القرائن الطبية كأثرىا على إثبات النسب في الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي
ط.يوسف بن شيخ/أ.د.حمحامي محتار
كلية العلوـ االنسانية كالعلوـ االسالمية
جامعة كىراف

مقدمة:

إن ادلقصد العام من القضاء ىو ربقيق العدل وادلساواة وإرجاع ادلظامل إىل أىلها ،وال يتأتى ىذا إال بفتح اجملال أمام القاضي

يف التحقيق يف القضايا ادلعروضة عليو  ،والنظر يف ما يكتنفها من األمارات والعالمات اليت توصلو إىل احلقيقة ،مث الفصل فيها،
ولعل من أىم القضايا اليت تعرض على القضاة يف ىذا الزمان قضية إثبات النسب؛ باعتبار أن الوازع الديٍت قد ضاع عند كثَت من
ّ
الناس ،حبيث أصبح األب ال يتحمل أعباء ادلسؤولية اليت تكون على عاتقو كالًتبية والرعاية والنفقة ،وغَتىا ،باإلضافة إىل تفشي
ظاىرة الكذب يف الشهود ،شلا أدى إىل صعوبة التحقق من عدالتهم ،من ىذا ادلنطلق ومن االكتشافات الطبية احلديثة ادلتمثلة يف
رباليل الدم والبصمات الوراثية اليت تُوصل إىل معرفة إثبات النسب ديكن طرح إشكالية رئيسية مفادىا كالتايل :ىل تعترب القرائن
الطبية وسيلة من وسائل إثبات النسب يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية اتبعت اخلطة التالية:
المبحث األكؿ :اإلطار المفاىيمي للقرائن الطبية كإثبات النسب
المطلب األكؿ :تعريف القرائن الطبية

المطلب الثاني :تعريف إثبات النسب

المبحث الثاني :موقف الفقهاء كالقانونيين من القرائن الطبية في إثبات النسب
المطلب األكؿ :موقف فقهاء اإلسالم من القرائن الطبية يف إثبات النسب
المطلب الثاني :موقف فقهاء القانون من القرائن الطبية يف إثبات النسب

المطلب الثالث :ادلقارنة بُت الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يف إثبات النسب بالقرائن الطبية

الخاتمة :وفيها أىم نتائج البحث.

المبحث األكؿ :اإلطار المفاىيمي للقرائن الطبية كإثبات النسب

المطلب األكؿ :تعريف القرائن الطبية

تعرف القرائن الطبية باعتبارين ،باعتبار مفرديها؛ أي :كلمة القرائن ،وكلمة الطبية ،وباعتبارىا علما لقبا؛ أي :مركبا إضافيا.

الفرع األكؿ :تعريف القرائن الطبية باعتبار مفرديها؛ أم :كلمة القرائن ،ككلمة الطبية

أكال :تعريف القرائن لغة كاصطالحا

 -1تعريف القرائن لغة :القرائن ج قَ ِرينة ،فَعيلة ِدبَْع ٌَت َم ْف ُعولَ ٍة ،من االقًتان ،وىي األمر ال ّد ّال على الشيء من غَت االستعمال فيو
ِ
َّ
ادلصاحب  ،وأيضا ىو
ين:
الشيء ّ
وقرن ّ
بالشيء وصلو بو  ،والقرينة :أن يُقرن بعَت صعب إىل َ
آخر ذلول ليذل الصعب ،وال َق ِر ُ
الشيطان ادلقرون باإلنسان ال يفارقو ،وقرينة الرجل :امرأتو ،ومسيت الزوجة قرينة دلقارنة الرجل إياىا ،وقرينة الكالم ما يصاحبو ويدل
ّ
()1
على ادلراد بو .
205

 -2تعريف القرائن اصطالحا:

أ -في الفقو اإلسالمي :عند الرجوع إىل كتب الفقهاء القددية ال صلد تعريفا واضحا للقرينة ،وإمنا أشاروا إليها بألفاظ ترمز دبدلوذلا
إىل العالمات والدالئل واألمارات اليت توحي بوقوع احلادثة أو عدمها ،وحىت نعرف حقيقة األمر البد من التطرق إىل تعريفات
الفقهاء القدامى وا﵀دثُت وىذا من أجل ربديد ادلصطلح.

* تعريفات القدامى:

 عرفها اجلرجاين بقولو" :القرينة :أمر يشَت إىل ادلطلوب"(.)2 عرفها ابن الغرس بقولو " :من مجلة طرق القضاء القرائن الدالة على ما يطلب احلكم بو داللة واضحة حبيث تصَته يف حيزادلقطوع بو"(.)3
 وجاء تعريفها يف رللة األحكام العدلية بأن" :القرينة القاطعة ىي األمارة البالغة ح ّد اليقُت"(.)4ىذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها فإهنا تتفق على أن القرينة أمارة أو عالمة تدل على وجود حادثة أو عدمها ،وىي موافقة
صاحباألمر اجملهول .وا﵁ أعلم.
للمعٌت اللغوي الذي يدل على م ة
* تعريفات فقهاء المحدثين:

()5

 عرفها مصطفى الزرقا بقولو" :كل أمارة ظاىرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليو" . عرفها العزايزة بقولو" :ىي كل أمر ظاىر يصاحب شيئا خفيا فيدل عليو(.)6 عرفها الشيخ فتح ا﵁ زيد بقولو" :األمارة اليت نص عليو الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادىم ،أو استنتجها القاضيمن احلادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال(.)7
يالحظ على تعريف مصطفى الزرقا والشيخ فتح ا﵁ زيد أنو ورد فيو كلمة األمارة  ،واألمارة يف ال لغة :العالمة ،و يف
اال صطالح ،ىي اليت يلزم من العلم هبا الظن بوجود ادلدلول ،كالغيم بالنسبة إىل ادلطر ،فإنو يلزم من العلم بو الظن بوجود ادلطر ،
والفرق بُت األمارة والعالمة ،أن العالمة :ما ال ينفك عن الشيء ،كوجود األلف والالم على االسم ،واألمارة :تنفك عن الشيء،
كالغيم بالنسبة للمطر ( ،)8والقرينة قد تفيد الشك أو الوىم يف بعض الوقائعّ ،أما تعريف العزايزة يبدو أنو تعريف جامع مانع،
حيث بدأ فيو بلفظ أمر ظاىر وىو الدال ،مث صاحبو بشيء خفي وىو ادلدلول الذي نبحث عنو ،مث ذكر العالقة ادلوجودة بُت
األمر الظاىر وبُت األمر اخلفي بلفظ ليدل عليو ،وال شك أن ىذه العالقة ىي اليت توصلنا إىل معرفة األمر اخلفي  ،وإجياد العالقة
أمر صعب يتطلب من القاضي الذكاء والفطنة واإلحاطة بالواقعة من كل اجلوانب ،والظروف ادلالبسة هبا .وا﵁ أعلم.
ب -في الفقو اؿقانوني :وردت يف الفقو القانوين بتعريفات كثَتة ،وىي يف رلملها متشاهبة يف ادلعٌت وادلضمون وإن اختلفت

ألفاظها منها:
 عرفها أمحد نشأت بقولو" :استنباط الشارع أو القاضي ألمر مجهول من أمر معلوم"(.)9 جاء يف القانون الفرنسي يف ادلادة  1349من القانون ادلدين على أن القرائن ىي" :االستنتاجات اليت يستنجها القانون أو.
القاضي من واقعة معلومة دلعرفة واقعة رلهولة"
()10
 عرفها الدكتور سليمان مرقس بقولو" :ىي استنباط أمر غَت ثابت بأمر ثابت" .()11
 عرفها الدكتور صده بقولو " :القرينة ىي ما يستنبطو ادلشرع أو القاضي من أمر معلوم الداللة على أمر رلهول" .ج -المقارنة:

من خالل ىذه التعريفات صلد أن فقهاء القانون عند تعريفىم للقرينة جمعوا بُت نوعُت من القرائن ،قرائن قانونية اليت ىي من عمل
الشارع –القانون -وقرائن قضائية اليت ىي من استنباط القاضي ،وبالتايل فإن فقهاء القانون وافقوا فقهاء الشريعة يف تعريفهم
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للقرينة من حيث أهنا أمارة منصوص عليها ،واليت سبثل عندىم بالقرائن القانونية ،أو العالمات اليت يستنتجها القاضي من احلادثة
وظروفها وما يكتنفها من أحوال ،واليت عندىم بالقرائن القضائية .وا﵁ أعلم.

ثانيا :تعريف الطب لغة كاصطالحا

َّ
بيب :احلاذق من
ب  ،والطَّ ُّب
طب وطبيب ؛ أي :عامل بالطّ ّ
 -1تعريف الطب لغة :عالج اجلسم والنّفس  ،تقول :رجل ّ
ب  ،والط ُ
الرجال ،ادلاىر بعلمو ،والطبيب الروحاين :ىو الشيخ العارف بذلك الطب القادر على اإلرشاد والتكميل(.)12
ّ

 -2تعريف الطب اصطالحا :ىناك تعريفات كثَتة ،وىي تعريفات متشاهبة ومتقاربة يف ادلضمون
منها:

وإن اختلفت يف اللفظ،

 ىو علم يعرف منو أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يعرض ذلا من صحة وفساد(.)13 -ىو علم بأحوال بدن اإلنسان حيفظ بو حاصل الصحة ،ويسًتد زائلها(.)14

(
ائلها.)15
 -ىو علم يعرف منو أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ،ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ،ويسًتد ز

(
رلاالتو.)16
ّ -أما مصطلح الطبية فإنو يعرف بنسبة إىل الطب ،وادلقصود بالطبية األمور ادلتعلقة بالطب جبميع أنواعو ،ويف مجيع

الفرع الثاني :تعريف الطب باعتباره علما لقبا؛ أم :مركبا إضافيا.

من خالل النظر إىل ادلعٌت االصطالحي لكل من كلمة القرائن وكلمة الطبية يتبُت للباحث معٌت القرائن الطبية باعتبارىا مركبا
إضافيا بأهنا :أمارة أو عالمة طبية تتعلق باجلسم البشري  ،تودف إىل تفسَت وإيضاح ما أشكل يف القضايا ادلعروضة على القاضي
من أجل الفصل فيها .وا﵁ أعلم.

