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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 يقول هللا عزوجل

  

 

 

 

 يقول عماد األصفهاني :

لو غير  ,إني رأيت أنه ال يكتب إنسانا كتابا في يومه إال قال في غده " 

و , و لو قدم هذا لكان أقوم , و لو زيد هذا لكان أفضل , هذا ال كان أحسن

 استيالءوهو دليل علي , و هذا من أعظم العبر, لو ترك هذا لكان أجمل 

"النقص علي جملة البشر   
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شششششالشكككككككككككك كشجرةككككككككككككىلشضلهككككككككككككىلشجشككككككككككككإلكسشضلهككككككككككككىلش  كككككككككككك  ش  ش ككككككككككككر  شال ككككككككككككرل ش كككككككككككك ش    كككككككككككك شا جكككككككككككككا ش شا   كككككككككككك  
أ ارشالعإلكككككككككككآلشءككككككككككك ش  كككككككككككهلل شا و ش شانككككككككككك  ش  ش ككككككككككك شجككككككككككك  ش ككككككككككك ش  ككككككككككك شا شءكككككككككككآلش ش ككككككككككك شأ شش شحيتككككككككككك  ش ككككككككككك 
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ش. شاألضك  ىلش هرغ  ش  ش ع  شل شال   شج شال   ش ش ر غ

جةككككككككككك شوش  ككككككككككك  بش ش ككككككككككك اشان ككككككككككك  شأ ا ش ا كككككككككككمشالشككككككككككك كش  شجككككككككككك شأ ككككككككككككا شءككككككككككك  ر شالككككككككككك   ش  كككككككككككك اشبشا ككككككككككك ش
ش.انال مشلرعة ش

 ش  شجككككككككك ش ككككككككك شأءككككككككك البش ككككككككك ش ك كككككككككمشأ ش ككككككككك ش علككككككككك ش ككككككككك ش  ال ككككككككك شاأل ككككككككك   سشرا لككككككككك شانككككككككك  شءكككككككككآلش  ككككككككك شأ ش
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احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني ،سيدنا و حبيبنا حممد اهلادي األمني 
 .الدين أما بعد املبعوث رمحة للعاملني و على آله و صحبه أمجعني أقتفي أثره و سار على هنجه إىل يوم 

 العلمية يف الربع األخري من القرن العشرين ،و بداية القرن احلادي و العشرين باتت تتم بصورة االكتشافاتإن  -
 .سريعة أذهلت املكتشفني قبل غريهم 

حيث تتبع العلماء كل فرع من فروع املعرفة ،فسربوا أغواره و غاصوا يف أعماقه متحدين كوامن غوامضه فتكون  -
من ذلك بناءا شاخما تتسع أبعاده و يعلو مع األيام شأنه و تقدم موكب املعرفة تقدما يكشف أستار األسرار اليت  
كانت ختتفي وراء حجب املظاهر اخلادعة ،فخرج العلماء بفضل اهلل و كرمه و بسبب إتباع املنهج العلمي 

قنعة على كثري من التساؤالت اليت ظلت الصحيح من احلرية اليت حتيط هبم من كل جانب و ظفروا بإجابات م
 (1).أزمانا مستعصية على اخلضوع للدقة و اليقني الذين بواسطتهما تنفتح قنوات املعارف و العلوم 

و فعال إنفتحت قرائح العلماء و تعددت اإلكتشافات إىل درجة جعلت املؤرخني يطلقون على كل عصر ما يتميز 
العلمي و ما تاله من  الكهرباء و عصر الصناعة و عصر اإلنفجارخار و به من إجنازات علمية فكان عصر الب

إكتشافات تقنية و تكنلوجية كان من أمهها احلاسبات اإللكرتونية و النظم املعلوماتية ، و إذا كان البد من إبراز 
إجنازاته العلمية و اليت كان ما سيكون عليه القرن احلايل فإن اهلندسة الوراثية أو البيولوجيا اجلزيئية ستكون يف طليعة 

من أهم نتائجها البصمات الوراثية و كان ما أحرزته يف جمال العدالة اجلنائية و التحقق من الشخصية و معرفة 
يف ذلك من جانب عدد من التشريعات ية البيولوجية و غريها من اجملاالت السبب الرئيس يف إقرار العمل هبا لدالوا

بعدما رسخت قواعدها من الناحية البيولوجية و أصبحت حقيقة علمية ثابتة ووسيلة  الدولية و الوطنية و ذلك
 (2)طبية مؤكدة و صار ينظر إليها على أهنا ملكة وسائل اإلثبات على اإلطالق 

 

 

_____________________________ 

حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة و القانون الذي عقد بدولة اإلمارات العربية .اإلثبات التحليل البيولوجي للجينات البشرية و حجيته يف .مي حممد املختار السال.د -1
 . 2552ماي  50إىل  50مبدينة العني يف الفرتة من 

   11ص 2512الطبعة األوىل .شورات احلليب احلقوقية دراسة فقهية مقارنة من.البصمة الوراثية و أحكامها يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي .عبد الرمحان أمحد الرفاعي .د-2
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        ت الكتابة يف هذا املوضوع ر الذي حلقها رغم حداثتها قر ( ملكة وسائل اإلثبات)و بسبب هذا الوصف 
 (. مكانة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات)و إخرتت  عنوانا ألطروحيت يتالءم مع هذا الوصف 

 يكتسي موضوع هذه األطروحة أمهية بالغة من عدة نواحي :أهمية الموضوع 

بالنظر إىل املوضوع من هذه الناحية نالحظ أنه جيمع بني ثناياه ختصصات متشعبة :من حيث مفرداته  -
و مما ال شك فيه أن الكتابة يف هكذا مواضيع يصعب التحكم يف جوانبها ( العلم و الشرع و القانون)

 .املختلفة 
فاملوضوع يهدف إىل حتديد مكانة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات و لكون  :المضمون من حيث  -

البصمة الوراثية أصبحت تستعمل يف جمال إثبات النسب كدليل إثبات و نفي و يف اجملال اجلزائي كدليل 
البعض  إىل حصرها شرعا و قانونا فإهنا تكتسي لدى باإلضافةإثبات و نفي أيضا فأدلة إثبات النسب 

عن تراث ضارب جبذوره يف  افرتاءاطابعا تعبديا ومن مث فإن أي حماولة لتقدمي أي دليل عليها يشكل 
حضارتنا اإلسالمية اليت مازالت حمل إمجاع األمة ،وهنا تكمن األمهية العلمية يف حبث هذا املوضوع الذي 

 .هر ايف حقيقته مبين على قواعد ظنية مساندة بالظ

معلوم يسود نظام اإلثبات احلر الذي ينكر أي تدرج يف أدلة اإلثبات لكون مجيع  اجلزائي و كما هوأما يف اجملال 
الذي يقوم باختيار الدليل املناسب بناءا على إقتناعه الذايت ،لذلك فإن حبث  األدلة لديه متساوية و القاضي هو

 .لمس املكانة املعنوية له مكانة أي دليل ضمن هذا النظام يقتضي حتليل املبادئ املسرية له لت

 .أما املكانة التدرجية فأمرها حمسوم مسبقا 

 :ذا املوضوع لسببني رئيسيني مها ترجع أسباب إختياري هل: أسباب إختيار الموضوع 

التخصلللللللد اللللللللذي درسلللللللته يف املاجيسلللللللتري  احلللللللرتامتتمثلللللللل أهلللللللم هلللللللذه األسللللللباب يف : أسبببببببباب   صبببببببية :أوال 
 .و الرتباط هذا املوضوع بتخصصي إخرتته للكتابة فيه لتعميق معاريف (  القانون الطبي)

ولوجية و العلمية اليت جتتاح العامل أفرزت أدلة مادية علمية ثار بشأهنا جدل يالثورة الب: أسباب موضوعية: ثانيا 
العمل الوقوف على  يف أرجحيتها باملقارنة مع األدلة املعنوية فأردت من خاللفقهي صاخب مازال قائما يتمثل 

هذه احلقيقة من خالل البصمة الوراثية اليت تعترب و بال منازع دليال ماديا علميا لنساهم يف حتسيس املختصني قبل 
غريهم التعويل على مثل هذه األدلة لصقل العملية اإلثباتية اليت أصبح ينتاهبا القصور بسبب إفراطها يف إعتمادها 

 .على األدلة املعنوية 
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 1048جوان  90املؤرخ يف 11 48 قانون األسرة رقم أن املشرع اجلزائري و يف االعتباراتإىل هذه  يضاف
مية ل،أجاز اللجوء إىل الطرق الع 90/ 89و يف املادة  0990 فبراير 02املؤرخ يف  90  90املعدل باألمر رقم 

 .فقهيا مازال حيتاج إىل توضيح  ويف إثبات النسب و قد أثار هذا التعديل لغطا قضائيا 

املتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف  11/91/0911املؤرخ يف  90    11و بإصدار املشرع للقانون رقم 
اإلجراءات القضائية و التعرف على األشخاص يكون املشرع اجلزائري قد كشف عن نيته بالتعويل على البصمة 

املوضوع ألنه و بصدور هذا  إمتام هذاة اجلزائية و هكذا تعمقت رغبيت يف الوراثية كدليل إثبات و نفي يف املاد
 .القانون أصبح اإلثبات بالبصمة الوراثية واقعا ملموسا 

 : إ كاالت البحث 

أصبحت األدلة العلمية اليت أفرزهتا الثورة البيولوجية و اليت تعترب البصمة الوراثية واحدة منها تثري العديد من 
اإلشكاالت عند استعماهلا يف اإلثبات ،و إنطالقا من ذلك حاولت من خالل هذه األطروحة السعي لإلجابة عن 

 : اإلشكاالت التالية 

لناحية اللغوية و البيولوجية و القانونية ؟ و ما الفرق بينها و بني البصمات ما مفهوم البصمة الوراثية من ا -
األخرى ؟و ماهي املصادر البيولوجية اليت تستخلد منها ؟ و ما هي املناهج املستعملة يف حتديدها و إظهارها ؟ 

 و ما هي شروط استعماهلا من الناحية العلمية و التشريعية ؟

ونفي النسب و بالنظر إىل طبيعتعها القطعية اليقينية يشفع هلا أن تتقدم على األدلة  و هل إستعماهلا يف إثبات -
 األخرى ؟ و ما تأثريها يف اللعان ؟و هل ميكن أن تكون بديال عنه ؟

و هل إستعماهلا كدليل إثبات يف املادة اجلزائية باعتبارها دليال ماديا علميا هلا مصداقيتها بفضل النتائج املؤكدة  -
يت تقدمها يشفع هلا بأن حتتل مكانا مرموقا بني أدلة اإلثبات اجلزائية ؟ و ما تأثريها على إقتناع القاضي و سلطته ال

 التقديرية ؟

و بالنظر إىل مميزاهتا العلمية هل ميكن أن يؤدي التحكم يف إستعماهلا يف اإلثبات للكشف عن احلقيقة هجر  -
 أدلة اإلثبات التقليدية ؟

 :ن كل هذه التساؤالت أثرت أن يكون منهج الدراسة على النحو اآليت و لإلجابة ع
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 :قسمت الدراسة إىل بابني 

 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق  :الباب األول 
 اجلانب النظري للبصمة الوراثية  :الفصل األول 
 .تعريف البصمة الوراثية  :المبحث األول 

 تأصيل مصطلح البصمة الوراثية  : المطلب األول -
 التعريف اللغوي للبصمة الوراثية : المطلب الثاني -
 التعريف العلمي للبصمة الوراثية : المطلب الثالث -
 التعريف القانوين للبصمة الوراثية : المطلب الرابع -
 مراحل إكتشاف البصمة الوراثية  : المطلب ال امس -

 وراثية و المصطلحات المشابهة لها التمييز بين البصمة ال :المبحث الثاني 
 متييز البصمة الوراثية عن القيافة  : المطلب األول -

  مفهوم القيافة  :الفرع األول 
  تعريف القيافة يف اللغة  :أوال 
  تعريف القيافة إصطالحا :ثانيا 
  التمييز بني البصمة الوراثية و القيافة  :الفرع الثاني 

 الظاهرة األخرى اجلسدية متييز البصمة الوراثية عن البصمات  :المطلب الثاني  -
  أنواع البصمات اجلسدية  :الفرع األول 

  بصمة األصابع  :أوال 
  بصمات األقدام  :ثانيا 
 بصمة األذن :  ثالثا 
  بصمة العني  :رابعا 
  بصمة املخ  :خامسا 
  بصمة الصوت  :سادسا 
  (العرق)بصمة الرائحة :سابعا 
  بصمة الشفاه  :ثامنا 
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  أوجلللللللله اإلخللللللللتالف بللللللللني البصللللللللمة الوراثيللللللللة و البصللللللللمات  :الفببببببببرع الثبببببببباني
 اجلسدية األخرى 

  اإلختالف يف الوظيفة  :أوال 
  اإلختالف يف الطبيعة  :ثانيا 
  اإلختالف يف طريقة اإلثبات  :ثالثا 

   .الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :المبحث الثالث 

 تعريف األشخاص و األشياء  : المطلب األول -
  تعريف االشخاص  :الفرع األول 

  تعريف الشخد يف اللغة  :أوال 
  تعريف الشخد يف القانون الوضعي  :ثانيا 
  تعريف األشياء  :الفرع الثاني 

  تعريف الشيء يف اللغة  :أوال 
  تعريف الشيء يف االصطالح الشرعي  :ثانيا 
  تعريف الشيء يف القانون  :ثالثا 

 يف الفقه اإلسالمي  األشخاصالبصمة الوراثية و طائفة األشياء و  :المطلب الثاني  -
  إعتبار أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشخاص :الفرع األول 
  أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشياء  اعتبار :الفرع الثاني 

 يف القانون الوضعي  األشخاصو  األشياءالبصمة الوراثية و طائفة : المطلب الثالث -
  نظرية منح البصمة الوراثية صفة األشياء :اإلجتاه األول  :الفرع األول 
  نظريللللللللة ملللللللللنح البصللللللللمة الوراثيلللللللللة وصلللللللللف :اإلجتلللللللللاه الثلللللللللاين :الفببببببببرع الثببببببببباني

 األشخاص 
  نظرية األشياء ذات الطبيعة اخلاصة :اإلجتاه الثالث :الفرع الثالث 

 ية علميا و تشريعيا تأطير البصمة الوراث :الفصل الثاني  
 التأطير العلمي للبصمة الوراثية :  المبحث األول
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 البصمة الوراثية  استخالصمصادر : المطلب األول -
  الدم :أوال 
  التلوثات املنوية : ثانيا 
  األسنان: ثالثا  
  العظام : رابعا 
 الشعر : خامسا 
  البول و العرق :سادسا 
  اللعاب و املخاط :سابعا 

 طرق الكشف عن البصمة الوراثية  :الثاني المطلب  -
  دراسة حتليل األطوال املختلفة لألجزاء احملددة  :الفرع األول 

Restriction Fragment  lenght polomerphism (RFLP) 
 طريقة التفاعل النووي املتسلسل :  الفرع الثاني(PCR) 
 طريقة حتليل األجزاء أو التتابعات القصرية :  الفرع الثالث(STR) 
  طريقة حتليل جزيء :الفرع الرابعDNA   امليتوكوندريا 

 جماالت استخدام البصمة الوراثية  : المطلب الثالث -
 استخدام البصمة الوراثية يف العالج :  الفرع األول 
  النسب و اجلنسية  إثباتاستخدام البصمة الوراثية يف : الفرع الثاني 
 استخدام البصمة الوراثية يف اجملال اجلنائي:  الفرع الثالث 

  القتل و السرقة  :أوال 
  جرائم الزنا و اإلغتصاب :ثانيا 
  اجلرائم اإلرهابية :ثالثا 
  حتديد هوية املركبات املستعملة يف حوادث الدهس  :رابعا 
  إعادة فتح القضايا اجملهولة :خامسا 

 للبصمة الوراثية التشريعيالتأطير : المبحث الثاني
 املعاجلة التشريعية للبصمة الوراثية يف التشريعات املقارنة يف اجملال اجلنائي: المطلب األول -

  حتديد نطاق استعمال البصمة الوراثية: أوال 
 املوازنة بني اعتبارات العدالة وبني احلق يف اخلصوصية اجلينية  :ثانيا.             
 اجلهة اليت تأذن بإجراء الفحد الوراثي :ثالثا  
 إنشاء بنوك لتخزين املعلومات اجلينية: رابعا 
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 موقف املشرع اجلزائري من املعاجلات التشريعية  للبصمة الوراثية يف اجملال اجلنائي:  المطلب الثاني -
 حتديد نطاق  استعمال البصمة الوراثية : أوال 
 مسألة الرضاء: ثانيا   
 اليت تأذن بإجراء اختبارات البصمة الوراثيةاجلهة : ثالثا 
 إنشاء بنك لتخزين املعلومات اجلينية: رابعا: 

 .املعاجلة التشريعية للبصمة الوراثية يف اجملال املدين  يف التشريعات املقارنة: لثالمطلب الثا -
  االجتاه التشريعي الذي أجاز اللجوء إىل اختبارات البصمة : أوال

 و شرطالوراثية  دون قيد أ
 االجتاه التشريعي املقيد حلرية اإلثبات عن طريق البصمات الوراثية: ثانيا 

 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات  :الباب الثاني 
 منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب  :الفصل األول 
 تعريف النسب و إهتمام الشريعة اإلسالمية به :  المبحث األول

  تعريف النسب:  األولالمطلب  -
  تعريف النسب لغة: الفرع األول  
  تعريف النسب إصطالحا : الفرع الثاني 
  تعريف النسب يف القانون: الفرع الثالث  

  عناية اإلسالم بالنسب :المطلب الثاني  -
  أمهية النسب يف الشريعة اإلسالمية : الفرع األول 
  رؤية التشريع اإلسالمي للنسب من حيث الوجود و العدم : الفرع الثاني 

  من حيث الوجود: أوال  
  من حيث العدم :ثانيا 

 طرق إثبات النسب و نفيه:المبحث الثاني 
  الطرق املنشئة للنسب: المطلب األول -

  الزواج الصحيح و شروط إثبات النسب به: الفرع األول  
  سبق قيام عقد النكاح:أوال  
  يكون الزوج ممن يولد ملثلهأن :ثانيا  
  أن يولد الولد بني مديت احلمل املقررتني شرعا: ثالثا  
  النسب بعد احنالل الرابطة الزوجية إثبات: رابعا  
  عن طريق التلقيح االصطناعي الطفل الناتج إثبات نسب:خامسا  
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  إثبات النسب بنكاح الشبهة:الفرع الثاني  
  أنواعه :أوال  
  آثار النسب يف نكاح الشبهةحكم و : ثانيا  

  الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني -
  اإلقرار:الفرع األول  
  البينة : الفرع الثاني 
  القيافة و القرعة : الفرع الثالث 

  القيافة : أوال 
  القرعة : ثانيا 

 اللعان كطريق شرعي إلثبات النسب :  المطلب الثالث -
  تعريف اللعان و دليل مشروعيته : الفرع األول 

  اصطالحاتعريف اللعان لغة و : أوال  
  دليل مشروعية اللعان:ثانيا  
  طبيعته الشرعية شروط اللعان و : الفرع الثاني 

  شروط اللعان:أوال  
  طبيعته الشرعية:ثانيا  
  اآلثار املرتتبة على اللعان: الفرع الثالث  

 البصمة الوراثية و طرق إثبات النسب و نفيه : المبحث الثالث

 البصمة الوراثية و طرق إثبات النسب: : المطلب األول -
  الوراثية من الفراش البصمةموقف : الفرع األول  
  موقف البصمة الوراثية من الشهادة:الفرع الثاني  
  موقف البصمة الوراثية من اإلقرار:الفرع الثالث  
  البصمة الوراثية من القيافة و القرعةموقف :الفرع الرابع  

  النسب إثباتمرتبة البصمة الوراثية بني طرق : المطلب الثاني -
  عن البصمة  مذهب القائلني بتقدمي األدلة الشرعية التقليدية: الفرع األول

 الوراثية 
  مذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب : الفرع الثاني

 التقليدية 



9 
 

  الرأي املختار :الفرع الثالث 
  البصمة الوراثية و اللعان:  المطلب الثالث -

  مذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على اللعان: الفرع األول  
  البصمة الوراثيةمذهب القائلني بتقدمي اللعان على :ٍ  الفرع الثاني  
  الرأي املختار: الفرع الثالث  

 مكانة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات اجلزائية:  الفصل الثاني

 ماهية اإلثبات اجلنائي:  المبحث األول

 مفهوم اإلثبات اجلنائي: المطلب األول -
  تعريف اإلثبات اجلزائي:الفرع األول 
  أمهية اإلثبات اجلزائي: الفرع الثاني 
  اهلدف من اإلثبات اجلزائي: الفرع الثالث 

 النظم األساسية لإلثبات اجلزائي:  المطلب الثاني -
  نظام األدلة القانونية: الفرع األول 
 (نظام اإلثبات احلر)نظام األدلة اإلقناعية : الفرع الثاني 
 نظام اإلثبات املختلط :الفرع الثالث 
  نظام األدلة العلمية: الفرع الرابع 
  موقف املشرع اجلزائري: الفرع ال امس 

 القواعد العامة لإلثبات اجلزائي: المطلب الثالث -
  حرية القاضي يف تكوين قناعته: الفرع األول 
  وجوب االستناد إىل أدلة صحيحة:  الفرع الثاني 
  عبء اإلثبات يف املواد اجلزائية: الفرع الثالث 

ماهية األدلة الجنائية و تمييزها عن بعض المصطلحات المشابهة لها   : المبحث الثاني
 و أنواعها  هاتقسيمات

 ماهية األدلة اجلنائية  : المطلب األول

 تعريف الدليل لغة : الفرع األول 
 تعريف الدليل شرعا : الفرع الثاني  
 تعريف الدليل قانونا : الفرع الثالث  
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 اجلنائية عن بعض املصطلحات املشاهبة هلامتييز األدلة  :المطلب الثاني  -

  التمييز بني الدليل اجلنائي و اإلثبات: الفرع األول 
 متييز الدليل اجلنائي عن وسائل االستدالل : الفرع الثاني  
 التمييز بني الدليل اجلنائي و وسيلة الوصول إليه : الفرع الثالث  

  اجلنائية األدلةتقسيمات :  المطلب الثالث -
 الدليل من حيث مصدره :  الفرع األول 
 الدليل من حيث اجلهة اليت يقدم إليها:  الفرع الثاني   
 الدليل من حيث عالقته بالواقعة املراد إثباهتا: الفرع الثالث 
 الدليل من حيث األثر املرتتب عليه : الفرع الرابع  

  أنواع األدلة اجلنائية : المطلب الرابع -
 االعرتاف : الفرع األول  
  الشهادة : الفرع الثاني 

 البصمة الوراثية بني نظم اإلثبات و أدلته :  المبحث الثالث

 تأثري البصمة الوراثية على قواعد اإلثبات :  المطلب األول -
  الشخصي للقاضي  االقتناعتأثري البصمة الوراثية على مبدأ :الفرع األول 
  تأثري البصمة الوراثية على مبدأ مشروعية الدليل : الفرع الثاني 
  اإلثبات  ءثري البصمة الوراثية على مبدأ عبتأ:الفرع الثالث 

 تأثري البصمة الوراثية على أدلة اإلثبات : المطلب الثاني -
  تأثري البصمة الوراثية على االعرتاف :الفرع األول 
  تأثري البصمة الوراثية على الشهادة:الفرع الثاني  
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 .البـصمـة الــوراثـية بيــن النــظريــة والتــطبيــق:   الباب األول

           ما زالت البصمة الوراثية يف طورها األول حماطة بكثري من الغموض و التساؤالت، حول ماهيتها
و توضيح نهها و مفهومها، و طبيعتها الذاتية و الوصفية األمر الذي يدعونا إىل كشف اللثام عن ك

راحل تطور تأصيلها و م زها عما قد خيتلط معها من املصطلحات القريبة منها و بيان يقتها و متيحقي
و مصادر استخالصها و طرق الكشف عنها و جماالت االستفادة منها ،لذلك و حىت أمتكن  اكتشافها

                  .من إستيعاب كل ذلك قسمت هذا الباب إىل فصلني 

 
 .ت من خالله اجلانب النظري للبصمة الوراثية تناول :الفصل األول 
 فخصصته للجانب العملي و العلمي هلا و عنونته بتأطري البصمة الوراثية  :الفصل الثاني 
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 .ةـــوراثيـــة الــمــصـــري للبـــظـــب النـــانـــالج: ل األولـــصــالف
لتعريفه و متييزه عن املصطلحات اليت متاثله أو تقرتب منه مث  تأصيله إن اخلوض يف ماهية الشيء يقتضي البحث يف

 .التعرض لطبيعته الذاتية
لذلك ارتأيت لبيان ماهية البصمة الوراثية أن أوضح حقيقتها مث أفرق بينها و بني غريها من األمور اليت تتشابه هبا 

 .ألعرض يف األخري لتبيان طبيعتها الذاتية 
ف أخصص املبحث األول لتعريفها و املبحث الثاين لتمييزها عن غريها من املصطلحات املشاهبة و بناء على ذلك سو 

 : أما املبحث الثالث فأعاجل فيه الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية و ذلك على النحو التايل،هلا
 

 .تعريف البصمة الوراثية: المبحث األول   
 راثية و املصطلحات املشاهبة هلاالتميز بني البصمة الو :  المبحث الثاني   

 الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :المبحث الثالث   
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  تعريف البصمة الوراثية: المبحث األول
يكتنف وضع تعريف حمدد للبصمة الوراثية صعوبة بالغة و يرجع ذلك رمبا إىل حداثة هذا املصطلح أو تعدد وظائفه أو 

 .صطلحات الوراثية األخر  تداخله مع بعض امل
فالبصمة الوراثية من الناحية اللغوية ختتلف عنها من الناحية البيولوجية ، كما أهنا يف هذه األخرية ليست هي ذاهتا يف 

 : القانون الوضعي هلذا ارتأيت أن أتناول تعريف البصمة الوراثية من خالل املطالب التالية 
 ة الوراثية تأصيل مصطلح البصم:  المطلب األول
 تعريف البصمة الوراثية يف اللغة :  المطلب الثاني

 .تعريف البصمة الوراثية يف البيولوجيا :  المطلب الثالث
 .تعريف البصمة الوراثية يف القانون الوضعي :  المطلب الرابع

 
 تأصيل مصطلح البصمة  الوراثية  : ب األولـــطلــالم

 ة ـــينيـــة اجلــصمـــفيقال الب  THE GENىل اجلنيتطلق البصمة الوراثية و تضاف إما إ
EMPREINTE GENITIQUE -THE GENETIC FINGER PRIENTING 

  EMPREINTE ADN  و أما إىل  احلمض النووي فيقال بصمة احلمض النووي
DN FINGER PREINTING )  ) و كالمها صحيح فاحلمض النوويDNA     الذي وضع طراز بنائه

هو املادة الوراثية يف الكائنات احلية و املكون األساسي  (3) 3591كريك عام    سرانسيفواطسن و  العاملان جيمس
للرتاكيب الكيميائية للكروموزومات و يوجد هذا احلمض يف مجيع اخلاليا البيولوجية سواء كانت مصادرها حيوانية أو 

دم احلمراء نظرا لعدم سد و أنويته  ما عدا كرات النباتية أو كائنات حية ، و هو يف اإلنسان يوجد يف مجيع خاليا اجل
 .نواة  على احتوائها

 
 

 

 

 

_______________________ 
  07ص العربية للعلوم األمنية  الرياضة منشورات أكادميية نايف  األمني 3555استخدام البصمة الوراثية يف التعرف على اهلوية ، الطبعة األوىل :  عبد الرمحن احلنيطي -د  -3
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من سلسلتني طويلتني من النيوكليوتيدات املتعددة و تلتف هاتان السلسلتان على بعضهما البعض  DNAو يتألف
لتكون بذلك لولبا مزدوجا على شكل شريط كاسيت  يدوران حول حمور واحد  double helex(3)بصورة حلزونية 

  ميثل القواعد النيوكليوتيليد الذيذا الشريط بالسلم و ميكن تشبيه  ه  (2)عقارب الساعة  كاجتاهمييين معاكس   باجتاه
 .ه درجاته و سالمل

قواعد و  وتتكون البنية األساسية لكل سلسلة من السلسلتني من الفوسفات و سكر الرايبوز منقوص األكسجني
 نية هي األدننيبأربع قواعد  نيتوروجي  DNAالبيورين و النرميدين و ترتبط تلك السلسلتان فيما بينهما يف جزيء   

 ني هيدروجينني تاميني برابطهيدروجينية فرتتبط األدنني مع التاميني و ذلك بواسطة روابط و اجلوانني و السايتوزين  و الت
و ترتبط السايتوزين مع اجلوانني بثالث روابط هيدروجينية مث تتكرر  هذه القواعد األربعة يف صورة زوجني على طول 

 وحدة أجنلستون   3/  4و الزوج الالحق مساحة تقدر بـ   يفصل الزوج السابق  ثنظمة حبياحلمض النووي بطريقة م
يوكلوتيد ،و يصل الطويل و يطلق على كل زوج منها ن و عشرة دورة و كل زوج منها يشكل درجة على السلم احللزوين

 DNAاعدي و بذلك يكون احلمض الواحد إىل حنو ثالثني ألف نيوكليوتيد أو زوج قوكليوتيدات يف اجلني يعدد الن
 .يف اخللية الواحدة و الذي حيتوي على مائة ألف جني يتألف من ثالثة باليني زوج من القواعد

بصورة مشفرة مربجمة و  DNAو تستقر املعلومات الوراثية ، أو الصفات الوراثية اخلاصة بكل كائن حي على جزئ 
معني للقواعد النيرتوجينية ، و اليت ميكن اعتبارها مبثابة حروف مقدرة منذ بداية تكوين كل كائن حي وفق تسلسل 

  (3)للشفرة الوراثية و اليت حتدد خصائص كل فرد و متيزه عن غريه من بين جنسه 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .21ص 2001الطبعة األوىل  لدراسات اإلسالمية جبامعة الكويتمنشورات كلية  الشريعة و ا الشرعية ، يل ، البصمة الوراثية و عالئقهاسعد الدين مسعد هال/ د -3
 .  3551حبث مقدم للحصول على دبلوم األمن العام من أكادميية الشرطة بالقاهرة العلمية احلديثة يف علوم البصمات ،  االجتاهاترائد برهامي أبو بكر عزمي ، /د -2

  . 91ص 
 .13ص  مرجع سابق عبد الرمحن أمحد الرفاعي / د  -1
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الذي حيتوي كافة املعلومات الوراثية يف الكائنات  اجلزيءهو املادة األولية لوراثة و هذا احلمض ببنائه و تركيبه السابق 
احلية ، فبداخله حيمل أسرار الوجود و بني وحداته تكمن مفردات احلياة ، اليت نشأت عنها مجيع اخلالئق ، و من 

اليت تكشف لنا عن الصور املختلفة و املتعددة ألفراد اجلني البشري و اليت ال ميكن أن خالل تتابع قواعده تتأتى بصمته 
تتكرر فيما بينهم ، فإذا مسيت هذه البصمة بامسه أو  نسبت  إليه عند اإلطالق كان ذلك من باب إضافة الفرع إىل 

 ( 3.)األصل أو إحلاق اجلزء بالكل 
اجلينات و ترتيب اجلينات على الكروموزومات تتفق يف أكثرها بني مجيع  و قد الحظ العلماء أن ترتيب القواعد على

البشر فيما خيص الصفات املشرتكة بينهم كالطول و القصر و الذكاء و لون العني و اجللد و الشعر ، و مع هذا التطابق 
ماليني من بني الثالثة باليني  اهلائل بني مجيع البشر فإن كل فرد يتميز بذاته عن سائر اخللق يف حوايل اثنني إىل عشرة

  ( 2).يتطابق مع األم  اآلخرمن الوحدات القاعدية اليت تكون اجلينيوم نصفها يتطابق مع األب و النصف 
 

هي اليت تتحكم يف ( يقدر عددها من ستني إىل مائة ألف جني يف اخللية الواحدة )  هذه اجلينات بآالفها  املتعددة 
ليت يكسبها اإلنسان منذ بداية خلقه ، و اليت تبقى  ثابتة ال تتغري حىت هناية تكوينه  تعترب إظهار الصفات الوراثية ا

وحدات فرعية أو مشتقة من املادة األولية للوراثة اليت يتواجد داخل احللقات احللزونية املتتابعة للحمض النووي 
DNA ليت تقوم بتحديد مجيع الصفات هي ا ا ، و عند إسناد اسم البصمة الوراثية إليها فإن ذلك مؤسس على أهن

 ( 1).الوراثية لإلنسان و تعطية اهلوية املميزة له عن غريه 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 .73ص 2002ر اجلامعي طبعة دار الفكحسين حممود عبد الدامي ، البصمة الوراثية و مد  حجيتها يف اإلثبات ، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القانون  الوضعي ،/ د -3
 .07ها الشرعية ، مرجع سابق ، ص د هاليل ، البصمة الوراثية و عالئقسعد الدين مسع/ د  -2
 13عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص / د-1
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إلجنليزي عامل الوراثة ا(  أليك جيفري) حينما نشر الدكتور  4894و تعود هذه التسمية ، البصمة الوراثية إىل عام 
و تعيد تقسيمها يف تتابعات عشوائية  مرات،بلندن حبثا أوضح فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عدة (  ليستر) جبامعة 

و التباين بني األفراد يف  االختالفغري مفهومة وواصل أحباثه حىت توصل بعد عام واحد إىل أن هذه التتابعات شديدة 
 . أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد واكتشف املوقع،و   الطول و احلجم

تشابه بصمتني وراثيتني بني  احتمالإال يف حالة التوائم املتماثلة فقط ، بل و إن  اثننيو ال ميكن أن تتشابه بني 
       هو واحد يف الرتليون ، مما جيعل التشابه مستحيل ، ألن سكان األرض ال يتعدون ستة مليارات  آخرشخص و 

و أطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثية لإلنسان حماكاة  4891عام  اكتشافهيفري براءة و سجل أليك ج 
لبصمة األصبع لد  اإلنسان و عرفت على أهنا وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع 

 . الدنا
لوراثية للداللة على تلك التتابعات يف مصطلح البصمة ا عملاستو أول من ه(  أليك جيفري) و بذلك يكون الدكتور 

  (3).و القضاء و القانون     تاريخ العلوم ، و قد ذاعت و شاعت هذه التسمية يف جماالت البحوث و العلوم و الفقه
و مع ذلك فقد ذهب البعض إىل القول بأن تسمية هذه التتابعات باسم البصمة الوراثية تسمية خاطئة مقرتحا 

األدلة البيولوجية أو املعطيات و املؤشرات البيولوجية أو التحقيق البيولوجي أو اجليين من اهلوية  استبداهلا مبصطلح
 : مستدال بدليلني 

يف اللغة تعين انطباع أثر ما على شيء معني كبصمة اليد مثال l'empreinteإن البصمة :  الدليل األول
Empreinte Digitale و ميكن .   ال تنطبع كما تنطبع بصمات اليد  و البصمة الوراثية   ليست  كذلك و

 : اإلجابة على هذا الدليل باأليت
          هما كالعموم نإن االصطالح هو اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول مبناسبة بي -أ

ئفة على وضع اللفظ بإزاء اتفاق طا وشاهبتهما يف وصف أو غري ذلك أو هو اخلصوص أو كمشاركتهما   يف أمر أو م
إخراج الشيء عن املعىن اللغوي إىل معىن آخر : هو : املعىن أو هو اتفاق القوم على وضع الشيء موضعه و قيل ال

 . لبيان املراد 
 
 
 

_______________________ 
 

 2002مايو  07و  09راثية بني الشريعة و القانون املنظم من طرف جامعة اإلمارات املتحدة بني البصمة الوراثية و أثرها يف اإلثبات ،حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الو : كوما القاضي وليد الع_3
 . و ما بعدها  911م ص 
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 أي املصطلح بأنه لفظ أو تعبري ذو    TERMEكلمة     WEBSTER'Sو يف العصر احلديث عرف وبسرت  -ب

موضوع ، و عرف املصطلح بصورة عامة بأنه العلم أو معىن خاص بعلم أو مهنة أو  االستعماالتمعىن حمدد يف بعض 
 .  الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية و األلفاظ اللغوية اليت تعرب عنها

و نقل عنه هبذا ( البصمة الوراثية )   على الكشف اخلطري مصطلح(  أليك جيفري) الربوفيسور  أطلقهذا و قد 
 آخراينة بني األفراد يف أجزاء حمددة من احلامض النووي ،  و أن إطالق مصطلح اللفظ ، للداللة على التتابعات املتب

دليل البيولوجي أو األدلة البيولوجية أو غري ذلك ال يتفق و ما قاله العلماء يف حتديد املصطلحات و تأصيل العليها ك
   (3).العلوم و املفاهيم 

لتحليل البيولوجي للخاليا البشرية بغرض اإلثبات ال يهدف  إىل هي األخر  خاطئة ألن ا( الوراثية ) أن لفظة : قالوا
اخلريطة اجلينية و التناسلية لإلنسان ، و إمنا يهدف إىل  اخلصائص الوراثية للشخص أو دراسةحتديد و معرفة جمموعة 

اثية لتحديد هوية شخص ما أو معرفة ما إذا كانت البصمة الور  DNAحتليل أجزاء صغرية من احلامض النووي 
املأخوذة من مسرح اجلرمية تعود إليه أم ال و من مث ال يصح نعته بالوراثية و جياب عن هذا بأن البصمة الوراثية تعتمد يف 
حتديد اهلوية أو نفيها على حقيقة علمية مؤداها أن املولود يرث خصائصه البنيوية و الشكلية من أبويه بالتناصف حلظة 

  (2).فيه خمالفة هلذه احلقيقة اإلخصاب  و أن القول بغري ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 .73 ، مرجع سابق ، ص حسين حممود عبد الدامي/ د -3
 17،ص  عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق-2

 
 



 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق                              (الباب األول)الـــفصــل األول   
_________________________________________________________________________ 

11 

 

             
                     املعىن اللغوي للبصمة الوراثية : المطلب الثاني  

و الوراثية، لنتمكن  لبصمة الوراثية مصطلح مركب و لذلك يتعني علينا تعريف مصطلحي البصمة يالحظ أن مصطلح ا
 .من الوصول إىل التعريف الدقيق هلذا املصطلح

 
 مبصر بصم القماش بصما أي رسم عليه و قد أقر جممع اللغة العربية: هي كلمة علمية تعين العالمة يقال :  البصمة -أ

 .بصم بصما أي ختم بطرف أصبعه: أثر اخلتم باإلصبع يقال  و بصم لفظ البصمة مبعىن
 .و أصل الكلمة يف معاجم اللغة بضم الباء وسكون الضاد يطلق على معنيني

 
 (3) رجل ذو بصم أي غليظ و ثوب له بصم إذا كان كثري الغزل: الكثيف و الغليظ نقول :األول

ما فرقتك   شربا و ال فرتا و ال عتبا :  طرف البنصر يقال و هي مشتقة من البصم وهو فوت ما بني طرف اخلنصر إىل
 .و ال رتبا و ال بصما و رجل ذو بصم أي غليظ 

ىل بصمات األصابع و هي اآلثار اليت ختلفها األصابع عند مالمستها سطحا إو البصمة عند اإلطالق ينصرف مدلوهلا 
لذي يعلق باخلطوط احللمية البارزة اليت تتخللها و ذلك بعد مزجها حبرب خاص و ا( زجاج ، لوح جدار) مصقوال 

 .فتحات املسام العرقية بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من احلرب
قد أكدت الدراسات و البحوث أنه ال ميكن أن تنطبق بصمتان يف العامل  أمجع لشخصني خمتلفني بل ال ميكن أن 

هما ، كما متتاز بعدم تأثرها بعوامل الوراثة ، لذلك ال تنطبق بصمة أصبعني لشخص واحد و إن كان  ميكن تشاهب
 (2).ميكن تطابق أصابع اآلباء مع األبناء أو األشقاء حىت و لو كانوا توأم من بويضة واحدة

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

 .و ما بعدها 133شبيلية   للنشر و التوزيع اململكة العربية السعودية ص سفيان بن عمر بورقعة  النسب و مد  تأثري املستجدات العلمية يف إثباته ، دار كنوز ا/ د -3
 .20-35، ص   2030البصمة الوراثية و حجيتها يف اإلثبات اجلنائي و النسب  منشورات احلليب احلقوقية طبعة . انظر احملامي حسام األمحد  - 2
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 .قة عند أخذ البصمات من مسرح اجلرميةهذا التنوع و االختالف هو الذي جعلها مفيدة يف معرفة احلقي

و نتيجة للتطورات الطبية مت اكتشاف حمتو  النواة و الصفات الوراثية اليت حتملها الكروموسومات و اليت مبقتضاها 
يتعذر تشابه شخصني يف الصفات الوراثية عدا التوائم املتشاهبة و هي أكثر دقة من بصمات األصابع حيث متكن أخذ 

جذور الشعر ، العظم اللعاب ،  ،الدم ، املين ) اسية لتستخرج منها البصمة الوراثية من األجزاء التالية املادة األس
  (3).و الكمية املطلوبة مبقدار حجم رأس الدبوس تكفي ملعرفة البصمة الوراثية( ي  للجنس ، و البول سالسائل األمنيو 

ديانا بيكو غرام  665الوراثية هذه الكمية متثل  خلية إلجناز و معرفة البصمة 455إىل  15أي أنه يكفي 
picogramme    املين و اثين عشرة  بالنسبة لبقاياساعة  72و ميكن احلصول على نتائج االختبارات خالل   

 (2). عليه قرونايا اإلنسان ميكن حىت و لو مرت ساعة لباقايا الدم كما أن حتليل احلمض النووي من بق(  41)   
يقال ما فارقتك شربا وال فرتا وال عتبا وال : فوت ما بني طرف اخلنصر إىل طرف البنصر، عن ابن األعرايب هو :الثاني

  (1).رتبا و ال نصبا
 : معنى الوراثة –ب 

ال  "ورث فالن املال منه و عنه ورثا و إرثا أي صار إليه بعد موته   و يف احلديث : هي مصدر ورث أو وارث يقال 
       أو ورث فالن أي جعله من ورثته و الورث و الوراثة و الرتاث مصادر ما يرتكه امليت لورثته  "فر يرث املسلم الكا

 . (3)و املرياث مجع مواريث و هو ما تركه امليت 
و علم الوراثة هو العلم الذي يبحث يف انتقال صفات الكائن احلي من جيل إىل جيل و تفسري الظواهر املتعلقة هبذا 

 .(9)االنتقال 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

3- Dr : Claude sureau. Test et empreinte génétiques – rapport présenté dans le cadre d’une  mission de recherche droit et 
justice  PUF1999    .                                                     . 
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ا كانتقال اجلاه و اجملد أو و جممل القول هو أن املعىن اجلامع لكلمة الوراثة هو االنتقال مطلقا سواء كان انتقاال معنوي
 .انتقاال ماديا كانتقال املال أو انتقاال حسيا كانتقال الصفات الوراثية املتنقلة من األصل إىل الفرع

و عليه فإذا ما اعتمدنا يف تعريفنا للبصمة الوراثية على التعريف الذي ارتضاه هلا جممع اللغة العربية أي العالمة أو أثر 
الوراثة مبعىن االنتقال فإنه ميكن تعريف مصطلح البصمة الوراثية بأنه األثر و العالمة اليت تنتقل من  اخلتم باألصبع ، و

فالبصمة الوراثية هي بيان اخلصائص و الصفات الوراثية اليت تسمح (3).األصول إىل الفروع وفق قوانني مندل  يف الوراثة
بالتايل و طاقة اهلوية الشخصية ولكنها حتدد خصائصه الوراثية ، و التعرف عليه و بالتايل تشبه ب  بتحديد هوية الشخص

نوع هرموناته و بروتيناته و حالته و  لون عينه و بشرته و درجة ذكائه  فهي عبارة عن هوية شخصية وراثية للفرد تبني
 (2).الصحية

  .المعنى العلمي للبصمة الوراثية   : الثالمطلب الث
 : ثية من الناحية العلمية ميكن الرجوع إىل علم الوراثة و اإلرشاد اجليين للتعرف على حقيقة البصمة الورا

احلمض النووي أو اجلينات و ذلك لتداخلها بسلسلة إما إىل و قد رأينا سابقا عند تأصيلنا للبصمة الوراثية أهنا تضاف  
 .تراكيبهما البنائية و تتابعاهتما اجلزيئية 

احلامل للمادة الوراثية املشفرة أو املربمج  اجلزيءبأنه DNA حلمض النووي و يف اصطالح علماء الوراثة يعرف ا
و أما اجلينات فهي مجع جني و هي كلمة التينية معربة و تعين يف العربية املورثة ،لكافة معلوماته يف الكائنات احلية 

  (1).أو الساللة  رقاليت تعرب عن األصل أو الع  GENOريقية غمصدرها الكلمة اإل
 .لقد تعددت تعريفات البصمة الوراثية من الناحية العلمية و على العموم ميكن ردها إىل أربعة اجتاهات  و

      البصمة الوراثية بأهنا النمط الوراثي املتكون من التتابعات تعترب فريدة  االجتاهعرف أصحاب هذا :  االجتاه األول
 االجتاهو ذهب البعض من أصحاب هذا . إمنا يف التوائم املتطابقة  و مميزة لكل فرد و مل تتماثل يف شخصني بعيدين و 

املميزة  لكل فرد و اليت ال  DNAاحلمض النووي  جزيءصورة تتابع النيوكليوتيدات اليت تكون : إىل تعريفها بأهنا 
 .من البشر إال يف حاالت التوائم املتماثلة  اثننيتتشابه بني 

باإلشارة إىل مظهر أو أكثر من مظاهر البصمة الوراثية مع ذكر طبيعتها  االجتاهذا يكتفي أصحاب ه:  الثاين االجتاه
  .اختالفات يف الرتكيب الوراثي ملنطقة األنرتون ، اليت يتفرد هبا كل شخص وتورث : اجلينية ، فمن ذلك وصفها بأهنا 

فها دون حتديد ملاهيتها أو وظيفتها و من يكتفي أصحاب هذا االجتاه يف تعريفهم للبصمة الوراثية بوص: االجتاه الثالث
الذي حيتوي على   DNAصورة لرتكيب املادة احلاملة للعوامل الوراثية احلمض النووي : أمثلة ذلك تعريفها بأهنا 
 .الصفات الوراثية لإلنسان 

_______________________ 
 

 .13ـ  10حسين حممود عبد الدامي ـ مرجع سابق ص / د  -3
 . سوريا. جامعة دمشق   30الطبعة األوىل ص . حبث منشور باملوسوعة القانونية املتخصصة اجمللد األول . البصمة الوراثية . صاحل  فواز/. د -2
 . 02ص  2030البصمة الوراثية و حجيتها يف اإلثبات اجلنائي القاهرة  الطبعة األوىل .حممد الشناوي / د  -1
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و موزعة بطريقة متيز بدقة متناهية  (  الجينات )ات ثذات شقني  حممولة يف املور وحدات كيميائية : و عرفت أيضا بأهنا 
كل فرد من  الناس عن اآلخرين و سبب هذه اخلصوصية راجع إىل طبيعة تكوين البصمة الوراثية ذاهتا فهي متكونة من 

بغتني مث ينقل خليط الص شقني من الصبغيات ، شق يرثه الفرد من أبيه و آخر يرثه من أمه لتكون صبغة جديدة هي
 . ني هذه البصمة ألبنائه لتكون بصمته اجلديدة هكذا الفرد بدوره احد شق

الربوتني حيث عرفوا البصمة الوراثية   يئاخلط أصحاب هذا االجتاه بني البصمة الوراثية و بني جز  : االجتاه الرابع
ل هو الذي يعطي األمر للجني بإظهار صفة أو وظيفة تسلسل معني و هذا التسلسلنية ، يبأهنا    تتابع األمحاض األم

 .معينة ، تتغري بتغري هذا التسلسل يف موضع واحد من ترتيب احلمض النووي   
األربعة السابقة يظهر لنا أن معظمها عبارة عن حماوالت لتقريب معىن البصمة الوراثية لذلك فهي  لالجتاهاتو بالنظر 

األول و إن كان أفضلها لكونه تضمن حتديدا ملاهيتها و أبرز  فاالجتاه،ي الدقيق هلا ف العلميال ترقى إىل درجة التعر 
دورها يف التمييز بني األفراد لكنه أغفل اإلشارة إىل دورها يف جمال البحوث العلمية و العالج اليت أثبتت الدراسات 

االختالفات بني األفراد هي من طبيعة وراثية   الثاين  و الذي أشار فيه أصحابه أن طبيعة هذه االجتاهأما ،جناحها فيها 
ليس يف حمله   اإلطالقلكن يؤخذ  عليه إغفاله اإلشارة إىل الطبيعة البنائية للبصمة الوراثية ، كما أن اعتبارها فردية على 

واحدة ، يضاف  ا أن البصمة الوراثية تتشابه يف التوائم املتماثلة الناشئة عن انقسام بيضة خمصبةيألنه من الثابت علم
 .إىل ذلك إغفاله اإلشارة إىل الدور الذي تلعبه البصمة الوراثية يف اجملاالت األخر  كالعالج و غريه 

الرابع ففيه قصور يف إدراك حقيقتها البيولوجية و معرفة ماهيتها اجلينية ألن البصمة الوراثية تتأتى من تتابع  االجتاهأما 
احلمض النووي و ليس يف احلمض األميين كما أن تتابع القواعد النيرتوجينية أو تتابع  جزيءمعني من النيوكليوتيدات يف 

النيوكليوتيدات يف احلامض النووي هو الذي يعطي األمر للجني بإظهار الصفات الوراثية يف الكائنات احلية و تكوين 
    (3).الربوتينات يف خالياها و ليس األمحاض األمينية 

هي تعيني هوية  اإلنسان عن طريق ": ر سعد الدين مسعد هاليل تعريفا للبصمة الوراثية قال فيه و قد اقرتح الدكتو 
حتليل جزء أو أجزاء من محض الدنا املتمركز يف نواة أي خلية من خاليا جسمه ، و يظهر هذا التحليل يف صورة شريط 

لسل القواعد األمينية على محض الدنا  من سلسلتني كل سلسلة هبا تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة وفقا لتس
كل إنسان متيزه عن اآلخر يف الرتتيب و يف املسافة بني اخلطوط العرضية متثل إحد  السلسلتني بو هي خاصة 

 ( 2)"(.صاحبة البويضة )الصفات الوراثية من األب و متثل السلسلة األخر  الصفات الوراثية من األم 
 
 
 

_______________________ 
 .50.17حسين حممود عبد الدامي ، مرجع سابق ص / و د 31،  32عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص / د  -3
 19سعد الدين مسعد هاليل مرجع سابق ص/ د 2
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     التعريف املقرتح من طرف الدكتور سعد الدين مسعد هاليل يتضمن كل اخلطوات التقنية إلظهار البصمة الوراثية  و
بدأ بعملية عزل احلامض النووي من مصادره احليوية بواسطة أنزميات خاصة تقسم هذا احلامض النووي إىل و اليت ت

مواقع قيد ، حيث يكون له تسلسل معني مث بعد ذلك  يتم تصنيف أجزاء احلامض النووي الذي مت احلصول عليه هبذه 
مية حتث  جمال كهربائي للمحلول الذي حيمل أجزاء الطريقة بواسطة تقنية كهربائية تتمثل يف أن يوضع على أطراف هال

احلمض النووي ، و بطريقة خاصة يتم جعلها مرئية و يتم التمييز بني األجزاء ووضع عالمات على كل منها عن طريق 
          ، فيتكون عندئذ فيلم  حساس أبيض و أسود ميكن أن تظهر منه الركيزة  إشعاعيجمسات جزئية ذات نشاط 

و ذلك برتك خطوط واضحة إىل حد ما و املقارنة من حيث العدد و املكان اخلاص (  تصوير اإلشعاعي الذاتيال)   
 ( 3).هوية مصدرها البيولوجي إىل  بصورتني إشعاعيتني يتيح الوصول

رات خاليا كمعىن ذلك أن البصمة الوراثية من  و البصمة الوراثية يف مجيع خاليا اجلسم للشخص الواحد متطابقة و
        من اجلسم مثل الشعر و اجللد و العظام أخروراثية من أي خلية يف أي جزء البصمة الالدم البيضاء متطابقة مع 

  (2) .املنوي و البول و العرقسوائل اجلسم مثل اللعاب و السائل و متطابقة أيضا مع بصمة من أي سائل من 
 Séquence) التتابع متعدد األشكال بني الناس مها   DNAيوجد نوعان من االختالفات يف

Polymorphismes ) و الذي يراد به االختالف يف تتابع األزواج القاعدية عند موقع معني من اجلني و مثاله
 : جزءان  من الدنا ثنائي السلسلة مها مثال 

AGCTCA ATCG                           AGATCA ATCG                
TCGAGTTAGC                               TCTAGTTAGC               

هذان اجلزءان هلما نفس الطول و ميكن إدراك أن أي منهما مثل اآلخر و لكنهما يبديان اختالفا بسيطا يف تتابع 
 .الثانية من اليسار األزواج القاعدية عند القاعدة 

النووي حسب عدد األمناط و التتابعات املتكررة و الطول متعدد األشكال و يعين االختالف يف طول جزء من احلمض 
 .تسمى األمناط املتكررة   DNAبني هنايتني حمددتني  و ميثل الشكل التايل  ثالث تتابعات متكررة و مرتابطة من 

AGCTCA ATCG – AGCTCA ATCG – AGCTCA ATCG. 
TCGA GTTAGC- TCGAGTTAGC – TCGAGTTAGC. 

 ) (DCE )RFNP (يف املعامل اجلنائية بواسطة تقنيات خمتلفة مثل تقنية  DNA و ميكن فحص نوعي االختالف
 (3). وهذه التقنيات تتم بواسطة أنزميات خاصة

 
_______________________ 

         .13، ص  2030زيع طبعة دراسة مقارنة دار الفكر و القانون للنشر و التو –القانون اجلنائي و استخدامات التكنلوجيا احليوية حممد لطفي عبد الفتاح ، / د -3
 . 02ص  2007مركز حبوث كلية العلوم جامعة امللك سعود طبعة –سلسلة الكتب العلمية الثقافية  –البصمة الوراثية :عبد العزيز ابن عبد الرمحان الصاحل د  .أ -ـ  2
 2033يف التحقيق و الطب الشرعي ،األكادمييون للنشر و التوزيع األردن الطبعة األوىل  DNA د إبراهيم صادق اجلندي و املقدم حسن حسين احلصيين ،تطبيقات البصمة الوراثية.أ-3

 . 79، 73ص 
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 . املعىن القانوين للبصمة الوراثية    :الرابع المطلب   
يكون املشرع اجلزائري قد  44/56/1546املوافق لـ  4431رمضان  44املؤرخ يف  53. 46بإصداره للقانون رقم 

اعدة املتعارف عليها يف التشريع و اليت تقضي برتك التعريفات للفقه القانوين ، لكونه حاول من خالل املادة خالف الق
من هذا القانون حتديد مفهوم بعض املصطلحات ، كالبصمة الوراثية و احلمض النووي و املناطق (  51) الثانية 

 ( 3).لوجية و املقارنة املشفرة و غري املشفرة و التحليل الوراثي و العينات البيو 
اركة خمالفا بذلك التشريعات الغربية اليت سبقته يف هذا الشأن و اليت جتنبت كلها اخلوض يف تعريف البصمة الوراثية ، ت

اهلوية الوراثية األصلية الثابتة : "ففي فرنسا هناك من الفقه من عرف البصمة الوراثية بأهنا ،هذا اجملال للفقه القانوين 
          (2). ان اليت تتعني عن طريق إجراء التحليل الوراثي و تسمح بالتعرف على هوية األفراد بيقني شبه تام لكل إنس

معلومات خالصة ختص شخصا ما و اليت متيزه عن غريه ، فهي وسيلة :   و عرفها اجتاه آخر يف الفقه الفرنسي بأهنا 
كن أن تعترب معلومة شخصية حتدد اهلوية و معلومة تتعلق بيولوجية لتحديد شخصية الفرد و هلذا السبب فهي مي

املادة احلاملة للعوامل الوراثية و اجلينات يف الكائنات :   رمسيس هبنام بأهنا / أما يف مصر فقد عرفها د ( 1).بالصحة 
     من األصول إىل الفروع ، الصفات الوراثية اليت تنتقل :   أبو الوفا حممد أبو الوفا بأهنا / و عرفها أيضا  د  (3). احلية

الذي حتتوي عليه خاليا جسده   DNAو اليت من شأهنا حتديد شخصية كل فرد عن طريق حتليل جزء من حامض 
بأهنا تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء من : أما الدكتورة عائشة سلطاين املرزوقي فعرفتها قائلة ، (9) .

و من خالل ما سبق عرضه ، يبدوا جليا أن املشرع  (2).  نواة أي خلية من خاليا جسمه املتمركزة يف   DNAمحض 
اجلزائري و بإقحام نفسه يف حتديد مفهوم البصمة الوراثية يكون قد جانب الصواب أوال ألن مهمة حتديد املفاهيم من 

 .ه صميم صالحية الفق
_________________________ 

يف اإلجراءات القضائية و التعرف على األشخاص ، الصادر باجلريدة  الوراثيةالبصمة  باستعمالو املتعلق  33/02/2032: املؤرخ يف  01-32القانون رقم  تنص املادة الثانية من  -1
 : على  17العدد  22/02/2032: الرمسية بتاريخ 

 :يقصد يف مفهوم هذا القانون بـ 
 .مشفرة من احلمض النووي التسلسل يف املنطقة غري : ـ البصمة الوراثية 
و التيمني (  C)    السيتوزين (  G) القوانني (  A) تسلسل جمموعة من النيكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية األدنني ( : الرييب  منقوص األكسجني ) ـ احلمض النووي 

 (T  ) و جمموعات فوسفات ( ريبوز منقوص األكسجني ) و من سكر. 
 .مناطق من احلمض النووي تشفر لربوتني معني : ناطق املشفرة يف احلمض النووي ـ امل

 .مناطق من احلمض النووي ال تشفر لربوتني معني : ـ املناطق غري مشفرة يف احلمض النووي 
 .جمموعة اخلطوات اليت جتري على العينات البيولوجية هبدف احلصول على بصمة وراثية : ـ التحليل الوراثي 

 .أنسجة و سوائل بيولوجية تسمح باحلصول على بصمة وراثية : العينات البيولوجية ـ 
 .هي املقارنة بني بصمتني وراثيتني :ـ املقاربة

 .37عبد الرمحن أمحد االرفاعي ، مرجع سابق ، ص / د -2
 .212، ص  2005لسنة  33العدد (  33) ي جملة الرافدين للحقوق اجمللد حممد عباس محودي ، استخدام البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائ/ عباس فاصل سعيد و د/ د -1
 .390، ص  3552رمسيس هبنام ، البوليس العلمي أو فن  التحقيق منشأة املعارف باإلسكندرية ، سنة / د -3
و الفقه اإلسالمي ، حبث قدم يف مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة و القانون الذي عقد أبو الوفا حممد أبو الوفا ، مد  حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الوضعي / د -2

 .279م اجمللد الثاين ، ص 2002ماي  07و  09بكلية الشريعة و القانون باإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة ما بني 
 .109م ، ص 2000املعاصرة  عائشة سلطان املرزوقي ، إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية/ د -9
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برمته يتعلق بالبصمة الوراثية و استعماهلا يف اإلجراءات القضائية ، فكيف يسمح  53 – 46و ثانيا ألن القانون رقم 
 لنفسه باختزال قانون يف فقرة من مواده ؟

ثية تعريفا دقيقا و يرجع أما عن التعريفات الفقهية فيمكن القول أهنا جاءت عامة و مل تتمكن  من تعريف البصمة الورا
 .السبب يف ذلك إىل حداثة البصمة الوراثية من جهة و إىل تشعب جماالت استعماهلا  من جهة أخر  

 
 . البصمة الوراثية  اكتشافمراحل   : المطلب الخامس
مل توجد من العدم أو علينا التطرق إىل مراحل اكتشافها ألهنا  يتعني وتعريفها البصمة الوراثية أصيلبعد أن تطرقنا إىل ت

 .تدرج جمهودات علمية حىت مت اكتشافها  جا نتكانت حمض صدفة بل كانت 
ربيطانيا و فريقه العلمي ب عامل الوراثة يف جامعة ليسرتAlec Jeffreys  " أليك جيفري "يعد الربوفيسور الربيطاين

نشر هذا الفريق  4891و يف سنة (3).4894املميز يف تركيبة البصمة الوراثية عام  اجلزيءأول من اكتشف خاصية 
      عامل الوراثة الربيطاين أليك جيفري نتائج أحباثه يف اجمللة الربيطانية املشهورة  إشرافالعلمي الذي كان يعمل حتت 

 (2)(. احلياة )  
و اليت ال   و أوضح فيه بأنه بعد دراسته للحامض النووي الحظ بعض التتابعات املنظمة و احملددة للحمض النووي 

التغاير بني املنظم ، و بعد عام توصل إىل أن هذه التتابعات هي عبارة عن مناطق فرط  تعرف إال وظيفة التكرار
و مسكها و موقعها على  و هي ختتلف يف كل فرد عن غريه من حيث طوهلا  ADNسلم  اجلينات املوجودة على

راءة اخرتاعه إال لتوأمني متطابقني  و سجل أليك جيفري ب اثننيني السلم ، وال ميكن من الناحية الطبيعية وقوع تشابه ب
و أطلق عليها البصمة الوراثية تشبيها هلا ببصمة األصابع ومساها البعض بالطبعة الوراثية أو بصمة اجلينات  4891عام 

 .(1)و البعض مساها مبحقق اهلوية األخري
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .102ص 3517الطب الشرعي و التحقيق اجلنائي ، دار املعرفة ، القاهرة مصر : واب عوض عبد الت. د -3
2- Alain Buquet –Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique .PUF  4 eme édition aout2008 p 174. 
اث معاصرة يف القانون اجلنائي املقارن ،نظرة لفة املوسوم بأحبؤ ة من البحوث يف مجلنائي ،حبث منشور ضمن جمموعدور اهلندسة الوراثية يف تطوير قواعد اإلثبات ا:عبد الرمحن خلفي . د -1

 27.22ص  2033حديثة للسياسة اجلنائية ،دار اهلد  عني مليلة اجلزائر طبعة 
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يف بريطانيا لكن مصاحل  ةقيمبوالدته امل االلتحاقضية تتعلق هبجرة شاب غاين  كان يرغب يف قو كان ذلك مبناسبة 

العادية للمجموعات الدموية مل تتمكن  االختباراتبوالدته ألن  االلتحاقاهلجرة الربيطانية رفضت طلبه و حرمته من 
 .املرأةابن هذه فعال  يعتربمن تأكيد أن الشاب 

 هلذا بريطانيا و هكذا رخص كن من إثبات النسب بني الشاب الغاين  و املرأة املقيمة يفة متلكن حتليل البصمة الوراثي
      التقنية احلديثة  ةبوالدته و كانت هذه هي املرة األوىل اليت تستعمل فيها الشرطة الربيطاني االلتحاقالشاب الغاين  

البصمة الوراثية من التقنيات الفعالة اليت أصبحت  القضية ، منذ هذه األشخاصلتحديد هوية ( البصمة الوراثية ) 
و كما استعملت ( اللعاب و الدم و املين) حتديد هوية األشخاص انطالقا من السوائل البيولوجية املتواجدة تستعمل يف 

 م بقتلو الذي قا  ليسرت م مبدينة ياملق  Colin Pitchforkتقنية البصمة الوراثية يف قضية جنائية توبع فيها 
ضية عرفت حتت قضية هذه الق 4896و  Davin Asnworth , Lynda Mann 4893  فتاتني 

(Meurtres de narborought )  و قد نال العامل أليك جيفري جناحا باهرا و شهرة عاملية كبرية بعد
 (3).طالسم هذه القضية املعقدة حل متكنه من

ه فاجأ أليك جيفري العامل باكتشافه للسمات الوراثية ، ليعرفنا من أنا و من أنت و من هم اآلخرون ؟  و ذلك مبا حتمل
 .من جينات أو مبعىن أدق بصمة اجلينات الوراثية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
3- Alain Buquet – manuel de criminalistique moderne op . cite p 175. 
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 فقد متكنً  أليك جيفريً  من اكتشاف اختالفات يف الرتكيب الوراثي ملنطقة األنرتون 

 (intron  )ا كل شخص متاما و يورث ، فالطفل حيصل على نصف هذه االختالفات من األم اليت ينفرد هب       
و خصائص مستودع وراثي  الدينو على النصف اآلخر من األب ، ليكون مزجيا وراثيا جديدا جيمع بني خصائص الو 

اط اجلغرافية للجينات متسع من قدامى األسالف ، وقد وجد أيضا أن اختالفات الرتكيب الوراثي تتغري باختالف األمن
 (3)(. عن األفارقة أو المغولياألصفر الجنس )  سيويونيف شعوب العامل و على سبيل املثال خيتلف اآل

و ملا كانت هذه الصفات ينفرد هبا كل شخص متاما مثل بصمة األصبع ، فقد أطلق على هذه التتابعات اسم البصمة 
مناصفة يبدأ احلامض النووي  األباحلمض النووي و املوروثة من األم و  الوراثية حيث تبني أن الصفات الوراثية على

 .ينقلها بكل أمانة  لألبناء فجميع األشخاص يرثون نصف صفاهتم الوراثية من اآلباء و النصف اآلخر من األمهات
               غيات الصبمن ( 46)الطبية أنه يوجد بداخل النواة  اليت تستقر يف خلية اإلنسان  االكتشافاتوقد دلت 

( 13)هي  اآلخركروموسوما يرثها من أبيه عن طريق احليوان املنوي و النصف   13و هي ( الكروموسومات) 
 هي عبارة عن جينات يتكروموسوما يرثها من أمه بواسطة البويضة ، و كل واحد من هذه الكروموسومات و ال

من أمه فينتج عن  اآلخرث شقا منها من أبيه و الشق ذات شقني حيث ير  DNA باسماألمحاض النووية املعروف 
 االختالطذلك كروموسومات خاصة به ال تتطابق مع كروسومات أبيه و ال مع أمه و إمنا جاءت خليطا منهما و هبذا 

 .عن كل كروسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما يف بعض الوجوه االستقالليةاكتسب صفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 310ص. السابق اإلشارة إليه  بحثالناصر عبد اهلل امليمان  ، البصمة الوراثية وحكم استخدامها يف جمال الطب الشرعي و النسب ، . د -3
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إن اكتشاف البصمة الوراثية مل يأيت دفعة واحدة ، بل جاءت عرب تدرج علمي و تسلسل منطقي ،إذ عرف العلماء 

ات اإلنسان كجسم هو عبارة عن خلية بداخلها نواة مسؤولة عن حياة اخللية ومن مث معرفة ما  املتخصصون أن ذ
عليه حوايل  اليت تقع يف شكل شريط  مرتب( الكروموسومات) أو ات يبداخل النواة ، حيث وجد أهنا حتتضن الصبغ

 عناصر متضافرةمن أربعة  يتكون احدمعرفة أن اجلني الو  إىليط ، مث  توصل اخلرز على اخل مائة ألف جني تشبه شكل
من أسرار هذا العلم الفريد  (3)ال واحد باملائةإاقروا بكل صراحة أهنم مل يكتشفوا  أهنم إالالعلماء  إليهو رغم ما توصل 

مراحل تكوين البصمة الوراثية  إجيازو هكذا ميكن ،ني العلمي و الطيباكتشافات العصر احلديث يف اجملال كأبرزمن نوعه  
 : و اكتشافها كمايلي 
 :Cell: أ ـ الخلية و النواة 

من  4/45يبلغ قطرها حوايل  إذهي الوحدة الرتكيبية الوظيفية جلميع الكائنات احلية ، و اخللية أصغر و حدات احلياة 
    بشريالبالغ من حوايل مخسني ألف بليون خلية تقريبا و متتاز خاليا اجلسم ال اإلنسانقطر الشعرة ، و يتألف جسم 

            ما عدا خاليا كريات الدم احلمراء باحتوائها على جسم صغري حمدد غالبا ما يكون كروي الشكل يسمى النواة 
تراكيب مادية هي و حييط هبا السيتوبالزم ، و النواة هي مركز نظام اخللية  و تكمن فيها الشفرات الوراثية منظمة يف 

  ندرياتفيحتوي على تراكيب دقيقة  تسمى عصبات اخللية مثل الريبوسومات امليتوكو  الكروموسومات ، أما السيتوبالزم
   الليسوسومات ، و ختتلف اخلاليا عن بعضها حسب موقعها يف اجلسم و حسب و ظيفتها ، فهناك اخلاليا العصبية

لجسم البشري نسخة من خلية و العضلية و العظمية و غري ذلك من خاليا األنسجة املختلفة و مجيع اخلاليا املكونة ل
 (2). ناجتة عن اندماج احليوان املنوي مع البويضة( الزيكوت ) واحدة 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

3
              ،ية منشورات زين احلقوق 2031،حجية البصمة الوراثية يف االثبات اجلنائي الطبعة األوىل ساميصفاء عادل و  27لدين مسعد هاليل مرجع سابق ص سعد ا/ د-

 .71-72ص 

 31ـ  15 ص . يف التحقيق و الطب الشرعي مرجع سابق  D.N.Aتقنية البصمة الوراثية تطبيقات صادق اجلندي واملقدم حسني حسن احلصيين ،  إبراهيم.د.أ -2
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العمارة و اخللية يف ( BRIQUES) و الوظيفية لكل الكائنات احلية فهي مبثابة األجر  و اخللية هي الوحدة البنائية

 (3). و نواة ضياتيف حد ذاهتا تشكل نطاقا قائما بذاته يتكون من ع
 : ات و الكروموسومات داخل النواة و تكاثرهايب ـ مرحلة اكتشاف الصبغ

  D.N.Aسلسلتني من احلمض النووي  يوجد يف نواة اخللية، يتكون من كيميائيالكروموسوم عبارة عن تركيب  
و أنواع معينة من الربوتينات تسمى  D.N.Aا البعض بشكل حلزوين و احلمض النووي ني حول بعضهمتملتف

مل اجلينات و بذلك فهو ه مسات متميزة ووظائف خاصة و هو حياهلستونات ، و ميتاز الكروموسوم بتنظيم خاص و ل
لوظيفية عرب مراحل مركز الشفرات الوراثية و هو قادر على التكاثر الذايت و االحتفاظ خبصائصه املظهرية و ا

 .لوية املتعاقبةاالنقسامات اخل
  :هي اعتمادا على موقع اجلزء املركزي و توجد الكروموسومات يف النواة على شكل أزواج تأخذ أشكال ثالثة 

               ، و كروموسومات  طريفية   اجلزء املركزي (  Metaceritric)كروموسومات و سطية اجلزء املركزي 
 (Submetacentrice  )فية  اجلزء املركزيو كروموسومات طر الذراعني متساوية  و هي كروموسومات غري         
 (Acrocentrique )ة  الشكل حيث حتتل اجلزء املركزي فيها موقعا قريبا من أحد طريف يو ض، و هي تبدو ع

ع الواحد من الكائنات النو ولكن خاليا  الكروموسوم و ختتلف عدد الكروموسومات على حسب الكائنات احلية ،
  45كروموسوم و للفأر (  39)فالقط مثال حيتوي على مثانية وثالثون  .احلية حتتوي على عدد ثابت من الكروموسات 

 .كروموسوما( 19)كروموسوم ، أما الكلب فله مثانية و سبعون 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
1-Raphaël coquez et Franco taroni- preuve par L’ADN la génétique au servie de la justice -presses polytechniques et 

universitaire remandre deuxième édition p1. 
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لكل كائن حي العدد اخلاص به من هذه الكروموسومات و العدد الكروموسومي الفعلي يف نواة خاليا اجلسم أي أن 

متماثلة يف كل من الذكر و األنثى ( كورموسوما  44)زوجا  22منها ( زوج 13أي ) كروموسوم   32البشري هو 
خيتلف يف الذكر عن األنثى و حتتوي املعلومات اليت حتتوي اجلنس  21تسمى الكروموسومات اجلسدية ، و الزوج رقم 

و كل (3)(  XX) و يف األنثى باحلرفني  (XY)و تسمى بالكروموسومات اجلنسية و يرمز يف الذكر باحلرفني  
أحدمها يأيت من األب و اآلخر من األم ، كل (   الكروموسوم  ونظيره) شخص لديه نسختان من كل كروموسوم 

كروموسوم املشار إليه أعاله و خاليا اإلنسان حتتوي على نسختني من املعلومات   21املعلومات اجلينية للفرد توجد بـ 
 ( 2).اجلينية 

  :وماتز ات أو الكرومو يغة على خيوط الصبيالجينات المنظو  -ج
ت أو غياجملهر بأنواعه املختلفة اكتشف العلماء من خالله أن شريط أو خيط الصبمع التطور  التقين و ظهور ا

بعضهما البعض بشكل حلزوين باجتاه عقارب الساعة حول حمور  حول تلتفان نيالكروموسومات يتكون من سلسلت
، هذا احلمض (  كم  1955)يط كاسيت طوله ألفان و مثان مائة كم واحد ، و تكونان لولبا مزدوجا على شكل شر 

غري أثناء احلياة و يرتتب تو ال ي   موجود بكل خاليا اجلسم ماعدا كريات الدم احلمراء و هو متطابق يف كل اخلاليا 
ينات منظومة كاخلرز على اخليط ، و لوحظ أن األلوف من اجل( 455555)على هذا احلمض حوايل مائة ألف جني 

حبسب حاجة اخللية و تركيبتها كما  املوجودة باخللية ال تعمل كلها ، بل أن ما يعمل منها عدد حمدود من كل خلية
من اجلينات تقريبا تعمل يف كل خاليا اجلسم ألهنا تقوم بالوظائف احليوية املهمة للخلية ،  %15 أنوجد الباحثون 

و هذه اجلينات هي اليت تتحكم يف الصفات الوراثية  ة و املوقع و الزمنحبسب الوظيف %95فيما ختتلف النسبة الباقية 
 (1). الوراثي  رضبامل اإلصابةمن طول اجلسم و قصره و شكله أو لونه ، بل و نربة الصوت و لون العني ، و كذا 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .32 – 31سابق ،  ص  مرجعواملقدم حسني حسن احلصيين  صادق اجلندي إبراهيمد .ـ أ 3 

Raphael coquoz. franco taroni o p cite p 23 – 24 - 2   
 .10سعد الدين مسعد اهلاليل ، مرجع سابق ، ص / د -1
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 :د ـ مكونات الجين 

نشر أول برهان على وجود موقع حمدد جلني معني على   4845و يف سنة  4858ظهرت كلمة جني ألول مرة عام 
خريطة وراثية و كانت تبني املواقع النسبية لستة جينات على كروموزوم واحد   4843 ظهرت عام كروموزوم معني ، مث

وضع خريطة يف  اآلنو يعتزم العلماء   ثالثة أرباع القرن مفهوم اجلني ،مث زيادة النظم  التجريبية و التقنيات تغري خالل 
 (3)البشري  ينوممائة ألف يف مشروع اجل إىلني اخلمسني اليت ترتاوح يف كل خلية ما ب اإلنسانغاية التعقيد جلينات 

اكتشف العاملان جيمس واطسن و فرانسيس كريك مكونات اجلني و حصال بذلك على جائزة نوبل  3591و يف سنة 
 اتنيكليوتيديتكون من جدليتني مكونتني من التفاف سلسلتني من عديد ال D.N.Aجزيءللعلوم ، حني أثبتا أن 

يكليوتيد من زمرة مؤلفة من الفوسفات و السكر و أساس نووي ، و اهليكلية املكررة هلذه احللقة هي النتتكون حلقة )
اليت تؤمن خصوصية األمحاض النووية يف اخلاليا البيولوجية ، و هي اليت تؤمن بصورة خاصة ختزين املعلومات الوراثية 

أوضح العاملان نريبرغ و كورانا أن تتابع األسس على جديلة  ، و يف بداية الستينات من القرن املاضي(املتعلقة بالشخص 
: هو املسؤول عن خصوصية معلومات و سلسلة الربوتينات و من هنا جاءت القاعدة اليت تقول    D.N.Aمن 

 le codeعلى إثبات أن الرمز الوراثي أو الشفرة الوراثية  االكتشافجينة واحدة ، بروتني واحد و ساعدمها هذا 
génétique)  ) (2).يكليوتيدات متتابعة و خاصة محض أميين معني نيعمل من خالل كودونات مكونة من ثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 
 .13سعد الدين مسعد ال هاليل ، مرجع سابق ،  ص / د  -3
آفاق معرفة –دار الفكر كتاب علماء مكرمون ، حممد عزيز شكري حبوث و مقاالت مهداة إليه   فوار صاحل حجية البصمات الوراثية يف اإلثبات دراسة قانونية مقارنة ، حبث منشور يف/ د -2

 .201-203ص  2007متجددة طبعة 
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 :مرحلة التحول من الجين إلى البصمة الوراثية  –و 

ل محض الدنا  خيتلف من شخص آلخر ، خاصة وأن عددها مليارات على ك جزيءمينية على إن تسلسل القواعد األ
شريط من هذا احلمض النووي ، واحتمال تطابق تسلسلها على هذا احلمض يف شخصني غري وارد كما يف حالة بصمة 

 ( 3).األصابع اليت تتكون من خطوط و لكنها التتطابق يف شخصني
و كثافة  القامة اإلنساين و جينات السمات املعنية لكون العني و طول ومو على الرغم من أن البشر يشرتكون يف اجلين

داللتها وتاليا  على الرغم من هذا التطابق اهلائل بني باينت ت إنو  زومتأخذ املوقع نفسه على الكرومو الشعر أو غريها 
إىل عشرة ماليني من بني ثالثة  اثننيشخص بذاته مبا مييزه عن سائر اخللق يكمن يف حوايل تفرد  مجيع البشر فإن

 (2)كون اجلنيوم القاعدية اليت ت الوحداتاليني من م
 :لة الوراثة و محقق الهوية األخيرمرح -ي

 األمومةعات األبوة و القد حاول العلماء إجياد أدلة قطعية تعتمد على املادة و حتليلها تستخدم يف القضايا اجلزائية و نز 
د باآلخرين وانتشار يلكغري تلك األدلة التقليدية اليت تعتمد على الشهادة و القرائن خاصة بعد أن خربت  الذمم  يف ا

، والذي حيتوي  الذي هو حمقق اهلوية األخري DNAشهادة الزور ، وبعد أن متكن العلماء من التوصل إىل بصمة 
خاصة و أنه يتحمل الظروف البيئية احمليطة كارتفاع درجة احلرارة ، حيث  (1)على كل اخلصائص األساسية املطلوبة 

فة و اليت مضى وقت طويل عليها كما ميكن عملها  ات املنوية أو الدموية اجلالوثكن عمل البصمة الوراثية من التمي
 (3).و كذلك الشعر و اجللد  كذلك من بقايا العظام و خصوصا عظام اإلنسان

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 .375ص  3555لكويتا األوىلبدر خالد اخلليفة ، توظيف العلوم اجلنائية خلدمة العدالة الطبعة / املقدم د -3
 .10ص  2003احلكمة بغداد   دارصربي حممد خاطر ، القانون و اجلني البشري ، جملة الدراسات القانونية ، العدد الثالث / د -2
 .13سعد الدين مسعد اهلاليل ، مرجع سابق ص / د -1
 .  و ما بعدها 232ص  3557عامل املعرفة  الكويت  سلسلة كت –أمحد مستجري / ترمجة د األخرية حبث العلم و القانون وحمقق اهلوية لإلنساناألندر ، الشفرة الوراثية  أريك/ د -3
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   (   الملكة المصرية حتشيسوت) و امتد حتليل البصمة الوراثية ليشمل املومياءات و متكن من نسب هوية املومياء 
راثية هو العامل   أريك الندر  و هكذا وبعد و تشري أن  أول من أطلق اصطالح حمقق اهلوية األخري على البصمة الو 

سعد الدين هاليل تعريف البصمة الوراثية قال / ومكونات اجلني ، اقرتح د DNAالتوضيح السابق للحامض النووي 
عن طريق حتليل جزء أو أجزاء من محض الدنا املتمركز يف نواة أي  اإلنسانتعيني هوية :ً  فيه بأن البصمة الوراثية هي 

من خاليا جسمه ، ويظهر هذا التحليل يف صورة شريط من سلسلتني كل سلسلة هبا  تدريج على شكل خطوط  خلية
متيزه عن اآلخر يف الرتتيب إنسان عرضية متسلسلة وفقا لتسلسل القواعد األمينية على محض الدنا ، وهي خاصة بكل 

وميثل السلسلة ( صاحب املاء ) الوراثية من األب ويف املسافة بني اخلطوط العرضية ، متثل إحد  السلسلتني الصفات 
ووسيلة هذا التحليل أجهزة ذات تقنية عالية يسهل على املتدرب ( صاحبة البويضة ) األخر  الصفات الوراثية من األم 

 .قراءهتا وحفظها وختزينها يف الكمبيوتر حلني احلاجة إليها
حاب ، بل استنكره الناس يف أمريكا و أوروبا و رفضوا التسليم ول و الرت بو مل يلقى هذا الكشف يف بداية عهده الق

 بنتائجه يف منازعاهتم لكنه وبعد التسهيالت اليت قدمتها شركات البصمة الوراثية و حتلي األطباء بالصرب و الرتيث 
 (3).شر العمل هبا و االحتكام إليها تو توعية الناس حبقيقة البصمة الوراثية ان

 .تمييز البصمة الوراثية عن المصطلحات األخرى :المبحث الثاني 
استمرارا ومواصلة لتحديد مفهوم البصمة الوراثية، سأقوم يف هذا املبحث بتمييز البصمة الوراثية عن بعض    

املصطلحات اليت تبدو وللوهلة األوىل مشاهبة هلا سواء من حيث اللفظ  أو االستخدام األمر الذي حيتم علينا حتديد 
إلظهار الفرق بينها وبني البصمة الوراثية وسأقتصر يف هذا املبحث على القيافة والبصمات الظاهرة كبصمات  مفهومها

 : األصابع وطبعات الشفاه وغريها وذلك من خالل املطلبني التاليني
 . متييز البصمة الوراثية عن القيافة :ـ المطلب األول

 . لبصمات األخر متييز البصمة الوراثية عن ا :المطلب الثاني ـ 
 : متييز البصمة الوراثية عن القيافة :المطلب األول

أعرض يف . حىت يتسىن لنا التمييز بني البصمة الوراثية والقيافة ، سوف أتناول دراسة هذا املطلب من خالل فرعني   
 . أوهلما لتعريف القيافة يف اللغة واالصطالح، وأتناول يف الفرع  الثاين الفرق بينهما

 : مفهوم القيافة :لفرع األولا 
كانت للقيافة مكانتها عند العرب قبل اإلسالم، فكانوا يعتمدون عليها يف إثبات النسب يف حالة النزاع، وملا جاء     

شهادة ) اإلسالم مل يهمل هذه الوسيلة يف إثبات النسب بل وعول عليها يف بعض احلاالت اليت تنعدم فيها البينة،
 ( 3)( . الشهود أو اإلقرار

___________________________ 
 3مرجع سابق ص .  احملامي حسام األمحد  -3
 ص.  2002طبعة موقع البصمة الوراثية من وسائل إثبات النسب الشرعية ـ دار النهضة العربية القاهرة . أشرف عبد الرزاق ويج / ـ د3 -2

. 
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 . الح توىل تعريفها يف اللغة واالصطنوحىت ميكن الوقوف على حقيقتها 

 . المعنى اللغوي للقيافة: أوال
القيافة لغة مصدر قاف مبعىن تتبع أثره ليعرفه والقافة مجع قائف وهو الذي يتبع اآلثار ويعرفها ويعرف شبيه الشخص   

 .بأبيه أو أخيه
 ( 3). ويف لسان العرب أن القائف هو الذي يتتبع األثر ويعرف شبيه الرجل بأبيه وأخيه

تطلق ( 2).قافةواجلمع تبعه كقفاه واقتفاه وهو أقوفهم ، وتقيف أثره تتبعه ، والقيافة هي تتبع األثر  وقاف أثره مبعىن
 ( 1).القيافة يف اللغة ويراد هبا أحد معنيني ، قيافة األثر أو قيافة البشر

 
 . المعنى اإلصطالحي للقيافة: ثانيا

الكية بأن القافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة أورد الفقهاء عدة تعريفات هلا وقد عرفها ابن رشد من امل 
 ( 4).بفصول تشابه أشخاص الناس

 ( 5).بأهنم قوم يعرفون األنساب بالشبه : ـ وعرفها ابن قدامة
 ( 6).بأهنم اجلماعة الذين يعرفون الشبه واألثر : ـ وعرف ابن حزم القافة 

 . ونظره إىل أعضاء املولود (7).يعرف النسب بفراسته القائف هو الذي: وعرفها السيد الشريف اجلرجاين  -
وبالنظر يف هذه التعريفات جند أهنا متقاربة وال تبتعد كثريا عن املعىن اللغوي ، وتفيد مجيعها أن القيافة هي معرفة النسب 

ذا قال الدكتور خليفة وهل (8).عند االشتباه بالفراسة والنظر ، ومبا خصه اهلل تعاىل به من علم ذلك وإحلاق النسب بأهله
 ً. علي الكعيب وهو حمق يف ذلكً  أن كال التعريفني بينهما عموم وخصوص مطلق

 
 
 
 

______________ 
 ( .قوف) مادة  3553ـ مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ـ لسان العرب ، دار صابر بريوت الطبعة الثالثة  3
 . 920املعجم الوجيز ص  222ص  واإلعالماملنجد يف اللغة  2/3317لقاموس احمليط ا 33/135لسان العرب : ـ انظر قواميس اللغة 2
    .  23ـ  20ص  2030طبعة . اإلسكندرية. دار الفكر اجلامعي . وسائل إثبات النسب بني القدمي واملعاصر . ـ أمساء مندوه عبد العزيز أبو خزمية 1
  2/105بداية اجملتهد وهناية املقتصد  -4
 .2/39ين البن قدامة املغ -5
  33/201احمللي إلبن حزم  -6
 . 373ص  3571دار الكتب العلمية بريوت  الطبعة األوىل . التعريفات  –السيد الشريف اجلرجاين  -7
 . 77ص  12اجلزء  3559الطبعة األوىل . الكويت . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  –املوسوعة الفقهية الكويتيه  -8
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 : مقارنة بين البصمة الوراثية والقيافة :ثانيال مطلبال
. بعد العرض السابق ملفهوم القيافة يف اللغة واالصطالح ، واستنادا ملا سبق شرحه يف بيان ماهية البصمة الوراثية  

نستنتج أن مساحة االختالف بينهما واسعة جدا سواء من حيث الطبيعة البنائية وطريقة اإلثبات أو يف جماالت 
 . خداماالست

من أبويه مناصفة  االبنفإن البصمة الوراثية من طبيعة حيوية بيولوجية وذات منط وراثي يستمده  :فمن الناحية البنائية 
 . حلظة اإلخصاب ، كما أهنا متثل وجودا حقيقيا يف مجيع أجزاء اإلنسان ويف كل خلية من خالياه 

وإمنا هي من طبيعة ذهنية متمثلة يف الوجود يف أجزاء اإلنسان  ليست من تلك الطبيعة وال متثل ذلك :ـ بينما القيافة
قوم على لذلك توصف القيافة بأهنا عملية بدائية قدمية توة فراسته يف معرفة األوصاف عند التنازع حدة بصر القائف وق

أساس علمي حمسوس فيه  على غلبة الظن واخلطأ فيها وارد بينما تقوم البصمة الوراثية على االجتهاد والفراسة وهي مبنية
 .دقة متناهية 

فإن البصمة الوراثية تستخدم يف جماالت متعددة كإثبات النسب والتعرف على الشخصية  :أما من الناحية الوظيفية  
ويف التحقيقات وإثبات اجلرائم اجلنائية ، كما ميكن إعماهلا يف البحوث العلمية والكشف عن األمراض الوراثية ، بينما 

وبني البصمة الوراثية غري مكتمل ألن  ايف هذه احلالة فإن االتفاق بينهالنسب وحىت  إثباتور القيافة يف يقتصر د
 ( 3). الطريقة املتبعة لكليهما يف إثباته خمتلفة متاما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
-322حممود عبد الدامي مرجع سابق ص  حسين/و د 72-79عبد الرمحان أمحد الرفاعي مرجع سابق ص /دلإلطالع أكثر على التمييز بني البصمة الوراثية و القيافة راجع كل من  -3

 .299-293خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص /و د 321

 



 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق                              (الباب األول)الـــفصــل األول   
_________________________________________________________________________ 

11 

 

 .تمييز البصمة الوراثية عن البصمات الظاهرة األخرى : المطلب الثالث -1
ات من طرف اهليئات العلمية و املؤمترات الدولية مما ال شك فيه أنه وبعد أن رسخت األسس العلمية لعلم البصم

 أخذت البصمات يف االزدياد و التوسع، بعد أن ظلت لفرتة طويلة قاصرة على بصمات األصابع  (3) .املختلفة
 و األقدام، فأصبح اليوم لكل عضو من جسم اإلنسان بصمة خاصة به، فهناك بصمة العني و األذن و الصوت 

أخصص الفرع األول منهما لتعداد أنواع البصمات اجلسدية سوف أقسم هذا املطلب إىل فرعني  و .و الرائحة و الشفاه
 .و البصمة الوراثية  سأخصصه للتمييز بني البصمات اجلسديةفوأما الفرع الثاين 

 :أنواع البصمات اجلسدية :الفرع األول
ل يف عدم انطباقها و ثباهتا و عدم تأثرها تقوم البصمات اجلسدية مبختلف أنواعها على أسس علمية واحدة تتمث 

شكل بصمة يالبصمات اجلسدية يف ازدياد و توسع بشكل أصبح كل عضو يف جسم اإلنسان  أنبالوراثة و األصل ، 
أصبح لألصبع بصمة و للقدم بصمة وللشفاه بصمة ولألسنان بصمة ولألذن بصمة وتسمى هذه  قائمة بذاهتا  وهكذا

اهرة باإلضافة إىل البصمات غري الظاهرة كبصمات الصوت والرائحة وغريمها ، وهكذا نتوىل البصمات بالبصمات الظ
 :يف هذا الفرع دراسة هذه األنواع من البصمات كمايلي

  »   : ن الكرمي إىل حقيقة اختالف البشر يف بصمات األصابع يف قوله تعاىل آلقد أشار القر : بصمة األصابع:  أوال 
نْ   (2)"  )3)بـََلى َقاِدرِيَن َعَلى َأْن نَُسوَِّي بـََنانَُه ( 1)َساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمُه َأحَيَْسُب اإْلِ

و يرجع استخدام البصمات كدليل علمي له حجيته القاطعة يف إثبات الشخصية إىل أوائل القرن التاسع عشر، بعد أن 
 .أكدت الدراسات و األحباث األسس العلمية املميزة هلا

اليت حتاذيها خطوط أخر  منخفضة  واليت تتخذ أشكاال خمتلفة  Ridgesو البصمة عبارة عن تلك اخلطوط البارزة 
على جلد أصابع اليدين والكعبني من الداخل و على أصابع و باطن القدمني ، ويتم تشكيل بصمة األصابع يف اجلنني 

 (1).لة حياته و حىت بعد وفاتهيف الشهر الرابع و تظل بصمة اإلنسان ثابتة ومميزة له طي
 
 
 
 
 

______________ 
الفكر و القانون  األسس العلمية اليت تقوم عليها خمتلف أنواع البصمات راجع ، أسامة الصغري ، البصمات وسائل فحصها و حجيتها يف اإلثبات اجلنائي ، دار لإلطالع وبإسهاب علي -3

 . 10إىل  23ص  2007طبعة 
 .3و 1ية سورة القيامة اآل -2
 .303.ص  مرجع سابقحممد لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي و استخدامات التكنولوجيا احليوية، دراسة مقارنة / د -1
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و ختتلف بصمة الرجل عن بصمة املرأة، ففي الرجل يكون قطر اخلطوط أكرب منه عند املرأة بينما تتميز بصمة املرأة 

 ة و يتم مضاهاة بصمات األصابع مبقارنتها من حيث التقسيم االبتدائي فإذبالدقة و عدم وجود تشوهات تقاطعي
  يف ذلك أيضا يتم املضاهاة على أساس نوع  إحتدتيف ذلك جتر  عملية املقارنة يف التقسيمات الفرعية، فإذا  إحتدت

بإظهارها عن طريق استعمال و عدد و موضع النقاط املميزة و يتم رفع البصمات املتواجدة مبسرح اجلرمية بالتصوير أو 
و يتم حفظ البصمات وفق طرق بنفسجية إلظهارها عند عدم وضوحها،تستعمل األشعة فوق ال أواملساحيق الكيميائية 

 ( 3).عديدة منها طريقة هنري و طريقة توسبيس
خصية يف كل و أقسام حتقيق الش إلداراتو لذلك شكلت بصمة األصابع و راحة اليدين و القدمني العمود الفقري 

دول العامل و اعتربت كذلك الوسيلة الفعالة يف حتقيق الشخصية سواء يف املسائل املدنية أو اجلنائية ، لذلك نصت 
عليها القوانني الوضعية و أخذت هبا كوسيلة من وسائل اإلثبات ، لكن وبعد أن متكن اجملرمون احملرتفون من العبث هبا 

اجلهود العلمية تسعى إىل البحث عن تقنيات حديثة لالستعانة هبا للكشف عن و مبصداقيتها يف اإلثبات ، بدأت 
 .  اجلرمية  واجملرمني

 :بصمات األقدام :ثانيا 
القدمية قدم احلضارة  الفنون تعترب بصمات األقدام من األدلة املادية ، ويعترب فحصها للتعرف على هوية صاحبها من

 . نفسها
ر به طبعة قدم عارية أو طبعة قدم حمتذية ، تعترب هذه األدلة ذات فائدة كبرية يف وأثر القدم هو الشكل الذي تظه

 . ة ر ائخطوط البصمة احللمية البارزة والغالتحقيق ال تقل أمهية عن بصمات األصابع وراحات األيدي ألهنا حتوي 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 . 311ـ  312مرجع سابق ص .  ثباتة و مد  حجيتها يف اإل،البصمة الوراثيحسين حممود عبد الدامي / د -3
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خواص مشرتكة لكل البصمات وخواص فردية ، : ويستند التعرف على بصمة القدم أو احلذاء على نوعني من اخلواص

، والثانية  يف استبعاد املشتبه هبم نفاألوىل كاحلجم واملقاس ضروريان لكنهما غري كافيان للتعرف اإلجيايب إال أهنما يفيدا
اخلواص الفردية كالثبات ، األصابع الزائدة والناقصة ، اخلطوط املميزة ويف حالة بصمات األحذية جيب البحث عن 

  ( 3).عالمات االستخدام
 : وتقسم القدم فنيا إىل 

 . ىن واليسر وهي منطقة أصابع القدم اخلمسة ، وهي اإلهبام والسبابة والوسطى والبنصر واخلنصر اليم :مقدمة القدم 
 . وهي املنطقة اليت تقع أسفل بصمات األصابع اخلمسة إىل منتصف القدم: منطقة باطن القدم

 ( 2).وهي منطقة مؤخرة القدم أو مايسمى بالكعب : هناية القدم 
البصمات  ا مبؤمتر احللقة الدراسية الدولية ملناقشةذوال توجد طريقة حمددة حلفظ بصمات آثار األقدام ، األمر الذي ح 

إىل اإلقرار بأن آثار األقدام وإن كانت وسيلة ناجحة يف اإلرشاد عن اجلناة واحلوادث إال أنه ليس من الالزم إعداد 
 .أرشيف خاص هبا ، ولكل دولة أن تضع من القواعد ماتراه مناسبا لالستفادة من هذه اآلثار 

