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 *ــةـــالمقـــــــدمـــ
( حدثان ميمان في حياة البشر كفتحان عمميان DNAيعد اكتشاؼ البصمة الكراثية)

كبيران في مجاؿ الطب، كىك أحد ثمرات التطكر العممي، كعمى الرغـ مف األىمية البالغة 
 لمبصمة الكراثية في إثبات النسب، كفي مجاؿ اإلثبات الجنائي الحديث إال انيا لـ تخؿ
مف التشكيؾ في صحة النتائج المتحصمة عف طريقيا، لذا فقد أثرنا الكتابة في ىذا 
المكضكع الميـ مف خالؿ التصدم لمبحث في )حجية البصمة الكراثية في إثبات النسب 
في الشريعة اإلسالمية كالقانكف العراقي( لذا تكجب عمينا بياف أىمية المكضكع، 

 ة البحث.كمشكمتو، كالمنيجية المتبعة، كخط
 أواًل: أىمية الموضوع

النسب أقكل الدعائـ التي تقـك عمييا األسرة كيربط بيف أفرادىا برابط دائـ الصمة 
يقـك عمى أساس كحدة الدـ، كرابطة النسب ىي نسيج األسرة التي ال تنفصـ عراه، كىي 
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كلذابت نعمة عظيمة أنعميا اهلل عزَّ كجؿ عمى اإلنساف كلكالىا لتفككت أكاصر األسرة 
العالقة بينيما، كقد احتاطت الشريعة اإلسالمية في مسألة األنساب كجعمت ثبكت 
نكار  النسب عف طريؽ الفراش )الزكجية( كاإلقرار كالشيادة، إال اف تغير قيـ المجتمع كا 

ىـ جعؿ مف الضركرم االستعانة بالكسائؿ العممية الحديثة ءكاالميات البنا ءبعض اآلبا
ف ىذه الكسائؿ إثبات النسب بالبصمة الكراثية لمنتائج المذىمة التي إلثبات النسب، كم

كمف ىنا %( ََُتمخضت عنيا كتكاد تككف نسبة دقة اإلثبات بالبصمة الكراثية)
 تتجمى أىمية ىذا المكضكع .

 ثانيًا: مشكمة البحث

إف إثبات النسب بالبصمة الكراثية ىي مف الكسائؿ المستحدثة في مجاؿ الطب 
الشريعة اإلسالمية مما جعؿ ذلؾ أمر ال مفر مف  ءمحؿ اتفاؽ بيف فقيا كلـ تكف

مناقشتو كبياف حجية البصمة الكراثية في الشريعة اإلسالمية كمدل مشركعيتو ىذا مف 
 ُٗٓٗلسنة  ُٖٖجية، كمف جية أخرل فإف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ 

يذكر مف ضمنيا إثبات النسب  ( منو كلـُٓنظـ النسب بنصكص صريحة في المادة )
( مف قانكف اإلثبات أعطت الحؽ َُْبالبصمة الكراثية، فضالن عف أف المادة )

لمقاضي باالستفادة مف كسائؿ التقدـ العممي في استنباط القرائف القضائية دكف أف تحدد 
 ماىية تمؾ الكسائؿ كىنا تكمف مشكمة البحث.

 ثالثًا: منيجية البحث

لدراسة فرض اتباع المنيج التحميمي الذم عماده كصؼ إف طبيعة مكضكع ا
النصكص كما ىي دكف زيادة أك نقصاف كمف ثـ تحميميا الستنباط األحكاـ منيا، 

العراقي لغرض مزج  ءالبحث بيعده العممي تـ االستشياد بأحكاـ القضا ءكلغرض اعطا
غنا  ظرم.لمبحث كعدـ جعمو قاصران عمى الجانب الن ءن النظرية بالتطبيؽ كا 

 رابعًا: خطة البحث

 ـ تناكلو كفؽ خطة تككنت مف مقدمة كمبحثيفلغرض اإلحاطة بمكضكع البحث ت
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 ثـ اتبعناىما بخاتمة حكت أىـ النتائج كالتكصيات ككما يأتي:
 المقدمة:

المبحث األكؿ: تعريؼ البصمة الكراثية كمشركعيتيا كحجيتيا في إثبات النسب 
 مبيف:تضمف مطيفي الشريعة اإلسالمية ك 

 المطمب األكؿ: تعريؼ البصمة الكراثية كمشركعيتيا.
 المطمب الثاني: حجية إثبات النسب بالبصمة الكراثية في الشريعة اإلسالمية.

المبحث الثاني: كسائؿ إثبات النسب في القانكف كحجية اإلثبات بالبصمة الكراثية 
 تضمف مطمبيف:يك 

 ف.المطمب األكؿ: كسائؿ إثبات النسب في القانك 
 المطمب الثاني: حجية إثبات النسب بالبصمة الكراثية في القانكف.

 أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمنا إلييا. تتضمفثـ الخاتمة: كالتي 

 املبحث األول
تعريف البصمة الىراثية ومشروعيتها وحجيتها يف إثبات النسب 

 يف الشريعة اإلسالمية
دؿ عمى ىكية كؿ إنساف، كاطمؽ كشؼ العمـ الحديث الحامض النككم الذم ي

، كاستخدـ في مجاالت مختمفة كإثبات النسب كنفيو، (DNA)عميو البصمة الكراثية 
كاكتشاؼ الجرائـ كغيرىا خصكصان بعد أف ظيرت تمؾ االستخدامات النتائج الدقيقة التي 
ث تـ التكصؿ إلييا مف خاللو، كىذا االكتشاؼ العممي الميـ تناكلتو الدراسات كالبحك 

عميو لبياف مكقؼ الشريعة اإلسالمية منو كدليؿ عممي ذك نتائج  ءالفقيية كسمطت الضك 
ثبات النسب كنفيو، ت إدقيقة كعالية، كبياف مدل إمكانية االستفادة منو في مجاال

الكراثية كالقضايا الجنائية كغيرىا، لذا سنتناكؿ في ىذا المبحث تعريؼ البصمة 
النسب، كحجية البصمة الكراثية، كذلؾ مف خالؿ  ثباتكمشركعيتيا، كبياف طرؽ إ
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مطمبيف، نخصص المطمب األكؿ لتعريؼ البصمة الكراثية كمشركعيتيا، كنخصص 
  ثبات النسب كحجية البصمة الكراثية.إالمطمب الثاني لطرؽ 

 تعريف البصمة الىراثية ومشروعيتها: املطلب األول
ؿ لتعريؼ البصمة الكراثية، نتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف، نخصص الفرع األك 

 كنخصص الفرع الثاني لمشركعية البصمة الكراثية.

 الفرع األول: تعريف البصمة الوراثية
ة( ك )الكراثية(، لذا مالبصمة الكراثية: مركب كصفي يتككف مف كممتيف )البص

فإف بياف مصطمح البصمة الكراثية يقتضي تعريؼ البصمة كالكراثية في المغة، ثـ 
لبصمة الكراثية في المغة، ثـ تعريؼ البصمة الكراثية في االصطالح الشرعي تعريؼ ا

 ككما يأتي:
 .(ُ): تعني العالمة يقاؿ بصـ القماش بصمان، أم رسـ عميوأواًل: البصمة لغةً 

كفي المعجـ الكسيط البصمة بمعنى أثر الختـ باألصبع، نقكؿ بصـ بصمان، أم 
ـ بىصمان ب ،(ِ)ختـ بطرؼ أصبعو بىصى تـً باإلصبعكى طىرىؼ إصبعو، كالبىصمىةي: أىثىري الخى

(ّ). 

إذف فالبصمة عند اإلطالؽ ينصرؼ مدلكليا إلى بصمات األصابع كىي اآلثار 
التي تتركيا األصابع عند مالمستيا أم سطح مصقكؿ، كىي طبؽ األصؿ ألشكاؿ 

 ابػػػػعأص شابو إطالقان حتى فيػػػالخطكط الحممية التي تغطي جمد األصابع، كىي ال تت
 .(ُ)الشخص الكاحد

                                                           

المنجػػػد فػػػي المغػػػة كاالعػػػالـ. إعػػػػداد مجمكعػػػة مػػػف أىػػػؿ المغػػػػة كالبػػػاحثيف تحػػػت إشػػػراؼ المطبعػػػػة  -ُ
 . َْـ. صُِٗٗ. بيركت: دار المشرؽ، ّّالكاثكلككية. ط

. القاىرة: ْمصر العربية. طينظر: المعجـ الكسيط. صادر عف مجمع المغة العربية في جميكرية  -ِ
 . مادة بصـ.َٔـ. صََِْ -قُِْٓمكتبة الشركؽ، الدكلية، 

. القػاىرة، ُينظر: المعجـ الكجيز. صادر عف مجمع المغة العربية في جميكرية مصر العربية. ط -ّ
 . مادة بصـ.ّٓـ. ص َُٖٗ -قََُْ
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: مشتقة مف الكراثة، كأصؿ الكرث: االنتقاؿ يقاؿ كىًرثى الماؿي ثانيًا: الوراثية لغةً 
رثان ككراثةن إذا انتىقؿ إلًيًو الماؿي بىعدى مىكًت مكًرًثو، كالكارث صفة مف صفات  ثىان كا  يىًرثىو كىرى

ئؽ كيبقى بعد فنائيـ، كاهلل عزَّ كجؿ اهلل عزَّ كجؿ، كىك الباقي الدائـ الذم يىرثي الخال
 .(ِ)يرث األرض كمف عمييا

كالكراثة: عمـ يبحث في انتقاؿ صفات الكائف الحٌي مف جيؿ إلى آخر، كتفسير 
 .(ّ)الظكاىر المتعمِّقة بطريقة ىذا االنتقاؿ

عمى ما تقدـ بأف مف معاني البصمة لغةن ىك  ءن : بناثالثًا: البصمة الوراثية لغةً 
أك أثر الختـ باألصبع يمكف تعريؼ البصمة الكراثية لغةن بأنيا: األثر الذم  العالمة

، أك مف األصكؿ إلى الفركع عف طريؽ المكرثات أك ءإلى األبنا ءينتقؿ مف اآلبا
 .(ْ)الجينات الكامنة في الحيكاف المنكم لألب كبكيضة االـ
بصمة الكراثية في : قبؿ تعريؼ الرابعًا: البصمة الوراثية في االصطالح الشرعي

االصطالح الشرعي ال بد لنا مف بياف المدلكؿ العممي لمبصمة الكراثية فنقكؿ: إف 
البصمة الكراثية اكتشاؼ عممي ينسب إلى العالـ االنجميزم "أليؾ جفرم" عالـ الكراثة 

الذم أثبت في دراستو أف لكؿ شخص بصمة كراثية خاصة تميزه  بجامعة ليستر بإنجمترا
ف الناس، فأجرل دراستو عمى عائمة ليختبر ما إذا كاف نظاـ تكريث البصمة عف غيره م

بالبساطة التي يتكقعيا، فاتضح لديو أف نصؼ الشرائط كالخطكط عمى فيمـ األشعة 
السينية يأتي مف األـ كالنصؼ اآلخر مف األب، كما كجد أف أنماط الشرائط تكرث 

                                                                                                                                                      

ء الفقػو اإلسػالمي. بيػركت: ي ضػك ينظر: المحالكم، عماد الػديف حمػد عبػداهلل. الخارطػة الجينيػة فػ ُ-
 .ِْٗـ. ص َُِّ -قُّْْمكتبة حسف العصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 

. لسػاف العػرب. بيػركت: دار صػادر.  -ِ ينظر: ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الػديف محمػد بػف مكػـر
 . حرؼ الثاء، فصؿ الكاك، مادة كرث. ُٗٗ، صِج

.ْٔٔص ينظر: المعجـ الكجيز. مرجع سابؽ. ّ-  . مادة كىًرثى
ينظػػر: الياللػػي، د. سػػعد الػػديف ميسػػعد. البصػػمة الكراثيػػة كعالئقيػػا الشػػرعية دراسػػة فقييػػة مقارنػػة.  -ْ

 . َّـ. صََُِ -قُُّْ. القاىرة: مكتبة كىبة، ُط
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ات نظاـ الشرائط في الفرد نفسو إذا بطريقة سيمة كبسيطة، ثـ حاكؿ أف يعرؼ مدل ثب
اختمؼ النسيج فأخذ عينات مف الفرد نفسو مف السائؿ المنكم، كمف الدـ فتبيف لو أف 
البصمة الكراثية ثابتة بغض النظر عف نكع النسيج الذم أخذت منو العينة، كما جرب 

فيو حساسية نظاـ البصمة الكراثية بالنسبة لحجـ العينة فظير لو أنو حساس بما 
الكفاية، فقطرة صغيرة مف السائؿ المنكم، كنقطة صغيرة مف الدـ تكفي لتعطي النتيجة، 
كما تكصؿ إلى أف النتائج تظير باستخداـ عينات قديمة، كتكصؿ أيضان إلى أف 
احتمالية تشابو بصمتيف تكاد تككف صفران، لذا فمف المستحيؿ كجكد شخصيف ليما نفس 

ا تكأميف متطابقيف، كقد جرب ىذا العالـ طريقتو ىذه في حؿ البصمة الكراثية إال إذا كان
قضية صبي يعيش في أفريقيا أدعى أف أمو تحيا في بريطانيا كقاؿ مكظفك اليجرة أنيا 

 .(ُ)عمتو فاثبت صحة دعكل الصبي

فالعالـ جفرم تكصؿ إلى أف المادة الكراثية قد تتكرر عدة مرات كتعيد نفسيا في 
كأطمؽ عمى ىذه  ُٖٓٗة اكتشافو عاـ ءد، كسجؿ جفرم براتتابعات مميزة لكؿ فر 

( كعرفت عمى The DNA Finger Printالتتابعات اسـ "البصمة الكراثية لإلنساف" )
( DNAأنيا كسيمة مف كسائؿ التعرؼ عمى الشخص عف طريؽ مقارنة مقاطع )

 .(ِ)(DNA Typingكتسمى في بعض األحياف "الطبعة الكراثية" )

ء ثية إذف ميمة جدان في تحديد ىكية اإلنساف، عف طريؽ تحميؿ جز فالبصمة الكرا
( المتمركزة في نكاة خمية مف خاليا جسمو، كيظير ىذا DNA)أك أجزاء مف حمض

الشريط في صكرة شريط مف سمسمتيف كؿ سمسة بيا تدرج عمى شكؿ خطكط عريضة 
تمٌيزه عف (، كىي خاصة لكؿ إنساف DNAمسمسمة كفقان لتسمسؿ القكاعد عمى حمض)

                                                           

كمػا  ُْٔ، صُـ. جُٔٗٗينظر: مستجير، د. أحمد. فػي بحػكر العمػـ. القػاىرة: دار المعػارؼ،  -ُ
 بعدىا. 

