لكرومو�سومات 
وهن���اك حو�يل مئة �ألف جني مورث يف كل كرومو�س���وم و�حد، لذلك لو مت در��س���ة 
كرومو�سومني فقط بطريقة ع�سو�ئية الأمكن متابعة عدد كبري من هذه �ل�سفات �لور�ثية 
يف هذين �لكرمو�س���ومني والأ�سبح �جلو�ب �ل�سحيح يف معرفة �لب�سمة �لور�ثية لاأبوة 
و�لبنوة بن�س���بة جناح ت�س���ل ل� 99.9% نظر�ً لعدم تطابق �ثنني من �لب�رص يف جميع هذه 

�ل�سفات �لور�ثية �إال يف حال �لتو�ئم �ملت�سابهة)11).

جماالت اال�صتفادة من الب�صمة الوراثية: 

�إن �كت�س���اف �لقو�نني �ملتعلقة بالور�ثة ومعرفة ترتيب عنا�رصها �مل�س���رتكة و�خلا�سة 
ومعرفة كيفية �ال�ستفادة منها مما هياأه �هلل للب�رص من �لعلم يف هذ� �لزمان كما قال تعالى: 
ڍ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ڍ �لبقرة: 255 . وميكن تطبيق هذه �لتقنية و�ال�ستفادة 

منها يف �ملجاالت �لتالية: 
1 – �إثب���ات �لن�س���ب �أو نفي���ه وم���ا يتعل���ق بذلك مثل متيي���ز �ملو�لي���د �ملختلطني يف 
�مل�ست�س���فيات �أو يف حال �ال�س���تباه يف �أطفال �الأنابيب �أو عند �الختاف �أو �لتنازع يف 
طفل مفقود ب�شبب الكوارث واحلوادث اأو طفل لقيط اأو حال اال�شرتاك يف وطء �شبهة 
وح�س���ول �حلمل �أو عند وجود �حتمال حمل �ملر�أة من رجلني بوي�س���تني خمتلفتني يف 
وقت متقارب كما لو مت �غت�س���اب �ملر�أة باأكرث م���ن رجل يف وقت و�حد، �أو عند �دعاء 

�سخ�ش عنده بينة )�سهود( بن�سب طفل عند �آخر قد ن�سب �إليه من قبل با بّينة.

)11)  انظ���ر : الب�صم���ة الوراثي���ة وتاأثريها على الن�صب لنجم عبد اهلل ����ص 5 ، الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�صرعية ل�صعد 
الدين هاليل �ص )2 .
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2- لو ولدت �ملر�أة مبكر�ً بعد زو�جها وح�سل �ل�سك يف مدة �أقل �حلمل بعد �لزو�ج، 
فيمكن للب�س���مة �إثبات ذلك. ويف حاالت ن�س���ب �لولد �لناجت عن �لنكاح �لفا�سد مثل 
�ملتع���ة وزو�ج �ل�س���غار، �أو �أن تتزوج �ملطلقة �أو �الأرملة قبل �نق�س���اء عدتها ثم تلد فهل 

ين�سب �لولد �إلى زوجها �الأول �أم �إلى زوجها �لثاين. 
3- ملنع �إيقاع �للعان، وذلك �إن عزم �لزوج على �أن ياعن زوجته لنفي ن�سب ولده 
منه لوجود �س���ك كبري فيه، فاإنه ميكنه �للجوء �إلى �لب�سمة �لور�ثية لدفع هذ� �ل�سك. �أو 

يحيله �لقا�سي �بتد�ء قبل �إيقاع �للعان .
4 – حتديد �ل�سخ�سية �أو نفيها مثل عودة �الأ�رصى و�ملفقودين بعد غيبة طويلة و�لتحقق 
من �سخ�س���يات �ملتهربني من عقوبات �جلر�ئم وحتديد �سخ�سية �الأفر�د يف حالة �جلثث 
�مل�س���وهة من �حلروب و�حلو�دث و�لتحقق من دعوى �النت�س���اب بقبيلة معينة ب�س���بب 

�لهجرة وطلب �لكاأ �أو حتديد �لقر�بة للعائلة.
5 – �إثب���ات �أو نفي �جلر�ئم وذلك باال�س���تدالل مبا خلفه �جلاين يف م�رصح �جلرمية من 
�أي خلية تدل على هويته كما هو �حلال يف دعاوى �الغت�س���اب و�لزنى و�لقتل و�ل�رصقة 

وخطف �الأوالد وغري ذلك))1).
ويكف���ي �أخذ عينة من �ملني �أو �لعثور على �س���عرة �أو وجود �أثر �للعاب عقب �رصب 

�ل�سيجارة �أو �أثر �لدم �أو بقايا من ب�رصة �جلاين �أو �أي خلية تدل على هويته. 
ون�س���بة �لنجاح يف �لو�س���ول �إلى �لقر�ر �ل�س���حيح مطمئنة الأنه يف حال �ل�سك يتم 

زيادة عدد �الأحما�ش �الأمينية ومن ثم زيادة عدد �ل�سفات �لور�ثية. 

)12)  انظ���ر : ثب���ت علمي���اً حقائ���ق طبية جدي���دة ملو�صى املعطي �ص 105 ، مذك���رة الب�صمة الوراثية يف �ص���وء االإ�صالم لعبد 
ال�صتار فتح اهلل �صعيد �ص 9 ، الب�صمة الوراثية وتاأثريها على الن�صب لنجم الدين عبد اهلل عبد الواحد �ص 1 8 . 
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املبحث الأول
اإثبات احلقوق املالية بالقرائن الطبية 

�حلق لغة: نقي�ش �لباطل، قال �بن فار�ش "�حلاء و�لقاف �أ�س���ل و�حد، وهو يدل على 
�إحكام �ل�سيء و�سحته. فاحلق نقي�ش �لباطل")13).

 و��سطاحاً: ما يخت�ش به �ل�سخ�ش عن غريه مادة ومعنى وله قيمة، ومنه حق �مللكية 
�ملادي وحق �لتاأليف �ملعنوي)14).

و�حلقوق �إجمااًل ق�سمني �الأول: �حلق �ملايل وهو �لذي يتعلق باالأمو�ل و�ملنافع.
و�حلق �لغري مايل: وهو �حلق �ملجرد كحق �ل�سفعة وحق �حل�سانة وحق �لوالية و�الأبوة 

و�لبنوة، وهي حقوق �رصعية معنوية ثابتة يف �ل�رصيعة �الإ�سامية .
وبحثنا يتعلق بالق�سم �الأول وهي جماالت ��ستخد�م �لقر�ئن �لطبية يف �إثبات �حلقوق 

�ملالية ومدى حجية �لقر�ئن يف �إثبات ذلك.
�إنَّ جمال ��س���تخد�م �لقر�ئن �لطبية ت�سمل �سور�ً  كثرية وميكن للقا�سي �ال�ستناد �إليها 

ومنها على �سبيل �ملثال: 
1- �إثب���ات حياة �جلنني قبل وفاة مورثه، ففي بع�ش �الأحي���ان متوت �الأم ومولودها، 

�أثناء �لوالدة �أو بعدها، فتحديد �مليت �أواًل ينبي علية تغري يف ق�سمة �الإرث.  
2- ترتيب وفاة املوت اجلماعي كاحلوادث املرورية و�شقوط الطائرات واالإنفجارات 
و�لغرق���ى و�حلرقى و�لهدمى و�إثباته عن طريق �لقر�ئ���ن �لطبية حيث �أن �لتقدم �لعلمي 
�ليوم ميكن من خاله حتديد �لوقت �لتقريبي للوفاة �إلى حد ما، حيث يقي�س���ون معدل 

)13)  انظر : معجم مقايي�ص اللغة البن فار�ص  15/2، خمتار ال�صحاح للرازي �ص )) .
)14)  انظ���ر : امل�صب���اح املن���ري للفيومي ����ص 143 ، جملة الداعي ال�صهرية العدد 12 بحث مفه���وم احلق يف االإ�صالم  ملحمود 

حممد بابلي .
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تلف �الأن�سجة يف �جل�سم وحتلل �خلايا وبالتايل معرفة وقت �لوفاة كما �سياأتي بيانه.
3- �إثبات �لن�سب عن طريق �لب�سمة �لور�ثية، وينبني عليه �لنفقة و�حل�سانة و�لوقف 

و�لو�سية و�الإرث وغريها من �حلقوق. 
4- حتدي����د �لقاتل عن طريق �لقر�ئن �لطبية وذل����ك من خال ما يرتكه من بقايا حيوية يف 
�ملقتول �أو مكان �جلرمية مثل �سعره �أو عرقه �أو لعابه �أو �أي جزء من �أجز�ء ج�سمه، ويبنى عليه 

رث �إن كان يف �الأ�سل يرث من مورثه، و�لدية �إن طالب بها �أولياء �ملقتول. حرمانه من �الإ
5- �إذ� �دعت �مل���ر�أة �ملطلقة �حلمل، وطالبت بالنفقة فيمكن من خال �الأ�س���عة فوق 

�سوتية )�ل�سونار( �أو حتليل �لدم �أو حتليل �لبول معرفة حال �ملر�أة.
6- �إذ� دخل �لزوج بزوجته و�أدعى �لزوج �أن �مر�أته لي�س���ت بكر�ً، فيمكن من خال 
�لفحو�س���ات �لطبية معرفة حال �ملر�أة، ونوع غ�س���اء �لبكارة هل هو حلقي �أو هايل �أو 
مطاطي �أو غري ذلك، ومتى ح�س���ل �لف�ش للغ�س���اء هل هو قدمي �أم حديث، الأن �لرجل 
�إذ� تزوج �ملر�أة على �أنها بكر�ً فات�س���ح خافه فله حق �لف�س���خ ورد �ملهر على تف�سيل يف 

�مل�ساألة عند �لفقهاء. 
7- �ملتوفى عنها زوجه���ا �إذ� �دعت �حلمل، �أو لو �أتت بطفل بعد موت زوجها خارج 
�ملدة �ملعهودة للحمل وهي ت�س���عة �أ�س���هر، فهذه �لدعوى لها تاأثري على ق�س���مة �الإرث، 
فيمكن من خال حتليل �لب�سمة �لور�ثية �إثبات �أو نفي هذ� �حلمل، ومدى عاقته باملتويف 

من خال مقارنة �لنتائج باأقربائه �أو و�لده لو ترك �أثر�ً حيوياً مثل �سعره �أو �أظفاره. 
8- �إثبات جرمية �لغ�ش �لتجاري ال�س���يما يف �ملو�د �لغذ�ئي���ة بفح�ش �لعينة وحتليلها 
وبيان �س���فائها �أو خلطها مبو�د �أخ���رى. وينبي على ذلك �لعقوب���ات �ملادية و�لتعوي�ش 

و�إيقاف �لبيع لل�سلعة وغري ذلك من �حلقوق. 
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9- معرفة قدر �جلناية على �ل�س���خ�ش وحتديد مقد�ر �الأر�ش �أو �لدية عن طريق نتائج 
�لفح�ش �لطبي مثل �لك�س���ور يف �الأ�س���ابع و�الأ�س���اع وف�ش �لبكارة ومقد�ر �سعف 

�لب�رص و�ل�سمع �حلا�سل باجلناية وغري ذلك.  
10- �إثبات �ختال �لعقل �أو �س���امته و كذلك �إ�س���ابة �لكبري يف �ل�س���ن )بالزهامير 
�ملتقدم( �ملوؤدي الختال ت�رصفاته وحلوقه بال�س���فيه �لذي ال يح�س���ن �لت�رصف يف ماله، 
وهذ� يثبت عن طريق �لفح�ش وكتابة �لتقارير �لطبية مما يجعل �لقا�سي ي�ستجيب لطلب 

�حلجر على مال �ل�سفيه الختال عقله �أو يرده.
11- حتديد �س���بب �لوفاة كما لو تعارك �سخ�س���ان مل�س���كلة ما، وبعد عدة �أيام تويف 
�أحدهما، وال يعرف ما �إذ� كان �لوفاة ب�س���بب �إ�س���ابة د�خلية ب�سبب �لعر�ك �ل�سابق، �أو 
�لوفاة ب�س���بب �أمر �آخر، فالطبيب �ل�رصعي هو �لذي يحدد �س���بب �لوف���اة وينبني عليه 

�لق�سا�ش �أو �لدية وغري ذلك.  
و�ملاحظ �أن �ل�رصيعة �الإ�سامية �عتنت بجانب �لق�سايا �ملالية وحفظها و�إحقاق �حلق 
فيها، ويدل لذلك �أن �هلل تولى ق�س���مة �ملو�ريث يف كتابه و�رصع قطع يد �ل�سارق، و�أمر 
بكتابة �لدين وحّرم �حليف يف �لو�سية و�سدد على حرمة �أكل مال �ليتيم بالباطل وجعلها 
من �ملوبقات،كل ذلك الأن �ملال عزيز على �لنف�ش وهي من �ل�رصور�ت �ل�س���ت؛ حتى 
�أن �لفقه���اء ر�عو� جانب حف���ظ �ملال ولو كان ذلك و�قعاً على ج�س���د �مليت، فقد ن�ش 
�لفقه���اء كالن���ووي و�بن قد�مة على ذلك فقالو�: لو �بتلع �س���خ�ش مااًل ثم مات فطلب 
�س���احب �ملال رده، ُي�سق جوفه وُيرد �ملال على �س���احبه الأن فيه حفظ �ملال عن �ل�سياع 

و�مل�سلحة �لر�جحة مقدمة على �ملف�سدة �ملرجوحة وهي �نتهاك حرمة �مليت)15).

