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الملخص

مباركا  طيبا  كثيرا  حمد  العالمين  رب  هلل  الحمد 

والصاة  واألرض،  السماوات  مــلء  هلل  الحمد  فيه، 

والسام على رسول اهلل مبعوث الرحمة للعالمين.

الزمن  هــذا  في  المعاصرة  الطبية  األدلــة  تعددت 

وفقا للتطور الطبي والتكنولوجي، والتي يعتمد عليها 

قضايا  خصوصا  الشخصية،  األحـــوال  فــي  القضاء 

الزواج والطاق.

ــة  األدل ــذه  ه بعض  لــدراســة  البحث  ــذا  ه يــأتــي  و

اإلسامية  الشرعية  منظور  وفــق  المعاصرة،  الطبية 

وسلطة القضاء المنوطة بالمصلحة.

وقد قسمنا البحث إلى مبحثين: األول: التكييف 

أربعة مطالب  وفيه  المعاصرة،  الطبية  الفقهي لألدلة 

وهم: المطلب األول: تعريف األدلة الطبية المعاصرة 

المعاصرة،  الطبيعة  األدلة  أنواع  الثاني:  أما  وأنواعها، 

المعاصرة،  الطبية  باألدلة  العمل  مشروعية  والثالث: 

أما الرابع: حكم العمل باألدلة الطبية.

والمبحث الثاني: وفيه تطبيقات العمل القضائي، 

زراعــة  منها:  المسائل  بعض  على  اشتمل  حيث 

األعضاء التناسلية، ختان اإلناث، مرض التاسيميا، 

وفي الخاتمة رصدنا أهم ما توصلت إليه الدراسة من 

التناسلية  األعضاء  زراعــة  جــواز  عدم  ومنها:  نتائج، 

األعــضــاء  ــة  زراعـ ــواز  وجـ الــوراثــيــة،  للصفات  الناقلة 

التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية.

المختصة  للجهات  الــتــوصــيــات  بعض  وتــركــنــا 

بنشر  تهتم  تثقيفية  مؤسسات  إنــشــاء  أهمها:  ومــن 

الوعي وتقدم النصح واإلرشاد للمقبلين على الزواج، 

وتثقيفهم من حيث المسؤولية والحقوق والواجبات 

الكافية  المعلومات  وتقديم  الزوجين،  بين  المتبادلة 

الزوجين  حياة  على  تؤثر  التي  األمــراض  مخاطر  عن 

والخداع  الغش  تأثير  ومــدى  عاقتهما،  ية  واستمرار

إنشاء أساساتها  في بقاء العاقة، وأهمية بناء األسرة و

على الصدق واألمانة.

أوًال: المقدمة

كواِن،  ِن األ الحمُد هلِل رّبِ العالميَن، الحمُد هلِل ُمكّوِ

بوبّيته  ُر على  فجعله  الُقرءان،  ُمنّزِل  اإلنسان،  خالِق 

وتبيانًا،  ُبرهانًا، وبين عباِده ميزانًا، ولكّل شيٍء هاديًا 

مراِتِع  من  األمــم،  به  فأنقذ  بالقلم،  ِم 
ّ
المعل هلل  الحمُد 

على  والــّســاُم  والــّصــاُة  الِقمم،  مفاخرِ  إلــى  ــم، 
َ
ــل

ُ
الــّظ

الُبلغاَء  بفصاحِته  فعا  والقضاء،  بالُحكِم  رِسَل 
ُ
أ َمْن 

عراء، فأسلَم الّناُس هلِل ديَنهم، ومألوا من ِهدايِته 
ُ

والّش

ِذكُرهم  غَبَر  فما  ارَتوْوا،  بيَنهم حّتى  وَتساَقوه  َمعيَنهم، 

، وَمن رِغَب  بعدما َقَضْوا، فَمن احَتَكم بُحكِم اهلل ُذِكر

. يِعه ُبِتر عن تشر

وبعد..فإن القضاَء يُشّكُل الَوتيَرَة الحّساسَة لكياِن 

الّدولِة اإلساميِة، فهو الذي يزهو ويرقى بنفِسه َمنزِلَة 

با  لَجسٍد  معنًى  وال  الَجسِد،  في  نفِخها  بعَد  ــّروِح  ال

معنى  وال  إساٍم،  دوَن  لدولٍة  معنًى  فا  وكذلك  ُروٍح، 

يركُن  ــذي 
ّ
ال القضاَء   

َ
إّن و عــاِدٍل،  قضاٍء  دوَن  إلســاٍم 

يَعِة اإلسامّيِة - التي ِمن أهّم مباِدئها  ُصلُبه إلى الّشر

وتحقيِق  العباِد  َمصاِلِح  ــُب 
ْ
َجــل َمْقِصد  وَقــواعــِدهــا 

يعّكُر  و سليَقتهم  ُيفِسُد  ما  وَدرُء  ورغباِتهم  أهداِفهم 
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هذا  تحقيِق  إلى  َيسعى  ما  أجل  ُهو 
َ
ل  - ِفطرِتهم  صْفَو 

المقصِد فما هو إال كالُمحّرِك األساسّيِ لعَجلِة الّدولِة 

َمّر  على  ُمشّرفٌة  يخّيٌة  تار لمَحٌة  فللقضاِء  اإلسامّيِة، 

الّنبي  عصرِ  في  بدايًة  اإلسامّيِة،  والُعصوِر  األزمـــاِن 

م وكيَف كاَن ُيشّكُل ِمحوَر العدالِة 
ّ
ى اهلُل عليِه وسل

ّ
صل

الخلفاِء  بعصرِ  ــرورًا  ُمـ بالمسلمين،  والُيسرِ  والــّرفــِق 

والّصحابة  وعلٍي،  وعثماَن  وعمَر  بكرٍ  أبي  الّراشديَن 

كان  وكيَف  الحالّي،  عصرِنا  في  وأخــيــرًا  والّتابعيَن 

االجتماعّية  الحياِة  مجاالِت  جميَع  يشَمُل  القضاُء 

والُمجتمعّية  واالقتصادّية  والّسياسّية  واألخــاقــّيــة 

باألحواِل  الَوطيدُة  ارتباطاُته  تكوُن  وكيَف  والّطبية، 

المرتبطِة  والُعقوِد  وفْسٍخ  زواٍج وطاٍق  ِمن  الّشخصّيِة 

العاقاِت  هــذه  ينّظم  وكيف  كــاّفــًة،  ــرِة  األسـ بــأحــواِل 

الّشريعِة  مقاصَد  فيها  يرعى  إسامّيٍة  منظوَمٍة  ِوفــَق 

منِع  إلــى  يسعى  وكيف  العباِد،  ومصالِح  اإلساميِة 

باّتباع  اإلنسانّيِة  العاقاِت  ِتلُكم  بيَن  والفساِد  لِم 
ُ

الّظ

ومنها  ِضمنًا،  أو  صراحًة  الــّشــرُع  عليها  نــّصَ  قواعَد 

ُحدوِث  على  ِة 
ّ
الّدال العاماِت  إحدى  وهي  الَقرائُن 

يتبعها  حديثٌة  ّيــٌة  عــصــر ودالئـــُل  ــه،  َعــدِم أو  الــّشــيء 

منها  أهِلها،  إلى  ورّدهــا  الُحقوِق  إثبات  في  القاضي 

إثبات  في  ُتستخَدُم  التي  الُمعاصرُة  الّطبيُة  ـــُة 
ّ
األِدل

العيِب  إثبات  وكيفّية  ونفِيها،  الُبنّوة  واّدعــاِء  الّنسِب 

الُمجيرِ لحّق الخيار للّزوجين في إبراِم َعقِد الّزواِج أو 

َعدِمه أو الفسِخ بعد َعقِد الّزواِج أو بعد البناِء، ومدى 

القاضي  سلطة  ومدى  الّدعوى  إثبات  في  ُحجّيـِتها 

ه 
ُّ
كل العقود.هذا  إبـــرام  على  األدلـــة  هــذه  إلزامية  فــي 

ستبينه الباِحثة واهلُل ولّيُ الّتوفيق.

: مشكلة البحث
ً
ثانيا

ُة الّطبيُة في قانوِن األحواِل الّشخصّيِة 
ّ
 األِدل

ُ
هْل ُتعّد

ِمن  بها   
ُ

ُيعَتّد وهــْل  واالحتكاِم؟  الُحكِم  مصاِدِر  ِمن 

تلَك  في  األثــُر  لها  وهــْل  اإلساميِة؟  الّشريعِة  منظوِر 

القضاء  حكم  وهل  ة؟  والَقانونّيَ رعيِة 
َ

الّش اإلجــراءات 

باألدلة الطبية ملزم لطرفي العقد أم ال؟

: أهمية البحث
ً
ثالثا

دراسٍة  وجوِد  عدِم  في  البحِث  هذا  أهّميُة  تْكمُن 

اْستقاِله  وعـــدِم  الــمــوضــوِع،  هــذا  فــي  كاملٍة  شاملٍة 

شتاِت  تجميَع  ــأردُت  فـ ــٍد،  واحـ عــنــواٍن  أو  بُمسّمًى 

ُع  يتفّرَ واحــٍد  أصــٍل  في  يِلها  ّصُ
َ
وتأ وُفتاِتها  المواضيِع 

إلى فروٍع ِعّدٍة، تستقيُم بشمولّيِة الّدراسِة، وِمن الفوائِد 

كيفّيُة  هي  البحِث  هذا  ِمْن  سُتضاُف  التي  العلمّيِة 

قانوِن  مجاالِت  في  ّيِة  العصر الّطبيِة  ِة 
ّ
األدل استخداِم 

الذي  العصرِ  هذا  في  وتأثيُرها  الّشخصّيِة،  األحــواِل 

وُرقعُة  والّنسياِن  والجريمِة  الخطِأ  ُرقعُة  فيه  اّتسَعْت 

العاقاِت الُمتشابكِة بيَن اإلنسان واإلنسان.

: أهداف البحث
ً
رابعا

يهدف البحث إلى بيان األمور اآلتية:

األحــوال  بقانون  المتعلقة  الطبية  ــة  األدل ١-بــيــان 

الشخصية. 

٢-أثر تلك األدلة على قانون األحوال الشخصية. 

3-عمل القضاء باألدلة الطبية في قضايا الزواج.

٤-مدى سلطة القاضي في إلزامية هذه األدلة في 

إبرام العقود أو إنهائها.

: منهجية البحث
ً
خامسا

لقد اتبعت في بحثي منهجا علميا أوضحه على 
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النحو التالي:

باألدلة  واالستشهاد  القرآنية،  النصوص  توثيق   -١

النبوية المرتبطة بالموضوع وتخريجها.

إلى  وعزوها  المسائل  في  العلماء  ــوال  أق ذكــر   -٢

كتبها األصلية.

3- توثيق المصادر في نهاية البحث، وتوثيق كافة 

العبارات والمعلومات المقتبسة على حسب قالب 

المجلة.

البحث  نتائج  على  وتشمل  الموضوع  خاتمة   -٤

والتوصيات.

الطبية  لــأدلــة  الفقهي  التكييف  األول:  المطلب 

المعاصرة

أوًال: تعريف األدلة الطبية المعاصرة وأنواعها

جاء اإلسام الحنيف لحماية المجتمع المسلم، 

المسلم  ليهنأ  الحياة  يــات  ضــرور حفظ  على  ــام  وق

المسلم  بالمجتمع  ــو  ويــرن ومــطــمــئــنــًا،  آمــنــًة  حــيــاًة 

ذلك  يكون  وال  بعضا،  بعضه  يشد  الواحد  كالجسد 

ِتلُكم  ــت  ــرع وُش الــخــمــس،  ــات  ي الــضــرور بحفظ  إال 

لبنة  هي  والتي  العباد،  مقاصد  لحفظ  يات  الضرور

الحفاظ  صور  ومن  وكمالها،  الحياة  استقامة  أساس 

الحفاظ  الــشــارع  سنها  التي  الشريعة  مقاصد  على 

على النفس، والروح من الهاك والتعذيب واإلهمال، 

بالنفس  االهتمام  بها  والعناية  حفظها  وسائل  ومــن 

ي،  ي والتطبيب، فأقر اإلسام التداو والجسد بالتداو

يخدم  وكل عمل طبي ال يتعارض وأحكام الشريعة و

األدلة  الطبية  األعمال  صور  ومن  العامة،  المصلحة 

الشرعية  كم  المحا في  المستعملة  المعاصرة  الطبية 

أردت  المقام  هذا  وفي  الشخصية.   األحــوال  وقانون 

تعريف األدلة الطبية المعاصرة وسأبدأ بتعريف األدلة 

ثم الطبية ثم المعاصرة، وذلك على النحو التالي:

مفهوم األدلة الطبية المعاصرة

- األدلة في اللغة:

دلل، دله، أي أدله عليه، وهو الدال على الشيء، 

علم  هو  والداللة  داللــة،  يدله  العنوان  على  دله  يقال 

الذي  الشخص  هو  والدليل  ورسوخه،  باألمر  الدليل 

يدلك ويرشدك لمرادك)١(.

- األدلة في الصطالح:

عرفه كثير من علماء األصول والفقه »هو ما يمكن 

التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري)٢(.

- الطبية في اللغة:

والطب  وأطباء،  أدلــة  والجمع  طبا،  طبه،  طبب، 

عاج النفس والجسم، والطبيب هو الرفيق والحاذق 

حاذق  أي  بعمله  طب  فــان  يقال  بالشيء،  الماهر 

ي المرضى)3(. وماهر بعمله، والطبيب هو الذي يداو

)١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري ]١6٩8/٤[؛ 
المحكم والمحيط األعظم، المرسي ]٢٧١/٩[

في  العدة  ]١06/١[؛  ي  الــراز األصــول،  علم  في  المحصول   )٢(
الجامع،  األصل  ]١3١/١[؛  يعلي  أبو  لقاضي  الفقه،  أصول 
الجوامع،  جمع  شرح  الجامع  الغيث  ]٢١/١[؛  السيناوني، 

ولي الدين ]60[
األزدي  اللغة،  جمهرة  ]٤0٧/٧[؛  الــفــراهــيــدي  العين،   )3(
لسان  ]١3٤/٩[؛  الحسن  أبو  المحيط،  المحكم  ]٧3/١[؛ 

العرب، أبو الفضل ]١/553[
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- الطبية في الصطالح:

للتعريف االصطاحي للطب عدة تعريفات وهي 

يتعرف  »علم   : هو فالطب  اللغوي  المعنى  من  قريبة 

منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن 

يسترها زائلة«)١(. الصحة ليحفظ الصحة الحاصلة و

يوافق األصحاء،  بما  الصحة  بأنه: »حفظ  يعرف  و

ودفع المرض بما يضاده«)٢(.

بها  يــعــرف  بقوانين  »العلم  بــأنــه:  يــعــرف  وكــذلــك 

ية«)3(. حاالت الصحة والمرض وتأثير األدو

- المعاصرة في اللغة:

المعاصرة من العصر والعصر بمعنى  كلمة  أصل 

األشخاص مثل  إلى  ينسب  والعصر  الوقت  أو  الزمن 

أو  عــفــان،  بــن  عثمان  وعــصــر   ،� ــرســول  ال عصر 

كعصر األمويين وعصر العباسيين  ينسب إلى الدول 

والمتوسط  القديم  كالعصر  يــخ  الــتــار إلــى  ينسب  و

والحديث)٤(.

- المعاصرة في الصطالح:

عصرنا  في  وجدت  التي  والقضايا  المسائل  »هي 

والقرن  الهجري  عشر  الرابع  القرن  في  أي   ، الحاضر

والقرن  العشرين  القرن  أي  الهجري،  عشر  الخامس 

الواحد والعشرين، وتحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، 

ومسألة  والــنــوازل،  بالمستجدات  تسمى  التي  وهــي 

في  معاصرًا  كــان  فما  نسبية  مسألة  هــي  المعاصرة 

)١(القانون في الطب، ابن سينا ]١/١3[ 
)٢(الملل والنحل، الشهرستاني ]٢/١٧0[ 

)3(معجم لغة الفقهاء، قلعجي ]٢8٩[
)٤(المعجم الوسيط، مصطفى ]60٤/٢[ 

القرن األول لم يزل معاصرًا في القرن الثاني«)5(.

مفهوم األدلة الطبية المعاصرة

يفًا لهذا المفهوم  بعد التحري والبحث لم أجد تعر

وأردت الخروج بمفهوم وهو على النحو اآلتي:

القائمة  الطبية  والبراهين  هي مجموعة من األدلة 

خالها  من  والتي  والحديث،  العصري  الطب  على 

يتوصل بها  كم، و ي القضائية في المحا تقبل الدعاو

إلى حكم قضائي نهائي.

والبراهين  القرائن  من  إليه  االستناد  يتم  ما  هو  أو 

المسائل  فــي  الشرعي  الحكم  اثــبــات  فــي  الحديثة 

الطبية المستحدثة.

: أنواع األدلة الطبيعة المعاصرة
ً
ثانيا

1- الفحص الطبي

أو  لتقييم  الــشــخــص  بــه  ــقــوم  ي إجــــراء طــبــي  هــو 

ــدى قــابــلــيــتــه لــلــشــفــاء أو  ــ تــشــخــيــص مـــرض مـــا، وم

التعايش مع المرض، وتحديد مدى سرعة استجابة 

هذا المرض للعاج)6(.

فقد عرف العلماء الفحص الطبي بعدة تعريفات 

منها: »الكشف الذي يجريه الطبيب للمريض بقصد 

معرفة العلة، والوصول إلى تشخيص المريض«)٧(.

يكون الفحص الطبي لعدة أغراض مرجوة منها،  و

وله عدة اتجاهات منها ما يكون قبل الزواج، أو عقد 

)5(القضايا الطبية المعاصرة، داغي، ص٩٧
)6(أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي ]٢0١/١[

الطبية،  الفحوص  نتائج  الزوجين  أحد  الطبيب  أخبار   )٧(
كنعان  الفقهية،  الطبية  ــمــوســوعــة  ]١٧/١[؛ال المصلح 

]٧63[
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يكون  ما  ومنها  للعمل،  شرطًا  يكون  ما  ومنها  القران، 

شرطًا لإلقامة، وفيما يلي توضيح لكل منها:

أ- الفحص الطبي قبل الزواج:

الطبية  والتحاليل  اإلجـــراءات  من  مجموعة  هو 

قبل الزواج، والذي يهدف إلى معرفة إن كان الزوجين 

المقبلين على الزواج يحمان أمراضًا وراثية أو جنسية 

ويهدف  ال)١(،  أم  الــزواج  هذا  إتمام  من  مانعة  معدية 

الفحص الطبي قبل الزواج إلى حماية النسل الجديد 

من األمراض والحفاظ على النوع البشري قويًا متينًا، 

أمر  كما  األمانة  وجيل سليم معافًا ليقوى على حمِل 

رسول اهلل �: »ال توردوا الممرض على المصح«)٢(، 

وهذا أمر بعدم الجمع بين الصحيح والمريض، ومن 

باب أولى عدم الجمع بين الزوجين إن كان بأحدهما 

بأي صورة  ى  العدو االحتراز من  علة معدية، ووجب 

كانت، وقد اختلف العلماء المعاصرون في الفحص 

الطبي قبل الزواج ومدى إلزام القضاء المقبلين على 

الزواج من هذا االجراء قبل العقد كما يلي:

الفحص  إجراء  من  الزوجين  القضاء  إلزام  مشروعية 

الطبي قبل عقد القران:

مما ال شك فيه أن سلطة القضاء في المباحات 

غرابة  ال  وأيــضــا  المنع،  أو  اإللـــزام  وللقضاء  واســعــة، 

)١(صحيح فقه السنة وأدلته، السيد سالم ]١١6/5[؛ الفحص 
الشرعي  القضاء  ندوة  ]١/١[؛  النفيسة  الزواج،  قبل  الطبي 
الفحص  بحث  ]٩/٤[؛  الذهبي   ، الــحــاضــر العصر  فــي 

الطبي قبل الزواج، المرزوقي ]٧[
ي، كــتــاب الــطــب، بــاب ال  ي، الــبــخــار )٢(صــحــيــح الــبــخــار

ى، ]١3٩/٧/5٧٧3[ عدو

للقضاء  يجوز  وال  الطبي،  الفحص  بمنع  قالوا  ممن 

اإلجــراءات،  تلك  بمثل  ــزواج  ال على  المقبلين  إلــزام 

أو  أراه  ما  ولكن  ذلــك،  في  حجتهم  آنفا  عرضنا   وقــد 

ما يجب أن نحتكم إليه في هذا الشأن هو المصلحة، 

وذلك لألسباب اآلتية:

١- فهم الواقع وتقدير المصلحة وفقا للواقع زمانيًا 

السلطة  قبل  مــن  والــتــأمــل  النظر  فيجب  ومــكــانــيــًا، 

تلك  سن  قبل  وزمانها  الجغرافية  للمنطقة  القضائية 

بعض  فــإن  المساحات  تلك  إلــى  وبالنظر  القوانين، 

كن وفي أزمان معينة تتفشى أو تكثر فيها األمراض  األما

الوراثية أو األمراض الجنسية المعدية، فكان لزامًا على 

القضاء سن قوانين تلزم المقبلين على الزواج بإجراء 

وال  العقد،  شــروط  من  شرطًا  وجعله  الطبي،  الفحص 

يقبل عقد الزواج إال بعد إكمال إجراء الفحص الطبي، 

وقد يختلف الواقع من زمن إلى زمن وفي ذات المكان 

إذ إن الحكم يسن وفقا للمصلحة العامة. 

