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 املقديت
إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات 
 أعمالنا من ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا حق 
تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ، قال تعالى ) ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء واتقوا هللا 

إن هللا كان علٌكم رقٌبا ( ، وقال تعالى ) ٌا أٌها الذٌن  الذي تساءلون به واألرحام
آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سدٌدا ٌصلح لكم أعمالكم وٌغفر لكم ذنوبكم ( ، وقال 

 أما بعد                تعالى ) ومن ٌطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظٌما (      
جدٌدة لم تكن موجودة أو  طبٌةفالطب ٌتطور ٌوما بعد ٌوم ، وتظهر أسالٌب 

ومن الممكن االستفادة منها فً المجال الشرعً مثل قضاٌا النسب ،  معروفة
واختالطها وصعوبة التمٌٌز بٌنها ، ومّما ظهر حدٌثاً ما ٌعرف } بالبصمة الوراثٌة 
{ وهل من الممكن االستفادة منها فً المحاكم ، وهذا الذي سوف نبٌنه ببحثنا التالً 

  التوفٌق وقد  أسمٌته  وأسأل هللا

 { هل يثبث به نسب ( DNA) أو البصمة الوراثية  احلمض النووي } 
 0سائالً المولى التوفٌق والسداد والحمد هلل رب العالمٌن 

 كتبه

 حممد فنخور العبديل

 هـ 1/1/1341 القريات
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 ريفــــانتع
نسبة إلى البصمة الوراثٌة هً البنٌة الجٌنٌة  عرفها المجمع الفقهً بمكة :

قال الشٌخ الدكتور وً تدل على هوٌة كل إنسان بعٌنه ، الجنٌات أي المورثات الت
الوراثٌة الموجودة فً خالٌا جمٌع  ( هً المادة DNA) محمد أنٌس األروادي : 

الشٌفرة التً تقول لكل جسم من  الكابنات الحٌة ، وهً التً تجعلك مختلًفا ، إنها
) ملٌون ملٌون ( من الخالٌا  ا ستفعل عشرة ترلٌوناتأجسامنا   ماذا ستكون  وماذ

م فإن جزيء 5ٖ٘ٔفً عام  ، وطبًقا لما ذكره العالمان   واطسون  وجرٌج
هٌبة سلم حلزونً ،  ٌتكون من شرٌطٌن ٌلتفان حول بعضهما على الحمض النووي

تتكون  وٌحتوي الجزيء على متتابعات من الفوسفات والسكر ، ودرجات هذا السلم
 ،C ، ستٌوزٌن T ، ثاٌمٌن  Aارتباط أربع قواعد كٌمٌابٌة تحت اسم أدٌنٌن من

، وٌتكون هذا الجزيء فً اإلنسان من نحو ثالثة بالٌٌن ونصف  G وجوانٌن
، كل مجموعة ما من هذه القواعد تمثل جًٌنا من المابة ألف جٌن   قاعدة بلٌون

جد أن كل مجموعة مكونة من فً اإلنسان ، إًذا فبعملٌة حسابٌة بسٌطة ن الموجودة
جًٌنا معًٌنا ٌمثل سمة ممٌزة لهذا الشخص ، هذه السمة قد  قاعدة تحمل ٕٕٓٓ

الشعر ، أو الذكاء ، أو الطول ، وغٌرها قد تحتاج سمة  تكون لون العٌن ، أو لون
  ٓلتمثٌلها  واحدة إلى مجموعة من الجٌنات

تمر الذي عقدته المنظمة فً المؤ قال الشٌخ الدكتور محمد أنٌس األروادي :
ٌة البصمة الوراثٌة فً إثبات البنوة ؛  اإلسالمٌة للعلوم الطبٌة بعنوان   مد  ُحجِّ
أكدت أوراق المؤتمر الذي شارك فٌه عدد من أبرز العلماء واألطباء المتخصصٌن 
فً هذا المجال أن كل إنسان ٌتفرد بنمط خاص فً ترتٌب جٌناته ضمن كل خلٌة 

، وال ٌشاركه فٌها أي إنسان آخر فً العالم ، وهو ما ٌعرف  من خالٌا جسده
بالبصمة الوراثٌة ، وأكد أحد الباحثٌن أن هذه البصمة تتضمن البنٌة التفصٌلٌة التً 
تدل على كل شخص بعٌنه ، وال تكاد تخطا فً التحقق من الوالدٌة البٌولوجٌة ، 

 ٓفضالً عن تعّرف الشخصٌة وإثباتها 
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 انىراثيتاكتشاف انبصًت 
عام  لم ُتعَرف البصمة الوراثٌة حتى كان قال الشٌخ الدكتور محمد أنٌس األروادي :

م حٌنما نشر الدكتور آلٌك جٌفرٌز عالم الوراثة بجامعة  لٌستر بلندن بحًثا 59ٗٔ
فٌه أن المادة الوراثٌة قد تتكرر عدة مرات ، وتعٌد نفسها فً تتابعات عشوابٌة  أوضح
ٌِّزة مفهومة ، ووا غٌر صل أبحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أن هذه التتابعات مم
 فرد ، وال ٌمكن أن تتشابه بٌن اثنٌن إال فً حاالت التوابم المتماثلة فقط ؛ بل إن لكل

احتمال تشابه بصمتٌن وراثٌتٌن بٌن شخص وآخر هو واحد فً الترلٌون ، مما ٌجعل 
دون الملٌارات الستة ، وسجل الدكتور آلٌك مستحٌالً ؛ ألن سكان األرض ال ٌتع التشابه
م ، وأطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثٌة 59٘ٔاكتشافه عام  براءة

، وعرفت على أنها وسٌلة من وسابل التعرف   The DNA Fingerprintلإلنسان
، وُتسمَّى فً بعض األحٌان الطبعة ( DNA ) مقاطع  على الشخص عن طرٌق مقارنة

 ٓ DNA typing  ةالوراثٌ

 ل عهى بصًت وراثيت  ىصاحل يتكيف
كان الدكتور آلٌك  أول َمن وضع بذلك  قال الشٌخ الدكتور محمد أنٌس األروادي :

  :على البصمة الوراثٌة وهً تتلخص فً عدة نقاط هً  تقنٌة جدٌدة للحصول
أو الدم ، مثل الشعر ،  من نسٌج الجسم أو سوابله   ( DNA ) ُتستخَرج عٌنة الـ -ٔ

  ٓ  أو الرٌق
ًٌّا ؛  ( DNA )  بواسطة إنزٌم معٌن ٌمكنه قطع شرٌطً الـ ُتقَطع العٌنة  -ٕ طول

 والسٌتوزٌن T فً ناحٌة ، والثاٌمٌن G والجوانٌن  A فٌفصل قواعد األدٌنٌن
C ٌُسمَّى هذا  ٓاإلنزٌم باآللة الجٌنٌة ، أو المقص الجٌنً  فً ناحٌة أخر  ، و

طرٌقة ُتسمَّى بالتفرٌغ الكهربابً ، وتتكون بذلك  طع باستخدامُترتَّب هذه المقا -ٖ
الشرٌط تتوقف طولها على عدد  حارات طولٌة من الجزء المنفصل عن

 ٓالمكررات 
ض المقاطع إلى فٌلم األشعة  -ٗ ، وُتطَبع علٌه فتظهر  X-ray-film  السٌنٌة ُتعرَّ

 ٓ  ومتوازٌة على شكل خطوط داكنة اللون
 الـ صغٌر إلى درجة فابقة ) حتى إنه لو جمع كل  ( DNA )ء الـ ورغم أن جزي     

( DNA )  ( فإن  ٖٙالذي تحتوي علٌه أجساد سكان األرض لما زاد وزنه عن ) ملجم
ًٌّا وواضحة  البصمة  ٓالوراثٌة تعتبر كبٌرة نسب
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 طرق إثباث اننسب شرعا
 دٌما وحدٌبثا وهً : طرق قال بها العلماء قبثبا  النسب فً الشرٌعة اإلسالمٌة إل

  راشـــــــالف : الطريقت األوىل 
الفراش للِفَراِش وللَعاِهِر الَحَجُر ( ، والِفَراش لحدٌث النبً   الولدُ )  النبً لحدٌث 

كان  سواء المتعارف علٌه عرفا وشرعا  الزواجهو ما ٌنتج عنه من والدة من 
 ٓ زواجا صحٌحاً أو فاسداً 

 أو الشهادة  تالطريقت الثانيت : البين
أو شهادة رجلٌن مسلمٌن عاقلٌن عدلٌن ُتعرف عدالتهما بخبرة بتقوم البٌنة الشرعٌة 

ٌُعمل بقولهما ،  تزكٌة  هً   حاالت ثالث ة العدلٌن هنا ولشهاد، فحٌنبذ 
 ٓبن فالن أن ٌشهدا أن هذا الولد هو ا : الحالة األولى     
 ٓولد على فراش فالن  الولد ٌشهدا بأنأن  : الحالة البثانٌة     
 ٌُٓعرف بٌن الناس بأنه ولد فالن  أن ٌشهدا بأن الولد : الحالة البثالبثة     

وقد أجمع العلماء علً أن النسب ٌثبت لمدعٌه بشهادة رجلٌن عادلٌن ، واختلفوا 
فً إثباته بغٌر ذلك   كشهادة رجل وامرأتٌن ، أو شهادة أربعة نساء عادالت ، أو 

ن المدعً ، حٌث قال بكل حالة من هذه الحاالت طابفة من شهادة رجل وٌمٌ
العلماء ، غٌر أن مذهب جماهٌر أهل العلم ، وهم المالكٌة ، والشافعٌة ، والحنابلة 

 ٓ، أنه ال ٌقبل فً إثبات النسب بالشهادة إال شهادة رجلٌن عادلٌن 

  أو االستلحاق اإلقرارالطريقت الثالثت : 
 وهو علً نوعٌن :  

 إقرار على نفسه:  األول
 ٓإقرار ٌحمله المقر علً نفسه فقط كاإلقرار بالبنوة ، أو األبوة 

 غٌرهإقرار على البثانً : 
إقرار ٌحمله المقر علً غٌره وهو ما عدا اإلقرار بالبنوة واألبوة كاإلقرار باألخوة 

لزوج و أن ٌعترف ا، والعمومة ، وٌشترط بالمقر بالنسب أن ٌكون بالغاً ، عاقالً ، أ
ًَّ ابنه فً مجلس الحكم أو  من  اإلقرار بالنسب، وٌكون خارجه بأن الولد الفالن

 ٓذوي الشأن 
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  الشهرة واالستفاضت : الطريقت الرابعت
معنى الشهرة أن تتداول األخبار من جماعة ٌمتنع اتفاقهم على الكذب عادة بأن 

بالشهرة النسب  ٌثبت)    قال اإلمام أبو حنٌفة رضً هللا عنه،  فالًنا هو ابن فالن
أن تتداول األخبار من جماعة ٌمتنع  واالستفاضة الشهرة، فوالموت والنكاح ( 

 ٓ فالن اتفاقهم على الكذب عادة بأن فالًنا هو ابن

 خط النسب  : الطريقت اخلامست
زاد النسابة أمًرا وهو أن ٌر  خط أحد النسابٌن المعتبرٌن وٌكون موثوًقا به 

 ٓإذا شهد خط النسابة مشى وعمل به ، ف قهوٌعرف خطه وٌتحق

 سلسلت اآلباء واألجذاد الطريقت السادست :
أن ٌأتً المنتسب بأسماء آبابه وأجداده مع البٌنة التارٌخٌة وهً شهادة المشهورٌن 
من العلماء أو الحكام الثقات بصحة نسبته موقعٌن أو خاتمٌن فإن وجدوه صحًٌحا 

 ٓا علٌه وشهدوا بصحتهوقعو

 افت ـــــالقي السابعت : طريقتال
عبارة عن وهً ، وهً الشبه بٌنهما ولها متخصصون  بالقٌافة نسبالأي إثبات 
،  فأقرها وقد كانت معروفة عند العرب فً الجاهلٌة وجاء بها اإلسالم تتبع األثر

وهً لغة تتبع اآلثار  ،  وجمهور العلماء على أنها طرٌق صحٌح إلثبات النسب
ها ، والقابف   من ٌتبع األثر وٌعرف صاحبه ، وجمعه قافه ، لمعرفة أصحاب

والقابف فً االصطالح الشرعً   هو الذي ٌعرف النسب بفراسته ونظره إلً 
أعضاء المولود ، والقٌافة عند القابلٌن بالحكم بها فً إثبات النسب ، إنما تستعمل 

والتنازع علٌه ، عند عدم الفراش ، والبٌنة ، وحال االشتباه فً نسب المولود 
فٌعرض علً القافة ، ومن ألحقته به القافة من المتنازعٌن نسبه ، ألحق به ، وقد 

 أختلف العلماء فً حكم إثبات النسب بها علً قولٌن مشهورٌن   
 ٓالقول األول   أنه ال ٌصح الحكم بالقٌافة فً إثبات النسب ، وبه قال الحنفٌة 

ٌافة فً إثبات النسب عند االشتباه والتنازع ، وبه القول الثانً   اعتبار الحكم بالق
قال جمهور العلماء ، حٌث قال به   الشافعٌة والحنابلة والظاهرٌة والمالكٌة فً 