)15)  انظر : رو�صة الطالبني للنووي 141/2 ، املغني البن قدامة 411/2.
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وعند �لتاأمل يف �لن�س���و�ش �ل�رصعية جند �أن �الأخذ بالقر�ئن �لطبية يف �إثبات �حلقوق 
�ملالية هو �ملتعني الأن فيها حفظاً للحقوق ومتييز�ً للحق من �لباطل، و�ل�رصيعة تت�س���وف 
الإحقاق �حلق وعدم ت�سييعه و�الأخذ بالقر�ئن يحقق هذ� �ملق�سد، وتدل عليها �لن�سو�ش 

�ل�رصعية  ومقا�سد �ل�رصيعة وعمل �لق�ساة منذ �لقدم ومن هذه �الأدلة ما يلي: 
1- عن عبد�لرحمن بن عوف ر�س���ي �هلل عنه قال: " بينما �أنا و�قٌف يف �ل�س���فِّ يوَم 
بدٍر، فنظرُت عن مييني وعن �س���مايل، فاإذ� �أنا بغامنِي من �الأن�س���اِر، حديثٌة �أ�سنانهما، 
متني���ُت �أن �أكوَن بني �أ�س���لٍع منهما، فغمزين �أحدهما فقال: يا ع���مِّ هل تعرُف �أبا جهٍل؟ 
ُت �أنَُّه َي�ُسبُّ ر�سوَل �هلِل �سلَّى �هللُ عليِه  ِبرْ قلُت: نعم، ما حاجتَك �إليِه يا �بَن �أخي؟ قال: �أُخرْ
َم، و�لذي نف�سي بيِدِه، لئن ر�أيُتُه ال ُيفارُق �سو�دي �سو�َدُه حتى ميوَت �الأعجُل ِمنَّا،  و�سلَّ
���برْ �أن نظرُت �إلى �أبي جهٍل  فتعجب���ُت لذلك، فغمزين �الآخُر، فقال يل مثَلها، فلم �أَنرْ�سِ
يجوُل يف �لنا�ِش، قلُت: �أال، �إنَّ هذ� �س���احبكما �لذي �س���األتماين، فابتدر�ُه ب�س���يفهما، 
َم فاأخب�ُه، فقال:  ف�رصباُه حتى قتاُه، ثم �ن�رصفا �إلى ر�س���وِل �هلِل �س���لَّى �هللُ عليِه و�س���لَّ
�أيكما قتَلُه . قال كلُّ و�حٍد منهما: �أنا قتلُتُه، فقال: هل م�سحتما �سيفيرْكما ؟ قاال: ال، فنظَر 
، فقال: كاكما قتَلُه، �سَلُبُه ملعاِذ بِن عمرو بِن �جلموِح . وكانا معاَذ بَن عفر�َء  ِ يف �ل�سيفنيرْ

ومعاَذ بَن عمرو بِن �جلموِح" رو�ه �ل�سيخان)16).
وجه الدللة:

 �أن �لنب���ي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام �عتب �أث���ر �لدم يف �لقتل – وه���ي قرينه طبية يف 
��س���طاح �ملعا�رصين -، وبنى عليها �حلكم يف �حلقوق �ملالية، حيث �أن للقاتل �َس���َلبه، 

وهذ� دليل ظاهر عند �لتاأمل يف �عتبار �لقر�ئن �لطبية يف �إثبات �حلقوق.

)16)  انظر : �صحيح البخاري برقم  3141 وم�صلم برقم  52)1.
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و�إذ� �عتب �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام �أثر �لدم �لظاهر، فكيف ال ُيعتد مبا هو �أدق 
منه يف هذ� �لزمان حيث يتم �لتحليل �لدقيق و�لك�سف بطرق متعددة، فاحلكم �ل�رصعي 

يقوم على �لن�ش وما جاء يف بابه من باب �أولى. 

قال �بن �لقيم عن �لقر�ئن: "�إن �أهملها �حلاكم �أ�ساع حقاً كثري�ً و�أقام باطًا كبري�ً و�إن 

تو�سع وجعل معموله عليها دون �الأو�ساع �ل�رصعية وقع يف �أنو�ع �لظلم و�لف�ساد "))1).

2- ما جاء يف �إخفاء �ليهود يف غزوة خيب مل�سك - جلد- حيي بن �أخطب و��ستدالله 

���ُك ُحيَيٍّ �لَّذي جاء به ِمن  بالقر�ئن حيث قال عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام لهم " ما فَعل َم�سرْ

ه �لنَّفقاُت و�حلروُب فقال �سلَّى �هللُ عليه و�سلَّم: )�لعهُد  �لنَّ�س���رِي؟  فقال عم حيي: �أذَهبترْ

�ِم  برِي بِن �لعوَّ قريٌب و�ملاُل �أكرُث ِمن ذلك. فدَفعه ر�سوُل �هلِل �سلَّى �هللُ عليه و�سلَّم �إلى �لزُّ

َل ذلك قد دَخ�ل خ��ِربًة، فق�����ال قد ر�أَيرُْت ُحيَيًّا يط��وُف  ���ه بعذ�ٍب وقد كان ُحيَيٌّ قبرْ فم�سَّ

���َك يف َخِربٍة". رو�ه �بن حبان وقال �بن حجر:  يف َخ�ِربٍة ها هنا، فطافو�، فوَجدو� �ملَ�سرْ

�أ�سناده ثقات و�سححه �بن �لقيم))1).
وجه الدللة: 

�أن �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�سام �عتمد على �لقرينة يف �حل�سول على �حلقوق �ملالية 

وه���ي كرثة �ملال مع قرب �لزمان، و�أن ذل���ك ال ميكن �أن يكون موجباً لفناء �ملال، وكان 

كذلك، فاإثبات �حلقوق بالقر�ئن �لطبية ي�س���ري يف نف�ش �لن�سق، فال�رصيعة يف �الأ�سل ال 

تفّرق بني �ملتماثات .

))1)  انظر : الطرق احلكمية البن القيم �ص 3.
)18)  انظر : �صحيح ابن حبان برقم 6911 وقال ابن حجر اإ�صناده ثقات فتح الباري )/548 ، و�صححه ابن القيم يف الطرق 
ْخلَِة اأي بِجْلِدها . كما يف تاج العرو�ص  اِغُب املُْم�ِصُك للَبَدِن اأَو خا�صٌّ بال�صَّ ًة زاد الررّ احلكمية �ص 3 ، واملَ�صُك : اجِلْلُد عامَّ

للزبيدي )331/2 ، القامو�ص املحيط للفريوز ابادي 953/1 .
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3- ما جاء يف �عتبار �لقرينة  يف �لُلقطة و�إظهار �ل�س���فة يف دفع �ملال ل�س���احبها فقد 
 ، رَتَفرْ ها �سنًة، فاإن مل تُعرْ فرْ َم عن �للقطِة؟ فقال: )عرِّ "�سئل ر�سوُل �هلِل �سلَّى �هللُ عليِه و�سلَّ
ها �إليِه(". رو�ه م�س���لم .  ها . فاإن جاء �س���احبها فاأدِّ ���ها وِوكاَءها. ثم ُكلرْ ���ِرف ِعفا�سَ فاعرْ
و�لِعفا����ش ه���و �لوَعاء �لَِّذي يكون في���ه �لنَّفقة �إِن كان من جل���د �أَو خرَقة �أَو غري ذلك، 

و�لوكاء يعني �خليط �لَّذي ت�سد به))1).

وجه الدللة:
 �أن �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام �عتب �لقرينة يف ذكر �سفة �لوعاء وقدرها وت�سليم 

�للقط���ة لطالبها �إن ثبت بالعامات و�لقر�ئن �س���حة قوله، فاعتبار �لفحو�س���ات �لطبية 

�لقائم���ة على �لتحليل و�لت�رصيح و�لدقة، �أول���ى بالقبول و�العتبار وهذ� دليل يف �عتبار 

�لقر�ئن �لطبية يف �إثبات �حلقوق عند �ل�تاأمل. 

تُُه  ُت �خل���روَج �إلى خيَب، فذكررْ 4-حدي���ث جابر بن عبد�هلل ر�س���ي �هلل عنه قال: "�أردرْ

ًقا، فاإِن  َم فقال: �إذ� لقيرَْت َوكيلي فخذرْ منه خم�سَة ع�رَص َو�سرْ ِه و�سلَّ لر�سوِل �هلِل �سلَّى �هللُ عليرْ

�بَتغى منك �آيًة ف�سعرْ يَدَك على ترقَوِتِه". رو�ه �أبو د�ود وح�سنه �بن حجر)1)).
وجه الدللة: 

�أن �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام �أقام �لعامة مقام �ل�سهادة يف ق�سية مالية، فكذلك 

�لعام���ات �لطبي���ة ونتائجها �إن دلت على �أمر؛ فاملتعني �الأخذ بها ما مل يعار�س���ها ما هو 

�أقوى منها.

و غري َذِلك  )19)  انظر : �صحيح م�صلم برقم 22)1، والِعَفا�ص ُهَو اْلِوَعاء الَِّذي يكون ِفيِه النََّفَقة اإِن َكاَن من جلد اأَو خرَقة اأَ
يط الَِّذي ت�صد ِبِه كما يف غريب احلديث للقا�صم بن �صالم 201/2. ، والوكاء َيْعِني اخْلَ

)20)  انظر : �صنن اأبو داود برقم 3632 وح�صنه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري برقم  3020/3 واحتج به ابن  حزم يف املحلى 
. 244/8
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5- �الأدل���ة �ل�رصعية �لعامة �لد�لة على �عتبار �لعمل بالقر�ئن ويدخل �س���منها �لعمل 

بالقر�ئن �لطبية، ومن ذلك قوله تعالى يف ق�سة يو�سف عليه �ل�سام:  ڇ ڻ ڻ ۀ    

ۀ ہ ہ       ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ڇ  يو�سف: 26 .

فالقرين���ة يف ه���ذ� �ملعنى هي �لعامة وه���ي �أنه �إذ� كان قمي�ش يو�س���ف ُقّد من ُقبل، 
فاملر�أة �سادقة يف دعو�ها باأنه هو �لذي �أر�دها، �أما �إّن كان ُقّد من دبر فهي كاذبة ويو�سف 
بريء من �لتهمة، و�حلا�س���ل �أن �لقمي�ش قّد من دب���ر، وهذ� دليل �إدباره عنها وهو دليل 

بر�ءته)1)).

6- �ملعقول: �إن عدم �لعمل بالقر�ئن يوؤدي �إلى �سياع �حلقوق و�سيوع �جلرمية وتعطيل 

�مل�سالح خا�سة يف �لع�سور �ملتاأخرة حيث كرثت و�سائل �لتحايل و�لت�سرت وقلب �حلقائق 

و�لقر�ئن نوع من �لبينات، و�ل�رصيعة دلت على حجية �لبينة. و�لعمل بالقر�ئن لي�ش على 

�إطاق���ه و�إمنا يف حال عدم وجود بينة �أقوى منها كاالإقر�ر، و�لعمل بالقر�ئن ال يعني ترك 

ما عد�ها من �الأدلة و�إمنا هي يف نطاق معني ما د�م �حلاجة تدعو� �إليها)))).
7- �ال�س���تئنا�ش بعمل �لق�س���اة �ملتقدمني، يف �عتبار �لقر�ئ���ن يف تثبيت �حلقوق با 
نكري، ومن ذلك: ما ��س���تند �إليه �إيا�ش بن معاوية �إلى �الأثر حني �خت�س���م عنده رجان 
يف قطيفت���ني �إحد�هما حمر�ء و�الأخرى خ�رص�ء، و�أحدهما يدعي �لتي بيد �الآخر ، و�أنه 
ترك قطيفته ليغت�سل، فاأخذها �الآخر وترك قطيفته هو يف حمله ، ومل توجد بينة، فطلب 
�إيا�ش �أن يوؤتى مب�س���ط ، ف�رصح ر�أ�ش هذ� ور�أ�ش هذ� ، فخرج من ر�أ�ش �أحدهما �سوف 
�أحمر، ومن ر�أ�ش �الآخر �سوف �أخ�رص ، فق�سى باحلمر�ء للذي خرج من ر�أ�سه �ل�سوف 

)21)  انظر : االإثبات بالقرائن يف الفقه االإ�صالمي الإبراهيم الفائز �ص )6.
)22)  انظر : املو�صوعة اجلنائية االإ�صالمية ل�صعود العتيبي �ص 601 .