٢- وفقا لمعيار الشرع تشرع األحكام، ووفقا لمعيار 

يحث  اإلســامــي  والــشــرع  القوانين،  تسن  المصلحة 

عنهم  المفاسد  ودرء  العباد  مصالح  تحقيق  على 

كانت طرق تقليدية أم  بشتى الوسائل والطرق، سواء أ

طرق حديثة طالما أن المصلحة ستتحقق، والقاعدة 

الفقهية تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، 

وبالقيام بإجراءات الفحص الطبي يدرأ عن األشخاص 

المفاسد واألمراض، ويبعدهم ويجنبهم طريق التهلكة، 

ويحفظ النوع البشري من الضياع والفساد الجسدي، 

اهلل  حمله  التي  األمانة  حمل  على  تقويته  في  ويسهم 

إياها، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والقوة 
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ذلك  وكل  وااليمان،  والعقيدة  والعقل  بالجسد  تكون 

الزواج  عن طريق األخذ باألسباب واالحتياطات قبل 

بالفحص الطبي والتشخيص، الذي يدلل على إتمام 

هذا العقد أم عدمه.

ب- الفحص الطبي قبل العمل واإلقامة:

الفحص الطبي لإلقامة، تسن الدول قوانين خاصة 

للمهاجرين بهدف اإلقامة بدولة ما على ضرورة إجراء 

واشتراط  الطبي،  بالفحص  الدولة  إلى  قادم  فرد  كل 

قد  والتي  والمعدية،  الخطيرة  األمــراض  من  سامته 

تضر بالمواطنين، وهذا من حق الدولة أن تسن مثل 

بالسامة  وتنعمهم  أفــرادهــا  لحماية  القوانين  تلك 

المربيات  على  الـــدول  بعض  تــفــرض  ــد  وق الــتــامــة، 

 ، ومستمر مباشر  بشكل  باألطفال  يختلطن  اللواتي 

الخاصة،  والسيارات  الحافات  سائقي  على  وأيضا 

الطبي  الفحص  عليهم  تــفــرض  حكمهم  فــي  ــن  وم

أن  ولــلــدول  الــشــامــل،  الفحص  أو  ــراض  األمـ لبعض 

تحدد نوع األمراض التي يجب تشخيصها وفحصها 

وصعوبة  انتشارها،  وسهولة  األمــراض،  هذه  لخطورة 

عاجها والشفاء منها.

الحكومات  فتسن  للعمل،  الطبي  الفحص  أمــا 

هذه  ومن  العامة،  الدوائر  في  للعمل  وشــروط  قوانين 

بحيث  للعمل  متقدم  لكل  الطبي  الفحص  الشروط 

يتاءم الشخص المتقدم صحيًا مع العمل المتقدم 

من أجله)١(.

)١( الواجبات العمل وحقوقهم، العواودة ]١/36[

ج- الفحص الطبي المثبت لالعتداء:

الطبية الفحص الطبي  أنواع األدلة  النوع من  هذا 

والــضــرب،  الــجــســدي  والــعــنــف  لــاعــتــداء  المثبت 

خاصة ضد األطفال، والنساء، وقد يكون العنف ضد 

طرفين،  بين  مشاجرة  أو  اعتداء  شكل  على  الرجال 

ثبات في  ي لإل يكون هذا الفحص دليل مهم وضرور و

كم)٢(. المحا

2- الهندسة الوراثية والحمض النووي

ي  الريبوز ي  النوو والحمض  الوراثية)3(  الهندسة 

المسؤول  وهــو  اي(  ان  )دي  األوكسجين  منقوص 

داخــل  الــمــتــواجــدة  الــوراثــيــة  المعلومات  حمل  عــن 

خال  من   ، آلخــر جيل  من  األجيال  عبر  الخلية  نــواة 

، أو الدم، أو اللعاب،  الحصول على عينات من الشعر

تحليل  بأجهزة  وفحصها  الفم،  خايا  أو   ، األظافر أو 

خاصة لمعرفة المعلومات الجينية)٤(.

٣- فحص الدم

هو مجموعة عامة من الفحوصات، والتي يمكن 

http://www. االلكتروني:  الموقع  يــب،  و إســام  موقع   )٢(
islamtoday.net/bohooth/artshow- 86- 6271.htm

تقنية  عن  عبارة  بأّنها  علمّيًا  الوراثّية  الهندسة  تعّرف   )3(
تابعة  وأخــــرى  ــة،  ّي وبــشــر حــيــوانــّيــة  جــيــنــات  مــع  تتعامل 
لألحياء الدقيقة، إضافة إلى الوحدات الوراثّية الموجودة 
إدخال  أو  وصل،  أو  فصل،  خال  من  الكروموسات،  في 
الجين  ؛ بهدف معرفة  إلى آخر كائن حّي  أجزاء منها من 
يادة كمّية المواد التي تنتج عنه، أو بهدف  ووظيفته، أو ز
الموقع  المقصودة،  الخلّية  ضمن  منه  الناقص  كمال  إ

.https://mawdoo3.com  :الكتروني
)٤( بيالوجي جزيئي وهندسة وراثية، العاصي، ص ١
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يــًا مــن خـــال أخـــذ عــيــنــات مــن دم  إجـــراؤهـــا مــخــبــر

إجــراء  ثم  ومــن  اختبار  أنبوب  في  وحفظها  اإلنــســان، 

المختبر وهو  العينات في  الدقيقة على  االختبارات 

والفحص  االعتيادي  ي  الـــدور الفحص  أنــواع  على 

المرضي لتشخيص حالة مرضية والفحص الجنائي 

ألغراض قانونية وقضائية )١(.

4- البصمات

يتميز  إنسان  الشيء، وكل  األثر على  البصمة هي 

ببصمة مختلفة عن اآلخرين، وتعد البصمة كنوع من 

وجود  الستحالة  قوي  دليل  كونها  الطبية  األدلة  أنواع 

والبصمات  مشتركة)٢(،  واحـــدة  ببصمة  شخصين 

على أنواع البصمة الجينية وبصمة األصابع، وبصمة 

الصوت هي من األنواع التقنية للبصمات.

5- التشريح

دعا اإلسام إلى تكريم اإلنسان، حيث قال تعالى: 

كرامة  على  وحــافــظ  آَدَم﴾)3(،  بَِن  ْمنَا  َكرَّ ﴿َولََقْد 
اإلنسان حيا كان أم ميتا، ودعا إلى اإلسراع فيه دفنه، 

أم  كانوا  مسلمين  األمــوات  جثث  في  التمثيل   وعدم 

غير مسلمين.

ــة الــحــكــم الــشــرعــي  وقـــبـــل الـــخـــوض فـــي مــســأل

فالتشريح  التشريح،  أنواع  معرفة  يلزم  فإنه  للتشريح، 

يب طب، الموقع االلكتروني: )١( فحص الدم، موقع و
https://www.webteb.com.

)٢( شرح بلوغ المرام دروس صوتية، سالم، الموقع االلكتروني: 
.Http://www.islamweb.net

)3( ]االسراء: ٧0[.

ثة ضروب كما يلي:)٤()5( يكون على ثا

وقوع  بعد  يكون  الذي  وهو  الجنائي،  التشريح  أ- 

الجريمة أو االشتباه بوقوع الجريمة.

ب- التشريح المرضي، وهو الذي يكون بعد الوفاة 

الطبيعية وال يوجد أي اشتباه ألي جريمة.

بمثابة  يكون  الذي  وهو  التعليمي،  التشريح  ج- 

األمــوات  أجساد  تستخدم  تعليمية  طبية  محاضرة 

ليتم تقطيع أوصالها ودراستها ثم تجميعها.

األدلـــة مــن مصادرها،  وتــحــري  ــوال  األقـ قـــراءة  بعد 

خلصت إلى ما رآه القائلين بجواز التشريح لألغراض 

وفق  ذلــك  وكــل  والــطــبــيــة،  والتعليمية،  الجنائية، 

ضوابط وشروط، كاآلتي:

الجهة  ــن  م صـــادر  يــح  الــتــشــر قـــرار  يــكــون  أن   -١

القضائية بقرار وبشكل رسمي، حيث ال يقبل التشريح 

إنما تصدر بشكل  من الجهات الطبية، أو األمنية، و

التشريح،  لعملية  ــرورة  ض هناك  يكون  وأن  قانوني، 

والضرورة إما أن تكون جنائية، أو علمية، أو طبية.

٢- أن يباشر التشريح طبيب عدل، وثقة، ومسلم، 

قدر  بالتشريح  يقوم  حيث  بعمله،  خبرة  ذو  وماهر 

وأن  عبثًا،  التشريح  قــدر  من  يزيد  ال  فقط،  الحاجة 

والتوصيل  بالخياطة  عهدها  سابق  إلى  الجثة  يعيد 

قدر اإلمكان.

)٤( فقه النوازل، المشيقح ]6٢/١[.
النوازل  لبعض  بحوث  ]٤٧/٢[؛  غيهب  بن  النوازل،  فقه   )5(
البحوث  العلماء،  كبار  هيئة  ]١/٢5[؛  المعاصرة  الفقهية 
الــمــرام،  بــلــوغ  مــن  األحــكــام  توضيح   ،]١65/٢[ العلمية 

التميمي ]٢33/3[
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األدلة الطبية المعاصرة وأثرها في انشاء عقد الزواج في قانون األحوال الشخصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جثة  تــقــدم  الطبية  أو  العلمية  الــحــالــة  فــي   -3

الميت غير المعصوم أي الكافر أو الحربي أو الذمي 

جثة  غير  وجــود  تعذر  إن  و المسلم،  على  المرتد  أو 

المعصوم فا بأس.

تجميعها  إعـــادة  بعد  الجثة  بــدفــن  ــراع  ــ اإلس  -٤

ــرام الميت  كــ ا بــبــعــض، وذلـــك ألن  بــعــضــًا  ووصــلــهــا 

من  تمامًا  االنتهاء  بعد  بالدفن  اإلســـراع  فلزم   دفنه، 

عملية التشريح.

6- فحص الجثة، وفحص العظام وتحديد السن.

الــكــشــف عن  ــي  ف كــبــيــر  الــشــرعــي دور  لــلــطــب 

يمة  جر الــجــرائــم  هـــذه  ومـــن  المختلفة،  الــجــرائــم 

مختلف  من  التحقيق  عناصر  يقوم  حيث  القتل، 

يمة،  الجر لــمــســرح  مــســح  بعملية  الــتــخــصــصــات 

ــار تــركــهــا الــجــانــي أو  بــغــرض الــبــحــث عــن أدلـــة وآثـ

في  األهم  هي  الضحية  جثة  تبقى  ولكن  الضحية، 

والدليل. الفحص  عنصر 

- فحص الجثة

الضحية  جثة  بفحص  الشرعي  الطبيب  يــقــوم 

الجسد  تصلب  طريق  عن  يكون  و وسيلة  من  كثر  بأ

ودرجة حرارتها ولون الجلد

- فحص العظام وتحديد السن

وعمر  ســن  وتحديد  لمعرفة  العظام  فحص  يتم 

ــتــم هـــذا الــفــحــص غــالــبــًا  ي ــا، و ــه ــات ــدة وف ــ الــجــثــة وم

ربط  ــك عــن طــريــق  ــل ذل وك القديمة،  الــوفــيــات  فــي 

ساحة  في  الموجودة  الدالئل  مع  الجريمة  مابسات 

الذي  الحقيقي  الجاني  إلى  يتوصل منها  الجريمة، و

إيقاع العقوبة عليه ردعًا وحفظا   أقدم على الجريمة، و

لألمن واالستقرار)١(.

7- فحص البكارة

أسباب ودوافع فحص البكارة:

السبب األول: فحص البكارة قبل الزواج 

الطبي  للكشف  الزواج  قبل  الزوجة  خضوع  هو 

الزوج  قبل  من  البكارة  فحص  يكون  و  ،)٢ للبكارة)

في  أقـــوال  فللفقهاء  الــفــتــاة،  بــكــارة  يــشــتــرط  ــأن  ب

المسألة. هذه 

التكييف الفقهي:

اتفق الفقهاء على جواز اشتراط البكارة في العقد، 

كان  إن  للزوج  العيب  خيار  ثبوت  عدم  على  واتفقوا 

عالمًا به قبل الزواج، ولكنهم اختلفوا في تبعات هذا 

الشرط.

وجدها  ثم  بكرًا،  يظنها  وكان  بامرأة  رجل  تزوج  إن 

زوال  سبب  إلــى  فينظر  الــبــكــارة،  اشــتــرط  وقــد  ثيبًا، 

إن  و الفسخ،  فله  الزنا  زوالها  كان سبب  فإن  البكارة، 

أو  الفسخ  إمــا  الخيار  فله  ــزواج  الـ زوالــهــا  سبب  كــان 

يشترط ما اشترطه الشافعية في حال الفسخ،  الرضا، و

الزوجان  ينفرد  وال  فـــورًا،  القضاء  إلــى  األمــر  يرفع  بــأن 

بالفسخ ولها مهر المثل.

أما في مسألة فحص البكارة من قبل الزوج بدافع 

كشف الحقيقة، ال أراه جائزًا وال يحق للزوج أو الخاطب 

المقبل على الــزواج، أو الفتاة نفسها من اإلقدام على 

)١(فحص العظام، موقع أنا أصدق العلم، الموقع اإللكتروني: 
https://ibelieveinsci.com//?p=4008.

ي المعاصرة في الطاق، الشحوذ ]٢٢3/١٤[؛ دائرة  )٢( الفتاو
معارف األسرة، الشحوذ ]٤٢/٩٩[
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. منال محمد رمضان العشي - أ. خديجة صيام

االمتهان  من  فيه  لما  الطبية  الفحوصات  هــذه  مثل 

لكرامة المرأة، وألن األصل في النساء البراءة والصدق، 

فتحمل المرأة على صدقها وبراءتها من أي ذنب، إذا 

لم تتوافر البينة فا تجبر المرأة على القيام بهذا االجراء 

كشف العورة المغلظة إال لضرورة، وال  الطبي، وال يجوز 

كله من سوء الظن والتشكيك  ضرورة هنا، وألن ذلك 

باآلخرين وتتبع عوراتهم، وهذا ما ال يرضاه اهلل.

السبب الثاني: عنة الزوج

العنة في اصطاح الفقهاء هي العجز عن الوطء 

تختلف  وقد  العضو)١(،  سامة  مع  اآللة  انتشار  لعدم 

أسباب ظهور عيب العنة من شخص آلخر باختاف 

المؤثر للمرض، حيث يوجد سببان يؤديان  السبب 

فسيولوجية،  أسباب  وهــي  الــرجــل،  لــدى  العنة  إلــى 

متعلقة  أســبــاب  فهي  األولـــى،  أمــا  نفسية،  وأســبــاب 

تكون  ما  وغالبًا  األمــراض،  وبعض  وطبيعته  بالجسد 

وتصحبه  دائــم،  بشكل  تؤثر  الفسيولوجية  األسباب 

ــراض أمـــراض  ــ فــي جميع األوقـــــات، ومـــن هـــذه األمـ

تصلب  مرض  مثل  الدموية  األوعية  وأمراض  القلب، 

واألوعية  الشعيرات  في  ضيق  وحــدوث  الشرايين، 

أمر ينتج عادة  الواصلة إلى القضيب، وهذا  الدموية 

الـــدم، ومــرض السكري،  ارتــفــاع ضغط  أمـــراض  عــن 

في  مــرض  أو  إصــابــة  ووجـــود  الكوليسترول،  وارتــفــاع 

إصــابــات  الــحــبــل الــشــوكــي، والــتــعــرض لــحــوادث و

ية التي  كل في الهرمونات، وقد تؤثر بعض األدو ومشا

الفقهية  الموسوعة  ]٧3/١[؛  ي  الكشناو المدارك،  أسهل   )١(
الكويتية ]3١/١٤[

، أما األسباب النفسية،  يتعاطاها الزوج على االنتشار

فهي أسباب طارئة غير مازمة، أي أنها تحدث فقط 

كتئاب،  اال منها  معينة  وألسباب  معينة،  أوقــات  في 

كل  مشا وجود  والتوتر)٢(،  القلق  واضطرابات  والحزن، 

وتوتر في العاقة بين الزوجين.

ويثبت الكشف عن هذا العيب بعدة طرق، منها 

ويمين  والشهادة،   ، كــاإلقــرار قديمًا  مستخدمة  طــرق 

الطرق  أمــا  القضاء)3(،  أمــام  زوجها  نكول  بعد  الزوجة 

المعاصرة والمستخدمة حديثا، فتتمثل في الكشف 

الطبي، ويكون الكشف الطبي للزوج والزوجة على حد 

سواء، وهذا أقوى الوسائل وأثبتها، فقد يشهد الشهود 

الضرر  إللحاق  كــاذبــًة  يمينًا  الــزوجــة  ُتقِسم  وقــد  زورًا، 

بالزوج، أما الكشف الطبي فيلغي جميع ما سبق، إذ 

حيث  الحكم،  عليه  ويبنى  بذاته،  مستقل  دليل  هو 

يقوم الزوج بنقل المشكلة للطبيب المعالج، ويستند 

الطبيب المعالج على فحوصات واختبارات بدنية، 

عن  للكشف  للدم،  مخبرية  وتحليات  وفحوصات 

آنــفــًا في  ــرت  كما ذك أمـــراض مسببة للضعف  ــود  وج

األسباب الفسيولوجية واألسباب النفسية.

ــكــارة الــزوجــة  وفـــي هـــذه الــحــالــة يــجــوز فــحــص ب

إلثبات عنة الزوج، فلها طلب الطاق منه، فإن رفض 

القاضي بينهما  أمرها للقضاء، فيفرق  ترفع  تطليقها، 

وتكون الفرقة إما بالطاق أو الفسخ بعد مضي مدة ال 

)٢( ما هي أسباب العنة، الموقع االلكتروني:
Aljazeera.net/news/health medicine/2015/1/25 
كتاب مستجدات فقهية في  )3( قانون العائلة األردني، انظر 

، ص ١00 قضايا الزواج والطاق، األشقر
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األدلة الطبية المعاصرة وأثرها في انشاء عقد الزواج في قانون األحوال الشخصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي عن عمر رضى اهلل عنه  تقل عن عام كامل، فقد رو

أنه قضى في العنين بأن يؤجل عام، فإن قدر عليها 

إن لم يقدر فتأخذ منه الصداق كامًال،  فا خيار لها، و

األحــوال  قانون  في  أما  العدة.  وعليها  بينهما  يفرق  و

من   )86( رقــم  ــمــادة  ال فتقول  األردنــيــة  الشخصية 

العائلة األردني »إذا ظهرت للزوجة قبل  قانون حقوق 

الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ال يمكن اإلقامة 

كالجذام أو البرص أو الزهري أو السل،  معه با ضرر 

كم  أو طرأت عليه مثل هذه العلة، فلها أن تراجع الحا

كم بعد االستعانة بأهل الخبرة  وتطلب التفريق. والحا

كان يرى أنه ال يوجد أمل بالشفاء يحكم  والفن، فإن 

إن كان يوجد أمل  كم بالتفريق بينهما بالحال. و الحا

تزل  لم  فإذا  واحــدة،  التفريق سنة  العلة يؤجل  بــزوال 

بظرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطاق، وأصرت 

كم بالتفريق أيضًا)١(. الزوجة على طلبها يحكم الحا

السبب الثالث: أسباب جنائية

وقد  الحادة،  والمشادة  للعنف  المرأة  تتعرض  قد 

تصل إلى درجة العنف والقهر الجنسي كاالغتصاب، 

وقد ترتكب بعضهن الرذيلة بمليء إرادتها، فهنا يأتي 

دور القضاء فيأمر القاضي بالكشف الطبي للضحية 

يشوب  مما  براءتهن  من  والتبين  كد  للتأ الجانية  أو 

التهمة  تصديق  أو  التهمة  مــن  وسامتهن  عفتهن 

ــع منه جريمة  ــد مــن وق ضــدهــن فــي حــالــة الــزنــا وض

قبل  مــن  الــبــكــارة  غــشــاء  فحص  فيتم  االغــتــصــاب، 

كتاب مستجدات فقهية في  العائلة األردني، انظر  )١( قانون 
، ص ١00 قضايا الزواج والطاق، األشقر

كد من وجود تمزقات أو سامته،  طبيبات ثقات للتأ

كد من سامة األعضاء التناسلية أو تضررها بعد  وللتأ

تعرض الفتاة لاعتداء، وكل ذلك إلنصاف الضحايا 

ومعاقبة الجناة الحقيقيين)٢(.