ـ عمػى ََُِ/ ُ/ ُٖسػالمة، نيػى. البصػمة الكراثيػة تكشػؼ المسػتكر. مقػاؿ منشػكر فػي ينظر:  -ِ
/ ٕ/ُمتػػػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػػػي  khayma.com/madina/m2-files/stamps2.htmالػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػالي: 

 ـ.َُِٕ
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اآلخر في الترتيب كفي المسافة ما بيف الخطكط العريضة كتمثؿ أحد السمسمتيف 
الصفات الكراثية مف جية األب )صاحب الحيكاف المنكم( كتمثؿ السمسمة األخرل 
الصفات الكراثية مف األـ )صاحبة البكيضة( ككسيمة ىذا التحميؿ أجيزة ذات تقنية 

ا كحفظيا كتخزينيا في الكمبيكتر لحيف الحاجة ءتيعالية يسيؿ عمى المتدرب قرا
 .(ُ)إلييا

بعد بياف المدلكؿ العممي لمبصمة الكراثية يتضح لنا أف ىذا المصطمح مف 
المصطمحات الحديثة التي لـ تعرفو كتب الفقو اإلسالمي القديمة، لكف ىذا لـ يمنع 

األدلة  ءضك  المعاصركف مف التعامؿ مع المستجدات كاالستفادة منيا في ءالفقيا
كالقكاعد الشرعية، فكضعكا التعريفات لكؿ ما استجد مف االمكر، كمنيا البصمة الكراثية، 
فقد عرَّفت المنظمة اإلسالمية لمعمكـ الطبية البصمة الكراثية بأنيا: "البنية الجينية )نسبة 

 .(ِ)إلى الجينات، أم المكركثات( التفصيمية التي تدؿ عمى ىكية كؿ فرد بعينو"
قد أقر المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسالمي ىذا التعريؼ كأضاؼ بأف ك 

البحكث كالدراسات تفيد بأنيا مف الناحية العممية كسيمة تمتاز بالدقة لتسييؿ ميمة 
الصفات الكراثية المميزة لمشخص،  الطب الشرعي كالتحقؽ مف الشخصية، كمعرفة
 .(ّ)ك المني أك البكؿ أك غيرهكيمكف أخذىا مف أم خمية مف الدـ أك المعاب أ

                                                           

. ُينظػػػػػر: عبػػػػػدالفتاح، د. محمػػػػػد لطفػػػػػي. القػػػػػانكف الجنػػػػػائي كاسػػػػػتخدامات التكنمكجيػػػػػا الحيكيػػػػػة. ط -ُ
 . ٖٖـ. صَُِِ

المنعقػدة فػي  -ؤيػة إسػالميةماؿ ندكة الكراثة كاليندسة كالجينـك البشرم كالعػالج الجينػي ر ينظر: أع ِ-
. ُٖٗٗاكتػػػكبر  ُٓ -ُّالمكافػػػؽ  -قُُْٗجمػػػادل اآلخػػػرة  ِٓ -ِّالككيػػػت فػػػي الفتػػػرة مػػػف 

 -قُُِْإشػػػػػراؼ د. عبػػػػػدالرحمف العكضػػػػػي، تحريػػػػػر د. أحمػػػػػد رجػػػػػائي الجنػػػػػدم. الككيػػػػػت سػػػػػنة 
 .ََُٓ، ص ِـ. جَََِ

ر: قػػرارات المجمػػع الفقيػػي لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي دكرتػػو الخامسػػة عشػػرة كالمنعقػػدة بمكػػة ينظػػ -ّ
ـ. القػػرار الثػػاني بشػػأف االسػػتفادة مػػف ُٖٗٗاكتػػكبر  ُّ -قُُْٗرجػػب  ُٓ -ُُالمكرمػػة مػػف 

 .ُّْالبصمة الكراثية. ص 
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كعرَّفيا االستاذ الدكتكر سعد الديف ميسعد الياللي بأنيا أم البصمة الكراثية ىي 
العالمة المخمكقة في خاليا اإلنساف كالمعينة ليكيتو، كالتي تسمح بالتعرؼ عمى أصكلو 

 ( المتمركز في أمDNAمف الحمض النككم ) ءأك أجزا ءكفركعو عف طريؽ تحميؿ جز 
 .(ُ)خمية مف خاليا جسمو

 ءيتضح لنا مما تقدـ أف البصمة الكراثية اصطالحان يقصد بيا ما يتكارثو األبنا
مف الصفات التي تحدد ىكيتيـ بدقة كيتميزكف بيا عف غيرىـ، فيي تمؾ  ءعف اآلبا

الجينات الكراثية التفصيمية التي تدؿ عمى ىكية كؿ إنساف بعينو، كالتي تتحكـ في 
 ص الجينية التي يتميز بيا كؿ فرد دكف سكاه.صفات الشخ

 مشروعية البصمة الوراثية: الفرع الثاني
ثبات النسب كتحقيؽ يعتمد عمى إ البصمة الكراثية اكتشاؼ عممي مفيد كنافع،

، فيك ءكاألبنا ءالشخصية استنادان عمى الصفات كالخصائص الكراثية المتشابية بيف اآلبا
ـ الحديث لذا يسرم عميو شرعيان ما يسرم عمى غيره مف اكتشاؼ عممي تكصؿ إليو العم

المكتشفات الحديثة مف أحكاـ، كاإلسالـ كديف دعا إلى العمـ كالنظر في أسرار الككف 
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ كالخمؽ كالطبيعة كالتفكر في ذلؾ، قاؿ تعالى: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

)آؿ عمراف:  چھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
، فال غرك أف نجد أف اإلسالـ يدعكا إلى اكتشاؼ كؿ ما ىك جديد كنافع (ُُٗ-َُٗ

لمبشرية، لذا فإف الشريعة اإلسالمية قد كضعت حكمان عامان يندرج تحتو كؿ اكتشاؼ 
كحدث ما لـ يثبت فيو نكع مف الحرمة أك الضرر، كىذا الحكـ يستند إلى القاعدة 

حتى يصح المنع بكجو ال معارض لو، كدليؿ اإلباحة،  ءالفقيية: "األصؿ في األشيا

                                                           

 . َْينظر: الياللي. مرجع سابؽ.  -ُ



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

022 

، كالبصمة الكراثية ينطبؽ عمييا ىذا الحكـ، إضافة إلى ذلؾ فإف (ُ)غير محتمؿ التأكيؿ"
كد عمى مشركعية البصمة الكراثية ؤ ىناؾ مف األدلة مف القرآف كالسنة ككذا المعقكؿ ما ي

 كمف ىذا األدلة ما يأتي:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ ، قكلو تعالى: أواًل: من القرآن

 چڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

كالتجارة ىي المعاكضة كاآلية دليؿ عمى جكاز جميع عقكد المعاكضات  ،(ِٗ)النساء: 
ماداـ ذلؾ يككف بالتراضي، كليس فيو أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ، كجميكر المفسريف 

بالباطؿ ىك ما نص  عمى أف اآلية عامة تشمؿ كؿ أنكاع التجارات، كأف المقصكد
، كالبصمة (ِ)الشرع عمى تحريمو كالربا، كالقمار، كغير ذلؾ مف أنكاع كصنكؼ الحيؿ

الكراثية ال تخمك مف أف تككف عقدان مف العقكد التي تبـر بيف طرفيف الطرؼ األكؿ يتمثؿ 
بطالب الكشؼ كاألب كاألـ كالطرؼ الثاني المختبر الذم يجرم عممية الكشؼ ىذه 

ىذا العمؿ إكراه كال أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ، فيذا نكع مف أنكاع التجارة كليس في 
 المباحة التي دلت عميو اآلية الكريمة.

)المائدة: چکک ڑ ڑ ژ ژچ كمف أدلة القرآف أيضان قكلو تعالى: 
بالعقكد كالعيكد كىي تشمؿ كؿ عقد  ء، كىذه اآلية كاضحة الداللة عمى كجكب الكفا)ُ

                                                           

بف عبداهلل أبف محمد. التمييد لما فػي المكطػأ مػف المعػاني  ابف عبدالبر القرطبي، أبك عمر يكسؼ -ُ
. المغػػرب، المحمديػػة: مطبعػػة فضػػالة، ِكاألسػػانيد. تحقيػػؽ سػػعيد أحمػػد اعػػراب كمحمػػد الفػػالح. ط

 . ّْٓ -ّْْ، ص ٔـ. جُِٖٗ -قَُّْ
ينظػػر: ابػػف كثيػػر، أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر. تفسػػير القػػرآف العظػػيـ. تحقيػػؽ مصػػطفى السػػيد  -ِ

 -قُُِْمكتبػػػػة أكالد الشػػػػي، لمتػػػػراث،  -. مصػػػػر، الجيػػػػزة: مؤسسػػػػة قرطبػػػػةُمػػػػد كآخػػػػركف. طمح
. القرطبػػػي، أبػػػك عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر. الجػػػامع ألحكػػػاـ ْْْ، صّـ. جَََِ

القراف كالميبػيِّف لمػا تضػمَّنو مػف السػنة كآم الفرقػاف. تحقيػؽ الػدكتكر عبػداهلل بػف عبدالمحسػف التركػي 
 .َِٓ، ص ٔـ. جََِٔ -قُِْٕبيركت: مؤسسة الرسالة،  .ُكآخركف. ط
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يفعمو في  ءسمى، ككؿ شرط شرطو اإلنساف عمى نفسو في شيمسمى أك غير م
 .(ِ)بو ء، كالتعامؿ بالبصمة الكراثية يعتبر عقدان أك عيدان يجب الكفا(ُ)المستقبؿ فيك عقد

مُح َجائٌز َبيَن الُمسِمميَن، إالا ُصمحًا : )): قكؿ الرسكؿثانيًا: من السنة "الصُّ
الُمسِمُموَن عمى ُشُروِطيم، إالا َشرطًا َحراَم َحالاًل أو أَحلا َحراَم َحالاًل أو أَحلا َحراَمًا، وَ 

 .(ّ)َحراماً"

بو،  ءقد اعتبر الصمح عقدان بيف الناس يجب الكفا () كجو الداللة: أف الرسكؿ
نما خص المسمميف بالذكر ألنيـ ىـ المعتبركف في الخطاب، المنقادكف ألحكاـ السنة  كا 

لزكـ الشرط الذم اشترطو المسمـ، كأف المسمميف ثابتيف عمى  كالكتاب، كما أفاد الحديث
، كالتعامؿ بالبصمة الكراثية (ْ)شركطيـ، كاقفيف عندىا إال ما حرَّـ حالالن أك أحؿَّ حرامان 

ال يخمك مف ككنو عقدان أك صمحان أك شرطان فيشممو الحكـ بالجكاز مف حيث األصؿ إال 
.ؤ أف ي  دم إلى الحراـ فعند ذلؾ يحـر

                                                           

ينظر: الجصاص، أبك بكر أحمد بف عمي الرازم. أحكاـ القػرآف. تحقيػؽ محمػد الصػادؽ قمحػاكم.  -ُ
 . ِٖٓ، ص ّـ. جُِٗٗ -قُُِْمؤسسة التاري، العربي،  -بيركت: دار احياء التراث العربي

 . َُٕينظر: الياللي. مرجع سابؽ.  -ِ
ذم، أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى الجػػامع الكبيػػر. حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ عميػػو الػػدكتكر الترمػػ -ّ

. أبػػكاب األحكػػاـ، بػػاب مػػا ذيكػػر ُٔٗٗ. بيػػركت: دار الغػػرب اإلسػػالمي، ُبشػػار عػػكاد معػػركؼ. ط
ػػمح بػػيف النػػاس، ح) عػػف رسػػكؿ اهلل ، كقػػاؿ عنػػو الترمػػذم حػػديثه ِٕ، صّ(، جُِّٓفػػي الصح

أبك داكد، سميماف بف االشعث السجستاني. سنف أبي داكد. اعػداد كتعميػؽ  حسفه صحيحه كالمفظ لو.
، ُعػػػزت عبيػػػد الػػػدعاس كعػػػادؿ السػػػيد . ط ـ. كتػػػاب ُٕٗٗىػػػػ   ُُْٖ. بيػػػركت: دار ابػػػف حػػػـز

 .ُٔ، ص ْ(، جّْٗٓاألقضية، باب في الصمح، ح)
. الريػػاض: ُطينظػػر: الشػػككاني، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ الصػػنعاني. سػػبؿ السػػالـ شػػرح بمػػكغ المػػراـ.  -ْ

، ّـ. جََِٔ -قُِْٕمكتبػػة المعػػارؼ لمنشػػر كالتكزيػػع لصػػاحبو سػػعد بػػف عبػػدالرحمف الراشػػد، 
 كما بعدىا.  َُٓص
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، (ُ): بقياس البصمة الكراثية في إثباتيا لمنسب عمى القيافةالثًا: من المعقولث
عمى قكؿ القافة الستنادىا عمى عالمات  ءن كذلؾ ألنو إذا جاز الحكـ بثبكت النسب بنا

ظاىرة، أك خفية مبنية عمى الفراسة كالخبرة كالمعرفة في ادارؾ الشبو الحاصؿ بيف 
 ءن تائج الفحص بالبصمة الكراثية كالحكـ بثبكت النسب بنافإف األخذ بن ءكاألبنا ءاآلبا

البصمة الكراثية فإنو في أقؿ أحكالو يككف مساكيان لمحكـ بقكؿ القافة،  ءعمى قكؿ خبرا
ف لـ تكف نتائج البصمة الكراثية أكلى باألخذ بيا؛ ألف البصمة الكراثية ييعتمد فييا  كا 

مـ بالتجارب العممية عمى أدلة خفية محسكسة مف خالؿ الفحكصات ال مخبرية، كالتي عي
صحة نتائجيا كدقتيا في الداللة عمى كجكد الشبو كالعالقة النَّسىًبيَّة بيف اثنيف أك نفيو 
عنيما، فاكتشاؼ المكركثات الجينية الدالة عمى العالقة النَّسىًبيَّة مما ال يكجد مثمو في 

بصمة الكراثية في مجاؿ اثبات القافة مما يحمؿ ذلؾ عمى الحكـ بمشركعية األخذ بال
، كؿ ما تقدـ (ِ)عمى قكؿ القافة قياسان عمييا ءن النسب في الحاالت التي يجكز الحكـ بنا
ثبات النسب كراثية في ككنيا كسيمة مف كسائؿ إيدؿ بكضكح عمى مشركعية البصمة ال

 في الشريعة اإلسالمية.

ة وحجية طرق إثبات النسب يف الشريعة اإلسالمي: املطلب الثاني
 البصمة الىراثية

لمنسب أىمية كبيرة في اإلسالـ كيؼ ال كبو تحفظ األنساب مف االختالط  
بغيرىا، فال غرك أف نجد أنو جيعؿ مف الضركريات الخمس التي اتفقت الشريعة 
 اإلسالمية عمى حفظيا، فحرَّـ اإلسالـ كؿ العالقات الجنسية غير الشرعية، قاؿ تعالى:

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ 

                                                           

 سيرد ذكرىا كالتعريؼ بيا كمكقؼ الفقياء منيا في الصفحات الالحقة. -ُ
ينظػػػر: السػػػبيؿ، د. عمػػػر بػػػف محمػػػد. البصػػػمة الكراثيػػػة كمػػػدل مشػػػركعية اسػػػتخداميا فػػػي النسػػػب  -ِ

الجناية. بحث منشكر فػي مجمػة المجمػع الفقيػي اإلسػالمي برابطػة العػالـ اإلسػالمي. السػنة الثالثػة ك 
 . َٔ -ٗٓـ، العدد الخامس عشر، صََِِ -قُِّْعشرة، 
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، كحرَّـ االنتساب إلى (ٕ – ٓ)المؤمنكف:  چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
"َمِن اداَعى إَلى َغيِر أِبيِو، َوُىَو َيعَمُم أناُو َغيُر أِبيِو، َفالَجناُة : ، قاؿ الرسكؿءغير اآلبا

نسبكف كأميات، أك ي ءىـ مف آباء، كما تكعد الذيف ينكركف نسب أبنا(ُ)"َعَميِو َحرَامٌ 
"أيُّما امرأٍة أدَخمت عمى قوٍم َمن ليس منيم، : ليسكا منيـ يقكؿ الرسكؿ ءن ألنفسيـ أبنا

، ولن ُيدِخَميا جناَتُو، وأيُّما رجٍل جَحَد ولَدُه وىو ينُظُر إليو، ءٍ فميَست من اهلل في شي
ِليَن واآلِخرين"ؤ احتجَب اهلل منو، وفَضَحو عمى ر  د إال كما ىذا الكعي (ِ)وِس األوا

ثبات النسب في طرؽ إ لخطكرة كأىمية النسب في اإلسالـ، لذا سنتناكؿ في ىذا المطمب
ثبات النسب مف خالؿ فرعيف، فنخصص فرع كحجية البصمة الكراثية في إ اإلسالـ،

لكؿ منيما، لكف قبؿ ذلؾ ال بد لنا مف تعريؼ النسب في المغة كاالصطالح الشرعي 
 فنقكؿ:

ي كحدة األنساب، كيستعمؿ عند المغكييف في مطمؽ : النسب يعنالنسب لغةً 
الكصمة بالقربة، فيقاؿ بينيما نسب أم قرابة، كجمعيا أنساب، كمف ىنا استعيرت النسبة 

، كيطمؽ النسب في المغة عمى معافو (ّ)في المقادير؛ ألنيا كصمة عمى كجو مخصكص
 كثيرة منيا:

                                                           

البخػػػارم، أبػػػك عبػػػداهلل محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ. صػػػحيح البخػػػارم. اعتنػػػى بػػػو أبػػػك صػػػييب الكرمػػػي.  ُ-
ـ. كتػػػاب الفػػػرائض، بػػػاب مػػػف ُٖٗٗ -قُُْٗزيػػػع، الريػػػاض: بيػػػت األفكػػػار الدكليػػػة لمنشػػػر كالتك 

. مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج القشػػػيرم النيسػػػابكرم. صػػػحيح ُُِٗ(. صٕٔٔٔادَّعػػػى إلػػػى غيػػػر أبيػػػو. ح)
ىػػػػ   ُُْٗمسػػػمـ. اعتنػػػى بػػػو صػػػييب الكرمػػػي. الريػػػاض: بيػػػت األفكػػػار الدكليػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، 

 .ٕٓ(، صّٔيعمـ. ح) ـ. كتاب اإليماف، باب بياف حاؿ إيماف مف رغب عف أبيو كىكُٖٗٗ
. ِْٖ، ص ِ(. جِِّٔأبػػك داكد. مرجػػع سػػابؽ. كتػػاب الطػػالؽ، بػػاب التغمػػيظ فػػي االنتفػػاء. ح) -ِ

النسػػائي، أبػػك عبػػدالرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب. السػػنف الكبػػرل. حقَّقػػو كخػػرَّج أحاديثػػو حسػػف عبػػدالمنعـ 
كتػػػػػاب  ـ.ََُِ -قُُِْ. بيػػػػػركت: مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، ُشػػػػػمبي.ط