المطلب الثاني :تعريف إثبات النسب

يعرف إثبات النسب باعتبارين ،باعتبار مفرديو؛ أي :كلمة إثبات وكلمة نسب ،وباعتباره علما لقبا؛ أي :مركبا إضافيا.

أكال :تعريف إثبات النسب باعتبار مفرديو

 -1تعريف اإلثبات لغة كاصطالحا

أ -تعريف اإلثبات لغة :ثبت الشيء ثباتا وثبوتا  ،دبعٌت اعترب الشيء دائما مستقرا أو صحيحا ،وادلصدر ثبات وثبوت ،فهو
وثبت ،والثبَت بالتحريك :احلجة والبينة(.)17
ثابت وثبيت ْ

ب -تعريف اإلثبات اصطالحا:

 في الفقو اإلسالمي :اإلثبات ىو إقامة احلجة أمام القضاء بالطرق اليت حددهتا الشريعة على حق أو واقعة تًتتب عليها آثارشرعية(.)18

 في القانوف الوضعي :أما اإلثبات -دبعناه القانوين – فقد ورد عند شراح القوانُت بتعريفات كثَتة ،وىي تعريفات متشاهبةومتقاربة منها:

(
آثارىا.)19
* إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حددىا القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت

* إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حيددىا القانون على وجود حق متنازع فيو(.)20
(
قانونية.)21
* إقامة الدليل على حقيقة أمر م ّدعى بو نظرا دلا يًتتب عليو من أثار

ج -المقارنة:
من خالل التعريفُت -الفقهي والقانوين -يتضح أن اإلثبات لو شروط وآثار ،فمن شروطو:
 أن يكون أمام رللس القضاء.207

 أن يكون بالطرق اليت نص عليها الفقو اإلسالمي أو القانون. أن يكون على حق أو واقعة متنازع فيو.ومن آثاره :أنو طريق يوصل إىل احلقيقة وحيفظ حقوق العباد والبالد من الظلم واجلور ،ويفصل النزاعات واخلصومات النامجة بُت
األفراد.

 -2تعريف النسب لغة كاصطالحا

االسم  ،والنّسب
النِّنسبَةُ
ب :القرابة؛ وقيل :ىو يف اآلباء ّ
مصدر االنتساب؛ و ْ
ُ
خاصة؛ وقيلْ :
َّس ُ
النُّبسبَةُُ :
أ -تعريف النسب لغة :الن َ
الصناعة  ،وفالن يناسب فالنا فهو نسيبو ؛ أي  :قريبو  ،وبينهما مناسبة ؛ أي
يكون باآلباء ،ويكون إىل البالد ،ويكون يف ّ
مشاكلة(.)22

ب -تعريف النسب اصطالحا:

 -في الفقو اإلسالمي :ورد تعريف النسب بعدة تعريفات نذكر منها:

 -1النسب ىو اشًتاك من جهة أحد األبوين(.)23
 -2النسب ىو القرابة؛ وىي االتصال بُت إنسانيُت باالشًتاك يف والة قريبة أو بعيدة(.)24
 -3النسب ىو االنتساب ألب معُت(.)25
من خالل ىذه التعريفات نالحظ أهنا متقاربة ومتشاهبة من حيث العموم يف أن النسب ىو القرابة ،وسواء كانت من جهة األب
أو من جهة األم ،لكن نالحظ يف التعريف األخَت أنو أشار إىل ادلعٌت احلقيقي للنسب ،وىو االنتساب إىل أب معُت؛ باعتبار أن
النسب ثابت من جهة األم بالوالدة ال حيتمل النفيّ ،أما االنتساب إىل األب فهو زلل شك ،ذلذا جعل الشارع احلكيم وسائل
إلثباتو حىت ال زبتلط األنساب ،وعليو تكون الدراسة على إثبات النسب من جهة األب ،قال ابن مفلح " :أصل تبعيّة النّسب
لألب إمجاعا ما مل ينتف منو"(.)26
 -في القانوف الوضعي  :نالحظ أن قوانُت األحوال الشخصية العربية مل تتعرض إىل تعريف النسب ،واكتفت فقط بالطرق اليت

تثبت النسبّ ،أما ادلشرع اجلزائري فقد نص صراحة يف ادلادة  222من قانون األسرة اجلزائري على أنو" :كل ما مل يرد النص عليو
يف ىذا القانون يرجع فيو إىل أحكام الشريعة اإلسالمية " ،وعليو فإن ادلشرع اجلزائر يسَت منحى فقهاء اإلسالم يف تعريف النسب
وىو القرابة .وعلى كل حال عند الرجوع إىل قوانُت األحوال الشخصية العربية فإننا صلد أهنا تكلمت على النسب ضمنيا يف
موادىا وأرادت بو القرابة من جهة األب(.)27

ج -تعريف إثبات النسب باعتباره علما لقبا

إن الناظر إىل ادلعٌت االصطالحي لكل من اإلثبات والنسب يتبُت لو معٌت إثبات النسب باعتباره مركبا إضافيا ،بأنو :إقامة دليل
شرعي أو قانوين أو كالمها أمام رللس القضاء على إحلاق األبناء بآبائهم بصلة الرحم .وا﵁ أعلم.