 ٓأوالد اإلماء فً المشهور من مذهبهم ، وقٌل   فً أوالد الحرابر أٌضاً 
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طرٌقاً  ومما ال شك فٌه أن ما ذهب إلٌه الجمهور من الحكم بالقٌافة واعتبارها
، وٌشترط فً القابف أن ٌكون مسلماً مكلفاً ، شرعٌاً فً إثبات النسب هو الراجح 

 ٓعدالً ، ذكراً ، سمٌعاً ، بصٌراً ، عارفاً بالقٌافة ، مجرباً فً اإلصابة 

 رعت ــــالطريقت الثامنت : الق
 نماوهً أضعف طرق إثبات النسب الشرعً ، ولذا لم ٌقل بها جمهور العلماء ، وإ

ها طرٌقة من طرق إثبات النسب   الظاهرٌة ذهب إلً القول بها ، واعتبار
والمالكٌة فً أوالد اإلماء وهو نص الشافعً فً القدٌم وفٌها قال بعض الشافعٌة 
عند تعارض البٌنتٌن وقال بها اإلمام أحمد فً رواٌته وابن أبً لٌلً ، وإسحاق بن 

تعذر غٌرها من طرق إثبات النسب من  راهوٌة ، وال ٌصار إلً الحكم بها إال عند
فراش أو بٌنة أو قٌافة ، أو فً حالة تساوي البٌنتٌن ، أو تعارض قول القافة ، 
فٌصار حٌنبذ إلً القرعة حفاظاً للنسب عن الضٌاع وقطعاً للنزاع والخصومة 
فالحكم بها غاٌة ما ٌقدر علٌه ، وهً أولً من ضٌاع نسب المولود لما ٌترتب علً 

 ٓن مفاسد كثٌرة ذلك م
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 احلكى انشرعي نهبصًت انىراثيت
(  DNA ) النووي الحمض أوالنسب عن طرٌق تحلٌل البصمة الوراثٌة  إثبات

وموافقة  ، خذ وردأ، ال تزال تدور بٌن الفقهاء بٌن  وسٌلة حدٌثة ومسألة معاصرة
 ، لمابةكما ٌقول الخبراء والمختصون غٌر دقٌقة مابة فً ا أنها، ذلك  ومخالفة

 أثناء بسبب ما ٌحدث، قطعٌة ال تظنٌة ولٌسال  األدلةوهذا ٌجعلها فً دابرة 
تلوث تتعرض له العٌنة ٌؤثر  أي، وحدوث مخبرٌه  أوبشرٌة  أخطاءالتحلٌل من 

كان هناك  إذا إالالنسب ال ٌثبت  إنثم ،  ، فاحتمال الخطأ وارد دقة النتابج فً
وماء ،  البخاري ( للفراش وللعاهر الحجر الولد ) النبً ، ٌقول  شرعً زواج
فما حكم االعتماد على نتابج فحص البصمة الوراثٌة ،  النسب هدر ال ٌلحق به الزنا

الحدٌثة  واألسالٌب؟ وهل تعتبر هذه الطرق  نفٌه أو النسب إثباتوالجٌنات فً 
لدعاة فً لعلماء واالفقهاء والقد اختلف ، و المسألة قطعٌة بهذا الشأن وحاسمة لهذه

حكم استخدام الحمض النووي بٌن الجواز والكراهة والتحرٌم وإلٌك ما توصلنا إلٌه 
   من آراء وهً 

 اجملوع الفقهٍ اإلضالهٍ رأٌأوال : 
  فان مجلس الفقه  ، أما بعد ال نبً بعده الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من

-ٕٔلمكرمة فً المدة من بمكة ا اإلسالمً فً دورته السادسة عشرة المنعقدة
النظر إلى التعرٌف  م ، وبعدٕٕٓٓ/ٔ/ٓٔ-٘هــ    الذي ٌوافقه ٕٕٗٔ/ٓٔ/ٕٙ

) البصمة الوراثٌة  : الذي سبق للمجمع اعتماده فً دورته الخامسة عشرة ونصه
التً تدل على هوٌة كل  نسبة إلى الجٌنات ، أي المورثات -هً البنٌة الجٌنٌة 

الناحٌة العلمٌة وسٌلة  حوث والدراسات العلمٌة إنها منإنسان بعٌنه ، وأفادت الب
أي خلٌة ) بشرٌة   ، وٌمكن أخذها من تمتاز بالدقة ، لتسهٌل مهمة الطب الشرعً

االطالع على ما اشتمل  ، وبعد ( من الدم أو اللعاب أو المنً أو البول أو غٌره
بإعداده من خالل  ةعلٌه تقرٌر اللجنة التً كلفها المجمع فً الدورة الخامسة عشر

البحوث التً  إجراء دراسة مٌدانٌة مستـفٌضة للبصمة الوراثٌة ، واالطالع على
التً  قدمت الموضوع من الفقهاء واألطباء والخبراء ، واالستماع إلى المناقشات

 أن نتائج البصمة الورابثٌة تكاد تكون قطعٌة فًدارت حوله ، تبٌن من ذلك كله 
 ، وفً إسناد العٌنة ) من الدم أو ى الوالدٌن أو نفٌهم عنهماإبثبا  نسبة األوالد إل

المنً أو اللعاب ( التً توجد فً مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهً أقو  بكثٌر 
العادٌة ) التً هً إثبات النسب بوجود الشبه الجسمانً بٌن األصل  من القٌافة
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ٌث هً ، وإنما الخطأ من ح الخطأ فً البصمة الوراثٌة لٌس وارداً  والفرع ( ، وإن
   ، وبناءا على ما سبق قرر ما ٌلً عوامل التلوث ونحو ذلك فً الجهد البشري أو

 التحقٌق الجنائً االعتماد على البصمة الورابثٌة فً ال مانع شرعا من أوال :
لخبر  التً لٌس فٌها حد شرعً وال قصاص واعتبارها وسٌلة إبثبا  فً الجرائم

العدالة واألمن للمجتمع ، وٌؤدي إلى نٌل  ت ( ، وذلك ٌحقق) إدرؤا الحدود بالشبها
 ٓ مهم من مقاصد الشرٌعة المجرم عقابه وتبربة المتهم ، وهذا مقصد

 البد أن ٌحاط بمنتهى الحذر بثانٌا : إن استعمال البصمة الورابثٌة فً مجال النسب
لبصمة الشرعٌة على ا ولذلك البد أن تقدم النصوص والقواعد والحٌطة والسرٌة

 ٓ الوراثٌة
الورابثٌة فً نفً النسب وال ٌجوز  بثالبثا : ال ٌجوز شرعا االعتماد على البصمة

 0بسورة النور  تقدٌمها على اللعان
 البصمة الورابثٌة بقصد التأكد من صحة األنساب البثابتة رابعا : ال ٌجوز استخدام

ن فً العقوبات الزاجرة ، أل منعه وفرض وٌجب على الجهات المختصة شرعا
 ٓ المنع حماٌة ألعراض الناس وصونا ألنسابهمذلك 

 خامسا : ٌجوز االعتماد على البصمة الورابثٌة فً مجال إبثبا  النسب فً الحاال 
 : اآلتٌة
الفقهاء  حاالت التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التً ذكرها –أ 

 لة أو تساوٌها ، أم كانسواًء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء األد
 ٓبسب االشتراك فً وطء الشبهة ونحوه 

، ومراكز رعاٌة األطفال  المستشفٌات حاالت االشتباه فً الموالٌد فً –ب  
  ٓونحوها وكذا االشتباه فً أطفال األنابٌب 

حاالت ضٌاع األطفال واختالطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب  -ج 
، أو وجود جثث لم ٌمكن التعرف على هوٌتها ، أو بقصد أهلهم  وتعذر معرفة

 ٓالحروب والمفقودٌن  التحقق من هوٌات أسر 
،  ، ألي غرض سادسا : ال ٌجوز بٌع الجٌنوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد 

 ٓمفاسد  كما ال تجوز هبتها ألي جهة لما ٌترتب على بٌعها أو هبتها من
 : ٌأتً سابعا : ٌوصً المجمع الفقهً بما

إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثٌة إال بطلب من القضاء  إن تمنع الدولة  -أ 
المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف  وان ٌكون فً مختبرات للجهات

 ٓ ذلك من المخاطر الكبر  للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما ٌترتب على
دولة ، ٌشترك فٌها  تكوٌن لجنة خاصة بالبصمة الوراثٌة فً كل –ب 

نتابج  المتخصصون الشرعٌون واألطباء واإلدارٌون وتكون مهمتها األشراف على
 ٓ البصمة الوراثٌة واعتماد نتابجها
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والغش ، ومنع التلوث وكل ما ٌتعلق  إن توضع آلٌة دقٌقة لمنع االنتحال - ج
مطابقة  حتى تكون النتابج بالجهد البشري فً حقل مختبرات البصمة الوراثٌة ،

المورثات ) لجٌنات  للواقع ، وأن ٌتم التأكد من دقة المختبرات ، وان ٌكون عدد
المستعملة للفحص ( بالقدر الذي ٌراه المختصون ضرورٌا دفعا للشك وهللا ولً 

 ٓالتوفٌق ، وصلى هللا على نبٌنا محمد

 الشُد السكزىر َىضف القرضبوٌ  صبًُب : رأٌ
بها النسب فً حالة الزنا ؛ وذلك ألن الشرع وإن  إن البصمة الورابثٌة ال ٌبثب 
مقصد هام تقوم  ، فإنه فً ذا  الوق  ٌرى أن الستر كان ٌتشوف إلبثبا  النسب

علٌه الحٌاة االجتماعٌة ؛ لبال تشٌع الفاحشة فً الذٌن آمنوا ، ودلٌله ما قاله النبً 
  وهذا  (وبك هال سترته بطرف ث )لمن دفع ماعز بن مالك من اإلقرار بالزنا ،

، فاألصل فً إثبات النسب هو (  الولد للفراش) مبنً على أن الشرع ٌقر بأن 
 ، واشترط لها أربعة شهود ، كما أن الشرع تشدد فً جرٌمة الزنا فراش الزوجٌة

، فال قٌمة  ، فكل وسٌلة غٌر شهود األربعة بقٌام رجل وامرأة بعملٌة الزنا الحقٌقً
كما أن الشرع ال ٌعاقب على جرٌمة الزنا وإنما سب ، ، وال ٌتم به إثبات ن له

من الناس جهاًرا  أربعاً ، حتى ٌر  الشخص  ٌعاقب على االستهتار والمجاهرة بها
، فٌكفً فٌه الستر ،  ، أما فعلها فً الخفاء نهاًرا عٌاًنا بٌاًنا ٌقوم بإتٌان تلك الكبٌرة

، وما لم نكن على  رأ بالشبهاتومن القواعد الفقهٌة فً تلك المسألة أن الحدود تد
، وبالتالً ال ٌعتد بالبصمة الوراثٌة فً إثبات  ، فال ٌحكم به ٌقٌن من القٌام بالزنا

، هنا  ، وهً متأكدة من براءتها ، إال إذا نفى الرجل والمرأة ترٌد إثباته النسب
ت به ، ، ولتبربة المرأة مما اتهم ؛ إلزالة الشك من قلب الرجل ٌمكن األخذ بالرأي

، فلٌس من المعقول مطالبته بأربعة شهود كً ٌتهم  فإذا رأ  رجل امرأته مع آخر
، وهنا ٌجب على  ، أو أن ٌتهمها زوًرا وبهتاًنا ، ونفً ولدها منه زوجته بالزنا

   القضاء أن ٌأخذ بالبصمة الوراثٌة ألمرٌن
 ّٓجه إلٌها من تهمة   إثبات براءة المرأة مما وُ  األول
 ٓال ٌقع الولد فً مشكالت مستقبلٌة ، حتى    إثبات نسبة الولد ألبٌه الثانً

ٌَُعّد هذا دلٌالً ضده ولٌس له فإذا رفض الزوج القٌام بالبصمة الوراثٌة ، وٌكون  ، ف
كما أنه ال ٌجوز اعتبار البصمة القاضً أن ٌفعله رغًما عن الزوج ،  من حق

شهود بقٌام  أربعالحد مشروطة برؤٌة ؛ وذلك ألن إقامة  الوراثٌة فً إقامة الحدود
، وأن  ، بل إن الشرع ٌحتاط فً إقامة الحدود ما ال ٌحتاط فً غٌره الزنا حقٌقة

أما عن أخذ بصمة ،  بالشهود ونفً الرابع ٌوجب إقامة حد القذف علٌهم ثالثةقٌام 
، حتى ٌتم معرفة نسب  الزوجٌن قبل الزواج وتسجٌلها فً الدوابر الحكومٌة

، وال ٌجوز إجبار الناس  ، فإن هذا ٌتم اختٌاًرا ود فٌما بعد من خالل البصمةالمول
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،  افً ما قرره الشرع من مبدأ الستروأن الدعوة لتسجٌل بصمة الوالدٌن ٌن ، علٌه

بعد أن ظهرت ) البصمة الوراثٌة ( وأصبح ممكنا معها تحلٌل الدم ، وقال أٌضا   
، وقد اتفق العلماء  جل أو لم ٌكن من صلبهومعرفة الولد إن كان من صلب هذا الر