 . ِٖٔ، صٓ(. جْٓٔٓالطالؽ، باب التغميظي في االنتفاء مف الكلد. ح)
ينظػػػػر: الػػػػرازم، محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف عبػػػػدالقادر. مختػػػػار الصػػػػحاح. بيػػػػركت: مكتبػػػػة لبنػػػػاف،  -ّ

 . مادة نسب.ِّٕـ. صُٖٔٗ
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نسيبو أك قريبو، كقيؿ أف القرابة  القرابة كااللتحاؽ، فيقاؿ فالف يناسب فالنان فيك
، لذا قالكا انتسب إلى أبيو كأجداده، كيقاؿ رجؿ ءفي النسب ال تككف إال مف جية اآلبا
 .(ُ)كراـ ءنسيب أم ذك حسب كنسب إلى آبا

منيـ  ءن قديمان بكضع تعريؼ محدد لمنسب اكتفا ء: لـ ييتـ الفقياالنسب اصطالحاً 
لنسب الشرعية، لذلؾ جمعكا فيو مسائؿ تتصؿ بالقرابة بالتعريؼ المغكم، كببياف أسباب ا

، كمع ذلؾ كجد مف عرَّؼ النسب بالقكؿ: "ىك القرابة كالمراد بيا الرحـ، (ِ)كالمصاىرة
كىك لفظ يشمؿ كؿ مف بينؾ كبينو قرابة قربت أك بعدت كانت مف جية األب أك مف 

: عالقة الدـ أك رباط المحدثيف النسب بأنو ء. كقد عرَّؼ بعض الفقيا(ّ)جية األـ"
 .(ْ)الساللة أك النكع الذم يربط اإلنساف بأصكلو كفركعو كحكاشيو

 طرق إثبات النسب في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول
ثبات النسب يككف بطرؽ خمسة ىي: الفراش، كاالستمحاؽ، كالبينة، كالقافة، إ 

، أما األثناف األخراف فيما (ٓ)ءكالقرعة، كالطرؽ الثالثة األكلى محؿ اتفاؽ بيف العمما
 كما سنرل. ءمحؿ خالؼ بيف العمما

كيقصد بو الفراش الشرعي كىك فراش الزكجية الصحيح أك ما أواًل: الفراش: 
يعبركف عف قياـ الزكجية بقكليـ دليؿ الفراش أم ككف المرأة فراش  ءيشبيو، فالفقيا

مف يكلد لمثمو كأمكف اجتماعيما لزكجيا، يقكؿ الشيرازم الشافعي: "إذا تزكج امرأة كىك م
                                                           

 ، حرؼ الباء، فصؿ النكف، مادة نسب. ٕٔٓ -ٕٓٓ، ص ُينظر: ابف منظكر. مرجع سابؽ. ج -ُ
 .ُْٖينظر: الياللي. مرجع سابؽ. ص  ِ-
البقػػػرم، الشػػػي، محمػػػد بػػػف عمػػػر. حاشػػػية البقػػػرم عمػػػى شػػػرح الرحبيػػػة. طبػػػع بالمطبعػػػة الميمنيػػػة.  -ّ

 . َُص
 . ُٕـ. ص ُّٖٗ -قَُّْ. الككيت: دار القمـ، ُينظر: أحمد، د. أحمد. مكضكع النسب. ط -ْ
. زاد المعػػاد فػػي ىػػدم خيػػر العبػػاد. حقػػؽ ينظػػر: ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر -ٓ

. بيػػػركت: ِٔعبػػػدالقادر األرنػػػؤكط. ط -نصكصػػػو، كخػػػرَّج أحاديثػػػو، كعمَّػػػؽ عميػػػو شػػػعيب األرنػػػؤكط
 . َُْ، ص ٓـ. جُِٗٗ -قُُِْالككيت: مكتبة المنار اإلسالمية،  -مؤسسة الرسالة
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"الَوَلُد : كأتت بكلد لمدة يمكف أف يككف الحمؿ فييا لحقو في الظاىر لقكلو ءعمى الكط
كألف مع كجكد ىذه الشركط يمكف أف يككف الكلد منو كليس ىينا ما يعارضو  (ُ)لمِفرَاِش"

النسب كىك  ثباتأقكل طرؽ إ، كىذا الطريؽ مف (ِ)كال ما يسقطو فكجب أف يمحؽ بو"
 .(ّ)كما يقكؿ ابف قيـ الجكزية: "فأما ثبكت النسب بالفراش فأجمعت عميو األمة"

، ءكيقصد بو اإلقرار بالنسب، كغالبان ما يككف في أكالد اإلماثانيًا: االستمحاق: 
، كاإلقرار بالنسب (ْ)كاإلقرار ىك إخبار الشخص عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفسو

 نكعيف:

و المقر عمى نفسو فقط كاإلقرار بالبنكة أك األبكة، كيقبؿ ىذا األكؿ: إقرار يحمم
 اإلقرار.

إقرار يحممو المقر عمى غيره كىك ماعدا اإلقرار بالبنكة كاألبكة كاإلقرار الثاني: 
باألخكة كالعمكمة، كىذا اإلقرار ال يقبؿ إال بالبينة؛ ألف ىذا اإلقرار يرتب حقان عمى 

 . (ٓ)الغير
                                                           

. مسػػػمـ. ُِٗٗ(، ص ُٖٖٔالبخػػػارم. مرجػػػع سػػػابؽ. كتػػػاب الحػػػدكد، بػػػاب لمعػػػاىر الحجػػػر، ح) -ُ
 .َٖٓ(، صُْٕٓمرجع سابؽ. كتاب الرضاع، باب الكلد لمفراش كتكقي الشبيات، ح)

الشيرازم، أبك اسحاؽ ابراىيـ بػف عمػي بػف يكسػؼ الفيركزابػادم. الميػذب فػي فقػو اإلمػاـ الشػافعي.  -ِ
. بيػػػػػركت: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، ُضػػػػبطو كصػػػػػححو ككضػػػػػع حكاشػػػػػيو الشػػػػػي، زكريػػػػػا عميػػػػػرات. ط

 .ٖٕ، صّـ. جُٓٗٗىػ   ُُْٔ
 . َُْ، ص ٓابف قيـ الجكزية. مرجع سابؽ. ج -ّ
. مصػر: ُينظر: الزيمعي، فخرالديف عثماف بف عمي الحنفي. تبييف الحقائؽ شرح كنػز الػدقائؽ. ط -ْ

 .ِ، صٓق. جُُّٓالمطبعة األميرية ببكالؽ، 
دار الكتػب العمميػة، . بيػركت: ُالسمرقندم، عالء الديف محمد بف احمػد. تحفػة الفقيػاء. طينظر: ٓ- 

. القرافػػي، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس. الػػذخيرة. َِِ، صّـ. جُْٖٗىػػػ   َُْٓالعمميػػة، 
بػػزه. ط . َّٖ، ص ٗـ. جُْٗٗ. بيػػركت: دار الغػػرب اإلسػػالمي، ُتحقيػػؽ األسػػتاذ محمػػد بػػك خي

المػػػرداكم. عػػػالء الػػػديف أبػػػي الحسػػػف عمػػػي بػػػف كمػػػا بعػػػدىا.  ْْٖ، ّالشػػػيرازم. مرجػػػع سػػػابؽ. ج
حمػػد. اإلنصػاؼ فػػي معرفػػة الػراجح مػػف الخػػالؼ عمػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػد بػػف حنبػػؿ. سػميماف بػػف أ
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لصحة اإلقرار في النسب في النكعيف السابقيف شركطان ال بد  ءكقد اشترط الفقيا
 :(ُ)مف تكفرىا لصحة اإلقرار كثبكت النسب كىذه الشركط ىي

إف يككف المقر بالغان عاقالن، فال يصح إقرار الصغير كالمجنكف لعدـ االعتداد   -ُ
 بقكليـ ألنيـ ليسكا مف أىؿ التكميؼ.

ف معركؼ النسب لـ يصح؛ ألنو يقطع أف يككف المقر لو مجيكؿ النسب، فإف كا  -ِ
 نسبو الثابت مف غيره.

أف يمكف صدؽ المقر، كذلؾ بأف يككف المقرح بو يحتمؿ أف يكلد لمثمو، فمك أقر   -ّ
مف عمره عشركف سنة ببنكة مف عمرة أربع عشرة سنة لـ يقبؿ إقراره ىذا لككف ذلؾ 

 غير ممكف كمستحيؿ عادة.

 ا كاف يعتد بقكلو، فإف كذبو فال يصح اإلقرار.أف ال يكذب المقرح لو المقر، إذ  -ْ

أف ال ينازع المقر بالنسب أحد، ألنو إذا نازعو فيو غيره تعارضا فمـ يكف إلحاقو   -ٓ
 بأحدىما أكلى مف اآلخر. فإذا تحققت ىذه الشركط صح اإلقرار، كثبت النسب. 

يادة العدكؿ عمى ش ءن : كيراد بيا الشيادة، كالنسب يثبت لمدعيو بناثالثًا: البينة
 ءبصحة ما ادعاه، كالشيادة مف األدلة القاطعة عمى ثبكت النسب، كقد أجمع الفقيا

                                                                                                                                                      

. بيػركت: دار الكتػب العمميػة، ُتحقيؽ أبي عبداهلل محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشػافعي. ط
 . َُّ، ُِـ. جُٕٗٗىػ   ُُْٖ

. ِع. طالػػػديف أبػػػي بكػػػر بػػػف مسػػػعكد. بػػػدائع الصػػػنائع فػػػي ترتيػػػب الشػػػرائ ءينظػػػر: الكاسػػػاني، عػػػال -ُ
الخطيػػب الشػػربيني، . كمػػا بعػػدىا ِِٖ، صٕـ. جُٖٔٗ -قَُْٔبيػػركت: دار الكتػػب العمميػػة، 

شمس الديف محمد بف الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنيػاج. اعتنػى بػو محمػد 
، ِـ. جُٕٗٗق  ُُْٖ. بيػػػركت: دار المعرفػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، ُخميػػػؿ عيتػػػاني. ط

ابػػف قدامػػة المقدسػػي، مكفػػؽ الػػديف أبػػي محمػػد عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػد.  بعػػدىا.كمػػا  ّّْص
. الريػػاض: ّد. عبػػدالفتاح محمػػد الحمػػك. ط -المغنػػي. تحقيػػؽ د. عبػػداهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي

 كما بعدىا. ُّٕ، صٕـ. جُٕٗٗ -قُُْٕدار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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. (ُ)عمى مشركعية الشيادة كالعمؿ بمكجبيا، كأنيا كسيمة مف كسائؿ ثبكت فراش النسب
، كاختمفكا في (ِ)عمى أف النسب يثبت لمدعيو بشيادة رجميف عدليف ءكما أجمع العمما
 .(ّ)ادة رجؿ كامرأتيف فمنيـ مف أجاز ذلؾ كجميكرىـ منع ذلؾإثبات النسب بشي

: القيافة لغةن تتبع اآلثار لمعرفة أصحابيا، كالقائؼ ىك الذم يتتبع رابعًا: القيافة
 .(ْ)اآلثار كيعرفيا كيعرؼ شبو الرجؿ بأخيو كأبيو

 .(ٓ)المكلكد" ءأما القائؼ شرعان: "ىك الذم يعرؼ النسب بفراستو كنظره إلى أعضا

كعرِّؼ القائؼ أيضان بأنو: "مف ييمحؽ النسب بغيره عند االشتباه بما خصو اهلل 
 .(ٔ)تعالى بو مف عمـ بذلؾ"

 في حكـ اثبات النسب بالقيافة عمى قكليف: ءكقد اختمؼ الفقيا

                                                           

رحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلي المػدعك بشػي، زاده. مجمػع األنيػر ينظر: داماد افندم، عبدال -ُ
فػػي شػػرح ممتقػػى االبحػػر، كمعػػو المنتقػػى فػػي شػػرح الممتقػػى لمحمػػد بػػف عمػػي الحصػػني. خػػرَّج آياتػػو 

، ِـ. جُٖٗٗ -قُُْٗ. بيػػػركت: دار الكتػػػب العمميػػػة، ُكأحاديثػػػو خميػػػؿ عمػػػراف المنصػػػكر. ط
. ٔأحمػػد بػػف محمػػد. بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة المقتصػػد. ط. ابػػف رشػػد، أبػػك الكليػػد محمػػد بػػف ُِٔص

. الشػػػػربيني. مرجػػػػع ّٔٓ، صِـ. جُِٖٗ -قَُِْبيػػػػركت: دار المعرفػػػػة لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، 
 .ُْ، صُِ. المرداكم. مرجع سابؽ. جّٖٓ، صْسابؽ. ج

 . ّٔٓ، صِينظر: ابف رشد. مرجع سابؽ. ج -ِ
. بيػركت: دار ِر. البناية فػي شػرح اليدايػة. طينظر: ناصر اإلسالـ الرامفكرم المكلكم محمد عم ّ-

ابػف حػـز . ُِٕ، صُْ. ابف قدامة. مرجع سػابؽ. جُِٕ، صٖـ. جَُٗٗ -قُُُْالفكر، 
 ق.ُُّٓالظاىرم، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد. المحمػى. القػاىرة: إدارة الطباعػة المنيريػة، 

 .ّٗٗ، صٗج
المغػػػػة كصػػػػحاح العربيػػػػة. تحقيػػػػؽ أحمػػػػد  ينظػػػػر: الجػػػػكىرم، إسػػػػماعيؿ بػػػػف حمػػػػاد. الصػػػػحاح تػػػػاج ْ-

ء، فصػػؿ القػػاؼ، مػػادة . بػػاب الفػػاُُْٗ، صْعبػػدالغفكر عطػػار. بيػػركت: دار العمػػـ لمماليػػيف. ج
 ، مادة قكؼ.ِّٗ، صٗقكؼ. ابف منظكر. مرجع سابؽ. ج

 .ُٕٕ. صُٖٓٗالجرجاني، عمي بف محمد بف الشريؼ. التعريفات. بيركت: مكتبة لبناف. ط ٓ-
 .ْٔٔ، صْجع سابؽ. جالشربيني. مر  ٔ-
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 .(ُ)ثبات النسب كبو قاؿ الحنفيةأنو ال يصح الحكـ بالقيافة في إ األكؿ:

ثبات النسب في حالة التنازع كاالشتباه كبو قاؿ في إ بالقيافةالثاني: اعتبار الحكـ 
 .(ِ)ءجميكر الفقيا

كمما ال شؾ فيو أف الراجح ىك مذىب الجميكر القاضي باعتبار القيافة طريقان 
 شرعيان في اثبات النسب يدؿ عميو ما ركم عف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل

ز َنَظَر آِنفًا إَلى َزيد  دخؿ عمييا مسركران، تبرؽ أسارير كجيو، فقاؿ: "أَلم َتَري أنا ُمَجزِّ
 .(ّ)بن َحاِرَثَة َوأَساَمَة بِن َزيٍد، فقال: إنا َىِذِه األقَداَم َبعُضَيا َمن َبعٍض"

ز؛ كذلؾ ألف المنافقيف كانكا يطعنكف في نسب  فالرسكؿ زِّ سرَّ بقكؿ القائؼ ميجى
ف زيد قصيران بيف السكاد كالبياض أخنس أسامة؛ ألنو كاف طكيالن أسكد أفنى األنؼ، ككا

 .(ْ)ألنيما كاف حبيباه األنؼ، ككاف طعنيـ يغيظ الرسكؿ
ثبات النسب الشرعي، كلذلؾ لـ يقؿ بيا : كىي أضعؼ طرؽ إخامسًا: القرعة

نما قاؿ بي ءجميكر الفقيا ثبات النسب كىك ما ا بعضيـ فاعتبركىا طريقة مف طرؽ إكا 
قالكا الشافعي في القديـ، كأحمد في ركاية، كالظاىرية حيث ذىب إليو بعض المالكية، ك 

ثبات النسب عند تعارض البينتيف فتستعمؿ القرعة إلثبات أحقية أحد بالقرعة في إ
 .(ٓ)المتنازعيف عند تعارض البينات

                                                           

، ُٕالسرخسي، أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ. المبسكط. بيػركت: دار المعرفػة. جينظر:  ُ-
 .َٕص

كما بعػدىا. ْٔٔ، صْ. الشربيني. مرجع سابؽ. جّٗٓ، صِينظر: ابف رشد. مرجع سابؽ. ج -ِ
 .ُّٕ، صٖابف قدامة. مرجع سابؽ. ج

. مسػػػػمـ. مرجػػػػع ُُِٗ(، صَٕٔٔبػػػػاب القػػػػائؼ. ح) البخػػػارم. مرجػػػػع سػػػػابؽ. كتػػػػاب الفػػػرائض، -ّ
 . ُٖٓ(، صُْٗٓسابؽ. كتاب الرضاع، باب العمؿ بإلحاؽ القائؼ كالكلد. ح)

