نّبي الباحث التايل:
 تعريف القرائن الطبي��ة املعا�صرة ب�أنها :هي العالمات والأمارات احليوية الطبيةالت��ي ُي�ستف��اد منها يف الط��ب ال�شرعي وال�ضبط اجلنائ��ي وغريهما  ،لإثب��ات ق�ضية �أو
نفيها.
 ع��دد ًا من القرائن الطبية املعا�ص��رة امل�ستخدمة يف املج��االت الق�ضائية والأمنيةمنها:
ف�صيلة الدم ،والبقع احليوي��ة ،والأ�شعة والت�صوير املرئي ،وت�شريح اجلثة ،وحتليل
الب�صمة الوراثية.
 جماالت ا�ستخدام القرائن الطبية واال�ستفادة منها يف الق�ضاء يف:�إثب��ات حي��اة اجلنني قبل وفاة مورث��ه ،ويف ترتيب وفاة املوت اجلماع��ي ،ويف �إثبات
الن�سب عن طريق الب�صمة الوراثية ،ويف حتديد القاتل عن طريق القرائن الطبية وغريها.
 �أن الأخ��ذ بالقرائ��ن الطبي��ة يف �إثبات احلق��وق املالية هو املتع�ين لأن فيها حفظ ًاللحق��وق ومتييز ًا للحق من الباطل ،وال�شريعة تت�ش��وف لإحقاق احلق وعدم ت�ضييعه،
والأخذ بالقرائن يحقق هذا املق�صد ،وذكر عدد ًا من الأدلة على ذلك.
 انق�سام القرائن الطبية �إلى ق�سمني هما:الأول :ما يفيد غلبة الظن ،ويقوم على اجتهاد وتقدير الطبيب ،وتختلف نتائجها
من طبيب لآخر ،مثل ت�شخي�ص املر�ض وحتديد �سببه والدواء املنا�سب له.
الثاين :ما ت�صل لدرجة القطع ،وتق��وم على احل�س وامل�شاهدة ،كالب�صمة الوراثية،
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ونتائ��ج حتليل الدم ونحوها ،ر�أى البح��ث �أنه ميكن للقا�ضي االعتماد عليها والق�ضاء
مبوجبها.
 بع�ض �شروط احل�صول على نتائج قطعية للفحو�صات املتممة بدقة وهي:� -1أن ال يتم التحليل �إال ب�إذن من اجلهة املخت�صة.
 -2تف�ضي��ل املختربات التابع��ة للدولة �أو التي ت�شرف عليها عل��ى �أن تتوافر فيها
ال�شروط وال�ضوابط العلمية املعتربة حملي ًا وعاملي ًا.
� -3أن يكون جمري هذه الفحو�صات ذا خلق وعلم ولي�س له قرابة ب�أطراف الدعوى.
� -4أن يت��م �إج��راء االختبارات يف خمتربين علميني مع احلر���ص على عدم معرفة ك ًال
منهما بنتيجة الآخر.
 -5توثي��ق كل خطوة من اخلطوات واالحتفاظ بالعين��ات والوثائق؛ للرجوع �إليها
عند احلاجة.
 �أن هن��اك بع�ض امل�سائل ال ميك��ن الف�صل فيها ا�ستناد ًا �إلى القرائن الطبية ،مثلحتديد وقت �أهل املوت اجلماعي.
 �أن الب�صم��ة الوراث��ة بينة يف �إثباته��ا للن�سب ،و�أن بع�ض العلم��اء يرونها طريق ًالذلك يف اجلملة ،واختلفوا يف بع�ض الق�ضايا الفرعية.
 ر�أى البح��ث حجية القرائن الطبي��ة يف ت�صحيح الن�سب ،وعدد �أدلة على وجوبالت�صحيح.
 عدم جواز ا�ستعمال الب�صمة الوراثية يف الت�أكد من �صحة الأن�ساب الثابتة �شرع ًا.عدد �صور ًا لت�صحيح الن�سب.
َّ -
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احلمد هلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم� ،أما بعد:
يتم�س���ك بع�ض الفقهاء املعا�رصين بحديث "الولد للفرا�ش" وال يفتح باب ت�صحيح
الن�س���ب و�إن �أثبتت القرائن الطبية وغريها عدم �ص���حة الن�س���ب توهم���اً �أن هذا تقدمي
عل���ى الن�ص ال�رشعي ،واملت�أمل يف ن�ص���و�ص ال�رشيعة يجد �أنه���ا ال تقر اخلط�أ ،وال تبني
�أحكامها على خمالفة الواقع ،وهذا البحث ي�سلط ال�ضوء على هذه امل�س�ألة ،وي�ؤكد �أن
القرائن الطبية املعا�رصة بينة و�أ�ص���بحت تتخذ �أنواعاً متعددة وتتطور مع الزمن ،ويزيد
فيها الدقة ،ويندر فيها اخلط�أ ،وتتوالها الأجهزة الطبية احلديثة اليوم ،وبع�ض���ها مرتبطة
باحلا�س���ب الآيل فهي اليوم مل تعد بالق���وة التي ذكرها الفقهاء املتقدمون،لأن بع�ض���ها
مبنية على احل�س وامل�شاهدة .و ُي رْب ُز هذا البحث الن�صو�ص ال�رشعية الدالة على وجوب
ت�صحيح الأن�س���اب ،وعدم �إقرار اخلط�أ .وملا كان املال حمبوباً للطبيعة الب�رشية ،ومتتلئ
�أروقة املحاكم بالنزاع يف الق�ضايا املالية ب�شكل كبري ،وحيث �أن عدداً من الق�ضايا ميكن
ح�س���مها عن طريق القرائن الطبية املعا�رصة كان على الق�ضاة العناية بهذا اجلانب املهم،
ومعرفة م���دى االعتماد عليها ،واللطيف �أن بع�ض الفقهاء كاب���ن القيم ّقدم القرائن يف
احلكم على الإقرار وال�ش���هادة يف بع�ض ال�صور ،وهذا البحث ي�سلط ال�ضوء على هذه
الق�ضية فاال�س���تفادة اليوم من القرائن الطبية عني احلكمة وال�صواب ،والآخذ بها يكون
حمققاً لقواعد ال�رشيعة الدالة على �أن كل ما �أظهر احلق وبني �أمارات العدل ،ب�أي طريق
كان ،فثم �رشع اهلل ودينه .وقد تناولت يف �أول البحث �أ�ش���هر القرائن الطبية املعا�رصة،
ثم قدمت الكالم عن الق�ضايا املالية لكرثتها وختمتها بق�ضية ت�صحيح الن�سب.
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القرينة يف اللغة :كل �أمارة تقارن �شيئاً خفياً فتدل عليه ،م�أخوذة من املقارنة وهي
امل�صاحبة والعالمة((( .واملق�صود بالقرائن الطبية املعا�رصة :هي العالمات والأمارات
احليوية الطبية التي ُي�ستفاد منها يف الطب ال�رشعي وال�ضبط اجلنائي وغريهما ،لإثبات
ق�ضية �أو نفيها(((.
والقرائ���ن �إما �أن تكون قطعية وهي الأم���ارة البالغة حد اليقني �أو الأمارة الوا�ض���حة
التي ت�ص�ي�ر الأمر يف حيز املقطوع به ،كنتائج الب�ص���مة الوراثية وهي مبنية على احل�س
وامل�ش���اهدة والتي ال ميكن �أن تت�ش���ابه فيها مع الغري البتة �إال يف حال التوائم املت�ش���ابهة
فقط ،و�إ َّما �أن تكون قرائن غري قطعية وهي تتفاوت يف القبول والقوة حتى تتال�شى فال
ُيعتد بها مثل نتائج حتاليل الدم مع وجود عدة متهمني لهم نف�س نوع ف�صيلة الدم(((.
وقد تقدمت التكنولوجيا اليوم ف�أ�ص���بحت تقدم الكثري م���ن الأجهزة والتقنيات يف
كافة املجاالت ومنها الأجهزة الطبية ب�أ�ش���كالها املتنوعة ويف حال وقوع ا�شتباه �أو جناية
�أو طلب تقرير عن حالة من اجلهات الق�ضائية �أو الأمنية ميكن من خالل التقنيات الإفادة
عن احلالة امل�س����ؤول عنها والك�ش���ف عن واقعها .و�أبرز هذه القرائن الطبية يف ع�رصنا
احلا�رض والتي ت�ستخدم يف املجاالت الأمنية والق�ضائية ما يلي:
((( انظر  :تاج العرو�س للزبيدي  ،541/5ل�سان العرب البن منظور  ،336/13خمتار ال�صحاح للرازي �ص.252
((( انظر  :موقع الفقه الإ�سالمي .www.islamfeqh.com
((( انظر  :الإثبات بالقرائن يف الفقه الإ�سالمي �إبراهيم بن حممد الفائز �ص .68
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 -1ف�صيلة الدم:
كل �إن�سان يرث �صفاته من �أبيه و�أمه منا�صفة �سواء كان دم الأبوين من ف�صيلة واحدة
�أو م���ن ف�ص���يلتني خمتلفتني وه���ي �أربع �أنواع ه���ي  Aو  Bو  ABو  Oويلحق بكل
نوع من هذه الأنواع �إ�ش���ارة موجب (� )+أو �س���الب ( .)-وت�ستخدم حتاليل الدم يف
جماالت عديدة منها :حالة الك�ش���ف عن احلمل ،ويف حالة املواليد امل�شتبه ،وت�ستخدم
يف م�رسح اجلرمية والك�ش���ف عن اجلاين ،وكذلك الك�ش���ف عما تناوله ال�ش���خ�ص من
�أي ن���وع من الأطعمة �أو الأ�رشبة� ،س���واء كانت طبيعية �أو �س���موماً �أو حبوباً خمدرة �أو
خموراً .وكذلك يف الك�شف عن بع�ض الأمرا�ض املتعلقة بالدم كالإيدز والتهاب الكبد
الفريو�سي ،فقد يتعمد امل�صاب نقل هذا املر�ض لغريه(((.

 -2البقع احليوية:
وتعني جمموع ال�س���وائل التي يفرزها ج�سم الإن�سان مثل :البقع املنوية ،واللعاب،
والب���ول ،و الرباز ،والع���رق ،فهذه الإفرازات وغريها من �س���وائل البدن حتتوي على
مولدات الرتا�ص املميزة لف�ص���يلة الدم؛ وهو مما ي�سمح مثال بالتعرف على ف�صيلة الدم
انطالق���اً من فح�ص بقع���ة املني .وقد يعم���د يف بع�ض احلاالت �إلى الك�ش���ف عن بقع
اللعاب لتحديد ف�ص���يلة الدم بالن�سبة لل�ش���خ�ص املفرز .وهنا قد يجري البحث على
�أعقاب ال�سجائر �إذا كان امل�شتبه فيه مدخناً.
وتكت�س���ي هذه البقع احليوية �أهمية ق�ص���وى يف جم���ال التعرف على اجلاين ،ويف
ق�ضايا االغت�صاب والقتل ،وق�ضايا تنازع البنوة وغريها(((.
((( انظر  :اخلربة يف الطب ال�شرعي ،ليحي بن لعلى �ص .113
((( انظ ��ر :الإج ��راءات امليداني ��ة للق�ض ��اء بالقرائ ��ن يف م�سائ ��ل �إثبات الن�سب لفري ��ده زوزو بحث من�ش ��ور مبوقع امللتقى
الفقهي .fiqh.islammessage.com
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 -3الأ�شعة والت�صوير املرئي:
وهذه التقنية لها �أنواع كثرية وت�س���تخدم يف اكت�شاف الأمرا�ض ومعرفة قدر اجلناية
يف الك�س���ور واجلناي���ة على الأع�ض���اء الداخلي���ة واخلارجية وتفي���د يف �إثبات احلمل،
وت�صوير اجلنني يف بطن �أمه ومعرفة جن�سه وحال اجلنني وما �إذا كان �صحيحاً �أو م�شوهاً
وغري ذلك من الأغرا�ض الطبية ،و�أ�شهر �أنواع الأ�شعة ما يلي:
-1الأ�شعة العادية :وهي الأ�شعة التي غالباً ما ت�ستخدم لت�صوير �أجزاء اجل�سم
املختلفة كالأطراف ،وال�صدر ،ت�صوير اجلمجمة ،ت�صوير الك�سور ،وهذه تعطي
�صورة عادية على ح�سب حجم اجلزء املراد ت�صويره ونوع الأ�شعة امل�ستخدم هو
الأ�شعة ال�سينية� ،أو الأ�شعة امل�ؤينة.
� -2أجهزة التنظري  :Fluoroscopyوهذه �-أي�ضاً -ت�ستخدم الأ�شعة ال�سينية
�أو �أ�شعة اك�س وعادة ما يعطى املري�ض �صبغة ملونة لإظهار الع�ضو ب�شكل �أو�ضح .
 -3الأ�شعة املقطعية بالكمبيوتر :وهذا النوع من الأ�شعة ي�ستخدم الأ�شعة
ال�سينية مب�ساعدة �أجهزة كمبيوتر متطورة ،ويتم ت�صوير الأجزاء املختلفة من اجل�سم
كالر�أ�س ،وهذا النوع من الأ�شعة ميكن ا�ستخدامه يف ت�صوير الر�أ�س وال�صدر �أو
البطن يف حاالت احلوادث عند الك�شف عن �إمكانية وجود نزيف داخلي �أو �إ�صابات
مبا�رشة للأع�ضاء داخل البطن.
 -4الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية  :Ultrasoundوا�ستخدامات
املوجات فوق ال�صوتية متعددة ،فبالإمكان ت�صوير جميع �أع�ضاء البطن مثل الكبد،
الكلى ،وت�صوير اجلنني �أثناء احلمل ،ت�صوير الأجهزة التنا�سلية كالرحم ،املبي�ض،
كذلك بالإمكان ت�صوير املخ باملوجات فوق ال�صوتية للأطفال حديثي الوالدة.
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 -5الت�صوير بالرنني املغناطي�سي :Magnetic Resonance Imaging

هذا النوع من الأ�شعة ال ت�ستخدم فيه الأ�شعة ال�سينية �أو امل�ؤينة و�إمنا با�ستخدام جمال
مغناطي�س���ي يو�ضع فيه املري�ض وميكن احل�ص���ول على �صور يف غاية الو�ضوح ،ويتميز
�أنه بالإمكان احل�ص���ول على �ص���ور للجزء املراد ت�ص���ويره يف �أي اجتاه �سواء ر�أ�سي �أو
�أفقي �أو حموري ,وقد تطور هذا النوع من الت�ص���وير الإ�شعاعي يف ال�سنوات الأخرية
تطوراً كبرياً و�صار بالإمكان احل�صول على �أدق التفا�صيل للجزء املراد فح�صه((( .
وت�ستخدم بع�ض امل�ست�شفيات الراقية الت�ص���وير بالفيديو عند �إجراء العملية ل�ضمان
�سالمة الإجراء الطبي للمري�ض وعدم اعرتا�ض املري�ض على الأطباء الذين قاموا ب�إجراء
العملية؛لأن الت�صوير م�ستند ميكن الرجوع �إليه عند التنازع.