المبحث الثاني :موقف الفقهاء كالقانونيين من القرائن الطبية في إثبات النسب

دبا أ ّن البينة اسم لكل ما يبُت احلق ويظهره ،فإن كل وسيلة ربقق العدالة تثبت حقوق الناس وترفع الظلم عنهم ،فإهنا تدخل
ربت اسم البينة ،وعلى ىذا األساس ديكن طرح إشكالية مفادىا كالتايل :ىل تعترب القرائن الطبية طريقا من طرق إثبات النسب أم
ال؟ ،وبعبارة أخرى ىل تدخل القرائن الطبية ربت اسم البينة أم ال؟ لإلجابة على ىذه اإلشكالية ارتأيت أن أعاجلها من جانبُت،
ومن جانب القانون الوضعي.
من جانب الفقو اإلسالمي،

المطلب األكؿ :موقف فقهاء اإلسالـ من القرائن الطبية في إثبات النسب
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تعترب القرائن الطبية – رباليل الدم ،والبصمة الوراثية -وسيلة من وسائل اإلثبات ،فهي تدخل ربت اسم البينة؛ باعتبار أهنا وسيلة
قطعية يف النفي وشبو قطعية يف اإلثبات ،فهي مشروعة بالكتاب ،والسنة النبوية ،وإمجاع األمة ،والقياس.

 -1الكتاب:

 قال تعاىل﴿ :كجاءكا ىعلىى قى ًم ًً
يص ًو بً ىدوـ ىك ًذ و
يل ىكاللَّوي ال يٍم ٍستىػ ىعا يف ىعلىى ىما
ب قى ى
اؿ بى ٍل ىس َّول ٍ
س يك ٍم أ ٍىم نرا فى ى
ىى ي
ص ٍبػ هر ىجم ه
ىت لى يك ٍم أىنٍػ يف ي
تى ً
ص يفو ىف ﴾(.)28

استدل الفقهاء هبذه اآلية يف إعمال األمارات يف مسائل من الفقو كالقسامة وغَتىا،
كجو الداللة :قال القرطيب -رمحو ا﵁ّ " :-

بصحة القميص ،وىكذا جيب على النّاظر أن يلحظ األمارات والعالمات
السالم
ّ
استدل على كذهبم ّ
وأمجعوا على أ ّن يعقوب عليو ّ
()29
الًتجيح ،وىي ّقوة التّهمة ،وال خالف باحلكم هبا"  ،والقرائن الطبية يف رلال إثبات
ترجح منها قضى جبانب ّ
إذا تعارضت ،فما ّ
النسب تكون على أساس األمارات والعالمات اليت تظهر لدى علماء الطب والبيولوجيا عند إجراء رباليل الدم أو الفحص اجليٍت
بُت األب وابنو ،وبالتايل يستعُت هبا القضاة يف معرفة إثبات ىوية الناس يف حالة التنازع يف األنساب ،وغَتىا.

 -2السنة النبوية كاآلثار:

ً
ىم تىػ ىر ٍم أ َّ
ىف يم ىج ِّزنزا
على رسول اللّو -صلى ا﵁ عليو وسلم -ذات يوم وىو مسرور فقال « :يىا ىعائ ى ةي أىل ٍ
 عن عائشة قالت دخل ًّ
ًً
ض ىها ًم ٍن
ت أىقٍ ىد يام يه ىما ،فىػ ىق ى
كس يه ىما ىكبى ىد ٍ
اؿ إً َّف ىى ًذهً األىقٍ ىد ىاـ بىػ ٍع ي
يس ىامةى ىكىزيٍ ندا ىك ىعلىٍي ًه ىما قىطي ىفةه قى ٍد غىطَّيىا يرءي ى
ال يٍم ٍدلج َّى ىد ى ىل فىػ ىرأىل أ ى
()30
السواد وكان أبوه زيد
بىػ ٍع و » .وجو الداللة من احلديث ّأهنم كانوا يف اجلاىليّة يقدحون يف نسب أسامة؛ ألنّو كان أسود شديد ّ
يب -صلّى اللّو عليو وسلّم -بذلك؛ لكونو كافّا ذلم عن الطّعن
أبيض من ال ُقطن ّ
فلما قال القائف ما قال مع اختالف اللّون ُسّر النّ ّ
فيو العتقادىم ذلك ( ،)31فالنيب -صلّى اللّو عليو وسلّم -قبل القافة اليت تعتمد على التجربة والفراسة يف إثبات النسب ،فالقرائن
الطبية من باب أوىل نعتمدىا يف إثبات النسب؛ ألن رباليل الدم والبصمات الوراثية ال تكاد زبطئ ،وقد دلت األحباث الطبية
التجريبية على أن نسبة النجاح يف إثبات النسب أو نفيو عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل يف حالة النفي إىل حد القطع؛
أي :نسبة  ، ٪100وأما يف حالة اإلثبات فإنو يصل إىل قريب من القطع وذلك بنسبة  ٪99تقريبا(.)32