 العدد |64| رجب 1435هـ330

�الأحمر وباخل�رص�ء للذي خرج من ر�أ�سه �ل�سوف �الأخ�رص)3)) .
فقد ��س���تند �لقا�سي �إيا�ش بن معاوية وهو من �أ�سهر �لق�س���اة يف �لتاريخ �الإ�سامي، 
�إلى �لقرينة �لظاهرة يف ف�س���ل �لتنازع يف �لقطيفة وهي حق مايل، وقد حكاه �لقا�س���ي 
وكيع �لبغد�دي يف كتابه �أخبار �لق�س���اة م�س���يد�ً بذكاء �إيا�ش، غ���ري منكر على فعله بل 
حكى عنه -�أي�س���اً-  ما ذكره �أبو �حل�س���ن �ملد�ئني قال: تنازع �إِلَى �إيا�ش رجان، �دعى 
�أحدهما �أنه �أودع �س���احبه مااًل، وجحده �الأخر، َفَق���اَل �إيا�ش للمدعي: �أين �أودعته َهَذ� 
�ملال؟ قال: يِف مو�س���ع كذ� وكذ�، قال: وما َكاَن يِف َذِلَك �ملو�س���ع؟ قال: �سجرة. قال: 
فانطلق فالتم�ش مالك عند �ل�سجرة، فلعلك �إذ� ر�أيتها تذكر �أين و�سعت مالك، فانطلق 
�لرجل، َوَقال �إيا�ش للمطلوب: �جل�ش �إِلَى �أن يجئ �س���احبك، فجل�ش فلبث �إيا�ش مليا 
يحكم بني �لنا�ش، ثم قال للجال�ش عنده: �أترى �ساحبك بلغ �ملو�سع �لَِّذي �أودعك فيه؟ 
ق���ال: ال. قال: َيا عدو �هللَّ �إنك خلائن. فاأقر عنده فحب�س���ه، َحتَّى جاء �س���احبه، ثم �أمره 

بدفع �لوديعة �إليه)4)) .
فقد ق�س���ى �لقا�س���ي �إيا�ش بالقرينة يف �إثب���ات �حلقوق، و�لرج���وع للقر�ئن �لطبية 

�ملعا�رصة �ملبنية على �لتحليل و�لت�رصيح ال �سك �أن هذ� �أولى و�أحرى.
7- �إنَّ �ل�رصيعة تاأخذ باأي �أمر يظهر �حلق ويجليه وهذ� مقت�سى �حلكمة، فا�سم )�لبّينة( 
�أعم من ح�رصها على �ل�سهادة و�الإقر�ر، ول�سان �لعرب و�لقر�آن يدل على �أن  كل ما �أظهر 

�حلق وك�س���فه فهو )بّينة( قال تعالى يف ق�س���ة مو�س���ى مع فرعون:    ڍ   ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ            ٹ ٹ   ڤ ڤ  ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڍ �الأعر�ف: 105 - 108.

)23)  انظر : اأخبار الق�صاة للقا�صي وكيع �ص 339، تهذيب الكمال للمزي 424/3.
)24)  انظر : اأخبار الق�صاة للقا�صي وكيع �ص 342 ، تهذيب الكمال للمزي 3/ 424.
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وجه الدللة: 
�أنَّ مو�سى عليه �ل�س���ام �عتد بالع�سا وحتولها �إلى ثعبان وخروج يده بي�ساء من غري 

�سوء بّينة على �سدق كامه. 
قال �بن �لقيم: "فالبّينة ��س���م لكل ما يبني �حلق ويظهره ومن خ�س���ها بال�س���اهدين �أو 
�الأربعة �أو �ل�س���اهد و�ملر�أتني مل يوف م�سماها حقه، ومل تاأت �لبينة قط يف �لقر�آن مر�د�ً 
بها �ل�س���اهدين، و�إمنا �أتت مر�د�ً بها �حلجة و�لدليل و�لبهان مفردة وجمموعة، وكذلك 
قول �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�لبّينة على �ملدعي". �ملر�د به: �أن عليه ما ي�س���حح 
دعو�ه ليحكم له، و�ل�س���اهد�ن من �لبينة، وال ريب �أن غريها من �أنو�ع �لبينة قد يكون 
�أق���وى منها، كداللة �حلال على �س���دق �ملدع���ي، فاإنها �أقوى من داللة �إخبار �ل�س���اهد، 
و�لبين���ة و�لداللة و�حلجة و�لبهان و�الآية و�لتب�رصة و�لعامة و�الأمارة متقاربة يف �ملعنى 
فال�رصع مل يلغ �لقر�ئن و�الأمار�ت ودالئل �الأحو�ل، بل من ��ستقر�أ �ل�رصع يف م�سادره 

ومو�رده وجده �ساهد�ً لها باالعتبار، مرتباً عليها �الأحكام ")5)).
فاخلال�صة: �إنَّ �لقر�ئن �لتي ذكرها �لفقهاء �ملتقدمني يف كتبهم و�جتهدو� يف �ال�ستدالل 
حلجيتها كانت متنا�س���بة مع ع�رصهم، وهي تفيد غلبة �لظن يف �لغالب، فهم ي�ستندون 
على دالئل �حلال مثل �إحلاق �ملن�سار �ملتنازع عليه بني �لنجار و�لطباخ �أنها للنجار الأن قرينة 
�ملهنة تدل عليها، لكن �ليوم بف�س���ل �هلل ثم �لتقدم �لعلم���ي �الأمر قد �أختلف، فالقر�ئن 
�لطبية على ق�س���مني �الأول: م���ا يفيد غلبة �لظن وهو �لذي يق���وم على �جتهاد �لطبيب 
وتقديره ونتائجها ميكن �أن تختلف من طبيب الآخر ح�سب تقديره و�جتهاده و�أمثلة هذ� 
�لنوع كثرية، مثل ت�س���خي�ش �ملر�ش، وحتديد �سبب �ملر�ش،و�لدو�ء �ملنا�سب، وتقارير 

)25)  انظر : الطرق احلكمية البن القيم �ص 16 ، اأي�صاً : اإعالم املوقعني البن القيم 10 / 34.
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�أطباء �الأمر��ش �لنف�س���ية، فهذه تلحق بالقر�ئن �لتي ميكن �العتماد عليها الأنها تفيد غلبة 
�لظ���ن، وميكن للقا�س���ي �أن يطلب تقرير�ً �آخ���ر من مركز طبي لتاأكيد �الأمر ال�س���يما �إذ� 
طلب ذلك �أحد �خل�س���وم، فاالأطباء تختلف �آر�وؤهم لذلك جند �لتباين يف نوع �الأدوية 
وت�س���خي�ش �ملر�ش، و�الأخطاء �لطبية �لتي ت�س���جل �س���نوياً على �الأطباء على  �مل�ستوى 
�لدويل توؤكد هذ� �الأمر، و�لق�س���م �لثاين: �لقر�ئن �لتي ت�س���ل لدرجة �لقطع كالب�سمة 
�لور�ثية، و�الأ�س���عة �ملقطعية ونتائج حتليل �ل���دم و�لبول وغريها، فهي تقوم على �حل�ش 
و�مل�س���اهدة ولي�ش على غلبة �لظن، فنتائج �لفحو�س���ات و�الأ�سعة و�لتحاليل ال تختلف 
يف �أي مركز طبي، و�خلطاأ �إن ح�س���ل يكون ب�س���بب �أمر خارجي ال يف ذ�تها فيقع �خلطاأ 
م���ن ُمِعد التقرير اأو ب�ش���بب اخت���اط االأوراق اأو خلل يف اجلهاز ونح���و ذلك، واإذا مت 

الفحو�شات بدقة وبال�رشوط التي �شياأتي ذكرها فالنتائج قطعية . 
وهذه ال�رشوط ذكرها الباحثون يف حتليل الب�شمة الوراثية وميكن تطبيقها على غريها 

ال�شيما يف الق�شايا اجلنائية والن�شب، وال�رشوط الواجب توفرها ما يلي: 
1 – �أن ال يتم �لتحليل �إال باإذن من �جلهة �ملخت�سة. 

2 – يف�سل �أن تكون هذه �ملختب�ت تابعة للدولة و�إذ� مل يتوفر ذلك ميكن �ال�ستعانة 
باملختربات اخلا�ش���ة اخلا�شعة الإ�رشاف الدولة، وي�ش���رتط على كل حال اأن تتوافر فيها 

ال�رشوط وال�شوابط العلمية املعتربة حملياً وعاملياً يف هذا املجال. 
3 – ي�ش���رتط اأن يكون القائمون عل���ى العمل يف املختربات املنوط���ة باإجراء حتاليل 
�لب�س���مة �لور�ثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً و�أال يكون �أي منهم ذ� �سلة قر�بة �أو �سد�قة 

�أو عد�وة �أو منفعة باأحد �ملتد�عيني �أو حكم عليه بحكم خمل بال�رصف �أو �الأمانة)6)).

)26)  انظ���ر : تو�صي���ات احللق���ة النقا�صية مبوقع املنظم���ة islamset.com، جريدة ال�صرق االأو�صط بتاريخ )2 / 10 / 
1422ه� املوافق 11 يناير 2002م تو�صية جممع الفقه االإ�صالمي ال�صاد�ص ع�صر .
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4 – �أن يج���رى �لتحلي���ل يف خمتبين على �الأق���ل ومعرتف بهما، عل���ى �أن توؤخذ 
�الحتياطات �لازمة ل�س���مان ع���دم معرفة �أحد �ملختب�ت �لتي تق���وم باإجر�ء �الختبار 

بنتيجة �ملختب �الآخر)))).
5 – توثيق كل خطوة من خطو�ت حتليل �لب�س���مة �لور�ثية بدء�ً من نقل �لعينات �إلى 
ظهور �لنتائج �لنهائية حر�س���اً على �س���امة تلك �لعينات، و�س���ماناً ل�سحة نتائجها، مع 

حفظ هذه �لوثائق للرجوع �إليها عند �حلاجة)))).
6- عمل �لب�س���مة �لور�ثية بعدد �أكب من �لطرق وبع���دد �أكب من �الأحما�ش �الأمينية 

ل�سمان �سحة �لنتائج)))).
7– �أن يجرى �ختبار �لب�س���مة �لور�ثية م�س���لم عدل، الأن قوله �س���هادة، و�سهادة غري 

�مل�سلم ال تقبل على �مل�سلم �إال �لو�سية يف �ل�سفر ونحوه)31).
فهذه ال�رشوط جتعل نتيجة الفحو�شات القائمة على امل�شاهدة يف حيز القطع. 

فيرتجح لدى �لباحث �أن �لقر�ئن �لطبية �ليوم تعتب بّينة ميكن للقا�سي �العتماد عليها 
و�لق�س���اء مبوجبها ال�س���يما �لقر�ئن �لتي ترتقي لدرجة �لقطع، الأنه���ا مبنية على �حل�ش 
))2)  قيا�ص الب�صمة الوراثية على ال�صهادة قيا�ص مع الفارق الأن درجة �صدق املخرب به خمتلفة ، وال�صهادة جترى مبوجبها 
احل���دود  بخ���الف الب�صم���ة عند االأكرث ، واالأول���ى اأن يرجع فيه الأهل االخت�صا�ص فهم اأع���رف باملفارقات واالختالفات 

ورمبا قرروا تكرار الب�صمة مرات ولو كان اإجراوؤها يف خمتربين احتياطاً ال على �صبيل االإلزام فهو ح�صن.
)28)  انظر : الب�صمة الوراثية ومدى م�صروعية ا�صتخدامها لعمر ال�صبيل �ص )3 ، الب�صمة الوراثية وجماالت اال�صتفادة 

منها لوهبة الزحيلي �ص 22 .
)29)  انظ���ر : الب�صم���ة الوراثي���ة وتاأثريه���ا على الن�صب لنجم عبد الواحد �ص 22 ويظه���ر يل اأن هذا ال�شرط غري الزم بل 

يرجع فيه اإلى اأهل االخت�صا�ص فمتى احتاج االأمر للتكرار وجب ذلك واإال فال .
)30)  انظر :  اإثبات الن�صب بالب�صمة الوراثية ملحمد االأ�صقر �ص 441 – 460 �صمن مطبوعات املنظمة االإ�صالمية للعلوم 
الطبي���ة – الوراث���ة والهند�صة الوراثية -  ويرى ال�صافعية واحلنابلة والظاهرية اأن القائف خمرب ولي�ص �صاهد وبناء 
عل���ى ذل���ك ال ي�ش���رط الع���دد بل يكف���ي قول خبري واح���د وهذا ما اخت���اره وهبة الزحيل���ي يف بحثه الب�شم���ة الوراثية 

وجماالت اال�صتفادة منها �ص 10 وهو الظاهر .
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و�مل�ساهدة، فالقا�س���ي يقبل �لعمل بال�ساهدين ويق�سي مبوجبها لئا ت�سيع �حلقوق الأن 
�ل�رصيع���ة �أقرتها، مع �أن �ل�س���هادة تفيد غلبة �لظن الحتمال كذب �ل�س���هود، بينما نتائج 
�لفحو�س���ات و�لتحليل ال يختلف يف �أي مركز طبي وه���ي قطعية ب�رصوطها الأنها مبنية 
على �حل�ش و�مل�س���اهدة، فاالأخذ بها يف �حلقوق �ملالي���ة من باب �أولى وهي عني �حلكمة 
ومن �أهملها مع عدم وجود ما يعار�س���ها فقد �س���يع �حلقوق با تردد و�أ�س���اء لل�رصيعة 

وو�سفها باجلمود.
قال �بن �لقيم: " فاإذ� ظهرت �أمار�ت �لعدل، و�أ�سفر وجهه باأي طريق كان، فثم �رصع 
�هلل ودين���ه، و�هلل �أعلم و�أحكم و�أعدل �أن يخ�ش طرق �لعدل و�أمار�ته و�أعامه ب�س���يء، 
ثم ينفي ما هو �أظهر و�أقوى داللة و�أبني �أمارة، فا يجعله منها، وال يحكم عند وجودها 
وقيامها مبوجبها، بل بني �سبحانه مبا �رصعه من �لطرق �أن مق�سوده �إقامة �لعدل بني عباده 
وقيام �لنا�ش بالق�س���ط، فاأي طريق ��س���تخرج بها �لعدل و�لق�سط فهي من �لدين لي�ست 

خمالفة له ")31).