 . ْٕٔ -ْٔٔ، صْينظر: الشربيني. مرجع سابؽ.ج -ْ
. ابػػػف ُّٖ، صِ. الشػػػيرازم. مرجػػػع سػػػابؽ. جَّٔ، صِينظػػػر: ابػػػف رشػػػد. مرجػػػع سػػػابؽ. ج -ٓ

. مرجع سابؽ. ج. ابّّٖ، صٖقدامة. مرجع سابؽ. ج  . َُٓ، صَُف حـز
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قاؿ:  ثبات النسب بما ركم عف زيد بف أرقـالقائمكف بالقرعة في إ كاستدؿ 
رجؿ مف اليمف، فقاؿ: إف ثالثة نفر مف أىؿ اليمف أتكا  ءا، فجكنت جالسان عند النبي

عميان يختصمكف إليو في كلد، كقد كقعكا عمى امرأة في طير كاحد، فقاؿ الثنيف منيما: 
، ثـ قاؿ الثنيف: طيبا بالكلد ليذا، فغميا، ثـ قاؿ الثنيف: طيبا (ِ)ليذا، فغميا (ُ)طيبا بالكلد

متشاكسكف، إني مقرعه بينكـ فمف قرىع فمو الكلد،  ءركابالكلد ليذا، فغميا، فقاؿ: أنتـ ش
حتى بدىت  كعميو لصاحبيو ثمثا الدية، فأقرع بينيـ، فجعمو لمف قىرىع فضحؾ رسكؿ اهلل

 .(ّ)أضراسيو أك نكاجذيه"

ال يضحؾ دكف أف  كقد عمَّؽ ابف حـز عمى ىذا الحديث بقكلو أف الرسكؿ 
ال يسر إال  إال أف يككف سركران بو، كالرسكؿينكر ما يرل كيسمع ما ال يجكز البتة 

بالحؽ، كال يجكز أف يسمع باطالن فيقره، كىذا خبر مستقيـ السند نقمتو كميـ ثقات، 
 .(ْ)كالحجة بو قائمة كال يصح مخالفتو البتة

ثبات لييا إال عند تعذر غيرىا مف طرؽ إإ ءكال يصار إلى الحكـ بالقرعة كالمجك  
نة، أك قيافة، أك في حالة تساكم البينتيف، أك تعارض قكؿ القافة النسب مف فراش، أك بي

فيصار إلى القرعة حفاظان عمى النسب مف الضياع، كحسمان لمخصكمة كالنزاع، فالحكـ 

                                                           

طيبا بالكلد: "مف طابت نفسو بالشيء، إذا سمحت بو مف غير كراىة كال غضب". العظػيـ آبػادم،  -ُ
لمعالمة أبي الطيب محمد شػمس الحػؽ. عػكف المعبػكد شػرح سػنف أبػي داكد. مػع شػرح الحػافظ ابػف 

المنػػػػكرة: الناشػػػػر محمػػػػد . المدينػػػػة ِقػػػػيـ الجكزيػػػػة. ضػػػػبط كتحقيػػػػؽ عبػػػػدالرحمف محمػػػػد عثمػػػػاف. ط
 .ّٗٓ، صٔـ. جُٖٔٗ -قُّٖٖعبدالمحسف صاحب المكتبة السمفية، 

 .ّٗٓ، صٔفغميا: "مف غمت القدر أم صاحا" العظيـ آبادم. مرجع سابؽ. ج -ِ
ػػة إذا تنػػازعكا فػػي الكلػػد. ح) -ّ (. ِِٗٔأبػػك داكد. مرجػػع سػػابؽ. كتػػاب الطػػالؽ، بػػاب مػػف قػػاؿ بالقيرعى

. مرجػػع سػػابؽ. كتػػاب الطػػالؽ، بػػاب القيرعػػةي إذا تنػػازعكا فػػي الكلػػد. . النسػػائئْٖ -ْٖٓ، صِج
 .ِٖٗ، صٓ(، جِٓٔٓح)

. مرجع سابؽ. ج -ْ  . َُٓ، ص َُينظر: ابف حـز
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بيا ىي غاية ما يقدر عميو، كىي أكلى مف ضياع نسب المكلكد؛ لما يترتب عميو مف 
 .(ُ)مساكئ كمفاسد كثيرة

ثبات النسب في الشريعة اإلسالمية كىك ال بد منو إىذا استعراض بسيط لطرؽ 
 قبؿ التكمـ عف حجية البصمة الكراثية بككنيا طريقة عممية حديثة إلثبات النسب.

 حجية البصمة الوراثية: الفرع الثاني
فييا،  ءثبات النسب في الشريعة اإلسالمية كأقكاؿ العمماطرؽ إ ذكرنا فيما تقدـ

 ءخران فإنو ال يكجد لمفقياؤ القضايا الحديثة كالمكتشفة م كبما إف البصمة الكراثية مف
المعاصريف تناكلكا ىذه الحادثة  ءالقدامى أم كالـ فييا، كمع ذلؾ فإف كثيران مف الفقيا

ثبات لو بالشبو فكما لنسب بالبصمة الكراثية ىك إبالبحث كالتفصيؿ، فبينكا أف إثبات ا
رفة الشبو بيف الكلد كالكالديف عمى أساس أف القيافة ىك عمـ مف العمكـ يقكـ عمى مع

الصفات الظاىرة أك الباطنة فكذلؾ البصمة الكراثية فإنيا تقكـ بمعرفة الشبو بيف الكلد 
( سيما كأنو ثبت عمميان أف DNAكالكالديف عف طريؽ النمط الكراثي لمحامض النككم )

ف ىذا الحامض الحامض النككم متطابؽ تمامان في كؿ خاليا الجسـ، كثبت أيضان أ
عمى ذلؾ  ءن يحتكم ستة كأربعيف كركمكسكما نصفيا مف األب كنصفيا مف األـ، كبنا

ف تميزت عمييا بنتائجيا الدقيقة  يمكف القكؿ بأف البصمة الكراثية ىي نكع مف القيافة كا 
 .(ِ)لدرجة اليقيف كبالبحث في خفايا كأسرار النمط الكراثي لمحامض النككم

دليؿ إلثبات النسب يأتي بعد الفراش الذم ىك العالقة  كالبصمة الكراثية ىك
لمبصمة  ءالزكجية، كالشيادة كاإلقرار، فإذا كجدت ىذه األدلة أك بعضيا فال يجكز المجك 

الكراثية إال عند التنازع؛ ألنو في حاؿ التنازع ييحتكـ إلى القيافة لحؿ ىذا النزاع، 

                                                           

 . َٓينظر: السبيؿ. مرجع سابؽ. ص -ُ
ينظر: كاصؿ، د. نصر فريػد. البصػمة الكراثيػة كمجػاالت االسػتفادة منيػا. بحػث منشػكر فػي مجمػة  ِ-

ـ، ََِْ -قُِْٓاإلسػػالمي برابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي. السػػنة الخامسػػة عشػػرة، المجمػػع الفقيػػي 
 .ٖٕ(، صُٕالعدد )
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، فالبينة كىي الشيادة كاإلقرار (ُ)أك أكلى كالبصمة الكراثية كما تقدـ ىي في حكـ القيافة
تخبر عف سماع أك مشاىدة، كالقافة تخبر عف اجتياد، فكانت البينة مقدمة عمى القافة، 

، كالبصمة الكراثية في الكقت الحاضر دليؿ أكثر (ِ)فال يمجأ إلييا إال إذا فقدت البينة
 ءليذا نجد أف الفقيادقة كمكضكعية مف القيافة فال بد أف يككف مقدمان عمييا، 

ثبات النسب مف حيث طريقان مف طرؽ إالمعاصركف ذىبكا إلى اعتبار البصمة الكراثية 
نما كاف اختالفيـ في بعض المسائؿ الفرعية، كفي ىذا السياؽ جا قرار  ءالجممة، كا 

اد عمى البصمة الكراثية المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسالمي القاضي بجكاز االعتم
 :(ّ)في ىذا القرار ءثبات النسب حيث جاؿ إفي مجا

ثبات النسب في اد عمى البصمة الكراثية في مجاؿ إ"خامسان: يجكز االعتم
 الحاالت اآلتية:

، ءحاالت التنازع عمى مجيكؿ النسب بمختمؼ صكر التنازع التي ذكرىا الفقيا - أ
أـ كاف األدلة أك تساكييا،  ءأكاف التنازع عمى مجيكؿ النسب بسبب انتفا ءسكا

 الشبية كنحكه. ءبسبب االشتراؾ في كط

حاالت االشتباه في المكاليد في المستشفيات كمراكز رعاية األطفاؿ كنحكىا، ككذا   - ب
 االشتباه في أطفاؿ األنابيب.

حاالت ضياع األطفاؿ كاختالطيـ، بسبب الحكادث أك الككارث أك الحركب، كتعذر  -ج
 عرؼ عمييا كعمى ىكيتيا ، أك بقػػػػصدالتكف ػػ، أك كجكد جثث لـ يم معرفة أىميـ

                                                           

القػػره داغػػي، د. عمػػي محيػػي الػػديف. البصػػمة الكراثيػػة مػػف . ِٖينظػػر: الياللػػي. مرجػػع سػػابؽ. ص -ُ
منظكر إسالمي. بحث منشكر في مجمة المجمع الفقيػي اإلسػالمي برابطػة العػالـ اإلسػالمي. السػنة 

 .ُٓ(، صُٔـ. العدد )ََِّ -قُِْْابعة عشرة، الر 
 . ُّٕ، صِينظر: الشيرازم. مرجع سابؽ. ج -ِ
قػرارات المجمػع الفقيػي اإلسػالمي بمكػة المكرمػة. قػرارات الػدكرة السادسػة عشػرة المنعقػدة فػي الفتػرة  -ّ

ـ. القػػػػرار السػػػػابع بشػػػػأف ََِِينػػػػاير عػػػػاـ  َُ -ٓق المكافػػػػؽ ُِِْشػػػػكاؿ عػػػػاـ  ِٔ -ُِمػػػف 
 .ّْٓ -ّْْة الكراثية كمجاالت االستفادة منيا، صالبصم



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

071 

 مف ىكيات أسرل الحرب كالمفقكديف".التحقؽ 

العتماد عمى البصمة الكراثية كاف قرار المجمع الفقيي ىذا قرار صريح بجكاز ا
ثبات النسب لما ليا مف أىمية في الكقت الحاضر بسبب دقة النتائج التي ييتكصؿ في إ

ضكابط ال بد  ءكالفقيا ءمع ىذه الدقة فقد كضع األطباإلييا مف خالؿ التعامؿ بيا، ك 
 : (ُ)مف تكفرىا حتى يتـ األخذ بنتائج البصمة الكراثية كىذه الضكابط ىي

أف تككف مختبرات الفحص لمبصمة الكراثية تابعة لمدكلة، أك تشرؼ عمييا الدكلة   -ُ
ىذا المجاؿ بصكرة مباشرة مع تكفر جميع الضكابط العممية كالمعممية المعتبرة في 

 محميان كدكليان.

إف يككف جميع العامميف في المختبرات الخاصة بتحميؿ البصمة الكراثية   -ِ
كالمسانديف ليـ في األعماؿ المخبرية ممف تتكفر فييـ أىمية قبكؿ الشيادة في 

 إلى معرفتو كخبرتو في مجاؿ تخصصو الدقيؽ في المختبر. القائؼ، إضافةن 

مف نقؿ العينات إلى  ءن حميؿ البصمة الكراثية ابتداتكثيؽ كؿ خطكة مف خطكات ت  -ّ
ظيكر النتائج حرصان عمى سالمة تمؾ العينات، كضمانان لصحة النتائج مع حفظ 

 تمؾ الكثائؽ لمرجكع إلييا عند الحاجة.

كبر مف األحماض مة الكراثية بطرؽ متعددة، كبعدد أعمؿ التحاليؿ الخاصة بالبص  -ْ
 ج قدر اإلمكاف.األمينية؛ ضمانان لصحة النتائ

ثبات النسب فيي تأتي بعد تقدـ أف البصمة الكراثية حجة في إيتبيف لنا مما 
ثبات النسب كىي الفراش كالشيادة كاإلقرار، لككف في إ الطرؽ الشرعية المتفؽ عمييا

ىذه الطرؽ تدؿ عمى السماع كالمشاىدة كىي أقكل مف الناحية الشرعية مف البصمة 
إلى البصمة  ءا، فإف عدمت تمؾ الطرؽ أك بعضيا يتـ المجك الكراثية كمقدمةه عميي

ثبات النسب كالتي ىي بال شؾ أقكل في الداللة، كأدؽ في النتائج مف في إ الكراثية

                                                           

 . ٓٔينظر: السبيؿ. مرجع سابؽ. ص -ُ
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ثبات النسب، أك فقد تمؾ الطرؽ المتفؽ عمييا في إ القيافة التي كانكا يمجأكف إلييا عند
  فقد بعضيا كاهلل تعالى أعمـ.

 املبحث الثاني
ائل إثبات النسب يف القانىن وحجية إثبات النسب يف البصمة وس

 الىراثية
 ُٗٓٗلسنة  ُٖٖع العراقي في قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ نظـ المشرِّ  

( منو ُٓالمعدؿ كسائؿ إثبات النسب بنصكص كاضحة كصريحة كذلؾ بمكجب الماد)
 يف:كالتي نصت عمى: "ينسب كلد كؿ زكجة إلى زكجيا بالشرطيف التالي

 أف يمضي عمى عقد الزكاج أقؿ مف مدة الحمؿ. -ُ

 أف يككف التالقي بيف الزكجيف ممكنان".  -ِ

ثبات ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية ىي األصؿ العاـ إلُٓإف ما كرد في المادة)
النسب، كبعد التطكر العممي المذىؿ في مجاؿ اليندسة الكراثية تـ االعتماد عمى 

ات النسب مما ثار خالؼ فقيي كقانكني حكؿ مدل ثبا( في DNAالبصمة الكراثية )
ء دكره البارز في استظيار حجية ثبات بالبصمة الكراثية كما كاف لمقضاحجية اإل

 ثبات بالبصمة الكراثية.اإل

ثبات إعميو سنتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف نخصص المطمب األكؿ لكسائؿ 
 النسب بالبصمة الكراثية. ثباتإالنسب في القانكف، كنخصص المطمب الثاني لحجية 

 وسائل إثبات النسب يف القانىن: املطلب األول
 ُٗٓٗلسنة  ُٖٖ( مف قانكف األحكاؿ الخصية العراقي رقـ ُٓحددت المادة)

 حالتيف إلثبات نسب كلد كؿ زكجة إلى زكجيا كىما:

 الحالة األكلى: أف يمضي عمى الزكاج أقؿ مدة الحمؿ.
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 القي بيف الزكجيف ممكنان.الحالة الثانية: أف يككف الت

عميو سنتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف نخصص الفرع األكؿ لتحديد مدة الحمؿ، 
 كنخصص الفرع الثاني إلمكانية التالقي بيف الزكجيف. 

 مدة الحمل: الفرع األول
ىي الفترة الزمنية التي يككف فييا الجنيف في بطف أمو إلى أف يخرج منيا 

أدنى ليا ال يمكف عادةن أف يتككف الجنيف كيكلد حيَّا في أقؿ  مكلكدان، كىذه المدة حده 
منو، كليا حد أقصى ال يمكف لمجنيف أف يمكث في بطف أمو أكثر منو، كليا حدٌّ غالبه 

 .(ُ) عمى أكثر النساء

كييبنى عمى ما تقدـ أىنَّوي البد مف معرفة أقؿ مدة لمحمؿ، كأقصى مدة لمحمؿ، 
 .(ِ)العبرة لمغالِب الشائِع ال لمنادر()األىـ ألف  ككذلؾ غالب مدة الحمؿ كىي

 أواًل: أقل مدة الحمل 

 ٱچ أتفؽ الفقياء عمى أفَّ أقؿ مدة لمحمؿ: ستة أشير استدالالن بقكلو تعالى:

)األحقاؼ:  چٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ
 چڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ (. كقاؿ تعالى:ُٓ

ى مدة الحمؿ كالفطاـ بثالثيف شيران، كحددت (. حيث حددت اآلية األكلُْ)لقماف: 
اآلية  مدة الفطاـ كحده بأربعة كعشريف شيران فبقى مف المدة الكاردة فياآلية الثانية 

 األكلى ستة اشير كىي أدنى مدةو لمحمؿ. 