على أن الزوج إذا طلب االحتكام إلى البصمة الوراثٌة لم ٌستجب له ، ألنه ٌفوت 
على المرأة ما ٌوفره لها اللعان من الستر علٌها وعلى ولدها ، وهذا الستر مقصود 

اء هو للشارع لما فٌه من مصلحتها ومصلحة ولدها ، ولكن الذي اختلف فٌه العلم
ما إذا طلبت المرأة المقذوفة   االحتكام إلى البصمة الوراثٌة ، هل تجاب إلى طلبها 

  أو ال ؟
أكثر العلماء قالوا   ال ٌجاب طلبها ، وٌكتفى باللعان ؛ ألنه هو الذي شرعه هللا 
لعالج مثل هذه الحالة ، فٌوقف عنده ، وٌقتصر علٌه ، وال نتعداه ، ولكن الذي 

جاب للمرأة فً هذا الطلب ، على أساس أنها ال تفعل ذلك إال إذا أرجحه أن ٌست
كانت مستٌقنة من براءتها ، وتطلب اللجوء إلى وسٌلة علمٌة مقطوع بها ، تدفع 
التهمة بها عنها ، وتحفظ بها حقها ، وال تعتدي على حق إنسان آخر ، فهً تطلب 

 :ٌة شرعا باالحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثالثة فً غاٌة األهم
براءة نفسها من التهمة المنسوبة إلٌها ، وهً جازمة بأنها كاذبة ، وهذا  :أولهما 

 أمر ٌحرص علٌه الشارع   أال ٌتهم برئ بما لٌس فٌه
إثبات نسب ولدها من أبٌه ، وهذا حق للولد ، والشارع ٌتشوف إلى إثبات  :ثانٌهما 

 ٓشرعٌة الخمساألنساب ما أمكن ، وحفظ األنساب من الضرورات ال
إراحة نفس الزوج ، وإزاحة الشك من قلبه ، بعد أن ٌثبت له بالدلٌل  :الثالث 

، وبذلك ٌحل الٌقٌن  العلمً القطعً   أن الولد الذي اتهمها بنفٌه منه هو ابنه حقا
 ٓفً نفسه محل الشك ، والطمأنٌنة مكان الرٌبة 

والزوج والولد ، وأمر ٌحقق  وبهذا ٌستفٌد األطراف الثالثة بهذا اإلجراء  الزوجة
هذه المصالح كلها ، ولٌس فٌه ضرر ألحد ، وال مصادمة لنص   ال ترفضه 
الشرٌعة ، بل هم ٌتفق مع مقاصدها ، وإذا طلبت الزوجة من القاضً الشرعً أو 

 :من المحكمة الشرعٌة 
بات االحتكام إلى البصمة الوراثٌة ، فالواجب أن نستجٌب لها ، رعاٌة لحقها فً إث

براءتها ، وحق ولدها فً إثبات نسبه ، وعمال على إراحة ضمٌر زوجها ، وإزالة 
 ٓالشك عنه 

 صبلضب : رأٌ الشُد السكزىر علٍ مجعخ هفزٍ السَبر املصرَخ

، فالولد ٌصبح  الذي علٌه الفقه اإلسالمً هو أن النسب من قبل األم ٌثبت بالطبع
،  وبٌن أبٌه بالشرع ولٌس بالطبع بٌن االبن ، ولكنه ٌثبت ابًنا لهذه السٌدة بالمٌالد

؛ ولذلك فإن التسرع فً  وهذا شبه متفق علٌه فً الفقه اإلسالمً عبر العصور
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 ال عالقة له باستعمال تحلٌل الـ ، وهذا إثبات النسب البن الزنا نراه غٌر سلٌم
DNA )    ) حٌث إن استعمال هذا التحلٌل ٌؤدي إلى أمور ٌمكن أن تعتمد ،

، وإنما لفصل خصومات أخر  غٌر قضٌة أن  ًعا ولٌس مع اإلقرار بالزناشر
، ومعنى الكالم أن معنا صوًرا كثٌرة  تندرج هذه التحالٌل تحت اإلقرار بالزنا

   ومتعددة فً هذا المقام
هً صورة رجل وامرأة اعترف كل منهما بالزنا وفً هذه  : الصورة األولى

ًعا أن ٌثبت نسب الولد لذلك الرجل سواء الحالة فإن القاضً ال ٌستطٌع شر
 ٓل بأن هذا الطفل منه أو لم ٌعترف اعترف ذلك الرج
هو أن رجالً وامرأة لٌس بٌنهما مانع شرعً جاءا إلى القاضً  :الصورة البثانٌة 

، فإن القاضً له أن ٌنسب الطفل إلٌهما دون  وطلبا منه أن ٌنسب طفالً ما إلٌهما
اج صحٌح أو فاسد أو وطء شبهة وهً األمور التً أن ٌفتش عن وجود عقد زو

بل إنه ٌصدق ، ٌثبت بها النسب فً الشرٌعة اإلسالمٌة بٌن الطفل والرجل 
، أنه فً الصورة األولى  ، والفرق بٌن هذه الصورة والصورة التً قبلها إقرارهما

، وهنا فال  ، وأراد أن ٌلحقا بهما طفالً  ، الصورة الثانٌة قد سكتا قد أقرا مًعا بالزنا
قد صحٌح أو بد للقاضً أن ٌلحق هذا الطفل وكأنه قد افترض أنه قد جاء بعد ع

 ٓعقد فاسد أو وطء شبهة 
أن ٌأتً شخص وٌعترف بأن هذا الطفل منه من هذه المرأة  : الصورة البثالبثة

،  ، ثم ٌتبٌن للقاضً أن بٌنهما محرمٌة تحرم الزواج أًٌضا الماثلة أمام القاضً
، فقد ٌكون ذلك الشخص أباها أو أخاها أو  حاصل فٌما ٌسمى بزنا المحارموهو ال

؛ ألنه أصبح متٌقًنا من الذي حدث إنما هو  ، فٌرفض القاضً عمها أو نحو ذلك
، وهو الدعوة منهما أن ذلك كان عن وطء  ، إال فً حالة واحدة فقط من قبٌل الزنا

،  محرمٌة المانعة من الزواج، وال تعرف هً عالقة ال شبهة بأن لم ٌكن ٌعرف
 ٓ( DNA ) وكل هذه الصور ال تحتاج أصالً إلى الـ 

هً أن تأتً امرأة فتدعً أمام القاضً أن رجالً ما قد تزوجها  : الصورة الرابعة
،  زواًجا صحًٌحا وال تستطٌع أن تثبت ذلك الزواج الصحٌح الذي تم بأركانه

ود قد غابوا بسفر أو موت أو نحو حٌث إن الشه - كما تدعً -وشروطه الشرعٌة 
، وفً هذه  ، ولكن الرجل ٌنكر وٌدعً أنه ال ٌعرف هذه المرأة ولم ٌقربها ذلك

الحالة والتً هً أساًسا حالة دعو  زوجٌة تثبتها المرأة وٌنكرها الرجل ٌجوز 
   حٌث إن هذا سٌثبت أموًرا - فً رأٌنا -  ( DNA ) استعمال الـ 

 ٓأثبت التحلٌل أن هذا الطفل منه إذاخطأ إنكار الرجل  - ٔ
، ودعو  أن  ، ودعو  المعاشرة هً قرٌنة لصدق المرأة فً دعو  الزوجٌة - ٕ

؛ ألننا لو سلكنا مسلك  الذي كان بٌنها وبٌن هذا الرجل لم ٌكن زنا بل كان زواجاً 
، ولو أننا سلكنا  ، وألضعنا الولد تصدٌق الرجل لوصفنا ما كان بٌنهما بأنه زنا
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مسلك تصدٌق المرأة الفترضنا تصحٌح العالقة بٌنهما طبقاً لقولها وحمٌنا ضٌاع 
؛ ألنه ال ٌضمن أن  ، خاصة الرجال من الزنا ، وهذه الحالة تخوف الناس الولد

، ثم تدعً الزوجٌة والتً سٌتحقق منها القاضً بهذه  تحمل المزنً بها منه
لة ٌدرأ الزنا فً هذه الحا  ( DNA ) ، وعلٌه فالقول باستعمال تحلٌل الـ  الطرٌقة

 ٓوٌمنع األشرار منه 
،  ، فٌأتً آخر كالولً أن ٌقر الرجل والمرأة مًعا ببنوة الطفل : الصورة الخامسة

،  ، وٌطعن فً نسب ذلك الطفل إلٌهما أو الوارث ٌعنً من ٌأمل أن ٌكون وارًثا
نقطع على المدعً  ىحت  ( DNA )وقطًعا للظنون والشبهات نلجأ إلى تحلٌل الـ 

 ٓالخارجً دعواه 
باتفاق الفقهاء ٌستعمل إذا ما اختلط األطفال فً  ( DNA ) وفوق ذلك فإن الـ 

، وحدث تنازع بٌن  ، أو بعد الكوارث الطبٌعٌة أو بعد الحروب مستشفى مثالً 
وهذا كله ، ونحو ذلك ،  ، أو احتٌاج إلى معرفة آباء هؤالء األطفال وأسرهم األسر
 ، ومن ناحٌة الفاحصٌن من ناحٌة الطبع  ( DNA ) رط أن ٌصل تحلٌل الـعلى ش

، ومن ناحٌة حصل  ، ومن ناحٌة كتابة التقارٌر ، ومن ناحٌة اآلالت المستعملة
، فإذا لم تصل لحد  ، وبنك البصمة فً بلد ما إلى حد ٌقٌن إثباًتا ونسًبا الطفرة

ا فإذا لم تصل لحد الٌقٌ ًٌ ن فال ٌجوز االعتماد علٌها إال بقدر ما ٌراه الٌقٌن إثباًتا ونف
  ، ومن اعتماد الـ ورأٌنا الذي قدمناه من عدم اعتماد الزنا،  القاضً قرٌنة ظنٌة

DNA )   )لٌكون أحد القرابن التً تثبت الزوجٌة المدعاة هو رأي جدٌد  ،
،  اب، فإن كان كذلك فنسأله األجر والثو واجتهاد نرجو من هللا أن ٌكون صحًٌحا

 ٓذلك فهذا مبلغ علمنا ووسع طاقتنا وإذا كان غٌر 
فً إثبات نسب ولد الزنا هو من الفقه   ( DNA )أما القول بعدم األخذ بتحلٌل الـ

   ، فإن الرد علٌه من جهتٌن القدٌم وال ٌتفق مع العصر وال ٌحقق مبدأ الستر
نستطٌع أن نحل فٌه  ، وأًٌضا زنا المحارم ال أن الزنا غٌر معتبر :الجهة األولى 

، فنحن اآلن إذا اعترفنا بنسب ولد  ، فماذا لو زنا األب أو األخ بالبنت المشكلة
، فالزنا بٌن الرجل واألجنبٌة غٌر  الزنا سنكون أمام حالة سنفرق فٌها بٌن الناس

، فهل  ، واألخ وأخته غٌر معتمد وحرام ، والزنا بٌن األب والبنت معتمد وحرام
وإذا أردنا أن ،  ، وفً الثانٌة ال نثبت النسب فً األولى نثبت النسب ٌعقل أن نقول

فً القضاء على نثبت النسب لكل زان فإننا سنرفع نظام القرابة وهو أول معول 
 بل على العكس إذن عندما ال أعتمد الزنا أنا ال أرتكب جرٌمةاالجتماع البشري ، 

 ٓفأنا أحافظ على االجتماع البشري 
،  ، فماذا نفعل فٌه هً صورة اللقٌط مجهول األب واألم أصالً  :ى الجهة األخر

، فإذن مشكالت الطفل الذي جاء خارج االعتماد الشرعً لها  وإلى أي شًء ننسبه
،  - كما قدمنا -، ونحن نحاول أن نحلها بقدر المستطاع  صور كثٌرة لن تحل كلها
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، وٌحاول أن ٌقً المجتمع  اإذن فكالمنا واجتهادنا الجدٌد ٌراعً طابفة كبٌرة جدًّ 
، وال ٌخرج أًٌضا عن  ، وفً نفس الوقت ال ٌخرج عن الفقه الموروث من الزنا

 ٓالزمة لتحقٌق اإلنصاف بٌن الناس  ، وهً أمور العدالة والمساواة

 راثعب : رأٌ الشُد السكزىر حموس رأفذ عضى جموع الجحىس اإلضالهُخ  
، وإما أن ٌكون من امرأة غٌر  من امرأة متزوجةولد الزنا إما أن ٌكون نتٌجة زنا 

، فإذا كان ولد الزنا من امرأة متزوجة فال ٌجوز بإجماع العلماء أن ٌدعٌه  متزوجة
، وهً قوله  الزانً وٌطالب بإلحاق نسبه به للقاعدة التً بٌنها رسول هللا 

ذا كان ولد الزنا نتٌجة زنا من أما إِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر ( ، اْلَولَُد لِْلِفَراِش وَ الشرٌف ) 
، وإنما كانوا مختلفٌن  امرأة لٌست متزوجة فهنا لم ٌجمع العلماء على رأي معٌن

    على رأٌٌن
أن الحكم هنا أًٌضا كالحكم فً ولد الزنا من امرأة متزوجة أي ال  :األول الرأي 

ا ٌراه ، وألنه ال ٌوجد زوج فإنه ٌنسب إلى أمه وهذا م ٌجوز أن ٌنسب للزانً
 ٓ جمهور الفقهاء
فٌقول بجواز أن ٌنسب ولد الزنا من المرأة غٌر المتزوجة إلى  :الرأي البثانً 