يب  -صلّى ا﵁ عليو وسلّم  -بشريك ابن سحماء،
 عن ابن عبّاس  -رضي ا﵁ عنهما -أ ّن ىالل بن أميّة قذف امرأتو عند النّ ّصركىا ،فىًإ ٍف جاء ٍ ً
الساقىػ ٍي ًن ،فىػ يهو لً ى ًر ً
يك
الع ٍيػنىػ ٍي ًن ،ىسابً ىغ األىلٍيىتىػ ٍي ًن ،ى ىدلَّ ىج َّ
يب -صلّى ا﵁ عليو وسلّم« :-أىبٍ ً ي ى
ت بًو أى ٍك ىح ىل ى
ى
ىى
فقال النّ ّ
ضى ًم ٍن كًتى ً
اب اللَّ ًو لى ىكا ىف لًي ىكل ىىها
يب -صلّى ا﵁ُ عليو وسلّم « :-ل ٍىوالى ىما ىم ى
ابٍ ًن ىس ٍح ىم ى
اء» ،فجاءت بو كذلك ،فقال النّ ّ
()33
الشبو وجعلو ل ـ ُمشبّهو  ،فالقرائن الطبية من باب
يب -صلّى اللّو عليو وسلّم -اعترب ّ
ىش ٍ هف»  .وجو الداللة من احلديث أ ّن النّ ّ
أوىل ،باعتبار أن التحاليل الطبية – البصمة الوراثية -سبثل بنسبة  ٪99تقريبا يف حالة إثبات النسب(.)34
ً
 روي عن عمر بن اخلطّاب  -رضي اللّو عنو  -أنّو قال َّ « :ٍحقِّ،
إف اللَّوى تىػ ىعالىى بىػ ىع ى
ث يم ىح َّم ندا  -ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم -بًال ى
ً
الرج ًم ،فىػ ىقرأٍتيػها ك ىع ىق ٍلتػها كك ىعيتػها ،كرجم رس ي ً
ً
ً ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم
يما أينٍ ًز ىؿ ىعلىٍيو آيىةي َّ ٍ
وؿ اللَّو  -ى
ىكأىنٍػ ىز ىؿ ىعلىٍيو الٍكتى ى
ى ى ى ي ى ى ى ٍي ى ى ى ى ى ى ي
اب ،فى ىكا ىف ف ى
اب اللَّ ًو فىػي ً
ً
َّاس ىزما هف أى ٍف يػ يق ى ً
الر ٍجم فًي كًتى ً
 ىكىر ىج ٍمنىا بىػ ٍع ىدهي ،فىى ٍ ى ى إ ٍف طى ىضلُّوا بًتىػ ٍر ًؾ فى ًري ى
ض وة أىنٍػ ىزل ىىها اللَّوي
ى
ى
اؿ بًالن ً ى
وؿ قىائ هل ىما نىج يد َّ ى
الرجم ح ٌّقق ىعلىى من ىزنىى إإىا أ ً
صنً ،م ٍن ِّ ً
اؼ (».)35
ٍحبى يل ،أ ٍىك ًاال ٍعتً ىر ي
ِّس ًاء ،إإىا قى ىام ٍ
ٍ
ت الٍبىػيِّػنىةي ،أ ٍىك ىكا ىف ال ى
ىٍ
تىػ ىعالىى ،فى َّ ٍ ي ى
يح ى
الر ىجاؿ ىكالن ى
وجو الداللة من ىذا األثر أن عمر بن اخلطاب –رضي ا﵁ عنو -أنو حكم بالرجم بظهور احلبل ،وىذه قرينو بال شك ،وكانت
مقولتو ىذه دبحضر من الصحابة –رصي ا﵁ عنهم -ومل ينكر عليو أحد ،فكان إمجاعا سكوتيا منهم ،فكذلك القرائن الطبية –
متشوف إىل اتّصال األنساب وعدم انقطاعها ،
رباليل الدم والبصمة الوراثية -تعترب وسيلة من وسائل إثبات النسب؛ ألن الشارع ِّن
(
اش.)36
اجملردة مع اإلمكان ،وظاىر الفر
وذلذا اكتفى يف ثبوهتا بأدىن األسباب :من شهادة ادلَرأة الواحدة على الوالدة ،وال ّدعوى ّ
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 -وحكم عمر وابن مسعود  -رضي اللّو عنهما  -وال يعرف ذلما سلالف  -بوجوب احل ّد برائحة اخلمر

الرجل ،أو قيئو
من يف ّ

مخرا ،اعتمادا على القرينة الظّاىرة ( ،)37فكذلك القرائن الطبية ضلكم هبا يف إثبات النسب .وأقوال السلف –رمحهم ا﵁ -كثَتة ال
ديكن حصرىا يف ىذا الباب اليت تدل على العمل بالقرائن.

 -3المعقوؿ :دبا أن القيافة طريق إلثبات النسب ،واليت بدورىا تعتمد على التجربة وليس فيها ما يدل على اليقُت ،يقول ابن قيم
ظن غالب ورأي راجح
اجلوزية –رمحو ا﵁ :-إ ّمنَا أحلقنا الولد بقول القائف ادلستند إىل ّ
الشبو ادلعترب شرعا وقدرا ،فهو استناد إىل ّ
ادلقومُت ،وىل يُنكر رليء كثَت من األحكام مستندا إىل
وأمارة ظاىرة بقول من ىو من أىل اخلربة ،فهو أوىل بالقبول من قول ّ
األمارات الظّاىرة والظّنون الغالبة؟ ( ،)38فإن القرائن الطبية –رباليل الدم والبصمة الوراثية -اليت أساسها اليقُت والقطع نقبلها يف
إثبات النسب من باب أوىل .وا﵁ أعلم.
ك الصة القوؿ :إن القرائن الطبية -رباليل الدم ،والبصمة الوراثية -تدخل ربت اسم البينة وىي لكل

