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مقدمة
لقد حفل القرن العشرون بتطور تكنولوجي هائل يف العلوم األساسية والذي انعكس بدوره على اجملاالت
التطبيقية ،وكان نصيب الطب منها حظاً وافرا ،وليس من املبالغة إذا قلنا أن ما شهدته اخلمسون عاماً
املاضية من تطور وتقدم يعد أكثر بكثري من مما أحرزته البشرية يف تارخيها الطويل كله ،ومن بني ما أنتجته
وأفرزته العلوم البيولوجية( اهلندسة الوراثية اليت أصبحت حديث الساعة ،وتطالعنا األنباء بتقدم كبري يوماً
بعد يوم ،بل ساعة بعد ساعة ،فقد استطاعت هذه التقنية اجلديدة يف علم الوراثة أن تشرح الكثري مما
غمض أو غم على العلماء من قبل ،بل هي األن يف مرحلة متقدمة سيشهدها هذا القرن إن شاء اهلل
بتطبيقات كبرية يف عالج األمراض املستعصية فقد أصبح احللم حقيقة  ،واجنزت البشرية أهم وأدق مشروع
يف تارخيها الطويل  ،هذا اإلجناز الذي يتعلق بسر احلياة ويصف احلرو اليت كتبت هبا قصة حياة كل فرد
من أفراد اجملتمع اإلنساين  ،وألول مرة يف تاريخ وجوده قد التفت إىل نفسه للتعر عليها والغوص يف
أعماقها بعد أن شغل لزمن طويل يف البحث عما يدور حوله من ظواهر .ولكن يبدو أن اجلينوم البشري ،
أو اخلارطة الوراثية للبشر واليت كانت إحدى نتائجها البصمة الوراثية ستكون مبثابة صندوق أسرار له شأن
خطري يف خصوصية حياة اإلنسان وعمله وعالقاته وموته أيضا  .فقد كانت البشرية يف حالة من الدهشة
واالنبهار مما آلت إليه نتائج تقنية تطويع اجلينات حىت جاء عام 1984م وفاجأنا العامل اإلجنليزي( إليك
جيفرس ) عامل الوراثة جبامعة ليسرت بلندن باكتشافه بعض طالسم اجلينات ليعرفنا من أنا ومن أنت ومن
هم األخرون مبا حنمله من جينات أو مبا يسمى بالبصمة والوراثية ،فقد توصل إىل وسيلة من وتسمى
أحيانا الطبعة  DNAوسائل التعر على الشخص عن طريق مقاطع الوراثية ،وحتتوي على كل الصفات
والوراثية بداية من لون العينني واملواهب الشخصية وقابلية التعرض لبعض األمراض حىت أدق الرتكيبات
املوجودة باجلسم هلذا أصبح من الضروري االعتماد على االكتشافات العلمية احلديثة يف كافة اجملاالت ،
ومنها كشف غموض اجلرائم وحتديد شخصية اجلناة ،وقد غدت اهلندسة الوراثية من أدلة اإلثبات احلامسة
واملهمة.
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ومن هذا األساس سنحاول يف هذا البحث إلقاء الضوء على اهلندسة الوراثية وتشريعاهتا واحكامها يف
الشريعة اإلسالمية من خالل اخلطة البحثية التالية:

المبحث األول :مفهوم الهندسة الوراثية وحكمها الشرعي  ،وينقسم الى مطلبين :
املطلب األول :مفهوم اهلندسة الوراثية
املطلب الثاين :حكم دراسة علم الوراثة واهلندسة
المبحث الثاني :تطبيقات الهندسة الوراثية واحكامها  ،وينقسم الى مطلبين :
املطلب األول :حكم دراسة علم الوراثة واهلندسة
املطلب الثاين :حكم نقل اخلاليا
المبحث الثالث :تطبيقات الهندسة الوراثية واحكامها  ،وينقسم الى مطلبين :
املطلب األول :مفهوم البصمة الوراثية
املطلب الثاين :حكم استخدام البصمة الوراثية
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المبحث األول

مفهوم الهندسة الوراثية وحكمها الشرعي