ورغم ذلك ميكن ى آثار األقدام يف مسرح اجلرمية ،عثور علدرة الن  السبب يف هذا اإلقرار املنوه عنه أعاله إىل ويعز 
   (1).االستفادة من آثار األقدام يف اجلوانب العلمية والتوثيقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 . 321ـ  322ص  2033دار اجلامعة اجلديدة طبعة .البصمات وآثارها يف اإلثبات اجلنائي .طارق إبراهيم  الدسوقي عطية / د -3
 . 320ـ  335ص  2009طبعة .دار املعارف .البصمات . ضياء الدين حسن فرحات / د -2
 . 313مرجع سابق ص  .حسن حممود عبد الدامي / د -1
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 .بصمة األذن: ثالثا 
 (2)قيلو ( 3).العالمات الظاهرة و النقط املميزة يف األذن و اليت ال تتكرر يف األشخاص: ميكن تعريف بصمة األذن بأهنا 

أن بصمة األذن تأيت يف املرتبة التالية مباشرة بعد بصمات األصابع كوسيلة من وسائل التعرف على الشخصية باعتبارها 
من أكثر أعضاء اجلسم تعبريا عن شخصية الفرد ألن شكلها ثابت ال يتغري من امليالد إىل الوفاة، و قد ثبت أنه ال 

عملية املضاهاة يف وتتم األرض كما أنه ال يتفق على مستو  الفرد الواحد تتشابه بصمة األذن بني شخصني على وجه 
بصمة األذن بعد حتديد صورهتا وبيان رسم اخلطوط املطلوبة، مث تلصق على منوذج االستعراف الذي يتبني منه أوصاف 

 . األذن من حيث الشكل واملقاييس البشرية 
عن اجلرمية إىل انعدام استعماهلا بطريق مباشر يف تنفيذ اجلرمية،  ويعود عدم انتشار استعمال بصمة األذن يف الكشف

ئح عليها يف مسرح اجلرمية يتم رفعها على شرا حال العثورألن دور األذن يتوقف على حماولة اسرتاق السمع و لكن يف 
ليها إميزة اليت أشار ري املقارنة على أساس شكل األذن حبيث تشكل املقارنة النقط املمن الزجاج مث يتم تطويرها و جت

 (. شكل الصوان و الحلمةو التنبيهات و الحواس( )  برتليون )العامل الفرنسي 
مت إنشاء أول بنك معلومات لبصمات األذن يف العامل يف بريطانيا عقب جناح الشرطة الربيطانية يف القبض ونشري أنه 

وت األدلة عليه ، وذكر البوليس أن بصمات األذن على متهم بالقتل عن طريق بصمات أذنه وإدانته قضائيا بعد ثب
صورة  4155ميكن أن تستخدم مثل بصمات األصابع يف الربط بني املشتبه فيهم وبني مكان اجلرمية وواضح أن حوايل 

  ( 1) .لبصمات األذن دخلت بنك معلومات متخصص يف مركز التحقيقات اجلنائية يف منطقة دورام الربيطانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .319حسين حممود عبد الدامي نفس املرجع  ص / د-3
  .95ص مرجع سابق  .ا و حجيتها يف اإلثبات اجلنائي البصمات ووسائل فحصه .أسامة الصغري.أ -2
   100 – 255مرجع سابق ص . الدسوقي عطية إبراهيمطارق / د- -1 
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 :بصمة العين :رابعا 
 .ذي ترتكز عليه بصمة العيون ، كما يقول سيد سيف أستاذ الطب و اجلراحةيرجع األساس العلمي ال 
إىل أن العني تتكون أساسا من ثالث طبقات أمهها الطبقة احلساسة و هي الشبكية اليت حتيطها طبقة مغذية تتكون  "

منها الضوء   من املسيمة و اجلسم اهلديب و القزحية اليت تأخذ شكل قرص مستدير يوجد يف منتصفه فتحة يدخل
تسمى احلدقة و هي تعترب املكون الرئيسي لبصمة العني ، و تتكون من ثالث مناطق أوهلا منطقة داخلية هبا خطوط 

املوجودة يف كف اليد من الداخل و ثانيهما منطقة متوسطة ملساء أما الثالثة فهي املنطقة اخلارجية  غائرة تشبه اخلطوط
، كما يوجد بالقزحية تغريات لونية حسب كمية الصبغيات هبا ، و هذه التغريات  و هبا فتحات صغرية على شكل دوائر

هي املسؤولة عن حتديد لون القزحية و بالتايل العني فإذا كانت بكمية كبرية  فالقزحية تكون سوداء و إذا كانت 
عمليا إمكان  مل يثبتخر ، و متوسطة يكون بلون بين غامق و صورة القزحية مبكونتها السابقة ختتلف من شخص آل

و هناك مسافة تفصلها عن القرنية لذلك يستحيل العبث هبا و إال تعرضت القزحية للتدمري  طاة تكرارها و لكوهنا مغ
تصلح بصمة  مثبعكس بصمة اليد اليت ميكن أن تتأثر باإلصابات السطحية أو اجلروح و العمليات و احلروق ، و من 

لشخصية ، لكوهنا حتافظ على ثباهتا منذ ميالد اإلنسان إىل وفاته وال تتأثر العني كأساس سليم للتحقيق من ا
 (3). "بالعدسات الالصقة أو النظارات الطبية كما أهنا ال تتأثر  بالبيئة 

ويتم رفع بصمة العني عن طريق النظر يف عدسة جهاز مت تصميمه خصيصا هلذا الغرض الذي يقوم بدوره بالتقاط 
وعند االشتباه يف أي شخص يتم الضغط على زر معني باجلهاز فتتم مقارنة صورته بالصورة  ،صورة لشبكية العني

 .املختزنة يف ذاكرة اجلهاز وتتم هذه العملية كلها يف ظرف ثانية ونصف
تمتع بأية أو يف الكشف عن اجلرائم لذلك ال تورغم ذلك مل يتم استخدام بصمة العني كدليل يعتمد عليه يف اإلثبات 

 . ، ألن اجملرم ال يرتك بصمة عينه يف مسرح اجلرمية لذلك فإن استعماهلا كدليل جنائي يبقى غري وارد  ة يف القانونحجي
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 .                    12ص  2032ـ  2033السنة اجلامعية  03 يف احلقوق جامعة اجلزائر ريمذكرة لنيل شهادة املاجست. حمافظي حمفوظ البصمات كدليل علمي وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي  /أ-3
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أما يف جمال التحقيق والكشف عن اهلوية فإن بصمة العني هلا نفس الدرجة من األمهية اليت حتتلها بصمة األصابع وهذا 

 : لمميزات التشرحيية والفيزيولوجية اليت تتمتع هبا واليت تتلخص فيمايليلبالنظر 
كما متتاز بصمة العني ،تشبه بصمة األصبع من حيث أن لكل شخص بصمته اليدوية وبصمته القزحية قزحية العني 

كما تتميز العني بأهنا ال تتطابق يف أي عني مع عني شخص آخر حىت العني اليمىن من الشخص ،بالثبات والدميومة 
   (3). الواحد ال تتطابق مع العني اليسر 

 
 :بصمة المخ :خامسا

من مدينة فريفيلد  Laurence Farwellل يف اكتشاف بصمة املخ إىل الدكتورً  لورانس فارويلً  ضيرجع الف 
الذي ذاع صيته عن بصمة املخ من خالل أحاديثه ولقاءاته يف اإلذاعة والتلفزيون  ( FAIRFIELD) واً بأبوالية ً 

على شاشة الكمبيوتر  flashesمضات خاصة ملا متكن من حتويل الكلمات والصور ذات العالقة جبرمية معينة إىل و 
 .عالقة اجملرم بتلك الكلمات أو الصور على مستخدما يف ذلك تقنية حديثة جدا ليربهن

وعندما يتعلم اإلنسان شيء هام جدا  p 355ويتفق العلماء على أن هناك موجة يف املخ مرتبطة بالذاكرة تسمى 
ستقوم بذلك وهذا هو واجبها دون أن يشعر  p 355إن موجة املخ ويريد أن يتذكره ويستعيده للحاجة إليه فيما بعد ف

 . اإلنسان بذلك ودون أن يكون له تأثري عليها 
اعتمدت كدليل علمي  (3)(  Daubert) وقد أصبح لبصمة املخ حجية يف اإلثبات بعد إخضاعها ملعايري دوبرت 

: هلذا احلكم يف بعد نقضه 4811بد عام عليه باملؤ  من طرف قاضي حمكمة أيوا يف قضية هارينجتون احملكوم
سنة على احلكم السالف الذكر وقد تأكد من خالهلا  14إجراء حماكمة جديدة بعد مضي  وطلب 16/51/1553

  (2)أن املخزون يف مخ هارجيتون مل جياري مشهد اجلرمية مما دل على أنه مل يكن موجودا وقت ارتكاب اجلرمية
 
 
 
 
 

_______________________ 

 
 . 223 – 221مرجع سابق ص ،عطية  الدسوقي إبراهيمطارق / د-3
 . 22 – 29ص  2009 منشأة املعارف باإلسكندرية طبعة –الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي  ئبواد،حسنني احملمدي / -2
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التجارب اليت (  CIA)  أن دعمت وكالة املخابرات األمريكية(  البصمة المخية) وكان من نتائج هذا االكتشاف 

يقوم هبا الدكتور لورانس فارويل ويف سبيل ذلك قدمت له مبلغ مليون دوالر ملساعدته يف تطوير اخرتاعه الستخدامها 
  (3). يف جمال اإلرهاب حيث ميكن بسهولة أن يقول االختبار ما إذا كان الشخص قد تدرب على اإلرهاب من عدمه

 :بصمة الصوت:  سادسا
هرة فيزيائية تصدر عن اإلنسان يف مناسبات عديدة عن طريق جهاز النطق ، إذ يكتسب الكالم لد  الصوت ظا

اإلنسان خواص ذاتية ، تنطوي على مميزات فردية،وتربر هذه األمهية يف حتديد املوقف اجلنائي للمتهم يف نوعيات كثرية 
ة كالقذف والتهديد و اإلزعاج واالتفاق اجلنائي من اجلرائم اليت يشكل فيها الصوت الصادر عن احلديث جرمية جنائي

أو إذا كان مضمون احلديث يشكل اعرتافا بارتكاب جرمية أو دليال على التورط فيها كجرائم الرشوة والتآمر والتجسس 
والبصمة الصوتية هي ما يطلق عليها أحيانا باخلصائص الصوتية  (3).و التخابر مع األعداء و كذا جرائم املخدرات

و قد شاع استخدام البصمة الصوتية يف حتديد هوية املتحدث و هذا يتم عند احلصول على تسجيل لصوت ،متحدثلل
و  االهتامشخص ما و يكون للتسجيل عالقة باجلرمية مث يقبض على املتهم و تبحث الشرطة على أدلة إلثبات أو نفي 

للصوت يقوم خبري الصوت مبطابقة الصوت يكون ضمن ذلك التسجيالت الصوتية للمتهم و عند إنكار املتهم 
و مع التطور التقين يف السنوات القليلة املاضية أصبح .املسجل مع صوت املتهم للخروج بتقرير حول الشبه بني الصوتني

املصرفية و فتح األبواب  ليا فاستخدمت هذه التقنية يف الدخول على احلساباتآمن املمكن التحقق من هوية املتحدث 
 .( 2)(.االنرتنيت) ل على املواقع عرب الشبكة العاملية للمعلوماتو الدخو 

و يتم التسجيل بواسطة أجهزة تعتمد على حفظ اإلشارات الكهربائية اليت متثل الصوت عند صدوره على شكل خمطط 
مغناطيسي على شريط بالستيك مغطى بطبقة رقيقة من مسحوق أكسيد احلديد و حىت يكون للتسجيل حجية يف 

 :ثبات اجلنائي يتعني توافر شرطنياإل
 .أن يكون النقل أمينا خاليا من عيوب التداخل اليت تطمس عناصر و خصائص الصوت-
أال يتعرض التسجيل بعد نقل الصوت على الشريط إىل عوامل أو مؤثرات مفتعلة باستبدال أو تغري أو حذف أو -

 .رينإضافة، و لضمان مشروعية التسجيل الصويت جيب توافر عنص
و الذي يتمثل يف صحة اإلجراءات و اليت أمهها صدور األذن بتسجيل األحاديث اخلاصة من  :العنصر اإلجرائي -3

 . السلطة القضائية املختصة سواء كان النيابة أو قاضي التحقيق
 

_______________________ 

 
 .10مرجع سابق ص .  اجلنائي  اإلثباتوسائل فحصها و حجيتها يف  البصمات –أسامة الصغري  -3
اجلنائي  اإلثباتعطية ، البصمات و آثارها يف  الدسوقيطارق إبراهيم / د و70إىل  27، مرجع سابق ص اجلنائي  اإلثبات  يف.  الوسائل العلمية احلديثةحسنني احملمدي بوادئ / د -2

 237إىل  212مرجع سابق ، ص 
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جهاز  استخدامللصوت عند  تباجلانب الفيزيائي البح تفاءاالكو الذي جيب من خالله عدم :و العنصر الفني  -2
التخطيط التحليلي للصوت بل جيب مراعاة عيوب النطق و اخلصائص الذاتية للتخاطب اليت تعترب من عناصر 

 (3)الصوت
 (:الرائحة ) بصمة العرق: سابعا 

و قد استغلت حاسة الشم لد   من احلقائق العلمية أن لكل إنسان رائحة مميزة متيزه عن األشخاص اآلخرين ،
و يتم  (2)الكالب البوليسية لشم األثر املادي الذي يرتكه اجلاين يف حمل احلادث مث تتبع رائحته و التعرف على صاحبها

حتليل عرق األشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف على عناصره بواسطة أجهزة لكشف الرائحة 
 .OIFACTRONICS (1)تسمى

َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل َأبُوُهْم ِإنِّي )يعقوب  ن الكرمي يف سورة يوسف يف قوله تعاىل حكاية عن سيدناآوقد أشار القر 
   ، و قد دلت هذه اآلية أن لسيدنا يوسف رائحة مميزة متيزه عن سائر البشر (4) .(أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأن تـَُفنُِّدونِ 

 .يعقوب على ابنه يوسف بعد أن اشتم رائحته يف القميص الذي بعثه إليه ابنه يوسفو من خالهلا تعرف سيدنا 
و بصمة الرائحة ال تعترب بصمة باملعىن املتعارف عليها مثل بصمة األصابع و لكنها فردية  ميكن من خالهلا أن متيز بني 

 .هذا و ذاك
يقية و مجع خمتصوا الروائح اليت ختلفت على مقاعد مت اختبار تقنية بصمة الرائحة يف عملية حق 2001و يف مطلع سنة 

     هذه التقنية إجيابية بالنسبة ألحدهم  تبني أن السيارة اليت استعملت يف عمل إجرامي ، و بعد توقيف املشتبه فيهم
و قد أوضحت الشرطة الفرنسية فيما بعد أن االعرتافات أكدت تلك الشبهات و بصمة الرائحة ال ترقى حجيتها 

 .صمة األصابع لكنها ميكن ان تعترب عنصر من عناصر اإلثبات األخر لب
 .بصمة الشفاه:  ثامنا

أمام االجتماع الدويل الرابع للطب الشرعي ( SANTOS) تبني من الكلمة اليت ألقاها العامل الربازيلي سانتوس 
ون أنه ليس لفرد معني نفس و هي من األحباث اليت أجراها العلماء الياباني 3522بكوبنهاجن من أغسطس سنة 

  (9).جتاعيد الشفة املوجودة لد  الفرد اآلخر
كما دلت مراقبة بصمات الشفاه لد  التوائم بأهنا تكون دائما قريبة التشابه إىل أقصى حد ممكن و أن خواصها موروثة 

 .عن طريق األب أو األم
 

________________ 
 . 330إىل  305ع سابق ص مرج نائي و استخدامات التكنلوجيا احليوية القانون اجل.حممد لطفي عبد الفتاح / د – 3  
 221،مرجع سابق ص  الدسوقي عطية طارق إلبراهيم / د -2 

 .332حسين حممود عبد الدامي مرجع سابق ص / د -  1
 . 51ـ سورة يوسف اآلية  3

 210،مرجع سابق ص طارق إبراهيم الداسوقي عطية/ د.9
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من بصمة الشفاه يف حتقيق  االستفادةبانيني لتحديد مد  إمكانية ار  قام هبا أحد الباحثني اليت أخكما أبرزت دراسا

الشخصية و خلصت هذه الدراسة إىل أنه سيكون لبصمة الشفاه يف املستقبل أمهية تضاهي أمهية بصمة األصابع يف 
لشفاه ثابتة ال تتغري مع تقدم التعرف على هوية األشخاص و قد تأكد أيضا من خالل هذه الدراسة أن بصمة ا

  ( 3).السن
و تؤخذ بصمة الشفاه بواسطة جهاز به حرب غري مرئي حيث نضغط باجلهاز على شفيت الشخص بعد أن يوضع عليها 

     (2).ورقة من النوع احلساس فتطبع عليها بصمة الشفاه
 .األخرى أوجه االختالف بين البصمة الوراثية و البصمات الجسدية: الفرع الثاني 

بعد حتديد املقصود بالبصمات اجلسدية ومعرفة خصائصها ودورها يف حتقيق شخصية األفراد، وبيان ماهية البصمة 
 .  الوراثية وطبيعتها الذاتية ، ميكن إبراز التمييز بينهما من خالل الصور الثالثة التالية 

 .االختالفات في الوظيفة:  أوال
اجلسدية الظاهرة ، أهنا تستعمل يف حتقيق الشخصية  والتعرف على اجلناة  و يف  رأينا من خالل تعدادنا للبصمات

 .ذلك تتفق مع البصمة الوراثية
لكن دور البصمة الوراثية ال يتوقف على هذا الدور فقط بل يتعداه إىل الكثري من اجملاالت ، لكوهنا تستعمل يف إثبات 

          يف إثبات اجلنسية والتعرف على املفقودين و ضحايا احلروب النسب و نفيه و يف جمال اهلجرة غري الشرعية و 
 و احلوادث املتعمدة و الكوارث الطبيعية و يف إثبات و نفي بعض اجلرائم كما أهنا تستخدم يف جمال البحوث العلمية 

    (1)و العالج و تشخيص األمراض الوراثية
مات اجلسدية الظاهرة األخر  ، ولذلك أطلق عليها أمرية وسائل و هكذا يبدو جليا تفوق البصمة الوراثية عن البص

ن البصمات اجلسدية الظاهرة ميكن فإباإلضافة إىل ذلك ،.la reine des moyens de preuvesاإلثبات  
للمجرمني التالعب بنتائجها ، و أن مضاهاهتا يف كثري من احلاالت تكون صعبة، و هي تقتصر على بعض اجلرائم ، يف 

 أن البصمة الوراثية خترج عن سيطرة صاحبها و من مث ال ميكن له التالعب بنتائجها و مضاهاهتا أيسر حني
 (3)و أسهل من البصمات اجلسدية الظاهرة و هي تستعمل يف كل اجلرائم املسرحية  
 
 
 

____________ 
  .21 – 22أسامة الصغري مرجع سابق ص   -3
 .302بق ص حممد لطفي عبد الفتاح مرجع سا/ د -2
 .391حسين حممد عبد الدامي ، مرجع سابق ص/ و د. 13و 11عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -1

 70ص  2007غامل اجلوانب الشرعية و القانونية لإلثبات اجلنائي بالشفرة الوراثية دار اجلامعة اجلديدة طبعة أمحد حممد /أ -3



 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق                              (الباب األول)الـــفصــل األول   
_________________________________________________________________________ 

11 

 

 .الطبيعةاالختالف في  : اانيث
ا فيما تقدم أن البصمة الوراثية من طبيعة بيولوجية و أن بناءها يقوم على أساس وراثي يستمده الشخص من أوضحن

و هذا ما أكدته البحوث     أبويه ، بينما البصمات اجلسدية الظاهرة ليست من تلك الطبيعة و ال تتأثر غالبا بالوراثة ،
        إىل أنه ال دليل على أن بصمات األصابع ( فولفار ) ة توصل عامل الوراث 3110و الدراسات العلمية ففي عام 

كتب العامل اإلجنليزي الشهري سري   3153و األقدام  و طبعات الشفاه و أشكال األذن متوارثة ، إال أنه يف عام 
هذا النوع  أن" NATURE"مقاال نشرته جملة الطبيعة SIR FRANCIS GALLONغالون فرنسيس 

ب طريقة خاصة و أهنا تتأثر باملؤثرات العضوية الفيزيولوجية مستنتجا من ذلك أن هذه من البصمات يسري حس
إلثبات دعواه ، و لذا رفض  مل يقدم األدلة الكافية  GALLON      ون صمات من طبيعة وراثية إال أن جالالب

النحو إىل  هذا االستنتاج ، وظل األمر على هذا ADMOND LOGARD    العامل الفرنسي أدمون لوكار 
فيه العلماء يف مؤمتر التاريخ الطبيعي اجلنائي لإلنسان ، الذي قرروا فيه أنه بعد دراسة عميقة خلمسة أجيال يف  اعتربأن 

  (3).عائلة واحدة اتضح أنه ال أثر للوراثة يف بصمات أصابع أفرادها
 .االختالف في طريقة اإلثبات:  ثالثا

راثية والبصمات األخر  ، االختالف يف املنهج املتبع يف اإلثبات ، فالبصمات ومن صور التمييز بني البصمة الو   
ففي . اجلسدية البارزة أو غري الوراثية ، تعتمد يف إثبات الشخصية على األشكال اخلارجية هلا ومعرفة الفروق فيما بينها 

ذلك  ترتكز على األشكال املختلفة  بصمات األصابع مثال فإنه عند إجراء عملية املضاهاة فإن القواعد املتبعة يف
ومقارنة موضع النقط واجتاهها ودراسة العالقة بني البصمة املأخوذة والبصمة (   Ridges)للخطوط احللمية البارزة 

احملفوظة وكشف تشابه النقط يف البصمتني ، وهلذا فإن تصنيف أو ترتيب هذه البصمة يعتمد أساسا على أشكاهلا 
 تتخذ أربعة أنواع رئيسية هي املستدير واملنحدر ميينا واملنحدر يسارا و اخليمي ويوجد نوع خامس هو واليت (2).املتتالية

 .املشوه ويكون أصال أحد األنواع األربعة السابقة 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .19مرجع سابق ص . عبد الرمحن أمحد الرفاعي/ د -3
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كما أن بصمات فتحات مسام العرق تقوم هي أيضا بدورها على املقارنة بني حجم تلك الفتحات وأشكاهلا املتعددة 
وهو ما ينطبق على بصمات الشفاه ، حيث تعتمد يف التمييز بني األفراد على شكل اجلزوز العرضية والطولية وعلى 

املقارنة يف بصمات العيون مبنية على الصورة اخلارجية لشكل االختالف الشكلي للحافة القرموزية للشفاه ، كما أن 
قرنية العني ، وهو نفس الشيء بالنسبة لبصمة األذن ،إذ أن املضاهاة جتري جبمع بصمات املشتبه فيهم على شرائح من 

مة الزجاج مث يتم تصوير هذه البصمات إلجراء املقارنة بينهما على أساس شكل األذن مثل شكل الصوان واحلل
ومن خالل هذه املضاهاة ميكن حتديد العالقات الظاهرة لإلجراء املفرغة اليت حتيط باألذن باإلضافة . والثنيات واحلواف 

  (3).إىل متييز األذن من منخفضات ومنعرجات
 (2).ما البصمات الوراثية فإهنا تعتمد يف اإلثبات على حتليل جزء أو أكثر من احلمض النوويأ 

 .الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية :لث المبحث الثا   
       من خالل هذا املبحث حناول الغوص يف معرفة حقيقة البصمة الوراثية ، و ذلك بالنظر إىل مكوناهتا البيولوجية  

، ذلك ألن اجملموعات القانونية تقوم على  تقسمني عتيدين و مها (اللعاب، و املين و األنسجة) و مصادرها األساسية 
ئفة األشياء و طائفة األشخاص  فالشخص حسب هذا التقسيم هو دائما  صاحب احلق و الشيء هو دائما حمل طا

إذن فإضفاء أي من الوصفني على البصمة الوراثية جيعلها تندرج حتت النظام القانوين املخصص له و من مث  .للحق
 .تنسحب األحكام اخلاصة به عليها
 : يه يف هذا املبحث هو و السؤال الذي حناول اإلجابة عل

هل تعترب البصمة الوراثية من طائفة األشخاص ألن مصادرها مستمدة من جسم اإلنسان ؟ أم تعترب من األشياء 
 اخلالصة و تدخل بالتايل يف عدادها ؟ أم هي مزيج مركب ميكن اعتباره من هاتني الطبيعتني ؟ 

 .ةهذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل املطالب التالي
 . تعريف األشخاص و األشياء: المطلب األول

 .سوف أعاجل هذا املطلب يف فرعني ، أخصص أوهلما لتعريف األشخاص و نتناول يف ثانيهما تعريف األشياء
 .تعريف األشخاص: الفرع األول

    شخص بفتح الشني و اخلاء يشخص شخوصا ، إذا خرج من موضع إىل غريه : تعريف الشخص في اللغة:  أوال
شخص : أشخصته و بنفسه فيقال : و بدا من بعيد و يتعدي باهلمزة فيقال   و شخص الشيء شخوصا إذا ارتفع 

شخص الرجل ببصره فهو : فتح عينيه و ال يطرف مثال مأل أو منزعجا و رمبا تعد  بالياء فيقال : الرجل بصره أي 
الشني و سكون اخلاء هو سواد اإلنسان مث  و الشخص بفتح، و أقلقه  شاخص  و شخص يزيد أمر أي ورد عليه 

 .استعمل يف ذاته فأصبح معناه املشخص أو املعني
 

  50إىل  73حممد أمحد غامن مرجع سابق ص / أ -3

 . 393حممود عبد الدامي مرجع سابق ص  حسين/ د -2
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كل جسم له   و ال يسمى شخصا إال جسم مؤلف له شخوص و ارتفاع ، و هبذا املعىن فإن الشخص هو: قال اخلطايب
  (3).ارتفاع و ظهور و اجلمع أشخاص و شخوص

مأخوذة من األصل  personnalitéأو   personalityو يف اللغة اإلجنليزية و الفرنسية فإن كلمة شخصية 
 (2).الذي يعين القناع  personaالالتيين القدمي 

القدمية ارتداءه على نان و الرومان يف العصور ممثلو اليو  اعتادحيث ارتبط هذا اللفظ باملسرح اليوناين القدمي ، حيث 
، ومع  ا من الصعب التعرف على الذي يؤديهليجعلو و يعطوا انطباعا عن الدور الذي يقومون به ،   وجوههم ، لكي

على املمثل نفسه مث على اإلنسان بصفة عامة و رمبا كان ذلك على أساس أن  personaمرور الزمن ، اطلق لفظ 
  (1).ري و أن الناس مجيعا ليسوا سو  ممثلني يقوم كل منهم بدورها على مسرح احلياةالدنيا مسرح كب

و عند الفالسفة الشخص هو الذات الواعية لكياهنا ، املستقلة يف إرادهتا و من ذلك الشخص األخالقي ، و هو من 
   (3).توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية و األخالقية يف جمتمع إنساين

فقد عرف بعض الفقهاء احملدثني الشخص الطبيعي بأنه اإلنسان أو الذات الناطقة سواء كان :  الفقه اإلسالمي و يف
  (9).ذكرا أو أنثى

 . تعريف الشخص في القانون الوضعي :ثانيا 
   استعماال  لفظني، األول منهما و أقدمهااليعرب عن الشخص يف اللغة القانونية بأحد : أما تعريفه يف القانون الوضعي

ومن هذا املعىن أطلق على الشخص بأكمله الحتواء الرأس على أمثن . و هو يفيد لغة الرأس(  CAPUT) و هو 
 . شيء يف اإلنسان وهو العقل 

 .و هو يفيد يف األصل القناع الذي يضعه املمثل على رأسه (  PERSONA) و ثانيهما هو 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .يومي ،  املصباح املنري مادة شخص الفريوز ابادي مادة شخص ن باب الشني مع الصاد املعجم الوسيط مادة شخص فالأمحد بن حممد  -3
 .32ولوجية الشخصية الطبعة األوىل الناشر دار النهضة العربية ص سيكسيد حممد غنيم / د -2
 93عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -1
 .السابق مادة شخص معجم الوسيط املرجع -3
  99عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ص / د -9
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يف الرواية ، و من هذا املعىن األخري اشتق املعىن  املمثل و من هذا املعىن اشتق معىن الشخصية أو الدور الذي يلعبه
 (3)ام  بالواجبات فصار يطلق على كل من كان أهال الكتساب احلقوق و االلتز (  PERSONA)  القانوين للفظ 

تلك األهلية اليت يعرب عنها يف الوقت احلاضر بالشخصية القانونية ، فالشخصية  وصف قانوين يضاف إىل كل من 
  (2).يعترب يف نظر القانون صاحب حق أو ملتزما بواجب طبقا لقواعده 

ما يطلق عليه بالشخص  و هوال تثبت للحيوان أو اجلماد ، و الشخصية القانونية تثبت لإلنسان حبسب األصل و 
الطبيعي و الذي يتكون من اجلسم و الروح معا لذلك فإن جسم اإلنسان مبفرده ال ميكن أن يكون شخصا قابال 

إال يف جسم فإذا ما اجتمعا معا وجد  ت ، كما أن الروح ال ميكن أن توجدالكتساب احلقوق و حتمل االلتزاما
شخصية القانونية و اليت تبدأ بوالدة اإلنسان حيا و تتنهي بوفاته و هو ما الشخص الطبيعي أو اإلنسان املتمتع بال

 ".تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا و تنتهي مبوته ":من القانون املدين اجلزائري بقوهلا  11/4نصت عليه املادة 
                  وعات الناس و اليوم ال تقتصر الشخصية القانونية على الشخص الطبيعي وحده ، بل امتدت إىل جمم

و جمموعات األموال اليت تسعى إىل خري اجلماعة إذ اعتربها القانون أشخاصا ما دام أن لديها القابلية ألن تكون طرفا 
إجيابيا أو سلبيا يف احلقوق ، و مسيت باألشخاص االعتبارية أو املعنوية ، و األشخاص املعنوية بعضها يعترب من 

     العام كالدولة و املؤسسات العامة و بعضها اآلخر يعترب من أشخاص القانون اخلاص كالشركات أشخاص القانون 
  ( 1).و اجلمعيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 .395حسين حممود عبد الدامي ، مرجع سابق  ص / د -3 

 .305دار النهضة  العربية ص  3552 – 3559املدخل لدراسة القانون ، نظرية احلق ، طبعة  ياسر أمحد كامل / د -2
  . 35، ص  3519حممد حسنني ، الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر / د -1
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 .تعريف األشياء:  الفرع الثاني
 :  تعريف الشيء في اللغة:  أوال

و  األقوال ، حنو قلت شيء يا كاألجسام أو حكما كسالشيء يف اللغة عبارة عن كل موجود ، سواء كان ح .3
و  (2)."إال أن يشاء اهلل  َوال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا :"و من ذلك قوله تعاىل   (3)تكلمت بشيء

و الشيء  (1).خيرب عنه يتصور وو  جلميع املكونات عرضا كان أو جوهرا و يصح أن يعلم  اسمقيل الشيء هو 
على العموم ميكن تعريف مصطلح الشيء من و    (3) ود الثابت املتحقق يف اخلارج، عند املناطقة هو الوج

خالل املعىن اجلاري املوسع أو من خالل ماهيته أو من خالل املعىن اخلارجي الضيق أو من خالل املعىن 
  (9).األخالقي القانوين بأن كل ماال يعترب شخص هو من األشياء

 : ي ح الشرعتعريف الشيء في االصطال:  ثانيا
عرف بعض  الفقهاء  احملدثني الشيء بأنه ما يصلح أن يكون حمال للحق العيين ، و جيب يف هذا الصدد التمييز بني 
الشيء و املال ، فاملال هو كل حق له قيمة ميكن تقديرها مببلغ من النقود سواء كان هذا احلق عينيا أو شخصيا أو 

  (2)ايل و من مث ال ينبغي اخللط بني الشيء و احلق الذي يرد عليه أما الشيء فهو حمل احلق املمعنويا ،
فإذا قام على الشيء حق كان هناك مال، و إذا مل يقم على الشيء حق لشخص ما بأن كان شيئا مباحا فليس هناك 

 .احلنابلةو مال و إمنا شيء فقط و هذا هو رأي مجهور الفقهاء املالكية و الشافعية 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 .للمحيط مادة الشيء باب الشني مع الباء أمحد بن امحد الفيومي ، املصباح املنري، املرجع السابق مادة شيء -3
 .23و  21 اآلياتسورة الكهف  -2
 92مرجع سابق ص  عبد الرمحن أمحد الرفاعي ،/د -1
 .321ص  مرجع سابق،حممود عبد الدامي ، حسين/ د  -3
9-   Roberto  Andorno  la distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations    artificielles 

 L. G  D G.1996 p 17. 
 .292، ص  3517يوسف قاسم ، النظرية العامة للفقه اإلسالمي ، دار النهضة العربية / د -2
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 عترب ماال إذا توافر فيه عنصرانيفيما ذهبوا إليه و قالوا بأن الشيء ميكن أن و قد خالف فقهاء احلنفية مجهور الفقهاء 
. (3 ) 

و يراد هبا أن يكون املال شيئا ماديا ذا وجود خارجي ذلك أن العني يراد منها الشيء املادي الذي له :  ةيالعين: األول
السكن و ركوب السيارة ، ال تعترب أمواال ألن  مادة و جرم و الثاين إحرازه و حيازته ، و حسبهم فمنافع األعيان كحق

 .املنافع فوائد ليس هلا جرم و ال ميكن حيازهتا
    و مثل املنافع يف عدم اعتبارها ماال احلقوق احملضة كحق التعلي و حق األخذ بالشفعة ، وحق املرور و حق الشرب 

اف شاغلة هلا و ال يتصور قبضها حقيقة و إمنا ل و كذلك الديون يف الذمم ألن ما دامت يف الذمم فهي أوصيو املس
يقبض ما يعادهلا فإذا وفيت الديون كان املقبوض ماال لصاحبه ، و لذا فإن فقهاء احلنفية ال يوجبون الزكاة يف الديون 

 . قبل قبضها 
على أو بعضا  كالض و ذلك بأن جتر  عادة الناس  يقصد بالتمول التنافس و بذل العو  و:  التمول أو العرف: الثاني

التنافس على هذه العني و حيازهتا ، و يف سبيل احلصول عليها يهون عليهم بذل أمواهلم فإذا كان الشيء ال جيري عليه 
 .التنافس بني الناس و ال يبذلون فيه أمواهلم ال يكون ماال و ذلك مثل امليتة و القليل من الرتاب

التمول ، يستوي يف ذلك و ة  يي ال تتحقق إال بتوافر العنصرين العينو عليه فثبوت مالية الشيء وفق االصطالح احلنف
متول كافة الناس أو متول بعضهم و لو كان الشيء غري مباح شرعا و من مث كانت اخلمر و حلم اخلنزير و حنومها من 

 .األموال لتمول غري املسلمني هلما 
س مجيعا ، و يتفرع عن ذلك أنه لو ترك بعض الناس التعامل يف و مىت تثبت املالية لشيء ال تزول عنه ، إال إذا تركه النا

هبا قائما للبعض اآلخر  االنتفاعمكان إبعض األشياء لعدم صالحيتها النتفاعهم ، فإن اسم املال ال يزول عنها ما دام 
 . من الناس ، كما يف األثاث املستهلك و الثياب البالية 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
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 .323د عبد الدامي  مرجع سابق ص حممو  حسين/ د-3

 
و يبدو أن مذهب اجلمهور هو الراجح ، فالشيء هو ماله كيان مادي حمسوس و ال خيرج عن مفهوم الشيء إال 
األشخاص الذين يتمتعون بالشخصية القانونية ، والشيء هو حمل كافة احلقوق عدا احلق الشخصي ،والشيء ليس هو 

و احلق املايل الذي يرد على الشيء سواء كان حقا شخصيا أو كان حقا عينيا ، فاملال املال بل هو مغاير له فاملال ه
  (3)أعم من الشيء

 : ر القانوننظتعريف الشيء في :  الثثا
يف نظر الفقه القانوين يستخلص معىن الشيء مبفهوم املخالفة للشخص فيقال أن كل ما ليس من األشخاص هو من 

 .األشياء
، لكن هذا ال يعين أن مفهوم الشيء حمل احلق يقتصر (2)ن ميتاز خباصيتني مها االستعمال و التملكو الشيء يف القانو 

على األشياء املادية فقط ، بل يشمل أيضا أشياء معنوية ترد عليها بعض احلقوق ، كأفكار املؤلفني و اخرتاعات 
 (1) .العلماء و أعمال الفنانني

الشيء بأنه ما كان قابل للتملك اخلاص و التصرف به  و يتفق هذا التعريف  J. Jaquesه الفرنسي يو قد عرف الفق
األشياء هي اليت تدخل : " من القانون املدين الفرنسي اليت نصت على أنه  3321مع ما جاء يف مضمون املادة 

من  212ص املادة كما أنه ينسجم مع ن". ضمن التعامل القانوين ، و اليت ميكن أن تكون حمال لالتفاقيات القانونية
القانون املدين اجلزائري اليت بينت أن الشيء حمل احلق جيب أن يكون داخل يف دائرة التعامل ، أما إذا كان خارجا عن 
دائرة التعامل فانه ال يصلح أن يكون حمل له كما بينت هذه املادة أن خروج الشيء عن دائرة التعامل يكون بأحد 

 (3) :سببني 
تايل الاليت خترج عن دائرة التعامل بطبيعتها هي األشياء اليت ال يستطيع أحد أن يستأثر حبيازهتا ، و باألشياء :  األول

 .، كاهلواء و أشعة الشمس التعامل يستحيل أن تكون حمال للحقوق املالية فتخرج بذلك عن دائرة
 
 
 
 
 
 

_______________ 
      .333، ص2003و القانون الوضعي ، الطبعة األوىل ، اإلسالميجنة ، دراسة مقارنة يف الفقه عطا عبد العاطي السنباطي ، بنوك النطف و األ/ د- 3   
   2– Roberto Andorno , op cite , page 35. 
 .327حممود عبد الدامي ،  املرجع السابق ، ص حسين/ د -1   
 91ص عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، املرجع السابق ،/ د -3   
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لكن املشرع رأ  و شياء اليت خترج عن التعامل حبكم القانون و هي عبارة عن أشياء ميكن حيازهتا ،  األ: الثاني 
إخراجها من دائرة التعامل ألجل الصاحل العام و هذه األموال تدعى يف الفقه اإلسالمي باملال الغري املتقوم و من أمثلتها 

و األسلحة الغري مرخصة ، كما خترج األموال العامة للدولة من دائرة يف القانون الوضعي املواد املخدرة و النقود املزيفة 
 (1.) من القانون املدين على ذلك   211التعامل و قد نصت املادة 

و يتعني اإلشارة أخريا أن املال و احلقوق املالية تعبريان مرتادفان، لذلك يتعني التمييز بني املال و الشيء ، فالشيء هو 
 (2) .، لكنه ليس احملل الوحيد ، فالعمل كذلك يكمن أن يكون حمل للحقحمل احلق املايل 

أنواع سواء كعقارات  إىلمن القانون املدين قد قسمت األشياء حمل احلق  215،  211كما نلفت النظر إىل أن املواد 
 .و منقوالت أو أشياء مثلية و قيمية أو أشياء عامة و خاصة

 
 . اإلسالميطائفة األشخاص و األشياء في الفقه  و البصمة الوراثية :المطلب الثاني

أد  التطور العلمي يف مجيع اجملاالت على وجه العموم ، ويف اجملال الطيب على وجه اخلصوص إىل ظهور مستجدات 
املعاصرة ، كنقل األعضاء ، وتشريح اجلثث واإلجناب الصناعي ونقل الدم  كل هذه املستجدات عديدة على الساحة 

ومن بني هذه املستجدات  ،فيها فرضت على العلماء املعاصرين البحث فيها إلظهار رأي الشريعة اإلسالميةالطبية 
البصمة الوراثية  اليت ال يوجد يف الفقه اإلسالمي تصنيف خاص هبا كذلك الذي تناوله القانون الوضعي ألهنا من 

 .املسائل املستحدثة اليت أفرزهتا املعطيات العلمية اجلديدة 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 . 357حممد حسنني  ،  املرجع السابق ،ص  -1

أو هيئة هلا طابع إداري أو ملؤسسة  عمومية،تعترب أمواال للدولة العقارات واملنقوالت اليت ختصص بالفعل أو مبقتضى نص قانوين ملصلحة عامة أو ملؤسسة :ً  املدين. من ق 211تنص املادة 
 الزراعية ً  نطاق الثورةداخلية يف أو لتعاونية مسرية ذاتيا  اشرتاكية أو لوحدة

 .15ـ حممد حسنني املرجع السابق ص  2
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ورغم ذلك ميكن الوقوف على موقف الفقه اإلسالمي يف هذه املسألة من خالل تلمس آراء الفقه يف تصنيف أجزاء 

يتواجد فيها البصمة الوراثية وكافة املعلومات الوراثية اجلسم وأنسجته من حيث كوهنا أجزاء آدمية حاملة للمادة الوراثية و 
 .و اليت تعترب مصادر أساسية هلا وذلك كالدم والعظام واجللد والشعر واألظافر واألسنان

وعلى ذلك فقد اختلفت كلمة الفقهاء يف طبيعة هذه األجزاء وما إذا كانت تعترب من قبيل األموال أو من قبيل 
  : ناوهلما يف الفرعني التالينياألشخاص على مذهبني نت

 
  :اعتبار أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشخاص:  الفرع األول

و احلنابلة   احلنفية يف ظاهر الرواية ، و املالكية يف املشهور من املذهب و الشافعية يف الراجح ) فقهاء الذهب مجهور 
        و سائر األطراف األخر  تعترب من قبيل األشخاص إىل أن هذه األجزاء ( يف الصحيح ، و الظاهرية و الزيدية 

 .الكرامة ، فال جيوز بيعها أو االنتفاع هبا  احلرمة و و تأخذ حكم أصاحبها من حيث
رب ماال يف الشرع و ال يف الطبع  و ال يف العقل ، فالشرع يأىب أن يعامل اإلنسان تفاإلنسان وفقا لرأي اجلمهور ال يع

 (3.) عاملة األموال و استدلوا على ذلك من الكتاب و السنة و املعقول الذي كرمه اهلل م
َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت : " منه قوله تعاىل : دليل الكتاب -3 َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقـْ

 .(1) "  ا تـَْفِضيالً َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقنَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 

 .92عبد الرمحن أمحد الرفاعي ،   مرجع سابق ، ص / د -3
 .70سورة اإلسراء اآلية رقم  -2
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و التكرمي بالنفخ  كثرية منها التكرمي حبسن الصورة و التكرمي باالستخالف يف األرض  القرآنو مظاهر تكرمي اإلنسان يف 

و  اإلنسانتب على هذا التكرمي محاية اخل و يرت ....دم و التكرمي بسجود املالئكة آل بالعقل،س و التكرمي يف روحه القد
ولذلك ذهب  طاهرةعدم جواز املساس جبسمه و جسم اإلنسان ال يعترب من األموال و أعضاء اجلسم املنفصلة عنه 

للمعامالت املالية  فاإلنسان ليس ماال  كن أن يكون حمالغالبية الفقه اإلسالمي إىل القول أن اإلنسان حيا أم ميتا ال مي
 (3) .و ال يف الطبع و ال يف العقلال يف الشرع 

 :  دليل السنة -2
حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي  : حدثنا عمر ابن أيب عمر قال : و منها ما أخرجه الرتميذي يف نوادر األصول قال 

    (صلى اهلل عليه وسلم)قال رسول اهلل  ً:عت عبد اهلل بن  بسر املازين  يقول مس ":ي قال ر زاالف عن عمر بن بالل
  ".قصوا أظافركم و ادفنوا أقلماتكم و نقو براجمكم "

الشعر  دفنأمر ب "(ص)و رو  ابن أيب شبيبة عن وكيع عن عبد اجلبار بن عباس عن رجل من بين هاشم أن رسول اهلل 
 ."و الظفر و الدم 

الستخالص البصمة الوراثية منه و قد  أساسيا املذكورة  يف احلديثني الشريفني ، كل واحد منها يعترب مصدراإن األجزاء 
بدفنها عند االنفصال  حلرمتها و كرامتها ، فدل على أن املادة أو البصمة الوراثية ( صلى اهلل عليه وسلم)أمر النيب 

يقول اإلمام القرطيب رمحه اهلل أن جسد .الكرامةو رمة  الكامنة  يف أي منها ، تأخذ حكم صاحبها من حيث احل
 اإلنسانمالومات  اإلنسان ذو حرمة فما سقط منه وزال عنه فحفظه من احلرمة قائم ، فيحق عليه أن يدفنه قياسا على

ذا املعىن فإنه يدفن ، فإذا مات بعضه فكذلك تقام حرمته بدفنه كي ال يتعفن وال يقع يف النار أو يف مزابل قذارة ، وهب
بحث عنه الكالب ورو  اإلمام تأنه أمر بدفن دمه عندما احتجم كي ال ( صلى اهلل عليه وسلم ) ورد عن الرسول 
أطاف به قد حيلق له و واحلالق ( صلى اهلل عليه وسلم) رأيت رسول اهلل : قال( رضي اهلل عنه) مسلم عن أنس 

 .(2)أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل
 
 
 
 
 
 

_______________ 
،  2001، دراسة مقارنة الطبعة األوىل ، الديوان الوطين لألشغال الرتبية  اإلسالميةمروك نصر الدين ، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري و املقارن و الشريعة / د -3

 .303إىل  53ص 
 .95- 91ق ص ع سابجعبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مر / د -2
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 : دليل المعقول -3

أما من املعقول ، فان اعتبار جسم اإلنسان و مكوناته من قبيل األشياء املتقومة ، اليت ميكن أن متلك و يرد عليها 
      العقد فيه إذالل و اهانة لإلنسان تتناىف مع احلرمة و الكرامة املمنوحة له شرعا ألن اهلل خلق اإلنسان مالكا للمال 

جعله مسيطرا على املسخرات الكونية اليت حتت يده و كرمه و فضله  على كثري من اخللق ، فكيف يستساغ عقال أن و 
يكون هو نفسه ماال و يف نفس الوقت مالكا للمال ، وتبعا لذلك ذهب غالبية الفقه اإلسالمي إىل القول أن اإلنسان 

 (3).معامالت املالية حيا أو ميتا ال ميكن أن يكون حمال ممكنا و مشروعا لل
دمية هذه األجزاء فقد نص الفقهاء على آوما يسري على جسم اإلنسان يسري كذلك على أجزائه املنفصلة و لتأكيد 

 .بطالن بيع شعر اإلنسان و عظمه و جلده و ظفره و لنب املرأة ، حفظا لكرامته وصونا لذاته من االبتذال 
و ال جيوز بيع شعور اإلنسان وال االنتفاع هبا ألن اآلدمي مكرم ال مبتذل ، فال  و يف هذا يقول املرغيناين من احلنفية   

جيوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا و مبتذال ، كما قال صاحب تبيني احلقائقً  و حرمة طرف اإلنسان  كحرمة 
ف إتالف ماله ، ولو نفسه حىت لو اكره على قطع يد غريه ال يرخص له قطعها ، كما مل يرخص له قتل نفسه ، خبال

ىنً  و حكم إجراء اآلدمي و ابعاضه ، حكم مجلته سواء انفصلت يف حياته أو بعد غقطعها بإمث قاطعه   و جاء يف امل
مل جيز بيع لنب إمرأة ألنه جزء ألدمي ، و هو جبميع :  موته ألهنا أجزاء من مجلته    و كما قال ابن جنيم من احلنفية 

نسان و االنتفاع به ألن  اآلدمي يف موضع آخر مينع بيع شعر اإلاالبتذال بالبيع ، و قال  أجزائه مكرم مصون عند
 ".مكرم غري مبتذل ، فال جيوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذال 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .303 -301مروك نصر الدين ، مرجع سابق ص / د  -3
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كما دلت هذه .مكرم غري مبتذل لذلك ال حيق ألي عبد كان أن يتصرف فيه و يظهر من األحوال السابقة أن اإلنسان

  (3).إمكان االنتفاع هبا على الوجه املشروع ماألقوال على حترمي االنتفاع بأجزاء اإلنسان ،إما لكرامته و إما لعد
 

 : اعتبار أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشياء :الفرع الثاني
أجزاء جسم اإلنسان و أنسجته تعترب من قبيل األموال و ليس هلا حرمة األشخاص و قال ير  أصحاب هذا الرأي أن  

 .احلنابلةو القاضي من  الشافعية،هبذا الرأي احلنفية يف غري ظاهر الرواية و بعض املالكية و بعض 
زاء اليت ال جيوز و معىن األطراف ينسحب على أي عضو أو جزء من اإلنسان بصفته املنفردة أي منعزل عن باقي األج

أن يرد التصرف على جمموعها ألهنا ليست أمواال ، لكن على العكس من ذلك يستطيع اإلنسان أن يتصرف يف جزء 
لغاية مشروعة ، كأن ( الشعر و اجللد و الظفر و النطفة و العلقة باإلبقاء أو اإلسقاط ) من أجزاء جسمه املعتربة ماال 

نظرهم  ، و دعم أصحاب هذا الرأي وجهة (2)فهو كاملال خلق وقاية للنفس يضحي جبزء من جسمه إلنقاذ حياته
 : باألدلة اآلتية

 .إنقاذهأن هذه األجزاء يمكن أن يستفيد منها اإلنسان في :  األول
فهي هبذا املعىن كاملال خلفت وقاية للنفس ، فيجوز لإلنسان أن يقطع أطرافه يف حالة اإلكراه يف حني ال جيوز له أن 

ل نفسه و لو كان حتت اإلكراه ، كما له أن يأذن لغريه يف جرحه و لكنه ال يصح له أن يأذن بقتله ، لكن هذا يقت
 .اإلستدالل الذي اعتمده أصحاب هذا الرأي ميكن مناقشته 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 .371 – 379حسين حممود  عبد الدامي ، مرجع سابق ، ص / د  - 3
 : ن أنظر كل م2
  323 – 331ص  3555طبعة .القانونية القاهرةسعد مسك للمطبوعات . زراعة األعضاء البشرية و نقل . أمحد حممد بدوي / د -
  .  ومايليها 2039ص  2007اجلزائر  –دار هومة  –املسؤولية املدنية لألطباء يف ضوء القانون اجلزائري  –رايس حممد / دو 
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و االنتقال من  ع و ميكن ادخاره لوقت  احلاجة و من خصائصه أيضا أنه قابل للتداولفاملال هو ما مييل إليه الطب

شخص آلخر لكنه و بالنظر إىل تعريف املال و خصائصه جندها غري متوفرة يف أجزاء جسم اإلنسان على اإلطالق  
اإلنسان ذو أوجه متعددة ألنه ال ميكن تصور ادخار جسم اإلنسان أو جزء منه لالنتفاع به وقت احلاجة ، ألن جسم 

و عليه ال ميكن أن تكون هناك فائدة من ادخاره   و مستمرة ، فإذا ما قطع عضو أو جزء منه توقف عن أدائه لوظيفته
  .أو اكتنازه، كما أن املالية صفة مالزمة للتقومي ، خبالف جسم اإلنسان أو أعضائه فإنه غري قابل لذلك حلرمته و كرامته

، و هذا غري متحقق يف أجزاء  آلخرمن خصائص املال قابليته للتداول و انتقاله من شخص  يضاف إىل ذلك أن
، شأهنا يف ذلك شأن األموال اإلنسان و مل يقل أحد من العلماء بإمكانية تداول أجزاء اإلنسان بني األشخاص

 .جملتهكوإال كانت حمال للتملك والتصرف الذي يقضي إىل العبث   واألشياء
      جلازت الصالة عليها  اآلدميحرمة إن أجزاء اآلدمي جنسة و لو كان هلا :  الثاني

و أبعاضه هلا حرمة ، بدليل أن كسر عظم امليت ككسر عظم احلي ، و يصلى  اآلدميو هذا دليل باطل ألن أجزاء  
 (3).عليها إذا وجدت من امليت ، مث تبطل بشهيد املعركة فإنه ال يصلى عليه وهو طاهر

 
 . البصمة الوراثية و طائفة األشياء و األشخاص في القانون الوضعي :  ب الثالثالمطل

يف هذا املقام يف دائرة األشخاص الطبيعية ، الن اإلنسان يدخل ضمن هذه الطائفة باعتباره شخصا  ينحصر البحث
و ذلك لعدم تعلق البصمة    قانونيا منحه القانون هذه الصفة و يستبعد من الدراسة األشخاص املعنوية أو االعتبارية

 .الوراثية هبا
 هل تعترب أجزاء اإلنسان أو أنسجته اليت  تشكل املصادر األساسية للبصمة الوراثية جزءا من شخصيته  تساءللذلك ن

 ختتلف عنه و تعترب بالتايل أشياء تنسحب عليها أحكامه ؟  أهناو تدخل بالتايل يف طائفته و تأخذ حكمه ؟ أم 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 23املرجع السابق ص . أمحد الرفاعي  عبد الرمحنلالطالع على األدلة املقدمة من االجتاه الفقهي الثاين الذي يعترب أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشياء يرجى الرجوع على كل من   -3
  . 311املرجع السابق ص . حممود عبد الدامي  حسين/ ود.  21 –
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 ثالثة اجتاهات  املسألة إىللفقه القانوين حول هذه اختلف ا

  (4)نظرية منح البصمة الوراثية صفة األشياء: االتجاه األول :  الفرع األول
يذهب أنصار هذه النظرية إىل إضفاء وصف األشياء على البصمة الوراثية و يرتكزون للوصول إىل تلك النتيجة إىل عدة 

 : اعتبارات منها 
 :إعطاء وصف موحد جلنيات الكائنات احلية:  ولاأل االعتبار

فنظرا للتشابه الذي قد يصل إىل حد الكمال بني منظومة اجلينات البشرية و بني منظومة اجلينيات للمخلوق من احليوان  
مباشرة  ، حبيث تنسحب طبيعة اجلني احليواين  (2) فإنه ليس هناك ما يدعو إىل التمييز بينهما من جهة الطبيعة القانونية

و دون أية مشكلة على جينات البشر ، حينئذ تتجلى رجاحة وصف اجلني البشري باألشياء يف ضوء ثبوت هذا 
 (1).الوصف لنظريه من جينات احليوان 

طيات متأثر حىت النخاع بالطابع البيولوجي احملض لكونه اعتمد يف بناء وجهة نظره على مع االجتاهو يبدو جليا أن هذا 
  (3).على القانون ري مؤكدة حماوال تطبيقهابيولوجية غ

و يف هذا االجتاه يذهب بعض الفقه إىل أبعد من ذلك فيقرر أن كل األنظمة القانونية اليت قامت على التمييز بني 
    األشياء و األشخاص يتوجب عليها االعرتاف بأن جسم اإلنسان بطبيعته الذاتية شيء و أن أجزاؤه و سائر منتجاته

  (9).ويه هي عبارة عن أشياءو ما حت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 . من أنصار هذا االجتاه  جان كريستوف جالو ولواك كادييه و بعض الفقه الكندي  -3
فقط خاصة  %  30البصمة اجلينية مشرتكة مع القردة و أن من  % 50فمن املنظور النوعي فإن البصمة اجلينية تقدم هيكلة متقسمة مشوليا بني الكائنات احلية ومن املنظور الكمي فإن  -2

 .ي بالضرورة شيءباإلنسان ، حىت أن معظم هذه العشرة يف املائة يرجع أصلها للجسم الذي يعترب هو ذاته شيء   ومن مث فإن البصمة اجلينية املشتقة منه ه
 .925فقرة  303، ص  2009دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة املنصورة سنة  الصناعي،القانونية لإلجناب  االنعكاسات رة،ح طارق عبد اهلل حممد أبو/ د -1
  .327ص   3511،  الناشر دار النهضة العربية طبعة ( ه اتو تداعي االستنساخ) رضا عبد احلليم عبد اجمليد ، احلماية القانونية للجني البشري / د -3
 .27ي ، مرجع سابق ص عبد الرمحن أمحد الرفاع/ د -9
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 .وجوب الفصل التام بني تكييف اجلسد اإلنساين و جيناته الوراثية :  االعتبار الثاني

بوصف جسم اإلنسان بالشيء جيب فصل اجلني عن اجلسد بصفة مطلقة أو على األقل  اآلدميةحىت ال هتدر الكرامة 
 (3) .للجسد كرامته و متنح للجني وصفه املناسب عند حلظة تكييفه حينئذ حتقق االعتبارين املتناقضني ، فتحفظ

و يتفق هذا االجتاه مع بعض الفقه العريب ،الذي  ير  أن جسم اإلنسان يعترب من قبيل األشياء و أقام نظرية يف هذا 
ويؤسس نظريته على مبدأ الضرورة ، معتقد أن القول بذلك يؤدي إىل ( يء جسم اإلنسان يتش)اخلصوص أطلق عليها 

   (2).ل عملية نقل و زراعة األعضاءتسهي
و نشري يف األخري ، أن هذا االجتاه الذي ينادي بتشيئة اجلسد اإلنساين انطالقا من معطيات بيولوجية حمضة تعرض 
النتقادات الذعة ، ألنه ال ميكن التسليم بوحدة الوصف القانوين بني اإلنسان و احليوان ال لشيء إال ألن جيناهتما 

ما يرتتب على ذلك من انعكاس يف جمال احلقوق و احلريات و املساس بكرامة اإلنسان و امتهانه باإلضافة متشاهبة مع 
إىل خطورة اآلثار املرتتبة على اعتبار اجلني يف جمال القانون من األشياء ألن ذلك سيؤثر على معامل احلماية الواجب 

 .أفرادها له ، سواء اعترب من األشياء العامة أو اخلاصة
 

 نظرية منح البصمة الوراثية وصف األشخاص: االتجاه الثاني: الفرع الثاني
ميثل هذا االجتاه الرأي السائد يف الفقه الفرنسي و حسبه فإن اجلسم البشري حيتل مكانا بارزا ، ألنه ميثل الشخص 

ا أن املعلومات اجلينية اإلنساين يف جوهره ، هذا اجلسد الذي يتكون من أجزاء متثل عناصر أو منتجات له ، و مب
احملمولة يف اجلني البشري متثل جزءا من هذا اجلسم فإهنا تتبعه و تدخل يف طائفة األشخاص ، بل ذهب البعض من 
أنصار هذا اإلجتاه إىل حد املبالغة ، حيث مد نطاق الوصف القانوين للجسد و مكوناته من اجلينات الوراثية بكوهنما 

لكامنة بالبويضة املخصبة يف الرحم ، فكما أن هذه البويضة تتمتع بصفة الشخصية من األشخاص إىل اجلينات ا
االحتمالية ، و ذلك خلصوصية ما حتمله من معلومات و شفرات وراثية تتعلق بالفرد و تكوينه الوراثي ، فإن هذه 

   (1).الصفة القانونية البد و أن تلتصق باملعلومات الوراثية املربجمة فيها على اجلينات
 
 
 
 
 

__________________ 
 .311حسين حممود عبد الدامي ، مرجع سابق ص / د -3
 .و ما بعدها 90، ص 3553وجيه خاطر، نقل و زرع أعضاء اجلسم البشري، اجمللة العربية للفقه و القضاء السنة الثامنة سنة / د -2
 .373،  370رضا عبد احلليم عبد اجمليد ، مرجع سابق ، ص / د  -1
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بسبب إغراق هذه النظرية يف املثالية مث هجرها كنظرية األشياء خاصة من جهة عدم قبول النتائج املرتتبة على األخذ و 

جلثة هبذا االجتاه يؤدي إىل االعرتاف بالشخصية القانونية  هبا من وجهة النظر القانونية و العقلية ، ألن االعرتاف
باألعضاء البشرية و فضال عن ذلك فإن األخذ هبذا االجتاه يؤدي إىل توسيع ر التربع ظاإلنسان ، كما أن هذا االجتاه حي

نتاجات و مشتقات اجلسد اآلدمي ، حيث يؤدي هذا االجتاه إىل امتداد  القانونية و نطاق العالقة بني الشخصية
أو  بدنو شعر الوصف الشخصية إىل املواد اليت يفرزها اجلسم و يكون بطبيعتها مهيأة للخروج منه كلنب األمهات 

الرأس ، و النطف الذكرية أو األنثوية و األظافر و العرق و البول و غريها فكافة هذه اإلفرازات اجلسدية حتمل بني 
 (3).املواد جيب االعرتاف بالشخصية القانونية طبقا هلذا االجتاه هذه ثناياها اجلينات البشرية ، فهل من أجل محاية

و تساهم يف تركيبه ،  اصر و املشتقات ليست هي الشخص ذاته، و إمنا هي من طبيعتهاب عن ذلك بأن هذه العنو جي
 .و بالتايل فإنه جيب أن تتمتع بنفس احلماية اليت مينحها له القانون

 
 .نظرية األشياء ذات الطبيعة اخلاصة: االجتاه الثالث   : الفرع الثالث

األشياء و من أجل الرغبة يف توفري محاية فعالة للجني البشري قال للتوفيق بني التعارض القائم بني نظرييت األشخاص و 
بعض الفقه بنظرية األشياء ذات الطبيعة اخلاصة و أدرجوا البصمة الوراثية ضمن طائفة األشياء و لكنها تعامل معاملة 

   (2).ليدية خاصة لكوهنا ال تدخل يف نطاق املعامالت التجارية ، ألهنا ال تنتمي إىل طائفة األشياء التق
و مل تسلم هذه النظرية هي األخر  من سهام النقد، اليت مل خترج يف فحواها عن تلك االنتقادات اليت وجهت إىل 

 .االجتاهني السابقني 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 .          353 -350، ص حسين حممود عبد الدامي مرجع سابق / د/   21 – 23   - 20عبد الرمحن أمحد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص/ د -3
 .371رضا عبد احلليم عبد اجمليد ، املرجع السابق ، ص / د -2
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االجتاهات املختلفة ، اعرتف أخريا بعض الفقه الفرنسي بعدم جدو  قضية  بنيو أخريا و جتنبا لالنتقادات املتبادلة 

القانوين للجسد اإلنساين و حل هذه ف من أساسها و صرح أن املناقشات جيب أن تنصب على معرفة الوضع يالتكي
،  وواصل قائال ما دام أن اجلسد اإلنساين يف املفهوم الفرنسي  (3)املعضلة سيعبد الطريق لإلجابة عن باقي األسئلة 

ض النظر عن كونه من األشخاص أو من األشياء و مبا أن البصمة الوراثية عنصر من عناصره فهي غحممي لذاته و ب
األول هو حرمة هذا اجلسد والثاين يقوم على عدم جواز التصرف يف : ه احلماية تقوم على مبدأين حممية أيضا و هذ

د حتما إىل البصمة الوراثية بغض النظر عن كوهنا من األشخاص أو األشياء و تقوم هذه  تاجلسد و هذه احلماية ستم
 : احلماية يف تصور هذا الفقه على حقني 

 .  البصمات اجلينية و ما حتمله من معلومات وراثية كعنصر من عناصر اجلسد احرتاماحلق  يف :   األول 
        يتمثل يف احلق يف سرية هذه البصمات و ماحتمله من معلومات وراثية كعنصر من عناصر احلياة اخلاصة :  الثاني

لق باحلياة اخلاصة و عدم إفشاء السر و هلذا حتظى املعلومات اجلينية حبماية شرعية و قانونية من خالل املبدأ العام املتع
و قد ترقى هذه ( العمل و التأمني )الطيب و أي خمالفة هلذه القواعد يرتتب  عنه إما نشوء املسؤولية املدنية كما يف حالة 

 (2) .املخالفات إىل درجة اجلرمية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
3- Loic Cadiet . la notion d'information génétique en droit français. 

 .27و الدكتور عبد الرمحن الرفاعي يف الصفحة  352يف مرجع  كل من الدكتور حسين حممود عبدالدامي يف الصفحة   مشار إليه
   2032االردن طبعة . سة مقارنة دار الثقافة للنشر و التوزيع بلحاج حممد العريب ، أحكام التجارب الطبية على اإلنسان يف ضوء الشريعة اإلسالمية و القوانني الطبية املعاصرة، درا/ د -2

  301ـ  302ص 
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 : منزلة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات:  الباب الثاني 
 

اجليين  أن البصمة الوراثية  واإلرشادبعد أن تأكد لدينا من خالل آراء املتخصصني يف علم الوراثة واجلينات 
وبناءا  .اجلنائيتستعمل يف جماالت عديدة واليت ترجع يف جمملها إىل جمالني رئيسيني مها اجملال املدين واجملال 

خنصص الفصل األول منه لبحث  .فصلنيعلى هذه املعطيات العلمية املؤكدة سنقوم بتقسيم هذا الباب إىل 
ة مصبأما الفصل الثاين فسنخصصه لبحث مسألة منزلة ال.منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب 

 .الوراثية من أدلة اإلثبات اجلنائية 
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 .الوراثية بين أدلة إثبات النسب منزلة البصمة :  الفصل األول
احلقيقة أن حبث مسألة األدلة الشرعية لثبوت النسب ، وموقع البصمة الوراثية منها أمر خطري ومهم جدا ، 

بالكتاب والسنة  ت، على أدلة ثبت اإلباحةوذلك أن تقدمي دليل علمي يندرج حتت قاعدة األصل يف األشياء 
فهو يف قمة االفرتاء على كتاب اهلل إن مل يكن ذلك مبنيا على احليطة واحلذر والضوابط الشرعية  اإلمجاعو 

 .واالجتهاد القائم على الكتاب والسنة 
رت االطالع على موقف علمائنا املعاصرين وفقهائنا املفكرين يف هذا العصر فيما يتعلق هبذه األدلة لذلك آث

من البصمة الوراثية ، ملعرفة ملاذا ينادي الكثري من املختصني وغري املختصني  الشرعية الصحيحة وموقفها
عرش ع بذلك على برت دلت الظن باليقني لتببتقدمي البصمة الوراثية اليت قيل عنها أهنا ويف ميدان النسب است

 .وتنصب نفسها ملكة عليهم حماولني اإلجابة عن سؤال مؤداه  اإلثباتأدلة 
صمة الوراثية من أدلة إثبات النسب الشرعية ؟ وهل طابع اليقين الذي يفيد أرجحية ما هي منزلة الب

 ؟ .تقديمها على تلك األدلة باعتبار أنها أدلة ظنية بينما البصمة الوراثية تفيد القطع واليقين 
 

 :مباحث ( 30)عن هذا السؤال قسمت هذا الفصل إىل ثالث  اإلجابةويف سبيل 
 . به  اإلسالميةفيه تعريف النسب واهتمام الشريعة  أتناول :األولالمبحث 

  . إثبات النسب ونفيه خالله لطرقأتعرض من : المبحث الثاني
  . إثبات النسب ونفيه  طرق من البصمة الوراثيةأبين فيه  موقع  :  المبحث الثالث

 
       

 .به يةاإلسالم اهتمام الشريعةتعريف النسب و : المبحث األول
سأقسم هذا املبحث إىل مطلبني أتناول يف املطلب األول تعريف النسب لغة واصطالحا ،                   

 . وقانونا أما املطلب الثاين فسأتناول من خالله عناية اإلسالم بالنسب من حيث الوجود والعدم
 النسب  تعريف: المطلب األول

 تعريف النسب لغة : الفرع األول
يل أن وق قريبه،أي   فالن يناسب فالن فهو نسيبه القرابة،) العرب على أنه  ورد تعريف النسب يف لسان  

  . إىل أبيه خاصةباعتبار أن اإلنسان ينسب ( ال لآلباء خاصة كون إتالقرابة يف النسب ال 
 

_____________________________ 

 . 30ص  0313مصر طبعة .  مصر دار شتات للنشر والربجميات . ب القانونية دار الكت. ـ  سه ركول مصطفى ـ البصمة الوراثية وحجيتها يف إثبات النسب  1
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جاء على أنه االلتصاق يف بين فالن أي قرابته فهو منهم ونقول انتسب إىل فوأما تعريفه يف املعجم الوسيط 
 ( 1).أبيه أي التصق به ونسب الشيء إىل فالن أي عزاه إليه

ويكون النسب باآلباء ويكون  خاصة،وقيل القرابة يف اآلباء  القرابة،والنسب لغة مفرد مجعه انساب، والنسب 
 ( 2). إىل البالد ويكون يف الصناعة

ويظهر من التعاريف السابقة أن النسب يف اللغة يطلق على معان عدة منها القرابة وااللتصاق واالنتماء 
 . وانتماء بني اآلباء واألبناء  تصاقالومجيع هذه املعاين مقصودة يف موضوعنا هذا ألن النسب هو قرابة و 

 : تعريف النسب اصطالحا: الفرع الثاني
وعاجلوا قضاياه ، دون حتديد ملعناه اكتفاءا  ئلهمل يهتم الفقهاء بوضع تعريف حمدد للنسب بل حتدثوا عن مسا

انبا من الفقهاء تصل بالقرابة واملصاهرة هلذا جند جتبيان أسبابه الشرعية ، ولذلك مجعوا فيه مسائل بمنهم 
واملتقدمني يعرف النسب بأنه القرابة وهي تعين اتصال بني إنسانني أو شخصني باالشرتاك يف والدة قريبة أو 

وعرفه بعض الفقهاء احملدثني بأنه عالقة الدم أو رباط الساللة أو النوع الذي يربط اإلنسان بأصوله  .بعيدة
 (3).وفروعه وحواشيه

يف االصطالح ال يبتعد كثريا عن معناه اللغوي فهو يدل أيضا على القرابة وهكذا  وهكذا جند تعريف النسب 
  .الدمميكن تعريفه بأنه صلة شخص بغريه على أساس القرابة القائمة على صلة 

 

 تعريف النسب في القانون  : الفرع الثالث
واحلفيد يف قرابة  بن واجلدالنسب هو العالقة القانونية بني شخصني ينحدر أحدمها من اآلخر كاألب واال  

كون القرابة تاألصول والفروع املباشرة وينحدرون من أصل واحد كاإلخوة وأوالد العم يف قرابة احلواشي و 
 ( 3) .طبيعيةشرعية أو 

رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين حيث أحدهما من  ": ي بن ملحة بأنهثوقد عرفه األستاذ غو 
  "خرلآلالولد أو الوالد 

أما املشرع اجلزائري فقد حدد يف التقنني املدين املقصود بقرابة النسب بأهنا الصلة القائمة بني األشخاص 
وقد ميز يف قرابة النسب بني القرابة املباشرة اليت تتمثل يف ( مدني.ق 32م ) الذين جيمعهم أصل مشرتك 

من جيمعهم أصل مشرتك دون تسلسل عمودي  قوم بنيي هيل والفروع ، وقرابة احلواشي و الصلة مابني األصو 
 ( 4)( مدني.ق 33م )أي دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر 

 
_________________ 

 . 190حممد الشناوي ـ  مرجع سابق ص / ـ د  1
  606عبد الرمحن أمحد الرفاعي ـ مرجع سابق ص / ـ د  0
 . 02مرجع سابق ص . إ قورفة زوبيدة / د -0
 . 33مرجع سابق ص .  طارية ة طفياين خم.أ -3
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 عناية اإلسالم بالنسب : لمطلب الثانيا
 :فرعنيتظهر عناية اإلسالم بالنسب من خالل أمهيته وكذا طرق حفظه لذلك قسمت هذا املطلب إىل  
 أهمية النسب في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول 
ئم اليت تقوم عليها األسرة، لذلك اهتمت هبا باعتبار رابطة النسب من أمسى الروابط اإلنسانية وأقوى الدعا 

ومن مظاهر  اخلمسة،الشريعة اإلسالمية وأولتها عناية فائقة حفظا ووقاية وعالجا وجعلتها من الضروريات 
 ( 1).بالنسبعناية الشريعة اإلسالمية 

 الدالة على عظيم ية من آيات اهللآىن هبا على عباده و تجعل اهلل سبحانه وتعاىل النسب من النعم اليت أمـ 1
َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا  ": كما قال تعالى (2)قدرته وجليل علمه وحكمته

 (3) ".وََكاَن رَبَُّك َقِديًرا

نا، عرف أصلنحدر منها لننمل يقتصر حفاظ اإلسالم على األنساب القادمة بل حافظ على األنساب اليت ـ  2
 يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ":قال تعالى. وأصل غرينا ليكون التالقي والرتاحم والتعاون

وقد برزت عناية اإلسالم بالنسب يف ًً  . (4)" ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتـَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 
 :ناحيتني 
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ  ":فقال تعالىفقد حرم اهلل عز وجل عقوق الوالدين  : تعاليمه وتشريعاته :األولى 

َُما ُأفٍّ َواَل تـَنـَْهْرمُهَا َوُقل   تـَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأوْ  ِكالمهَُا َفاَل تـَُقل هلَّ
َُما قَـْواًل َكرميًا ، قال  قال النبي صلى وما رواه عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي اهلل عنه .... (5)" هلَّ

باهلل وعقوق  كاإلشرا: يا رسول اهلل قال  ناأال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا أنبئ ":اهلل عليه وسلم 
 (6)"الوالدين

كما بث فينا روح االنتماء إىل اآلباء والقبيلة والعشرية والغضب عند النيل :  من ناحية الفطرة: الثانية 
منهم وهذا شيء فطري لكن اإلسالم هذب هذا االنتماء ونظمه لالبتعاد به عن العصبية، اجلاهلية، وأما 

فعله رسول و التحدث عن فضلهم دون تفاخر على أحد فقد  االفتخار بالنسب واالنتساب إىل األجداد
أنا النبي ال أكذب أنا : اهلل كما قال في حنين في الحديث الذي رواه البراء بن مالك رضي اهلل عنه 

   (7).عبد المطلب
____________________  
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جعلت الشريعة اإلسالمية النسب من مقاصد الشريعة  :حفظ النسب من مقاصد الشريعةـ 3
اإلسالمية الكربى و الكليات اخلمس اليت جاءت للحفاظ عليها وعدته مقصدا شرعيا يفضي إىل حفظ 
اجملتمع ليكون املنبت الصاحل الذي حيتضن أبناءه ويرعاهم رعاية متتد من الوالدة لتشمل كل مراحل النمو 

 . ة تدخل حتت مسمى حفظ النسلالسوي والرتبية النفسية والفكرية واألخالقية وهذه الرعاية بأبعادها املختلف
فيدخل فيه حق اهلل تعاىل وحقوق أطراف النسب وهم األب : النسب تتعلق به حقوق مشتركةـ  4

:ً  قال تعالى رمان أوجب تعاىل رعايتها كمنعه للتبين حيث حبقوق اهلل لكونه يتصل حبواألم والولد، فتعلقه 
ْنَد  بَائآهآْم هَُو أَْقَسطُ عآ آ   اْدُعوهُْم ِلآ أما وجه كونه حقا لألب فالنة يرتتب على ثبوت نسب الطفل من .  »َّللاه

إن مات الولد  أبيه ثبوت واليته عليه وثبوت ضمه إليه عند انتهاء حضانة األم له وثبوت حق التوارث بينهما
ها وعن ار عنتهمة الزنا عنها ودفع العن يف إثبات نسب الولد من أمه درءا لفأل مما وجه كونه حق لألأو قبله 

يرتتب له حقوق اجتاه والديه  هنألوأما وجه كونه حق للولد ف. أسرهتا ولئال تعرب بولد ليس له أب معروف 
 .  العار عن نفسه بكونه ولد زنا  فعبينها الشارع كحق النفقة واحلضانة واإلرث ولد

أولت الشريعة   . عدموالبينها من حيث الوجود  النسبرؤية التشريع اإلسالمي في : الفرع الثاني 
 هاإلسالمية موضوع النسب عناية خاصة وأحاطته بسياج منيع من األحكام بالغة األمهية لضمان إثباته وحفظ

النسل ، والعقل ،  النفس، الدين، :وهيات اخلمس اليت عليها مدار الشريعة يإذ هو أحد الكل.وعدماوجودا 
 . املال 
واملشروع إلجياد الذرية وانتفاء  ىورغب فيه واعتربه السبيل االمس لقد شرع الزواج: من حيث الوجود: أوال

فعن عبد .النسل كما ضبط أركانه وحدد شروطه وفصل أحكامه حىت ال يرتك ألهواء الناس ونزعات النفس 
ْلَيتـََزوَّْج يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع منُكم اْلبَ  ": قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : اهلل قال  اَءَة فـَ

وعن أبي هريرة (1) " ، َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر ، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج ، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَـَعَلْيِه بِالصَّْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاء  
ِ َعْوُنهُمْ )  "( :ص) قال الرسول : قال ِ ، َواْلُمَكاَتُب اْلُمَجاِهُد فِي َسبِ :  َثالَثٌة َحقٌّ َعلَى َّللاه يِل َّللاه

اِكُح الهِذي ُيِريُد اْلَعَفافَ  ولقد جعل الشرع الزواج يقوم على التأبيد والدوام ( 2) "الهِذي ُيِريُد اْْلََداَء، َوالنه
أمام التالعب باألعراض ، وحىت ينشأ األوالد يف أحضان والديهم ويف كنف  والتنجيز ، حىت يقطع الطريق

 "ميثاقا غليظا  "تظللهم باحلنان واألمان ، ولعظمة شأنه وعلو قدره ومكانته جعله القرآن أسرة مستقرة 
 . تتحمله الضمائر اليت تعرف معىن امليثاق ومسؤوليته 

 
 

__________________ 
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المية ال يتم إال بويل وشهود وجيب اإلعالن عنه وتوثيقه ملا يف ذلك من حفظ والزواج يف الشريعة اإلس

 . للحقوق وخاصة احلقوق املتعلقة باملرأة والطفل 
اء على تسميتها درج الفقه الزوجينويرتتب عن عقد الزواج يف الشريعة اإلسالمية حقوق متبادلة بني 

  (1).مة املصاهرة وحق التوارث وانتساب األوالد حق االستمتاع وحسن املعاملة وحر باحلقوق الشخصية ك
 وبال  يف التهديد لآلباء واألمهات حني يقدمون على بالنسب أنه شدد النكري اإلسالمـ ومن مظاهر عناية  

إنكار نسب أوالدهم الثابت ويتربؤون منهم ، أو حني ينسبون ألنفسهم أوالدا ليسوا من صلبهم ويف هذا 
يما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل منه يوم القيامة وفضحه على أ ":( ص)يقول الرسول 

 لنرؤوس األولين واآلخرين وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل من شيء و 
وحرم اإلسالم االنتساب إىل غري اآلباء حيث قال عليه الصالة والسالم يف معرض التحذير   "يدخلها الجنة

 ".من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ":من ذلك 
ة األطفال التبين وحرمه ، واستبدله بنظام الكفالة حلماية شرحي اإلسالموحفاظا على النسب ونقائه أبطل  

رسول قال : فعن سهل قال .  األمة يف اجلنة نيباأليتام وجمهويل األبوين ، وجعل جزاء كافل اليتيم مصاحبة 
 "رج بينهما شيئاوفة الوسطى سبابأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بال "( :ص)اهلل 

الزنا ملا فيه من حرمة وخطورة على العرض والشرف والذي هو أي العرض من مقاصد  اإلسالمكما حرم ـ 
نَى إآنههُ كَ  ":قال تعالى الشريعة اخلمسة وتنبيها لذلك  َشةً َوَساَء َسبآيالً َوالَ تَقَْربُوا الزِّ  " اَن فَاحآ

  .وقرر الشرع لفاعله مائة جلدة لغري احملصن والرجم للمحصن (2)
 

 .والضياع ، رتب الشارع احلكيم مجلة من األمور  اإلهداروحفظا للنسب من : من حيث العدم : ثانيا
اليت كانت نكحة الباطلة ت الشريعة اإلسالمية كل االلغمن الضياع أ بنساأليف سبيل احملافظة على ا -1

ت كل عقد خارج إطار العالقة الشرعية لغاع وأبضسائدة يف اجلاهلية كنكاح الشغار ونكاح املتعة أو االست
ضي د سد كل الذرائع واملنافذ اليت تفوباملقابل جند الشرع احلكيم ق. وأوجبت احلد على ارتكاب الفاحشة 

      بالنهي عن كل ما يقرب من الفاحشة  لتضييع األنسابول إىل الوقوع يف احلرام ، والذي هو الطريق األ
 . هلا د هميو 
 
 

_____________________ 
واحملامي حسام األمحد مرجع سابق ص  121مرجع سابق ص . خليفة علي الكعيب : ويف مظاهر عناية الشريعة اإلسالمية بالنسب يرجى الرجوع إىل كل من -1

  11 – 13وأشرف عبد الرزاق ويح مرجع سابق ص .6إىل  0ص  بكاي  سعاد  واألستاذة 09 – 08
 00سورة االسراء  -0
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ال " : يقول ( صلى ) ة عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه مسع النيب بيجنألحترمي االختالط واخللوة با -0
 (1)  " .يخلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة إال ومعها محرم

 غري احملارم وفرض اللباس الشرعي النهي عن التربج وإبداء الزينة ل -0
ِمنْـَها  َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ  ":قال تعالى

الَّ لِبـُُعوَلِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاء بـُُعوَلِتِهنَّ َأْو أَبـَْناِئِهنَّ َأْو أَبـَْناء َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ إِ 
َغرْيِ أُويل مْيَانـُُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي بـُُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَ 

لِيـُْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمن  اإِلْربَِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ 
يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفلِ    ( 2)"ُحونَ زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

فال يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال  "حترمي اخلضوع بالقول وإطالق البصر  -3 
 َيْصنَـُعونَ ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى هَلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا  و ً.معروفا

العامة اليت تدخل يف احملافظة على األعراض واألنساب تتجلى أيضا مظاهر  اآلدابإىل هذه  وباإلضافة( 3) "
 : التالية األحكاماعتناء الشرع بالنسل يف 

 .من شأنه أن يقطع النسل  ما ـ منع اخلصاء والعزل املطلق وكل
 ( 4). والشذوذ اجلنسي اإلجهاضـ حترمي 

     لنسب ونفيهطرق إثبات ا : المبحث الثاني 
األصل أن الطريق الوحيد لقيام النسب الشرعي هو فراش الزوجية الذي هو تعبري مهذب استعمله الفقهاء  

 .دليل إلثباتهاىل  للداللة على املخالطة الزوجية الصحيحة و فراش الزوجية يف احلقيقة هو الذي حيتاج 
بات النسب بدال من طرق إثبات الفراش لكن درج الفقهاء و الباحثون على استعمال عبارة طرق إث

  (5).ومقصدهم األدلة اليت يستفاد منها على وقوع العالقة الفطرية املباحة بني الزوجني الن الفراش مظنة
 

    
    
 
 . 61ص  0ج  0336ديث رقم ح اعذر هل يؤذن هل ااجة أو كان هلحل امرأتهفخرجت  اجلهاد والسري باب من اكتتب يف جيشأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب  -1

 .611ص  1ج  1031حديث رقم ـ مسلم يف صحيحه كتاب احلج باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه 
  01 اآليةسورة النور  -0
 .01 – 03 اآليةسورة النور  -0
 . 01 - 03زبيدة مرجع سابق ص  أقروفةإ / د  -3
 .02 – 03مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة / دـ 2 
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ليه تعترب الوالدة السبب الوحيد و احلصري ، لثبوت النسب بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه الوالدة من و ع 
لذلك فان نسب الولد  (1)من عالقة غري شرعيةأو من وطء بشبهة أو حىت زواج صحيح أو من زواج فاسد 

 .ثبت من أمه بامليالد ي
للولد تبعا لذلك  يثبتو  وجهالة األب جهالة قانونية  جهالة األم جهالة  واقعية   ة بالقاعدة الفقهيعمال 

 . أصول و فروع  النسب من جهة األم
 ثبوتأما  .إشكال  فيها نزاع وال يقع ال األحوال لذلك لبغا وواقعة امليالد من جهة األم معلومة يف_ 

 : الطرق القانونية املتمثلة يف أوالطرق الشرعية  بإحدى يتم إالألبيه فال  نسب الطفل
 

حلق به حكما وهو أو ما أصليواليت تنحصر يف الزواج الصحيح كطريق :  للنسب نشئةالطرق الم
 األربعنيللمادة  طبقا بعد الدخول اللذين يفسخان ولو الباطلالعقد  أوة بهاملخالطة بناء على نكاح الش

 .اجلزائري األسرةقانون  من( 33)
 

 .والقيافة والقرعة  اإلقرارو ة واملتمثلة يف البين: والطرق الكاشفة عنه
يف  نتناولمطلبني  إىلاملبحث  هذانقسم  ان واجب علينا إثباته أضحىيف النسب هو  األساسوملا كان 
 .ة له نشئالطرق امل:   األولالمطلب 

و هذا حىت  واملتمثلة يف البينة واإلقرار والقيافة والقرعة ل الطرق الكاشفة لهناو تأ:  في المطلب الثانيو 
و الطرق القانونية اليت ينص عليها املشرع  اإلسالميةيتسىن لنا استيعاب الطرق الشرعية املعروفة يف الشريعة 

 (2).األسرةمن قانون  46 إىل 44اجلزائري يف املواد من 

 
تنحصر الطرق املنشئة للنسب يف الزواج الصحيح كطريق  : ة للنسبنشئالطرق الم: المطلب األول
حكما وهو املخالطة بناءا على نكاح الشبهة أو العقد الباطل اللذين يفسخان ولو بعد  أصلي وما أحلق به

 . من قانون األسرة اجلزائري  33الدخول وفقا للمادة 
  : ولذلك قسمت هذا املطلب إىل فرعني

 
 

______________ 
فى ـ  1 صط ول م ه رك  21أمحد مرجع سابق ص  س
 .193ص  0333ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة الثالثة  1ج . قانون األسرة اجلزائري  الوجيز يف شرح. بلحاج العريب / ـ  د 0
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 : وشروط إثبات النسب به ( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع األول
لذلك اتفق  ،(1)ثبوت النسب بالفراش كما ذكر ابن القيم يف كتابة الشهري زاد املعاد أمجعت عليه األمة    

ن الولد الذي تأيت به املرأة املتزوجة زواجا صحيحا ومثله يف احلكم الزواج الفاسد والوطأ بشبهة الفقهاء على أ
  ". هر الحجرالولد للفراش وللعا ":( ص) لقوله  (2)ينسب إىل زوجها

 ( 3).صحيحواملراد به سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية أن تكون املرأة حالال للرجل بناءا على عقد زواج 
 (4) "ُهنَّ لَِباس  لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباس  لَُّهنَّ  " :تعاىلومن أدلة ثبوت النسب بالفراش قوله 

 
أختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة يف غالم : وما رواه عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت 

انظر إىل شبهه وقال بن زمعة  ههذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل أنه ابن: فقال سعد
إىل شبهه فرأى شبها بينا بعينيه ( ص)اهلل  هذا أخي يارسول اهلل ولد على فراش أيب من وليدته فنظر رسول

الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة لم ير سودة . هو لك ياعبد ": فقال 
 :مخسة هي اشروطواشرتط العلماء لثبوت النسب بالفراش . ".قط
 

  :سبق قيام عقد نكاح :الشرط األول
أن العقد يف  وإمكانه،فريى األحنافواختلف الفقهاء يف هذا الصدد حول كفاية العقد أو وجوب الدخول 

  فعليلقاء أو دخول ( الزوج والزوجة) الطرفني  حد ذاته كاف النتساب احلمل إىل الزوج وإن مل حيصل بني
ِبكان بعيد يستحيل معه لقاء زوجته والدخول هبا أو يكون سجينا أو أسريا أو  كأن يكون الزوج مقيما

طلقها مباشرة بعد العقد ، إلمكانية احلمل عقال لثبوت كرامات األولياء ألن الدخول عندهم أمر ظين فيقام 
لى العرض ومنع ه والعربة يف النسب بالفراش ال باملاء ويف هذا احتياط للولد وعدم ضياعه و سرت عنالعقد مكا

 . للوقوع يف مشكلة اللقطاء فإن تيقن الزوج أن الولد ليس منه فله أن ينفيه باللعان
الذين اشرتطوا إمكان التالقي وإمكان  (المالكية والشافعية والحنبلي) وخالفهم يف ذلك األئمة الثالثة 

 . الوطء والدخول
 ( أي حصول الوطء) رفة الدخول احملقق وذهب ابن تيمية إال انه ال يثبت فراش الزوجية إال ِبع

 
____________________ 

 
 . 169مرجع سابق ص . . خليفة على الكعيب / ـ  د 1
 . 691مرجع سابق ص . حسين حممود عبد الدامي / ـ د 0
  111خليفة علي الكعيب ص / ـ تعريف الفراش للدكتور امحد فراج حسني مشار إليه ِبرجع د 0
 .   118ية ـ سورة البقرة اآل 3
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االجتاه  وبرر وجهة نظره بأن أهل اللغة وأهل العرف ال يعترب املرأة فراشا إال بعد البناء هبا وقد تعرض هذا
 الفقهي إىل اعرتاض الكثري عنه لصعوبة معرفة حصول الوطء من عدمه لتعلقه بالزوجني فقط وبالتايل تبين

نساب لذلك يعلق مجهور الفقهاء احلكم على الدخول هذا االجتاه قد يؤدي إىل ضياع الكثري من األ رأي
تنتقل إىل بيت زوجها ويعاشرها على مرأى  فاملرأة اليتاهرة على قيامها ظاحلقيقي أو إمكانيته وجيعلونه إمارة 

ومسمع الناس إذا وضعت مولودا فنسبه إىل هذا الزوج ثابت دومنا حاجة إىل طريق آخر إلثباته كاإلقرار 
المادة ى قول اجلمهور درج املشرع اجلزائري حينما نص صراحة على شرط إمكانية االتصال يف وعل.  والبينة

ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال ولم ينفه بالطرق  ":من قانون األسرة ( 41)
 (1) "المشروعة 

 نة المغربية لألسرةمن المدو  154المادة يف  ويف نفس االجتاه سار املشرع املغريب حينما نص
 (2)ً"وأمكن االتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا ..............."