املبحث الثاين
واقع الفحو�صات الطبية املعا�صرة

���َرف �أن �لدقة �ملوجودة يف نتائج �لتحاليل �لطبي���ة درجة �الطمئنان فيها  ينبغ���ي �أن ُيعرْ
عالية و�مل�س���ائل �ملالي���ة �لتي تقدم ذكرها ميكن �العتماد على �لقر�ئن �لطبية يف �لف�س���ل 
فيها لكن ثمة م�سائل تقف عند حدود معينة حتى �ليوم ال ميكن �لف�سل فيها، ولعل ذلك 

يت�سح من خال �الأ�سطر �لتالية:
)31)  انظر : الطرق احلكمية البن القيم �ص 19، وقد ذكر ابن القيم �صوراً  كثرية دلت القرينة على احلكم ال�صرعي ، بل 

كانت اأقوى من ال�صهادة واالإقرار .
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اأوًل: الفحو�ص��ات والت�صري��ح: معرفة وق���ت �لوفاة بالدقائق بطريق���ه علميه طبية، 
حتى هذ� �ليوم متعذر  لكن ميكن من خال حتليل �جلثة وماحظة �لتغيري�ت �حلا�س���لة 
على �جل�س���م، معرفة جملة من �الأمور �لتي توؤثر يف �حلكم �ل�رصعي وميكن ب�س���ط هذه 

�ملعلومات كما يلي: 
�مل���وت هي توقف د�ئم وكامل جلميع �الأجهزة �حليوية باجل�س���م وت�س���تمل على ثاثة 
�أجه���زة وهي: �جلهاز �لدوري �لدموي و�جلهاز �لتنف�س���ي و�جلهاز �لع�س���بي وهو عبارة 
عن �ملخ وما ي�س���مله من �ملر�كز �ملتحكمة يف جميع حركات �جل�سم ثم �لنخاع �ل�سوكي 
و�الأع�ساب �ملتفرعة منه �لتي متتد �إلى جميع �أنحاء �جل�سم وت�سمى هنا بالوفاة �الإكلينيكية 
يعقبها بفرتة موت خايا �جل�س���م وت�س���مى �لوفاة �خللوية �أو �جلزئية))3) وتبز يف �الأمور 

�لتالية:
اأوًل- حرارة اجل�صم: عند توقف �حلركة �حليوية للج�س���م يبد �جل�س���م تدريجيا �إلى 
درجة حر�رة �جلو �ملتو�جد به ومتو�س���ط برودة �جل�س���م من 1 �إلى 1.5 مئوية كل �ساعة، 
وعلى �سوء ذلك من �ملمكن معرفة وقت �لوفاة �لتقريبي، بقيا�سها بالرتمومرت عن طريق 
فتح���ة ال�رشج،لكن هناك عوامل توؤثر يف انتظ���ام هبوط درجة احلرارة، مثل حالة اجلثة 
م���ن حيث �لنحافة و�لبد�نة ومكان وجود �جلث���ة فتخلف �إذ� كانت بالعر�ء وما �إذ� كانت 
يف غرفة مغلقة، و�ملر�ش �مل�س���بب للوف���اة، لذ� ياحظ هذه �لعو�م���ل عند تقدير زمن 

�لوفاة ويعرتيها �لتقدير وعدم �جلزم بوقت �لوفاة بدقة.
ات الرمية: وهى جمموع���ة من �لتغري�ت �لتي حتدث للج�س���م بعد  ثاني��ًا: التغ��رينّ

�لوفاة وهى كاالآتي: 
)32)  انظ���ر: املو�صوع���ة الفقهي���ة الطبي���ة الأحمد كنعان �ص 4)8، احلي���اة االإن�صانية بدايتها ونهايته���ا يف املفهوم االإ�صالمي 

�ص ))6.
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1- الرتخاء الرمي الأويل: وهو �رتخاء جميع ع�سات �جل�سم �الإر�دية و�لا�إر�دية 
وحتدث هذه �لظاهرة بعد �لوفاة مبا�رصة وت�ستمر ملدة �ساعتني، حيث يبد�أ بعدها �لتيب�ش 
الرم���ي ومظهره ارتخاء اجلفون و�ش���قوط الفك ال�ش���فلي واأهميتها م���ن الوجهة الطبية 
�ل�رصعية �أنها عامة �أكيدة على �لوفاة وتعطي فكرة عن �لوقت �لذي م�سى على �لوفاة.
2- التيب�ض الرمي: هو حالة ت�س���لب �أو تخ�س���ب، ت�سيب جميع ع�سات �جل�سم 
�الإر�دي���ة و�لا�إر�دي���ة وحتدث نتيجة تغ���ري�ت كيماوية تطر�أ على مكونات �لع�س���ات 
و�إفر�ز�تها، تظهر بالع�سات يف ترتيب معني، وتبد� يف ع�سات �جل�سم �ل�سغرية �بتد�ء 
من �لوجه و�لعينني و�لفك �ل�سفلي، وتنت�رص بعد ذلك �إلى جميع ع�سات �جل�سم �بتد�ء 

من �ل�سدر، ع�سات �لع�سدين،�لفخذين،�لبطن،�ل�ساعدين، فال�ساقني ثم �ليدين.
و�لعو�مل �لتي ت�ساعد يف ظهور �لتيب�ش �لرمي وزو�له هي: 

1- درجة �حلر�رة :كلما �رتفعت حر�رة �جلو كلما �أ�رصع �لتيب�ش �لرمي، لذلك تتيب�ش 
�جلثث بال�سيف �أ�رصع منه يف �ل�ستاء.

2-�ل�ِس���ن: حيث تتيب�ش جثث �الأطفال بعد �لوفاة �رصيعاً ل�سغر ع�سات �أج�سامهم 
وكذلك عند �ل�سيوخ وكبار �ل�سن ل�سمور ع�ساتهم.

�أهمي���ة �لتيب�ش �لرمي من �لوجه���ة �لطبية �أنه عامة �أكيدة على �لوفاة وي�س���اعد على 
حتديد وقت �لوفاة و�سبب �لوفاة.

3- التيب�ض الربودي وهذه �لظاهرة حتدث باجلثث �لتي حتفظ بالثاجة حيث تتجمد 
�ملياه و�ل�سو�ئل د�خل �جل�سم و�ملفا�سل وتتا�سى مبجرد �إخر�ج �جلثة من �لثاجة وتكيفها 

مع حر�رة �جلو.
4- التيب�ض احلراري وهذه �لظاهرة تكون باجلثث �لتي تعر�ست حلروق مميتة حيث 
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تتجمد بروتينات �لع�سات بفعل �حلر�رة كما يح�سل للبي�سة عند �سلقها ويتجمد �لزالل 
فيها وهذه �جلثث ال يظهر عليها �لتيب�ش �لرمي فور�ً  بل �لتعفن �لرمي)33). 

5- �لر�س���وب �لدموي يظل �لدم يدور دورة كاملة باجل�سم �أثناء �حلياة،ويتوقف �أثناء 
�لوف���اة حيث يتوقف �لقلب وتتمدد �الأوعية �لدموية ويرت�س���ب �لدم فيها بفعل �جلاذبية 
�الأر�سية، ويوؤدي هذ� �لتجمع �إلى تغري لون �جللد فاإن كان �ملتوف�ى م�ستلقياً على ظهره 
�أثن���اء �لوفاة تتجمع هذه �لدماء يف �لن�س���ف �خللفي للج�س���م، �أي �بت���د�ء من موؤخرة 
ر�أ�س���ه مرور� بالعنق �خللفي مرور� بظهره و�أفخاذه �خللفية حتى �لقدم �ل�س���فلى ناحظ 
بهذه �ملناطق �لر�س���وب و�إن كان م�ستلقياً على بطنه ناحظ �لر�سوب يف �لن�سف �الآخر 
للج�سم منطقة �لعينان و�ل�سدر و�لبطن و�الأفخاذ �الأمامية �إلى �آخر �أطر�ف �جل�سم �أما �إن 

كان معلقاً بحبل ناحظ �لر�سوب باالأطر�ف �ل�سفلى للج�سم.
ويبد�أ �لر�س���وب بعد �لوفاة مبا����رصة وناحظه بالعني �ملجردة عل���ى هيئة بقع حمر�ء 
متناثرة، وي�س���تمر حتى نحو 8 �س���اعات بعد �لوفاة وياحظ �أن �لدم يبقى �س���ائًا ملدة 8 
�س���اعات بعد �لوفاة، فاإن تغري و�س���ع �جلثة فاإن �لر�س���وب �لدموي يتغري يف �لو�س���عية 
�جلديدة، �أما بعد مرور 9 �س���اعات فاإن �لدم ي�س���بح يف حالة جتلط، فا يتغري �لر�سوب 
باجلثة �أثناء حتريكها �أو تغيري و�سعيتها، وفى �لغالب يكون لون �لر�سوب للوفاة �لطبيعية 
بنف�س���جي، ويختلف �للون ح�س���ب �لوفاة فيكون  بالل���ون �الأزرق �لد�كن يف حاالت 
)�ال�سفك�س���يا( مثل �لغرق و�خلنق و�ل�س���نق و�الإع���د�م، ويكون لون���ه �أحمر وردياً يف 
حاالت �لت�س���مم بغاز �أوالأك�س���يد �لكربون �أو �ل�س���يانور �أو �ملوت من �لبد و�ل�سقيع، 
ويكون لونه بُني يف حاالت �لت�س���مم مبركبات �ل�سلفا �أو كلور�ت �لبوتا�سيوم، و�أ�سفر 

)33)  انظر : الطب ال�صرعي والبولي�ص الفني اجلنائي ليحيى �صريف �ص 4)2، الطب ال�صرعي والبحث اجلنائي خل�صري 
فوؤاد اأبو الرو�ص �ص 5 .
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يف حالة �لت�س���مم مبركبات �ليود �أو حام�ش �لبكريك، وباهت �للون يف حالة �ملوت من 
�لنزيف.