 -4ت�شريح اجلثة:
وهو �إجراء طبي يتكون من فح�ص دقيق للجثة لتحديد �س���بب وطريقة الوفاة وتقييم
�أي مر�ض �أو �إ�ص���ابة قد تكون حدثت للجثة،وعادة يقوم بالعملية طبيب متخ�ص�ص يف
علم الأمرا�ض.
ويتم �إجراء عمليات الت�رشيح �إما لأغرا�ض ق�ض���ائية �أو لأ�س���باب طبية .فعلى �س���بيل
املثال ،قد يتم ت�رشيح اجلثة جنائياً عندما حتدث الوفاة ب�سبب �إجرامي ،يف حني يتم تنفيذ
عملية الت�رشيح ال�رسيري �أو الأكادميي ملعرفة الأ�س���باب الطبية للوفاة ،كما يتم الت�رشيح
�أي�ضاً -يف حاالت الوفاة غري معروفة ال�سبب� ،أو لأغرا�ض البحث والتعليم.((( انظر  :جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي  ،بحث القرائن يف الفقه الإ�سالمي امل�ست�شار حممد بدر املنياوي ، 925 /12
�صحيف ��ة اجلزي ��رة بتاريخ  1421/3/3ه مقالة الأ�شع ��ة الطبية الت�شخي�صية �أنواعها وا�ستخداماتها لعلي الوابل .ومن
املراجع التي اهتمت بالتطورات العلمية يف جمال الإثبات - :م�شروعية الدليل يف املواد اجلنائية لأحمد �ضياء الدين
خلي ��ل -ر�سال ��ة دكتوراه مقدمة حلق ��وق عني �شم�س �سنة (1983م) � - .شرعية الأدل ��ة امل�ستحدثة من الو�سائل العلمية
حل�سن على ال�سمني ر�سالة دكتوراه مقدمة حلقوق القاهرة �سنة (1983م) .
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وميكن ت�ص���نيف عمليات الت�رشيح �إلى احلاالت التي يكتفى فيها بالفح�ص اخلارجي،
�إلى احلاالت التي تتطلب ت�رشيح اجلثة و�إجراء الفحو�ص الداخلية ،وعادة يتم الت�رشيح
بع���د موافقة الأقارب ،وبعد القيام بالت�رشيح الداخلي يعاد ت�ش���كيل اجل�س���د عن طريق
�إعادة خياطته من جديد(((.

 -5حتليل الب�صمة الوراثية:
الب�صمة م�شتقة من ال ُب�صم وهو فوت ما بني طرف اخلن�رص �إلى طرف البن�رص ،وبَ َ�ص َم
ب�صماً �إذا ختم بطرف �إ�صبعه ،والب�صمة �أثر اخلتم بالإ�صبع(((.
وق���د تطورت الأبحاث يف جمال الطب ومت اكت�ش���اف حمتويات النواة وال�ص���فات
الوراثية التي حتملها الكرومو�سومات والتي يتعذر ت�شابه �شخ�صني يف ال�صفات الوراثية
– عدا التوائم املت�شابهة – وهي �أكرث دقة و�أكرث توفراً من ب�صمات الأ�صابع حيث ميكن
�أخذ املادة احليوية الأ�سا�سية لن�ستخرج منها الب�صمة الوراثية من الأجزاء التالية:
 – 1الدم.
 – 2املني.
 – 3جذر ال�شعر.
 – 4العظم.
 – 5اللعاب.
 – 6البول.
((( انظر  :املو�سوعة الفقهية الطبية لأحمد كنعان �ص  ، 201موقع ويكيبيديا wikipedia.org.
((( انظ ��ر  :م ��ادة ( ب�ص ��م ) ل�س ��ان الع ��رب البن منظ ��ور  ، 50 / 12القامو�س املحيط للفريوز �آب ��ادي  ، 974املعجم الو�سيط
غي الباحث ا�سمه من (عبدالر�شيد) �إلى
� ��ص  . 60الب�صم ��ة الوراثي ��ة وحجيتها جملة العدل العدد  23للباحث ،وقد رّ
(عبدالرحم ��ن) بن ��اء على فت ��وى اللجنة الدائمة �أن ا�سم (الر�شيد) مل يثبت �أنه م ��ن ا�سماء اهلل احل�سنى و�أن الواجب
تغيريه.
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 – 7ال�سائل الأمينو�سي (للجنني).
 – 8خلية البي�ضة املخ�صبة (بعد انق�سامها .)8 – 4
 – 9خلية من اجل�سم.
والكمية املطلوبة بقدر حجم ر�أ�س الدبو�س تكفي ملعرفة الب�صمة الوراثية(((.
وقد �ش���اع ا�ستعمال الب�ص���مة يف الدول الغربية وقبلت بها عدد من املحاكم الأوربية
والعربية ل���ذا كان من الأمور املهمة معرفة حقيقة الب�ص���مة الوراثية ومدى حجيتها يف
�إثب���ات الأن�س���اب واحلقوق لأن نتائجها قطعي���ة وهي العمدة اليوم يف �إحلاق الن�س���ب
وت�ص���حيحه .وقد ارت�ض���ى املجمع الفقه���ي مبكة التعري���ف التايل للب�ص���مة الوراثية:
"الب�ص���مة الوراثية هي :البنية اجلينية ن�سبة �إلى اجلينات �أي املورثات التي تدل على
هوية كل �إن�سان بعينه "(.((1
�إن م�ص���ادر الب�ص���مة الوراثي���ة موجودة يف النواة من كل خلية يف ج�س���م الإن�س���ان
واجل�س���م يحتوي على ترليون���ات من اخلاليا ،وكل خلية حتت�ض���ن نواة هي امل�س����ؤولة
عن حياة اخللية ووظيفتها وكل نواة حتت�ض���ن املادة الوراثية بداية من اخلوا�ص امل�ش�ت�ركة
ب�ي�ن الب�رش جميعهم �أو بني �س�ل�االت متقاربة وانتهاء بالتف�ص���يالت التي تخت�ص بالفرد
ومتيزه بذاته بحيث ال يطابق فرداً �آخر من النا�س وم�ص���در الب�ص���مة موجود على �شكل
�أحما�ض �أمينية ( ) DNAوت�سمى ال�صبغيات لأن من خوا�صها �أنها تلون عند ال�صبغ
ويطلق عليها �أي�ض���اً "احلم�ض النووي" لأنها ت�س���كن يف ن���واة اخللية وهي موجودة يف
الكرومو�سومات ،وهذه الكرومو�س���ومات منها ما هو مورث من الأب والأم ومنها ما
((( انظر  :الب�صمة الوراثية وت�أثريها على الن�سب لنجم عبد اهلل عبد الواحد �ص . 5
( ((1انظر  :قرارات جممع الفقه الإ�سالمي برابطة العامل اال�سالمي  ،جريدة ال�شرق الأو�سط بتاريخ 1422 / 10 / 27هـ
املوافق  11يناير 2002م .
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هو م�ستجد ب�سبب الطفرة اجلديدة NEO MUTATION
وال�ص���فات الوراثية تنتقل من اجلينات ،وهذه اجلينات تتواجد يف الكرومو�سومات
وهن���اك حوايل مئة �ألف جني مورث يف كل كرومو�س���وم واحد ،لذلك لو مت درا�س���ة
كرومو�سومني فقط بطريقة ع�شوائية لأمكن متابعة عدد كبري من هذه ال�صفات الوراثية
يف هذين الكرمو�س���ومني ولأ�صبح اجلواب ال�صحيح يف معرفة الب�صمة الوراثية للأبوة
والبنوة بن�س���بة جناح ت�ص���ل لـ  %99.9نظراً لعدم تطابق اثنني من الب�رش يف جميع هذه
ال�صفات الوراثية �إال يف حال التوائم املت�شابهة(.((1

جماالت اال�ستفادة من الب�صمة الوراثية:
�إن اكت�ش���اف القوانني املتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عنا�رصها امل�ش�ت�ركة واخلا�صة
ومعرفة كيفية اال�ستفادة منها مما هي�أه اهلل للب�رش من العلم يف هذا الزمان كما قال تعالى:
ﮃﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮂالبقرة . ٢٥٥ :وميكن تطبيق هذه التقنية واال�ستفادة
منها يف املجاالت التالية:
� – 1إثب���ات الن�س���ب �أو نفي���ه وم���ا يتعل���ق بذلك مثل متيي���ز املوالي���د املختلطني يف
امل�ست�ش���فيات �أو يف حال اال�ش���تباه يف �أطفال الأنابيب �أو عند االختالف �أو التنازع يف
طفل مفقود ب�سبب الكوارث واحلوادث �أو طفل لقيط �أو حال اال�شرتاك يف وطء �شبهة
وح�ص���ول احلمل �أو عند وجود احتمال حمل املر�أة من رجلني بوي�ض���تني خمتلفتني يف
وقت متقارب كما لو مت اغت�ص���اب املر�أة ب�أكرث م���ن رجل يف وقت واحد� ،أو عند ادعاء
�شخ�ص عنده بينة (�شهود) بن�سب طفل عند �آخر قد ن�سب �إليه من قبل بال ب ّينة.
( ((1انظ ��ر  :الب�صم ��ة الوراثي ��ة وت�أثريها على الن�سب لنجم عبد اهلل � ��ص  ، 5الب�صمة الوراثية وعالئقها ال�شرعية ل�سعد
الدين هاليل �ص . 27
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 -2لو ولدت املر�أة مبكراً بعد زواجها وح�صل ال�شك يف مدة �أقل احلمل بعد الزواج،
فيمكن للب�ص���مة �إثبات ذلك .ويف حاالت ن�س���ب الولد الناجت عن النكاح الفا�سد مثل
املتع���ة وزواج ال�ش���غار� ،أو �أن تتزوج املطلقة �أو الأرملة قبل انق�ض���اء عدتها ثم تلد فهل
ين�سب الولد �إلى زوجها الأول �أم �إلى زوجها الثاين.
 -3ملنع �إيقاع اللعان ،وذلك �إن عزم الزوج على �أن يالعن زوجته لنفي ن�سب ولده
منه لوجود �ش���ك كبري فيه ،ف�إنه ميكنه اللجوء �إلى الب�صمة الوراثية لدفع هذا ال�شك� .أو
يحيله القا�ضي ابتداء قبل �إيقاع اللعان .
 – 4حتديد ال�شخ�صية �أو نفيها مثل عودة الأ�رسى واملفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق
من �شخ�ص���يات املتهربني من عقوبات اجلرائم وحتديد �شخ�صية الأفراد يف حالة اجلثث
امل�ش���وهة من احلروب واحلوادث والتحقق من دعوى االنت�س���اب بقبيلة معينة ب�س���بب
الهجرة وطلب الكلأ �أو حتديد القرابة للعائلة.
� – 5إثب���ات �أو نفي اجلرائم وذلك باال�س���تدالل مبا خلفه اجلاين يف م�رسح اجلرمية من
�أي خلية تدل على هويته كما هو احلال يف دعاوى االغت�ص���اب والزنى والقتل وال�رسقة
وخطف الأوالد وغري ذلك(.((1
ويكف���ي �أخذ عينة من املني �أو العثور على �ش���عرة �أو وجود �أثر اللعاب عقب �رشب
ال�سيجارة �أو �أثر الدم �أو بقايا من ب�رشة اجلاين �أو �أي خلية تدل على هويته.
ون�س���بة النجاح يف الو�ص���ول �إلى القرار ال�ص���حيح مطمئنة لأنه يف حال ال�شك يتم
زيادة عدد الأحما�ض الأمينية ومن ثم زيادة عدد ال�صفات الوراثية.
( ((1انظ ��ر  :ثب ��ت علمي� �اً حقائ ��ق طبية جدي ��دة ملو�سى املعطي �ص  ، 105مذك ��رة الب�صمة الوراثية يف �ض ��وء الإ�سالم لعبد
ال�ستار فتح اهلل �سعيد �ص  ، 9الب�صمة الوراثية وت�أثريها على الن�سب لنجم الدين عبد اهلل عبد الواحد �ص . 8 1
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املبحث الأول
�إثبات احلقوق املالية بالقرائن الطبية
احلق لغة :نقي�ض الباطل ،قال ابن فار�س "احلاء والقاف �أ�ص���ل واحد ،وهو يدل على
�إحكام ال�شيء و�صحته .فاحلق نقي�ض الباطل"(.((1
وا�صطالحاً :ما يخت�ص به ال�شخ�ص عن غريه مادة ومعنى وله قيمة ،ومنه حق امللكية
املادي وحق الت�أليف املعنوي(.((1
واحلقوق �إجما ًال ق�سمني الأول :احلق املايل وهو الذي يتعلق بالأموال واملنافع.
واحلق الغري مايل :وهو احلق املجرد كحق ال�شفعة وحق احل�ضانة وحق الوالية والأبوة
والبنوة ،وهي حقوق �رشعية معنوية ثابتة يف ال�رشيعة الإ�سالمية .
وبحثنا يتعلق بالق�سم الأول وهي جماالت ا�ستخدام القرائن الطبية يف �إثبات احلقوق
املالية ومدى حجية القرائن يف �إثبات ذلك.
� َّإن جمال ا�س���تخدام القرائن الطبية ت�شمل �صوراً كثرية وميكن للقا�ضي اال�ستناد �إليها
ومنها على �سبيل املثال:
� -1إثب���ات حياة اجلنني قبل وفاة مورثه ،ففي بع�ض الأحي���ان متوت الأم ومولودها،
�أثناء الوالدة �أو بعدها ،فتحديد امليت �أو ًال ينبي علية تغري يف ق�سمة الإرث.
 -2ترتيب وفاة املوت اجلماعي كاحلوادث املرورية و�سقوط الطائرات والإنفجارات
والغرق���ى واحلرقى والهدمى و�إثباته عن طريق القرائ���ن الطبية حيث �أن التقدم العلمي
اليوم ميكن من خالله حتديد الوقت التقريبي للوفاة �إلى حد ما ،حيث يقي�س���ون معدل
( ((1انظر  :معجم مقايي�س اللغة البن فار�س  ،15/2خمتار ال�صحاح للرازي �ص . 77
( ((1انظ ��ر  :امل�صب ��اح املن�ي�ر للفيومي � ��ص  ، 143جملة الداعي ال�شهرية العدد  12بحث مفه ��وم احلق يف الإ�سالم ملحمود
حممد بابلي .
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تلف الأن�سجة يف اجل�سم وحتلل اخلاليا وبالتايل معرفة وقت الوفاة كما �سي�أتي بيانه.
� -3إثبات الن�سب عن طريق الب�صمة الوراثية ،وينبني عليه النفقة واحل�ضانة والوقف
والو�صية والإرث وغريها من احلقوق.
 -4حتدي����د القاتل عن طريق القرائن الطبية وذل����ك من خالل ما يرتكه من بقايا حيوية يف
املقتول �أو مكان اجلرمية مثل �شعره �أو عرقه �أو لعابه �أو �أي جزء من �أجزاء ج�سمه ،ويبنى عليه
حرمانه من ا�ﻹ رث �إن كان يف الأ�صل يرث من مورثه ،والدية �إن طالب بها �أولياء املقتول.
� -5إذا ادعت امل���ر�أة املطلقة احلمل ،وطالبت بالنفقة فيمكن من خالل الأ�ش���عة فوق
�صوتية (ال�سونار) �أو حتليل الدم �أو حتليل البول معرفة حال املر�أة.
� -6إذا دخل الزوج بزوجته و�أدعى الزوج �أن امر�أته لي�س���ت بكراً ،فيمكن من خالل
الفحو�ص���ات الطبية معرفة حال املر�أة ،ونوع غ�ش���اء البكارة هل هو حلقي �أو هاليل �أو
مطاطي �أو غري ذلك ،ومتى ح�ص���ل الف�ض للغ�ش���اء هل هو قدمي �أم حديث ،لأن الرجل
�إذا تزوج املر�أة على �أنها بكراً فات�ض���ح خالفه فله حق الف�س���خ ورد املهر على تف�صيل يف
امل�س�ألة عند الفقهاء.
 -7املتوفى عنها زوجه���ا �إذا ادعت احلمل� ،أو لو �أتت بطفل بعد موت زوجها خارج
املدة املعهودة للحمل وهي ت�س���عة �أ�ش���هر ،فهذه الدعوى لها ت�أثري على ق�س���مة الإرث،
فيمكن من خالل حتليل الب�صمة الوراثية �إثبات �أو نفي هذا احلمل ،ومدى عالقته باملتويف
من خالل مقارنة النتائج ب�أقربائه �أو والده لو ترك �أثراً حيوياً مثل �شعره �أو �أظفاره.
� -8إثبات جرمية الغ�ش التجاري ال�س���يما يف املواد الغذائي���ة بفح�ص العينة وحتليلها
وبيان �ص���فائها �أو خلطها مبواد �أخ���رى .وينبي على ذلك العقوب���ات املادية والتعوي�ض
و�إيقاف البيع لل�سلعة وغري ذلك من احلقوق.
324
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 -9معرفة قدر اجلناية على ال�ش���خ�ص وحتديد مقدار الأر�ش �أو الدية عن طريق نتائج
الفح�ص الطبي مثل الك�س���ور يف الأ�ص���ابع والأ�ض�ل�اع وف�ض البكارة ومقدار �ضعف
الب�رص وال�سمع احلا�صل باجلناية وغري ذلك.
� -10إثبات اختالل العقل �أو �س�ل�امته و كذلك �إ�ص���ابة الكبري يف ال�س���ن (بالزهامير
املتقدم) امل�ؤدي الختالل ت�رصفاته وحلوقه بال�س���فيه الذي ال يح�س���ن الت�رصف يف ماله،
وهذا يثبت عن طريق الفح�ص وكتابة التقارير الطبية مما يجعل القا�ضي ي�ستجيب لطلب
احلجر على مال ال�سفيه الختالل عقله �أو يرده.
 -11حتديد �س���بب الوفاة كما لو تعارك �شخ�ص���ان مل�ش���كلة ما ،وبعد عدة �أيام تويف
�أحدهما ،وال يعرف ما �إذا كان الوفاة ب�س���بب �إ�ص���ابة داخلية ب�سبب العراك ال�سابق� ،أو
الوفاة ب�س���بب �أمر �آخر ،فالطبيب ال�رشعي هو الذي يحدد �س���بب الوف���اة وينبني عليه
الق�صا�ص �أو الدية وغري ذلك.
واملالحظ �أن ال�رشيعة الإ�سالمية اعتنت بجانب الق�ضايا املالية وحفظها و�إحقاق احلق
فيها ،ويدل لذلك �أن اهلل تولى ق�س���مة املواريث يف كتابه و�رشع قطع يد ال�سارق ،و�أمر
بكتابة الدين وح ّرم احليف يف الو�صية و�شدد على حرمة �أكل مال اليتيم بالباطل وجعلها
من املوبقات،كل ذلك لأن املال عزيز على النف�س وهي من ال�رضورات ال�س���ت؛ حتى
�أن الفقه���اء راعوا جانب حف���ظ املال ولو كان ذلك واقعاً على ج�س���د امليت ،فقد ن�ص
الفقه���اء كالن���ووي وابن قدامة على ذلك فقالوا :لو ابتلع �ش���خ�ص ما ًال ثم مات فطلب
�ص���احب املال ردهُ ،ي�شق جوفه و ُيرد املال على �ص���احبه لأن فيه حفظ املال عن ال�ضياع
وامل�صلحة الراجحة مقدمة على املف�سدة املرجوحة وهي انتهاك حرمة امليت(.((1
( ((1انظر  :رو�ضة الطالبني للنووي  ، 141/2املغني البن قدامة .411/2
العدد | |64رجب 1435هـ