ـ وقد عدل املشرع املصري عن موقفه السابق الذي كان يتفق مع مذهب األحناف الذين يكتفون يف إثبات 
ل أمحاهلن من النسب بالعقد وذلك بعد أن تأكد من فساد أخالق الكثري من الزوجات اللوايت قمن بإدخا

ال تسمع عند اإلنكار دعوى ) لتمنع ذلك وتقرر المادة الخامسة عشرالفاحشة على أزواجهن وجاءت 
ونفس املوقف اختذه املشرع األردين يف  ( لعقداذ النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من

اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت ال تسمع عند  ):  (147) بعد المائة  واألربعينالمادة السابعة 
 (...ً.العقد  ذعدم التالقي بينها وبين زوجها من

ومن املالحظ على التشريعات اليت جعلت من إمكانية االتصال كشرط للحوق النسب أهنا قصدت إمكانية 
 (3). االتصال ال حتققه الفعلي مادام أن االتصال اجلنسي بني الزوجني مما ال تطلع عليه الناس عادة

وقد أكد قضاة احملكمة العليا يف اجلزائر شرط قيام الزوجية وإمكانية االتصال بني الزوجني كدليل إلثبات 
والذي جاء  41/47/1997المؤرخ في  165441القرار رقم النسب يف عدة قرارات هلم نذكر منها 

ضاءا أن مدة نفي النسب ال ومن المقرر ق (.من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر  ):ً فيه 
 .أيام ( 41)تتجاوز ثمانية 

ومتى تبين في قضية الحال أن والدة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينفي 
مادامت العالقة الزوجية قائمة وأن القضاة ا تأثير لغيبة الطاعن الو  المشروعة،نسب الولد بالطرق 

 (4).لد طبقوا صحيح القانونبقضائهم بإثبات نسب الو 

 

__________________ 
 .190ص مرجع سابق . بلحاج العريب / د -1
 . 99ـ  98مرجع سابق ص  . حممد الكشيور / د -0
 .81 – 83مرجع سابق ص . سه ركول مصطفى أمحد . أ -0
 .11 – 16مرجع السابق ص  يبياباديس ذ. أ -3
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  :مثله لأن يكون الزوج ممن يولد :أما الشرط الثاني
أن يكون بالغا على اختالف بني الفقهاء يف حتديد سن البلوغ وإمارته بني فقهاء الشريعة اإلسالمية  أي

الذين اعتمدوا يف حتديد البلوغ كمبدأ عام على البلوغ اجلنسي الذي يكون بظهور أمارته الطبيعية وهي اثنان 
وتنفرد األنثى بزيادة  (ل وعانة المرأة عانة الرج) بات شعر العانة نفيها الذكر واألنثى كاإلنزال وإ شرتكي

 : األمور التالية
إىل حتديد اكتمال واستثناءا على املبدأ العام عمد فقهاء الشريعة اإلسالمية .  الحيض ، الحمل ، والثديين

مارات الطبيعية يف الظهور على اختالف الفقهاء يف حتديد مداه تتأخر اإلة وذلك حني نن معيأهلية الزواج بس
الشافعية بينما حددها  اإلمام أبو حنيفة بثماني عشرة سنة للفتى وسبعة عشرة سنة للفتاةحددها  حيث

والحنابلة واألحناف في الرأي المشهور عنهم بخمسة عشرة سنة للفتاة والفتى معا وحددها أخيرا الفقه 
  .المالكي بثماني عشرة سنة كاملة لكال الجنسين 

لبلوغ ، اختلفوا يف شرعية زواج الصغار وترتب عن هذا االختالف ظهور وبسبب اختالفهم يف حتديد سن ا
 .ني فقهيني يرأ
 

وهو مذهب مجهور الفقهاء الذين قالوا بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ ودليلهم يف : الرأي األول
ُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالَّالِئي َلْم َوالَّالِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتـَبْ ): قوله تعالىذلك 

حسب املفسرين ، الفتاة الصغرية وعلى ذلك يتضح من   "  َوالَّالِئي َلْم َيِحْضنَ  ًً هنا ويقصد  " َيِحْضنَ 
حتليل هذه اآلية أن عدة الصغرية اليت مل حتض ثالثة أشهر وِبا أهنا كذلك وأن العدة ال تكون إال عن طالق 

 .لذي هو بدوره ال يكون إال عن زواج صحيح مت الدخول فيه بصاحبته ا
 

هو رأي أقلية الفقهاء ومنهم عبد الرمحن ابن شربمة وعثمان البيت وأبو بكر األصم والذين : الرأي الثاني
تامى وابتلوا الي): في قوله تعالى ذهبوا إىل منع زواج الصغار منعا مطلقا ألن القرآن جعل النكاح للبالغني 

وقد دلت  (. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا
هذه اآلية على أن البلوغ عالمة على انتهاء الصغر  وهكذا فإن حتديد سن البلوغ بسن معينة مسألة 

أهلية الزواج يف املادة اجلزائري  شرع ا الفقهاء وقد حدد املهبباآلراء الفقهية اليت قال  همستحدثة وال عالقة ل
سنة كاملة للرجل واملرأة وهكذا نالحظ أن املشرع اجلزائري مل جيعل  19بتمام  42 – 45من األمر  31

 . (1)عمر اإلنسان ناطها بسن معينة منأ أحكام البلوغ منوطة حبقيقته بل
 

_________________ 
ص  0331اجلزائر طبعة . ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون . احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  اته االكتشافالزواج والطالق اجتا. شوار جياليل ت/ د -1

38 – 21.  
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وبناءا على ماتقدم فإن الفقهاء الذين قالوا بأن البلوغ يتحدد بسن معينة قالوا أيضا بأن النسب دون هذه 
وعلى عكس املذهب الثاين الذين ربطو البلوغ بظهور . يبل  سن البلوغ السن ال يلحق أي النسب ملن مل

بات الشعر وتغيري نربة الصوت فإهنم مل يلتزموا بسن معينة وقرروا إحلاق نسب البال  به نإمارته كاالحتالم وإ
" د لمثلهممن يول" وملا كان هذا الشرط  . حىت ولو مل يبل  السن احملددة لذلك وهبذا الرأي قال الظاهرية

تتعلق به بعض املسائل الفقهية كالعنني واجملبوب واخلصي ارتأيت من الضروري اإلشارة إليها ولو بإجياز 
 .مقتضب 
وكرب سن وشرعا هو من ال يقدر على مجاع فرج زوجته هذا أرض ملهو من ال يقدر على اجلماع  : ـ فالعنين

أما عند . ى اجلماع به للطافته وامتناعه عند اجلماع تاملالكية هو الذي له ذكر ال يتأ عند احلنفية ، وعند
الشافعية فهو العاجز عن الوطء يف القبل خاصة للني ذكره وانعطافه وعند احلنابلة هو العاجز عن اإليالج 

       .وبشأنه هناك شبه إمجاع بني الفقهاء ويقضي بثبوت نسب الولد منه 
ثبت له فيما لو يوخصيتاه فقال الفقهاء عنه أن النسب  وهو الذي استؤصل ذكره : بوبجوأما عن المـ 

بوب ال يدل على الدخول بوب توجب العدة ألن ثبوت النسب من اجملجاءت بالولد يف سنتني ألن خلوة اجمل
 . ألنه ال يتصور منه حقيقة وإمنا يقذف باملاء فكان العلوق بقذف املاء 

وقد . تان يضواجلمع خصيتان واخلصيتان بالتاء مها البفهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكره  : الخصيوأما ـ 
والخصي كالصحيح في الولد والعدة ألن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن ) :خصه الربخسي فقال

 (1) (لدا والوطء منه يتأتىايكون و 

ومنـــــاط اخـــــتالف الفقهـــــاء هـــــو اخـــــتالفهم علـــــى مســـــألة إمكانيـــــة وصـــــول مـــــاء الرجـــــل إىل املـــــرأة علـــــى جهـــــة 
املــــــاء دون إيــــــالج يف صــــــورة مــــــن الصــــــور أثبــــــت ث معهــــــا احلمــــــل أوال ، فمــــــن تصــــــور إمكــــــان دخــــــول حيــــــد

ــــــك يف صــــــورة مــــــن الصــــــور مل يثبتــــــه  وهــــــذا يؤكــــــد إذا حــــــدث اليقــــــني . النســــــب فيهــــــا ، ومــــــن مل يتصــــــور ذل
  (2). بعدم وصول املاء مل يثبت النسب 

 : أن يولد الولد بين مدتي الحمل المقررتين شرعا:  الشرط الثالث
وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية حدا أدىن وحدا أقصى ملدة احلمل  (الولد للفراش)إلعمال األصل الشرعي 

على أهنا ستة أشهر قمرية و دليل  (3) باتفاق الفقهاء( 36)أما بالنسبة ألقل مدة احلمل وهي  ستة أشهر .
ْنَسانَ  َناَوَوصَّيْـ  ": األولى قوله تعالى  .ذلك اجلمع بني اآليتني الكرميتني  ۖ   ِإْحَسانًا ِبَواِلَديْهِ  اإلِْ

 (4)" َشْهًرا َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َوَحْملُهُ  ۖ   ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًها أُمُّهُ  َحَمَلْتهُ 

______________________ 
 .199 – 193مرجع سابق ص . خليفة علي الكعيب / د -1
 . 11حث السابق االشارة إليه ص الب.أمحد ذياب شويدح / مازن امساعيل هنية و د/ د -0
  319ص  2القناع ج   330ص0السنن الكربى للبهيقى  ج  130ص 0املهذب ج .011ص  0بدائع الصنائع ج  - 0
 . 313ص  0عائشة الدسوقي ج    
 . من سورة األحقاب 13اآلية  -3
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ذلك  (1) "يتم الرضاعة  أن أرادحولين كاملين لمن  أوالدهنو الوالدات يرضعن  " :والثانية  قوله تعالى
 األوىل اآليةعامني من مدة احلمل والفصال املضمنة يف  هي الثانية و اآليةيف ضمنة نطرح مدة الفصال امل أن
 (2)خالصة أشهرمدة احلمل ستة  أقلا يبقى شهر هي ثالثون و 

  .نادرة جدا أشهرما قاله البعض بان الوالدة لستة  األولىالشأن مع مالحظتني يف هذا  
    سري يبما نقص عنها  أشهرانه يف حكم الستة  فهي ما امجع عليه فقهاء املالكية من الثانية المالحظة أما
تتواىل  ناقصة و الشهران  أنعلى النقص فيمكن  أشهر أربعةال يتواىل  ألنهمخسة  أو أيام كأربعة( لقلي) 

و هو الصحيح ، انه ال  األكثرفالذي عليه  أيامة كان النقص ست  إذاأما  أيضاالباقيان بعد الرابع التام ناقصان 
 (3).يكون حكمه حكم الستة 

م عقد الزواج فه إبراممن  أشهرفولدت بعد ستة  امرأةرجل تزوج  أن الفقه كتب  يويف هذا الصدد ، ترو 
اب لو خاصمتكم بكت: برمجها ، فعارضه ابن عباس قائال هااحلد عن اىل توقيع الخليفة عثمان رضي اهلل عنه

والوالدات يرضعن  ": قول يو  "و حمله وفصاله ثالثون شهرا ":يقول اهلل تعاىل فإن اهلل خلصمتكم 
ليفة عثمان رضي اهلل عنه احلد عن هذه الزوجة و اثبت نسب الولد اخل ءدر وهكذا  "حولين كاملين أوالدهن
 (4).من الزوج

احلد عليها  فنبهه علي بن  إقامةبليفة عمر م اخلهبعد زواجها ف أشهروضعت محلها لستة  امرأة أنكما ورد 
وهنا  أمهبوالديه حملته  اإلنسانووصينا  " و "وحمله وفصاله ثالثون شهرا ":   اآليتني إىلطالب  أيب

مستقر  و عمل إمجاعاالجتهاد حمل  هذا أصبحتلك الواقعة  مندل ذلك ف" وفصاله في عامين على وهن
مدة احلمل والرضاع ثالثون شهرا فإذا مت طرح مدة الرضاع ان أن ميتان تؤكدفاآليتان الكر ". عرب العصور عليه 
أشهر وهي أقل مدة للحمل ، وهي املدة اليت أكدها العلم احلديث ( 36)عامني كاملني بقيت مدة ستة  أي

ة ويكون قابال للحيا ضعهوأيدها وجعلها مدة كافية لتنمية أعضاء اجلنني وتكوين نشأته وبإمكان أمه أن ت
ما استقر  أيضاالفقه وهي  أهلالطب و  أهلبني اتفاق الدنيا هي حمل  واملدة.شأنه يف ذلك شأن بقية املواليد

 من 108املادة  من ق األسرة اجلزائري و 30و الغربية منها املادة  عليه القانون الوضعي يف كل الدول العربية
 .من القانون املدين الفرنسي  010 املادة املغربية و األسرة من مدونة123أ السوري واملادة .ش .ق
 
 
 

________________________ 
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من البناء هبا مل يثبت النسب لزوجها  أشهر( 46)وضعت املرأة مولودا قبل ستة  أنو  فإذا حدثلذلك 
ى عنه النسب دون ينتفالعلوق كان من ماء غري ماء الزوج مثل الدخول هبا ، و  أنصاحب الفراش لتيقن 

 .على ذلك إىل اللعان لقيام القرينة حاجة 
زم قبل تسجيل املواليد اجلدد يف السجالت الرمسية ية فان موظف احلالة املدنية ملللناحية العممن ا ـ وحىت

امتنع عن  أشهر،التأكد من حتقق هذا الشرط ِبقارنة تاريخ العقد بتاريخ الوضع فان كان اقل من ستة 
من قانون ( 64)ادة امل ألحكامو جمهول األب و ختضع  كان املولود معلوم األم و   الزوجتسجيله على لقب 

 .احلالة املدنية اجلزائري 
أشهر فإن اخلالف هو العنوان ( 46)وإذا كان اإلمجاع حاصال بالنسبة للمدة الدنيا للحمل وهي ستة

 .ِبصوص احلد األقصى ملدة احلمل وقد انقسمت أقوال الفقهاء هبذا الشأن إىل ثالثة آراء
 

اهري وابن ظأشهر وقال هبذا الرأي داود ال( 49)ي تسعة أن أقصى مدة احلمل ه :حيث ذهب الرأي األول
ا رجل طلق امرأته أمي: اهري واستدلوا لرأيهم ِبا رواه البهيقي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قالظحزم ال

أشهر حىت يستبني محلها فإن مل يستبني محلها ( 49)فحاضت حيضة أو حيضتني مث قعدت فلنجلس تسعة 
  .أشهر ثالثة أشهر عدة اليت فقدت احليض( 49)د بعد التسعة تفلتع أشهر( 49)يف تسعة 

 
بينما ذهب األحناف أن أقصى مدة احلمل هي سنتان كاملتني وإىل هذا ذهبت السيدة عائشة أم املؤمنني 
رضي اهلل عنها واستدلوا لرأيهم ِبا رواه البهيقي والدارقطيب عن داود بن عبد الرمحن عن ابن جريح عن مجيلة 

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين وال قدر ما يتحول  ": بنت سعد عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
 ".لمغزلاظل عود 

إىل حتديد أقصى مدة احلمل بأربع سنوات وحددها مالك ِبمس سنوات واستدلوا  في حين ذهب الشافعي 
ً  سلم يقولمسعت الوليد بن م: لرأيهم ِبا رواه البهيقي عن داود بن رشيد قال قلت ملالك ابن أنس أين :

حدثت عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت ال تزيد املرأة على محلها سنتني قدر ظل املغزل فقال سبحان اهلل 
من يقول هذا هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن امرأة صدق وزوجها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثين 

 .عشر سنة كل بطن أربعة سنني
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هو قول اإلمام حممد أبو زهرة على هذه التقديرات القصوى  أنسب األقوال يف تقدير مدة احلملويبدو يل أن 
ن على النصوص بل على ادعاء في ذه القضية أن هذه التقديرات لم تبوالحق في ه ":حيث قال 

لتقادير بخمس وال الستقراء في عصرنا الحاضر ال يجد من الواقع ما يؤكد ااالوقوع في هذه المرء وأن 
 ".بسنة  هأربع وال سنتين وإنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر وقد يوجب االحتياط لتقدير 

  
ومنشأ هذا اخلالف يف حتديد املدة القصوى للحمل يرجع إىل أن املسالة مل يرد بشأهنا نص يف القرآن والسنة 

 . لذلك جاءت أقوال الفقهاء متباينة تعكس ثقافة عصرهم
هي اخلصوص واليت تشري أن مدة احلمل الطبيعية  "اولكون املسألة طبية حبتة وجب احرتام رأي األطباء يف هذ

حتسب من آخر حيضة حاضتها املرأة احلامل وِبا أن احلمل حيدث عادة يف اليوم الرابع عشر  يوم 214
وهي .  يوم 166=وم ي 14يوم ـ  214: هي أواخلامس عشر من بدء احليض فإن مدة احلمل احلقيقية 

مدة متوسطة بني أنواع النساء وتوافق تسعة أشهر قمرية وهذا ما يؤيد الواقع عند كل امرأة حامل يف هذا 
العصر ويؤكد األطباء إىل إمكانية تأخر احلمل بأسبوع أو أسبوعني أو شهر فقط وأن نسبة وفاة املواليد عند 

 امليالد تزيد وتتضاعف 
أسبوع ، وذلك بسبب تلف املشيمة وإذا تأخر احلمل عن تسعة أشهر  42مل عن فيما إذا تأخرت مدة احل

فإن املشيمة تكون فيها رصيد من الغذاء يكفي اجلنني ملدة أسبوعني وبعد ذلك ال جيد اجلنني ما يتناوله 
وع فيدخل يف جماعة األمر الذي يؤدي إىل وفاته ومن النادر أن يعيش اجلنني أكثر من مخسة وأربعني أسب

 .وهذا ما جعل األطباء متفقون أن أقصى مدة احلمل هي تسعة أشهر
    

    آراؤه و اخلالف الفقهي يف حتديد أقصى مدة احلمل ، انعكس أيضا على املشرع الوضعي الذي تشعبت 
شرة ن قانون األسرة بعم 30تباينت تشريعاته األسرية يف هذا املوضوع ، فاملشرع اجلزائري  حددها يف املادة  و
بينما حددها   سنة،أشهر و اعترب بذلك من التشريعات القليلة اليت نزلت يف أقصى مدة احلمل عن ( 14)

هذه  بني كل من التشريع الفرنسي والكوييت و املصري و السوري بسنة مشسية أو قمرية على اختالف
 . يف ذلك التشريعات

جية القائمة ابتداءا من يوم الوفاة احلقيقية أو و أشري أن أقصى مدة احلمل تراعى عند إهناء العالقة الزو 
 .احلكمية أو من تاريخ التصريح بفك الرابطة الزوجية بالطالق أو التطليق أو اخللع

 .الزوج احلمل أو املولود باللعان أن ال ينفيو و يشرتط لثبوت النسب بالفراش توافر الشروط املذكورة آنفا 
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 :  نسب بعد انحالل الرابطة الزوجيةإثبات ال: أما عن الشرط الرابع
من املعلوم أن الرابطة الزوجية يف القانون اجلزائري تنحل بصورتني مها الطالق مهما كانت صوره أو بوفاة 

ويف احلالتني ال تأثري على نسب الولد إن حلت الرابطة الزوجية بإحدى الصورتني مادام احلمل يأخذ  .الزوج 
 .واألقصىمداه األدىن 

يكون ألبيه إذا وضع احلمل خالل عشرة أشهر من تاريخ  االبنب نسمن قانون األسرة تؤكد أن  43ملادة ـ فا
وحبث مسألة نسب املولود الذي يأيت بعد الطالق أو الوفاة يف حقيقة األمر هو ( 1).االنفصال أو الوفاة 

 . امتداد لشرط املدة يف الفراش الصحيح 
جيري العمل على التمييز بني نسب املولود بعد الفرقة  وقانونا،رتني شرعا وإلعمال قاعدة مديت احلمل املقر 

 .ونسبه بعد الوفاة 
 : فبشأن نسب املولود الذي يولد بعد الفرقة جيب التمييز بني 

فإذا حدث وأن جاءت املرأة بالولد بعد الطالق وقبل : الفرقة والدخول  قبلنسب المولود الذي يوضع 
نسب يثبت من املطلق مىت كانت املدة املنقضية بني الوالدة والطالق أقل من ستة أشهر الدخول هبا ، فإن ال

احلمل قد حدث قبل الطالق فيكون الولد للفراش ، وال ينتفي النسب يف هذا  أن ، وعلة ذلك هو التيقن من
سب ال يثبت مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ الطالق فإن الن درض إال باللعان ، أما إذا جاءت به بعفال

رض هو أنه ال يصح ثبوت النسب إال بعد التيقن من أن احلمل من هذا الزواج فوأساس عدم ثبوته يف هذا ال
وهذا التيقن منتفي ألن الوالدة قد حدثت بعد مضي فرتة من الطالق دون دخول حبيث تكفي هذه املدة 

قد أقر الفقهاء بأن نسب الولد يثبت إذا ف ال يقيين للظن بأن احلمل جاء من غري الزوج ، ولكون األمر ظين
فالنسب أمر حيتاط يف إثباته بقدر ادعاه الزوج وحيمل ذلك على أنه اتصل بزوجته بناءا على شبهة ، 

جاء الولد  املستطاع صونا للعرض ومحاية للولد من الضياع ، إال أن مذهب اجلعفرية ال يقر إثبات النسب إذا
ال يثبت عندهم إال بالدخول احملقق ومضي املدة احملددة للعمل وهي ستة  فالنسب بعد الطالق دون دخول ،

أشهر من حني الوطء ، وإذا اختلف الزوجان يف زمن املقاربة وكانت هناك وقائع وقرائن تدل على قول 
الزوجة أو على قول الزوج عمل حبسبها أما إذا فقدت األدلة واشتبه احلال أخذ القاضي بقول الزوجة بعد أن 

 . حيلفها اليمني على أنه قارهبا منذ ستة أشهر وأحلق الولد بالزوج 
 

_______________ 
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حىت يثبت نسب املولود بعد الفرقة وبعد الدخول : ة وبعد الدخولفرقنسب المولود الذي يوضع بعد ال
لفقهاء حول حتديد سرياهنا ، ومرد االختالف هو جيب أن يكون قد ولد خالل مدة معينة ، وقد اختلف ا

 . التمييز بني نوع الفرقة من عدمه 
ال مييزون بني نوع الفرقة وهم مجهور الفقهاء يذهبون إىل القول أنه ال فرق بني ولد املطلقة أو  نفالفقهاء الذي

العدة واجبة أم غري واجبة فمىت   املتويف عنها زوجها ، وال بني املطلقة رجعيا واملطلقة بائنا وال بني أن تكون
كانت املدة املنقضية بني الطالق أو الوفاة وبني الوالدة هي أقصى مدة للحمل ، فإن النسب يثبت من 

 .نتفي إال باللعان املطلق أو من الزوج املتويف وال ي
ملدة احلمل فال يثبت أما إذا كانت املدة املنقضية بني الطالق أو الوفاة وبني الوالدة أكثر من احلد األقصى 

 ( 1).النسب ، وينتفي تلقائيا دون حاجة إلجراء اللعان 

أن ينسب الولد ": من قانون األسرة نصت على  43وهذا هو املعمول به يف القانون اجلزائري ألن املادة 
 وعلى هدي أحكام هذه املادة". ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشرة أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة
 :سارت احملكمة العليا ِبناسبة طرحها للعديد من قراراهتا فقد جاء يف قرارهلا 

من المقرر شرعا أيضا أنه ينسب الولد ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشرة أشهر من تاريخ االنفصال  "
 ".أو الوفاة ، و أن عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة هي عشرة أشهر من تاريخ الطالق أو الوفاةً 

متى تبين من قضية الحال أن والدة التوأمين موضوع النزاع وقعت في ظل قيام الحياة الزوجية بين و 
الطرفين ، وأن االنفصال الواقع كان إثر خالف بينهما ولم يكن في حالة الطالق وال في حالة الوفاة 

ائمة والزواج من قانون األسرة ومن ثم فإن العصمة بينهما ق 64 – 43حتى يخضع ألحكام المادتين 
شرعيا وثبت نسب التوأمين ألبيهما ، ألن الطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة أي المالعنة ، وعليه فإن 

  (1)ً. القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا 

ذا ولد أنه ينسب الولد ألبيه إ "والطالق بقوهلم االنفصالويف قرار آخر حسم قضاة احملكمة العليا مسألة 
وفي معرض . خالل المدة المحددة قانونا ، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطالق 

وأن  11/41/1991تأسيسه ذكر القرار أن الطرفين المتخاصمين تزوجا بعقد رسمي مؤرخ في 
ولد بتاريخ ( هـ )وأن الولد  16/11/1991العالقة الزوجية انتهت بينهما بحكم مؤرخ في 

أي بعد عدة أشهر من الطالق أي خالل المدة المحددة واألوضاع المبينة بالمواد  21/42/1999
من قانون األسرة وهو ما عبر عنه قضاة االستئناف ونوهوا عنه في حيثياتهم لما  43و  42 – 41

حملت به أمه خالل العالقة الزوجية فهو للفراش ، ومن ثم يكون ما ينعيه ( هـ) أن الولد : قالوا 
  .اعن غير مؤسس واستوجب رفض الطعن الط

__________________ 
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يف املصري  حيث مل يفرق القانون  1929لسنة  25وجب القانون رقم وهو املعمول به أيضا يف مصر ِب
منه تبعا لنوع الفرقة ، فسواء كانت بالوفاة أو الطالق الرجعي أو البائن أو  12احلكم الذي قررته املادة 

ثبت ولدها من الزوج وإذا ولدته بعد مضي ( سنة ) الفسخ مث ولدت الزوجة وكذا ألقصى مدة احلمل وهي 
 ( 1). من سنة ال يثبت نسبه من الزوج أكثر 

بت نسب يث: من مدونة األسرة املغربية واليت نصت 154/2ونفس احلكم أخذ به املشرع املغريب يف املادة 
 .الولد بفراش الزوجية 

 .سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا االتصال،إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن  -1
 ( 2).الفراق  إذا ولد خالل سنة من تاريخ -2

ـ وهناك اجتاه فقهي يتزعمه احلنفيه ، يرى أن ثبوت نسب الولد يتوقف على والدته خالل مدة معينة إال أن 
هذه املدة ختتلف يف قدرها ويف بدء سرياهنا باختالف نوع الفرقة وتبعا لوجوب العدة من عدمه وعلى هذا 

 .ولد املطلقة طالقا بائنا  فقد ميزوا بني نسب ولد املطلقة طالقا رجعيا وبني نسب
ومعلوم أن الطالق الرجعي هو الذي ميكن للزوج مراجعة زوجته فيه دومنا حاجة لعقد ومهر جديدين فيمكنه 
جمامعتها لذلك فإنه إذا جاء الولد خالل فرتة العدة دون إقرار الزوجة بانقضاء مدهتا يثبت النسب من الزوج 

 .مل أو ألقصاها املطلق سواء أتته الزوجة من مدة احل
 : أما إذا جاء الولد بعد انقضاء العدة وهذا بإقرار الزوجة شخصيا فعلينا أن منيز بني حالتني 

 

من إقرارها ففي هذه ( أشهر 46) إذا وضعت مولودها بعد انقضاء املدة الدنيا للحمل : الحالة األولى
 .  غريه احلالة ال يلحق نسب املولود باملطلق الحتمال أن يكون من رجل 

إذا جاءت باملولود قبل انقضاء املدة الدنيا للحمل من إقرارها يف هذه احلالة يلحق نسب : ـ الحالة الثانية
ألنه ( أشهر 14) املولود باملطلق ، على أن ال تتجاوز املدة بني الطالق ووضع احلمل املدة القصوى للحمل 

إقرارها بانتهاء العدة كان كاذبا لكوهنا كانت  إذا جاءت به بعد انقضاء املدة القصوى للحمل يثبت أن
 . حامال وانقضاء العدة يكون بوضع احلمل 

 
 
 
 

__________________ 
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رم على الزوج معاشرة زوجته أو أن يطأها أي رجل آخر خالل فرتة العدة ، فيثبت ويف الطالق البائن حي
نسب الولد للزوج املطلق إذا جاء املولود خالل مدة العشرة أشهر من تاريخ الطالق لكن إذا أقرت بانقضاء 

 . مطلق قها وجاءت بالطفل ألكثر من ستة أشهر من تاريخ اإلقرار ال يثبت للصديتمل تحتعدهتا يف مدة 
 

حسب املذهب احلنفي يثبت نسب ولد املتويف عنها زوجها :  أما بشأن إثبات النسب بعد وفاة الزوج
 : يف حالتني 
 : نانقضاء العدة وتوافر الشرطان االتياـ إذا أقرت ب

وعلة هذا . أن تكون املدة املنقضية بني وقت اإلقرار ووقت الوالدة أقل من ستة أشهر  :الشرط األول
مارة على أن احلمل إط هو التيقن من أن احلمل قد حدث قبل انقضاء العدة أو وقتها إذ يعد ذلك الشر 

حدث من الزوج ، أما عن إقرارها بانقضاء عدهتا فال يعتد به ، ألن ثبوت أهنا حامل وقت العدة أو قبل 
 . طال ومن مث ال يعمل به انقضائها قد تبني كذهبا فيه ، أو أهنا خمطئة يف التقدير و عليه يعد اإلقرار با

أن تكون املدة املنقضية من تاريخ الطالق أو الوفاة وحىت الوالدة هي أقصى مدة احلمل : الشرط الثاني
وعلة هذا الشرط هو التيقن من أن احلمل قد حدث قبل الطالق ، وهذا يؤكد أن احلمل وقع وقت كانت .

فإذا .حكم ثبوت النسب احتياطيا احلمل من الزوج فيإمارة على حدوث حتل لزوجها أن يتصل هبا وهذا يعد 
 .ى أحد هذين الشرطني ينتفي النسب تلقائيا دون حاجة إلجراء اللعان انتف

من قانون األسرة واليت حددت حكم املطلقة أو املتويف عنها زوجها  30ـ هلذا ويف معرض حديثه عن املادة 
أو الوفاة دون أي متييز بني  االنفصالشهر من تاريخ أ( 13)على أنه يثبت ولدها إذا ولدته خالل عشرة 

 . املطلقة رجعيا واملطلقة بائنا 
أشار الدكتور بلحاج العريب إىل ضرورة إجراء التمييز يف هذا املوضوع ألن فقهاء الشريعة اإلسالمية فرقوا 

 ( 1).بينهما 
والكوييت بشأن هذا املوضوع اتضح له أن  أما الدكتور حممد حممد أبو زيد وبعد مقارنته بني القانونني املصري

يز تبعا لنوع الفرقة ، عكس القانون املصري الذي أخذ يالقانون الكوييت قد أخذ باجتاه احلنفية القائم على التم
 .باجتاه اجلمهور يف وضع حكم موحد جلميع حاالت الفرقة 

املشكالت لكون هذه األحكام مل مازالت تطرح بعض  نيوالحظ أن هذه األحكام املعمول هبا يف القانون
ول املشرع من إتباع أسلوب القرينة حتتقض على مشكلة ضياع األوالد واختالط األنساب واقرتح كحل لذلك 

القاطعة إىل أسلوب القرينة البسيطة ، لتمكني الطرف املتضرر من اللجوء إىل الطرق العلمية اليت ميكن هبا أن 
  (0).يف هكذا دعاوي عيد التوازن بني الرجل واملرأة ي

____________________ 
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 : إثبات نسب الطفل الناتج عن طريق التلقيح االصطناعي:  الشرط الخامس
 اإلنسانحياة  و العلل اليت تعكر صفو األمراضيف مشروعية التداوي من  اإلسالميةء الشريعة مل ُيتلف فقها

و نقص  نفسية واليت يدخل ضمنها العقم أوعضوية  أمراضو معنويا سواء كانت أو تسبب له ضررا ماديا 
   تلقته  أسبابهلى و لكون التلقيح االصطناعي يعد وسيلة طبية حديثة يف عالج العقم و القضاء ع .اخلصوبة 
على  اإلسالمي، و لقدرة الفقه الطبية من خالل ثبوت فعاليته يف املمارسة بالقبول العلمية   األوساط
نصوصه وثبات كل املستجدات اليت تظهر يف كل زمان و مكان بفضل سعة قواعده و عموم   استيعاب
ات النسب املستقر العمل هبا من حتديد متكن فقهاء الشريعة اإلسالمية و بناءا على طرق إثب. (1)مقاصده

نسب املولود الناتج عن عمليات التلقيح االصطناعي ، باختالف ما إذا ولد هذا الولد من زوجني على قيد 
احلياة و تربطهما عالقة زوجية ، أو كان قد  ولد من زوجني ال تربطهما هذه  العالقة سواء كان انقطاع هذه 

 .العالقة بالوفاة أو بالطالق
  

 :  فبالنسبة للمولود من زوجين على قيد الحياة
كان   أوببويضة املرأة داخل رمحها ،  تلقيحهالسائل املنوي من الرجل و  بأخذسواء كان التلقيح داخليا 

وذلك   واألم األبثبت للطفل من جهة يالنسب  يف هذه احلالة  فإن  األنبوبيح خارجيا بطريقة  طفل التلق
 : كما يلي 

مشكلة من ناحية حتديد النسب ، إذ املعترب يف النسب ماء الزوج وماء دىن رض ال يثري أذا الفأن ه 1-
 .يهما مها اللذان أجري هبما التلقيح ء قد ثبت أن ماو الزوجة ، 

برضائه بعملية التلقيح وموافقته على محل  أقر ضمناأن الزوج وإن مل يقر صراحة بثبوت النسب إال أنه  -0
 . لطريقة هبذه ا امرأته
اليت مت اختاذها باملركز الذي  اإلجراءات، إذ الطبيب والقائمون بالعملية وكذلك أن البينة متوافرة هنا  3-

  (2)أجريت فيه العملية كلها أدلة على صحة نسب الطفل إىل والديه 
ن زوجني إذا ولد الطفل بطريق التلقيح الصناعي م: طفل التلقيح المولود بعد الطالق أو الوفاة نسب

أنقضت عالقتهما الزوجية سواء كان هذا االنقضاء بالطالق البائن أو بالوفاة بأن يكون هلما رصيد من 
يهما ء األجنة جممدة يف إحدى مراكز التلقيح فإن هذا الولد يثبت نسبه الشرعي من أبويه لتحقق كونه من ما

 : ويرى البعض أن هذه املسألة جيب التفريق فيها بني فرضني 
 

 
 .101ص  0313طبعة . دار اهلدى عني مليلة اجلزائر . التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي . زبيدة إقروفة / ة .د1-
 . 111 – 011ص  1111دار الفكر الجامعي طبعة . فقهاء التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء ال. أمحد حممد لطفي أمحد / د2-
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أن تتم العملية بعد انتهاء الزوجية سواء بالطالق أو الوفاة وتأيت الزوجة بالولد خالل سنة من : الفرض األول
تاريخ إنقضاء هذه العالقة ويف هذه احلالة يثبت نسب الولد من جهة أمه سواء كانت معتدة من طالق أم 

ب يثبت ألن الطفل ولد على فراش من وفاة ألهنا هي اليت محلت وولدت وكذلك النسب من جهة األ
 .الزوجية أيا كان نوع الطالق 

أن تأيت املرأة بالولد بعد أكثر من سنة من تاريخ الطالق أو الوفاة وهنا جيب التفرقة بني : الفرض الثاني
ه إذا أتت بالولد ألكثر من سنة من تاريخ الطالق سواء كان رجعيا أم بائنا ، فإما أن ينكر :  األول: أمرين 

 .أو يقره فإن أنكره املطلق فال يثبت نسبه منه وهنا يكفي اإلنكار للنسب 
ه كإقرار الرجل بالولد اجملهول النسب غاية ما هنالك أما إذا أقره املطلق ففي هذه احلالة يثبت نسبه منه بإقرار 

أثر إلنكار الورثة  وأن يصدر اإلقرار مستوفيا لشروطه وال. لزوج آخر  اأنه يشرتط أن ال تكون الزوجة فراش
 .لنسب الصغري بعد ذلك 

كثر من سنة من تاريخ الوفاة فاألمر يتوقف على إقرار ورثة الزوج املتوىف ألإذا أتت بالولد : األمر الثاني
بالنسب أو إنكارهم له ، فإن أقره الورثة فيكون إقرار بنسب فيه حتميل على الغري ويأخذ حكمه وإذا أنكروه 

  (1).الة إنكار الزوج املطلقفال يثبت نسبه كح
 

  إثبات النسب بنكاح الشبهة:  الفرع الثاني
بأهنا ما يشبه الثابت و ليس بثابت ، ونكاح الشبهة هو نكا يقع خطأ بسبب غلط يقع :  تعريف الشبهة

و الدخول بشبهه على ثالثة أنواع إما أن .فيه الشخص و هو من األحداث  القليلة الوقوع يف أيامنا هذه 
 .تكون شبهة امللك أو شبهة العقد أو شبهة الفعل

و تسمى أيضا شبهة احلكم أو شبهة يف احملل كأن يشتبه الدليل الشرعي على الرجل :  شبهة الملك :وال أ 
أن يواقع الرجل امرأته اليت طلقها : فيفهم منه إباحة وطء املرأة يف حني انه غري مباح له ذلك و من أمثلتها 

ي يف عدهتا منه ظنا أن وقاعها يكون مراجعة هلا  كما يف املطلقة طالقا رجعيا اعتمادا على طالقا بائنا وه
 (2).“ الكنايات رواجع“(: ص)قول الرسول 

حاصله أن يتزوج رجل امرأة زواجا صحيحا يف البداية على اعتقاد أهنا حل له و هو :  شبهة العقد: ثانيا
الرضاع مثال و هو بذلك يشبه العقد الفاسد من حيث أحكامه  حل هلا مث يتضح بعد الدخول أهنا أخته من

 (3).و آثاره 

 

___________________ 
 .031مرجع سابق  ص . أمحد حممد لطفي أمحد / د -1

 .060ص  1983األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية طبعة أوىل . حممد حمي الدين عبد احلميد   -0                      
 . 013ص  1989الزواج والطالق يف قانون األسرة اجلزائري طبعة . بد العزيز سعد ع/ د     3-
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قوي  احلرام حالل من غري دليل أننفسه  يفو فيها يعتقد الشخص حل الفعل و يظن  :شبهة الفعل : ثالثا 
يواقع   من الناس ومن أمثلة ذلك أن يأيت الزوج زوجته اليت طلقها ثالثا يف العدة ، أوخربأو ضعيف أو 

وللفقهاء آراء كثرية حول ثبوت ( 1) .أهنا ليست زوجته  ذلك  الرجل امرأة على أهنا زوجته مث يتبني له بعد
 .النسب بالدخول بالشبهة ففي بعضها أثبتوا النسب ويف اآلخر مل يثبتوه

 
ا وذلك يثبت للولد احلاصل من وطء يف أية حالة من حاالهتيرى البعض أن النسب ال : ففي شبهة الفعل

ولبعض الفقهاء ألن النسب لكي يثبت جيب أن يكون ملك أو حق احملل إذ هو ال يثبت بغري الفراش 
فوطئها فهي ليست زوجته  امرأتكوقيل له هذه  امرأتهاعرتاض يف شبهة الفعل إذ يقولون يف من زفت له غري 

 . للولد احلاصل من وطء فيه  حقيقة بل أجنبية عنه ومع أن هذا عندهم شبهة يف الفعل فإن النسب يثبت
 

النسب ألن الوطء تعلقت  الفاعل وإن قال علمت أهنا حرام ويثبت عن فيها يسقط احلد: وفي شبهة العقد 
صاحب أيب حنيفة فإن احلد الزم وكذلك ال يثبت النسب به شبهة ، أما عند أيب يوسف وحممد أبو احلسن 

ذات رحم اح احملارم أما من يعقد على أمه أو أخته أو عمته أو إن كان يعلم باحلرمة وعند اإلمام مالك يف نك
عامل التحرمي وال يثبت به نسب أما إذا مل يكن حيد كذلك حد الزنا مادام أنه عامد و ها فإنه يطأحمرم منه و 

 (2).عاملا باحلرمة فإن احلكم منه عندمها هو احلكم عند أيب حنيفة فيسقط احلد ويثبت النسب 

 

وذلك ألن  الواطئ أدعاهن إ ء عليهافإن النسب يثبت للولد احلاصل يف الوطء بنا: الملكأما في شبهة 
الفعل ليس بزىن لوجود الشبهة يف احملل ، ألن النسب حيتاط يف إثباته وجاء يف اجلوهرة أن كل موضع كانت 

الدخول بشبهة ففي وللفقهاء آراء كثرية حول ثبوت النسب ب. نسب منه إذا ادعاه الشبهة يف احملل يثبت ال
الزواج اآلخر مل يثبتوه ومرد ذلك إىل احلكم به واقعة الدخول هل تعترب ب بعضها أثبتوا النسب ويف بعضها

النسب من حيث العقوبة أو من حيث األحكام كالعدة الباطل وما ينشأ عنه من آثار أخرى غري بالفاسد أو 
 ( 3).والصداق وحرمة املصاهرة 

 

 

 

 

 166مرجع سابق ص .عبد احلميد  حممد حمي الدين -1
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ليست زواجا شرعيا صحيحا وليست زنا حىت  وامرأةـ وملا كان الزواج بشبهة يعين كل معاشرة بني رجل 

 الشبهة  ومن الصور اليت ذكرها الفقهاء لنكاح. توجب احلد 
 .الزوج األول لتغيظ دـ االرتباط بالمرأة التي تدعى انقضاء عدتها وهي لم تنته بع

 .ـ الدخول على غير الزوجة بأن تزف إليه خطأ/ لمباته في العدة  ـ موافقة الزوج
 .ـ الدخول بالزوجة ثم يتبين أنها من المحارم 

  

من  34إلى  32من عد الدخول طبقا للمواد نكاح الشبهة كل نكاح مت فسخه ببـ وقد أحلق املشرع اجلزائري 
 : قانون األسرة وهي تشمل 

 ( أ.ق 32م .) ـ فقدان ركن الرضا الذي يجعل العقد باطال بطالنا مطلقا 
 (أ .ق 33م ) شرط من شروط الصحة كالولي والشهود وانعدام األهلية ـ تخلف 

 ( أ .ق 34م ) ـ الدخول بإحدى المحرمات تحريما مؤقتا أو مؤبدا 
 ( أ .ق 32م ) العقد بشرط ينافي مقتضياته  اقترانـ 
ففي كل الصور املذكورة آنفا وإن اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تصنيفها يف النكاح الفاسد أو يف نكاح ـ 

بني موسع ومضيق بالنظر إىل رتتب على مثل هذه احلاالت تاليت الشبهة وبالضرورة االختالف يف األحكام 
علمه باحلل واحلرمة إال أن الغالبية منهم على كلمة واحدة ِبصوص نسب احلمل الناتج عن هذه نية الفاعل و 

فرق وجوبا بني يال يقرها الشرع ، إذ العالقة بغض النظر عن تكييفها الشرعي كعالقة صحيحة أو فاسدة 
ولود مصان حمفوظ لتعلق نسب املالطرفني ولو افرتضنا رغبة الطرفني يف االستمرار معا ، فإنه يف كل األحوال 

حق اهلل تعاىل به ، وحق العبد معا ، على أساس أن العالقة الزوجية اليت نتج عنها كانت قائمة على العقد 
ية فلهذا االعتبار حيرتم احلمل ويكون ولدا فمع حصول ظن حل الفعل أو حل احملل أو كون املسألة خال

 .مل الناتج عن الزواج الصحيح شرعيا بنفس الشروط اليت أوردها الفقهاء يف احل
النية  والسيئولإلشارة فإن املشرع اجلزائري يثبت النسب يف الزواج الباطل دون متييز بني الشخص احلسن النية 

ل أو العلم باحلل واحلرمة متضاربة ومتناقضة باإلضافة إىل تناقض نص ارات احملكمة العليا بشأن قيد اجلهوقر 
حيث سوت األوىل بني الزواج الصحيح والباطل يف الوطء بشبهة يف مسألة  (أ .ق  31و  33) املادتني 

كون الزواج شرعيا ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج بثبوت النسب أما الثانية فقد قيدت ثبوت النسب 
 ( 1).فهوم املخالفة انتفائه يف احلاالت األخرى ِبشرعيا و 

 

 
______________________ 

 . 23ـ  39املرجع السابق االشارة إليه ص . ة أقورفة زبيد/ د -1
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 :الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني
تتمثل الطرق الكاشفة عن النسب يف البينة واإلقرار والقيافة والقرعة باعتبارها وسائل تنصب على إظهار  

ها يف الفروع نسب شخص جمهول فيكشف عنه هبذه الطرق ويصبح علنا ومعرتف به شرعا وقانونا وسأورد
  : الثالثة اآلتية 

 .البينة: األولالفرع 
تعترب البينة إحدى طرق إثبات النسب شرعا باتفاق العلماء و هي أقوى يف إثبات النسب من اإلقرار، ألن 
اإلقرار حجة قاصرة على املقر ال يتعداه إىل غريه، أما البينة فحجيتها متعدية، ال يقتصر احلكم الثابت هبا 

 .دعى عليه وحده بل قد يثبت يف حقه وحق غريهعلى امل
والبينة مأخوذة من الناحية اللغوية من البيان والوضوح، استبان الصبح وضح وهو على بينة من أمره أي على 
وضوح وكأن صاحب احلق إذا ما قدم بينة إمنا ثبت هبا حقه فيزيل ما كان حوله من لبس وخفاء ليتضح أمام 

 ( 1).اجلميع

هي اسم ملا يبني احلق ويظهره واملراد هبا الشهادة ألهنا تبني ما التبس ، ويكشف : الح الشرعي ويف االصط
 ( 2). احلق فيما اختلف فيه أو الشهود ألن هبم يظهر احلق 

         .  مارات أم قرائن أم شهودإاسم لكل ما يظهر به احلق سواء كان  أهنا كما جاء عنها أيضا
 

ا كل حجة أو دليل يؤكد واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو ولذلك يصبح املقصود هب
 . غريمها من وسائل اإلثبات الشرعية أو القانونية مما ورد النص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

ما لغريه، وهي هبذا  خبار اإلنسان حبقاليت تعين يف حقيقتها إ: الشهادة: ثبت هبا النسب هيوالبينة اليت ي
    ( 3). ق لغريه على نفسهحباملفهوم ختالف اإلقرار الذي يعترب يف جوهره إخبار اإلنسان 

وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهلل بما  ":تعاىل لقولهوالشهادة واجبة شرعا تطبيقا 
 .  (4)"تعملون عليم

ثبت هبا النسب لدى مجهور الفقهاء هي شهادة رجلني أو شهادة يوالقاعدة العامة أن شهادة الشهود اليت 
 .وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلمجاع  . (5)رجل وامرأتني 

___________________________ 
 . 0/1223والقاموس احمليط  1/260انظر يف التعريف اللغوي للبينة للسان العرب    -1
 : ة يرجى الرجوع إىل كل من ويف التعريف االصطالحي للبين  -0
مارس  01حبث منشور يف اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب العدد . حممد بن حيي حسن جنيمي ، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته يف اإلثبات / د

 . 11ص  0333
 . 031ص  0313دار اجلامعة اجلديدة طبعة . ب ـ وانس حممد ناجي ـ البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف إثبات ونفي النس

 103-109ص .مرجع سابق . حممد الكشيور / د -0
 من سورة البقرة  080اآلية   -3
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 : أما الكتاب فقد دلت عليها آيات كثرية منها قوله تعاىل
  (1)."ن ، ممن ترضون من الشهداءواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا"

   ( 2) ً"واشهدوا ذوي عدل منكم وقدموا الشهادة هلل   ":وقوله تعالى 
: أما يف السنة فهناك أحاديث كثرية دلت على مشروعيتها منها احلديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود قال

لى المدعى واليمين على البينة ع "وحديث بن عباس ً. شاهداك أو يمينه "( : ص)قال رسول اهلل 
  ً"المدعى عليه

 .وقد انعقد اإلمجاع على مشروعيتها إلثبات الدعاوي ومل ُيالف يف ذلك أحد 
وإذا كان اإلمجاع قد حصل العتبار الشهادة وسيلة إلثبات النسب ، فإن احلالف هو العنوان بالنسبة    

 (3). للنصاب املكمل هلا 

ستفاضة اليت تقوم على التسامع واالشتهار واقتصر الفقهاء يف حجية شهادة االبوإثبات فراش النسب يتم 
 ناالستفاضة على ما كان يعلم باالشتهار والسماع كاملوت والنكاح والنسب ألنه يتعذر العلم غالبا بدو 

    ( 4).االستفاضة
مها على صر مفهو حتديد مفهوم البينة ، فهناك من ق وعلى املستوى التشريعي والقضائي وقع خالف يف

 222674حتت رقم  15/46/1999: املؤرخ يف العليا شهادة الشهود واستند يف ذلك إىل قرار احملكمة
واليت من  س.أ.من ق 33الذي أكد من خالله قضاة احملكمة العليا أن طرق إثبات النسب حمددة يف املادة 

فحص الدم كدليل  اتتبار خالعليا ال ستجاب قضاة احملكمةبينها البينة ولو كان املقصود هبا املعين العام ال
 33علمي إلثبات النسب وهناك من قصد هبا املعىن الشامل لكافة األدلة لكون املشرع اجلزائري يف م 

   preuves  .(5)النص الفرنسي استعمل مصطلح  العريب استعمل مصطلح البينة ويف يف النص  األسرة.ق
 
 
 
 
 
 

_______________ 
   080ة اآليسورة البقرة  -1
 0األية  الطالقـ سورة  0 
 .39ـ  33مرجع سابق ص . بديعة علي أمحد / ود  .10ابق ص مرجع س. جى الرجوع إىل بكاي سعاد للتفصيل يف أقوال الفقهاء حول النصاب املكمل للشهادة، ير   -0
 . 139حسين حممود عبد الدامي ـ مرجع سابق ص / د -3
أقورفة / ومرجع د 83ـ   18ئر حول مصطلح البينة يف القانون اجلزائري يرجى االطالع على األستاذ باديس ذيايب مرجع سابق ص لالطالع على اجلدل الفقهي الدا -2

 .   23زبيدة مرجع سابق ص 
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 اإلقرار :  لثانيالفرع ا
هادة يعترب اإلقرار الوسيلة الثالثة إلثبات فراش النسب ، وهو أضعف من الشهادة ألنه يقوم على ش       

 .  (االستلحاقب)رجل واحد ، لذلك كانت حجيته قاصرة على املقر ويعرب عنه أيضا 
باحلق اعرتف به  بأنه وضع الشيء يف مكانه ِبعىن اإلثبات واالعرتاف، يقال أقر ويعرف اإلقرار في اللغة

، وقر الشيء جعله يف  وقرره غري باحلق حىت أقر به وأقره يف مكانه فاستقر وقرره بالشيء محله على اإلقرار به
قراره ، وقر عنده اخلرب حىت استقر  وقر الشيء قرا من باب ضرب استقر باملكان واالسم القرار ومنه قيل 

للنحر واالستقرار التمكن وقرار األرض املستقر  نأيام التشريق يوم القر ألن الناس يقرون يف من من لليوم األول
 ( 1). الثابت

     ( 2). بشروطههو االعرتاف ِبا يوجب حق على قائله  ومن الناحية االصطالحية
 ( 3). يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه رببأنه خ المالكية هوعرف

أن  اعتراف شخص بواقعة تكسبه حقا ، مع قصد المقر "بأنه  وعرفه األستاذ عبد الرزاق السنهوري
 ( 4)  ".يلزم نفسه بهذا اإلقرار 

اإلقرار تصريح بقربه شخص بثبوت واقعة في حقه من شأنها أن  " ة النقض الفرنسيةوعرفته محكم
  ( 5)".تحدث ضده آثار قانونية

 : هذا يف مطلق اإلقرار الذي ميس كل احلقوق وكل الدعاوي أما اإلقرار بالنسب فهو على نوعني
ار بالنسب حممول على املقر نفسه ويعرب ـ إقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة وهو ما يعرف لدى الفقهاء باإلقر 

 . النسب على الغريبعنه أيضا باإلقرار الذي ليس فيه حتميل 
 

اإلقرار يف غري األبوة والبنوة واألمومة وهو ما يعرف باإلقرار بنسب حممول على الغري ، ويعرب عنه أيضا 
و تقول امرأة هذا ابين ففي هذه أ." فالن أخي "باإلقرار الذي فيه محل النسب على الغري كأن يقول شخص

وليملل :ً"قوله تعالىودليل مشروعيته من الكتاب  ( 6).احلالة ال ينسب النسب لألب إال إذا أقر أبوه بالبنوة
الذي عليه الحق وليتق اهلل ربه، وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال 

 .(7)"العدلً يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ، ب
 

__________________ 
  00ص  مرجع سابق بديعة علي أمحد ـ / ة .د -1
 .23مرجع سابق ص . اقورفة زوبيدة / ة .د -0
 . 193مرجع سابق ص . أنس حممد ناجي  -0
 . 280لرتاث بدون سنة للطبع ص عبد الرزاق أمحد السنهوري املوجز يف النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين املصري ، دار أحياء ا/ د -3
 . 060ص  1981أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي ن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : بكوش حيي / د -2
 .61ص . مرجع سابق . ة طفيايت خمتارية.أ -6
 .081سورة البقرة اآلية  -1
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 قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على يا أيها الذين آمنوا كونوا  ":وقوله تعالى  
قوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه مسلم ( 2).أما دليل مشروعيته من السنة (1) "....أنفسكم

والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل ، الوليدة ": قالعن أيب هريرة وأزيد بن خالد اجلهيين حيث 
. تعريب عام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة و 

وهكذا دل هذا ".فرجمت ( صلى اهلل عليه و سلم)قعدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اهلل : قال 
 . احلديث أن مسألة توقيع احلد معلق على االعرتاف وكان هذا دليل اإلقرار 

 (3).كال النوعني شروطا البد من حتققها لصحته وثبوت النسب به  واشرتط الفقهاء لصحة اإلقرار بالنسب يف

أن يكون املقر به جمهول النسب ، فإن كان معروف النسب مل يصح ألنه يقطع بنسبه الثابت من غريه  -1
 ".عليه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق ":(ص)وقال النبي 

 .بالنسب بالغا عاقال خمتارا  أن يكون املقر -0
أن يكون املقر له بالنسب ممن ميكن ثبوت نسبه من املقر وذلك بأن يولد مثله ملثله فلو أقر من عمره  -0

 .قبل إقراره الستحالة ذلك عادة يعشرون عاما ببنوة من عمره مخسة عشر عاما مل 
وال يثبت  إن كذبه فإنه ال يصح اإلقرار عندئذأن ال يكذب املقر له املقر ، إن كان أهال لقبول قوله ، ف -3

 . به النسب
أن ال يصرح املقر بأن املقر له ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك ال يقبل إقراره ألن الزنا ال ميكن أن يكون  -2

  ً"الولد للفراش وللعاهر الحجر  "( : صلى اهلل عليه و سلم)سببا يف ثبوت النسب لقوله 
قر بالنسب أحد ألنه إذا نازعه أحد فليس أحدمها فإن مل يكن فإنه يعرض على القافة أن ال ينازع امل -6

 .ال باإلقرار  بالقيافة فيكون ثبوت النسب ألحدمها
 

الثاني من اإلقرار وهو اإلقرار على الغير فيشترط لثبوت النسب به إضافة إلى الشروط  نوعـ أما ال
 : قدمة الشروط التاليةتالم
 . ع الورثة على اإلقرار بالنسب املذكوراتفاق مجي -1
 . أن يكون امللحق به النسب ميتا ألنه إذا كان حيا فالبد من إقراره بنفسه  -0
أن ال يكون امللحق به النسب قد انتفى من املقر له يف حياته باللعان ومىت توافرت شروط اإلقرار بنوعيه  -0

والتحرمي وأصبح ملزما للجميع حفاظا على استقرار   النسب واألحكام األخرى كاملرياثترتب عنه ثبوت 
األنساب واألسر واجملتمع لتعلق حق اهلل به ومن مث ال جيوز للورثة وال لألقارب االعرتاض عليه أو رفضه طاملا 

 . أن صاحب احلق األول قد أثبته يف ذمته 
_________________ 

  102سورة النساء اآلية  -1
 .196مرجع سابق ص .  أنس حسن حممد ناجي.أ -0
 .10 مرجع سابق ص. بكاي سعاد . أ -0



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

من مشروع القانون العربي الموحد لألحوال الشخصيةً  ال تسمع  15المادة وهذا ما نصت عليه 
 ( 1). الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته باإلقرار الصحيح 

وقد تبىن املشرع اجلزائري نفس القاعدة عندما  ( 2)وت وقد قرر الفقه املالكي بنفاذ اإلقرار ولو مت يف مرض امل
يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو باألبوة أو األمومة لمجهول  ": من قانون األسرة  33نص يف املادة 

ونفس احلكم تبناه املشرع املغريب يف مطلع  ً"النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
 110سرة وأخذ املشرع الكوييت بذات القاعدة حيث نص يف البند األول من املادة من مدونة األ 163املادة 

 : على انه 1983من قانون األحوال الشخصية لسنة 
إقرار الرجل ببنوة جمهول النسب ولو يف مرض املوت يثبت به النسب إن مل يكذبه العقل أو العادة ومل  –أ 

لمحكمة العليا مؤرخ لقة جرى العمل القضائي فقد ورد يف قرار وعلى هدى املبادئ الساب.يقل أنه من الزنا 
النسب يقع  كما أن إثبات. إلخ.....بحمل في بطن امرأة  030303ملف . 12/10/1998: يف

من المقرر شرعا أنه يثبت النسب باإلقرار لقول خليل في باب بيان أحكام مكن ألنه أ فيه ما التسامح
 فيثبت حتى مع الشك وفي األنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد  حقوق اهللاإلقرار ولزم اإلقرار 

لحمل أ س التي تحدد مدة ا. من ق 41كما انه ال يمكن الجمع بين اإلقرار بالحمل والدفع بالمادة 
   (3).غني عن أي دليل آخر وال يحق للمقر أن يثير أي دفع إلبطال مفعولهألن اإلقرار في حالة ثبوته ي

 
وة على األبوة إىل جانب اإلقرار بالبن باألمومة وفعل املشرع اجلزائري عندما نص صراحة على اإلقرار  اـ وحسن

من مدونة األسرة 164المادة فل النص على اإلقرار بالبنوة  إذ جاء نص عكس املشرع املغريب الذي أغ
 :بالكيفية التالية 

وهكذا يكون املشرع املغريب أغفل التطرق ".مرض الموتولو في يثبت النسب بإقرار األب ببنوة المقر "
منع تويرتتب على اإلقرار بالنسب مجيع نتائج القرابة ف.إىل فرضية اإلقرار باألبوة أو باألمومة من جانب الولد 
 . باملصاهرة والرضاع و تستحق به نفقة القرابة و اإلرث 

رة وهذا يعين أن اإلقرار بالنسب ال ُيتلف من مدونة األس 121و هذا ما نص عليه املشرع املغريب يف املادة 
ثر النسب الثابت عن طريق الفراش ذلك أن هذين النظامني ُيتلفان من حيث وسيلة اإلثبات أمطلقا عن 

 .(4)فقط و لكنهما يلتقيان ِبصوص و حدة اآلثار بينهما 

 

 

 .63اقورفة زوبيدة مرجع سابق ص / ة.د  -1
 .106ص حممد الكشيور  مرجع سابق / د  -0
 .11ص      0331االجتهاد القضائي عدد خاص سنة  030303ملف  12/10/1998: قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  -0

 .111-116املرجع ص  نفس حممد الكشيور /د -3
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  :نوعانومعلوم أن دعاوى إثبات النسب باإلقرار 
إثبات نسب على أبيه و كان  ن يرفع ابن دعوىأك  هومثال: دعوى نسب ليس فيها تحميل على الغير_ 

هذه الدعوى ى جمردة من أي حق آخر من النسب فهذا األخري على قيد احلياة ، ففي هذه احلالة تقبل الدعو 
أما إذا كان املدعي عليه ميتا ، فان  رفع .و املدعي عليه خصم  يف هذه الدعوى مباشرة  الذاهت ةمقصود

هو غائب ، و ال يصلح القضاء على امليت قصدا و إن كان  الدعوى جمردة ال تسمع ألنه قضاء على ميت و
ل الدعوى ال إال إذا قبجيوز تبعا فاملدعي عليه يف النسب ميتا ال ميكن  إقامة الدعوى عليه و بالتايل ال ت
 .رفعت ضمن صنف آخر كاملطالبة باملرياث و يكون اخلصم يف هذه الدعوى احد الورثة

و مثاهلا أن يرفع املدعي دعوى يطلب فيها املرياث فريد املدعي :  يردعوى نسب فيها تحميل على الغ_ 
 .عليه بإنكار حق املدعي صفته اليت يستند عليها يف املرياث

ت نسبه من املتويف الذي يريد حصته من تركته ، كون الطلب بب دعواه وال يثفهنا على املدعي أن يثبت
ثبوت النسب إذا كان االنتساب إىل امليت ليس هو  لىعاألساسي و املقصود يف الدعوى هو احلق املرتتب 

اهلدف بل يبقى جمرد و سيلة إلثبات احلق املتنازع عليه واخلصم  ليس من محل عليه النسب و إمنا هو كل 
 .من له و عليه  حق يف الرتكة ، كالورثة أو قد يكون الوصي أو املوصى له وقد يكون الدائن

 (.1)ه ال تسمع الدعوى إال إذا كانت ضمن حق آخر على شخص حاضر وبوفاة من يدعى االنتساب إلي 

  القيافة والقرعة: الفرع الثالث
لتمييز البصمة الوراثية  عند التعرض سبق لنا عند تعرضنا يف املبحث الثاين من الفصل األول: القيافة: أوال 

االصطالح لذلك حنيل فيما يتعلق عن بعض املصطلحات املشاهبة هلا التعرض إىل تعريف القيافة يف اللغة و 
 ...بذلك إىل هذا املبحث 

 .واإلمجاعوقد دل على مشروعية العمل هبا من السنة واألثر 
ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما وأبو داود والرتميذي والنسائي من حديث قتيبة بن : أما من السنة

دخل علي مسرورا ( ص)أن رسول اهلل  :سعيد عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
أن : وأسامة بن زيد فقال ا نظر آنفا إلى أزيد بن حارثةز ألم ترى أن مجز "ً: فقالتربق منه أسارير وجهه 

ويف رواية للزهري عن عروة أن جمززا املدجلي دخل على فرأي أسامة وزيدا  . "هذه األقدام بعضها من بعض
  (2)ً.أن هذه األقدام بعضها من بعض :ا فقالمبدت أقدامهوعليهما قطيفة  قد غطيا رؤوسهما و 

 
 

 68باديس ذيايب مرجع سابق ص. وأ 13ة طفياين خمطارية مرجع سابق ص .أ -1

 .باب أحلاق القائف يف الولد 1339رقم  168صحيح مسلم ص  6111 – 6113باب القائف رقم  10/21صحيح البخاري   - -0
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رواه مالك بن انس عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب رضي ما : وأما الدليل من األثر واإلجماع
هم يف اإلسالم فأتى رجالن كالمها يدعى ولد تالطهم أي من ادعااهلل عنه كان يليط أوالد اجلاهلية ِبن اس

فضربه عمر بالدرة مث دعا املرأة فقال أخربيين ُيربك  ليه فقال القائف لقد أثري كافيه إمرة فدعا قائف فنظر إ
فقالت كان هذا ألحد الرجلني يأتيين يف إبل ألهلها فال يفارقها حىت يظن ، وفطن أنه قد استمر هبا محل مث 

تعين اآلخر فله أدرى أيهما هو فكرب القائف فقال : انصرف عنها فاهر بقت عليه دما مث خلف هذا عليها
ة من غري إنكار من واحد منهم عمر ِبحضر من الصحابة بالقاف ىضفق عمر للغالم وإال أيهما شئت قالوا

 .     هو كاإلمجاع وقالوا وحديث عائشة يروى عن ابن عباس وعن أنس بن مالك وال خمالف هلم من الصحابة 
فمن . سبب اختالفهم يف اعتباره شاهدا أو حكما بواختلف الفقهاء يف الشروط الواجب توافرها يف القائف 

الذكورة واحلرية  ومل يشرتط التعدد ومن قال انه شاهد مل يشرتط اعتربه حكما اشرتط فيه الذكورة واحلرية
 . والعقل والعدالة والتجربة واشرتط التعدد واشرتطوا إىل جانب ذلك شروطا أخرى تتعلق باإلسالم والبلوغ

 : كما اختلف العلماء يف حكم إثبات النسب هبا على قولني 
 

بات النسب وبه قال احلنفية وأصحابه من احلنفية واهلادوية أنه ال يصح احلكم بالقيافة يف إث: القول األول
 .     وأبو إسحاق والكوفيون

ا الشك مماعتماد القيافة طريقا إلثبات النسب عند االشتباه والتنازع وبه قال مجهور العلماء و : القول الثاني
بات النسب هو الراجح لداللة فيه أن ما ذهب إليه اجلمهور من احلكم بالقيافة واعتبارها طريقا شرعيا يف إث

اهلل عنهم ومل يعرف هلم خمالف فكان   السنة املطهرة على ذلك وثبوت العمل هبا عند عدد من الصحابة رضي
     (1).كاإلمجاع منهم على احلكم هبا

 
 .واستدل احلنفية ملذهبهم القاضي بعدم مشروعية ثبوت النسب بالقيافة بالكتاب والسنة

ن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان وال تقف ما ليس لك به علم إ ":  الىفمن الكتاب قوله تع
 . ". (2)عنه مسؤول 

احلدس والظن وهو يف اللغة اتباع األثر الذي مسيت  إتباعفدلت هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل هنى عن 
والظن وهذا منهى عنه بلفظ  وهو مأخوذ من القف كأنه يقفو األمور والقيافة مبنية على احلدس به القافة
 ( 3).اآلية 

 
 
 16ص .البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلناية بدون سنة للنشر وال دار النشر. عمر بن حممد السبيل   -1
 .06ـ سورة اإلسراء اآلية 0
 إقروفة زبيدة/ ناقشتها يرجى الرجوع إىل مرجع داجمليزين واملنكرين للعمل بالقيافة وم توسع و االطالع على آراء الفقهاءـ لل0
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 : أما الدليل من السنة
جاء رجل من بين فزازة "قال ( رضي اهلل عنه) ب عن أيب هريرة أخرجه مسلم من حديث سعيد بن املسيما 

اهلل أنكرته فقال النيب صلى  ويف رواية أين دولدت غالما أسو  امرأيتإىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إن 
أن فيها أورق : محر قال هل فيها من أورق ؟ قال  :؟ قال  انعم فما ألواهن: عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال 

 ."وهذا عسى أن يكون نزعة عرق : نزعة عرق قال عسى أن يكون  فأنا أتاها ذلك ؟: قال
وسلم مل ميكنه من  فاحلديث نص يف عدم اعتداد الشرع بالشبه يف إثبات النسب ألن النيب صلى اهلل عليه

أما مذهب اجلمهور . ه نفي الغالم وال جعل للشبه وال لعدمه أثر فبني عليه الصالة والسالم أنه ال عربة للشب
عي وعطاء ، وهو قول ابن عباس وأنس بن اور واألوز ثاهرية وقتادة وأبو ظوال( ، والشافعية واحلنابلة  املالكية) 

الب وشريح القاضي وإياس بن معاوية وال خمالفة هلم من الصحابة مالك وعمر بن اخلطاب وعلي ابن أيب ط
وال التابعني والذين يرون أن القيافة سبيال معتربا يف الكشف عن النسب اجملهول واحتج اجلمهور برأيهم 

 : بالرباهني التالية 
 : من السنة

صلى اهلل عليه و ) ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول اهلل
ا املدجلي دخل فرأى أسامة وزيد وعليهما ز يا عائشة أمل تري أن جمز : ذات يوم وهو مسرور فقال ( سلم

ووجه الداللة من هذا .قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال أن هذه األقدام بعضها من بعض 
وهو ال يسر إال حبق دليل على إقرار العمل بقول القائف ( صلى اهلل عليه و سلم)احلديث أن سرور النيب 

 .بالقيافة 
أن أصول الشرع وقواعده املتعلقة باألنساب كلها تتوجه حنو عرض اتصال األنساب وجالئها : ومن المعقول

 . تؤكد وحتقق هذا املقصد الشرعي فهي طريق معتربولو من أدىن الطرق وطاملا القيافة 
 

    بات النسب الشرعي و القرعة لغة من القرع  و هو اخلطر أي السبق و هي أضعف طرق إث: القرعة: ثانيا
و الندب الذي يستبق عليه ، و قرعت الباب قرعا ِبعين طرقته وتفوقت عليه و أقرعت بينهم أقراعا ، هيئتهم 

     نار ، االختبار و أبعاد ال: للقرعة على شيء و قارعته فقرعته أقرعته أي غلبته و االسم القرعة و االقرتاع 
: و ضرب القرعة كالتقارع و املقارعة ، و املقارعة هي املسامهة و قارعه فقرعه إذا أصابته القرعة دونه و القرع 

ذهاب الشعر على الرأس كالصلع أو أشد : ات فيها و القرع ال نباحلرب و مواضع من األرض ذات الكأل 
 منه و على هذا ميكننا 

 (1). للغة و يراد هبا  االختبار و املسامهةطلق يف اتأن نقول أن القرعة 

 

 
  .012أمساء مندوه عبد العزيز أبو خزمية  مرجع سابق ص  -1
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 :و تنقسم إىل نوعني   (1)فهي احليلة اليت يتعني هبا سهم اإلنسان أي نصيبه : وأما اصطالحا
وعة وهي القرعة للخصومة لتمييز احلقوق ومعناها متييز نصيب موجود فهي إمارة مشر  و تكون:  مشروعة 

 . أو إلزالة اإلهبام 
وقد دل عن . وهي القرعة اليت يؤخذ منها الفأل أو اليت يطلب من خالهلا معرفة الغيب: وغير مشروعة
ون أقالمهم أيهم يكفل مريم ، وما  لقوما كنت لديهم إذ ي ":قوله تعالىهبا من الكتاب  مشروعية العمل

وقال املفسرون يف هذه اآلية أن أم مرمي عليها السالم ملا ذهبت على (  2) " .كنت لديهم إذ يختصمون  
من هلم األمر على بيت املقدس ختاصموا أيهم يكون كفيال ملرمي بغية األجر، واقرتعوا عليها وذلك بأن ألقوا 

ليل من السنة ما ورد بأقالمهم اليت يكتبون هبا التوراة يف النهر فأيهم مل جير قلمه يف املاء فله كفالتها وأما الد
كان إذا أراد السفر أقرع بني نسائه فأيهن خرج سهمها ( صلى اهلل عليه و سلم)يف الصحيحني أن الرسول 

 .    خرج هبا
 

العمل بالقرعة  زوأما الدليل من اإلمجاع قبول العلماء والفقهاء القدامى واملعاصرون إمجاع املسلمني على جوا
بني الزوجات والعتق وغري ذلك من األمور املشروعة يف  ت النسب و القرعة حالة تعارض البينات وثبو  يف

 : الفقهاء يف ثبوت النسب بالقرعة إىل قولني ولقد اختلف.  الشرع
 

وبه قال احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يثبت النسب بالقرعة ألهنا تستعمل يف : القول األول
 : إثبات األنساب واستدلوا لرأيهم باحلجج التالية ستعمل يفتاألموال وال 

 . اعتربوا القرعة قمارا وِبا أن اهلل تعاىل حرم القمار يف كتابه يف سورة املائدة وهي من آخر   القرآن نزوال -أ
اعتربوا القرعة كوسيلة إلثبات النسب ضرب من العلم بالغيب وهي تستعمل يف األموال وال تستعمل يف  -ب

 .لنسب وذلك لوجود طرق شرعية أخرى أقوى منها كالفراش والبينة واإلقرارإثبات ا
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 .139ص  00ج ( د ن) الكويت ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ( بال. ط ) املوسوعة الفقهية  -1
 . 33سورة آل عمران اآلية  -0
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ن راهوية والشافعية يف القدمي واملالكية يف أوالد اإلماء وفيها قال بعض ه إسحاق ببفقال  :وأما القول الثاني
و احتج القائلون بثبوت النسب بالقرعة ملا رواه    و قال هبا اإلمام أمحد يف روايتهبينتنيالشافعية عند تعارض ال

عليه و سلم فجاء  أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنه قالً  كنت جالسا عند النيب صلى اهلل
عليا ُيتصمون إليه يف ولد  وقد وقعوا على امرأة يف  أن ثالثة نفر من أهل اليمن أتو: رجل من اليمن فقال 

ي مقرع بينكم فمن قرع فله إشاكسون تأنتم شركاء م: ليا فقالغهذا فيف  طهر واحد فقال الثنني  طيبا بالولد
 دية ، اله ثلثا يالولد و عليه لصاحب

 (1) رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حتى بدت أضراسه أو نواجدهبينهم فجعله ملن قرع فضحك فاقرع 

يف  039إليه يف الصفحة  اإلشارةوهذا احلديث مذكور يف مرجع الدكتور أوان عبد اهلل الفيضي السابق 
د ابن األرقم ألحق الولد الذي أصابته القرعة فعن زي "أن اإلمام علي رضي اهلل عنه  ":الشكل التايل

أتى علي رضي اهلل عنه بثالثة وهو في اليمن وقعوا على إمرأة واحدة في طهر واحد فسأل  ": قال
ال فأقرع بينهم فألحق : أتقران لهذا بالولد قاال: ال ثم سأل إثنين : أتقران لهذا بالولد؟ قاال: إثنين 

لك للنبي صلى اهلل عليه وسلم الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذ
رواه اخلمسة أمحد وأصحاب الكتب الستة إال الرتمذي عن زيد بن أرقم  ".فضحك حتى بدت نواجده 

 ( 2).لنسائي وأبو داوود موقوفا عن علي بإسناد أجود من املرفوع ورواه ا

 
يدعوا إىل تأييد هذا الرأي ما والذي . والراجح يف هذه املسألة هو الرأي الثاين الذي قال به مجهور الفقهاء 

ورد عن حديث السيدة عائشة أم املؤمنني الذي أورده أهل احلديث من حيث السند والدليل فيه إقرار الرسول 
صلى اهلل عليه    )الكرمي القائف املدجلي ألنه عليه الصالة والسالم ال يقر على باطل وال على خطأ والرسول 

. لقول القائف ( صلى اهلل عليه و سلم)ل املدجلي وهذا بال شك إقرار منه مل ينكر بل فرح وسر بقو ( و سلم
ويضاف إىل ذلك أن الشارع متشوف إىل إثبات النسب ولو بأدىن طريق وال حيكم بانقطاعه إال إذا تعذر 
إثباته ألن إثبات النسب فيه حق هلل وحق للولد وحق لألب وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية حبفظ األنساب 

 . لقيافة وحرصت على عدم ضياعها فكان األحوط األخذ بالقيافة با
 
 
 
 

________________ 
 .61ص . مرجع سابق . بديعة علي أمحد  -1
ر سنة دار الكتب القانونية ودار شتات للنش. األحكام الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية يف االثبات القضائي املدين دراسة مقارنة أوان عبد اهلل الفيضي / د -0
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 .الطريق الشرعي لنفي النسب: لثالمطلب الثا
إذا كان الشارع احلكيم قد توسع يف باب إثبات النسب ، واكتفى بإثباته بأدىن دليل  و أضعفه وهذا لرعاية 
 األنساب ، لذلك تعددت طرق اإلثبات ، لكنه تشدد يف املقابل يف نفي النسب بعد ثبوته لذلك مل يشرع له
إال طريقا واحدا وهو اللعان واشرتط إلقامته شروطا كثرية للحد من وقوعه ، وسوف أتناول يف هذا املطلب 

وأحكامه وأخريا األثر املرتتب على  هتعريف اللعان ودليل مشروعيته وشروط: الذي قسمته إىل ثالث فروع 
 . حصوله

 . تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع األول
 . للعان لغة واصطالحاتعريف ا: أوال

أي أبعده عنه فهو لعني وملعون ، ولعن نفسه  اهلل،فيقال عادة لعنه  البعد،اللعان من الناحية اللغوية يفيد  ـأ
زوجته إذا  إذا قال ابتداء عليه لعنه اهلل والعنه مالعنة ولعانا وتالعنوا لعن كل واحد منهم اآلخر وال عن الزوج

واللعان يف اللغة مصدر العى يالعي مالعنة وهو مساعي ال قياسي ، .(1)الزنا قذفها بالفجور أي اهتمها ب
واللعان يف اللغة أساسا مشتق من اللعن وهو الطرد  ( 2).والقياس كاملالعنة من اللعن وهو الطرد واألبعاد 

وقالوا  ":  قال تعالىواجلمع اللعان ولعنات  االسمواللعنة  .والدعاءواألبعاد عن اخلري ومن احللق السب 
نفقة عليها غشاوة أي أن قلوبنا يف أكنة أي ال . " (3)رهم فقليال ما يؤمنونفقلوبنا غلف بل لعنهم اهلل بك

والتالعن كالتشامت يف اللفظ واللعنة يف القرآن . كفرهم أي طردهم اهلل وأبعدهم من كل خري بل لعنهم اهلل ب
واللعان واملالعنة يكون بني اثنني فصاعدا ، وتالعن القوم لعن بعضهم بعضا ومسي بذلك ، . الكرمي العذاب 

بعاد من رمحة اهلل بسبب  لطرد واألل اخلامسة أو ألن أحد الزوجني عرضة ألن الزوج يلعن نفسه يف الشهادة
يالعن وورماها برجل أنه زنا هبا ، فاإلمام  امرأتهكذبه وافرتائه وحكم املالعنة بني الزوجني إذا قذف الرجل 

  ( 4).بينهما ويبدأ بالرجل 

من اعتربه  اختلف الفقهاء يف مفهوم اللعان منهم من اعتربه شهادات ومنهم: ومن الناحية االصطالحية/ ب
 .  (5)إميان 

شهادات مؤكدة باإلميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف يف حقه : ) فهو عند الحنفية والحنابلة
 . ومقام حد الزنا يف حقها

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أونفي محلها الالزم له وحلفها على تكذيبه إن : هو عند المالكيةو
 .حدها حبكم قاض اهلكو ن اوجب

_____________ 
  122مرجع سابق ص . ر مد الكشيو حم -1
 . 092مرجع سابق ص . أنس حسن حممد ناجي  -0
 . 88سورة البقرة اآلية  -0
 .163 - 129ص  0311ية ودار شتات للنشر سنة النشر دار الكتب القانون أوان عبد اهلل الفيضي احلجية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية يف نفي النسب دراسة مقارنة / د -3
 .01-03ي سعاد مرجع سابق ص ة بكا.أ -2



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

هو كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو : وعند الشافعية 
 .                     . إىل نفي الولد 

قوله : من الكتابواملعقول  واإلمجاعاألصل يف مشروعية اللعان القرآن والسنة  :دليل مشروعية اللعان: ثانيا
فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل  إال أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ": لىتعا

انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت اهلل عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد 
   (1)."ينأربع شهادات باهلل أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادق

حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف نزوهلا يف شأن هالل : ورد يف أسباب نزول آيات اللعان ثالثة أحاديث
بن أمية حني قذف امرأته بالزنا وحديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه يف نزوهلا يف شأن عومير العجالين مع 

ر وعمر رضوان اهلل عنهما وفيما يلي عرض أيب بك حديث حذيفة رضي اهلل عنه يف نزوهلا يف شان و امرأته
 . هلا
والذين  ": ملا نزلت: عنهما قال للفظ له عن ابن عباس رضي اهللما أخرجه البخاري ومسلم وأمحد وا -

 .شهادة أبدا تقبلوا لهميرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال 
           (2) .وا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيموأولئك هم الفاسقون إال الذين تاب

 
يا معشر األنصار أال : ؟ فقال رسول اهللاهلل هكذا نزلت يا رسول : قال سعد بن عبادة وهو سيد األنصار
يا رسول اهلل ال تلمه فإنه رجل غيور واهلل ما تزوج امرأة قط إال بكر : تسمعون إىل ما يقول سيدكم ؟ قالوا

واهلل يا رسول إين ال :طلق امرأة له قط فتجرأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غريته ، فقال سعد وما 
اعلم أهنا حق من اهلل تعاىل ولكن قد تعجبت أىن لو وجدت لكاعا تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال 

ا إال يسريا حىت جاء هالل قال فما لبثو .بأربعة شهداء فواهلل ال أتى هبم حىت يقضي حاجته آيتكه حىت ر أح
عشاء فوجد عند أهله رجال فرأي بعينيه ومسع  عليهم فجاء من أرضه بتثبن أمية وهو أحد الثالثة الذين 

يا رسول اهلل إين جئت أهلي عشاءا  فوجدت : بأذنيه فلم يهيجه حىت أصبح قعدا على رسول اهلل فقال 
اهلل ما جاء به و اشتد عليه و اجتمعت األنصار فقالوا  رسول  فرأيت بعيين و مسعت بأدىن  فكرهعندها رجال

أمية و يبطل شهادته يف املسلمني  نهالل ب"  قد ابتليتنا ِبا قال سعد بن عبادة اآلن بضرب رسول اهلل ً : 
يا رسول اهلل إين قد أرى ما اشتد : و اهلل إين ألرجوا أن جيعل اهلل يل منها خمرجا فقال هالل : فقال هالل 

مما جئت به و اهلل يعلم أين لصادق واهلل أن رسول اهلل يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل اهلل على رسول اهلل عليك 
        : الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف تريد وجهه فأمسكوا عنه حىت فرغ من الوحي فنزلت 

  .  "حدهمأة و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهاد "
___________________ 

 .39إىل  36سورة النور اآلية من   -1
 . 33سورة النور اآلية من  -0
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ت قد كن: ك فرجا وخمرجا فقال هالل بشر يا هالل  فقد جعل اهلل لأ  آلية فسرى عن رسول اهلل فقالا 
أت فقرأها رسول اهلل عليهما أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فج: أرجو ذلك من ريب عز وجل فقال رسول اهلل

صدقت عليها   لقد هالل واهلل يارسول: تربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا فقال عوذكرمها وا
أشهد فشهد أربع شهادات باهلل أنه ملن الصادقني : العنوا بينهما فقيل هلالل: فقالت كذب فقال رسول اهلل

هلل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وأن هذه املوجبة اليت يا هالل اتق ا: فلما كان يف اخلامسة قيل 
واهلل ال يعذبين اهلل عليها كما مل جيلدين عليها فشهد يف اخلامسة أن لعنه اهلل : توجب عليك العذاب فقال

يل اشهدي أربع شهادات باهلل انه ملن الكاذبني فلما كانت اخلامسة ق: عليه إن كان من الكاذبني مث قيل هلا
اتقي اهلل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب : هلا
اهلل عليها إن كان من  واهلل ال أفضح قومي فشهدت يف اخلامسة أن غضب: أت ساعة مث قالتلكفت

مي ولدها ومن ير  بينهما وقضى أنه ال يدعى ولدها ألب وال ترمي من به وال( ص)ففرق الرسول  الصادقني
ت هلا عليه وال قوت من اجل أهنما يتفرقان من غري طالق بيرماها أو رمى ولدها فعليه احلد وقضى أن ال 

 (3)الساقني فهو هلالل وإن جاءت به أورق (0)محش (0)اريسج (1)بإن جاءت به أصهي: متويف عنها وقال وال
   (1).لذي رميت بهالساقني سابع اآلليتني فهو ا (6)خدجل (2)جعدا مجاليا

 ً.  فجاءت به اورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابع األليتني فقال رسول اهللً  لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن
أتى عاصم بن عدي  اأن عومير : ) ما أخرجه البخاري ومسلم وغريمها عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه ـ 0

لونه أم كيف يصنع ؟ تفتق وجد مع إمرأته رجال ايقتلهيف رجل كيف تقولون : وكان سيد بن عجالن فقال 
أن رسول : سل يل رسول اهلل عن ذلك فسأل عاصم رسول اهلل فكره رسول اهلل املسائل  فسأله عومير فقال
يا رسول : اهلل كره املسائل وعاهبا قال عومير ، واهلل ال انتهى حىت اسأل رسول اهلل عن ذلك فجاء عومير فقال

قد أنزل اهلل القرآن فيك : ) مع إمرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول اهلل  اهلل رجل وجد
يا رسول اهلل إن حبستها : فأمرمها رسول اهلل باملالعنة ِبا يسمى اهلل يف كتابه فالعنها مث قال( ويف صاحبتك

 ت أسحمانظر إن جاء:ً  رسول اهلل  فقد ظلمتها فطلقها ، فكانت سنة ملن كان بعدمها يف املتالعنني مث قال
كأنه   مدأدعج العينني عظيم اآلليتني خدجل الساقني فال أحسب عومير إال قد صدق عليها وإن جاءت به أحي

وحرة  فال احسب عومير إال قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول اهللً  من تصديق 
 . إىل أمه  ينسبعومير فكان بعد 

 
 اشقر أو أمحر الشعر: صهيبأ  -1
 .صغري العجيزة: أريسج  -0
 .دقيق الساقني: مخش الساقني -0
 أمسر: أورق  -3
 .ضخم األعضاء: مجاليا -2
 ممتلئ: خدجل  -6
    06 – 03ص  السابق اإلشارة إليها.لألستاذة بكاي سعاد  ثة مشار إليها يف رسالة األحاديث الثال – 1
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أليب بكر لو رأيت مع أم رومان رجال : قال رسول اهلل : يفة رضي اهلل عنه قالما أخرجه البزار عن حذ -0

فأنت ياعمر كنت واهلل قاتله كنت أقول لعن اهلل : قال . كنت واهلل فاعال به شرا : ما كنت فاعال به ؟ قال
  ".والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم"األعجز فإنه خبيث قال فنزلت 

من هذه اآليات الكرميات واألحاديث الدالة على أسباب نزوهلا ، أن هذه اآليات  االستداللجه وو  ـ
الكرميات فيها فرج لألزواج وزيادة خمرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسر عليه إقامة البينة أن يالعنها كما 

فه احلاكم أربع شهادات باهلل يف فيدعي عليها ِبا رماها به  فيحل أمر اهلل عز وجل وهو أن حيضرها إىل اإلمام
مقابلة أربع شهداء أنه ملن الصادقني أي فيما رماها به من الزنا فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدا 

أربع شهادات باهلل أنه بتالفت هذا  أذا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، وال يدرأ عنها العذاب إال 
ا به واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني ، كما أن الغالب أن ملن الكاذبني أي فيما رماه

الرجل ال يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إال وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به وهلذا  
ىل مث ذكر تعاكانت اخلامسة يف حقها أن غضب اهلل عليها واملغضوب عليه هو الذي يعلم احلق مث حييد عنه 

   (1).رأفته ِبلقه ولطفه هبم فيما شرع هلم من الفرج واملخرج من شدة ما يكون هبم من الضيق 
 

 :ـ من السنة
عن ابن عباس رضي اهلل عنه ، أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب بشريك بن مسحاء فقال النيب  -1 
لى امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فجعل يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا ع: فقال(  البينة أوحد في ظهرك) :

فقال هالل والذي بعثك باحلق أىن لصادق فلينزلن اهلل ما يربئ (  هركظحد في  البينة واال: ) النيب يقول
إن كان من )  ": حىت بل  افقر ً. (  والذين يرمون أزواجهم) :ً  ظهري من احلد فنزل جربيل وانزل عليه

إن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب : فأرسل إليها فجاء هالل فشهد والنيب يقولفانصرف النيب  " ( الصادقين
: وقفوها وقالوا أهنا موجبة قال ابن عباسأفهل منكما تائب ، مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخلامسة 

 . فتلكأت حىت ظننا أهنا ترجع قالت ال أفضح قومي سائر اليوم فمضت
عدي أخربه أن عوميرا العجالين جاء عاصم بن عدي األنصاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السا -2

يفعل؟ سل يل يا عاصم رسول  يا عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف: فقال له
فسأل عاصم رسول اهلل ، فكره رسول اهلل املسائل و عاهبا حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول اهلل ،  اهلل 

 : عاصم إىل أهله جاء عوميرا فقالفلما رجع 
 
 
 .166 – 162املرجع السابق اإلشارة إليه ص . أوان عبد اهلل الفيضي / د -1
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ره رسول اهلل ، املسألة اليت سألته عنها مل تأتيين ِبري ، فك قال لك رسول اهلل ، فقال عاصميا عاصم ماذا 
يارسول اهلل : را حىت أتى رسول اهلل وسط الناس فقالقال عوميرا واهلل ال انتهى حىت أسأله عنها، فاقبل عومي

أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل ، قد أنزل اهلل فيك ويف 
فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل فلما فرغا قال عوميرا ، كذبت : صاحبتك فاذهب فأتى هبا فقال سهل

 .اهلل أن أمسكتها فطلقها ثالث قبل أن يأمره رسول اهلل عليها يا رسول
لى أن يكون بني يدي دلت هذه األحاديث على جواز اللعان وذلك حفظا للنسب وتيسريا على األزواج ع

إلحلاق من ليس  الزوجة بلفظ الغضب لعظم ذنبها ألهنا إن كانت كاذبة فذنبها أعظم أمام حيث ختتص
  .أكثر من القذف ن ذنب الزوج ال يتعدى ن الشرع يف حني أللزوج به فتختل بذلك موازي

  
على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو نفي ولده فله حق اللعان ، وذكر  وقد أمجعت األمة: اإلجماعـ 

ي والشوكاين وابن رشد وعامة الفقهاء ومن احلنفية ، املالكية ، و اإلمجاع على هذا ابن املنذر واإلمام النو 
 . اهريةنابلة ، الزيدية ، اإلمامية والظية ،احلالشافع

لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ) : ما ذكره ابن رشد رمحه اهلل أنه قال: أما المعقولـ 
وقد أشار املشرع اجلزائري إىل . ( ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان

ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن  "من قانون األسرة اليت نصت  31اللعان يف املادة 
بارة اللعان صراحة واملالحظ على هذه املادة أن املشرع مل يذكر ع ".االتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة

الذي أشار إليه  بعبارة ومل ينفه بالطرق املشروعة اليت تدل على اللعان على عكس املشرع املغريبلكنه عرب عنه 
 . من مدونة األسرة باعتباره سبب رئيسيا لنفي النسب  120صراحة من خالل مقتضيات املادة 

 
 : شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاني

اشرتط الفقهاء بعض الشروط اخلاصة باألزواج حىت تتم عملية اللعان بشكل صحيح وترتب : شروط اللعان 
 . آثارها

وجية بني املتالعنني ولوكان النكاح فاسدا سواء كانت الزوجة مدخوال هبا أو غري مدخول هبا ألن قيام الز  ـ 
ت وال النسب ثابت فيهما ما عدا األحناف الذين منعوه يف الفاسد ، ألن اللعان عندهم ثبت يف الزوجا

   ( 1). بعد البينونة  زوجية يف النكاح الفاسد ولو
 
 
 
 .80رجع سابق ص م. اقورفة زبيدة / د -1
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لذلك فلو علم الزوج باحلمل أو . الولد فور العلم به وهذا الشرط حمل اتفاق مجهور الفقهاء  يأن يتم نف -
وإذا كان مجهور . الوالدة فسكت عن نفيه بعد علمه مث أراد أن ينفيه باللعان فال جيوز وحيد حد القذف 

الولد على  يحتديد املدة اليت جيوز فيها للزوج أن يالعن لنفالفقهاء اتفقوا على الفورية إىل أهنم اختلفوا يف 
 .حنيفة أهنا تقدر ِبدة التهنئة باملولود وحيددها القاضي وإىل هذا ذهب اإلمام أيب: ثالثة أقوال

 .إىل هذا ذهب أبو يوسف وحممد من احلنفية و ـ أهنا تقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما
ن يكون حمبوسا أو مريضا وإىل هذا ذهب احلنفية يف ذر الزوج يف تأخري النفي لعذر كأعـ أهنا تقدر بالعرف وي

 . رواية واملالكية والشافعية واحلنابلة
ـ كما يشرتط لصحة اللعان لنفي الولد أال يكون الزوج قد أقر به صراحة أو ضمنا ومثال اإلقرار الصريح أن 

ثال اإلقرار الضمين أن يقبل التهنئة بالولد ألن العاقل ال يسكت وم أو ابين يقول هذا احلمل أو هذا الولد مين
 . عادة عند التهنئة بولد ليس منه

 الولد أن يكون الولد حيا عند اللعان  لنفيويشرتط بعض الفقهاء كاحلنفية واملالكية إلقامة اللعان  -
ل احلكم بقطع ن أو بعده لكن قبه منه مث مات الولد قبل حصول اللعابفلو ولدت املرأة ولدا ونفي الزوج نس

باملوت ، ولكل من  نتهينفي النسب صدور حكم القاضي ال ينفي عنه ألن النسب ينسبة عند من يشرتط ل
  .الزوجني احلق يف طلب اللعان إلسقاط حد القذف  

بعض  بينما ذهب. وعلى هذا القول ال جيوز إقامة اللعان لنفي نسب احلمل لعدم احلكم عليه قبل الوالدة 
الفقهاء كالشافعية واحلنابلة وقول منسوب لإلمام مالك إىل أنه ال يشرتط حتقق حياة الولد عند اللعان من 
أجل نفيه ، ألن نسبه ال ينقطع باملوت ، بل يقال مات ولد فالن ، وهذا قرب فالن ويلزم الزوج جتهيزه 

وز نفي احلمل باللعان ألن ترك يا ، كما جيوتكفينه، وعليه فيجوز له نفي نسبه وإسقاط مؤونته كما لو كان ح
    (1).في يتضمن اإلستلحاقالن

ن ـ ويشرتط يف اللعان أن يكون الزوجان مسلمني حرين مكلفني ألن الصغري لو قذف ال جيد واملرأة يشرتط أ
   (2).نقصان بعض الشروط تكون حمصنة مع خالف يف زيادة أو

متت  مام القاضي ألن نفي النسب باللعان حيتاج إىل تأييد ، ومىتأـ واشرتط بعض الفقهاء أن يكون اللعان 
  (3).نفي نسب الولد وإحلاقه بأمه صار ولد اللعان كولد الزنااملالعنة أمام القاضي وحكم ب
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على دعوى يقيدها الزوج ضد زوجته يلتمس من خالهلا نفي نسب الولد  بناءويف الواقع العملي يتم اللعان 
وعلى احملكمة اليت رفعت لى زىن زوجته أو نفي احلمل عنها ،ما عفيه مؤسسا دعواه إ بارتاأو احلمل الذي 

اءات رفع الدعوى املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  دعوى اللعان أمامها االلتزام بإجر 
األهلية مث تطبق بصدد الزوجني األحكام املضمنة يف أية املالعنة الواردة يف خاصة ما تعلق منها بالصفة و 

دقني فيما اشهد باهلل أىن ملن الصا: زوجته بأن يقول  ةالعنِبسورة النور ، وصورهتا أن يأمر القاضي الزوج 
من  تإن كان اأن لعنة اهلل عليه: يقول  رميت به فالنة ويشري إليها ويكرر ذلك أربع مرات ويف اخلامسة
 . الكاذبني فيما رما به من زنا أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى 

 
كاذبني فيما رماين أشهد باهلل أنه ملن ال: وبعد انتهاء الزوج من املالعنة يأمر القاضي الزوجة بالرد عليه فتقول 

كرر ذلك أربع مرات مث تقول يف اخلامسة غضب اهلل أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى وتبه من الزنا 
مع اإلشارة أن احملكمة وقبل إصدارها حلكمها جيب عليها   (1).عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به 

فقه املالكي باعتباره املذهب املتبع يف اجلزائر ، مادام التأكد من شروط اللعان الفقهية خاصة ما استقر عليه ال
الشروط يف وإمجاال تنحصر شروط اللعان اجلزائري اكتفى باإلشارة إىل اللعان دون حتديد شروطه أن املشرع 
 : مايليإىل  باإلضافة اإلشارة إليها اليت سبق

 
يف عصمة الزوج حقيقة أو حكما ، أما  ـ يف حالة دعوى اللعان بسبب الزنا يشرتط أن تكون الزوجة مازالت

 .الحقا باملالعن  الولديف حالة نفي احلمل فيشرتط فقط أن يكون هذا احلمل أو 
 .ـ امتناع الزوج مطلقا عن معاشرة زوجته بعد استقراره على مالعنتها 

ل من ستة أشهر أال يكون غري الحق بالزوج كما لو أتت به الزوجة ألق ويشرتط يف الولد املراد نفي نسبه ـ
من قانون  30بعد العقد عليها أو ألكثر من عشرة أشهر بعد الفراق بسبب الوفاة أو الطالق حسب املادة 

أو  (  لغياب الزوج أو سجنه أو مرضه) األسرة أو تأكد للمحكمة انعدام أي اتصال بني الزوجني املتنازعني 
حق بالزوج أصال ومن مث فهو ال حيتاج إىل نفي الت ال يلاهذه احلثله ، ألن الولد يف ملكان الزوج مما ال يولد 

 .بواسطة اللعان ألنه منتفي عنه بقوة الشرع 
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دة احملدد لرفع الدعوى املكرس يف قرار احملكمة العليا املؤرخ يف ـ وجيب أخريا على احملكمة التأكد من شرط امل
 (1).واحملددة بأسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم باحلمل. 25/12/2442

وبإصدار احملكمة حلكمها باللعان يتم التفريق بني الزوجني ونفي نسب املولود عن أبيه وإحلاقه بأمه ويتم 
 . د األطراف التأشري بذلك على هامش عقود ميال

 
الوصف الشرعي للعان ، هل هو على سبيل  حولاختلف الفقهاء فيما بينهم : الطبيعة الشرعية للعان

 .وا يف القول هل هو ميني أو شهادة الوجوب ، أم هو حق للزوج فيكون على سبيل التخيري ، كما اختلف
 :(2)بالنسبة للمسألة األوىل اختلف الفقهاء على قولني

اللعان واجب على الزوج و لو امتنع حيبس المتناعه عن الواجب عليه سواء كان اللعان اهتاما : ولالقول األ 
بالزنا أو نفيا للولد و ذهب إىل هذا القول احلنفية ووافقهم املالكية و الشافعية يف كون اللعان واجبا على 

 واجب ملا ورد يف الكتاب و السنة و استدل احلنفية على أن اللعان .ن نفسه فقطعالزوج يف حالة نفي الولد 
و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم  ":قوله تعالى  ففي الكتاب

اآلية صرحية بأن يشهد الرجل أربع شهادات باهلل فجعل اهلل عز (3)."أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين 
و أما آية القذف فقد قبل أن موجب القذف يف االبتداء كان  وجل موجب قذف الزوج زوجته هو اللعان 

         .و الزوجات مجيعا مث نسخ يف الزوجات و جعل موجب قذفهن اللعان بآية اللعان  هو احلد يف األجنبيات
 

أن ليلة اجلمعة يف املسجد إذ جاء رجل من األنصار ) عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه :  و أما السنة
قتل قتلتموه و إن سكت سكت على غيظ  إن جلدمتوه أوه رجال إن تكلم لو أن رجال وجد مع امرأت:ً ل فقا

دل قوم الرجل أن تكلم به جلد متوه ، على أن موجب ُ.اهلل افتح  جعل يدعو فنزلت آية اللعان : فقال  النيب 
ة اللعان ، فنسخ اخلاص املتأخر قذف الزوجة كان احلد قبل نزول آية اللعان مث نسخ احلد يف الزوجات بأي

 .العام املتقدم بقدره ، فصار موجب قذف الزوجات هو اللعان
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اللعان ليس بواجب على الزوج يقذف زوجته هو احلد إال أن له أن ُيلص نفسه بالبينة أو :  ول الثانيالق
باللعان و ال جيرب عليه و ال حيبس إذا امتنع بل يقام عليه احلد و ذلك إذا كان اللعان اهتاما بالزنا ، وذهب 

للزوج و ال جيب عليه حىت و لو نفى الولد  ة و يرى احلنابلة أن اللعان حقيإىل هذا القول املالكية و الشافع
و الذين يرمون  ": ّّقوله تعالى ففي الكتاب .فيه و استدل أصحاب هذا القول بالكتاب و السنة

فدل قوله على وجوب اجللد على    (1)ً"المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 . القاذف زوجا له أن يدفع احلد عن نفسه بالبينة أو اللعان  القاذف سواء كان زوجا أو غريه لكن إذا كان

فدل قول الرجل . واستدل أصحاب هذا القول باحلديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود السالف اإلشارة إليه
مل ( صلى اهلل عليه و سلم)أنه يتكلم أو يسكت على أن اللعان حق للزوج وليس واجبا عليه ألن النيب : 

أن اللعان إذا كان لنفي الولد فهو واجب لتعلقه بالنسب الذي :  والرأي الراجح. وال سكوته يذكر كالمه
أما إذا كان اللعان اهتاما بالزنا فاألوىل تركه ألنه من األمور . يتعلق ِبقصد كلي من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

من أصاب شيئا :ً  رسول اهلل قالأن : اليت نص الشارع بالتسرت عليها ملا رواه زيد بن اسلم رضي اهلل عنه 
 ً. من هذه القاذورات فليسترها بستر اهلل وله طالقها إن أراد

أما بالنسبة للمسألة الثانية واملتعلقة باختالف الفقهاء حول ألفاظ اللعان هل هي شهادات أم إميان أم هي  
 (2). شهادات وإميان بنفس املعىن على النحو اآليت

أن اللعان شهادات مؤكدات باإلميان وهذا قول احلنفية ووافقهم الثوري واإلمام حيي يرى : المذهب األول
 . والشافعي يف قول مالك يف رواية واحلنابلة يف رواية

ميان مؤكدة بلفظ الشهادة وهذا قول الشافعي على الصحيح ومالك على إيرى أن اللعان  :المذهب الثاني
 .ة واحلنابلة يف رواية وابن حجر العسقاليناهري والعثر ظالراجح وأمحد وابن حزم ال

يرى اجلمع بني القولني ألنه حسن ، فهو ميني مقرونة بالشهادة وشهادة مقرونة باليمني  :المذهب الثالث
 .وهذا قول ابن القيم ووافقه األمري حممد الصنعاين

 .اآلثار المترتبة على اللعان: الفرع الثالث
الفرقة بني املتالعنني والثانية نفي نسب : على اللعان يف أثرين هامني أوهلما ميكن أن حنصر اآلثار اليت ترتتب