 وتكمن �أهمية �لر�س���وب بالطب �ل�رصعي يف معرف���ة وقت �لوفاة وحتديدها و معرفة 
�إن كانت �جلثة قد ُقتلت مبكان ومت نقلها ملكان �آخر وما هي و�س���عيتها ومو�سع �لر�سوب 

�لدموي.
وقد ي�سري �إلى �سبب �لوفاة، فمثًا يف حالة �ل�سنق يكون باالأطر�ف �ل�سفلية �أو بالغرق 

يكون باأعلى �لوجه و�جلذع .
وه���ذه �لعامات تفيد �الأطباء كثري�ً، يف معرفة حالة �جل�س���د و�س���بب �لوفاة هل هي 

بجناية �أم وفاة طبيعية ومدى �جلناية �لو�قعة عليه وترتيب �لوفاة �إلى حد ما)34). 
ويتلخ�ش مما �سبق �أن �لتقرير �لذي يكتبه �لطبيب �ل�رصعي عن �لوفاة وطبيعتها ووقتها 
يف �الأحو�ل �لعادية م�س���تند لظو�هر ميكن قيا�سها و�ال�ستناد �إليها، وهو يوؤثر يف م�سائل 
فقهي���ة عديدة منها حالة �لوف���اة هل كانت بجناية كخنق وت�س���مم �أو غريه، وينبني عليه 
�لق�سا�ش �أو �لدية و�حلرمان من �الإرث �إن كان يرث من مورثه وحال �مل�ساب بكدمات 
ب�س���بب عر�ك ومات بعد عّدة �أيام، هل مات ب�س���بب �لعر�ك �أم ب�سبب �آخر؟  وكذلك 
�مل���ر�أة �حلامل هل ماتت قبل جنينها �أم مات �جلنني �أواًل؟  �إذ� كان �لفارق بني �لوفاتني 3 
�س���اعات فاأكرث. فهو يعطي موؤ�رص�ً قوياً ميكن �ال�س���تناد �إليه و�الطمئنان بالنتيجة . �أما �إذ� 
كان �الأطباء قائمني على �الأم وجنينها متعهدين لهم بالرعاية، فمات �أحدهما قبل �الآخر 
فهم يتولون كتابة �لتقرير �لطبي الأنهم �سهود على �حلال �لذي عاينوها، وال تخ�سع يف 

هذه �حلالة للفحو�سات �لقيا�سية ملعرفة �مليت �أواًل. 
)34)  انظر : الطب ال�صرعي والبولي�ص الفني اجلنائي ليحيى �صريف �ص 290، الطب ال�صرعي والبحث اجلنائي خل�صري 

فوؤاد اأبو الرو�ص �ص 19 .
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�أما �لوفاة �جلماعية ب�س���بب �حلو�دث �ملرورية، فاإنَّه ميك���ن حتديد �لوقت �لتقريبي �إذ� 
كان �لفارق بني �لوفاتني يف حدود �لثاث �ساعات فاأكرث، �أما قبل هذ� �لوقت في�سعب 
ذل���ك على �لطبيب �ل�رصعي،لكن ميك���ن عن طريق حمل �الإ�س���ابة ميكن توقع وحتديد 
املتوف�ى اأواًل، فلو كانت هناك حادث �ش���قوط طائرة اأو حادث مروي ومات من بداخلها 
جميعاً، وكانت �إ�س���ابة �أحد �ملتوفيني يف مقتل كاجلمجمة �أو �لقلب �أو �لرئة بينما �الآخر 
مل ي�سب يف مقتل ميكن توقع وفاة �مل�ساب يف مقتل قبل �الآخر، ولي�ش ذلك على �سبيل 

�جلزم بل �لتوقع.
 و�لظاه���ر م���ن �لناحية �لفقهي���ة، �أن هذ� ال يفي���د بدرجة موؤث���رة يف ترتب �الأحكام 
�ل�رصعية الأنها ما ز�لت يف مرحلة �لظن �أو �ل�سك.و�ليقني ال يزول بال�سك)35)، فكم من 
�س���حيح مات من غري علة، وكم من �سقيم عا�ش حيناً من �لدهر، وكم مات من �الأحفاد 
موتاً طبيعياً وجّده ماز�ل حياً، فهذ� �لظن و�لتخمني ال يبنى عليه �الأحكام �ل�رصعية  قال 

تعالى: ڍ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ڳ ڍ يون�ش: 36 .
�أما يف حال �لغرقى �جلماعي فاالأمر �س���عب جد�ً، الأن �جلثث متقاربة يف �لتغيري�ت، 
فيتع���ذر حتى �ليوم معرف���ة �ملتوفى بدقة الأن �ملاء يوؤثر بدرجة كب���رية على �جلثث،  �أما 
�لهدمى �إذ� �س���قط �جلد�ر عليهم ومات بع�س���هم وبقي �لبع�ش م�ساباً ثم تويف فاإذ� كان 
�لفارق بينهما ثاث �س���اعات فاأكرث، فيمكن ذلك من خال �لتغري�ت �لرمية كما مت بيانه 

�أما لو ماتو� يف وقت متقارب في�سعب. 
لكن �آخر �لبحوث يف هذ� �ملجال و�لتي قّدمها طبيب يدعى �س���ورب �أ�س���ار �إلى �أنه 

)35)  انظ���ر : االأ�صب���اه والنظائ���ر الب���ن جني���م �ص 56، االأ�صب���اه والنظائر لل�صيوطي ����ص 118 ، املنث���ور يف القواعد الفقهية 
للزرك�ص���ي 286/2 ، القواع���د وال�صواب���ط الفقهي���ة عن���د اب���ن تيمي���ة يف اجلناي���ات والعقوب���ات للباح���ث ����ص 144 بحث 

ماج�صتري جامعة اأم القرى 1418ه�.
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ميكن حتديد وقت �لوفاة عن طريق �ل�س���ائل �لنخاعي وتاأثري �لعنا�رص �لكيمائية �ملوجودة 
يف هذ� �ل�سائل وهي حم�ش �للبنيك ونرتوجني �لابروتيني و�الأحما�ش �الأمينية، فوجد 
اأن هذه العنا�رش تزيد مبعدل م�ش���بوط يف غ�ش���ون املدة ما بني وق���ت الوفاة اإلى مرور 
خم�ش ع�رصة �س���اعة، وكانت �لنتائج م�سجعة، بحيث �أن �خلطاأ يف حتديد �ساعة �لوفاة ال 
يتعدى �س���اعة ون�سف زيادة �أو نق�س���اً. وهذ� �لتحليل لل�سائل �لنخاعي ال يوجد �إال يف 

مر�كز طبية ر�قية)36).
وبناء على ما �سبق ال ميكن -حالياً- حتديد وقت �لوفاة الأهل �ملوت �جلماعي كحو�دث 
�ش���قوط الطائرات واالإنفجارات واحلوادث املرورية ال�شنيعة والهدمى، اإال اإذا �شاهدهم 
�لطبيب �أو �مل�س���عف مات �أحدهم قبل �الآخر �أو و�س���لو� للم�ست�سفى وكانت �لوفاة فيه، 

فيمكن للذين عاينو� �ملوت حتديد وقت �لوفاة.
ثالث��ًا: الب�صمة الوراثية: وهي بينة يف �إثباتها للن�س���ب و�ل���ذي ينبي علية كثري من 
�الأح���كام كوجوب �لنفق���ة و�الإرث و�لوقف وغريه���ا فاليوم تعتم���د عامة �ملختب�ت 
�ملتقدمة على �لب�س���مة �لور�ثية يف �إثبات �لن�سب وت�سحيحه، فمن �لق�سايا �لتي وقفت 
عليها، وذكرها ممثل معمل �الأدلة �جلنائية حيث قال:  �مر�أة �دعت �أنَّ �أبيها وقع عليها ونتج 
عن ذلك ح�س���ول حمل، وكان �حتمال ت�س���ديقها �س���عيفاً الأن �الأب يف �ل�ستينات من 
�لعمر ولقوة �لعاقة �لتي جتمعه باملتهمة فاأجلو� مو�سوع �لتحليل حتى و�سع �حلمل لئا 
يت�رصر �جلنني وعندما مت �لو�سع ومن خال �لتحاليل وجد �أن �لطفل ال عاقة له باملتهم 
)�الأب(، و�الأغرب وجد �أنه ال عاقة له باملر�أة �ملدعية، فاأت�س���ح �أن �لق�سية فيها تاعب 
و�أن �أيدي خفية ور�ءها، فالنفي عن �ملتهم ال �إ�س���كال فيه �أما �لنفي عن �ملر�أة �حلامل فيه 

)36)  انظر : الطب ال�صرعي والبولي�ص الفني اجلنائي ليحيى �صريف �ص 296، اأثر التقنيات احلديثة يف اخلالف الفقهي 
له�صام اآل ال�صيخ �ص )39 .
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ت�س���ادم مع �لو�قع، وبالرجوع الأ�سماء �ملو�ليد �لذين ولدو� يف نف�ش �ليوم بامل�ست�سفى 
�ت�س���ح �أنهم بلغو� )30( طفًا وعند ح�رص �ل�سفات �ملطلوبة �نح�رص يف )12( طفل مت 
�الت�س���ال بذويهم و�حد�ً و�حد�ً حتى مت �لو�س���ول للطفل �ملطلوب و�ت�سح �أن ب�سمته 
�لور�ثية دلت على �رتباطه باملتهم ) �الأب ( و�أن هناك طفًا لقيطاً �أدخل �مل�ست�س���فى يف 

نف�ش �ليوم وعند �لت�سليم مت �لتبديل الإخفاء �حلقيقة و�هلل �مل�ستعان))3).
 وقد ذهب �لعلماء �ملعا�رصون �إلى �عتبار "�لب�س���مة �لور�ثية" طريقاً من طرق �إثبات 

�لن�سب من حيث �جلملة و�ختلفو� يف بع�ش �لق�سايا �لفرعية
وقد ج���اء يف قر�ر �ملجمع �لفقهي بالر�بطة "خام�س���اً: يجوز �العتماد على �لب�س���مة 

�لور�ثية يف جمال �إثبات �لن�سب يف �حلاالت �الآتية: 
�أ – حاالت �لتنازع على جمهول �لن�س�ب مبختلف �سور �لتنازع �لتي ذكرها �لفقهاء، 
�سو�ء �أكان �لتنازع على جمهول �لن�سب ب�سبب �نتفاء �الأدلة �أو ت�ساويها �أم كان ب�سبب 

اال�شرتاك يف وطء ال�شبهة ونحوه. 
ب – حاالت �ال�ستباه يف �ملو�ليد يف  �مل�س�ت�سفيات ومر�كز رعاية �الأطفال ونحوها، 

وكذ� �ال�ستباه يف �أطفال �الأنابيب.
ج – حاالت �س���ياع �الأطفال و�ختاطهم، ب�سبب �حلو�دث �أو �لكو�رث �أو �حلروب 
وتعذر معرفة �أهلهم، �أو وجود جثث مل ميكن �لتعرف على هويتها �أو بق�سد �لتحقق من 

هويات �أ�رصى �حلرب و�ملفقودين"))3).
وقد ر�أى عدد كبري من �لباحثني قيا�ش �لب�س���مة �لور�ثية على �لقيافة من باب �أولى �أو 
�عتبارها قرينة قوية و�لتي ياأخذ بها جمهور �لفقهاء يف غري ق�س���ايا �حلدود وقد جاء يف 

))3)  انظر : جملة العدل العدد23 بحث الب�صمة الوراثية للباحث �ص56 .
)38)  انظر : قرارات جممع الفقه اال�صالمي القرار ال�صابع ب�صاأن الب�صمة الوراثية الدورة ال�صاد�صة ع�صرة �ص 344 .
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تو�سية ندوة �لور�ثة و�لهند�س����ة �لور�ثية �ملن�بثقة عن �ملنظمة �الإ�س�امية للعلوم �لطبية: 
"�لب�س���مة �لور�ثية من �لناحية �لعملية و�سيلة ال تكاد تخطئ يف �لتحقق من �لو�لدية 
�لبيولوجية و�لتحقق من �ل�سخ�س���ية، وال �س���يما يف جمال �لطب �ل�رصعي، وهي ترقى 
�إلى م�س���توى �لقر�ئن �لقوية �لتي ياأخذ بها �أكرث �لفقهاء يف غري ق�سايا �حلدود �ل�رصعية، 
ومتثل تطور�ً ع�رصياً عظيماً يف جمال �لقيافة �لتي يذهب �إليها جمهور �لفقهاء يف �إثبات 
�لن�س���ب �ملتنازع فيه، ولذلك ترى �لندوة �أن يوؤخذ به���ا يف كل ما يوؤخذ فيه بالقيافة من 

باب �أولى"))3) .
رابعًا: حتليل الدم: يعتمد كثري من �الأطباء على حتليل �لدم، الأن كثري من �ملعلومات 
يوؤخذ من خاله كن�سبة بع�ش �ملو�د يف �لدم كال�سكر و�لكول�سرتول و�لبولينا و�لكال�سيوم 
و�لهيموجلوب���ني وغريها كثري فهو موؤ�رص هام، �إ�س���افة يف ك�س���ف �الأمر�����ش �لور�ثية 
كاملنجلية و�لتا�س���يميا و�الأمر��ش �ملعدية كاالإيدز وغريها. وميكن -�أي�س���اً- معرفة نوع 

ف�سيلة �لدم �لتي يحملها �ل�سخ�ش و�لبنية �خللوية الأنه يحتوي على �ملادة �لور�ثية.
وم���ع تطور �الأجهزة �لطبية �ليوم، و�رتباطها باحلا�س���ب �الآيل، تقوم �الأجهزة �لطبية 
بالقيام بالتحليل و�إخر�ج �لنتيجة وطباعتها بدون تدخل مبا�رص من �أخ�سائي �ملختب�ت. 
 ومن �لناحية �لفقهية فاإثبات �لن�سب عن طريق ف�سائل �لدم ال يوؤخذ به، الأنه يف حال 
تو�فق �لف�س���ائل بني �لطفل ومدعيه، فاإن هذ� لي�ش قطعياً يف �إثبات ن�سبه، الأن �لف�سيلة 
�لو�حدة قد ي�سرتك فيها �أنا�ش كثريون، يحتمل �أن يكون �أبو �لطفل و�حد�ً منهم و�أنو�ع 
�ل���دم حمدودة ج���د�ً. لكن يف حال �ختاف �لف�س���ائل يكون �لتحلي���ل قاطعاً يف نفي 
�لن�س���ب، الأن �لولد البد �أن ياأخذ نوعية �لدم منا�سفة بني �الأم و�الأب، ويف حال عدم 
)39)  انظ���ر : ملخ����ص اأعم���ال احللق���ة النقا�صي���ة ح���ول حجية الب�صم���ة الوراثية يف اإثب���ات الن�صب ����ص 46 ، موقع املنظمة 