8- فحص مخلفات اإلجهاض

فحص مخلفات اإلجهاض:

النمو  عن  وتوقيفه  الحمل  إسقاط  هو  اإلجهاض 

الجنين  فهي  اإلجهاض  مخلفات  أما  كتماله،  ا قبل 

والدم واألنسجة.

يكون  و تلقائيًا  يكون  أن  إمــا  نــوعــان،  واالجــهــاض 

بفعل األم أو غيرها، ولكن برضى األم.

وأمـــا اإلجــهــاض الــعــمــدي، هــو الـــذي يــكــون عن 

يــكــون ناشئ عــن عــدوان  ــرار والــتــرصــد، و سبق اإلصـ

بعد  كــان  إن  فإنه  رضــاهــا،  بغير  الحامل  الــمــرأة  ضد 

يستحق الجاني التعزير والغرامة،  النفخ فيعد قتًال، و

والتي تسمى بالغرة)3(، فإن لمخلفات اإلجهاض دور 

كشف مابسات الجريمة من خال الطب  كبير في 

األم  بتواطىء  تلقائيا  اإلجهاض  كان  أ سواء  الشرعي، 

عن  نــاشــئ  جنائي  إجــهــاض  أو  خــاص  طبيب  مــع 

ــرار والــتــرصــد، وكــل ذلــك يتم  عـــدوان مــع سبق اإلصـ

وآلية  اإلجهاض  مخلفات  فحص  طريق  عن  كشفه 

بإنزال  المساعدة  الطبية  ية  باألدو إما  الجنين،  نزول 

الجنين قبل أوانه للتخلص منه، أو عن طريق عملية 

، الموقع االلكتروني: )٢(غشاء البكارة، موقع فيدو
www.feedo.net/medicalencyclopedia/womanhealth/

general/hymen.htm.
)3( تقدر الغرة بنصف عشر الدية أي )5%( من الدية.
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جراحية أدت إلى تقطيع أوصال الجنين ونزوله أوتارًا 

مقطعًة ومشرحًة غير مكتمل الجثمان، أو عن طريق 

آخر  قبل  من  الحامل  األم  على  الجسدي  االعــتــداء 

نزوله،  قبل  أمه  بطن  في  الجنين  موت  إلى  أدى  مما 

كان  هل  إنــزالــه  بعد  الجنين  مــوت  سبب  فيفحص 

كًا أو موتًا عدائيًا من خال الضرب أو اللكمات،  ها

مما يتوصل به إلى سبب اإلجهاض وربط مابسات 

وبالتالي  الجريمة،  بساحة  المتوافرة  واألدلة  الجريمة 

معرفة الجاني الحقيقي.

ثالثًا: مشروعية العمل باألدلة الطبية المعاصرة 

أصبحت األدلة الطبية عمل مهم في هذا العصر 

مشروعية  سندرس  لهذا  عنها،  االستغناء  يمكن  وال 

يمكن  بــهــا وحــجــيــتــهــا، و بــهــا والــعــمــل  ــدالل  ــتـ االسـ

االستدالل على مشروعية األدلة الطبية باألدلة العامة 

الطبية،  باألدلة  يثبت  بالقرائن  ثبت  فما  كالقرائن، 

باألدلة  مشروعيتها  على  االســتــدالل  أيــضــًا  يمكن  و

الخاصة، وذلك على النحو اآلتي:

1- األدلة العامة

بما أن األدلة الطبية قرينة أو كنوع من أنواع القرائن 

وإليضاح  عــام،  بشكل  القرائن  مشروعية  لها  فيثبت 

وذكر  القرينة  مفهوم  على  أقف  كامل  بشكل  الصورة 

أهميتها وقيمتها الثبوتية ومشروعيتها، وكل هذا على 

النحو اآلتي:

أ- تعريف القرينة:

وقرن  ــَرَن،  َقـ الفعل  من  مــأخــوذة  اللغة  في  القرينة 

كجمع  بــه،  ووصــلــه  اليه  شــده  أي  بالشيء،  الــشــيء 

البعيرين في حبل واحد، وكالقرن بين الحج والعمرة، 

الشيء  قــارن  قــرنــاء،  على  وتجمع  قرينة  منه  ــم  واالس

فــهــي المقارنة  بــه وصــاحــبــه،  اقــتــرن  مــقــارنــة وقـــرانـــًا: 

والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى 

الزوج قرين)١(.

ب- تعريف القرينة في الصطالح:

تدور  كلها  تعريفات  بعدة  القرينة  العلماء  عرف 

الخفي  الــشــيء  على  الــدالــة  الــظــاهــرة  العامة  حــول 

المطلوب معرفته، ومن تلك التعريفات ما يلي:

به  الحكم  يطلب  ما  على  الدالة  هي  القرينة:   -1

داللة واضحة بحيث تصره في حيز المقطوع)٢(.

كونه  غير  من  المراد  على  يدل  ما  هي  القرينة:   -2

صريحًا)3(.

٣- القرينة: هي االمارة البالغة حد اليقين)٤(.

مالحظة على التعريفات السابقة للقرينة:

كان ال بد من الوصول إلى النتيجة التي تصل  إذا 

إلى معرفة األمر الخفي ال بد من تحقق أمرين وهما:

لارتكاز  صالح  ظاهر  أمــر  وجــود  فهو  األول:  األمــر 

واالعتماد عليه.

األمرين  بين  تربط  حلقة  وجــود  فهو  الثاني:  األمــر 

الخفي والظاهر)5(.

الفيومي   ، المنير ]١٧٤[؛المصباح  الجرجاني  )١(التعريفات، 
]500/٢[

)٢(البحر الرائق، ابن نجيم ]٧/٢05[
)3(التعريفات، البركتي ]١٧3[

)٤(مجلة االحكام العدلية، ص 353
)5(أثر األمراض الوراثية على الحياة الزوجية، العشي، ص ٢١6
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أقسام القرائن:

ــدة مــنــهــا الــقــوة  ألقـــســـام الـــقـــرائـــن اعـــتـــبـــارات عــ

، ومنها القانونية والقضائية،  والضعف، ومنها المصدر

وهنا سأتكلم عن القرينة باعتبار القوة والضعف على 

النحو اآلتي:

القرينة باعتبار القوة والضعف:

تقسم الــقــرائــن مــن حــيــث الــقــوة والــضــعــف إلــى 

الظنية،  والقرينة  القطعية،  القرينة  وهي  أقسام،  ثة  ثا

من  واحـــدة  توضيح  يلي  وفيما  الضعيفة،   والقرينة 

هذه القرائن:

1- القرينة القطعية:

ــارة  إم هــي  أي  اليقين،  حــد  البالغة  ــارة  ــ اإلم هــي 

، وهي دليل قوي  واضحة يتوصل بها إلى قطعية األمر

عن  عبارة  وهي  لتقويته،  آخر  دليل  أي  عن  مستقل 

بينة نهائية)١(.

من  يخرج  شخص  شوهد  لو  ذلــك،  على  ومثال 

يحمل في يده سكين ملطخة بالدماء، ثم وجد  ، و دار

فتدل  بدمائه،  مدرج  مقتول  شخص  الــدار  ذات  في 

قرينة وجوده في هذه الحالة على أنه هو القاتل)٢(.

شــرح  ]5803/٧[؛  الــزحــيــلــي  وأدلـــتـــه،  ــي  ــام اإلس الــفــقــه   )١(
التحبير  ]٢٤٧/١[؛  التفتازاني  التوضيح،  على  التلويح 
دراسة  إلى  المدخل  ]٧١٢/٢[؛  الصالحي   ، التحرير شرح 
األحــكــام  3١3؛مــجــلــة  ص  جمعة،  األربــعــة،  الــمــذاهــب 

العدلية، ص 353.
)٢( الفقه اإلسامي وأدلته، الزحيلي ]6١٢8/8[.

2- القرينة الظنية:

وهي  أغلبية،  ظنية  إنما  قطعية  غير  قرينة  وهــي 

دليل مرجح لغيره، وال تمثل دليًال مستقًال بذاته.

القرائن  أو  العرفية،  الــقــرائــن  ذلـــك،  على  ومــثــال 

ي، ومـــــن تــصــرفــات  ــاو ــ ــ ــدع ــ ــ ــن ال ــ ــمــســتــنــبــطــة م ال

بها  اقتناعه  عند  القاضي  بها  يحكم  المتخاصمين، 

إذا لم يجد دليل غيرها، ولم يثبت أمر بخافها)3(.

٣- القرينة الضعيفة:

والشك،  االحتمالية  على  القائمة  القرينة  وهــي 

ُيعول  وال  والحجية  اإلثبات  في  ضعيفة  قرينة  وهــي 

عليها.

المتاع،  على  زوجــان  تنازع  إن  ذلــك،  على  مثال 

فهو  للرجال  المناسب  المتاع  أن  القاضي  فيقضي 

للزوجة، مع  المناسب للنساء فهو  المتاع  للزوج وأن 

كله ملك للزوجة أو ملك للزوج، ولكن  أنه قد يكون 

عمًال بالقرينة الضعيفة النعدام الدليل)٤(.

أهمية القرينة:

إن القضاء بالقرينة لهو أصل من أصول الشريعة، 

، وسواء فقد هذه  وذلك سواء وجدت البينة أم اإلقرار

من  ووسيلة  اإلثبات  في  حجة  فهي  جميعا،  األدلــة 

إحقاق  وسائل اإلثبات التي يتوصل بها إلى إثبات و

ــن أهــدر  الــحــقــوق ألصــحــابــهــا، قـــال ابـــن الــقــيــم: »ومـ

)3( محاضرة البصمة الوراثية، األروادي ]١8[؛الفقه اإلسامي 
وأدلته، الزحيلي ]6١٢8/8[.

الفقه  مجمع  مجلة  ]383/6[؛  البهوتي  القناع،  )٤(كشاف 
اإلسامي ]١١٩١/١٢[.
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عطل  فقد  بالكلية،  الشرع  في  والعامات  اإلمــارات 

كثيرًا من األحكام، ووضع كثيرًا من الحقوق)١(«.

ردها  أو  الــدعــوى  قبول  من  تسهل  قد  القرينة  إن 

عند  سماعها  أو  الــدعــوى  قبول  تمنع  فقد  ابــتــداء، 

. ادعاء الفقير المعسر على إقراض الغني الموسر

وتعمل القرينة على رد الدعوى لوجود التهمة في 

وتكون  له،  للمشهود  قريبا  الشاهد  كان  إذا  الشهادة 

القرينة أيضًا دليًال مرجحًا إذا تعارضت البينات مثل 

وضع اليد.

دليل  يوجد  لــم  إذا  مستقًال  دليًال  القرينة  وتعد 

على  المدعية  الــزوجــة  مــن  الــدعــوى  رد  مثل  ســواهــا 

زوجها بعدم اإلنفاق عليها وهي قانطة معه)٢(.

مشروعية القرينة:

اتفق العلماء ابتداء على مشروعية العمل بالقرائن 

في اإلثبات، ولكنهم اختلفوا ببعض التفاصيل، وقد 

من  بالقرائن  العمل  مشروعية  على  العلماء  استدل 

الكتاب والسنة واألثر على النحو اآلتي:

أوًال: الكتاب

 ۚ نَّْفِسي  َعن  َراَوَدتْنِي  ِهَي  ﴿قَاَل  تعالى:  قوله   -١

ْهلَِها إِن َكاَن قَِميُصُه قُدَّ ِمن ُقُبٍل 
َ
أ ّمِْن  وََشِهَد َشاهٌِد 

فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الْكَاذِبِيَن َوِإن َكاَن قَِميُصُه قُدَّ ِمن 

)١( الطريق الحكمية، ابن القيم، ص8٧.
عبد  الــحــديــث،  أصــحــاب  عند  الفقهية  االتــجــاهــات   )٢(
بكر  أبــو  اإلســامــي،  الفقه  في  اإلثبات  ]٤0٢/١[؛  المجيد 
المنورة  بالمدينة  اإلسامية  الجامعة  مجلة  ]١٤٤/6٢[؛ 

]١/3١[؛ الفقه اإلسامي، الزحيلي ]8/6١٢٧[.

ادِقِيَن﴾)3( ُدبٍُر فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ
وجه الدللة:

قرينة  ليكون  تعالى  اهلل  من  كــان  الثوب  شق  إن 

كم  إن الحا على صدق نبي اهلل يوسف عليه وسلم، و

توصل إلى صدق النبي يوسف عليه السام، وكذب 

العمل  مشروعية  على  دليل  وهــذا  المدعية،  زوجته 

كان باالستدالل بالقرينة،  بالقرائن، حيث أن الشاهد 

وهي شق وقد القميص من الدبر أو القبل على صدق 

أو كذب المتخاصمين)٤(.

بَِدٍم َكِذٍب  قَِميِصهِ  ﴿وََجاُءوا عَلَٰى  ٢- قوله تعالى: 

ْمًرا ۖ فََصبٌْر َجمِيٌل ۖ 
َ
نُفُسُكْم أ

َ
لَْت لَُكْم أ ۚ قَاَل بَْل َسوَّ

ُ الُْمْسَتَعاُن عَلَٰى َما تَِصُفوَن﴾)5(. َواللَّ
وجه الدللة:

بأن  يعقوب  أبناء  دعــوى  عن  اآليــة  هــذه  تحدثت 

الذئب قتل أخيهم وأن يعقوب عليه السام لم يصدق 

دعواهم، بل اتهمهم بالكذب لوجود القرائن التي تدل 

على كذبهم، وهي عدم تمزق قميص يوسف فكيف 

للذئب أن يفترس إنسان دون أن يفتك بثيابه)6(.

: السنة النبوية
ً
ثانيا

»َبْيَنا  قـــال:  عــوف  بــن  الرحمن  عبد  حــديــث   -١

َيِميِني  َعْن  َفَنَظْرُت   ، ــْدٍر َب َيــْوَم  ّفِ  الّصَ ِفي  َواِقــٌف  َنــا 
َ
أ

َحِديَثٍة   - ْنَصاِر 
َ
األ ِمَن  ِبُغَاَمْيِن  َنا 

َ
أ فإذا  ِشَماِلي،  َوَعْن 

)3( ]يوسف: ٢6 - ٢8[.
)٤( تفسير القرطبي ]١٧٧/٩[.

)5( ]يوسف: ١8[.
األحكام،  تبصرة  ]36١/3[؛  العباس  أبو  المديد،  البحر   )6(

برهان الدين ]١٧٧/٢[.
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َع ِمْنُهَما - َفَغَمَزِني 
َ
ْضل

َ
ُكوَن َبْيَن أ

َ
ْن أ

َ
ْيُت أ ْسَناُنُهَما، َتَمّنَ

َ
أ

ُت: َنَعْم، 
ْ
َبا َجْهٍل؟ ُقل

َ
: َيا َعّمِ َهْل َتْعرُِف أ

َ
َحُدُهَما َفَقال

َ
أ

ُه َيُسّبُ 
َ
ّن
َ
ْخِبْرُت أ

ُ
: أ

َ
ِخي؟ َقال

َ
ْيِه َيا اْبَن أ

َ
َما َحاَجُتَك ِإل

ْيُتُه اَل ُيَفاِرُق 
َ
ِئْن َرأ

َ
ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ل

َّ
 اهلِل �، َوال

َ
َرُسول

ْبُت  َفَتَعّجَ ا،  ِمّنَ ْعَجُل 
َ
األ َيُموَت  ى  َحّتَ َســَواَدُه  َســَواِدي 

ْن 
َ
ْنَشْب أ

َ
ْم أ

َ
َها، َفل

َ
 ِلي ِمْثل

َ
، َفَقال ِلَك، َفَغَمَزِني اآلَخُر

َ
ِلذ

 
َ

ِإّن اَل 
َ
أ ُت: 

ْ
ُقل اِس،  الّنَ  ِفي 

ُ
َيُجول ِبي َجْهٍل 

َ
أ إلى  َنَظْرُت 

ُتَماِني، َفاْبَتَدَراُه ِبَسْيَفْيِهَما، 
ْ
ل

َ
ِذي َسأ

َّ
ا َصاِحُبُكَما ال

َ
َهذ

 ،� اهلِل  َرُسوِل  إلى  اْنَصَرَفا  ُثّمَ  َقَتَاُه،  ى  َحّتَ َفَضَرَباُه 

ِمْنُهَما:  َواِحٍد   
ُ

ُكّل  
َ

َقال ُه؟«، 
َ
َقَتل ُكَما  ّيُ

َ
»أ  :

َ
َفَقال ْخَبَراُه 

َ
َفأ

اَل،  َقااَل:  َسْيَفْيُكَما؟«،  َمَسْحُتَما  »َهْل   :
َ

َفَقال ُتُه، 
ْ
َقَتل َنا 

َ
أ

ُبُه ِلُمَعاِذ 
َ
ُه، َسل

َ
ُكَما َقَتل : »ِكَا

َ
ْيَفْيِن، َفَقال َفَنَظَر ِفي الّسَ

َوُمَعاَذ  َعْفَراَء،  اْبَن  ُمَعاَذ  َوَكاَنا  الَجُموِح«،  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن 

ُيوُسُف  َسِمَع  ٌد:  ُمَحّمَ  
َ

َقال  « الَجُموِح،  ْبِن  َعْمرِو  ْبَن 

َباُه)١(.
َ
ِإْبَراِهيَم أ َصاِلًحا، َو

وجه الدللة:

إن النبي � نظر إلى السيفين ليرجح قاتل أبي 

السيفين  على  موجود  الــدم  صبغ  كــان  ولما  جهل، 

معاذ  خص  ولما  القتل،  في  اشتركا  أنهما  على  دل 

في  عميق  كــان  سيفه  أثــر  ألن  بالسلب  الجموح  بن 

 � فالنبي  الــزائــد،  ــدم  ال بقرينة  جهل  أبــي  جسم 

الغائر في جسد  السيف  بأن صاحب  بالقرينة  عمل 

أبي جهل هو القاتل الحقيقي، ألنه بنفوذ السيف في 

الجسد يتحقق القتل.

ي، فــرض الخمس/ مــن لم  ي، الــبــخــار )١(صــحــيــح الــبــخــار
يخمس ]3١٤١/٩١/٤[

تطييب  فيه  بالقتل  لكليهما   � قوله  إنــمــا  و

للخاطر والنفس لمشاركتهما في عملية القتل، وبهذا 

يثبت جواز العمل بالقرائن في الحكم والقضاء)٢(.

ُتْنَكُح  »اَل  النبي �قال:  أبي هريرة عن  ٢- عن 

َذَن« 
ْ
ُتْسَتأ ى  َحّتَ الِبْكُر  ُتْنَكُح  َواَل   ، َمَر

ْ
ُتْسَتأ ى  َحّتَ ــُم  ّيِ

َ
األ

ْن َتْسُكَت«)3(.
َ
: »أ

َ
 اهلِل، َوَكْيَف ِإْذُنَها؟ َقال

َ
وا: َيا َرُسول

ُ
َقال

وجه الدللة:

على  دليل  البكر  سكوت  مــن  »جعل  النبي  إن 

القول  هــذا  فيدل  وعــامــة،  قرينة  والسكوت  رضاها 

على جواز العمل بالقرائن«)٤(.

: األثر
ً
ثالثا

والــخــلــفــاء  عليهم  اهلل  ــوان  ــ رض الــصــحــابــة  عــمــل 

الراشدون بالقرائن فيما عرض عليهم من أقضية، ومن 

األمثلة على ذلك فعل عمر بن الخطاب، وعثمان بن 

من  على  الشرب  حد  بوجود  عنهما  اهلل  رضي  عفان 

وجدت منه رائحة الخمر أو حتى قاءها، وذلك أخذًا 

والقيء،  الرائحة  وهي  بها  والعمل  الظاهرة  بالقرينة 

وأيضا من األمثلة ما قضى به عمر بن الخطاب برجم 

المرأة التي ال زوج لها، وظهر لها حمل اعتمادا على 

القرينة الظاهرة )5(.