 ٓفقهاء منهم ابن تٌمٌة وابن القٌم ، وقد قال بذلك مجموعة من كبار ال الزانً
، وقال  والرأي الذي أمٌل إلٌه هو الرأي األخٌر وقد دافع ابن القٌم عن هذا الرأي

، وال ٌوجد فراش فً حالة المرأة  الجمهور إال حدٌث الولد للفراشإنه لٌس مع 
، وعلى هذا فإذا جاءت امرأة ورجل وقاال عن ولد إنه ولدهما فإنه  غٌر المتزوجة

وفً العصر الذي نعٌش فٌه ٌمكن اللجوء للبصمة ،  ٌجوز هنا أن ٌنسب للرجل
 ٓ الورابثٌة فً هذه الحالة

س َىضف ضلُوبى أضزبش وريُص أمح ذبهطب : رأٌ الشُد السكزىر
 الشرَعخ اإلضالهُخ يف كلُخ زار العلىم يف جبهعخ القبهرح : قطن

فً إثبات النسب مثل البصمة الوراثٌة أو بعض  إن الوسابل العلمٌة الحدٌثة
الذي نعٌشه فً ظل التقدم العلمً الكبٌر  التحالٌل الدقٌقة هً ضرورة فً العصر

التً حددها العلماء ال تتوافق مع  وسابل القدٌمةخاصة وان ال إلٌهالذي وصلنا 
، من الصعب األثرالقٌافة أو تتبع  طبٌعة العصر الحالً ، وعلى سبٌل المثال وسٌلة
عهد رسول هللا صلى هللا علٌه  حالٌا إثبات هذه الوسٌلة مثلما كان فً السابق فً

الوسابل العلمٌة هذه  واإلسالم ال ٌنكر،  عنهم وسلم وفً عهد صحابته رضوان هللا
المشروعة للوصول  الحدٌثة وال ٌرفضها ألنها ال تعدو أن تكون وسٌلة من الوسابل

الرسول بالقٌافة بل البصمة الوراثٌة كما  إلى الحق وهً ال تقل عما ثبت فً عهد
 ٓ واثبت حالٌا من القٌافة أولىقلت 
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لجبحش ا عجس الرمحي ثي عجس اهلل املرضىة ضبزضب : رأٌ الشُد السكزىر
 الشرعٍ وعضى هُئخ الزسرَص جببهعخ اإلهبم حموس ثي ضعىز اإلضالهُخ 

اعتبار للحمض النووي شرعا فً قضٌة إثبات األنساب ، وقال إن  قال أنه ال
 لرابطة العالم اإلسالمً سبق وأن أصدر قرارا باإلجماع المجمع الفقهً التابع

ٌه ال إلثبات األنساب أو قرٌنة لكنه ال ٌعتمد عل DNA النووي باعتبار الحمض
طرح مثل هذه القضاٌا الحساسة ألن لها مساسا  طالب بالحذر من عواقبو ، نفٌها

والمرضى ٌستخدمون هذا ذرٌعة  ، وقال إن بعض ضعاف النفوس باألعراض
وأضاف  ، المجتمع بذلك للتشكٌك فً نسل أبنابهم وارتباطهم بهم فتعم البلو  فً

 مبٌنا أن فً السنة النبوٌة ما ، األنساب وحض علٌهاأمر بحفظ  اإلسالم الشك أن
النبً صلى هللا  ، وذكر قصة أحد الصحابة والذي جاء إلى الحاالت ٌدل على هذه

وسلم  هللا علٌه علٌه وسلم مشككا فً انتساب أحد أبنابه إلٌه وقد شبه له النبً صلى
 ٓ بتناسل اإلبل حتى اقتنع رضً هللا عنه هذه الحالة

 رأٌ الشُد السكزىر أمحس احلجٍ الكرزٌ ضبثعب : 
، ولم تكن  فالبصمة الوراثٌة أسلوب حدٌث فً التعرف على شخصٌة صاحبها

 ، وربما كانت ، وهً ظنٌة ولٌست قطعٌة فً قول البعض معروفة قبل بضع سنٌن
دلٌل مقبول على قطعٌة كما ٌدعً كثٌر من الخبراء ، وهً ظنٌة كانت أو قطعٌة 

، كما لو ادعى  ند عدم وجود ما ٌنافٌها من األدلة األقو  منهاثبوت األمومة ع
 ، وال دلٌل ألي منهما على صدق دعواها أمومة طفل غٌر معروف النسب امرأتان
، وقالت البصمة الوراثٌة إنه ابن األولى  ، وال دلٌل ٌمنع من تصدٌقها فً قولها

، فإذا كان  ولى بالبصمة، جاز إلحاقه بها وقطعه عن األ ، أو الثانٌة منهما مثال
،  ، لضعفها ونزولها عن البٌنة ، لم ٌؤخذ بالبصمة هنالك دلٌل ٌمنع من ذلك كالبٌنة

، ألن البصمة الوراثٌة كل مال  أما األبوة فال تصلح البصمة الوراثٌة دلٌال علٌها
ا أم - كما تقدم -، فثبت بها  ، وهً كافٌة فً ثبوت األمومة فٌها أنها تثبت الجزبٌة

، وربما  ، ألن الزنا ال ٌثبت به نسب شرعا األبوة فال تكفً الجزبٌة فً ثبوتها
، ولكنها دلٌل معتبر فً نفً  ، فال تثبت األبوة بها لذلك كانت الجزبٌة سببها الزنا

، فثبت بالبصمة  ، فإذا ادعى رجل أبوة طفل مجهول النسب األبوة عن طفل
هذا إذا ،  ، وقطع نسبه عنه بالبصمة ببنوته له، ألغً إقراره  الوراثٌة أنه لٌس منه

، وعدل  ، بأن كانت على ٌد خبٌر متمرس بها استوفت البصمة الوراثٌة شروطها
، ولكن  ، ال ألنها ال تصلح لذلك ، وإال لم ٌعتد بها أصال لم ٌجرب علٌه الكذب

على  وعلٌه فالبصمة الوراثٌة المستكملة لشروطها تصلح دلٌال،  النعدام شروطها
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، وتصلح لنفً األبوة ال إلثباتها عند  ، إذا لم ٌوجد مانع من ذلك األمومة مطلقا
 ٓ انعدام األدلة المعارضة

 عضى هُئخ كجبر العلوبء ضعس ثي ًبصر الشضرٌ  صبهٌب : رأٌ الشُد السكزىر
فً ٌر  عدم جواز استخدام فحص الحمض النووي العتماد الفحوصات الجٌنٌة 

 ٓ ولٌست قطعٌه وقال بمنعها ةنٌقال أنها ظ، و نساب البعٌدةتحقق الجماعً لأل

  عور السَت وكُل األزهرربضعب : رأٌ الشُد 
مض النووي إذا ٌة بإلزام األب بإجراء تحلٌل الحأكد الشٌخ اتفاقه مع الفتو  القاض

، واصفا تلك الفتو  بأنها تدرأ كثٌرا من  ما أنكر نسب طفل تقول زوجته بأنه ابنه
  ٌجوز  غٌر أنه استدرك قابالً ،  ا التً ٌضٌع بسببها العدٌد من األبناءالقضاٌ

، لكن ال  فً حالة التنازع على نسب الطفل من عقد زواج dnaاللجوء لتحلٌل الـ 
؛ ألن الشرع ٌقضً بعدم نسب  ٌجوز اللجوء إلٌه فً حالة الزنا إلثبات نسب االبن

  ٓ ولد الزنا إلى أبٌه

 وس ازجسار األه ن العبم األضج  للجٌخ الفزىي ثبألزهر حمعبشرا : رأٌ الشُد 
ورأ  الوراثٌة فً إثبات نسب األبناء ،  أكد على أهمٌة االستعانة بتحلٌل البصمة

،  أن اللجوء لتحلٌل البصمة الوراثٌة ٌتفق مع الشرع الذي ٌأمر بحفظ األنساب
، وتنزع الشك  وأبٌهوٌحث دابما على األخذ بالوسابل التً تؤكد الصلة بٌن االبن 

، وٌقوم  ( على جانب طبً علمً دقٌق التحلٌل   ما دام قابما ) وأوضحفً نسبه 
الدقة ، فالمهم فً هذه المسألة هً  ، فهذا ال ٌتعارض مع الدٌن به أناس أمناء

ورفض الشٌخ الجزار دعوة البعض إلى استخدام الفابقة وعدم وقوع أي خطأ ، 
  ال ٌنبغً اللجوء إلى أي وسٌلة  ، قابالً  سب ابن الزناالبصمة الوراثٌة إلثبات ن

 ٓنسب هذا االبن ألنه مهدر الماء إلثبات 

السكزىر عجس املعطٍ ثُىهٍ عضى جموع حبزٌ عشر : رأٌ الشُد 
 الجحىس اإلضالهُخ ثبألزهر

بضرورة أن ٌتضمن تعدٌل قانون األسرة المصري األخذ بالتحلٌل فقد طالب 
شكل أساسً فً إثبات نسب األبناء ونفً تهمة الزنا أو إثباتها ب  DNA الوراثً الـ
، خاصة أن اللعان أصبح ال ٌجدي فً زمن فسدت فٌه كثٌر من الذمم  على الزوجة

واللعان ٌتمثل فً شهادات تجري ، على حد تعبٌره ،  وضعف فٌه الوازع الدٌنً
الغضب من جانب بٌن الزوجٌن مؤكدة باألٌمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وب

، وقد شرع لدرء الحد  وال ٌحلف الزوجان أٌمان اللعان إال أمام القاضً،  الزوجة
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عن الزوج إذا قذف زوجته بال شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود 
 أٌضا حماٌة وصٌانة لعرض الزوجة ، وهو عنه

السكزىر ضعس السَي هطعس هاليل أضزبش صبًٍ عشر : رأٌ الشُد 
 والسراضبد اإلضالهُخ جبهعخ الكىَذ كلُخ الشرَعخ –الفقه وأصىله 

 البصمة الوراثٌةلتحقق من نسبهم المستقر عن طرٌق توجه األفراد ل أر قال 
 ٓ تبلغ التحرٌم مكروهٌ كراهة قد

 صبحل الفىزاى عضى اإلفزبء   صبلش عشر : رأٌ الشُد السكزىر
البحث فً أنساب القبابل وهو ال  ألةمس فً(  DNA) فعل هذا ٌر  الشٌخ بأن ال ٌ

 ٓ ٌثبت األنساب 

 الشُد صبحل السهراًٍ راثع عشر : رأٌ 
الفحوصات الجٌنٌة فً  ٌر  عدم جواز استخدام فحص الحمض النووي العتماد

 ٓق الجماعً لألنساب البعٌدة تحق

  ذبهص عشر : رأٌ الشُد احملسس ضعس احلوُس
الفحوصات الجٌنٌة فً  نووي العتمادٌر  عدم جواز استخدام فحص الحمض ال

 ٓق الجماعً لألنساب البعٌدة تحق

ضبزش عشر : رأٌ الشُد ضعس ثي عجس العسَس الشىَرخ حمبضر يف 
 جبهعخ األهبم حموس ثي ضعىز اإلضالهُخ قطن الفقه ثكلُخ الشرَعخ

مجال   نواحً أخالقٌة ودالالته فً حلقة نقاش بعنوان الفحص الوراثًقال الشٌخ 
، وإن كان  معرفة التارٌخ الوراثً للرجل والمرأة حص الجٌنً هو الجٌنات الالف

  ٓ فً اختبار بعض الجٌنات لفحصها من األمور المساعدة التً ٌستعان بها

 اللجٌخ السايوخ لإلفزبء رأٌ ضبثع عشر : 
إن هٌبة الفتو  تر  أن فحص الجٌنات بٌن مدعً النسب والُمقر بذلك إذا كان 

ثبت أن فحص الجٌنات قطعً فً داللته على صحة نتٌجته بإقرار ، و سلبٌاً 
، فإنه ٌعد  المسلمٌن العدول المختصٌن فً هذا الفن من غٌر خالف واحد فٌهم

، أما إن كان ظنً الداللة على صحته أو كان فٌه  مانعاً من ثبوت النسب شرعاً 
، أما  النسب هذا فً منع، فال ٌجوز اعتماده فً النسب ،  خالف بٌن المختصٌن
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تٌجته فً ثبوت النسب فال ٌجوز االعتماد على فحص الجٌنات أصالً سواء أكانت ن
 ٓ، وهللا أعلم  قطعٌة أم ظنٌة

 السكزىر حموس أًُص األروازٌ رأٌ الشُد صبهي عشر : 
 ٌجب على القضاء أن ٌأخذ بالبصمة الوراثٌة ألمرٌن  

 ٓن تهمة األول   إثبات براءة المرأة مما ُوّجه إلٌها م
 ٓالثانً   إثبات نسبة الولد ألبٌه ، حتى ال ٌقع الولد فً مشكالت مستقبلٌة 

ٌَُعّد هذا دلٌالً ضده ولٌس له ، وٌكون  فإذا رفض الزوج القٌام بالبصمة الوراثٌة ، ف
 ٓمن حق القاضً أن ٌفعله رغًما عن الزوج 