325

وعند الت�أمل يف الن�ص���و�ص ال�رشعية جند �أن الأخذ بالقرائن الطبية يف �إثبات احلقوق
املالية هو املتعني لأن فيها حفظاً للحقوق ومتييزاً للحق من الباطل ،وال�رشيعة تت�ش���وف
لإحقاق احلق وعدم ت�ضييعه والأخذ بالقرائن يحقق هذا املق�صد ،وتدل عليها الن�صو�ص
ال�رشعية ومقا�صد ال�رشيعة وعمل الق�ضاة منذ القدم ومن هذه الأدلة ما يلي:
ِّ
 -1عن عبدالرحمن بن عوف ر�ض���ي اهلل عنه قال " :بينما �أنا ٌ
يوم
واقف يف
ال�ص���ف َ
ني من الأن�ص���ارِ ،حديث ٌة �أ�سنانهما،
بدرٍ،
فنظرت عن مييني وعن �ش���مايل ،ف�إذا �أنا بغالم ِ
ُ
ع���م هل ُ
متني���ت �أن � َ
جهل؟
ُ
تعرف �أبا ٍ
أ�ض���لع منهما ،فغمزين �أحدهما فقال :يا ِّ
أكون بني � ٍ
َ
َ
ر�سول ا ِهلل �ص َّلى اهللُ علي ِه
ابن �أخي؟ قال� :أُخْ رِْب ُت �أ َّن ُه َي ُ�س ُّب
قلت :نعم ،ما
ُ
حاجتك �إلي ِه يا َ
ميوت ال ُ
و�س َّل َم ،والذي نف�سي بيدِ هِ  ،لئن ر�أي ُت ُه ال ُي ُ
أعجل ِم َّنا،
فارق �سوادي �سوا َد ُه حتى َ
جهل
���ب �أن ُ
ُ
نظرت �إلى �أبي ٍ
فتعجب���ت لذلك ،فغمزين الآخ ُر ،فقال يل مث َلها ،فلم �أَنْ�شِ ْ
ُ
قلت� :أالَّ � ،إن هذا �ص���احبكما الذي �س����ألتماين ،فابتدرا ُه ب�س���يفهما،
النا�سُ ،
يجول يف ِ
ف�رضبا ُه حتى قتال ُه ،ثم ان�رصفا �إلى ر�س���ولِ ا ِهلل �ص��� َّلى اهللُ علي ِه و�س��� َّل َم ف�أخربا ُه ،فقال:
�أيكما قت َل ُه  .قال ُّ
كل واحدٍ منهما� :أنا قتل ُت ُه ،فقال :هل م�سحتما �سيف ْيكما ؟ قاال :ال ،فنظ َر
اجلموح  .وكانا معا َذ َبن عفرا َء
يف ال�سيفينْ ِ  ،فقال :كالكما قت َل ُه� ،س َل ُب ُه ملعا ِذ ِبن عمرو ِبن
ِ
اجلموح" رواه ال�شيخان(.((1
ومعا َذ َبن عمرو ِبن
ِ

وجه الداللة:

�أن النب���ي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام اعترب �أث���ر الدم يف القتل – وه���ي قرينه طبية يف
ا�ص���طالح املعا�رصين  ،-وبنى عليها احلكم يف احلقوق املالية ،حيث �أن للقاتل َ�س��� َلبه،
وهذا دليل ظاهر عند الت�أمل يف اعتبار القرائن الطبية يف �إثبات احلقوق.
( ((1انظر � :صحيح البخاري برقم  3141وم�سلم برقم .1752
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و�إذا اعترب النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام �أثر الدم الظاهر ،فكيف ال ُيعتد مبا هو �أدق
منه يف هذا الزمان حيث يتم التحليل الدقيق والك�شف بطرق متعددة ،فاحلكم ال�رشعي
يقوم على الن�ص وما جاء يف بابه من باب �أولى.
قال ابن القيم عن القرائن�" :إن �أهملها احلاكم �أ�ضاع حقاً كثرياً و�أقام باط ًال كبرياً و�إن
تو�سع وجعل معموله عليها دون الأو�ضاع ال�رشعية وقع يف �أنواع الظلم والف�ساد "(.((1
 -2ما جاء يف �إخفاء اليهود يف غزوة خيرب مل�سك  -جلد -حيي بن �أخطب وا�ستدالله
بالقرائن حيث قال عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام لهم " ما ف َعل َم ْ�س ُ
���ك ُحيَ ٍّي ا َّلذي جاء به مِن
واحلروب فقال �ص َّلى اهللُ عليه و�س َّلم( :العه ُد
فقات
�ض�ي�ر؟ فقال عم حيي� :أذ َهب ْته ال َّن ُ
ال َّن ِ
ُ
ُ
قريب ُ
العو ِام
واملال �أك ُرث مِن ذلك .فد َفعه
ر�سول ا ِهلل �ص َّلى اهللُ عليه و�س َّلم �إلى ُّ
ٌ
الزب ِري ِبن َّ
ُ
يطــوف
بعذاب وقد كان ُحيَ ٌّي ق ْب َل ذلك قد دخَ ـل خــ ِرب ًة ،فقــ���ال قد ر�أَ ْي ُت ُحيَ ًّيا
فم�س���ه
ٍ
َّ
فوجدوا امل َ ْ�س َ
���ك يف خَ ِربةٍ" .رواه ابن حبان وقال ابن حجر:
يف خَ ـ ِرب ٍة ها هنا ،فطافواَ ،
�أ�سناده ثقات و�صححه ابن القيم(.((1

وجه الداللة:

�أن النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم اعتمد على القرينة يف احل�صول على احلقوق املالية
وه���ي كرثة املال مع قرب الزمان ،و�أن ذل���ك ال ميكن �أن يكون موجباً لفناء املال ،وكان
كذلك ،ف�إثبات احلقوق بالقرائن الطبية ي�س�ي�ر يف نف�س الن�سق ،فال�رشيعة يف الأ�صل ال
تف ّرق بني املتماثالت .
( ((1انظر  :الطرق احلكمية البن القيم �ص .3
( ((1انظر � :صحيح ابن حبان برقم  6911وقال ابن حجر �إ�سناده ثقات فتح الباري  ، 548/7و�صححه ابن القيم يف الطرق
احلكمية �ص  ، 3وامل َ ُ
بج ْل ِدها  .كما يف تاج العرو�س
جل ْل ُد عا َّم ًة زاد ال ّر ِاغبُ املُم ِْ�س ُك لل َبدَنِ �أَو ٌّ
خا�ص بال�سَّ ْخلَ ِة �أي ِ
�سك  :ا ِ
للزبيدي  ، 331/27القامو�س املحيط للفريوز ابادي . 953/1
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 -3ما جاء يف اعتبار القرينة يف ال ُلقطة و�إظهار ال�ص���فة يف دفع املال ل�ص���احبها فقد
ُ
ر�سول ا ِهلل �ص َّلى اهللُ علي ِه و�س َّل َم عن اللقطةِ؟ فقال( :ع ِّرفْها �سن ًة ،ف�إن مل تُعْترَ َ ْف،
"�سئل
فا�ص���ها ووِ كا َءها .ثم ُك ْلها  .ف�إن جاء �ص���احبها ف�أ ِّدها �إليهِ)" .رواه م�س���لم .
فاع ِ
ْ
���رف عِ َ
والعِ فا����ص ه���و الو َعاء ا َّلذِ ي يكون في���ه ال َّنفقة �إِن كان من جل���د �أَو خر َقة �أَو غري ذلك،
والوكاء يعني اخليط ا َّلذي ت�شد به(.((1

وجه الداللة:

�أن النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام اعترب القرينة يف ذكر �صفة الوعاء وقدرها وت�سليم
اللقط���ة لطالبها �إن ثبت بالعالمات والقرائن �ص���حة قوله ،فاعتبار الفحو�ص���ات الطبية
القائم���ة على التحليل والت�رشيح والدقة� ،أول���ى بالقبول واالعتبار وهذا دليل يف اعتبار
القرائن الطبية يف �إثبات احلقوق عند الـت�أمل.
فذكرتُ ُه
-4حدي���ث جابر بن عبداهلل ر�ض���ي اهلل عنه قال�" :أر ْد ُت
َ
اخل���روج �إلى خي َربْ ،
لر�سولِ ا ِهلل �ص َّلى اهللُ عل ْي ِه و�س َّل َم فقال� :إذا لق ْي َت َوكيلي ْ
فخذ منه خم�س َة ع� َرش َو ْ�س ًقا ،ف�إنِ
ف�ضع ي َد َك على ترق َو ِتهِ" .رواه �أبو داود وح�سنه ابن حجر(.((2
اب َتغى منك �آي ًة ْ

وجه الداللة:

�أن النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام �أقام العالمة مقام ال�شهادة يف ق�ضية مالية ،فكذلك
العالم���ات الطبي���ة ونتائجها �إن دلت على �أمر؛ فاملتعني الأخذ بها ما مل يعار�ض���ها ما هو
�أقوى منها.
( ((1انظر � :صحيح م�سلم برقم  ،1722وال ِع َفا�ص ُه َو ا ْل ِوعَاء ا َّل ِذي يكون ِفي ِه ال َّن َف َقة ِ�إن َكا َن من جلد �أَو خر َقة َ�أو غري َذ ِلك
 ،والوكاء َي ْع ِني الخْ َ يط ا َّل ِذي ت�شد ِب ِه كما يف غريب احلديث للقا�سم بن �سالم .201/2
( ((2انظر � :سنن �أبو داود برقم  3632وح�سنه ابن حجر يف التلخي�ص احلبري برقم  3020/3واحتج به ابن حزم يف املحلى
. 244/8
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 -5الأدل���ة ال�رشعية العامة الدالة على اعتبار العمل بالقرائن ويدخل �ض���منها العمل
بالقرائن الطبية ،ومن ذلك قوله تعالى يف ق�صة يو�سف عليه ال�سالم :ﮁﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮀ يو�سف. 26 :
فالقرين���ة يف ه���ذا املعنى هي العالمة وه���ي �أنه �إذا كان قمي�ص يو�س���ف ُق ّد من ُقبل،
فاملر�أة �صادقة يف دعواها ب�أنه هو الذي �أرادها� ،أما � ّإن كان ُق ّد من دبر فهي كاذبة ويو�سف
بريء من التهمة ،واحلا�ص���ل �أن القمي�ص ّقد من دب���ر ,وهذا دليل �إدباره عنها وهو دليل
براءته(.((2
 -6املعقول� :إن عدم العمل بالقرائن ي�ؤدي �إلى �ضياع احلقوق و�شيوع اجلرمية وتعطيل
امل�صالح خا�صة يف الع�صور املت�أخرة حيث كرثت و�سائل التحايل والت�سرت وقلب احلقائق
والقرائن نوع من البينات ،وال�رشيعة دلت على حجية البينة .والعمل بالقرائن لي�س على
�إطالق���ه و�إمنا يف حال عدم وجود بينة �أقوى منها كالإقرار ،والعمل بالقرائن ال يعني ترك
ما عداها من الأدلة و�إمنا هي يف نطاق معني ما دام احلاجة تدعوا �إليها(.((2
 -7اال�س���تئنا�س بعمل الق�ض���اة املتقدمني ،يف اعتبار القرائ���ن يف تثبيت احلقوق بال
نكري ،ومن ذلك :ما ا�س���تند �إليه �إيا�س بن معاوية �إلى الأثر حني اخت�ص���م عنده رجالن
يف قطيفت�ي�ن �إحداهما حمراء والأخرى خ�رضاء ,و�أحدهما يدعي التي بيد الآخر  ,و�أنه
ترك قطيفته ليغت�سل ,ف�أخذها الآخر وترك قطيفته هو يف حمله  ,ومل توجد بينة ,فطلب
�إيا�س �أن ي�ؤتى مب�ش���ط  ,ف�رسح ر�أ�س هذا ور�أ�س هذا  ,فخرج من ر�أ�س �أحدهما �صوف
�أحمر ,ومن ر�أ�س الآخر �صوف �أخ�رض  ,فق�ضى باحلمراء للذي خرج من ر�أ�سه ال�صوف
( ((2انظر  :الإثبات بالقرائن يف الفقه الإ�سالمي لإبراهيم الفائز �ص .67
( ((2انظر  :املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية ل�سعود العتيبي �ص . 601
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الأحمر وباخل�رضاء للذي خرج من ر�أ�سه ال�صوف الأخ�رض(. ((2
فقد ا�س���تند القا�ضي �إيا�س بن معاوية وهو من �أ�شهر الق�ض���اة يف التاريخ الإ�سالمي،
�إلى القرينة الظاهرة يف ف�ص���ل التنازع يف القطيفة وهي حق مايل ،وقد حكاه القا�ض���ي
وكيع البغدادي يف كتابه �أخبار الق�ض���اة م�ش���يداً بذكاء �إيا�س ،غ�ي�ر منكر على فعله بل
حكى عنه �-أي�ض���اً -ما ذكره �أبو احل�س���ن املدائني قال :تنازع �إِلَى �إيا�س رجالن ،ادعى
�أحدهما �أنه �أودع �ص���احبه ما ًال ،وجحده الأخرَ ،فق َ
َ���ال �إيا�س للمدعي� :أين �أودعته َه َذا
املال؟ قال :فيِ مو�ض���ع كذا وكذا ،قال :وما َك َان فيِ َذل َِك املو�ض���ع؟ قال� :شجرة .قال:
فانطلق فالتم�س مالك عند ال�شجرة ،فلعلك �إذا ر�أيتها تذكر �أين و�ضعت مالك ،فانطلق
الرجلَ ،و َقال �إيا�س للمطلوب :اجل�س �إِلَى �أن يجئ �ص���احبك ،فجل�س فلبث �إيا�س مليا
يحكم بني النا�س ،ثم قال للجال�س عنده� :أترى �صاحبك بلغ املو�ضع ا َّلذِ ي �أودعك فيه؟
ق���ال :ال .قالَ :يا عدو اللهَّ �إنك خلائن .ف�أقر عنده فحب�س���هَ ،ح َّتى جاء �ص���احبه ،ثم �أمره
بدفع الوديعة �إليه(. ((2
فقد ق�ض���ى القا�ض���ي �إيا�س بالقرينة يف �إثب���ات احلقوق ،والرج���وع للقرائن الطبية
املعا�رصة املبنية على التحليل والت�رشيح ال �شك �أن هذا �أولى و�أحرى.
َّ � -7إن ال�رشيعة ت�أخذ ب�أي �أمر يظهر احلق ويجليه وهذا مقت�ضى احلكمة ،فا�سم (الب ّينة)
�أعم من ح�رصها على ال�شهادة والإقرار ،ول�سان العرب والقر�آن يدل على �أن كل ما �أظهر
احلق وك�ش���فه فهو (ب ّينة) قال تعالى يف ق�ص���ة مو�س���ى مع فرعون :ﮃ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮂالأعراف.١٠٨ - ١٠٥ :
( ((2انظر � :أخبار الق�ضاة للقا�ضي وكيع �ص  ،339تهذيب الكمال للمزي .424/3
( ((2انظر � :أخبار الق�ضاة للقا�ضي وكيع �ص  ، 342تهذيب الكمال للمزي .424 /3
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وجه الداللة:

� َّأن مو�سى عليه ال�س�ل�ام اعتد بالع�صا وحتولها �إلى ثعبان وخروج يده بي�ضاء من غري
�سوء ب ّينة على �صدق كالمه.
قال ابن القيم" :فالب ّينة ا�س���م لكل ما يبني احلق ويظهره ومن خ�ص���ها بال�ش���اهدين �أو
الأربعة �أو ال�ش���اهد واملر�أتني مل يوف م�سماها حقه ،ومل ت�أت البينة قط يف القر�آن مراداً
بها ال�ش���اهدين ،و�إمنا �أتت مراداً بها احلجة والدليل والربهان مفردة وجمموعة ،وكذلك
قول النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم" :الب ّينة على املدعي" .املراد به� :أن عليه ما ي�ص���حح
دعواه ليحكم له ،وال�ش���اهدان من البينة ،وال ريب �أن غريها من �أنواع البينة قد يكون
�أق���وى منها ،كداللة احلال على �ص���دق املدع���ي ،ف�إنها �أقوى من داللة �إخبار ال�ش���اهد،
والبين���ة والداللة واحلجة والربهان والآية والتب�رصة والعالمة والأمارة متقاربة يف املعنى
فال�رشع مل يلغ القرائن والأمارات ودالئل الأحوال ،بل من ا�ستقر�أ ال�رشع يف م�صادره
وموارده وجده �شاهداً لها باالعتبار ،مرتباً عليها الأحكام "(.((2
فاخلال�صةَّ � :إن القرائن التي ذكرها الفقهاء املتقدمني يف كتبهم واجتهدوا يف اال�ستدالل
حلجيتها كانت متنا�س���بة مع ع�رصهم ،وهي تفيد غلبة الظن يف الغالب ،فهم ي�ستندون
على دالئل احلال مثل �إحلاق املن�شار املتنازع عليه بني النجار والطباخ �أنها للنجار لأن قرينة
املهنة تدل عليها ،لكن اليوم بف�ض���ل اهلل ثم التقدم العلم���ي الأمر قد �أختلف ،فالقرائن
الطبية على ق�س���مني الأول :م���ا يفيد غلبة الظن وهو الذي يق���وم على اجتهاد الطبيب
وتقديره ونتائجها ميكن �أن تختلف من طبيب لآخر ح�سب تقديره واجتهاده و�أمثلة هذا
النوع كثرية ،مثل ت�ش���خي�ص املر�ض ،وحتديد �سبب املر�ض،والدواء املنا�سب ،وتقارير
( ((2انظر  :الطرق احلكمية البن القيم �ص � ، 16أي�ضاً � :إعالم املوقعني البن القيم .34 / 10
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�أطباء الأمرا�ض النف�س���ية ،فهذه تلحق بالقرائن التي ميكن االعتماد عليها لأنها تفيد غلبة
الظ���ن ،وميكن للقا�ض���ي �أن يطلب تقريراً �آخ���ر من مركز طبي لت�أكيد الأمر ال�س���يما �إذا
طلب ذلك �أحد اخل�ص���وم ،فالأطباء تختلف �آرا�ؤهم لذلك جند التباين يف نوع الأدوية
وت�ش���خي�ص املر�ض ،والأخطاء الطبية التي ت�س���جل �س���نوياً على الأطباء على امل�ستوى
الدويل ت�ؤكد هذا الأمر ،والق�س���م الثاين :القرائن التي ت�ص���ل لدرجة القطع كالب�صمة
الوراثية ،والأ�ش���عة املقطعية ونتائج حتليل ال���دم والبول وغريها ،فهي تقوم على احل�س
وامل�ش���اهدة ولي�س على غلبة الظن ،فنتائج الفحو�ص���ات والأ�شعة والتحاليل ال تختلف
يف �أي مركز طبي ،واخلط�أ �إن ح�ص���ل يكون ب�س���بب �أمر خارجي ال يف ذاتها فيقع اخلط�أ
م���ن ُمعِ د التقرير �أو ب�س���بب اخت�ل�اط الأوراق �أو خلل يف اجلهاز ونح���و ذلك ،و�إذا مت
الفحو�صات بدقة وبال�رشوط التي �سي�أتي ذكرها فالنتائج قطعية .
وهذه ال�رشوط ذكرها الباحثون يف حتليل الب�صمة الوراثية وميكن تطبيقها على غريها
ال�سيما يف الق�ضايا اجلنائية والن�سب ،وال�رشوط الواجب توفرها ما يلي:
� – 1أن ال يتم التحليل �إال ب�إذن من اجلهة املخت�صة.
 – 2يف�ضل �أن تكون هذه املختربات تابعة للدولة و�إذا مل يتوفر ذلك ميكن اال�ستعانة
باملختربات اخلا�ص���ة اخلا�ضعة لإ�رشاف الدولة ،وي�ش�ت�رط على كل حال �أن تتوافر فيها
ال�رشوط وال�ضوابط العلمية املعتربة حملياً وعاملياً يف هذا املجال.
 – 3ي�ش�ت�رط �أن يكون القائمون عل���ى العمل يف املختربات املنوط���ة ب�إجراء حتاليل
الب�ص���مة الوراثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً و�أال يكون �أي منهم ذا �صلة قرابة �أو �صداقة
�أو عداوة �أو منفعة ب�أحد املتداعيني �أو حكم عليه بحكم خمل بال�رشف �أو الأمانة(.((2
( ((2انظ ��ر  :تو�صي ��ات احللق ��ة النقا�شية مبوقع املنظم ��ة  ،islamset.comجريدة ال�شرق الأو�سط بتاريخ / 10 / 27
1422هـ املوافق  11يناير 2002م تو�صية جممع الفقه الإ�سالمي ال�ساد�س ع�شر .
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� – 4أن يج���رى التحلي���ل يف خمتربين على الأق���ل ومعرتف بهما ،عل���ى �أن ت�ؤخذ
االحتياطات الالزمة ل�ض���مان ع���دم معرفة �أحد املختربات التي تق���وم ب�إجراء االختبار
بنتيجة املخترب الآخر(.((2
 – 5توثيق كل خطوة من خطوات حتليل الب�ص���مة الوراثية بدءاً من نقل العينات �إلى
ظهور النتائج النهائية حر�ص���اً على �س�ل�امة تلك العينات ،و�ض���ماناً ل�صحة نتائجها ،مع
حفظ هذه الوثائق للرجوع �إليها عند احلاجة(.((2
 -6عمل الب�ص���مة الوراثية بعدد �أكرب من الطرق وبع���دد �أكرب من الأحما�ض الأمينية
ل�ضمان �صحة النتائج(.((2
� –7أن يجرى اختبار الب�ص���مة الوراثية م�س���لم عدل ،لأن قوله �ش���هادة ،و�شهادة غري
امل�سلم ال تقبل على امل�سلم �إال الو�صية يف ال�سفر ونحوه(.((3
فهذه ال�رشوط جتعل نتيجة الفحو�صات القائمة على امل�شاهدة يف حيز القطع.
فيرتجح لدى الباحث �أن القرائن الطبية اليوم تعترب ب ّينة ميكن للقا�ضي االعتماد عليها
والق�ض���اء مبوجبها ال�س���يما القرائن التي ترتقي لدرجة القطع ،لأنه���ا مبنية على احل�س
( ((2قيا�س الب�صمة الوراثية على ال�شهادة قيا�س مع الفارق لأن درجة �صدق املخرب به خمتلفة  ،وال�شهادة جترى مبوجبها
احل ��دود بخ�ل�اف الب�صم ��ة عند الأكرث  ،والأول ��ى �أن يرجع فيه لأهل االخت�صا�ص فهم �أع ��رف باملفارقات واالختالفات
ورمبا قرروا تكرار الب�صمة مرات ولو كان �إجرا�ؤها يف خمتربين احتياطاً ال على �سبيل الإلزام فهو ح�سن.
( ((2انظر  :الب�صمة الوراثية ومدى م�شروعية ا�ستخدامها لعمر ال�سبيل �ص  ، 37الب�صمة الوراثية وجماالت اال�ستفادة
منها لوهبة الزحيلي �ص . 22
( ((2انظ ��ر  :الب�صم ��ة الوراثي ��ة وت�أثريه ��ا على الن�سب لنجم عبد الواحد �ص  22ويظه ��ر يل �أن هذا ال�شرط غري الزم بل
يرجع فيه �إلى �أهل االخت�صا�ص فمتى احتاج الأمر للتكرار وجب ذلك و�إال فال .
( ((3انظر � :إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثية ملحمد الأ�شقر �ص � 460 – 441ضمن مطبوعات املنظمة الإ�سالمية للعلوم
الطبي ��ة – الوراث ��ة والهند�سة الوراثية  -ويرى ال�شافعية واحلنابلة والظاهرية �أن القائف خمرب ولي�س �شاهد وبناء
عل ��ى ذل ��ك ال ي�ش�ت�رط الع ��دد بل يكف ��ي قول خبري واح ��د وهذا ما اخت ��اره وهبة الزحيل ��ي يف بحثه الب�صم ��ة الوراثية
وجماالت اال�ستفادة منها �ص  10وهو الظاهر .
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وامل�شاهدة ،فالقا�ض���ي يقبل العمل بال�شاهدين ويق�ضي مبوجبها لئال ت�ضيع احلقوق لأن
ال�رشيع���ة �أقرتها ،مع �أن ال�ش���هادة تفيد غلبة الظن الحتمال كذب ال�ش���هود ،بينما نتائج
الفحو�ص���ات والتحليل ال يختلف يف �أي مركز طبي وه���ي قطعية ب�رشوطها لأنها مبنية
على احل�س وامل�ش���اهدة ،فالأخذ بها يف احلقوق املالي���ة من باب �أولى وهي عني احلكمة
ومن �أهملها مع عدم وجود ما يعار�ض���ها فقد �ض���يع احلقوق بال تردد و�أ�س���اء لل�رشيعة
وو�صفها باجلمود.
قال ابن القيم " :ف�إذا ظهرت �أمارات العدل ،و�أ�سفر وجهه ب�أي طريق كان ،فثم �رشع
اهلل ودين���ه ،واهلل �أعلم و�أحكم و�أعدل �أن يخ�ص طرق العدل و�أماراته و�أعالمه ب�ش���يء،
ثم ينفي ما هو �أظهر و�أقوى داللة و�أبني �أمارة ،فال يجعله منها ،وال يحكم عند وجودها
وقيامها مبوجبها ،بل بني �سبحانه مبا �رشعه من الطرق �أن مق�صوده �إقامة العدل بني عباده
وقيام النا�س بالق�س���ط ،ف�أي طريق ا�س���تخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين لي�ست
خمالفة له "(.((3