 . الولد من أبيه وإحلاقه بأمه
 : الفرقة بين المتالعنين/ 1

أمجع الفقهاء أنه إذا تالعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بشكل مؤكد وال حديث عن رفع التحرمي بينهما 
المتالعنان إذا تفرقا ": قال( صلى اهلل عليه و سلم)أن النبي  ابن عباسبأي حال من األحوال فعن 

  ً"ال يجتمعان أبدا
 33سورة النور اآلية  -1
ي الكعيب مرجع ملزيد من التفاصيل حول االختالف الفقهي حول مسألة اللعان هل هو شهادة او أميان أم هو شهادات وإميان يرجى الرجوع إىل مرجع خليفة عل -0
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والراجح عند مجهور الفقهاء أن . واختلف مجهور الفقهاء حول طبيعة هذه الفرقة هل هي فسخ أم طالق 
يد التحرمي وحرمان املرأة من مستحقاهتا املالية  بذلك بتأ على عترب فسخا ، واستدلواتالفرقة الواقعة باللعان 

صلى اهلل عليه و )ان املستوجبان عند الطالق، واستشهدوا حبديث رسول اهلل قة واملسكن ومها احلكنفقة العد
قضى أال قوت لها وال سكن ، من أجل ": عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قصة املالعنة إذ قال( سلم

 .رواه احمد و أبو داود".أنهما يتصرفان من غير طالق وال متوفي عنها 
طالق ألن سببها من جانب الرجل إذ ال ميكن تصورها من جانب املرأة  نوع الفرقة فية أنيف حني يرى احلن

وبناء على ذلك قال احلنفية إذا كذب الزوج نفسه بطل حكم اللعان وأحلق الولد به وردت له زوجته بعد 
مر شيئا وإن أما مجهور الفقهاء فذهبوا إىل أن تكذيب الزوج لنفسه ال يغري من األ( احلد) خضوعه للجلد 
    (1). الفرقة تظل أبدية

، وإحلاقه بأمه فرتثه ويرثها  ويسجل يف احلالة  ويترتب عن اللعان أيضا نفي نسب الولد عن المالعن/ 2
صلى اهلل )املدنية بامسها ِبوجب احلكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينهما تأسيسا على قضاء رسول اهلل 

 (2) ً" ين يلحق بأمه يرثها وترثهولد المتالعن " (عليه و سلم
ت زوجته ق القذف عن الزوج إذا كانثرين املشار إليهما أثرا آخر يتمثل يف سقوط حاألوميكن أن نضيف إىل 

 ( 3).حمصنة وسقوط التعزيز عنه إن مل تكن حمصنة وسقوط حد الزنا عن املرأة بنص القرآن على ذلك
 ات النسب ونفيه البصمة الوراثية وطرق إثب: المبحث الثالث

واليت تعرضت هلا يف املبحث السابق استعراض طرق إثبات النسب ونفيه يف تها ضبعد هذه اجلولة اليت خ 
لتحديد هذا املبحث التطرق إىل موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق وذلك متهيدا سأحاول من خالل 

أتناول يف املطلب األول منها موقف  .منزلتها بينها ، لذلك سوف أقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب 
إثبات النسب أما املطلب الثاين فسأخصصه ، لتحديد منزلة البصمة الوراثية من  قالبصمة الوراثية من طر 

     نفي النسب  قإثبات النسب ويف املطلب الثالث سأتناول من خالله موقف البصمة الوراثية من طر  قطر 
 . (  اللعان) 

 : ة الوراثية وطرق إثبات النسبالبصم: المطلب األول
ومن خالل هذا . واإلقرار والقيافة و القرعة ( لشهادةا) ن طرق إثبات النسب تتمثل يف الفراش والبينة إ

 :ولذلك قسمت هذا املطلب إىل ثالث فروع.املطلب سنحاول إظهار موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق 
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 .موقف البصمة الوراثية من الفراش :الفرع األول 

ت فيها ف إىل إثبات نسب الولد ألبيه ، لذلك توسعت يف طرق إثباته  وتساحمو الشريعة اإلسالمية تتش 
طلب دليال عليه عند اإلقرار به مادام واقع احلال ال ينافيه تتومل .  إثباته يف لذلك قبلت بشهادة التسامع

عرف اجملتمع اإلسالمي ، لكنها  يف وذلك ملا فيه من إحياء للنفس ، ألن جمهول النسب يف حكم امليت
باملقابل حرصت حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه ، وحذرت من التالعب به ، وقد 

 ( 1).به أشد العذاب  نيبالعللمتخصصت 
طريقا من طرق إثبات النسب الشرعي للحمل وأقواها بالضوابط ( الزوجية الصحيحة) لذلك اعتربت الفراش 

مارة على قيام املخالطة اجلنسية بني الزوجني إوالشروط اليت ساقها الفقهاء ، ألن الزوجية الصحيحة اعتربت 
ن كل مولود يولد على فراش الزوجية ينتسب لصاحب الفراش وجوبا  لكن هذا ال يعين أ. ولو مل تقع حقيقة 

   ألن هناك بعض احلاالت اليت يتحقق فيها فراش الزوجية بشروطه وضوابطه ، لكن رغم ذلك ال يرتب أثره 
احلقيقة العقلية املنطقية اجللية مع ظاهرة  مع ما يتعارضنوذلك حي( انتساب الحمل إلى صاحب الفراش) 

فال حيتاج الزوج حينئذ لدفع هذا . و حسي يصادم احلقيقة الشرعية أأن يطرأ مانع عقلي كالشرعية  احلقيقة 
احلمل الغريب عن صلبه إىل املالعنة ألن احلقيقة الظاهرة تعد برهانا كافيا بذاهتا على إسقاط النسب والتربء 

 .من احلمل
 (الولد للفراش ) استثناءا من القاعدة العامةيف مدوناهتم وجعلوها ذلك احلاالت اليت ساقها الفقهاء ومن 

هذه احلاالت  و(الفراش) واليت أجازوا فيها استعمال البصمة الوراثية إلثبات النسب أثناء قيام العالقة الزوجية 
 : (2)هي 

أشهر من الدخول بالزوجة ففي هذه احلالة إذا شك ( 46)املولود الذي يوضع ألقل من ستة : الحالة األولى
ستة أشهر أو أكثر ، فإن البصمة الوراثية ( 46)ج يف محل زوجته منذ يوم دخل هبا هل هو أقل من الزو 

مطابقتها مع يف حالة  تستطيع إماطة اللثام عن هذه املسألة ، وذلك بان تؤخذ عينة من دم اجلنني و
عينة املأخوذة  من الولد مع دل ذلك على أن الولد من أبيه ، أما إذا مل تتطابق الالصفات الوراثية لألم واألب 

أن االبن ليس من هذا الزوج ، وهذه املدة ليست مدة شرعية ألنه كما تلك املأخوذة من األبوين دل ذلك  
ذكر أهل املعرفة أن البصمة الوراثية تعترب وسيلة إثبات ونفي بنسبة مائة باملائة وأن نتائجها يقينية ال حتتمل 

يربز فيها دور البصمة الوراثية ملعرفة نسب الولد  اليت احلالة هي احلالة األوىل ت هذهرب وقد اعت. الشك والرتدد 
 .  حني ال دليل وال شهادة وال استلحاق إال البصمة الوراثية
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د الناتج عن الوطء بشبهة أو من نكاح فاسد أو أن تتزوج املطلقة أو األرملة وهي حالة الول :الحالة الثانية
ففي هذه احلالة ميكن اللجوء إىل . قبل انقضاء عدهتا فهل ينسب ولدها إىل زوجها الثاين أم إىل السابق 

بصمة الوراثية القيافة ولكن إذا عجزت القيافة عن حتديد الشبه بني الولد وأبيه ، فعندئذ يتعني اللجوء إىل ال
القيافة وهذه هي احلالة الثانية اليت أجاز فيها الفقهاء املعاصرون استعمال  باعتبارها دليال علميا يفوق بكثري

  (1).البصمة الوراثية إلثبات النسب أثناء قيام الزوجية الصحيحة
ي هذه احلالة تؤدي فف. وتتحقق هذه احلالة يف حالة تساوي البينات أو تعارض األدلة : الحالة الثالثة

البصمة الوراثية دورها يف حسم النزاع الدائر بني املدعى بالولد وبني املدعى اآلخر أو بني الزوج والزوجة كما 
وجدها فإذا وضعت الزوجة الولد على فراش الزوجية  وكان الزوج قد جامعها مث سافر وحضر بعد زمن طويل  

تعارض فيها البينات أو كمن شهد له قائفان وشهد تاحلالة قد وضعت ولدها فقال هذا ليس مين ففي هذه 
ضعف دليال، فيقدم الفراش على البصمة الوراثية لآلخر قائفان يف هذه احلالة يقدم األقوى دليال على األ

 . اللعانن الفراش قائم وليس له نفيه إال بالنسبة للزوج املسافر أل القيافةو 
فتقدم البصمة الوراثية على القيافة لصدق نتائجها لكن لو كان وراثية مع البصمة الأما إذا تساوت القيافة 

العكس بأن تساوي خبريان يف البصمة الوراثية واختلف فيما بينهما ، يف هذه احلالة قال العلماء يقدم اخلبري 
اليت وبصفة عامة ميكن حصر احلاالت . األول على الثاين ألن نسب الطفل يثبت باألول فال يلتفت للثاين 

 : ميكن من خالهلا اللجوء على البصمة الوراثية رغم قيام الزوجية يف
ة والرتدد إن كانت املرأة حامال من ري زواج املطلقة أو األرملة قبل انقضاء عدهتا حيث تكون احل -1

 .زوجها السابق أم الالحق
ج أو ال؟ وهذا نسب الولد من املطلقة طالقا رجعيا أو بائنا أو متويف عنها زوجها هل ينسب للزو  -0

 .االختالف هل أتت به يف أقصى أو أدىن مدة احلمل 
 .نسب الوطء بشبهة -0
 .نسب الولد من النكاح الفاسد -3
على فراش زوجها رفضه هو حبالة الزوج املسافر الذي جيامع زوجته مث يسافر الولد  إذا ادعت املرأة -2

 ( 2).  أو ليس من صليبوال حيضر إال بعد مدة طويلة فيجدها قد ولدت فيقول هذا ليس ابين
 

 

 .019 – 018مرجع سابق ص   خليفة علي الكعيب/ د -1
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ليس منه فحينئذ   ل قد حدث قبل التزوج هبا وبالتايلاختالف الزوج مع زوجته وادعائه أن احلم -6
اليت ولدت ولدا فادعى الزوج أن يعرض األمر على البصمة الوراثية وكذلك بالنسبة لزوجته املطلقة 

ويلحق هبذه احلاالت حالة خضوع .ل قد جاء بغري املدة املعتربة شرعا ونفت الزوجة ذلك ماحل
الزوجة لعملية تلقيح اصطناعي ووقع خطأ يف اخلاليا اجلنسية ، فتلقح املرأة ِباليا رجل أجنيب أو 

 ( 1).لزوجةبويضة امرأة أجنبية وتغرس يف رحم اب ختصب خاليا زوجها
وال شك أن حتديد نسب املولود باستعمال البصمة الوراثية يف مثل هذه احلاالت جتعل النسب من األبوة 

 ( 2).وعدمها أمرا يكاد يكون متيقنا ال جدال فيه دون حاجة إىل نفي النسب بواسطة اللعان
 قة الزوجية جدال فقهيا حادا ولقد أثارت مسألة اللجوء إىل استعمال البصمة الوراثية أثناء قيام العالـ 

أن كل نسب قائم بالفراش ويقبل اللعان ال أثر : الدكتور خليفة علي الكعيب إىل القول فقد ذهب
للبصمة الوراثية فيه وهذا القول ينطبق على مجيع الزوجات واملطلقات واألزواج فمنهم العقيم ومنهم 

 .ل األنابيبالعنني ومنهم احملبوب واملسافر واملسجون وحىت أطفا
أنه مىت كان الفراش قائما  ثابتا ويقبل اللعان ، فإن البصمة الوراثية : وخلص بعد حتليل كل احلاالت

   (3). حكمها حكم القافة ال هتدر من قيمة الفراش
 

أما الدكتور سعد الدين مسعد هاليل فبعد أن أوضح أن الفقهاء يقصدون بالفراش الفراش احلقيقي الذي 
لولد ، لكن الذي دفعهم إىل إثبات الفراش احلقيقي عن طريق مظنته بقيام حالة الزوجية هو يكون منه ا

بعد أن جاءت البصمة : ولكن يقول.طبيعة تلك العالقة اخلاصة بني الزوجني القائمة على السرية واحلياء 
هدة لعملية اجلماع الوراثية باملشاهدة احلقيقية للصفات الوراثية القطعية ، دون ما كشف للعورة أو مشا

بني الزوجني ، ودون ما تشكك يف ذمم الشهود أو املقرين أو القافة ، ألن األمر يرجع إىل كشف إىل 
مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان، واليت تتطابق يف نصفها مع األم 

 ألدلة الظن ونرتك دليل القطع؟  احلقيقية ونصفها مع األب الطبيعي،فهل بعد ذلك جيوز أن نلتجئ
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 ن وسائل إثبات النسب يقول ليست أمورا تعبدية حىت نتحرج من تأخريها بعد ظهور نعمة اهلل تعاىلإ
بالبصمة الوراثية، ولن هنملها يف احلقيقة ألهنا حيلة املقل ، فإذا مل تتيسر اإلمكانات لتعميم البصمة الوراثية 

 ": املعروفة مستندا لتدعيم رأيه على قوله تعاىل(1).فليس أمامنا بد من االستمرار يف تلك الوسائل الشرعية
أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء سنريهم آياتنا في األفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 

 (2)"ة من لقاء ربهم إال أنه لكل شيء محيط بشهيد إال أنهم في مر 

 
دعوى إثبات مساع أما الدكتور حممد حممد أبو زيد ويف حبثه السابق اإلشارة إليه ويف تعليقه على نظام عدم   ـ

الولد للفراش وللعاهر ) رعي يف إثبات النسب األصل الش منانطالقا  املصري،النسب املقررة يف القانون 
وبتحليل مهين مقتدر لشرطي عدم التالقي ، ومديت احلمل املقررتني شرعا وقانونا توصل إىل أن .(الحجر

ومساع أدلتها يف إثبات احلق ؤدي إىل منع الزوجة من التقاضي ع الدعوى وفقا لتنظيمه القانوين ينظام عدم مسا 
 . النسب أو ثبوته دون أن يؤدي إىل نفي 

مفادها أن الزوج ليس  قاطعة يوضح أن نظام عدم مساع الدعوى عند إنكار النسب يقوم على قرينة وهذا 
يف رد حتايل واحلكمة من هذا النظام تكمن . هو األب استنادا إىل عدم التالقي أو إىل غيبته عنها مدة سنة 

ا يقول الدكتور حممد حممد أبو زيد أن هذا ساءت أخالقهن وفسدت ذممهن وهكذ الالئيبعض النسوة 
ل وهو حمق سأواستمرارا يف حتليله يت.النظام وفر محاية للزوج عن طريق منحه دفعا حيول به دون مساع الدعوى 

أال يمكن أن يرد التزوير واالحتيال من جانب الرجال فيجحدون أبناءهم وهم يعلمون تماما  "يف ذلك 
ذا التساؤل نابع من الواقع العملي الذي كثريا ما يتمكن الزوج زورا وهبتانا من وه".أنهم أباؤهم الحقيقيون

 .إثبات انتفاء التالقي بينه وبني زوجته ، وتفشل الزوجة يف إثبات حقيقة هذا االحتيال 
يؤدي هذا الوضع يف الواقع العملي إىل انتفاء ثبوت نسب املولود الذي أتت به الزوجة اليت عاشرها وهكذا 

وفشلت هي يف إثبات معاشرته هلا  فيضيع الولد  جها مث غاب عنها ألكثر من سنة ومتكن من إثبات غيبتهزو 
ته وتطويره بإجياد اولتخليص هذا النظام من سلبي.وتلصق التهمة بالزوجة  "خرقا لقاعدة إحياء الولد  "

عى عليه وذلك من خالل حتول الوسيلة اليت تسمح للزوجة بتقدمي الربهان على أن الولد ينسب للزوج املد
 . القرينة البسيطةإىل أسلوب  القرينة القاطعةأسلوب  إتباعاملشرع من 
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عها وهكذا ميكن للزوجة اليت أنكر نسب مولودها بسبب عدم التالقي أو الغيبة ألكثر من سنة أو لوض 
طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثية فإن . قبل حلول املدة الدنيا أو بعد انقضاء املدة القصوى ملولودها 

اهر ، ومن مث وجوب ثبوت نسب الولد من أبيه ظجاءت نتائجها مؤكدة ملزاعمها فيؤدي ذلك إىل سقوط ال
ام القرينة القاطعة إىل نظام القرينة وهذا التحول من نظ" قاعدة الولد للفراش  "األمر الذي يقوي ويدعم 

البسيطة يقتضي افرتاض عدم التالقي ومديت احلمل كقرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها بالدليل القاطع دون 
اخلوف من اهنيار نظام عدم مساع الدعوى املقرر ضد النسوة الالئي فسدت أخالقهن وذممهن ، ذلك أن عدم 

على غريه من أدلة غري قاطعة على نسب الولد للزوج املدعى عليه   التالقي أو مديت احلمل يكون مرجحا
فإن وهو ما يعين عدم دفع قرينة جميء الولد من غريه إال إذا كان بيد الزوجة دليال قاطعا كالبصمة الوراثية 

ال خوف على الزوج أن يلزمه النسب إذا أفادت نتائج  وجة إثبات عكس ما يدعيه الزوج فهنااستطاعت الز 
 . لبصمة الوراثية ذلك ا

ويقول أن التسليم بإجراء فحص الدم قياسا عليه حتاليل البصمة الوراثية يف هذا الصدد سيؤدي إىل منع 
وبناء على ذلك أقول أن جاز يل ذلك ، أن حتديد مكانة ،  (1)التحايل سواء من جهة الزوجة أو الزوج

عليها ، ال ميكن أن يكون موضوعيا إال إذا حتول املشرع  للبصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات الشرعية املتعارف
أن طرق إثبات النسب كلها من نظام القرائن القاطعة إىل نظام القرائن البسيطة ، خاصة وأن األمر مؤكد 

     .ال يستقيم مع الظن ثباتواإل ظنية
 .موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الثاني الفرع

 وهي تتمتع بقوة شرعية وقانونية وحجيتها متعدية النسب،طريق شرعي إلثبات  ـ والشهادة كما سبق بيانه
افة وال كبأن القضاء يف النسب هو قضاء على ال. على اجلميع ، وهذا ما أكدته حمكمة النقض املصريةثابتة 

ا كل ما معىن عام وهبذا املعىن يقصد هب معنيني،وكما سبق بيانه فإن للشهادة . (2)يقتصر فقط على أطرافه
 ( 3).ومعىن خاص وينحصر يف شهادة الشهود. بني احلق ويظهرهي
أيت بعد اإلقرار ، وتقدم الشهادة على البصمة الوراثية عند تو منزلة الشهادة بني طرق إثبات النسب  

 :التعارض لألسباب التالية
قوله كما يف ( صلى)النيب  ثبوت الشهادة يف القرآن والسنة واإلمجاع حبجتها والعمل عليها منذ عهد: أوال 

وال  "وقوله تعالى (5) "وأقيموا الشهادة هلل " وقوله تعالى (4) " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعالى
 (6) " تكتموا الشهادة
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ال ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة ِبجرد دليل علمي : ثانيا 
 . قد يشوبه اخلطأ والتالعبحديث 

كما قد يعرتي الشهادة الزور والكذب والنسيان وعدم التثبت فكذلك تقارير البصمة الوراثية قد تكون : ثالثا
مهزوزة ومزورة إذا جاءت ملصاحل شخصية ومطامع انتقامية وكان اهلدف منها التضليل وما يدري القاضي 

 . الف الشهادة الشرعية فإهنا تقام بعد القسم على كتاب اهللبصحتها ألهنا شهادة من غري قسم أو ميني ِب
كتاب بيف النهاية إىل تعطيل العمل لمي على أدلة الشرع ، سيؤدي ذلك أن القول بتقدمي كل دليل ع:رابعا

 .اهلل وإهدار سنة نبيه الكرمي صلى اهلل عليه و سلم
فقد .قدير و تقييم األدلة املقدمة لهسلطة يف تيبقى يف األخري القاضي هو سيد املوقف ملا له من   :خامسا

قلبه و تدعم الشهادة و قد يكون العكس يف ذلك ، لكن إليها ة يطمئن ينيستشف من البصمة الوراثية قر 
و مع ذلك فقد وضع العلماء .تعارض أدلة الشرع إذا كانت لوحدها دالبصمة الوراثية ال تقام هبا حجة عن

 :تدخل فيها البصمة الوراثية مع الشهادة و هذه احلاالت هي  املعاصرين بعض احلاالت اليت
و هي حالة التنازع على نسب اللقيط أو الولد ، و كان لكل واحد منهما بينة تعارض  :الحالة األولى      

فالذي  عليه علماء العصر هو أن البصمة الوراثية ال تستعمل يف حاالت ثبوت النسب بالبينة من  بينة اآلخر
رار و شهادة حبيث إذا ثبت بأي طريقة شرعية مقبولة فال ينبغي التشكيك فيها و بعبارة أخرى فإنه ال اإلق

و اتفقوا يف استعمال البصمة الوراثية ، األبوة الثابتة شرعا أو إبطاهلا جيوز استعمال البصمة الوراثية يف إثبات
ما أو هلما بينة لكنهما متفقان يف البينة ن فإن يف حالة تعارض البينني و املستحلفني للولد الذين ال بينة هل

أنه ينبغي اللجوء للبصمة : هذه احلالة هو البصمة الوراثية بل إن الدكتور علي القرة داغي بقول  الفاصل يف
 .الوراثية لقطع النزاع الدائر بني صاحيب البينني

شرع إذا اختذت االحتياطات مع نصوص ال اعماهلإو ذلك ألن البصمة الوراثية علم حديث ال يتعارض 
 .الشديدة يف إجراء اختباراهتا

يف حالة تعارض البينتني يف هذه احلالة جيب اللجوء إىل البصمة الوراثية لوضع حد للنزاع : الحالة الثانية 
 . الدائر بني صاحيب البينتني 

إليه من قبل بال نسب طفل عند آخر قد نسب ( أي شهود) إذا ادعى شخص عنده بينة : الحالة الثالثة
املعاصرين  توصل الدكتور خليفة علي الكعيب يف النهاية  هلذه احلاالت اليت قال هبا الفقهاء وبعد عرضه. بينة

أن البينة هي اسم : أن البصمة الوراثية ال تقدم على الشهادة ألهنا ال تنطبق عليها املقولة املشهورة اليت تقول 
 قضايا احلدود والقصاص ونسب الفراش املعلوم نظرا لوجود ما هو وذلك يفً. لكل ما يبين الحق ويظهره

أقوى منها كالفراش واإلقرار وأما نسب جمهول اهلوية فيمكن االستفادة منها وتدخل فيه تلك املقولة السابقة 
 (1). البصمة الوراثية بألنه ال سبيل ملعرفة نسب جمهول اهلوية إال 
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إذا تعارضت شهادة : أما الدكتورة أقورفة زبيدة وبناءا على قول فضيلة الدكتور املشرف حممد رأفت عثمان
رت عنه االختبارات الوراثية ، كما لو كان هناك تنازع بني اثنني على طفل كل منهما فالشهود مع ما اس

البصمة الوراثية  اختباراتألحد املتنازعني ، لكن يدعى أنه ابنه، وشهد شاهدان أو أكثر بأن هذا الطفل ابن 
ألي منهما وهذه احلالة هي من احلاالت اليت أوردها إبن  أثبتت أنه ليس ابنه وإمنا هو ابن آلخر، أو ليس

لت الدكتورة هل يتم يف هذه احلالة األخذ بنتائج البصمة الوراثية ،واستبعاد شهادة سأملعاصرين ، وتالفقهاء ا
 ؟ .استبعاد نتائج البصمة الوراثية والتعويل على شهادة الشهودالشهود أو 

وكانت إجابتها على هذا التساؤل بأنه إذا ما تعارضت نتائج البصمة الوراثية مع البينة فإنه يصح بناء 
احلكم على نتائجها اليت ال تقبل الكذب وال الرجوع فيها وذلك ألن الصفات الوراثية للشخص تبق 

الشهود الذين يشهدون ِبا يعلمون  وفاته بدال من بنائه على أقوال  إىلته من تاريخ والدته ثابتة طوال حيا
وقد يكون علمهم بالشيء غري صحيح فهي بذلك أقوى من الشهود العدول ألهنا تؤدي نفس الغرض 
واثبات صدق املدعى أو كذبه بصورة أوثق من الشهود ، وقياسا على عدم األخذ بشهادة شاهد أو 

م علماء الفلك أنه ال ميكن رؤية جز ر برؤية هالل رمضان أو غريه من أهلة األشهر القمرية ، إذا أكث
رحيا أيضا على قول األحناف والشافعي وأمحد بن م الشهود فيها الرؤية ، وختزعتلك الليلة اليت  يف اهلالل

د على املرأة وعلى الرجل الذي حنبل أنه إذا شهد أربعة بزنا امرأة وشهدوا آخرون ببكارهتا فإنه يسقط احل
 .(1)اهتمت به رغم اختالفهم على نصاب الشهادة 

 
كما أن احتمال التزوير واخلطأ ضئيل جدا يكاد يكون منعدم الوقوع نظرا للظروف املعملية اليت جتري 

تها فيها عمليات استخالص العينات وحتليلها ومقارنتها ونظرا أيضا للضوابط اليت يفرضها القانون حبجي
على من ميارس هذه املهنة وعلى املخابر اليت تتم فيها اخلربة كما أن دور اخلبري يقتصر على سحب 
العينات وإخضاعها لسلسلة من العمليات الكيميائية واليت ال يكون للبشر فيها إال دور املراقبة وحىت 

اسطة نظام آيل معد خصيصا قراءة النتائج اليت كانت تتم على يد اخلبري أصبحت اآلن تقرأ تلقائيا بو 
 . مر بإجراء خربة أخرى مضادة على يد خبري آخرلذلك وللقاضي إذا شك يف النتائج األ
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كما توصلت انه ميكن االستعانة بالبصمة الوراثية يف احلالة اليت ال يتوفر فيها إال شاهدا واحدا سواء كان 
مرأة إلثبات صحة انتساب طفل إىل رجل معني أو امرأة معينة أو نفيه عنهما خروجا من رجال أو ا

 .كبينة إلثبات النسب   ( 1)اخلالف الفقهي بني من يشرتط شاهدا واحدا ومن يشرتط شاهدين او أكثر
ل  أن هو أقوى من الشهادة اليت ال تب و خاصة وإن ما تكشفه نتائج اختبارات البصمة الوراثية هو يقيين

   .وليس الصدق املطلق  (2).تتجاوز الظن بالصدق 
 

 .موقف البصمة الوراثية من اإلقرار: الفرع الثالث 
من املعروف شرعا كما ذكر ابن القيم اجلوزية ، أن اإلقرار أو االستلحاق هو احد الطرق الشرعية إلثبات 

 (3).النسب بل هو اإلمجاع

يتخذ صورتان ، إقرار على نفس املقر ، و إقرار بنسب حممول  و من املعلوم أيضا أن اإلقرار بالنسب
   صدقه احلسيعلى الغري، و يشرتط يف النوع األول من اإلقرار أن يكون املقر به جمهول النسب  و أن 

و العقل و أن يصدقه املقر له ، و أن ال يكون فيه محل النسب على الغري كما يشرتط أن ال يكون املقر 
ن الزنا ال تثبت نسبا و أضاف األحناف شرطا آخر و هو أن اإلقرار بالبنوة يشرتط فيه به ابن زنا أل

 .(4)حياة الولد املقر به ألنه ال حاجة إلثبات النسب بعد الوفاة 
و أما بالنسبة للنوع الثاين من اإلقرار بشقيه اإلخوة والعمومة فيؤخذ فيه بالشروط املذكورة يف اإلقرار 

مع زيادة تصديق شرط املقر عليه بالنسب وهو األب يف اإلقرار باألخوة أو اجلد يف باألبوة واألمومة 
متوفيني فإن إقرار الشخص باألخ  ااإلقرار بالعمومة إذا كان هذان األصالن على قيد احلياة ، أما إذا كان

 ( 5).أو العم ال يسري إال على نفسه 

د الدكتور خليفة على الكعيب ثالث حاالت يتم فيها وملعرفة هل تقدم البصمة الوراثية على اإلقرار أور 
 :إثبات النسب باإلقرار ال جمال فيها للبصمة الوراثية هذه احلاالت هي

إذا أقر رجل بنسب جمهول النسب وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه يلتحق به : الحالة األولى 
العرض على القافة  احلالة ال جيوز لإلمجاع على ثبوت النسب ِبجرد االستلحاق مع اإلمكان ففي هذه

لعدم التنازع وكذلك البصمة الوراثية ألن كال الطرفني قد عرب عن إرادته وصادق عليها باإلقرار وإمنا يتم 
 .االحتكام للقافة يف حاالت التنازع وعدم االتفاق وعدم التوافق بني األطراف 
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ثبت به النسب ية وال إقرار بعض اإلخوة بإخوة النسب ال يكون حجة على باقي اإلخو : الحالة الثانية
القتصار آثاره على املقر يف خصوص نصيبه من املرياث ، ال يعتد بالبصمة الوراثية ألنه ال جمال للقافة 
فيها ، ألنه من الشروط املعتربة لإلقرار بالنسبة لإلقرار على الغري هو اتفاق مجيع الورثة على اإلقرار 

ن اإلقرار وإلغاء كل دور للبصمة الوراثية لعدم ثبوت بالنسب ، ومادام أن الشرط مل يتحقق لزم بطال
 . التنازع

إذا مت إحلاق جمهول النسب بأحد املدعني بناء على قول القافة مث أقام اآلخر بينة على أنه : الحالة الثالثة
ولده فإنه حيكم له به ويسقط قول القافة ألنه يدل على البينة فيسقط بوجودها ألهنا األصل كالتيمم مع 

 .املاء ، فكذلك البصمة الوراثية 
ففي مجيع هذه احلاالت الثالث ال جمال الجتهاد البصمة الوراثية وذلك لقوة وحجية : ىل القولإلينتهي 

فيها دور ون الزحيلي ساق حالة من احلاالت اليت يكغري أنه ذكر أن الدكتور وهبة .األدلة الشرعية
 : البصمة الوراثية مع اإلقرار وهي

    
املقر له بالنسب وليس عند املستلحق دليل يثبت به النسب ، ( المقر) أن ال يكذب املستلحق   -

ىل البصمة الوراثية ألن النسب م إمر ميكن االحتكاولكنه يقطع يقينا وجيزم أن هذا ابنه ، ففي هذا األ
وراثية حتل حمل الدليل حق للولد فينبغي على األب أن يثبته بأي دليل ونظرا النعدام الدليل فإن البصمة ال

ويشرتط يف هذه احلالة رضا املقر له بالنسب بإجراء البصمة الوراثية ألن اإلقرار حجة على املقر فال 
 ( 1).يتعداه إىل غريه

 
ض ت شروط اإلقرار بالنسب بنوعيه لدى فقهاء املالكية وبعدأما الدكتورة أقورفة زوبيدة فبعد أن أور  -

ارتأت أنه ويف كل مناذج اهلندية أشارت إىل مسألة الرجوع عن اإلقرار و  الشافعية ويف بعض األحكام
اإلقرار والعدول عنه وما تضبطه من شروط وقيود وحىت يعتد به تصلح البصمة الوراثية أن تلعب دورا 
أساسيا يف حسم اخلالف الفقهي ، فالقائلون باشرتاط البينة أو القرينة لصحة اإلقرار بالبنوة سواء كان 

در من جهة الرجل أو من جهة املرأة فإن البصمة الوراثية تقوم مقامها أي مقام البينة أو اإلقرار وحىت صا
 .بالنسبة لألحناف واحلنابلة الذين اكتفوا بتصديق ظاهر احلال باإلقرار فماذا لو أمكن إثبات باطن احلال
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يف األخوة ( تحميل النسب على الغير) هبت إىل تبين نفس الرأي بالنسبة للنوع الثاين من اإلقرار وذ
والعمومة وأبنائهم ومدى سريان االعرتاف بالنسب على األقارب أو قصوره على املقر إذ خضوع 

واء كانوا أصوال أو الشخص املقر واملقر له أو حىت األقارب املنكرين الذين ميسهم اإلقرار ِبركزهم املايل س
فروعا للفحص اجليين يتم استخراج اخلصائص الوراثية لنسب كل أفراد العائلة ، والتعرف على عالمات 
القرابة اليت جتمع بينهم وتؤكد احندارهم من نسل مشرتك أو متغاير متاما ، فإذا كانت نتائج التحاليل 

ار صحيح وتقوم هذه النتائج البيولوجية مقام متطابقة اخلصائص بني املقر واملقر له دل ذلك أن اإلقر 
احلجة اليت تفتقر إليها هذا النوع من اإلقرار ، وإن تعارضت النتائج مع اإلقرار أيا كان نوعه فإن نتيجة 
البصمة الوراثية هي اليت تقدم ، ألن اإلقرار دليل ظين بثبوت النسب واخلطأ والكذب وهوى النفس  

بشروطها الشرعية تنتفي عنها كل هذه الشبهة إذا أجريت  الوراثية اليت ِبالف البصمة.كدليل الشهادة
 (1). واملهنية

الدين مسعد هاليل ويف معرض حديثه عن موقف البصمة الوراثية من تنسيب جمهول  أما الدكتور سعد
النسب فبعد أن أكد أن جمهول النسب باليقني ليس معدوم النسب ذكر أن الفقهاء ال يريدون تنسيبه 
إال حبق عن طريق االستيثاق من صلة الوالدية ولكنهم أي الفقهاء يف نفس الوقت يريدون تنسيبه وإحلاقه 
بأهله للقيام برتبيته واإلنفاق عليه ، لذلك تساهل مجهور الفقهاء يف تنسيب جمهول النسب لكل من 

 القول أنه جاءت يدعيه دون اشرتاط إثبات الفراش ويكتفي باشرتاط اإلمكان العقلي ، لينتهي إىل
البصمة الوراثية اليت حتدد الصفات الوراثية لإلنسان وهبا ميكن معرفة صدق املدعني من كذهبم ، كما أنه 

 . ميكن البحث عن  أهل جمهول النسب بإجراء البصمة على املشتبه فيهم
دعاء ق اإلف من جمهويل النسب يف كشف صدوهبذا تنحصر فائدة البصمة الوراثية على هذا الصن

    حاجة إىل االحتكام إىل الطريقة البدائية  ما له من املشتبه فيهم دونهواالستلحاق ويف البحث عن أ
                    .(2)من اهلل علينا بنور العلم اليت مل يكن الناس يعرفون سواها بعد أن( القيافة) 

لى البصمة الوراثية إذا توافرت مجيع وأخريا أقول أن الفقهاء املعاصرون جيمعون على تقدمي اإلقرار ع
الشروط املعتربة له سواء بالنسبة للمقر أو املقر له أو املقر به وال تظهر احلاجة إىل البصمة الوراثية إال عند 

      (3).التنازع
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 : القيافة والقرعةمن البصمة الوراثية  موقف :الفرع الرابع
قال الدكتور حسين حممود عبد الدامي يف مؤلفه البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف اإلثبات يف معرض حديثه 

رعة غري معمول هبا يف الوقت احلاضر وذلك بسبب عن القيافة، إن هذا الدليل مل يعد له وجود اآلن وقال الق
 ( 1). التقدم العلمي يف جمال حتليل الدم والبصمة الوراثية

بعض األثر العملي وجانب من الصواب يف ( والقافة القرعة) وقالت الدكتورة أقورفة زوبيدة وإن كان هلما 
بيولوجي سيدفعنا ال حمالة إىل جتاوزمها ملا سبب التقدم البظروف معينة باعتبارها من أدوات ذلك العصر فإنه و 

 ( 2).كد منهماو هو أقوى وواضح وأ
ويقول الدكتور خليفة علي الكعيب بأن كل موضع فيه قافة أو قرعة فالبصمة الوراثية فيه أوىل ، ألن يف عصرنا 

 ( 3).احلاضر ال يعقل ألحد ذي لب وبصرية أن يلجأ للقرعة أو القيافة مع وجود البصمة الوراثية
أن حتل بديال  وقال العامل الدكتور حممد األشقر وحيث أن البصمة الوراثية قدمت على القافة فمن باب أوىل

 .عن القرعة
تقدم على القافة يف إثبات النسب وذلك لقوة داللتها العلمية الوراثية  وقد اتفق العلماء املعاصرون أن البصمة

 . حيتمل معها الوقوع يف اخلطأغري املبينة على التخمني وطريقة صحيحة ال
ملعرفة صاحب احلق ورد احلقوق إىل  اتولكون القرعة ال يلجأ إليها إال عند تزاحم احلقوق وتعارض البين

أصحاهبا ، لكن يف عصرنا احلاضر لو طبقنا هذا الكالم على البصمة الوراثية للمسنا أثر ذلك جليا يف 
وتكافؤها يف النسب هي أيضا عالقة وثيقة ال تقبل  ية وتعارضدعاوي النسب فالعالقة بني البصمة الوراث

التجزئة ، ألن البصمة الوراثية قد حتل حمل القرعة وبالتايل ينجلي غموض واقعة النسب املطلوب التحقق 
وهبذا أكون قد وصلت إىل هناية األدلة الشرعية لثبوت النسب بدءا من الفراش واإلقرار والبينة ( 4). منها

 : فيها إىل األمور التالية توالقرعة وخلص والقافة
أن أحكام النسب مبنية على اجتهادات يف حتقيق مناط احلكم ، وأن ما دون يف كتب الفقه يظهر فيه  -

اجلانب الشخصي أكثر من اجلانب املوضوعي ، وهذا خالفا ملا يظنه البعض أن أحكام إثبات النسب 
 : إن مسائل إثبات النسب على قسمني ونفيه مفصول فيها بصريح النصوص وهلذا ف

 .قسم تقرر يقينا عند علماء الشريعة وهذا بال شك ال دخل للبصمة الوراثية فيه 
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أما القسم املختلف فيه بني الفقهاء والذي يعود معظمه إىل االستحسان أو إىل حتقيق املناط فإن اعتماد  
البصمة الوراثية فيه يقضي على الظن والظاهر ويتحقق اليقني الذي يشكل جانبا من احلقيقة القضائية اليت 

. الة األشخاص حبن األمر يتعلق بأحكام النسب اليت تتعلق بالنظام العام ، لتعلقها ينشدها اجملتمع خاصة وأ
 .ية الظن من تلك األدلةكون النتائج اليت تقدمها اختبارات البصمة الوراثية أوىل باالعتماد والقبول تف

ن نظام القرائن لكون أحكام النسب ترتبط ارتباطا وثيقا باملعطيات العلمية فإن حتول املشرع الوضعي م -
 .ساهم يف حتقيق اليقني املنشود واحلفاظ على حكمة التشريع سيالقاطعة إىل نظام القرائن البسيطة 

إن البصمة الوراثية تعترب قرينة قوية تصلح نتائجها لالستدالل يف كثري من مواضيع اخلالف الفقهي  -
 .اإلقرار هناية بالقيافة والقرعة حول طرق إثبات النسب الشرعي ابتداء من الزوجية إىل البينة و 

 . يف مواضيع تنازع األدلة أو كقرينة تدعم دليال على آخر حفتصح أن تكون كمرج -
وكذلك إذا كانت إحدى أدلة ثبوت النسب كالزوجية أو البينة أو اإلقرار قد تطرق إليها ما يردها أو  -

 .سبل أو بطالهناهذه ال تأنس بالبصمة الوراثية لتأكيد صحةسفيبضعف حجيتها 
كما تصلح يف مواطن أخرى أو تكون طريقا قائما بذاته يعتمد عليها وذلك حني انعدام دليل يثبت 

 .النسب أو ينفيه فتكون هي الفاصل يف املسألة 
وتقدم نتائجها على دليلي القافة والقرعة يف كل األحوال هبذا أكون قد ختمت احلديث عن موقف  -

لة الشرع من فراش وإقرار وبينة وقافة وقرعة بقي يل بعد ذلك االطالع على آراء البصمة الوراثية من أد
 . القادم  طلبعلماء العصر اجتاه منزلة البصمة الوراثية من هذه األدلة الشرعية هذا ما سأحبثه يف امل
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 مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب: الثاني طلبالم
أحدمها : املعاصرون يف حتديد مرتبة البصمة الوراثية بني طرق إثبات النسب الشرعية إىل فريقنيانقسم الفقهاء 

 . جيعل أعلى مراتبها أن تأيت بعد اإلقرار وثانيهما جيعلها طريقا تكميليا للطرق املثبتة للنسب
غلب الفقهاء املعاصرين وميثل هذا الرأي أ ،مذهب القائلين بتقديم األدلة الشرعية التقليدية: األول فرعال 
ويرون أن البصمة الوراثية تقع منزلتها بني مثبتات األبوة يف املنزلة بعد املراتب اليت اتفق الفقهاء على العمل ( 1)

التايل ال يعمل هبا إال عند عدم وجود الفراش أو البينة أو اإلقرار فإن وجد شيء من الوسائل املتقدمة وبهبا ، 
الء الفقهاء يف هؤ  لواستد( 2) ا، بل ال ينظر إليها مع وجوده اال تقوى على معارضتهفإن البصمة الوراثية 

 : تدعيم وجهة نظرهم على احلجج التالية
األمة منذ عهد الصحابة إىل يومنا هذا على األخذ عليه أن األدلة الشرعية املثبتة للنسب هي ما أمجعت  -
واستخدامها بإطالقها  طال للنصوص وخمالفة إلمجاع األمةشكل إبي البصمة الوراثية عليها والقول بتقدمي( 3)هبا

فالشهادة عند مجهور ( 4)يؤدي إىل مزامحتها لوسائل منصوص عليها شرعا ويف هذا مصادمة للنصوص أيضا 
العلماء ليست قوال يف اإلثبات لفقيه وإمنا هي إحدى وسائل اإلثبات واحلجج القضائية املظهرة للحق قام 

 .ها واالعتداء هبا نصوص القرآن والسنة واإلمجاع على اعتبار 
أن تتقدم عليها البصمة الوراثية اليت ال تزال حىت اآلن يف طور التجربة واالختبار واليت يعرتف  وغفكيف يس 

اخلطأ من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليل ، وفضال عن ذلك فإن الشارع ميتد إليها اخلرباء باحتمال أن 
ىل إثبات النسب بأدىن األسباب فال ينفيه إال بأقوى األسباب وهو اللعان ، لذلك فإن القول إ فيتشو 

بتقدمي البصمة الوراثية على طرق النسب الشرعية يؤدي إىل هدم أمر جممع عليه بني العلماء يف كافة العصور 
ن تأخذ حكمها وتنزل منزلتها د جواز البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة فغاية األمر أاوعم، واألزمان

وتقدمي البصمة الوراثية على الطرق التقليدية وجعلها مانعة من قبوهلا هو رأي ُيالف ما استنبطه العلماء من 
  ( 5). أصول الشرع فال يلتفت إليه

 
 
 
 
 
   وهو ما أسفرت عنه احللقة  السبيلالدين القرادعي و عمر حممد علي حمي . ناصر عبد اهلل امليمان و د. وهبة الزحيلي ، د. حممد سليمان األشقر ود/ منهم  د - 1

  اليت اتفق  31/0333 09و  08: النقاشية لندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية إلثبات البنوة املنعقدة بدولة الكويت يومي األربعاء واخلميس املوافق لـ        
 . على الشهادة أو االقرار تقدماثية ترقى إىل دليل القيافة وال فيها أغلب احلضور على أن البصمة الور        

 . 612ص .  بد اهلل امليمان البحث السابق اإلشارة إليه ناصر ع. د - 0
 .161ص . مرجع سابق . سه ركول مصطفى أمحد  - 0
 .003مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة/ د -3
 .012ـ  013خليفة علي الكعيب  مرجع سابق ص / د -2



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

 . مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الثاني لفرعا
أن البصمة الوراثية تقدم على مجيع األدلة ، ( 1)يرى أصحاب هذا الرأي وهم قلة من أهل العلم املعاصرين  

يست دليال مستقال بذاهتا تتقدم ل وهي بذلك  ،(2)التقليدية ِبا فيها الفراش والشهادة واإلقرار والقيافة وغريها
على تلك األدلة الشرعية، وإمنا هي ِبثابة شرط حسي لصحة األخذ بتلك األدلة من جهة  ومن جهة أخرى 
تعد مانعا شرعيا يف قبول تلك األدلة الظنية إذا ما تعارضت معها فهي تدعم داللة تلك الوسائل الظنية 

 ( 3)رينة قاطعة تصاحب الدليل الشرعي وليست دليال مستقال بذاهتا وترفعها إىل مقام اليقني على أساس أهنا ق
يد فإذ كلها ال ت. ير وجهة نظرهم ، أن األدلة التقليدية مبنية على الظن الغالب رب واعتمد هؤالء العلماء يف ت

ش القطع بوقوع اجلماع الذي يكون سببا للحمل ، فال الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك ، وال قيام الفرا
ذلك ، وال اإلقرار الذي قد يكون إقرارا على خالف احلقيقة والواقع، فهي إذن على مفضي وجوبا باحلصول 

واليت تعتمد  "بالشاهد الصامت "أدلة يتطرق إليها اخلطأ والنسيان والتزوير ِبالف األدلة املادية واليت تسمى 
هلا اجلزم بإثبات أو نفي البنوة ألهنا تعتمد على على قواعد علمية نافية، فتقنية البصمة الوراثية ميكن من خال

العلم واحلس وتقوم على التسجيل الذي ال يقبل العود و اإلنكار ِبالف األدلة التقليدية اليت تعتمد على 
 ( 4).الظن وتتأثر بالعواطف

فراش الدكتور سعد الدين مسعد هاليل أن حمل النزاع يتمخض يف طريق إثبات ال :ويف نفس السياق قال
 تهاحلقيقي الذي يكون منه الولد والذي محل الفقهاء إىل التوجه إىل إثبات الفراش احلقيقي عن طريق مظن

بقيام حالة الزوجية هو طبيعة تلك العالقة اخلاصة بني الزوجني القائمة على السرية واحلياء وعند العجز عن 
 مثل هذا يف ز أقرب إىل تلك احلقيقة وأقرب جمازالوصول إىل أصل احلقيقة فإنه من الطبيعي أن تنتقل إىل جما

ذهب إىل ذلك احلنفية أو بالدخول كما ذهب اجلمهور ، فإن هذه  هو قيام حالة الزوجية بالعقد كما احلال
 . احلالة جتيز عقال وشرعا اتصال الزوجني ومعاشرهتما

هلذا أطلق الفقهاء على هذه احلالة فاعترب الفقهاء هذه املظنة قائمة مقام الشهادة على اجلماع أو الوطء و 
ولكنهم يف   دليال للنسب( الفراش) وكأهنم جعلوا مظنة الفراش فراشا وشاع هذا االصطالح  "شدليل الفرا"

احلقيقة يقصدون مظنة الفراش وليس الفراش وواصل حديثه إلماطة اللثام عن هذا الغموض قائال وجاءت 
لصفات الوراثية القطعية دون ما كشف للعورة أو مشاهدة لعملية اجلماع البصمة الوراثية باملشاهدة احلقيقية ل

بني الزوجني ودون ما تشكك يف ذمم الشهود أو املقرين أو القافة ألن األمر يرجع إىل كشف إىل مطبوع 
 مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان واليت تتطابق يف نصفها مع األم احلقيقية ونصفها

 .اآلخر مع األب الطبيعي
 
 .001أقورفة زبيدة مرجع سابق ص / ة.د/ 1
  113سه ركول مصطفى أمحد مرجع سابق  ص / 0
 ة أقورفة زبيدة نفس املرجع .د/ 0
  010ـ  010خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص / د/ 3
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إن وسائل إثبات النسب  :رتك دليل القطع؟ وختم رأيه قائال نلتجأ ألدلة الظن و نفهل بعد ذلك جيوز أن 
تحرج من تأخريها بعد ظهور نعمة اهلل تعاىل بالبصمة الوراثية وال هنملها يف احلقيقة نليست أمورا تعبدية حىت 

ألهنا حيلة املقل ، فإذا مل تتيسر اإلمكانات لتعميم استعمال البصمة الوراثية فليس أمامنا بد من االستمرار 
 ( 1)فة يف تلك الوسائل الشرعية املعرو 

 الرأي المختار : الثالث الفرع 
ألن األدلة الشرعية مبنية على الظن الغالب  و الواضح يف اعتقادنا أن الرأي الثاين هو األقرب إىل الصحة

اخلطأ فيها نادر و مستبعد و هي  متناهية و وية الداللة يف أصلها و هلا دقة  بينما البصمة الوراثية وسيلة قطع
و إن كانت تلتقي مع القيافة يف عدة  على كل األدلة الشرعية التقليدية فهي (  الوراثية أي البصمة)تتفوق 

جوانب كاشرتاكهما يف اعتماد الشبه بني اآلباء و األبناء فإن القيافة تتوخى الشبه الظاهر ، الذي كثريا ما 
(   D.N.A) مض النوويأي النمط  الوراثي  للحا)ُيطأ فإن البصمة الوراثية تعتمد على الشبه الباطن 

لذلك فإن البصمة الوراثية تتفوق على القيافة لدقة نتائجها ، كما أهنا تتفوق على الشهادة اليت تبىن على 
و الكذب وارد جدا وهكذا احلال مع  الظن الغالب و يكفي فيها االستفاضة و الشهرة و احتمال اخلطأ

ظن الغالب و عند مقارنة نتائجها بنتائج البصمة الوراثية سائر أدلة اإلثبات ألهنا كلها وسائل مبنية على ال
و إذا كان هناك خطأ يف نتائجها فهو يرجع إىل اجلهد  ،نتائج هذه األخرية دقيقة و العقل يصدقها   جند

كما أن استخدام البصمة الوراثية يف إثبات  (2)البشري و الذي ميكن جتنبه بأخذ احليطة و احلذر عند إجرائها
املتوقعة يف استخدام األدلة التقليدية و قد عرب  املفاسدفي تنتو  تحقق معه املصاحل الشرعية املعتربة تالنسب 

وجاءت البصمة الوراثية باملشاهدة احلقيقية للصفات الوراثية : عن ذلك الدكتور سعد الدين مسعد هاليل 
و دون ما تشكك يف ذمم الشهود أو القطعية دون ما كشف  للعورة  أو مشاهدة لعملية اجلماع بني الزوجني 

كشف مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية املقرين أو القافة  ألن األمر يرجع اىل  
نصفها مع األم احلقيقية ونصفها اآلخر مع األب الطبيعي فهل بعد ذلك جيوز أن  لإلنسان و اليت تتطابق يف

      ( 3)رتك دليل القطع ننلتجئ ألدلة الظن و 
  
 
 

 ـ   
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ألهنا تقيم  قهاء السلف العتمدوهاإن البصمة الوراثية لو كانت معروفة لدى ف : و هلذا قال البعض
ألن دليل إثبات  :احلجة على صدق املدعي  و يف نفس السياق قال الدكتور سفيان بن عمر بورقعة

النسب إذا كان صحيحا فيجب أن ال يعارض دليل البصمة الوراثية ألن الشرع يقيين ، و ال ميكن أن 
   خطأه  البنيلنا أن نأخذ بالظن  أه فكيفثبت بالبصمة الوراثية خط يعارض اليقني اليقني و إذا

 .  (1)فالبصمة الوراثية ما هي إال وسيلة للتحقق من دليل صحة اإلثبات 
صحيحا يتفق مع  و سبق أنه و حىت تتأكد هذه املكانة املرموقة للبصمة الوراثية يتعني تأطريها تأطريا

 .القواعد الشرعية و املعطيات العلمية
 

 صمة الوراثية واللعانالب: الثالثالمطلب 
اإلقرار أو  أوأنه إذا ثبت النسب بإحدى طرق اإلثبات الشرعية املتفق عليها وهي الفراش  علوممن امل  

 ( 2).البينة أو السماع فان الشارع احلكيم قد حصر نفي النسب يف طريق واحد وهو اللعان
عمل يف نفي النسب بصفة ية ، أصبحت تستالوراثية كقرينة قو  ومن املعلوم أيضا أن البصمة

إعماال ملبدأ أصيل يف الشريعة اإلسالمية هو األخذ  (3) يقنيولكون اللعان يقوم على الشك ال ال.قاطعة
انعدام أهلية اإلجناب أو قاعدة ) عارضه يبالظاهر والذي يبطل العمل به كلما وجد ما هو أقوى منه أو 

تفيد اليقني والقطع يف إثبات النسب ونفيه ، لذلك فإذا  بينما البصمة الوراثية (4)....( أقل مدة للحمل 
شك الزوج يف نسب ولده وال دليل لديه على زنا زوجته ، فهل جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف 
نفيه للولد دون اللجوء إىل اللعان ؟ وإذا تعارضت أقوال الزوج مع نتائج التحليل وطالب بإجراء اللعان 

ء العصر وبشأن هذا األشكال انقسم علما. ؟ أم يستغين عنه بالبصمة الوراثية فهل جياب لطلبه 
 : هم من الباحثني واملفكرين إىل فريقنييدوجمته

 
 
 
 
 
 
 

  009مرجع سابق ص  .بورقعة  سفيان   - 1    
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 : مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان: األولالفرع 
أن الولد ليس  يرى أنصار هذا الرأي أن البصمة الوراثية حتل حمل اللعان ألن نتائجها يقينية إذا ثبتت    

بالبصمة الوراثية دون اللعان ألن اللعان هو االستثناء وليس القاعدة ، وهو رأي   نهمن الزوج فينتفي م
إذا ثبت يقينا  ":هاليل الذي قال مسعد  خ حممد املختار السالمي ، والدكتور سعد الدين الشي

 (1)؟ً  ."بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجراء اللعان

وهبذا يظهر أن أثر البصمة الوراثية ينحصر يف انه دليل مع الزوج أوضده ، فإن كان معه فال وجه للعان 
ال من أجل املرأة أن تدفع عنها حد الزنا وإن كان ضده وتبني أن الولد منه وجب عليه حد القذف إال إ

على قول من يرى أن احد القذف حق للمرأة وهبا أن تسقطه أو أن يكون اللعان من أجل هتمتها بالزنا 
ثية وأثبتت نسب إذا جاءت البصمة الورا " :وليس من أجل نفي الولد وأما الدكتور نصر فريد فقال

الطفل إلى الزوج فإن نسب الطفل ال يبقى عنه حتى ولو العن ،ألن الشارع يتشوف إلى إثبات 
كون باعث الزوج من اللعان هو الكيد يالنسب وأن نتائج البصمة الوراثية يقينية ودقيقة فقد 

   (2)." لزوجتهً 
ية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية يف نفي أما الدكتور أوان عبد اهلل الفيضي يف مؤلفه املوسوم باحلج -

النسب ويف معرض حديثه عن نفي النسب بالبصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي فإنه 
خلص بعد استعراضه آلراء فقهاء الشريعة اإلسالمية يف التشريعات الوضعية فإنه خلص من أن مسألة 

 : لتمييز فيها بني حالتنينفي النسب بالبصمة الوراثية جيب ا
نفي النسب مع القذف بالزنا ففي هذه احلالة ال يقر فقهاء الشريعة اإلسالمية نفي النسب إال باللعان  -

 .وهذا يعين تقدمي اللعان على البصمة الوراثية 
فقهاء يف ويف الصورة الثانية رجح مذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على اللعان بعد عرضه آلراء ال -

هذا املوضوع وواصل قائال أنه ومن خالل دراسته للقوانني الوضعية لعدد من الدول الحظ أن هذه 
 (3). القوانني ال تفرق يف مسألة نفي النسب بني النفي املصحوب بالقذف بالزنا أو بدونه

 
 
 
 
  .  330خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص . د -1 
  .000بق ص مرجع سا. اقو رفه زبيدة . د -0
     . 039 – 189لالطالع أكثر على موضوع نفي النسب بالبصمة الوراثية راجع مؤلف أوان عبد اهلل الفيضي السابق اإلشارة إليه   ص  -0
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و قال الدكتوران مازن امساعيل  و أمحد أمحد دياب شويدح يف هذا املوضوع فإننا ال نرى   جتاوز احلقائق 
        نفي النسب ألن ذلك هو ِبثابة دفن الرأس يف الرتاب ، و لكن الواقع الثابت العلمية القاطعة يف 

و الشريعة اإلسالمية تأىب تسفيه العقول تأىب  جتاوز هذه احلقائق ، وانتهيا إىل القول بأنه مىت أظهرت 
ن يف عرضها احلقائق العلمية عدم انتساب الولد للزوج فانه ينفى عنه دون حاجة لقذف الزوجة أو الطع

 :مما جيعله يف دائرة اللعان أو احلد و اشرتطا لذلك 
 .أن تكون احلقائق العلمية قاطعة .1
 و أن يفصل يف األمر الثقة العدل .0
الطمأنينة و الثقة  حىت حتصلأن يرجع إىل أكثر من جهة خمتصة للوقوف على حقيقة األمر  .0

 (1).املختصنيبقول 
أيه يف املرأة احلامل املقرة بالزنا أو بالشهادة مث وضعت  إذا جاءت كما قال الدكتور علي القرة داغي يف ر 

النتيجة أن الولد ليس من الزوج فينفي نسب الولد دون احلاجة إىل اللعان لثبوت الزىن الذي هو مظنة كبرية  
كون احلمل ليس من الزوج و النص املوجب للعان هو عدم وجود أربعة شهداء أو اإلقرار فإذا حتقق ذلك 

إىل البصمة الوراثية جائز إذا   األحتكامو ذهب الدكتور القرضاوي إىل القول أن   (2).انتفت حاجة اللعان 
كان بطلب من الزوجة دون الزوج حىت تتمكن من درء التهمة عن نفسها و حتفظ حقها و ليس يف ذلك 

 (3).اعتداء على حق شخص آخر 
الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم  و:" بقوله تعالى و استدل القائلون هبذا الرأي 

كان من   إنفشهادة احدهم أربع شهادات باهلل ، أنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة اهلل عليه 
 (4)" .الكاذبين 

فدلت هذه اآلية أن الزوج ، يلجا للعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له ِبا رمى به زوجته من أن احلمل 
 نه ، و بعد التقدم العلمي يف هذا امليدان مل يبق الزوج وحيدا ، بل أصبح له شاهد ليس م

و الشاهد هنا يقصد به البصمة الوراثية ، و هي بينة قوية تؤيد قول الزوج ، فلم يبقى هناك موجب للعان 
 (5).أصال الختالل الشرط يف اآلية 

 

 

 
 .01 03ص .مرجع سابق.حمازن امساعيل هنية و الدكتور امحد دياب  شويد /د -1
 .03.ص حبث مشار اليه علي القرة داغي ، البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي ،.د  -0
 .0330الكويت دار القلم    0فتاوى معاصرة ط 1982يوسف القرضاوي احلالل و احلرام ، الدار البيضاء، املعرفة   -0
 .36ور األية نسورة ال -3
يرجى االطالع على .....ليت وجهت لالستدالل باآلية الكرمية ، و الذين يرمون أزواجهم و مل يكن هلم شهداء  إال أنفسهم لإلطالع أكثر على االعرتاضات ا  -2

عبد الرمحن أمحد .و مرجع د 813-838 مرجع سابق  حممود عبد الدامي حسين.و مرجع د 331 332.، مرجع سابق ص خليفة على الكعيب.مراجع كل من د
 .138-131.بق ، صالرفاعي ، مرجع سا
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 :و اعرتض على هذا االستدالل باآلية الكرمية بعدة اعرتاضات منها 
 .لكان هلذا الرأي وجه من الصواب( بينة)الوارد يف اآلية لو جاء بدله كلمة ( لشهداءا)لفظ  -
 .ةالشهادة يف اآلية الكرمية هي شهادة و البصمة الوراثية ال يلجأ إليها ألهنا مل تكن شهادة سابق -
البصمة الوراثية ال ترقى إىل هذه الشهادة اليت أوجبها الشارع شهادة أربع شهود فال جيوز أن تعترب البصمة -

الوراثية يف قوة الشهادة يف إثبات الزنا و ما يستلزمه من نفي الولد ، ألن الشهادة يف الواقع البد أن تكون 
نفسها بدليل أنه لو ختلى واحد من األربعة حد صرحية كاملة يف مشاهدة أثر ذلك و يف مشاهدة الواقعة 

 .الثالثة و بطلت الشهادة ، و عليه ال جيوز أن تعترب البصمة الوراثية يف قوة الشهادة 
يف هذا الرأي مصادمة للنصوص الشرعية ، و اجلرأة على إلغائها و عدم اعتبارها و هذا ال جيوز ، فكيف  -

و ما كان لمؤمن و ال :"و اهلل تعالى يقول  (1) طبية مظنونة جيوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات
 (2)"مؤمنة إذا قضى اهلل و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

 . مذهب القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية :  الفرع الثاني
 يرونو به إللغاء حكم اللعان  يرى أصحاب هذا الرأي أن البصمة الوراثية ال ترقى إىل أن تكون دليال يعتد

هو املعول عليه يف احلكم بنفي النسب و يقتصر دور البصمة الوراثية على التقليل من اللجوء إىل  اللعان أن
و هذا ألنه حسب هذا الرأي فان النسب الشرعي الثابت بالفراش ال ينتفي إال باللعان و عليه ال (3) اللعان

، و يشكل هذا الرأي توجه عام لدى الفقهاء املعاصرين منهم (4) اللعان جيوز تقدمي البصمة الوراثية على
ناصر /حممد السبيل و د/حممد األشقر و د/عبد الستار فتح اهلل سعيد و د/علي حمي الدين القرة داغي و د/د

قه و الشيخ عبد اهلل املنبع و عليه قرار جممع الف يسعد العنز /وهبة الزحيلي و د/امليمان و دعبد اهلل 
ال جيوز شرعا االعتماد على البصمة : و الذي جاء فيه (5) اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ِبكة املكرمة 

 :و استدل هؤالء جبملة من األدلة منها( 6) الوراثية يف نفي النسب و ال جيوز تقدميها على اللعان  
       دية يف إقامته فال جيوز إلغاؤه اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب و السنة و اإلمجاع و له صفة تعب -

 (7) .و إحالل غريه حمله أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة و الصحة يف نظر املختصني هبا

 
 
 .123.اشرف عبد الرزاق ويج ، مرجع سابق ص.د-1
 .03 اآلية األحزابسورة -0 
 .89.صالرسالة السابقة بكاي أمساء ، . أ -0 
 199.مود عبد الدامي ، مرجع سابق ، صحم حسين / د -3
فلو فتح : حمي الدين القرة داغي  ىحيث يقول مثال الدكتور عل121الدكتور اشرف عبد الرزاق ويج ، السابق  اإلشارة إليه ص  مرجعيف  وردت أراء الفقهاء املعاصرين - 2

ا دون اللجوء إىل اللعان ألدى ذلك إىل حاالت خطرية من حيث استسهال هذا وهو االعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و االكتفاء هب–هذا الباب 
أي تساهل فيه اللجوء و التساهل يف نفي النسب الذي يعترب احلفاظ عليه من الضروريات و بالتايل إىل فوضى و اضطراب يف هذا األمر اخلطري الذي يرتتب 

 .ه الوسيلة و الذريعة املؤدية إىل ذلكمفاسد عظيمة و لذلك البد من سد هذا الباب ، ومنع هذ
 .0330انظر القرار السابع من قرارات للمجمع الفقهي الصادر يف دورته السادسة عشر املنعقدة ِبكة املكرمة يف عام  -6

 .90اإلشارة إليها ص ة بكاي أمساء الرسالة السابق .أ -1              
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فيه إهدار لقوة األدلة و تدرجها لذلك فان النسب الثابت القول بإحالل البصمة الوراثية حمل اللعان  -
 (1. )بالفراش ال ميكن نفيه إال بدليل أقوى من الفراش و هو اللعان

و قد أهدر  سة على القافة فتأخذ حكمها و القافة كما هو معروف تعتمد على الشبه البصمة الوراثية مقي
" أمية حينما قال بعد االنتهاء من إجراء إميان املالعنة الشبه مقابل اللعان يف واقعة هالل بن ( ص)النيب 

ه  ني فهو شريك بن مسحاء ، فجاءت بني حدجل الساقلليعينني ساب  األأبصروها فان جاءت به أكحل ال
فدل ذلك على عدم االعتداد بالشبه " لوال مضى من كتاب اهلل لكان يل و هلا شأن(:ص)كذلك فقال النيب 

العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب أو نافية له على األدلة العلمية اليت   إذا عارض اللعان حيث 
 (2) .تتعارض معها مهما كانت قوهتا ألن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرينة مهما بلغت درجة قوهتا

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن نفي النسب باللعان و تقدميه على الوسائل العلمية  -
يضمن السرت الثابت للمرأة ألنه إذا حدث وقوع اللعان بينها و بني زوجها فانه ال  املعاصرة

صلى )يعرف الكاذب فيهما، و هذا ما جاء على لسان زوجة هالل بن أمية اليت العن النيب 
مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخلامسة أوقفوها " بينها و بني زوجها ( اهلل عليه و سلم
قال ابن عباس ،فتلكأت و نكصت حىت ظننا أهنا ترجع مث قالت ، ال أفضح وقالوا أهنا موجبة 

ضي إىل فبينما االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب ي" ت مضقومي سائر اليوم ف
 (3) .و هذا منايف ملقصد الشرع ، و ما ناقض مقصد الشرع ال جيوز األخذ به إهدار هذا السرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .90.مساء ، الرسالة السابق اإلشارة إليها،صبكاي أ/  ة .أ -1
 . 003.أقورفة زبيدة ، مرجع سابق ،ص -0
 11-16.ح  ، البحث  السالف اإلشارة إليه، صالشويالدكتوران مازن امساعيل هنية و امحد دياب  -0
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 : الترجيح: الفرع الثالث
 : ية اللعان يف نفي النسب وذلك كمايليوالذي يرتجح لدي أنه ال جيوز أن تساوي البصمة الوراث       

 .أنه يؤدي إىل إمهال العمل حبكم ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع   -
أنه يساوي طريقا لنفي النسب ثابتة باألدلة املذكورة بطريق ال تزال يف طور التجربة ويعرتيها اخلطأ البشري  -

 .يف نتائجها 
ذ حكمها والقيافة تعتمد على الشبه ، وقد أهدر النيب الشبه مقابل البصمة الوراثية مقيسة على القافة فتأخ -

 ( 1). اللعان 
لكن مع هذا ميكن أن يستعان بالبصمة الوراثية يف تقليل حاالت اللعان ، ويكون ذلك إذا عزم الزوج على 

راثية لدفع هذا أن يالعن زوجته لنفي نسب ولده منه لوجود شك كبري فيه ، فإنه ميكنه اللجوء إىل البصمة الو 
 . دل  ذلك ( 2)الشك ، فإن جاءت نتائج البصمة الوراثية تؤكد بأن املولود على فراشه هو ابنه 

على عدم صحة دعوى الزوج وكان ذلك حجة عليه وأمكن بالتايل للقاضي ملا له من سلطة تقديرية  -
ا ذهب إليه الدكتور علي حمي الدين وهذا م. ا رب جحرمانه من آثار اللعان وذلك بأن يثبت نسب املولود إليه 

القرة داغي وعلي يوسف احملمدي ، بل يف هذه احلالة ميكن للقاضي إذا التجأ إليه الزوج العازم على اللعان 
أن جيربه على إجراء اختبار البصمة الوراثية حبيث إذا ظهرت النتيجة أنه منه ال ينبغي له اللعان وهذا الرأي 

لذي يرى أن اللعان ال يقع إال حبضور احلاكم فإذا رفض احلاكم طلب الزوج للعان يتفق مع مذهب اجلمهور ا
وقد ذكر يل فضيلة الشيخ عبد : وقد قال يف ذلك الدكتور عمر السبيل ( 3).يبق إصراره على اللعان بدون أثر

من زوجته أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان . العزيز القاسم وهو أحد القضاة يف حمكمة الرياض الكربى 
لالنتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجني مع البنت على اجلهة املختصة بإجراء 
اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعيا ، فكان ذلك 

ته ، كما زال أيضا هبذا الفحص مراعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان يف نفسه من شكوك يف زوج
احلرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج فتحقق هبذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها 

وأما إذا أصر الزوج على نفي نسب املولود الذي ولد على فراشه ومل يكرتث بنتائج ( 4).الشارع ويدعو إليها 
للعان وحيكم بالفرقة األبدية دون أن ميس ذلك بشئ من حقوق الفحص اجليين فحينئذ جيري القاضي بينهما ا

مشال  602يف القضية رقم  1992املولود املعنوية واملادية  وهذا ما جنحت إليه دار اإلفتاء املصرية سنة 
ر أما إذا جاءت نتائج التحليل الوراثي مغايرة للحقيقة البيولوجية ، بأن ثبت يقينا أن الزوج املنك( 5).القاهرة 

للنسب ال ميكن أن يكون أصال للمولود املتنازع عليه كانت نتائج البصمة الوراثية ِبثابة أداة تكميلية ودليل 
إىل جانب الزوج تؤكد صدق دعواه وحتول شكوكه إىل يقني ، فهنا ستكمل إجراءات املالعنة لقطع النسب 

لى حق الزوج أو الزوجة يف درء احلد عن عن صلبه وفراق زوجته دون أن يكون لنتائج البصمة الوراثية أثر ع
 (6).نفسها باملالعنة
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 .86ص  املقال السابق اإلشارة إليه . حممد بن حيي حسن النجيمي / د -1
 . 126 – 122ص . مرجع سابق .  أشرف عبد الرزاق ويح / د -0
 . 006 -002مرجع سابق ص  .ة أفورقة زوبيدة .د -0
 . 126ابق ص مرجع س. اشرف عبد الرزاق ويح / د -3
 – 012البنوة و النسب يف مدونة األسرة مرجع سابق ص  –مشال القاهرة باختصار شديد مشار إليها ِبرجع حممد الكشيور  1992لسنة  602أحداث القضية رقم ـ 2

016 . 
 . 13/30/1993تاريخ عقد الزواج -
 . أن الزوجة ليست بكرا مث تبني له حسب ادعائه 11/13/1993تاريخ حفل الزفاف والدخول بالزوجة -
 . 19/30/1992شهادة ميالد الطفلة املراد نفي نسبها حتمل تاريخ  -

 : أقوال الزوج
وأنا أرى مصاعب صحية تنتاهبا وهي تدعي جمرد آالم بالبطن ، حىت فوجئت أهنا حامل يف أواخر  1993أنه من تاريخ دخويل على املدعى عليها حىت أواخر ديسمرب  -أ

 .ع ومل يبق عن الوضع سوى شهر ونصف على وجه التحديد الشهر الساب
ومنذ ثالثة أشهر وهي حامل يف شهرها السابع فهذا احلمل إذن ليس مين ، وأنا أطالب بنفيه لتأكدي أنه حال دخويل عليها   11/13/1993: كيف تزف إيل يف  -ب

 . كانت حتمل هذا احلمل يف أحشائها من شخص آخر غريي 
كما يدعي وهذا احلمل منه وقدمت شهادة . 11/13/1993وليس يف . 13/30/1993: لت الزوجة أن املدعى زوجها دخل هبا يف تاريخ العقد أي يفقا: أقوال الزوجة

 .امليالد للمحكمة
إىل منزل الزوجية وأن املدعى كان  وأن أحد الشهود قام بتوصيل العروسني. 13/39/1993: أشهدت الزوجة شاهدين بأن عقد القران والدخلة كان بتاريخ: شهادة الشهود

 . يقيم فيه ويرتدد على املدعى عليها منذ أن عقد عليها 
 .مة اآلن إننا حضرنا عند الزفاف وشهدنا املنقوالت ، وال نعلم ما إذا كان املدعي قد دخل بزوجته أم ال ومل تعلم بإجناب الطفلة إال خارج احملك: أما شهود الزوج فقالوا

مث أجابت احملكمة طلب الزوجة بإحالة . 11/32/1998بعد عدة جلسات قامت احملكمة بتوجيه ميني اللعان بني الزوجني وقام بتأديته أمام احملكمة جبلسة  :حكم المحكمة
 . 01/31/1998اجللسة : الطفلة للطب الشرعي إلجراء البصمة الوراثية للتأكد من نسب الطفلة بتاريخ

 .حيث جاء فيه  19/33/0331: ه يفوكان حترير : رأي الطب الشرعي
ميكن القول بأن (  D N A)  بأنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة ب  ونتائج التحاليل الطبية اخلاصة بفصائل الدم الرئيسية والفرعية وحتليل احلامض النووي

 . ة عرض القضية على دار اإلفتاء املصرية قررت احملكم 03/33/0331: ب هي مثرة زواج املدعي والد الطفلة وبتاريخ/ الطفلة 
وبعد مقدمات عن أسباب ثبوت النسب اليت هي الفراش واإلقرار والبينة وبعد عرض أقوال الفقهاء يف مسألة أقل : 1992لسنة  602قرار دار اإلفتاء املصرية يف القضية رقم 

 : كتاب والسنة انتهت دار اإلفتاء املصرية إىل اآليتمدة للحمل وأكثرها واستعراض النصوص الشرعية اخلاصة باللعان من ال
 يفرق بني الزوجني املتالعنني وال جيتمعان أبدا : أوال
 : إىل والدها املدعى لألسباب اآلتية 11/30/1992: ب املولودة بتاريخ/ يثبت نسب الطفلة  :ثانيا
ريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة مشسية من تاريخ الوطء والغيبة وأن إمكانية حدوث احلمل من أشهرً  أقل احلملً  من تا( 6)أن الزوجة قد وضعت بعد أكثر من ستة -1

: فس يوم عقد القران بتاريخالزوج والتالقي بينهما قائمة من وقت عقد القران وال يقدج يف ثبوت النسب باإلضافة لشاهدي الزوجة بأن املدعى دخل باملدعى عليها يف ن
ومل يعرفا ما إذا كان قد دخل عليها أم ال وبذلك تطرق االحتمال إىل . 11/13/1993: اهديه قرارا فقط أهنما حضرا حفل الزفاف بتاريخ كما أن ش.13/30/1993

: بتاريخ د القرانالدليل والدليل إذا تطرق إليه االحتمال لسقط به االستدالل ، باإلضافة إىل أن شاهدي الزوجة قررا أن املدعى دخل عليها يف نفس يوم عق
رء احلد عن وألن الثابت شرعا أن كل من ولد له ولد على فراشه فهو ولده شرعا حلديث الولد للفراش وللعاهر احلجر ، ومن مث يقتصر أثر اللعان على د. 13/30/1993

ىل إثبات النسب حفاظا على مصلحة الطفل وعدم تصديقه إ فالزوج والتفريق بني الزوجني دون أن يؤثر على نسب الطفلة من  لو نفاه األب ذلك حق الشرع والشارع يتشو 
 .ألن الواقعة ال يوجد فيها ما يدل على نفي النسب خاصة أن الزوج دخل هبا وعاشرها معاشرة األزواج 

فال مينع من نسب الطفلة لوالدها املدعى  ن التحاليل الطبية أثبت بفحص احلامض النووي أن الطفلة ب حتمل الصفات الوراثية للمدعى والدها واملدعى عليها والدهتاإ -0
حديث رسول اهلل صلى اهلل ألنه يعمل بالدليل العلمي قياسا على إثبات الرسول عليه الصالة والسالم البنت بالشبه للزوج صاحب الفراش يف الشكل ، كما هو واضح يف 

أنً  فقد أفاد احلديث أنه حىت لو متت املالعنة بني الزوجني وولد الطفل شبيها بالزوج صاحب لوال اإلميان لكان يل وهلا ش: عليه وسلم يف شأن هالل بن أمية حينما قال
قوى من جمرد التشابه يف الشكل الفراش فإنه ينسب له وال ينفي عنه ويقاس على ذلك من باب أوىل ، ما يقرره احلكم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية املبينة للنسب أ

 .ول عليه الصالة والسالم يف إثبات النسب وعليه والزوجة أن يرعبا حق اهللالذي أخذ به الرس
  .008مرجع سابق ص . أقورفة زوبيدة / د -6
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 : منزلة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات:  الباب الثاني 
 

اجليين  أن البصمة الوراثية  واإلرشادبعد أن تأكد لدينا من خالل آراء املتخصصني يف علم الوراثة واجلينات 
وبناءا  .اجلنائيتستعمل يف جماالت عديدة واليت ترجع يف جمملها إىل جمالني رئيسيني مها اجملال املدين واجملال 

خنصص الفصل األول منه لبحث  .فصلنيعلى هذه املعطيات العلمية املؤكدة سنقوم بتقسيم هذا الباب إىل 
ة مصبأما الفصل الثاين فسنخصصه لبحث مسألة منزلة ال.منزلة البصمة الوراثية من أدلة إثبات النسب 

 .الوراثية من أدلة اإلثبات اجلنائية 
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 .الوراثية بين أدلة إثبات النسب منزلة البصمة :  الفصل األول
احلقيقة أن حبث مسألة األدلة الشرعية لثبوت النسب ، وموقع البصمة الوراثية منها أمر خطري ومهم جدا ، 

بالكتاب والسنة  ت، على أدلة ثبت اإلباحةوذلك أن تقدمي دليل علمي يندرج حتت قاعدة األصل يف األشياء 
فهو يف قمة االفرتاء على كتاب اهلل إن مل يكن ذلك مبنيا على احليطة واحلذر والضوابط الشرعية  اإلمجاعو 

 .واالجتهاد القائم على الكتاب والسنة 
رت االطالع على موقف علمائنا املعاصرين وفقهائنا املفكرين يف هذا العصر فيما يتعلق هبذه األدلة لذلك آث

من البصمة الوراثية ، ملعرفة ملاذا ينادي الكثري من املختصني وغري املختصني  الشرعية الصحيحة وموقفها
عرش ع بذلك على برت دلت الظن باليقني لتببتقدمي البصمة الوراثية اليت قيل عنها أهنا ويف ميدان النسب است

 .وتنصب نفسها ملكة عليهم حماولني اإلجابة عن سؤال مؤداه  اإلثباتأدلة 
صمة الوراثية من أدلة إثبات النسب الشرعية ؟ وهل طابع اليقين الذي يفيد أرجحية ما هي منزلة الب

 ؟ .تقديمها على تلك األدلة باعتبار أنها أدلة ظنية بينما البصمة الوراثية تفيد القطع واليقين 
 

 :مباحث ( 30)عن هذا السؤال قسمت هذا الفصل إىل ثالث  اإلجابةويف سبيل 
 . به  اإلسالميةفيه تعريف النسب واهتمام الشريعة  أتناول :األولالمبحث 

  . إثبات النسب ونفيه خالله لطرقأتعرض من : المبحث الثاني
  . إثبات النسب ونفيه  طرق من البصمة الوراثيةأبين فيه  موقع  :  المبحث الثالث

 
       

 .به يةاإلسالم اهتمام الشريعةتعريف النسب و : المبحث األول
سأقسم هذا املبحث إىل مطلبني أتناول يف املطلب األول تعريف النسب لغة واصطالحا ،                   

 . وقانونا أما املطلب الثاين فسأتناول من خالله عناية اإلسالم بالنسب من حيث الوجود والعدم
 النسب  تعريف: المطلب األول

 تعريف النسب لغة : الفرع األول
يل أن وق قريبه،أي   فالن يناسب فالن فهو نسيبه القرابة،) العرب على أنه  ورد تعريف النسب يف لسان  

  . إىل أبيه خاصةباعتبار أن اإلنسان ينسب ( ال لآلباء خاصة كون إتالقرابة يف النسب ال 
 

_____________________________ 

 . 30ص  0313مصر طبعة .  مصر دار شتات للنشر والربجميات . ب القانونية دار الكت. ـ  سه ركول مصطفى ـ البصمة الوراثية وحجيتها يف إثبات النسب  1
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جاء على أنه االلتصاق يف بين فالن أي قرابته فهو منهم ونقول انتسب إىل فوأما تعريفه يف املعجم الوسيط 
 ( 1).أبيه أي التصق به ونسب الشيء إىل فالن أي عزاه إليه

ويكون النسب باآلباء ويكون  خاصة،وقيل القرابة يف اآلباء  القرابة،والنسب لغة مفرد مجعه انساب، والنسب 
 ( 2). إىل البالد ويكون يف الصناعة

ويظهر من التعاريف السابقة أن النسب يف اللغة يطلق على معان عدة منها القرابة وااللتصاق واالنتماء 
 . وانتماء بني اآلباء واألبناء  تصاقالومجيع هذه املعاين مقصودة يف موضوعنا هذا ألن النسب هو قرابة و 

 : تعريف النسب اصطالحا: الفرع الثاني
وعاجلوا قضاياه ، دون حتديد ملعناه اكتفاءا  ئلهمل يهتم الفقهاء بوضع تعريف حمدد للنسب بل حتدثوا عن مسا

انبا من الفقهاء تصل بالقرابة واملصاهرة هلذا جند جتبيان أسبابه الشرعية ، ولذلك مجعوا فيه مسائل بمنهم 
واملتقدمني يعرف النسب بأنه القرابة وهي تعين اتصال بني إنسانني أو شخصني باالشرتاك يف والدة قريبة أو 

وعرفه بعض الفقهاء احملدثني بأنه عالقة الدم أو رباط الساللة أو النوع الذي يربط اإلنسان بأصوله  .بعيدة
 (3).وفروعه وحواشيه

يف االصطالح ال يبتعد كثريا عن معناه اللغوي فهو يدل أيضا على القرابة وهكذا  وهكذا جند تعريف النسب 
  .الدمميكن تعريفه بأنه صلة شخص بغريه على أساس القرابة القائمة على صلة 

 

 تعريف النسب في القانون  : الفرع الثالث
واحلفيد يف قرابة  بن واجلدالنسب هو العالقة القانونية بني شخصني ينحدر أحدمها من اآلخر كاألب واال  

كون القرابة تاألصول والفروع املباشرة وينحدرون من أصل واحد كاإلخوة وأوالد العم يف قرابة احلواشي و 
 ( 3) .طبيعيةشرعية أو 

رابطة الدم والقرابة التي توجد بين شخصين حيث أحدهما من  ": ي بن ملحة بأنهثوقد عرفه األستاذ غو 
  "خرلآلالولد أو الوالد 

أما املشرع اجلزائري فقد حدد يف التقنني املدين املقصود بقرابة النسب بأهنا الصلة القائمة بني األشخاص 
وقد ميز يف قرابة النسب بني القرابة املباشرة اليت تتمثل يف ( مدني.ق 32م ) الذين جيمعهم أصل مشرتك 

من جيمعهم أصل مشرتك دون تسلسل عمودي  قوم بنيي هيل والفروع ، وقرابة احلواشي و الصلة مابني األصو 
 ( 4)( مدني.ق 33م )أي دون أن يكون أحدهم فرعا لآلخر 

 
_________________ 
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 عناية اإلسالم بالنسب : لمطلب الثانيا
 :فرعنيتظهر عناية اإلسالم بالنسب من خالل أمهيته وكذا طرق حفظه لذلك قسمت هذا املطلب إىل  
 أهمية النسب في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول 
ئم اليت تقوم عليها األسرة، لذلك اهتمت هبا باعتبار رابطة النسب من أمسى الروابط اإلنسانية وأقوى الدعا 

ومن مظاهر  اخلمسة،الشريعة اإلسالمية وأولتها عناية فائقة حفظا ووقاية وعالجا وجعلتها من الضروريات 
 ( 1).بالنسبعناية الشريعة اإلسالمية 

 الدالة على عظيم ية من آيات اهللآىن هبا على عباده و تجعل اهلل سبحانه وتعاىل النسب من النعم اليت أمـ 1
َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا  ": كما قال تعالى (2)قدرته وجليل علمه وحكمته

 (3) ".وََكاَن رَبَُّك َقِديًرا

نا، عرف أصلنحدر منها لننمل يقتصر حفاظ اإلسالم على األنساب القادمة بل حافظ على األنساب اليت ـ  2
 يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ":قال تعالى. وأصل غرينا ليكون التالقي والرتاحم والتعاون

وقد برزت عناية اإلسالم بالنسب يف ًً  . (4)" ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتـَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 
 :ناحيتني 
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ  ":فقال تعالىفقد حرم اهلل عز وجل عقوق الوالدين  : تعاليمه وتشريعاته :األولى 

َُما ُأفٍّ َواَل تـَنـَْهْرمُهَا َوُقل   تـَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأوْ  ِكالمهَُا َفاَل تـَُقل هلَّ
َُما قَـْواًل َكرميًا ، قال  قال النبي صلى وما رواه عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي اهلل عنه .... (5)" هلَّ

باهلل وعقوق  كاإلشرا: يا رسول اهلل قال  ناأال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا أنبئ ":اهلل عليه وسلم 
 (6)"الوالدين

كما بث فينا روح االنتماء إىل اآلباء والقبيلة والعشرية والغضب عند النيل :  من ناحية الفطرة: الثانية 
منهم وهذا شيء فطري لكن اإلسالم هذب هذا االنتماء ونظمه لالبتعاد به عن العصبية، اجلاهلية، وأما 

فعله رسول و التحدث عن فضلهم دون تفاخر على أحد فقد  االفتخار بالنسب واالنتساب إىل األجداد
أنا النبي ال أكذب أنا : اهلل كما قال في حنين في الحديث الذي رواه البراء بن مالك رضي اهلل عنه 

   (7).عبد المطلب
____________________  
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جعلت الشريعة اإلسالمية النسب من مقاصد الشريعة  :حفظ النسب من مقاصد الشريعةـ 3
اإلسالمية الكربى و الكليات اخلمس اليت جاءت للحفاظ عليها وعدته مقصدا شرعيا يفضي إىل حفظ 
اجملتمع ليكون املنبت الصاحل الذي حيتضن أبناءه ويرعاهم رعاية متتد من الوالدة لتشمل كل مراحل النمو 

 . ة تدخل حتت مسمى حفظ النسلالسوي والرتبية النفسية والفكرية واألخالقية وهذه الرعاية بأبعادها املختلف
فيدخل فيه حق اهلل تعاىل وحقوق أطراف النسب وهم األب : النسب تتعلق به حقوق مشتركةـ  4

:ً  قال تعالى رمان أوجب تعاىل رعايتها كمنعه للتبين حيث حبقوق اهلل لكونه يتصل حبواألم والولد، فتعلقه 
ْنَد  بَائآهآْم هَُو أَْقَسطُ عآ آ   اْدُعوهُْم ِلآ أما وجه كونه حقا لألب فالنة يرتتب على ثبوت نسب الطفل من .  »َّللاه

إن مات الولد  أبيه ثبوت واليته عليه وثبوت ضمه إليه عند انتهاء حضانة األم له وثبوت حق التوارث بينهما
ها وعن ار عنتهمة الزنا عنها ودفع العن يف إثبات نسب الولد من أمه درءا لفأل مما وجه كونه حق لألأو قبله 

يرتتب له حقوق اجتاه والديه  هنألوأما وجه كونه حق للولد ف. أسرهتا ولئال تعرب بولد ليس له أب معروف 
 .  العار عن نفسه بكونه ولد زنا  فعبينها الشارع كحق النفقة واحلضانة واإلرث ولد

أولت الشريعة   . عدموالبينها من حيث الوجود  النسبرؤية التشريع اإلسالمي في : الفرع الثاني 
 هاإلسالمية موضوع النسب عناية خاصة وأحاطته بسياج منيع من األحكام بالغة األمهية لضمان إثباته وحفظ

النسل ، والعقل ،  النفس، الدين، :وهيات اخلمس اليت عليها مدار الشريعة يإذ هو أحد الكل.وعدماوجودا 
 . املال 
واملشروع إلجياد الذرية وانتفاء  ىورغب فيه واعتربه السبيل االمس لقد شرع الزواج: من حيث الوجود: أوال

فعن عبد .النسل كما ضبط أركانه وحدد شروطه وفصل أحكامه حىت ال يرتك ألهواء الناس ونزعات النفس 
ْلَيتـََزوَّْج يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع منُكم اْلبَ  ": قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : اهلل قال  اَءَة فـَ

وعن أبي هريرة (1) " ، َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر ، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج ، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَـَعَلْيِه بِالصَّْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاء  
ِ َعْوُنهُمْ )  "( :ص) قال الرسول : قال ِ ، َواْلُمَكاَتُب اْلُمَجاِهُد فِي َسبِ :  َثالَثٌة َحقٌّ َعلَى َّللاه يِل َّللاه

اِكُح الهِذي ُيِريُد اْلَعَفافَ  ولقد جعل الشرع الزواج يقوم على التأبيد والدوام ( 2) "الهِذي ُيِريُد اْْلََداَء، َوالنه
أمام التالعب باألعراض ، وحىت ينشأ األوالد يف أحضان والديهم ويف كنف  والتنجيز ، حىت يقطع الطريق

 "ميثاقا غليظا  "تظللهم باحلنان واألمان ، ولعظمة شأنه وعلو قدره ومكانته جعله القرآن أسرة مستقرة 
 . تتحمله الضمائر اليت تعرف معىن امليثاق ومسؤوليته 

 
 

__________________ 
 .2366حديث رقم  0ص  1ج  باب من مل يستطع الباءة فليصم يف صحيحه إمساعيلأخرجه البخاري حممد ابن  -1
كتاب فضائل اجلهاد باب ما جاء يف ( ن. د)دار الكتب العلمية : بريوت ( بال –ط ) رتميذي حممد بن عيسى يف سننه ـ حتقيق كمال يوسف احلوت أخرجه ال -0

 .  واللفظ له قال أبو عيسى هذا حديث حسن 121ص  3ح  1622اهم حديث رقم إياجملاهد والناكح واملكاتب وعون اهلل 
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المية ال يتم إال بويل وشهود وجيب اإلعالن عنه وتوثيقه ملا يف ذلك من حفظ والزواج يف الشريعة اإلس

 . للحقوق وخاصة احلقوق املتعلقة باملرأة والطفل 
اء على تسميتها درج الفقه الزوجينويرتتب عن عقد الزواج يف الشريعة اإلسالمية حقوق متبادلة بني 

  (1).مة املصاهرة وحق التوارث وانتساب األوالد حق االستمتاع وحسن املعاملة وحر باحلقوق الشخصية ك
 وبال  يف التهديد لآلباء واألمهات حني يقدمون على بالنسب أنه شدد النكري اإلسالمـ ومن مظاهر عناية  

إنكار نسب أوالدهم الثابت ويتربؤون منهم ، أو حني ينسبون ألنفسهم أوالدا ليسوا من صلبهم ويف هذا 
يما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل منه يوم القيامة وفضحه على أ ":( ص)يقول الرسول 

 لنرؤوس األولين واآلخرين وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل من شيء و 
وحرم اإلسالم االنتساب إىل غري اآلباء حيث قال عليه الصالة والسالم يف معرض التحذير   "يدخلها الجنة

 ".من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ":من ذلك 
ة األطفال التبين وحرمه ، واستبدله بنظام الكفالة حلماية شرحي اإلسالموحفاظا على النسب ونقائه أبطل  

رسول قال : فعن سهل قال .  األمة يف اجلنة نيباأليتام وجمهويل األبوين ، وجعل جزاء كافل اليتيم مصاحبة 
 "رج بينهما شيئاوفة الوسطى سبابأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بال "( :ص)اهلل 

الزنا ملا فيه من حرمة وخطورة على العرض والشرف والذي هو أي العرض من مقاصد  اإلسالمكما حرم ـ 
نَى إآنههُ كَ  ":قال تعالى الشريعة اخلمسة وتنبيها لذلك  َشةً َوَساَء َسبآيالً َوالَ تَقَْربُوا الزِّ  " اَن فَاحآ

  .وقرر الشرع لفاعله مائة جلدة لغري احملصن والرجم للمحصن (2)
 

 .والضياع ، رتب الشارع احلكيم مجلة من األمور  اإلهداروحفظا للنسب من : من حيث العدم : ثانيا
اليت كانت نكحة الباطلة ت الشريعة اإلسالمية كل االلغمن الضياع أ بنساأليف سبيل احملافظة على ا -1

ت كل عقد خارج إطار العالقة الشرعية لغاع وأبضسائدة يف اجلاهلية كنكاح الشغار ونكاح املتعة أو االست
ضي د سد كل الذرائع واملنافذ اليت تفوباملقابل جند الشرع احلكيم ق. وأوجبت احلد على ارتكاب الفاحشة 

      بالنهي عن كل ما يقرب من الفاحشة  لتضييع األنسابول إىل الوقوع يف احلرام ، والذي هو الطريق األ
 . هلا د هميو 
 
 

_____________________ 
واحملامي حسام األمحد مرجع سابق ص  121مرجع سابق ص . خليفة علي الكعيب : ويف مظاهر عناية الشريعة اإلسالمية بالنسب يرجى الرجوع إىل كل من -1

  11 – 13وأشرف عبد الرزاق ويح مرجع سابق ص .6إىل  0ص  بكاي  سعاد  واألستاذة 09 – 08
 00سورة االسراء  -0
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ال " : يقول ( صلى ) ة عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه مسع النيب بيجنألحترمي االختالط واخللوة با -0
 (1)  " .يخلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة إال ومعها محرم

 غري احملارم وفرض اللباس الشرعي النهي عن التربج وإبداء الزينة ل -0
ِمنْـَها  َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ  ":قال تعالى

الَّ لِبـُُعوَلِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاء بـُُعوَلِتِهنَّ َأْو أَبـَْناِئِهنَّ َأْو أَبـَْناء َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ إِ 
َغرْيِ أُويل مْيَانـُُهنَّ َأِو التَّاِبِعنَي بـُُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَ 

لِيـُْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمن  اإِلْربَِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ 
يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفلِ    ( 2)"ُحونَ زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

فال يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال  "حترمي اخلضوع بالقول وإطالق البصر  -3 
 َيْصنَـُعونَ ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى هَلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا  و ً.معروفا

العامة اليت تدخل يف احملافظة على األعراض واألنساب تتجلى أيضا مظاهر  اآلدابإىل هذه  وباإلضافة( 3) "
 : التالية األحكاماعتناء الشرع بالنسل يف 

 .من شأنه أن يقطع النسل  ما ـ منع اخلصاء والعزل املطلق وكل
 ( 4). والشذوذ اجلنسي اإلجهاضـ حترمي 

     لنسب ونفيهطرق إثبات ا : المبحث الثاني 
األصل أن الطريق الوحيد لقيام النسب الشرعي هو فراش الزوجية الذي هو تعبري مهذب استعمله الفقهاء  

 .دليل إلثباتهاىل  للداللة على املخالطة الزوجية الصحيحة و فراش الزوجية يف احلقيقة هو الذي حيتاج 
بات النسب بدال من طرق إثبات الفراش لكن درج الفقهاء و الباحثون على استعمال عبارة طرق إث

  (5).ومقصدهم األدلة اليت يستفاد منها على وقوع العالقة الفطرية املباحة بني الزوجني الن الفراش مظنة
 

    
    
 
 . 61ص  0ج  0336ديث رقم ح اعذر هل يؤذن هل ااجة أو كان هلحل امرأتهفخرجت  اجلهاد والسري باب من اكتتب يف جيشأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب  -1

 .611ص  1ج  1031حديث رقم ـ مسلم يف صحيحه كتاب احلج باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه 
  01 اآليةسورة النور  -0
 .01 – 03 اآليةسورة النور  -0
 . 01 - 03زبيدة مرجع سابق ص  أقروفةإ / د  -3
 .02 – 03مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة / دـ 2 
 



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

031 

ليه تعترب الوالدة السبب الوحيد و احلصري ، لثبوت النسب بالنسبة للمرأة سواء كانت هذه الوالدة من و ع 
لذلك فان نسب الولد  (1)من عالقة غري شرعيةأو من وطء بشبهة أو حىت زواج صحيح أو من زواج فاسد 

 .ثبت من أمه بامليالد ي
للولد تبعا لذلك  يثبتو  وجهالة األب جهالة قانونية  جهالة األم جهالة  واقعية   ة بالقاعدة الفقهيعمال 

 . أصول و فروع  النسب من جهة األم
 ثبوتأما  .إشكال  فيها نزاع وال يقع ال األحوال لذلك لبغا وواقعة امليالد من جهة األم معلومة يف_ 

 : الطرق القانونية املتمثلة يف أوالطرق الشرعية  بإحدى يتم إالألبيه فال  نسب الطفل
 

حلق به حكما وهو أو ما أصليواليت تنحصر يف الزواج الصحيح كطريق :  للنسب نشئةالطرق الم
 األربعنيللمادة  طبقا بعد الدخول اللذين يفسخان ولو الباطلالعقد  أوة بهاملخالطة بناء على نكاح الش

 .اجلزائري األسرةقانون  من( 33)
 

 .والقيافة والقرعة  اإلقرارو ة واملتمثلة يف البين: والطرق الكاشفة عنه
يف  نتناولمطلبني  إىلاملبحث  هذانقسم  ان واجب علينا إثباته أضحىيف النسب هو  األساسوملا كان 
 .ة له نشئالطرق امل:   األولالمطلب 

و هذا حىت  واملتمثلة يف البينة واإلقرار والقيافة والقرعة ل الطرق الكاشفة لهناو تأ:  في المطلب الثانيو 
و الطرق القانونية اليت ينص عليها املشرع  اإلسالميةيتسىن لنا استيعاب الطرق الشرعية املعروفة يف الشريعة 

 (2).األسرةمن قانون  46 إىل 44اجلزائري يف املواد من 

 
تنحصر الطرق املنشئة للنسب يف الزواج الصحيح كطريق  : ة للنسبنشئالطرق الم: المطلب األول
حكما وهو املخالطة بناءا على نكاح الشبهة أو العقد الباطل اللذين يفسخان ولو بعد  أصلي وما أحلق به

 . من قانون األسرة اجلزائري  33الدخول وفقا للمادة 
  : ولذلك قسمت هذا املطلب إىل فرعني

 
 

______________ 
فى ـ  1 صط ول م ه رك  21أمحد مرجع سابق ص  س
 .193ص  0333ديوان املطبوعات اجلامعية الطبعة الثالثة  1ج . قانون األسرة اجلزائري  الوجيز يف شرح. بلحاج العريب / ـ  د 0
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 : وشروط إثبات النسب به ( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع األول
لذلك اتفق  ،(1)ثبوت النسب بالفراش كما ذكر ابن القيم يف كتابة الشهري زاد املعاد أمجعت عليه األمة    

ن الولد الذي تأيت به املرأة املتزوجة زواجا صحيحا ومثله يف احلكم الزواج الفاسد والوطأ بشبهة الفقهاء على أ
  ". هر الحجرالولد للفراش وللعا ":( ص) لقوله  (2)ينسب إىل زوجها

 ( 3).صحيحواملراد به سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية أن تكون املرأة حالال للرجل بناءا على عقد زواج 
 (4) "ُهنَّ لَِباس  لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباس  لَُّهنَّ  " :تعاىلومن أدلة ثبوت النسب بالفراش قوله 

 
أختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة يف غالم : وما رواه عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت 

انظر إىل شبهه وقال بن زمعة  ههذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل أنه ابن: فقال سعد
إىل شبهه فرأى شبها بينا بعينيه ( ص)اهلل  هذا أخي يارسول اهلل ولد على فراش أيب من وليدته فنظر رسول

الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة لم ير سودة . هو لك ياعبد ": فقال 
 :مخسة هي اشروطواشرتط العلماء لثبوت النسب بالفراش . ".قط
 

  :سبق قيام عقد نكاح :الشرط األول
أن العقد يف  وإمكانه،فريى األحنافواختلف الفقهاء يف هذا الصدد حول كفاية العقد أو وجوب الدخول 

  فعليلقاء أو دخول ( الزوج والزوجة) الطرفني  حد ذاته كاف النتساب احلمل إىل الزوج وإن مل حيصل بني
ِبكان بعيد يستحيل معه لقاء زوجته والدخول هبا أو يكون سجينا أو أسريا أو  كأن يكون الزوج مقيما

طلقها مباشرة بعد العقد ، إلمكانية احلمل عقال لثبوت كرامات األولياء ألن الدخول عندهم أمر ظين فيقام 
لى العرض ومنع ه والعربة يف النسب بالفراش ال باملاء ويف هذا احتياط للولد وعدم ضياعه و سرت عنالعقد مكا

 . للوقوع يف مشكلة اللقطاء فإن تيقن الزوج أن الولد ليس منه فله أن ينفيه باللعان
الذين اشرتطوا إمكان التالقي وإمكان  (المالكية والشافعية والحنبلي) وخالفهم يف ذلك األئمة الثالثة 

 . الوطء والدخول
 ( أي حصول الوطء) رفة الدخول احملقق وذهب ابن تيمية إال انه ال يثبت فراش الزوجية إال ِبع

 
____________________ 

 
 . 169مرجع سابق ص . . خليفة على الكعيب / ـ  د 1
 . 691مرجع سابق ص . حسين حممود عبد الدامي / ـ د 0
  111خليفة علي الكعيب ص / ـ تعريف الفراش للدكتور امحد فراج حسني مشار إليه ِبرجع د 0
 .   118ية ـ سورة البقرة اآل 3

 



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

031 

االجتاه  وبرر وجهة نظره بأن أهل اللغة وأهل العرف ال يعترب املرأة فراشا إال بعد البناء هبا وقد تعرض هذا
 الفقهي إىل اعرتاض الكثري عنه لصعوبة معرفة حصول الوطء من عدمه لتعلقه بالزوجني فقط وبالتايل تبين

نساب لذلك يعلق مجهور الفقهاء احلكم على الدخول هذا االجتاه قد يؤدي إىل ضياع الكثري من األ رأي
تنتقل إىل بيت زوجها ويعاشرها على مرأى  فاملرأة اليتاهرة على قيامها ظاحلقيقي أو إمكانيته وجيعلونه إمارة 

ومسمع الناس إذا وضعت مولودا فنسبه إىل هذا الزوج ثابت دومنا حاجة إىل طريق آخر إلثباته كاإلقرار 
المادة ى قول اجلمهور درج املشرع اجلزائري حينما نص صراحة على شرط إمكانية االتصال يف وعل.  والبينة

ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن االتصال ولم ينفه بالطرق  ":من قانون األسرة ( 41)
 (1) "المشروعة 

 نة المغربية لألسرةمن المدو  154المادة يف  ويف نفس االجتاه سار املشرع املغريب حينما نص
 (2)ً"وأمكن االتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا ..............."