                                                           

، الػزكاج كالطػػالؽ. بغػػداد: ُجينظػر: الكبيسػػي، د. أحمػد. األحػػكاؿ الشخصػية فػػي الفقػو كالقضػػاء،  ُ-
 .ُِّ. صالمكتبة القانكنية

 -ىػػػػ َُْٗ: دار القمػػػـ، . دمشػػػؽِينظػػر: الزرقػػػا، د. أحمػػػد بػػػف محمػػػد. شػػػرح القكاعػػػد الفقييػػػة. ط -ِ
 . ُّّـ. صُٖٗٗ
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كركم أفَّ رجالن تزكج امرأة فجاءتو بكلد لستة أشير مف كقت الدخكؿ بيا، فرفع 
َـّ أٍف يرجميا فقاؿ ابف عباس ()األمر إلى عثماف بف عفاف : أما أنيا لك ()فىيى

فإذا ذىب الفصاؿ  چڇ  ڇ ڇ چ خاصمتكـ إلى كتاب اهلل لخصمتكـ قاؿ تعالى:
عاماف لـ يبؽ لمحمؿ إال ستة أشير، فأخذ عثماف برأيو كدرأ عنيا الحد، كاثبت النسب 

 . (ُ)مف الزكاج

أف  ()كلدت لستة اشير فاراد عمر كفي ركاية أخرل أنَّو ريًفعىٍت إلى عمر امرأة
ًميٌ  َـّ برجـ أختي، فأنشدؾ باهلل إف  ()يرجميا، فجاءت أختيا إلى عى فقالت إفَّ عمر ىى

ميٌ  ـٍ أٌف ليا عذران فاجرني فقاؿ عى فكبَّرت تكبيرة سمعيا مف إنا ليا عذرًا( ) :كنت تعمى
ـى أفَّ ألختي مٌيان زىعى مٌي:  عنده، فانطمقت إلى عمر فقالت: إف عى عذران فارسؿ عمر إلى عى

 ﮵﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ  ما عذرىا؟ قاؿ: إفَّ اهلل يقكؿ

فالحمؿ ستة أشير كالفصاؿ أربعة كعشريف  چ ڇ ڇ ڇچ  كقاؿ في آية أخرل چ
 .(ِ)شيران، فخٌمى عمر سبيميا

 ثانيًا: أقصى مدة لمحمل  

شيء مف السنة  لـ يتعرض القرآف الكريـ ألقصى مدة الحمؿ، كلـ يثبت في ذلؾ
الصحيحة المتفؽ عمييا بيف الفقياء، كلعؿ ذلؾ ىك سبب اختالفيـ الشديد في ىذه 

 المسألة عمى النحك اآلتي:

إلى أفَّ أقصى مدة لمحمؿ  –في المشيكر مف مذىبيـ  –ذىب الشافعية كالمالكية  -ُ
أربع سنيف استنادان إلى أخبار بعض النسكة التي يركل أنيف حممف في مثؿ ىذه 

كلدتو  -أحد أعالـ المالكية –لمدة، كمف ذلؾ يركل مف أفَّ عبد العزيز الماجشكف ا

                                                           

 . ْْ. صٔينظر: السرخسي. مرجع سابؽ.ج -ُ
ينظر: العبػد المػنعـ، عبػد اهلل بػف سػميماف بػف عمػي. قضػاء عمػي بػف أبػي طالػب كأثػره فػي التشػريع ِ- 

 . ٖٗـ. صََِٔ -ىػُِْٕ. الرياض مكتبة الرشد ناشركف، ُالجنائي اإلسالمي. ط
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أخبرتو بأنيا حممت ثالث أبطف في  ()أمو ألربع سنيف كاف جارةن لألماـ مالؾ
 .(ُ)اثنتي عشرة سنة كؿ بطف اربع سنيف

ذىب الحنفية إلى أفَّ أقصى مدة الحمؿ سنتاف، استدالالن بقكؿ السيدة عائشة   -ِ
ال تزيد المرأة في الحمؿ عف سنتيف قدر ما يتحكؿ ظؿ عمكد )ضي اهلل عنيا(: )ر 

 المغزؿ(. 

ذىب الجعفرية إلى أفَّ أقصى مدة الحمؿ عشرة أشير، كقاؿ بعضيـ سنة كاممة،   -ّ
 .(ِ)كالتقدير األكؿ ىك المعتمد عندىـ

: إف أقصى مدة الحمؿ تسعة أشير، كنسبو إلى عمر بف   -ْ كقاؿ ابف حـز
 .(ّ)()الخطاب

كقد نشرت مجمة الطميعة الككيتية نقالن عف صحيفة لندنية: أف امرأة إنكميزية 
بعد أف بقي الطفؿ في بطنيا أربعة عشر  ُْٕٗتدعى)إليزابيث( كلدت طفالن في عاـ 

 .(ْ)بعض القكانيفتحديد مدة الحمؿ بسنو كما ىك في شيران، كبذلؾ يظؿ رفض 
 ثالثًا: أغمب مدة الحمل. 

عمى أفَّ أغمب مدة الحمؿ تسعة أشير، كىك ما تدؿ عميو  جرت العادة
 االستقراءات كالمشاىدة. 

 كمف التطبيقات القضائية ذىبت محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا إلى:

                                                           

. ِفػػػي، اإلمػػػاـ كمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الكاحػػػد. شػػػرح فػػػتح القػػػدير. طينظػػر: ابػػػف اليمػػػاـ الحن -ُ
 . ُّ، صّبيركت: دار الفكر. ج

ينظر: الحمي، الشي، أبك القاسـ نجـ الديف جعفػر بػف الحسػف. المختصػر النػافع فػي فقػو األماميػة.  -ِ
 . ُّٔمصر: مطابع دار الكتاب العربي. ص

. مرجع سابؽ. ج -ّ   .ُّٔ، صَُينظر: ابف حـز
 . ُّْينظر: الكبيسي. مرجع سابؽ. ص -ْ
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كجد اف القرار المميز صحيح كمكافؽ ألحكاـ الشرع كالقانكف كذلؾ لثبكت  ..."
ما جاء بإقرار المدعى عميو، ككذلؾ  كاقعة الزكاج الخارجي بيف الطرفيف عمى كفؽ

ثبكت نسب الطفمة)ـ( لكالدييا المتداعييف باألدلة الطبية العممية كحسب التقرير الطبي 
العدلي المتضمف نتائج فحكصات الدـ كالبصمة الكراثية)ـ( مع نتائج فحكصات فصائؿ 

نسب الطفمة)ـ(  الدـ كالبصمة الكراثية لممتداعييف، كاف ما يتمسؾ بو المدعى عميو بنفي
عنو ككف مدة حمميا ككضعيا ثمانية أشير كأربعة أياـ، مردكد عميو كال سبيؿ لمرككف 

، كقكلو (ُٓ)األحقاؼ:  چ ٺٺ ٺ ڀ ڀچ إليو في الشرع كذلؾ لقكلو تعالى: 
كىنا يراد اإلشارة إلى أقؿ مدة  چ ڇ ڇ ڇ چ (:ُْتعالى في سكرة لقماف اآلية )

لشرعية بعد طرح مدة الرضاعة التامة ينتج أقؿ مدة الحمؿ مف حيث ثبكت اآلثار ا
الحمؿ ىي ستة أشير يعني أف مدة الحمؿ إلى الفصاؿ ثالثيف شيران إنما ىك لتطابؽ 
مختمؼ مدة الحمؿ إذ قد يككف الحمؿ ستة أشير أك سبعة أك ثمانية أك تسعة فإذا 

يا بعفتيا كال يجكز كلدت المرأة بعد ستة أشير مف دخكؿ الزكج بيا فإنو ال يجكز اتيام
نما يثبت بمدة الحمؿ ىذا النسب ككافة اآلثار الشرعية األخرل"  .(ُ)نفي النسب عنيا كا 

 إمكانية التالقي بين الزوجين: الفرع الثاني
( مف قانكف ُٓ( مف المادة )ِالشرط الثاني إلثبات النسب الذم جاءت بو الفقرة)

قي بيف الزكجيف( أم أف ال يككف ىناؾ األحكاؿ الشخصية العراقي ىك )أفَّ يككف التال
حياتيـ الزكجية عف طريؽ ، كممارسة خرباآل فع يحكؿ دكف استمتاع كؿ مف الزكجيمان

شباع تمؾ الرغبات كلغرض انجاب األكالد. المعاشرة  الجنسية كا 

إفَّ المقصكد بأف يككف التالقي ممكنان بيف الزكجيف يعني ضركرة دخكؿ الزكج 
بكطئيا كتمتع كؿ كاحد منيما  قيان، أم استيفاء الزكج حقو مف الزكجةبزكجتو دخكالن حقي

 كقد عبر القرآف الكريـ عف الخمكة الشرعية بمفظ )اإلفضاء( ،خر عمى الكجو الشرعيباآل
                                                           

القػرار منشػكر فػي  َُِّ/ ُُ/ ٔفي  َُِّ/ األحكاؿ الشخصية كالمكاد المدنية/ ٕٗٔٓالقرار  -ُ
 . َِّـ. صَُِْالعدد الثاني/ السنة السادسة/  ءمجمة التشريع كالقضا
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قاؿ تعالى:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ

  .چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

كىي أف )الدخول الحكمي( ر عنيا بػكالخمكة الصحيحة يعب( ُِ-َِ: ء)النسا
يجتمع الزكجاف في مكاف آمنيف مف اطالع الغير عمييما، كليس ىناؾ مانع حسي أك 

كليس طبيعي أك شرعي يمنع مف الدخكؿ الحقيقي، بأف ال يككف ىناؾ شخص ثالث، 
حدىما مريضان بمرض يمنع مف االتصاؿ الجنسي، كليس أحد الزكجيف صائمان مثالن. أ

الخمكة الصحيحة بيف الزكجيف، كليس بينيما كاحد مف ىذه المكانع كاف ليا  فإف تمت
 بَ نظر إلييا، وجَ و  امرأةٍ  مارَ ف خِ شَ ن كَ مَ " :حكـ الدخكؿ الحقيقي. ففي الحديث

 . (ُ)"لل بيا أو لم يدخُ دخَ  ،داقالصّ 

( ُِالمشرِّع العراقي سكت في حالة )الخمكة الحكمية( في المادة ) أفَّ كالمالحظ 
و عمى الدخكؿ الحقيقي أك م ف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي عمى الرغـ مف نصَّ

ر حيث نصت المادة المذككرة المي كعٌدىما مف أسباب استحقاؽ المرأةمكت الزكج ، 
)تستحؽ الزكجة كؿ المير المسمى بالدخكؿ، أك بمكت أحد الزكجيف، كتستحؽ  عمى:

 نصؼ المير بالطالؽ قبؿ الدخكؿ(. 

مكف تالفي ىذا النقص التشريعي الخاص بالدخكؿ الحكمي مف خالؿ لذا ي
( مف قانكف ُ( مف المادة)ِالرجكع إلى طرؽ تفسير النصكص كتحديد نص الفقرة)

 األحكاؿ الشخصية العراقي التي نصت عمى:

                                                           

 -كطؤ ميػػو شػػعيب األرنػػالػػدارَّاقطني، عمػػي بػػف عمػػر. سػػنف الػػدارَّقطني. حققػػو كضػػبط نٌصػػو كعمَّػػؽ ع -ُ
ـ. ََِْ -قُِْْسسػػػة الرسػػػالة، ؤ . بيػػػركت: مُىيػػػثـ عبػػػدالغفكر. ط -حسػػػف عبػػػدالمنعـ شػػػمبي

الغميػؿ  ء. األلباني، محمد ناصر الػديف. إركإّْ، صْ(. جِّْٖكتاب النكاح، باب الًعنِّيف.ح)
 ـ.ُٕٗٗ -قُّٗٗدمشػػؽ: المكتػػب اإلسػػالمي، -. بيػػركتُفػػي تخػػريج أحاديػػث منػػار السػػبيؿ. ط

داؽ، فصؿ فيما يسقط الٌصداؽ كينصفو كيقرره. ح)  . ّٔٓ، صٔ(.جُّٔٗكتاب الصَّ
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إذا لـ يكجد نص تشريعي يمكف تطبيقو فييعمؿ بمقتضى مبادئ الشريعة )
كص ىذا القانكف( كىذا النص صريح بالرجكع إلى مبادئ اإلسالمية األكثر مالئمة لنص

الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصكص ىذا القانكف، باعتبار أف الشريعة اإلسالمية 
لمصادر األساسية لقانكف األحكاؿ الشخصية كيمكف بيذه الحالة تالفي القصكر اأحد 

 .(ِ)الشرعية في بعض قراراتو. كقد أخذ القضاء العراقي بالخمكة (ُ)التشريعي كمعالجة

 كبيذا االتجاه ذىبت محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا:

لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الطعف التمييزم كاقع ضمف المدة القانكنية لذا  ..."
قرر قبكلو شكالن،، كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ المميز كجد انو صحيح كمكافؽ 

قات التي أجرتيا المحكمة كمنيا إقرار المدعى عميو المميز لمشرع كالقانكف ألف التحقي
بعقد الزكاج الحاصؿ بينو كبيف زكجتو المدعية بالتاري، كالمير المثبت فيو كعدـ 

كحيث انو إذا أقر أحد  َُِّ/ ٓ/ َُالدخكؿ ككذلؾ الطالؽ الكاقع بينيما بتاري، 
صدقتو ثبتت زكجيتيا لو المرأة انيا زكجتو كلـ يكف ىناؾ مانع شرعي أك قانكني ك 

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية النافذ لذا قرر تصديقو كرد ُ/ ُُبإقراره )المادة 
/ شكاؿ/ ُٕالطعكف التمييزية كتحميؿ المميز رسـ التمييز كصدر القرار باالتفاؽ في 

 .(ّ)ـ"َُِّ/ ٖ/ ِٓق المكافؽ ُّْْ

                                                           

ينظػر: العبيػدم، القاضػػي عػكاد حسػيف ياسػػيف. اتجػاه المشػرع العراقػػي فػي سػد الػػنقص فػي التشػػريع  -ُ
أسسو كتقييمو. بحػث منشػكر فػي مجمػة التشػريع كالقضػاء مجمػة فصػمية. بغػداد السػنة الثالثػة. العػدد 

 . ٕٖ، صَُُِ، (اف، أيار، حزيرافالثاني )نيس
ذىبت محكمة التمييز االتحادية في إصدار قراراتيا إلى مبدأ مفاده )تحقيؽ الخمكة الشرعية( يكجب  -ِ

ـ أشػػار إليػػو األسػػدم، َُُِ/ٕ/َُفػػي  َُُِ/ش/ُّٕٗالقػػرار (الميػر المؤجػػؿ لمزكجػػة المطمقػػة
. َُُِ. بغػػداد: مكتبػػة الصػػباح، مؤيػػد حميػػد. الػػكجيز الميسػػر فػػي شػػرح قػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية

 . ْٕٔص
القػػػرار  َُِّ/ ٖ/ ِٓفػػػي  َُِّ/ ىيئػػػة األحػػػكاؿ الشخصػػػية كالمػػػكاد الشخصػػػية/ َْٕٓالقػػػرار  -ّ

 غير منشكر. 
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القانىن  حجية إثبات النسب بالبصمة الىراثية يف: املطلب الثاني
 ءوالقضا

تدخؿ البصمة الكراثية في باب القرائف في اإلثبات لعدـ النص عمييا صراحة  
في القانكف، كلعدـ كجكد تنظيـ قانكني خاص ليا في القانكف الكضعي، فضالن عف أف 
البصمة الكراثية ىي مف كسائؿ اإلثبات المستحدثة التي ظيرت إلى الكجكد بعد جيكد 

لتجارب لمباحثيف كال سيما العالماف )جيمس كاتسكف، كفرانسيس مضنية مف البحكث كا
حيث تكممت بحكثيما في اكتشاؼ التركيب الخاص بالحمض  ُّٓٗكريؾ( في عاـ 

، (ُ)ساسي لو كبياف أثره في الكائنات الحية( كالتعرؼ عمى المككف األDNAالنككم )
نما تعداه إل  .(ِ)ى النباتكلـ يقتصر أثر البصمة الكراثية عمى اإلنساف كا 

المظير العممي فإذا تجرد  ءك"إذا كاف الفقو المظير العممي لمقانكف فالقضا
، كمف ىنا تظير أىمية (ّ)كثير" ءالقانكف مف مظيريو العممي كالعممي فال يبقى منو شي

 .ءبحث حجية اإلثبات بالبصمة الكراثية في القانكف كالقضا

فرع األكؿ لحجية اإلثبات عميو سنتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف نخصص ال
بالبصمة الكراثية في القانكف، كنخصص الفرع الثاني لحجية اإلثبات بالبصمة الكراثية 

 .ءفي القضا

 حجية اإلثبات بالبصمة الوراثية في القانون: الفرع األول
 بعدما أسفرت نتائج ُٖٓٗة ظير في عمى الرغـ مف أف اكتشاؼ البصمة الكراثي

                                                           

ليركل ىكد. الشفرة الكراثية لإلنسػاف، القضػايا العمميػة كاالجتماعيػة لمشػركع  -ينظر: دانييؿ كيفمس -ُ
 .َٓـ. صُٕٗٗ. الككيت: سمسمة عالـ المعرفة، الجيكنـ البشرم، ترجمة أحمد مستجير

ؤكلية البيجي، د. عصاـ أحمد. الحماية مف أضرار اليندسػة الكراثيػة فػي ضػكء قكاعػد المسػينظر:  -ِ
 .ٕٔـ. صَُِٓالمدنية. اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، 

تػػأليؼ أبػػك سػػتيت، د. أحمػػد حشػػمت. أصػػكؿ القػػانكف. مطبعػػة لجنػػة ال -السػػنيكرم، د. عبػػدالرزاؽ -ّ
 . ٖٔـ. صُّٖٗكالنشر، 
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التجارب العممية مف نكع جديد مف المميزات التي تميز اإلنساف العديد مف األبحاث ك 
عف غيره، إضافة لمبصمات التقميدية لأليدم كاألرجؿ، كىي البصمة الكراثية كقد أعيد 
فتح العديد مف الممفات التي سجمت ضد مجيكؿ، حيث تـ كشفيا عف طريؽ ىذه 

ظ البصمة الكراثية بأىميتيا إال ، كلـ تحالمتحدة البصمة الكراثية في بريطانيا كالكاليات
بعد أف أثبتت األبحاث كالتجارب أنيا تتمتع بمجمكعة مف الخصائص العممية التي 
تجعميا دليالن حاسمان إذا ما قكرنت بغيره مف األدلة العممية األخرل، كلعؿ أىـ ىذه 

 الخصائص: 

 عدـ تماثميا بيف شخصيف باستثناء التكائـ المتماثمة مف جنس كاحد.   -ُ

تطابقيا ككجكدىا في جميع خاليا الجسـ، باستثناء كريات الدـ األحمر حيث ال   -ِ
 تعد مصدران ليذه البصمة. 