املبحث الثاين
واقع الفحو�صات الطبية املعا�صرة
ينبغ���ي �أن ُي ْع��� َرف �أن الدقة املوجودة يف نتائج التحاليل الطبي���ة درجة االطمئنان فيها
عالية وامل�س���ائل املالي���ة التي تقدم ذكرها ميكن االعتماد على القرائن الطبية يف الف�ص���ل
فيها لكن ثمة م�سائل تقف عند حدود معينة حتى اليوم ال ميكن الف�صل فيها ،ولعل ذلك
يت�ضح من خالل الأ�سطر التالية:
( ((3انظر  :الطرق احلكمية البن القيم �ص  ،19وقد ذكر ابن القيم �صوراً كثرية دلت القرينة على احلكم ال�شرعي  ،بل
كانت �أقوى من ال�شهادة والإقرار .
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�أو ًال :الفحو�ص��ات والت�شري��ح :معرفة وق���ت الوفاة بالدقائق بطريق���ه علميه طبية،
حتى هذا اليوم متعذر لكن ميكن من خالل حتليل اجلثة ومالحظة التغيريات احلا�ص���لة
على اجل�س���م ،معرفة جملة من الأمور التي ت�ؤثر يف احلكم ال�رشعي وميكن ب�س���ط هذه
املعلومات كما يلي:
امل���وت هي توقف دائم وكامل جلميع الأجهزة احليوية باجل�س���م وت�ش���تمل على ثالثة
�أجه���زة وهي :اجلهاز الدوري الدموي واجلهاز التنف�س���ي واجلهاز الع�ص���بي وهو عبارة
عن املخ وما ي�ش���مله من املراكز املتحكمة يف جميع حركات اجل�سم ثم النخاع ال�شوكي
والأع�صاب املتفرعة منه التي متتد �إلى جميع �أنحاء اجل�سم وت�سمى هنا بالوفاة الإكلينيكية
يعقبها بفرتة موت خاليا اجل�س���م وت�س���مى الوفاة اخللوية �أو اجلزئية( ((3وتربز يف الأمور
التالية:
�أو ًال -حرارة اجل�سم :عند توقف احلركة احليوية للج�س���م يربد اجل�س���م تدريجيا �إلى
درجة حرارة اجلو املتواجد به ومتو�س���ط برودة اجل�س���م من � 1إلى  1.5مئوية كل �ساعة،
وعلى �ضوء ذلك من املمكن معرفة وقت الوفاة التقريبي ،بقيا�سها بالرتمومرت عن طريق
فتح���ة ال�رشج،لكن هناك عوامل ت�ؤثر يف انتظ���ام هبوط درجة احلرارة ،مثل حالة اجلثة
م���ن حيث النحافة والبدانة ومكان وجود اجلث���ة فتخلف �إذا كانت بالعراء وما �إذا كانت
يف غرفة مغلقة ،واملر�ض امل�س���بب للوف���اة ،لذا يالحظ هذه العوام���ل عند تقدير زمن
الوفاة ويعرتيها التقدير وعدم اجلزم بوقت الوفاة بدقة.
ثاني � ًا :التغ�ّي�رّ ات الرمية :وهى جمموع���ة من التغريات التي حتدث للج�س���م بعد
الوفاة وهى كالآتي:
( ((3انظ ��ر :املو�سوع ��ة الفقهي ��ة الطبي ��ة لأحمد كنعان �ص  ،874احلي ��اة الإن�سانية بدايتها ونهايته ��ا يف املفهوم الإ�سالمي
�ص .677
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 -1االرتخاء الرمي الأويل :وهو ارتخاء جميع ع�ضالت اجل�سم الإرادية والال�إرادية
وحتدث هذه الظاهرة بعد الوفاة مبا�رشة وت�ستمر ملدة �ساعتني ،حيث يبد�أ بعدها التيب�س
الرم���ي ومظهره ارتخاء اجلفون و�س���قوط الفك ال�س���فلي و�أهميتها م���ن الوجهة الطبية
ال�رشعية �أنها عالمة �أكيدة على الوفاة وتعطي فكرة عن الوقت الذي م�ضى على الوفاة.
 -2التيب�س الرمي :هو حالة ت�ص���لب �أو تخ�ش���ب ،ت�صيب جميع ع�ضالت اجل�سم
الإرادي���ة والال�إرادي���ة وحتدث نتيجة تغ�ي�رات كيماوية تطر�أ على مكونات الع�ض�ل�ات
و�إفرازاتها ،تظهر بالع�ضالت يف ترتيب معني ،وتبدا يف ع�ضالت اجل�سم ال�صغرية ابتداء
من الوجه والعينني والفك ال�سفلي ،وتنت�رش بعد ذلك �إلى جميع ع�ضالت اجل�سم ابتداء
من ال�صدر ،ع�ضالت الع�ضدين،الفخذين،البطن،ال�ساعدين ،فال�ساقني ثم اليدين.
والعوامل التي ت�ساعد يف ظهور التيب�س الرمي وزواله هي:
 -1درجة احلرارة :كلما ارتفعت حرارة اجلو كلما �أ�رسع التيب�س الرمي ،لذلك تتيب�س
اجلثث بال�صيف �أ�رسع منه يف ال�شتاء.
-2ال�سِ ���ن :حيث تتيب�س جثث الأطفال بعد الوفاة �رسيعاً ل�صغر ع�ضالت �أج�سامهم
وكذلك عند ال�شيوخ وكبار ال�سن ل�ضمور ع�ضالتهم.
�أهمي���ة التيب�س الرمي من الوجه���ة الطبية �أنه عالمة �أكيدة على الوفاة وي�س���اعد على
حتديد وقت الوفاة و�سبب الوفاة.
 -3التيب�س الربودي وهذه الظاهرة حتدث باجلثث التي حتفظ بالثالجة حيث تتجمد
املياه وال�سوائل داخل اجل�سم واملفا�صل وتتال�شى مبجرد �إخراج اجلثة من الثالجة وتكيفها
مع حرارة اجلو.
 -4التيب�س احلراري وهذه الظاهرة تكون باجلثث التي تعر�ضت حلروق مميتة حيث
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تتجمد بروتينات الع�ضالت بفعل احلرارة كما يح�صل للبي�ضة عند �سلقها ويتجمد الزالل
فيها وهذه اجلثث ال يظهر عليها التيب�س الرمي فوراً بل التعفن الرمي(.((3
 -5الر�س���وب الدموي يظل الدم يدور دورة كاملة باجل�سم �أثناء احلياة،ويتوقف �أثناء
الوف���اة حيث يتوقف القلب وتتمدد الأوعية الدموية ويرت�س���ب الدم فيها بفعل اجلاذبية
الأر�ضية ،وي�ؤدي هذا التجمع �إلى تغري لون اجللد ف�إن كان املتوفـى م�ستلقياً على ظهره
�أثن���اء الوفاة تتجمع هذه الدماء يف الن�ص���ف اخللفي للج�س���م� ،أي ابت���داء من م�ؤخرة
ر�أ�س���ه مرورا بالعنق اخللفي مرورا بظهره و�أفخاذه اخللفية حتى القدم ال�س���فلى نالحظ
بهذه املناطق الر�س���وب و�إن كان م�ستلقياً على بطنه نالحظ الر�سوب يف الن�صف الآخر
للج�سم منطقة العينان وال�صدر والبطن والأفخاذ الأمامية �إلى �آخر �أطراف اجل�سم �أما �إن
كان معلقاً بحبل نالحظ الر�سوب بالأطراف ال�سفلى للج�سم.
ويبد�أ الر�س���وب بعد الوفاة مبا��ش�رة ونالحظه بالعني املجردة عل���ى هيئة بقع حمراء
متناثرة ،وي�س���تمر حتى نحو � 8س���اعات بعد الوفاة ويالحظ �أن الدم يبقى �س���ائ ًال ملدة 8
�س���اعات بعد الوفاة ،ف�إن تغري و�ض���ع اجلثة ف�إن الر�س���وب الدموي يتغري يف الو�ض���عية
اجلديدة� ،أما بعد مرور � 9س���اعات ف�إن الدم ي�ص���بح يف حالة جتلط ،فال يتغري الر�سوب
باجلثة �أثناء حتريكها �أو تغيري و�ضعيتها ،وفى الغالب يكون لون الر�سوب للوفاة الطبيعية
بنف�س���جي ،ويختلف اللون ح�س���ب الوفاة فيكون بالل���ون الأزرق الداكن يف حاالت
(اال�سفك�س���يا) مثل الغرق واخلنق وال�ش���نق والإع���دام ،ويكون لون���ه �أحمر وردياً يف
حاالت الت�س���مم بغاز �أولأك�س���يد الكربون �أو ال�س���يانور �أو املوت من الربد وال�صقيع،
ويكون لونه بُني يف حاالت الت�س���مم مبركبات ال�سلفا �أو كلورات البوتا�سيوم ،و�أ�صفر
( ((3انظر  :الطب ال�شرعي والبولي�س الفني اجلنائي ليحيى �شريف �ص  ،274الطب ال�شرعي والبحث اجلنائي خل�ضري
ف�ؤاد �أبو الرو�س �ص . 5
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يف حالة الت�س���مم مبركبات اليود �أو حام�ض البكريك ،وباهت اللون يف حالة املوت من
النزيف.
وتكمن �أهمية الر�س���وب بالطب ال�رشعي يف معرف���ة وقت الوفاة وحتديدها و معرفة
�إن كانت اجلثة قد ُقتلت مبكان ومت نقلها ملكان �آخر وما هي و�ض���عيتها ومو�ضع الر�سوب
الدموي.
وقد ي�شري �إلى �سبب الوفاة ،فمث ًال يف حالة ال�شنق يكون بالأطراف ال�سفلية �أو بالغرق
يكون ب�أعلى الوجه واجلذع .
وه���ذه العالمات تفيد الأطباء كثرياً ،يف معرفة حالة اجل�س���د و�س���بب الوفاة هل هي
بجناية �أم وفاة طبيعية ومدى اجلناية الواقعة عليه وترتيب الوفاة �إلى حد ما(.((3
ويتلخ�ص مما �سبق �أن التقرير الذي يكتبه الطبيب ال�رشعي عن الوفاة وطبيعتها ووقتها
يف الأحوال العادية م�س���تند لظواهر ميكن قيا�سها واال�ستناد �إليها ،وهو ي�ؤثر يف م�سائل
فقهي���ة عديدة منها حالة الوف���اة هل كانت بجناية كخنق وت�س���مم �أو غريه ،وينبني عليه
الق�صا�ص �أو الدية واحلرمان من الإرث �إن كان يرث من مورثه وحال امل�صاب بكدمات
عدة �أيام ،هل مات ب�س���بب العراك �أم ب�سبب �آخر؟ وكذلك
ب�س���بب عراك ومات بعد ّ
امل���ر�أة احلامل هل ماتت قبل جنينها �أم مات اجلنني �أو ًال؟ �إذا كان الفارق بني الوفاتني 3
�س���اعات ف�أكرث .فهو يعطي م�ؤ�رشاً قوياً ميكن اال�س���تناد �إليه واالطمئنان بالنتيجة � .أما �إذا
كان الأطباء قائمني على الأم وجنينها متعهدين لهم بالرعاية ،فمات �أحدهما قبل الآخر
فهم يتولون كتابة التقرير الطبي لأنهم �شهود على احلال الذي عاينوها ،وال تخ�ضع يف
هذه احلالة للفحو�صات القيا�سية ملعرفة امليت �أو ًال.
( ((3انظر  :الطب ال�شرعي والبولي�س الفني اجلنائي ليحيى �شريف �ص  ،290الطب ال�شرعي والبحث اجلنائي خل�ضري
ف�ؤاد �أبو الرو�س �ص . 19
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�أما الوفاة اجلماعية ب�س���بب احلوادث املرورية ،ف�إنَّه ميك���ن حتديد الوقت التقريبي �إذا
كان الفارق بني الوفاتني يف حدود الثالث �ساعات ف�أكرث� ،أما قبل هذا الوقت في�صعب
ذل���ك على الطبيب ال�رشعي،لكن ميك���ن عن طريق حمل الإ�ص���ابة ميكن توقع وحتديد
املتوفـى �أو ًال ،فلو كانت هناك حادث �س���قوط طائرة �أو حادث مروي ومات من بداخلها
جميعاً ،وكانت �إ�ص���ابة �أحد املتوفيني يف مقتل كاجلمجمة �أو القلب �أو الرئة بينما الآخر
مل ي�صب يف مقتل ميكن توقع وفاة امل�صاب يف مقتل قبل الآخر ،ولي�س ذلك على �سبيل
اجلزم بل التوقع.
والظاه���ر م���ن الناحية الفقهي���ة� ،أن هذا ال يفي���د بدرجة م�ؤث���رة يف ترتب الأحكام
ال�رشعية لأنها ما زالت يف مرحلة الظن �أو ال�شك.واليقني ال يزول بال�شك( ،((3فكم من
�ص���حيح مات من غري علة ,وكم من �سقيم عا�ش حيناً من الدهر ،وكم مات من الأحفاد
وجده مازال حياً ،فهذا الظن والتخمني ال يبنى عليه الأحكام ال�رشعية قال
موتاً طبيعياً ّ
تعالى :ﮃﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮙﮂ يون�س. ٣٦ :
�أما يف حال الغرقى اجلماعي فالأمر �ص���عب جداً ،لأن اجلثث متقاربة يف التغيريات،
فيتع���ذر حتى اليوم معرف���ة املتوفى بدقة لأن املاء ي�ؤثر بدرجة كب�ي�رة على اجلثث� ،أما
الهدمى �إذا �س���قط اجلدار عليهم ومات بع�ض���هم وبقي البع�ض م�صاباً ثم تويف ف�إذا كان
الفارق بينهما ثالث �س���اعات ف�أكرث ،فيمكن ذلك من خالل التغريات الرمية كما مت بيانه
�أما لو ماتوا يف وقت متقارب في�صعب.
لكن �آخر البحوث يف هذا املجال والتي ّقدمها طبيب يدعى �ش���ورب �أ�ش���ار �إلى �أنه
( ((3انظ ��ر  :الأ�شب ��اه والنظائ ��ر الب ��ن جني ��م �ص  ،56الأ�شب ��اه والنظائر لل�سيوطي � ��ص  ، 118املنث ��ور يف القواعد الفقهية
للزرك�ش ��ي  ، 286/2القواع ��د وال�ضواب ��ط الفقهي ��ة عن ��د اب ��ن تيمي ��ة يف اجلناي ��ات والعقوب ��ات للباح ��ث � ��ص  144بحث
ماج�ستري جامعة �أم القرى 1418هـ.
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ميكن حتديد وقت الوفاة عن طريق ال�س���ائل النخاعي وت�أثري العنا�رص الكيمائية املوجودة
يف هذا ال�سائل وهي حم�ض اللبنيك ونرتوجني الالبروتيني والأحما�ض الأمينية ،فوجد
�أن هذه العنا�رص تزيد مبعدل م�ض���بوط يف غ�ض���ون املدة ما بني وق���ت الوفاة �إلى مرور
خم�س ع�رشة �س���اعة ،وكانت النتائج م�شجعة ،بحيث �أن اخلط�أ يف حتديد �ساعة الوفاة ال
يتعدى �س���اعة ون�صف زيادة �أو نق�ص���اً .وهذا التحليل لل�سائل النخاعي ال يوجد �إال يف
مراكز طبية راقية(.((3
وبناء على ما �سبق ال ميكن -حالياً -حتديد وقت الوفاة لأهل املوت اجلماعي كحوادث
�س���قوط الطائرات والإنفجارات واحلوادث املرورية ال�شنيعة والهدمى� ،إال �إذا �شاهدهم
الطبيب �أو امل�س���عف مات �أحدهم قبل الآخر �أو و�ص���لوا للم�ست�شفى وكانت الوفاة فيه،
فيمكن للذين عاينوا املوت حتديد وقت الوفاة.
ثالث � ًا :الب�صمة الوراثية :وهي بينة يف �إثباتها للن�س���ب وال���ذي ينبي علية كثري من
الأح���كام كوجوب النفق���ة والإرث والوقف وغريه���ا فاليوم تعتم���د عامة املختربات
املتقدمة على الب�ص���مة الوراثية يف �إثبات الن�سب وت�صحيحه ،فمن الق�ضايا التي وقفت
عليها ،وذكرها ممثل معمل الأدلة اجلنائية حيث قال :امر�أة ادعت � َّأن �أبيها وقع عليها ونتج
عن ذلك ح�ص���ول حمل ،وكان احتمال ت�ص���ديقها �ض���عيفاً لأن الأب يف ال�ستينات من
العمر ولقوة العالقة التي جتمعه باملتهمة ف�أجلوا مو�ضوع التحليل حتى و�ضع احلمل لئال
يت�رضر اجلنني وعندما مت الو�ضع ومن خالل التحاليل وجد �أن الطفل ال عالقة له باملتهم
(الأب) ،والأغرب وجد �أنه ال عالقة له باملر�أة املدعية ،ف�أت�ض���ح �أن الق�ضية فيها تالعب
و�أن �أيدي خفية وراءها ،فالنفي عن املتهم ال �إ�ش���كال فيه �أما النفي عن املر�أة احلامل فيه
( ((3انظر  :الطب ال�شرعي والبولي�س الفني اجلنائي ليحيى �شريف �ص � ،296أثر التقنيات احلديثة يف اخلالف الفقهي
له�شام �آل ال�شيخ �ص . 397
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ت�ص���ادم مع الواقع ،وبالرجوع لأ�سماء املواليد الذين ولدوا يف نف�س اليوم بامل�ست�شفى
ات�ض���ح �أنهم بلغوا ( )30طف ًال وعند ح�رص ال�صفات املطلوبة انح�رص يف ( )12طفل مت
االت�ص���ال بذويهم واحداً واحداً حتى مت الو�ص���ول للطفل املطلوب وات�ضح �أن ب�صمته
الوراثية دلت على ارتباطه باملتهم ( الأب ) و�أن هناك طف ًال لقيطاً �أدخل امل�ست�ش���فى يف
نف�س اليوم وعند الت�سليم مت التبديل لإخفاء احلقيقة واهلل امل�ستعان(.((3
وقد ذهب العلماء املعا�رصون �إلى اعتبار "الب�ص���مة الوراثية" طريقاً من طرق �إثبات
الن�سب من حيث اجلملة واختلفوا يف بع�ض الق�ضايا الفرعية
وقد ج���اء يف قرار املجمع الفقهي بالرابطة "خام�س���اً :يجوز االعتماد على الب�ص���مة
الوراثية يف جمال �إثبات الن�سب يف احلاالت الآتية:
�أ – حاالت التنازع على جمهول الن�سـب مبختلف �صور التنازع التي ذكرها الفقهاء،
�سواء �أكان التنازع على جمهول الن�سب ب�سبب انتفاء الأدلة �أو ت�ساويها �أم كان ب�سبب
اال�شرتاك يف وطء ال�شبهة ونحوه.
ب – حاالت اال�شتباه يف املواليد يف امل�سـت�شفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها،
وكذا اال�شتباه يف �أطفال الأنابيب.
ج – حاالت �ض���ياع الأطفال واختالطهم ،ب�سبب احلوادث �أو الكوارث �أو احلروب
وتعذر معرفة �أهلهم� ،أو وجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها �أو بق�صد التحقق من
هويات �أ�رسى احلرب واملفقودين"(.((3
وقد ر�أى عدد كبري من الباحثني قيا�س الب�ص���مة الوراثية على القيافة من باب �أولى �أو
اعتبارها قرينة قوية والتي ي�أخذ بها جمهور الفقهاء يف غري ق�ض���ايا احلدود وقد جاء يف
( ((3انظر  :جملة العدل العدد 23بحث الب�صمة الوراثية للباحث �ص. 56
( ((3انظر  :قرارات جممع الفقه اال�سالمي القرار ال�سابع ب�ش�أن الب�صمة الوراثية الدورة ال�ساد�سة ع�شرة �ص . 344
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تو�صية ندوة الوراثة والهند�س���ـة الوراثية املنـبثقة عن املنظمة الإ�سـالمية للعلوم الطبية:
"الب�ص���مة الوراثية من الناحية العملية و�سيلة ال تكاد تخطئ يف التحقق من الوالدية
البيولوجية والتحقق من ال�شخ�ص���ية ،وال �س���يما يف جمال الطب ال�رشعي ،وهي ترقى
�إلى م�س���توى القرائن القوية التي ي�أخذ بها �أكرث الفقهاء يف غري ق�ضايا احلدود ال�رشعية،
ومتثل تطوراً ع�رصياً عظيماً يف جمال القيافة التي يذهب �إليها جمهور الفقهاء يف �إثبات
الن�س���ب املتنازع فيه ،ولذلك ترى الندوة �أن ي�ؤخذ به���ا يف كل ما ي�ؤخذ فيه بالقيافة من
باب �أولى"(. ((3
رابع ًا :حتليل الدم :يعتمد كثري من الأطباء على حتليل الدم ،لأن كثري من املعلومات
ي�ؤخذ من خالله كن�سبة بع�ض املواد يف الدم كال�سكر والكول�سرتول والبولينا والكال�سيوم
والهيموجلوب�ي�ن وغريها كثري فهو م�ؤ�رش هام� ،إ�ض���افة يف ك�ش���ف الأمرا����ض الوراثية
كاملنجلية والتال�س���يميا والأمرا�ض املعدية كالإيدز وغريها .وميكن �-أي�ض���اً -معرفة نوع
ف�صيلة الدم التي يحملها ال�شخ�ص والبنية اخللوية لأنه يحتوي على املادة الوراثية.
وم���ع تطور الأجهزة الطبية اليوم ،وارتباطها باحلا�س���ب الآيل ،تقوم الأجهزة الطبية
بالقيام بالتحليل و�إخراج النتيجة وطباعتها بدون تدخل مبا�رش من �أخ�صائي املختربات.
ومن الناحية الفقهية ف�إثبات الن�سب عن طريق ف�صائل الدم ال ي�ؤخذ به ،لأنه يف حال
توافق الف�ص���ائل بني الطفل ومدعيه ،ف�إن هذا لي�س قطعياً يف �إثبات ن�سبه ،لأن الف�صيلة
الواحدة قد ي�شرتك فيها �أنا�س كثريون ،يحتمل �أن يكون �أبو الطفل واحداً منهم و�أنواع
ال���دم حمدودة ج���داً .لكن يف حال اختالف الف�ص���ائل يكون التحلي���ل قاطعاً يف نفي
الن�س���ب ،لأن الولد البد �أن ي�أخذ نوعية الدم منا�صفة بني الأم والأب ،ويف حال عدم