المطلب األول :مفهوم الهندسة الوراثية وحكمها الشرعي:
 - 1الوراثة :ورث فالن أباه ،ي ِرثه ِوراثة ومرياثًا ،صار إليه ماله بعد موته ،1ويف التنزيل{ :وَكانَ ِ
ت ْام َرأَتِي
َ
َ
ِ
برِ
ث ِم ْن ِ
ضيًّا} [مريم ،]6 ،5 :وفيه
ك َولِيًّا * يَ ِرثُنِي َويَ ِر ُ
ب لِي ِم ْن لَ ُدنْ َ
وب َو ْ
آل يَـ ْع ُق َ
َعاق ًرا فَـ َه ْ
اج َعلْهُ َر ِّ َ
ث ُسلَْي َما ُن َد ُاو َد } [النمل ،]16 :ويف احلديث أن العلماء ورثة األنبياء ،فتطلق الوراثة  -إذًا
{وَوِر َ
ً
أيضاَ :
 على انتقال املال أو الصفات من األصل إىل الفرع.اصطالحا :انتقال الصفات الوراثية من األصول إىل الفروع ،حبيث حيمل كل مولود نصف صفاته الوراثية
و
ً
من األب ،والنصف اآلخر من األم.2
وعلم الوراثة :هو العلم الذي يبحث يف تركيب املادة الوراثية ،وانتقال صفات الكائن احلي من جيل إىل
آخر ،وتفسري الظواهر املتعلقة بطريقة هذا االنتقال.3
 - 2اهلندسة الوراثية :اهلندسة  -يف اللغة  -لفظ فارسي معرب ،أصله :إِندازه ،ومنه :املهندز؛ أي :الذي
صريوا الزاي سينًا فقالوا :مهندس؛ ألنه ليس يف كالم العرب زاي قبلها
يقدر جماري القين واألبنية ،إال أهنم َ
دال ،واالسم :اهلندسة.4
ويف االصطالح :هي املبادئ واألصول العلمية املتعلقة خبواص املادة ،ومصادر القوى الطبيعية ،وطرق
استخدامها لتحقيق أغراض مادية.5
واهلندسة الوراثية يقصد هبا :علم التحكم والسيطرة والتعامل مع اجلينات يف خاليا الكائنات احلية،
وتنشيطها للعمل بالطرق املعملية.6
أو :نقل مقاطع من احلمض النووي لكائن حي ما ،وإيالجها يف محض كائن آخر إلنتاج جزيء هجني.7
( )1لسان العرب ،مادة :ورث ،املصباح املنري ،الواو مع الراء وما يثلثهما.
( )2أهم الطرق الوقائية من األمراض الوراثية ،أمين السليمان ،ص .1
( )3امليثاق اإلسالمي العاملي ،ص  ،461الوراثة واإلنسان ،حممد الربيعي ،ص .210
( )4خمتار الصحاح ،الرازي (ه ن د ز)( ،ه ن د س).
( )5املعجم الوسيط :مادة هندس.
( )6مدخل إىل علم الوراثة ،عبداهلل الغامدي وآخرون ،ص .267
( )7اهلندسة الوراثية ،إياد إبراهيم ،ص .33
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أو :توجيه املسار الطبيعي لعوامل الوراثة إىل مسار آخر؛ بقصد تغيري واقع غري مرغوب ،أو حتقيق وصف
مطلوب.8
وقد وردت تعاريف أخرى متعددة للهندسة الوراثية ،تتفق مجيعها على أن املقصود باهلندسة الوراثية أهنا:
تقنية علمية حديثة تتعلق بنقل املادة الوراثية من خلية إىل أخرى ،أو تغيريها باستخدام الطرق املعملية؛
هبد الوقاية من األمراض ،أو عالجها ،أو إصالح العيوب والتشوهات اخلَلْقية.
أساسا مبباحث :التحكم يف اجلينات،
واهلندسة الوراثية فرع من فروع علم الوراثة ،يذكر الباحثون أهنا تعىن ً
وحماولة السيطرة عليها ،واالستنساخ احليوي ،وإعادة تركيب احلمض النووي ( )D.N.Aالذي حيمل
اخلصائص الوراثية لإلنسان.9
 - 3اجلينوم البشري :لفظ (جني) مأخوذ من الكلمة اليونانية( :جينوس) اليت تعين :األصل ،أو النوع ،أو
النسل ،ومصطلح (جينوم =  )GENOMEجيمع األحر الثالثة األوىل للكلمة اإلجنليزية (جني =
الثالثة األخرية لكلمة (كروموزوم =
)GENE؛ أي :املوروث ،واألحر
)CHROMOSOME؛ أي :الصبغيات.