سيكلة الحصكؿ عمييا مف خالؿ تنكع مصادرىا، إذ يمكف الحصكؿ عمى ىذه   -ّ
البصمة عف طريؽ الدـ، المعاب، المني، البكؿ، المخاط، إفرازات العرؽ، الشعر، 

العظـ، أثار الشفاه عمى المكاد المستخدمة في الطعاـ أنسجة الجمد، المحـ، 
 كالشراب، آثار أعقاب السكاير، فرشاة اإلسناف كالشعر كغير ذلؾ. 

ثباتيا طكاؿ مدة حياة اإلنساف بؿ كبقاؤىا إلى ما بعد كفاتو لسنكات طكيمة، ليذا   -ْ
 يتـ الكصكؿ مف خالليا إلى ىكية العديد مف المجنى عمييـ كالضحايا. 

لة حفظيا كتخزينيا، إذ يمكف االحتفاظ بيذه البصمات إلى عشرات السنيف، سيك   -ٓ
إذا ما تـ ذلؾ االحتفاظ بطريقة عممية صحيحة، كليذا فقد تعالت العديد مف 

 . (ُ))بنك وطني لممعمومات الوراثية(إلنشاء  المتحدة النداءات في الكاليات

ت الكراثية تتحكـ بانقساـ ( التي تحتكم عمى المعمكماD.N.Aإف المادة الجينية )
الخمية كتمارس سيطرتيا، كتحديد خكاص الخمية مف خالؿ تكجيو السيطرة عمى كافة 

                                                           

 -َُْ. النجػؼ األشػرؼ. صِينظر: الحسيني، د. عمار عباس الحسػيني، التحقيػؽ الجنػائي. ط -ُ
َِْ . 
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الفعاليات الحيكية بالخمفية بتحكميا بتككيف الخمائر التي بدكرىا تسيطر عمى التفاعالت 
  .(ُ)الكيمياكية

 ( ىك حمض نككم يكجد في نكل الخاليا، يدخؿ في تركيبةD.N.Aمادة )
حمض الفسفكريؾ كالريبكز المنقكص األككسجيف كقكاعد نتركجينيو يؤدم دكرانيا إلى 

  .(ّ)في الجسـ (ِ)الخكاص الكراثية)المكرثات( نقؿ

حيث إف المادة الكراثية لمطفؿ تتككف مف األبكيف مناصفة فالعدد الصبغي 
كف كالكركسكمات المكجكدة في كؿ خمية في الطفؿ ىي ستة كأربعكف ثالثة كعشر 

 .(ْ)متكارثة مف نطفة األب كثالثة كعشركف مف بكيضة األـ

لمطفؿ مع األبكيف المزعكميف فإذا كاف أحد األبكيف  (DNA)كبمقارنة 
لألب  (DNA) للطفل سيتطابق مع (DNA)المزعكميف أبان ليذا الطفؿ فإف نصؼ 

                                                           

 . ْٗينظر: عبدالفتاح. مرجع سابؽ. ص  -ُ
أف معرفػة العػرب بالصػػفات الكراثيػة إنمػػا ىػي بػػالفطرة كمػف األمثمػة عمػػى ذلػؾ القصػػة المطيفػة التػػي  -ِ

كلبيغنض البنػات ىجػر أبػك حمػزة الصػبيح )في كتابو البياف كالتبيف، يقكؿ الجاحظ : )أكردىا الجاحظ 
ٍيمةى امرأًتو، ككاف يىقيؿي كيىبيتي عند جيرافو لو، حػيف كلػدت امرأتػو بنتػان، فمػٌر يكمػان بخبائيػا كاذا ىػي  خى

يا كتقكؿ:   ترىٌقصي
 ما ألبي حمزة ال يأتينا غىٍضبافى أال نمػػد البنينا  
ٌنما  ذي مػػا أعطينا ٍيطؿح في البيت الذم يمينا  كا   نأخي
 تاهلًل ما ذلػؾ في أيػدينا كنحف كاألرض لزارعينا  
 نيبت ما زرىعيكه فينا .  

. ُينظػػػر: الجػػػاحظ، أبػػػك عثمػػػاف عمػػػر بػػػف بحػػػر. البيػػػاف كالتبػػػيف.، تحقيػػػؽ المحػػػامي فػػػكزم عطػػػكم. ط
 . ٖٓ، صُ. جُٖٔٗبيركت: دار صعب، 

فيمػػػػي. معجػػػػـ مصػػػطمحات البيكلكجيػػػػا. ط بيػػػركت: دار الكتػػػػاب المبنػػػػاني. ينظػػػر: بػػػػدكم، شػػػريؼ  -ّ
 . َُٓ. صَََِ -ىػ ُُِْالقاىرة: دار الكتاب المصرم، 

( سػػػنة ِْٗينظػػر: الخمػػػؼ، د. مكسػػى. العصػػػر الجينػػػكمي. الككيػػت: سمسػػػة عػػػالـ المعرفػػة العػػػدد) -ْ
 . ُّّـ. صََِّ
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فؿ لمط DNA شؾ كعندما يتفؽ نصؼ ىكبيذا يتـ إثبات النسب كبكجو دقيؽ كبال أدن
لمطفؿ مع  DNA أما عندما يختمؼ ،لألـ فإنيا تصبح أمان ليذا الطفؿ DNAمع 

DNA ليذا الطفؿ كبيذا يمكف نفي نسب الطفؿ ليذيف  ءلألبكيف فإنيـ بالقطع ليسكا أبا
 األبكيف.

كعمى ىذا كبإيجاز شديد يتعمؽ األمر بمسائؿ عممية بحتة ككاضحة حيث أف 
مع أحد األبكيف يقطع ببنكة الطفؿ كنسبتو إلى ىذا  تطابؽ نصؼ المادة الكراثية لمطفؿ

األب، كعندما ال تتطابؽ المادة أك الشفرة الكراثية لمطفؿ مع أحد األبكيف فال يمكف 
نسبتو إليو عمى كجو اإلطالؽ كىكذا أصبح األمر عمميان بحتان كال يقبؿ الطعف فيو 

 .(ُ)بكة كالبنكةكطريقة صحيحة ال يحتمؿ معيا الكقكع في الخطأ إلثبات األ

لـ  ُٕٗٗلسنة  َُٕثبات رقـ الجدير بالذكر أف المشرع العراقي في قانكف اإل
نما عٌد االستعانة بالكسائؿ العممية في يتطرؽ صراحةن إلى اإل ثبات بالبصمة الكراثية كا 

( مف قانكف َُْفي المادة ) ءثبات مف قبيؿ القرائف القضائية كمصداؽ ذلؾ ما جااإل
نصت عمى: "لمقاضي أف يستفيد مف كسائؿ التقدـ العممي في استنباط  ثبات التياإل

 القرائف القضائية"

كلغرض إعطاء فكرة عف القرينة القضائية البد مف تعريؼ القرينة في المغة كفي 
االصطالح الشرعي كالقانكني، كأركانيا، كأقساـ القرينة مف حيث قكتيا في اإلثبات، 

 اآلتية:  كىذا ما سنتناكلو في الفقرات

 أواًل: تعريف القرينة في المغة

 ، القرينة: فعيمة بمعنى مفعكلة )أم مقركنة( مف االقتراف، كالقرينةي: النفسي
ٍنتي الشيء  : المقارفي كالميصاحبي كالزكج كالبعير المقركف بآخر، كقىرى كالزكجةي، كالقريفي

                                                           

فػػػي اإلثبػػػات. بحػػػث مقػػػدـ لمػػػؤتمر الشػػػريعة  ينظػػػر: الزحيمػػػي، د. كىبػػػة. البصػػػمة الكراثيػػػة كدكرىػػػا -ُ
 .ُْٓكالقانكف باإلمارات العربية. المجمد الثاني. ص
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ٍمتيوي كقاؿ الشريؼ الجرجاني:   ى الفاعمة: فعيمة، بمعنالقرينةي في المغة "بالشيء كىصى
 .(ُ) "مأخكذه مف المقارنة

القرينة مف االقتراف، كالقرينة المصاحبة، كالقرينة كالقريف النفس ىي األمر الداؿ 
عمى الشيء مف غير االستعماؿ فيو، بؿ بمجرد المقارنة كالمصاحبة أك ىي يشير إلى 

 .(ِ)المقصكد

 ثانيًا: القرينة اصطالحًا 

. أك ىي األمارة التي تدلنا عمى األمر المجيكؿ (ّ)المطمكبىي أمره يشري إلى 
 .(ْ)استنباطان كاستخالصان مف األمارة المصاحبة أك المقارنة لذلؾ األمر الخفي المجيكؿ

 ثالثًا: القرينة القضائية 

( مف قانكف اإلثبات العراقي القرينة َُِفت الفقرة األكلى مف المادة )عرَّ 
استنباط القاضي أمر غير ثابت مف أمر ثابت لديو في الدعكل ): نياأالقضائية ب
 المنظكرة(. 

 رابعًا: أركان القرينة وشروطيا 

ليا ركف  منيا كاالستفادة منيا في اإلثباتالقرينة التي تصمح الستخالص الكقائع 
مادم، كىك كجكد الداللة عمى الكقائع كلك احتماالن؛ ألف االحتماؿ ىك أدنى مما يطمب 

 د القرينة. كيشترط في تحديد القرينة التي يجكز االعتماد عمييا أمكر منيا: لكجك 
 األمر األول: 

                                                           

 . ُِٖالجرجاني. مرجع سابؽ. ص -ُ
. مػػادة قػػرف. كالمعجػػـ الكسػػيط. مرجػػع سػػابؽ. ّّٔ. صُّينظػػر: ابػػف منظػػكر. مرجػػع سػػابؽ. ج -ِ

 . مادة قرف. ُّٕ-َّٕص
 . ُِٖالجرجاني. مرجع سابؽ. ص -ّ
. بيػػػػركت: المكتػػػػب ِالفػػػػائز، إبػػػػراىيـ محمػػػػد. اإلثبػػػػات بػػػػالقرائف فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػالمي. ط ينظػػػػر: -ْ

 . ّٗ، صُّٖٗاإلسالمي، 
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أفَّ تكجد صمة بيف الظاىرة الثابت كبيف عممية االستنباط كاالستنتاج الذم يقـك 
بيا القاضي، باستخراج المعاني مف النصكص كالكقائع كالتأمؿ، كالتفكير الناشئ عف 

ريز عريحة. كعمى سبيؿ المثاؿ تصمح السكابؽ في سجؿ المتيـ لتفرط الذىف، كقكة الق
 األدلة التي تتكفر عند المحكمة. 

 األمر الثاني: 

كيشترط لمعمؿ بالقرينة أف ال يعارض القرينة دليؿ أك قرينة أيخرل؛ ألنيا حينئذ ال 
ؿ تصمح أف تككف كسيمة اإلثبات، كمثالو قرينة الدـ عمى قميص يكسؼ لمداللة عمى أك

الذئب عارضتيا قرينة أيخرل أقكل، كىي إف القميص لـ يمزؽ كىذا دليؿ عمى عدـ قتؿ 
 .(ُ)الذئب لو، كىك دليؿ عمى كذب أخكة يكسؼ

 خامسًا: تقسيم القرائن من حيث القوة في اإلثبات 

تقسـ القرائف باعتبار قكتيا في اإلثبات كضعفيا بيف األمر الظاىر كالعمة التي 
ميف؛ ألف داللة القرائف عمى مدلكالتيا تتفاكت في القكة كالضعؼ تؤخذ منيا إلى قس

تفاكتا كبيران، فيناؾ قرائف ال يمكف إثبات عكسيا لقكتيا، كىناؾ قرائف ضعيفة يمكف 
إثبات عكسيا، كلذلؾ كانت القرينة مف حيث القكة كالضعؼ قسميف، كسكاء أكانت 

  المية.القرائف في القضايا القانكنية أـ في الشريعة اإلس
 القسم األول: القرائن القاطعة 

القرائف القكية التي تصؿ مف القكة إلى درجة القطع، كتككف القرينة قاطعة كبالغة 
( كسالمة قميص (D.N.Aحد اليقيف، كالبصمة لمداللة عمى الشخص كفحص الػ 

ه يكسؼ داللة عمى براءة الذئب، ككجكد المتيـ إلى جانب الجثة كىك ممكث بالدـ، كبيد
 أداة الجريمة دليؿ عمى ارتكاب جريمة القتؿ. 

                                                           

. القػػػاىرة: دار البيػػػاف، ِينظػػػر: عثمػػػاف، محمػػػد رأفػػػت. النظػػػاـ القضػػػائي فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي. ط -ُ
 . ْٕٓ، صُْٗٗ
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 القسم الثاني: القرائن البسيطة غير القاطعة

، كمثاؿ ذلؾ بكاء المدعي ليس (ُ)القرائف الضعيفة تنزؿ داللتيا إلى مجرد الكىـ
دليالن عمى أنو مظمكـ فقد يككف ىك الظالـ، الحتماؿ ككنو يتصنع البكاء، قاؿ الشعبي: 

ءتو امرأتو تخاصـ رجالن، فأخذت تبكي فقمت يا أبا أمية ما أظنيا إال كجا شيدت شريحان 
 (.ُٔ)يكسؼ:  چٹ ٹ ٿ ٿچ إف أخكة يكسؼ: مظمكمة فقاؿ : يا شعبي

ثبات النسب بالبصمة الكراثية يعد مف القرائف كىي تككف نخمص مما تقدـ إف إ
ف خالؿ الرككف إلى ئيا ماعمى درجة عالية مف الدقة إذا ما تكفرت الكسائؿ الكفيمة إلجر 

 الكسائؿ العممية الحديثة كأىؿ الخبرة كاالختصاص.