( ((3انظ ��ر  :ملخ� ��ص �أعم ��ال احللق ��ة النقا�شي ��ة ح ��ول حجية الب�صم ��ة الوراثية يف �إثب ��ات الن�سب � ��ص  ، 46موقع املنظمة
الإ�سالمية للعلوم الطبية . islamset.com
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التوافق �سيكون ال عالقة له بالولد(.((4
�أم���ا يف �إثب���ات احلمل فهي ُحجة يعتم���د عليها ،وهي �أدق من حتلي���ل البول ،وميكن
اال�ستناد للدم يف معرفة اجلاين بتحليل املادة الوراثية.
ويظهر يل �أن حتليل الدم قرينة طبية مبنية على امل�شاهدة ونتائجها دقيقة جداً ،واخلط�أ
�إن وقع فيكون ب�س���بب خلل يف اجلهاز �أو خط�أ الطبيب وهذا قليل .وميكن طلب تكرار
التحلي���ل يف مركز طبي �آخر يف الق�ض���ايا الهامة واعتماد نتائجها والق�ض���اء مبوجبها يف
الق�ضايا التي يكون فيها حتليل الدم قرينه قطعية.
خام�س ًا :الأ�ش���عة نتائجها مبنية على امل�ش���اهدة و�أنواعها كثرية وقد تقدم ذكرها ،فهي
تفيد اليقني يف ذاتها لكن اخلط�أ يقع �أحياناً يف الت�ش���خي�ص من الطبيب للأ�شعة ،ال�سيما
�إذا كانت الأعرا�ض غري ظاهرة املعامل ،لذا ي�س���تدعي الأطباء زمالءهم ملالحظة الأ�شعة
���عر ،وهل اجلنني م�ش���وه �أم طبيعي ،وهل الورم
فيقررون هل العظام �س���ليمة �أم بها ُ�ش ْ
حميد �أو غري حميد ،فالغالب �أن التقرير املبني على الأ�شعة �صحيح ،وميكن بناء الأحكام
الفقهية عليها ،للقاعدة الفقهية "العربة للغالب ال�شائع" (.((4
ف�إذا تكرر طل���ب النتيجة يف مركز طبي �آخر وكانت النتيج���ة م�ؤكدة للأولى فيمكن
االعتماد عليها وبناء الأحكام ال�رشعية عليها بيقني.
�ساد�س � ًا :التحالي��ل الكيميائي��ة واملكروبيولوجي��ة وه���ذه التحالي���ل تكون
مبختربات كيمائية خا�ص���ة وتتب���ع وزارة التج���ارة يف الغالب ،وهي خمت�ص���ة لتحليل
الأغذية واكت�ش���اف الغ�ش التجاري ومعاقبة الفاعل ،وهذا باب وا�س���ع ،وكثرياً ما يقع
( ((4انظ ��ر  :الن�س ��ب وم ��دى ت�أث�ي�ر امل�ستجدات العلمية يف �إثباته درا�سة فقهية حتليلي ��ة � ،سفيان بن عمر بورقعة  ،مبوقع
الدرر ال�سنية .www.dorar.net
( ((4انظر القاعدة  :الأ�شباه والنظائر البن الوكيل � ، 88/2شرح القواعد الفقهية للزرقا �ص ،235الوجيز للبورنو .240
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الغ�ش التجاري ويت�رضر منه امل�س���تهلكون ،وما زلت �أتذكر قبل �س���نوات ات�ص���ال �أحد
موزعي الأغذية بي م�ستفتياً ،يقول يف �س�ؤاله� :إنهم يقومون بتغيري علب املواد الغذائية
علي �إثم� ،أنا موزع
املنتهية ال�ص�ل�احية ب�أخرى جديدة بتاريخ لل�س���نة التالية ،ويقول هل َّ
فقط ،وال �أقوم بهذا العمل بل مدير ال�رشكة هو الذي يكلف العمال بتغيري العلب ،فهل
علي �إثم و�أنا جمرب على التوزيع على املحالت و�إذا رف�ضت �سيقوم غريي بالتوزيع؟
َّ
فجرمية الغ�ش التجاري يتم اكت�شافها عرب حتليل املواد الغذائية �سواء حتليل كيميائي
�أو ميكروبيولوجي �أو طرق �أخرى فيتم تقييم جودة املواد الغذائية ،ومدى �صالحيتها
ح�سب املعايري الوطنية �أو العاملية ،واكت�شاف الغ�ش املوجود فيه .ومن �أمثلة التحليل
التي تقوم بها خمتربات التحاليل الكيميائية واملكروبيولوجية املختلفة للعديد من املواد
الغذائية والتي ت�ش����مل :منتجات اللحوم امل�صنعة وغري امل�صنعة ،املحلية وامل�ستوردة
والطازجة ،ومنتجات الألبان ب�ش����تى �أنواعها واملعلبات ب�ش����تى �أنواعها �سواء النباتية
�أو احليوانية ،واملواد امللونة واملواد احلافظة وع�س����ل النحل ،واحللوى امل�ص����نعة والتي
حتتوي على �ص����بغات ملونة ومواد م�ضافة ،وامل�رشوبات الطبيعية (ع�صائر) والغازية
ب�شتى �أنواعها ،وجميع املواد الغذائية والأعالف خمتلفة الأنواع وامل�صادر(.((4
فنتائ���ج التحليل ب ّين���ة موجبة للأخذ بها عند الق�ض���اة ،ومعاقب���ة فاعلها ،لأن جرمية
الغ����ش التج���اري تعترب من اجلرائ���م التعزيرية التي يكون للقا�ض���ي �س���لطة تقديرها
وفقاً ملا تقت�ض���يه امل�ص���لحة ،خا�ص���ة مع تزايد املخاطر التي حتتم معاملة التاجر الغا�ش
بنقي�ض ق�ص���ده ،فهو يهدف �إل���ى الإثراء غري امل�رشوع فلزم تغلي���ظ العقوبات املالية
( ((4انظ ��ر  :الأ�س� ��س والتطبيق ��ات العملي ��ة للأجه ��زة امل�ستخدم ��ة يف حتلي ��ل امل ��واد الغذائي ��ة لإبراهي ��م ح�س�ي�ن ال�سكري
وزمال�ؤه �ص .19
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والبدنية ،لتتنا�س���ب مع ال�رضر ،وتطبيق العقوب���ات التعزيرية الرادعة يف حق �أولئك
املجرمني ،الذي يعبثون ب�ص���حة الإن�س���ان واقت�ص���اد البلد ،وت�ش���دد الأنظمة العاملية
العقوبة يف جرمية الغ�ش التجاري لدرجة تعوي�ض امل�س���تهلك املت�رضر ب�س���بب الغ�ش
التجاري� ،إلى ماليني الدوالرات �إ�ض���افة للعقوبة اجلنائية املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات ،وتقديراتها تتم على �أ�س����س دقيقة وت�ش���تمل حتى على ما �سيتح�صل عليه
�أو يحققه امل�ص���اب يف م�ستقبل �أيامه لوال هذه الإ�صابة التي تعر�ض لها نتيجة املخالفة
للموا�صفات واملقايي�س.
وحيث �أن امل�س����ؤولية عند الفقهاء هي التزام �ش���خ�ص ب�ض���مان ال�رضر الواقع على
الغري نتيجة ت�رصف قام به ،فامل�س�ؤولية اجلنائية تتحقق مبجرد ال�رشوع يف جرمية الغ�ش،
ويتوفر الق�ص���د اجلنائ���ي �إذا قام التاجر �أو من يعمل لديه بفعل يح�ص���ل به ال�رضر للغري
بغ�ض النظر عن طبيعة ذلك الفعل ،فمجرد ال�رشوع يف الغ�ش يعترب جرمية يعاقب عليها
ال�رشع(.((4