ـ وقد عدل املشرع املصري عن موقفه السابق الذي كان يتفق مع مذهب األحناف الذين يكتفون يف إثبات 
ل أمحاهلن من النسب بالعقد وذلك بعد أن تأكد من فساد أخالق الكثري من الزوجات اللوايت قمن بإدخا

ال تسمع عند اإلنكار دعوى ) لتمنع ذلك وتقرر المادة الخامسة عشرالفاحشة على أزواجهن وجاءت 
ونفس املوقف اختذه املشرع األردين يف  ( لعقداذ النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من

اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت ال تسمع عند  ):  (147) بعد المائة  واألربعينالمادة السابعة 
 (...ً.العقد  ذعدم التالقي بينها وبين زوجها من

ومن املالحظ على التشريعات اليت جعلت من إمكانية االتصال كشرط للحوق النسب أهنا قصدت إمكانية 
 (3). االتصال ال حتققه الفعلي مادام أن االتصال اجلنسي بني الزوجني مما ال تطلع عليه الناس عادة

وقد أكد قضاة احملكمة العليا يف اجلزائر شرط قيام الزوجية وإمكانية االتصال بني الزوجني كدليل إلثبات 
والذي جاء  41/47/1997المؤرخ في  165441القرار رقم النسب يف عدة قرارات هلم نذكر منها 

ضاءا أن مدة نفي النسب ال ومن المقرر ق (.من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر  ):ً فيه 
 .أيام ( 41)تتجاوز ثمانية 

ومتى تبين في قضية الحال أن والدة الطفل قد تمت والزوجية قائمة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينفي 
مادامت العالقة الزوجية قائمة وأن القضاة ا تأثير لغيبة الطاعن الو  المشروعة،نسب الولد بالطرق 

 (4).لد طبقوا صحيح القانونبقضائهم بإثبات نسب الو 

 

__________________ 
 .190ص مرجع سابق . بلحاج العريب / د -1
 . 99ـ  98مرجع سابق ص  . حممد الكشيور / د -0
 .81 – 83مرجع سابق ص . سه ركول مصطفى أمحد . أ -0
 .11 – 16مرجع السابق ص  يبياباديس ذ. أ -3
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  :مثله لأن يكون الزوج ممن يولد :أما الشرط الثاني
أن يكون بالغا على اختالف بني الفقهاء يف حتديد سن البلوغ وإمارته بني فقهاء الشريعة اإلسالمية  أي

الذين اعتمدوا يف حتديد البلوغ كمبدأ عام على البلوغ اجلنسي الذي يكون بظهور أمارته الطبيعية وهي اثنان 
وتنفرد األنثى بزيادة  (ل وعانة المرأة عانة الرج) بات شعر العانة نفيها الذكر واألنثى كاإلنزال وإ شرتكي

 : األمور التالية
إىل حتديد اكتمال واستثناءا على املبدأ العام عمد فقهاء الشريعة اإلسالمية .  الحيض ، الحمل ، والثديين

مارات الطبيعية يف الظهور على اختالف الفقهاء يف حتديد مداه تتأخر اإلة وذلك حني نن معيأهلية الزواج بس
الشافعية بينما حددها  اإلمام أبو حنيفة بثماني عشرة سنة للفتى وسبعة عشرة سنة للفتاةحددها  حيث

والحنابلة واألحناف في الرأي المشهور عنهم بخمسة عشرة سنة للفتاة والفتى معا وحددها أخيرا الفقه 
  .المالكي بثماني عشرة سنة كاملة لكال الجنسين 

لبلوغ ، اختلفوا يف شرعية زواج الصغار وترتب عن هذا االختالف ظهور وبسبب اختالفهم يف حتديد سن ا
 .ني فقهيني يرأ
 

وهو مذهب مجهور الفقهاء الذين قالوا بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ ودليلهم يف : الرأي األول
ُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالَّالِئي َلْم َوالَّالِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتـَبْ ): قوله تعالىذلك 

حسب املفسرين ، الفتاة الصغرية وعلى ذلك يتضح من   "  َوالَّالِئي َلْم َيِحْضنَ  ًً هنا ويقصد  " َيِحْضنَ 
حتليل هذه اآلية أن عدة الصغرية اليت مل حتض ثالثة أشهر وِبا أهنا كذلك وأن العدة ال تكون إال عن طالق 

 .لذي هو بدوره ال يكون إال عن زواج صحيح مت الدخول فيه بصاحبته ا
 

هو رأي أقلية الفقهاء ومنهم عبد الرمحن ابن شربمة وعثمان البيت وأبو بكر األصم والذين : الرأي الثاني
تامى وابتلوا الي): في قوله تعالى ذهبوا إىل منع زواج الصغار منعا مطلقا ألن القرآن جعل النكاح للبالغني 

وقد دلت  (. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وال تأكلوها إسرافا
هذه اآلية على أن البلوغ عالمة على انتهاء الصغر  وهكذا فإن حتديد سن البلوغ بسن معينة مسألة 

أهلية الزواج يف املادة اجلزائري  شرع ا الفقهاء وقد حدد املهبباآلراء الفقهية اليت قال  همستحدثة وال عالقة ل
سنة كاملة للرجل واملرأة وهكذا نالحظ أن املشرع اجلزائري مل جيعل  19بتمام  42 – 45من األمر  31

 . (1)عمر اإلنسان ناطها بسن معينة منأ أحكام البلوغ منوطة حبقيقته بل
 

_________________ 
ص  0331اجلزائر طبعة . ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون . احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  اته االكتشافالزواج والطالق اجتا. شوار جياليل ت/ د -1

38 – 21.  
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وبناءا على ماتقدم فإن الفقهاء الذين قالوا بأن البلوغ يتحدد بسن معينة قالوا أيضا بأن النسب دون هذه 
وعلى عكس املذهب الثاين الذين ربطو البلوغ بظهور . يبل  سن البلوغ السن ال يلحق أي النسب ملن مل

بات الشعر وتغيري نربة الصوت فإهنم مل يلتزموا بسن معينة وقرروا إحلاق نسب البال  به نإمارته كاالحتالم وإ
" د لمثلهممن يول" وملا كان هذا الشرط  . حىت ولو مل يبل  السن احملددة لذلك وهبذا الرأي قال الظاهرية

تتعلق به بعض املسائل الفقهية كالعنني واجملبوب واخلصي ارتأيت من الضروري اإلشارة إليها ولو بإجياز 
 .مقتضب 
وكرب سن وشرعا هو من ال يقدر على مجاع فرج زوجته هذا أرض ملهو من ال يقدر على اجلماع  : ـ فالعنين

أما عند . ى اجلماع به للطافته وامتناعه عند اجلماع تاملالكية هو الذي له ذكر ال يتأ عند احلنفية ، وعند
الشافعية فهو العاجز عن الوطء يف القبل خاصة للني ذكره وانعطافه وعند احلنابلة هو العاجز عن اإليالج 

       .وبشأنه هناك شبه إمجاع بني الفقهاء ويقضي بثبوت نسب الولد منه 
ثبت له فيما لو يوخصيتاه فقال الفقهاء عنه أن النسب  وهو الذي استؤصل ذكره : بوبجوأما عن المـ 

بوب ال يدل على الدخول بوب توجب العدة ألن ثبوت النسب من اجملجاءت بالولد يف سنتني ألن خلوة اجمل
 . ألنه ال يتصور منه حقيقة وإمنا يقذف باملاء فكان العلوق بقذف املاء 

وقد . تان يضواجلمع خصيتان واخلصيتان بالتاء مها البفهو من نزعت خصيتاه وبقي ذكره  : الخصيوأما ـ 
والخصي كالصحيح في الولد والعدة ألن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن ) :خصه الربخسي فقال

 (1) (لدا والوطء منه يتأتىايكون و 

ومنـــــاط اخـــــتالف الفقهـــــاء هـــــو اخـــــتالفهم علـــــى مســـــألة إمكانيـــــة وصـــــول مـــــاء الرجـــــل إىل املـــــرأة علـــــى جهـــــة 
املــــــاء دون إيــــــالج يف صــــــورة مــــــن الصــــــور أثبــــــت ث معهــــــا احلمــــــل أوال ، فمــــــن تصــــــور إمكــــــان دخــــــول حيــــــد

ــــــك يف صــــــورة مــــــن الصــــــور مل يثبتــــــه  وهــــــذا يؤكــــــد إذا حــــــدث اليقــــــني . النســــــب فيهــــــا ، ومــــــن مل يتصــــــور ذل
  (2). بعدم وصول املاء مل يثبت النسب 

 : أن يولد الولد بين مدتي الحمل المقررتين شرعا:  الشرط الثالث
وضع فقهاء الشريعة اإلسالمية حدا أدىن وحدا أقصى ملدة احلمل  (الولد للفراش)إلعمال األصل الشرعي 

على أهنا ستة أشهر قمرية و دليل  (3) باتفاق الفقهاء( 36)أما بالنسبة ألقل مدة احلمل وهي  ستة أشهر .
ْنَسانَ  َناَوَوصَّيْـ  ": األولى قوله تعالى  .ذلك اجلمع بني اآليتني الكرميتني  ۖ   ِإْحَسانًا ِبَواِلَديْهِ  اإلِْ

 (4)" َشْهًرا َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َوَحْملُهُ  ۖ   ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًها أُمُّهُ  َحَمَلْتهُ 

______________________ 
 .199 – 193مرجع سابق ص . خليفة علي الكعيب / د -1
 . 11حث السابق االشارة إليه ص الب.أمحد ذياب شويدح / مازن امساعيل هنية و د/ د -0
  319ص  2القناع ج   330ص0السنن الكربى للبهيقى  ج  130ص 0املهذب ج .011ص  0بدائع الصنائع ج  - 0
 . 313ص  0عائشة الدسوقي ج    
 . من سورة األحقاب 13اآلية  -3
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ذلك  (1) "يتم الرضاعة  أن أرادحولين كاملين لمن  أوالدهنو الوالدات يرضعن  " :والثانية  قوله تعالى
 األوىل اآليةعامني من مدة احلمل والفصال املضمنة يف  هي الثانية و اآليةيف ضمنة نطرح مدة الفصال امل أن
 (2)خالصة أشهرمدة احلمل ستة  أقلا يبقى شهر هي ثالثون و 

  .نادرة جدا أشهرما قاله البعض بان الوالدة لستة  األولىالشأن مع مالحظتني يف هذا  
    سري يبما نقص عنها  أشهرانه يف حكم الستة  فهي ما امجع عليه فقهاء املالكية من الثانية المالحظة أما
تتواىل  ناقصة و الشهران  أنعلى النقص فيمكن  أشهر أربعةال يتواىل  ألنهمخسة  أو أيام كأربعة( لقلي) 

و هو الصحيح ، انه ال  األكثرفالذي عليه  أيامة كان النقص ست  إذاأما  أيضاالباقيان بعد الرابع التام ناقصان 
 (3).يكون حكمه حكم الستة 

م عقد الزواج فه إبراممن  أشهرفولدت بعد ستة  امرأةرجل تزوج  أن الفقه كتب  يويف هذا الصدد ، ترو 
اب لو خاصمتكم بكت: برمجها ، فعارضه ابن عباس قائال هااحلد عن اىل توقيع الخليفة عثمان رضي اهلل عنه

والوالدات يرضعن  ": قول يو  "و حمله وفصاله ثالثون شهرا ":يقول اهلل تعاىل فإن اهلل خلصمتكم 
ليفة عثمان رضي اهلل عنه احلد عن هذه الزوجة و اثبت نسب الولد اخل ءدر وهكذا  "حولين كاملين أوالدهن
 (4).من الزوج

احلد عليها  فنبهه علي بن  إقامةبليفة عمر م اخلهبعد زواجها ف أشهروضعت محلها لستة  امرأة أنكما ورد 
وهنا  أمهبوالديه حملته  اإلنسانووصينا  " و "وحمله وفصاله ثالثون شهرا ":   اآليتني إىلطالب  أيب

مستقر  و عمل إمجاعاالجتهاد حمل  هذا أصبحتلك الواقعة  مندل ذلك ف" وفصاله في عامين على وهن
مدة احلمل والرضاع ثالثون شهرا فإذا مت طرح مدة الرضاع ان أن ميتان تؤكدفاآليتان الكر ". عرب العصور عليه 
أشهر وهي أقل مدة للحمل ، وهي املدة اليت أكدها العلم احلديث ( 36)عامني كاملني بقيت مدة ستة  أي

ة ويكون قابال للحيا ضعهوأيدها وجعلها مدة كافية لتنمية أعضاء اجلنني وتكوين نشأته وبإمكان أمه أن ت
ما استقر  أيضاالفقه وهي  أهلالطب و  أهلبني اتفاق الدنيا هي حمل  واملدة.شأنه يف ذلك شأن بقية املواليد

 من 108املادة  من ق األسرة اجلزائري و 30و الغربية منها املادة  عليه القانون الوضعي يف كل الدول العربية
 .من القانون املدين الفرنسي  010 املادة املغربية و األسرة من مدونة123أ السوري واملادة .ش .ق
 
 
 

________________________ 
 .من سورة البقرة  010اآلية  -1
 . 86مرجع سابق   ص .  حممد الكشيور/د 0
 . 032اإلشارة إليه ص السابق البحث .حممد أبو زيد / د -0
  31يف الصفحة  اليه رةاإلشاالسابق  ورد ذكر هذه الواقعة يف مرجع الدكتورة اقورفة زوبيدة  -3
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من البناء هبا مل يثبت النسب لزوجها  أشهر( 46)وضعت املرأة مولودا قبل ستة  أنو  فإذا حدثلذلك 
ى عنه النسب دون ينتفالعلوق كان من ماء غري ماء الزوج مثل الدخول هبا ، و  أنصاحب الفراش لتيقن 

 .على ذلك إىل اللعان لقيام القرينة حاجة 
زم قبل تسجيل املواليد اجلدد يف السجالت الرمسية ية فان موظف احلالة املدنية ملللناحية العممن ا ـ وحىت

امتنع عن  أشهر،التأكد من حتقق هذا الشرط ِبقارنة تاريخ العقد بتاريخ الوضع فان كان اقل من ستة 
من قانون ( 64)ادة امل ألحكامو جمهول األب و ختضع  كان املولود معلوم األم و   الزوجتسجيله على لقب 

 .احلالة املدنية اجلزائري 
أشهر فإن اخلالف هو العنوان ( 46)وإذا كان اإلمجاع حاصال بالنسبة للمدة الدنيا للحمل وهي ستة

 .ِبصوص احلد األقصى ملدة احلمل وقد انقسمت أقوال الفقهاء هبذا الشأن إىل ثالثة آراء
 

اهري وابن ظأشهر وقال هبذا الرأي داود ال( 49)ي تسعة أن أقصى مدة احلمل ه :حيث ذهب الرأي األول
ا رجل طلق امرأته أمي: اهري واستدلوا لرأيهم ِبا رواه البهيقي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قالظحزم ال

أشهر حىت يستبني محلها فإن مل يستبني محلها ( 49)فحاضت حيضة أو حيضتني مث قعدت فلنجلس تسعة 
  .أشهر ثالثة أشهر عدة اليت فقدت احليض( 49)د بعد التسعة تفلتع أشهر( 49)يف تسعة 

 
بينما ذهب األحناف أن أقصى مدة احلمل هي سنتان كاملتني وإىل هذا ذهبت السيدة عائشة أم املؤمنني 
رضي اهلل عنها واستدلوا لرأيهم ِبا رواه البهيقي والدارقطيب عن داود بن عبد الرمحن عن ابن جريح عن مجيلة 

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين وال قدر ما يتحول  ": بنت سعد عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
 ".لمغزلاظل عود 

إىل حتديد أقصى مدة احلمل بأربع سنوات وحددها مالك ِبمس سنوات واستدلوا  في حين ذهب الشافعي 
ً  سلم يقولمسعت الوليد بن م: لرأيهم ِبا رواه البهيقي عن داود بن رشيد قال قلت ملالك ابن أنس أين :

حدثت عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت ال تزيد املرأة على محلها سنتني قدر ظل املغزل فقال سبحان اهلل 
من يقول هذا هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن امرأة صدق وزوجها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثين 

 .عشر سنة كل بطن أربعة سنني
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هو قول اإلمام حممد أبو زهرة على هذه التقديرات القصوى  أنسب األقوال يف تقدير مدة احلملويبدو يل أن 
ن على النصوص بل على ادعاء في ذه القضية أن هذه التقديرات لم تبوالحق في ه ":حيث قال 

لتقادير بخمس وال الستقراء في عصرنا الحاضر ال يجد من الواقع ما يؤكد ااالوقوع في هذه المرء وأن 
 ".بسنة  هأربع وال سنتين وإنما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر وقد يوجب االحتياط لتقدير 

  
ومنشأ هذا اخلالف يف حتديد املدة القصوى للحمل يرجع إىل أن املسالة مل يرد بشأهنا نص يف القرآن والسنة 

 . لذلك جاءت أقوال الفقهاء متباينة تعكس ثقافة عصرهم
هي اخلصوص واليت تشري أن مدة احلمل الطبيعية  "اولكون املسألة طبية حبتة وجب احرتام رأي األطباء يف هذ

حتسب من آخر حيضة حاضتها املرأة احلامل وِبا أن احلمل حيدث عادة يف اليوم الرابع عشر  يوم 214
وهي .  يوم 166=وم ي 14يوم ـ  214: هي أواخلامس عشر من بدء احليض فإن مدة احلمل احلقيقية 

مدة متوسطة بني أنواع النساء وتوافق تسعة أشهر قمرية وهذا ما يؤيد الواقع عند كل امرأة حامل يف هذا 
العصر ويؤكد األطباء إىل إمكانية تأخر احلمل بأسبوع أو أسبوعني أو شهر فقط وأن نسبة وفاة املواليد عند 

 امليالد تزيد وتتضاعف 
أسبوع ، وذلك بسبب تلف املشيمة وإذا تأخر احلمل عن تسعة أشهر  42مل عن فيما إذا تأخرت مدة احل

فإن املشيمة تكون فيها رصيد من الغذاء يكفي اجلنني ملدة أسبوعني وبعد ذلك ال جيد اجلنني ما يتناوله 
وع فيدخل يف جماعة األمر الذي يؤدي إىل وفاته ومن النادر أن يعيش اجلنني أكثر من مخسة وأربعني أسب

 .وهذا ما جعل األطباء متفقون أن أقصى مدة احلمل هي تسعة أشهر
    

    آراؤه و اخلالف الفقهي يف حتديد أقصى مدة احلمل ، انعكس أيضا على املشرع الوضعي الذي تشعبت 
شرة ن قانون األسرة بعم 30تباينت تشريعاته األسرية يف هذا املوضوع ، فاملشرع اجلزائري  حددها يف املادة  و
بينما حددها   سنة،أشهر و اعترب بذلك من التشريعات القليلة اليت نزلت يف أقصى مدة احلمل عن ( 14)

هذه  بني كل من التشريع الفرنسي والكوييت و املصري و السوري بسنة مشسية أو قمرية على اختالف
 . يف ذلك التشريعات

جية القائمة ابتداءا من يوم الوفاة احلقيقية أو و أشري أن أقصى مدة احلمل تراعى عند إهناء العالقة الزو 
 .احلكمية أو من تاريخ التصريح بفك الرابطة الزوجية بالطالق أو التطليق أو اخللع

 .الزوج احلمل أو املولود باللعان أن ال ينفيو و يشرتط لثبوت النسب بالفراش توافر الشروط املذكورة آنفا 
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 :  نسب بعد انحالل الرابطة الزوجيةإثبات ال: أما عن الشرط الرابع
من املعلوم أن الرابطة الزوجية يف القانون اجلزائري تنحل بصورتني مها الطالق مهما كانت صوره أو بوفاة 

ويف احلالتني ال تأثري على نسب الولد إن حلت الرابطة الزوجية بإحدى الصورتني مادام احلمل يأخذ  .الزوج 
 .واألقصىمداه األدىن 

يكون ألبيه إذا وضع احلمل خالل عشرة أشهر من تاريخ  االبنب نسمن قانون األسرة تؤكد أن  43ملادة ـ فا
وحبث مسألة نسب املولود الذي يأيت بعد الطالق أو الوفاة يف حقيقة األمر هو ( 1).االنفصال أو الوفاة 

 . امتداد لشرط املدة يف الفراش الصحيح 
جيري العمل على التمييز بني نسب املولود بعد الفرقة  وقانونا،رتني شرعا وإلعمال قاعدة مديت احلمل املقر 

 .ونسبه بعد الوفاة 
 : فبشأن نسب املولود الذي يولد بعد الفرقة جيب التمييز بني 

فإذا حدث وأن جاءت املرأة بالولد بعد الطالق وقبل : الفرقة والدخول  قبلنسب المولود الذي يوضع 
نسب يثبت من املطلق مىت كانت املدة املنقضية بني الوالدة والطالق أقل من ستة أشهر الدخول هبا ، فإن ال

احلمل قد حدث قبل الطالق فيكون الولد للفراش ، وال ينتفي النسب يف هذا  أن ، وعلة ذلك هو التيقن من
سب ال يثبت مضي ستة أشهر فأكثر من تاريخ الطالق فإن الن درض إال باللعان ، أما إذا جاءت به بعفال

رض هو أنه ال يصح ثبوت النسب إال بعد التيقن من أن احلمل من هذا الزواج فوأساس عدم ثبوته يف هذا ال
وهذا التيقن منتفي ألن الوالدة قد حدثت بعد مضي فرتة من الطالق دون دخول حبيث تكفي هذه املدة 

قد أقر الفقهاء بأن نسب الولد يثبت إذا ف ال يقيين للظن بأن احلمل جاء من غري الزوج ، ولكون األمر ظين
فالنسب أمر حيتاط يف إثباته بقدر ادعاه الزوج وحيمل ذلك على أنه اتصل بزوجته بناءا على شبهة ، 

جاء الولد  املستطاع صونا للعرض ومحاية للولد من الضياع ، إال أن مذهب اجلعفرية ال يقر إثبات النسب إذا
ال يثبت عندهم إال بالدخول احملقق ومضي املدة احملددة للعمل وهي ستة  فالنسب بعد الطالق دون دخول ،

أشهر من حني الوطء ، وإذا اختلف الزوجان يف زمن املقاربة وكانت هناك وقائع وقرائن تدل على قول 
الزوجة أو على قول الزوج عمل حبسبها أما إذا فقدت األدلة واشتبه احلال أخذ القاضي بقول الزوجة بعد أن 

 . حيلفها اليمني على أنه قارهبا منذ ستة أشهر وأحلق الولد بالزوج 
 

_______________ 
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حىت يثبت نسب املولود بعد الفرقة وبعد الدخول : ة وبعد الدخولفرقنسب المولود الذي يوضع بعد ال
لفقهاء حول حتديد سرياهنا ، ومرد االختالف هو جيب أن يكون قد ولد خالل مدة معينة ، وقد اختلف ا

 . التمييز بني نوع الفرقة من عدمه 
ال مييزون بني نوع الفرقة وهم مجهور الفقهاء يذهبون إىل القول أنه ال فرق بني ولد املطلقة أو  نفالفقهاء الذي

العدة واجبة أم غري واجبة فمىت   املتويف عنها زوجها ، وال بني املطلقة رجعيا واملطلقة بائنا وال بني أن تكون
كانت املدة املنقضية بني الطالق أو الوفاة وبني الوالدة هي أقصى مدة للحمل ، فإن النسب يثبت من 

 .نتفي إال باللعان املطلق أو من الزوج املتويف وال ي
ملدة احلمل فال يثبت أما إذا كانت املدة املنقضية بني الطالق أو الوفاة وبني الوالدة أكثر من احلد األقصى 

 ( 1).النسب ، وينتفي تلقائيا دون حاجة إلجراء اللعان 

أن ينسب الولد ": من قانون األسرة نصت على  43وهذا هو املعمول به يف القانون اجلزائري ألن املادة 
 وعلى هدي أحكام هذه املادة". ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشرة أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة
 :سارت احملكمة العليا ِبناسبة طرحها للعديد من قراراهتا فقد جاء يف قرارهلا 

من المقرر شرعا أيضا أنه ينسب الولد ألبيه إذا وضع الحمل خالل عشرة أشهر من تاريخ االنفصال  "
 ".أو الوفاة ، و أن عدة الحامل وضع حملها وأقصى مدة هي عشرة أشهر من تاريخ الطالق أو الوفاةً 

متى تبين من قضية الحال أن والدة التوأمين موضوع النزاع وقعت في ظل قيام الحياة الزوجية بين و 
الطرفين ، وأن االنفصال الواقع كان إثر خالف بينهما ولم يكن في حالة الطالق وال في حالة الوفاة 

ائمة والزواج من قانون األسرة ومن ثم فإن العصمة بينهما ق 64 – 43حتى يخضع ألحكام المادتين 
شرعيا وثبت نسب التوأمين ألبيهما ، ألن الطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة أي المالعنة ، وعليه فإن 

  (1)ً. القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا 

ذا ولد أنه ينسب الولد ألبيه إ "والطالق بقوهلم االنفصالويف قرار آخر حسم قضاة احملكمة العليا مسألة 
وفي معرض . خالل المدة المحددة قانونا ، المحسوبة من تاريخ صدور الحكم الناطق بالطالق 

وأن  11/41/1991تأسيسه ذكر القرار أن الطرفين المتخاصمين تزوجا بعقد رسمي مؤرخ في 
ولد بتاريخ ( هـ )وأن الولد  16/11/1991العالقة الزوجية انتهت بينهما بحكم مؤرخ في 

أي بعد عدة أشهر من الطالق أي خالل المدة المحددة واألوضاع المبينة بالمواد  21/42/1999
من قانون األسرة وهو ما عبر عنه قضاة االستئناف ونوهوا عنه في حيثياتهم لما  43و  42 – 41

حملت به أمه خالل العالقة الزوجية فهو للفراش ، ومن ثم يكون ما ينعيه ( هـ) أن الولد : قالوا 
  .اعن غير مؤسس واستوجب رفض الطعن الط

__________________ 
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يف املصري  حيث مل يفرق القانون  1929لسنة  25وجب القانون رقم وهو املعمول به أيضا يف مصر ِب
منه تبعا لنوع الفرقة ، فسواء كانت بالوفاة أو الطالق الرجعي أو البائن أو  12احلكم الذي قررته املادة 

ثبت ولدها من الزوج وإذا ولدته بعد مضي ( سنة ) الفسخ مث ولدت الزوجة وكذا ألقصى مدة احلمل وهي 
 ( 1). من سنة ال يثبت نسبه من الزوج أكثر 

بت نسب يث: من مدونة األسرة املغربية واليت نصت 154/2ونفس احلكم أخذ به املشرع املغريب يف املادة 
 .الولد بفراش الزوجية 

 .سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا االتصال،إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن  -1
 ( 2).الفراق  إذا ولد خالل سنة من تاريخ -2

ـ وهناك اجتاه فقهي يتزعمه احلنفيه ، يرى أن ثبوت نسب الولد يتوقف على والدته خالل مدة معينة إال أن 
هذه املدة ختتلف يف قدرها ويف بدء سرياهنا باختالف نوع الفرقة وتبعا لوجوب العدة من عدمه وعلى هذا 

 .ولد املطلقة طالقا بائنا  فقد ميزوا بني نسب ولد املطلقة طالقا رجعيا وبني نسب
ومعلوم أن الطالق الرجعي هو الذي ميكن للزوج مراجعة زوجته فيه دومنا حاجة لعقد ومهر جديدين فيمكنه 
جمامعتها لذلك فإنه إذا جاء الولد خالل فرتة العدة دون إقرار الزوجة بانقضاء مدهتا يثبت النسب من الزوج 

 .مل أو ألقصاها املطلق سواء أتته الزوجة من مدة احل
 : أما إذا جاء الولد بعد انقضاء العدة وهذا بإقرار الزوجة شخصيا فعلينا أن منيز بني حالتني 

 

من إقرارها ففي هذه ( أشهر 46) إذا وضعت مولودها بعد انقضاء املدة الدنيا للحمل : الحالة األولى
 .  غريه احلالة ال يلحق نسب املولود باملطلق الحتمال أن يكون من رجل 

إذا جاءت باملولود قبل انقضاء املدة الدنيا للحمل من إقرارها يف هذه احلالة يلحق نسب : ـ الحالة الثانية
ألنه ( أشهر 14) املولود باملطلق ، على أن ال تتجاوز املدة بني الطالق ووضع احلمل املدة القصوى للحمل 

إقرارها بانتهاء العدة كان كاذبا لكوهنا كانت  إذا جاءت به بعد انقضاء املدة القصوى للحمل يثبت أن
 . حامال وانقضاء العدة يكون بوضع احلمل 

 
 
 
 

__________________ 
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رم على الزوج معاشرة زوجته أو أن يطأها أي رجل آخر خالل فرتة العدة ، فيثبت ويف الطالق البائن حي
نسب الولد للزوج املطلق إذا جاء املولود خالل مدة العشرة أشهر من تاريخ الطالق لكن إذا أقرت بانقضاء 

 . مطلق قها وجاءت بالطفل ألكثر من ستة أشهر من تاريخ اإلقرار ال يثبت للصديتمل تحتعدهتا يف مدة 
 

حسب املذهب احلنفي يثبت نسب ولد املتويف عنها زوجها :  أما بشأن إثبات النسب بعد وفاة الزوج
 : يف حالتني 
 : نانقضاء العدة وتوافر الشرطان االتياـ إذا أقرت ب

وعلة هذا . أن تكون املدة املنقضية بني وقت اإلقرار ووقت الوالدة أقل من ستة أشهر  :الشرط األول
مارة على أن احلمل إط هو التيقن من أن احلمل قد حدث قبل انقضاء العدة أو وقتها إذ يعد ذلك الشر 

حدث من الزوج ، أما عن إقرارها بانقضاء عدهتا فال يعتد به ، ألن ثبوت أهنا حامل وقت العدة أو قبل 
 . طال ومن مث ال يعمل به انقضائها قد تبني كذهبا فيه ، أو أهنا خمطئة يف التقدير و عليه يعد اإلقرار با

أن تكون املدة املنقضية من تاريخ الطالق أو الوفاة وحىت الوالدة هي أقصى مدة احلمل : الشرط الثاني
وعلة هذا الشرط هو التيقن من أن احلمل قد حدث قبل الطالق ، وهذا يؤكد أن احلمل وقع وقت كانت .

فإذا .حكم ثبوت النسب احتياطيا احلمل من الزوج فيإمارة على حدوث حتل لزوجها أن يتصل هبا وهذا يعد 
 .ى أحد هذين الشرطني ينتفي النسب تلقائيا دون حاجة إلجراء اللعان انتف

من قانون األسرة واليت حددت حكم املطلقة أو املتويف عنها زوجها  30ـ هلذا ويف معرض حديثه عن املادة 
أو الوفاة دون أي متييز بني  االنفصالشهر من تاريخ أ( 13)على أنه يثبت ولدها إذا ولدته خالل عشرة 

 . املطلقة رجعيا واملطلقة بائنا 
أشار الدكتور بلحاج العريب إىل ضرورة إجراء التمييز يف هذا املوضوع ألن فقهاء الشريعة اإلسالمية فرقوا 

 ( 1).بينهما 
والكوييت بشأن هذا املوضوع اتضح له أن  أما الدكتور حممد حممد أبو زيد وبعد مقارنته بني القانونني املصري

يز تبعا لنوع الفرقة ، عكس القانون املصري الذي أخذ يالقانون الكوييت قد أخذ باجتاه احلنفية القائم على التم
 .باجتاه اجلمهور يف وضع حكم موحد جلميع حاالت الفرقة 

املشكالت لكون هذه األحكام مل مازالت تطرح بعض  نيوالحظ أن هذه األحكام املعمول هبا يف القانون
ول املشرع من إتباع أسلوب القرينة حتتقض على مشكلة ضياع األوالد واختالط األنساب واقرتح كحل لذلك 

القاطعة إىل أسلوب القرينة البسيطة ، لتمكني الطرف املتضرر من اللجوء إىل الطرق العلمية اليت ميكن هبا أن 
  (0).يف هكذا دعاوي عيد التوازن بني الرجل واملرأة ي
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 : إثبات نسب الطفل الناتج عن طريق التلقيح االصطناعي:  الشرط الخامس
 اإلنسانحياة  و العلل اليت تعكر صفو األمراضيف مشروعية التداوي من  اإلسالميةء الشريعة مل ُيتلف فقها

و نقص  نفسية واليت يدخل ضمنها العقم أوعضوية  أمراضو معنويا سواء كانت أو تسبب له ضررا ماديا 
   تلقته  أسبابهلى و لكون التلقيح االصطناعي يعد وسيلة طبية حديثة يف عالج العقم و القضاء ع .اخلصوبة 
على  اإلسالمي، و لقدرة الفقه الطبية من خالل ثبوت فعاليته يف املمارسة بالقبول العلمية   األوساط
نصوصه وثبات كل املستجدات اليت تظهر يف كل زمان و مكان بفضل سعة قواعده و عموم   استيعاب
ات النسب املستقر العمل هبا من حتديد متكن فقهاء الشريعة اإلسالمية و بناءا على طرق إثب. (1)مقاصده

نسب املولود الناتج عن عمليات التلقيح االصطناعي ، باختالف ما إذا ولد هذا الولد من زوجني على قيد 
احلياة و تربطهما عالقة زوجية ، أو كان قد  ولد من زوجني ال تربطهما هذه  العالقة سواء كان انقطاع هذه 

 .العالقة بالوفاة أو بالطالق
  

 :  فبالنسبة للمولود من زوجين على قيد الحياة
كان   أوببويضة املرأة داخل رمحها ،  تلقيحهالسائل املنوي من الرجل و  بأخذسواء كان التلقيح داخليا 

وذلك   واألم األبثبت للطفل من جهة يالنسب  يف هذه احلالة  فإن  األنبوبيح خارجيا بطريقة  طفل التلق
 : كما يلي 

مشكلة من ناحية حتديد النسب ، إذ املعترب يف النسب ماء الزوج وماء دىن رض ال يثري أذا الفأن ه 1-
 .يهما مها اللذان أجري هبما التلقيح ء قد ثبت أن ماو الزوجة ، 

برضائه بعملية التلقيح وموافقته على محل  أقر ضمناأن الزوج وإن مل يقر صراحة بثبوت النسب إال أنه  -0
 . لطريقة هبذه ا امرأته
اليت مت اختاذها باملركز الذي  اإلجراءات، إذ الطبيب والقائمون بالعملية وكذلك أن البينة متوافرة هنا  3-

  (2)أجريت فيه العملية كلها أدلة على صحة نسب الطفل إىل والديه 
ن زوجني إذا ولد الطفل بطريق التلقيح الصناعي م: طفل التلقيح المولود بعد الطالق أو الوفاة نسب

أنقضت عالقتهما الزوجية سواء كان هذا االنقضاء بالطالق البائن أو بالوفاة بأن يكون هلما رصيد من 
يهما ء األجنة جممدة يف إحدى مراكز التلقيح فإن هذا الولد يثبت نسبه الشرعي من أبويه لتحقق كونه من ما

 : ويرى البعض أن هذه املسألة جيب التفريق فيها بني فرضني 
 

 
 .101ص  0313طبعة . دار اهلدى عني مليلة اجلزائر . التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي . زبيدة إقروفة / ة .د1-
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أن تتم العملية بعد انتهاء الزوجية سواء بالطالق أو الوفاة وتأيت الزوجة بالولد خالل سنة من : الفرض األول
تاريخ إنقضاء هذه العالقة ويف هذه احلالة يثبت نسب الولد من جهة أمه سواء كانت معتدة من طالق أم 

ب يثبت ألن الطفل ولد على فراش من وفاة ألهنا هي اليت محلت وولدت وكذلك النسب من جهة األ
 .الزوجية أيا كان نوع الطالق 

أن تأيت املرأة بالولد بعد أكثر من سنة من تاريخ الطالق أو الوفاة وهنا جيب التفرقة بني : الفرض الثاني
ه إذا أتت بالولد ألكثر من سنة من تاريخ الطالق سواء كان رجعيا أم بائنا ، فإما أن ينكر :  األول: أمرين 

 .أو يقره فإن أنكره املطلق فال يثبت نسبه منه وهنا يكفي اإلنكار للنسب 
ه كإقرار الرجل بالولد اجملهول النسب غاية ما هنالك أما إذا أقره املطلق ففي هذه احلالة يثبت نسبه منه بإقرار 

أثر إلنكار الورثة  وأن يصدر اإلقرار مستوفيا لشروطه وال. لزوج آخر  اأنه يشرتط أن ال تكون الزوجة فراش
 .لنسب الصغري بعد ذلك 

كثر من سنة من تاريخ الوفاة فاألمر يتوقف على إقرار ورثة الزوج املتوىف ألإذا أتت بالولد : األمر الثاني
بالنسب أو إنكارهم له ، فإن أقره الورثة فيكون إقرار بنسب فيه حتميل على الغري ويأخذ حكمه وإذا أنكروه 

  (1).الة إنكار الزوج املطلقفال يثبت نسبه كح
 

  إثبات النسب بنكاح الشبهة:  الفرع الثاني
بأهنا ما يشبه الثابت و ليس بثابت ، ونكاح الشبهة هو نكا يقع خطأ بسبب غلط يقع :  تعريف الشبهة

و الدخول بشبهه على ثالثة أنواع إما أن .فيه الشخص و هو من األحداث  القليلة الوقوع يف أيامنا هذه 
 .تكون شبهة امللك أو شبهة العقد أو شبهة الفعل

و تسمى أيضا شبهة احلكم أو شبهة يف احملل كأن يشتبه الدليل الشرعي على الرجل :  شبهة الملك :وال أ 
أن يواقع الرجل امرأته اليت طلقها : فيفهم منه إباحة وطء املرأة يف حني انه غري مباح له ذلك و من أمثلتها 

ي يف عدهتا منه ظنا أن وقاعها يكون مراجعة هلا  كما يف املطلقة طالقا رجعيا اعتمادا على طالقا بائنا وه
 (2).“ الكنايات رواجع“(: ص)قول الرسول 

حاصله أن يتزوج رجل امرأة زواجا صحيحا يف البداية على اعتقاد أهنا حل له و هو :  شبهة العقد: ثانيا
الرضاع مثال و هو بذلك يشبه العقد الفاسد من حيث أحكامه  حل هلا مث يتضح بعد الدخول أهنا أخته من

 (3).و آثاره 
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قوي  احلرام حالل من غري دليل أننفسه  يفو فيها يعتقد الشخص حل الفعل و يظن  :شبهة الفعل : ثالثا 
يواقع   من الناس ومن أمثلة ذلك أن يأيت الزوج زوجته اليت طلقها ثالثا يف العدة ، أوخربأو ضعيف أو 

وللفقهاء آراء كثرية حول ثبوت ( 1) .أهنا ليست زوجته  ذلك  الرجل امرأة على أهنا زوجته مث يتبني له بعد
 .النسب بالدخول بالشبهة ففي بعضها أثبتوا النسب ويف اآلخر مل يثبتوه

 
ا وذلك يثبت للولد احلاصل من وطء يف أية حالة من حاالهتيرى البعض أن النسب ال : ففي شبهة الفعل

ولبعض الفقهاء ألن النسب لكي يثبت جيب أن يكون ملك أو حق احملل إذ هو ال يثبت بغري الفراش 
فوطئها فهي ليست زوجته  امرأتكوقيل له هذه  امرأتهاعرتاض يف شبهة الفعل إذ يقولون يف من زفت له غري 

 . للولد احلاصل من وطء فيه  حقيقة بل أجنبية عنه ومع أن هذا عندهم شبهة يف الفعل فإن النسب يثبت
 

النسب ألن الوطء تعلقت  الفاعل وإن قال علمت أهنا حرام ويثبت عن فيها يسقط احلد: وفي شبهة العقد 
صاحب أيب حنيفة فإن احلد الزم وكذلك ال يثبت النسب به شبهة ، أما عند أيب يوسف وحممد أبو احلسن 

ذات رحم اح احملارم أما من يعقد على أمه أو أخته أو عمته أو إن كان يعلم باحلرمة وعند اإلمام مالك يف نك
عامل التحرمي وال يثبت به نسب أما إذا مل يكن حيد كذلك حد الزنا مادام أنه عامد و ها فإنه يطأحمرم منه و 

 (2).عاملا باحلرمة فإن احلكم منه عندمها هو احلكم عند أيب حنيفة فيسقط احلد ويثبت النسب 

 

وذلك ألن  الواطئ أدعاهن إ ء عليهافإن النسب يثبت للولد احلاصل يف الوطء بنا: الملكأما في شبهة 
الفعل ليس بزىن لوجود الشبهة يف احملل ، ألن النسب حيتاط يف إثباته وجاء يف اجلوهرة أن كل موضع كانت 

الدخول بشبهة ففي وللفقهاء آراء كثرية حول ثبوت النسب ب. نسب منه إذا ادعاه الشبهة يف احملل يثبت ال
الزواج اآلخر مل يثبتوه ومرد ذلك إىل احلكم به واقعة الدخول هل تعترب ب بعضها أثبتوا النسب ويف بعضها

النسب من حيث العقوبة أو من حيث األحكام كالعدة الباطل وما ينشأ عنه من آثار أخرى غري بالفاسد أو 
 ( 3).والصداق وحرمة املصاهرة 
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ليست زواجا شرعيا صحيحا وليست زنا حىت  وامرأةـ وملا كان الزواج بشبهة يعين كل معاشرة بني رجل 

 الشبهة  ومن الصور اليت ذكرها الفقهاء لنكاح. توجب احلد 
 .الزوج األول لتغيظ دـ االرتباط بالمرأة التي تدعى انقضاء عدتها وهي لم تنته بع

 .ـ الدخول على غير الزوجة بأن تزف إليه خطأ/ لمباته في العدة  ـ موافقة الزوج
 .ـ الدخول بالزوجة ثم يتبين أنها من المحارم 

  

من  34إلى  32من عد الدخول طبقا للمواد نكاح الشبهة كل نكاح مت فسخه ببـ وقد أحلق املشرع اجلزائري 
 : قانون األسرة وهي تشمل 

 ( أ.ق 32م .) ـ فقدان ركن الرضا الذي يجعل العقد باطال بطالنا مطلقا 
 (أ .ق 33م ) شرط من شروط الصحة كالولي والشهود وانعدام األهلية ـ تخلف 

 ( أ .ق 34م ) ـ الدخول بإحدى المحرمات تحريما مؤقتا أو مؤبدا 
 ( أ .ق 32م ) العقد بشرط ينافي مقتضياته  اقترانـ 
ففي كل الصور املذكورة آنفا وإن اختلف الفقهاء فيما بينهم حول تصنيفها يف النكاح الفاسد أو يف نكاح ـ 

بني موسع ومضيق بالنظر إىل رتتب على مثل هذه احلاالت تاليت الشبهة وبالضرورة االختالف يف األحكام 
علمه باحلل واحلرمة إال أن الغالبية منهم على كلمة واحدة ِبصوص نسب احلمل الناتج عن هذه نية الفاعل و 

فرق وجوبا بني يال يقرها الشرع ، إذ العالقة بغض النظر عن تكييفها الشرعي كعالقة صحيحة أو فاسدة 
ولود مصان حمفوظ لتعلق نسب املالطرفني ولو افرتضنا رغبة الطرفني يف االستمرار معا ، فإنه يف كل األحوال 

حق اهلل تعاىل به ، وحق العبد معا ، على أساس أن العالقة الزوجية اليت نتج عنها كانت قائمة على العقد 
ية فلهذا االعتبار حيرتم احلمل ويكون ولدا فمع حصول ظن حل الفعل أو حل احملل أو كون املسألة خال

 .مل الناتج عن الزواج الصحيح شرعيا بنفس الشروط اليت أوردها الفقهاء يف احل
النية  والسيئولإلشارة فإن املشرع اجلزائري يثبت النسب يف الزواج الباطل دون متييز بني الشخص احلسن النية 

ل أو العلم باحلل واحلرمة متضاربة ومتناقضة باإلضافة إىل تناقض نص ارات احملكمة العليا بشأن قيد اجلهوقر 
حيث سوت األوىل بني الزواج الصحيح والباطل يف الوطء بشبهة يف مسألة  (أ .ق  31و  33) املادتني 

كون الزواج شرعيا ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج بثبوت النسب أما الثانية فقد قيدت ثبوت النسب 
 ( 1).فهوم املخالفة انتفائه يف احلاالت األخرى ِبشرعيا و 

 

 
______________________ 
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 :الطرق الكاشفة عن النسب:  المطلب الثاني
تتمثل الطرق الكاشفة عن النسب يف البينة واإلقرار والقيافة والقرعة باعتبارها وسائل تنصب على إظهار  

ها يف الفروع نسب شخص جمهول فيكشف عنه هبذه الطرق ويصبح علنا ومعرتف به شرعا وقانونا وسأورد
  : الثالثة اآلتية 

 .البينة: األولالفرع 
تعترب البينة إحدى طرق إثبات النسب شرعا باتفاق العلماء و هي أقوى يف إثبات النسب من اإلقرار، ألن 
اإلقرار حجة قاصرة على املقر ال يتعداه إىل غريه، أما البينة فحجيتها متعدية، ال يقتصر احلكم الثابت هبا 

 .دعى عليه وحده بل قد يثبت يف حقه وحق غريهعلى امل
والبينة مأخوذة من الناحية اللغوية من البيان والوضوح، استبان الصبح وضح وهو على بينة من أمره أي على 
وضوح وكأن صاحب احلق إذا ما قدم بينة إمنا ثبت هبا حقه فيزيل ما كان حوله من لبس وخفاء ليتضح أمام 

 ( 1).اجلميع

هي اسم ملا يبني احلق ويظهره واملراد هبا الشهادة ألهنا تبني ما التبس ، ويكشف : الح الشرعي ويف االصط
 ( 2). احلق فيما اختلف فيه أو الشهود ألن هبم يظهر احلق 

         .  مارات أم قرائن أم شهودإاسم لكل ما يظهر به احلق سواء كان  أهنا كما جاء عنها أيضا
 

ا كل حجة أو دليل يؤكد واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو ولذلك يصبح املقصود هب
 . غريمها من وسائل اإلثبات الشرعية أو القانونية مما ورد النص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

ما لغريه، وهي هبذا  خبار اإلنسان حبقاليت تعين يف حقيقتها إ: الشهادة: ثبت هبا النسب هيوالبينة اليت ي
    ( 3). ق لغريه على نفسهحباملفهوم ختالف اإلقرار الذي يعترب يف جوهره إخبار اإلنسان 

وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهلل بما  ":تعاىل لقولهوالشهادة واجبة شرعا تطبيقا 
 .  (4)"تعملون عليم

ثبت هبا النسب لدى مجهور الفقهاء هي شهادة رجلني أو شهادة يوالقاعدة العامة أن شهادة الشهود اليت 
 .وأدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة واإلمجاع  . (5)رجل وامرأتني 

___________________________ 
 . 0/1223والقاموس احمليط  1/260انظر يف التعريف اللغوي للبينة للسان العرب    -1
 : ة يرجى الرجوع إىل كل من ويف التعريف االصطالحي للبين  -0
مارس  01حبث منشور يف اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب العدد . حممد بن حيي حسن جنيمي ، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته يف اإلثبات / د

 . 11ص  0333
 . 031ص  0313دار اجلامعة اجلديدة طبعة . ب ـ وانس حممد ناجي ـ البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف إثبات ونفي النس

 103-109ص .مرجع سابق . حممد الكشيور / د -0
 من سورة البقرة  080اآلية   -3
  86مرجع سابق  ص . حممد الكشيور/د  -2
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 : أما الكتاب فقد دلت عليها آيات كثرية منها قوله تعاىل
  (1)."ن ، ممن ترضون من الشهداءواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا"

   ( 2) ً"واشهدوا ذوي عدل منكم وقدموا الشهادة هلل   ":وقوله تعالى 
: أما يف السنة فهناك أحاديث كثرية دلت على مشروعيتها منها احلديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود قال

لى المدعى واليمين على البينة ع "وحديث بن عباس ً. شاهداك أو يمينه "( : ص)قال رسول اهلل 
  ً"المدعى عليه

 .وقد انعقد اإلمجاع على مشروعيتها إلثبات الدعاوي ومل ُيالف يف ذلك أحد 
وإذا كان اإلمجاع قد حصل العتبار الشهادة وسيلة إلثبات النسب ، فإن احلالف هو العنوان بالنسبة    

 (3). للنصاب املكمل هلا 

ستفاضة اليت تقوم على التسامع واالشتهار واقتصر الفقهاء يف حجية شهادة االبوإثبات فراش النسب يتم 
 ناالستفاضة على ما كان يعلم باالشتهار والسماع كاملوت والنكاح والنسب ألنه يتعذر العلم غالبا بدو 

    ( 4).االستفاضة
مها على صر مفهو حتديد مفهوم البينة ، فهناك من ق وعلى املستوى التشريعي والقضائي وقع خالف يف

 222674حتت رقم  15/46/1999: املؤرخ يف العليا شهادة الشهود واستند يف ذلك إىل قرار احملكمة
واليت من  س.أ.من ق 33الذي أكد من خالله قضاة احملكمة العليا أن طرق إثبات النسب حمددة يف املادة 

فحص الدم كدليل  اتتبار خالعليا ال ستجاب قضاة احملكمةبينها البينة ولو كان املقصود هبا املعين العام ال
 33علمي إلثبات النسب وهناك من قصد هبا املعىن الشامل لكافة األدلة لكون املشرع اجلزائري يف م 

   preuves  .(5)النص الفرنسي استعمل مصطلح  العريب استعمل مصطلح البينة ويف يف النص  األسرة.ق
 
 
 
 
 
 

_______________ 
   080ة اآليسورة البقرة  -1
 0األية  الطالقـ سورة  0 
 .39ـ  33مرجع سابق ص . بديعة علي أمحد / ود  .10ابق ص مرجع س. جى الرجوع إىل بكاي سعاد للتفصيل يف أقوال الفقهاء حول النصاب املكمل للشهادة، ير   -0
 . 139حسين حممود عبد الدامي ـ مرجع سابق ص / د -3
أقورفة / ومرجع د 83ـ   18ئر حول مصطلح البينة يف القانون اجلزائري يرجى االطالع على األستاذ باديس ذيايب مرجع سابق ص لالطالع على اجلدل الفقهي الدا -2

 .   23زبيدة مرجع سابق ص 
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 اإلقرار :  لثانيالفرع ا
هادة يعترب اإلقرار الوسيلة الثالثة إلثبات فراش النسب ، وهو أضعف من الشهادة ألنه يقوم على ش       

 .  (االستلحاقب)رجل واحد ، لذلك كانت حجيته قاصرة على املقر ويعرب عنه أيضا 
باحلق اعرتف به  بأنه وضع الشيء يف مكانه ِبعىن اإلثبات واالعرتاف، يقال أقر ويعرف اإلقرار في اللغة

، وقر الشيء جعله يف  وقرره غري باحلق حىت أقر به وأقره يف مكانه فاستقر وقرره بالشيء محله على اإلقرار به
قراره ، وقر عنده اخلرب حىت استقر  وقر الشيء قرا من باب ضرب استقر باملكان واالسم القرار ومنه قيل 

للنحر واالستقرار التمكن وقرار األرض املستقر  نأيام التشريق يوم القر ألن الناس يقرون يف من من لليوم األول
 ( 1). الثابت

     ( 2). بشروطههو االعرتاف ِبا يوجب حق على قائله  ومن الناحية االصطالحية
 ( 3). يوجب حكم صدقه على قائله بلفظه أو بلفظ نائبه رببأنه خ المالكية هوعرف

أن  اعتراف شخص بواقعة تكسبه حقا ، مع قصد المقر "بأنه  وعرفه األستاذ عبد الرزاق السنهوري
 ( 4)  ".يلزم نفسه بهذا اإلقرار 

اإلقرار تصريح بقربه شخص بثبوت واقعة في حقه من شأنها أن  " ة النقض الفرنسيةوعرفته محكم
  ( 5)".تحدث ضده آثار قانونية

 : هذا يف مطلق اإلقرار الذي ميس كل احلقوق وكل الدعاوي أما اإلقرار بالنسب فهو على نوعني
ار بالنسب حممول على املقر نفسه ويعرب ـ إقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة وهو ما يعرف لدى الفقهاء باإلقر 

 . النسب على الغريبعنه أيضا باإلقرار الذي ليس فيه حتميل 
 

اإلقرار يف غري األبوة والبنوة واألمومة وهو ما يعرف باإلقرار بنسب حممول على الغري ، ويعرب عنه أيضا 
و تقول امرأة هذا ابين ففي هذه أ." فالن أخي "باإلقرار الذي فيه محل النسب على الغري كأن يقول شخص

وليملل :ً"قوله تعالىودليل مشروعيته من الكتاب  ( 6).احلالة ال ينسب النسب لألب إال إذا أقر أبوه بالبنوة
الذي عليه الحق وليتق اهلل ربه، وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال 

 .(7)"العدلً يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ، ب
 

__________________ 
  00ص  مرجع سابق بديعة علي أمحد ـ / ة .د -1
 .23مرجع سابق ص . اقورفة زوبيدة / ة .د -0
 . 193مرجع سابق ص . أنس حممد ناجي  -0
 . 280لرتاث بدون سنة للطبع ص عبد الرزاق أمحد السنهوري املوجز يف النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين املصري ، دار أحياء ا/ د -3
 . 060ص  1981أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي ن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : بكوش حيي / د -2
 .61ص . مرجع سابق . ة طفيايت خمتارية.أ -6
 .081سورة البقرة اآلية  -1
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 قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على يا أيها الذين آمنوا كونوا  ":وقوله تعالى  
قوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي يرويه مسلم ( 2).أما دليل مشروعيته من السنة (1) "....أنفسكم

والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل ، الوليدة ": قالعن أيب هريرة وأزيد بن خالد اجلهيين حيث 
. تعريب عام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة و 

وهكذا دل هذا ".فرجمت ( صلى اهلل عليه و سلم)قعدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اهلل : قال 
 . احلديث أن مسألة توقيع احلد معلق على االعرتاف وكان هذا دليل اإلقرار 

 (3).كال النوعني شروطا البد من حتققها لصحته وثبوت النسب به  واشرتط الفقهاء لصحة اإلقرار بالنسب يف

أن يكون املقر به جمهول النسب ، فإن كان معروف النسب مل يصح ألنه يقطع بنسبه الثابت من غريه  -1
 ".عليه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق ":(ص)وقال النبي 

 .بالنسب بالغا عاقال خمتارا  أن يكون املقر -0
أن يكون املقر له بالنسب ممن ميكن ثبوت نسبه من املقر وذلك بأن يولد مثله ملثله فلو أقر من عمره  -0

 .قبل إقراره الستحالة ذلك عادة يعشرون عاما ببنوة من عمره مخسة عشر عاما مل 
وال يثبت  إن كذبه فإنه ال يصح اإلقرار عندئذأن ال يكذب املقر له املقر ، إن كان أهال لقبول قوله ، ف -3

 . به النسب
أن ال يصرح املقر بأن املقر له ولده من الزنا ، فإن صرح بذلك ال يقبل إقراره ألن الزنا ال ميكن أن يكون  -2

  ً"الولد للفراش وللعاهر الحجر  "( : صلى اهلل عليه و سلم)سببا يف ثبوت النسب لقوله 
قر بالنسب أحد ألنه إذا نازعه أحد فليس أحدمها فإن مل يكن فإنه يعرض على القافة أن ال ينازع امل -6

 .ال باإلقرار  بالقيافة فيكون ثبوت النسب ألحدمها
 

الثاني من اإلقرار وهو اإلقرار على الغير فيشترط لثبوت النسب به إضافة إلى الشروط  نوعـ أما ال
 : قدمة الشروط التاليةتالم
 . ع الورثة على اإلقرار بالنسب املذكوراتفاق مجي -1
 . أن يكون امللحق به النسب ميتا ألنه إذا كان حيا فالبد من إقراره بنفسه  -0
أن ال يكون امللحق به النسب قد انتفى من املقر له يف حياته باللعان ومىت توافرت شروط اإلقرار بنوعيه  -0

والتحرمي وأصبح ملزما للجميع حفاظا على استقرار   النسب واألحكام األخرى كاملرياثترتب عنه ثبوت 
األنساب واألسر واجملتمع لتعلق حق اهلل به ومن مث ال جيوز للورثة وال لألقارب االعرتاض عليه أو رفضه طاملا 

 . أن صاحب احلق األول قد أثبته يف ذمته 
_________________ 

  102سورة النساء اآلية  -1
 .196مرجع سابق ص .  أنس حسن حممد ناجي.أ -0
 .10 مرجع سابق ص. بكاي سعاد . أ -0
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من مشروع القانون العربي الموحد لألحوال الشخصيةً  ال تسمع  15المادة وهذا ما نصت عليه 
 ( 1). الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته باإلقرار الصحيح 

وقد تبىن املشرع اجلزائري نفس القاعدة عندما  ( 2)وت وقد قرر الفقه املالكي بنفاذ اإلقرار ولو مت يف مرض امل
يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو باألبوة أو األمومة لمجهول  ": من قانون األسرة  33نص يف املادة 

ونفس احلكم تبناه املشرع املغريب يف مطلع  ً"النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
 110سرة وأخذ املشرع الكوييت بذات القاعدة حيث نص يف البند األول من املادة من مدونة األ 163املادة 

 : على انه 1983من قانون األحوال الشخصية لسنة 
إقرار الرجل ببنوة جمهول النسب ولو يف مرض املوت يثبت به النسب إن مل يكذبه العقل أو العادة ومل  –أ 

لمحكمة العليا مؤرخ لقة جرى العمل القضائي فقد ورد يف قرار وعلى هدى املبادئ الساب.يقل أنه من الزنا 
النسب يقع  كما أن إثبات. إلخ.....بحمل في بطن امرأة  030303ملف . 12/10/1998: يف

من المقرر شرعا أنه يثبت النسب باإلقرار لقول خليل في باب بيان أحكام مكن ألنه أ فيه ما التسامح
 فيثبت حتى مع الشك وفي األنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد  حقوق اهللاإلقرار ولزم اإلقرار 

لحمل أ س التي تحدد مدة ا. من ق 41كما انه ال يمكن الجمع بين اإلقرار بالحمل والدفع بالمادة 
   (3).غني عن أي دليل آخر وال يحق للمقر أن يثير أي دفع إلبطال مفعولهألن اإلقرار في حالة ثبوته ي

 
وة على األبوة إىل جانب اإلقرار بالبن باألمومة وفعل املشرع اجلزائري عندما نص صراحة على اإلقرار  اـ وحسن

من مدونة األسرة 164المادة فل النص على اإلقرار بالبنوة  إذ جاء نص عكس املشرع املغريب الذي أغ
 :بالكيفية التالية 

وهكذا يكون املشرع املغريب أغفل التطرق ".مرض الموتولو في يثبت النسب بإقرار األب ببنوة المقر "
منع تويرتتب على اإلقرار بالنسب مجيع نتائج القرابة ف.إىل فرضية اإلقرار باألبوة أو باألمومة من جانب الولد 
 . باملصاهرة والرضاع و تستحق به نفقة القرابة و اإلرث 

رة وهذا يعين أن اإلقرار بالنسب ال ُيتلف من مدونة األس 121و هذا ما نص عليه املشرع املغريب يف املادة 
ثر النسب الثابت عن طريق الفراش ذلك أن هذين النظامني ُيتلفان من حيث وسيلة اإلثبات أمطلقا عن 

 .(4)فقط و لكنهما يلتقيان ِبصوص و حدة اآلثار بينهما 

 

 

 .63اقورفة زوبيدة مرجع سابق ص / ة.د  -1
 .106ص حممد الكشيور  مرجع سابق / د  -0
 .11ص      0331االجتهاد القضائي عدد خاص سنة  030303ملف  12/10/1998: قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  -0

 .111-116املرجع ص  نفس حممد الكشيور /د -3
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  :نوعانومعلوم أن دعاوى إثبات النسب باإلقرار 
إثبات نسب على أبيه و كان  ن يرفع ابن دعوىأك  هومثال: دعوى نسب ليس فيها تحميل على الغير_ 

هذه الدعوى ى جمردة من أي حق آخر من النسب فهذا األخري على قيد احلياة ، ففي هذه احلالة تقبل الدعو 
أما إذا كان املدعي عليه ميتا ، فان  رفع .و املدعي عليه خصم  يف هذه الدعوى مباشرة  الذاهت ةمقصود

هو غائب ، و ال يصلح القضاء على امليت قصدا و إن كان  الدعوى جمردة ال تسمع ألنه قضاء على ميت و
ل الدعوى ال إال إذا قبجيوز تبعا فاملدعي عليه يف النسب ميتا ال ميكن  إقامة الدعوى عليه و بالتايل ال ت
 .رفعت ضمن صنف آخر كاملطالبة باملرياث و يكون اخلصم يف هذه الدعوى احد الورثة

و مثاهلا أن يرفع املدعي دعوى يطلب فيها املرياث فريد املدعي :  يردعوى نسب فيها تحميل على الغ_ 
 .عليه بإنكار حق املدعي صفته اليت يستند عليها يف املرياث

ت نسبه من املتويف الذي يريد حصته من تركته ، كون الطلب بب دعواه وال يثفهنا على املدعي أن يثبت
ثبوت النسب إذا كان االنتساب إىل امليت ليس هو  لىعاألساسي و املقصود يف الدعوى هو احلق املرتتب 

اهلدف بل يبقى جمرد و سيلة إلثبات احلق املتنازع عليه واخلصم  ليس من محل عليه النسب و إمنا هو كل 
 .من له و عليه  حق يف الرتكة ، كالورثة أو قد يكون الوصي أو املوصى له وقد يكون الدائن

 (.1)ه ال تسمع الدعوى إال إذا كانت ضمن حق آخر على شخص حاضر وبوفاة من يدعى االنتساب إلي 

  القيافة والقرعة: الفرع الثالث
لتمييز البصمة الوراثية  عند التعرض سبق لنا عند تعرضنا يف املبحث الثاين من الفصل األول: القيافة: أوال 

االصطالح لذلك حنيل فيما يتعلق عن بعض املصطلحات املشاهبة هلا التعرض إىل تعريف القيافة يف اللغة و 
 ...بذلك إىل هذا املبحث 

 .واإلمجاعوقد دل على مشروعية العمل هبا من السنة واألثر 
ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما وأبو داود والرتميذي والنسائي من حديث قتيبة بن : أما من السنة

دخل علي مسرورا ( ص)أن رسول اهلل  :سعيد عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
أن : وأسامة بن زيد فقال ا نظر آنفا إلى أزيد بن حارثةز ألم ترى أن مجز "ً: فقالتربق منه أسارير وجهه 

ويف رواية للزهري عن عروة أن جمززا املدجلي دخل على فرأي أسامة وزيدا  . "هذه األقدام بعضها من بعض
  (2)ً.أن هذه األقدام بعضها من بعض :ا فقالمبدت أقدامهوعليهما قطيفة  قد غطيا رؤوسهما و 
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رواه مالك بن انس عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب رضي ما : وأما الدليل من األثر واإلجماع
هم يف اإلسالم فأتى رجالن كالمها يدعى ولد تالطهم أي من ادعااهلل عنه كان يليط أوالد اجلاهلية ِبن اس

فضربه عمر بالدرة مث دعا املرأة فقال أخربيين ُيربك  ليه فقال القائف لقد أثري كافيه إمرة فدعا قائف فنظر إ
فقالت كان هذا ألحد الرجلني يأتيين يف إبل ألهلها فال يفارقها حىت يظن ، وفطن أنه قد استمر هبا محل مث 

تعين اآلخر فله أدرى أيهما هو فكرب القائف فقال : انصرف عنها فاهر بقت عليه دما مث خلف هذا عليها
ة من غري إنكار من واحد منهم عمر ِبحضر من الصحابة بالقاف ىضفق عمر للغالم وإال أيهما شئت قالوا

 .     هو كاإلمجاع وقالوا وحديث عائشة يروى عن ابن عباس وعن أنس بن مالك وال خمالف هلم من الصحابة 
فمن . سبب اختالفهم يف اعتباره شاهدا أو حكما بواختلف الفقهاء يف الشروط الواجب توافرها يف القائف 

الذكورة واحلرية  ومل يشرتط التعدد ومن قال انه شاهد مل يشرتط اعتربه حكما اشرتط فيه الذكورة واحلرية
 . والعقل والعدالة والتجربة واشرتط التعدد واشرتطوا إىل جانب ذلك شروطا أخرى تتعلق باإلسالم والبلوغ

 : كما اختلف العلماء يف حكم إثبات النسب هبا على قولني 
 

بات النسب وبه قال احلنفية وأصحابه من احلنفية واهلادوية أنه ال يصح احلكم بالقيافة يف إث: القول األول
 .     وأبو إسحاق والكوفيون

ا الشك مماعتماد القيافة طريقا إلثبات النسب عند االشتباه والتنازع وبه قال مجهور العلماء و : القول الثاني
بات النسب هو الراجح لداللة فيه أن ما ذهب إليه اجلمهور من احلكم بالقيافة واعتبارها طريقا شرعيا يف إث

اهلل عنهم ومل يعرف هلم خمالف فكان   السنة املطهرة على ذلك وثبوت العمل هبا عند عدد من الصحابة رضي
     (1).كاإلمجاع منهم على احلكم هبا

 
 .واستدل احلنفية ملذهبهم القاضي بعدم مشروعية ثبوت النسب بالقيافة بالكتاب والسنة

ن السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان وال تقف ما ليس لك به علم إ ":  الىفمن الكتاب قوله تع
 . ". (2)عنه مسؤول 

احلدس والظن وهو يف اللغة اتباع األثر الذي مسيت  إتباعفدلت هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل هنى عن 
والظن وهذا منهى عنه بلفظ  وهو مأخوذ من القف كأنه يقفو األمور والقيافة مبنية على احلدس به القافة
 ( 3).اآلية 
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 : أما الدليل من السنة
جاء رجل من بين فزازة "قال ( رضي اهلل عنه) ب عن أيب هريرة أخرجه مسلم من حديث سعيد بن املسيما 

اهلل أنكرته فقال النيب صلى  ويف رواية أين دولدت غالما أسو  امرأيتإىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إن 
أن فيها أورق : محر قال هل فيها من أورق ؟ قال  :؟ قال  انعم فما ألواهن: عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال 

 ."وهذا عسى أن يكون نزعة عرق : نزعة عرق قال عسى أن يكون  فأنا أتاها ذلك ؟: قال
وسلم مل ميكنه من  فاحلديث نص يف عدم اعتداد الشرع بالشبه يف إثبات النسب ألن النيب صلى اهلل عليه

أما مذهب اجلمهور . ه نفي الغالم وال جعل للشبه وال لعدمه أثر فبني عليه الصالة والسالم أنه ال عربة للشب
عي وعطاء ، وهو قول ابن عباس وأنس بن اور واألوز ثاهرية وقتادة وأبو ظوال( ، والشافعية واحلنابلة  املالكية) 

الب وشريح القاضي وإياس بن معاوية وال خمالفة هلم من الصحابة مالك وعمر بن اخلطاب وعلي ابن أيب ط
وال التابعني والذين يرون أن القيافة سبيال معتربا يف الكشف عن النسب اجملهول واحتج اجلمهور برأيهم 

 : بالرباهني التالية 
 : من السنة

صلى اهلل عليه و ) ما أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول اهلل
ا املدجلي دخل فرأى أسامة وزيد وعليهما ز يا عائشة أمل تري أن جمز : ذات يوم وهو مسرور فقال ( سلم

ووجه الداللة من هذا .قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال أن هذه األقدام بعضها من بعض 
وهو ال يسر إال حبق دليل على إقرار العمل بقول القائف ( صلى اهلل عليه و سلم)احلديث أن سرور النيب 

 .بالقيافة 
أن أصول الشرع وقواعده املتعلقة باألنساب كلها تتوجه حنو عرض اتصال األنساب وجالئها : ومن المعقول

 . تؤكد وحتقق هذا املقصد الشرعي فهي طريق معتربولو من أدىن الطرق وطاملا القيافة 
 

    بات النسب الشرعي و القرعة لغة من القرع  و هو اخلطر أي السبق و هي أضعف طرق إث: القرعة: ثانيا
و الندب الذي يستبق عليه ، و قرعت الباب قرعا ِبعين طرقته وتفوقت عليه و أقرعت بينهم أقراعا ، هيئتهم 

     نار ، االختبار و أبعاد ال: للقرعة على شيء و قارعته فقرعته أقرعته أي غلبته و االسم القرعة و االقرتاع 
: و ضرب القرعة كالتقارع و املقارعة ، و املقارعة هي املسامهة و قارعه فقرعه إذا أصابته القرعة دونه و القرع 

ذهاب الشعر على الرأس كالصلع أو أشد : ات فيها و القرع ال نباحلرب و مواضع من األرض ذات الكأل 
 منه و على هذا ميكننا 

 (1). للغة و يراد هبا  االختبار و املسامهةطلق يف اتأن نقول أن القرعة 
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 :و تنقسم إىل نوعني   (1)فهي احليلة اليت يتعني هبا سهم اإلنسان أي نصيبه : وأما اصطالحا
وعة وهي القرعة للخصومة لتمييز احلقوق ومعناها متييز نصيب موجود فهي إمارة مشر  و تكون:  مشروعة 

 . أو إلزالة اإلهبام 
وقد دل عن . وهي القرعة اليت يؤخذ منها الفأل أو اليت يطلب من خالهلا معرفة الغيب: وغير مشروعة
ون أقالمهم أيهم يكفل مريم ، وما  لقوما كنت لديهم إذ ي ":قوله تعالىهبا من الكتاب  مشروعية العمل

وقال املفسرون يف هذه اآلية أن أم مرمي عليها السالم ملا ذهبت على (  2) " .كنت لديهم إذ يختصمون  
من هلم األمر على بيت املقدس ختاصموا أيهم يكون كفيال ملرمي بغية األجر، واقرتعوا عليها وذلك بأن ألقوا 

ليل من السنة ما ورد بأقالمهم اليت يكتبون هبا التوراة يف النهر فأيهم مل جير قلمه يف املاء فله كفالتها وأما الد
كان إذا أراد السفر أقرع بني نسائه فأيهن خرج سهمها ( صلى اهلل عليه و سلم)يف الصحيحني أن الرسول 

 .    خرج هبا
 

العمل بالقرعة  زوأما الدليل من اإلمجاع قبول العلماء والفقهاء القدامى واملعاصرون إمجاع املسلمني على جوا
بني الزوجات والعتق وغري ذلك من األمور املشروعة يف  ت النسب و القرعة حالة تعارض البينات وثبو  يف

 : الفقهاء يف ثبوت النسب بالقرعة إىل قولني ولقد اختلف.  الشرع
 

وبه قال احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال يثبت النسب بالقرعة ألهنا تستعمل يف : القول األول
 : إثبات األنساب واستدلوا لرأيهم باحلجج التالية ستعمل يفتاألموال وال 

 . اعتربوا القرعة قمارا وِبا أن اهلل تعاىل حرم القمار يف كتابه يف سورة املائدة وهي من آخر   القرآن نزوال -أ
اعتربوا القرعة كوسيلة إلثبات النسب ضرب من العلم بالغيب وهي تستعمل يف األموال وال تستعمل يف  -ب

 .لنسب وذلك لوجود طرق شرعية أخرى أقوى منها كالفراش والبينة واإلقرارإثبات ا
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ن راهوية والشافعية يف القدمي واملالكية يف أوالد اإلماء وفيها قال بعض ه إسحاق ببفقال  :وأما القول الثاني
و احتج القائلون بثبوت النسب بالقرعة ملا رواه    و قال هبا اإلمام أمحد يف روايتهبينتنيالشافعية عند تعارض ال

عليه و سلم فجاء  أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنه قالً  كنت جالسا عند النيب صلى اهلل
عليا ُيتصمون إليه يف ولد  وقد وقعوا على امرأة يف  أن ثالثة نفر من أهل اليمن أتو: رجل من اليمن فقال 

ي مقرع بينكم فمن قرع فله إشاكسون تأنتم شركاء م: ليا فقالغهذا فيف  طهر واحد فقال الثنني  طيبا بالولد
 دية ، اله ثلثا يالولد و عليه لصاحب

 (1) رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حتى بدت أضراسه أو نواجدهبينهم فجعله ملن قرع فضحك فاقرع 

يف  039إليه يف الصفحة  اإلشارةوهذا احلديث مذكور يف مرجع الدكتور أوان عبد اهلل الفيضي السابق 
د ابن األرقم ألحق الولد الذي أصابته القرعة فعن زي "أن اإلمام علي رضي اهلل عنه  ":الشكل التايل

أتى علي رضي اهلل عنه بثالثة وهو في اليمن وقعوا على إمرأة واحدة في طهر واحد فسأل  ": قال
ال فأقرع بينهم فألحق : أتقران لهذا بالولد قاال: ال ثم سأل إثنين : أتقران لهذا بالولد؟ قاال: إثنين 

لك للنبي صلى اهلل عليه وسلم الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية ، فذكر ذ
رواه اخلمسة أمحد وأصحاب الكتب الستة إال الرتمذي عن زيد بن أرقم  ".فضحك حتى بدت نواجده 

 ( 2).لنسائي وأبو داوود موقوفا عن علي بإسناد أجود من املرفوع ورواه ا

 
يدعوا إىل تأييد هذا الرأي ما والذي . والراجح يف هذه املسألة هو الرأي الثاين الذي قال به مجهور الفقهاء 

ورد عن حديث السيدة عائشة أم املؤمنني الذي أورده أهل احلديث من حيث السند والدليل فيه إقرار الرسول 
صلى اهلل عليه    )الكرمي القائف املدجلي ألنه عليه الصالة والسالم ال يقر على باطل وال على خطأ والرسول 

. لقول القائف ( صلى اهلل عليه و سلم)ل املدجلي وهذا بال شك إقرار منه مل ينكر بل فرح وسر بقو ( و سلم
ويضاف إىل ذلك أن الشارع متشوف إىل إثبات النسب ولو بأدىن طريق وال حيكم بانقطاعه إال إذا تعذر 
إثباته ألن إثبات النسب فيه حق هلل وحق للولد وحق لألب وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية حبفظ األنساب 

 . لقيافة وحرصت على عدم ضياعها فكان األحوط األخذ بالقيافة با
 
 
 
 

________________ 
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 .الطريق الشرعي لنفي النسب: لثالمطلب الثا
إذا كان الشارع احلكيم قد توسع يف باب إثبات النسب ، واكتفى بإثباته بأدىن دليل  و أضعفه وهذا لرعاية 
 األنساب ، لذلك تعددت طرق اإلثبات ، لكنه تشدد يف املقابل يف نفي النسب بعد ثبوته لذلك مل يشرع له
إال طريقا واحدا وهو اللعان واشرتط إلقامته شروطا كثرية للحد من وقوعه ، وسوف أتناول يف هذا املطلب 

وأحكامه وأخريا األثر املرتتب على  هتعريف اللعان ودليل مشروعيته وشروط: الذي قسمته إىل ثالث فروع 
 . حصوله

 . تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع األول
 . للعان لغة واصطالحاتعريف ا: أوال

أي أبعده عنه فهو لعني وملعون ، ولعن نفسه  اهلل،فيقال عادة لعنه  البعد،اللعان من الناحية اللغوية يفيد  ـأ
زوجته إذا  إذا قال ابتداء عليه لعنه اهلل والعنه مالعنة ولعانا وتالعنوا لعن كل واحد منهم اآلخر وال عن الزوج

واللعان يف اللغة مصدر العى يالعي مالعنة وهو مساعي ال قياسي ، .(1)الزنا قذفها بالفجور أي اهتمها ب
واللعان يف اللغة أساسا مشتق من اللعن وهو الطرد  ( 2).والقياس كاملالعنة من اللعن وهو الطرد واألبعاد 

وقالوا  ":  قال تعالىواجلمع اللعان ولعنات  االسمواللعنة  .والدعاءواألبعاد عن اخلري ومن احللق السب 
نفقة عليها غشاوة أي أن قلوبنا يف أكنة أي ال . " (3)رهم فقليال ما يؤمنونفقلوبنا غلف بل لعنهم اهلل بك

والتالعن كالتشامت يف اللفظ واللعنة يف القرآن . كفرهم أي طردهم اهلل وأبعدهم من كل خري بل لعنهم اهلل ب
واللعان واملالعنة يكون بني اثنني فصاعدا ، وتالعن القوم لعن بعضهم بعضا ومسي بذلك ، . الكرمي العذاب 

بعاد من رمحة اهلل بسبب  لطرد واألل اخلامسة أو ألن أحد الزوجني عرضة ألن الزوج يلعن نفسه يف الشهادة
يالعن وورماها برجل أنه زنا هبا ، فاإلمام  امرأتهكذبه وافرتائه وحكم املالعنة بني الزوجني إذا قذف الرجل 

  ( 4).بينهما ويبدأ بالرجل 

من اعتربه  اختلف الفقهاء يف مفهوم اللعان منهم من اعتربه شهادات ومنهم: ومن الناحية االصطالحية/ ب
 .  (5)إميان 

شهادات مؤكدة باإلميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف يف حقه : ) فهو عند الحنفية والحنابلة
 . ومقام حد الزنا يف حقها

حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أونفي محلها الالزم له وحلفها على تكذيبه إن : هو عند المالكيةو
 .حدها حبكم قاض اهلكو ن اوجب

_____________ 
  122مرجع سابق ص . ر مد الكشيو حم -1
 . 092مرجع سابق ص . أنس حسن حممد ناجي  -0
 . 88سورة البقرة اآلية  -0
 .163 - 129ص  0311ية ودار شتات للنشر سنة النشر دار الكتب القانون أوان عبد اهلل الفيضي احلجية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية يف نفي النسب دراسة مقارنة / د -3
 .01-03ي سعاد مرجع سابق ص ة بكا.أ -2
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هو كلمات معلومات جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو : وعند الشافعية 
 .                     . إىل نفي الولد 

قوله : من الكتابواملعقول  واإلمجاعاألصل يف مشروعية اللعان القرآن والسنة  :دليل مشروعية اللعان: ثانيا
فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل  إال أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ": لىتعا

انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت اهلل عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد 
   (1)."ينأربع شهادات باهلل أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادق

حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف نزوهلا يف شأن هالل : ورد يف أسباب نزول آيات اللعان ثالثة أحاديث
بن أمية حني قذف امرأته بالزنا وحديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه يف نزوهلا يف شأن عومير العجالين مع 

ر وعمر رضوان اهلل عنهما وفيما يلي عرض أيب بك حديث حذيفة رضي اهلل عنه يف نزوهلا يف شان و امرأته
 . هلا
والذين  ": ملا نزلت: عنهما قال للفظ له عن ابن عباس رضي اهللما أخرجه البخاري ومسلم وأمحد وا -

 .شهادة أبدا تقبلوا لهميرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال 
           (2) .وا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيموأولئك هم الفاسقون إال الذين تاب

 
يا معشر األنصار أال : ؟ فقال رسول اهللاهلل هكذا نزلت يا رسول : قال سعد بن عبادة وهو سيد األنصار
يا رسول اهلل ال تلمه فإنه رجل غيور واهلل ما تزوج امرأة قط إال بكر : تسمعون إىل ما يقول سيدكم ؟ قالوا

واهلل يا رسول إين ال :طلق امرأة له قط فتجرأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غريته ، فقال سعد وما 
اعلم أهنا حق من اهلل تعاىل ولكن قد تعجبت أىن لو وجدت لكاعا تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال 

ا إال يسريا حىت جاء هالل قال فما لبثو .بأربعة شهداء فواهلل ال أتى هبم حىت يقضي حاجته آيتكه حىت ر أح
عشاء فوجد عند أهله رجال فرأي بعينيه ومسع  عليهم فجاء من أرضه بتثبن أمية وهو أحد الثالثة الذين 

يا رسول اهلل إين جئت أهلي عشاءا  فوجدت : بأذنيه فلم يهيجه حىت أصبح قعدا على رسول اهلل فقال 
اهلل ما جاء به و اشتد عليه و اجتمعت األنصار فقالوا  رسول  فرأيت بعيين و مسعت بأدىن  فكرهعندها رجال

أمية و يبطل شهادته يف املسلمني  نهالل ب"  قد ابتليتنا ِبا قال سعد بن عبادة اآلن بضرب رسول اهلل ً : 
يا رسول اهلل إين قد أرى ما اشتد : و اهلل إين ألرجوا أن جيعل اهلل يل منها خمرجا فقال هالل : فقال هالل 

مما جئت به و اهلل يعلم أين لصادق واهلل أن رسول اهلل يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل اهلل على رسول اهلل عليك 
        : الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف تريد وجهه فأمسكوا عنه حىت فرغ من الوحي فنزلت 

  .  "حدهمأة و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهاد "
___________________ 

 .39إىل  36سورة النور اآلية من   -1
 . 33سورة النور اآلية من  -0
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ت قد كن: ك فرجا وخمرجا فقال هالل بشر يا هالل  فقد جعل اهلل لأ  آلية فسرى عن رسول اهلل فقالا 
أت فقرأها رسول اهلل عليهما أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فج: أرجو ذلك من ريب عز وجل فقال رسول اهلل

صدقت عليها   لقد هالل واهلل يارسول: تربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا فقال عوذكرمها وا
أشهد فشهد أربع شهادات باهلل أنه ملن الصادقني : العنوا بينهما فقيل هلالل: فقالت كذب فقال رسول اهلل

هلل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وأن هذه املوجبة اليت يا هالل اتق ا: فلما كان يف اخلامسة قيل 
واهلل ال يعذبين اهلل عليها كما مل جيلدين عليها فشهد يف اخلامسة أن لعنه اهلل : توجب عليك العذاب فقال

يل اشهدي أربع شهادات باهلل انه ملن الكاذبني فلما كانت اخلامسة ق: عليه إن كان من الكاذبني مث قيل هلا
اتقي اهلل فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب : هلا
اهلل عليها إن كان من  واهلل ال أفضح قومي فشهدت يف اخلامسة أن غضب: أت ساعة مث قالتلكفت

مي ولدها ومن ير  بينهما وقضى أنه ال يدعى ولدها ألب وال ترمي من به وال( ص)ففرق الرسول  الصادقني
ت هلا عليه وال قوت من اجل أهنما يتفرقان من غري طالق بيرماها أو رمى ولدها فعليه احلد وقضى أن ال 

 (3)الساقني فهو هلالل وإن جاءت به أورق (0)محش (0)اريسج (1)بإن جاءت به أصهي: متويف عنها وقال وال
   (1).لذي رميت بهالساقني سابع اآلليتني فهو ا (6)خدجل (2)جعدا مجاليا

 ً.  فجاءت به اورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابع األليتني فقال رسول اهللً  لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن
أتى عاصم بن عدي  اأن عومير : ) ما أخرجه البخاري ومسلم وغريمها عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه ـ 0

لونه أم كيف يصنع ؟ تفتق وجد مع إمرأته رجال ايقتلهيف رجل كيف تقولون : وكان سيد بن عجالن فقال 
أن رسول : سل يل رسول اهلل عن ذلك فسأل عاصم رسول اهلل فكره رسول اهلل املسائل  فسأله عومير فقال
يا رسول : اهلل كره املسائل وعاهبا قال عومير ، واهلل ال انتهى حىت اسأل رسول اهلل عن ذلك فجاء عومير فقال

قد أنزل اهلل القرآن فيك : ) مع إمرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول اهلل  اهلل رجل وجد
يا رسول اهلل إن حبستها : فأمرمها رسول اهلل باملالعنة ِبا يسمى اهلل يف كتابه فالعنها مث قال( ويف صاحبتك

 ت أسحمانظر إن جاء:ً  رسول اهلل  فقد ظلمتها فطلقها ، فكانت سنة ملن كان بعدمها يف املتالعنني مث قال
كأنه   مدأدعج العينني عظيم اآلليتني خدجل الساقني فال أحسب عومير إال قد صدق عليها وإن جاءت به أحي

وحرة  فال احسب عومير إال قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول اهللً  من تصديق 
 . إىل أمه  ينسبعومير فكان بعد 

 
 اشقر أو أمحر الشعر: صهيبأ  -1
 .صغري العجيزة: أريسج  -0
 .دقيق الساقني: مخش الساقني -0
 أمسر: أورق  -3
 .ضخم األعضاء: مجاليا -2
 ممتلئ: خدجل  -6
    06 – 03ص  السابق اإلشارة إليها.لألستاذة بكاي سعاد  ثة مشار إليها يف رسالة األحاديث الثال – 1
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أليب بكر لو رأيت مع أم رومان رجال : قال رسول اهلل : يفة رضي اهلل عنه قالما أخرجه البزار عن حذ -0

فأنت ياعمر كنت واهلل قاتله كنت أقول لعن اهلل : قال . كنت واهلل فاعال به شرا : ما كنت فاعال به ؟ قال
  ".والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم"األعجز فإنه خبيث قال فنزلت 

من هذه اآليات الكرميات واألحاديث الدالة على أسباب نزوهلا ، أن هذه اآليات  االستداللجه وو  ـ
الكرميات فيها فرج لألزواج وزيادة خمرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسر عليه إقامة البينة أن يالعنها كما 

فه احلاكم أربع شهادات باهلل يف فيدعي عليها ِبا رماها به  فيحل أمر اهلل عز وجل وهو أن حيضرها إىل اإلمام
مقابلة أربع شهداء أنه ملن الصادقني أي فيما رماها به من الزنا فإذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدا 

أربع شهادات باهلل أنه بتالفت هذا  أذا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، وال يدرأ عنها العذاب إال 
ا به واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني ، كما أن الغالب أن ملن الكاذبني أي فيما رماه

الرجل ال يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إال وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به وهلذا  
ىل مث ذكر تعاكانت اخلامسة يف حقها أن غضب اهلل عليها واملغضوب عليه هو الذي يعلم احلق مث حييد عنه 

   (1).رأفته ِبلقه ولطفه هبم فيما شرع هلم من الفرج واملخرج من شدة ما يكون هبم من الضيق 
 

 :ـ من السنة
عن ابن عباس رضي اهلل عنه ، أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب بشريك بن مسحاء فقال النيب  -1 
لى امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فجعل يا رسول اهلل إذا رأى أحدنا ع: فقال(  البينة أوحد في ظهرك) :

فقال هالل والذي بعثك باحلق أىن لصادق فلينزلن اهلل ما يربئ (  هركظحد في  البينة واال: ) النيب يقول
إن كان من )  ": حىت بل  افقر ً. (  والذين يرمون أزواجهم) :ً  ظهري من احلد فنزل جربيل وانزل عليه

إن اهلل يعلم أن أحدكما كاذب : فأرسل إليها فجاء هالل فشهد والنيب يقولفانصرف النيب  " ( الصادقين
: وقفوها وقالوا أهنا موجبة قال ابن عباسأفهل منكما تائب ، مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخلامسة 

 . فتلكأت حىت ظننا أهنا ترجع قالت ال أفضح قومي سائر اليوم فمضت
عدي أخربه أن عوميرا العجالين جاء عاصم بن عدي األنصاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السا -2

يفعل؟ سل يل يا عاصم رسول  يا عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف: فقال له
فسأل عاصم رسول اهلل ، فكره رسول اهلل املسائل و عاهبا حىت كرب على عاصم ما مسع من رسول اهلل ،  اهلل 

 : عاصم إىل أهله جاء عوميرا فقالفلما رجع 
 
 
 .166 – 162املرجع السابق اإلشارة إليه ص . أوان عبد اهلل الفيضي / د -1

 



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

ره رسول اهلل ، املسألة اليت سألته عنها مل تأتيين ِبري ، فك قال لك رسول اهلل ، فقال عاصميا عاصم ماذا 
يارسول اهلل : را حىت أتى رسول اهلل وسط الناس فقالقال عوميرا واهلل ال انتهى حىت أسأله عنها، فاقبل عومي

أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل ، قد أنزل اهلل فيك ويف 
فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهلل فلما فرغا قال عوميرا ، كذبت : صاحبتك فاذهب فأتى هبا فقال سهل

 .اهلل أن أمسكتها فطلقها ثالث قبل أن يأمره رسول اهلل عليها يا رسول
لى أن يكون بني يدي دلت هذه األحاديث على جواز اللعان وذلك حفظا للنسب وتيسريا على األزواج ع

إلحلاق من ليس  الزوجة بلفظ الغضب لعظم ذنبها ألهنا إن كانت كاذبة فذنبها أعظم أمام حيث ختتص
  .أكثر من القذف ن ذنب الزوج ال يتعدى ن الشرع يف حني أللزوج به فتختل بذلك موازي

  
على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أو نفي ولده فله حق اللعان ، وذكر  وقد أمجعت األمة: اإلجماعـ 

ي والشوكاين وابن رشد وعامة الفقهاء ومن احلنفية ، املالكية ، و اإلمجاع على هذا ابن املنذر واإلمام النو 
 . اهريةنابلة ، الزيدية ، اإلمامية والظية ،احلالشافع

لما كان الفراش موجبا للحوق النسب كان بالناس ) : ما ذكره ابن رشد رمحه اهلل أنه قال: أما المعقولـ 
وقد أشار املشرع اجلزائري إىل . ( ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده وتلك الطريق هي اللعان

ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن  "من قانون األسرة اليت نصت  31اللعان يف املادة 
بارة اللعان صراحة واملالحظ على هذه املادة أن املشرع مل يذكر ع ".االتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة

الذي أشار إليه  بعبارة ومل ينفه بالطرق املشروعة اليت تدل على اللعان على عكس املشرع املغريبلكنه عرب عنه 
 . من مدونة األسرة باعتباره سبب رئيسيا لنفي النسب  120صراحة من خالل مقتضيات املادة 

 
 : شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاني

اشرتط الفقهاء بعض الشروط اخلاصة باألزواج حىت تتم عملية اللعان بشكل صحيح وترتب : شروط اللعان 
 . آثارها