وقد اختار املعجم الطيب املوحد مصطلح (جمني) مقابل مصطلح (جينوم) ،ومصطلح اجلينوم البشري يعين:
كتلة املادة الوراثية مجيعها ،أو :احلقيبة الوراثية البشرية القابعة داخل نواة اخللية البشرية ،وهي اليت تعطي
مجيع الصفات واخلصائص اجلسمية ،10أو :جمموع الطاقم الوراثي ،أو الرصيد الوراثي لإلنسان ،وهو يضم
جمموعة كل اجلينات أو املوروثات املوجودة يف خاليا البشر.11
ويطلق على اجلينوم البشري عدة مسميات ،منها :اخلريطة اجلينية لإلنسان ،خريطة اجلينوم البشري ،احلقيبة
الوراثية ،كتاب احلياة ،الشفرة الوراثية البشرية ،واخلريطة الوراثية لإلنسان؛ ألن املوروثات تتوزع على
الصبغيات يف مواقع حمددة ،كما تتوزع مواقع البلدان على اخلرائط اجلغرافية.12

( )8األحكام الشرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر ،حممود مهران ،ص .122
( )9اهلندسة الوراثية واألخالق ،ناهد البقصمي ،ص .91
( )10خريطة اجلينوم البشري ،مريع آل جار اهلل ،ص  ،42 ،21واملراجع اليت أشار إليها ،حبث د .حسان حتحوت يف ندوة
الوراثة  ...بالكويت ،وحبث د .عمر األلفي يف الندوة نفسها.
( )11اجلينوم البشري ،كيفلس ،ترمجة :أمحد مستجري ،ص .7
( )12البصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي ،مصلح النجار ،ص .183
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خريطة اجلينوم البشري :يقصد هبذه التسمية قراءة الرتتيب التفصيلي للوحدات املكونة للمادة الوراثية يف
متهيدا لدراسة املادة
اإلنسان ،وحتليل املعلومات اليت يتم احلصول عليها باستخدام برامج حاسوبية خاصة؛ ً
الوراثية ،ومعرفة خصائصها ،وعالقة بعضها ببعض ،وتأثريها اجلسدي والنفسي.13
مشروع اجلينوم البشري :نتيجة الستخدام الطاقة على نطاق واسع ،وتأثري اإلشعاع الذري على البشر،
قامت وزارة الطاقة األمريكية بدراسات معمقة لبحث األخطار احملتملة على صحة اإلنسان ،وما حيدث من
اجتماعا مشرتًكا مع اللجنة الدولية للوقاية من املطفرات
تغريات يف احلمض النووي ( ،)D.N.Aوعقدت
ً
واملسرطنات البيئية ،ومت االتفاق على إنشاء منظمة اجلينوم البشري ( )1988هبد فك شفرة كامل
اجلينوم البشري.
وبدأ تنفيذ (مشروع اجلينوم البشري) عام  1990بإمكانات علمية ومادية ضخمة ،مكنته من اإلسراع يف
خطوات فك رموز املوروثات ،فشاركت يف املشروع بعض الدول املتطورة ،وقام عدد من الشركات الكربى
باستخدام تقنية أخرى تعجل من حل شفرة اجلينوم البشري ،14وهذا هو املقصود حاليا بالثورة البيولوجية
الكربى.

( )13املرجع السابق ،املوضع نفسه.