 ءً حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب قضا: الفرع الثاني
 ءثبات النسب مف خالؿ استقرارؼ عمى حجية البصمة الكراثية في إيمكف التع 

اف االستفادة مف أحكاـ محكمة التمييز االتحادية، فقد ذىبت في قرار ليا إلى إنو باإلمك
 DNAفحص تطابؽ األنسجة  ءالتطكر العممي الحاصؿ في مجاؿ الطب كمنيا إجرا

 في القرار: ءلغرض تحديد كالد الطفؿ؛ ألف ذلؾ ال يتناقض مع الشرع كالقانكف كقد جا

"لدل التدقيؽ كالمداكلة مف قبؿ الييأة العامة في محكمة التمييز االتحادية كجد 
لمدة القانكنية قرر قبكلو شكالن، كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ أف الطعف مقدـ ضمف ا

ف جاء اتباعان لقرار ىذه  المميز فقد كجد أنو غير صحيح كمخالؼ لمشرع كالقانكف كا 
ذلؾ ألف الثابت في  ََِٗ/ ىيأة عامة/ ُّْكبعدد  ََِٗ/ ٖ/ ُّالمحكمة بتاري، 

حكمة األحكاؿ الشخصية في الدعكل بأف المميزيف)ـ. ط. م( ك)أ. ـ. أ( ادعيا لدل م
ىك ابنيما المكلكد مف فراش الزكجية كلـ  ُّٗٗالمكصؿ بأف الطفؿ )ـ. ذ. أ( تكلد 

نما سجؿ باسـ شقيؽ المميز  يسجؿ باسميما في حينو في سجالت األحكاؿ المدنية كا 
المتكفي )ذ. ط. ح( كزجتو المميز عمييا )ق. ـ. ـ( كعمى ما تقدـ فإف كالدم الطفؿ 

                                                           

. تحقيػػؽ ُفػػي السياسػػة الشػػرعية.ط ينظػػر: ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد. الطػػرؽ الحكيمػػة -ُ
 . ّٕ. صُٖٗٗمحمد عيكف. مكتبة دار البياف، 
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ما زاال عمى قيد الحياة كاف المميز عمييا المذككرة كالتي يفترض بيا ىي أمو المذككر 
ما زالت عمى قيد الحياة كيترتب عمى ما تقدـ بأف المحكمة ترل أنو باإلمكاف االستفادة 
مف التطكر العممي الحاصؿ في مجاؿ الطب بيذا الخصكص كمنيا آراء فحص تطابؽ 

فؿ المذككر كما أف االستفادة مف الكسائؿ ( لغرض تحديد كالدم الطDNAأنسجة ك)
العممية في اإلثبات ال يتناقض مع الشرع كالقانكف طالما أنيما يحققاف تثبيت كاقع حاؿ 

 ڳ ڳ ڳچ دم إلى تطبيؽ قكلو تعالى: ؤ الحقيقة الشرعية حيث أف ذلؾ ي

كككف الطفؿ المذككر ليس مجيكؿ النسب ليصار إلى  (ٓ)األحزاب:  چ ڱڱ ڱ ڱ
أف شقيؽ المميز فإف كفاتو يحكؿ دكف التحقيؽ مف ذلؾ الف المميزيف المذيف القكؿ ب

يدعياف بأنيما كالداه ال زاال عمى قيد الحياة كما اف المكصكؿ إلى الحقيقة الشرعية 
عمى الحكـ العادؿ يبرر تصحيح السجالت التي أشرت عمى  ءكالقانكنية كبالتالي بنا

بقاغير حقيقتيا الشرعية كالقانكنية كم ما كاف عميو  ءا اف مبدأ استقرار المعامالت كا 
مقترنة بعدـ تناقض ذلؾ مع الشرع كالقانكف في استخداـ كسائؿ البحث العممي كعمى ما 

/ ٖ/ ُّرخ في ؤ تقدـ قررت ىذه الييئة العدكؿ عف رأييا السابؽ الصادر بقرارىا الم
لمنتيجة مع كنقض الحكـ المطعكف فيو  ََِٗ/ ىيأة عامة/ ُّْكبعدد  ََِٗ

كعند صدكر ىذا القرار يككف قد بمغ  ُّٗٗمالحظة أف المطمكب نفي نسب معاذ تكلد 
 َُٔ/ أكالن مف قانكف التنظيـ القضائي رقـ ُّسف الرشد كصدر القرار استنادان لممادة 

/ ٓ/ ِٗق المكافؽ ُِّْجمادل الثاني/  ِٕالمعدؿ باألكثرية في  ُٕٗٗلسنة 
 .(ُ)ـ"َُُِ

التمييز االتحادية في قرار آخر ليا إلى أنو يتكجب عمى محكمة كذىبت محكمة 
المكضكع إحضار المدعي عمييا جبران كأرساليا لفحص تطابؽ األنسجة كمما جاء في 
القرار: " لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أف الحكـ المميز غير صحيح كمخالؼ ألحكاـ 

لمدعي عمييا غيابيان كصدقت الشرع كالقانكف الف محكمة المكضكع أجرت مرافعة بحؽ ا

                                                           

 )القرار غير منشكر(. َُُِ/ ُُ/ ِّفي  َُُِ/ الييئة الشخصية األكلى/َٕٔٓالقرار ) -ُ
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ثبات نسب االبف إلييا دكف إكماؿ تحقيقاتيا، كلما لمقرار الصادر  الزكاج الخارجي كا 
غيابيان مف آثار قانكنية فكاف المقتضى استعماؿ المحكمة لصالحيتيا القانكنية 

( مف قانكف اإلثبات المعدؿ بإحضارىا جبران ُ،ُٕالمنصكص عمييا في المادتيف)
رساؿ ا لمدعي كالمدعي عمييا كابنيما المطمكب إثبات نسبو لفحص تطابؽ األنسجة كا 

ان لمشرع كالقانكف، كعمى ضكء النتيجة إصدار الحكـ الذم تراه مكافق D.N.Aأك فحص 
 .(ُ)..."لذا قرر نقضو

في قضايا النسب دأبت محكمة التمييز عمى التأكيد عمى محاكـ المكضكع 
لمطمكبة في إجراءات المحكمة تمييدان لمكصكؿ إلى ء تحقيقات المادة اجرابضركرة إ

لدل عطؼ النظر عمى الحكـ المميز  ...الحكـ القانكني السميـ كما جاء بأحد قراراتيا: "
كجد أنو غير صحيح كمخالؼ لمشرع كالقانكف كاف اتبعت المحكمة قرار النقض الصادر 

كاف المتعيف عمى عف ىذه المحكمة، إال انيا تكصمت إلى نتيجة غير صحيحة إذ 
محكمة المكضكع أف تستكمؿ تحقيقاتيا الالزمة كصكالن إلصدار الحكـ القانكني، إذ كاف 
عمييا االستيضاح مف الممثؿ القانكني لدائرة األحكاؿ المدنية )بعد إدخاؿ شخصان ثالثان( 
عف مضمكف كتاب مديرية الجنسية العامة كاإلجراءات التي اتخذتيا الدائرة حكلو كىؿ 

جرم التحقيؽ في حالة التزكير التي كردت في الكتاب مف عدمو، كما كاف عمييا إحالة أ
جميع أطراؼ الدعكل عمى معيد الطب العدلي إلجراء فحص الحمض النككم كمدل 
ثبكت نسب المدعى عميو لمكرث المدعيف، دكف االعتماد عمى الفحص المبرز مف قبؿ 

دخاؿ شقيقة كالد المدعي )ج ج د( شخصان ثالثان  أطراؼ الدعكل الجارم خارج العراؽ كا 
في الدعكل لالستيضاح منيا حكؿ مكضكع الدعكل كتكميؼ المدعي عميو بإثبات 

تشير إلى ديانتو مسيحي  ٕٓاشيار مكرثو لإلسالـ حيث أف استمارة صكرة قيد 
كاألسباب التي حالت دكف تأشير ذلؾ في سجمو المدني، كما أف المحكمة لـ تتحقؽ مف 

ي، زكاج كالده المدعي عميو المدعكة )ؾ أ( )مغربية الجنسية( مف زكجيا السابؽ تار 
الييكدم )ج ت ق( كطالقيا منو كىؿ أف ىناؾ تعارض بيف الزكاج كزكاجيا مف مكرث 

                                                           

 )قرار غير منشكر(.  َُُِ/ُُ/ِّفي  َُُِ( ، الييئة الشخصية األكلى /َٕٔٓالقرار ) -ُ
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المدعى عميو كمفاتحة سفارة جميكرية العراؽ في لندف حكؿ ىذا المكضكع كحيث اف 
 ( ُ)"...تقدـ، تقرر نقضو المحكمة أصدرت حكميا المميز خالفان لما

يتضح مما تقدـ اف مكقؼ القضاء العراقي كاضح جدان بضركرة االستفادة مف 
 DNAجراء فحص تطابؽ األنسجة ممي الحاصؿ في مجاؿ الطب، كمنيا إالتطكر الع

 لغرض إثبات نسب المكلكد. 

كما أنو يتكجب عمى محكمة المكضكع )محكمة األحكاؿ الشخصية(، استخداـ 
مف قانكف اإلثبات  (ِ)(ُٕ، ُات التي منحيا إياىا قانكف اإلثبات في المادتيف)السمط

 لمكصكؿ إلى الحكـ القانكني العادؿ كالسميـ.

                                                           

القرار منشكر في مجمة التشػريع  َُِّ/ ُِ/ ُٔفي  َُِّدنية الثانية/ / الييأة المَُْالقرار  -ُ
 . ٖٗٔ. صَُِّالعدداف الثالث كالرابع، السنة السادسة،  ءكالقضا

عمػػػى: "تكسػػػيع سػػػمطة  ُٕٗٗلسػػػنة  َُٕ( مػػػف قػػػانكف اإلثبػػػات العراقػػػي رقػػػـ ُنصػػػت المػػػادة ) ِ -
التطبيؽ السميـ ألحكػاـ القػانكف كصػكالن  القاضي في تكجيو الدعكل كما يتعمؽ بيا مف أدلة بما يكفؿ
( مػػػف قػػػانكف اإلثبػػػات عمػػػى: "أكالن: ُٕإلػػػى الحكػػػـ العػػػادؿ فػػػي القضػػػية المنظػػػكرة". كنصػػػت المػػػادة )

ات ءمػػػف اجػػػرا ءعمػػػى طمػػػب الخصػػػـ، اتخػػػاذ أم اجػػػرا ءنفسػػػيا أك بنػػػا ءلممحكمػػػة أف تقػػػرر مػػػف تمقػػػا
ات اإلثبػػات ءتعػػدؿ عمػػا أمػػرت بػػو مػػف اجػػرااإلثبػػات تػػراه الزمػػان لكشػػؼ الحقيقػػة. ثانيػػان: لممحكمػػة اف 

 بشرط اف تبيف أسباب ذلؾ في محضر الجمسة".
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 الخاتمة
دكف في الئحة الخاتمة أىـ النتائج نأف  نامف البحث البد ل ءبعد االنتيا
 تناكلو في فقرتيف تباعان: نإلييا، كىذا ما تكصمنا  كالتكصيات التي

 أواًل: النتائج:

إف البصمة الكراثية ىي البنية الجينية التي تدؿ عمى ىكية كؿ شخص بعينو،   -ُ
في التحقؽ مف الكالدية، كالتحقؽ مف  كىي مف الناحية العممية كسيمة ال تخطئ

 الشخصية.
المعاصركف عمى  ءالبصمة الكراثية دليؿ حديث مف أدلة إثبات النسب قاسو الفقيا -2

الكراثية نكع مف القيافة لكنيا تميزت بالدقة العالية في نتائجيا، لذا القيافة، فالبصمة 
فيي تأخذ حكـ القيافة التي تأتي بعد دليؿ الفراش كالشيادة كاإلقرار، عميو يجكز 

 كفي حالةالمتقدمة أك بعضيا  عند عدـ كجكد أدلة إثبات النسبالعمؿ بالقيافة 
 . منيا لدقة نتائجيا أكلىىي أك التنازع، كالبصمة الكراثية في حكـ القيافة 

ثبات النسب في حاالت التنازع عمى العتماد عمى البصمة الكراثية في إيجكز ا -ّ
مجيكؿ النسب، كحاالت االشتباه في المكاليد في المستشفيات كمراكز رعاية 

كذلؾ في حاالت ضياع األطفاؿ ، ك األطفاؿ، كاالشتباه في أطفاؿ األنابيب
أك  ،دث أك الككارث أك الحركب، كتعذر معرفة أىميـكاختالطيـ، بسبب الحكا

 بقصد التحقؽ مف ىكيات الجثث، كىكيات األسرل كالمفقكديف في الحركب.

( ُٓحدد في المادة ) ُٗٓٗلسنة  ُٖٖإف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  -ْ
 طرؽ إثبات النسب كلـ يذكر مف ضمنيا البصمة الكراثية.

( منو أعطى َُْفي المادة ) ُٕٗٗلسنة  َُٕرقـ  إف قانكف اإلثبات العراقي -ٓ
الحؽ لمقاضي باالستفادة مف كسائؿ التقدـ العممي في استنباط القرائف القضائية، 

نما كرد النص مطمقان.  كلـ يحدد ماىية تمؾ الكسائؿ كا 
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 ثانيًا: التوصيات:

يتفؽ  ينبغي لمدكؿ اإلسالمية إنشاء مركز أبحاث في مجاؿ اليندسة الكراثية، بما -ُ
 مع تعاليـ الشريعة اإلسالمية، كتييئة الككادر لمعمؿ في ىذه المراكز.

االىتماـ بمكاضيع اليندسة الكراثية كغيرىا كذلؾ مف خالؿ تشجيع الدراسات  -ِ
كاألبحاث فييا مف خالؿ مشاريع الطمبة في الدراسات العميا، كاألبحاث العممية، لما 

ر باعتبارىا كسائؿ ذات نتائج دقيقة المكاضيع مف أىمية في الكقت الحاض هليذ
 ثبات النسب كنفيو. ، كفي إكعالية في القضايا الجنائية كاكتشاؼ الجرائـ

العمؿ عمى تشكيؿ لجاف مف الخبراء مف عمماء البيكلكجيا كعمماء الشريعة  -3
اإلسالمية لكضع ضكابط العمؿ في مجاؿ بحكث عمـك األحياء لكي تعتمد مف قبؿ 

 الدكؿ اإلسالمية.

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية ُٓضركرة تدارؾ القصكر الكارد في المادة )  -ْ
بإضافة نص صريح بعد البصمة الكراثية كالكسائؿ العممية الحديثة األخرل مف 

 طرؽ إثبات النسب.

( إثبات كعدـ عد كسائؿ التقدـ العممي الستنباط َُْإعادة صياغة نص المادة ) -ٓ
نما اعطا ئيا دكر أكبر قد تصؿ إلى مرحمة الدليؿ الكامؿ القرائف القضائية فقط كا 

 إلثبات النسب.
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 المصادر

 أواًل: الكتب:

 -قَُّْ. الككيت: دار القمـ، ُأحمد، د. أحمد. مكضكع النسب. ط -ُ
 ـ.ُّٖٗ

األسدم، مؤيد حميد. الكجيز الميسر في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية. بغداد:  -ِ
 .َُُِمكتبة الصباح، 

الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ.  ءالديف. إركااأللباني، محمد ناصر  -ّ
 ـ. ُٕٗٗ -قُّٗٗدمشؽ: المكتب اإلسالمي، -. بيركتُط

البخارم، أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ. صحيح البخارم. اعتنى بو أبك  -ْ
 -قُُْٗصييب الكرمي. الرياض: بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع، 

 ـ. ُٖٗٗ
مصطمحات البيكلكجيا. ط بيركت: دار الكتاب بدكم، شريؼ فيمي. معجـ  -ٓ

 . َََِ -ىػ ُُِْالمبناني. القاىرة: دار الكتاب المصرم، 
البقرم، الشي، محمد بف عمر. حاشية البقرم عمى شرح الرحبية. طبع  -ٔ

 بالمطبعة الميمنية. 
البيجي، د. عصاـ أحمد. الحماية مف أضرار اليندسة الكراثية في ضكء قكاعد  -ٕ

 .ـ َُِٓمدنية. اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، ؤكلية الالمس

الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى الجامع الكبير. حققو كخرج أحاديثو كعمؽ  -ٖ
. بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ُعميو الدكتكر بشار عكاد معركؼ. ط

ُٗٗٔ. 

أبك عثماف عمر بف بحر. البياف كالتبيف. تحقيؽ المحامي فكزم عطكم.  الجاحظ، 
 . ُٖٔٗركت: دار صعب، . بيُط
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الجرجاني، عمي بف محمد بف الشريؼ. التعريفات. بيركت: مكتبة لبناف.  -ٗ
 . ُٖٓٗط

الجصاص، أبك بكر أحمد بف عمي الرازم. أحكاـ القرآف. تحقيؽ محمد  -َُ
مؤسسة التاري، العربي،  -الصادؽ قمحاكم. بيركت: دار احياء التراث العربي

  .ـُِٗٗ -قُُِْ
ف حماد. الصحاح تاج المغة كصحاح العربية. تحقيؽ الجكىرم، إسماعيؿ ب -ُُ

 .أحمد عبدالغفكر عطار. بيركت: دار العمـ لممالييف
ابف حـز الظاىرم، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد. المحمى. القاىرة: إدارة  -ُِ

  ق.ُُّٓالطباعة المنيرية، 
 . النجؼ األشرؼ. ِالحسيني، د. عمار عباس الحسيني، التحقيؽ الجنائي. ط -ُّ
الحمي، الشي، أبك القاسـ نجـ الديف جعفر بف الحسف. المختصر النافع في فقو  -ُْ

 األمامية. مصر: مطابع دار الكتاب العربي.