وجية بني املتالعنني ولوكان النكاح فاسدا سواء كانت الزوجة مدخوال هبا أو غري مدخول هبا ألن قيام الز  ـ 
ت وال النسب ثابت فيهما ما عدا األحناف الذين منعوه يف الفاسد ، ألن اللعان عندهم ثبت يف الزوجا

   ( 1). بعد البينونة  زوجية يف النكاح الفاسد ولو
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لذلك فلو علم الزوج باحلمل أو . الولد فور العلم به وهذا الشرط حمل اتفاق مجهور الفقهاء  يأن يتم نف -
وإذا كان مجهور . الوالدة فسكت عن نفيه بعد علمه مث أراد أن ينفيه باللعان فال جيوز وحيد حد القذف 

الولد على  يحتديد املدة اليت جيوز فيها للزوج أن يالعن لنفالفقهاء اتفقوا على الفورية إىل أهنم اختلفوا يف 
 .حنيفة أهنا تقدر ِبدة التهنئة باملولود وحيددها القاضي وإىل هذا ذهب اإلمام أيب: ثالثة أقوال

 .إىل هذا ذهب أبو يوسف وحممد من احلنفية و ـ أهنا تقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما
ن يكون حمبوسا أو مريضا وإىل هذا ذهب احلنفية يف ذر الزوج يف تأخري النفي لعذر كأعـ أهنا تقدر بالعرف وي

 . رواية واملالكية والشافعية واحلنابلة
ـ كما يشرتط لصحة اللعان لنفي الولد أال يكون الزوج قد أقر به صراحة أو ضمنا ومثال اإلقرار الصريح أن 

ثال اإلقرار الضمين أن يقبل التهنئة بالولد ألن العاقل ال يسكت وم أو ابين يقول هذا احلمل أو هذا الولد مين
 . عادة عند التهنئة بولد ليس منه

 الولد أن يكون الولد حيا عند اللعان  لنفيويشرتط بعض الفقهاء كاحلنفية واملالكية إلقامة اللعان  -
ل احلكم بقطع ن أو بعده لكن قبه منه مث مات الولد قبل حصول اللعابفلو ولدت املرأة ولدا ونفي الزوج نس

باملوت ، ولكل من  نتهينفي النسب صدور حكم القاضي ال ينفي عنه ألن النسب ينسبة عند من يشرتط ل
  .الزوجني احلق يف طلب اللعان إلسقاط حد القذف  

بعض  بينما ذهب. وعلى هذا القول ال جيوز إقامة اللعان لنفي نسب احلمل لعدم احلكم عليه قبل الوالدة 
الفقهاء كالشافعية واحلنابلة وقول منسوب لإلمام مالك إىل أنه ال يشرتط حتقق حياة الولد عند اللعان من 
أجل نفيه ، ألن نسبه ال ينقطع باملوت ، بل يقال مات ولد فالن ، وهذا قرب فالن ويلزم الزوج جتهيزه 

وز نفي احلمل باللعان ألن ترك يا ، كما جيوتكفينه، وعليه فيجوز له نفي نسبه وإسقاط مؤونته كما لو كان ح
    (1).في يتضمن اإلستلحاقالن

ن ـ ويشرتط يف اللعان أن يكون الزوجان مسلمني حرين مكلفني ألن الصغري لو قذف ال جيد واملرأة يشرتط أ
   (2).نقصان بعض الشروط تكون حمصنة مع خالف يف زيادة أو

متت  مام القاضي ألن نفي النسب باللعان حيتاج إىل تأييد ، ومىتأـ واشرتط بعض الفقهاء أن يكون اللعان 
  (3).نفي نسب الولد وإحلاقه بأمه صار ولد اللعان كولد الزنااملالعنة أمام القاضي وحكم ب
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على دعوى يقيدها الزوج ضد زوجته يلتمس من خالهلا نفي نسب الولد  بناءويف الواقع العملي يتم اللعان 
وعلى احملكمة اليت رفعت لى زىن زوجته أو نفي احلمل عنها ،ما عفيه مؤسسا دعواه إ بارتاأو احلمل الذي 

اءات رفع الدعوى املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  دعوى اللعان أمامها االلتزام بإجر 
األهلية مث تطبق بصدد الزوجني األحكام املضمنة يف أية املالعنة الواردة يف خاصة ما تعلق منها بالصفة و 

دقني فيما اشهد باهلل أىن ملن الصا: زوجته بأن يقول  ةالعنِبسورة النور ، وصورهتا أن يأمر القاضي الزوج 
من  تإن كان اأن لعنة اهلل عليه: يقول  رميت به فالنة ويشري إليها ويكرر ذلك أربع مرات ويف اخلامسة
 . الكاذبني فيما رما به من زنا أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى 

 
كاذبني فيما رماين أشهد باهلل أنه ملن ال: وبعد انتهاء الزوج من املالعنة يأمر القاضي الزوجة بالرد عليه فتقول 

كرر ذلك أربع مرات مث تقول يف اخلامسة غضب اهلل أو نفي الولد حسب موضوع الدعوى وتبه من الزنا 
مع اإلشارة أن احملكمة وقبل إصدارها حلكمها جيب عليها   (1).عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به 

فقه املالكي باعتباره املذهب املتبع يف اجلزائر ، مادام التأكد من شروط اللعان الفقهية خاصة ما استقر عليه ال
الشروط يف وإمجاال تنحصر شروط اللعان اجلزائري اكتفى باإلشارة إىل اللعان دون حتديد شروطه أن املشرع 
 : مايليإىل  باإلضافة اإلشارة إليها اليت سبق

 
يف عصمة الزوج حقيقة أو حكما ، أما  ـ يف حالة دعوى اللعان بسبب الزنا يشرتط أن تكون الزوجة مازالت

 .الحقا باملالعن  الولديف حالة نفي احلمل فيشرتط فقط أن يكون هذا احلمل أو 
 .ـ امتناع الزوج مطلقا عن معاشرة زوجته بعد استقراره على مالعنتها 

ل من ستة أشهر أال يكون غري الحق بالزوج كما لو أتت به الزوجة ألق ويشرتط يف الولد املراد نفي نسبه ـ
من قانون  30بعد العقد عليها أو ألكثر من عشرة أشهر بعد الفراق بسبب الوفاة أو الطالق حسب املادة 

أو  (  لغياب الزوج أو سجنه أو مرضه) األسرة أو تأكد للمحكمة انعدام أي اتصال بني الزوجني املتنازعني 
حق بالزوج أصال ومن مث فهو ال حيتاج إىل نفي الت ال يلاهذه احلثله ، ألن الولد يف ملكان الزوج مما ال يولد 

 .بواسطة اللعان ألنه منتفي عنه بقوة الشرع 
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دة احملدد لرفع الدعوى املكرس يف قرار احملكمة العليا املؤرخ يف ـ وجيب أخريا على احملكمة التأكد من شرط امل
 (1).واحملددة بأسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم باحلمل. 25/12/2442

وبإصدار احملكمة حلكمها باللعان يتم التفريق بني الزوجني ونفي نسب املولود عن أبيه وإحلاقه بأمه ويتم 
 . د األطراف التأشري بذلك على هامش عقود ميال

 
الوصف الشرعي للعان ، هل هو على سبيل  حولاختلف الفقهاء فيما بينهم : الطبيعة الشرعية للعان

 .وا يف القول هل هو ميني أو شهادة الوجوب ، أم هو حق للزوج فيكون على سبيل التخيري ، كما اختلف
 :(2)بالنسبة للمسألة األوىل اختلف الفقهاء على قولني

اللعان واجب على الزوج و لو امتنع حيبس المتناعه عن الواجب عليه سواء كان اللعان اهتاما : ولالقول األ 
بالزنا أو نفيا للولد و ذهب إىل هذا القول احلنفية ووافقهم املالكية و الشافعية يف كون اللعان واجبا على 

 واجب ملا ورد يف الكتاب و السنة و استدل احلنفية على أن اللعان .ن نفسه فقطعالزوج يف حالة نفي الولد 
و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم  ":قوله تعالى  ففي الكتاب

اآلية صرحية بأن يشهد الرجل أربع شهادات باهلل فجعل اهلل عز (3)."أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادقين 
و أما آية القذف فقد قبل أن موجب القذف يف االبتداء كان  وجل موجب قذف الزوج زوجته هو اللعان 

         .و الزوجات مجيعا مث نسخ يف الزوجات و جعل موجب قذفهن اللعان بآية اللعان  هو احلد يف األجنبيات
 

أن ليلة اجلمعة يف املسجد إذ جاء رجل من األنصار ) عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه :  و أما السنة
قتل قتلتموه و إن سكت سكت على غيظ  إن جلدمتوه أوه رجال إن تكلم لو أن رجال وجد مع امرأت:ً ل فقا

دل قوم الرجل أن تكلم به جلد متوه ، على أن موجب ُ.اهلل افتح  جعل يدعو فنزلت آية اللعان : فقال  النيب 
ة اللعان ، فنسخ اخلاص املتأخر قذف الزوجة كان احلد قبل نزول آية اللعان مث نسخ احلد يف الزوجات بأي

 .العام املتقدم بقدره ، فصار موجب قذف الزوجات هو اللعان
 
 
 
 
 
 
    089العدد األول ص  0333اجمللة القضائية لسنة . 02/10/0330بتاريخ   096303ـ  قرار احملكمة العليا رقم 1
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اللعان ليس بواجب على الزوج يقذف زوجته هو احلد إال أن له أن ُيلص نفسه بالبينة أو :  ول الثانيالق
باللعان و ال جيرب عليه و ال حيبس إذا امتنع بل يقام عليه احلد و ذلك إذا كان اللعان اهتاما بالزنا ، وذهب 

للزوج و ال جيب عليه حىت و لو نفى الولد  ة و يرى احلنابلة أن اللعان حقيإىل هذا القول املالكية و الشافع
و الذين يرمون  ": ّّقوله تعالى ففي الكتاب .فيه و استدل أصحاب هذا القول بالكتاب و السنة

فدل قوله على وجوب اجللد على    (1)ً"المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
 . القاذف زوجا له أن يدفع احلد عن نفسه بالبينة أو اللعان  القاذف سواء كان زوجا أو غريه لكن إذا كان

فدل قول الرجل . واستدل أصحاب هذا القول باحلديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود السالف اإلشارة إليه
مل ( صلى اهلل عليه و سلم)أنه يتكلم أو يسكت على أن اللعان حق للزوج وليس واجبا عليه ألن النيب : 

أن اللعان إذا كان لنفي الولد فهو واجب لتعلقه بالنسب الذي :  والرأي الراجح. وال سكوته يذكر كالمه
أما إذا كان اللعان اهتاما بالزنا فاألوىل تركه ألنه من األمور . يتعلق ِبقصد كلي من مقاصد الشريعة اإلسالمية 

من أصاب شيئا :ً  رسول اهلل قالأن : اليت نص الشارع بالتسرت عليها ملا رواه زيد بن اسلم رضي اهلل عنه 
 ً. من هذه القاذورات فليسترها بستر اهلل وله طالقها إن أراد

أما بالنسبة للمسألة الثانية واملتعلقة باختالف الفقهاء حول ألفاظ اللعان هل هي شهادات أم إميان أم هي  
 (2). شهادات وإميان بنفس املعىن على النحو اآليت

أن اللعان شهادات مؤكدات باإلميان وهذا قول احلنفية ووافقهم الثوري واإلمام حيي يرى : المذهب األول
 . والشافعي يف قول مالك يف رواية واحلنابلة يف رواية

ميان مؤكدة بلفظ الشهادة وهذا قول الشافعي على الصحيح ومالك على إيرى أن اللعان  :المذهب الثاني
 .ة واحلنابلة يف رواية وابن حجر العسقاليناهري والعثر ظالراجح وأمحد وابن حزم ال

يرى اجلمع بني القولني ألنه حسن ، فهو ميني مقرونة بالشهادة وشهادة مقرونة باليمني  :المذهب الثالث
 .وهذا قول ابن القيم ووافقه األمري حممد الصنعاين

 .اآلثار المترتبة على اللعان: الفرع الثالث
الفرقة بني املتالعنني والثانية نفي نسب : على اللعان يف أثرين هامني أوهلما ميكن أن حنصر اآلثار اليت ترتتب

 . الولد من أبيه وإحلاقه بأمه
 : الفرقة بين المتالعنين/ 1

أمجع الفقهاء أنه إذا تالعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بشكل مؤكد وال حديث عن رفع التحرمي بينهما 
المتالعنان إذا تفرقا ": قال( صلى اهلل عليه و سلم)أن النبي  ابن عباسبأي حال من األحوال فعن 

  ً"ال يجتمعان أبدا
 33سورة النور اآلية  -1
ي الكعيب مرجع ملزيد من التفاصيل حول االختالف الفقهي حول مسألة اللعان هل هو شهادة او أميان أم هو شهادات وإميان يرجى الرجوع إىل مرجع خليفة عل -0
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والراجح عند مجهور الفقهاء أن . واختلف مجهور الفقهاء حول طبيعة هذه الفرقة هل هي فسخ أم طالق 
يد التحرمي وحرمان املرأة من مستحقاهتا املالية  بذلك بتأ على عترب فسخا ، واستدلواتالفرقة الواقعة باللعان 

صلى اهلل عليه و )ان املستوجبان عند الطالق، واستشهدوا حبديث رسول اهلل قة واملسكن ومها احلكنفقة العد
قضى أال قوت لها وال سكن ، من أجل ": عن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قصة املالعنة إذ قال( سلم

 .رواه احمد و أبو داود".أنهما يتصرفان من غير طالق وال متوفي عنها 
طالق ألن سببها من جانب الرجل إذ ال ميكن تصورها من جانب املرأة  نوع الفرقة فية أنيف حني يرى احلن

وبناء على ذلك قال احلنفية إذا كذب الزوج نفسه بطل حكم اللعان وأحلق الولد به وردت له زوجته بعد 
مر شيئا وإن أما مجهور الفقهاء فذهبوا إىل أن تكذيب الزوج لنفسه ال يغري من األ( احلد) خضوعه للجلد 
    (1). الفرقة تظل أبدية

، وإحلاقه بأمه فرتثه ويرثها  ويسجل يف احلالة  ويترتب عن اللعان أيضا نفي نسب الولد عن المالعن/ 2
صلى اهلل )املدنية بامسها ِبوجب احلكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينهما تأسيسا على قضاء رسول اهلل 

 (2) ً" ين يلحق بأمه يرثها وترثهولد المتالعن " (عليه و سلم
ت زوجته ق القذف عن الزوج إذا كانثرين املشار إليهما أثرا آخر يتمثل يف سقوط حاألوميكن أن نضيف إىل 

 ( 3).حمصنة وسقوط التعزيز عنه إن مل تكن حمصنة وسقوط حد الزنا عن املرأة بنص القرآن على ذلك
 ات النسب ونفيه البصمة الوراثية وطرق إثب: المبحث الثالث

واليت تعرضت هلا يف املبحث السابق استعراض طرق إثبات النسب ونفيه يف تها ضبعد هذه اجلولة اليت خ 
لتحديد هذا املبحث التطرق إىل موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق وذلك متهيدا سأحاول من خالل 

أتناول يف املطلب األول منها موقف  .منزلتها بينها ، لذلك سوف أقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب 
إثبات النسب أما املطلب الثاين فسأخصصه ، لتحديد منزلة البصمة الوراثية من  قالبصمة الوراثية من طر 

     نفي النسب  قإثبات النسب ويف املطلب الثالث سأتناول من خالله موقف البصمة الوراثية من طر  قطر 
 . (  اللعان) 

 : ة الوراثية وطرق إثبات النسبالبصم: المطلب األول
ومن خالل هذا . واإلقرار والقيافة و القرعة ( لشهادةا) ن طرق إثبات النسب تتمثل يف الفراش والبينة إ

 :ولذلك قسمت هذا املطلب إىل ثالث فروع.املطلب سنحاول إظهار موقف البصمة الوراثية من هذه الطرق 
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 .موقف البصمة الوراثية من الفراش :الفرع األول 

ت فيها ف إىل إثبات نسب الولد ألبيه ، لذلك توسعت يف طرق إثباته  وتساحمو الشريعة اإلسالمية تتش 
طلب دليال عليه عند اإلقرار به مادام واقع احلال ال ينافيه تتومل .  إثباته يف لذلك قبلت بشهادة التسامع

عرف اجملتمع اإلسالمي ، لكنها  يف وذلك ملا فيه من إحياء للنفس ، ألن جمهول النسب يف حكم امليت
باملقابل حرصت حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه ، وحذرت من التالعب به ، وقد 

 ( 1).به أشد العذاب  نيبالعللمتخصصت 
طريقا من طرق إثبات النسب الشرعي للحمل وأقواها بالضوابط ( الزوجية الصحيحة) لذلك اعتربت الفراش 

مارة على قيام املخالطة اجلنسية بني الزوجني إوالشروط اليت ساقها الفقهاء ، ألن الزوجية الصحيحة اعتربت 
ن كل مولود يولد على فراش الزوجية ينتسب لصاحب الفراش وجوبا  لكن هذا ال يعين أ. ولو مل تقع حقيقة 

   ألن هناك بعض احلاالت اليت يتحقق فيها فراش الزوجية بشروطه وضوابطه ، لكن رغم ذلك ال يرتب أثره 
احلقيقة العقلية املنطقية اجللية مع ظاهرة  مع ما يتعارضنوذلك حي( انتساب الحمل إلى صاحب الفراش) 

فال حيتاج الزوج حينئذ لدفع هذا . و حسي يصادم احلقيقة الشرعية أأن يطرأ مانع عقلي كالشرعية  احلقيقة 
احلمل الغريب عن صلبه إىل املالعنة ألن احلقيقة الظاهرة تعد برهانا كافيا بذاهتا على إسقاط النسب والتربء 

 .من احلمل
 (الولد للفراش ) استثناءا من القاعدة العامةيف مدوناهتم وجعلوها ذلك احلاالت اليت ساقها الفقهاء ومن 

هذه احلاالت  و(الفراش) واليت أجازوا فيها استعمال البصمة الوراثية إلثبات النسب أثناء قيام العالقة الزوجية 
 : (2)هي 

أشهر من الدخول بالزوجة ففي هذه احلالة إذا شك ( 46)املولود الذي يوضع ألقل من ستة : الحالة األولى
ستة أشهر أو أكثر ، فإن البصمة الوراثية ( 46)ج يف محل زوجته منذ يوم دخل هبا هل هو أقل من الزو 

مطابقتها مع يف حالة  تستطيع إماطة اللثام عن هذه املسألة ، وذلك بان تؤخذ عينة من دم اجلنني و
عينة املأخوذة  من الولد مع دل ذلك على أن الولد من أبيه ، أما إذا مل تتطابق الالصفات الوراثية لألم واألب 

أن االبن ليس من هذا الزوج ، وهذه املدة ليست مدة شرعية ألنه كما تلك املأخوذة من األبوين دل ذلك  
ذكر أهل املعرفة أن البصمة الوراثية تعترب وسيلة إثبات ونفي بنسبة مائة باملائة وأن نتائجها يقينية ال حتتمل 

يربز فيها دور البصمة الوراثية ملعرفة نسب الولد  اليت احلالة هي احلالة األوىل ت هذهرب وقد اعت. الشك والرتدد 
 .  حني ال دليل وال شهادة وال استلحاق إال البصمة الوراثية
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د الناتج عن الوطء بشبهة أو من نكاح فاسد أو أن تتزوج املطلقة أو األرملة وهي حالة الول :الحالة الثانية
ففي هذه احلالة ميكن اللجوء إىل . قبل انقضاء عدهتا فهل ينسب ولدها إىل زوجها الثاين أم إىل السابق 

بصمة الوراثية القيافة ولكن إذا عجزت القيافة عن حتديد الشبه بني الولد وأبيه ، فعندئذ يتعني اللجوء إىل ال
القيافة وهذه هي احلالة الثانية اليت أجاز فيها الفقهاء املعاصرون استعمال  باعتبارها دليال علميا يفوق بكثري

  (1).البصمة الوراثية إلثبات النسب أثناء قيام الزوجية الصحيحة
ي هذه احلالة تؤدي فف. وتتحقق هذه احلالة يف حالة تساوي البينات أو تعارض األدلة : الحالة الثالثة

البصمة الوراثية دورها يف حسم النزاع الدائر بني املدعى بالولد وبني املدعى اآلخر أو بني الزوج والزوجة كما 
وجدها فإذا وضعت الزوجة الولد على فراش الزوجية  وكان الزوج قد جامعها مث سافر وحضر بعد زمن طويل  

تعارض فيها البينات أو كمن شهد له قائفان وشهد تاحلالة قد وضعت ولدها فقال هذا ليس مين ففي هذه 
ضعف دليال، فيقدم الفراش على البصمة الوراثية لآلخر قائفان يف هذه احلالة يقدم األقوى دليال على األ

 . اللعانن الفراش قائم وليس له نفيه إال بالنسبة للزوج املسافر أل القيافةو 
فتقدم البصمة الوراثية على القيافة لصدق نتائجها لكن لو كان وراثية مع البصمة الأما إذا تساوت القيافة 

العكس بأن تساوي خبريان يف البصمة الوراثية واختلف فيما بينهما ، يف هذه احلالة قال العلماء يقدم اخلبري 
اليت وبصفة عامة ميكن حصر احلاالت . األول على الثاين ألن نسب الطفل يثبت باألول فال يلتفت للثاين 

 : ميكن من خالهلا اللجوء على البصمة الوراثية رغم قيام الزوجية يف
ة والرتدد إن كانت املرأة حامال من ري زواج املطلقة أو األرملة قبل انقضاء عدهتا حيث تكون احل -1

 .زوجها السابق أم الالحق
ج أو ال؟ وهذا نسب الولد من املطلقة طالقا رجعيا أو بائنا أو متويف عنها زوجها هل ينسب للزو  -0

 .االختالف هل أتت به يف أقصى أو أدىن مدة احلمل 
 .نسب الوطء بشبهة -0
 .نسب الولد من النكاح الفاسد -3
على فراش زوجها رفضه هو حبالة الزوج املسافر الذي جيامع زوجته مث يسافر الولد  إذا ادعت املرأة -2

 ( 2).  أو ليس من صليبوال حيضر إال بعد مدة طويلة فيجدها قد ولدت فيقول هذا ليس ابين
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ليس منه فحينئذ   ل قد حدث قبل التزوج هبا وبالتايلاختالف الزوج مع زوجته وادعائه أن احلم -6
اليت ولدت ولدا فادعى الزوج أن يعرض األمر على البصمة الوراثية وكذلك بالنسبة لزوجته املطلقة 

ويلحق هبذه احلاالت حالة خضوع .ل قد جاء بغري املدة املعتربة شرعا ونفت الزوجة ذلك ماحل
الزوجة لعملية تلقيح اصطناعي ووقع خطأ يف اخلاليا اجلنسية ، فتلقح املرأة ِباليا رجل أجنيب أو 

 ( 1).لزوجةبويضة امرأة أجنبية وتغرس يف رحم اب ختصب خاليا زوجها
وال شك أن حتديد نسب املولود باستعمال البصمة الوراثية يف مثل هذه احلاالت جتعل النسب من األبوة 

 ( 2).وعدمها أمرا يكاد يكون متيقنا ال جدال فيه دون حاجة إىل نفي النسب بواسطة اللعان
 قة الزوجية جدال فقهيا حادا ولقد أثارت مسألة اللجوء إىل استعمال البصمة الوراثية أثناء قيام العالـ 

أن كل نسب قائم بالفراش ويقبل اللعان ال أثر : الدكتور خليفة علي الكعيب إىل القول فقد ذهب
للبصمة الوراثية فيه وهذا القول ينطبق على مجيع الزوجات واملطلقات واألزواج فمنهم العقيم ومنهم 

 .ل األنابيبالعنني ومنهم احملبوب واملسافر واملسجون وحىت أطفا
أنه مىت كان الفراش قائما  ثابتا ويقبل اللعان ، فإن البصمة الوراثية : وخلص بعد حتليل كل احلاالت

   (3). حكمها حكم القافة ال هتدر من قيمة الفراش
 

أما الدكتور سعد الدين مسعد هاليل فبعد أن أوضح أن الفقهاء يقصدون بالفراش الفراش احلقيقي الذي 
لولد ، لكن الذي دفعهم إىل إثبات الفراش احلقيقي عن طريق مظنته بقيام حالة الزوجية هو يكون منه ا

بعد أن جاءت البصمة : ولكن يقول.طبيعة تلك العالقة اخلاصة بني الزوجني القائمة على السرية واحلياء 
هدة لعملية اجلماع الوراثية باملشاهدة احلقيقية للصفات الوراثية القطعية ، دون ما كشف للعورة أو مشا

بني الزوجني ، ودون ما تشكك يف ذمم الشهود أو املقرين أو القافة ، ألن األمر يرجع إىل كشف إىل 
مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان، واليت تتطابق يف نصفها مع األم 

 ألدلة الظن ونرتك دليل القطع؟  احلقيقية ونصفها مع األب الطبيعي،فهل بعد ذلك جيوز أن نلتجئ
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 ن وسائل إثبات النسب يقول ليست أمورا تعبدية حىت نتحرج من تأخريها بعد ظهور نعمة اهلل تعاىلإ
بالبصمة الوراثية، ولن هنملها يف احلقيقة ألهنا حيلة املقل ، فإذا مل تتيسر اإلمكانات لتعميم البصمة الوراثية 

 ": املعروفة مستندا لتدعيم رأيه على قوله تعاىل(1).فليس أمامنا بد من االستمرار يف تلك الوسائل الشرعية
أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء سنريهم آياتنا في األفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 

 (2)"ة من لقاء ربهم إال أنه لكل شيء محيط بشهيد إال أنهم في مر 

 
دعوى إثبات مساع أما الدكتور حممد حممد أبو زيد ويف حبثه السابق اإلشارة إليه ويف تعليقه على نظام عدم   ـ

الولد للفراش وللعاهر ) رعي يف إثبات النسب األصل الش منانطالقا  املصري،النسب املقررة يف القانون 
وبتحليل مهين مقتدر لشرطي عدم التالقي ، ومديت احلمل املقررتني شرعا وقانونا توصل إىل أن .(الحجر

ومساع أدلتها يف إثبات احلق ؤدي إىل منع الزوجة من التقاضي ع الدعوى وفقا لتنظيمه القانوين ينظام عدم مسا 
 . النسب أو ثبوته دون أن يؤدي إىل نفي 

مفادها أن الزوج ليس  قاطعة يوضح أن نظام عدم مساع الدعوى عند إنكار النسب يقوم على قرينة وهذا 
يف رد حتايل واحلكمة من هذا النظام تكمن . هو األب استنادا إىل عدم التالقي أو إىل غيبته عنها مدة سنة 

ا يقول الدكتور حممد حممد أبو زيد أن هذا ساءت أخالقهن وفسدت ذممهن وهكذ الالئيبعض النسوة 
ل وهو حمق سأواستمرارا يف حتليله يت.النظام وفر محاية للزوج عن طريق منحه دفعا حيول به دون مساع الدعوى 

أال يمكن أن يرد التزوير واالحتيال من جانب الرجال فيجحدون أبناءهم وهم يعلمون تماما  "يف ذلك 
ذا التساؤل نابع من الواقع العملي الذي كثريا ما يتمكن الزوج زورا وهبتانا من وه".أنهم أباؤهم الحقيقيون

 .إثبات انتفاء التالقي بينه وبني زوجته ، وتفشل الزوجة يف إثبات حقيقة هذا االحتيال 
يؤدي هذا الوضع يف الواقع العملي إىل انتفاء ثبوت نسب املولود الذي أتت به الزوجة اليت عاشرها وهكذا 

وفشلت هي يف إثبات معاشرته هلا  فيضيع الولد  جها مث غاب عنها ألكثر من سنة ومتكن من إثبات غيبتهزو 
ته وتطويره بإجياد اولتخليص هذا النظام من سلبي.وتلصق التهمة بالزوجة  "خرقا لقاعدة إحياء الولد  "

عى عليه وذلك من خالل حتول الوسيلة اليت تسمح للزوجة بتقدمي الربهان على أن الولد ينسب للزوج املد
 . القرينة البسيطةإىل أسلوب  القرينة القاطعةأسلوب  إتباعاملشرع من 
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عها وهكذا ميكن للزوجة اليت أنكر نسب مولودها بسبب عدم التالقي أو الغيبة ألكثر من سنة أو لوض 
طلب إجراء اختبارات البصمة الوراثية فإن . قبل حلول املدة الدنيا أو بعد انقضاء املدة القصوى ملولودها 

اهر ، ومن مث وجوب ثبوت نسب الولد من أبيه ظجاءت نتائجها مؤكدة ملزاعمها فيؤدي ذلك إىل سقوط ال
ام القرينة القاطعة إىل نظام القرينة وهذا التحول من نظ" قاعدة الولد للفراش  "األمر الذي يقوي ويدعم 

البسيطة يقتضي افرتاض عدم التالقي ومديت احلمل كقرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها بالدليل القاطع دون 
اخلوف من اهنيار نظام عدم مساع الدعوى املقرر ضد النسوة الالئي فسدت أخالقهن وذممهن ، ذلك أن عدم 

على غريه من أدلة غري قاطعة على نسب الولد للزوج املدعى عليه   التالقي أو مديت احلمل يكون مرجحا
فإن وهو ما يعين عدم دفع قرينة جميء الولد من غريه إال إذا كان بيد الزوجة دليال قاطعا كالبصمة الوراثية 

ال خوف على الزوج أن يلزمه النسب إذا أفادت نتائج  وجة إثبات عكس ما يدعيه الزوج فهنااستطاعت الز 
 . لبصمة الوراثية ذلك ا

ويقول أن التسليم بإجراء فحص الدم قياسا عليه حتاليل البصمة الوراثية يف هذا الصدد سيؤدي إىل منع 
وبناء على ذلك أقول أن جاز يل ذلك ، أن حتديد مكانة ،  (1)التحايل سواء من جهة الزوجة أو الزوج

عليها ، ال ميكن أن يكون موضوعيا إال إذا حتول املشرع  للبصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات الشرعية املتعارف
أن طرق إثبات النسب كلها من نظام القرائن القاطعة إىل نظام القرائن البسيطة ، خاصة وأن األمر مؤكد 

     .ال يستقيم مع الظن ثباتواإل ظنية
 .موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الثاني الفرع

 وهي تتمتع بقوة شرعية وقانونية وحجيتها متعدية النسب،طريق شرعي إلثبات  ـ والشهادة كما سبق بيانه
افة وال كبأن القضاء يف النسب هو قضاء على ال. على اجلميع ، وهذا ما أكدته حمكمة النقض املصريةثابتة 

ا كل ما معىن عام وهبذا املعىن يقصد هب معنيني،وكما سبق بيانه فإن للشهادة . (2)يقتصر فقط على أطرافه
 ( 3).ومعىن خاص وينحصر يف شهادة الشهود. بني احلق ويظهرهي
أيت بعد اإلقرار ، وتقدم الشهادة على البصمة الوراثية عند تو منزلة الشهادة بني طرق إثبات النسب  

 :التعارض لألسباب التالية
قوله كما يف ( صلى)النيب  ثبوت الشهادة يف القرآن والسنة واإلمجاع حبجتها والعمل عليها منذ عهد: أوال 

وال  "وقوله تعالى (5) "وأقيموا الشهادة هلل " وقوله تعالى (4) " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعالى
 (6) " تكتموا الشهادة
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ال ينبغي تعطيل النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة ِبجرد دليل علمي : ثانيا 
 . قد يشوبه اخلطأ والتالعبحديث 

كما قد يعرتي الشهادة الزور والكذب والنسيان وعدم التثبت فكذلك تقارير البصمة الوراثية قد تكون : ثالثا
مهزوزة ومزورة إذا جاءت ملصاحل شخصية ومطامع انتقامية وكان اهلدف منها التضليل وما يدري القاضي 

 . الف الشهادة الشرعية فإهنا تقام بعد القسم على كتاب اهللبصحتها ألهنا شهادة من غري قسم أو ميني ِب
كتاب بيف النهاية إىل تعطيل العمل لمي على أدلة الشرع ، سيؤدي ذلك أن القول بتقدمي كل دليل ع:رابعا

 .اهلل وإهدار سنة نبيه الكرمي صلى اهلل عليه و سلم
فقد .قدير و تقييم األدلة املقدمة لهسلطة يف تيبقى يف األخري القاضي هو سيد املوقف ملا له من   :خامسا

قلبه و تدعم الشهادة و قد يكون العكس يف ذلك ، لكن إليها ة يطمئن ينيستشف من البصمة الوراثية قر 
و مع ذلك فقد وضع العلماء .تعارض أدلة الشرع إذا كانت لوحدها دالبصمة الوراثية ال تقام هبا حجة عن

 :تدخل فيها البصمة الوراثية مع الشهادة و هذه احلاالت هي  املعاصرين بعض احلاالت اليت
و هي حالة التنازع على نسب اللقيط أو الولد ، و كان لكل واحد منهما بينة تعارض  :الحالة األولى      

فالذي  عليه علماء العصر هو أن البصمة الوراثية ال تستعمل يف حاالت ثبوت النسب بالبينة من  بينة اآلخر
رار و شهادة حبيث إذا ثبت بأي طريقة شرعية مقبولة فال ينبغي التشكيك فيها و بعبارة أخرى فإنه ال اإلق

و اتفقوا يف استعمال البصمة الوراثية ، األبوة الثابتة شرعا أو إبطاهلا جيوز استعمال البصمة الوراثية يف إثبات
ما أو هلما بينة لكنهما متفقان يف البينة ن فإن يف حالة تعارض البينني و املستحلفني للولد الذين ال بينة هل

أنه ينبغي اللجوء للبصمة : هذه احلالة هو البصمة الوراثية بل إن الدكتور علي القرة داغي بقول  الفاصل يف
 .الوراثية لقطع النزاع الدائر بني صاحيب البينني

شرع إذا اختذت االحتياطات مع نصوص ال اعماهلإو ذلك ألن البصمة الوراثية علم حديث ال يتعارض 
 .الشديدة يف إجراء اختباراهتا

يف حالة تعارض البينتني يف هذه احلالة جيب اللجوء إىل البصمة الوراثية لوضع حد للنزاع : الحالة الثانية 
 . الدائر بني صاحيب البينتني 

إليه من قبل بال نسب طفل عند آخر قد نسب ( أي شهود) إذا ادعى شخص عنده بينة : الحالة الثالثة
املعاصرين  توصل الدكتور خليفة علي الكعيب يف النهاية  هلذه احلاالت اليت قال هبا الفقهاء وبعد عرضه. بينة

أن البينة هي اسم : أن البصمة الوراثية ال تقدم على الشهادة ألهنا ال تنطبق عليها املقولة املشهورة اليت تقول 
 قضايا احلدود والقصاص ونسب الفراش املعلوم نظرا لوجود ما هو وذلك يفً. لكل ما يبين الحق ويظهره

أقوى منها كالفراش واإلقرار وأما نسب جمهول اهلوية فيمكن االستفادة منها وتدخل فيه تلك املقولة السابقة 
 (1). البصمة الوراثية بألنه ال سبيل ملعرفة نسب جمهول اهلوية إال 
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إذا تعارضت شهادة : أما الدكتورة أقورفة زبيدة وبناءا على قول فضيلة الدكتور املشرف حممد رأفت عثمان
رت عنه االختبارات الوراثية ، كما لو كان هناك تنازع بني اثنني على طفل كل منهما فالشهود مع ما اس

البصمة الوراثية  اختباراتألحد املتنازعني ، لكن يدعى أنه ابنه، وشهد شاهدان أو أكثر بأن هذا الطفل ابن 
ألي منهما وهذه احلالة هي من احلاالت اليت أوردها إبن  أثبتت أنه ليس ابنه وإمنا هو ابن آلخر، أو ليس

لت الدكتورة هل يتم يف هذه احلالة األخذ بنتائج البصمة الوراثية ،واستبعاد شهادة سأملعاصرين ، وتالفقهاء ا
 ؟ .استبعاد نتائج البصمة الوراثية والتعويل على شهادة الشهودالشهود أو 

وكانت إجابتها على هذا التساؤل بأنه إذا ما تعارضت نتائج البصمة الوراثية مع البينة فإنه يصح بناء 
احلكم على نتائجها اليت ال تقبل الكذب وال الرجوع فيها وذلك ألن الصفات الوراثية للشخص تبق 

الشهود الذين يشهدون ِبا يعلمون  وفاته بدال من بنائه على أقوال  إىلته من تاريخ والدته ثابتة طوال حيا
وقد يكون علمهم بالشيء غري صحيح فهي بذلك أقوى من الشهود العدول ألهنا تؤدي نفس الغرض 
واثبات صدق املدعى أو كذبه بصورة أوثق من الشهود ، وقياسا على عدم األخذ بشهادة شاهد أو 

م علماء الفلك أنه ال ميكن رؤية جز ر برؤية هالل رمضان أو غريه من أهلة األشهر القمرية ، إذا أكث
رحيا أيضا على قول األحناف والشافعي وأمحد بن م الشهود فيها الرؤية ، وختزعتلك الليلة اليت  يف اهلالل

د على املرأة وعلى الرجل الذي حنبل أنه إذا شهد أربعة بزنا امرأة وشهدوا آخرون ببكارهتا فإنه يسقط احل
 .(1)اهتمت به رغم اختالفهم على نصاب الشهادة 

 
كما أن احتمال التزوير واخلطأ ضئيل جدا يكاد يكون منعدم الوقوع نظرا للظروف املعملية اليت جتري 

تها فيها عمليات استخالص العينات وحتليلها ومقارنتها ونظرا أيضا للضوابط اليت يفرضها القانون حبجي
على من ميارس هذه املهنة وعلى املخابر اليت تتم فيها اخلربة كما أن دور اخلبري يقتصر على سحب 
العينات وإخضاعها لسلسلة من العمليات الكيميائية واليت ال يكون للبشر فيها إال دور املراقبة وحىت 

اسطة نظام آيل معد خصيصا قراءة النتائج اليت كانت تتم على يد اخلبري أصبحت اآلن تقرأ تلقائيا بو 
 . مر بإجراء خربة أخرى مضادة على يد خبري آخرلذلك وللقاضي إذا شك يف النتائج األ
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كما توصلت انه ميكن االستعانة بالبصمة الوراثية يف احلالة اليت ال يتوفر فيها إال شاهدا واحدا سواء كان 
مرأة إلثبات صحة انتساب طفل إىل رجل معني أو امرأة معينة أو نفيه عنهما خروجا من رجال أو ا

 .كبينة إلثبات النسب   ( 1)اخلالف الفقهي بني من يشرتط شاهدا واحدا ومن يشرتط شاهدين او أكثر
ل  أن هو أقوى من الشهادة اليت ال تب و خاصة وإن ما تكشفه نتائج اختبارات البصمة الوراثية هو يقيين

   .وليس الصدق املطلق  (2).تتجاوز الظن بالصدق 
 

 .موقف البصمة الوراثية من اإلقرار: الفرع الثالث 
من املعروف شرعا كما ذكر ابن القيم اجلوزية ، أن اإلقرار أو االستلحاق هو احد الطرق الشرعية إلثبات 

 (3).النسب بل هو اإلمجاع

يتخذ صورتان ، إقرار على نفس املقر ، و إقرار بنسب حممول  و من املعلوم أيضا أن اإلقرار بالنسب
   صدقه احلسيعلى الغري، و يشرتط يف النوع األول من اإلقرار أن يكون املقر به جمهول النسب  و أن 

و العقل و أن يصدقه املقر له ، و أن ال يكون فيه محل النسب على الغري كما يشرتط أن ال يكون املقر 
ن الزنا ال تثبت نسبا و أضاف األحناف شرطا آخر و هو أن اإلقرار بالبنوة يشرتط فيه به ابن زنا أل

 .(4)حياة الولد املقر به ألنه ال حاجة إلثبات النسب بعد الوفاة 
و أما بالنسبة للنوع الثاين من اإلقرار بشقيه اإلخوة والعمومة فيؤخذ فيه بالشروط املذكورة يف اإلقرار 

مع زيادة تصديق شرط املقر عليه بالنسب وهو األب يف اإلقرار باألخوة أو اجلد يف باألبوة واألمومة 
متوفيني فإن إقرار الشخص باألخ  ااإلقرار بالعمومة إذا كان هذان األصالن على قيد احلياة ، أما إذا كان

 ( 5).أو العم ال يسري إال على نفسه 

د الدكتور خليفة على الكعيب ثالث حاالت يتم فيها وملعرفة هل تقدم البصمة الوراثية على اإلقرار أور 
 :إثبات النسب باإلقرار ال جمال فيها للبصمة الوراثية هذه احلاالت هي

إذا أقر رجل بنسب جمهول النسب وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه يلتحق به : الحالة األولى 
العرض على القافة  احلالة ال جيوز لإلمجاع على ثبوت النسب ِبجرد االستلحاق مع اإلمكان ففي هذه

لعدم التنازع وكذلك البصمة الوراثية ألن كال الطرفني قد عرب عن إرادته وصادق عليها باإلقرار وإمنا يتم 
 .االحتكام للقافة يف حاالت التنازع وعدم االتفاق وعدم التوافق بني األطراف 
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ثبت به النسب ية وال إقرار بعض اإلخوة بإخوة النسب ال يكون حجة على باقي اإلخو : الحالة الثانية
القتصار آثاره على املقر يف خصوص نصيبه من املرياث ، ال يعتد بالبصمة الوراثية ألنه ال جمال للقافة 
فيها ، ألنه من الشروط املعتربة لإلقرار بالنسبة لإلقرار على الغري هو اتفاق مجيع الورثة على اإلقرار 

ن اإلقرار وإلغاء كل دور للبصمة الوراثية لعدم ثبوت بالنسب ، ومادام أن الشرط مل يتحقق لزم بطال
 . التنازع

إذا مت إحلاق جمهول النسب بأحد املدعني بناء على قول القافة مث أقام اآلخر بينة على أنه : الحالة الثالثة
ولده فإنه حيكم له به ويسقط قول القافة ألنه يدل على البينة فيسقط بوجودها ألهنا األصل كالتيمم مع 

 .املاء ، فكذلك البصمة الوراثية 
ففي مجيع هذه احلاالت الثالث ال جمال الجتهاد البصمة الوراثية وذلك لقوة وحجية : ىل القولإلينتهي 

فيها دور ون الزحيلي ساق حالة من احلاالت اليت يكغري أنه ذكر أن الدكتور وهبة .األدلة الشرعية
 : البصمة الوراثية مع اإلقرار وهي

    
املقر له بالنسب وليس عند املستلحق دليل يثبت به النسب ، ( المقر) أن ال يكذب املستلحق   -

ىل البصمة الوراثية ألن النسب م إمر ميكن االحتكاولكنه يقطع يقينا وجيزم أن هذا ابنه ، ففي هذا األ
وراثية حتل حمل الدليل حق للولد فينبغي على األب أن يثبته بأي دليل ونظرا النعدام الدليل فإن البصمة ال

ويشرتط يف هذه احلالة رضا املقر له بالنسب بإجراء البصمة الوراثية ألن اإلقرار حجة على املقر فال 
 ( 1).يتعداه إىل غريه

 
ض ت شروط اإلقرار بالنسب بنوعيه لدى فقهاء املالكية وبعدأما الدكتورة أقورفة زوبيدة فبعد أن أور  -

ارتأت أنه ويف كل مناذج اهلندية أشارت إىل مسألة الرجوع عن اإلقرار و  الشافعية ويف بعض األحكام
اإلقرار والعدول عنه وما تضبطه من شروط وقيود وحىت يعتد به تصلح البصمة الوراثية أن تلعب دورا 
أساسيا يف حسم اخلالف الفقهي ، فالقائلون باشرتاط البينة أو القرينة لصحة اإلقرار بالبنوة سواء كان 

در من جهة الرجل أو من جهة املرأة فإن البصمة الوراثية تقوم مقامها أي مقام البينة أو اإلقرار وحىت صا
 .بالنسبة لألحناف واحلنابلة الذين اكتفوا بتصديق ظاهر احلال باإلقرار فماذا لو أمكن إثبات باطن احلال
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يف األخوة ( تحميل النسب على الغير) هبت إىل تبين نفس الرأي بالنسبة للنوع الثاين من اإلقرار وذ
والعمومة وأبنائهم ومدى سريان االعرتاف بالنسب على األقارب أو قصوره على املقر إذ خضوع 

واء كانوا أصوال أو الشخص املقر واملقر له أو حىت األقارب املنكرين الذين ميسهم اإلقرار ِبركزهم املايل س
فروعا للفحص اجليين يتم استخراج اخلصائص الوراثية لنسب كل أفراد العائلة ، والتعرف على عالمات 
القرابة اليت جتمع بينهم وتؤكد احندارهم من نسل مشرتك أو متغاير متاما ، فإذا كانت نتائج التحاليل 

ار صحيح وتقوم هذه النتائج البيولوجية مقام متطابقة اخلصائص بني املقر واملقر له دل ذلك أن اإلقر 
احلجة اليت تفتقر إليها هذا النوع من اإلقرار ، وإن تعارضت النتائج مع اإلقرار أيا كان نوعه فإن نتيجة 
البصمة الوراثية هي اليت تقدم ، ألن اإلقرار دليل ظين بثبوت النسب واخلطأ والكذب وهوى النفس  

بشروطها الشرعية تنتفي عنها كل هذه الشبهة إذا أجريت  الوراثية اليت ِبالف البصمة.كدليل الشهادة
 (1). واملهنية

الدين مسعد هاليل ويف معرض حديثه عن موقف البصمة الوراثية من تنسيب جمهول  أما الدكتور سعد
النسب فبعد أن أكد أن جمهول النسب باليقني ليس معدوم النسب ذكر أن الفقهاء ال يريدون تنسيبه 
إال حبق عن طريق االستيثاق من صلة الوالدية ولكنهم أي الفقهاء يف نفس الوقت يريدون تنسيبه وإحلاقه 
بأهله للقيام برتبيته واإلنفاق عليه ، لذلك تساهل مجهور الفقهاء يف تنسيب جمهول النسب لكل من 

 القول أنه جاءت يدعيه دون اشرتاط إثبات الفراش ويكتفي باشرتاط اإلمكان العقلي ، لينتهي إىل
البصمة الوراثية اليت حتدد الصفات الوراثية لإلنسان وهبا ميكن معرفة صدق املدعني من كذهبم ، كما أنه 

 . ميكن البحث عن  أهل جمهول النسب بإجراء البصمة على املشتبه فيهم
دعاء ق اإلف من جمهويل النسب يف كشف صدوهبذا تنحصر فائدة البصمة الوراثية على هذا الصن

    حاجة إىل االحتكام إىل الطريقة البدائية  ما له من املشتبه فيهم دونهواالستلحاق ويف البحث عن أ
                    .(2)من اهلل علينا بنور العلم اليت مل يكن الناس يعرفون سواها بعد أن( القيافة) 

لى البصمة الوراثية إذا توافرت مجيع وأخريا أقول أن الفقهاء املعاصرون جيمعون على تقدمي اإلقرار ع
الشروط املعتربة له سواء بالنسبة للمقر أو املقر له أو املقر به وال تظهر احلاجة إىل البصمة الوراثية إال عند 

      (3).التنازع
 
 
 
 
 .019إىل  018ص . مرجع سابق . أقورفة زوبيدة  . د -1
 . 330ـ  330مرجع سابق  ص . سعد الدين مسعد هاليل . د -0
 .031أنس حسن حممد ناجي مرجع سابق ص  -0
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 : القيافة والقرعةمن البصمة الوراثية  موقف :الفرع الرابع
قال الدكتور حسين حممود عبد الدامي يف مؤلفه البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف اإلثبات يف معرض حديثه 

رعة غري معمول هبا يف الوقت احلاضر وذلك بسبب عن القيافة، إن هذا الدليل مل يعد له وجود اآلن وقال الق
 ( 1). التقدم العلمي يف جمال حتليل الدم والبصمة الوراثية

بعض األثر العملي وجانب من الصواب يف ( والقافة القرعة) وقالت الدكتورة أقورفة زوبيدة وإن كان هلما 
بيولوجي سيدفعنا ال حمالة إىل جتاوزمها ملا سبب التقدم البظروف معينة باعتبارها من أدوات ذلك العصر فإنه و 

 ( 2).كد منهماو هو أقوى وواضح وأ
ويقول الدكتور خليفة علي الكعيب بأن كل موضع فيه قافة أو قرعة فالبصمة الوراثية فيه أوىل ، ألن يف عصرنا 

 ( 3).احلاضر ال يعقل ألحد ذي لب وبصرية أن يلجأ للقرعة أو القيافة مع وجود البصمة الوراثية
أن حتل بديال  وقال العامل الدكتور حممد األشقر وحيث أن البصمة الوراثية قدمت على القافة فمن باب أوىل

 .عن القرعة
تقدم على القافة يف إثبات النسب وذلك لقوة داللتها العلمية الوراثية  وقد اتفق العلماء املعاصرون أن البصمة

 . حيتمل معها الوقوع يف اخلطأغري املبينة على التخمني وطريقة صحيحة ال
ملعرفة صاحب احلق ورد احلقوق إىل  اتولكون القرعة ال يلجأ إليها إال عند تزاحم احلقوق وتعارض البين

أصحاهبا ، لكن يف عصرنا احلاضر لو طبقنا هذا الكالم على البصمة الوراثية للمسنا أثر ذلك جليا يف 
وتكافؤها يف النسب هي أيضا عالقة وثيقة ال تقبل  ية وتعارضدعاوي النسب فالعالقة بني البصمة الوراث

التجزئة ، ألن البصمة الوراثية قد حتل حمل القرعة وبالتايل ينجلي غموض واقعة النسب املطلوب التحقق 
وهبذا أكون قد وصلت إىل هناية األدلة الشرعية لثبوت النسب بدءا من الفراش واإلقرار والبينة ( 4). منها

 : فيها إىل األمور التالية توالقرعة وخلص والقافة
أن أحكام النسب مبنية على اجتهادات يف حتقيق مناط احلكم ، وأن ما دون يف كتب الفقه يظهر فيه  -

اجلانب الشخصي أكثر من اجلانب املوضوعي ، وهذا خالفا ملا يظنه البعض أن أحكام إثبات النسب 
 : إن مسائل إثبات النسب على قسمني ونفيه مفصول فيها بصريح النصوص وهلذا ف

 .قسم تقرر يقينا عند علماء الشريعة وهذا بال شك ال دخل للبصمة الوراثية فيه 
 
 
 
 
 .111و  113حممود عبد الدامي  مرجع سابق ص  حسين/ د -1
 .000أقورفة زوبيدة مرجع سابق ص / د  -0
  060ـ  060خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص / د -0
  .  031و  009حسن حممد ناجي مرجع سابق ص أنس  -3



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

أما القسم املختلف فيه بني الفقهاء والذي يعود معظمه إىل االستحسان أو إىل حتقيق املناط فإن اعتماد  
البصمة الوراثية فيه يقضي على الظن والظاهر ويتحقق اليقني الذي يشكل جانبا من احلقيقة القضائية اليت 

. الة األشخاص حبن األمر يتعلق بأحكام النسب اليت تتعلق بالنظام العام ، لتعلقها ينشدها اجملتمع خاصة وأ
 .ية الظن من تلك األدلةكون النتائج اليت تقدمها اختبارات البصمة الوراثية أوىل باالعتماد والقبول تف

ن نظام القرائن لكون أحكام النسب ترتبط ارتباطا وثيقا باملعطيات العلمية فإن حتول املشرع الوضعي م -
 .ساهم يف حتقيق اليقني املنشود واحلفاظ على حكمة التشريع سيالقاطعة إىل نظام القرائن البسيطة 

إن البصمة الوراثية تعترب قرينة قوية تصلح نتائجها لالستدالل يف كثري من مواضيع اخلالف الفقهي  -
 .اإلقرار هناية بالقيافة والقرعة حول طرق إثبات النسب الشرعي ابتداء من الزوجية إىل البينة و 

 . يف مواضيع تنازع األدلة أو كقرينة تدعم دليال على آخر حفتصح أن تكون كمرج -
وكذلك إذا كانت إحدى أدلة ثبوت النسب كالزوجية أو البينة أو اإلقرار قد تطرق إليها ما يردها أو  -

 .سبل أو بطالهناهذه ال تأنس بالبصمة الوراثية لتأكيد صحةسفيبضعف حجيتها 
كما تصلح يف مواطن أخرى أو تكون طريقا قائما بذاته يعتمد عليها وذلك حني انعدام دليل يثبت 

 .النسب أو ينفيه فتكون هي الفاصل يف املسألة 
وتقدم نتائجها على دليلي القافة والقرعة يف كل األحوال هبذا أكون قد ختمت احلديث عن موقف  -

لة الشرع من فراش وإقرار وبينة وقافة وقرعة بقي يل بعد ذلك االطالع على آراء البصمة الوراثية من أد
 . القادم  طلبعلماء العصر اجتاه منزلة البصمة الوراثية من هذه األدلة الشرعية هذا ما سأحبثه يف امل
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 مرتبة البصمة الوراثية بين طرق إثبات النسب: الثاني طلبالم
أحدمها : املعاصرون يف حتديد مرتبة البصمة الوراثية بني طرق إثبات النسب الشرعية إىل فريقنيانقسم الفقهاء 

 . جيعل أعلى مراتبها أن تأيت بعد اإلقرار وثانيهما جيعلها طريقا تكميليا للطرق املثبتة للنسب
غلب الفقهاء املعاصرين وميثل هذا الرأي أ ،مذهب القائلين بتقديم األدلة الشرعية التقليدية: األول فرعال 
ويرون أن البصمة الوراثية تقع منزلتها بني مثبتات األبوة يف املنزلة بعد املراتب اليت اتفق الفقهاء على العمل ( 1)

التايل ال يعمل هبا إال عند عدم وجود الفراش أو البينة أو اإلقرار فإن وجد شيء من الوسائل املتقدمة وبهبا ، 
الء الفقهاء يف هؤ  لواستد( 2) ا، بل ال ينظر إليها مع وجوده اال تقوى على معارضتهفإن البصمة الوراثية 

 : تدعيم وجهة نظرهم على احلجج التالية
األمة منذ عهد الصحابة إىل يومنا هذا على األخذ عليه أن األدلة الشرعية املثبتة للنسب هي ما أمجعت  -
واستخدامها بإطالقها  طال للنصوص وخمالفة إلمجاع األمةشكل إبي البصمة الوراثية عليها والقول بتقدمي( 3)هبا

فالشهادة عند مجهور ( 4)يؤدي إىل مزامحتها لوسائل منصوص عليها شرعا ويف هذا مصادمة للنصوص أيضا 
العلماء ليست قوال يف اإلثبات لفقيه وإمنا هي إحدى وسائل اإلثبات واحلجج القضائية املظهرة للحق قام 

 .ها واالعتداء هبا نصوص القرآن والسنة واإلمجاع على اعتبار 
أن تتقدم عليها البصمة الوراثية اليت ال تزال حىت اآلن يف طور التجربة واالختبار واليت يعرتف  وغفكيف يس 

اخلطأ من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليل ، وفضال عن ذلك فإن الشارع ميتد إليها اخلرباء باحتمال أن 
ىل إثبات النسب بأدىن األسباب فال ينفيه إال بأقوى األسباب وهو اللعان ، لذلك فإن القول إ فيتشو 

بتقدمي البصمة الوراثية على طرق النسب الشرعية يؤدي إىل هدم أمر جممع عليه بني العلماء يف كافة العصور 
ن تأخذ حكمها وتنزل منزلتها د جواز البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة فغاية األمر أاوعم، واألزمان

وتقدمي البصمة الوراثية على الطرق التقليدية وجعلها مانعة من قبوهلا هو رأي ُيالف ما استنبطه العلماء من 
  ( 5). أصول الشرع فال يلتفت إليه

 
 
 
 
 
   وهو ما أسفرت عنه احللقة  السبيلالدين القرادعي و عمر حممد علي حمي . ناصر عبد اهلل امليمان و د. وهبة الزحيلي ، د. حممد سليمان األشقر ود/ منهم  د - 1

  اليت اتفق  31/0333 09و  08: النقاشية لندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية إلثبات البنوة املنعقدة بدولة الكويت يومي األربعاء واخلميس املوافق لـ        
 . على الشهادة أو االقرار تقدماثية ترقى إىل دليل القيافة وال فيها أغلب احلضور على أن البصمة الور        

 . 612ص .  بد اهلل امليمان البحث السابق اإلشارة إليه ناصر ع. د - 0
 .161ص . مرجع سابق . سه ركول مصطفى أمحد  - 0
 .003مرجع سابق ص . أقورفة زبيدة/ د -3
 .012ـ  013خليفة علي الكعيب  مرجع سابق ص / د -2
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 . مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الثاني لفرعا
أن البصمة الوراثية تقدم على مجيع األدلة ، ( 1)يرى أصحاب هذا الرأي وهم قلة من أهل العلم املعاصرين  

يست دليال مستقال بذاهتا تتقدم ل وهي بذلك  ،(2)التقليدية ِبا فيها الفراش والشهادة واإلقرار والقيافة وغريها
على تلك األدلة الشرعية، وإمنا هي ِبثابة شرط حسي لصحة األخذ بتلك األدلة من جهة  ومن جهة أخرى 
تعد مانعا شرعيا يف قبول تلك األدلة الظنية إذا ما تعارضت معها فهي تدعم داللة تلك الوسائل الظنية 

 ( 3)رينة قاطعة تصاحب الدليل الشرعي وليست دليال مستقال بذاهتا وترفعها إىل مقام اليقني على أساس أهنا ق
يد فإذ كلها ال ت. ير وجهة نظرهم ، أن األدلة التقليدية مبنية على الظن الغالب رب واعتمد هؤالء العلماء يف ت

ش القطع بوقوع اجلماع الذي يكون سببا للحمل ، فال الشهود وقفوا بأنفسهم على ذلك ، وال قيام الفرا
ذلك ، وال اإلقرار الذي قد يكون إقرارا على خالف احلقيقة والواقع، فهي إذن على مفضي وجوبا باحلصول 

واليت تعتمد  "بالشاهد الصامت "أدلة يتطرق إليها اخلطأ والنسيان والتزوير ِبالف األدلة املادية واليت تسمى 
هلا اجلزم بإثبات أو نفي البنوة ألهنا تعتمد على على قواعد علمية نافية، فتقنية البصمة الوراثية ميكن من خال

العلم واحلس وتقوم على التسجيل الذي ال يقبل العود و اإلنكار ِبالف األدلة التقليدية اليت تعتمد على 
 ( 4).الظن وتتأثر بالعواطف

فراش الدكتور سعد الدين مسعد هاليل أن حمل النزاع يتمخض يف طريق إثبات ال :ويف نفس السياق قال
 تهاحلقيقي الذي يكون منه الولد والذي محل الفقهاء إىل التوجه إىل إثبات الفراش احلقيقي عن طريق مظن

بقيام حالة الزوجية هو طبيعة تلك العالقة اخلاصة بني الزوجني القائمة على السرية واحلياء وعند العجز عن 
 مثل هذا يف ز أقرب إىل تلك احلقيقة وأقرب جمازالوصول إىل أصل احلقيقة فإنه من الطبيعي أن تنتقل إىل جما

ذهب إىل ذلك احلنفية أو بالدخول كما ذهب اجلمهور ، فإن هذه  هو قيام حالة الزوجية بالعقد كما احلال
 . احلالة جتيز عقال وشرعا اتصال الزوجني ومعاشرهتما

هلذا أطلق الفقهاء على هذه احلالة فاعترب الفقهاء هذه املظنة قائمة مقام الشهادة على اجلماع أو الوطء و 
ولكنهم يف   دليال للنسب( الفراش) وكأهنم جعلوا مظنة الفراش فراشا وشاع هذا االصطالح  "شدليل الفرا"

احلقيقة يقصدون مظنة الفراش وليس الفراش وواصل حديثه إلماطة اللثام عن هذا الغموض قائال وجاءت 
لصفات الوراثية القطعية دون ما كشف للعورة أو مشاهدة لعملية اجلماع البصمة الوراثية باملشاهدة احلقيقية ل

بني الزوجني ودون ما تشكك يف ذمم الشهود أو املقرين أو القافة ألن األمر يرجع إىل كشف إىل مطبوع 
 مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان واليت تتطابق يف نصفها مع األم احلقيقية ونصفها

 .اآلخر مع األب الطبيعي
 
 .001أقورفة زبيدة مرجع سابق ص / ة.د/ 1
  113سه ركول مصطفى أمحد مرجع سابق  ص / 0
 ة أقورفة زبيدة نفس املرجع .د/ 0
  010ـ  010خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص / د/ 3
 



   منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات                                      (الفصل األول)الباب الثاين 
________________________________________________________________________ 

011 

 

إن وسائل إثبات النسب  :رتك دليل القطع؟ وختم رأيه قائال نلتجأ ألدلة الظن و نفهل بعد ذلك جيوز أن 
تحرج من تأخريها بعد ظهور نعمة اهلل تعاىل بالبصمة الوراثية وال هنملها يف احلقيقة نليست أمورا تعبدية حىت 

ألهنا حيلة املقل ، فإذا مل تتيسر اإلمكانات لتعميم استعمال البصمة الوراثية فليس أمامنا بد من االستمرار 
 ( 1)فة يف تلك الوسائل الشرعية املعرو 

 الرأي المختار : الثالث الفرع 
ألن األدلة الشرعية مبنية على الظن الغالب  و الواضح يف اعتقادنا أن الرأي الثاين هو األقرب إىل الصحة

اخلطأ فيها نادر و مستبعد و هي  متناهية و وية الداللة يف أصلها و هلا دقة  بينما البصمة الوراثية وسيلة قطع
و إن كانت تلتقي مع القيافة يف عدة  على كل األدلة الشرعية التقليدية فهي (  الوراثية أي البصمة)تتفوق 

جوانب كاشرتاكهما يف اعتماد الشبه بني اآلباء و األبناء فإن القيافة تتوخى الشبه الظاهر ، الذي كثريا ما 
(   D.N.A) مض النوويأي النمط  الوراثي  للحا)ُيطأ فإن البصمة الوراثية تعتمد على الشبه الباطن 

لذلك فإن البصمة الوراثية تتفوق على القيافة لدقة نتائجها ، كما أهنا تتفوق على الشهادة اليت تبىن على 
و الكذب وارد جدا وهكذا احلال مع  الظن الغالب و يكفي فيها االستفاضة و الشهرة و احتمال اخلطأ

ظن الغالب و عند مقارنة نتائجها بنتائج البصمة الوراثية سائر أدلة اإلثبات ألهنا كلها وسائل مبنية على ال
و إذا كان هناك خطأ يف نتائجها فهو يرجع إىل اجلهد  ،نتائج هذه األخرية دقيقة و العقل يصدقها   جند

كما أن استخدام البصمة الوراثية يف إثبات  (2)البشري و الذي ميكن جتنبه بأخذ احليطة و احلذر عند إجرائها
املتوقعة يف استخدام األدلة التقليدية و قد عرب  املفاسدفي تنتو  تحقق معه املصاحل الشرعية املعتربة تالنسب 

وجاءت البصمة الوراثية باملشاهدة احلقيقية للصفات الوراثية : عن ذلك الدكتور سعد الدين مسعد هاليل 
و دون ما تشكك يف ذمم الشهود أو القطعية دون ما كشف  للعورة  أو مشاهدة لعملية اجلماع بني الزوجني 

كشف مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية املقرين أو القافة  ألن األمر يرجع اىل  
نصفها مع األم احلقيقية ونصفها اآلخر مع األب الطبيعي فهل بعد ذلك جيوز أن  لإلنسان و اليت تتطابق يف

      ( 3)رتك دليل القطع ننلتجئ ألدلة الظن و 
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 016 – 012سعد الدين مسعد هاليل  مرجع سابق ص / د -0          
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ألهنا تقيم  قهاء السلف العتمدوهاإن البصمة الوراثية لو كانت معروفة لدى ف : و هلذا قال البعض
ألن دليل إثبات  :احلجة على صدق املدعي  و يف نفس السياق قال الدكتور سفيان بن عمر بورقعة

النسب إذا كان صحيحا فيجب أن ال يعارض دليل البصمة الوراثية ألن الشرع يقيين ، و ال ميكن أن 
   خطأه  البنيلنا أن نأخذ بالظن  أه فكيفثبت بالبصمة الوراثية خط يعارض اليقني اليقني و إذا

 .  (1)فالبصمة الوراثية ما هي إال وسيلة للتحقق من دليل صحة اإلثبات 
صحيحا يتفق مع  و سبق أنه و حىت تتأكد هذه املكانة املرموقة للبصمة الوراثية يتعني تأطريها تأطريا

 .القواعد الشرعية و املعطيات العلمية
 

 صمة الوراثية واللعانالب: الثالثالمطلب 
اإلقرار أو  أوأنه إذا ثبت النسب بإحدى طرق اإلثبات الشرعية املتفق عليها وهي الفراش  علوممن امل  

 ( 2).البينة أو السماع فان الشارع احلكيم قد حصر نفي النسب يف طريق واحد وهو اللعان
عمل يف نفي النسب بصفة ية ، أصبحت تستالوراثية كقرينة قو  ومن املعلوم أيضا أن البصمة

إعماال ملبدأ أصيل يف الشريعة اإلسالمية هو األخذ  (3) يقنيولكون اللعان يقوم على الشك ال ال.قاطعة
انعدام أهلية اإلجناب أو قاعدة ) عارضه يبالظاهر والذي يبطل العمل به كلما وجد ما هو أقوى منه أو 

تفيد اليقني والقطع يف إثبات النسب ونفيه ، لذلك فإذا  بينما البصمة الوراثية (4)....( أقل مدة للحمل 
شك الزوج يف نسب ولده وال دليل لديه على زنا زوجته ، فهل جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف 
نفيه للولد دون اللجوء إىل اللعان ؟ وإذا تعارضت أقوال الزوج مع نتائج التحليل وطالب بإجراء اللعان 

ء العصر وبشأن هذا األشكال انقسم علما. ؟ أم يستغين عنه بالبصمة الوراثية فهل جياب لطلبه 
 : هم من الباحثني واملفكرين إىل فريقنييدوجمته

 
 
 
 
 
 
 

  009مرجع سابق ص  .بورقعة  سفيان   - 1    
    التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته يف اإلثبات  –حممد بن حيي حسن النجيمي.د -0

 .82تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ص  0333سنة   01العدد .مقال منشور باجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب       
 . 090 مرجع سابق ص . أبو زيد حممد حممد . د -0
 . البحث السابق اإلشارة إليه .امحد ذياب شويدح.مازن إمساعيل هنية ود. د -3
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 : مذهب القائلين بتقديم البصمة الوراثية على اللعان: األولالفرع 
أن الولد ليس  يرى أنصار هذا الرأي أن البصمة الوراثية حتل حمل اللعان ألن نتائجها يقينية إذا ثبتت    

بالبصمة الوراثية دون اللعان ألن اللعان هو االستثناء وليس القاعدة ، وهو رأي   نهمن الزوج فينتفي م
إذا ثبت يقينا  ":هاليل الذي قال مسعد  خ حممد املختار السالمي ، والدكتور سعد الدين الشي

 (1)؟ً  ."بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فما وجه إجراء اللعان

وهبذا يظهر أن أثر البصمة الوراثية ينحصر يف انه دليل مع الزوج أوضده ، فإن كان معه فال وجه للعان 
ال من أجل املرأة أن تدفع عنها حد الزنا وإن كان ضده وتبني أن الولد منه وجب عليه حد القذف إال إ

على قول من يرى أن احد القذف حق للمرأة وهبا أن تسقطه أو أن يكون اللعان من أجل هتمتها بالزنا 
ثية وأثبتت نسب إذا جاءت البصمة الورا " :وليس من أجل نفي الولد وأما الدكتور نصر فريد فقال

الطفل إلى الزوج فإن نسب الطفل ال يبقى عنه حتى ولو العن ،ألن الشارع يتشوف إلى إثبات 
كون باعث الزوج من اللعان هو الكيد يالنسب وأن نتائج البصمة الوراثية يقينية ودقيقة فقد 

   (2)." لزوجتهً 
ية الشرعية والقانونية للبصمة الوراثية يف نفي أما الدكتور أوان عبد اهلل الفيضي يف مؤلفه املوسوم باحلج -

النسب ويف معرض حديثه عن نفي النسب بالبصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي فإنه 
خلص بعد استعراضه آلراء فقهاء الشريعة اإلسالمية يف التشريعات الوضعية فإنه خلص من أن مسألة 

 : لتمييز فيها بني حالتنينفي النسب بالبصمة الوراثية جيب ا
نفي النسب مع القذف بالزنا ففي هذه احلالة ال يقر فقهاء الشريعة اإلسالمية نفي النسب إال باللعان  -

 .وهذا يعين تقدمي اللعان على البصمة الوراثية 
فقهاء يف ويف الصورة الثانية رجح مذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على اللعان بعد عرضه آلراء ال -

هذا املوضوع وواصل قائال أنه ومن خالل دراسته للقوانني الوضعية لعدد من الدول الحظ أن هذه 
 (3). القوانني ال تفرق يف مسألة نفي النسب بني النفي املصحوب بالقذف بالزنا أو بدونه

 
 
 
 
  .  330خليفة علي الكعيب مرجع سابق ص . د -1 
  .000بق ص مرجع سا. اقو رفه زبيدة . د -0
     . 039 – 189لالطالع أكثر على موضوع نفي النسب بالبصمة الوراثية راجع مؤلف أوان عبد اهلل الفيضي السابق اإلشارة إليه   ص  -0
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و قال الدكتوران مازن امساعيل  و أمحد أمحد دياب شويدح يف هذا املوضوع فإننا ال نرى   جتاوز احلقائق 
        نفي النسب ألن ذلك هو ِبثابة دفن الرأس يف الرتاب ، و لكن الواقع الثابت العلمية القاطعة يف 

و الشريعة اإلسالمية تأىب تسفيه العقول تأىب  جتاوز هذه احلقائق ، وانتهيا إىل القول بأنه مىت أظهرت 
ن يف عرضها احلقائق العلمية عدم انتساب الولد للزوج فانه ينفى عنه دون حاجة لقذف الزوجة أو الطع

 :مما جيعله يف دائرة اللعان أو احلد و اشرتطا لذلك 
 .أن تكون احلقائق العلمية قاطعة .1
 و أن يفصل يف األمر الثقة العدل .0
الطمأنينة و الثقة  حىت حتصلأن يرجع إىل أكثر من جهة خمتصة للوقوف على حقيقة األمر  .0

 (1).املختصنيبقول 
أيه يف املرأة احلامل املقرة بالزنا أو بالشهادة مث وضعت  إذا جاءت كما قال الدكتور علي القرة داغي يف ر 

النتيجة أن الولد ليس من الزوج فينفي نسب الولد دون احلاجة إىل اللعان لثبوت الزىن الذي هو مظنة كبرية  
كون احلمل ليس من الزوج و النص املوجب للعان هو عدم وجود أربعة شهداء أو اإلقرار فإذا حتقق ذلك 

إىل البصمة الوراثية جائز إذا   األحتكامو ذهب الدكتور القرضاوي إىل القول أن   (2).انتفت حاجة اللعان 
كان بطلب من الزوجة دون الزوج حىت تتمكن من درء التهمة عن نفسها و حتفظ حقها و ليس يف ذلك 

 (3).اعتداء على حق شخص آخر 
الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إال أنفسهم  و:" بقوله تعالى و استدل القائلون هبذا الرأي 

كان من   إنفشهادة احدهم أربع شهادات باهلل ، أنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة اهلل عليه 
 (4)" .الكاذبين 

فدلت هذه اآلية أن الزوج ، يلجا للعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له ِبا رمى به زوجته من أن احلمل 
 نه ، و بعد التقدم العلمي يف هذا امليدان مل يبق الزوج وحيدا ، بل أصبح له شاهد ليس م

و الشاهد هنا يقصد به البصمة الوراثية ، و هي بينة قوية تؤيد قول الزوج ، فلم يبقى هناك موجب للعان 
 (5).أصال الختالل الشرط يف اآلية 

 

 

 
 .01 03ص .مرجع سابق.حمازن امساعيل هنية و الدكتور امحد دياب  شويد /د -1
 .03.ص حبث مشار اليه علي القرة داغي ، البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي ،.د  -0
 .0330الكويت دار القلم    0فتاوى معاصرة ط 1982يوسف القرضاوي احلالل و احلرام ، الدار البيضاء، املعرفة   -0
 .36ور األية نسورة ال -3
يرجى االطالع على .....ليت وجهت لالستدالل باآلية الكرمية ، و الذين يرمون أزواجهم و مل يكن هلم شهداء  إال أنفسهم لإلطالع أكثر على االعرتاضات ا  -2

عبد الرمحن أمحد .و مرجع د 813-838 مرجع سابق  حممود عبد الدامي حسين.و مرجع د 331 332.، مرجع سابق ص خليفة على الكعيب.مراجع كل من د
 .138-131.بق ، صالرفاعي ، مرجع سا
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 :و اعرتض على هذا االستدالل باآلية الكرمية بعدة اعرتاضات منها 
 .لكان هلذا الرأي وجه من الصواب( بينة)الوارد يف اآلية لو جاء بدله كلمة ( لشهداءا)لفظ  -
 .ةالشهادة يف اآلية الكرمية هي شهادة و البصمة الوراثية ال يلجأ إليها ألهنا مل تكن شهادة سابق -
البصمة الوراثية ال ترقى إىل هذه الشهادة اليت أوجبها الشارع شهادة أربع شهود فال جيوز أن تعترب البصمة -

الوراثية يف قوة الشهادة يف إثبات الزنا و ما يستلزمه من نفي الولد ، ألن الشهادة يف الواقع البد أن تكون 
نفسها بدليل أنه لو ختلى واحد من األربعة حد صرحية كاملة يف مشاهدة أثر ذلك و يف مشاهدة الواقعة 

 .الثالثة و بطلت الشهادة ، و عليه ال جيوز أن تعترب البصمة الوراثية يف قوة الشهادة 
يف هذا الرأي مصادمة للنصوص الشرعية ، و اجلرأة على إلغائها و عدم اعتبارها و هذا ال جيوز ، فكيف  -

و ما كان لمؤمن و ال :"و اهلل تعالى يقول  (1) طبية مظنونة جيوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات
 (2)"مؤمنة إذا قضى اهلل و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

 . مذهب القائلين بتقديم اللعان على البصمة الوراثية :  الفرع الثاني
 يرونو به إللغاء حكم اللعان  يرى أصحاب هذا الرأي أن البصمة الوراثية ال ترقى إىل أن تكون دليال يعتد

هو املعول عليه يف احلكم بنفي النسب و يقتصر دور البصمة الوراثية على التقليل من اللجوء إىل  اللعان أن
و هذا ألنه حسب هذا الرأي فان النسب الشرعي الثابت بالفراش ال ينتفي إال باللعان و عليه ال (3) اللعان

، و يشكل هذا الرأي توجه عام لدى الفقهاء املعاصرين منهم (4) اللعان جيوز تقدمي البصمة الوراثية على
ناصر /حممد السبيل و د/حممد األشقر و د/عبد الستار فتح اهلل سعيد و د/علي حمي الدين القرة داغي و د/د

قه و الشيخ عبد اهلل املنبع و عليه قرار جممع الف يسعد العنز /وهبة الزحيلي و د/امليمان و دعبد اهلل 
ال جيوز شرعا االعتماد على البصمة : و الذي جاء فيه (5) اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ِبكة املكرمة 

 :و استدل هؤالء جبملة من األدلة منها( 6) الوراثية يف نفي النسب و ال جيوز تقدميها على اللعان  
       دية يف إقامته فال جيوز إلغاؤه اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب و السنة و اإلمجاع و له صفة تعب -

 (7) .و إحالل غريه حمله أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة و الصحة يف نظر املختصني هبا

 
 
 .123.اشرف عبد الرزاق ويج ، مرجع سابق ص.د-1
 .03 اآلية األحزابسورة -0 
 .89.صالرسالة السابقة بكاي أمساء ، . أ -0 
 199.مود عبد الدامي ، مرجع سابق ، صحم حسين / د -3
فلو فتح : حمي الدين القرة داغي  ىحيث يقول مثال الدكتور عل121الدكتور اشرف عبد الرزاق ويج ، السابق  اإلشارة إليه ص  مرجعيف  وردت أراء الفقهاء املعاصرين - 2

ا دون اللجوء إىل اللعان ألدى ذلك إىل حاالت خطرية من حيث استسهال هذا وهو االعتماد على البصمة الوراثية لنفي النسب و االكتفاء هب–هذا الباب 
أي تساهل فيه اللجوء و التساهل يف نفي النسب الذي يعترب احلفاظ عليه من الضروريات و بالتايل إىل فوضى و اضطراب يف هذا األمر اخلطري الذي يرتتب 

 .ه الوسيلة و الذريعة املؤدية إىل ذلكمفاسد عظيمة و لذلك البد من سد هذا الباب ، ومنع هذ
 .0330انظر القرار السابع من قرارات للمجمع الفقهي الصادر يف دورته السادسة عشر املنعقدة ِبكة املكرمة يف عام  -6

 .90اإلشارة إليها ص ة بكاي أمساء الرسالة السابق .أ -1              
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فيه إهدار لقوة األدلة و تدرجها لذلك فان النسب الثابت القول بإحالل البصمة الوراثية حمل اللعان  -
 (1. )بالفراش ال ميكن نفيه إال بدليل أقوى من الفراش و هو اللعان

و قد أهدر  سة على القافة فتأخذ حكمها و القافة كما هو معروف تعتمد على الشبه البصمة الوراثية مقي
" أمية حينما قال بعد االنتهاء من إجراء إميان املالعنة الشبه مقابل اللعان يف واقعة هالل بن ( ص)النيب 

ه  ني فهو شريك بن مسحاء ، فجاءت بني حدجل الساقلليعينني ساب  األأبصروها فان جاءت به أكحل ال
فدل ذلك على عدم االعتداد بالشبه " لوال مضى من كتاب اهلل لكان يل و هلا شأن(:ص)كذلك فقال النيب 

العمل بأدلة الشرع سواء كانت مثبتة للنسب أو نافية له على األدلة العلمية اليت   إذا عارض اللعان حيث 
 (2) .تتعارض معها مهما كانت قوهتا ألن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقرينة مهما بلغت درجة قوهتا

كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن نفي النسب باللعان و تقدميه على الوسائل العلمية  -
يضمن السرت الثابت للمرأة ألنه إذا حدث وقوع اللعان بينها و بني زوجها فانه ال  املعاصرة

صلى )يعرف الكاذب فيهما، و هذا ما جاء على لسان زوجة هالل بن أمية اليت العن النيب 
مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخلامسة أوقفوها " بينها و بني زوجها ( اهلل عليه و سلم
قال ابن عباس ،فتلكأت و نكصت حىت ظننا أهنا ترجع مث قالت ، ال أفضح وقالوا أهنا موجبة 

ضي إىل فبينما االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب ي" ت مضقومي سائر اليوم ف
 (3) .و هذا منايف ملقصد الشرع ، و ما ناقض مقصد الشرع ال جيوز األخذ به إهدار هذا السرت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 .90.مساء ، الرسالة السابق اإلشارة إليها،صبكاي أ/  ة .أ -1
 . 003.أقورفة زبيدة ، مرجع سابق ،ص -0
 11-16.ح  ، البحث  السالف اإلشارة إليه، صالشويالدكتوران مازن امساعيل هنية و امحد دياب  -0
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 : الترجيح: الفرع الثالث
 : ية اللعان يف نفي النسب وذلك كمايليوالذي يرتجح لدي أنه ال جيوز أن تساوي البصمة الوراث       

 .أنه يؤدي إىل إمهال العمل حبكم ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع   -
أنه يساوي طريقا لنفي النسب ثابتة باألدلة املذكورة بطريق ال تزال يف طور التجربة ويعرتيها اخلطأ البشري  -

 .يف نتائجها 
ذ حكمها والقيافة تعتمد على الشبه ، وقد أهدر النيب الشبه مقابل البصمة الوراثية مقيسة على القافة فتأخ -

 ( 1). اللعان 
لكن مع هذا ميكن أن يستعان بالبصمة الوراثية يف تقليل حاالت اللعان ، ويكون ذلك إذا عزم الزوج على 

راثية لدفع هذا أن يالعن زوجته لنفي نسب ولده منه لوجود شك كبري فيه ، فإنه ميكنه اللجوء إىل البصمة الو 
 . دل  ذلك ( 2)الشك ، فإن جاءت نتائج البصمة الوراثية تؤكد بأن املولود على فراشه هو ابنه 

على عدم صحة دعوى الزوج وكان ذلك حجة عليه وأمكن بالتايل للقاضي ملا له من سلطة تقديرية  -
ا ذهب إليه الدكتور علي حمي الدين وهذا م. ا رب جحرمانه من آثار اللعان وذلك بأن يثبت نسب املولود إليه 

القرة داغي وعلي يوسف احملمدي ، بل يف هذه احلالة ميكن للقاضي إذا التجأ إليه الزوج العازم على اللعان 
أن جيربه على إجراء اختبار البصمة الوراثية حبيث إذا ظهرت النتيجة أنه منه ال ينبغي له اللعان وهذا الرأي 

لذي يرى أن اللعان ال يقع إال حبضور احلاكم فإذا رفض احلاكم طلب الزوج للعان يتفق مع مذهب اجلمهور ا
وقد ذكر يل فضيلة الشيخ عبد : وقد قال يف ذلك الدكتور عمر السبيل ( 3).يبق إصراره على اللعان بدون أثر

من زوجته أنه تقدم إليه شخص بطلب اللعان . العزيز القاسم وهو أحد القضاة يف حمكمة الرياض الكربى 
لالنتفاء من بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجني مع البنت على اجلهة املختصة بإجراء 
اختبارات الفحص الوراثي ، فجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعيا ، فكان ذلك 

ته ، كما زال أيضا هبذا الفحص مراعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان يف نفسه من شكوك يف زوج
احلرج الذي أصاب الزوجة وأهلها جراء سوء ظن الزوج فتحقق هبذا الفحص مصلحة عظمى يتشوف إليها 

وأما إذا أصر الزوج على نفي نسب املولود الذي ولد على فراشه ومل يكرتث بنتائج ( 4).الشارع ويدعو إليها 
للعان وحيكم بالفرقة األبدية دون أن ميس ذلك بشئ من حقوق الفحص اجليين فحينئذ جيري القاضي بينهما ا

مشال  602يف القضية رقم  1992املولود املعنوية واملادية  وهذا ما جنحت إليه دار اإلفتاء املصرية سنة 
ر أما إذا جاءت نتائج التحليل الوراثي مغايرة للحقيقة البيولوجية ، بأن ثبت يقينا أن الزوج املنك( 5).القاهرة 

للنسب ال ميكن أن يكون أصال للمولود املتنازع عليه كانت نتائج البصمة الوراثية ِبثابة أداة تكميلية ودليل 
إىل جانب الزوج تؤكد صدق دعواه وحتول شكوكه إىل يقني ، فهنا ستكمل إجراءات املالعنة لقطع النسب 

لى حق الزوج أو الزوجة يف درء احلد عن عن صلبه وفراق زوجته دون أن يكون لنتائج البصمة الوراثية أثر ع
 (6).نفسها باملالعنة
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 . 13/30/1993تاريخ عقد الزواج -
 . أن الزوجة ليست بكرا مث تبني له حسب ادعائه 11/13/1993تاريخ حفل الزفاف والدخول بالزوجة -
 . 19/30/1992شهادة ميالد الطفلة املراد نفي نسبها حتمل تاريخ  -

 : أقوال الزوج
وأنا أرى مصاعب صحية تنتاهبا وهي تدعي جمرد آالم بالبطن ، حىت فوجئت أهنا حامل يف أواخر  1993أنه من تاريخ دخويل على املدعى عليها حىت أواخر ديسمرب  -أ

 .ع ومل يبق عن الوضع سوى شهر ونصف على وجه التحديد الشهر الساب
ومنذ ثالثة أشهر وهي حامل يف شهرها السابع فهذا احلمل إذن ليس مين ، وأنا أطالب بنفيه لتأكدي أنه حال دخويل عليها   11/13/1993: كيف تزف إيل يف  -ب

 . كانت حتمل هذا احلمل يف أحشائها من شخص آخر غريي 
كما يدعي وهذا احلمل منه وقدمت شهادة . 11/13/1993وليس يف . 13/30/1993: لت الزوجة أن املدعى زوجها دخل هبا يف تاريخ العقد أي يفقا: أقوال الزوجة

 .امليالد للمحكمة
إىل منزل الزوجية وأن املدعى كان  وأن أحد الشهود قام بتوصيل العروسني. 13/39/1993: أشهدت الزوجة شاهدين بأن عقد القران والدخلة كان بتاريخ: شهادة الشهود

 . يقيم فيه ويرتدد على املدعى عليها منذ أن عقد عليها 
 .مة اآلن إننا حضرنا عند الزفاف وشهدنا املنقوالت ، وال نعلم ما إذا كان املدعي قد دخل بزوجته أم ال ومل تعلم بإجناب الطفلة إال خارج احملك: أما شهود الزوج فقالوا

مث أجابت احملكمة طلب الزوجة بإحالة . 11/32/1998بعد عدة جلسات قامت احملكمة بتوجيه ميني اللعان بني الزوجني وقام بتأديته أمام احملكمة جبلسة  :حكم المحكمة
 . 01/31/1998اجللسة : الطفلة للطب الشرعي إلجراء البصمة الوراثية للتأكد من نسب الطفلة بتاريخ

 .حيث جاء فيه  19/33/0331: ه يفوكان حترير : رأي الطب الشرعي
ميكن القول بأن (  D N A)  بأنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الطفلة ب  ونتائج التحاليل الطبية اخلاصة بفصائل الدم الرئيسية والفرعية وحتليل احلامض النووي

 . ة عرض القضية على دار اإلفتاء املصرية قررت احملكم 03/33/0331: ب هي مثرة زواج املدعي والد الطفلة وبتاريخ/ الطفلة 
وبعد مقدمات عن أسباب ثبوت النسب اليت هي الفراش واإلقرار والبينة وبعد عرض أقوال الفقهاء يف مسألة أقل : 1992لسنة  602قرار دار اإلفتاء املصرية يف القضية رقم 

 : كتاب والسنة انتهت دار اإلفتاء املصرية إىل اآليتمدة للحمل وأكثرها واستعراض النصوص الشرعية اخلاصة باللعان من ال
 يفرق بني الزوجني املتالعنني وال جيتمعان أبدا : أوال
 : إىل والدها املدعى لألسباب اآلتية 11/30/1992: ب املولودة بتاريخ/ يثبت نسب الطفلة  :ثانيا
ريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة مشسية من تاريخ الوطء والغيبة وأن إمكانية حدوث احلمل من أشهرً  أقل احلملً  من تا( 6)أن الزوجة قد وضعت بعد أكثر من ستة -1

: فس يوم عقد القران بتاريخالزوج والتالقي بينهما قائمة من وقت عقد القران وال يقدج يف ثبوت النسب باإلضافة لشاهدي الزوجة بأن املدعى دخل باملدعى عليها يف ن
ومل يعرفا ما إذا كان قد دخل عليها أم ال وبذلك تطرق االحتمال إىل . 11/13/1993: اهديه قرارا فقط أهنما حضرا حفل الزفاف بتاريخ كما أن ش.13/30/1993

: بتاريخ د القرانالدليل والدليل إذا تطرق إليه االحتمال لسقط به االستدالل ، باإلضافة إىل أن شاهدي الزوجة قررا أن املدعى دخل عليها يف نفس يوم عق
رء احلد عن وألن الثابت شرعا أن كل من ولد له ولد على فراشه فهو ولده شرعا حلديث الولد للفراش وللعاهر احلجر ، ومن مث يقتصر أثر اللعان على د. 13/30/1993

ىل إثبات النسب حفاظا على مصلحة الطفل وعدم تصديقه إ فالزوج والتفريق بني الزوجني دون أن يؤثر على نسب الطفلة من  لو نفاه األب ذلك حق الشرع والشارع يتشو 
 .ألن الواقعة ال يوجد فيها ما يدل على نفي النسب خاصة أن الزوج دخل هبا وعاشرها معاشرة األزواج 

فال مينع من نسب الطفلة لوالدها املدعى  ن التحاليل الطبية أثبت بفحص احلامض النووي أن الطفلة ب حتمل الصفات الوراثية للمدعى والدها واملدعى عليها والدهتاإ -0
حديث رسول اهلل صلى اهلل ألنه يعمل بالدليل العلمي قياسا على إثبات الرسول عليه الصالة والسالم البنت بالشبه للزوج صاحب الفراش يف الشكل ، كما هو واضح يف 

أنً  فقد أفاد احلديث أنه حىت لو متت املالعنة بني الزوجني وولد الطفل شبيها بالزوج صاحب لوال اإلميان لكان يل وهلا ش: عليه وسلم يف شأن هالل بن أمية حينما قال
قوى من جمرد التشابه يف الشكل الفراش فإنه ينسب له وال ينفي عنه ويقاس على ذلك من باب أوىل ، ما يقرره احلكم عن طريق الفحوصات والتحاليل الطبية املبينة للنسب أ

 .ول عليه الصالة والسالم يف إثبات النسب وعليه والزوجة أن يرعبا حق اهللالذي أخذ به الرس
  .008مرجع سابق ص . أقورفة زوبيدة / د -6
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 بين أدلة اإلثبات الجزائية البصمة الوراثية مكانة:  الفصل الثاني 

حفدوث الواقعة اجلنائية و ظرو  البحث عن األدلة اليت تثبت  إىلفد  هتملا كان اإلثبات اجلنائي عملية متكاملة 
مرتكبيها و تقفدميهم للعفدالة، فإن البحث عن مكانة للبصمة الوراثية ضمن أدلة  إىلها بتنسو  وأسباهباارتكاهبا 

 ةالنظم األساسي إىلأمهيته وبيان اهلفد  منه مث التعرض  وإبراز هاإلثبات اجلنائية يقتضي اخلوض يف اإلثبات بتعريف
 تكوين عقيفدته و مبفدأ مرروعيه حكمة فيه كمبفدأ حرية القاضي يفتالقواعفد األساسية امل الإغفيف اإلثبات دون 

ها تعلى أدلة اإلثبات من حيث ماهي جريعاإلثبات، كما يقتضي املوضوع الت بءالفدليل وبيان على من يقع ع
من خالل  املختلفة وبيان أنواعها، كل ذلك نتناوله  اهتمايتقسهلا و  ةلحات املراهبطزها عن بعض املصيومتي

 .املباحث التالية 

 ماهية اإلثبات اجلنائي:  المبحث األول

 .و أنواعها اتقسيماهتو  هلا  ةيزها عن بعض املصطلحات املراهبيماهية األدلة اجلنائية و مت:  المبحث الثاني

 البصمة الوراثية بني نظم اإلثبات و أدلته :المبحث الثالث

 :ماهية اإلثبات اجلنائي:  المبحث األول

تعني علينا حتفديفد مفهومه و بيان النظم األساسية له وحتفديفد القواعفد يلتحفديفد ماهية اإلثبات اجلنائي حتفديفدا كافيا 
 .يلي ثالث مطالب كما إىلالعامة املتحكمة فيه، لذلك قسمت هذا املبحث 

 مفهوم اإلثبات اجلنائي: لمطلب األولا -
 ثبات اجلزائيم األساسية لإلالنظ:  المطلب الثاني -
 القواعفد العامة لإلثبات اجلزائي: المطلب الثالث -
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 :  مفهوم اإلثبات الجزائي:  المطلب األول

الفدليل على وقوع اجلرمية و نسبتها  إقامة إىليتوصل القاضي  هيكتسي اإلثبات اجلزائي أمهية خاصة، ألن عن طريق
ميكن فصل  للحقيقة و هكذا يظهر أنه ال ناحكم هنائي يف الفدعوى، و الذي يصبح عنوا وإصفداراملتهم  إىل

ل جهفد ذيتعني علينا ب و هلذااإلثبات عن احلكم ، لذلك قيل بأن اإلثبات اجلزائي هو روح احلكم و جوهره 
ما سنتناوله  وهذا,تعريفه وأمهيته واهلفد  منه  إىللبيان مفهومه التعرض مضاعف للبحث فيه لذلك يتعني علينا 

 : يف الفروع التالية

 :الجزائيتعريف اإلثبات : فرع األولال

  preuve̋و الكلمة املستعملة ىف اللغة الفرنسية  ة أو احلجة،نالبي لغويا الفدليل أو الربهان أو ˝إثبات˝يعىن لفظ 
الذي    ̏ PRODUS˝وهذا األخري يتعلق بلفظ    ̏ PROBATIO˝ الالتيينترتق مصفدرها من اللفظ   ̏

صحة  إدعاء ماكل عملية يكتسب من خالهلا   إىلتنصر   إثباتمعناه اجليفد والصاحل والنزيه من  هنا فإن كلمة 
و يف معناه القانوين  احلقيقة  إظهار إىلهو كل ما يؤدى (2)وهكذا فإن اإلثبات مبعناه العام (  1)فيصبح أكثر قوة 

أو هو كما  (3)حفددها القانون اليتالقضاء بالطرق  أمام ثارهاآالفدليل على وجود واقعة قانونية ترتتب  إقامةهو 
كالبيع أو   قانوين ر القضاء على تص أماماملوسع يف اإلثبات يعىن إقامة الفدليل  االجتاهيذهب البعض وحسب 

حمفددة يف القانون واإلثبات يف جوهره  إثبات الفدليل على واقعة مادية كالقتل و السرقة بوسائل إقامةهو  أوالقرض 
لة اءأنه ال ميكن مس اجلنائيثبوت التهمة عن اجملرم أو نفيها عنه ألن املقرر يف الفقه  إىل مل كل ما يؤدى إذن ير

 (4)مل تسنفد إليه ماديا و معنويا  شخص عن جرميته ما

 

________________ 
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أن اإلثبات موضوع الفدراسة هو اإلثبات القضائي الذي يتم عن طريق  يتبنيالسابقة  فاتريعو من خالل الت
و هو هبذا املعىن خيتلف عن اإلثبات مبعناه العام و الذي ال  إثباهتاالفدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية يراد 

العلمي لكون هذا األخري يبحث عن احلقيقة اجملردة بأي وسيلة كانت يتمتع فيها يتم أمام القضاء كاإلثبات 
 (.1)الباحث حبرية كاملة

واحفدة من مراحل بيتطلب البحث و التفدقيق عن الفدليل و قبوله و تقفديره و هو ال يرتبط ئي و اإلثبات القضا
 .(2)و مرحلة التحقيق النهائي االبتفدائيرمل مرحلة التحقيق ليالفدعوى العمومية بل يتسع 

 :اإلثبات الجزائي أهمية:  الفرع الثاني

العفدم سيان و ليس معىن هذا القول أن اإلثبات يف إن اإلثبات هو ففدية احلق، فاحلق بفدون سنفد اإلثبات هو و 
 (3)و تأكيفده وإظهارهالركن لكنه يعترب عنصر هاما لفدعم هذا احلق  لحق يف جوهره  مثللاجلزائية منرئ  ىالفدعو 

الفدليل عن وقوع اجلرمية و نسبتها  إقامة إىلويكتسي اإلثبات اجلزائي أمهية خاصة ألنه عن طريقه يتوصل القاضي 
لرخصية  اتفريفد اجلزاء اجلنائي وفق إىلو هو يلعب دورا هاما يف السياسة اجلنائية احلفديثة اليت تسعى تهم، ال إىل

 إمنااملتهم و  إىلها تو نسب اجلرمية  إثباتالفدليل من أجل  إقامةئي ال يتوقف  عنفد حفد ااجلاين ودور اإلثبات اجلز 
هر أمهيته أيضا من خالل الفدور اإلجيايب ظاإلجرامية، و ت  أيضا من أجل حتفديفد شخصية املتهم و مفدى خطورته

املاضي و القاضي ليس يف وسعه  إىلاحلقيقة، ألن اجلرمية واقعة تنتمي  إىلالذي ميارسه القاضي يف ظله للوصول 
 .بوسائل و هذه الوسائل هي وسائل اإلثبات أمامهمتثيلها  إعادةأن يعاينها بنفسه لذلك يستعني يف سبيل 