 رأٌ السكزىر حيًُ هبشن حطي فرغلرأٌ الشُد ربضع عشر : 
فً إثبات النسب سوف  النوويباعتماد الحمض الحكم الشرعً الخروج على إن  

 ٌترتب علٌه ما ٌأتً   
  الذي جاء فً قوله صلى هللا علٌه وسلم  للحكم الشرعً   اإلسقاط الصرٌح  أوال
ٌة التً تنتظم الشرعوهو من باب األحكام  (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) 

الذي هو من   النوويلٌحل محله  الحمض  حكمالحقوق والواجبات ، وإسقاط هذا ال
ً لخدمة قبٌل الوسابل ال من قبٌل األحكام قلب لألوضاع إذ الوسابل إنما تأت

 ٓاألحكام ال لتحل محلها 
نانا ثانٌا   إزالة إحد  المعوقات الطبٌعٌة فً طرٌق الزنا بتشرٌع ٌزٌد الزانٌة اطمب
 ٓإلى اطمبنان ضمنه لها القانون العلمانً سلفا بإلغاء عقوبة الزنا المقررة شرعا 

) البٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر  الشرعٌة  ثالثا   إسقاط القاعدة النبوٌة 
بإجراء عملٌة تحلٌل الحمض  ( ، نتٌجة إرغام  منكر النسب  على تقدٌم  البٌنة

 ٓ، ٌسقط بسقوطها الهٌكل القضابً كله  ونٌة، وهً قاعدة قان النووي
الذي أسقط رابعا   الخروج الصرٌح على تشرٌع الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 ٓالنووي فً باب إثبات النسبالمعادل الموضوعً للحمض القافة شدٌدة الوضوح 
ٌة المقررة فً حال قذف أحد الزوجٌن الشرعخامسا   التحاٌل على إسقاط العقوبة 

محله أو باألحر   النووير بالزنا ، وهو اللعان ، وإحالل ما ٌسمى الحمض اآلخ
 ٓتقدٌمه علٌه 

  التفرقة بٌن متماثلٌن فً المركز القانونً   الولد المنكور نسبه فً حالة  سادسا
ادعاء الزوجٌة وإن لم تثبت الزوجٌة ببٌنة أو إقرار والولد المنكور نسبه فً حالة 

فً األول دون الثانً وكالهما فً راء التحلٌل و إقرار وذلك بإجالزنا الثابت ببٌنة أ
 ٓوقوع نكران النسب علٌه سواء 
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  التفرقة بٌن مثماثلٌن فً المركز القانونً   فً زواج لم ٌثبت ، وزنا قد  سابعا
ثبت وذلك بإجراء التحلٌل فً األول دون الثانً ، وكالهما فً وقوع تهمة الزنا 

  ٓعلٌه سواء 
  ٓ وخامساٌة بناء على أوال وثانٌا وثالثا ورابعا   التعرض للدفع بعدم الدستور ثامنا
  فوات الغرض المقصود من إثبات نسب الولد برفع شأنه اجتماعٌا ، إذ بهذا  تاسعا

اإلجراء ٌقع التشهٌر بأحد الوالدٌن أوكلٌهما ، و من ثم إثبات الرذٌلة قضابٌا 
  ٓوع من ٌهمهم األمر فً األسرة وإذاعتها اجتماعٌا ، بالنسبة لمجم

إلثبات النسب وهذه  النووي  ستنشأ بمرور األٌام عادة فحص الحمض  عاشرا
نتٌجة خطٌرة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والمجتمع جمٌعا ، وقد ٌسعى إلٌها فً 

 الخصومات الرجل ، كما قد تسعى إلٌها المرأة ، وقد ٌنتج عنها   
نه من ماء للزانً من امرأة متزوجة إذا أثبت التحلٌل أ إلحاق نسب ولد الزنا -ا

 ٓالزانً 
 ت التحلٌل أنه لٌس من ماء الزوجنفً النسب عن ولد من امرأة متزوجة إذا أثب -ب
فتح باب واسع للفجور بمساندة المرأة الزانٌة فً إلحاق ولٌدها بمن حصلت  -ج 

 ٓمواقعته إٌاها 
صنات عندما ٌتعرضن لدعاو  إنكار نسب فتح قٌعان جهنم تحت أقدام المح –د 

وهً جع علٌها تقنٌن االحتكام إلى هذا الحمض موالٌدهن وهً الدعاو  التً ٌش
دعاو  ٌتوقع رفعها والتالعب فٌها من أصحاب المصلحة سواء من الزوج أو من 
الورثة وال ٌفٌد فً هذا الصدد ما ٌقال من فرض عقوبة على منكر النسب إذا أثبته 

، أو مدعً النسب إذا لم ٌثبته التحلٌل   إذ ٌكون له أن ٌتعلل بالشبهات  التحلٌل
 ٓوالشكوك والشواهد والقرابن وماذا تفٌد العقوبة بعد أن تلوثت سمعة المرأة 

النووي   فساد االستدالل بأن ما تناولته الفتو  فً االحتكام للحمض  حادي عاشر
قبل صدورها ، ألنه إن صح ذلك ال ٌنسحب بأثر رجعً على الوقابع التً حدثت 

بصدور القانون ، فإنه ال ٌصح فً  حكمفً القانون الوضعً الذي ٌنشأ فٌه ال
ً لمجتمع استقر فٌه اإلسالم قرونا قبل حكم الشرعٌة الكاشفة عن الالشرعالفتو  

االستدالل على ذلك بقوله تعالى ) عفا هللا عما سلف ( صدور الفتو  كما ال ٌصح 
 ًٓ عفو هللا ال فً عفو الدولة أو المجتمع ألنه ٌدخل ف
، وذلك نتٌجة وضعه بٌد منظومة  النووي  فساد االدعاء بٌقٌنٌة التحلٌل  ثانً عشر

مٌن متنوعة من العاملٌن فً المعامل والمحاكم بالضرورة وهم بشر غٌر معصو
من إمكانٌة االبتزاز والرشوة والتلفٌق ناهٌك عما وضع فً ٌد بعضهم خصوصا 

وشأن الفتو  كما هو له من شدٌد الحساسٌة واإلغراء ،  مجال إثبات النسب بما فً
معروف مراعاة مقتضى الحال فً مناخ اجتماعً أصبح فٌه المال رفٌع الشأن ، 

وال عاصم من ذلك كله ورابحة الفساد تزكم األنوف  وخراب الذمم واسع النفوذ ،
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الولد للفراش ) التعاقد ( ومن أسقط فً موضوعنا   بغٌر العمل بالقاعدة النبوٌة   
 ٓحكما بالحرمان  التعاقد فله الحجر   فعال بالرجم ، أو 

ثالث عشر   خطأ وصف العلم التجرٌبً بالٌقٌنٌة بعد أن تعر  منها تماما نتٌجة 
 ٓللتقدم العلمً المعاصر 

 ثبلقبهرح  كلُخ زار العلىم -رفعذ فىزٌ العشروى :رأٌ السكزىر 
 الهٌاج اإلعالمً وإجهاد العلماء وشغلهم بقضاٌا هً من فرز غٌر حالةٌحذر من 

 ، واعتبر أن إثارة مثل هذه األمور أخالقً ونتٌجة طبٌعٌة لضعف الوازع الدٌنً
، هو لون من ألوان  غٌر منضبط باآلداب الشرعٌة  فضابحً إعالمٌاً بشكل 
عن جذور المشكل ، وشّدد على ضرورة البحث  فً المجتمع المسلم إشاعة الفاحشة

  ٌجب البحث  ، قابالً  أو غٌرها البصمة الوراثٌة طرٌق قبل البحث عن حلها عن
 ٓ ، وأن نعمل على غرسها وتأكٌده والتربوٌة فً مجتمعاتنا عن البصمة األخالقٌة

 رأٌ الشُد السكزىر عور ثي حموس الطجُل إهبم احلرم والعشروى :  بزٌاحل
 أوال : البصمة واللعان 

صة أنه ال ٌجوز االكتفاء بالبصمة الوراثٌة عن اللعان علً اعتبار أن فالخال
نتابجها عند ذوي االختصاص بها قطعٌة أو قرٌبة من القطعٌة ، وذلك ألن الحكم 
الشرعً ال ٌجوز إبطاله وترك العمل به إال بدلٌل نصً وهو غٌر ممكن ، غٌر أن 

الحدٌة المتطورة وإجراء  الحاكم الشرعً ٌجدر به أن ٌستفٌد من هذه التقنٌة
الفحوصات المخبرٌة للبصمة الوراثٌة لالستعانة بها كقرٌنة من القرابن التً 
ٌستعان بها علً التحقق من صحة دعو  الزوج أو عدمها ، بغرض الحٌلولة دون 
وقوع اللعان قدر المستطاع لحض الشارع علً درء ذلك ومنعه ، وتشوفه التصال 

 ٓلزوجٌة األنساب وبقاء الحٌاة ا

 ثانيا : ثبوت النسب بالبصمة 
نظراً لتشوف الشارع إلً ثبوت النسب وإلحاقه بأدنى سبب فإن األخذ بالبصمة 
الوراثٌة فً مجال إثبات النسب فً الحاالت التً ٌجوز فٌها الحكم بثبوت النسب 
بناء علً قول القافة ، أمر ظاهر الصحة والجواز وذلك ألنه إذا جاز الحكم بثبوت 

لنسب بناء علً قول القافة ، الستنادها علً عالمات ظاهرة ، أو خفٌة مبنٌة علً ا
الفراسة والمعرفة والخبرة فً إدراك الشبه الحاصل بٌن اآلباء واألبناء فإن األخذ 
بنتابج الفحص بالبصمة الوراثٌة ، والحكم بثبوت النسب بناء علً قول خبراء 

مساوٌاً للحكم بقول القافة إن لم تكن البصمة البصمة الوراثٌة أقل أحواله أن ٌكون 
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أولً باألخذ بها ، والحكم بمقتضً نتابجها من باب قٌاس األولً ، ألن البصمة 
الوراثٌة ٌعتمد فٌها علً أدلة خفٌة محسوسة من خالل الفحوصات المخبرٌة ، التً 

لنسبٌة بٌن علم بالتجارب العلمٌة صحة نتابجها الدالة علً وجود الشبه ، والعالقة ا
أثنٌن أو نفٌه عنهما كما قال أحد األطباء المختصٌن ) أن كل ما ٌمكن أن تفعله 
القافة ٌمكن للبصمة الوراثٌة أن تقوم به ، وبدقة متناهٌة ، ومما ال شك فٌه أن 
البصمة الوراثٌة فٌها من زٌادة العلم والحذق واكتشاف المورثات الجٌنٌة الدالة 

ا ال ٌوجد مثله فً القافة ومع ذلك فإن ) القٌاس وأصول علً العالقة النسبٌة م
الشرٌعة تشهد للقافة ، ألن القول بها حكم ٌستند إلً درك أمور خفٌة وظاهرة 

ٌم المقوم ( ، وألن قول توجب للنفس سكوناً ، فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقو
قول حكم بظن غالب ، ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كالقابف ) 

المقومٌن ( فكذلك الحال بالنسبة للبصمة الوراثٌة لما فٌها من زٌادة العلم والمعرفة 
الحسٌة بوجود الشبه ، والعالقة النسبٌة ما ال ٌوجد مثله فً القافة ، إما ٌحمل علً 
الحكم لمشروعٌة األخذ بها فً مجال إثبات النسب فً الحاالت التً ٌجوز فٌها 

افة ، قٌاساً علٌها ، وألن األصل فً األشٌاء غٌر العبادات الحكم بناء علً قول الق
اإلذن واإلباحة ، وأخذاً من أدلة الشرع العامة ، وقواعده الكلٌة فً تحقٌق المصالح 
، ودرء المفاسد لما فً األخذ بالبصمة الوراثٌة فً مجال إثبات النسب من تحقٌق 

راثٌة ، واالستدالل بها علً لمصالح ظاهرة ، ودرء المفاسد قصٌرة ، فالبصمة الو
إثبات النسب ٌمكن أن ٌقال بأنها نوع من علم القٌافة ، وقد تمٌزت بالبحث فً 
خفاٌا وأسرار النمط الوراثً للحامض النووي بدقة كبٌرة ، وعمق ومهارة علمٌة 
بالغة ، مما ٌجعلها تأخذ حكم القٌافة فً هذا المجال من باب أولً فٌثبت بالبصمة 

القٌافة مع وجوب توفر الشروط والضوابط التً وضعها الفقهاء فً القافة ما ٌثبت ب
عند إرادة الحكم بإثبات النسب عن طرٌق البصمة الوراثٌة ، وبناء علً ذلك فإنه 
ٌمكن األخذ بالبصمة الوراثٌة فً مجال إثبات النسب فً الحاالت التالٌة   حاالت 

ع التً ذكرها الفقهاء ، سواء التنازع علً مجهول النسب بمختلف صور التناز
أكان التنازع علً مجهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساوٌها ، أو كان بسبب 
اشترك فً وطء شبهه ونحوه ، وحاالت االشتباه فً الموالٌد فً المستشفٌات 

وكذا االشتباه فً أطفال األنابٌب ، عاٌة الموالٌد واألطفال ونحوها ، ومراكز ر
ث والكوارث وتعذر معرفة ألطفال واختالطهم ، بسبب الحوادوحاالت ضٌاع ا