ما يبُت احلق ويظهره،

وأن ما استدل بو الفقهاء على العمل بالقرائن ال خيرج عن القرآن الكرًن واألحاديث النبوية الصحيحة اليت ال رلال فيها من الطعن
أو الضعف ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن كتب الفقهاء القددية ال زبلوا من االحتجاج بالقرائن ال سيما كتب فقهاء
ادلذاىب األربعة ،وقد أفرد الطرابلسي بابا يف القضاء دبا يظهر من قرائن األحوال  ،حيث قال ":واألمارات وحك ِم ِ
الفراسة ،وال ّدليل
ُ
األمة" ( ، )39وقد أفرد أيضا العز بن عبد السالم فصال يف تنزيل داللة العادات وقرائن
السنّة وعمل سلف ّ
على ذلك من الكتاب و ّ
()40
األحوال منزلة صريح األقوال  ،وضرب لذلك ثالثة وعشرين مثاال يف إثبات احلقوق عن طريق القرائن  ،كما أفرد فصال آلخر يف
محل األلفاظ على ظنون مستفادة من العادات  ،وضرب لذلك ثالثة وعشرين مثاال ،كلها تفيد إثبات احلقوق عن طريق
القرائن( ،)41وعليو فإن رباليل الدم والبصمات الوراثية تعترب من القرائن اليت تكون طريقا من طرق اإلثبات يعول عليها يف إثبات
احلقوق خصوصا إثبات النسب ،قال حسن صديق خان " :فمن أنكر من أىل العلم العمل بالقرائن فقد ذىل عن أقوال أىل
العلم مجيعا فضال عما ورد عن الشرع من القضايا اجلرئية"( ،)42فكذلك القرائن الطبية  -رباليل الدم ،والبصمات الوراثية  -يكون
العمل هبا من باب األمارات اليت توصلنا إىل إثبات النسب .وا﵁ أعلم.
المطلب الثاني :في القانوف الوضعي

إن احلديث عن القرائن الطبية يف القانون الوضعي يرشدنا إىل مدى مشروعية العمل بتحاليل الدم ،والبصمة الوراثية يف نظام
اإلثبات بوجو عام ،وإثبات النسب على وجو اخلصوص حىت ال زبرج الدراسة عن غرضها ادلقصود ،ويف زماننا اليوم أغلب البلدان
ادلتقدمة اعتمدت على البصمة الوراثية كقرينة قطعية يف إثبات احلقائق والوقائع ،واليت بدورىا حلت مكان قرينة رباليل الدم يف
اإلثبات؛ ذلذا سأركز البحث عن البصمة الوراثية باعتبارىا أدق وسيلة يف ربديد اذلوية البيولوجية للفرد ،وقد دلت األحباث الطبية
التجريبية على أن نسبة النجاح يف إثبات النسب أو نفيو عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل يف حالة النفي إىل حد القطع؛
أي :نسبة  ،٪100و ّأما يف حالة اإلثبات فإنو يصل إىل قريب من القطع وذلك بنسبة  ٪99تقريبا( ،)43ىذا من جهة ،ومن جهة
أخرى إن القوانُت الغربية والعربية تناولتها يف موادىا باعتبارىا الوسيلة األكثر دقة يف إثبات النسب.

أكال :الت ريع األجنبي

يف نتائج ربليل الدم أقر ادلشرع الفرنسي إثبات النسب أو نفيو بناءً على نتائج ربليل الدم يف ادلادة  340من القانون ادلدين لسنة
1955م ،حيث تنص على أن" :دعوى االعًتاف باألبوة تكون غَت مقبولة إذا أثبت األب ادلدعي بتحليل الدم أنو ال ديكن أن
يكون أب الولد " ،ودبوجب القانون رقم 3-72 :الصادر يف 1972-01-13م ،وادلنظم لبعض مسائل البنوة أضاف ادلشرع
الفرنسي لتلك ادلادة  340الفقرة رقم  10اليت تنص على" :جواز إجراء رباليل الدم أو أي طريقة طبية أخرى مؤكدة النتائج
هبدف إثبات أو نفي النسب ( ،)44و ّأما البصمة الوراثية فقد أجاز ادلشرع الفرنسي اللجوء إىل البصمات الوراثية إلثبات أو نفي
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النسب" ،ونص على ذلك صراحة يف ادلادة (  )11-16من القانون ادلدين اجلديد رقم 653-94 :الصادر بتاريخ -07-29
1994م ،واليت جاء فيها " :يف اجملال ادلدين ال ديكن أن يتم التعرف على الشخص أو ربديد شخصيتو ببصماتو الوراثية إال يف
إطار تنفيذ إجراءات ربقيق قد أمر هبا القاضي ادلختص ،وبصدد دعوى منازعة يف إثبات رابطة النسب ،ودعوى طلب احلصول
على نفقة أو اإلعفاء منها على أنو جيب أن تكون موافقة الشخص ادلعٍت سابقة وواضحة " ،فإن ادلشرع الفرنسي يف ىذه ادلادة قد
حدد نطاق ىذه االستخدامات بدعوى مرفوعة أمام القضاء وبعد أمر من قاضي ادلوضوع على أن يكون األمر متعلقا بإثبات أو
إنكار بنوة شرعية أو طبيعية ،أو بصدد دعوى مطالبة بنفقة للطفل أو لألم أو اإلعفاء منها ( ،)45وعليو اذبهت زلكمة النقض
الفرنسية إىل قبول استخدام التقنيات احلديثة ،كتحليل الدم والبصمات الوراثية إلثبات ونفي النسب ،ودعت زلاكم ادلوضوع
لألخذ باحلقائق العلمية يف ىذا اجملال ( .)46فادلشرع الفرنسي اعترب البصمة الوراثية قرينة قطعية تقدم حىت على قرينة الفراش ،وىذا
ما أشار إليو يف الفقرة األوىل من ادلادة  312من القانون ادلدين الفرنسي على قرينة قانونية ديكن إثبات عكسها ،مفادىا أن الزوج
ىو األب الشرعي للطفل إذا مت احلمل أثناء الزواج ،إال أن الفقرة الثانية قد مسحت للزوج أن ينكر أبوتو ذلذا الطفل أمام القضاء
إذا أثبت أنو ال ديكن أن يكون األب البيولوجي لو ،ويستطيع الزوج إثبات ذلك بكافة وسائل اإلثبات ،ومنها اخلربة البيولوجية
لتحديد البصمات الوراثية ،حيث تعترب زلكمة النقض الفرنسية ىذه اخلربة دبثابة قانونية يف قضايا النسب ،إال إذا كان ىناك باعث
شرعي دينع من إجرائها(.)47
ثانيا :الت ريع العربي