( )14اجلينوم البشري ،دانيال كيفلس ،ترمجة :أمحد مستجري ،ص  ،112 ،111 ،109العالج اجليين ،عبداهلادي مصباح ،ص
 ،67اجلينوم ،مات ريديل ،ص .92
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المطلب الثاني :حكم دراسة علم الوراثة والهندسة:
 - 1دراسة علم الوراثة ،وأحباث اهلندسة الوراثية ،واكتشا أسرار اجلينوم البشري ،من أهم العوامل اليت
تكشف عن عظمة اخلالق وإتقان اخلَْلق ،وتعميق اإلميان مبا جاء يف القرآن الكرمي من آيات ،ومبا جاء يف
السنة النبوية من أحاديث ،من حنو قوله تعاىل{ :سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي ْاْلفَ ِ
اق َوفِي أَنْـ ُف ِس ِه ْم َحتَّى يَـتَبَـيَّ َن ل َُه ْم
َ ْ َ
ات لِل ِِ
{وفِي ْاأل َْر ِ
ين * َوفِي أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَفَ ََل
أَنَّهُ ال َ
ض آيَ ٌ ُ
ْحقُّ} [فصلت ،]53 :وقوله عز وجلَ :
ْموقن َ
تُـب ِ
ص ُرو َن} [الذاريات ،]21 ،20 :واألحاديث العديدة اليت أشارت إىل انتقال اجلينات من األصول إىل
ْ
الفروع.15
 - 2كما أن هذه الدراسات والبحوث واالكتشافات تعد من قبيل البحث العلمي والنظر والتدبر الذي
حث عليه اإلسالم ،وأمر املسلم القادر حبسن استعمال ما خلق اهلل له من مسع وبصر وعقل وقلب
وتفكري؛ قال تعاىل{ :ولََق ْد ذَرأْنَا لِج َهنَّم َكثِيرا ِمن ال ِ
ْج ِّن َو ِْ
اْلنْ ِ
وب ََل يَـ ْف َق ُهو َن بِ َها َول َُه ْم أَ ْعيُ ٌن
س ل َُه ْم قُـلُ ٌ
َ
َ َ َ ً َ
ََل يـ ْب ِ
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن}
ض ُّل أُولَئِ َ
ص ُرو َن بِ َها َول َُه ْم آ َذا ٌن ََل يَ ْس َمعُو َن بِ َها أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
ُ
[األعراف.]179 :
ت إىل طفرة وثورة يف جماالت الوقاية من
 - 3وتطبيقات علم الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري أ َد ْ
األمراض املستعصية ،وعالج احلاالت احلرجة ،مثل غرس جني يف كائن حي بدالً عن اجلني املصاب،
فيخفف من أعراض األمراض اخلطرية؛ كالسرطان بأنواعه ،والسكري ،ضعف جتلط الدم  ..وحنو ذلك.
من أجل ذلك :رأى أكثر علماء العصر أن اإلسهام يف مشروع اجلينوم البشري واجب كفائي على األمة
اإلسالمية؛ حىت ال تفوت عليها معرفة حقائقه وأسراره ،واإلفادة من نتائجه وتطبيقاته ،وضبط استخدامه
وأخالقياته مبا يعود بالنفع على البشرية مجعاء.
وهلذا جاء يف توصيات الندوة الثانية عشرة ملنظمة الطب اإلسالمي :أن على الدول اإلسالمية دخول
مضمار اهلندسة الوراثية بإنشاء مراكز لألحباث يف هذا اجملال ،تتطابق منطلقاهتا مع الشريعة اإلسالمية،
وتتكامل فيما بينها بقدر اإلمكان ،وتأهيل األطر البشرية للعمل يف هذا اجملال ،واعتربت ذلك مما يدخل
نافعا وسبيالً للتداوي.16
علما ً
يف باب الفروض الكفائية يف اجملتمع؛ لكونه ً
إضافة إىل ذلك :ينبغي على العامل اإلسالمي  -دوالً ومؤسسات علمية ،وجامعات ومراكز أحباث  -أن
يكسر اهليمنة العاملية  -غري املسلمة  -على املكتشفات العلمية ،واستحواذها على تقنيات الثورة
( )15ينظر على سبيل املثال :البخاري (كتاب العلم( ،)127 :أحاديث األنبياء( ،)3082 :كتاب الطالق ،)4893 :ومسند
أمحد (.)4206
( )16ندوة املنظمة بالكويت.1998 :
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البيولوجية ،وما ينتج عنها من فوائد مادية ومعنوية ،مع تعمد حرمان الشعوب املسلمة والدول الفقرية من
هذه الفوائد واملكتشفات ،كما جيب على علماء األمة اإلسالمية  -ممن ختصصوا يف هذا اجملال  -مشاركة
اجلهات العلمية العاملية يف أحباثها ،وتقدمي الضوابط األخالقية واإلنسانية اليت تصحح مسار تطبيقاهتا،
الق خطرية هتدد البشرية مجعاء.