ي، ابن حجر ]3١٤١/٢٤8/6[ )٢(فتح البار
وغيره  األب  ينكح  ال  باب  ي،  البخار ي،  البخار )3(صحيح 

البكر والثيب إال برضاها ]١٧/٧/5١36[
)٤(تبصرة الحكام، اليعمري ]٢/١٢3[

)5(المرجع السابق
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2- األدلة الخاصة

باإلضافة إلى األدلة العامة السابقة التي تدل على 

من  ببعض  استدل  الطبية،  باألدلة  العمل  مشروعية 

األدلة الخاصة والتي تدل أيضًا على مشروعية العمل 

الفقهية  القواعد  خــال  مــن  وذلــك  الطبية،  بــاألدلــة 

واإلجماع العملي لألمة والمعقول، على النحو اآلتي:

أوًال: القواعد الفقهية

1- األصل في األشياء النافعة اإلباحة)1(:

إن اهلل سبحانه وتعالى قد مّنَ على عباده بالكثير 

النافعة  األشياء  لهم  وسخر  والمباحات،  النعم  من 

لتعينهم على حياتهم باالنتفاع بها، وأن اهلل سبحانه 

ال  فإنها  األشياء  بتلك  عباده  على  بامتنانه  وتعالى 

ي َخلََق لَُكم  ِ
َّ

﴿ُهَو ال تكون إال مباحة لقوله تعالى: 

يجوز  ال  المباحات  وأن  يًعا﴾)٢(  َجِ رِْض 
َ ْ
ال ِف  ا  مَّ

الطبية  األدلة  وأن  بحرمتها،  نص  يرد  لم  ما  تحريمها 

على  يترتب  وما  حسنة  يجعلها  ما  الميزات  من  لها 

استخدامها في مجاالت القضاء والطب من تحقيق 

الــنــزاعــات،  وحــل  الحقوق  وحــفــظ  الــشــرع  لمقاصد 

يجوز  والــتــي  المباحة  النافعة  األشــيــاء  مــن  فتعتبر 

العمل بها)3(.

السيوطي   ، والنظائر األشباه  ]١٧6/١[؛  الزركشي   ، )١(المنثور
، الحموي ]١/٢٢3[ ]60/١[؛ غمز عيون البصائر

)٢(]البقرة: ١٢[
، ابن نجيم ]56[ )3(االشباه والنظائر

لت األحكام)4(: 2- اعتبار مآ

إلى  يلتفت  أن  الشرعي  الحكم  للناظر في  يجب 

مآل هذا الحكم ومنتهاه، وما الذي يترتب عليه من 

وتوافق  الحكم تحقق مصلحة  نهاية  كانت  فإذا   ، آثار

الشرع، فإنه يثبت العمل بهذا الحكم، واألدلة الطبية 

فيثبت  مصلحة  تحقق  فإنها  العالية  للتقنيات  وفقا 

بها مشروعية العمل بها)5(.

٣- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)6(:

هذه القاعدة تضبط تصرفات الوالي أو القاضي أو 

كم أو المسئول أو كل شخص ُولي شيء من أمور  الحا

فإن  المصلحة،  مناطها  خاصة  ضوابط  وفق  العامة 

كان حكم هؤالء راجع إلى أهوائهم الخاصة، أو لعدم 

يخالف  بحكم  يخرج  و للمسألة،  الكامل  تصورهم 

موافقًا  كــان  إن  ــا  وأم بحكمه،  يؤخذ  فــا  المصلحة 

إن األدلة الطبية والعمل بها  للمصلحة فيؤخذ به)٧(، و

العقوبة  وتحق  الحقوق  تثبت  وبها  بالمصالح  منوط 

الزاجرة لصاحبها.

4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)8(:

يكون  والبينة  بالبرهان  يثبت  الــذي  األمــر  أن  أي 

اإلســام،  وحــي  موقع  ]١٩8/5[؛  الشاطبي  )٤(الــمــوافــقــات، 
موسوعة أصول الفقه ]٤٢/٢٩5[

)5(الموافقات في أصول الفقه، الشاطبي ]١٩٤/٤[
)6(قواعد الفقه، البركتي ]١/٧0[

]5٧٩/٢[؛  اللطيف  العبد  الفقهية،  والضوابط  )٧(القواعد 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها، الزحيلي ]٤٩3/١[؛ اإلذن في 
اجراء العمليات الطبية، الجبير ]١0/١[؛الوجيز في إيضاح 

قواعد الفقه، أبو الحارث الغزي ]3٤٧/١[
)8( قواعد الفقه، البركتي ]١/٧3[
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والــمــشــاهــدة  بالمعاينة  يثبت  الـــذي  ــر  األمـ  بمثابة 

على  واليمين  المدعي  على  »البينة   :� لقوله 

والبرهان  البينة  بمقام  هنا  الطبية  واألدلة   ،» أنكر من 

ذلك  فيدل  األحــكــام،  عليه  يبنى  الــذي  المصدق 

على جواز ومشروعية العمل باألدلة الطبية)١(.

: الجماع العملي لأمة
ً
ثانيا

ــة عــمــلــيــًا عــلــى مــشــروعــيــة  ــ أجـــمـــع عــلــمــاء األمـ

على  تعمل  مستحدثة،  ــة  ــ وأدل وســائــل  اســتــخــدام 

العمل  وتسهيل  والتقاضي،  والحكم  العلم،  رفعة 

الشخصية،  الهوية  مثل  المواطنين،  بين  والتعامل 

الرسمية،  الوثائق  في  الموجودة  الشخصية  والصورة 

أحد  أن  نعلم  ولم  واألختام،  والتوقيعات  والبصمات 

إن  من العلماء قد أنكر هذه األمور وأنكر العمل بها، و

األهمية  الوسائل في  لهذه  الطبية فهي مماثلة  األدلة 

إثبات الحقوق)٢(. واآللية وفي إثبات الشخصية و

: المعقول
ً
ثالثا

في  استخدامه  ومــن  منه  بد  ال  الطبي  الدليل  إن 

إثبات  ومنها  مختلفة،  وألســبــاب  عــديــدة  مــواطــن 

إثبات الشكوك ضد المتهمين،  الحقوق ألصحابها، و

السنة  فإن  ذكرنا  وكما  بهم،  الازمة  العقوبة  إلحاق  و

النبوية قد أقرت األدلة الطبية في عدة مواطن، فكان ال 

بد من اعتمادها في هذا الزمن مع تطور التكنولوجيا، 

الناس عن األخاق  ابتعاد  وبعد  الحضارات،  وتقدم 

الناس،  بين  الجرائم  وكثرة  فشيئا،  شيئا  اإلسامية 

قواعد  إيضاح  في  ]٧٤/١[؛الــوجــيــز  أفندي  الحكام،  درر   )١(
الفقه، أبو الحارث الغزي ]35١/١[

، الزحيلي ]٤33[ )٢( قضايا الفقه والفكر المعاصر

وتنوع االدعاءات التي هي بحاجة إلى إثباتات، وقد 

يصعب إثباتها بالمشاهدة أو السمع، فكان البد من 

عرض عينات هذه االدعــاءات على الطب الشرعي 

ثم  ومن  الدعوى،  هذه  كذب  أو  صدق  يتبين  حتى 

النظر فيها من قبل القضاء، إذًا حاجتنا لألدلة الطبية 

الحكم،  في  األساسيات  من  أصبح  الوقت  هذا  في 

فهي وسيلة من وسائل اإلثبات التي يجب اعتمادها 

من قبل القضاء، وال يصح غض الطرف عنها.

المطلب الثاني: حكم العمل باألدلة الطبية

على  ضمنيًا  اتــفــاقــًا  الــمــعــاصــرون  الفقهاء  اتــفــق 

ولكنهم  المعاصرة،  الطبية  بــاألدلــة  العمل  حجية 

كقرينة  المعاصرة  الطبية  األدلــة  اعتبار  في  اختلفوا 

للفقهاء  الشخصية،  األحــوال  قضايا  في  بها  يستعان 

ثة أقوال، وذلك على النحو اآلتي: في هذه المسألة ثا

القول األول:

ــأن األدلــــة الطبية  بـ الــقــول  ــذا  ــرى أصــحــاب هـ يـ

تخضع  والتي  الظنية،  القرينة  بمكانة  هي  المعاصرة 

مرجحة  قرينة  ــي  وه للقضاء،  التقديرية  للسلطة 

الحتمالية  أو  لوجود  قوية  غير  داللتها  ألن  استئناسًا 

كوم)3(،  الخطأ فيها، ومن أصحاب هذا القول وليد عا

وعمر السبيل)٤(، ومحمد أنيس األروادي)5(.

)3( البصمة الوراثية وأثرها في اإلثبات، آل القرون، ص 5٤٢
)٤( البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب 

والجناية، السبيل، ص ١8٢
)5( محاضرة بعنوان البصمة الوراثية، األروادي، ص ١0
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القول الثاني:

يــرى أصــحــاب هــذا الــقــول أن األدلـــة هــي بمثابة 

تدل  وداللتها  القطعية،  على  قاربت  أو  قطعية  قرينة 

على األمر المطلوب مع احتمالية وجود الخطأ النادر 

وهبة  هنية)١(،  مازن  القول  هذا  أصحاب  ومن  جــدًا، 

الزحيلي)٢(، محمد االشقر)3(، قرة داغي)٤(.

القول الثالث:

الطبية  ــة  ــ األدلـ أن  الـــقـــول  هـــذا  أصـــحـــاب  يـــرى 

ودامــغ  مستقل  ودلــيــل  مباشر  دليل  هــي  المعاصرة 

الشرعية  لألدلة  ومساند  المنازعات  في  الفصل  في 

توفرت  إذا  القضاء  أمام  واإلدانــة  البراءة  في  ثبات  لإل

الــشــروط الــازمــة، ومــن أصــحــاب هــذا الــقــول عباس 

الباز)5(، عمر األصم)6(، عبد الواحد)٧(.

سبب الخالف:

يرجع سبب الخاف بين العلماء في المسألة إلى 

سببين:

ــة  ــ األدل تــكــيــيــف  فـــي  الخـــتـــالف  األول:   الــســبــب 

الطبية المعاصرة

)١( إثبات ولد الزنا بالبصمة الوراثية، هنية، ص ٢١
، الزحيلي، ص ٤30 )٢( قضايا الفقه والفكر المعاصر

، ص ٢63 )3( أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، األشقر
)٤( فقه القضايا الطبية المعاصرة، قرة داغي، ص 356

والقضاء،  اإلثبات  في  وحجيتها  األصابع  غير  بصمات   )5(
، ص ٧85 الباز

)6( التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجية اإلثبات، 
األصم، ص١6٩3

عبد  ونفيا،  إثباتا  النسب  على  وتأثيرها  الوراثية  البصمة   )٧(
الواحد، ص ٢٤5

على  كيفها  فمن  التكييف  في  العلماء  اختلف 

المطلوب  إلىاألمر  تتوصل  فهي  خارجي  دليل  أنها 

دليل  أنها  على  كيفها  ومن  قرينة،  إنها  فقالوا  إثباته، 

فكيفوها  إثباته  المطلوب  األمر  عن  تنفك  ال  داخلي 

بالدليل.

ــاد على  ــم ــت ــتـــالف فـــي الع ــي: الخـ ــان ــث الــســبــب ال

النظريات العملية الحديثة من عدمه

غير  ونتائجها  نظرية  هــي  الطبية  بــأن  قــال  فمن 

زالت  ال  الخطأوهي  الحتمالية  عرضة  فتكون  مؤكدة 

، فقالوا إنها قرينة ظنية وهي  في طور التجربة والتطوير

دليل غير مستقل ودليل مرجع لما معها من األدلة.

ــاعــدة تطبق وتـــجـــاوزت حد  أمـــا مــن اعــتــبــرهــا ق

مستقل  ودليل  قطعية  قرينة  إلىأنها  ذهب   ، التنظير

في اإلثبات)8(.

األدلة:

أدلة القول األول القائلين بأن األدلة الطبية قرينة ظنية 

وقد استدلوا بالمعقول كما يأتي:

غير  بمفهومها  العلمية  النظريات  إن  قــالــوا  أوًال: 

أو  تبديل  أو  تعديل  من  بها  النظر  يجوز  و بها،  مسلم 

كانت نظرية قديمة أم حديثة أو طبية أم  إزالة، سواء أ

غير طبية، طالما وجد أمر يخالف ما جاءت بها تلك 

قطعية  من  بالرغم  العلمي،  التقدم  بسبب  النظرية 

الوهم  أنها أصبحت ضربًا من  إال  وقتها،  صحتها في 

والخيال والامنطقية والاعلمية، وتظل بمنزلة الشك 

الشخصية،  ــوال  األحــ قضايا  فــي  الــوراثــيــة  البصمة  ــر  أث  )8(
العشي، ص ٢٢8
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في  التسرع  وعــدم  ي  الترو القضاء  وعلى   ، نظر وحل 

كمسلمة مقطوع بصحتها،  األخذ بهذه األدلة الطبية 

ية)١(. بل يجب النظر والتأمل والبحث برو

أجيب عليه:

والحديثة  المعاصرة  الطبية  األدلــة  من  كثيًرا  إن 

التطبيق،  مــرحــلــة  لــتــصــل  يــة  الــنــظــر حــد  تـــجـــاوزت 

والتطبيق خير برهان على دقتها وبالتالي قطعيتها)٢(.

كونها قرينة  ٢- األدلة الطبية المعاصرة ال تتعدى 

واقعية وبسيطة، أنها ال تصل إلى درجة وسائل اإلثبات 

القاضي  فإن  هذا  وعلى  والقطعية،  القوة  في  األخرى 

، هل يتم اعتمادها  يمتلك سلطة واسعة في هذا األمر

أم رفضها)3(.

أجيب عنه:

إن الواقع والحقيقة القضائية تخالف قولكم حيث 

إن األدلة الطبية هي حقيقة علمية وذات طابع داللي 

قوي وال يمكن للقاضي أن يحكم بخافها.

: أدلة القول الثاني والثالث
ً
ثانيا

بالقران  القولين  هــذيــن  أصــحــاب  اســتــدل  وقــد 

الكريم ومن الواقع العلمي، وذلك كما يلي:

قَْسُط 
َ
أ ُهَو  ِلبَائِِهْم  ﴿اْدُعوُهْم  تعالى:  قوله   -١

يِن  إِْخَوانُُكْم ِف ادلِّ
فَ آبَاَءُهْم  َّْمتَْعلَُموا  ل فَإِن   َّ ِعنَد الل

)١( البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب 
والجناية، السبيل، ص ١8٢

)٢( اإلثبات بالبصمة الوراثية الجينية من المنظور الشرعي، 
أبو البصل، ص ١٧0٢

)3( البصمة الوراثية وأثرها في اإلثبات، آل القرون، ص 5٤٢

َوَمَواِلُكْم﴾)٤(.
وجه الدللة:

إلحاق  وجـــوب  إلــى  دعــت  قــد  الكريمة  اآليـــة  إن 

الولد بأبيه الحقيقي في حال فقدانه أو جهالة نسب 

إنما البحث يكون بالوسائل من القرائن كافة،  االبن، و

ومن هذه الوسائل األدلة الطبية المعاصرة والتي من 

خالها يتوصل إلى الحقيقة)5(.

2- الواقع العملي

قوية  داللــة  ذات  والمخبرية  الطبية  التحاليل  إن 

الخطأ  إن  و والنفي،  اإلثبات  في  القطعية  إلى  تصل 

ضربًا  أصبح  المتطورة  المخبرية  التحاليل  هذه  في 

وصلت  ولــمــا  فــإنــه  مستحيا،  شبه  أو  الخيال  مــن 

ما  يوجد  فا  القطعية  من  الحد  هــذا  الطبية  األدلــة 

قطعية  كقرينة  عليها  االعتماد  من  يحيل  أو   يمنع 

ودليًال مستقًال.

الراجح:

بعد قراءة األقوال والنظر في األدلة ومناقشتها فإنه 

هي  الطبية  األدلــة  أن  اعتبر  الــذي  القول  لي  يترجح 

فهي  وبالتالي  فيها،  للشك  مجال  ال  قطعية  قرينة 

حيث  اإلثبات؛  في  مستقًال  دليًال  تكون  ألن  تصلح 

الثاني والثالث ال خاف بينهما،  القول  إن أصحاب 

إنما الخاف هو خاف ظاهري وشكلي ألنه ال فرق  و

أو  قطعية  قرينة  المعاصرة  الطبية  ــة  األدل تكون  بــأن 

دليًال مستقًال، فالمقتضى من القطعية هو االستقال 

)٤( ]األحزاب: 5[
)5( تفسير الطبري، الطبري ]١٧٧/٩[
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في اإلثبات، والترجيح جاء لألسباب التالية:

عن  أحـــاديـــث  أو  ــيــة  قــرآن نــصــوص  يــوجــد  ال   -١ 

النبي � تحرم أو تمنع من استخدام األدلة الطبية 

العلمية  الحقيقة  إلــى  يتوصل  بها  إذإنــه  المعاصرة، 

الثابتة، وهذا من مقتضى الشرع، والصواب بأن نقول 

في  مستقلة  أدلــة  هــي  المعاصرة  الطبية  األدلـــة  إن 

اإلثبات وقطعية ال مجال للشك فيها.

استخدامه  ومــن  منه  بد  ال  الطبي  الدليل  إن   -٢

إثبات  ومنها  مختلفة  وألسباب  عديدة  مواطن  في 

إثبات الشكوك ضد المتهمين  الحقوق ألصحباها و

إلحاق العقوبة الازمة بهم. و

إن السنة النبوية قد أقرت األدلة الطبية في  3- و

»َمَضِت   :
َ

َقال  ، ْهرِّيِ الّزُ عن  ي  رو ما  منها  مواطن  عدة 

ْيِه 
َ
َعل ِلُع  َيّطَ  

َ
ال ِفيَما  َساِء  الّنِ َشــَهــاَدُة  َتُجوَز  ْن 

َ
أ ُة  ّنَ الّسُ

َشَهاَدُة  َوَتُجوُز   ، َوُعُيوِبِهّنَ َساِء  الّنِ َداِت 
َ

ِوال ِمْن  َغْيُرُهّنَ 

ِسَوى  ِفيَما  َتــاِن 
َ
َواْمــَرأ ِل، 

َ
ااِلْسِتْها ِفي  َوْحَدَها  ِة 

َ
َقاِبل

ْ
ال

ــاَز  َج
َ
أ  اهلِل � 

َ
َرُســـول  

َ
ّن

َ
أ ْيــَفــَة 

َ
ُحــذ ــَك«)١( ومــا رواه  ــ َذِل

جواز  على  األحاديث  هذه  فدلت  ِة«)٢( 
َ
َقاِبل

ْ
ال َشَهاَدَة 

إلى  النظر  يجوز  ال  وأنــه  األنوثة  باعتبار  المرأة  شهادة 

تظهر  التي  هي  والــمــرأة  لــضــرورة،  إال  المغلظة  الــعــورة 

عليها النساء في الوالدة في األغلب، ولما جوز الشرع 

شهادة المرأة في االستهال والذي هو من اختصاصها 

فكان من باب أولى قبول شهادة الطبيب على األدلة 

)١( المصنف، بن ابي شيبة، باب ما تجوز فيه شهادة النساء 
الوليد  الطفل  صــراخ  وهو  االستهال  ]٢0٧08/3٢٩/٤[؛ 

عند نزوله.
)٢( السنن الكبرى، البيهقي ]٢05٤٢/٢5٤/١0[

الطبية التي يقوم بإجرائها على المرضى أو الضحايا 

التقرير  فكان  القضاء،  أمام  يقدمها  والتي  الجناة  أو 

الطبي بمثابة الشهادة قياسًا. 