.  islamset.com االإ�صالمية للعلوم الطبية



343 العدد  |64| رجب 1435هـ    

�لتو�فق �سيكون ال عاقة له بالولد)41).
�أم���ا يف �إثب���ات �حلمل فهي ُحجة يعتم���د عليها، وهي �أدق من حتلي���ل �لبول، وميكن 

�ال�ستناد للدم يف معرفة �جلاين بتحليل �ملادة �لور�ثية.
 ويظهر يل �أن حتليل �لدم قرينة طبية مبنية على �مل�ساهدة ونتائجها دقيقة جد�ً، و�خلطاأ 
�إن وقع فيكون ب�س���بب خلل يف �جلهاز �أو خطاأ �لطبيب وهذ� قليل. وميكن طلب تكر�ر 
�لتحلي���ل يف مركز طبي �آخر يف �لق�س���ايا �لهامة و�عتماد نتائجها و�لق�س���اء مبوجبها يف 

�لق�سايا �لتي يكون فيها حتليل �لدم قرينه قطعية. 
خام�صًا: �الأ�س���عة  نتائجها مبنية على �مل�س���اهدة و�أنو�عها كثرية وقد تقدم ذكرها، فهي 
تفيد �ليقني يف ذ�تها لكن �خلطاأ يقع �أحياناً يف �لت�س���خي�ش من �لطبيب لاأ�سعة، ال�سيما 
�إذ� كانت �الأعر��ش غري ظاهرة �ملعامل، لذ� ي�س���تدعي �الأطباء زماءهم ملاحظة �الأ�سعة 
ر، وهل �جلنني م�س���وه �أم طبيعي، وهل �لورم  فيقررون هل �لعظام �س���ليمة �أم بها �ُس���عرْ
حميد �أو غري حميد، فالغالب �أن �لتقرير �ملبني على �الأ�سعة �سحيح، وميكن بناء �الأحكام 

�لفقهية عليها، للقاعدة �لفقهية "�لعبة للغالب �ل�سائع" )41).
فاإذ� تكرر طل���ب �لنتيجة يف مركز طبي �آخر وكانت �لنتيج���ة موؤكدة لاأولى فيمكن 

�العتماد عليها وبناء �الأحكام �ل�رصعية عليها بيقني. 
�صاد�ص��ًا: التحالي��ل الكيميائي��ة واملكروبيولوجي��ة وه���ذه �لتحالي���ل تكون 
مبختب�ت كيمائية خا�س���ة وتتب���ع وز�رة �لتج���ارة يف �لغالب، وهي خمت�س���ة لتحليل 
�الأغذية و�كت�س���اف �لغ�ش �لتجاري ومعاقبة �لفاعل، وهذ� باب و��س���ع، وكثري�ً ما يقع 

)40)  انظ���ر : الن�ص���ب وم���دى تاأث���ري امل�صتجدات العلمية يف اإثباته درا�صة فقهية حتليلي���ة ، �صفيان بن عمر بورقعة ، مبوقع 
.www.dorar.net الدرر ال�صنية

)41)  انظر القاعدة : االأ�صباه والنظائر البن الوكيل 88/2 ، �صرح القواعد الفقهية للزرقا �ص235، الوجيز للبورنو 240.
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�لغ�ش �لتجاري ويت�رصر منه �مل�س���تهلكون، وما زلت �أتذكر قبل �س���نو�ت �ت�س���ال �أحد 
موزعي �الأغذية بي م�ستفتياً، يقول يف �سوؤ�له: �إنهم يقومون بتغيري علب �ملو�د �لغذ�ئية 
�ملنتهية �ل�س���احية باأخرى جديدة بتاريخ لل�س���نة �لتالية، ويقول هل عليَّ �إثم، �أنا موزع 
فقط، وال �أقوم بهذ� �لعمل بل مدير �ل�رصكة هو �لذي يكلف �لعمال بتغيري �لعلب، فهل 

عليَّ �إثم و�أنا جمب على �لتوزيع على �ملحات و�إذ� رف�ست �سيقوم غريي بالتوزيع؟ 

فجرمية �لغ�ش �لتجاري يتم �كت�سافها عب حتليل �ملو�د �لغذ�ئية �سو�ء حتليل كيميائي 

�أو ميكروبيولوجي �أو طرق �أخرى فيتم تقييم جودة �ملو�د �لغذ�ئية، ومدى �ساحيتها 

ح�سب �ملعايري �لوطنية �أو �لعاملية، و�كت�ساف �لغ�ش �ملوجود فيه. ومن �أمثلة �لتحليل 

�لتي تقوم بها خمتب�ت �لتحاليل �لكيميائية و�ملكروبيولوجية �ملختلفة للعديد من �ملو�د 

�لغذ�ئية و�لتي ت�س����مل: منتجات �للحوم �مل�سنعة وغري �مل�سنعة، �ملحلية و�مل�ستوردة 

و�لطازجة، ومنتجات �الألبان ب�س����تى �أنو�عها و�ملعلبات ب�س����تى �أنو�عها �سو�ء �لنباتية 

�أو �حليو�نية، و�ملو�د �مللونة و�ملو�د �حلافظة وع�س����ل �لنحل، و�حللوى �مل�س����نعة و�لتي 

حتتوي على �س����بغات ملونة ومو�د م�سافة، و�مل�رصوبات �لطبيعية )ع�سائر( و�لغازية 

ب�ستى �أنو�عها، وجميع �ملو�د �لغذ�ئية و�الأعاف خمتلفة �الأنو�ع و�مل�سادر))4).
فنتائ���ج �لتحليل بّين���ة موجبة لاأخذ بها عند �لق�س���اة، ومعاقب���ة فاعلها، الأن جرمية 
�لغ����ش �لتج���اري تعتب من �جلر�ئ���م �لتعزيرية �لتي يكون للقا�س���ي �س���لطة تقديرها 
وفقاً ملا تقت�س���يه �مل�س���لحة، خا�س���ة مع تز�يد �ملخاطر �لتي حتتم معاملة �لتاجر �لغا�ش 
بنقي�ش ق�س���ده، فهو يهدف �إل���ى �الإثر�ء غري �مل�رصوع فلزم تغلي���ظ �لعقوبات �ملالية 

)42)  انظ���ر : االأ�ص����ص والتطبيق���ات العملي���ة لالأجه���زة امل�صتخدم���ة يف حتلي���ل امل���واد الغذائي���ة الإبراهي���م ح�ص���ني ال�صكري 
وزمالوؤه �ص 19.
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و�لبدنية، لتتنا�س���ب مع �ل�رصر، وتطبيق �لعقوب���ات �لتعزيرية �لر�دعة يف حق �أولئك 
�ملجرمني، �لذي يعبثون ب�س���حة �الإن�س���ان و�قت�س���اد �لبلد، وت�س���دد �الأنظمة �لعاملية 
�لعقوبة يف جرمية �لغ�ش �لتجاري لدرجة تعوي�ش �مل�س���تهلك �ملت�رصر ب�س���بب �لغ�ش 
�لتجاري، �إلى مايني �لدوالر�ت �إ�س���افة للعقوبة �جلنائية �ملن�سو�ش عليها يف قانون 
�لعقوبات، وتقدير�تها تتم على �أ�س����ش دقيقة وت�س���تمل حتى على ما �سيتح�سل عليه 
�أو يحققه �مل�س���اب يف م�ستقبل �أيامه لوال هذه �الإ�سابة �لتي تعر�ش لها نتيجة �ملخالفة 

للمو��سفات و�ملقايي�ش.
وحيث �أن �مل�س���وؤولية عند �لفقهاء هي �لتز�م �س���خ�ش ب�س���مان �ل�رصر �لو�قع على 
�لغري نتيجة ت�رصف قام به، فامل�سوؤولية �جلنائية تتحقق مبجرد �ل�رصوع يف جرمية �لغ�ش، 
ويتوفر �لق�س���د �جلنائ���ي �إذ� قام �لتاجر �أو من يعمل لديه بفعل يح�س���ل به �ل�رصر للغري 
بغ�ش �لنظر عن طبيعة ذلك �لفعل، فمجرد �ل�رصوع يف �لغ�ش يعتب جرمية يعاقب عليها 

�ل�رصع)43).

واخلال�صة: 
�إن و�قع �لقر�ئن �لطبية �س���و�ء باإجر�ء �لتحاليل �لطبية و�لت�رصيح �ليوم قفزت قفز�ت 
هائلة ونتائجها تعطي �الطمئنان للت�سليم بها و�لق�ساء مبوجبها، ويف حال وجود �لق�سايا 
�حل�سا�سة �إذ� طعن �أحد �خل�سوم بالنتيجة ميكن للقا�سي �إحالة طلب �لتحليل ملركز طبي 
�آخر، لزيادة �لثقة فيحكم باطمئنان، لكونها بنيت على �حل�ش و�مل�س���اهدة ويتعذر �خلطاأ، 

فتكون �لقرينة �لطبية �لفي�سل يف �لق�سايا �ملالية وغريها و�هلل �أعلم. 

 . www.startimes.com 43) انظر : موقع(
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املبحث الثالث
التنازع يف الن�صب وت�صحيحه

يحدث �أن يتقدم �س���خ�ش للق�س���اء بطلب �إجر�ء حتليل �لب�س���مة �لور�ثية لنف�سه �أو 
لولده، الأن هناك �سك كبري وقر�ئن تدعو� لت�سحيح �لن�سب، فاأحياناً يتم رف�ش �لطلب 
بدعوى �ل�س���رت، و�أن �لن�س���ب �ل�رصعي ثبت بالفر��ش، فيقع �ل�س���خ�ش يف حرج كبري، 
و�س���ورة �أخرى عند طلب �س���خ�ش �إجر�ء حتليل �لب�س���مة ل�تاأكيد �نتمائه لقبيلة معينه، 
فعلى �سبيل �ملثال طلب �أحد �لقادمني من باد �ملغرب من �لقا�سي �إجر�ء حتليل �لب�سمة 
�لور�ثية عليه، بدعوى �أنه يعود الآل �ل�س���يبي �لذين هم �س���دنة �لبيت، و�أنه هاجر لباد 
�ملغرب ل�س���يق �لعي�ش �لذي كان باحلجاز، قبل �ستني �س���نة وطلب ت�سحيح ن�سبه، فهل 

يتم �إعمال �لقر�ئن �لطبية يف ت�سحيح �لن�سب، وما مدى حجيتها؟ 
�ملتاأمل يف �لن�سو�ش �لد�لة على �عتبار �لعمل بالقر�ئن يف �الأحكام �ل�رصعية، ت�سلح 
�أن تكون �أدلة مل�رصوعية �عتبار �لقر�ئن �لطبية يف ت�س���حيح �لن�سب وقد تقدم ذكر جملة 

منها وميكن �الكتفاء باالإ�سارة لاأدلة �لتالية: 
1- حديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه قال، قال ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم: 
"خرجت �مر�أتان معهما ولد�هما، فاأخذ �لذئُب �أحَدهما، فاخت�سمتا يف �لولِد �إلى د�وَد 
تا على �س���ليماَن عليه �ل�سام فقال:  �لنبيِّ عليه �ل�س���ام، فق�س���ى به للكبى منهما، فمرَّ
كيف ق�سى بينكما، قالت: ق�سى به للكبى، قال �سليماُن: �أقطُعه بن�سَفني، لهذه ن�سٌف، 
ه هو ولُدها،  ولهذه ن�س���ٌف، قال���ِت �لكبى: نعم �قطع���وه، فقالِت �ل�س���غرى: ال تقطعرْ

رو�ه �لن�سائي و�سححه �الألباين)44). فق�سى به للتي �أبترْ �أن يقطَعه". 
)44)  انظر :�صحيح �صنن الن�صائي لالألباين برقم 5419.
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وجه الدللة: �أن نبي �هلل �سليمان عليه �ل�سام ق�سى بالقرينة وهي �سفقة �الأم �حلقيقية 
لولده���ا و�عتد بهذه �لقرينة وقدمها على �أعل���ى مر�تب �الأدلة وهي �الإقر�ر، وهذ� دليل 

�رصيح على �عتبار �لقرينة يف �إحلاق �الأوالد بو�لديهم . 
2- ع���ن عبد�لرحمن بن عوف ر�س���ي �هلل عنه قال: بينما �أنا و�قٌف يف �ل�س���فِّ 
ي���وَم بدٍر، فنظرُت عن مييني وعن �س���مايل، فاإذ� �أنا بغامنِي من �الأن�س���اِر، حديثٌة 
�أ�س���نانهما، متني���ُت �أن �أكوَن بني �أ�س���لٍع منهما، فغمزين �أحدهما فق���ال: يا عمِّ هل 
ُت �أنَُّه َي�ُس���بُّ  ِبرْ تع���رُف �أبا جهٍل؟ قلُت: نعم، ما حاجتَك �إليِه يا �بَن �أخي؟ قال: �أُخرْ
َم، و�لذي نف�سي بيِدِه، لئن ر�أيُتُه ال ُيفارُق �سو�دي  ر�سوَل �هلِل �س���لَّى �هللُ عليِه و�سلَّ
�س���و�َدُه حتى ميوَت �الأعجُل ِمنَّا، فتعجبُت لذلك، فغمزين �الآخُر، فقال يل مثَلها، 
برْ �أن نظرُت �إلى �أبي جهٍل يجوُل يف �لنا�ِش، قلُت: �أال، �إنَّ هذ� �ساحبكما  فلم �أَنرْ�سِ
�لذي �ساألتماين، فابتدر�ُه ب�سيفهما، ف�رصباُه حتى قتاُه، ثم �ن�رصفا �إلى ر�سوِل �هلِل 
َم فاأخب�ُه، فقال: �أيكما قتَلُه. قال كلُّ و�حٍد منهما: �أنا قتلُتُه،  �س���لَّى �هللُ عليِه و�س���لَّ
، فقال: كاكما قتَلُه، �سَلُبُه  ِ فقال: هل م�سحتما �سيفيرْكما ؟ قاال: ال، فنظَر يف �ل�سيفنيرْ
ملع���اِذ بِن عمرو بِن �جلموِح . وكانا معاَذ بَن عف���ر�َء ومعاَذ بَن عمرو بِن �جلموِح". 