حىت ال هتوي إىل مز َ
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المبحث الثاني

تطبيقات الهندسة الوراثية واحكامها
المطلب اَلول :تطبيقات الهندسة الوراثية وأحكامها الشرعية:
حناول يف هذا اجلزء استعراض بعض التطبيقات الواقعية ملا أفرزته التجا ِرب يف جمال اهلندسة الوراثية واجلينوم
البشري والعالج اجليين ،مع بيان احلكم الشرعي لكل منها وسيقتصر احلديث على التطبيقات اآلتية:
 - 1استخدامات البصمة الوراثية.
 - 2التحكم يف جنس اجلنني البشري.
 - 3العالج اجليين.
أوال  -البصمة الوراثية واستخداماهتا:17
 - 1البصمة الوراثية ،أو بصمة احلمض النووي ،أو بصمة ( = 18)D.N.Aاحلمض النووي الريبوزي
املختزل ،كما جاء يف ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري رؤية إسالمية :الكويت  ،1419وأقره
اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي :دورة  16لسنة 1422ه  -هي" :البنية اجلينية (نسبة إىل اجلينات
أو املورثات) اليت تدل على هوية كل إنسان بعينه".
وبعبارة أوضح" :هي املادة املورثة املوجودة يف خاليا مجيع الكائنات احلية ،وهي مثل حتليل الدم أو
بصمات األصابع ،أو املادة املنوية ،أو الشعر ،أو األنسجة ،تبني مدى التشابه والتماثل بني الشيئني أو
االختال بينهما ،فهي  -باالعتماد على مكونات اجلينوم البشري  -الشفرة اليت حتدد مدى الصلة بني
املتماثالت ،وجتزم بوجود الفرق أو التغاير بني املختلفات ،عن طريق معرفة الرتكيب الوراثي لإلنسان يف ظل
علم الوراثة أحد علوم احلياة".19
فهي  -إذًا  -اختالفات يف الرتكيب الوراثي ملنطقة اإلنرتون ،ينفرد هبا كل شخص ،وتنتقل بالوراثة ،حبيث
حيصل كل إنسان على نصف هذه االختالفات من األب ،والنصف اآلخر من األم ،فيتكون لديه مزيج

( )17البصمة الوراثية ،عمر السبيل ،خريطة اجلينوم البشري ،مريع آل جار اهلل ،البصمة الوراثية ،سعد الدين مسعد ،البصمة
الورا ثية ،مصلح النجار ،أثر البصمة الوراثية يف إثبات اجلرائم ونفيها ،عبداهلل األمحري ،الثورة البيولوجية ودورها يف الكشف عن
اجلرمية ،خالد احلمادي.
( )18اختصار ملصطلح.)DEOXY RIBO NUCLEC ACID( :
( )19وهبة الزحيلي ،يف مؤمتر اهلندسة الوراثية جبامعة اإلمارات1423 :ه .
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وراثي جيمع بني خصائص الوالدين وبني اخلصائص الوراثية ألسالفه ،ويكتسب هبذا املزيج الوراثي صفة
االستقالل عن كروموسومات أي من والديه  -مع بقاء التشابه معهما يف بعض الصفات  -وبالتايل :ال
ميكن تطابق الصفات اجلينية بني شخص وآخر ،حىت وإن كانا تَ ْوءَمني.
وهذه البصمة حتمل كل الصفات واخلصائص واألمراض والتغريات اليت سو تطرأ على الشخص منذ
التقاء احليوان املنوي بالبويضة حىت هناية عمره ،وقد روى عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :حدثنا
يوما
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو الصادق املصدوق((:إن َ
خلق أحدكم جي َمع يف بطن أمه أربعني ً
ؤمر بأربع كلمات،
نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث إليه امللك في َ
فيقال :اكتب رزقه ،وعمله ،وأجله ،وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح ،قال :فوالذي نفسي بيده  -أو
قال :فوالذي ال إله غريه  -إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخل النار))؛ متفق عليه.20
صل إىل الكشف عن خاصية الثبات يف توارث
 - 2الكشف عن بصمة اجلينات الوراثية :أول من تو َ
الصفات واخلصائص عند الكائنات احلية هو العامل النمساوي (جرجيور ماندل) يف سنة  ،1865مث جاء
(جوهانسن) عام  1909وأطلق على العامل الوراثي املسؤول عن نقل الصفات الوراثية اسم (اجلني)،
واستطاع العاملان (جيمس واطسن) األمريكي (وفرانسيس كريك) اإلجنليزي يف سنة  1953وضع منوذج
يوضح تركيب شريط ال ( )D.N.Aالوراثي ،ويف عام  1984اكتشف العامل الربيطاين (إليك جيفريز)
خاصية اجلزء املميز يف تركيب بصمة اجلينات الوراثية ،ومتكن هو وفريقه من ترسيب احلمض النووي على
أشرطة جهاز ترسيب ،والحظ التغاير املوجود بني اجلينات ،وعدم وجود تشابه بني اثنني إال يف حالة التوائم
من بويضة واحدة ،فأطلق عليها تسمية (بصمة اجلينات الوراثية)؛ ألهنا تشبه بصمة األصابع اليت ينفرد هبا
كل شخص.