تطور  مع  الزمن  هذا  في  اعتمادها  من  بد  ال  فكان 

الناس  ابتعاد  وبعد  الحضارات،  وتقدم  التكنولوجيا 

الجرائم  وكثرة  فشيئًا،  شيئًا  اإلسامية  األخــاق  عن 

إلى  بحاجة  هي  التي  االدعــاءات  وتنوع  الناس،  بين 

السمع  أو  بالمشاهدة  إثباتها  يصعب  وقد  إثباتات، 

على  ــاءات  االدع هذه  عينات  عرض  من  البد  فكان 

هذه  كــذب  أو  صــدق  يتبين  حتى  الشرعي  الطب 

إذًا  القضاء،  قبل  من  فيها  النظر  ثم  ومــن  الــدعــوى، 

من  أصبح  الــوقــت  هــذا  فــي  الطبية  لــألدلــة  حاجتنا 

وسائل  مــن  وسيلة  فهي  الــحــكــم،  فــي  األســاســيــات 

وال  القضاء  قبل  من  اعتمادها  يجب  التي  اإلثبات 

يصح غض الطرف عنها.

المطلب الثالث: تطبيقات العمل القضائي

المسألة األولى: زراعة األعضاء التناسلية

طبي  موضوع  لهو  التناسلية  األعــضــاء  زراعــة  إن 

معاصر ومستحدث، إذ هو االنتفاع بأعضاء تناسلية 

، سواء كان حيًا أو ميتًا،  لإلنسان من جسد إنسان آخر

المجاالت  جميع  في  والطبي  العلمي  التقدم  وبعد 

بحاجة  المستحدثة  الزراعية  العمليات  هــذه  فــإن 

، حتى ال يفتح  ماسة إلى التدخل الفقهي في هذا األمر

المتضررين  األشخاص  أمــام  مصراعيه  على  الباب 

وغير المتضررين على حد سواء بدون شروط أو قيود 

الموضوع  تبيان هذا  أردت  فقد  أو ضوابط، ومن هنا 

ــوال  ــراض، وشــــروط، وأقـ ــ مــن تــعــريــف وأســـبـــاب، وأعـ
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العلماء فيما يخص هذا الموضوع على النحو التالي:

أوًال: تعريف زراعة األعضاء التناسلية

إلى  جسد  من  تناسلي  عضو  نقل  عن  عبارة  هي 

، بغرض استبدال وتغيير عضو تالف بأخر صالح  أخر

أو تصحيح العضو التالف.

: أسباب زراعة األعضاء التناسلية
ً
ثانيا

التناسلية  األعــضــاء  نقل  أسباب  في  النظر  قبل 

المستقبل  الــشــخــص  ــوعــيــة  ن ــى  ــ إل ــنــظــر  ال يــجــب 

تحت  يــنــدرج  و الــجــديــد،  التناسلي  العضو  لــزراعــة 

المريض  والشخص  السليم  الشخص  وهما   نوعين، 

أو المخنث.

أما الشخص السليم فالمراد به هو زراعته للعضو 

التناسلي الجديد هو التحويل الجنسي الكامل من 

، وهو ما يعرف بالشخص  ذكر ألنثى أو من أنثى لذكر

الذي ال تتطابق هويته الجنسية مع الجنس الذي تم 

اختياره له عند والدته)١(.

يعرف  جنسيًا  المتوافق  أو  المريض  الشخص  أما 

مع  الجنسية  ــاهــم  هــواي تــتــوافــق  ــــذي  ال بــالــشــخــص 

يحتاج لتصحيح  الجنس الظاهر لديه عند الوالدة و

جنسي فقط.

المستقبلين  األشــخــاص  أنـــواع  إلــى  النظر  وبعد 

لعملية زراعة األعضاء التناسلية فإنني أوضح ماهية 

أسباب تلك العمليات الزراعية كاآلتي:

)١( كيف تتم عملية التحول الجنسي، موقع أنا أصدق العلم، 
www.Ibelieveinsci.com :الموقع االلكتروني

١- قد يولد الشخص وهو يحمل مرض اضطراب 

وخلل  اضطراب  عن  ينتج  والــذي  الجنسية  الهوية 

الحمل، وال بد من وجود ضوابط لمثل  أثناء  هرموني 

هــؤالء األشــخــاص إلجــراء عملية الــزراعــة، ومــن هذه 

عامين  لــمــدة  نفسي  الخــتــبــار  خــضــوعــه  الــضــوابــط 

كد من وجود المرض لديه، وأن يخلو من األمراض  للتأ

النفسية المؤدية لاعتقاد بهذا المرض)٢(.

اسم  عليه  يطلق  بــمــرض  اإلنــســان  يــولــد  وقــد   -٢

فيحمل  الجنس  بثنائية  يعرف  ما  وهو  االنترسكس، 

اجراء  إلى  يضطره  مما  جنسيتين،  هويتين  المريض 

على  واســتــقــراره  جنسه  لتصحيح  جراحية  عملية 

هوية جنسية واحدة)3(.

عن  والــرغــبــات  الميول  تختلف  قــد  الرغبة،   -3

يرى  كــأن  اإلنــســان،  عليها  اهلل  جبل  التي  طبيعتها 

 ، الذكر بنفسها  األنثى  تــرى  وقــد  أنثى،  بنفسه  الذكر 

ألسباب نفسية واضطرابات عقلية، وهذا مما ال يقبله 

شرع أو عرف.

: حكم زراعة األعضاء التناسلية
ً
ثالثا

يجب  العمليات  هــذه  حكم  فــي  الــخــوض  قبل 

حيث  التناسلية  األعــضــاء  وأقــســام  أنـــواع،  توضيح 

تناسلية  أعــضــاء  وهــمــا  قسمين،  إلـــى  تنقسم  إنــهــا 

ناقلة  غير  تناسلية  وأعضاء  الوراثية،  للصفات  ناقلة 

وعــاجــه،  أســبــابــه  ومــا  الجنسية،  الــهــويــة  اضــطــراب  مــا   )٢(
مستشفى التعافي، الموقع االلكتروني:

http://www.altaafi.com
يكيبيديا، الموقع االلكتروني: )3( ثنائية الجنس، موقع و

http://www.Ar.wikipedia.org/wiki
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للصفات الوراثية.

الوراثية،  للصفات  الناقلة  التناسلية  األعضاء  أما 

الوراثية من  الجينات  تتم من خالها نقل  التي  فهي 

األب واألم إلى األبناء، ومن هذه األعضاء الخصيتين 

يعمل  حيث  الــمــرأة،  عند  والمبيض  الــرجــل،  عند 

في  ي  الــضــرور األنثوي  الهرمون  ــراز  إف على  المبيض 

األنثوية لدى  الهرمونات  في  والهام  البويضات  إنتاج 

الذي  المصنع  عمل  فتعمل  الخصيتين  وأما  المرأة، 

الناقلة  المنوية  والحيوانات  النطف  ينتج  و يصنع 

للجينات الوراثية)١(.

مثل  الوراثية  للصفات  الناقلة  غير  األعضاء  أمــا 

الــمــرأة إذ  الــرجــل، والــفــرج والــرحــم عند  الــذكــر عند 

الصفات  نقل  عــن  مــســؤولــة  غير  األعــضــاء  ــذه  ه أن 

يثها. والجينات وتور

التكييف الفقهي للمسألة:

يرى معظم الفقهاء المعاصرين أن زراعة األعضاء 

التناسلية عدا العورة المغلظة والتي ال تنقل الجينات 

ضوابط  وفق  وتقدر  مشروعة،  لضرورة  جائزة  الوراثية 

األعضاء  زراعــة  في  اختلفوا  ولكنهم  وشرعية،  طبية 

على  الــوراثــيــة  الصفات  للجينات  الناقلة  الــوراثــيــة 

قولين كاآلتي:

القول األول:

ــة  ــواز زراعـ ــ ــى ج ــذا الـــقـــول إلـ ــب أصـــحـــاب هـ ذهـ

مثل  الوراثية  للصفات  الناقلة  التناسلية  األعــضــاء 

 ، بنجمور الشريعة،  ومقاصد  المعاصرة  الطبية  القضايا   )١( 
ص ١٢3

عمر  القول  هــذا  إلــى  ذهــب  وقــد  والبويضات،  الذكر 

وكمال  العوضي،  علي  وصديقه  األشــقــر)٢(،  سليمان 

محمد نجيب)3(.

تم  الــذي  التناسلي  العضو  أن  ذلك  في  وحجته 

 ، المصدر عــن  انقطع  قــد  جــديــد  جسد  فــي  زراعــتــه 

اتصاًال  واتــصــل  كــلــيــًا،  انقطاعًا  الــقــديــم  الجسد  أي 

يتلقى  إنه  حيث  الجديد  بالجسد  وعضويًا  مباشرًا 

يأتمر بأوامره،  المعلومات من دماغ الجسد الجديد و

يمرض  يتلذذ بلذته و إذ إن هذا الشخص يتألم بألمه و

يصح بصحته، واستدل على قوله بالقياس  بمرضه و

على الشخص الميت، حيث إنه متى مات انقطعت 

واألحبال  كالجماع  والشعور  يث  التور صفات  عنه 

واالستمتاع)٤(، وأن األعضاء الناقلة للصفات الوراثية 

ليست مشاركة في تكوين الجنين وتخليقه، إنما هي 

عضو مساعد بديل عن عضو مريض أو تالف، حيث 

يعمل على المساعدة في نقل المورثات والصبغات 

كالقلب  آخر  عضو  أي  مثل  مثله  الوراثية  والصفات 

والكبد والطحال، وفي هذه الحالة يستحيل اختاط 

األنساب ولن يكون له وجود)5(.

يب،  )٢( زراعة األعضاء التناسلية نظرة شرعية، موقع اسام و
http://www.islamweb.net ،الموقع االلكتروني

)3( مجلة مجمع الفقه اإلسامي ]6/65٧[
يب،  )٤( زراعة األعضاء التناسلية نظرة شرعية، موقع اسام و

http://www.islamweb.net ،الموقع االلكتروني
)5( مجلة مجمع الفقه اإلسامي ]6/65٤65٧[
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القول الثاني:

ال يــجــوز زراعـــــة األعـــضـــاء الــتــنــاســلــيــة الــنــاقــلــة 

ي)١(ورشيد  القرضاو الوراثية، وبه قال االمام  للصفات 

التناسلية  الغدد  أن  ذلك  في  وحجته  الجميلي)٢(، 

أعــضــاء  بقية  ــن  ع تختلف  التناسلية  واألعـــضـــاء 

للبويضة  ــة  ــيـ األولـ ــا  الــخــاي تــحــمــل  فــهــي  الــجــســم، 

والحيوانات المنوية والتي تخزن صفات كافة أعضاء 

إلى  يــؤدي  مما  نقلها  على  وتعمل  الجسم،  وخايا 

اخــتــاط األنــســاب الــذي حــرم الــزنــا ألجــلــه، وأن من 

مقاصد الشريعة اإلسامية حفظ النسل من االختاط 

بزراعة  أم  بالزنا  ســواء  كانت  طريقة  بــأي  والــتــداخــل 

منظور  في  كلها  أخــرى،  بطرق  أم  التناسلية  األعضاء 

الشريعة غير جائزة، وفي نظر األطباء يؤدي إلى توارث 

الصفات والصبغات من غير األبوين، حيث أن هذه 

البشرية  والصفات  للمورثات  مخزن  بمثابة  األعضاء 

جيل  من  الوراثية  الشفرة  إفـــراز  و حمل  في  وتستمر 

إلى جيل من فصيلته، حتى لو تم زراعتها في متلق 

منظور  وفق  األنساب  خلط  ألوان  من  هذا  يعد  و  ، آخر

الشريعة اإلسامية)3(.

سبب الخاف:

تصنيف  في  اختافهم  إلى  خافهم  سبب  يرجع 

اإلسامية،  الشريعة  ضوء  في  التناسلية  األعضاء  زراعــة   )١(
ي، الموقع االلكتروني: القرضاو

https://www.al- qaradawi.net/node/1502.
يب،  )٢( زراعة األعضاء التناسلية نظرة شرعية، موقع اسام و

.http://www.islamweb.net :الموقع االلكتروني
)3( المرجع السابق.

ناقلة  هي  هل  التناسلية،  األعضاء  بعض  وتكييف 

الوراثية  للصفات  ناقلة  غير  أم  الــوراثــيــة  للصفات 

كالقضيب الذكري والمهبل، فمن قال بأنهم أعضاء 

في  زراعتها  بجواز  قال  الوراثية  للصفات  ناقلة  غير 

ناقلة  أعضاء  بأنها  قال  ومن  جديد،  ومتلق  مستقبل 

للصفات الوراثية أوبأنها وسيلة لنقل الصفات الوراثية 

قال بعدم جواز نقلها وزراعتها في متلق جديد.

الرأي الراجح:

إليه  ذهب  ما  الباحثة  ترى  والبحث  االطاع  بعد 

األعضاء  زراعــة  تحريم  في  ي  القرضاو يوسف  اإلمــام 

التناسلية الناقلة للصفات الوراثية لألسباب التالية:

ما  وكل  إليه  يؤدي  ما  وكل  الزنا  تعالى  اهلل  ١- حرم 

نَا إِنَُّه َكَن   َتْقَرُبوا الزِّ
َ

ينتج عنه، حيث قال تعالى:﴿َول

ُمْؤِمِننَي 
ْ
ِّل ل َسِبيًل﴾)٤(، وقال تعالى:﴿قُل  فَاِحَشًة وََساَء 

ْزَكٰ لَُهْم 
َ
لَِك أ

ٰ
بَْصارِِهْم َوَيَْفُظوا فُُروَجُهْم َذ

َ
وا ِمْن أ َيُغضُّ

ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن 
ْ
ِّل ََّ َخِبرٌي بَِما يَْصنَُعوَن َوقُل ل ۗ إِنَّ الل

ِزينَتَُهنَّ  ُيبِْديَن   
َ

َول فُُروَجُهنَّ  َوَيَْفْظَن  بَْصارِِهنَّ 
َ
أ ِمْن 

َما َظَهَر ِمنَْها﴾)5(، حيث لم يقتصر األمر في اآلية   
َّ

إِل
الكريمة على تحريم الزنا بل وحرم مقدماته وما يؤول 

إليه من نظرة أو خلوة أو تبرج؛ حيث إنه عز وعا قد 

حرم تلك األمور وهي بسيطة لكنها تجر إلى المعصية 

واإلنماء،  الوراثة  سر  فيهما  األعضاء  هذه  وألن  والزنا، 

وبذلك يتحقق الزنا واختاط األنساب؛ حيث إنه في 

حال نقل الذكر والفرج يكون الوطء الاحق وهو من 

)٤( ]االسراء: 3٢[.
.]3١ - 30 : )5( ]النور
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قبيل الوطء المحرم شبيها بالزنا، إذ أنه في حال زرع 

الفرج يكون الرجل قد وطيء فرجًا ال يملكه لكونه فرج 

غير امرأته، وفي حال زرع الذكر تكون المرأة قد وطئت 

بذكر غير زوجها، فكان من األهمية بمكان أن تحرم 

عمليات زراعة األعضاء التناسلية، والتي تعمل على 

الخلط بين الجنسين بطريقة طبية مستحدثة.

٢- إن من مقاصد الشريعة اإلسامية حفظ النسل 

يات الخمس التي جاء اإلسام من  بل هو من الضرور

التناسلية  األعضاء  زراعــة  وأن  عليها،  الحفاظ  أجل 

من  الغربي  المجتمع  إليها  سعى  أخاقية  جريمة 

أجل هدم األسرة السوية، وما يترتب عليه من اختاط 

باألنساب وفساد باألخاق وضياع وتفويت للحقوق، 

إلى  اإلسامي  العالم  يجر  أن  الكافر  الغرب  أراد  فقد 

وتبني  والعقيدة  باألخاق  فيه من فساد  وقعوا هم  ما 

فجاء  المعيشية،  حياتهم  أمــور  كافة  فــي  الادينية 

والمجتمع  ــرة  واألس الفرد  ليحفظ  الحنيف  اإلســام 

كل ولد  إلحاق  والعالم أجمع من اختاط األنساب و

بأبيه وأمه الحقيقيين.

3- إن األعضاء التناسلية إنما هي أعضاء خاصة 

لكل فرد على حدا، كالعقل البشري الذي يعد مخزن 

أعضاء  لباقي  ــارات  ــ واالش ــر  األوامـ ــال  وارسـ للتفكير 

إن  الجسم، فا يجوز نقله وزراعته في متلق جديد، و

األعضاء التناسلية هي مخزن للشيفرات الوراثية التي 

يتم نقلها من جيل آلخر من ذات فصيلة الشخص، 

. فا يجوز نقلها وزراعتها لدى شخص آخر

زراعة  مسألة  في  الطبي  الدليل  القضاء  اعتماد 

األعضاء التناسلية في انشاء الزواج:

إن  و الشأن،  بهذا  القضائي  القانون  يتحدث  لم 

لم  والــتــي  المستحدثة  المسائل  مــن  المسألة  هــذه 

وجود  من  وبالرغم  غــزة،  قطاع  في  الــوقــوع  لها  يسبق 

الهوية  اضــطــراب  مــن  تعاني  الــتــي  الــحــاالت  بعض 

الجنسية والتي بحاجة إلى تصحيح جنسي طبي إال 

أن القانون لم يتعرض لمثل هذه القضايا المستجدة، 

وعليه لزم التفريق بين التصحيح الجنسي والتحويل 

الجنسي المتعلقة في قضية انشاء الزواج كما يلي:

1- التصحيح الجنسي:

يحمل  كــأن  الجنسية،  الهوية  في  اضــطــراب  هو 

كه  بامتا جنسيتين،  هويتين  الــواحــد  الــشــخــص 

الحالة  هذه  في  فإنه  مختلفين،  جنسيين  عضوين 

يجوز له تصحيح جنسه بناء على مدى توافق هويته 

الجنسية مع الجنس الظاهر لديه عند الوالدة، كظهور 

تصحيح  فله  ــوثــة،  األن منها  كثر  أ الــذكــورة  عــامــات 

فإنه  وعليه  لديه،  األقــرب  الجنس  وفق  طبيًا  جنسه 

يحق له إقامة عقد  ، و يجوز له الزواج من الجنس اآلخر

الحاالت  في  هو  كما  الشرعية  كم  المحا في  ــزواج  ال

الطبيعية، وله ما لغيره من حقوق وعليه ما على غيره 

إن زواجه صحيح لعدم مخالفته أركان  من واجبات، و

وشروط الزواج وعدم مخالفته للشريعة اإلسامية.

2- التحويل الجنسي:

وال  أعــراض  أيــة  ال تظهر عليه  وهــو شخص سليم 

وكامل  صحيح  وجنسه  خلقية،  أو  جنسية  أمــراض 

والتحويل  خلل،  أو  نقص  به  وليس  مضطرب  وغير 

جنس  إلــى  جنسه  وتحويل  الكامل  بالتغيير  يكون 

كأن يقوم بتحويل الذكر إلى أنثى، واألنثى  كليًا،  آخر 
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الداخلية  كاملة  التناسلية  األعضاء  بتغير  ذكر  إلى 

الجنسية  الهوية  تتطابق  ال  بحيث  والخارجية،  منها 

الجديدة مع الجنس الذي تم اختياره له عند والدته، 

إن هذا األمر لم يتحدث به القانون ولم يطبق تطبيقًا  و

كم الشرعية في حاالت إقامة وانشاء  فعليًا في المحا

الزواج، إال أن الباحثة ترى أنه ال يجوز لشخص تحول 

كأن   - بالكامل  هويته  وتغيرت  كامًال  جنسيًا  تحوًال 

كان ذكرًا ثم تحول إلى أنثى عن طريق زراعة األعضاء 

التناسلية - فا يجوز له الزواج بذكر بناًء على أصله 

عن  ذكر  إلى  تحولت  ألنثى  يجوز  ال  وكــذا  ي،  الــذكــور

طريقة زراعة األعضاء التناسلية كاملة أن تتزوج بأنثى 

مناف  الفعل  هــذا  وألن  األنــثــوي،  أصلها  على  بــنــاًء 

السوي،  العقل  ويرفضه  والعرف  اإلسامية  للشريعة 

وألن ما كان أصله حرام فهو حرام وما بني على باطل 

فهو باطل، فا يجوز للقضاء الشرعي إقامة هذا الزواج 

هذا  وألن  ذلــك،  بصحة  يقطع  طبي  دليل  توفر  إن 

الزواج من قبيل الوطء بشبهة فا يجوز إقامته ابتداًء.

المسألة الثانية: ختان اإلناث

مفهوم الختان:

- الختان في اللغة:

ية، والختن  كان غامًا أم جار هو ختن الولد سواء 

في اللغة هو القطع، وهو قطع الغرلة أي جلدة الغام 

هو  والختن  ــَرل،  ُغ وجمعها  الختان،  في  تقطع  التي 

ية)١(. القطع، وقيل الختان للغام، والخفض للجار

)١( تاج العروس، الزبيدي ]3٤/٤٧٩[

- الختان في الصطالح:

 ، الذكر عند  للحفشة  الــســاتــرة  الجلدة  قطع  هــو 

تقع  والتي  بالبظر  المسماة  اللحمة  من  جــزء  وقطع 

أعلى الفرج فوق مخرج البول عند الفتاة)٢(.