هوٌتها بسبب الحروب ، أو  وكذا عند وجود جثث لم ٌمكن التعرف علًأهلٌهم ، 
 ٓغٌرها 
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 ًصر فرَس واصل هفزٍ هصر األضج  السكزىروالعشروى : رأٌ  ًٍالضب
لمانع ، السبب والشرط وا  :إن البصمة الشخصٌة لإلنسان تدور بٌن ثالثة أشٌاء 

حالة ثبوت النسب  فتكون سبباً إذا رّتب الشارع الحكم على دلٌل حسً ، كما فً
فً ثبوته فً  بٌن المتنازعٌن فً وطء الشبهة مثالً ؛ إذ اعتبر اإلسالم الشبه سبباً 

 هذه الحالة وأمثالها ، وتكون البصمة الوراثٌة شرطاً فً كل ما وضع الشارع
ل ، كما فً حالة ثبوت النسب بالفراش وكون لقبوله شرط موافقة الحس والعق

مبنٌاً  الحلم ، وٌر  أن البصمة الوراثٌة تمثل دلٌالً حسٌاً علمٌاً قطعٌاً  الزوج لم ٌبلغ
على التحلٌل والمشاهدة ، وأنها تساهم بقوة فً إظهار الحقٌقة ؛ فهً بحكم األصل 

العدل ؛ وقد  مةمباحة شرعاً لتحقق المنفعة عن طرٌقها فً إقرار الحقوق وإقا
 تم األخذ بـ وضع ضوابط احتٌاطٌة كضمان للوصول إلى الهدف الذي من أجله

(DNA)؛ ومن هذه الضوابط:  

 ٓ شٌوعها وانتشار العمل بها  -ٔ
  ٓأكبر معدل للٌقٌنٌة فً إجراء التحالٌل الخاصة بها تحقٌق  -ٕ
ٌُقبل األخذ بالكشف العلم القبول العام بها من أهل  -ٖ ً فً االختصاص ؛ فال 

ٌُشترط للعمل بها مرحلة التجرٌب   ٓأن تعبر مرحلة الثبوت والتطبٌق ، وإنما 
الخاصة بالبصمة الوراثٌة  أن ٌكون القابمون على إجراء الفحوص والتحالٌل -ٗ

  ٓعدوالً ثقة أمناء

 تقديى انهعاٌ عهى انبصًت انىراثيت
 رأي المجمع الفقهً اإلسالمً 

ى من ال نبً بعده ، أما بعد   فان مجلس الفقه الحمد هلل وحده والصالة والسالم عل
-ٕٔاإلسالمً فً دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فً المدة من 

م ، وبعد النظر إلى التعرٌف ٕٕٓٓ/ٔ/ٓٔ-٘هــ    الذي ٌوافقه ٕٕٗٔ/ٓٔ/ٕٙ
الذي سبق للمجمع اعتماده فً دورته الخامسة عشرة ونصه   ) البصمة الوراثٌة 

نسبة إلى الجٌنات ، أي المورثات التً تدل على هوٌة كل  -نٌة الجٌنٌة هً الب
إنسان بعٌنه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمٌة إنها من الناحٌة العلمٌة وسٌلة 
تمتاز بالدقة ، لتسهٌل مهمة الطب الشرعً ، وٌمكن أخذها من أي خلٌة ) بشرٌة  

ره ( ، وبعد االطالع على ما اشتمل من الدم أو اللعاب أو المنً أو البول أو غٌ
علٌه تقرٌر اللجنة التً كلفها المجمع فً الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خالل 
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إجراء دراسة مٌدانٌة مستـفٌضة للبصمة الوراثٌة ، واالطالع على البحوث التً 
قدمت الموضوع من الفقهاء واألطباء والخبراء ، واالستماع إلى المناقشات التً 

ت حوله ، تبٌن من ذلك كله أن نتابج البصمة الوراثٌة تكاد تكون قطعٌة فً دار
إثبات نسبة األوالد إلى الوالدٌن أو نفٌهم عنهما ، وفً إسناد العٌنة ) من الدم أو 
المنً أو اللعاب ( التً توجد فً مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهً أقو  بكثٌر 

نسب بوجود الشبه الجسمانً بٌن األصل من القٌافة العادٌة ) التً هً إثبات ال
والفرع ( ، وإن الخطأ فً البصمة الوراثٌة لٌس وارداً من حٌث هً ، وإنما الخطأ 

 على ما سبق قرر ما ٌلً   ل التلوث ونحو ذلك ، وبناءً فً الجهد البشري أو عوام
ثالثا   ال ٌجوز شرعا االعتماد على البصمة الوراثٌة فً نفً النسب وال ٌجوز 

الشٌخ الدكتور عمر بن محمد السبٌل  ىروٌ، تقدٌمها على اللعان بسورة النور 
أنه ال ٌجوز االكتفاء بالبصمة الوراثٌة عن اللعان علً اعتبار أن : إمام الحرم 

نتابجها عند ذوي االختصاص بها قطعٌة أو قرٌبة من القطعٌة ، وذلك ألن الحكم 
 بدلٌل نصً وهو غٌر ممكن ، غٌر أن الشرعً ال ٌجوز إبطاله وترك العمل به إال

الحاكم الشرعً ٌجدر به أن ٌستفٌد من هذه التقنٌة الحدٌة المتطورة وإجراء 
الفحوصات المخبرٌة للبصمة الوراثٌة لالستعانة بها كقرٌنة من القرابن التً 
ٌستعان بها علً التحقق من صحة دعو  الزوج أو عدمها ، بغرض الحٌلولة دون 

قدر المستطاع لحض الشارع علً درء ذلك ومنعه ، وتشوفه التصال وقوع اللعان 
جامعة اإلمام )  –قال الدكتور بندر السوٌلم و، األنساب وبقاء الحٌاة الزوجٌة 

 بتصرف ( : 
 ٓال تقدم البصمة الوراثٌة  على اللعان  القول األول :

 ٌٓكتفى بالبصمة عن اللعان  البثانً :القول 
 ٓال ٌنفى نسبه باللعان إذا ثبت نسبه بالبصمة ولو العن  الطفل البثالث :القول 
 البصمة إذا ثبت ٌقٌنا نفً الولد ال وجه إلجراء اللعان إذا ثبت ٌقٌنا ب الرابع :القول 

 ستخداو انبصًت انىراثيت يف اجملال اجلنائي ا
حٌث أن البصمة الوراثٌة قال الشٌخ الدكتور عمر بن محمد السبٌل إمام الحرم : 

علً هوٌة كل إنسان بعٌنه ، وأنها أفضل وسٌلة علمٌة لتحقق من الشخصٌة ،  تدل
ومعرفة الصفات الوراثٌة الممٌزة للشخص عن غٌره عن طرٌق األخذ من أي 
خلٌة من خالٌا جسم اإلنسان   من الدم أو اللعاب ، أو المنً ، أو البول ، أو غٌر 

علً مرتكبً الجرابم ، ومعرفة ذلك واالستدالل من خالل نتٌجة البصمة الوراثٌة 
الجناة عند االشتباه ، سواء كانت جرٌمة زنا أو قتل أو اعتداء علً ما دون النفس 
، أو سرقة أو حرابة ، أو قضٌة اختطاف ، أو انتحال لشخصٌات اآلخرٌن ، أو 
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غٌر ذلك من أنواع الجرابم والجناٌات علً النفس ، أو العرض أو المال  ، فإنه 
مختصون ٌمكن االستدالل عن طرٌق البصمة الوراثٌة علً مرتكب كما ٌري ال

الجرٌمة والتعرف علً الجانً الحقٌقً من بٌن المتهمٌن من خالل أخذ ما ٌسقط 
من جسم الجانً الحقٌقً من بٌن المتهمٌن من خالل أخذ ما ٌسقط من جسم الجانً 

لً تلك العٌنات فً محل الجرٌمة وما حوله ، وإجراء تحالٌل البصمة الوراثٌة ع
المأخوذة ، ومطابقتها علً البصمات الوراثٌة للمهتمٌن بعد إجراء الفحوصات 
المخبرٌة علً بصماتهم الوراثٌة ، فعند تطابق البصمة الوراثٌة للعٌنة المأخوذة من 
محل الجرٌمة ، مع نتٌجة البصمة الوراثٌة ألحد المتهمٌن ، فإنه ٌكاد ٌجزم بأنه 

غٌره من المتهمٌن ، فً حالة كون الجانً واحداً ، وقد ٌتعدد مرتكب الجرٌمة دون 
الجناة وٌعرف ذلك من خالل تعدد العٌنات الموجودة فً مسرح الجرٌمة ، وٌتم 
التعرف علٌهم من بٌن المتهمٌن من خالل مطابقة البصمات الوراثٌة لهم مع 

ٌجة فً بصمات العٌنات الموجودة فً محل الجرٌمة ، وٌري المختصون أن النت
هذه الحاالت قطعٌة أو شبه قطعٌة وال سٌما عند تكرار التجارب ، ودقة المعامل 
المخبرٌة ، ومهارة خبراء البصمة الوراثٌة ، فالنتابج مع توفر هذه الضمانات قد 
تكون قطعٌة أو شبه قطعٌة الداللة علً أن المتهم كان موجوداً فً محل الجرٌمة . 

عل حقٌقة ، ٌقول أحد األطباء   ) لقد ثبت أن استعمال لكنها ظنٌة فً كونه هو الفا
األسلوب العلمً الحدٌث بأعداد كثٌرة من الصفات الوراثٌة كدالالت للبصمة 
الوراثٌة ٌسهل اتخاذ القرار باإلثبات أو النفً لألبوة والنسب والقرابة باإلضافة إلً 

السارق ، أو الزانً مختلف القضاٌا الجنابٌة مثل   التعرف علً وجود القاتل أو 
من عقب السٌجارة ، حٌث أن وجود أثر اللعاب أو وجود بقاٌا من بشرة الجانً أو 
شعرة من جسمه أو من مسحات من المنً مأخوذة من جسد المرآة تشكل مادة 
خصبة الكتشاف صاحب البصمة الوراثٌة من هذه األجزاء ، ونسب النجاح فً 

ألنه فً حالة الشك ٌتم زٌادة عدد  الوصول إلً القرار الصحٌح مطمبنة ،
األحماض األمٌنٌة ، ومن ثم زٌادة عدد الصفات الوراثٌة ( ، وبناء علً ما ذكر 
عن حقٌقة البصمة الوراثٌة ، فإن استخدامها فً الوصول إلً معرفة الجانً ، 
واالستدالل بها كقرٌنة من القرابن المعٌنة علً اكتشاف المجرمٌن ، وإٌقاع 

لمشروعة علٌهم فً غٌر الحدود والقصاص ، أمر ظاهر الصحة العقوبات ا
والجواز ، لداللة األدلة الشرعٌة الكثٌرة من الكتاب والسنة علً األخذ بالقرابن ، 
والحكم بموجبها ومشروعٌة استعمال الوسابل المتنوعة الستخراج الحق ومعرفته 

ثٌة فً المجال الجنابً كما سٌأتً تفصٌل ذلك ، والقول بجواز األخذ بالبصمة الورا
فً غٌر قضاٌا الحدود والقصاص هو ما ذهب إلٌه الفقهاء فً المجامع والندوات 
العلمٌة الشرعٌة التً تم بحث هذه المسألة فٌها ، ولم أقف علً خالف ألحد فً 
حكم هذه المسألة ، حتى فً البحوث المفردة لبعض الفقهاء ، فقد جاء فً مشروع 
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برابطة العالم اإلسالمً ما نصه ) إن مجلس المجمع الفقهً قرار المجمع الفقهً 
( المنعقد فً مكة المكرمة التً ٘ٔاإلسالمً لرابطة العالم اإلسالمً فً دورته )

م وقد نظر فً موضوع  559ٔ/ٓٔ/ٖٔهـ الموافق  5ٔٗٔ/5/7بدأت ٌوم السبت 
قرر المجلس البصمة الوراثٌة ومجاالت االستفادة منها وبعد التدارس والمناقشات 

 ما ٌلً   
 أوالً   البصمة الوراثٌة بمثابة دلٌل ٌمكن االعتماد علٌها فً المجاالت التالٌة   

فً إثبات الجرابم التً ال ٌترتب علٌها حد شرعً ... الخ ( ، وجاء فً توصٌة 
الندوة الفقهٌة حول الوراثة والهندسة الوراثٌة ما نصه ) البصمة الوراثٌة من 

مٌة وسٌلة ال تكاد تخطا فً التحقق من الو الدٌة البٌولوجٌة ، والتحقق الناحٌة العل
من الشخصٌة ، وال سٌما فً مجال الطب الشرعً ، وهً ترقً إلً مستوي 
القرابن القوٌة التً ٌأخذ بها أكثر الفقهاء فً غٌر قضاٌا الحدود الشرعٌة ، وإنما 

قرابن التً ٌتدل بها علً قٌل بمشروعٌة األخذ بالبصمة الوراثٌة كقرٌنة من ال
المتهم فً قضاٌا الجرابم المختلفة ، ولكن ال ٌثبت بموجبها حد وال قصاص ، 