إن إثبات النسب يف أغلب القوانُت العربية تستمد أحكامها من الشريعة اإلسالمية ،وعليو أن مستند القرائن الطبية – ربليل الدم،
والبصمة الوراثية -ىو قياسها على القيافة ،وىي اخلربة يف إحلاق نسب الولد دبن يشبهو شلن ي ّدعون نسبو بناءً على ما بينهما من
مشاركة أو ارباد يف األعضاء وسائر األحوال واألخالق(.)48

 -1قانوف األحواؿ ال خصية التونسي:

اعترب ادلشرع التونسي التحليل اجليٍت ،أو البصمات الوراثية مساويا للشهادة واإلقرار يف إثبات النسب ،وىو ما نص عليو يف
الفصل األول من قانون األحوال الشخصية التونسية الصادر بتاريخ1998-10-28 :م بقولو" :على األم احلاضنة البنها القاصر
ورلهول النسب أن تسند لو امسا ولقبها العائلي أو أن تطلب اإلذن بذلك طبق أحكام رللة احلالة ادلدنية ،وديكن لألب أو لألم أو
للنيابة العمومية رفع األمر للمحكمة االبتدائية ادلختصة لطلب إسناد لقب األب للطفل الذي يثبت باإلقرار أو بشهادة الشهود أو
بواسطة التحليل اجليٍت أن ىذا الشخص ىو أب ذلك الطفل".
وطبقا ذلذا النص يكون ادلشرع التونسي ىو أول ادلشرعُت العرب الذي جييز صراحة إثبات نسب اجملهول ومن على شاكلتو بواسطة
لتحليل اجليٍت ،أو البصمات الوراثية(.)49

 -2القانوف المصرم :صلد أن ادلشرع ادلصري يف قانون األحوال الشخصية ادلصري اجلديد مل يتعرض دلسألة إثبات النسب إال يف
حالة وفاة ادلورث ،حيث نصت ادلادة  7من قانون األحوال الشخصية رقم  1لسنة 2000م على أنو" :ال تقبل عند اإلنكار
دعوى اإلقرار بالنسب أو الشهادة على اإلقرار بو بعد وفاة ادلورث إال إذا وجدت أوراق رمسية مكتوبة مجيعها خبط ادلتوىف وعليو
إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة ىذا االدعاء " ،حيث أشار ادلشرع يف آخر ادلادة أنو إذا وجدت أدلة قطعية جازمة
تدل على صحة نسب ادلدعي من مورثو فإنو يثبت نسبو منو ،ويشًتط لقبول ىذه األدلة أن تكون قائمة وموجودة قبل إقامة
الدعوى وفقا لنص ىذه ادلادة ،وإال كانت الدعوى غَت مقبولة(.)50

 -3قانوف األسرة الجزائرم :ما نالحظو يف القانون ادلدين اجلزائري أنو أخذ بالقرائن القضائية يف أحكامو ،حيث نصت ادلادة

 340من ق.م على أنو " :يًتك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة مل يقررىا القانون ،وال جيوز اإلثبات هبذه القرائن إال يف األحوال
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اليت جييز فيها اإلثبات بالبينة " ،والبينة يف قانون األسرة اجلزائري يقصد بوا ادلفهوم الضيق الذي يشمل شهادة الشهود ،والدليل يف
ذلك القرار الصادر من ا﵀كمة العليا بتاريخ 1999-06-15م( )51الذي رفض إجراء فحص الدم واعتماده كدليل إلثبات
النسب رغم أنو أجاز اللجوء إىل الطرق العلمية يف إثبات النسب يف ادلادة  40على أنو" :جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية
إلثبات النسب " ،وعليو فإن البينة يف ادلادة  40من قانون األسرة اجلزائري مل يتناولوا بادلعٌت الواسع الذي يشمل األدلة الكتابية
والقرائن والشهود وغَتىا ،وإمنا تناوذلا بادلعٌت الضيق وىو شهادة الشهود .وا﵁ أعلم.
المطلب الثالث :المقارنة بين الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي في العمل بالقرائن الطبية