حكم الختان:

إلى المحافظة  دعا اإلسام الحنيف إلى الطهارة، و

عليها لنقاء المسلم ونظافته في بدنه وجسده ومظهره 

العام حتى يعود عليه بموفور الصحة، وقد ذكر النبي 

� بعض خصال الطهارة والتي هي من أساسيات 

الفطرة السليمة، حيث قال �: »خمس من الفطرة: 

االســتــحــداد والــخــتــان وقــص الــشــارب ونــتــف االبــط 

«، حيث يتوجب على المسلم السوي  وتقليم االظافر

االلتزام بما أمر الشرع واستحبه، أما حكم الختان فقد 

اختلفوا فيه على أقوال سأبينها بعون اهلل«.

التكييف الفقهي للمسألة:

من  وأنــه  الختان،  مشروعية  على  الفقهاء  اتفق 

المسلم  على  يتوجب  التي  السليمة  الفطرة  دواعــي 

السوي اتباعها، ولكن اختلفوا في حكمه على أقوال 

كما يلي:

القول األول:

وجوب الختان للذكر واألنثى على حد سواء، وبه 

قال اإلمام الشافعي)3(.

ي، أبو الفضل  )٢( روح البينا، االستنابولي ]٢٢٢/١[؛ فتح البار
ي  ]3٤0/١0[؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القار

 ]3٩٧/١[
العيد  ابن دقيق  )3( أحكام األحكام في شرح عمدة اإلمام، 
الشافعي،  اإلمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه  ]١٢5/١[؛ 



٣7٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 
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القول الثاني:

الــخــتــان ســنــة لــلــذكــر ومــكــرمــة لــألنــثــى، وبـــه قــال 

كثر أصحابه)١(، وأبو حنيفة)٢(، وبعض  اإلمام مالك وأ

اإلمــام  عند  السنة  إن  حيث  الشافعي)3(؛  أصحاب 

المندوب  بخاف  فاعلها  يثاب  و تاركها  يأثم  مالك 

يثاب فاعلها. الذي ال يأثم تاركها و

القول الثالث:

إن الختان واجب في حق الذكر وسنة ومكرمة في 

حق األنثى، وبه قال الحنابلة، وقال بن عثيمين:«إنه 

ووجه  النساء،  حق  في  سنة  الرجال  حق  في  واجب 

التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود 

إذا  ألنــه  الطهارة،  الصاة وهــي  إلــى شــرط من شــروط 

الخشفة  إذا خرج من ثقب  البول  فإن  الجلدة  بقيت 

وااللتهاب،  االحــتــراق  في  سببًا  وصــار  وتجمع  بقي 

البول  خرج  الجلدة  هذه  عصر  أو  تحرك  إذا  وكذلك 

أن  فائدته  فغاية  المرأة  حق  في  وأما  بذلك،  وتنجس 

كمال  مطلب  وهــذا  شهوتها،  أي  غلمتها،  من  يقلل 

وليس من باب إزالة األذى«)٤(.

مصطفى الخن؛ ومصطفى البغا؛ وعلى الشربجي ]3/6٢[
ي ]٧٤٩/١[؛ شرح بن ناجي، ابن  ي، العدو )١( حاشية العدو
بن  شرح  ]١3٢/٢[؛  زروق  العامة،  شرح  ]٤50/٢[؛  ناجي 
ناجي، القيرواني ]٤5٤/٢[؛ المعونة على مذهب المدينة، 

الثعلبي ]١/6٧3[
الــبــرهــان،  المحيط  ]١56/١0[؛  السرخسي  المبسوط،   )٢(
]٢٤0/١[؛  ي  ــراز ال الملوك،  تحفة  ]3٧5/5[؛  المعالي  أبو 

، أبو الفضل ]١6٧/٤[؛ العناية، الرومي ]٢٧/١0[ االختيار
)3( غاية البيان، الرملي ]3٩/١[

الكبير  الشرح  قدامة،  ابــن  ]6٤/١[؛  المغني  قدامة،  ابــن   )٤(

األدلة:

أدلة القول األول

الكريم  بــالــقــران  األول  الــقــول  أصــحــاب  اســتــدل 

والسنة النبوية واالجماع كما يلي:

أوًال: القران الكريم

َة إِبَْراِهيَم َحِنيًفا﴾)5(.
ِن اتَِّبْع ِملَّ

َ
قال تعالى: ﴿أ

وجه الدللة: 

إتباع   � محمد  نبيه  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمر 

ملة إبراهيم عليه السام وحنفيته وفطرته التي جبله 

إن النبي إبراهيم عليه السام قد ُختن،  اهلل عليها، و

الحنفية  إتــبــاع   � محمد  النبي  على  فتوجب 

السوية والفطرة السليمة للنبي إبراهيم عليه السام.

: السنة النبوية
ً
ثانيا

عنه  اهلل  رضى  الجرشي  عياش  بن  قتادة  عن   -١

لــي:  فــقــال  فأسلمت   � اهلل  رســـول  أتــيــت   قـــال: 

»يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر 

وكان رسول اهلل � يأمر من أسلم أن يختتن«)6(.

وجه الدللة:

اإلســام  إلــى  يدخل  مــن  كــل  أمــر   � النبي  أن 

من  شيء  به  يبقى  وال  يطهر  حتى  يختتن  أن  حديثًا 

النجدي،  ]٩٧/٢[؛  القناع  كشاف  البهوتي،  ]١0٩/١[؛ 
الممتع  الشرح  عثيمين،  ابــن  ]١5٩/١[؛  الــروض  حاشية 
الوقوف  ]٧5/١[؛البغدادي،  ي  الميناو  ، التحرير ]١66/١[؛ 

والترجل ]١/١٤6[
)5( ]النحل: ١٢3[

والمثاني،  الطبراني ]١٤/١٩/٢0[؛ االحاد   ، الكبير المعجم   )6(
الشيباني ]٢6١8/5/٧٧[
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ابتلي  كما  للوجوب،  هنا  األمــر  وأن   ، المفر سمات 

إِبَْراِهيَم  اْبتََلٰ  ﴿َوإِِذ  بكلمات  السام  عليه  إبراهيم 

وجل  عز  اهلل  إن  حيث  ﴾)١(؛  ُهنَّ َتمَّ
َ
فَأ بَِكِلَماٍت  َربُُّه 

الــرأس  في  ما  أمــا  وجسده،  رأســه  في  بالطهارة  ابتاه 

واالستنشاق  والمضمضة  والــســواك  الــشــارب  فقص 

وتقليم  العانة  حلق  الجسد  فــي  ومــا  الـــرأس،  وفـــرق 

والباء  واالستنجاء،  والختان  اإلبــط  ونتف  االظــافــر 

في  الختان  فوجب  واجــبــًا  يكون  مــا  على  يقع   إنما 

حق المسلم)٢(.

 ، ْهــرِّيُ الــّزُ  :
َ

َقــال ُسْفَياُن،  َثَنا 
َ

َحّد  ، َعِلّيٌ َثَنا 
َ

َحّد  -٢

ْيــَرَة،  ُهــَر ِبــي 
َ
أ َعــْن  ِب،  الُمَسّيِ ْبــِن  َسِعيِد  َعــْن  َثَنا، 

َ
َحّد

ــَرِة:  ــْط ــِف ــَن ال ــٌس ِمـ ــْم رَِواَيــــــًة: »الــِفــْطــَرُة َخــْمــٌس، أو َخ

 ، ْظَفاِر
َ
األ َوَتْقِليُم  اإِلْبِط،  َوَنْتُف  َوااِلْسِتْحَداُد،   الِخَتاُن، 

اِرِب«)3(.
َ

َوَقّصُ الّش

وجه الدللة:

للمسلمين  الفطرة  خصال  بين   � النبي  أن 

بمعنى  هنا  الــفــطــرة  وأن  الــفــطــرة  هــذه  باتباعه  وأمـــر 

الواجب  الدين  وهــي  الــســام،  عليهم  األنبياء  سنن 

أمر  لما  لها  ابتاعهم  المسلمين  على  فوجب  اتباعه، 

اهلل سبحانه وتعالى النبي � باتباع حنفية النبي 

إبراهيم عليه السام)٤(.

)١( ]النحل: ١٢3[
، البيهقي ]3٢6/8[ )٢( السنن الكبير

ــاب قــص الــشــارب  ي، الــبــخــاريــن بـ )3( صــحــيــح الــبــخــار
خصال  بــاب  مسلم،  مسلم،  صحيح  ]١60/٧/588٩[؛ 

الفطرة ]٢٢١/١/٤٩[
ي ]١٤8/3[ ي، النوو )٤( شرح النوو

٣- اإلجماع

يجوز  ال  المغلظة  الــعــورة  أن  على  الفقهاء  أجمع 

تحريم  على  اإلجماع  كــان  ولما  كشفها،  أو  إظهارها 

كشفها كان الختان واجب، حيث ال يجوز إظهارها إال 

لضرورة، والضرورة هنا واجبة فلزم وجوب الختان)5(.

أدلة القول الثاني:

النبوية  بــالــســنــة  ــقــول  ال هـــذا   اســتــدل أصــحــاب 

كما يلي:

 ، ْهــرِّيُ الــّزُ  :
َ

ــال َق ُسْفَياُن،  َثَنا 
َ

َحّد  ، َعِلّيٌ َثَنا 
َ

َحّد  -١

ْيــَرَة،  ُهــَر ِبــي 
َ
أ َعــْن  ِب،  الُمَسّيِ ْبــِن  َسِعيِد  َعــْن  َثَنا، 

َ
َحّد

ــَرِة:  ــْط ــِف ــَن ال ــٌس ِمـ ــْم رَِواَيــــــًة: »الــِفــْطــَرُة َخــْمــٌس، أو َخ

 ، ْظَفاِر
َ
األ َوَتْقِليُم  اإِلْبِط،  َوَنْتُف  َوااِلْسِتْحَداُد،   الِخَتاُن، 

اِرِب«)6(.
َ

َوَقّصُ الّش

وجه الدللة:

بمعنى  والسنة  السنة،  هي  هنا  الفطرة  إن  حيث 

ــر الــنــبــي � بــهــا ال عــلــى وجــه  ــ االســتــحــبــاب وأم

الوجوب)٧(.

القائلين  الــقــول  أصــحــاب  الــقــول  هــذا  على  وُرَد 

الواجب،  خاف  ليست  السنة  أن  الختان  بوجوب 

كان عليها األنبياء، والطريقة  إنما هي الطريقة التي  و

التي تتم فيها عملية الختان)8(.

)5( البيان في المذهب الشافعي، العمراني ]١/٩5[
ــاب قــص الــشــارب  ي، بـ ي، الــبــخــار )6( صــحــيــح الــبــخــار
خصال  بــاب  مسلم،  مسلم،  صحيح  ]588٩/١60/٧[؛ 

الفطرة ]٤٩/٢٢١/١[
)٧( طرق التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل ]٢/٧5[

)8( المرجع السابق
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٢- حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي 

� قال:«الختان سنة الرجال مكرمة للنساء«)١(.

وجه الدللة: 

في الحديث داللة واضحة على أن حكم الختان 

سنة في حق الرجال وفضل ومكرمة في حق النساء، 

وال دليل على وجوبه كما إدعى أصحاب الوجوب.

الرأي الراجح:

بعد قراءة اآلراء وأدلة كل فريق ترى الباحثة ترجيح 

الذكر  حق  في  الختان  بأن  المالكية  إليه  ذهبت  ما 

واجب وفي حق األنثى مكرمة، وذلك لألسباب اآلتية:

دواعــي  من  الختان  أن  عثيمين  بن  ذكــره  لما   -١

الطهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الصاة، فا 

تقبل الصاة با طهارة، وال تتم الطهارة با ختان في 

االحتراز  يمكن  وال  فيه،  النجاسة  لتحقق   ، الذكر حق 

سنة  حقهن،  في  فسنة  اإلنــاث  أمــا  بالختان،  إال  منه 

مكرمة  فكان  المنفعة  تحقق  أو  الضرر  إلزالة  ال  كمال 

في حقها.

اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن  ٢- ما رواه َماِلٌك، َعِن 

عفان  ْبَن  وُعْثَماَن  اِب  َخّطَ
ْ
ال ْبَن  ُعَمَر   

َ
ّن

َ
أ ِب،  ُمَسّيَ

ْ
ال

ِخَتاُن 
ْ
ال َمّسَ  إذا  وَن: 

ُ
َيُقول َكاُنوا   ، ِبّيِ الّنَ َزْوَج  وَعاِئَشَة، 

ُغْسُل)٢( حيث جاء لفظ الختان 
ْ
ِخَتاَن َفَقْد َوَجَب ال

ْ
ال

هنا من باب التغليب وهو الختان للرجل والخفض 

انكاره  وعدم  للمرأة  الختان  وقوع  على  فيدل  للمرأة، 

فالتغليب يكون على شيء موجود فذكر لفظ الختان 

)١( جامع المسانيد، ابن كثير ]38٩/٢5٤/١[
)٢( موطأ مالك، مالك ]٢/١٤3/63[

عند  حيث  للمرأة،  والخفض  للرجل  الختان  لوجود 

يجمع  و الــخــتــان،  يغلب  والــخــفــاض  الــخــتــان  ذكــر 

كالزوج والزوجة فتجمع على زوجين ال  على ختانان 

زوجتين، فلو تقرر الغاء الختان لإلناث وهو الخفض 

لتقرر الغاء ختان الذكور فجاء اإلقرار من النبي � 

بوجود الختانين للذكر واالنثى.

ختان  وعملية  اخــفــاض،  هــو  الــمــرأة  خــتــان   -3

المرأة ليست بجريمة كما يدعي البعض، ولم يرد عن 

عملية  جرموا  أنهم  المعاصرين  وال  القدامى  العلماء 

ختان المرأة؛ حيث إنهم أجمعوا على مشروعيته، فإن 

لم يكن واجب فسنة فمباح، أما تجريمه فجريمة.

الــديــن،  عــلــى  ــه  ب يحتج  ال  الــخــاطــئ  الـــواقـــع   -٤

ــراء تلك  ــ كــالــمــمــارســات الــخــاطــئــة والــطــرق فــي اج

كل  في  خاطئة  ممارسات  توجد  حيث  العمليات، 

اإلناث  ختان  عملية  على  تنحصر  وال  الطب،  فــروع 

إغــاق  و الطب  كلية  إلغاء  يجوز  ال  هنا  ومــن  فقط، 

الخطأ  وتصحيح  تعديل  يجب  بل  المستشفيات، 

ــاء بــه الشرع  ــاث ج ــاء، وخــتــان اإلنـ ــب الــواقــع مــن األط

يجب  بل  بالكلية،  إلغاؤه  لنا  يجوز  فا  العلماء  وأقره 

طرق  ومعالجة  الخاطئة  المفاهيم  بعض  تصحيح 

عملية الختان عند اإلناث.

جاهلية  عــادة  الختان  إن  قــال  من  على  يــرد   -5

جاهلية  عــادة  كل  ليس  أن  بالكلية  إلغاؤها  يجب 

ــتــي عــرفــت فـــي عصر  ــادات ال ــعـ ــلــغــى، فــبــعــض الـ ُت

كان بها بعض األخطاء  إن  الجاهلية أقرها اإلسام، و

من  المرأة  وختان  بالكلية،  يلغها  ولم  الشرع  عدلها 

هذه العادات التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها 
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هو  مــا  أبقى  اإلســـام  إن  حيث  اإلســـام؛  بعد  الــشــرع 

إلى  بحاجة  هو  ما  وصحح  باطل،  هو  ما  وألغى  حق 

موضوع  في  عــدة  أحاديث  جــاءت  وقــد  التصحيح، 

سبق  وقد  إلغاؤها،  أو  انكارها  يمكن  وال  المرأة  ختان 

ذكرها بأدلة حكم الختان.

في  للختان  الطبي  الدليل  القضاء  اعتماد  مــدى 

انشاء الزواج:

السنة  في  وردت  التي  األمور  من  األنثى  ختان  إن 

ليس  وهــي  المسلمين،  نساء  عليها  وكــان  النبوية 

األمور  من  كذلك  وهي  اإلسامية،  للشريعة  مخالفة 

على  ال  المكرمة  وجــه  على  لــإلنــاث  شــرعــت  الــتــي 

األنثى  ختان  أمر  كان  فلما  السنة،  أو  الوجوب  وجه 

مكرمة لها فلها ولوليها حرية القيام به، فإن المحكمة 

الشرعية ال ترفض عقد الزواج لمجرد أن الزوجة كانت 

مختونة أم غير مختونة، وعليه يتم عقد الزواج بشكل 

كافة  عليه  يترتب  و صحيح،  عقد  يــكــون  و طبيعي 

الحقوق والواجبات للزوج والزوجة، وللزوجة المطالبة 

المادتين  بموجب  وذلــك  الشرعية،  حقوقها  بكامل 

)8١ و 8٢( من قانون األحوال الشخصية المعمول به 

كم الشرعية بفلسطين على مذهب اإلمام  في المحا

عقد  على  المترتبة  ــار  اآلث هــذه  إن  و  ،)١( حنيفة  أبــي 

الزواج تتمثل باآلتي:

)١( مقابلة مع القاضي الشرعي محمود فروخ، قابلته خديجة 
يخ ٢0٢0/0٧/0١م، الساعة الثامنة صباحًا. صيام بتار

: 1- المهر

إن لم  يجب المهر المسمى للزوجة على زوجها، و

تها من أقاربها، وقد بينت  يسم مهرًا لها، فلها مهر مثيا

هذا في الركن الثاني من أركان الزواج، وهو الصداق.

2- النفقة:

لزوجته  الــزوج  على  وتجب  العاجل،  العطاء  هي 

بمجرد عقد الزواج، وال يحق للزوج االمتناع عن تأدية 

وضعه  كان  مهما  فيها  يماطل  أن  وال  لزوجته،  النفقة 

المادي، إذ تجب عليه النفقة على حسب إمكانياته 

وال تلغى إن كان فقيرًا، وال ينظر إلى حالة الزوجة المالية 

أنها  أم  عاملة  كانت  أ ســواء  فقرها  أو  غناها  إلــى  وال 

كانت األغنى  لو  أم غيرها، بل  ورثة  المال من  تملك 

فتجب نفقتها على زوجها؛ حيث إن وجوب النفقة 

الزوجة  لــدى  وجودها  عــدم  أو  الحاجة  لوجود  ليس 

للزوجة  حق  فالمهر   ، كالمهر واجبة  نفقة  هي  إنما  و

نِْفْق ُذو  سواء كانت غنية أم فقيرة)٢(، لقوله تعالى:﴿ِلُ

ا آتَاُه  يُنِْفْق ِممَّ
ْ
َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَيِْه ِرْزقُُه فَل

 َُّ َسيَْجَعُل الل آتَاَها  َما   
َّ

إِل َنْفًسا   َُّ يَُكلُِّف الل  
َ

َُّ ل الل
ا﴾)3(. َبْعَد ُعْسٍ يُْسً

٣- الحتباس:

والسبب  بيته،  في  لزوجها  الزوجة  احتباس  وهو 

في ذلك الزوجية، وهي كونها زوجة له تقوم بواجباتها 

)٢( درر الحكام في شرح غرر االحكام، خسرو ]٤١٢/١[؛ بداية 
الفقه  ]٧٧/3[؛  القرطبي  المقتصد،  ونهاية  المجتهد 

اإلسامي وأدلته، الزحيلي ]٧36٤/١0[.
)3( ]الطاق: ٧[.
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تجاه زوجها وبيتها وأبنائها)١(.