 ألمرٌن   
األول   فألن الحد والقصاص ال ٌثبت إال بشهادة أو إقرار ، دون غٌرهما من 

 ٓوسابل اإلثبات عند كثٌر من الفقهاء 
ٌُدرءان بأنً الثانً   فألن الشارع ٌتشوف إلً درء الحد والقصا ص ، ألنهما ال 

 ٓشبه أو احتمال 
والشبه فً البصمة الوراثٌة ظاهرة ، ألنها إنما تثبت بٌقٌن هوٌة صاحب األثر فً 
محل الجرٌمة ، أو ما حوله ، لكنها مع ذلك تظل ظنٌة عند تعدد أصحاب البصمات 

بعد علً الشًء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً فً مكان الجرٌمة قبل أو 
 ٓوقوعها ، أو غٌر ذلك من أوجه الظن المحتملة 

 يسائم ال جيىز إثباث اننسب فيها بانبصًت انىراثيت 
نص بعض الفقهاء علً  قال الشٌخ الدكتور عمر بن محمد السبٌل إمام الحرم :

مسابل ال مجال للقٌافة فً إثبات النسب بها ، وبالتالً فإنه ال مجال للبصمة 
 النسب بها ومن هذه المسابل ما ٌأتً   الوراثٌة فً إثبات 

، وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب  األولً : إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب
فإنه ٌلتحق به ، لإلجماع علً ثبوت النسب وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه 
ٌلتحق به ، لإلجماع علً ثبوت النسب بمجرد اإلستلحاق مع اإلمكان ، فال ٌجوز 

 ة علً القافة لعدم المنازع فكذا البصمة الوراثٌة كالقافة فً الحكم هنا عندبذ عرض
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، وال البثانٌة : إقرار بعض اإلخوة بأخوة النسب ال ٌكون حجة علً باقً اإلخوة 
ٌثبت به نسب ، وإنما تقتصر آثاره علً المقر فً خصوص نصٌبه من المٌراث ، 

 ٓللقٌافة فٌها وال ٌعتد بالبصمة الوراثٌة هنا ، ألنه ال مجال 
، ثم أقام  البثالبثة : إلحاق مجهول النسب بأحد المدعٌٌن بناء علً قول القافة

اآلخر بٌنة علً أنه ولده فإنه ٌحكم له به ، وٌسقط قول القافة ، ألنه بدل علً البٌنة 
، فٌسقط بوجودها ، ألنها األصل كالتٌمم مع الماء فهكذا البصمة الوراثٌة فً الحكم 

 ٓهنا 

 خبري انبصًت انىراثيت شروط
اشترط الفقهاء فً القابف  قال الشٌخ الدكتور عمر بن محمد السبٌل إمام الحرم :

شروطاً البد من تحققها كً ٌقبل قوله ، وٌحكم بثبوت النسب بناء علٌه ، وذلك ألن 
قول القابف إما خبر ، أو شهادة ، وكالهما البد فٌه من األهلٌة لذلك ، حتى ٌقبل 

ٌحكم بثبوت النسب بناء علٌه ، وخبٌر البصمة الوراثٌة كالقابف فٌما قوله ، و
 ٌشترط فٌه من الشروط ومجمل ما ذكره الفقهاء من شروط فً القابف أن ٌكون   

 مسلماً   -ٔ
 عدالً   -ٕ
 ذكراً   -ٖ
 حراً   -ٗ
 مكلفاً   -٘
 سمٌعاً   -ٙ
 بصٌراً   -7
 ناطقاً   -9
 ٓمعروفاً بالقٌافة مجرباً فً اإلصابة   -5
 ٓمدلج أن ٌكون من بنً  -ٓٔ
أن ال ٌجر لنفسه بذلك نفعاً ، أو ٌدفع ضرراً فال ٌقبل قوله ألصوله  -ٔٔ

وفروعه ، وال ٌقبل علً من بٌنه وبٌنه عداوة ، لبال ٌحمله الهو  نحو أي 
 ٓمنهما فٌجر له نفعاً ، أو ٌوقع به ضرراً 

 ٓأن ٌشهد بإثبات النسب قابفان فأكثر  -ٕٔ
قابف كً ٌقبل قوله ، وٌحكم بثبوت فهذا مجمل ما اشترط الفقهاء من شروط فً ال

النسب بناء علٌه ، وعلً خالف بٌنهم فً كثٌر من هذه الشروط ، غٌر أنً أود هنا 



 ٕ7 

أن أبدي رأًٌ فً بعض هذه الشروط لما رأي من فرق بٌن القابف وخبٌر البصمة 
 نحو اعتبار هذه الشروط فٌه أم ال ، ومن هذه الشروط ما ٌأتً  

ا الشرط إنما ٌكون فً حالة إثبات النسب لمسلم ، أما اشتراط اإلسالم   وهذ  -ٔ
فً حالة إثبات النسب لكافر ، فإن قول الكافر ٌقبل فً حق كافر آخر عند 

 ٓبعض أهل العلم ، كما فً الشهادة 
اشتراط الحرٌة   وهذا الشرط مع ضعف القول به فً حق القابف ، فإنه ال   -ٕ

ٌة أٌضاً ال سٌما وأنه ال ٌوجد ٌحتاج إلً اشتراطه فً خبٌر البصمة الوراث
 ٓرق فً هذا الزمان 

اشتراط كون القابف من بنً مدلج   وقد قال باشتراط هذا الشرط بعض   -ٖ
الشافعٌة ، وهو قول ضعٌف لمخالفة ما ثبت عن الصحابة من أنهم أستقافوا 
من غٌر بنً مدلج ، ولذا فإنه ال ٌلتفت فً هذا الشرط فً خبٌر البصمة 

ه ال آثر للوراثة فً البصمة ، بخالف القٌافة فضالً عن ضعف الوراثٌة ألن
 ٓالقول به فً القٌافة 

اشتراط العدد   ذهب بعض الفقهاء إلً اشتراط العدد فً القٌافة ، بمعنً أنه   -ٗ
البد أن ٌتفق قابفان فأكثر علً إلحاق المدعً نسبه بأحد المتداعٌن ، بٌنما 

بف واحد ، وهو الراجح من حٌث ذهب آخرون إلً جواز االكتفاء بقول قا
الدلٌل ، والخالف هنا ٌنسحب تبعاً إلً البصمة الوراثٌة ولذا ذهب بعض 
الفقهاء المعاصرٌن إلً اشتراط التعدد فً خبراء البصمة الوراثٌة احتٌاطا 
للنسب بٌنما ذهب آخرون إلً جواز االكتفاء بقول خبٌر واحد ، والذي أراه 

الشرعً ، فعلٌه أن ٌجتهد فً اختٌار ما ٌراه أن األمر راجع إلً الحاكم 
راجحاً كسابر المسابل الخالفٌة ومحققاً للمصلحة ، ألنه قد ٌري من قرابن 
األحوال فً قضٌة من القضاٌا من صدق وأمانة وكفاءة عالٌة وخبرة ودقة 
متناهٌة فً خبٌر البصمة الوراثٌة ما ٌحمله علً االكتفاء بقوله ، بٌنما قد 

ً قضٌة أخري من الشكوك ما ٌدعوه إلً التثبت واالحتٌاط ، ٌظهر له ف
 ٓفٌحتاج إلً قول خبٌر آخر 

اشتراط المعرفة واإلصابة بالتجربة   أشترط الفقهاء فً القابف أن ٌكون   -٘
معروفاً بالقٌافة ، مشهوراً باإلصابة ، فإن لم تعرف إصابته فإنه ٌجرب فً 

جربته واختبار إصابته ، ونظٌر حال الحاجة إلٌه ، وقد ذكروا عدة طرق لت
ذلك فً خبراء البصمة الوراثٌة   أن ٌعطً الخبٌر عٌنات من خالٌا أشخاص 
لٌس بٌنهم نسب فإن ألحق الخبٌر بالبصمة كالً بأبٌه ونفً النسب عمن ال 

 ٓنسب بٌنهم ، علم بذلك خبرته وإصابته ، وبالتالً أمكن قبول قوله 
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 ثيتضىابط إجراء حتهيم انبصًت انىرا
من أجل ضمان صحة  قال الشٌخ الدكتور عمر بن محمد السبٌل إمام الحرم :

نتابج البصمة الوراثٌة فقد ذكر بعض الفقهاء واألطباء المختصٌن بالبصمة 
الوراثٌة ضوابط البد من تحققها كً ٌمكن األخذ بنتابج البصمة الوراثٌة وهذه 

جراء التحالٌل ، والمختبرات الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثٌة وبطرٌقة إ
 والمعامل الخاصة بالبصمة الوراثٌة وأهم هذه الضوابط ما ٌأتً   

أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثٌة تابعة للدولة أو تشرف علٌها   -ٔ
إشرافاً مباشراً ، مع توفر جمٌع الضوابط العلمٌة والمعملٌة المعتبرة محلٌاً 

 ٓوعالمٌاً فً هذا المجال 
ٌكون جمٌع القابمٌن علً العمل فً المختبرات الخاصة بتحلٌل البصمة أن   -ٕ

الوراثٌة سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثٌة أو من المساندٌن لهم فً 
أعمالهم المخبرٌة ممن توفر فٌهم أهلٌة قبول الشهادة كما فً القابف ، إضافة 

 ٓإلً معرفته وخبرته فً مجال تخصصه الدقٌق فً المختبر 
توثٌق كل خطوة من خطوات تحلٌل البصمة الوراثٌة بدءاً من نقل العٌنات   -ٖ

إلى ظهور النتابج حرصاً علً سالمة تلك العٌنات وضماناً لصحة نتابجها ، 
 ٓمع حفظ هذه الوثابق للرجوع إلٌها عند الحاجة 

عمل التحالٌل الخاصة بالبصمة بطرق متعددة ، وبعدد أكبر من األحماض   -ٗ
 ٓماناً لصحة النتابج قدر اإلمكان األمٌنٌة ، ض

فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط فً خبراء البصمة الوراثٌة وفً المعامل 
ومختبرات تحلٌل البصمة ، فإنه ال مجال للتردد فٌما ٌظهر فً مشروعٌة العمل 
بالبصمة الوراثٌة واعتبارها طرٌقاً من الطرق المعتبرة إلثبات النسب كالقٌافة إن 

 ٓأولً لم تكن 

 قاعدة انسرتانبصًت انىراثيت و
كون األخذ بالبصمة الوراثٌة ٌنافً  قال الشٌخ الدكتور محمد أنٌس األروادي :

 ن إثبات نسب ولد الزنا بتحلٌل الـ، حٌث إ فهذا أمر غٌر صحٌح،  قاعدة الستر
(DNA   )حٌث إن الستر فً نسبة الولد ألبٌه ولٌس فً عدم  ٌطبق قاعدة الستر ،

، فعدم النسبة ألبٌه سٌؤدي إلى أن الولد سٌظل معروًفا بأنه لٌس من أب  هنسبت
شرعً وتعٌر بهما أسرتهما بل إن نسبة ولد الزنا ألمه هو فضح دابم وضرورة 
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الدكتور عبد المعطً بٌومً عضو مجمع البحوث ف،  أكبر تتطلب إثبات الولد ألبٌه
ا كان قول الجمهور إن ماء الزنا إنه فً جانب الزانً إذ   اإلسالمٌة ٌؤكد قابالً 

، فإننً أر  األخذ ببعض المحققٌن منهم الحسن وابن سٌرٌن وعروة واإلمام  هدر
،  ، والحد ال ٌقام إال ببٌنة ، حٌث كانوا ٌرون إذا أقٌم الحد ثبت النسب أبً حنٌفة

وهً مضمونة كما قال العلماء بأكثر من (   DNA) الـفإذا كانت البٌنة تثبت 
، ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل  % فال نتجاهل كالم هؤالء المحققٌن٘,55

، وحٌث تكون المصلحة  لمصالح المسلمٌن وما قام الشرع إال لتحقٌق هذه المصالح
ألف قضٌة نسب ضاعت  أربع عشر، خاصة أن لدٌنا فً مصر  فثّم شرع هللا
وال بد من التأكٌد على أن ،  أن تحل (   DNA) الـ، وٌمكن بتحلٌل  وثابق الزواج

القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثٌة خاصة لولد الزنا سٌؤدي إلى التقلٌل من 
، فإذا عرف الزانً أنه سٌتحمل نتٌجة جرٌمته فسٌفكر ألف مرة فً أن  الزنا

، (   DNA) الـٌرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سٌعمل فٌه تحلٌل 
تقدم على ا حملت حمالً من غٌر زوجها فٌنكره وٌلجأ للتحلٌل فلن أو أن المرأة إذ

ولٌس معنى أن الجمهور قالوا إن ماء الزنا هدر أن الجرٌمة وستنضبط األمور ، 
رأي الجمهور هو الصحٌح فقد ٌكون الرأي صحًٌحا فً عصر وغٌر صحٌح فً 

ر من ، وفً عصرنا هذا حٌث فقدت كثٌ ؛ نظًرا الختالف الدواعً عصر آخر
ا ٌستولون على  ًٌّ الضمابر رقابتها ورعاٌتها هلل فإن كثًٌرا من الذٌن ٌتزوجون عرف

، وال  ، فٌحكم القضاء بأنه زنا ، ثم ال ٌعترفون بأبنابهم ورقة الزواج وٌعدمونها
، فلٌس األمر اآلن كما كان فً  ؛ ألن القاضً لٌست أمامه أوراق ٌنسب الطفل