 

 

 

 

______________ 

 14ص  2014مكتبة القانون و االقتصاد الرياض ـ طبعة  حممفد نصر حممفد ـ أدلة اإلثبات يف األنظمة املقارنة /د .1
 .23ص 2014املادية يف اإلثبات اجلنائي ـ دار الثقافة للنرر و التوزيع األردن  اآلثاراهلام صاحل بن خليفة ـ دور البصمات و . أ .2
 .88ص  2010مبفدأ اإلثبات احلر باالقتناع الذايت للقاضي اجلزائي ـ دار اهلفدى عني مليلة اجلزائر ـ طبعة  غليس بوزيفد ـ تالزم.أ .3
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و يعتمفد اإلثبات اجلزائي يف سعيه إلظهار احلقيقة على الفدليل الذي جيب من أجل احلصول عليه إتباع القواعفد 
    فيه، و اليت توفر الثقة يف الفدليل الذي يقفدمه   هاقياليت يتعني عليه تطباحملفددة لكيفية احلصول عليه و الرروط 

و خمالفة هذه القواعفد  و الرروط قفد يهفدر الفدليل و يروب احلكم بالبطالن، و تتضاعف أمهية اإلثبات اجلزائي 
ا يزيفد من ممو ( 1)على اجلزم و اليقني ال على الظن و التخمني  بنياألنه يتطلب لتحقيق العفدالة أن يكون احلكم م

أمهية اإلثبات اجلزائي هو اختالل ميزان القوي ضفد املتهم و الذي يظهر مبظهر الطر  الضعيف يف العملية 
 إجرائيةقواعفد  عهبا ، لذلك كان من الالزم وضمراحلها يف مواجهة خمتلف اجلهات املعنية اإلثباتية يف خمتلف 

لإلدانة وحتكم سالمة حتصيلها و قبوهلا أمام احلكم حفاظا على  حمفددة يستخرج منها أدلة اإلثبات القانوين الالزمة 
لذلك قيل أن نظرية اإلثبات من أهم و أخطر النظريات القانونية  (2)احلريات الفردية دون تضحية مبصاحل اجملتمع 

عن بل ال يوجفد يف القانون نظرية تضارعها من حيث الرمول و هي النظرية الوحيفدة اليت ال تنقطع احملاكم 
 (.3)تطبيقها يف كل ما يعرض عليها من القضايا 

 :الهدف من اإلثبات الجزائي:  الفرع الثالث

احلقيقة سواء فيما يتعلق باألفعال املرتكبة أو فيما يتعلق  إظهاراهلفد  األساسي من اإلثبات اجلزائي هو  إن
عقوبة على متهم إال إذا ثبت حصول أن تسلط ال يعقل  إذابرخصية املتهم الذي يكون حمال ملتابعة جزائية، 

هذه األفعال، رغم أن القاضي  ارتكاب إىلة يفاعل و التأكفد من انصرا  نيته اجلرمك إليهعناصرها  إسنادو  جرمية
عليه البحث عن احلقيقة بكافة  إمنااجلزائي و يف ظل نظام اإلثبات احلر ال يكون مقيفدا بطرق حمفددة يف اإلثبات و 

كل احلقيقة   إىليستطيع القاضي أن يصل  احلقيقة القضائية عن الواقع و قفد ال تبتعفدلكن قفد  الطرق املرروعة
حقيقة ثابتة فهي نسبية ال مطلقة  صعوبة احلصول على األدلة، هلذا فإن احلقيقة القضائية وإن كانتلاملوضوعية 

 ظنية ال قطعية

 

 

_____________________ 

 .01الطب الررعي يف اإلثبات اجلزائي ـ الرسالة السابق اإلشارة إليها ص سليمان عثمان ميلود ـ حجية . أ 1
 .12ـ11ص 2014ـ دار هومة طبعة  1مروك نصر الفدين ـ حماضرات يف اإلثبات اجلنائي ج. د.أ 2
 84ص  2004مسايلي فتيحة ـ أدلة اإلثبات اجلزائي ـ موسوعة الفكر القانوين العفدد السادس السنة . أ 3
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بالرباءة مبنيا عن احلقيقة يقتضي أن يتوج بصفدور حكم يكون عنوانا هلا سواء كان باإلدانة أو لذلك فإن البحث 
على اقتناع يقيين لصحة ما انتهى إليه من نتائج مستنبطة من الواقع و القانون وفق أصول ومبادئ و مناهج 

 (1)واحرتام احلرية الرخصية للمتهم

يف  ذكر هذه العبارة مرارا ل رئيسي للمررع اجلزائري حيث ردد انرغايركل  احلقيقة و من الواضح أن إظهار
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع " منه  86/10نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية، فقفد نصت املادة 

 ".، بالتحري عن أدلة االهتام و أدلة النفي للكرف عن احلقيقةإجراءات التحقيق اليت يراها ضرورية 

سواء يف طلبه  اجلمهورية حيث نصت أنه جيوز لوكيل االجتاهمنه كذلك  يف نفس  86/10كما ذهبت املادة 
طلب من القاضي احملقق كل ي نأمرحلة من مراحل التحقيق  إيهيف  إضايفبطلب  أوالتحقيق  إلجراءاالفتتاحي 
باإلضافة إىل أن القانون مينح لرئيس حمكمة اجلنايات كامل السلطة يف اختاذ أي   إلظهار احلقيقةيراه الزما  إجراء
 (02)احلقيقة ه مناسبا إلظهار اإجراء ير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1-8الرسالة السابق اإلشارة إليها ص ـ  الطب الررعي وحجيته يف اإلثبات  –سليمان عثمان ميلود .أ .1
 .اجلزائية املعفدل و املتمماملتضمن قانون اإلجراءات  08/02/1122املؤرخ يف  22/111من األمر رقم  282/02املادة  .2
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 : النظم األساسية لإلثبات الجزائي:  المطلب الثاني

بأدلة حمفددة  اإلثباتلقفد سلكت نظرية اإلثبات اجلزائي يف تطورها مسارا طويال يف اجتاه االنتقال من تقييفد 
و توسيع السلطة التقفديرية للقاضي يف   التفدرجيي من تلك القيود لتخفيفا إىلقيمة معينة على كل منها  وإضفاء

اقب بوجه عام أربعة أنظمة لإلثبات، النظام األول عر  بنظام األدلة القانونية، أما تقييم الفدليل، و هكذا تع
من الترريعات الغالبية   جتنح  إليهظام اإلثبات احلر و النظام الثاين فعر  بنظام االقتناع الرخصي للقاضي، أو ن

 (.1)اجلزائية املقارنة 

بني النظاميني، فضال عن بروز نظام جفديفد لإلثبات هو  وأما النظام الثالث و هو النظام املختلط فجاء للتوفيق
إليه أنصاره جبعله حيل حمل بني الرفض و القبول باملفهوم الذي يفدعو نظام األدلة العلمية الذي ال يزال يتأرجح 

ثباتية بالفدراسة دون أن ننسى إلو على هذا النحو سو  نتناول هذه األنظمة ا (2)نظام االقتناع الرخصي للقاضي
 :موقف املررع اجلزائري منها   و ذلك من خالل الفروع التالية 

 : نظام األدلة القانونية :  الفرع األول

الثبوتية مقفدما و يلزم هبا القاضي الذي  تكفل بتحفديفد األدلة و تقفدير قيمتهايف ظل هذا النظام املررع هو من ي
سلبيا يف هذا النظام ألن دوره يصبح ينحصر يف تطبيق األدلة احملفددة من قبل املررع على الوقائع  ايؤدي دور 

 وت العفدالة حيثبوما يردد صاملعروضة دون أي اجتهاد منه لذلك قيل أن القاضي يف ظل هذا النظام يصبح جمرد 
 سلفا من طر  املررع نوعا و قيمة، فديتعني عليه عنفد تكوين عقيفدته التقيفد بالفدليل املع

 

_______________________________ 

حبوث يف السياسة الررعية و القضايا " فؤاد عبفد املنعم أمحفد ـ البصمة الوراثية و دورها يف اإلثبات اجلنائي بني الرريعة و القانون ـ حبث منرور يف مؤلفة املوسوم  د .1
 .311ص  2001طبعة  اإلسكنفدريةاملعاصرة ـ دار املطبوعات  اجلامعة 

 31ص صفاء عادل سامي ـ حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلزائي ـمرجع سابق /د .2
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و من مث ال يسمح يف هذا النظام للقاضي بتكوين عقيفدته بغري هذه األدلة احملفددة من طر  املررع، و لو كان هو 
 عقانونية و لو ثبت لفديه االقتنا توفر األدلة ال يف نفسه متأكفد من الرباءة، و يصبح ملزم باحلكم بالرباءة عنفد عفدم

بأدلة أخرى غري تلك احملفددة  من طر  املررع، فالقانون يف هذا النظام هو الذي ينظم مسألة اليقني  باإلدانة
 (1)بقواعفد حمفددة مسبقا 

 أية سلطة خذ علي هذا النظام أنه قفد يباعفد بني احلقيقة القضائية و احلقيقة الواقعية فهو ال يرتك للقاضيؤ يو 
عفدم حتقيق  وهذا يؤدى إىل بالطرق اليت حفددها القانون، إالالواقع  علىال ميكن له إقامة الفدليل  ذلكية لتقفدير 
النظام التنقيىب الذي يسمح  لألبرياء ومحاية هلم من مساوئفإنه يوفر ضمانة  ورغم عيوب هذا النظام، (2)العفدالة

للقاضي بالبحث عن أدلة اإلدانة بنفسه سرا دون أن يرخص للمتهم مناقرتها ويف ظل هذا النظام ال يرخص 
 .إذا توفر لفديه دليال من األدلة الكافية  إالللقاضي احلكم باإلعفدام 

نظام اإلسالمي ويسميه البعض بنظام وجيفد هذا النظام تطبيقه يف القانون املفدين ويف إثبات جرائم احلفدود يف ال
 Certitude du législateur (3)  اقتناع املررع

 (نظام اإلثبات الحر)ية قناعنظام األدلة اإل: الفرع الثاني

أن تكون له كامل ( ام األدلة األدبية أو حرية األدلةنظ)القاضي اجلنائي يف تكوين اقتناعه الذايت  يقصفد حبرية
من أي دليل يطمئن إليه من األدلة اليت تقفدم يف الفدعوى دون أن يتقيفد يف تكوين احلرية يف أن يستمفد اقتناعه 

غري ذلك، فالقاعفدة يف اإلثبات اجلنائي أنه جيوز إثبات اجلرائم بكافة  ىإذا نص القانون عل إالاقتناعه بفدليل معني 
 .الطرق

مثل  تقفدمهاو القضائي منها ظهور األدلة العلمية  االقتناعاألخذ مببفدأ حرية اإلثبات و  وهناك أسباب عفديفدة تربر
ينبغي أن بل  ل بطبيعتها إخضاع القاضي ألي قيود برأهنا،بتلك املستمفدة من حتليل البصمة الوراثية واليت ال تق

 . ىأدلة الفدعو ر يف تقفديرها حملض اقتناعه خاصة وأهنا كثريا ما تتضارب مع باقي ماأل يرتك

________________  
 31مرجع سابق ص ـ احليوية التكنولوجيةالقانون اجلنائي واستخفدامات –حممفد لطفي عبفد الفتاح /د .1
 11مرجع سابق ص ـ أدلة اإلثبات يف األنظمة املقارنة -حممفد نصر حممفد/د .2
 448ص  2012اجلامعة اجلفديفدة للنرر طبعة البصمات وأثرها يف اإلثبات اجلنائي دار  - طارق إبراهيم الفدسوقي عطية/د .3
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 (1) يف شأهنا نيعن احتمال تضارب أراء املختص فضال

 .(2)و اجلنايات  اجلنح القضاء اجلزائي و هي حماكم املخالفات  أنواعمجيع  أمامويسرى هذا النظام 

     اقتناعه اليت استنفد عليها لتكوين األدلةات حكمه يكان القاضي يف مادة اجلنايات غري ملزم بذكر يف حيث  إنو 
تلك  أن إلبراز، و لكن اعهلتربير إقتنذكر النصوص القانونية اليت ركن إليها بو لكنه يف اجلنح و املخالفات ملزم 

القاضي كان مبنيا  إليهما توصل  أن، و  أمامهمت يف معرض املرافعات و حصلت مناقرتها حضوريا فدق األدلة
 .ضي مرهون برروطه تناقض و ال فساد يف االستفدالل، واقتناع القابيرو على حتليل منطقي ال 

طبقا للقانون و عفدم االكتفاء مبناقرة بعضها  مناقرتهابكل األدلة املفدرجة يف ملف الفدعوى و  اإلحاطة -
 .فقط

 .صحيح إجراءليفد و وان يكون الفدعوى و يطرح يف جلسة احملاكمة  أوراقيكون الفدليل ضمن  أن -
 .األدلة املعتمفد عليها متسانفدة و متماسكة ال يروهبا خطأ يف االستفدالل و ال تناقض تكون أن -
و ال يعين هذا النظام أن حيكم  (3)على اجلزم و اليقني ال على الظن و الرتجيح  يامبنو أن يكون احلكم  -

احلقيقة يف غري موضوعية وحيفدة و نزاهة بأن خيتار من األدلة  ىتحر يالقاضي بعلمه الرخصي أو 
 .(4)املعروضة عليه يف اجللسة ما يرتاح له و لو كان ذلك ينتهك مبفدأ احلياد القضائي 

 
  

 

 

 

_________________ 

 .211ص  1118اجلنائية يف القانون املصري ـ الطبعة الثالثة عرر ـ دار الفكر العريب  اإلجراءاترؤو  عبيفد ـ مبادئ / د .1
 .11ـ14ص  2002مجيل عبفد الباقي الصغري ـ أدلة اإلثبات اجلنائي و التكنولوجية احلفديثة ـ دار النهضة العربية / د .2
 .11ـ10ص  2011يمي مجال ـ إثبات اجلرمية على ضوء االجتهاد  القضائي ـ دار هومة طبعة جن .3
 .114غليس بوزيفد ـ تالزم مبفدأ اإلثبات احلر باالقتناع الذايت للقاضي اجلزائي ـ مرجع سابق ص أ .4
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 :  لمختلطانظام اإلثبات  :الفرع الثالث

نظام اإلثبات احلر من  إىلهذا النظام جاء حماولة للتوفيق بني النظام املقيفد والنظام احلر يف اإلثبات لتجاوز ما وجه 
 إليهاادة الصواب وذالك بأن حيفدد له القانون طرق اإلثبات اليت يلجأ جخرية تعسف القاضي واحنرافه عن 

ويف  (1)سلبيا اإلثبات املقيفد الذي حيفد من حرية القاضي يف عملية اإلثبات وجيعل دوره  نظام إيلوكذلك ما وجه 
بعض الفدليل شروط يف خر أو يررتط يف ثبات بعض اجلرائم دون البعض اآلهذا النظام حيفدد املررع أدلة معينة إل

اجلمع بني النظامني من خالل  أمكناألحوال أو يعطي للقاضي سلطة يف تقفدير األدلة ،ومن ناحية أخرى فقفد 
يف  ختصص كل نظام يف جمال معني،حيث يطبق نظام اإلثبات املقيفد يف اجملال املفدين ويعمل بنظام اإلثبات احلر

 (2)اجملالني اجلزائي والتجاري

 :  ةنظام األدلة العلمي : الفرع الرابع

عن التطور العلمي استحفداث  نتجمما ال شك فيه أن العالقة بني العلم و القانون هي عالقة تأثري وتأثر لذلك 
    وسائل علمية حفديثة سهلت يف عملية البحث والكرف عن اجلرمية وإثباهتا باستعمال األدلة العلمية املختلفة  

الصلة بني اجلرمية واجلاين وهي من أهم مقومات اإلثبات اجلنائي وتقليل فرص  إجيادسهلت يف جمملها يف  اليت و
حتقيق العفدالة املنرودة مرهون باالستعانة بالتطور العلمي والتقفدم  إيلذا أصبح السبيل هلاخلطأ القضائي 

العالقات القانونية  أصابتمبالحقة التطورات اليت  الت ومنه اخذ رجال الفقه يطالبوناالتكنولوجي يف خمتلف اجمل
ة املستقرة منذ قرون ، وإمنا استحفداث النظر يف املبادئ القانوني إعادةلصميم ، األمر الذي استلزم ليس فقط ايف 

 قواعفد جفديفدة لتحكم التكنولوجيا احلفديثة  وهذا أمر طبيعي ألن الثورة العلمية اليت ظهرت 

 

 

 

_________________ 
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وقانون  اإلجرائيالقانون ذاته وخاصة القانون   إىل امتفدخمتلف مناحي احلياة  إيلامتفدت  اليت احلفديث و صريف الع
املفدرسة الوضعية ويف  أنصاروهكذا بفدأ ( 1)القوانني استجابة ملقتضيات العصر أكثراإلثبات اللذان يعتربان 
، ليحل حمل نظام اإلثبات  العلميباإلثبات  خاصيتوقعون ظهور عصر جفديفد  Ferri.مقفدمتهم الفقيه اإليطايل

 رجل)ه اخلبري للقاضي ليحل حمل الذايتاحلر ، لذلك قيل أن التطور العلمي من شأنه أن يقضي على نظام القتناع 
يقوم النظام يف صورته املطلقة على تسليم القاضي  و ح له القول الفصل يف الفدعوى اجلزائية ،بالذي يص( العلم

 .برأي اخلبري

استخفدام الوسائل العلمية احلفديثة يف اإلثبات اجلنائي سواء لفدى الفقه أو القضاء جفدال صاخبا لكون  أثارولقفد 
املساس  إىلويض مبفدأ الرباءة باإلضافة قاملساس مببفدأ مرروعية الفدليل وت إىلاستخفدام هذه الوسائل العلمية يؤدي 

باعتبارها  (2)األساليب العلمية والبصمة الوراثية عات يف تأطري هذه يسم اإلنسان  وكرامته ، لذلك ترددت الترر جب
القضاء خاصة يف أمريكا وبريطانيا كفدليل علمي يف حتفديفد هوية  أماممن الوسائل العلمية احلفديثة ومبجرد استعماهلا 

واليت مؤداها انه ال ميكن  "FRYE "فراي" نظرية متخض عنه  ظهور فقهياألشخاص ثار برأهنا خال  
 (3)كانت حمل قبول عام من طر  املختصني   إذااالعتماد علي الوسائل العلمية احلفديثة يف اإلثبات إال 

 

 

 

 

1. Mari Angel grimaud : les enjeux de la recevabilité de la preuve par ADN dans le système de preuve penal 
canadien p317. 
-Le principe dans l’arrêt « FRYE » « toute  preuve base sur une nouvelle technique scientifique ne doit 
être admissible que s’il y’a acceptation par la communite scientifique qui l’utilise. 

 كوسيلة علمية حفديثة يف التحقيق   وهذا املبفدأ مت ارساؤه مبناسبة جرمية قتل استعمل فيها جهاز كرف الكذب
 04أدلة اإلثبات اجلنائى والتكنولوجيا احلفديثة مرجع سابق ص –مجيل عبفد الباقي الصغري /د .2
 ومايليها 438نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعى اجلزائري مرجع سابق ص -حممفد مروان /د .3
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 :موقف المشرع الجزائري:  الفرع الخامس

من قانون اإلجراءات اجلزائية يظهر أن املررع اجلزائري أخفد بنظام اإلثبات اجلنائي  212من خالل استقراء املاد 
جيوز إثبات  » 202احلر من جهة و نظام اإلثبات املقيفد من جهة أخرى حيث نصت الفقرة األوىل من املادة 

القاضي أن  علىذلك و  خال  يها القانون عليطريق من طرق اإلثبات ما عفدا األحوال اليت ينص ف بأياجلرائم 
من خالل هذه املادة يظهر أن املررع اجلزائري نص علي مبفدأين يف اإلثبات  «يصفدر حكمه تبعا القتناعه اخلاص 

سواء  «اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات  إثباتجيوز  » املبفدأ األول هو حرية اإلثبات وذلك عنفدما قال اجلنائي،
أو غريها من طرق  232أو باالنتقال للمعاينة م   221بالرهادة مأو  202م  احملرارات أو 213باالعرتا  م 
 .اإلثبات 

» :قولة بناع الرخصي للقاضي اجلنائي وذلك تأما املبفدأ الثاين الذي نص عليه املررع اجلزائري فيتمثل يف مبفدأ االق

املعروضة عليه اليت تكون  األدلةخلاص ، أي يقوم القاضي بتقفدير كل لقاضي أن يصفدر حكمه تبعا القتناعه الو 
ل باجللسة بررط أن يطرح الفدلي إليهعلي حفد السواء ويصفدر حكمه تبعا القتناعه الرخصي بأي دليل يطمئن 

وأن يصل القاضي بالفدليل مبلغ جلزم  202طبقا للفقرة الثانية من املادة  يةوحضور  العلنية ملناقرته  مناقرة شفوية
   «و اليقني

 إعطاءومن خالل هذين املبفدأين نالحظ أن املررع اجلزائري أخذ بنظام اإلثبات احلر أو املعنوي الذي يقوم علي 
القاضي حرية أو سلطة  إعطاءاخلصوم و القاضي حرية اإلثبات بأي طريقة من جهة ومن  جهة أخرى يقوم علي 

 .يل يف تقفدير الفدل

نظام اإلثبات املقيفد لكونه تفدخل وحفدد طرق  تبىنوأستثين املررع يف بعض احلاالت األخذ بنظام اإلثبات احلر و 
من قانون العقوبات  320اإلثبات الواجب اعتمادها يف بعض اجلرائم كجرمية الزنا اليت ورد النص عليها يف املادة 

 (1)قضائي  إقراروارد يف رسائل أو  إقراراليت حفدد طرق إثباهتا باحملضر القضائي أو 
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وهكذا يكون املررع اجلزائري قفد مزج بني نظم اإلثبات املقيفد أو القانوين الذي يقوم علي أساس أن املررع حيفدد 
جمموعة من األدلة القانونية ويقيفد فيها سلطة القاضي يف تقفديرها ونظام اإلثبات احلر أو املعنوي الذي يقوم علي 

القاضي اجلنائي  إعطاءجهة ومن جهة أخرى يقوم علي اخلصوم و القاضي حرية اإلثبات بأي طريقة من  إعطاء
 . حرية أو سلطة يف تقفدير األدلة املقفدمة له يف معرض املرافعات

ال يف الطعن رقم صف  02/12/2101ا هلذا النهج قررت احملكمة العليا يف قرارها املؤرخ يف سيفدو جت
حيث أن من المقرر قانونا في باب تقدير كفاية أو تمام أدلة اإلثبات التي »: و الذي جاء فيه  231 362

  202يستند عليها قضاة الموضوع في المادة الجزائية لتكوين اقتناعهم أن المسألة قد حسمها نص المادة 
لم الجرائم كقاعدة عامة بأي طريق من طرق اإلثبات ما  إثبات أجازتمن قانون اإلجراءات الجزائية التي 

شريطة أن يبني قراره علي  القتناعهيوحد نص خاص مخالف وسمحت للقاضي أن يصدر حكمه  تبعا 
األدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشاتها في الجلسة فمحكمة الموضوع لها كامل 

ند علي أسباب مادامت تست إليهلموازنة بين الحجج وتقدير أدلة الدعوي واألخذ بما تطمئن لحية اللصا
 . إليهاالنتيجة التي انتهت  إلية تؤدي غسائ

صادرة عن طبيب عادي أو طبيب )شهادة الطبية الالطاعن حول  هير ثوحيث يترتب علي  ذلك أن ما ي
المشرع لقضاة الموضوع دون  أسندهاتعلق بالسلطة التقديرية التي تومناقشة مضمونها هي مسائل ( شرعي 

رقيب عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا التي يقتصر دورها علي مراقبة تطبيق القانون فحسب 
  (0)علي ذلك رفض الطعن  نجروبالتالي فإن هذا الوجه بدوره غير سديد ويرفض وي

 

  

 

 

 

 

 . 42مرار إليه يف مرجع حنيمي مجال مرجع سابق ص     130382صال يف الطعن رقم ف 04/02/2010قرار احملكمة العليا املؤرخ يف  .1
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 إلثبات الجزائيلالقواعد العامة : المطلب الثالث 

خالل الكرف عن اجلرمية  ناحلقيقة القضائية وذلك م إظهار هيما دام أن الغاية املنرودة من اإلثبات  اجلزائي 
 .وظروفها وعناصرها وشخصية مرتكبيها

حرية القاضي يف تكوين قناعته ووجوب :يف  أساساتمثل توحتقيق هذه الغاية السامية تتم من خالل قواعفد عامة 
 :التالية وعما سنتوىل دراسته من خالل الفر  أدلة صحيحة وعبء اإلثبات وهذا  إىل االستناد

 :حرية القاضي في تكوين قناعته :  الفرع األول

منذ منتصف القرن الثامن عرر حيث بفدأ الفقهاء والفالسفة يهامجون  ناعهتإقتكوين مبفدأ حرية القاضي يف  تقرأس
بفدأ عرية الثورة الفرنسية املناداة بنظام االقتناع الرخصي للقاضي أن  نظام األدلة القانونية فكان من نتيجة ذلك 

لفني وشفافية املرافعات مرروع قانون يقضي باألخذ بنظام احمل ىت اجلمعية التأسيسية الفرنسية علحيث وافق
 القتناعااألخذ بنظام  ىقرت نظم اإلثبات واستقر الرأي علوعلنية اجللسات وحرية االقتناع كما نو 

  .أساسيتنيويقوم هذا النظام علي دعامتني (0)الرخصي

يف القانون صب اإلثبات تكمن يف االختال  بني القانونني املفدين و اجلنائي من حيث اإلثبات، فبينما ين: األولى
فإن اإلثبات اجلنائي .مناسبة هلا إثباتاملررع حصرها وبالتايل وضع قواعفد  ىقانونية يسهل عل أعمال ىاملفدين عل

مسبقا هلا ،لذلك يسود يف  إثباتاملررع حصرها مسبقا ووضع قواعفد  على يتعلق بوقائع مادية ونفسية ، يصعب
لسلم أو بناء تفدرجي كما هو معمول به يف  إذنت فال وجود ل اإلثبائاإلثبات اجلزائي مبفدأ حرية اختيار وسا

      (2)بفدون استثناء  ةالقانون املفدين وحرية اختيار وسائل اإلثبات يستفيفد منها كل أطرا  اخلصومة اجلزائي

 

 

________________ 

 18ص  إليهاحجية الطب الررعي يف اإلثبات اجلنائي الرسالة سابق اإلشارة  –سليمان عثمان ميلود .أ.1

نية اليت تصفدر عن املبادئ األساسية اليت حتكم اإلثبات يف املسائل اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري حبث منرور يف جملة الفدراسات القانو –حممفد مروان /د.2
 .2003ص منرورات احلليب العفدد األول 
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 . االقتناعئي يف و تتمثل يف  حرية القاضي اجلنا:  الثانية

تكوين عقيفدته دون  يف  إن حرية القاضي يف االقتناع بالفدليل املطروح عليه يف جلسة احملاكمة تعين أن القاضي حر
حرية القاضي يف  أن، غري خرآضمريه،  وان يطالب ببيان سبب اقتناعه بفدليل دون  إالرقيب  أيأن يكون عليه 

قتناع ليست مطلقة من كل قيفد بل ترد عليها بعض القيود اخلاصة تتعلق بتسيب احلكم و اليت ختضع لرقابة اال
 .(1)جهات الطعن و يكون من نتيجتها إهفدار  الفدليل و ما يرتتب  عليه من بطالن يف احلكم 

اليت طبقت يف اجملتمعات  اإلثباتو ترد على مبفدأ حرية اإلثبات اجلنائي استثناءات تتمثل يف استبعاد كل طرق 
و تسمى هذه   و املراسلة بني املتهم و حماميه  اليمني احلامسة  ،و املبارزة القضائية اإلهلي  كاإلثباتالقفدمية  

بالطرق  إال إثباهتامفروضة كإثبات جرمية الزنا اليت ال ميكن  إثباتو هناك وسائل املبعفدة،  اإلثباتالوسائل بوسائل 
الضبطية القضائية قضائي حيرره أحفد رجال  حمضر يف ع و اليت تتمثل إما.من ق 320المادةاليت ورد ذكرها يف 
قضائي، واثبات جرمية السياقة يف  قرار إب إماقرار وارد يف مستنفدات صادرة من املتهم و إب إماعن حالة التلبس و 

 .(2) الفحوص الطبية أوة رب باخل إال إثباهتاليت ال ميكن احالة سكر و 

 تااإلجراءانه مل خيلو من بعض العيوب كخروج القاضي عن احلياد و كذلك  إالورغم املزايا اليت يوفرها هذا املبفدأ 
 األدلة اليت جتمع يف هذه املرحلة حمل جعلصفه األعمال القضائية و هذا ما  هلا  كن تاألولية يف هذا النظام مل 

 .(3)كش

 : وجوب االستناد إلى أدلة صحيحة  :الفرع الثاني 

 .من أدلة صحيحة و مرروعة  باإلدانةيقصفد هبذه القاعفدة وجوب أن يستمفد القاضي اقتناعه 

 

 

 
 . 22ـ-21  اجلنائي ـ مرجع سابق ص  اإلثباتمروك نصر الفدين ـ حماضرات يف / أد .1
 . 41ـ 41ص إليه اإلشارةحممفد مروان ـ البحث السابق /د .2
 . 23الفدين ـ مرجع سابق ص مروك نصر / أد .3
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ا للفدول الفدميقراطية و هذا و مبفدأ مرروعة الفدليل مستمفد من املبفدأ الفدستوري احرتام القانون الذي أصبح شعار  
 .يلزم كل من احلاكم و احملكوم باحرتام القانون املبفدأ

ترريعاهتا قاعفدة شرعية اجلرائم و العقوبات، لكن ذلك مل يعفد كافيا وحفده حلماية  أقرت يفورغم أن معظم الفدول 
يتخذ  إجراءكل    ألن إدانتهحرية اإلنسان يف حالة القبض عليه أو اختاذ اإلجراءات الالزمة حملاكمته مع افرتاض 

، فإذ عجز عن إليهاملنسوبة براءته من اجلرمية  إثبات  تكليفه إىلؤدي حتما يدون افرتاض براءته س اإلنسانضفد 
قصور احلماية اليت يكفلها مبفدأ  إىلجرمية مل يرتكبها، و يؤدي هذا الوضع ال عن و مسؤ  أعترب الرباءةهذه  إثبات

اليت تتخذ  اإلجراءاتكم تنظيم حتقاعفدة ثانية ب( الشرعية)الررعية، لذلك كان من الالزم تفدعيم هذه القاعفدة 
لذلك قال  اإلجرائيةو تسمى هذه القاعفدة بالررعية  الفرديةضمن احرتام احلقوق و احلريات يو حنضفد املتهم على 

يتكون مبدأ الشرعية الجنائية من ": الفدكتور حممفد زكي عامر حول تالزم الررعية املوضوعية و الررعية الركلية
قضائي صادر من عقوبة دون حكم  ال جريمة و ال عقوبة دون نص و ال قين يكمل بعضهما بعضاش

 ."محكمة مختصة وفق للقانون

 أوحيفدث مبناسبة تقفدمي تسجيالت صوتية  اإلثباتمسألة مرروعية و نزاهة احلصول على أدلة  ما تثور أكثرو 
على أساس أهنا عادها بة أو يقوم هبا الضحية، فيفدفع املتهم برفضها واستجيالت فيفديو تقوم هبا جهة املتابعتس

 .رمة حياته اخلاصة اليت حيميها القانونرضاه، و بذلك فهي تركل خرقا حلأو أجنزت دون علمه 

جاءت النصوص مبعاجلة جزئية  بلاملررع مل يتفدخل بصفة حامسة للفصل يف خمتلف جوانب هذه املسألة  أنورغم 
 .القضائي الفقهي و جتهادالا أمامللموضوع مما ترك اجملال واسعا 

 

 

 

__________________ 

ال يتابع احفد و ال يوقف أو حيجز إال يف : من الفدستور تقول  41فا ملادة ( احلرية االجرائية)على هذه القاعفدة  12من دستور  48-41-41املواد و قفد نصت  .1
 .عليها دة بالقانون وطبقا لإلشكال اليت نصاحلاالت احملفد
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واحرتام حياته  اإلنسانرامة كالذي و من خالل اجتهاداته متكن من وضع بعض املوجهات كاحرتام   -
 .اخلاصة

 .من طر  املصاحل العمومية اإلجرائيةالتقيفد باحرتام القواعفد  -
 .احملصلة من خالله األدلةمث استغالل  حتريضا على ارتكاب اجلرم أوركل ترجيعا يمنع كل تصر   -

 .حقه يف الفدفاع إطارحيضر ما يراه من أدلة يف  أنو السماح ملن يكون ضحية جرم 

احلصول على اعرتا  املتهم بإخضاعه لإلكراه و التعذيب  أو إعطائه مواد خمفدرة جتعله يقول ما فال جيوز مثال 
فدي على حرمات عالذبذبات الكهربائية أو الت استعمال جهاز كرف الكذب عن طريق  أو يفرتض أنه احلقيقة

سة أو فتح الرسائل أو لخكالتصنت على املكاملات أو التفتيش غري املأذون هبما، أو تسجيل الصور   األشخاص
 .استفدراج املتهم و حتريضه على ارتكاب اجلرم

     يلحأو باستعمال  اإلجرائيةيكون احلصول على الفدليل قفد مت بارتكاب جرمية أو مبخالفة القواعفد  الأأي جيب 
سلطة  إثباتتؤثر يف جمرى األحفداث ألن اخلصومة اجلنائية تقوم على ضمان حرية  املتهم ال على جمرد  و خفدع

و محاية  اإلجراممن  موازنة بني محاية اجملتمع إجراءالفدولة يف العقاب، و تكريس مبفدأ مرروعية  الفدليل يقتضي 
 :فريقني  إىلو حرياهتم الرخصية، لذلك جنفد الفقه منقسم برأن هذا املوضوع  حقوق األفراد األساسية

األول  االجتاهو الفريق  املؤيفد حلرية اإلثبات اجلنائي، فبينما يرى أنصار  الدليلحرية تقديم  قييدفريق مناصر لت -
يغلبون حقوق الفدفاع على كرف احلقيقة بأنه ال جيوز السماح بتقفدمي أدلة يكون احلصول عليها قفد  و هم الذين

 .بطرق غري شرعية و غري قانونية أوغري نزيهة أو عن طريق الغش  بأساليبمت 
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قيقة فوق  فهم الذين يضعون كرف احل هالفداعي لفتح باب اإلثبات اجلنائي على مصرعي الثاني االتجاهأما أنصار 
اجلزائية، و قرر مبوجبه أنه جيوز كل اعتبار فهم يرون أن املررع قفد وضع املبفدأ العام القاضي حبرية اإلثبات يف املادة 

  .احلاالت اليت ينص فيها القانون على غري ذلكا ماعفد اإلثباتكقاعفدة عامة بكل طرق اجلرائم   إثبات

و أن يصفدر القاضي حكمه بناء على اقتناعه اخلاص بررط واحفد و هو أن تقفدم األدلة يف معرض املرافعات وأن 
، كما أنه مل يطلب من ىتتم مناقرتها وجاهيا أمامه، فاملررع مل يستثىن يف احلصول على األدلة طرق دون أخر 

قفدم  إذامن خالهلا احلصول على األدلة اليت يقفدموهنا وبالتايل  امتكنو بكرف الطرق اليت  طرا األ إلزامالقاضي 
شريط فيفديو يسجل تصرفات خصمه فليس من حق  أوالراكي شريط تسجيل مكاملة هاتفية صادرة عن خصمه 

شرعية، بل احلصول عليها كان بطرق غري نزيهة أو غري  أنحبجة  هذا الرأي أن يرفضها  أصحابالقاضي حسب 
  .من أثر وجفدانهيف  حتفدثهحسبما  البحث و املناقرة مث ينزهلا املنزلة اليت ترى عليه أن يطرحها على بساط

 كانت خمالفة للقانون  فهو يفرق  إذااملتبعة من طر  جهة املتابعة  اإلجراءاتجيادل يف بطالن   و هذا الرأي ال
ير القضائي، و بني اإلجراءات اليت فدقتو ال  للمناقرة تقفدمي الفدليل من الضحية باعتباره عمال ماديا خيضعبني 

و النيابة العامة و قاضي التحقيق اليت يتعني عليها احرتام القانون يف   القضائية الضبطيةتقوم هبا  جهة املتابعة من 
 .(1)ينجم عنه للبطالن احلصول على األدلة ألن خمالفته تعرض اإلجراء و ما

تغليب جانب التوفيق بني األمرين دون  إىليت سعت الترريعات املقارنة اله الواضح يف ري ثتأو قفد كان هلذا اجلفدل 
كرف   إىلمعينة من أجل الوصول رية الرخصية يف حفدود حلهذه القوانني املساس با أجازتخر، لذلك آعلى 

 .هذا املساس بضمانات معينة أحاطتاحلقيقة، لكنها 

 

 

 

 

_____________________________ 
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 (1) حىت ال يتغلب جانب سلطة العقاب على جانب احرتام احلرية

و مقتضى هذا املبفدأ أنه ال يكفي ،  ثل قيفدا على مبفدأ حرية اإلثباتميشرعية الفدليل  مبفدأا أن يو هكذا يظهر جل -
مل حترمه النصوص صراحة، لذلك جيب  ما( leauné)كما عرب ذلك األستاذ ليوين  يف القانون التطبيق احلر

املنظمة لكل وسيلة  اجلزائية نونيةاالقواعفد الق إىلأثناء مجع أدلة اإلثبات ليس  اثلو تمي أنعلى احملققني و القضاة 
ألن النزاهة مسألة تطفو ( La loyauté)ل عليهم أن يراعوا كذلك قواعفد النزاهة حبسب طبيعتها فحسب ب

فوق الررعية و ترتبط بالقيم و بفدرجة التمفدن  و ترتكز على اعتبارات  العفدالة و اإلنصا  و كرامة القضاء 
 .وهيبته

على املستوى و املرروعية  النزاهةا اعتبارات ترتبط مبفهوم و القيود اليت ترد على مبفدأ حرية اإلثبات و اليت أملته
اإلجرائي تتسم بعموميتها لكوهنا تطبق على كل اجلرائم و يف كل مراحل الفدعوى و أمام كل اجلهات القضائية 

(2). 

 : عبء اإلثبات في المواد الجزائية :الفرع الثالث 

عبئا ألنه  باإلثباتالفدليل على صحة ما يفدعيه و يسمى التكليف  بإقامةتكليف املفدعي  اإلثباتيقصفد بعبء 
 ايكون مالك ال ألن من كلف به قفد اليثق اأمر  باإلثباتكان التكليف   إمناء به من يلقي عليه و ينو محل ثقيل 

م احرتا إىلالفلسفي هلذه القاعفدة  األساسيفدعيه و يرجع  القاضي بصفدق ما إقناعللوسائل اليت يتمكن هبا من 
 .(3) الوضع الظاهر و براءة الذمة

                   و يعــر  باإلجنليزيــة ب  la charge de la preuveفعــبء اإلثبــات و هــو مــا يعــر  بالفرنســية 
 the bur den of proof و هو مجع األدلة و تقفدميها. 

 

_____________ 

 .111ص 2001النهضة العربية الطبعة األوىل املسترار الفدكتور ـ فتحي حممفد انور عزت ـ اخلربة يف اإلثبات ـ دار  .1
 .411ـ   418ص   مرجع سابق  املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري يفاالستاذ حممفد مروان نظام اإلثبات  .2
 18 ـ مرجع سابق ص ـموسوعة الفكر  القانوينالعريب الرحط عبفد القادر و األستاذ نبيل صقر /د .3
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  ذه املهمة يف اجملال اجلنائي مصاحل عمومية تتمثل يف الضبطية القضائية  و قاضي التحقيق و النيابة هب تضطلعو 
عام و على من يفدعي  كأصل   يئابأن الرخص يعترب بر  فيفدمن قرينة الرباءة اليت ت او ذلك انطالق . االهتامو غرفة  

 .خال  الظاهر أن يثبت العكس 

فدعي أن هذه تسيفذلك  فدللكون هذه املصاحل  ال حتركها دوافع االنتقام أو األخذ بالثأر بل هفدفها حتقيق الع
 .ئيبر  يفدانو نفيا ألنه ليس من مصلحة اجملتمع أن  اإثباتبحث عن األدلة ت اجلهات 

 .خمتلف أركان اجلرمية باثباتو يقتضي عبء اإلثبات امللقي على جهة املتابعة قيام هذه األخرية 

النص القانوين الناص على  إثباتو تلتزم جهة املتابعة بإثبات هذا الركن من خالل : إثبات الركن الشرعي
أو يف  االفتتاحيء يف الطلب ااملتابعة سو ساري املفعول و حتفدده بفداية عنفد انطالق  لزااماجلرمية حمل املتابعة و أنه 

 .حلضور و تؤكفده عنفد اإلحالة على احملكمةباالتكليف 

أو أثار مانعا من موانع ( ق ع 40-31م)مثل الفدفاع الررعي  باحة ا من أسباب اإلببأثار املتهم س وإذا
فعليه (  48م)ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بفدفعها  إىل اضطرتهأو ( ع.ق 41م)املسؤولية اجلزائية كحالة اجلنون 

         جلهة التحقيق أو احلكم حىت تقيم تلك املزاعم،  الضروريةالعناصر  تقفدميأن يثبت ما يفدعيه أو على األقل 
الفدفع  اتكون جهة احلكم ملزمة مبناقرة هذ املخففةأثار عذرا من  األعذار القانونية املعفية أو  إذا األمرو كذلك 

قصت به  و هو ما نقضه إىلروب قضاءها  بالقصور يف التعليل مما يؤدي تعنه فإذا مل تفعل فإهنا  جابةاإلو 
 . 1184ـ 01ـ21  الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ 

 

 

 

________________ 

 41يمي مجال ـ املرجع السابق ص جن .1
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أو شروعا أو اشرتاكا  إن إثبات الركن املادي للجرم سواء كان فعال اجيابيا أو امتناعا:   إثبات الركن المادي
يقع على عاتق جهة املتابعة اليت يتعني عليها أن تقفدم الفدليل بأن هذا الفعل أو االمتناع موجود و بأن الرخص 

أو عفدم االحتياط أو عفدم االنتباه أو  الرعونةيتعني عليها إثبات   يةاجلرائم غري العمفد يفاملتابع هو من قام به، و 
 .اإلمهال أو عفدم مراعاة األنظمة

لكنه و يف بعض األحيان يتفدخل املررع لتسهيل مهمة جهة املتابعة يف اإلثبات و ذلك بأن يعطي لبعض احملاضر 
اضر املعانيات املادية مثل حم) بالطعن فيها بالتزوير  إالتضمنه  تلقائية  حبيث  ال ميكن استبعاد ما إثباتقوة 

 (للجمارك و حماضر املخالفات املرتبه للمخالفات

 330على عائق املتهم مثل املادة  ليضعه اإلثباتتم مبوجبها نقل عبء يقرينة   ضعكما قفد يتفدخل املررع و ي
ع اليت جترم و تعاقب على عفدم دفع النفقة فهي تفرتض أن عفدم الفدفع عمفدي ما مل يثبت املتهم عكس ذلك .ق

عن تقفدمي املبالغ املقررة قضاء ال ( 2)كل من أمتنع  عمفدا و ملفدة تتجاوز الرهرين)......( يعاقب ب : بقوهلا 
ر حكم ضفده و ته أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صفدزوج إىلرة عليه ر كامل قيمة النفقة املق  أداء نعالة  أسرته وع

 .مل يثبت العكس  ، و يفرتض أن عفدم الفدفع عمفدي ما إليهمبفدفع نفقة  بإلزامه

ذلك كان  إىل إرادتهرم و اجتاه و الركن املعنوي هو علم اجلاين بارتكاب الفعل اجمل : إثبات الركن المعنوي
يف مثل هذا املثال يقوم بفعل و هو مفدرك ملا يفعل و ذلك هو فاجلاين هال به ضربا على الضحية، نبا وييضحيمل ق

يقصفد اجلاين نتيجة  أنجانب ذلك قصفدا خاصا يف بعض اجلرائم و هو  إىلالقصفد العام و قفد يررتط القانون 
 و ذلك مثل ارتكاب جناية التعذيب من أجل احلصول على اعرتافات أو معلومات أو ألي سبب أخر بذاهتا

يف جنحة خيانة   التبفديفدقانون العقوبات أو أن يكون االختالس  أو  من 2مكرر  238حسب  نص املادة 
 . من قانون العقوبات 378األمانة بسوء نية  وفقا لنص املادة 
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جانب القصفد العام القصفد اخلاص، و يف بعض  إىل إثباتيتعني على جهة املتابعة اجلرائم  هذه  ففي مثل
املادي دون اعتبار للركن املعنوي، و يسميها البعض باجلرائم ثبات ركنها إ إال املخالفات البسيطة ال يتطلب املررع 

مسألة وقائع خيتص بتقفديرها من، و تقفدير توافر القصفد اجلنائي من عفدمه األوضع حزام املادية مثل خمالفة عفدم 
 .وضوعامل ةقضا

ي، فإن كانت ئانالقصفد  اجل إثباتو يف بعض األحيان يتفدخل املررع لوضع قرائن قانونية تعفي جهة املتابعة من 
من قانون جلمارك  313عكسها  و مثاهلا ما نصت عليه املادة  إثباتالقرينة قاطعة فإنه ال يقبل من املتهم 

و املقصود باحليازة كما أشار إليه الفدكتور   (1)،" يحوز بضائع محل غشيعتبر مسؤوال عن الغش كل شخص "
هو مجرد اإلحراز المادي الذي يتحقق  بمجرد السيطرة المادية على الشئ محل الغش  "أحسن بوسقيعة 

 (.2)" المدنيةنية  خاصة تتطلبها الحيازة  يث عن توافر الركن المعنوي أحة للبحاج أيةدون 

 .للمتهم اثبات عكسها بكل و سائل اإلثباتأما اذا كانت القرنية بسيطة فيجوز 

أن سلطة املتابعة و لكوهنا ليست جمرد مفدعي عادي بل هي مفدعي ممتاز بالنظر ملا تتمتع من  إىللإلشارة  جيبو 
اجملتمع من  يصو ختل صالحيات و امتيازات ، فإن دورها ال يقتصر فقط يف متابعة املتهم لتوقيع العقاب عليه 

ظهرت  هلا  إذا، بل يهمها أيضا محاية براءته و لذلك جيب عليها مجع عناصر اإلثبات اليت يف صاحل املتهم هشرور 
 (3).ة عن اجملتمع يهمها براءة الربيء كما يهمها إثبات إدانة املفدانبء باعتبارها نائو تقفدميها للقضا

 

 

 

________________ 

 18ـ  41جنيمي مجال ـ املرجع السابق ص  .1
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        هاالمصطلحات المشابهة لها تقسيماتماهية األدلة الجنائية و تمييزها عن بعض   : المبحث الثاني
  و أنواعها

ي بل تتعفداه إىل مرحلة احملاكمة رغم أن القواعفد اخلاصة باإلثبات و األدلة ال تتعلق فقط مبرحلة التحقيق االبتفدائ
تسبق حتريك  اليتفان غالبية الفقه املقارن درج على تناول أدلة اإلثبات عنفد تعرضه إلجراءات التحقيق االبتفدائي 

الفدعوى العمومية متأثرا يف منهجه هذا بتقنني اإلجراءات اجلزائية الذي ينص على معظم أدلة اإلثبات ضمن 
مرحلة من مراحل الفدعوى العمومية على حساب  إىلمرحلة التحقيق االبتفدائي   و هذا املنهج منتقفد ألنه ينحاز 

 .ثبات على املرحلتني و لذلك يستحسن توزيع دراسة أدلة اإل ،مرحلة أخرى 

وقوع اجلرمية أو عفدم وقوعها و تزداد أمهية الفدليل لكون   إثباتأي , و لكون الفدليل اجلنائي ميثل أساس اإلثبات 
       القاضي اجلنائي ال يكتفي مبا يقفدمه له اخلصوم من دفوع و أدلة بل يسعى من جانبه احلصول على الفدليل 

الفدليل  ألن مجعه هو من املراكل الرئيسية يف اخلصومة اجلنائية ألنه بفدونه لن  و فحصه و تقفديره و تزداد أمهية
و تضاعفت أمهية الفدليل وفقا للسياسة اجلنائية ،و ال يطبق قانون العقوبات  متهم إىلتثبت اجلرمية و لن تسنفد 

ذلك بقصفد حتفديفد مالمح  العقاب وفقا لرخصية املتهم فيتعني توافر هذا الفدليل و فدريفت إىلاحلفديثة اليت هتفد  
يف التقفدير القانوين للجرمية من حيث  يفيفد( أي دليل)لذلك فهو  اإلجراميةشخصية املتهم و مفدى خطورته 

    العقاب لذلك  تفريفدمن أجل  اإلجراميةاملتهم و من حيث ظروفه الرخصية و خطورته  إىلنسبتها و  ارتكاهبا
اوله يف هذا املبحث من حيث ماهيته و متييزه عن تناجلنائي سنها الفدليل يهذه األمهية اليت يكتس لكلو 

 (1) .ماته املختلفة و ذلك من خالل ثالث مطالب يسقاملصطلحات املراهبة له و ت

 

  

  01ص  2014اجلزائر طبعة  –اجلنائي دار هومة للطباعة و النرر و التوزيع  اإلثباتأدلة  2ج –اجلنائي  اإلثباتحماضرات يف ,مروك نصر الفدين / د .ـ أ1
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تقتضي ضرورات البحث يف ماهية األدلة اجلنائية التعرض يف هذا  : ماهية األدلة الجنائية : المطلب األول
 .تعريفه يف اللغة و الررع و القانون  إىلثالثة فروع  إىلاملطلب الذي قسمناه 

 تعريف الدليل لغة : الفرع األول

     و دليل مفرد    و يقصفد بالفدليل يف اللغة ما يستفدل به و يقال أدل و فالن يفدل فالن و الفدليل يعين املرشفد 
ربك كيف مد الظل و لو شاء لجعله  إلىألم تر " : و قفد جاء يف القرآن معناه بقوله تعاىل (01)و اجلمع أدلة 

  .(2)"ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليال

 تعريف الدليل شرعا  : الفرع الثاني

أعلم املفدعي القاضي حبجته على دعواه علم على من علم القاضي بتلك  فإذا, هو ما يلزم به العلم بريء آخر 
 إىل أي هو كل ما ميكن التوصل به  (03)احلجة مع اقتناعه و علمه بصفدق املفدعي فيما أدعاه و احلكم له به 

معرفة أمر من شأنه ذلك أن يكون هناك ترابط بني األمرين حبيث يكون العلم  إىلفمعرفته تؤدي , معرفة احلقيقة 
 .(04)و هو غاية احملقق أو السلطة القائمة يف التحقيق , بأحفدمها قائفدا للعلم باألمر اآلخر 

 تعريف الدليل قانونا  : الفرع الثالث

فعر  بأنه الوسيلة املبحوث عنها يف التحقيقات بغرض إثبات صحة  :لفدليلتعفددت التعريفات اليت قيلت يف ا
و قيل بأن الفدليل هو الواقعة اليت يستمفد منها القاضي  (01)واقعة اجلرمية أو ظر  من ظروفها املادية أو الرخصية 
و علة ترجيح هذا  فقهو هو التعريف الراجح لفدى ال (02)الربهان على إثبات اقتناعه باحلكم الذي ينتهي إليه 

    التعريف ترجع اىل مرحلة احلكم اليت تعترب املرحلة احلامسة يف الفدعوى اجلنائية حيث تفصل بني مرحليت اإلدانة 
أو ترجيح موقف الرك لفديه فيحكم  باإلدانةبتحقيق حالة اليقني لفدى القاضي فيحكم  إماو الرباءة و ذلك 
 .   ل اجلنائي صل يف ذلك كله هو الفدلييبالرباءة و الف

_____________________________ 

    21ص  2014طبعة  اإلمارات –و الربجميات مصر   للنرر  تاشتدار  اإلمارات –دار الكتب القانونية مصر . األدلة اجلنائية املادية . حممفد محاد مرهج اهلييت / دـ  .1
  41سورة الفرقان اآلية  .2
  21حممفد محاد مرهج اهلييت مرجع سابق ص / د .3
  1مرجع سابق ص   2اجلنائي  ج  اإلثباتمروك نصر الفدين حماضرات يف /أ د  .4
 ذة مسايلي فتيحة بعنوان األدلة األستايف مقال  إليهه الفدكتور محفدي جاسم مرار بالتعريف القانوين للفدليل قال  .1

  83ص  2004له موسوعة الفكر القانوين العفدد السادس سنة جاجلنائية منرور مب
   11يف املواد اجلنائية املرجع السابق ص  اإلثبات –العريب الرحط عبفد القادر و األستاذ نبيل صقر موسوعة الفكر القانوين / د  .2
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الربهان على اقتناعه  الفدليل هو البينة أو احلجة اليت يستمفد منها القاضي: و عرفه قضاة احملكمة العليا مبايلي 
رب مباشر  غأو  اخلربة باحلكم الذي يصفدره و قفد يكون الفدليل مباشرا كاالعرتا  و شهادة الرهود و تقرير 

 (1)كالقرائن 

ختلفة و أنواعها ينبغي امل او قبل الرروع يف متييز األدلة اجلنائية عن بعض املصطلحات املراهبة هلا و تقسيماهت
يف قتضيه حرية اإلثبات و حرية القاضي تنائية غري حمفددة على سبيل احلصر و هذا أمر اإلشارة أن األدلة اجل

 إذا له من وجهة نظر أخرى أن األدلة اجلنائية تستقر يف ضمري القاضي  يعينألدلة لعقيفدته و عفدم التحفديفد  تكوين
 أوراءة أو إدانة املتهم طاملا كان ذلك الظر  بعلى دليال   ر ظدليل و يتخذ من كل  أيأن يكون عقيفدته من 
و يرجع عفدم حتفديفد األدلة اجلنائية . ير فدات باجللسة و خضع للمناقرة و التقمعرض املرافعالفدليل قفد مت طرحه يف 

 األدلةاملررع مل يرغب يف تقييفدها بنصوص تفرتض شكلية خاصة كما هو الرأن يف  أنرريعية تمن الوجهة ال
إلثبات بعض التصرفات القانونية ، ذلك أن اجملرم سو  يسعى  اإلقرار أوالكتابية  األدلةتوفر  باملفدينة كوجو 
اجلرمية  أنكما .  اررع قفد حفددها سلفكان امل  إذا إدانتهيف  إليهااليت ميكن االستناد  األدلةطمس كل  إىلجاهفدا 
لكل ذلك اقتضت املصلحة عفدم  ارتكاهبابكيفية و أبوقت وقوعها  نبؤبه ال ميكن الت ذفنالذي ست األسلوبو 

 (2)مبفدأ العام اجلرائم ك حتفديفد وسائل إثبات

 تمييز األدلة الجنائية عن بعض المصطلحات المشابهة لها :المطلب الثاني 

         إىل ثالثة فروع التمييز بني الفدليل اجلنائي  ها للفدليل اجلنائي حناول يف هذا املطلب الذي قسمنانبعفد تعريف
و اإلثبات و التمييز بني الفدليل اجلنائي ووسائل االستفدالل و التمييز أخريا بني الفدليل اجلنائي و وسيلة الوصول 

 . إليه 

 

 

 

 

  08مرجع سابق صـ   2ج اجلنائي اإلثباتمروك نصر الفدين حماضرات يف /أ د  -01
  30حممفد محاد مرهج اهلييت مرجع سابق ص  -02
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 : التمييز بين الدليل الجنائي و اإلثبات :  الفرع األول

دليل مرادفة لكلمة إثبات؟ أم  هل كلمة: التايل التمييز بني الفدليل اجلنائي و اإلثبات يقتضي اإلجابة عن السؤال
الفقه دأب على استخفدام كلمة إثبات  أن: نقول أن لكل منهما مفدلول خاص به ؟ لإلجابة عن هذا السؤال 

و كأهنما كلمتان مرتادفتان، لكنه و رغم  عن اإلثبات حبيث يبفدوهبا  للتعبري هبا عن الفدليل و كلمة دليل للتعبري 
 .اإلثبات و الفدليل إال انه ال ميكن وجود تطابق بينهما بنيالصلة الوثيقة 

على كل املراحل اليت متر هبا العملية االثباتية بفدءا مبرحلة مجع  باملعىن العام ميكن أن تطلق إثباتذلك ألن كلمة  
 أدلة أواسفر هذا التحقيق عن دليل  إذاعناصر التحقيق و الفدعوة متهيفدا بتقفدميها لسلطة التحقيق االبتفدائي حبث 

 إال  و إدانتهتهم، امل بإدانة أدلة أواقتنعت بتوافر دليل  إذاو احملكمة   لمحكمةلاملتهم قفدمته  إدانةمعها  حترج
سنفد الهو التنقيب عن الفدليل و تقفدميه و تقفديره الستخالص  اإلثباتقول بان الحكمت برباءته و من مث شاع 

 .قانوين للفصل يف الفدعوىال

و بعبارة  إليهاقتناعه باحلكم الذي ينتهي  إثباتالفدليل فهو الواقعة اليت يستمفد منها القاضي الربهان على  أما
تنحصر يف جمرد كلمة دليل،  أنمن  أوسع اإلثباتنطاق كلمة  أنو يف هذا املعىن يبفدو  اإلثباتهو مثرة  أخرى
 (1). الكلمتني مفدلوهلا اخلاص هبا لكل منأعم من كلمة دليل و بالتايل يكون   إثباتفكلمة 

  أسفرتنتيجة اليت ال من خالل إليهافكرة مركبة الحتماهلا أكثر من وجه فقفد ينظر  إثباتو يالحظ أن كلمة 
من خالل اليقني القضائي الذي انتهى  إليهكما قفد ينظر    le résultat du démonstrationعنها

                               تفدليل على حقيقة الواقعةالالفدعوى  أطرا  إليهاثبات اليت يتوصل اإل من خالل وسائل  البحث به
les moyens de démonstration . 

 .الفدليل و تقفدميه و نسبته إىل املتهم  إقامةمن خالل  إليهو أخريا ميكن النظر 

 

 

________________________ 

املرجع السابق و نبيل  صقر   العريب الرحط/ و د 01ص الثاين  اجلنائي اجلزء اإلثباتيف  اتمروك نصر الفدين حماضر / د: راجع كل من  اإلثباتللتمييز بني الفدليل و  -1
 .12ص 
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    أمام القضاء  إقامتهاو   األدلةمعىن واسعا حبيث يرمل البحث عن  اإلثبات إعطاءو هلذا يرجح بعض الرراح 
هو  اإلثباتا هو الزم و ما هو جائز و ما هو حمظور يف ذلك كله و بعبارة موجزة م و تقفديرها من جانبه لتحفديفد

 .و تقفدميها و تقفديرها  األدلةالتنقيب عن 
مرحلة من مراحل  إالمشل من الفدليل الن تقفدمي الفدليل ما هي أثبات اجلنائي أوسع و اإل أنجليا و هكذا يظهر 

اليت تسبقها مرحلة التنقيب عن الفدليل و البحث عنه و تليها مرحلة تقفدير القضاء للفدليل و احلكم  اإلثبات
 .مبقتضاه عنفد اقتناعه به أو طرحه جانبا عنفد عفدم اقتناعه 

    حيث تتميز الفدعوى اجلنائية مبرحلة التحقيق االبتفدائي , مع ذاتيه البحث اجلنائي  يتفقذا املعىن هو الذي و ه
و لسلطة  كما أن لرجال الضبطية القضائية, اليت تفيفد يف كرف احلقيقة  األدلةو هي مرحلة خمصصة للبحث عن 

اليت تسمح  اإلجراءاتالسلطة يف اختاذ عفدد من , ن يف احلفدود اليت يقررها القانو كل   التحقيق و القضاء احلكم 
 (1).هلم بالبحث عن األدلة و ضبط داللتها 

 تمييز الدليل الجنائي عن وسائل االستدالل  : الفرع الثاني
لكون اإلدانة ال تبىن إال على أدلة قاطعة حتقق اجلزم و اليقني يف وجفدان القاضي و هذا يعين أنه ال جيوز أن تبىن 

كانت هذه األخرية ميكن أن تفدعم األدلة القائمة بالفعل و مرجع ذلك أنه   إناإلدانة على إجراءات االستفدالل و 
كما أن السلطة ,يت يتطلبها القانون يف الفدليل اجلنائي وسائل االستفدالل ضمانات و الرروط ال يفال يتوافر 

املختصة باالستفدالل ال تتوفر على اخلربة و الضمانات اليت تتوافر عادة للمحقق و اليت تقتضيها محاية حقوق 
         ن الظن باملتهم  ؤو عادة ما يسيالذين  أهنم عادة من رجال الررطة  إذااألفراد و كفالة التطبيق السليم للقانون 

 .عتبارات الكرف عن اجملرم على ضمانات احلرية الفردية إو حتكمهم نزعة مطاردة اجملرمني لذلك يرجحون 
أن القانون يررتط يف الفدليل أن  إىلو أمهية التفرقة بني مفهوم الفدليل باملعىن القانوين و وسائل االستفدالل ترجع 

ا االستفدالل و املقصود من االستفدالل مجع املعلومات يكون احلصول عليه وفقا ألوضاع معينة ال يستلزمه
خبصوص واقعة إجرام حفدثت و ذلك من أجل مساعفدة سلطة التحقيق على اختاذ قرارها سواء بتحريك الفدعوى 

و على ذلك ميكن القول بأن بفداية تكوين الفدليل ال تبفدأ اال مع مرحلة التحقيق االبتفدائي و ال .ها ظأو حبف
 .(2)يف مرحلة احملاكمة و بعفد استيفاء الرروط القانونية املطلوبة  إاليكتمل هذا الفدليل 

_________________ 
 . 223ص البحث السابق اإلشارة اليه  اإلسالمياجلنائي يف القانون الوضعي و الفقه  اإلثباتيف  اثية لبصمة الور مفدى حجية ا.  إبراهيمابو الوفا حممفد ابو الوفا / ـ د 1
 العريب الرحط عبفد القادر و نبيل صقر / د : ـ يف التميز بني الفدليل اجلنائي و وسائل االستفدالل راجع كل من2

 . 81ص  إليه اإلشارةحه املقال السابق يفتمسايلي  ادة ستو اال 11-18املرجع السابق ص 
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يباشر ضابط الشرطة القضائية السلطات " : من قانون اإلجراءات اجلزائية 11تنص املادة   و على سبيل املثال
 إجراءو يتلقون الشكاوى و البالغات و يقومون بجمع االستدالالت و  03و  02الموضحة في المادتين 

 . "التحقيقات االبتدائية
مباشرة التحقيقات و تنفيذ االنابات القضائية ال جيوز لضابط الررطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو عنفد 

 و ميكن لضابط الررطة 26هنا و ذلك مع مراعاة أحكام املادة عو تعليمات إال من اجلهة القضائية اليت يتب
 أو لبيانقليميا أن يطلبوا من أي عنوان على رخصة من النائب العام لفدى اجمللس القضائي املختص إ القضائية بناء

سنفد إعالمي نرر إشعارات أو أوصا  أو صور ختص أشخاصا جيري البحث عنهم أو متابعتهم الرتكاهبم  أو
 (.07/3م)جرائم موصوفة بأفعال إرهابية  أو ختريبية 

و ما  22م مبقتضى املادة د سواء كان جناية أو جنحة فإهنم ميارسون السلطات املخولة هلرم املرهو و يف حالة اجل
 .و هلم احلق أن يلجئوا مباشرة إىل طلب مساعفدة القوة العمومية يف تنفيذ مهمتهم  .يليها 

 .يمني بأن ال يستطاع فيما بعفد مساع خيف .اليمني إال إذا  اخلرباءو ال جيوز هلم حتليف الرهود أو 
الررطة القضائية إجراء املعاينات لكن املعاينة يف ق ألعوان الضبط القضائي و حي و من هذه النصوص يتضح أنه 

 .هذا الغرض ال تعفد من إجراءات التحقيق و بالتايل ال يتمخض عنها دليل باملعىن الفدقيق إمنا جمرد استفدالل 
إذا اقتضى األمر إجراء  : من قانون اإلجراءات اجلزائية 26حتقيق فقفد نصت عليها املادة  كإجراء  أما املعاينة
كذلك جيوز لضباط , ت ال ميكن تأخريها فلضابط الررطة القضائية أن يستعني بأشخاص مؤهلني لذلك معاينا

 .الررطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان اجلرمية ريثما ينتهي من إجراء حترياته 
خصيته أن و على كل شخص يبفدو له ضروريا يف جمرى استفدالالته القضائية التعر  على هويته أو التحقق من ش

 معلومات لضباط الررطة القضائية مساع أقوال من لفديهم ميتثل له يف كل ما يطلبه من إجراءات يف هذا اخلصوص
 
 
 
 

_________________ 
و ما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري الصادر مبوجب األمر رقم  12املواد  إىللالطالع على مهام مأموري الضبط القضائي يف مرحلة مجع االستفدالالت يرجى الرجوع 
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 إىلاليمني و ذلك ألن اليمني جتعل الرهادة ترقى  اخلرباءعن اجلرمية و مرتكبيها لكن ال جيوز هلم حتليف الرهود و 
هذا الفدليل  تنتجمرتبة الفدليل اجلزائي الذي تعول عليه احملكمة يف حني أنه ليس من شأن مرحلة االستفدالل أن 

   يستطاع فيما بعفد مساع الرهادة بيمني  أن الخيف  إذااخلبري اليمني  أوالقانون حتليف الراهفد  أجازومع ذلك 
        عمال التحقيق و هكذا يبفدو أن التفرقة بني الفدليلقائما بعمل من أ القضائيضبط الو يف هذه احلالة يعترب 
 إالينتج عنه استفدالل ليس  إجراءالسلطة اليت تفحص كال منها فعضو النيابة قفد يتخذ  إىلو االستفدالل ال ترجع 

بعفد حلف اليمني ال يسفر عن دليل قطعي بل يتعني على  إثباتالتحقيق االبتفدائي كسماع شاهفد  إجراء بل أن
يف  إالهلا االستناد على أقوال الراهفد كفدليل  وغكمة أن تعيفد مساع الراهفد تطبيقا ملبفدأ شفوية املرافعة حىت يساحمل

عن مساع الراهفد بتالوة أقواله فاألصل أن الفدليل هو الذي تستخلصه  ةضتعاحاالت استثنائية جيوز فيها االس
 .احملكمة من التحقيق النهائي الذي جتريه يف اجللسة

سبقته  إذا إالالتحقيق ال يكون صحيحا  إجراءاتحلة االستفدالل تعفد مبثابة حتضري للتحقيق و بعض و مر  
 إىلعلى حتريات جفدية بوقوع جناية أو جنحة و نسبتها  بناء إالبه  ذن يؤ  أواستفدالالت فالتفتيش ال جيري 

شخص معني مع احتمال وجود فائفدة من تفتيش الرخص أو منزله يف كرف احلقيقة و ميكن القول أن التفرقة 
معينة  ألوضاعأن القانون يررتط يف الفدليل أن يكون احلصول عليه وفقا  إىلبني االستفدالل و الفدليل ترجع أساسا 

 (01)يف االستفدالل ال يستلزمها 

االستفدالل  فإجراءات, اجلنائي خيتلف عن وسائل االستفدالل من عفدة أوجه  و خيلص لنا مما تقفدم أن الفدليل
       جهاز التحقيق إشرا يعملون و يكونون يف هذا اجملال حتت رقابة و  نالضبط القضائي الذي أموريموكولة مل

 يرقى  أنميكن  عن هذه املرحلة ال سيتمخضري ملرحلة التحقيق لذلك فان ما ضو مرحلة االستفدالل تعترب مرحلة حت
فدأ تكوينه يف مرحلة التحقيق االبتفدائي اليت تلي مرحلة مجع يبباملفهوم القانوين له ألن  الفدليل  مرتبة الفدليل  إىل

   و مناقرته باجللسة و متحيصه  يف مرحلة احملاكمة و ذلك بعفد طرحه  إالاالستفدالالت و ال يكتمل هذا الفدليل 
 .و تقفديره من طر  احملكمة 

  
________________ 
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  إليهيز بين الدليل الجنائي و وسيلة الوصول يالتم : الفرع الثالث

و بني ( و القتل أالسرقة ) علم القاضي  إىلو جيب التميز بني مضمون الفدليل املتمثل يف الواقعة اليت تصل 
و بالنسبة لركل الوسيلة فقفد جنفد أن بعض الوسائل . علمه  إىلالوسيلة اليت عن طريقها وصلت تلك الواقعة 

الرخصي كما هو الرأن يف املعاينة و قفد جنفد  إدراكهعلم القاضي عن طريق  إىلالواقعة مضمون الفدليل  تنقل
علمه عن طريق شخص آخر كما هو الرأن يف شهادة الرهود أو يف  إىلوسائل أخرى مبقتضاها تنقل الواقعة 

أن  او قضاءمن الثابت فقها  إذ  باإلدانةز بينهما يف حالة احلكم الصادر يكما تبفدو أمهية التمي،تقرير اخلبري 
تبىن على ذلك فانه ال جيوز أن  م و اليقني يف نفس القاضي و بناءعلى أدلة قاطعة حتقق اجلز  الإال تبىن  اإلدانة
ال تعتبر المحاضر و التقارير  ":  اجلزائية تنص اإلجراءاتمن قانون  202فاملادة .على جمرد استفدالل اإلدانة 

 .  "مجرد استدالالت ما لم ينص القانون على خالف ذلك إالالمثبتة للجنايات و الجنح 

 األدلةة ر ويل عليها يف مؤاز كان ميكن التع  نإها كسنفد حلكمه و يعتمفد عليها وحفد أن ال ميكن للقاضي و هكذا 
ضمانات والرروط اليت تنعفدم للوسائل االستفدالل  أن إليه اإلشارة و تعليل ذلك كما سبقت .القائمة بالفعل 

يتطلبها القانون يف الفدليل اجلنائي هذا من جهة و من جهة أخرى فان السلطة املختصة باالستفدالل ال يتوافر 
لفديها اخلربة و الضمانات اليت تتوافر لفدى احملقق و اليت تقتضيها محاية حقوق األفراد األساسية و ضمان التطبيق 

ن الظن باملتهم و يغلبون اعتبارات ؤو الفدرك الوطين و الذين يسي أول الررطة عادة من رجا ألهنمالسليم للقانون 
 (01) األساسيةالكرف عن اجلرمية عن اجملرم و ضمان حقوق الفرد 
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 .الجنائية  األدلةتقسيمات   المطلب الثالث
 :عفدة أنواع نتوىل بياهنا من خالل الفروع التالية إىل ميكن رد التقسيمات اليت وصفها فقهاء القانون اجلنائي للفدليل 

   أربعة أنواع مادية و قولية  إىلينقسم الفدليل من حيث مصفدره  :الدليل من حيث مصدره  : الفرع األول
 :و قانونية و فنية 

و هي اليت تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها و هي تفدرك باحلواس دون أن يضا  إليها  :األدلة المادية
و لذلك يوصف الفدليل  (01)ناع القاضي بطريق مباشر تدليل آخر إلثبات الواقعة و هذا النوع من األدلة يؤثر يف إق

أو بصمات (  خنجر.مسدس ) املادي بأنه يتحفدث عن نفسه مثل األدوات اليت تستخفدم يف تنفيذ اجلرمية 
األصابع أو اإلقفدام أو البصمات العفديفدة املميزة لإلنسان كرفرة الوجه و شفرة األسنان و شفرة الرفتني و شفرة 

 .ائحة و اليت سبق ذكر معظمها و منها البصمة الوراثيةالعني و شفرة األذن و شفرة الصوت و شفرة الر 
لذلك يعرفها البعض بأهنا  (2)تفتيش أو اخلربةالضبط أو العاينة أو املووسيلة احلصول على هذا النوع من األدلة، 

طبق على صح على األدلة املادية التقليفدية فانه ال ينكان يدلة اليت ميكن رؤيتها أو ملسها و هذا التعريف و إن   األ
ن كان يوصف باألدلة إقين لكون هذا النوع من األدلة و األدلة املادية احلفديثة اليت افرزها التطور العلمي و الت

و لكنه يتم بطريقة غري مباشرة و ذلك من خالل استخفدام ( بالحواس) املادية فان إدراكها ال يتم بطريقة مباشرة 
 . أجهزة علمية كالعفدسات املكربة أو إضافة مواد كيماوية الستظهارها و الكرف عنها

 
 
 
 
 

_________________ 
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أو إجراء حتليل جيين هلا يف املخرب كما هو ( بصمات األصابع و األقدام) كما هو احلال مع البصمات التقليفدية 
و اليت تتميز عموما  (1)األدلة باألدلة املادية العلمية  للبصمة الوراثية و يسمى هذا النوع األخري من بنسبة  احلال

من ثبات األصول العلمية لكوهنا تستنفد على النظريات العلمية و األسس العلمية  املتأيتبالثبات و االستقرار 
فد تمعاملستقرة كما تتميز بالفدقة و العمق الذي خيرج عن نطاق اإلدراك البرري الذي تتميز به األدلة املعنوية و ت

عليه و توصف أهنا وحفدة متكاملة مرتابطة يف كليتها متجانسة يف  جزئياهتا و هذا يعين أهنا ال حتمل التضارب 
 . املعنوية الذي حتمله األدلة

نتيجة واحفدة مهما تعفددت مصادر هذا الفدليل و مهما خضع هذا  إىلحيث ينتهي البحث يف األدلة املادية 
و هو األمر الذي تفتقفد  الفدقةو  و النزاهةهذا النوع من األدلة بعنصر احلياد الفدليل لفحوصات متعفددة و ميتاز 

 اقجه عن نطو ر خب األيه األدلة املعنوية لذالك مسيت لفدى البعض بالراهفد الصامت و يتميز الفدليل املادي أخري 
 .(2) التخمنيو اليقني ال الظن و  زماجلاجلاين و اعتماده على حتكم سيطرة و 

هذا و جيب اإلشارة انه شاع املصطلح املادي لفدى علماء البحث اجلنائي يف جمال الكرف عن اجلرمية، بينما 
 ( 3)أطلق عليه فقهاء الرريعة اإلسالمية لفظ القرينة 

 : (الدليل المعنوي) الدليل القولي أو غير المادي ـ 2
ناع القاضي تهو ذلك الفدليل الذي ينبعث من عناصر شخصية تتمثل فيما يصفدر عن الغري من أقوال تؤثر يف إق
و هذا النوع . بطريق مباشر من خالل صفدق هذه األقوال و األدلة الرفوية هي اعرتا  املتهم و أقوال الرهود 

 (.4) من األدلة يصل إىل علم احملقق على لسان الغري

 

 
 
 

____________________________ 
 31-30مرجع سابق  األدلة اجلنائية املادية  حممفد محاد مرهج اهلييت/ د  – 1
 11ـ12ص  إليهاالرسالة السابق اإلشارة . اجلنائي  فباإلثباتة الطب الررعي يحج. أ سليمان عثمان ميلود  –2
       41ص  2011 األوىلاإلسكنفدرية مصر الطبعة  امعيو القانون الوضعي دار الفكر اجل اإلسالميكمال حممفد عواد الضوابط الررعية و القانونية لألدلة اجلنائية يف الفقه /د – 3
د مروك نصر / و أ 31مرجع سابق ص  و د حممفد محاد مرهج اهليتيي 48ص  كمال حممفد عواد املرجع السابق/ الغري مادية راجع كل من د  أوالقولية  األدلةلالطالع على  -4

  13الفدين املرجع السابق ص 

 



 بين أدلة اإلثبات الجزائيةالبصــمة الــوراثيـــة  مكانة                 (                    الباب الثاني)الفصـــل الثــاني  

_________________________________________________________________________ 

226 
 

ه حبيث ال ميكن اإلثبات بغريه، كما ال توهو ذلك الفدليل الذي حفدده املررع،  و بني قو :الدليل القانوني ـ 3
ميكن للقاضي أن يعطي هلذا الفدليل قوة أكثر من القوة اليت أعطاها له املررع و هذا هو األصل يف املواد املفدنية أما 

دليل يف الفدعوى مع مراعاة  أييف املسائل اجلنائية فان األدلة غري حمصورة فالقاضي حر يف تكوين عقيفدته من 
إثبات جرمية الزنا و جرمية يف  األمريف جمال اإلثبات اجلنائي كما هو  عت اليت ترد على حرية االقتنا االستثناءا
 (1)قة يف حالة السكرياالس

 أوعلى معايري علمية يفدور حول تقرير دليل مادي  بناء فينهو الذي ينبعث من رأي خبري  :الدليل الفنيـ 2
قويل قائم يف الفدعوى فاخلربة خبال  الرهادة ليست نقال لصورة معينة يف ذهن الراهفد بأحفد حواسه و إمنا هي 

 .و القاضي يلمس هذه الواقعة من خالل تقفديره لرأي اخلبري ( 2)لواقعة معينة بناء  على معايري علمية  تقفدير فين 
ذلك يكون تأثريها يف تكوين اقتناعه أقل أثرا من األدلة كون بطريق غري مباشر ليالقاضي للفدليل الفين  إدراكو 

و الرباءة و هي أيضا وسيلة من وسائل  و اخلربة وسيلة من وسائل اإلثبات و اإلقناع يف جمال اإلدانة ( 3)املادية 
 (4)التبعيو الختياري و   الفدفاع و تتميز اخلربة الفنية بالطابع الفين

 

 تنقسم األدلة اجلنائية وفقا لذلك إىل  : الدليل من حيث الجهة التي يقدم إليها : الفرع الثاني

كانت يف   سواءاملطروحة أمام احملكمة  ىو األدلة القضائية هي اليت هلا مصفدر يف أوراق الفدعو  : أدلة قضائية 0
الن هذا النوع من األدلة هو الذي ميكن مناقرته  (1)حماضر االستفدالل أو يف حماضر التحقيق أو احملاكمة 

الفدفاع املكفول دستوريا و يتحقق الفحص الرامل لكل وسيلة من حضوريا يف اجللسة و بذلك يتحقق حق 
الن اقتناع القاضي اجلزائي يتكون من جمموع األدلة و القرائن و ظرو   (2)وسائل اإلثبات املقفدمة يف الفدعوى 

 .رها أمامه و هو ما يسمى بتسانفد األدلة احلال اليت متت مناق
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 : األدلة الغير القضائيةـ 2

و هي اليت ال يكون هلا أصل يف األوراق املعروضة على القاضي و ذلك مثل املعلومات الرخصية اليت يتحصل 
يرتتب على هذه التفرقة أن القاضي يؤسس حكمه فقط و  عليها القاضي بصفته الرخصية خارج ساحة القضاء

من قانون اإلجراءات اجلزائية   202  على األدلة القضائية اليت هلا أصل يف أوراق  الفدعوى و هذا ما نصت املادة
رت عليه قرارات احملكمة العليا دون ما توات و هذا "  وجاهيا"تقفدم األدلة يف معرض املرافعات  و تتم مناقرتها 

 ( 1)بفدأ الوجاهية عنه مب دد  و هو ما يعربتر 

الواقعة ب عالقتهينقسم الفدليل من حيث : الدليل من حيث عالقته بالواقعة المراد إثباتها: الفرع الثالث
 : املراد إثباهتا إىل

شهادة و مثاهلا املعاينة و  اشرة على الواقعة املراد إثباهتامب بالفدليل املباشر هو الذي ينص :دليل مباشر -1
فالراهفد الذي يرى اجلاين و هو يطعن الضحية بالسكني فهو يف شهادته  (2)الرهود و االستجواب و التفتيش

يروي واقعة رآها هو بالفعل و يستمفد الفدليل املباشر قوته يف اإلثبات من ذاته مبعىن انه يتيح للقاضي العلم بالوقائع 
 .املراد إثباهتا مبجرد احلصول عليه بالضمانات املقررة يف القانون

حيتاج إىل  و لكنهاملباشر ال يفدل بذاته على الواقعة املراد إثباهتا  غري الفدليل :الدليل غير المباشر -2
على واقعة أخرى تفيفد أو تؤدي إىل استخالص قرار  ألنه ينصب .إكمال االستفدالل العقلي و الفحص العميق 

كضبط ) و مثال ذلك ضبط أشياء مع املتهم مما تكون هلا عالقة باجلرمية  (3)املراد إثباهتا  معني بالنسبة للواقعة
املرتبه فيه بارتكاب جناية قتل أو العثور على بقعة دم مبسرح اجلرمية فإذا مت إثبات أن (  األسلحة بحوزة المتهم

حائزها يف  ضلوعلى األسلحة البيضاء اليت وجفدت حبوزة املرتبه فيه هي اليت استعملت يف جرمية القتل دل هذا ع
و إذا تطابقت عينة الفدم اليت وجفدت مبسرح اجلرمية مع دم املرتبه فيه دل هذا على تواجفده مبسرح  ،ارتكاهبا 
ا مت االستفدالل على ممنهو اليت  (  و عينة الدم السالح حيازة) واقعة  على فاإلثبات يف املثالني انصب .اجلرمية 

دلة املادية ال يكفي لفهمها جمرد املالحظة احلسية و إمنا البفد من عملية أخرى و األ(.  جناية القتل) واقعة أخرى 
 .ستخلص مما ورد عليه الفدليل واقعه مل يرد عليها دليل مباشر نهي عملية االستنباط العقلي ل
___________________ 
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  : أقسام ةينقسم الفدليل هبذا االعتبار إىل ثالث : الدليل من حيث األثر المترتب عليه : الفرع الرابع

هي تلك األدلة اليت تسمح بتقفدمي املتهم للمحاكمة مع رجحان احلكم بإدانته ، و ذلك عن  : أدلة اتهام ـ  0
     .طريق إثبات وقوع اجلرمية و نسبتها للمتهم ، و كذلك إثبات كافة الظرو  اليت من شأهنا تغليظ العقوبة عليه

و ذلك الفتقارها للضوابط  لص من ذلك إىل أن أدلة االهتام ال تكفي ألن يؤسس القاضي احلكم عليهاخنو 
 .القانونية املتطلبة يف الفدليل 

هي األدلة اليت تسمح بتربئة ساحة املتهم أو بتخفيف مسؤوليته و ذلك عن طريق نفي وقوع  : أدلة نفي -  2 
تهم بل اجلرمية و نسبتها إىل املتهم و هذا النوع من األدلة ال يررتط فيه أن يرقى إىل حفد القطع و اليقني برباءة امل

يكفي أن يزعزع ثقة القاضي و يرككه فيما توافر لفديه من أدلة اإلدانة ذلك ألن أي شك يف الفدليل يكون 
 الشك" و قاعفدة " اليقين ال يزال بالشك"و قاعفدة  " األصل في اإلنسان البراءة" لصاحل املتهم عمال لقاعفدة 

 ". يفسر لصالح المتهم

       يتوافر فيها الضوابط القانونية و اليت جتعلها متوفرة على اليقني التام و هي األدلة اليت : أدلة الحكمـ  3 
و خنلص من ذلك أن أدلة احلكم اليت يعتمفد عليها القاضي . و القطع الكامل باإلدانة و ليس جمرد ترجيح باإلدانة

القانونية اليت ها الضوابط أن يتوافر فيجيب  يف تأسيس حكمه لكي تكون صحيحة و ال يستوجب نقضها 
 (.1)و القطع و املناقرة يف اجللسة يف معرض املرافعات ةمها املررع من مرروعية لألدلة باإلضافة إىل اليقيناستلز 

الفدليل العام و الفدليل اخلاص  منها : دلة اجلنائية هناك تقسيمات أخرى  هلا و إىل جانب هذه التقسيمات لأل
الفدليل الكامل و الفدليل غري الكامل  الفدليل البسيط و الفدليل املركب الفدليل الفدليل األساسي و الفدليل التكميلي ، 

واعتمفد األستاذ الفدكتور مروك نصر الفدين يف تقسيمه لألدلة تقسيمها إىل ثالثة  .العيين و الفدليل الرخصي
 . أدلة فنية -أدلة قولية    -أدلة مادية   ـ : أقسام
 
 

_______________ 
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  أنواع األدلة الجنائية : المطلب الرابع

بعفد أن تأكفد لفدينا من خالل ما سبق أن األدلة اجلنائية ال ميكن حصرها و هذا متاشيا مع مبفدأ حرية القاضي يف 
حىت ميكننا حتفديفد منزلة البصمة الوراثية بني أدلة اإلثبات اجلنائية ارتأيت يف هذا املطلب التعرض و اإلثبات ، 

إلظهار مفدى قصور العملية االثباتية مع يرتتب على ذلك من لبعض األدلة اجلنائية املتفداولة يف العمل القضائي 
إفالت الكثري من اجملرمني من العقاب و زيادة عفدد اجلرائم اليت تقيفد ضفد جمهول و النتيجة هي فرل السياسة 

 .العقابية اليت تعول على هذه الطرق التقليفدية يف اإلثبات 

ادي إلظهار ما ميكن أن تقفدمه مثل هذه األدلة من قوة للعملية متهيفدا ملقارنتها بالبصمة الوراثية كفدليل إثبات م
االثباتية لذلك سأستهل هذا املطلب بالتعرض لبعض طرق اإلثبات املتفداولة و اليت أثبتت التجربة القضائية 

 : حمفدوديتها كاالعرتا  و شهادة الرهود و ذلك من خالل الفروع اآلتية

  : االعتراف : الفرع األول

 إقرار المتهم على نفسه" : عرتا  العفديفد من التعريفات و لعل أكثرها شيوعا هو ذلك الذي عرفه بأنهقيل يف اال
و هو سيفد األدلة و أقواها تأثريا يف نفس القاضي و أدعاها إىل اجتاهه حنو  "بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه

إقرار من المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة االعتراف هو "و قفد عرفه قضاة احملكمة العليا بأنه.(1)اإلدانة
من قانون اإلجراءات  203و هو كغريه من أدلة اإلثبات موكول لتقفدير قضاة املوضوع وفقا ألحكام املادة  "  إليه

اإلقرار هو اعرتا  اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية مفدعى " من القانون املفدين بأنه  320وعرفته املادة ،اجلزائية 
   من القانون املفدين  322و حفددت خصائصه املادة ،" به عليه و ذلك أثناء السري يف الفدعوى املتعلقة هبا الواقعة

و ال يتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا قام على وقائع متعفددة و كان وجود  "اإلقرار حجة قاطعة على المقر" 
صادرا عن .لصحته أن يكون االعرتا  صرحيا ال لبس فيه و يررتط " واقعة منها ال يستلزم وجود الوقائع األخرى 

إرادة حرة ال يروهبا إكراه أو غلط أو تفدليس و أن يكون املعرت  متمتعا بكامل قواه العقلية ألنه ال إقرار جملنون أو 
 .صيب غري مميز كما انه ال إقرار ملكره سواء كان اإلكراه املسلط عليه ماديا أو معنويا 

_________________ 
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صحيحا كإعطاء  او بذلك فإن تصرحيات الرخص حتت تأثري عوامل الرتهيب أو الرتغيب ال ميكن اعتبارها إقرار 
املتهم مواد طبية مهما كان نوعها فأقواله ال ميكن اعتبارها اعرتافا كما أن تصرحيات املتهم حتت تأثري الضغط عليه 
بالتوقيف حتت النظر أو مبتابعة شخص عزيز عليه أو بتعريضه ألي نوع من أنواع اإلرهاق اجلسفدي أو املعنوي  

أو تواصل االستجوابات دون أن تتخللها فرتات راحة أو استعمال الوعود  كاحلرمان من النوم أو الوقو  املتواصل
املغرية كاإلفراج عن املتهم إذا كان حمبوسا مؤقتا أو إخالء سبيل  شخص عزيز عليه أو ختفيف العقوبة عنه فكل 

هاز كرف هذه املؤثرات تضعف جانب االعرتا  و تقضي عليه كفدليل و أخريا فإن استعمال الوسائل احلفديثة كج
لو مل تتضمن ترهيبا و ال ترغيبا ألن من   والكذب و التنومي املغناطيسي تعترب بفدورها مزيلة إلرادة املتهم حىت

 :خيضع هلا يعترب فاقفد اإلرادة فال يفيفد بأفعاله و ال بأقواله و يتميز االعرتا  جبملة من اخلصائص منها 

 ( قضاة الحكم و قضاة النيابة)املعىن الرامل للقضاء ب ـ أن يكون أمام القضاء 
 .أن يتعلق بواقعة مفدعى هبا  -
 .(1)و أن يتزامن االعرتا  مع سري الفدعوى  -

من  203و سواء كان االعرتا  شفهيا أو مكتوبا فإنه خيضع للسلطة التقفديرية للمحكمة تطبيقا ألحكام املادة 
و اختلف الفقه يف حتفديفد طبيعته القانونية فذهب البعض إىل اعتباره تصرفا قانونيا يف . قانون اإلجراءات اجلزائية 

و خيتلف االعرتا  عن اإلقرار املفدين ألنه إذا كان االعرتا  هو قول صادر من  .حني اعتربه البعض عمال قانونيا
ة كلها أو بعضها فإن اإلقرار املفدين فهو إقرار خصم خلصمه باحلق املتهم بصحة ارتكابه للوقائع املكونة للجرمي

على هذا التمييز فإن حجية االعرتا  يف املواد اجلزائية  قاصفدا إلزام نفسه مبقتضاه و بناءالذي يفدعيه مقررا  نتيجة 
ة على املقر و هو ليس حجة يف ذاته و إمنا هو خاضع لتقفدير احملكمة، بينما يعترب يف املسائل املفدنية حجة قاطع

سيفد األدلة فعال و ينقسم االعرتا  بالنظر إىل أمهيته إىل عفدة أنواع منها االعرتا  الكامل و اجلزئي االعرتا  
  (.2)القضائي و غري القضائي 

 
 

_________________ 
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ألمهيته و مفدى تأثريه يف وجفدان السامع ألن الطبيعة البررية ميالة إىل تصفديق املذنب إذا أقر بذنبه على ونظرا 
ورد النص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف مستهل طرق  و أساس أن ذلك يركل عودة إىل السلوك القومي،

 االعتراف شأنه كشأن جميع عناصر" قوهلا من قانون اإلجراءات اجلزائية ب 203اإلثبات إذ نصت عليه املادة 
 ". اإلثبات يترك لحرية تقدير القاضي

و إذا كان الغالب هو صفدق املقر عنفدما يرهفد على نفسه و يعرب عن استعفداده، لتحمل العقاب غري أن هذه 
أصحاب النوايا النظرة البسيطة لألمور ختفي وراءها يف بعض األحيان كثريا من التحايل  و املراوغة و التالعب ب

احلسنة لذلك سارع املررع اجلزائري إىل وضع االعرتا  يف حفدوده احلقيقة معلنا أنه ليس سيفد األدلة كما هو 
احلال يف القانون املفدين و أنه جمرد عنصر من عناصر اإلثبات ميكن استبعاده أو جتزئته و األخذ ببعضه دون البعض 

 و له أغراض حمفددة من خالل اعرتافه و املثل الواضح على ذلك أن األخر و ذلك ألن املعرت  قفد يكون متحايال
يعرت  بواقعة بسيطة إلخفاء واقعة أكرب و أخطر، كمن يعرت  بقيامه بسرقة ما هنارا و مبفرده و ذلك بقصفد 

ليل و التعفدد جتعل اجلرم جناية أو كمن يعرت  فدجتنيح الوصف القانوين للجرمية ألن توافر بعض الظرو  كال
 .(1)خر و حيصل من ذلك على فائفدة معنوية أو مادية آارتكابه اجلرم إلبعاد التهمة عن شخص ب

لذلك يتعني على احملكمة أال تكتفي مبجرد صفدور االعرتا  املستكمل لرروط صحته لالستناد إليه يف حكم 
ضوعية ال رقابة عليها من اإلدانة و لكن جيب عليها أن تقفدره يف تكوين عقيفدهتا و هذا التقفدير يعترب مسألة مو 

حمكمة النقض ،فإن تبني للمحكمة أن اإلعرتا  غري صادق طرحته إذ ال يصح ألحفد على حفد تعبري حمكمة 
 .(2)النقض تأثيم إنسان و لو بناءا على اعرتافه مىت كان ذلك خمالفا للحقيقة و الواقع 

يه ال يغين عن ذكر أركان ذلك اجلرم ألن املتهم قفد كما جيب االنتباه أن اعرتا  املتهم بارتكابه اجلرم املنسوب إل
يعرت  بفعل ما و ذلك الفعل ال يركل جرمية إال بتوافر شروط جيب التأكفد منها من طر  القاضي و من أمثلة 

    26676فصال يف الطعن رقم  08/01/0662ذلك القرار الصادر عن الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا بتاريخ 
 أو قصور األسبابعن الوجه الثاين املؤدى وحفده إىل النقض و املأخوذ من انعفدام "  : هو الذي جاء في

____________________ 
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و مالبسات القضية   حتليال كافيا و مل يبني ظرو همة و ذلك بفدعوى أن القرار املنتقفد مل يتعرض إىل حتليل الت
و بالرجوع إىل القرار املنتقفد    جيعله غري مسبب و بالفعل حيث انهكما مل يرر إىل املادة أو املواد اليت طبقت مما 

ملسروقة  و إىل األحكام الصادرة فيه يالحظ عفدم اإلشارة إىل نوعية األفعال اليت قام هبا املتهم و إىل طبيعة املادة ا
 .و كذلك عفدم بيان الفدور الذي قام به و تاريخ ارتكاب الفعل و عفدم ذكر املادة القانونية املطبقة على التهمة

و حيث أن القرار املطعون فيه اقتصر على اإلشارة بان املتهم اعرت  باألفعال املنسوبة إليه دون بيان ما نوع تلك 
ذا الريء الذي جيعل ه ج.أ.ق 376ة املطبقة كما توجب ذلك املادة األفعال كما مل يرري إىل املادة القانوني

 " من دون حاجة ملناقرة الوجه املنتفي ضالوجه يف حمله و يرتتب عنه نق
و للمحكمة أن تأخذ باعرتا  املتهم سواء حفدث أمام احملكمة  (1)و االعرتا  مبفرده كايف لتأسيس حكم اإلدانة

حفدث يف وجفدان القاضي أأو أمام قاضي التحقيق أو أمام الضبطية القضائية حىت لو مت الرتاجع عنه مادام قفد 
 .االقتناع الكايف

ع على عرشها يف و ترب دليال معنويا ساد طرق اإلثبات و مهما بلغت درجة اإلحاطة مبوضوع االعرتا ، فانه يبق
ة األدلة املعنوية، أما اليوم و بعفد ظهور األدلة املادية العلمية، و اليت تعترب البصمة الوراثية واحفدة منها سيادعصر 
و أصبح التعويل عليها ضروريا إلنقاذ . هذه األدلة أمهيتها يف اإلثبات ملا هلا من قفدرة يف اإلقناع و التأثري  تاكتسب

السمة          اإلنكارمن القصور الذي أصبح يعرتيها بسبب تغيري سلوك املتهمني حيث أضحى العملية االثباتية 
الظاهرة لفديهم لتعودهم على املناورة يف التحقيق و استماتتهم على االستمرار فيه رغم كل الظرو ، يف مواجهة  

يرغب يف االلتجاء إىل  كل دليل و هذا ما أدى إىل اختالل موازين القوى حيث أصبح الضحية خيرى أو ال
خاصة و أن القوانني احلفديثة أصبحت  الفدليلالنعفدام من العقاب   القضاء ألنه يعلم مسبقا  أن املتهم  سيفلت

 . متنع اللجوء اىل الوسائل غري املرروعة للحصول على االعرتا 

هذا ما دفع بالبعض إىل و بسبب ذلك متادى اجملرمون يف غيهم و أصبحوا يهفددون أمن اجملتمع يف الصميم و 
 .املطالبة بإعادة النظر يف نظرية اإلثبات برمتها و ليس فقط استبعاد طرق اإلثبات املعنوية 
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 .الشهادة: الفرع الثاني
يف اإلثبات  األمهيةالرهادة من أكثر وسائل اإلثبات استعماال يف املواد اجلزائية ، لذلك فهي جتمع بني اخلطورة و 