4- الوطء:

باآلخر  الزوجين  من  كًال  واالستمتاع  ــوطء  ال حل 

تُوا َحْرثَُكْم 
ْ
لقوله تعالى: ﴿نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ

َواْعلَُموا   ََّ الل َواتَُّقوا  ْنُفِسُكْم 
َ
ِل ُموا  َوقَدِّ ِشئْتُْم  نَّ 

َ
أ

ُمْؤِمِننَي﴾)٢(.
ْ
ِ ال

نَُّكْم ُمَلقُوُه َوبَشِّ
َ
أ

5- اإلرث:

وفــاة  الــزوجــيــن فــي حــال  ثــبــوت حــق اإلرث بين 

أحدهما، فيثبت لألخر حق اإلرث من ماله، فنصيب 

إن  والــربــع  ولــد،  لزوجته  يكن  لــم  إن  النصف  الـــزوج 

تََرَك  َما  نِْصُف  ﴿َولَُكْم  تعالى:  لقوله  ولد  لها  كان 

 ٌ
َ

َودل لَُهَنّ  َكَن  فإن   ٌ
َ

َودل لَُهَنّ  يَُكْن  لَْم  إِْن  ْزَواُجُكْم 
َ
أ

َن ِمْن َبْعِد وَِصيٍَّة يُوِصنَي بَِها أو 
ْ
ا تََرك ُبُع ِمَمّ فَلَُكُم الُرّ

يكن  لم  وان  ولد  لها  كان  ان  الربع  وللزوجة  َديٍْن﴾)3(، 
ا  ِمَمّ ُبُع  الُرّ ﴿َولَُهَنّ  تعالى:  لقوله  الثمن  فلها  ولد  لها 

 ٌ
َ

َودل لَُكْم  َكَن  فإن   ٌ
َ

َودل لَُكْم  يَُكْن  لَْم  إِْن  تُْم 
ْ
تََرك

تُْم﴾))).
ْ
ا تََرك فَلَُهَنّ اثلُُّمُن ِمَمّ

6- العدل:

التعدد،  حالة  في  الــزوجــات  بين  العدل  وجــوب 

وهذا حق للزوجات فا يميل وال يظلم وال يهجر لقوله 

ُمَعلََّقِة﴾)5(.
ْ
َميِْل َفتََذُروَها َكل

ْ
تعالى: ﴿فََل تَِميلُوا ُكَّ ال

]١٧/٤[؛  الكاساني  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   )١(
نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني ]٤8١/١5[.

)٢( البقرة: ٢٢3[.

)3( ]النساء: ١٢[.
)٤( المرجع السابق.

)5( ]النساء: ١٢٩[.

7- النسب:

»الــولــد   :� لقوله  لــلــزوج  األوالد  نسب  ثــبــوت 

ينسب  الولد  إن  حيث  «)6(؛  للحجر والعاهر  للفراش 

كانت المرأة موطوءة له  للزوج صاحب الفراش الذي 

في وقت الوالدة حفاظًا على النسب وتثبيتًا للحقوق.

المسألة الثالثة: مرض التالسيميا

أوًال: مفهوم مرض في اللغة والصطالح والشرع

- المرض في اللغة:

مريض،  فهو  يــمــرض  ــرض  م ثــي  الــثــا الفعل  مــن 

كــل مــا ألم  والجمع أمـــراض، والــمــصــدر مــرِض وهــو 

وأخرجه  نفاق  أو  تقصير  أو  علة  من  الحي  بالكائن 

التغيير  إلى  واالستقرار  واالعتدال  الصحة  حالة  من 

فهو  مرضت  ﴿وإذا  تــعــالــى:  لقوله  واالضـــطـــراب)٧( 

ىلع  أو  مريضا  كم  ﴿فمن  تعالى:  وقوله  يشفني﴾)8( 
سفر فعدة من أيام اخر﴾)٩(، أي من كان سقيم وعليل 

. فا بأس عليه اإلفطار والقضاء في أيام أخر

- المرض في الصطالح:

ــداء  ــو الـ ــو نــقــيــض الــصــحــة، وهـ هـــو الــســقــم، وهـ

أو عقله محدثة ضعفا   والعلة تصيب جسد اإلنسان 

في وظائفه)١0(.

المشبهات  تفسير  باب  ي،  البخار ي،  البخار صحيح   )6(
.]٢053/5٤/3[

ر  م  باب  الجمل  القرآن،  لكلمات  لغوي  وتفسير  معجم   )٧(
ض ]٢3٧/٤[.

)8( ]الشعراء: 80[.
)٩( ]البقرة: ١8٤[.

الموقع  يــكــيــبــيــديــا،  و مــوقــع  االصـــطـــاح،  ــي  ف ــرض  ــم ال  )١0(
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- المرض في الشرع:

﴿ف  تعالى:  لقوله  والــفــجــور  والــنــفــاق  الشك  هــو 

فزادهم الل مرضا﴾)١(، أي أن قلوبهم  قلوبهم مرض 
الي  ﴿فيطمع  تعالى:  وقوله  والشك،  بالنفاق  مليئة 

والزنا،  الفجور  حب  قلبه  في  أي  مرض﴾)٢(،  قلبه  ف 
يمحوها)3(. والمرض كفارة للذنوب و

: مفهوم مرض الثالسيميا
ً
ثانيا

األبــيــض  الــبــحــر  حـــوض  دم  فــقــر  بــمــرض  يسمى 

المتوسط، وهو مرض وراثي يصيب النخاع العظمي 

الحمراء،  الـــدم  يــات  كــر على  ويــؤثــر  لــلــدم  المصنع 

يسبب هذا المرض  ينتج عن خلل في الجينات، و و

فقر دم مزمن وقد يسبب الوفاة لدى بعض المصابين 

به، حيث تكون مادة الهيموجلوبين التي هي أساس 

كريات الدم الحمراء غير قادرة على القيام بوظائفها 

على الشكل الصحيح وهذا المرض يصيب األطفال 

للعامين  وتمتد  الوالدة  مراحل عمرية مبكرة منذ  في 

الوالدين  مــن  الــمــرض  هــذا  تــوارثــهــم  نتيجة  األولــيــن 

األب  مــن  أحــدهــمــا  للمرض  الحاملين  المعتلين 

يتم تشخيصه بالترحيل الكهربائي  والثاني من األم، و

األنــوار  مشارق  Ar.wikipedia.org/wiki/؛  االلكتروني: 
االختاف  فصل  عياش،  القاضي   ، اآلثـــار صحاح  على 

والوهم مرض ]3٧٧/١[
)١( ]البقرة: ١0[

)٢( ]األحزاب: 3٢[
مرض  باب  العباس،  أبو  العرب،  شعر  في  القران  غريب   )3(

]٢5٧ -6١/١[

في تحليل وفحص مخبري دقيق)٤(.

: أنواع مرض الثالسيميا
ً
ثالثا

ألفا،  ثاسيميا  وهما  نوعان،  الثاسيميا  لمرض 

ثاسيميا بيتا، كاآلتي:

النوع األول: ثالسيميا ألفا

من  جينية  ساسل  من  الهيموجلوبين)5(  يتكون 

يتوارثها  إنسان  لكل  ساسل  أربعة  وعددها  ألفا  نوع 

ينتج  مــن والــديــه اثــنــان مــن االبــن واثــنــان مــن األم، و

خلل  أو  قصور  يحدث  عندما  ثاسيميا  ألفا  مــرض 

في تلك الساسل، وتختلف األعراض وشدة المرض 

باختاف الخلل بعدد الساسل.

١- حيث إنه إذا حدث الخلل في سلسلة واحدة 

يكون الشخص حامًال لجين المرض، وال تظهر عليه 

فإن  سلسلتين  في  الخلل  حدث  إذا  و أعــراض،  أية 

هذا الشخص يعاني من أعراض بسيطة وربما ال تظهر 

الــمــوقــع  ــا،  ــيــدي ــب ــكــي ي و مـــوقـــع  ــا،  ثــاســيــمــي مــصــطــلــح   )٤(
https://ar.wikipedia.org:االلكتروني

الحديد  عنصر  على  يحتوي  »بروتين  هو  )5(الهيموجلوبين 
كذلك،  األمــر  وألن  الحمراء.  الــدم  كريات  تحمله  الــذي 
لنقص  أن يؤدي  الممكن  الحديد من  فإن نقص عنصر 

الهيموجلوبين في الدم.
من  األوكسجين،  نقل  هي  األساسية  الهيموجلوبين  وظيفة 
ثاني  إعــادة  و الجسم،  وأنحاء  أعضاء  بقية  إلــى  الرئتين 
الرئتين.  إلى  الجسم  أنحاء  الكربون من مختلف  كسيد  أ
الهيموجلوبين  نقص  يـــؤدي  أن  الممكن  مــن  لــذلــك، 
الظواهر  من  كبير  لعدد  الــدم(  فقر   - باألنيميا  )المعروف 
ــتــداًء مــن التعب والــشــحــوب، وصــوال إلى  اب واألعــــراض، 

صعوبة التنفس««
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كشفها والفحص  األعــراض، ولكن يمكن  عليه تلك 

عنها من خال فحص الدم.

فإن  ســاســل،  ثــاث  فــي  الخلل  حــدث  إذا  و  -٢

الشديدة  بين  تتراوح  أعــراض  عليه  تظهر  المصاب 

والــمــتــوســطــة مــثــل فــقــر الـــدم الــشــديــد وتــضــخــم في 

الطحال وتشوه في العظام.

األربـــع،  الــســاســل  فــي  الــخــلــل  حـــدث  إذا  و  -3

بعد  أو  الــحــمــل  ــاء  ــن أث ــة  ــن األج ــاة  ــوف ب يتسبب   فــإنــه 

الوالدة مباشرة)١(.

النوع الثاني: ثالسيميا بيتا

نوع  من  سلسلتين  من  الدم  هيموجلوبين  يتكون 

أحد  من  سلسلة  كل  يــتــوارث  و إنسان  كل  عند  بيتا 

ينتج  األم، و والــديــه، واحـــدة مــن األب واألخـــرى مــن 

مرض بيتا ثاسيميا عند حدوث قصور أو خلل في 

واألعــراض  المرض  شــدة  يختلف  وأيضا  الساسل، 

حسب الخلل في عدد الساسل، كما يلي:

واحـــدة،  سلسلة  فــي  الــخــلــل  حـــدوث  فعند   -١

المصاب  فإن  الصغرى  بالثاسيميا  يسمى  ما  وهذا 

سوى  األعــراض  عليه  تظهر  وال  المرض،  من  يعاني  ال 

ــتــم الكشف  ي يــكــون بــشــكــل بــســيــط و فــقــر الــــدم، و

وقد  للدم،  الروتينية  ية  المخبر التحاليل  أثناء  عنه 

للعيش  الــدم  لنقل  المرض  بهذا  المصاب   يحتاج 

)١( أمراض الدم، الثاسيميا، وزارة الصحة السعودية، الموقع 
االلكتروني:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educa-
tionalContent/Diseases/Hematology/Pages/thal-
assemia.aspx.

بشكل طبيعي.

السلسلتين،  فــي  الخلل  ــدوث  ح عند  لكن   -٢

المريض  فــإن  الكبرى  بالثاسيميا  يسمى  ما  وهــذا 

يعاني من عدة أعراض تظهر عليه جليًا مثل فقر الدم 

والتضخم  للعظام  المصاحبة  والتشوهات  الشديد 

ي ومنتظم  يحتاج إلى نقل دم بشكل دور بالطحال و

األعــراض  وهــذه  طبيعي،  بشكل  العيش  ليستطيع 

خال  تظهر  إنما  و ــوالدة  ال عند  الطفل  على  تظهر  ال 

العامين األوليين)٢(.

الثالسيميا والزواج

أوًال: كيفية انتقال المرض 

اآلباء  من  بالوراثة  ينتقل  وراثــي  مرض  الثاسيميا 

إلى األبناء، على النحو اآلتي:

واألخر  للمرض  حامل  الوالدين  أحد  كان  إذا   -١

الحاملين  األطــفــال  نسبة  فــإن  حــامــل،  وغير  سليم 

السليمين  األطــفــال  ونسبة   )%50( تــكــون   للمرض 

تكون )%50(.

بــالــمــرض  مــصــاب  ــن  ــدي ــوال ال ــد  أحـ ــان  كـ إذا   -٢

للمرض  حاملون  أطفالهم  جميع  فإن  سليم،   واألخر 

ال مصابين به.

للمرض،  حاملين  كليهما  الوالدين  كان  إذا   -3

لــلــمــرض )%50(  الــحــامــلــيــن  نــســبــة األطـــفـــال  ــإن  ــ ف

من  السليمين  ونسبة   )%٢5( بــه  المصابين   ونسبة 

المرض )٢5%(.

)٢( المرجع السابق.
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كان أحد الوالدين مصاب بالمرض واألخر  ٤- إذا 

حامل له، فإن نسبة األطفال الحاملين للمرض )%50( 

ونسبة األطفال المصابين بالمرض )%50(.

فإن  بالمرض،  مصاب  الوالدين  كا  كــان  إذا   -5

 ،)١(  )%١00( بنسبة  بالمرض  مصابين  أطفالهم  جميع 

انظر الشكل التوضيحي.

لمرض  الطبي  الدليل  القضاء  اعتماد  مدى   :
ً
ثانيا

الثالسيميا في انشاء الزواج

أي  عقد  اجــراء  قبل  يشترط  الشرعي  القضاء  إن 

فحص  بإجراء  المخطوبة  أو  الخاطب  يقوم  أن  زواج 

الشرعي  للقضاء  المعتمدة  كز  المرا من  للتاسيميا 

عقد  اجـــراء  يتم  وال  الفحوص،  هــذه  مثل  اجـــراء  فــي 

إذا تبين أن أحد الخاطبين حامل  الزواج إال بذلك، و

ذلك،  في  مشكلة  فا  حامل  غير  واآلخر  للتاسيميا 

ما يهم وجود فحص ألحد الخاطبين أنه غير حامًال 

والمخطوبة  الخاطب  أن  تبين  إذا  أما  المرض،  لهذا 

حامان لمرض الثاسيميا فا يتم عقد الزواج إال إذا 

المحكمة  تقوم  عندها  ذلك،  على  الخاطبين  أصر 

يتم  و ذلـــك  فــي  شــرعــي  محضر  بتنظيم  الــشــرعــيــة 

حال  المحتملة  والمخاطر  بالضرر  الخاطبين  إفهام 

الموقع  بالهول،  د.  البيان،  وراثي، موقع  الثاسيميا مرض   )١(
االلكتروني:

https://www.albayan.ae/across- the- uae/2010- 05- 
 ؛1.242645 -08

موقع المعرفة، الثاسيميا، الموقع االلكتروني،
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%84%D8%A7%

D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7

إصرارهما على الزواج، وبعدها يتم رفع معاملة الزواج 

الطبي  الفحص  ذلــك  في  بما  أوراقــهــا  بكافة  كاملة 

للثاسيميا  حاملين  الخاطبين  كا  أن  يبين  الــذي 

الشيخ  بــرئــاســة  الشرعية  العليا  المحكمة  لمقام 

على  الموافقة  يتم  و الجوجو  علي  حسن   / الدكتور

اجراء عقد الزواج)٢(.

***

)٢( مقابلة مع القاضي الشرعي محمود فروخ، قابلته خديجة 
يخ ٢0٢0/06/0٤م، الساعة الرابعة عصرًا. صيام بتار
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الخاتمة

أوًال: النتائج

إليها،  توصلت  الــتــي  النتائج  أهــم  على  وتشمل 

ويمكن بيانها على النحو اآلتي:

سلم  على  جــاءت  للمسلم  الخاصة  الحياة   -١

أولويات الشريعة اإلسامية، فسعت إلى الحفاظ على 

والحماية  والعناية  الوقاية  طرق  بتشريع  بدنه  سامة 

التخلص  إلى  سعت  أنها  كما  ــراض،  األم جميع  من 

من الداء والمرض من خال توافقها مع مبدأ العاج 

والعقاقير  ية  باألدو العاج  هذا  كان  سواء  ي،  والتداو

والطبية،  الجراحية  العمليات  خال  من  أو  الطبية 

صحة  على  الحفاظ  وهــو  واحــد  والــغــرض  فالهدف 

وسامة الجسد.

المعاصرة  الطبية  والــقــرائــن  األدلـــة  مشروعية   -٢

والتي لها دور كبير في حفظ الحقوق وعدم ضياعها 

ــا لها أيــضــا مــن فــوائــد في  ــى أصــحــابــهــا، وم وردهـــا إل

من  خال  ومتين  قوي  البشري  النسل  على  الحفاظ 

الفحص  المزمنة، وذلك عن طريق  الوراثية  األمراض 

الطبي قبل الزواج.

الــزواج،  قبل  الطبية  الفحوصات  إجــراء  جواز   -3

المباحات واسعة، وما يجب  القضاء في  وأن سلطة 

الشأن هو المصلحة،  القضاء في هذا  به  أن يحتكم 

فا يجوز للقضاء إلزام المقبلين على الزواج بالفحص 

الطبي إال بعد فهم الواقع وتقدير المصلحة وفقا للواقع 

زمانيًا ومكانيًا، إذ إن الواقع يختلف من زمن آلخر ومن 

مكان آخر فيكون الحكم فيه وفقا للمصلحة العامة 

لكل زمان ومكان.

على  بناء  أنواعها  وتعدد  الطبية  ــة  األدل تكثر   -٤

األمر المسقط عليها، وكلها تصب في مصلحة الفرد 

كان  فلما  عام،  األمة بشكل  ومصلحة  خاص  بشكل 

المجتمع  كــان  وجسديًا  عقليًا  وسليم  ســوي  الفرد 

أقوى وأمتن.

والتعليمية  الجنائية  التشريح لألغراض  5- جواز 

يكون  بأن  وشروط،  لضوابط  وفقًا  ذلك  وكل  والطبية، 

قانونية  جهة  وعن  رسمي  بقرار  صــادر  التشريح  قــرار 

رسمية، وأن يباشر التشريح طبيب عدل وثقة ومسلم 

غير  الــمــيــت  جــثــة  وتــقــدم  بعمله،  خــبــرة  ذو  ومــاهــر 

على  والمرتد  والذمي  والحربي  الكافر  أي  المعصوم 

المسلم في الحالة التعليمية والطبية، ومن ثم اإلسراع 

بدفنه بعد إعادة تجميع جثته ووصلها بعضا ببعض.

يــم إجـــهـــاض األجـــنـــة بــعــد نــفــخ الـــروح  6- تــحــر

وهو  يوما  وعــشــرون  مائة  مــرور  بعد  أي  الجنين،   فــي 

لذلك،  ضـــرورة  تستدع  مالم  أشهر  أربــعــة  يــعــادل  مــا 

الروح  نفخ  قبل  األجنة  إجهاض  جــواز  عدم  وكذلك 

الحفاظ  اإلســامــيــة  الشريعة  مقاصد  مــن  ألن  فيه 

التكاثر  يعم  عليهما  وبالحفاظ  والــروح  النفس   على 

إعمار األرض. و

كبير في  ٧- إن لفحص مخلفات اإلجهاض دور 

الشرعي  الطب  خال  من  الجريمة  مابسات  كشف 

سواء كان اإلجهاض تلقائيا بتعاطي األم مع الطبيب 

إنزال  في  المساعدة  الطبية  ية  األدو شرب  طريق  عن 

الجنين قبل أوانه والتخلص منه، أو عملية جراحية 
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أدت إلى تقطيع أوصاه ونزوله أوتارًا مقطعة، أو إجهاض 

والترصد  اإلصــرار  جنائي ناشئ عن عدوان مع سبق 

كالضرب  الحامل  األم  على  الجسدي  االعتداء  مثل 

في  الجنين  مــوت  إلــى  المؤدية  واللكمات  المبرح 

وربط  أمه، وكل ذلك يكشف سبب اإلجهاض  بطن 

الجريمة  بساحة  المتوافرة  واألدلة  الجريمة  مابسات 

وبالتالي معرفة المجرم الحقيقي.

هذا  فــي  مهمًا  أمـــرًا  الطبية  األدلـــة  أصبحت   -8

قطعية  قرينة  وتعد  عنها  االستغناء  يمكن  وال  العصر 

ال مجال للشك فيها، وبالتالي فهي تصلح ألن تكون 

دليا مستقًال في اإلثبات.

في  استخدامه  ومن  منه  بد  ال  الطبي  الدليل   -٩

إثبات  ومنها  مختلفة،  وألســبــاب  عــديــدة  مــواطــن 

إثبات الشكوك ضد المتهمين  الحقوق ألصحابها و

إنزال العقوبة الازمة بهم وتبرئة البريئين من الذنب. و

الجانب  فــي  جلية  أهــمــيــة  الطبية  ــة  لــألدل  -١0

الــجــرائــم  تشخيص  فــي  فــعــال  دور  فلها  الــجــنــائــي، 

في  وكذلك  والنتائج،  اإلجــرامــي  الفعل  تحديد  من 

والوالدة  والطاق  كالزواج  الشخصية  األحوال  جانب 

إثبات النسب، وتظهر أيضا في المعامات المالية،  و

وخاصة في سرقة البصمات في الوثائق الرسمية فيتم 

 فحص البصمة والكشف عن هوية صاحبها إلرجاع 

الحقوق ألصحابها.