،  ، وأزواج ٌهربون وٌتركون زوجاتهم واجالماضً من ٌتزوج ثم ٌنكر الز
؛ ألن  ، ولٌس إلثبات الحد والقول بهذا التحلٌل إنما إلبثبا  النسب فً حالة الزنا

نظرة الشرع للنسب تختلف عن نظرته إلقامة الحد فالشرع ٌثبت النسب ألدنى 
، فإذا  ، أما الحد فإن الشرع ٌسقطه لوجود أي شبهة ، وهو ٌتشوف لذلك مالبسة

فإننا نثبت بهذه النسبة  (   DNA) الـ% هً نسبة صحة تحلٌل ٘,55نا نقول ك
، أما النصف  ؛ ألنه ٌثبت بأدنى قرٌنة وكانوا فً الماضً ٌثبتونه بالقٌافة النسب

ذلك ال بد أن ، ومع  فً المابة من عدم التأكد فٌعتبر الشبهة التً تسقط بها الحد
 ٓتكون هناك عقوبة تعزٌر ٌقررها القاضً 

، وفً الحدود  وهذا الكالم ٌعتمد على أنه فً الحقوق ٌجب البحث عن اإلثبات
، كما أن أبا حنٌفة قال ٌحسن أن ٌتزوج الزانً بالزانٌة  ٌجب البحث عن اإلسقاط

، والواقع أن المرأة تلجأ  وهً حامل وٌثبت النسب وٌستر على نفسه وعلٌها
ًٌّا وأخذ ما ٌثبت ذلك للقضاء إلثبات النسب لشخص تحت ادعاء أنه تزو جها عرف

، أما إذا قالت إن شخًصا زنا بها فحملت وأنجبت هذا الطفل أقٌم علٌها الحد  وهرب
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 ، وال ٌقام على الرجل لشبهة عدم صحة النصف فً المابة فً تحلٌل الـ باعترافها
(DNA   ما لم ٌعترف بذلك بعد التحلٌل )ٓ 

ٌّد الدكتور علً جمعة مفت القرضاوي فً فتو  الدكتور ٌوسف  ً مصرومؤخراً أ
، لكن علماء  رفض إثبات نسب ولد الزنا عن طرٌق تحلٌل البصمة الوراثٌة

وأوضح الدكتور علً ،  ، معتبرٌن أنه سٌقلل من جرابم الزنا باألزهر أجازوه
، أما  علماء الفقه اإلسالمً اتفقوا على إثبات النسب لألم بالمٌالد  جمعة أن 

 وقال،   بد أن ٌتم ذلك عن طرٌق الوسابل الشرعٌة ولٌس بغٌرهابالنسبة لألب فال
، وهذا ال عالقة له باستعمال تحلٌل    لذا نعتبر إثبات النسب البن الزنا غٌر سلٌم

 ٓ(   DNA) الـالبصمة الوراثٌة 

 سناــتقهيم جرائى ان
 ، زنابعض علماء األزهر أجازوا استخدام تحلٌل البصمة الوراثٌة فً إثبات ولد ال

إن  : عبد المعطً بٌومً عضو مجمع البحوث اإلسالمٌة باألزهر الدكتورفقال 
فٌه تجاهل لمصالح  أي ما ٌنتج عنه غٌر معترف به -القول بأن ماء الزنا هدر 

ألف  ٗٔولفت إلى وجود م الشرع إال لتحقٌق هذه المصالح ، ، وما قا المسلمٌن
، وٌمكن إثباتها بتحلٌل البصمة  قضٌة نسب فً مصر ضاعت فٌها وثابق الزواج

، خاصة لولد  وأكد الدكتور بٌومً أن إثبات النسب بالبصمة الوراثٌة،  الوراثٌة
؛ ألن الزانً إذا أدرك أنه سٌتحمل عاقبة  إلى التقلٌل من جرابم الزنا الزنا سٌؤدي

، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة ،  شةجرٌمته فسٌفكر ألف مرة قبل ارتكاب الفاح
، ففً  وضح أن طرٌقة إثبات الشرع للنسب تختلف عن نظرته إلقامة حد الزناوأ

 ، أما فً الحالة الثانٌة فٌسقط الحد بوجود أي شبهة.  األولى ٌتم إثباتها بأدنى دلٌل
واتفق الدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع البحوث اإلسالمٌة أٌضا على 

ت ولد الزنا ألبٌه، إال أنه ٌفرق بٌن ضرورة األخذ بتحلٌل البصمة الوراثٌة إلثبا
  إنه ٌجوز أن  وقال،  ، والمرأة غٌر المتزوجة حالة المرأة المتزوجة التً زنت

، حٌث قال بذلك مجموعة  ٌنسب ولد الزنا من المرأة غٌر المتزوجة إلى الزانً
، أما إذا كان ولد الزنا من امرأة  من كبار الفقهاء منهم ابن تٌمٌة وابن القٌم

، وٌطالب بإلحاق نسبه به  متزوجة فال ٌجوز بإجماع العلماء أن ٌدعٌه الزانً
اْلَولَُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهِر )  ، وهً قوله الشرٌف للقاعدة التً بٌنها رسول هللا 

من جهة ثانٌة رحب فقهاء وعلماء شرعٌون بفتو  الدكتور علً جمعة ( ،  اْلَحَجرُ 
إلثبات (  DNA) الـاالستعانة بتحلٌل البصمة الوراثٌة  مفتً مصر بأنه ال مانع من

، غٌر أنهم اختلفوا بخصوص اللجوء إلى تحلٌل  نسب االبن داخل إطار الزوجٌة



 ٖٔ 

البصمة الوراثٌة فً إثبات نسب ابن الزنا بٌن مؤٌد للفتو  الرافضة لذلك وغٌر 
ات الواردة وجاءت فتو  الدكتور علً جمعة بناًء على عدد من الطلب،  مؤٌد لها

، والخاصة بتعدٌل وإضافة عدد من المواد إلى قانون  المصري من البرلمان
، والتً تفٌد فً مجملها بضرورة إلزام الزوج بإجراء تحلٌل البصمة  األسرة

، وذلك بناًء على طلب من األم  فً حالة إنكاره نسب االبن(   DNA) الـالوراثٌة 
لٌل ٌعتبر ذلك قرٌنة على ثبوت نسب المدعٌة، وفً حالة رفضه الخضوع للتح

ونصت الفتو  على أنه ال مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان ،  االبن له
( عندما ٌدعً   DNA) الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولً مثال بإجراء تحلٌل

،  أحدهما أو كالهما قٌام عالقة زوجٌة بٌنهما فً ذاتها بشهود أو توثٌق أو نحوهما
؛ وهذا إلثبات نسب طفل  لك الحال فً حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بٌنهماوكذ

، وفً حالة رفض المدعً علٌه إجراء  ٌدعً أحدهما أو كالهما أنه ولد منهما
، وإن لم  التحلٌل المذكور ٌعد الرفض قرٌنة قوٌة على ثبوت نسب هذا الطفل له

لٌها فإن إثبات النسب ال ٌعنً نلتفت إلى بقاء الزوجٌة ذاتها واآلثار المترتبة ع
 ٓة استمرار قٌام الزوجٌ

 ــــت انبـــحثخالص
، ولم تكن  البصمة الوراثٌة أسلوب حدٌث فً التعرف على شخصٌة صاحبها

 ، وربما كانت ، وهً ظنٌة ولٌست قطعٌة فً قول البعض معروفة قبل بضع سنٌن
 ٓولٌست ظنٌة فً قول البعض اآلخر قطعٌة 

  لماء العصر فً مسألة الحمض النووي على قولٌن هما : أوال : اختلف ع
النافعة التً لم ٌرد عن  ٌر  أن األصل اإلباحة فً تلك األشٌاء القول األول :

الذمة و ٌقوم على  الشارع فٌها حكم ، و هذا المذهب قابم على استصحاب براءة
 ٓ مبدأ سلطان اإلرادة فً اإلسالم

و الحظر و المنع فً كل تصرف مستحدث حتى ه ٌر  أن األصل القول البثانً :
قابم على أن اإلرادة لٌس لها سلطان  ٌقوم الدلٌل على مشروعٌته ، و هذا المذهب

 ٓفً إنشاء أو إبرام ما تشتهٌه أو ما ترٌد 
 التحقٌق الجنائً بثانٌا :

االعتماد على البصمة الوراثٌة فً التحقٌق الجنابً واعتبارها  ال مانع شرعا من
 0 التً لٌس فٌها حد شرعً وال قصاص إثبات فً الجرابم وسٌلة
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 نسب ولد الزنا : بثالبثا : 
 فٌه قوالن  

 ٓال ٌثبت به نسب  --أ   
 ٓ ، أما المتزوجة فلولدها للفراش  ٌثبت به النسب لغٌر المتزوجة --ب   

 النسب القبلً  رابعا : إبثبا 
 ٌٓجوز األخذ به        - أ
 ال ٌجوز استخدام، لذا فن المحتملة ال ٌجوز األخذ به درًء للفت - ب

 ٓ البصمة الوراثٌة بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعا
 خامسا : اللعان والحمض 

 ٓال ٌقدم الحمض النووي على اللعان وال ٌلغٌه 
 سادسا : الحمض والمجال الجنائً 

ابن التً ٌجوز االعتماد علً البصمة الوراثٌة فً المجال الجنابً كقرٌنة من القر
ٌستدل بها علً معرفة الجناة وإٌقاع العقوبات المشروعة علٌهم ، ولكن فً غٌر 

 ٓقضاٌا الحدود والقصاص 
 سابعا : الحمض وصحة النسب 

ال ٌجوز استخدام البصمة الوراثٌة لغرض التأكد من صحة األنساب الثابتة ، لما قد 
جتماعٌة ، وغٌر ذلك من ٌترتب علٌه من سوء العشرة الزوجٌة وسوء العالقات اال

 ٓمفاسد كثٌرة 
 بثامنا : إبثبا  النسب الشرعً 

البصمة الوراثٌة تعتبر طرٌقاً من طرق إثبات النسب الشرعً قٌاساً أولوٌاً   -ٔ
علً القٌافة فٌؤخذ بها فً جمٌع الحاالت التً ٌجوز الحكم فٌها بالقٌافة بعد 

فً معامل الفحص توفر الشروط  والضوابط المعتبرة فً خبٌر البصمة ، و
 ٓ، وأن ٌحاط بمنتهى الحذر والحٌطة والسرٌة الوراثً 

 ٌٓقول القرضاوي ال ٌعتد بالبصمة الوراثٌة فً إثبات النسب   -ٕ
البصمة الوراثٌة بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة  ال ٌجوز استخدام -ٖ

 ٓشرعا 
 نفً النسب تاسعا : 

 فً نفً النسب الوراثٌة ال ٌجوز شرعا االعتماد على البصمة
 الحد عاشرا : 

 ال ٌثبت الحد عن طرٌق تحلٌل الحمض النووي
 حادي عشر : براءة المرأة من الزنا

إثبات براءة المرأة مما ُوّجه ألجل أن ٌأخذ بالبصمة الوراثٌة  اضًٌجب على الق
 ٓإلٌها من تهمة 
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 بثانً عشر : نسبة الولد ألبٌه
إثبات نسبة الولد ألبٌه ، حتى ٌة ألجل ٌجب على القاضً أن ٌأخذ بالبصمة الوراث

 ٓال ٌقع الولد فً مشكالت مستقبلٌة 
 مجهول النسب:  بثالث عشر

 نسب مجهول النسب البصمة الوراثٌة فً مجال إثبات ٌجوز االعتماد على 
 رابع عشر : االشتباه بٌن الموالٌد 

 فً حاالت االشتباه فً الموالٌدٌجوز االعتماد على البصمة الوراثٌة فً 
  ٓأطفال األنابٌب والمستشفٌات ، ومراكز رعاٌة األطفال ونحوها 

حاالت ضٌاع األطفال ٌجوز االعتماد على البصمة الوراثٌة فً خامس عشر :  
أهلهم ، أو  بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة، واختالطهم 

 هوٌات أسر وجود جثث لم ٌمكن التعرف على هوٌتها ، أو بقصد التحقق من 
 ٓالحروب والمفقودٌن 

 ــــراجعبعض  املــــ
 ٓمحاضرة بعنوان البصمة الوراثٌة للشٌخ الدكتور محمد أنٌس األروادي  -ٔ
جامع الدرر البهٌة ألنساب القرشٌٌن الحوت الحسٌنً كتاب الدكتور كمال   -ٕ

 ٓفً البالد الشامٌة 
 موقع أهل الحدٌث -ٖ
 موقع اللجنة الدابمة لإلفتاء -ٗ
 د  السادة األشرافموقع منت -٘
 موقع الدكتور أحمد الحجً الكردي  -ٙ
 منتد  المحامون العرب -7
البصمة الوراثٌة ومدي مشروعٌة استخدامها فً النسب والجناٌة للشٌخ عمر  -9

 بن محمد السبٌل
 منتدٌات الحقوق والعلوم القانونٌة  -5
 ثبوت النسب بٌن القواعد الشرعٌة والبصمة الوراثٌةبحث بعنوان  -ٓٔ
 أستاذ مساعد بقسم الحقوق جامعة بسكرة -وسطلة شهرزاد ألستاذة بل
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