رو�ه �ل�سيخان)45).
وجه �لداللة: �أن �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام �عتب �أثر �لدم يف �لقتل -وهي قرينه 
طبية يف ��س���طاح �ملعا�رصين-، وبنى عليها �حلكم، وهذ� دلي���ل ظاهر عند �لتاأمل يف 
�عتبار �لقر�ئن �لطبية، و�إذ� �عتب �لنبي عليه �ل�ساة و�ل�سام �أثر �لدم �لظاهر، فكيف ال 
ُيعتد مبا هو �أدق منه يف هذ� �لزمان حيث يتم �لتحليل �لدقيق و�لك�سف بطرق متعددة، 

)45)  انظر : �صحيح البخاري برقم  3141 وم�صلم برقم  52)1.
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فاحلكم �ل�رصعي يقوم على �لن�ش وما جاء يف بابه من باب �أولى. 
وقد تقدم قول �بن �لقيم: "فاإذ� ظهرت �أمار�ت �لعدل، و�أ�سفر وجهه باأي طريق كان، 
فثم �رصع �هلل ودينه، و�هلل �أعلم و�أحكم و�أعدل �أن يخ�ش طرق �لعدل و�أمار�ته و�أعامه 
ب�س���يء، ثم ينفي ما هو �أظهر و�أقوى داللة و�أبني �أمارة، فا يجعله منها، وال يحكم عند 
وجودها وقيامها مبوجبها، بل بني �س���بحانه مبا �رصعه من �لطرق �أن مق�سوده �إقامة �لعدل 
بني عباده وقيام �لنا�ش بالق�سط، فاأي طريق ��ستخرج بها �لعدل و�لق�سط فهي من �لدين 

لي�ست خمالفة له")46).
وقد حدث تنازع يف �لن�سب يف عهد �لنبوة ومت �إحلاق �ملتنازع فيه باأبيه باأ�سل �لفر��ش 
ففي ق�س���ة عتبة بن �أبي وقا�ش �لذي عهد �إلى �أخيه �س���عد بن �أب���ي وقا�ش �أن �بن وليدة 
زمعة منه، فلما كان عام �لفتح �أخذه �س���عد بن �أبي وقا�ش وقال: هو �بن �أخي. فقام �إليه 
عبد بن زمعة، وقال: �أخي و�بن وليدة �أبي ولد على فر��س���ه. وملا رفع �الأمر للنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلم قال: "�لولد للفر��ش وللعاهر �حلجر" رو�ه �ل�سيخان))4).
فهذه �لو�قعة تفيد �لتنازع لت�س���حيح �لن�سب من بع�ش �لوجوه، و�إن كان فيها معنى 

دعوى �ال�ستلحاق.
ومن اأ�ش���هر ق�ش���ايا ت�ش���حيح الن�ش���ب يف هذا الع�رش، اختاط الطفل الرتكي مع 
�لطفل �ل�سعودي،ومت �كت�ساف �خلطاأ بعد نحو �ست �سنو�ت �أن �بنيهما مت تبديلهما بعد 
�لوالدة، وهي ق�سية �سغلت �لر�أي �لعام يف �ل�سعودية وتركيا ومت �إجر�ء �لتحاليل، ثم 
مت ت�س���ليم كل طفل الأبويه �حلقيقي بعد متهيد للق�سية وتهيئة للناحية �لنف�سية، وكذلك 

)46)  انظر : الطرق احلكمية البن القيم �ص 19، وقد ذكر ابن القيم �صوراً  كثرية دلت القرينة على احلكم ال�صرعي ، بل 
كانت اأقوى من ال�صهادة واالإقرار .

))4)  انظر : �صحيح البخاري برقم 49)6 ،وم�صلم برقم )145.
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ق�س���ية �ملو�طنة �ل�سعودية �ساحبة �لب�رصة �لبي�س���اء )35 عاماً( و�أختها �ساحبة �لب�رصة 
�ل�س���ود�ء، حي���ث دخلت �مر�أتان م�ست�س���فى �ل���والدة مبكة �ملكرم���ة. ورزقتا بطفلتني 
فرح���ت بهما كل منهما ككل �الأمهات. لكن  �ملمر�س���ة �أعط���ت كل �أم مولودة جارتها 
يف �لغرفة، وهو ما مل يت�س���ح �إال بعد ثاثة عقود. و�أ�س���ارت �ساحبة �لب�رصة �لبي�ساء 
�لت���ي تتحدث عن ق�س���تها للمرة �الأولى، �إل���ى �أن �الختاف بني ل���ون ب�رصة �أختها، 
وب�رصة ذويها من �لر�ساع، لفت نظر �لنا�ش �إلى �أنها لي�ست �بنتهم، فبحثت عن �أ�سلها 
و�نت�رصت �أخري�ً، و�أوكلت حمامياً ليطالب بتعوي�سها 35 مليون ورفعت �لق�سية �سد 
وز�رة �ل�س���حة �ل�سعودية بتعوي�س���ها عما حلق بها من �رصر، ب�سبب »تبديلها« مع �بنة 
عائلة �أخرى بعد والدتهما، ما عر�س���ها و�أ�رصتيها �ل�سابقة و�لاحقة ملتاعب ال حت�سى. 
وتعد هذه �حلالة �الأولى من نوعها بال�س���عودية بعد عقود من �لوالدة ومن �للطائف �أن 
�إحدى �لفتاتني كانت من ن�س���يب عائلة مو�رصة، فيما ذهبت �بنة تلك �لعائلة �إلى �أ�رصة 
فقرية))4). وهناك �س���ور مماثلة ملثل هذه �لق�س���ايا، لكن هاتني �لق�س���يتني ��ستهرتا الأن 

و�سائل �الإعام �أبرزتها.
وعامة �لعلماء على جو�ز �الأخذ بالب�س���مة �لور�ثية يف �إحلاق �لن�سب، وهذه �لق�سية 
��ستقر عليها �لفتوى يف �الأم�سار، ويكاد يكون فيها �سبه �تفاق وال نطيل �لوقوف عندها 

وم�ساألتنا هي ت�سحيح �لن�سب بالقر�ئن �لطبية.

)48)  انظر : �صحيفة احلياة بتاريخ 1432/1/12ه� - 2010/12/18م.



 العدد |64| رجب 1435هـ350

املبحث الرابع
الأدلة على وجوب ت�صحيح الن�صب 

ال �س���ك �أن �لعمل بالقر�ئن �لطبية يف ت�س���حيح �لن�س���ب و�جب عند وجود دو�عيها 
وحا�س���ا �ل�رصيعة �الإ�س���امية �أن ت�رّصع للنا�ش قبول �خلطاأ يف �الأن�ساب وتت�سرت عليه، �أو 

قبول �لكذب و�ل�سكوت عليه لاأدلة �لتالية :
1-�إن �ل�رصيعة حرمت �لتبني و�أمرت بت�س���حيح �لن�س���ب، وترك ما كان عليه �لنا�ش 
يف �جلاهلي���ة و�س���در �الإ�س���ام من عادة �لتبن���ي، فاأمرت باإحل���اق �ل�س���خ�ش باأبيه قال 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ڍ  تعالى: 
ۇڍ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

�الأحز�ب: 5.
ق���ال �بن كثري: "هذ� �أمر نا�س���خ ملا كان يف �بتد�ء �الإ�س���ام، من ج���و�ز �دعاء �الأبناء 
�الأجانب، وهم �الأدعياء، فاأمر تبارك وتعالى برد ن�سبهم �إلى �آبائهم يف �حلقيقة، و�أن هذ� 

هو �لعدل و�لق�سط و�لب"))4).
2- فعل �لنبي عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام حيث �أحلق ن�س���ب زيد باأبي���ه، وهذ� نوع من 
�لت�س���حيح و�متثال �أمر �هلل، روى �لبخاري عن عب���د �هلّل بن عمر قال: �إن زيد بن حارثة 
ر�س���ي �هلّل عنه مولى ر�س���ول �هلّل �سلى �هلّل عليه و�س���لم ما كنا ندعوه �إال زيد بن حممد 

حتى نزل �لقر�آن ڍ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڍ رو�ه �ل�سيخان)51).
3- قوله تعالى:ڍ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 

)49)  انظر :  تف�صري ابن كثري 6/))3.
)50)  انظر : �صحيح البخاري برقم82)4  ، وم�صلم برقم 2425 .
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ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ ڍ �لبقرة: 159 - 160 .

وجه الدللة: 
�إن كتم �حلق ذم �هلل �ساحبه، فكيف �إذ� حتقق خطاأ ن�سب �ملولود، فالو�جب ت�سحيحه 

و�إال كان معر�ساً عن �حلق، م�ستحقاً للعقوبة.

4- �إن بقاء �ل�س���خ�ش منت�س���باً لغري �أبيه �أو قبيلته وهو يعلم م���ن �لكبائر، فطاملا ُوِجَد 

�لد�ع���ي للت�س���حيح فالو�جب �الأخ���ذ به ففي �حلديث: "َمن �نَت�س���َب �إلى غ���رِي �أبيه �أو 

تولَّى غ���رَي مو�ليِه فعَليِه لعنُة �هلِل و�ملائكِة و�لنَّا�ِش �أجمعنَي"، رو�ه �بن ماجه و�س���ححه 

�الألباين)51).

5- حديث عبد�هلل بن مطر عن ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم قال: "من �نت�سب 

�إلى ت�سعِة �آباٍء كفاٍر يريُد بهم عًز� �أو كر�مًة فهو عا�رُصهم يف �لناِر". رو�ه �أحمد وح�سنه 

�بن حجر))5).

6- عن �أبي ذر �لغفاري ر�س���ي �هلل عنه قال قال ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم:  

عى قوًما لي�ش له  عى لغرِي �أبيه – وهو َيعَلُمه – �إال كَفر باهلِل، وَمِن �دَّ "لي����ش من رج���ٍل �دَّ
�أرْ َمقَعَده مَن �لناِر" رو�ه �لبخاري)53). فيهم ن�َسٌب فليَتَبوَّ

وجه الدللة:
 �أن �لت�سحيح للن�سب و�جب بعد ظهوره بالقر�ئن �لطبية، وال جمال الإنكارها، وبقاء 

)51)  انظر : �صنن ابن ماجه و�صححه االألباين يف �صحيح اجلامع برقم 6104 .  
)52)  انظر : امل�صند الأحمد برقم 251)1 وح�صنه ابن حجر  يف فتح الباري  6 / )63 وقال اأحمد �صاكر اإ�صناده ح�صن. عمدة 

التف�صري  1/)58 .
)53)  انظر : �صحيح البخاري برقم 3508 .
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�النت�ساب لغري �الأب يكون كفر�ً �أ�سغر موجب لدخول �لنار.
7- �إن �لعدل و�لعقل و�لفطرة تدعو� �إلى ت�سحيح �خلطاأ، وبقاء �الإن�سان منت�سباً لغريه 

ينبني عليه مفا�سد �رصعية كثرية كاملري�ث و�لنكاح و�لوالية وغريها.
8- �إن �ل�رصيع���ة �الإ�س���امية ال تُقر �خلطاأ فكما �رصع �هلل �للع���ان لوجود �لد�عي لنفي 
ن�س���ب �لطف���ل �لذي ال يلحق بال���زوج، فكذلك ال تقر �ل�رصيعة �الأن�س���اب �خلاطئة، بل 

توجب ت�سحيحها، ما د�م هناك قر�ئن د�لة عليها.
وقد ن�ّش فقهاء �ل�س���افعية على �أن �لزوج لو علم �أن �حلمل �أو �لولد لي�ش منه فاللعان 
يف حقه و�جب لنفي �لولد، الأنه لو �س���كت لكان ب�س���كوته م�ستلحًقا ملن لي�ش منه وهو 

ممتنع)54).