المجتمع  هــو  والقويم  الــقــوي  المجتمع  إن   -١١

أقوى  وال  قواعده،  في  المتين  أساسياته،  في  السليم 

يتم  و ــان،  األرك متكاملة  أســرة  وبناء  إنشاء  من  وأمتن 

ارتــبــاط رجل  الـــزواج على  بــالــزواج، وال يقتصر  ذلــك 

لبعضهما  مكملتين  كاملتين  بأسرتين  بل  بــامــرأة، 

البعض تتحدان معًا، وهذا ما يسمى بالزواج الناجح 

الناتج عنه ترابط المجتمع وتماسكه.

١٢- يتخذ القضاء الشرعي من الطب بينة رسمية 

الكومسيون  تقديم  خال  من  وذلك  واضحًا،  ودليًال 

الطبي السليم، وبناًء عليه يتم اجراء عقد الزواج.

وأنه  الختان،  مشروعية  على  الفقهاء  اتفاق   -١3

من دواعي الفطرة السليمة التي يتوجب على المسلم 

السوي اتباعها.

الناقلة  التناسلية  األعضاء  زراعــة  جواز  عدم   -١٤

التناسلية  األعضاء  زراعــة  وجــواز  الوراثية،  للصفات 

غير الناقلة للصفات الوراثية.

التصحيح  حالة  في  الزواج  عقد  إنشاء  جواز   -١5

الجنسي، وعدم جوازه في حالة التحول الجنسي.

حق  وفــي  واجــب  الذكر  حق  في  الختان  إن   -١6

األنثى مكرمة، إذ إنه من دواعي الفطرة.

الــديــن،  على  بــه  يحتج  ال  الــخــاطــئ  الــواقــع   -١٧

العمليات  إجراء  في  والطرق  الخاطئة  كالممارسات 

إلــغــاء ختان  يــجــوز  فــا  ــاث،  ــ اإلن الــجــراحــيــة لختان 

يجب  بل  األطــبــاء  من  الــواقــع  الخطأ  لمجرد   اإلنــاث 

تعديل الخطأ.

إتمام  و إقامة  ال ترفض  الشرعية  كم  المحا ١8- إن 

غير  أو  مختونة  كــانــت  الــزوجــة  أن  لــمــجــرد  الــــزواج 

طبيعي  بشكل  الــــزواج  عــقــد  يــتــم  وعــلــيــه  مــخــتــونــة، 

الحقوق  كافة  عليه  يترتب  و صحيح،  عقد  يكون   و

والواجبات للزوجين.

عقد  إجـــراء  قبل  الــشــرعــي  الــقــضــاء  يشترط   -١٩
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الزواج، بأن يقوم الخاطب أو المخطوبة بإجراء فحص 

الشرعي،  للقضاء  المعتمدة  كز  المرا في  للتاسيميا 

ولن يتم إجراء عقد الزواج إال بذلك.

٢0- إذا تبين أن أحد الخاطبين حامًال للثاسيميا 

عقد  يتم  و ذلــك  في  مشكلة  فا  حامل  غير  واألخــر 

الزواج، أما إذا تبين أن الخاطب والمخطوبة حامان 

للمرض فا يتم عقد الزواج.

: التوصيات
ً
ثانيا

بنشر  تهتم  تثقيفية  مؤسسات  بإنشاء  نوصي   -١

الوعي وتقدم النصح واإلرشاد للمقبلين على الزواج، 

وتثقيفهم من حيث المسؤولية والحقوق والواجبات 

الكافية  المعلومات  وتقديم  الزوجين،  بين  المتبادلة 

الزوجين  حياة  على  تؤثر  التي  األمــراض  مخاطر  عن 

والخداع  الغش  تأثير  ومــدى  عاقتهما،  ية  واستمرار

إنشاء أساساتها  في بقاء العاقة، وأهمية بناء األسرة و

على الصدق واألمانة.

الباحثين في التوسع في قضايا األسرة  ٢- نوصي 

التي هي أساس المجتمع السوي.

3- نوصي الُقضاء الشرعيين بإعمال القضايا وفقا 

المستجدة  القضايا  في  خاصة  اإلسامية،  للشريعة 

والتي لم يتطرق لها الفقه قديمًا، ال على أساس سلطة 

إتباع الهوى. القاضي و

في  الجامعات  في  يسية  التدر الهيئة  نوصي   -٤

المعاصرة وطرحها وفق منهجية  القضايا  التوسع في 

جديدة ومتجددة.

المصادر والمراجع

إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   .١

بن حماد الجوهري، دار العلم للمايين بيروت، ط٤، 

١٤0٧ - ١٩8٧م.

ــو الــحــســن بن  ٢. الــمــحــكــم والــمــحــيــط األعـــظـــم، أبـ

العلمية  الكتب  دار  المرسي،  سيده  بن  إسماعيل 

بيروت، )د.ط(، ٢000م.

بــن عمر  األصــــول، محمد  عــلــم  فــي  الــمــحــصــول   .3

سعود  بــن  محمد  ــام  االمـ جامعة  ي،  ــراز ــ ال الحسين 

اإلسامية- الرياض، ط١، ١٤00هـ.

بن  الحسين  بن  محمد  الفقه،  أصــول  في  العدة   .٤

محمد بن خلف ابن الفراء القاضي أبو يعلي، بدون 

، ط٢، ١٤١0هـ - ١٩٩0م. نشر

الدين  ولي  الجوامع،  جمع  شرح  الجامع  الغيث   .5

أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، دار الكتب 

العلمية، ط١، ١٤٢5هـ - ٢00٤م.

يد  أبو بكر محمد بن الحين بن در اللغة،  6. جمهرة 

األزدي، دار العلم للمايين بيروت، ط١، ١٩8٧م.

ــن عــلــي،  ــن مـــكـــرم بـ ــعــــرب، مــحــمــد بـ ــ  ٧. لـــســـان ال

ي  ــديــن ابـــن مــنــظــور األنــصــار أبـــو الــفــضــل جــمــال ال

يفعي االفريقي، دار صادر بيروت، ط3، ١٤١٤هـ. الرو

8. القانون في الطب، الحسين بن عبد اهلل بن سينا 

أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئيس.

الكريم  عبد  بن  محمد  الفتح  أبو  والنحل،  الملل   .٩

الحلبي،  مــؤســســة  الــشــهــرســتــانــي،  احــمــد  ــي  أبـ  بــن 
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)د.ط(، )د.ت(.

١0. معجم لغة الفقهاء، محمد دواس قلعجي؛ وحامد 

يع،  صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوز

ط٢،١٤08هـ - ١٩88م.

أحمد  مصطفى؛  إبــراهــيــم  الــوســيــط،  المعجم   .١١

؛ دار  الــنــجــار ؛ محمد  الـــقـــادر يـــات؛ حــامــد عــبــد  الـــز

الدعوة، )د.ط(، )د.ت(.

كنعان،  ١٢. الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد 

دار النفائس، ط١، ١٤٢0هـ - ٢000م.

ــدوة الــقــضــاء الــشــرعــي فــي الــعــصــر الــحــاضــر  ــ ١3. ن

ربيع   ١٤  -١3  -١٢ بين  الواقعة  الفترة  والمؤمل  الواقع 

قام  والباحثين  العلماء  مــن  لــعــدد  ـــ،  ــ ١٤٢٧ه  األول 

بتنسيقها الذهبي.

ي كتاب الطب، باب ال  ي، البخار ١٤. صحيح البخار

ى، ]١3٩/٧/5٧٧3[ عدو

يب، الموقع االلكتروني: ١5. موقع إسام و

http://www.islamtoday.net/bohooth/art-

show- 86- 6271.htm

يب طب، الموقع االلكتروني: ١6. موقع و

https://www.webteb.com

الموقع  صوتية،سالم،  دروس  المرام  بلوغ  شــرح   .١٧

.Http://www.islamweb.net :االلكتروني

 - الصاة   - )الطهارة  العبادات  في  النوازل  فقه   .١8

(، خالد بن على المشيقح، دروس من الدورة  الجنائز

لعامي،  ببريدة  الراجحي  بجامع  الصيفية  العلمية 

)د.ط(، ١٤٢6هـ - ١٤٢٧هـ.

يد بن محمد بن  ١٩. فقه النوازل، بكر بن عبد اهلل أبو ز

عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن 

محمد، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١6هـ - ١٩٩6م.

٢0. توضيح األحكام من بلوغ المرام، أبو عبد الرحمن 

بن  حمد  بــن  صــالــح  بــن  الرحمن  عبد  بــن  اهلل  عبد 

محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي، مكتبة 

االسدي مكة المكرمة، ط5، ١٤٢3هـ - ٢003م.

الموقع  كلينك،  مــايــو  مــوقــع  الــعــظــام،  فــحــص   .٢١

االلكتروني:

https://elmustaqbai.com/article/148412

٢٢. ما هي أسباب العنة، الموقع االلكتروني: 

Aljazeera.net/news/healthmedicine/2015/1/25 .

والطاق،  ــزواج  ال قضايا  في  فقهية  مستجدات   .٢3

األردن،  النفائس،  دار   ، األشقر سليمان  عمر  أسامة 

ط١، ١٤٢0هـ - ٢000م.

، الموقع االلكتروني: ٢٤. غشاء البكارة، موقع فيدو

www.feedo.net/medicalencyclopedia/

womanhealth/general/hymen.htm

عدة  من  مكونة  لجنة  العدلية:  األحكام  مجلة   .٢5

نور  الناشر  العثمانية،  الخافة  فــي  وفقهاء  علماء 

كراتشي،  بــاغ،  آدام  كتب،  تجارت  كارخانه  محمد، 

)د.ط(، )د.ت(.

٢6. أثر األمراض الوراثية على الحياة الزوجية )رسالة 

ماجستير غير منشورة(، منال محمد رمضان هاشم 

العشي، من الجامعة اإلسامية بغزة، ١٤٢٩هـ - ٢008م.

دار  الزحيلي،  وهبة  وأدلته،  اإلسامي  ٢8الفقه   .٢٧

ية دمشق، ط٤، )د.ت(. الفكر سور

أنيس  الوراثية، محمد  البصمة  بعنوان  ٢8. محاضرة 
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األدلة الطبية المعاصرة وأثرها في انشاء عقد الزواج في قانون األحوال الشخصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

األروادي، من كتب الشاملة الذهبية، )د.ط(، )د.ت(.

لمنظمة  التابع  اإلسامي  الفقه  مجمع  30مجلة   .٢٩

المؤتمر  منظمة  عن  تصدر  بجدة،  اإلسامي  المؤتمر 

 اإلســـامـــي بـــجـــدة، مـــن كــتــب الــمــكــتــبــة الــشــامــلــة، 

)د.ط(، )د.ت(.

الحديث  أصــحــاب  عــن  الفقهية  االتــجــاهــات   .30

محمود  المجيد  عبد  الهجري،  الثالث  الــقــرن   فــي 

 ، ــــجــــي مـــصـــر ــان ــــخــ ــــد، مـــكـــتـــبـــة ال ــي ــمــــجــ ــ ــــد ال ــب  عــ

عام ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

المنورة،  بالمدينة  اإلســامــيــة  الجامعة  مجلة   .3١

الجامعة  موقع  المنورة،  بالمدينة  اإلسامية  الجامعة 

ــن كــتــب الــمــكــتــبــة الــشــامــلــة،  ــرنـــت، مـ ــتـ  عــلــى االنـ

)د.ط(، )د.ت(.

القران المجيد، أحمد  المديد في تفسير  البحر   .3٢

بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األبخري 

الفاسي الصوفي، الناشر الدكتور حسن عباس زكي، 

القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ.

ومنهاج  األقــضــيــة  أصـــول  فــي  الــحــكــام  تبصرة   .33

فرحون  ابــن  محمد  بــن  علي  بــن  إبــراهــيــم  األحــكــام، 

يــة،  األزهــر الكليات  مكتبة  اليعمري،  الدين   برهان 

ط١، ١٤06هـ - ١٩86م.

بن  أحمد  ي،  البخار صحيح  شرح  ي  البار فتح   .3٤

دار  الشافعي،  العسقاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي 

المعرفة بيروت، )د.ط(، ١3٧٩هـ.

35. المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد اهلل بن بدر 

وزارة  الزركشي،  بهادر  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  الدين 

األوقاف الكويتية، ط٢، ١٤05هـ - ١٩85م.

 ، والنظائر االشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز   .36

الدين  شهاب  العباس  أبــو  مكي  محمد  بن  أحمد 

العلمية،  الكتب  دار  الحنفي،  الحموي  الحسيني 

ط١، ١٤05هـ - ١٩85م.

ــي بكر  أب بــن  الــرحــمــن  ، عبد  والــنــظــائــر 3٧. األشــبــاه 

العلمية،  الــكــتــب  دار  الــســيــوطــي،  الـــديـــن  ــال   جـ

ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩0م.

أبـــي حنيفة  مــذهــب  عــلــى  والــنــظــائــر  األشــبــاه   .38

إبراهيم بم محمد المعروف  النعمان، زين الدين بن 

بيروت  العلمية  الكتب  دار  المصري،  نجيم  بابن 

لبنان، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

3٩. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 

 - ـــ  ١٤١٧ه ط١،  عفان،  ابــن  دار  الشاطبي،  الغرناطي 

١٩٩٧م.

ــان  ــســ االحــ عـــمـــيـــم  مـــحـــمـــد  الـــفـــقـــه،  قــــواعــــد   .٤0

- كــراتــشــي،   الــمــجــدديــالــبــرتــكــي، الــصــدف بــبــلــشــرز

ط١، ١٤0٧هـ - ١٩86م.

٤١. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، 

ط١،  دمشق،  الفكر  دار  الزحيلي،  مصطفى  محمد 

١٤٢٧هـ - ٢006م.

الــمــتــضــمــنــة  الــفــقــهــيــة  والـــضـــوابـــط  ــواعـــد  ــقـ الـ  .٤٢

اللطيف،  عبد  صــالــح  بــن  الــرحــمــن  ،عبد  للتيسير

ــبــحــث الــعــلــمــي بــالــجــامــعــة اإلســامــيــة  ــادة ال ــمـ عـ

ط١، السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،   المدينة 

١٤٢3هـ - ٢003م.

الشيخ  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز   .٤3

الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د. منال محمد رمضان العشي - أ. خديجة صيام

لبنان،  بيروت،  الرسالة  مؤسسة  الغزي،  الحارث  أبو 

ط٤، ١٤١6هـ - ١٩٩6م.

٤٤. البصمة الجينية الوراثية اآللية وأثرها في اإلثبات 

الجنائي، خالد محمد مصطفى، الموقع االلكتروني:

https://platform.almanhal.com/Files/2/36463.

محمد  الـــوراثـــيـــة،  الــبــصــمــة  بــعــنــوان  مــحــاضــرة   .٤5

الــذهــبــيــة،  الــشــامــلــة  كــتــب  مـــن  األروادي،   أنــيــس 

)د.ط(، )د.ت(.

٤6. البصمة الجينية الوراثية اآللية وأثرها في اإلثبات 

الجنائي، خالد محمد مصطفى، الموقع االلكتروني:

https://platform.almanhal.com/Files/2/36463.

آيات  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطبري  تفسير   .٤٧

غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  القران، 

والنشر  للطباعة  الطبري، دار هجر  أبو جعفر  اآلملي، 

يع واالعان، ط١، ١٤٢٢هـ- ٢00١م والتوز

على  بــن  الحسين  بــن  أحمد  الــكــبــرى،  السنن   .٤8

ــي أبـــو بكر  ــان ــراس ــخ ــى الــخــســرو جــــردي ال ــوس بـــن م

ط3، لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار   البيهقي، 

١٤٢٤هـ- ٢003م.

عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   .٤٩

الحجاج  بــن  مسلم   ،� اهلل  رســـول  إلـــى  ــعــدل   ال

التراث  إحياء  دار  ي،  النيسابور القشيري  الحسن  أبو 

العربي، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

50. مصنف بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة عبد 

خواستي  بــن  عثمان  بــن  إبراهيم  بــن  محمد  بــن  اهلل 

العبسي، مكتبة الرشد، )د.ط(، )د.ت(.

5١. كيف تتم عملية التحول الجنسي، موقع أنا أصدق 

.www.Ibelieveinsci.com :العلم، الموقع االلكتروني

5٢. ما اضطراب الهوية الجنسية، وما أسبابه وعاجه، 

مستشفى التعافي، الموقع االلكتروني:

 http://www.altaafi.com.

يــكــيــبــيــديــا، الــمــوقــع  ثــنــائــيــة الــجــنــس، مــوقــع و  .53

.http://www.Ar.wikipedia.org/wiki :االلكتروني

5٤.  القضايا الطبية المعاصرة ومقاصد الشريعة، منير 

، الدار التونسية للكتاب، تونس، ط١، ٢0١٤م. بنجمور

موقع  شرعية،  نظرة  التناسلية  األعــضــاء  زراعـــة   .55

يب، الموقع االلكتروني. اسام و

http://www.islamweb.net

موقع  شرعية،  نظرة  التناسلية  األعــضــاء  زراعـــة   .56

يب، الموقع االلكتروني. اسام و

http://www.islamweb.net

التابع لمنظمة  الفقه اإلسامي  5٧. 58مجلة مجمع 

المؤتمر  منظمة  عن  تصدر  بجدة،  اإلسامي  المؤتمر 

 اإلســـامـــي بـــجـــدة، مـــن كــتــب الــمــكــتــبــة الــشــامــلــة،

)د.ط(، )د.ت(.

الشريعة  ضــوء  فــي  التناسلية  األعــضــاء  ــة  زراعـ  .58

ي،الموقع االلكتروني: اإلسامية، القرضاو

https://www.al- qaradawi.net/node/1502

موقع  شرعية،  نظرة  التناسلية  األعــضــاء  زراعـــة   .5٩

يب، الموقع االلكتروني: اسام و

http://www.islamweb.net

60.  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، على بن 

ي  الهرو الما  الدين  نور  الحسن  أبو  محمد  سلطان 

ي، دار الفكر بيروت لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ ٢00٢م. القار
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األدلة الطبية المعاصرة وأثرها في انشاء عقد الزواج في قانون األحوال الشخصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الــقــامــوس، محمد بن  الــعــروس مــن جــواهــر  6١. تــاج 

أبو الفيض مرتضى  الرزاق الحسيني  محمد بن عبد 

الزبيدي، دار الهداية، )د.ط(، )د.ت(.

مصطفى  بــن  حــقــي  إســمــاعــيــل  ــبــيــان،  ال روح   .6٢

الــفــداء،  أبــو  المولى  الخلوتي  الحنفي   االستنابولي 

، بيروت، )د.ط(، )د.ت(. دار الفكر

بن  ي، أحمد  البخار ي شرح صحيح  البار فتح   .63

دار  الشافعي،  العسقاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي 

المعرفة بيروت، )د.ط(، ١3٧٩هـ.

بن  محمد  االمــام،  عمدة  شرح  األحكام  أحكام   .6٤

على بن وهب ابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح، 

ط٢، ١٤0٧هـ - ١٩8٧م.

الشافعي،  المام  مذهب  على  المنهجي  الفقه   .65

على  ــغــا؛  ــُب ال مصطفى  الــدكــتــور  ــن؛  ــخ ال مصطفى 

يع، دمشق،  الشربجي، دار القلم للطباعة والنشر والتوز

ط٤، ١٤١3هـ - ١٩٩٢م.

الطالب  كــفــايــة  شـــرح  عــلــى  ي  الــعــدو حــاشــيــة   .66

الرباني،أبو الحسن على بن أحمد بن مكرم الصعيدي 

ي، دار الفكر بيروت، )د.ط(، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م. العدو

الرسالة،  متن  على  التنوخي  ناجي  ابــن  شــرح    .6٧

الكتب  دار  التنوخي،  ناجي  بــن  عيسى  بــن  قاسم 

العلمية، ط١، ١٤٢8هـ - ٢00٧م.

68. المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس 

)د.ط(، ــروت،  ــي ب الــمــعــرفــة  دار  الــســرخــســي،   األئــمــة 

١٤١٤هـ ١٩٩3م.

االمام  فقه  النعماني  الفقه  في  البرهان  المحيط   .6٩

أبي حنيفة، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 

ي الحنفي، دار الكتب  العزيز بن عمر بن مازة البخار

العلمية، بيروت لبنان، ط١، ١٤٢٤هـ ٢00٤م

يد ابن رسان،شمس الدين  البيان شرح ز ٧0.  غاية 

محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 

الرملي، دار المعرفة بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

٧١. تحفة الملوك، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
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