احملكمة بالفدليل املستمفد منها للكرف عن احلقيقة أما من حيث  نرياجلنائي ، فمن  حيث  األمهية قفد تست
يف القضاء بعفد تعذر الوسائل األخرى ، فيعتمفد اخلطورة فقفد تكون هي الوسيلة الوحيفدة اليت أصبحت ممكنة  

عليها القاضي يف إثبات التهمة أو نفيها ، حينئذ قفد يفديل الراهفد بوقائع خمالفة للحقيقة إما لعفدم دقة ذاكرته 
بسبب نسيانه أو  تأثره  مبصلحة شخصية يتحصل عليها من وراء شهادته أو خريته ممن يرهفد ضفدهم ، فيرتتب 

                        (0).خص بريء بفدال من اجملرم احلقيقيعلى ذلك إدانة ش

           اكم أي بني ما يعلمه احمل أمام مبا علم حبواسه ، و أدى الرهادة ربوورد تعريفها يف معاجم اللغة مبعىن اخ
                                                                     (2).و أظهره

حتت عنوان  2112و املررع اجلزائري مل يتعرض لتعريفها، و إن كان القانون املفدين قفد أشار إليها قبل تعفديل   
أشار إليها حتت عنوان اإلثبات بالرهود و  للبينة معنيان ، معىن عام و هو ما يبني  2112البينة و بعفد تعفديل 

.                                   معىن خاص و هو شهادة الرهود و شفويا أو قرائن أواحلق و يظهره سواء كان دليال كتابيا 
و الرهادة هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحفد األشخاص عما شاهفده أو مسعه أو أدركه حبواسه من 

                                                (3).هذه الواقعة بطريقة مباشرة

شفوي يفديل به الراهفد يف جملس القضاء بعفد ميني يؤديه على الوجه  إخبارن تقوم على و الرهادة يف القانو 
الصحيح ملا يكون قفد عاينه أو أدركه حباسة من حواسه كالبصر يف حالة مراهفدته للجاين و هو يطلق الرصاص أو 

اليت صفدرت من  يطعن اجملين عليه باخلنجر أو كالسمع يف حالة مهس و تلقي السمع لعبارات القذ  و السب
 .  اجلاين يف حق اجملين عليه
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و الراهفد هو شخص غريب عن اخلصومة اجلزائية حيوز على معلومات توصل إليها عن طريق حواسه الرخصية 
        تفيفد يف الكرف عن حقائق تتصل باجلرمية أو بفاعلها من حيث حتفديفد األفعال املرتبكة و جسامة اجلرمية 

                  .              و نسبتها إىل فاعلها و معرفة أحوال املتهم الرخصية

تكون هناك فائفدة من مساع شهادته  أنعليه املوانع القانونية و ميكن  تنتفيو القاعفدة العامة أن كل شخص عاقل  
ض النظر عن جنسه أو سنه أو عالقته باألطرا  أو مركزه غللفصل يف الفدعوى جيوز أن يسمع كراهفد ب

لصغر سنه أو   مميزيستبعفد من الرهادة إال من كان غري  إال إذا نص القانون على خال  ذلك ، فال االجتماعي
القانوين و املفدافع عن املتهم   و استلزم املررع يف  السركان فاقفدا لقفدراته العقلية ، أو ممنوعا بالقانون بسبب 

ه الرهادة سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو أمام احملكمة اجلزائية أن تكون مسبوقة بأداء اليمني الذي يؤدي
 أقسم باهلل العظيم أن أتكلم بغير حقد و ال خوف :ٌ  و يفده اليمىن مرفوعة بالصيغة التالية  (0).الراهفد

و مييز هذا القسم الرهادة عن ( قانون اإلجراءات اجلزائية  13 .م) " و أن أقول كل الحق و الشيء غير الحق
 .األقوال اليت يفديل هبا األشخاص بغري أدائه 

و هذا إذا كان الراهفد طفال مل يكمل التمييز فال ميكن االستماع إليه كراهفد و إذا كان قاصرا يبلغ من العمر 
من  266يسمع دون أداء اليمني عمال بنص املادة (  08) سنة و مل يكمل السادسة عرر (  03) ثالثة عررة 

اليمني القانونية و بطبيعة احلال مينع من أداء قانون اإلجراءات اجلزائية و بتمام سن السادسة عرر حيلف الراهفد 
عون بالقانون و الرهادة غري املميز لفقفده قفدراته العقلية ألي  سبب من األسباب ، كما مينع من الرهادة املمن

كالطبيب ، ) من قانون العقوبات و هم األشخاص امللزمون بالسر املهين حبكم عملهم  301بنص املادة عمال 
و املتضرر من اجلرمية حمل اإلثبات إذا ادعى (  لمحامي ، و القضاة ، و رجال الضبطية القضائيةو الموثق ، و ا

، كما ال جيوز مساع من تربطهم باملتهم أو ( قانون اإلجراءات الجزائية  223 )  مفدنيا و تأسس كطر  مفدين 
يف املواد اجلزائية مبجموعة من اخلصائص  و متتاز الرهادة كفدليل إثبات اجملين عليه روابط عائلية أو أسرية أو مهنية

 :                 متيزها عن الرهادة يف املواد املفدنية و عن األدلة األخرى يف الفدعوى اجلزائية منها 

مبعىن أنه ال جيوز لراهفد توكيل غريه ألداء الرهادة بفدال عنه بل يلتزم شخصيا :  ـ الشهادة شخصية 0   
باحلضور أمام اجلهة القضائية اليت يريفد أداء شهاداته أمامها ، فإذا تعذر عليه ذلك على احملكمة أن تنتقل إىل  

 تسجيلها صوتيا فإنه يفقفدها حيث يوجفد الراهفد ،و اإلدالء هبا خارج هذا اإلطار أو كتابتها يف ورقة عرفية او 
__________________________ 
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 2116/ 01/  18: جوهرها ، و تأكيفدا لذلك هناك قرار لغرفة اجلنح و املخالفات باحملكمة العليا بتاريخ 
 :و الذي تضمن يف إحفدى حيثياته  222 668: فصال يف الطعن رقم 

حيث أن اعتماد قضاة املوضوع على شهادة الراهفد الذي مت مساعه أمام قاضي التحقيق و عفدم التفاهتم "   -1
لرهادات عرفية يكون املتهم قفد استظهر هبا أمامهم يعترب من صميم سلطتهم التقفديرية خصوصا أن الرهادة اليت 

و يف إطار احرتام اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون  ءتؤدى أمام رجال القضايعتفد هبا قانونا هي تلك اليت 
اإلجراءات اجلزائية ، و ليست تلك الكتابات العرفية اليت تسمى جمازا شهادات شرفية و بالتايل فإن هذا الوجه  

 " على ذلك رفض الطعن فريفض و ينجركسابقه غري سفديفد 

  على ما يفدركه الراهفد حباسة من حواسه و أمهها البصر و السمع و الرم  ـ تتميز الرهادة أيضا بأهنا تنصب 2
و لذلك ال يعتفد بالتفسري الذي يعطيه الراهفد للحفدث كما ال يعتفد بأفكاره و معتقفداته و األصل فيها أن تكون 

ضال عن أو مسعه أو مبا أدركه حباسة من حواسه بطريقة مباشرة و رغم ذلك ف رآهمباشرة فيرهفد الراهفد مبا 
الرهادة املباشرة أنواع أخرى من الرهادة تكون أضعف منها يف القوة ، كالرهادة السماعية و الرهادة بالتسامع 

 .  و الرهادة بالرهرة العامة 

ـ كما تتميز الرهادة بأهنا دليل ذا قوة متعفدية حبيث أن إثبات واقعة بواسطة شهادة الرهود يعين ثبوهتا يف  3   
                             (0).مواجهة كافة األطرا 

على ما حتفدثه لفديه من اقتناع لذلك جيوز له االعتماد عليها  ي بناءـ و أمر تقفدير الرهادة مرتوك للقاض 4  
لتأسيس حكمه،  كما جيوز له استبعادها  و له يف ذلك أن يفاضل بني تصرحيات الرهود أو أن يأخذ من أقوال 
الراهفد الواحفد ما تطمئن إليه  نفسه  و يطرح جانبا ما ال يصفدقه من كالمه و يف هذا السياق أصفدرت احملكمة 

و الذي  200 823فصال يف الطعن رقم  2116/  18/   12: ليا غرفة اجلنح و املخالفات قرارا بتاريخ الع
حيث انه فيما يتعلق بالرطر األول من الوجه الثالث و مفاده أن قضاة املوضوع اعتمفدوا " جاء يف إحفدى حيثياته 

بفدوا من أوراق امللف ليس هناك عفدلني فحسب ما ييررتط شاهفدين على شهادة شاهفد واحفد بينما  القانون 
وما  202مايفدعو إىل اشرتاط شاهفدين أو أكثر ،وباب اإلثبات يبق مفتوحا يف املادة اجلزائية وفقا ألحكام املادة 

 (2)" بعفدها من قانون اإلجراءات اجلزائية

 

_______________ 
 .    و ما يليها 288و جنيمي مجال املرجع السابق ، ص  101،  103بيل صقر ، املرجع السابق ص العريب الرحط عبفد القادر و ن/ د: ـ انظر يف خصائص الرهادة كل من  1   
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 262 282فصال يف الطعن رقم  2116-10-18:لغرفة اجلنح و املخالفات باحملكمة العليا بتاريخ خرآوقرار 
وأما مسألة استناد القضاة على شهادة بعض الرهود دون بعض وأن الوقائع ال "وقفد جاء يف إحفدى حيثياته 
ير وسائل اإلثبات اليت ضفد الطاعن فذلك من باب تقفدير الوقائع و تقفد ةمصطنع حتتمل التصفديق باعتبار أهنا

 .(0) "تص هبا قضاة املوضوع دون تعقيب عليهم من طر  احملكمة العلياخي

من قانون  66إىل  66ونرري أن املررع اجلزائري عاجل أحكام شهادة الرهود أمام سلطات التحقيق يف املواد 
           من ذات القانون  237إىل  221اإلجراءات اجلزائية كما عاجل شهادة الرهود أمام احملاكم يف املواد من 

و استفدعاء الرهود من اجل املثول أمام اجلهات القضائية يتم بإحفدى الطرق املبينة يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
 .ومساع الرهود خيتلف حسب اجلهة اليت يفدلون أمامها برهاداهتم (  ق اج 66م)

ن طر  الضبطية فان مساع الرهود يكون بناء على  استفدعاء مففي مرحلة التحريات األولية أو التحريات العادية 
 يكتفىاليمني للراهفد بل  توجيهعلى هذه املصاحل  قانون ومينعاملنصوص عليها يف ال حوالالقضائية حسب األ

بتسجيل تصرحياهتم لذلك فان حماضر مساع الرهود أمام الضبطية القضائية هي جمرد استفدالالت وأما أمام قضاة 
املنصوص عليها يف القانون ،وقبل الرروع يف مساع  ئهم يتم وفقا للطرقالتحقيق وجهات احلكم ،فان استفدعا

ة وأداء اليمني القانونية و يررتط يف شهادهتم يتعني عليهم الكرف عن هويتهم و عالقاهتم بأطرا  اخلصوم
 ( 2)وان تؤدى يف مواجهة اخلصوم وأداء اليمني العلنية الرهادة كفدليل إثبات

 

 

 

 

 

_____________ 
                                                                                                                . 211يف الصفحة  إليه اإلشارةمبرجع جنيمي  مجال السابق  إليهمرار  2001-01-02القرار الصادر عن غرفة اجلنح و املخالفات باحملكمة العليا او الصادرين بتاريخ  ـ  1

 .                                                                                                                  11إىل  88اده من عن ختلف شروطها راجع قانون اإلجراءات اجلزائية يف مو  املرتتبةـ  للتوسع أكثر يف أحكام الرهادة و إجراءاهتا و اجلزاءات  2
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 le témoin anonyme و نرري أخريا أن الترريعات احلفديثة تتجه حنو تنظيم شهادة الراهفد جمهول اهلوية
املعفدل و املتمم حتت  03/00/2110: املؤرخ يف 0182ـ  2110 رقم الفرنسيو هذا ما نص عليه القانون 
يف   قويلها الرهادة من حيث الواقع العملي كفدليل يو رغم األمهية اليت تكتس ننبه أنه عنوان محاية الرهود و أخريا

اليت طرأت تغريات نظرا للمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، إال أنه و  11إىل  88اإلثبات نظمه املررع يف املواد من 
و ذلك  القوميتفقفد قيمتها و حتيفد عن هفدفها و منهجها (  الشهادة) على اجملتمع و أفراده أصبحت هذه الوسيلة 

يرجع إىل اضمحالل قيم الصفدق و اإلستقامة لفدى األفراد و انترار الكذب و نقس احلس الفديين و كذا نقص 
 (0). الرعور باملسؤولية 

اخلو  من املرهود ضفدهم ، خاصة إذا كانوا من اجملرمني احملرتفني الذين ميلكون سلطة النفوذ و املال  باإلضافة إىل 
يضا  إىل ذلك تعقيفد اإلجراءات القضائية واستهالك وقت الراهفد و سوء معاملته و هذه األسباب و غريها 

      لك قصور العملية اإلثباتية ، جعلت الرهود يتهربون من أداء هذا الواجب الفديين االجتماعي و ترتب عن ذ
اسة العقابية  بالفرل ، و من هنا تبفدوا أمهية اللجوء إىل األدلة العلمية و اليت منها البصمة الوراثية يف يو هتفديفد الس

 (2).اإلثبات إلنقاذ العملية اإلثباتية من االهنيار مع ما يرتتب على ذلك من أثار سلبية للمجتمع و أفراده 
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 البصمة الوراثية بين نظم اإلثبات و أدلته :المبحث الثالث

حىت يتسىن لنا الوصول إىل املطلوب من خالل هذا الفصل و املتمثل يف حتفديفد مكانة البصمة الوراثية بني أدلة 
ذاتية اإلثبات اجلنائي تعرضت يف املبحث األول من هذا الفصل إىل اإلثبات و نظمه  إىلاإلثبات اجلنائية و بالنظر 

 .املبحث الثاين من هذا الفصل تناولت من خالله أدلة اإلثبات اجلزائية و تقسيماته املختلفة  إمااملختلفة 

أدلة اإلثبات يف نظام اإلثبات احلر غري مرتبة ترتيبا تفدرجيا بل ترتيبها أفقيا أوتوصلت من خالل هذين املبحثني أن 
 .اعه الرخصي خيتار أيا منها يف بناء حكمهأي أن كل األدلة متساوية يف ظل هذا النظام و القاضي وفقا القتن

   لذلك و من خالل أسلوب حتليلي سأحاول من خالل هذا املبحث وضع البصمة الوراثية بني قواعفد اإلثبات 
 .مطلبني  إىلويف سبيل ذلك قسمت هذا املبحث .و أدلته ألمتكن من إظهار مكانتها 

 

 فد اإلثبات تـأثري البصمة الوراثية على قواع: المطلب األول

  تأثري البصمة الوراثية على أدلة اإلثبات :المطلب الثاني
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  اإلثباتتأثير البصمة الوراثية على قواعد : المطلب األول

اجلنائي احلر يقوم على مبادئ هامة تركل قواعفد عامة له و يأيت يف مقفدمتها  اإلثباتسبق لنا اإلشارة أن نظام 
وحىت يتسىن لنا  اإلثبات ءبمبفدأ ع و مبفدأ حرية القاضي يف تكوين اقتناعه من أي دليل  ومبفدأ شرعية الفدليل

أثر األدلة املادية العلمية و اليت منها البصمة الوراثية على قواعفد هذا النظام للكرف إن كان ظهور هذا  إظهار
جفديفد أم أن هذا النوع من األدلة  إثباتاحلر و يبرر بظهور نظام  اإلثباتالنوع من األدلة أصبح يهفدد نظام 

 :ثالث فروع كما يلي إىلطلب سيزيفد من حرية القاضي يف االقتناع وحتقيقا لذلك قسمت هذا امل

 تأثري البصمة الوراثية على مبفدأ االقتناع الرخصي للقاضي اجلزائي :الفرع األول

 تأثري البصمة الوراثية على مبفدأ مرروعية الفدليل  :الفرع الثاني

  اإلثباتتأثري البصمة الوراثية على مبفدأ عبء  :الفرع الثالث

 تأثير البصمة الوراثية على مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :الفرع األول

 اإلثباتإذا كانت البصمة الوراثية كفدليل مادي علمي تتساوى نظريا من حيث القيمة القانونية مع غريها من طرق 
 إليهألخذ بأي دليل يطمئن ايف ظل نظام االقتناع الرخصي للقاضي الذي ميلك لتكوين اقتناعه الرخصي 

من قانون  202دون أي معقب عليه من قضاة النقض وهذا عمال باملادة  إليهواستبعاد أي دليل ال يرتاح 
اإلجراءات اجلزائية لكنه و من الناحية العملية و بالنظر ملا تتميز به األدلة العلمية عموما و البصمة الوراثية 

من املؤثرات   إفالهتاإسنادها إىل املتهم باإلضافة إىل  خصوصا من دقة  عالية يف إثبات اجلرمية بأركاهنا و ظروفها و
       "  الشاهد الصامت" النفسية و الرخصية اليت تصيب الراهفد ، و هذا ما جعل البعض يطلق عليها اسم 

يفدا حلرية القاضي يف تكوين اقتناعه الرخصي قو ترتب عن ذلك أن أصبح الفدليل العلمي املادي يركل عامال م
   نظر إىل الطبيعة العلمية احملضة هلذا النوع من األدلة الذي يعجز القاضي حبكم تكوينه عن متحيصها و ذلك بال

 .و مناقرتها كسائر األدلة األخرى 

وهذا ما ساهم يف تقليص سلطته " للقاضي ملزمة"وهذا ما جعل بعض الرراح يقولون أن نتيجة األدلة العلمية 
و اثر بالتايل على االقتناع الرخصي له بل ووصل األمر يف بعض احلاالت إىل حفد التقفديرية هلذا النوع من األدلة 

إلغائه وهلذا يثور األشكال حول مفدى تأثر االقتناع الرخصي للقاضي اجلنائي عمليا هبذا الفدليل أي البصمة 
 .الوراثية
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و التحقيق و جهات ( لنيابةا)وملا كان مبفدأ االقتناع الرخصي للقاضي ميتفد نطاقه ليرمل قضاة جهات املتابعة 
احلكم، هلذا سنقوم بإظهار مفدى تأثري البصمة الوراثية على اقتناع القاضي لفدى كل جهة من اجلهات املذكورة كما 

 :يلي

 تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة :أوال

باعتبارها سلطة اهتام فإهنا كثريا ما جتتهفد يف يف املادة اجلزائية يقع على عاتق النيابة العامة  اإلثباتملا كان عبء 
 أنللمتهم و مع ذلك فإهنا و قبل  إسنادهاالبحث عن األدلة اليت من شأهنا إقامة الفدليل على وقوع اجلرمية و 

تبحث عن الوسيلة الفعالة اليت ميكن  بواسطتها التأثري يف االقتناع الرخصي جلهات احلكم و التحقيق و بالتايل 
بالتماساهتا فانه من باب أوىل أن تبفدأ بتكوين قناعتها هي نفسها  حىت تتمكن من اختاذ اإلجراءات  إفادهتا

استخفدام كل الطرق القانونية اليت خوهلا هلا  إىلاملناسبة برأن الفدعوى العمومية ويف سبيل ذلك تلجأ النيابة العامة 
الذي كثريا ما يتحكم يف سري الفدعوى  اإلجراء،وهو  القانون و من بينها االستعانة باخلرباء يف خمتلف التخصصات

   بران مصري هذه الفدعوى إجراءغالبا ما جتفد النيابة نفسها يف وضع املنتظر لنتائج اخلربة الختاذ أي  إذالعمومية ،
 (1)و املتابعة اجلزائية كما هو معلوم تقوم على مبفدأين أساسيني مها

ومن مث يكون تقرير اخلبري حامسا لفدرجة انه يتحكم يف تكييف بعض  :هذه المتابعة ءمةقانونية المتابعة و مال
اجلرائم كما هو الرأن يف احلالة اليت خيلص فيها اخلبري يف تقريره يف جرائم الضرب و اجلرح العمفدي إىل تقييم 

فتجفد ( صراراإل الترصد و سبق)يوما مع عفدم توافر أي ظر  مرفدد ( خمسة عشر 02)العجز مبفدة اقل من 
القضية على قسم املخالفات ،وليس هلا من وسيلة تناقش هبا ما تضمنه تقرير  النيابة نفسها مضطرة إىل إحالة

اخلبري إال عن طريق خربة مضادة و هكذا جتفد النيابة نفسها عمليا ملزمة بتكييف الوقائع املعروضة عليها حسب 
 .نتيجة اخلربة 

 نفس اجلرمية أن اآلثار الظاهرة على جسم الضحية و إن كانت مل تسبب هلا كما قفد خيلص من تقرير اخلبري يف
كانت نتيجة استعمال آلة حادة ومن مث و اعتمادا على هذا التقرير يتم   إهناشكلها يتأكفد  إىلعجزا كبريا بالنظر 

اجلروح الظاهرة على جسم الضحية نتجت عن استعمال آلة حادة  أنجنحة طاملا  إهناتكييف اجلرمية على 
اجلاين استعماله طاملا أن استعمال  أنكرحىت ولو مل يتم ضبط هذا السالح يف مسرح اجلرمية و (سالح ابيض)

 . الفعل بغض النظر عن مفدة العجز السالح يف الضرب كان بذاته لتجنيح
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وال يقتصر دور اخلربة املنصبة على فحوصات و حتاليل البصمة الوراثية يف التأثري على املتابعة يف التكييف، بل قفد 
احلفظ و بالتايل و ضع حفد للمتابعة كما هو الرأن يف اجلرائم اجلنسية خصوصا  إجراءاقتناع النيابة باختاذ  إىلميتفد 

ركن  إىل باإلضافة" اإليالج"الفدليل على حصول عملية  إقامةجرمية هتك العرض اليت يتطلب القانون لقيامها 
مية ما مل يتم هذه اجلر  إثباتومل يضبط متلبسا يستحيل  إليهاملتهم ما نسب  أنكر إذاالعنف ففي هذه احلالة 

جاءت نتائج  فإذاحفظا  أوهذه األخرية اليت على ضوئها يتحفدد مصري الفدعوى حتريكا ،خربة بيولوجية  إىلاللجوء 
 إىلنتائج اخلربة  إىل،ستبادر النيابة دون شك استنادا  اإلكراهو العنف و " اإليالج" أثاراخلربة مؤكفدة النعفدام 

جلهات احلكم ألنه لو مت  أوالفدعوى جلهات التحقيق  إحالةانه ال جفدوى من  أساسباحلفظ على  أمر إصفدار
ويتضاعف دور ( 1)حكم بالرباءة  أوبأن ال وجهة للمتابعة  أمرذلك لعرفت الفدعوى نفس املصري سواء بصفدور 

ص خيتص يف فحص ال تعترب خربة باملعىن الفدقيق ألهنا ليست جمرد رأيا فنيا من شخ أهناعلمنا  إذاالبصمة الوراثية 
هي تطبيق مباشر للقوانني العلمية اليت تفرتضها اخلربة لكي يستخلص  إمنايف الفدعوى اجلنائية و  أمهيةواقعة ذات 

 ألنهبالطرق العلمية و الذي يفدخل يف اختصاص الطب الررعي  إثباتمنها ثبوت الواقعة ،لذا تصنف بأهنا وسيلة 
املسائل الطبية اليت  إيضاحالبيولوجية و فحص جثته وتررحيها بقصفد  آثارهو  اإلنسانيتوىل كل ما يتصل جبسم 

القضاء ،وهذا ما جعلها حتقق اليقني املطلوب يف العملية االثباتية يف اجملال الذي تستعمل فيه و لذلك  أمامتنظر 
 ( 2)"اإلثباتوسائل  ملكه"عليها البعض  أطلق

 تأثير البصمة الوراثية في االقتناع الشخصي لقاضي التحقيق  :ثانيا

جمال مبفدأ االقتناع الرخصي  أنألنه و كما رأينا  األدلةلسلطة التحقيق دور يف تقفدير  أنفقهي على  إمجاعهناك 
 أوللقاضي ميتفد ليرمل كل القضاة دون استثناء و يف كافة مراحل الفدعوى اجلنائية سواء كان يف مرحلة التحقيق 

 أن إالومجعها و تقفدميها للمحكمة املختصة  األدلةال يقتصر دور سلطة التحقيق يف البحث على  إذاحملاكمة 
 أمامعلى أن الرك يفسر ضفد مصلحة املتهم  القضاء من عفدمه يكون بناء إىلباإلحالة  األوراقالتصر  يف 

 (3)سلطة التحقيق على خال  احلال أمام احملكمة املختصة 
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لرقابة حمكمة النقض  أومعينة فجهات التحقيق يف تقفديرهم لكفاية األدلة من عفدمه ،ال خيضعون يف ذلك لقواعفد 
 أوولكنهم خيضعون يف ذلك القتناعهم الذايت و ذلك الن الغاية من مرحلة التحقيق االبتفدائي هي ترجيح اإلدانة 

 .الرباءة 

وهكذا يبفدو جليا أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة  (1)الن الرك يف هذه املرحلة كما قلنا يفسر ضفد املتهم
بفدليل غري قطعي   األمرتعلق  إذاتقفديرية واسعة يف اختاذ أي أمر مناسب حسب ما استقر عليه وجفدانه من اقتناع 

خيتلف يف احلالة اليت جيفد فيها نفسه يف مواجهة دليل علمي فاصل يف  األمرلكن .كرهادة الرهود واالعرتا  
السلطة التقفديرية لقاضي  إىلاألخرى  اإلثباتوان كان هذا الفدليل نظريا خيضع كغريه من أدلة مسألة فنية، 
الذي مبوجبه ال يتقيفد القاضي احملقق بوسيلة معينة دون أخرى ولو كانت علمية  اإلثباتمبفدأ حرية  إىلالتحقيق و 

هبذا النوع من األدلة و يرجع ذلك إىل  قتناعلالانه و من الناحية العملية كثريا ما جيفد هذا األخري نفسه مضطرا  إال
   اجلرمية    يف نسبة اجلرمية للمتهم و على ذلك فان األثر املوجود مبسرح( 2)ما تتميز به هذه األدلة من دقة عالية 

و عجز املتهم عن تربير تواجفده  به يربر اختاذ قاضي التحقيق أمرا بالتصر  يف األوراق باإلحالة على القضاء 
 أثرهعلى ذلك فان البصمة الوراثية تكفي وحفدها كقرينة لتقفدمي املتهم للمحاكمة على ارتكابه للجرمية اليت وجفد و .

البصمة الوراثية تؤثر يف االقتناع الرخصي لقاضي التحقيق فتطابق اثر  أنوهكذا يظهر .البيولوجي يف مسرحها 
يه يثري شكا يف وجفدانه و الرك يف هذه املرحلة يفسر ضفد العينة املوجودة مبسرح اجلرمية مع عينات بصمة املرتبه ف

 .إىل قيام قاضي التحقيق بإصفدار األوامر القضائية اليت خوهلا إياه قانون اإلجراءات اجلزائية ( 3)املتهم ،وهذا يؤدي 

و املتعلق باستعمال البصمة  00/18/2108املؤرخ يف  13. 08وقفد نص املررع اجلزائري يف القانون رقم 
     يجوز لوكالء الجمهورية ( " 04)الوراثية يف اإلجراءات القضائية و التعر  على األشخاص يف املادة الرابعة 

و قضاة التحقيق و قضاة الحكم اآلمر بأخذ عينات بيولوجية و إجراء تحاليل بيولوجية عليها  و بالتالي 
هذا النص لبناء اقتناعه الشخصي و التصرف في أوراق الدعوى على  إلىيمكن لقاضي التحقيق االستناد 

 .ضوئها
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 .تأثير البصمة الوراثية في االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  :ثالثا

كانت البصمة الوراثية تساهم مسامهة مباشرة يف التأثري على االقتناع الذايت جلهيت املتابعة و التحقيق لفدرجة انه   إذا
و موضوعية  اإلثباتالسلطة التقفديرية هلذه األخرية ملا تتميز به من دقة يف  إلغاءحفد  إىلقفد يصل هذا التأثري 

هتفديفدا ملبفدأ حرية القاضي يف تكوين اقتناعه  أكثرقاضي احلكم يركل هذا الفدليل عامال  أمامفانه و  اإلسناد
 . الرخصي

مما  إثباتاقرتها باعتبارها دليل طبيعتها العلمية البحتة قفد جتعل القاضي اجلزائي عاجزا على تقفديرها و من أنذلك 
 إلغائهيساهم يف التقليص من سلطته التقفديرية و هو ما يؤثر على االقتناع الرخصي للقاضي يف حفد ذاته و حىت 

 .(1)يف بعض األحيان

فاحلجية اليت غالبا ما تتسم هبا هذه األدلة جتعل القاضي يف مأزق حقيقي خصوصا يف احلالة اليت ال يتفق فيها 
يلغي اقتناعه الرخصي  أن فإمااختيارين  أمامالفدليل مع االقتناع الرخصي للقاضي فهنا جيفد القاضي نفسه  هذا

 (2)كانت قطعية وباتة   إنهبذه األدلة حىت و  األخذيستبعفد  أونتائج اخلربة العلمية  إليهو يستسلم ملا خلصت 

ومع ذلك فمن الطبيعي أن حيتكم القاضي اجلزائي يف حكمه ،مادامت تتعارض مع اقتناعه القائم على أدلة أخرى 
يقف على صحة مطابقتها مع  أناليت متكنه من  اإلثباتاعتماد أدلة  إىلعلى العقل و املنطق و هذا ما يؤدي 

تلك  إالاملنطق و العقل و استخالصها استخالصا علميا بالفدقة و املوضوعية املطلوبة فهو لن ينرفد من األدلة 
لفديه مقارنة بغريها من األدلة  قبوال أكثرتوسم فيها أن تكون مصفدرا من مصادر اليقني لفديه و هو ما جيعلها اليت ي

الكالسيكية األخرى مثل االعرتا  و شهادة الرهود اليت تعرتيها املؤثرات النفسية و العاطفية ما يفرض عليه 
من غري املنطقي أن يعتمفد القاضي  إذ (3)رخصياحليطة و احلذر يف التعامل معها يف مرحلة تكوين اقتناعه ال

اجلنائي اجلالس يف قضية جنائية يف حمكمة اجلنايات يف جرمية هتك عرض أن يركن يف تكوين اقتناعه على شهادة 
 شاهفد يستنفد فيها فعل االغتصاب على املتهم بفدعوى انه شاهفده و هو بصفدد اعتفدائه على اجملين عليها يف حني

عليها ال تتطابق مع عينات املتهم الذي  اجملينلبصمة الوراثية يرري أن قطرات املىن املرفوعة من فرج تقرير حتليل ا أن
كان يظهر من نفس التقرير بعفد الفحص الطيب على املتهم أن هذا األخري يعاين   أوأنكر التهمة املنسوبة إليه ،

 .ضعفا جنسيا متقفدما لفدرجة انه ال يقوى حىت على االنتصاب
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فان القاضي ال  إليهاملنسوبة  للجرميةففي مثل هذه احلاالت و غريها و حىت على فرض أن املتهم اعرت  بارتكابه 
التخلي عنها حتت تأثري قطعية و قوة الفدليل  أوجيفدها منرئا إلعمال قناعته الرخصية و هو ما يفدفعه إىل إمهاهلا 

على السؤال األصلي املتعلق بإدانة " ال"وبالتايل جيفد نفسه مفدفوعا حتت تأثري الفدليل العلمي باإلجابة ب ،العلمي
من قانون  317طبقا لنص املادة (1) يفرض عليه تسبيب اقتناعه الرخصي القانون ال أناملتهم على الرغم من 
 .اإلجراءات اجلزائية 

 اإلثباتدرجة تأثري البصمة الوراثية كفدليل علمي على االقتناع الرخصي للقاضي اجلزائي يف جمال  إنهذا و 
من اجلانب املتعلق بإسناد هذه  أكثرة يف جانبه املتعلق بإثبات وقوع اجلرمية بعناصرها القانوني أكثراجلزائي يظهر 
و يف اجلانب األول قفد يصعب على القاضي احلكم بل و يستحيل عليه يف بعض األحيان يف  إذالوقائع للمتهم 

جزمنا  إذامسألة توافر األركان املركلة للركن املادي للجرمية يف غياب االستعانة خبربة علمية و بالتايل فلن نبالغ 
 أاليبين اقتناعه  أنستكون الفدليل الوحيفد على توافر هذه األركان ،وبالتايل فليس للقاضي عمليا بأن اخلربة هنا 

و هو ما جيعل من تقرير اخلربة يف الواقع الفدليل الوحيفد الذي ميلي ( 2)من طر  اخلبري إليهاعلى النتائج املتوصل 
تقنيات و إجراءات خاصة جتعل من تقرير اخلربة على احملكمة و يبني هلا عناصر حكمها نظرا العتماد اخلرباء على 

رقابة القاضي والذي حيرص يف مرحلة احملاكمة على بناء حكمه على أسباب من العملية أمرا يفلت  الناحية من
احلقيقة القضائية اليت حترره من عذاب الضمري الذي ختلفه لفديه األدلة  إىلقطعية و يقينية تضمن له الوصول 

يف األدلة العلمية اليت  إالرى الحتمال قيامها على الزيف و الكذب و لن جيفد القاضي ضالته الكالسيكية األخ
يف مرحلة احلكم اليت تعترب اخطر مراحل الفدعوى  اثقة وارتياح أكثرتقلص من هامش الرك لفديه و جتعله 
 .بالرباءة أو باإلدانة إماالعمومية الن من خالهلا يتقرر مصري املتهم 
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كانت تلعب دورا بالغ األمهية يف التأثري   إنالبصمة الوراثية كفدليل علمي و  أنو من خالل ما سبق بيانه يظهر 
على االقتناع الرخصي للقاضي اجلزائي يف كل مراحل الفدعوى العمومية عن طريق إقامة الفدليل ليس فقط على 

االقتناع الرخصي للقاضي  أندرجة  إىلاملتهم  إىل إسنادهاكذلك حىت يف   إمناقيام اجلرمية بأركاهنا القانونية و 
لكوهنا حلت حمله و جعلت لنفسها القول الفصل يف الفدعوى و رغم  اإلثباتحجيتها يف  امأمنفسه مل يصمفد 

  حتتل موقعا موازيا هلذه األمهية  أنهذه األمهية اليت تكسبها على األقل من الناحية العملية فان ذلك مل يرفع هلا 
مبا فيها األدلة  العلمية املادية ليس كوسيلة من وسائل  اإلثباتو يبقى االقتناع الرخصي على قمة وسائل 

اليت ترتبت على استخفدام  اآلثاركمبفدأ حيمي العفدالة من الرطط و اهلوى و يصون القاضي من   إمناو  اإلثبات
 (1)و اليت كثريا ما يركل استعماهلا اعتفداءا على احلقوق األساسية للفرد اإلثباتالوسائل العلمية احلفديثة يف 

 خضوع البصمة الوراثية لمبدأ مشروعية الدليل :لفرع الثانيا

يف املواد اجلنائية مل يعفد يعر  فكرة الفدليل القانوين على حنو  اإلثباتكان صحيحا أن   إذاذهب الفقه إىل انه 
 ذلك ال يعين أن أي أن إال اإلثباتالقضاء اجلنائي عمال مببفدأ حرية  أمامجائزة  اإلثباتصارت معه كل طرق 
القانون .ال شك أن مبفدأ شرعية اجلرائم و العقوبات اليت يستقيم مع بنيان إذهذا القضاء  أمامدليل يكون مقبوال 
اجلنائي باعتبارها الضمان احلقيقي النطباقه فيفرض  اإلثباتواإلجرائي ينعكس على قواعفد  اجلنائي املوضوعي 

جرت عملية البحث  إذال مرروعا ومن مث مقبوال إال حبيث ال يكون الفدلي" ملبفدأ الررعية"خضوعها هي األخرى 
يف ظل احرتام سائر القواعفد و الركليات اليت قررها  أمامه إقامتهالقضاء و  إىلاحلصول عليه و عملية محله  أوعنه 

احلصول عليه قفد مت بطريق غري  أواجلنائي تستلزم عفدم قبول أي دليل يكون البحث عنه  اإلثباتالقانون، فررعية 
 أناحلصول عليه بأية طريقة بل  أوجيري البحث عن الفدليل  أنال تعين  اإلثباتمرروع ،فحرية القاضي اجلنائي يف 

هذا البحث مقيفد باحرتام حقوق الفدفاع من جهة و قيم العفدالة و أخالقياهتا  من جهة أخرى و مقتضيات 
كان البحث عن الفدليل قفد مت   إذا إاليتأتى  أنأخرية و هو ما ال ميكن من جهة  اإلنساناحلفاظ على كرامة 

باستخفدام إجراءات مرروعة و من هنا فان الطرق غري املرروعة للتحقيق سيرتتب عليها حتما عفدم مرروعية 
 . اجلنائي تأسيسا على ذلك اإلثباتالفدليل املستمفد منها و عفدم قبوله يف 
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إقامته قفد جاء  أوالقضاء  إىلمن جهة أخرى عفدم قبول أي دليل يكون محله  اإلثباتكما تستلزم شرعية 
حلقوق الفدفاع ، فإذا كان القانون قفد زود اجلهات القضائية اليت تتوىل أمر الفدعوى اجلنائية  أوباملخالفة للقانون 

 أو البحث عنها  (سلطات التحقيق)أو البحث عنها ( مأموري الضبط القضائي)بسلطات يف جمال مجع األدلة 
يتواكب مع هذه السلطات و تتزايفد متطلباهتا  مع تزايفد  اإلثبات فان متطلبات شرعية( سلطة الحكم)و تقفديرها 

 جنحت هذه اجلهات يف احلصول على دليل فان هذا   الفدليل ال ميكن فإذاالسلطات املمنوحة لتلك السلطات 

 (1)كانت متطلبات الررعية قفد احرتمت   إذا إالمحله 

اختباراهتا  إجراءوما قيل عن األدلة بصفة عامة يصفدق على الفدليل املستمفد من البصمة الوراثية الذي يتطلب 
كانت   إناقتطاع جزء من اجلسم و هو ما يركل مساسا بالسالمة اجلسفدية للمتهم اليت حيميها القانون هذا و 

الرفرة أية معلومات عن الرخص  يف حتليل احلامض النووي تضمن أن ال تعطي" Jeffrey"طريقة جيفري 
و ال عن شخصه و ال عن ، أي شيء عن املتهم إىلالذي أخذت منه املادة اخللوية فال ترري البصمة الوراثية 

اسود  أمامرأة ،ابيض البررة  أوكان الرخص رجال   إذاالوراثية وال حتفدد ما  أو اإلجراميةطباعه وال عن استعفداداته 
، مراضاألغريها من  أوالعقلية  أوالسرطانية  اإلمراض أوبفدين و ال معرفة استعفداداته عن مرض القلب  أمحنيف 

اجلنائي عفدة مراكل قانونية تتعلق بالسالمة اجلسفدية و حرمة احلياة  اإلثباتورغم ذلك يثري استخفدامها يف 
جنفد أن اإلعالن العاملي برأن اجلينوم البرري و خلطورة العمل بالبصمة الوراثية يف جمال اإلثبات اجلنائي .اخلاصة 

 .تضمن مبادئ مهمة قصفد من ورائها إتقاء املخاطر اليت يتخو  منها يف هذا اجملال ( 2)0667الذي صفدر عام 
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 .كرامته و حقوقه أي كانت صفته الوراثية   احرتاملكل إنسان احلق يف  -

 ال جيوز أن يتعرض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييز القائم على صفته الوراثية  -

 .ال جيوز السماح مبمارسات تتناىف مع كرامة اإلنسان -

بعض املبادئ اليت تكفل احلقوق و احلريات الرخصية  12_ 1أما اجمللس األورويب فقفد ضمن توصيته رقم 
 : للمتهم و أمهها 

 .ت البصمة الوراثية يف جمال البحث اجلنائي بناءا على ترخيص من املررع الوطين تقنيا استخفدامقصر -

 وجوب إجراء هذه التحاليل يف املعامل الطبية التابعة لوزارة العفدل أو حاصلة على ترخيص بذلك  -

 .على حصول ترخيص من السلطة املختصة  االختباراتعلق إجراء هذه  -

 .إال يف اجلرائم اخلطرية  اتاالختبار ال يسمح بإجراء هذه  -

و على هفدى هذه املبادئ العاملية سارت الترريعات الوطنية و قفد سبق اإلشارة إىل ذلك عنفد تعرضنا ملوضوع 
البصمة الوراثية يف الفدول اليت أطرت  اختباراتتأطري البصمة الوراثية من الناحية الترريعية و إمجاال نقول أن إجراء 

بالنظر للضمانات املقررة يف قوانينها فإن الفدليل املستمفد منها يكون مستويف لررط  هذه التقنية ترريعيا و
املرروعية املتطلب للفدليل اجلنائي ،و أنه إذا كان فعال أن الفدليل املادي و منه البصمة الوراثية و مبجرد إخضاع 

لحة اجملتمع و حقه يف العقاب و الفرد ة املفرتضة فإن ذلك تقتضيه مصءالفرد إىل إختباراهتا يفقفد محاية قرينة الربا
ال يصبح ملزما بإثبات براءته إال بعفد ظهور تطابق عيناته البيولوجية مع تلك اليت عثر عليها يف مسرح اجلرمية 
لذلك جنفد املررع اجلزائري يف القانون املتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية و التعر  على 

يتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البيولوجية و استعمال البصمة ) املادة الثالثة منه األشخاص ينص يف
 ......( الوراثية احترام كرامة األشخاص و حرمة حياتهم الخاصة 
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 اإلثباتتأثير البصمة الوراثية على مبدأ عبء  :الثالث الفرع
يف الفدعوى اجلزائية يقع  اإلثباتعبء  أنالقاعفدة العامة املستقرة يف الترريعات اجلنائية املقارنة تقوم على فكرة 

على عاتق املفدعي باحلق العام و هي النيابة العامة حىت وان حتريك هذه الفدعوى مت من املفدعي باحلق املفدين، ذلك 
ن حفد حتريكها دون استعماهلا ،وأل فدالثاين يقف دوره عن أنيف حني ،النيابة هي اليت تستعمل الفدعوى اجلنائية  أن

الفدعوى اجلزائية و دور النيابة ال يقتصر  إىلخصومة هذا األخري ال تتعفدى الفدعوى املفدنية و هي ال متتفد أصال 
 .البحث عن احلقيقة إىلاالهتام بل يتعفداه  إثباتعلى 

تابعة مبفدأ الرباءة املفرتضة يف حق املتهم وهذا حىت ال تكون امللقى على عاتق جهة امل اإلثباتو يقابل عبء 
 .حقوقه و حرياته عرضة لالنتهاك إزاء ما تتمتع به النيابة من سلطات يف املتابعة اجلزائية

 األصليةفإن قاعفدة الرباءة .متكنت جهة املتابعة من إجياد شك من خالل التحريات اليت باشرهتا ضفد املتهم  إذاو 
 ".الشك يفسر لصالح المتهم"رسها قاعفدة أخرى كىل نتيجة تتؤدي به ا

سلطات غاية يف األمهية ببينه و بني جهة املتابعة اليت تتمتع تكافؤ الغرض منها حتقيق  وهذه املزايا املخولة للمتهم
 (1)بالنسبة حلريته و حقوقه الرخصية

احلر ال زال يعرتيه الكثري من  اإلثباتو يف ظل نظام  اإلثباتعبء  أن إالورغم هذه احملاوالت يف خلق التوازن 
احلر و ذلك الن جهة املتابعة  اإلثباتاخللل لكونه مل يعفد يسري وفق املنطق املرسوم له من طر  واضعي نظام 

بفدال " التخلص منه إثباتااللتزام وعلى المدين  إثباتعلى الدائن " اإلثباتتتعمفد تطبيق القاعفدة املفدنية يف 
 .األصليةمن قاعفدة الرباءة 
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          األصليةي على قرنية الرباءة ضوما زاد الوضع تعقيفدا هو زيادة العمل بالقرائن خاصة منها القاطعة اليت تق
املفدين و اجلزائي و اإلبقاء على  اإلثباتبني القياس من ذلك اقرتح الفدكتور مروان االبتعاد الكلي عن  خفيفو للت

مبعىن اإلبقاء على سرياهنا مع إعطاء  إطالقهامن قوهتا و  خفيفالقرائن اليت وضعت يف غري صاحل املتهم و الت
 (1)بالفدليل العكسي إسقاطهاإمكانية 

لتحقيق السياسة  إليهااملاسة  األدلة العلمية بالرغم من حاجته احلر، مع ظهور اإلثباتناة نظام اوازدادت مع
إكتسبتها اليت للثقة العقابية للفدولة لكون هذا النوع من األدلة طغى على األدلة املعنوية و انترر العمل به و ذلك 

املتهم  أصبحوع من األدلة العلمية أن و ربط اجلرمية باجلرم، وترتب عن هذا الن اإلثباتسبب قوته العالية يف ب
يف مسرح اجلرمية يف مركز يتبعه يتم العثور على دليل  أواختبار من اختبارات هذه األدلة  إىل إخضاعهيتم  أنمبجرد 

 .مواجهة دليل مبين على أسس علمية ثابتة يف يف يتسىن له الفدفاع عن نفسهإذ ك. املفدافع عن براءته
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  اإلثبات أدلةتأثير البصمة الوراثية على  :لمطلب الثانيا
لنا مع بعض ذلك التقسيم الذي يقسمها ضتقسيمات خمتلفة وقفد ف إىلاألدلة اجلنائية تقسم أن بينا  أنسبق لنا 

وتؤثر يف اقتناع  أقوالاملقصود باألدلة القولية من تلك اليت تصفدر عن الغري من  أنورأينا  قولية وفنية ومادية إىل
 أما،واألدلة الرفوية هي االعرتا  وشهادة الرهود األقوالالقاضي بطريق مباشر من خالل تأكفده من صفدق هذه 
ذي يستخلص من املعاينة الفدليل املادي فهو الفدليل ال أما،الفدليل الفين فهو ذلك الفدليل الذي ينبعث من رأي فين 

األدلة  هذه وبعفد ظهور األدلة املادية العلمية ساد جفدل فقهي ساخب حول من من،والتفتيش وضبط األشياء
 .اممنه نوعمزايا وعيوب كل  إىليسود وهذا بالنظر 

عفدة  تكابإر ربط  إىلوالبصمة الوراثية كفدليل علمي مادي يفيفد يف ربط اجلرمية باجملرم بل وقفد يؤدي استخفدامها 
 .كما تفيفد يف الكرف عن اجلرائم اخلطرة واملعقفدة كاجلرائم اإلرهابية وغريها  هجرائم بفاعل واحفد بعين

 أوسلبية سواء بالنسبة للفرد  أثارونظرا النترار العمل باألدلة القولية يف احلياة العملية مع ما يرتتب على ذلك من 
فرعني  إىلاجملتمع وحىت للعملية االثباتية وسياسة العقاب بصفة عامة حناول من خالل هذا املطلب الذي قسمناه 

 .االطالع على مفدى تأثري البصمة الوراثية عليهما

 .تأثير البصمة الوراثية على االعتراف:الفرع األول
يرتك  اإلثباتعريفه و اعتربته عنصر من عناصر دون ت ق إ ج 213االعرتا  يف املواد اجلزائية نصت عليه املادة 

 .تقفديره للقاضي

يكون  أنو يررتط يف االعرتا  الذي يعتفد به وجييز للمحكمة االكتفاء به و احلكم على املتهم بغري مساع الرهود 
ادرا هتا و يكون مصفدره مميزا  صامن املتهم على نفسه صرحيا ال ليس فيه وان ينصب على الواقعة ال على مالبس

 .(1)عن إرادة حرة وان يكون قضائيا

و تقفدير االعرتا  خيضع لسلطة احملكمة شأنه يف ذلك شأن كل األدلة اليت حتقق اليقني و حكم القاضي بناء 
 هذا ة قضاء حلماية حقوقساملقررة قانونا و املكر  بالرروط حماطا( االعتراف)هذا الفدليل  أنعليه يقتضي 

 (2).املتهم
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ولالعرتا  تأثريه البالغ ،و يعترب االعرتا  سيفد األدلة يف القانون املفدين و هو دليل كسائر األدلة يف املواد اجلزائية 
ذلك يركل عودة  أن أساساقر بذنبه على  إذاتصفديق املذنب  إىليف وجفدان السامع الن الطبيعة البررية ميالة 

يرهفد على نفسه و يعرب عن استعفداده لتحمل العقاب غري  ألنه، وغالبا ما يكون املتهم صادقا  وميالسلوك الق إىل
كثريا من التحايل واملراوغة و التالعب بأصحاب   األحيانختفي ورائها يف بعض  لألمورهذه النظرة البسيطة  أن

االعرتا  قاصفدا التضحية بنفسه من اجل  إىلقفد ينفدفع  ألنهالنوايا احلسنة و ذلك أن املعرت  قفد يكون متحايال 
ه احلصول على يكون قصفد أويعترب الفاعل احلقيقي للجرمية حبكم الصلة اليت جتمع بينهما  أخرشخص  إنقاذ

 .( 1)معنوية أوفائفدة مادية 

يكون االنتحار بالنفس كأن يكون املتهم يئسا من ظرو  احلياة فيستسلم للقضاء و يعرت  عن غري  كما قفد
 .السجن املؤبفد أو اإلعفدامكانت العقوبة املقررة قانونا هي   إذاخاصة  إليهصفدق بصحة الفعل املنسوب 

 اإلنكارهذه االعتبارات اليت جتعل االعرتا  غري صادق فان السمة الغالبة يف اجملرمني اليوم هي  إىل وباإلضافة
يركل ظاهرة عامة لفدى اجملرمني احملرتفني الذين يركلون خطرا على اجملتمع أكتسب من املمارسة يف  أصبحالذي 

و القفدرة على االستمرار يف اإلنكار حتت كل  دنيا اجلرمية الكثري من اخلربة والتجربة فاعتاد املناورة يف التحقيق
القوانني احلفديثة حترم  أنمن العقاب خاصة و  اإلفالتلتضليل العفدالة هبفد   لألبرياءالظرو  ،بل و تلفيق التهم 

 (2)للحصول على االعرتا  اإلكراه إىلاللجوء 

املادية و اليت تعترب البصمة الوراثية واحفدة منها ضروريا  األدلة إىليصبح اللجوء  اإلثباتو لتجاوز هذا النقض يف 
 .إليهاتبعث على االرتياح و االطمئنان  اإلثباتملا تتمتع به هذه التقنية من داللة قطعية يف 

 .من خالل هذا الفرع إليهو لعل يف بعض القضايا اليت سبق لنا استعراضها التأكيفد على ما نريفد التوصل 

 إجراءيعرت  بعالقاته اجلنسية مع مونيكا لوينسكي وجفد نفسه حتت هتفديفد  أنكلينتون قبل   ببل األمريكيفالرئيس 
وذلك الن مونيكا قفدمت فستانا عليه بقع وآثار سائل منوي ادعت أهنا اآلثار املتبقية من عالقة  DNAاختبار 

املخابر اجلنائية املختصة لتحليل هذه البقع  إىلجنسية سابقة مع بيل كلينتون و نتيجة لذلك مت حتويل هذا الفدليل 
كانت هذه اآلثار تعود لبيل    إذاوذلك ملعرفة ما  DNA عن طريق ( FBI)التحقيقات الفيفدرايل مكتب مبعرفة 
 .ال  أمكلينتون 
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هبا  أدىلاليت كان قفد  األقوالفلم جيفد الرئيس السابق بفديال عن االعرتا  بعالقته اجلنسية ومن مث الرجوع عن 
 (1)عالقة جنسية مع مونيكا لوينسكي أيةمبوجبها أن تكون له  أنكربصورة مسبقة و اليت 

و االعرتا  مبا نسب  إنكارهالرتاجع عن  إىلالسابق  األمريكيففي هذه القضية البصمة الوراثية دفعت الرئيس 
 .إليه

 ألي إليهوقفد تساعفد البصمة الوراثية باعتبارها دليل إثبات و نفي يف تربئة متهم ما يكون قفد اعرت  مبا نسب 
الررطة القبض عليه يف  ألقتو خري مثال على ذلك قضية الفرنسي باتريس بادة الذي  األسبابسبب من 

يف مفدينة " كرولينديسكينون"و قتل شابة اجنليزية امسها اغتصابمية بعفد يومني من ارتكاب جر  21/17/0668
حجزه بأنه هو مرتكب تلك اجلرميتني و نتيجة  أثناءواعرت  املرتبه يف  pleine fougers " بلني فوجيري"

ذلك احلني ولكن بعفد  لذلك االعرتا  تابعته النيابة بالقتل و االغتصاب و من مث قرر قاضي التحقيق توقيفه يف
التابع ( الدنا)نتائج اختبارات  تبني نتيجة املقارنة بني ألنهسبيله  إخالءقرر قاضي التحقيق  أسابيعذك بعفدة 

ال ميكن أن يكون هذا املررد  بأنهللمتهم مع عينة تركها الفاعل غلى مسرح اجلرمية أن النتائج كانت سلبية ،وتبني 
ويف هذه القضية الفضل يعود الختبارات البصمة ( 2)و القتل االغتصابرمييت جلمرتكب حمفددا الذي ال ميلك سكنا 

 .ا نسب إليهسبيل املرتبه فيه رغم اعرتافه مب إخالءالوراثية يف 

الرفرة الوراثية  اتالعلمية احلفديثة ومن بينها اختبار  األدلة علىاالعتماد  أنو من خالل هذين املثالني يبفدو 
DNA أكثريصبح من  و التعامل فنيا معهاالبحث اجلنائي نه من أدلة مادية يف جمال و ما يكرف ع 

أن يعمل  إمااالعرتا  و  إىليفدفع باملتهم  أن إماذو فائفدة مزدوجة فهو  ألنهمستلزمات التحقيق اجلنائي الفين، 
و هو الفدليل الذي ميكن االعتماد عليه يف توجيه  باإلدانةحفد االقتناع  إىليصل  أنبركل مستقل كفدليل ميكن 

 .يها من جوانب سلبيةعل يطرأقفد ما  و إبعادالقصور يف العملية االثباتية  أوجه
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 .تأثير البصمة الوراثية على الشهادة :الفرع الثاني
شفوي يفديل به الراهفد يف جملس القضاء بعفد ميني يؤديه على الوجه الصحيح  إخبارالرهادة يف القانون تقوم على 

يطعن اجملين عليه  أوحباسة من حواسه كالبصر يف حالة مراهفدته للجاين و هو يطلق النار  أدركهملا يكون قفد  (1)
كالسمع يف حالة تلقي السمع لعبارات القذ  و السب اليت صفدرت من اجلاين يف   أوباخلنجر او يفدهسه بسيارته 

نفيها و تفيفد احملقق يف حترياته و حتقيقاته ،والرهادة  أووهي دليل شفوي تفدل على وقوع اجلرمية .حق اجملين عليه 
 .يف احلياة العمليةاحملكمة  أمامشيوعا  األدلة أكثرمن 

اجلنائي ،فعنفدما تكون صادقة واضحة صادرة عن عفدل تستنري هبا  اإلثباتو الرهادة سالح ذو حفدين يف 
احملكمة وبالفدليل املستمفد منها لكرف احلقيقة ،وحني تصفدر عن شخص عفدمي الضمري يستعملها وسيلة لتضليل 

أثره مبصلحة شخصية يتحصل تل إمالعفدم دقة ذاكرته و  إماة خمالفة للحقيق بوقائع يفديل حينهااالنتقام  أواحملكمة 
 أقوالعلى احملقق و القاضي التأكفد من صفدق  أوجبتالترريعات  أنعليها من وراء شهادته املضللة لذلك جنفد 

 هناك عفدة عوامل طبيعية و نفسية تؤثر على الراهفد أنذلك  األحوالالراهفد الن كذبه متوقع يف غالب 

نفعال و اخلجل و العفداوة و النسب و القرابة و املزاج و العاهات و الطبقية و الثقافة و القفدرات فالعاطفة و اال
الفردية كل هذه العوامل هلا تأثري سليب على دقة و صفدق ما يفديل به الراهفد من معلومات فالعفديفد من هذه 

 .العناصر له تأثري سليب على القيمة االثباتية للرهادة 

الن حرص اجملرم عنفد ارتكابه جلرميته   أمامهنادرا ما يوجفد شاهفد رؤية يفديل برهادة مباشرة على جرمية وقعت -1
تكون شهادة الرهود مبنية  أنسرح اجلرمية و لذلك فمن الغالب شاهفد على م أيحيرص اشفد احلرص من انعفدام 

احليطة و احلذر و التأكفد من  إىليفدعو  أمرعلى معلوماهتم املتصلة بظرو  احلادث تكون غري مباشرة و هو 
بعض الوقائع اخلاصة باحلادث  ذلك عامل النسيان الذي ينقص من إىلصحة ما يفدلون به من معلومات ،ضف 

 .عفدم كفاية املعلومة اليت يفديل هبا الراهفد إىل،وهو ما يؤدي 

بصورة تعرب  أخرىه مث نقله مرة اختال  املستوى الثقايف بني األشخاص له تأثريه يف استقبال احلادث و فهم-2
يف  لغابا تأثرياللفوارق الفردية و اختالفها  أنو االستيعاب كما  اإلدراكعن وجهة نظر الراهفد تبعا لقفدراته على 

الذي يعكس عفدم كفاية و دقة املعلومات اليت يفديل هبا  األمرالتخزين و االسرتجاع من الذاكرة  و االستقبال
 .الراهفد
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 110أغليس بوزيفد املرجع السابق ص -1
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   وصلة الفدم و الصفداقة البنوة  أو األبوةفاحلب متمثال يف  أحاسيستأثري املراعر العاطفية و ما يرتبط هبا من -3
املعلومات اليت يفديل هبا الراهفد خاصة مع  أمانةو الزواج و الكراهية و اخلصومة كل ذلك يعترب عامل مؤثر على 

 .ترفددا و حتفظا عنفد استقبال هذه املعلومات أكثرمما يفرتض موقفا  اإلعالميضعف الوازع الفديين و 

لفدى البعض مهنة يسرتزقون منها لذلك تكون مثل هذه الرهادة حمل  أصبحتظاهرة تفري شهادة الزور اليت -4
 ( 1)حلكم فيه بالرباءةا أوحفظ التحقيق  إىلشك و تؤدي 

من ضرورة يف صقل  أكثريغفدو الفدليل املادي  إثباتوبالنظر لكل هذه السلبيات اليت حتيط بالرهادة كفدليل 
يكذب  أومن القوة،ففي جمال الرهادة يراجع الفدليل املادي و يصحح أقوال الرهود فيؤكفد بريء العملية االثباتية 

تتعارض فيما بينها بل هي أن ،وان عناصر احلقيقة ال ميكن األدلةالراهفد ،الن املنطق السليم يؤكفد تسانفد 
 .متجانسة و متكاملة

ال تعرتيها عوامل  ألنهصفدقا من الرهادة  أكثركمقارنة بني البصمة الوراثية و الرهادة فان البصمة الوراثية 
علمية  أسسعليها البعض تكرف عن احلقيقة وفق  أطلقالرهادة فهي شاهفد صامت كما اليت تعرتي الضعف 

تلغيها  أنكما ميكن هلا . اإلثباتمعها يف الواقعة حمل  تتطابق أنتعزز الرهادة  أنثابتة و قاطعة و هكذا ميكن 
 (2)جاءت الرهادة خمالفة للواقع أنمتاما 
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بعد هذه الرحلة الطويلة اليت خضتها يف رحاب املعطيات العلمية اليت أصبحت تفرض نفسها كواقع ملموس يتعني 
مواجهته و تأطريه الجتناب ما قد يرتتب عليه من خماطر و أحكام الفقه اإلسالمي ذات العالقة باملوضوع و اليت 

   ات العلمية و التشريعات الوضعية املستمدة منه تشكل إرثا حضاريا مهما يتعني صقله و تطويره ليواكب التطور 
      الدءوبةو اليت جيب املضي من خالهلا إىل اجلزئيات بدل اإلبقاء على مجودها لتصبح مواكبة للحركة العلمية  
 :و من خالل كل هذه املتناقضات ميكن إستخالص النتائج و التوصيات التالية  

التفصيلية اليت تدل على كل فرد بعينه و حتدد طبيعته الصحية بالتحليل  البصمة الوراثية هي البنية اجلينية -
الوراثي جلزء أو أكثر من احلمض النووي بطريقة شبه يقينية و أهنا وسيلة ال تكاد ختطئ من الناحية 
العلمية و هي تستند يف اإلثبات على حقيقة علمية مؤداها أن لكل شخص تفرد بيولوجي خاص به 

ه بالتساوي حلظة اإلخصاب مينحه اإلستقالل بنظام وراثي فريد يتميز به عن غريه و أن يأخذه من أبوي
،و ميكن إستخالصه من هذا النظام ثابت ال يتغري من حلظة امليالد بل و حىت قبلها إىل ما بعد الوفاة 

 .مصادر متنوعة لتطابق بصمة الشخص يف كل عيناته 
ة تعترب من قبيل األشخاص لكوهنا تستخلص من مصادر بيولوجية البصمة الوراثية من حيث الطبيعة الذاتي -

 آدمية لذلك فإن احلماية املقررة جلسم اإلنسان متتد إليها بالتبعية 
البصمة الوراثية يف اإلثبات تعترب من قبيل القرائن الفعلية أو القضائية أو ما يطلق عليه باألدلة املادية أو  -

 .ا و تنزل منزلتها العلمية لذلك يتعني أن تأخذ حكمه
و ملا كانت نتائج البصمة الوراثية قاطعة حتقق اليقني املطلوب فإنه ميكن اإلعتماد عليها يف إثبات النسب  -

و اإلقرار  املتنازع عليه أو نفيه ،و يستعان هبا لتأكيد صحة أو بطالن األدلة التقليدية من الزوجية و البينة 
الفقرة  04يف هذا اإلطار يتعني تدخل املشرع لتعديل املادة  خاصة يف حالة التعارض و اإلختالف ،و

من قانون األسرة ليوضح و حيدد بدقة احلاالت اليت ميكن فيها إستعمال البصمة الوراثية كدليل  40
 .إثبات النسب بالفراش 

البسيطة حىت  يتعني على املشرع يف جمال قانون االسرة اإلنتقال من نظام القرينة القاطعة إىل نظام القرينة -
يتحقق التوازن بني الرجل و املرأة يف جمال شروط الفراش املبنية على الظاهر كاملدة الدنيا و املدة القصوى 

 .للحمل و الغيبة و احلاالت الالحقة هبا 
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 يتعني على املشرع النص صراحة على اللعان و شروطه من خالل إضافة مادة لقانون األسرة  -
م و ال تعارض اللعان ،و لكن ميكن أن تكون شرطا قبل توقيعه حىت تؤدي إىل البصمة الوراثية ال تقد -

 التقليل منه 
و من خالل هذه الدراسة و املمارسة القضائية يظهر يل أنه جيب تعديل قانون احلالة املدنية و جعله  -

     شرعية  الحقا لقانون األسرة و مطابقا له خاصة يف جمال تسجيل املواليد الناشئني عن عالقات غري
 .و اللقطاء 

املؤرخ  40 - 61رقم لقانون اأما يف اجملال اجلزائي فإن البصمة الوراثية و بعد أن أصدر املشرع اجلزائري  -
و املتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية و التعرف على  66/41/0461يف 

ذا اجملال كدليل إثبات مادي علمي أحاطها األشخاص يكون قد قطع الشك باليقني و عول عليها يف ه
 .بسياج منيع من الضمانات املعمول هبا يف التشريعات الدولية و املقارنة 

حيث أن القانون املنوه عنه أعاله علق املشرع تطبيق بعض أحكامه على صدور التنظيم لذلك يتعني  -
 .علقة عليه بدون تطبيق اإلسراع إلصدار هذا التنظيم حىت ال تبقى أحكام هذا القانون امل

صدور هذا القانون يشكل بداية عهد جديد لذلك يتعني فتح حوار شامل و دائم بني املتخصصني يف  -
،و بدخول هذا القانون جمال البيولوجيا و رجال القانون و الشرع خللق قواعد عمل مالئمة و مشرتكة 

بصمة الوراثية أمرا ضروريا ليتمكنوا من حيز التطبيق بات ضروريا العمل على تكوين القضاة يف جمال ال
 أداء مهامهم اليومية بندية مع خرباء البيولوجيا 

و ختام القول أن حيوز هذا البحث املثوبة و القبول عنداهلل و اإلستحسان لدى القارئ و إن كنت أعلم من 
نفسي النقص و اخلطأ فذلك من مسات اخللق و يكفيين أنين أخلصت النية هلل وحده و استنفذت ما بوسعي من 

اكتسبت ربنا ال تواخذنا إن  ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها لها ما كسبت و عليها ما﴿جهد ووقت ومال 
       تحملنا ما ال طاقة لنا بهنسينا أو أخطأنا و ال تحمل علينا إسرا كما حملتهه على الذين من قبلنا و ال 

 ﴾ و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكفرين
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الرياض لكادةية نايا العربية للعدالة ) إبراليم صادق اجند  ، الط  ال رعم   التح ي ات اجنائية / د .31
 . 2000طبعة ( اىلمنية

، دراسة م ارنة  اإلسالمماجنائم    الا ه  اإلثباتمضاء منجد مصطاى ، دور البصمة اجينية   /د .40
 2009طبعة مينية الرياض رامعة نايا العربية للعلوم اىل

صادق اجند  و از دم حسيين حسن احلسيين ، تطبي ات ت نية البصمة الوراثية  إبراليمد .ل .41
(D.N.A  ) التح يق و الط  ال رعم ، لكادةية نايا العربية للعلوم اىلمنية ،الطبعة اىلو  ، الرياض  

2002 . 
و اىلحكام  ف ازعطيات العلمية حامت لمف حممد عبادة ، العالج اجيين و الاحوص الوراثية ب/ د .42

 .دار الاكر اجامعم  2010ال رعية ن دراسة ف هية م ارنة ، طبعة 

انس حسن حممد نارم ، البصمة الوراثية و مد  م روعيتها   إثبات و نام النس  ، دار اجامعة .ل .43
   2010اجديدة للن ر طبعة 

مركز الدراسات . اهلندسة الوراثية اىلسالي  والتطبي ات    ال اجرةة . ورد  عبد الاتا  سواحة / د .44
  2006والبحوث جبامعة نايا العربية للعلوم اىلمنية الرياض 

اهليئة ازصرية . ازسؤولية اجنائية للهندسة الوراثية   اجنس الب ر  دراسة م ارنة .لمحد حسام طه متام/د .45
  2006امة للكتاب الع

مصر دار . دار الكت  ال انونية . سه ركول مصطاى ة البصمة الوراثية وحجيتها   إثبات النس  / د .46
  2010مصر طبعة .  ةتات للن ر والرب يات 

ديوان . الزواج والطالق اجتا  االكت افات احلديثة للعلوم الطبية والبيولورية . ت وار رياليل / د .49
 .  2001اجزائر طبعة . ة الساحة ازركزية بن عكنون ازطبوعات اجامعي

دار . وال انون الوضعم  اإلسالممالتل يح االصطناعم دراسة م ارنة بف الا ه .  بيدة إقروفة / ة .د .48
 .2010طبعة . اهلد  عف مليلة اجزائر 

دراسة ف هية قانونية دار اىلمة .اإلكت افات الطبية و البيولورية و لثرلا على النس  . بيدة إقروفة/ ة .د .41
 2012طبعة طبعة .للطباعة و الن ر و التو يع 

دار الاكر اجامعم طبعة .  لا هاءالتل يح الصناعم بف لقوال اىلطباء و راء ا. لمحد حممد لطام لمحد / د .50
2006  
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الوراثية ومد  م روعية استخدامها   النس  واجناية بدون سنة  البصمة. عمر بن حممد السبية /د .51
 .للن ر وال دار الن ر

ال ضائم ازدط دراسة  اإلثباتلوان عبد اهلل الايضم اىلحكام ال رعية وال انونية للبصمة الوراثية   / د .52
 . 7747دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  -الكتاب اىلول  –م ارنة 

ال ضائم ازدط دراسة  اإلثباتلوان عبد اهلل الايضم اىلحكام ال رعية وال انونية للبصمة الوراثية   / د .53
 . 7747دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  -الكتاب الثاط  –م ارنة 

رنة   اإلثبات ال ضائم دراسة اليلية م ا–ازاهوم و از روعية  البصمة الوراثية-لوان عبد اهلل الايضم/ د .54
 . 2019دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر  - ازدط 

 -دراسة م ارنة- احلجية ال رعية و ال انونية للبصمة الوراثية   نام النس   –لوان عبد اهلل الايضم / د .55
  2019دار الكت  ال انونية ودار ةتات للن ر سنة الن ر 

دار  -دراسة م ارنة  –ازادية   اإلثبات اجنائم  اآلثاردور البصمات و  -اهلام صاحل بن خلياة . ل .56
 .2014و التو يع اىلردن  الث افة للن ر 

دار اجامعة اجديدة للن ر -البصمات ولثرلا   اإلثبات اجنائم  -طارق إبراليم الدسوقم عطية /د .59
 . 2016طبعة 

 .2002ة دار النهضة العربية -ة لدلة اإلثبات اجنائم و التكنولورية احلديثة-الص ريمجية عبد الباقم / د .58
دار ةتات  اإلمارات –دار الكت  ال انونية مصر  -اىلدلة اجنائية ازادية  -حممد محاد مرلج اهلييت / د .51

 . 2014طبعة  اإلمارات –للن ر  و الرب يات مصر 
و ال انون الوضعم  اإلسالممالضواب  ال رعية و ال انونية لألدلة اجنائية   الا ه  -كمال حممد عواد/د .60

 . 2011 اىلو دار الاكر اجامعم اإلسكندرية مصر الطبعة  -

 :المراجع العامة :ب 

مركز  –سلسلة الكت  العلمية الث افية  –البصمة الوراثية  -د  عبد العزيز ابن عبد الرمحان الصاحل .ل .61
 . 2009كلية العلوم رامعة ازلك سعود طبعة حبوث  

لمحد / ترمجة د -ال ارة الوراثية لإلنسان حبث العلم و ال انون وحم ق اهلوية اىلخرية -لريك اىلندر / د .62
 .   1119سلسلة كب عامل ازعرفة  الكويب  –مستجري 

 الطبعة اىلو  الناةر دار النهضة العربية  -سيكولورية ال خصية -سيد حممد ينيم/ د .63
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دار النهضة   1116 – 1115نظرية احلق ، طبعة  -ازدخة لدراسة ال انون  -ياسر لمحد كامة / د .64
 العربية 

     ،  1185ازؤسسة الوطنية للكتاب اجزائر  -الوريز   نظرية احلق بوره عام  -حممد حسنف / د .65
 .  19ص 

 . 1189دار النهضة العربية  -النظرية العامة للا ه اإلسالمم  -يوسا قاسم / د .66
  1184اىلحوال ال خصية   ال ريعة اإلسالمية طبعة لو   -مد حمم الدين عبد احلميد حم   .69
 .  1181الزواج والطالق   قانون اىلسرة اجزائر  طبعة  -عبد العزيز سعد / د .68
دار لحياء  -ية العامة لاللتزام   ال انون ازدط ازصر  ازورز   النظر  -عبد الر اق لمحد السنهور  .61

 الرتاث بدون سنة للطبع 
ال ركة الوطنية للن ر  -المم لدلة اإلثبات   ال انون ازدط اجزائر  والا ه اإلس -بكوش حيم / د .90

  1181والتو يع 

الكويب دار  1  معاصرة طفتاو  - 1185الدار البيضاء ازعرفة  -يوسا ال رضاو  احلالل و احلرام  .91
 .2003ال لم  

ن ديوا.اجزء اىلول دون طبعة  -ة اإلثبات   ازواد اجنائية   ال انون الوضعم اجزائم-حممد مروان / د .92
 1111ازطبوعات اجامعة سنة 

ة اإلثبات   ازواد اجزائية   ضوء الا ه واإلرتهاد -ال ح  عبد ال ادر و نبية ص ر العريب/د .93
 2006 دار اهلد  عف مليلة ال انوطموسوعة الاكر  -ال ضائم

 2014حممد نصر حممد ة لدلة اإلثبات   اىلنظمة از ارنة  مكتبة ال انون و االقتصاد الرياض ة طبعة /د .94
 41ص 

 .2014دار لومة طبعة  - 4اجنائم جة حماضرات   اإلثبات -مروك نصر الدين. د.ل .95
اجنائم دار لومة للطباعة  اإلثباتلدلة  7ج –اجنائم  اإلثباتحماضرات    -مروك نصر الدين / د .ة ل .96

  2014اجزائر طبعة  –و التو يع  و الن ر
ة دار اهلد  عف مليلة اجزائر ة -تال م مبدل اإلثبات احلر باالقتناع الذايت لل اضم اجزائم -يليس بو يد.ل  .99

  7747طبعة 
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ة دار الاكر العريب -اجنائية   ال انون ازصر  ة الطبعة الثالثة ع رة مبادئ اإلرراءات -رؤود عبيد/ د .98
1198. 

  2011جنيمم مجال ة إثبات اجرةة على ضوء االرتهاد  ال ضائم ة دار لومة طبعة /د .91
    2008دار البدر  -ةر  قانون اإلرراءات اجزائية  -فضية العيش /د .80
ديوان .اجزء اىلول الزواج و الطالق  -الوريز   ةر  قانون الةأسرة اجزائر   -بلحاج العريب /د .81

     7004ازطبوعات اجامعية الطبعة الثالثة  
مطبعة ازتوس  .الدار العربية للعلوم  -ع م الررال بف اإلسالم و الط  -  عبد اخلالق حسن يونس/د.ل .82

   .2002الطبعة اىلو  .بريوت لبنان .
–مستجدات طبية معاصرة من ازنظور الا هم  –إياد لمحد إبراليم / عبد احلم النجار و دمصبا  /د .83

 .7772مكتبة الرةد ناةرون ازملكة العربية السعودية الطبعة اىلو  
 .7774طبعة دار ال رب للن ر و التو يع  –مدخة إ  اهلندسة الوراثية  –عبد الولاب ةيباط /د .84

 :المراجع باللغة الفرنسية :ب 

85. Alain Buquet –Manuel de criminalistique moderne et de police 
scientifique .PUF  4 ème édition aout 2008  

86. Raphaël coquez et Franco Taroni- preuve par L’ADN la génétique 
au servie de la justice -presses polytechniques et universitaire remandre 
deuxième édition  

89. ANDRE TARBY – la bioéthique ce qu’elle est- ce que dit le droit 
- éditions du  puits fleuri 

88. Frederic Salat- Baraux – les lois de bioéthique 1998 collection          
   dalloz 

  البحوث و الدراسات: ا  رابع

 :ربية باللغة الع-أ
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حبث م دم  -التحلية البيولورم للجينات الب رية و حجيته   اإلثبات -مم حممد ازختار السال.د  .81
 05زؤمتر اهلندسة الوراثية بف ال ريعة و ال انون الذ  ع د بدولة اإلمارات العربية مبدينة العف   الارتة من 

 . 2002 ماي 09إلى 
حبث م دم للحصول  -االجتالات العلمية احلديثة   علوم البصمات  -رائد برلامم لبو بكر عزمم /د .10

 .  1113على دبلوم اىلمن العام من لكادةية ال رطة بال الرة 
حبث م دم زؤمتر اهلندسة الوراثية بف -البصمة الوراثية و لثرلا   اإلثبات -كوم ا ال اضم وليد الع .11

 .   2002 مايو 09و  05رات ازتحدة بف ال ريعة و ال انون ازنظم من طرد رامعة اإلما
 -البصمة الوراثية و حكم استخدامها    ال الط  ال رعم و النس   -ناصر عبد اهلل ازيمان / د .12

 .2003 جانفي 18حبث من ور    لة ال ريعة و ال انون العدد 
الطبعة . حبث من ور بازوسوعة ال انونية ازتخصصة اجمللد اىلول  -البصمة الوراثية  -فوا  صاحل /. د .13

 . سوريا. رامعة دم ق   47اىلو  ص 
استخدام البصمة الوراثية   اإلثبات اجنائم  لة  -حممد عباا محود  / عباا فاصة سعيد و د/ د .14

 .2001لسنة  14العدد (  44) الرافدين للح وق اجمللد 
الوفا ، مد  حجية البصمة الوراثية   اإلثبات اجنائم   ال انون الوضعم و الا ه  لبو الوفا حممد لبو/ د .15

اإلسالمم ، حبث قدم   مؤمتر اهلندسة الوراثية بف ال ريعة و ال انون الذ  ع د بكلية ال ريعة و ال انون 
 .م اجمللد الثاط 7777ما   77و  72باإلمارات العربية ازتحدة   الارتة ما بف 

حبث من ور ضمن  -دور اهلندسة الوراثية   تطوير قواعد اإلثبات اجنائم -عبد الرمحن خلام. د .16
 موعة من البحوث   مؤلاة ازوسوم بأحباث معاصرة   ال انون اجنائم از ارن ،نظرة حديثة للسياسة 

  2014اجنائية ،دار اهلد  عف مليلة اجزائر طبعة 
حبث من ور   كتاب  -ات الوراثية   اإلثبات دراسة قانونية م ارنة حجية البصم -فوار صاحل / د .19

 فاق معرفة متجددة طبعة –علماء مكرمون ، حممد عزيز ةكر  حبوث و م االت مهداة إليه دار الاكر 
2009. 

صرب  حممد خاطر ، ال انون و اجف الب ر  ،  لة الدراسات ال انونية ، العدد الثالث دار احلكمة / د .18
  2001داد  ب 

و ال ضاء السنة الثامنة سنة وريه خاطر، ن ة و  رع لعضاء اجسم الب ر ، اجمللة العربية للا ه / د .11
1111. 
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النس  بالبصمة الوراثية   ضوء قانون اىلسرة اجزائر   إلثباتاجوان  ال انونية –بلحاج العريب /د .100
 30ص  2012حبث من ور مبجلة اطكمة العليا العدد اىلول .اجديد 

م ال  التحلية البيولورم للجينات الب رية وحجيته   اإلثبات –حممد بن حيم حسن النجيمم/د .101
تصدر عن رامعة نايا العربية  2004سنة   39العدد .من ور باجمللة العربية للدراسات اىلمنية والتدري  

 .للعلوم اىلمنية 
حبث م دم خالل الدورة السادسة  -البصمة الوراثية من منظور الا ه اإلسالمم  -علم ال رة دايم .د .102

 . 47/7777/ 72إ  74  الارتة من ع ر باجملمع الا هم اإلسالمم مبكة ازكرمة 
حبث  -البصمة الوراثية و دورلا   اإلثبات اجنائم بف ال ريعة و ال انون  -فؤاد عبد ازنعم لمحد  /د .103

دار ازطبوعات  اجامعية  -"حبوث   السياسة ال رعية و ال ضايا ازعاصرة " ة ازوسوم من ور   مؤلا
 .2001طبعة  اإلسكندرية

ازبادئ اىلساسية اليت اكم اإلثبات   ازسائة اجنائية   قانون اإلرراءات اجنائية  -حممد مروان /د .104
 .2003حبث من ور    لة الدراسات ال انونية اليت تصدر عن من ورات احلليب العدد اىلول  -اجزائر 

حبث من ور مبوسوعة الاكر ال انوط العدد السادا سنة  -لدلة اإلثبات اجزائم -ة مسايلم فتيحة.ل .105
2004. 

 : الفرنسية باللغة -ب

106. Dr; Claude sureau- Test et empreinte génétiques  rapport présenté 
dans le cadre d’une  mission de recherche droit et justice  PUF1999    
. 

109. Loic Cadiet - la notion d'information génétique en droit français        

   
108. Peter Schneider "évolution de la base de donnes D’ADN Nationale 

allemande et de la situation européenne -article présente lors du 
colloque consacre au fichier  national paru dans un livre intitulé "les 
fichiers des empreints génétique en pratique judiciaire – sous la 
direction de Christian domtremmpuich – documentation française  
Paris 2006. 
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101. Christian  HASSEN FRATZ le fichier des empreintes génétiques 
en France article présenté lors du colloque consacré au fichier national 
automatise des empreintes génétiques p51 .      

110. Philippe Mallet.le fichier national automatisé des empreintes    
génétiques ,article présenté lors du colloque consacré au fichier 
national des empreintes génétiques p8 

111.  Françoise furke : le droit de l’enfant à connaitre ses origines 
Variations comparatistes : article présenté dans une journée d’étude 
organisé par le laboratoire d’étude de recherche appliquée au droit prive 
de l’université de Lille 2 le 05 et 06 /12/1996 

   الرســــــــــائـــــل :رابعا  

 :باللغة العربية -أ

مذكرة لنية ةهادة  -البصمات كدلية علمم وحجيتها   اإلثبات اجنائم  -حمافظم حماوظ/ ل .112
 .       2012 ـ 2011السنة اجامعية  74ازارستري   احل وق رامعة اجزائر 

 .م2000إثبات النس    ضوء ازعطيات العلمية ازعاصرة  -عائ ة سلطان ازر وقم / د .113
كلية   -ية و ال انونية للتدخة   عوامة الوراثة و التكاثر اىلحكام ال رع -حممود عبد الرحيم مهران /د .114

 .وال انون بال الرة   رسالة دكتوراة نوق ب بكلية ال ريعة -ال ريعة وال انون لسيوط مصر 
رسالة مارستري نوق ب  -اهلندسة الوراثية و احلماية اجنائية للجينيوم الب ر   - يبي  نور اهلد  / ل .115

الصاحة ازنت اة منها ازعلومة  2001 -  2008جبامعة اإلخوة منتور  ب سنطينة خالل ازوسم اجامعم  
 .يري مرقمة  

رسالة مارستري ، نوق ب   -دراسة م ارنة  -دور البصمة الوراثية   اإلثبات اجنائم  -ةعبان لند/ ل .116
 .   2001،  2008امعم جبامعة رياليل اليابس خالل ازوسم اج

حجية البصمة الوراثية   اإلثبات ، مذكرة م دمة لنية ةهادة ازارستري   العلوم  -توفيق سلطاط / ل .119
السنة  -رامعة احلاج خلضر باتنة  -ال انونية ختصص علوم رنائية  لمام كلية احل وق و العلوم السياسية 

 .  2011،  2010اجامعية 



267 
 

   ريستيحجية الط  ال رعم   اإلثبات اجزئم ، مذكرة لنية ةهادة ازار -ل سليمان عثمان ميلود  .118
بكلية احل وق جبامعة  2001 ـ 2008ال انون ختصص علوم رنائية نوق ب خالل ازوسم اجامعم 

 .سيد  بلعباا
معة بابة العراق ولم رسالة قدمب إ   لس كلية ال انون   را -نافع  تكليا  يد دفار العمار  .111

 .  2001رزء من متطلبات نية دررة ازاريسرت   ال انون العام 

رسالتنا   ازاريستري ازوسومة بالتل يح اإلصطناعم من منظور ال ريعة اإلسالمية و ال انون الوضعم  .120
 . 2009اليت نوق ب جبامعة اجياليل اليابس بسيد  بلعباا فيار  

دراسة م ارنة ، رسالة  -االنعكاسات ال انونية لإلجناب الصناعم -لبو حرةطارق عبد اهلل حممد / د .121
 . 2005دكتورا  م دمة إ  رامعة ازنصورة سنة 

رسالة ماريستسر نوق ب -البصمة الوراثية و مد  حجيتها   اإلثبات اجنائم  -فايزة حارم .ل .122
 . 2012-2011بكلية احل وق بن عكنون خالل ازوسم اجامعم  4جبامعة اجزائر 

دراسة م ارنة  -حجية البصمة الوراثية   قضايا النس  و ال ضايا اجنائية  -لاةم علم الاالحم /د .123
 .2010رسالة قدمب   إطار تكوين ال ضاة مجهورية اليمن سنة 

 :باللغة الفرنسية  -ب

124. ANDRY Coni- Empreinte génétique en droit de filiation – 
Mémoire en droit civile – Annie Universitaire 2004 -2005 
Université ROBERT Schumar Strasbourg France.                           
                                    

 المصادر التشريعية :خامسا

اإلعالن العازم للجينوم الب ر  وح وق اإلنسان الدورة التاسعة و الع رون للمؤمتر العام لليونيسكو  .125
 .1119ازعلن عنه بتاريخ نوفمرب 

ه ازوافق ل  1386صفر عام  18ازؤرخ    155 -66،اىلمر رقم  1116الدستور اجزائر  لسنة  .126
 ئية ازعدل و ازتمم ازتضمن قانون اإلرراءات اجزا 1166يونيو سنة  08
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  اإلرراءات  الوراثيةو ازتعلق باستعمال البصمة  11/06/2016: ازؤرخ    03-16ال انون رقم  .129
 .39العدد  22/06/2016: ال ضائية و التعرد على اىلةخاص ، الصادر باجريدة الرمسية بتاريخ 

ازتضمن قانون  4911يونيو  79ه ازوافق ل 4191صار عام  49ازؤرخ    66/156رقم  اىلمر .128
 .الع وبات ازعدل و ازتمم 

و ازتمم  ازعدل  7772فرباير  77ه ازوافق ل 4171حمرم عام  49ازؤرخ    77  72اىلمر رقم  .121
 ازتضمن ل انون اىلسرة  4991يونيو  79ازوافق ل  4171رمضان  79ازؤرخ    44 91لل انون رقم 

ازتعلق  4977فرباير  49ه ازوافق ل 4199ذ  احلجة عام  41ازؤرخ    77 77اىلمر رقم  .130
 باحلالة ازدنية 

ازتضمن ال انون  4972سبتمرب  71ه ازوافق ل  4192رمضان  77ازؤرخ    29  72اىلمر رقم  .131
ازؤرخ    47 72ازعدل و ازتمم لل انون رقم  4972/ 79/ 17ازؤرخة    79ع .ر.ازدط ج

  71/71/7772ازؤرخة    11ع .ر.ج 77/71/7772

 : القرارات القضائية :سادسا 

العدد  4994اجمللة ال ضائية لسنة  41/77/4997مؤرخ    71 111رقم  ايقرار اطكمة العل .132
 72الثالث ص 

 .                                                                                                                7779-74-71ال رار الصادر عن يرفة اجنح و ازخالاات باطكمة العليا او الصادرين بتاريخ    .133
العدد  7771لة ال ضائية لسنة اجمل. 72/47/7777بتاريخ   791777قرار اطكمة العليا رقم  .134

    799اىلول ص 
االرتهاد ال ضائم عدد خاص سنة  777117ملا  42/47/4999: قرار اطكمة العليا ازؤرخ   .135

7774      
  . 7779-71- 71ال رار الصادر عن يرفة اجنح و ازخالاات باطكمة العليا او الصادرين بتاريخ  .136
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 فهرس الموضوعات

 ة ــــــفحـــــالص وعــــــوضـــــــالم
 01 املقدمة 

 04 منهج الدراسة 
 11 البصمة الوراثية بين النظرية و التطبيق :الباب األول 

 12 الجـــانـــب النـــظـــري للبـــصــمــة الـــوراثيـــة :الفصل األول  
 13 تعريف البصمة الوراثية : املبحث األول
 13 تأصيل مصطلح البصمة  الوراثية  : املــطلـــب األول
 11 املعىن اللغوي للبصمة الوراثية                     : املطلب الثاين

 20 . املعىن العلمي للبصمة الوراثية :  املطلب الثالث 
 23 . املعىن القانوين للبصمة الوراثية:    املطلب الرابع   

 24 مراحل اكتشاف البصمة الوراثية  :  املطلب اخلامس 
 32 متييز البصمة الوراثية عن املصطلحات األخرى: املبحث الثاين
 32 الوراثية عن القيافةمتييز البصمة : املطلب األول
 34 مقارنة بني البصمة الوراثية والقيافة: املطلب الثاين

 33 متييز البصمة الوراثية عن البصمات الظاهرة األخرى: املطلب الثالث
 33 أنواع البصمات اجلسدية: الفرع األول
 43 .األخرىأوجه االختالف بني البصمة الوراثية و البصمات اجلسدية : الفرع الثاين 

 43 الطبيعة الذاتية للبصمة الوراثية: املبحث الثالث 

 43 .تعريف األشخاص و األشياء: املطلب األول
 43 تعريف األشخاص: الفرع األول
  41 .تعريف األشياء: الفرع الثاين 

 31 البصمة الوراثية و طائفة األشخاص و األشياء يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثاين
 32 اعتبار أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشخاص: الفرع األول 
 33 اعتبار أجزاء جسم اإلنسان من طائفة األشياء: الفرع الثاين

 35 البصمة الوراثية و طائفة األشياء و األشخاص يف القانون الوضعي: املطلب الثالث 
 35 نظرية منح البصمة الوراثية صفة األشياء: الفرع األول 
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 31 نظرية منح البصمة الوراثية وصف األشخاص: االجتاه الثاين: الفرع الثاين
 35 نظرية األشياء ذات الطبيعة اخلاصة: االجتاه الثالث   :الفرع الثالث 
 51 ةتأطير البصمة الوراثي:  الفصل الثاني

:التأطري العلمي للبصمة الوراثية : املبحث األول   51 
 52 استخالص البصمة الوراثيةمصادر : املطلب األول 
 53 : طرق الكشف عن البصمة الوراثية : املطلب الثاين 

 53 دراسة حتليل األطوال املختلفة لألجزاء احملددة:    الفرع األول
 55 (.PCR)طريقة التفاعل النووي املتسلسل : الفرع الثاين 

 11 طريقة حتليل األجزاء أو التتابعات القصرية: الفرع الثالث 
 13 .امليتوكوندريا   DNAطريقة حتليل جزئي : الفرع الرابع 

 14 جماالت استخدام البصمة الوراثية : املطلب الثالث 
 14 (العالج اجليين ) استخدام البصمة الوراثية يف العالج : الفرع األول 
 11 استخدام البصمة الوراثية يف إثبات النسب و اجلنسية: الفرع الثاين 

 55 استخدام البصمة الوراثية يف اجملال اجلنائي: الفرع الثالث 
 105 للبصمة الوراثية التشريعيالتأطري : املبحث الثاين
 105 :املعاجلة التشريعية للبصمة الوراثية يف التشريعات املقارنة يف اجملال اجلنائي: املطلب األول

موقف املشرع اجلزائري من املعاجلات التشريعية  للبصمة الوراثية يف اجملال : املطلب الثاين 
 : اجلنائي

111 

.املعاجلة التشريعية للبصمة الوراثية يف اجملال املدين يف التشريعات املقارنة: لثاملطلب الثا  123 

 130 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات: الباب الثاني  
 131 منزلة البصمة الوراثية بين أدلة إثبات النسب: الفصل األول 
 131 تعريف النسب: املطلب األول

تعريف النسب لغة : الفرع األول  131 
تعريف النسب اصطالحا: الفرع الثاين  132 

 132 تعريف النسب يف القانون:  الفرع الثالث
عناية اإلسالم بالنسب : ملطلب الثاينا  133 

 133 أمهية النسب يف الشريعة اإلسالمية: الفرع األول
 134 رؤية التشريع اإلسالمي يف النسب بينها من حيث الوجود والعدم: الفرع الثاين
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 135 طرق إثبات النسب ونفيه    :  املبحث الثاين
 135 الطرق املنشئة للنسب: املطلب األول

 131 وشروط إثبات النسب به( الفراش ) الزواج الصحيح : الفرع األول
إثبات النسب بنكاح الشبهة : الفرع الثاين   130 

 133 الطرق الكاشفة عن النسب: املطلب الثاين 
 133 البينة:  الفرع األول 

راإلقرا:   ثاينالفرع ال  133 
القيافة والقرعة : الفرع الثالث  131 

 153 الطريق الشرعي لنفي النسب: املطلب الثالث
 153 تعريف اللعان ودليل مشروعيته: الفرع األول
 155 شروط اللعان وطبيعته الشرعية: الفرع الثاين

 152 البصمة الوراثية وطرق إثبات النسب ونفيه : املبحث الثالث
 152 البصمة الوراثية وطرق إثبات النسب : املطلب األول
موقف البصمة الوراثية من الفراش: الفرع األول   153 
 155 موقف البصمة الوراثية من الشهادة: الفرع الثاين

موقف البصمة الوراثية من اإلقرار: الفرع الثالث   110 
 113 موقف البصمة الوراثية من القيافة والقرعة: الفرع الرابع

 113 بمرتبة البصمة الوراثية بني طرق إثبات النس: املطلب الثاين
 113 بتقدمي األدلة الشرعية التقليديةمذهب القائلني : الفرع األول
 115 مذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على أدلة إثبات النسب التقليدية: الفرع الثاين

 115 الرأي املختار: الفرع الثالث
نالبصمة الوراثية واللعا: املطلب الثالث  111 

 115 اللعانمذهب القائلني بتقدمي البصمة الوراثية على : الفرع األول
 151 مذهب القائلني بتقدمي اللعان على البصمة الوراثية: الفرع الثاين 
 153 الرتجيح: الفرع الثالث

 153 مكانة البصمة الوراثية بين أدلة اإلثبات الجزائية: الفصل الثاني 
 153 ماهية اإلثبات اجلنائي: املبحث األول 
 155 مفهوم اإلثبات اجلزائي: املطلب األول 
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 155 تعريف اإلثبات اجلزائي:الفرع األول 
 155 أمهية اإلثبات اجلزائي: الفرع الثاين 

 151 اهلدف من اإلثبات اجلزائي: الفرع الثالث 
 200 النظم األساسية لإلثبات اجلزائي: املطلب الثاين 
 200 نظام األدلة القانونية: الفرع األول 
 201 (نظام اإلثبات احلر)اإلقناعية نظام األدلة : الفرع الثاين

 203 نظام اإلثبات املختلط :الفرع الثالث
 203 نظام األدلة العلمية: الفرع الرابع 

 203 موقف املشرع اجلزائري: الفرع اخلامس 
 205 القواعد العامة لإلثبات اجلزائي: املطلب الثالث 

 205 حرية القاضي يف تكوين قناعته: الفرع األول 
 201 وجوب االستناد إىل أدلة صحيحة :  الفرع الثاين 

 212 عبء اإلثبات يف املواد اجلزائية: الفرع الثالث 
ماهية األدلة اجلنائية و متييزها عن بعض املصطلحات املشاهبة هلا   : املبحث الثاين

 و أنواعها   اتقسيماهت
215 

 215  ماهية األدلة اجلنائية : املطلب األول
 215 تعريف الدليل لغة : األول الفرع

 215 تعريف الدليل شرعا  : الفرع الثاين
 215 تعريف الدليل قانونا  : الفرع الثالث

 211 متييز األدلة اجلنائية عن بعض املصطلحات املشاهبة هلا: املطلب الثاين 
 215 التمييز بني الدليل اجلنائي و اإلثبات: الفرع األول 
 220 متييز الدليل اجلنائي عن وسائل االستدالل : الفرع الثاين

 223 التمييز بني الدليل اجلنائي و وسيلة الوصول إليه  : الفرع الثالث
 224 اجلنائية األدلةتقسيمات   :املطلب الثالث

 224 الدليل من حيث مصدره:  الفرع األول
 225  الدليل من حيث اجلهة اليت يقدم إليها : الفرع الثاين

 225 الدليل من حيث عالقته بالواقعة املراد إثباهتا: الفرع الثالث
 221  الدليل من حيث األثر املرتتب عليه : الفرع الرابع
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 225  أنواع األدلة اجلنائية : املطلب الرابع
 225   االعرتاف : الفرع األول
 233 الشهادة: الفرع الثاين

 231 نظم اإلثبات و أدلتهالبصمة الوراثية بني : املبحث الثالث
 235 اإلثباتتأثري البصمة الوراثية على قواعد : املطلب األول

 235 تأثري البصمة الوراثية على مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي اجلزائي: الفرع األول
 243 خضوع البصمة الوراثية ملبدأ مشروعية الدليل: الفرع الثاين

 241 اإلثباتتأثري البصمة الوراثية على مبدأ عبء : الفرع الثالث

 230 اإلثبات أدلةتأثري البصمة الوراثية على : املطلب الثاين
 230 تأثري البصمة الوراثية على االعرتاف:الفرع األول
 233 تأثري البصمة الوراثية على الشهادة: الفرع الثاين

 233 اخلامتة 
 235 املراجع

 255 الفهرس 
 