الخطيب الشربيني، شمس الديف محمد بف الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة  -ُٓ
. بيركت: دار المعرفة ُمعاني ألفاظ المنياج. اعتنى بو محمد خميؿ عيتاني. ط

 ـ. ُٕٗٗق  ُُْٖكالنشر كالتكزيع،  لمطباعة

( ِْٗالخمؼ، د. مكسى. العصر الجينكمي. الككيت: سمسة عالـ المعرفة العدد) -ُٔ
 ـ. ََِّسنة 

الدارَّاقطني، عمي بف عمر. سنف الدارَّقطني. حققو كضبط نٌصو كعمَّؽ عميو  -ُٕ
. بيركت: ُىيثـ عبدالغفكر. ط -حسف عبدالمنعـ شمبي -كطؤ شعيب األرن

 ـ.ََِْ -قُِْْالة، سسة الرسؤ م

داماد افندم، عبدالرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلي المدعك بشي، زاده.  -ُٖ
مجمع األنير في شرح ممتقى االبحر، كمعو المنتقى في شرح الممتقى لمحمد بف 
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. بيركت: دار ُعمي الحصني. خرَّج آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المنصكر. ط
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗالكتب العممية، 

ليركل ىكد. الشفرة الكراثية لإلنساف، القضايا العممية كاالجتماعية  -انييؿ كيفمسد -ُٗ
لمشركع الجيكنـ البشرم، ترجمة أحمد مستجير. الككيت: سمسمة عالـ المعرفة، 

 ـ. ُٕٗٗ

أبك داكد، سميماف بف االشعث السجستاني. سنف أبي داكد. اعداد كتعميؽ عزت  -َِ
، . بيُعبيد الدعاس كعادؿ السيد . ط  ـ. ُٕٗٗىػ   ُُْٖركت: دار ابف حـز

الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر. مختار الصحاح. بيركت: مكتبة لبناف،  -ُِ
 ـ. ُٖٔٗ

ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد. بداية المجتيد كنياية المقتصد.  -ِِ
 ـ. ُِٖٗ -قَُِْ. بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ٔط

ة. البصمة الكراثية كدكرىا في اإلثبات. بحث مقدـ لمؤتمر الزحيمي، د. كىب -ِّ
 الشريعة كالقانكف باإلمارات العربية. المجمد الثاني. 

. دمشؽ: دار القمـ، ِالزرقا، د. أحمد بف محمد. شرح القكاعد الفقيية. ط -ِْ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ َُْٗ

ئؽ. الزيمعي، فخرالديف عثماف بف عمي الحنفي. تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقا -ِٓ
 ق. ُُّٓ. مصر: المطبعة األميرية ببكالؽ، ُط

السرخسي، أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ. المبسكط. بيركت: دار  -ِٔ
 المعرفة.

. بيركت: دار الكتب ُالسمرقندم، عالء الديف محمد بف احمد. تحفة الفقياء. ط -ِٕ
 ـ.ُْٖٗىػ   َُْٓالعممية، 

شمت. أصكؿ القانكف. مطبعة أبك ستيت، د. أحمد ح -السنيكرم، د. عبدالرزاؽ -ِٖ
 ـ. ُّٖٗلجنة التأليؼ كالنشر، 
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. ُالشككاني، محمد بف إسماعيؿ الصنعاني. سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ. ط -ِٗ
الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع لصاحبو سعد بف عبدالرحمف الراشد، 

 ـ.ََِٔ -قُِْٕ
بادم. الميذب في فقو الشيرازم، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزا -َّ

. ُاإلماـ الشافعي. ضبطو كصححو ككضع حكاشيو الشي، زكريا عميرات. ط
 ـ. ُٓٗٗىػ   ُُْٔبيركت: دار الكتب العممية، 

البر القرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل أبف محمد. التمييد لما في  دابف عب -ُّ
. ِفالح. طالمكطأ مف المعاني كاألسانيد. تحقيؽ سعيد أحمد اعراب كمحمد ال

 ـ. ُِٖٗ -قَُّْالمغرب، المحمدية: مطبعة فضالة، 
عبدالفتاح، د. محمد لطفي. القانكف الجنائي كاستخدامات التكنمكجيا الحيكية.  -ِّ

 ـ. َُِِ. ُط
العبد المنعـ، عبد اهلل بف سميماف بف عمي. قضاء عمي بف أبي طالب كأثره في  -ّّ

 -ىػُِْٕرشد ناشركف، . الرياض مكتبة الُالتشريع الجنائي اإلسالمي. ط
 ـ. ََِٔ

دار  . القاىرة:ِط .النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي .محمد رأفتعثماف،  -ّْ
 . ُْٗٗالبياف، 

العظيـ آبادم، لمعالمة أبي الطيب محمد شمس الحؽ. عكف المعبكد شرح سنف  -ّٓ
أبي داكد. مع شرح الحافظ ابف قيـ الجكزية. ضبط كتحقيؽ عبدالرحمف محمد 

المدينة المنكرة: الناشر محمد عبدالمحسف صاحب المكتبة السمفية،  .ِعثماف. ط
 ـ. ُٖٔٗ -قُّٖٖ

المكتب بيركت:  .ِط .اإلثبات بالقرائف في الفقو اإلسالمي .إبراىيـ محمدالفائز،  -ّٔ
 .ُّٖٗاإلسالمي، 
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ابف قدامة المقدسي، مكفؽ الديف أبي محمد عبداهلل بف أحمد بف محمد. المغني.  -ّٕ
. ّد. عبدالفتاح محمد الحمك. ط - بف عبد المحسف التركيتحقيؽ د. عبداهلل

 ـ. ُٕٗٗق  ُُْٕالرياض: دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

بزه.  -ّٖ القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس. الذخيرة. تحقيؽ األستاذ محمد بك خي
 ـ. ُْٗٗ. بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ُط

أحمد بف أبي بكر. الجامع ألحكاـ القراف كالميبيِّف  القرطبي، أبك عبداهلل محمد بف -ّٗ
لما تضمَّنو مف السنة كآم الفرقاف. تحقيؽ الدكتكر عبداهلل بف عبدالمحسف التركي 

 ـ. ََِٔ -قُِْٕ. بيركت: مؤسسة الرسالة، ُكآخركف. ط
ابف قيـ الجكزية، أبك عبداهلل محمد بف أبي بكر. زاد المعاد في ىدم خير العباد.  -َْ

عبدالقادر  -صكصو، كخرَّج أحاديثو، كعمَّؽ عميو شعيب األرنؤكطحقؽ ن
الككيت: مكتبة المنار اإلسالمية،  -. بيركت: مؤسسة الرسالةِٔاألرنؤكط. ط

 ـ. ُِٗٗ -قُُِْ
. ُابف قيـ الجكزية، أبك عبد اهلل محمد. الطرؽ الحكيمة في السياسة الشرعية.ط -ُْ

  .ُٖٗٗتحقيؽ محمد عيكف. مكتبة دار البياف، 

الديف أبي بكر بف مسعكد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  ءالكاساني، عال -ِْ
 ـ. ُٖٔٗ -قَُْٔ. بيركت: دار الكتب العممية، ِط

، الزكاج كالطالؽ. ُجالكبيسي، د. احمد. األحكاؿ الشخصية في الفقو كالقضاء،  -ّْ
 . بغداد: المكتبة القانكنية

فسير القرآف العظيـ. تحقيؽ مصطفى ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير. ت -ْْ
مكتبة أكالد الشي،  -. مصر، الجيزة: مؤسسة قرطبةُالسيد محمد كآخركف. ط

 ـ.َََِ -قُُِْلمتراث، 
ء الفقو اإلسالمي. المحالكم، عماد الديف حمد عبداهلل. الخارطة الجينية في ضك  -ْٓ

 ـ. َُِّ -قُّْْبيركت: مكتبة حسف العصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط 
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عالء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف بف أحمد. اإلنصاؼ في  ،المرداكم -ْٔ
معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ. تحقيؽ أبي عبداهلل 

. بيركت: دار الكتب العممية، ُمحمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي. ط
 ـ. ُٕٗٗىػ   ُُْٖ

 ـ. ُٔٗٗلقاىرة: دار المعارؼ، مستجير، د. أحمد. في بحكر العمـ. ا -ْٕ
مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم. صحيح مسمـ. اعتنى بو صييب الكرمي.  -ْٖ

 ـ. ُٖٗٗىػ   ُُْٗالرياض: بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع، 
المعجـ الكجيز. صادر عف مجمع المغة العربية في جميكرية مصر العربية.  -ْٗ

 ـ. َُٖٗ -قََُْ. القاىرة، ُط
جـ الكسيط. صادر عف مجمع المغة العربية في جميكرية مصر العربية. المع -َٓ

 ـ. ََِْ -قُِْٓ. القاىرة: مكتبة الشركؽ، الدكلية، ْط

المنجد في المغة كاالعالـ. إعداد مجمكعة مف أىؿ المغة كالباحثيف تحت إشراؼ  -ُٓ
 ـ.ُِٗٗ. بيركت: دار المشرؽ، ّّالمطبعة الكاثكلككية. ط

. لساف العرب. بيركت: دار ابف منظكر، أبك الفض -ِٓ ؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر
 صادر. 

. ِناصر اإلسالـ الرامفكرم المكلكم محمد عمر. البناية في شرح اليداية. ط -ّٓ
 ـ. َُٗٗ -قُُُْبيركت: دار الفكر، 

النسائي، أبك عبدالرحمف أحمد بف شعيب. السنف الكبرل. حقَّقو كخرَّج أحاديثو  -ْٓ
يركت: مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، . بُحسف عبدالمنعـ شمبي.ط

 ـ.ََُِ -قُُِْ
الياللي، د. سعد الديف ميسعد. البصمة الكراثية كعالئقيا الشرعية دراسة فقيية  -ٓٓ

 ـ. ََُِ -قُُّْ. القاىرة: مكتبة كىبة، ُمقارنة. ط
ابف اليماـ الحنفي، اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد. شرح فتح القدير.  -ٔٓ

  .. بيركت: دار الفكرِط
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 ثانيًا: البحوث والمقاالت:
السبيؿ، د. عمر بف محمد. البصمة الكراثية كمدل مشركعية استخداميا في  -ٕٓ

النسب كالجناية. بحث منشكر في مجمة المجمع الفقيي اإلسالمي برابطة العالـ 
 .ـََِِ -قُِّْاإلسالمي. السنة الثالثة عشرة، 

/ ُ/ ُٖتكشؼ المستكر. مقاؿ منشكر في سالمة، نيى. البصمة الكراثية  -ٖٓ
-khayma.com/madina/m2 ـ عمى الرابط التالي:ََُِ

files/stamps2.htm  
العبيدم، القاضي عكاد حسيف ياسيف. اتجاه المشرع العراقي في سد النقص في  -ٗٓ

مجمة فصمية.  ،التشريع أسسو كتقييمو. بحث منشكر في مجمة التشريع كالقضاء
  .َُُِ، (ة. العدد الثاني )نيساف، أيار، حزيرافبغداد السنة الثالث

القره داغي، د. عمي محيي الديف. البصمة الكراثية مف منظكر إسالمي. بحث  -َٔ
منشكر في مجمة المجمع الفقيي اإلسالمي برابطة العالـ اإلسالمي. السنة الرابعة 

 ـ. ََِّ -قُِْْعشرة، 
ستفادة منيا. بحث منشكر كاصؿ، د. نصر فريد. البصمة الكراثية كمجاالت اال -ُٔ

في مجمة المجمع الفقيي اإلسالمي برابطة العالـ اإلسالمي. السنة الخامسة 
 .ـََِْ -قُِْٓعشرة، 

 القوانين: ثالثًا:
 .ُٗٓٗلسنة  ُٖٖقانكف األحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  -ِٔ
 .ُٕٗٗلسنة  َُٕقانكف اإلثبات العراقي رقـ  -ّٔ

 : القرارات والندوات:رابعاً 

 -ؤية إسالميةة الكراثة كاليندسة كالجينكـ البشرم كالعالج الجيني ر أعماؿ ندك  -ْٔ
المكافؽ  -قُُْٗجمادل اآلخرة  ِٓ -ِّالمنعقدة في الككيت في الفترة مف 
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. إشراؼ د. عبدالرحمف العكضي، تحرير د. أحمد ُٖٗٗاكتكبر  ُٓ -ُّ
 ـ. َََِ -قُُِْرجائي الجندم. الككيت سنة 

بطة العالـ اإلسالمي في دكرتو الخامسة عشرة كالمنعقدة قرارات المجمع الفقيي لرا -ٓٔ
 ـ. ُٖٗٗاكتكبر  ُّ -قُُْٗرجب  ُٓ -ُُبمكة المكرمة مف 

قرارات المجمع الفقيي اإلسالمي بمكة المكرمة. قرارات الدكرة السادسة عشرة  -ٔٔ
يناير عاـ  َُ -ٓق المكافؽ ُِِْشكاؿ عاـ  ِٔ -ُِالمنعقدة في الفترة مف 

 .ـََِِ
)قرار  َُُِ/ُُ/ِّفي  َُُِ( ، الييئة الشخصية األكلى /َٕٔٓ) القرار -ٕٔ

  غير منشكر(.
/ ٖ/ ِٓفي  َُِّ/ ىيئة األحكاؿ الشخصية كالمكاد الشخصية/ َْٕٓالقرار  -ٖٔ

 .القرار غير منشكر َُِّ
القرار منشكر  َُِّ/ ُِ/ ُٔفي  َُِّ/ الييأة المدنية الثانية/ َُْالقرار  -ٗٔ

 .َُِّعدداف الثالث كالرابع، السنة السادسة، ال ءفي مجمة التشريع كالقضا

 َُِّ/ ُُ/ ٔفي  َُِّ/ األحكاؿ الشخصية كالمكاد المدنية/ ٕٗٔٓالقرار 
ـ.َُِْالعدد الثاني/ السنة السادسة/  ءالقرار منشكر في مجمة التشريع كالقضا
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 :ـمخــــصــالمـ
البنيػػة الجينيػػة تعػػد البصػػمة الكراثيػػة فتحػػان مبينػػان فػػي مجػػاؿ التطػػكر الطبػػي كىػػي 

التػػػػي تػػػػدؿ عمػػػػى ىكيػػػػة كػػػػؿ شػػػػخص بعينػػػػو، كىػػػػي كسػػػػيمة ال تكػػػػاد تخطػػػػئ فػػػػي إثبػػػػات 
 ءالشخصػػػػػية، كالبصػػػػػمة الكراثيػػػػػة دليػػػػػؿ حػػػػػديث مػػػػػف أدلػػػػػة إثبػػػػػات النسػػػػػب قاسػػػػػو الفقيػػػػػا

المعاصػػركف عمػػى القيافػػة، كثػػار بيػػنيـ خػػالؼ حػػكؿ حجيتػػو البصػػمة الكراثيػػة باعتبارىػػا 
حتػػى يػػتـ األخػػذ عكا ضػػكابط ال بػػد مػػف تكافرىػػا دليػػؿ مػػف أدلػػة إثبػػات النسػػب، لػػذلؾ كضػػ

 باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ حسـ النزاع حكؿ البنكة كاألبكة. بنتائج البصمة الكراثية

أمػػا فػػي مجػػاؿ القػػانكف الكضػػعي كبالتحديػػد فػػي قػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية العراقػػي 
( مػػف ُٓة )كعمػػى الػػرغـ مػػف اف المشػػرَّع العراقػػي حػػدَّد فػػي المػػاد ُٗٓٗلسػػنة  ُٖٖرقػػـ 

أف يمضػي عمػى عقػد الػزكاج  -ُقانكف األحػكاؿ الشخصػية شػرطا إثبػات النسػب كىمػا: "
أف يككف التالقي بيف الزكجيف ممكنان"، فمـ ترد أم اشارة إلى إثبات  -ِأقؿ مدة لمحمؿ، 

النسػػب بالكسػػائؿ العمميػػة الحديثػػة كمنيػػا )البصػػمة الكراثيػػة( كعمػػى الػػرغـ مػػف اف قػػانكف 
( منػػو التػػي أجػػازت لمقاضػػي َُْكفػػي المػػادة ) ُٕٗٗلسػػنة  َُٕي رقػػـ اإلثبػػات العراقػػ

االستفادة مف كسائؿ التقدـ العممي في استنباط القرائف القضائية فمػـ تحػدد ماىيػة كسػائؿ 
عمػى كػؿ ىػذه المعطيػات كانػت ىػذه الدراسػة مخصصػة لمبحػث فػي  ءن التقدـ العممي، كبنا

 .ءن رعان كقانكنان كقضامدل حجية البصمة الكراثية في إثبات النسب ش
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ABSTRACT : 

DNA is considered breakthrough in the field of medical 

development. It is the genetic structure that shows the identity of 

each individual. It means that almost invariably misrepresents the 

personality. The DNA is a recent proof of evidence that modern 

scholars have found difficult to measure. As proof of evidence of 

lineage, so they set rules that must be available to take the results 

of the DNA as a means of resolving the dispute about the sonship 

and paternity. 

In the field of positive law , specifically in the Iraqi 

Personal Status Law number. 188 of 1959, although the Iraqi 

legislator specified in Article 51 of the Personal Status Law the 

condition of proof of descent: 1 – it have to spend the contract of 

marriage less period of pregnancy, - There is no reference to the 

establishment of percentages by modern scientific means, 

including (DNA), and although the Iraqi evidence Act No. 107 of 

1979 and Article 104 of which allowed the judge to take benefit 

from the means of scientific progress in the development of 

judicial evidence did not specify what means of scientific 

progress. 

Based on all of these data, this study was devoted to the 

study of the Authenticity of DNA in the determination of descent 

in Sharia, law and judiciary. 