 - 3مزايا البصمة الوراثية ومثالبها:
أ  -تظهر بصمة اجلينات الوراثية على هيئة خطوط عريضة يسهل قراءهتا وختزينها ملدة طويلة؛ ألن احلمض
النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن ،ويسهل احلصول عليها من أي خملفات بشرية جافة أو سائلة؛
كاللعاب ،والشعر ،والدم ،واملين ،والعظم.

( )20البخاري ( )3332مع فتح الباري ،363/6 :مسلم (كتاب القدر) مع شرح النووي.190/16 :
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اجلناة والضحايا ،وحتديد هوية احلرقى والغرقى واملفقودين ،والتمييز

وهلذا ،فإن استخدامها يتيح اكتشا
بني الذكر واألنثى ،ولو طالت املدة.
ب  -تكشف البصمة الوراثية عن األمراض الوراثية اليت تنتقل من السلف إىل اخللف ،وميكن  -عن طريق
الدمج أو التعديل  -عالج هذه األمراض يف فرتة مبكرة من عمر اإلنسان.
ج  -نسبة النجاح يف نتائج بصمة اجلينات الوراثية عالية جدا ،ح َددها بعض اخلرباء بنسبة:
نظرا لعدم تطابق اثنني من البشر يف مجيع الصفات الوراثية.
ً %99.9999
د  -لضمان صحة نتائج البصمة الوراثية ،وبالتايل االعتماد عليها ،جيب تشديد إجراءات الرقابة على
اخلرباء واملعامل ،وتعدد أخذ العينات ،مع حتليلها يف مواقع خمتلفة ،وتوثيق كل خطوة من خطوات حتليل
البصمة الوراثية ،بدءًا من نقل العينات ،وانتهاءً بظهور النتائج ،والتأكد من أن هذه العينة ليست لتوائم
متطابقة.
 - 4احلكم الشرعي لألخذ ببصمة اجلينات الوراثية:
أ  -يف جمال النسب :يف هذا اجملال ثوابت شرعية ال جيوز التعدي عليها؛ فإثبات النسب  -يف حالة
قياسا على
التنازع ،كما حيدث يف املستشفيات حاليا  -ميكن التعر عليه عن طريق البصمة الوراثيةً ،
إثبات النسب بالقيافة ،21بل أوىل.
أما عند عدم وجود التنازع ،فالولد للفراش ،22وال جيوز استخدام البصمة الوراثية للتأكد من صحة
شرعا ،أو إحلاق ولد الزنا بصاحب املاء.