من خالل البحث والنظر يف حكم القرائن الطبية والعمل هبا يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي صلد أهنما يتفقان يف
مشروعيتها يف رلال إثبات النسب ،إال أننا صلد فقهاء اإلسالم ال جيوزون العمل هبا يف إثبات النسب إالّ عند عدم وجود الفراش،
أو البينة ،أو اإلقرار؛ ألن عمدة جواز العمل بتحاليل الدم والبصمة الوراثية يف ذلك ىو قياسهما على القيافة ،القيافة يف نظر
الفقهاء ظنية الداللةّ ،أما القانون الوضعي صلد أن ادلشرع الفرنسي مل يتفق مع الفقو اإلسالمي يف إثبات النسب ،بل قدم البصمة
الوراثية على الفراش يف إثبات النسب ،وىذا ما نص عليو يف الفقرة الثانية من ادلادة  312من القانون ادلدين الفرنسي ،و ّأما ادلشرع
التونسي فقد جعل اإلقرار وشهادة الشهود والتحليل اجليٍت يف مرتبة واحدة يف إثبات النسب ،وىو حالف ما عليو الفقو مع الفقو
اإلسالمي الذي جعل البصمة الوراثية دبثابة القيافة ،وىي تأيت عند انعدام قرينة الفراش ،أو البينة ،أو اإلقرار ،و ّأما ادلشرع ادلصري
فإنو مل يتعرض دلسألة إثبات النسب إال يف حالة وفاة ادلورث من خالل ادلادة  7من قانون األحوال الشخصية رقم  1لسنة
2000م اليت نصت على أن يتم إثبات النسب يف حالة توافر أدلة قطعية جازمة تدل على صحة نسب ادلدعي من مورثو ،وىذا
خالف الفقو اإلسالمي الذي مل يقيد إثبات النسب يف حالة وفاة ادلورث بل إن الشارع حيتاط لألنساب ،ويكتفي يف إثباهتا بأدىن
األسباب ،و ّأما ادلشرع اجلزائري مل يقدم البصمة الوراثية على طرق إثبات النسب األخرى ،وىذا ما أشار إليو يف ادلادة  40من
ق.أ.ج بقولو " :يثبت النسب بالزواج الصحيح ،أو باإلقرار ،أو بالبينة ،أو بنكاح الشبهة ،أو بكل زواج مت فسخو بعد الدخول
طبقا للمواد  34،33،32من ىذا القانون" .مث أشار يف الفقرة الثانية "جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب "،
فهو بذلك يتوافق مع الفقو اإلسالمي يف أن البصمة الوراثية وسيلة يعتمد عليها عند انعدام الفراش ،أو البينة –شهادة الشهود،-
أو اإلقرار .وا﵁ أعلم.
الخاتمة :من خالل دراسة القرائن الطبية وأثرىا يف إثبات النسب يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي يتضح للباحث ما يلي:
 -1تعترب القرائن الطبية –رباليل الدم والبصمة الوراثية -وسيلة إلثبات النسب ،حبيث ىي أقوى بكثَت من القيافة يف التعرف
على ىوية الشخص ،وبالتايل فالقرائن الطبية وسيلة من وسائل إثبات النسب ،فهي

تدخل من باب القرائن القضائية اليت

يستعُت هبا القاضي يف حل النزاعات الناشئة بُت األفراد.
 -2ال تعترب القرائن الطبية –رباليل الدم والبصمة الوراثية -وسيلة إلثبات النسب مع وجود وسائل إثبات النسب ادلتفق عليها يف
الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ،وىي :الفراش ،أوالبينة (شهادة الشهود)،

أو اإلقرار ما عدا القانون ادلدين الفرنسي الذي

اعترب البصمة الوراثية قرينة قطعية تقدم حىت على قرينة الفراش ،وأما قانون األحوال الشخصية التونسية فقد ساوى بُت اإلقرار
وشهادة الشهود والتحليل اجليٍت يف مسألة إثبات النسب.
 -3نالحظ أن ادلشرع اجلزائري قد أطلق الطرق العلمية ومل حيدد أنواعها يف إثبات النسب ،باعتبار أن علماء الطب والبيولوجيا
يصنفون ىذه الطرق العلمية بقطعية الداللة؛ أي :إن نتائجها صحيحة ال ربتمل اخلطأ ،وبظنية الداللة؛ أي :إن نتائجها ليست
ثابتة ،ىذا ما أدى إىل اختالف اجتهادات القضاة يف إصدار األحكام؛ لعدم وضوح نص ادلادة  40اليت ربتمل تفسَتات عديدة.
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 -2ادلشرع اجلزائري أغفل عن التعارض الذي قد حيصل بُت الطرق الشرعية والطرق العلمية يف إثبات النسب ،ومل حيسم الفصل
فيها .وا﵁ أعلم.
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