واخلال�صة:

�إن واقع القرائن الطبية �س���واء ب�إجراء التحاليل الطبية والت�رشيح اليوم قفزت قفزات
هائلة ونتائجها تعطي االطمئنان للت�سليم بها والق�ضاء مبوجبها ،ويف حال وجود الق�ضايا
احل�سا�سة �إذا طعن �أحد اخل�صوم بالنتيجة ميكن للقا�ضي �إحالة طلب التحليل ملركز طبي
�آخر ،لزيادة الثقة فيحكم باطمئنان ،لكونها بنيت على احل�س وامل�ش���اهدة ويتعذر اخلط�أ،
فتكون القرينة الطبية الفي�صل يف الق�ضايا املالية وغريها واهلل �أعلم.
( ((4انظر  :موقع . www.startimes.com
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املبحث الثالث
التنازع يف الن�سب وت�صحيحه
يحدث �أن يتقدم �ش���خ�ص للق�ض���اء بطلب �إجراء حتليل الب�ص���مة الوراثية لنف�سه �أو
لولده ،لأن هناك �شك كبري وقرائن تدعوا لت�صحيح الن�سب ،ف�أحياناً يتم رف�ض الطلب
بدعوى ال�س�ت�ر ،و�أن الن�س���ب ال�رشعي ثبت بالفرا�ش ،فيقع ال�ش���خ�ص يف حرج كبري،
و�ص���ورة �أخرى عند طلب �ش���خ�ص �إجراء حتليل الب�ص���مة لـت�أكيد انتمائه لقبيلة معينه،
فعلى �سبيل املثال طلب �أحد القادمني من بالد املغرب من القا�ضي �إجراء حتليل الب�صمة
الوراثية عليه ،بدعوى �أنه يعود لآل ال�ش���يبي الذين هم �س���دنة البيت ،و�أنه هاجر لبالد
املغرب ل�ض���يق العي�ش الذي كان باحلجاز ،قبل �ستني �س���نة وطلب ت�صحيح ن�سبه ،فهل
يتم �إعمال القرائن الطبية يف ت�صحيح الن�سب ،وما مدى حجيتها؟
املت�أمل يف الن�صو�ص الدالة على اعتبار العمل بالقرائن يف الأحكام ال�رشعية ،ت�صلح
�أن تكون �أدلة مل�رشوعية اعتبار القرائن الطبية يف ت�ص���حيح الن�سب وقد تقدم ذكر جملة
منها وميكن االكتفاء بالإ�شارة للأدلة التالية:
 -1حديث �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه قال ،قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم:
الذئب �أح َدهما ،فاخت�صمتا يف الولدِ �إلى داو َد
"خرجت امر�أتان معهما ولداهما ،ف�أخذ ُ
َ
�س���ليمان عليه ال�سالم فقال:
النبي عليه ال�س�ل�ام ،فق�ض���ى به للكربى منهما ،فم َّرتا على
ِّ
�سليمان� :أقط ُعه بن�ص َفني ،لهذه ٌ
ُ
ن�صف،
كيف ق�ضى بينكما ،قالت :ق�ضى به للكربى ،قال
ٌ
تقطعه هو ولدُها،
ولهذه
قال���ت الكربى :نعم اقطع���وهِ ،
ن�ص���فِ ،
فقالت ال�ص���غرى :ال ْ
أبت �أن يقط َعه" .رواه الن�سائي و�صححه الألباين(.((4
فق�ضى به للتي � ْ
( ((4انظر �:صحيح �سنن الن�سائي للألباين برقم .5419
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وجه الداللة� :أن نبي اهلل �سليمان عليه ال�سالم ق�ضى بالقرينة وهي �شفقة الأم احلقيقية
لولده���ا واعتد بهذه القرينة وقدمها على �أعل���ى مراتب الأدلة وهي الإقرار ،وهذا دليل
�رصيح على اعتبار القرينة يف �إحلاق الأوالد بوالديهم .
ِّ
 -2ع���ن عبدالرحمن بن عوف ر�ض���ي اهلل عنه قال :بينما �أنا ٌ
ال�ص���ف
واقف يف
فنظرت عن مييني وعن �ش���مايل ،ف�إذا �أنا بغالمنيِ من الأن�ص���ارِ  ،حديث ٌة
ي���وم بدرٍ ،
ُ
َ
عم هل
متني���ت �أن �أكونَ بني �
�أ�س���نانهما،
ُ
أ�ض���لع منهما ،فغمزين �أحدهما فق���ال :يا ِّ
ٍ
َ
ُ
���ب
قلت :نعم ،ما
تع���رف �أبا ٍ
جهل؟ ُ
حاجتك �إلي ِه يا َ
ابن �أخي؟ قال� :أُ ْخ رِْب ُت �أ َّن ُه َي ُ�س ُّ
َ
ر�سول ا ِ
هلل �ص��� َّلى اهللُ علي ِه و�س َّل َم ،والذي نف�سي بيدِ هِ  ،لئن ر�أي ُت ُه ال ُيفارقُ �سوادي
ميوت ال ُ
آخر ،فقال يل مث َلها،
أعجل ِم َّنا،
�س���وا َد ُه حتى َ
ُ
فتعجبت لذلك ،فغمزين ال ُ
ُ
قلت� :أال� ،إنَّ هذا �صاحبكما
جهل
فلم �أَ ْن ِ�ش ْب �أن
يجول يف ِ
نظرت �إلى �أبي ٍ
ُ
النا�سُ ،
الذي �س�ألتماين ،فابتدرا ُه ب�سيفهما ،ف�رضبا ُه حتى قتال ُه ،ثم ان�رصفا �إلى ر�سولِ ا ِ
هلل
ٍ
�ص��� َّلى اهللُ علي ِه و�س��� َّل َم ف�أخربا ُه ،فقال� :أيكما قت َل ُه .قال كلُّ
واحد منهما� :أنا قتل ُت ُه،
فنظر يف ال�سيفينْ ِ  ،فقال :كالكما قت َل ُه� ،س َل ُب ُه
�سيفيكما ؟ قاال :الَ ،
فقال :هل م�سحتما ْ
اجلموح".
بن عمرو ِبن
ملع���ا ِذ ِبن عمرو ِبن
بن عف���را َء ومعا َذ َ
اجلموح  .وكانا معا َذ َ
ِ
ِ
رواه ال�شيخان(.((4
وجه الداللة� :أن النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام اعترب �أثر الدم يف القتل -وهي قرينه
طبية يف ا�ص���طالح املعا�رصين ،-وبنى عليها احلكم ،وهذا دلي���ل ظاهر عند الت�أمل يف
اعتبار القرائن الطبية ،و�إذا اعترب النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أثر الدم الظاهر ،فكيف ال
ُيعتد مبا هو �أدق منه يف هذا الزمان حيث يتم التحليل الدقيق والك�شف بطرق متعددة،
( ((4انظر � :صحيح البخاري برقم  3141وم�سلم برقم .1752
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فاحلكم ال�رشعي يقوم على الن�ص وما جاء يف بابه من باب �أولى.
وقد تقدم قول ابن القيم" :ف�إذا ظهرت �أمارات العدل ،و�أ�سفر وجهه ب�أي طريق كان،
فثم �رشع اهلل ودينه ،واهلل �أعلم و�أحكم و�أعدل �أن يخ�ص طرق العدل و�أماراته و�أعالمه
ب�ش���يء ،ثم ينفي ما هو �أظهر و�أقوى داللة و�أبني �أمارة ،فال يجعله منها ،وال يحكم عند
وجودها وقيامها مبوجبها ،بل بني �س���بحانه مبا �رشعه من الطرق �أن مق�صوده �إقامة العدل
بني عباده وقيام النا�س بالق�سط ،ف�أي طريق ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين
لي�ست خمالفة له"(.((4
وقد حدث تنازع يف الن�سب يف عهد النبوة ومت �إحلاق املتنازع فيه ب�أبيه ب�أ�صل الفرا�ش
ففي ق�ص���ة عتبة بن �أبي وقا�ص الذي عهد �إلى �أخيه �س���عد بن �أب���ي وقا�ص �أن ابن وليدة
زمعة منه ،فلما كان عام الفتح �أخذه �س���عد بن �أبي وقا�ص وقال :هو ابن �أخي .فقام �إليه
عبد بن زمعة ،وقال� :أخي وابن وليدة �أبي ولد على فرا�ش���ه .وملا رفع الأمر للنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال" :الولد للفرا�ش وللعاهر احلجر" رواه ال�شيخان(.((4
فهذه الواقعة تفيد التنازع لت�ص���حيح الن�سب من بع�ض الوجوه ،و�إن كان فيها معنى
دعوى اال�ستلحاق.
ومن �أ�ش���هر ق�ض���ايا ت�ص���حيح الن�س���ب يف هذا الع�رص ،اختالط الطفل الرتكي مع
الطفل ال�سعودي،ومت اكت�شاف اخلط�أ بعد نحو �ست �سنوات �أن ابنيهما مت تبديلهما بعد
الوالدة ،وهي ق�ضية �شغلت الر�أي العام يف ال�سعودية وتركيا ومت �إجراء التحاليل ،ثم
مت ت�س���ليم كل طفل لأبويه احلقيقي بعد متهيد للق�ضية وتهيئة للناحية النف�سية ،وكذلك
( ((4انظر  :الطرق احلكمية البن القيم �ص  ،19وقد ذكر ابن القيم �صوراً كثرية دلت القرينة على احلكم ال�شرعي  ،بل
كانت �أقوى من ال�شهادة والإقرار .
( ((4انظر � :صحيح البخاري برقم ، 6749وم�سلم برقم .1457
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ق�ض���ية املواطنة ال�سعودية �صاحبة الب�رشة البي�ض���اء ( 35عاماً) و�أختها �صاحبة الب�رشة
ال�س���وداء ،حي���ث دخلت امر�أتان م�ست�ش���فى ال���والدة مبكة املكرم���ة .ورزقتا بطفلتني
فرح���ت بهما كل منهما ككل الأمهات .لكن املمر�ض���ة �أعط���ت كل �أم مولودة جارتها
يف الغرفة ،وهو ما مل يت�ض���ح �إال بعد ثالثة عقود .و�أ�ش���ارت �صاحبة الب�رشة البي�ضاء
الت���ي تتحدث عن ق�ص���تها للمرة الأولى� ،إل���ى �أن االختالف بني ل���ون ب�رشة �أختها،
وب�رشة ذويها من الر�ضاع ،لفت نظر النا�س �إلى �أنها لي�ست ابنتهم ،فبحثت عن �أ�صلها
وانت�رصت �أخرياً ،و�أوكلت حمامياً ليطالب بتعوي�ضها  35مليون ورفعت الق�ضية �ضد
وزارة ال�ص���حة ال�سعودية بتعوي�ض���ها عما حلق بها من �رضر ،ب�سبب «تبديلها» مع ابنة
عائلة �أخرى بعد والدتهما ،ما عر�ض���ها و�أ�رستيها ال�سابقة والالحقة ملتاعب ال حت�صى.
وتعد هذه احلالة الأولى من نوعها بال�س���عودية بعد عقود من الوالدة ومن اللطائف �أن
�إحدى الفتاتني كانت من ن�ص���يب عائلة مو�رسة ،فيما ذهبت ابنة تلك العائلة �إلى �أ�رسة
فقرية( .((4وهناك �ص���ور مماثلة ملثل هذه الق�ض���ايا ،لكن هاتني الق�ض���يتني ا�شتهرتا لأن
و�سائل الإعالم �أبرزتها.
وعامة العلماء على جواز الأخذ بالب�ص���مة الوراثية يف �إحلاق الن�سب ،وهذه الق�ضية
ا�ستقر عليها الفتوى يف الأم�صار ،ويكاد يكون فيها �شبه اتفاق وال نطيل الوقوف عندها
وم�س�ألتنا هي ت�صحيح الن�سب بالقرائن الطبية.

( ((4انظر � :صحيفة احلياة بتاريخ 1432/1/12هـ 2010/12/18 -م.
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املبحث الرابع
الأدلة على وجوب ت�صحيح الن�سب
ال �ش���ك �أن العمل بالقرائن الطبية يف ت�ص���حيح الن�س���ب واجب عند وجود دواعيها
وحا�ش���ا ال�رشيعة الإ�س�ل�امية �أن ت� ّرشع للنا�س قبول اخلط�أ يف الأن�ساب وتت�سرت عليه� ،أو
قبول الكذب وال�سكوت عليه للأدلة التالية :
�-1إن ال�رشيعة حرمت التبني و�أمرت بت�ص���حيح الن�س���ب ،وترك ما كان عليه النا�س
يف اجلاهلي���ة و�ص���در الإ�س�ل�ام من عادة التبن���ي ،ف�أمرت ب�إحل���اق ال�ش���خ�ص ب�أبيه قال
تعالى :ﮃﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮂ

الأحزاب.٥ :
ق���ال ابن كثري" :هذا �أمر نا�س���خ ملا كان يف ابتداء الإ�س�ل�ام ،من ج���واز ادعاء الأبناء
الأجانب ،وهم الأدعياء ،ف�أمر تبارك وتعالى برد ن�سبهم �إلى �آبائهم يف احلقيقة ،و�أن هذا
هو العدل والق�سط والرب"(.((4
 -2فعل النبي عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام حيث �أحلق ن�س���ب زيد ب�أبي���ه ،وهذا نوع من
الت�ص���حيح وامتثال �أمر اهلل ،روى البخاري عن عب���د اللهّ بن عمر قال� :إن زيد بن حارثة
ر�ض���ي اللهّ عنه مولى ر�س���ول اللهّ �صلى اللهّ عليه و�س���لم ما كنا ندعوه �إال زيد بن حممد
حتى نزل القر�آن ﮃﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮂ رواه ال�شيخان(.((5
 -3قوله تعالى:ﮃﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
( ((4انظر  :تف�سري ابن كثري .377/6
( ((5انظر � :صحيح البخاري برقم ، 4782وم�سلم برقم . 2425
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﮂالبقرة.١٦٠ - ١٥٩ :

وجه الداللة:

�إن كتم احلق ذم اهلل �صاحبه ،فكيف �إذا حتقق خط�أ ن�سب املولود ،فالواجب ت�صحيحه
و�إال كان معر�ضاً عن احلق ,م�ستحقاً للعقوبة.
� -4إن بقاء ال�ش���خ�ص منت�س���باً لغري �أبيه �أو قبيلته وهو يعلم م���ن الكبائر ،فطاملا ُوجِ َد
غ�ي�ر �أبيه �أو
�س���ب �إلى ِ
الداع���ي للت�ص���حيح فالواجب الأخ���ذ به ففي احلديثَ " :من ان َت َ
ني" ،رواه ابن ماجه و�ص���ححه
ا�س �أجمع َ
غ�ي�ر موالي ِه فع َلي ِه لعن ُة ا ِهلل واملالئك ِة وال َّن ِ
تو َّلى َ
الألباين(.((5
 -5حديث عبداهلل بن مطر عن ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم قال" :من انت�سب
�إلى ت�سع ِة �آباءٍ كفا ٍر يري ُد بهم عزًا �أو كرام ًة فهو عا� ُرشهم يف النارِ" .رواه �أحمد وح�سنه
ابن حجر(.((5
 -6عن �أبي ذر الغفاري ر�ض���ي اهلل عنه قال قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم:
رج���ل ا َّدعى لغ ِري �أبيه – وهو َيع َل ُمه – �إال ك َفر باهللِ ،و َم ِن ا َّدعى قو ًما لي�س له
"لي����س من
ٍ
من النارِ" رواه البخاري(.((5
ن�س ٌب فلي َت َب َّو�أْ َمق َع َده َ
فيهم َ

وجه الداللة:

�أن الت�صحيح للن�سب واجب بعد ظهوره بالقرائن الطبية ،وال جمال لإنكارها ،وبقاء

( ((5انظر � :سنن ابن ماجه و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع برقم . 6104
( ((5انظر  :امل�سند لأحمد برقم  17251وح�سنه ابن حجر يف فتح الباري  637 / 6وقال �أحمد �شاكر �إ�سناده ح�سن .عمدة
التف�سري . 587/1
( ((5انظر � :صحيح البخاري برقم . 3508
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االنت�ساب لغري الأب يكون كفراً �أ�صغر موجب لدخول النار.
� -7إن العدل والعقل والفطرة تدعوا �إلى ت�صحيح اخلط�أ ،وبقاء الإن�سان منت�سباً لغريه
ينبني عليه مفا�سد �رشعية كثرية كاملرياث والنكاح والوالية وغريها.
� -8إن ال�رشيع���ة الإ�س�ل�امية ال تُقر اخلط�أ فكما �رشع اهلل اللع���ان لوجود الداعي لنفي
ن�س���ب الطف���ل الذي ال يلحق بال���زوج ،فكذلك ال تقر ال�رشيعة الأن�س���اب اخلاطئة ،بل
توجب ت�صحيحها ،ما دام هناك قرائن دالة عليها.
ن�ص فقهاء ال�ش���افعية على �أن الزوج لو علم �أن احلمل �أو الولد لي�س منه فاللعان
وقد ّ
يف حقه واجب لنفي الولد ،لأنه لو �س���كت لكان ب�س���كوته م�ستلح ًقا ملن لي�س منه وهو
ممتنع(.((5
فكذلك ن�سبة طفل بعد �أن �أثبتت القرائن الطبية �أنه لي�س له و�أن الطفل الآخر هو ولده
فيجب الت�صحيح حينئذٍ .
فال�رشيع���ة � ّ
أجل و�أعظ���م من �أن تبني �أحكامها على خمالفة الواقع ،وال�س���كوت عن
الت�صحيح وبقاء الأن�س���اب على اخلط�أ ،ف�إن ال�رشع �أرفع قدراً من ذلك ،وامليزان الذي
�أنزله اهلل للحكم بني النا�س باحلق ي�أبى ذلك كل الإباء.
وينبغي التنبيه �أن جممع الفقه الإ�س�ل�امي بالرابطة ا�ص���در قراراً جاء فيه" :ال يجوز
ا�ستخدام الب�صمة الوراثية بق�صد الت�أكد من �صحة الأن�ساب الثابتة �رشعاً ،ويجب على
اجلهات املخت�ص���ة منعه وفر�ض العقوبات الزاج���رة ،لأن يف ذلك املنع حماية لأعرا�ض
النا�س و�صوناً لأن�سابهم"(.((5
( ((5انظر  :املنهاج للنووي �ص  365املو�سوعة الفقهية الكويتية .150 /18
( ((5انظر  :قرارات جممع الفقه الإ�سالمي القرار ال�سابع ب�ش�أن الب�صمة الوراثية الدورة ال�ساد�سة ع�شرة �ص .344
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وبناء على هذا القرار ،فال ينبغي للإن�س���ان طلب التحليل مع ثبوت ن�سبه ال�رشعي،
لأن طل���ب الت�أكد بال حاجة في���ه �أذية لوالديه ،وفيه تهمة مبطنة لهما ،وهذا ال يجوز� ،أ َّما
�إذا ُوجد املقت�ض���ى لذلك ،ولوحظ القرائن الدالة على اخلط�أ �أو ال�ش���ك القوي املوجب
لرفعه .في�رشع حينئذٍ رفع ال�رضر الواق���ع بالتثبت بالتحاليل الطبية اليوم ،ويدل لذلك
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا
حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قالَّ �" :أن رج ًال �أتى َّ
ر�س���ول اهللُ ،و ِل َد يل غال ٌم �أ�سو ُد ،فقال :هل لكم � ٍإبل .قال :نعم ،قال :ما �ألوانُها؟ .قال:
ُح ْم��� ٌر ،قال :هل فيها من � ْأو َرقَ  .قال :نعم ،قال :ف�أنى ذلك .قال :لع َّله نَ َز َعه عِ ْر ٌق ،قال:
فلعل اب َنك هذا نَ َز َعه ".رواه البخاري(.((5

وجه الداللة:

� َّأن الرجل وجد يف نف�س���ه حرج من لون �أبنه ،و�ش���ك يف �ص���حة انت�س���ابه �إليه ،ومل
ي�رصح بقذف زوجته ،ف�أراد رفع احلرج الذي يجده يف نف�سه ،فرفع ذلك الأمر لر�سول
اهلل عليه ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ف�أزاله من نف�س���ه ب�أن ابنه لعله نزعه ع���رق .فكذلك ُي�رشع
ملن وجد يف �ص���دره حرج يف ن�س���به� ،أو ن�س���ب ولده �أن يرفع احلرج بالت�أكد من ن�سبه
عن طريق الق�ض���اء ،بالو�س���ائل التي هي�أها اهلل يف هذا الزمان بالقرائن الطبية املعا�رصة،
وت�صحيح الن�سب �إن ات�ضح الأمر.

( ((5انظر � :صحيح البخاري برقم.5305 :
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املبحث اخلام�س
�صور للت�صحيح
هناك �صور عديدة يتعني فيها الت�صحيح منها على �سبيل املثال:
 -1يكون للرجل زوجة �أخرى ،وعند الوالدة ي�سجل الأب ولده با�سم زوجته الأخرى
تفادياً للعقوبات النظامية لكونه مل ي�س���جل عقد الزواج ر�سمياً ،في�صبح الطفل م�سج ًال
با�س���م زوجة �أبيه عل���ى �أنَّها �أمه ،والواجب �إحلاق الطفل ب���الأم احلقيقية ،لأنه ينبي عليه
املرياث ويف بع�ض الدول احل�صول على اجلن�سية وغري ذلك من احلقوق.
 -2ل���و اختلط طفالن بامل�ست�ش���فى وادعت الأم بعد فرتة م���ن الزمان � َّأن الطفل لي�س
بولده���ا لوجود الف���وارق والعالمات الدالة على ذلك كما تقدم ،فالواجب ت�ص���حيح
ن�سب الطفل و�إجراء التحاليل الطبية ون�سبته لأبيه احلقيقي على وجه اليقني.
 -3لو العن رجل ونفى ن�سب ولده ،ثم �أظهرت القرائن الطبية القطعية �صحة ن�سب
الول���د و�أنه �أبوه ،فالواجب عليه �إحلاق ن�س���ب الولد ب���ه ،لأن الواقع املبني على احل�س
والقطع �أثب���ت خط�أ الأب ،والرجوع �إلى احلق �أولى من التمادي يف الباطل والنفي يف
هذا املو�ض���ع مكابرة ،وقد ن����ص الفقهاء �أن املالعن لو بدا ل���ه �أن يعود فيقول �إن االبن
الذي نُفي باملالعنة �أنه ابنه ،جاز له ذلك ويلحق به ( .((5فكيف �إذا �أثبتت القرائن �ص���حة
ن�سب الولد ،فالواجب الرجوع �إليه.
 -4ين�ش����أ �شخ�ص منت�س���باً لقبيلة ،ثم يت�ضح له خط�أ الن�س���بة �إليهم عن طريق اخلرباء
بالأن�س���اب� ،أو عن طريق الب�ص���مة الوراثية التي ميكن حتديد هوية ال�ش���خ�ص ،فيجب
( ((5انظر  :املجموع تكملة ال�سبكي  ، 454/17مغني املحتاج لل�شربيني  ،71 /5املغني البن قدامه  ،35 /9املو�سوعة الفقهية
الكويتية .206/35
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الت�ص���حيح ،لأن االنت�س���اب للأب الأعلى وهي (القبيلة) يف حكم االنت�س���اب للأب
املبا�رش ،وبع�ض القبائل االنت�س���اب �إليها ينبني عليه بع�ض الأحكام الفقهية كاالنت�س���اب
لقري�ش� ،أو �آل بيت النبي عليه ال�صالة وال�سالم .
واللطيف �أن علماء الأن�ساب� ،أ�شاروا �إلى مثل هذا املعنى ،قال القلق�شندي رحمه اهلل
يف كتابه قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان " :الرابع :قد ين�ضم الرجل �إلى
غري قبيلته باحللف واملواالة ،فين�س���ب �إليهم ،فيقال :فالن حليف بني فالن� ،أو موالهم؛
كما يقال يف البخاري :ا ُجلعفي موالهم ،ونحو ذلك.
اخلام����س� :إذا كان الرج���ل من قبيلة ثم دخ���ل قبيلة �أخرى جاز �أن ين�س���ب �إلى قبيلته
الأولى ،و�أن ين�س���ب �إلى قبيلته التي دخل فيها ،و�أن ين�سب �إلى القبيــلتني جميعاً ،مثل
�أن يقـال :التميمي ثم الوائلي� ،أو الوائلي ثم التميـمي،وما �أ�شبهذلك(."((5
فكما �أن ال�شارع احلكيم مت�شوف لإحلاق الن�سب حتقيقاً ملقا�صد ج ّمة تعود على الأب
والولد والأم .لكن ال يعني هذا �أن للزوج �أن ي�س���تلحق بنف�سه �أياً كان ،ويقر بولد لي�س
منه وال من مائه ،فهذا من منكرات الأمور وكبائرها ،والعك�س كذلك حني يجحد الأب
جحد
ابنه بغر�ض قذف زوجته وللإ�رضار بها؛ فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أيمُّ ا ٍ
رجل َ
ولَ َده وهو ُ
رين" .رواه
ينظ ُر �إليه اح َت َجب اهللُ منه َ
ؤو����س الأ َّول َ
وف�ض���حه على ر� ِ
ني والآخِ َ
ابن حبان وح�سنه ابن حجر(.((5
وكذل���ك ال يجوز للزوجة �أن تدخل ولداً لي�س من ماء زوجها وتدعيه ابناً لها ،فيثبت
ن�س���به من زوجها وتتع�سف يف حتقيق حديث" :الولد للفرا�ش" .فهذا الفعل من الكبائر
لت على
ومن الكذب والزور ،ي�صدق فيها قوله �صلى اهلل عليه و�سلم � ":أيمُّ ا امر�أ ٍة �أدخَ ْ

( ((5انظر  :قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان �ص.25
( ((5انظر � :صحيح ابن حبان برقم 3643 :وح�سنه ابن حجر وقال ابن كثري � :إ�سناده جيد كما يف �إر�شاد الفقيه . 214/2
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���ت مِن ا ِهلل يف �ش���يءٍ ولن ُيدخِ َلها اهللُ ج َّن َته " .رواه ابن حبان
فلي�س ْ
قوم َمن لي�س منهم َ
ٍ
وح�سنه ابن حجر(. ((6
فاخلال�صة� :أن ت�صحيح الن�سب واجب؛ لأن االنت�ساب �إلى غري الأب ال�صحيح كذب،
وقد قال تعالى :ﮃﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮂ�آل عمران. ٦١ :
كما �أن االنت�س���اب �إلى غري الأب فيه �ض���ياع احلقوق ،كالإرث واختالط الأن�ساب،
فقد يتزوج الرجل ممن ال حتل له ،وعلى الق�ضاة �إذا رفع �إليهم من يطلب �إجراء التحليل
لوج���ود القرائن الدال���ة على خط�أ الن�س���ب ،فالواجب �إجابة الطلب والعمل مبقت�ض���ى
الت�ص���حيح ،وعدم التع�س���ف يف تنزيل حديث "الولد للفرا����ش" .ورف�ض كل دعوى
للت�ص���حيح بدعوى ال�س�ت�ر ،فهذا �إقرار للخط�أ ،وقد ن�ص جماه�ي�ر الفقهاء �أنه لو تزوج
م�رشقي مبغربية ومل يلتقيا البتة ،فاتت بولد ون�س���بته لزوجها امل�رشقي الذي مل تلتقي به
فال ي�صح الن�سبة وله �أن ينفي الولد وال يقال "الولد للفرا�ش"؛ لأن هذا احلديث ينطبق
�إذا كان هناك �إمكان كون الولد منه� ،أما لو تعذر ،والواقع يكذب ن�س���بة الولد �إليه فال
ين�سب �إليه.
وقد اتفق الفقهاء على �أن الن�سب ال يثبت ملن ال يولد ملثله كال�صبي الذي عمره �سبع
�سنني ،لأن هذا فيه خمالفة للواقع والعلم يحيط بذلك(. ((6
فكذلك �إذا �أثبتت حتاليل الب�ص���مة الوراثية �أن الطفل ال عالقة له بالأب ف�إن الواجب
الأخ���ذ به ،وتطبيق قاعدة الول���د للفرا�ش لي�س يف حمله ،لأن���ه يخالف الواقع واحل�س
وامل�شاهدة ،وفيه ن�سبة ال�رشيعة� ،إقرارها للخط�أ وحا�شاها �أن تكون كذلك ،واهلل الهادي.
( ((6انظر � :صحيح ابن حبان برقم 3643 :وح�سنه ابن حجر وقال ابن كثري � :إ�سناده جيد كما يف �إر�شاد الفقيه . 214/2
( ((6انظ ��ر  :املب�س ��وط لل�سرخ�س ��ي  ، 102 / 17حا�شي ��ة الد�سوق ��ي � ، 412 / 3إعانة الطالب�ي�ن للبكري  ، 283 / 3املغني البن
قدامة . 61 / 8
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