األنساب الثابتة ً
أما نفي النسب ،فطريقه الشرعي اللعان ،وهذا حمل اتفاق بني مجهور الفقهاء ،23وعلى ذلك :فنحن ال
حمل اللعان ،ونتمسك مبا جاء يف قرار اجملمع الفقهي
حتل َ
نتفق مع من يرون أن البصمة الوراثية ميكن أن َ
شرعا االعتماد على البصمة الوراثية
لرابطة العامل اإلسالمي (الدورة  16لسنة 1422ه ) من أنه" :ال جيوز ً
يف نفي النسب ،وال جيوز تقدميها على اللعان"؛ فقد أهدر النيب صلى اهلل عليه وسلم الشبَهَ مقابل
اللعان.24
( )21هناية احملتاج للرملي ،375/8 :كشا القناع للبهويت ،236/4 :احمللى البن حزم ،339/9 :واحلنفية ال يثبتون النسب
بالقيافة (املبسوط للسرخسي ،)70/17 :واملشهور عند املالكية إثبات النسب بالقيافة يف أوالد اإلماء ،دون أوالد احلرائر (تبصرة
احلكام البن فرحون.)115/2 :
( )22حديث متفق عليه ،البخاري ( ،)2218ومسلم (.)1457
( )23بدائع الصنائع للكاساين ،246/3 :بداية اجملتهد البن رشد ،163/3 :حتفة احملتاج البن حجر ،216/8 :اإلنصا
للمرداوي.254/9 :
( )24ينظر احلديث الذي أخرجه البخاري ،رقم .4747
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ب  -اإلثبات اجلنائي :تعترب بصمة اجلينات الوراثية من أقوى القرائن يف جمال اإلثبات اجلنائي؛ فهي
تساعد احملقق يف الكشف عن مرتكيب اجلرائم وشخصية الضحية ،وهي من أقوى الوسائل حلمل املتهم على
اإلقرار جبرميته.25
أما إذا أنكر املتهم ما نسب إليه  -رغم إثبات أن العينات اليت جرى حتليلها تعود إليه بنسبة
 - %99،9999فال مانع من األخذ هبذه القرينة القاطعة يف إثبات اجلرائم التعزيرية ،ومعاقبة مرتكبيها مبا
يردعهم عن املعاودة ،ولكن ال يؤخذ هبا يف إثبات جرائم احلدود  -كالزنا والسرقة  -وال يف إثبات جرائم
ِ
شرعا من أن احل َد ال جيب إال باإلقرار أو البينة26؛ ولقوله صلى اهلل عليه وسلم(( :ادرؤوا
القتل؛ لما تقرر ً
احلدود عن املسلمني ما استطعتم ،فإن كان له خمرج فخلوا سبيله؛ فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خرير من
أن خيطئ يف العقوبة)).27
ثانيًا  -التحكم يف جنس اجلنني البشري:28
 - 1حمددات البحث :سو نقتصر على حالة واحدة من حاالت التحكم يف جنس اجلنني البشري؛
حيث يستدعي األمر تدخالً خمتربيا له عالقة مبعطيات اهلندسة الوراثية ،فيقوم الطبيب  -بناءً على طلب
ذكرا ،أو بتنشيط السائل املنوي األنثوي ليكون
الزوجني  -بتنشيط السائل املنوي الذكري ليكون املولود ً
املولود أنثى.
 - 2صورة احلالة :من املعرو علميا أن كل خلية من خاليا اجلسم البشري حتتوي على ( )46كروموزوم
زوجا ،منها زوج واحد لتحديد جنس اجلنني.
= (ً )23
( )25مت مالحظة ذلك عند دراسة عدد كبري من القضايا يف اململكة ،كان حملها :ترويج عملة مزيفة ،وحوادث دهس مروري،
وسرقة حمالت ومنازل ،واعتداءات جنسية على أطفال وبالغني ،وجرائم قتل  ..وغريها.
( )26املغين البن قدامة.501/12 :
( )27أخرجه الرتمذي يف احلدود ( ،)1424والدارقطين يف السنن ،84/3 :واحلاكم يف املستدرك 384/4 :وصححه ،والبيهقي
يف سننه ،238/8 :وضعفه األلباين يف اإلرواء.25/8 :
( )28ندوة اإلجناب يف ضوء اإلسالم ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  -الكويت ،1983 :حبث الدكتور حسان حتحوت
(الدكتور يف جنس اجلنني) ص ، 37 :قضايا طبية معاصرة ،مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 الرياض ،1431 :حبث الدكتور ناصر امليمان (حكم حتديد جنس اجلنني يف الشريعة اإلسالمية) ص 1609 :وما بعدها،حبث الدكتور خالد الوذيناين (اختيار جنس اجلنني) ص 1659 :وما بعدها ،حبث أيوب العطيف (حتديد جنس اجلنني) ص:
 1693وما بعدها ،حبث هيلة اليابس (حتديد جنس اجلنني) ص 1721 :وما بعدها ،حبث زياد العجيان (حكم اختيار جنس
اجلنني قبل احلمل) ص 1789 :وما بعدها ،وينظر :اختيار جنس اجلنني ،عبدالرشيد قاسم ،دار البيان احلديثة  -الطائف:
1422ه .
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فبالنسبة للرجل :حيتوي احليوان املنوي على ( )22كروموزوم  +كروموزوم اجلنس الذي حيمل ( )Xاملنوط
باألنوثة أو النوع ( )Yاملنوط بالذكورة.