فكذلك ن�سبة طفل بعد �أن �أثبتت �لقر�ئن �لطبية �أنه لي�ش له و�أن �لطفل �الآخر هو ولده 

فيجب �لت�سحيح حينئٍذ.

فال�رصيع���ة �أجّل و�أعظ���م من �أن تبني �أحكامها على خمالفة �لو�قع، و�ل�س���كوت عن 

�لت�سحيح وبقاء �الأن�س���اب على �خلطاأ، فاإن �ل�رصع �أرفع قدر�ً من ذلك، و�مليز�ن �لذي 

�أنزله �هلل للحكم بني �لنا�ش باحلق ياأبى ذلك كل �الإباء. 

وينبغي �لتنبيه �أن جممع �لفقه �الإ�س���امي بالر�بطة ��س���در قر�ر�ً  جاء فيه: "ال يجوز 

��ستخد�م �لب�سمة �لور�ثية بق�سد �لتاأكد من �سحة �الأن�ساب �لثابتة �رصعاً، ويجب على 

�جلهات �ملخت�س���ة منعه وفر�ش �لعقوبات �لز�ج���رة، الأن يف ذلك �ملنع حماية الأعر��ش 

�لنا�ش و�سوناً الأن�سابهم")55).

)54)  انظر : املنهاج للنووي �ص 365 املو�صوعة الفقهية الكويتية 18/ 150.
)55)  انظر : قرارات جممع الفقه االإ�صالمي القرار ال�صابع ب�صاأن الب�صمة الوراثية الدورة ال�صاد�صة ع�صرة �ص 344.
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وبناء على هذ� �لقر�ر، فا ينبغي لاإن�س���ان طلب �لتحليل مع ثبوت ن�سبه �ل�رصعي، 

ا  الأن طل���ب �لتاأكد با حاجة في���ه �أذية لو�لديه، وفيه تهمة مبطنة لهما، وهذ� ال يجوز، �أمَّ

�إذ� ُوجد �ملقت�س���ى لذلك، ولوحظ �لقر�ئن �لد�لة على �خلطاأ �أو �ل�س���ك �لقوي �ملوجب 

لرفعه. في�رصع حينئٍذ رفع �ل�رصر �لو�ق���ع بالتثبت بالتحاليل �لطبية �ليوم، ويدل لذلك 

حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: "�أنَّ رجًا �أتى �لنبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم فقال: يا 

ر�س���ول �هلل، ُوِلَد يل غاٌم �أ�سوُد، فقال: هل لكم �إبٍل. قال: نعم، قال: ما �ألو�نُها؟. قال: 

ٌق، قال:  ه نََزَعه ِعررْ َرَق. قال: نعم، قال: فاأنى ذلك. قال: لعلَّ ���ٌر، قال: هل فيها من �أورْ ُحمرْ

فلعل �بَنك هذ� نََزَعه." رو�ه �لبخاري)56).
وجه الدللة:

 �أنَّ �لرجل وجد يف نف�س���ه حرج من لون �أبنه، و�س���ك يف �س���حة �نت�س���ابه �إليه، ومل 

ي�رصح بقذف زوجته، فاأر�د رفع �حلرج �لذي يجده يف نف�سه، فرفع ذلك �الأمر لر�سول 

�هلل عليه �ل�س���اة و�ل�س���ام فاأز�له من نف�س���ه باأن �بنه لعله نزعه ع���رق. فكذلك ُي�رصع 

ملن وجد يف �س���دره حرج يف ن�س���به، �أو ن�س���ب ولده �أن يرفع �حلرج بالتاأكد من ن�سبه 

عن طريق �لق�س���اء، بالو�س���ائل �لتي هياأها �هلل يف هذ� �لزمان بالقر�ئن �لطبية �ملعا�رصة، 

وت�سحيح �لن�سب �إن �ت�سح �الأمر.

)56)  انظر : �صحيح  البخاري برقم: 5305.
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املبحث اخلام�س
�صور للت�صحيح

هناك �سور عديدة يتعني فيها �لت�سحيح منها على �سبيل �ملثال:
1- يكون للرجل زوجة �أخرى، وعند �لوالدة ي�سجل �الأب ولده با�سم زوجته �الأخرى 
تفادياً للعقوبات �لنظامية لكونه مل ي�س���جل عقد �لزو�ج ر�سمياً، في�سبح �لطفل م�سجًا 
با�س���م زوجة �أبيه عل���ى �أنَّها �أمه، و�لو�جب �إحلاق �لطفل ب���االأم �حلقيقية، الأنه ينبي عليه 

�ملري�ث ويف بع�ش �لدول �حل�سول على �جلن�سية وغري ذلك من �حلقوق. 
2- ل���و �ختلط طفان بامل�ست�س���فى و�دعت �الأم بعد فرتة م���ن �لزمان �أنَّ �لطفل لي�ش 
بولده���ا لوجود �لف���و�رق و�لعامات �لد�لة على ذلك كما تقدم، فالو�جب ت�س���حيح 

ن�سب �لطفل و�إجر�ء �لتحاليل �لطبية ون�سبته الأبيه �حلقيقي على وجه �ليقني. 
3- لو العن رجل ونفى ن�سب ولده، ثم �أظهرت �لقر�ئن �لطبية �لقطعية �سحة ن�سب 
�لول���د و�أنه �أبوه، فالو�جب عليه �إحلاق ن�س���ب �لولد ب���ه، الأن �لو�قع �ملبني على �حل�ش 
و�لقطع �أثب���ت خطاأ �الأب، و�لرجوع �إلى �حلق �أولى من �لتمادي يف �لباطل و�لنفي يف 
هذ� �ملو�س���ع مكابرة، وقد ن����ش �لفقهاء �أن �ملاعن لو بد� ل���ه �أن يعود فيقول �إن �البن 
�لذي نُفي باملاعنة �أنه �بنه، جاز له ذلك ويلحق به ))5). فكيف �إذ� �أثبتت �لقر�ئن �س���حة 

ن�سب �لولد، فالو�جب �لرجوع �إليه.
4- ين�س���اأ �سخ�ش منت�س���باً لقبيلة، ثم يت�سح له خطاأ �لن�س���بة �إليهم عن طريق �خلب�ء 
باالأن�س���اب، �أو عن طريق �لب�س���مة �لور�ثية �لتي ميكن حتديد هوية �ل�س���خ�ش، فيجب 

))5)  انظر : املجموع تكملة ال�صبكي )454/1 ، مغني املحتاج لل�صربيني 5/ 1)، املغني البن قدامه 9/ 35، املو�صوعة الفقهية 
الكويتية  206/35. 
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�لت�س���حيح، الأن �النت�س���اب لاأب �الأعلى وهي )�لقبيلة( يف حكم �النت�س���اب لاأب 
�ملبا�رص، وبع�ش �لقبائل �النت�س���اب �إليها ينبني عليه بع�ش �الأحكام �لفقهية كاالنت�س���اب 

لقري�ش، �أو �آل بيت �لنبي عليه �ل�ساة و�ل�سام .
و�للطيف �أن علماء �الأن�ساب، �أ�سارو� �إلى مثل هذ� �ملعنى، قال �لقلق�سندي رحمه �هلل 
يف كتابه قائد �جلمان يف �لتعريف بقبائل عرب �لزمان: " �لر�بع: قد ين�سم �لرجل �إلى 
غري قبيلته باحللف و�ملو�الة، فين�س���ب �إليهم، فيقال: فان حليف بني فان، �أو موالهم؛ 

كما يقال يف �لبخاري: �جُلعفي موالهم، ونحو ذلك.
�خلام����ش: �إذ� كان �لرج���ل من قبيلة ثم دخ���ل قبيلة �أخرى جاز �أن ين�س���ب �إلى قبيلته 
�الأولى، و�أن ين�س���ب �إلى قبيلته �لتي دخل فيها، و�أن ين�سب �إلى �لقبي��لتني جميعاً، مثل 

�أن يق�ال: �لتميمي ثم �لو�ئلي، �أو �لو�ئلي ثم �لتمي�مي،وما �أ�سبهذلك))5)".
فكما �أن �ل�سارع �حلكيم مت�سوف الإحلاق �لن�سب حتقيقاً ملقا�سد جّمة تعود على �الأب 
و�لولد و�الأم. لكن ال يعني هذ� �أن للزوج �أن ي�س���تلحق بنف�سه �أياً كان، ويقر بولد لي�ش 
منه وال من مائه، فهذ� من منكر�ت �الأمور وكبائرها، و�لعك�ش كذلك حني يجحد �الأب 
ا رجٍل جَحد  �بنه بغر�ش قذف زوجته ولاإ�رص�ر بها؛ فقد قال �سلى �هلل عليه و�سلم: "�أميُّ
لنَي و�الآِخريَن". رو�ه  ���حه على روؤو����شِ �الأوَّ ولََده وهو ينُظُر �إليه �حَتَجب �هللُ منه وف�سَ

�بن حبان وح�سنه �بن حجر))5).
وكذل���ك ال يجوز للزوجة �أن تدخل ولد�ً لي�ش من ماء زوجها وتدعيه �بناً لها، فيثبت 
ن�س���به من زوجها وتتع�سف يف حتقيق حديث: "�لولد للفر��ش". فهذ� �لفعل من �لكبائر 
ا �مر�أٍة �أدَخلترْ على  ومن �لكذب و�لزور، ي�سدق فيها قوله  �سلى �هلل عليه و�سلم :" �أميُّ

)58)  انظر : قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان �ص25.
)59)  انظر : �صحيح ابن حبان برقم: 3643 وح�صنه ابن حجر وقال ابن كثري : اإ�صناده جيد كما يف اإر�صاد الفقيه 214/2 . 
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قوٍم َمن لي�ش منهم فلي�َس���ترْ ِمن �هلِل يف �س���يٍء ولن ُيدِخَلها �هللُ جنََّته ". رو�ه �بن حبان 
وح�سنه �بن حجر)61) .

فاخلال�صة: �أن ت�سحيح �لن�سب و�جب؛ الأن �النت�ساب �إلى غري �الأب �ل�سحيح كذب، 
وقد قال تعالى:  ڍ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ڍ�آل عمر�ن: 61 .

كما اأن االنت�ش���اب اإلى غري االأب فيه �ش���ياع احلقوق، كاالإرث واختاط االأن�شاب، 
فقد يتزوج �لرجل ممن ال حتل له، وعلى �لق�ساة �إذ� رفع �إليهم من يطلب �إجر�ء �لتحليل 
لوج���ود �لقر�ئن �لد�ل���ة على خطاأ �لن�س���ب، فالو�جب �إجابة �لطلب و�لعمل مبقت�س���ى 
�لت�س���حيح، وعدم �لتع�س���ف يف تنزيل حديث "�لولد للفر�����ش". ورف�ش كل دعوى 
للت�س���حيح بدعوى �ل�س���رت، فهذ� �إقر�ر للخطاأ، وقد ن�ش جماه���ري �لفقهاء �أنه لو تزوج 
م�رصقي مبغربية ومل يلتقيا �لبتة، فاتت بولد ون�س���بته لزوجها �مل�رصقي �لذي مل تلتقي به 
فا ي�سح �لن�سبة وله �أن ينفي �لولد وال يقال "�لولد للفر��ش"؛ الأن هذ� �حلديث ينطبق 
�إذ� كان هناك �إمكان كون �لولد منه، �أما لو تعذر، و�لو�قع يكذب ن�س���بة �لولد �إليه فا 

ين�سب �إليه. 
وقد �تفق �لفقهاء على �أن �لن�سب ال يثبت ملن ال يولد ملثله كال�سبي �لذي عمره �سبع 

�سنني، الأن هذ� فيه خمالفة للو�قع و�لعلم يحيط بذلك)61) . 
فكذلك �إذ� �أثبتت حتاليل �لب�س���مة �لور�ثية �أن �لطفل ال عاقة له باالأب فاإن �لو�جب 
�الأخ���ذ به، وتطبيق قاعدة �لول���د للفر��ش لي�ش يف حمله، الأن���ه يخالف �لو�قع و�حل�ش 
و�مل�ساهدة، وفيه ن�سبة �ل�رصيعة، �إقر�رها للخطاأ وحا�ساها �أن تكون كذلك، و�هلل �لهادي. 

)60)  انظر : �صحيح ابن حبان  برقم: 3643 وح�صنه ابن حجر وقال ابن كثري : اإ�صناده جيد كما يف اإر�صاد الفقيه 214/2 .
)61)  انظ���ر : املب�ش���وط لل�شرخ�ش���ي )1 / 102 ، حا�صي���ة الد�صوق���ي 3 / 412 ، اإعانة الطالب���ني للبكري 3 / 283 ، املغني البن 

قدامة 8 / 61 .