دائما نوع ()x
وبالنسبة للمرأة :حتتوي البويضة على ( )22كروموزوم  +كروموزوم اجلنس الذي حيمل ً
املنوط باألنوثة.
وعند التقاء احليوانات املنوية بالبويضة حتدث عملية التلقيح على الوجه اآليت:
(دائما  = )xجنني ( = )xxأنثى.
أ  -حيوان منوي حيمل ( + )xبويضة ً
(دائما  = )xجنني ( = )XYذكر.
ب  -حيوان منوي حيمل ( + )Yبويضة ً
 - 3كيفية اختيار اجلنس البشري :توجد طريقتان إلجراء عملية االختيار:
أ  -التلقيح الداخلي :وفيه يتم حتديد وقت اإلباضة عند املرأة ،فتؤخذ احليوانات املنوية من الرجل ،ويفصل
احليوان املذكر ( )Yعن احليوان املؤنث ( ،)Xمث حيقن احليوان املطلوب ( )Yأو ( )Xيف الرحم ليلتقي
بالبويضة ،وقد أثبتت التجارب جناح هذه الطريقة بنسبة قد تصل إىل .%98
ب  -التلقيح اخلارجي :وفيه يتم أخذ مين الرجل بعد تنشيط مبايض املرأة واستخراج أكرب عدد من
البويضات ،مث تلقح كل بويضة حبيوان منوي ،وحتفظ اللقيحة حىت تصل إىل مرحلة اإلخصاب ،وميكن
معرفة جنسها ،وحينئذ تؤخذ اللقيحة ذات اجلنس املرغوب ويعاد غرسها يف رحم املرأة لتنمو بطريقة
كبريا.
طبيعية ،وهذه هي تقنية أطفال األنابيب املتبعة يف أكثر الدول؛ ألهنا أثبتت ً
جناحا ً
 - 4احلكم الشرعي الختيار جنس اجلنني:
أ  -أكثر علماء العصر ،واجلمعيات واملنظمات الطبية اإلسالمية ،واجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي،
يرون عدم جواز التحكم يف جنس اجلنني البشري إذا كان على مستوى األمة؛ ألنه يؤدي إىل اختالل
التوازن بني أعداد الذكور واإلناث ،وفيه معىن تفضيل جنس على آخر ،فينجم عنه كثري من املشكالت
االجتماعية واألخالقية وغريها؛ وهلذا يكون منعه درءًا للمفاسد املتوقعة.
ب  -وإذا كان التحكم يف جنس اجلنني البشري على مستوى األفراد؛ بأن يكون الدافع إليه اختيار جنس
(ذكر أو أنثى) سليم ال تصيبه األمراض الوراثية ،أو كان الدافع إليه رغبة األبوين يف حتقيق التوازن األسري
باختيار ذ َكر عند وجود إناث ،أو اختيار أنثى عند وجود الذكور ،وحنو ذلك من الدوافع ،فقد اختلفت
آراء العلماء املعاصرين يف حكم ذلك:
 ذهب البعض إىل عدم جواز ذلك؛ ألن اختيار جنس اجلنني يعترب تدخالً يف إرادة اهلل ومشيئته ،كما أنتغيريا خللق اهلل تعاىل ،وفتح هذا الباب يؤدي إىل اختالل التوازن البشري الذي قدره اهلل تعاىل ،وإىل
فيه ً
هتك العورات اليت جيب صيانتها.
14

 وذهب بعض آخر إىل تقييد جواز هذه العمليات حبالة الضرورة اليت جيب أن تقدر بقدرها؛ كعالجاألمراض الوراثية اليت تصيب أحد اجلنسني ،وبضوابط شرعية وطبية وقانونية؛ ألن األمر يدخل يف باب
التداوي ،وهذا هو الرأي الذي استقَر عليه اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي.
 وذهب مجع من العلماء املعاصرين إىل إباحة التحكم يف جنس اجلنني البشري  -على مستوى األفراد -بالطرق املخربية ملطلق احلاجة ،نفسية كانت أو صحية أو اجتماعية؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة ،ومل
يرد من الشرع ما يغري هذا األصل؛ فالسعي للحصول على جنس دون آخر مطلب جائز يدخل يف باب
األخذ باألسباب ،أما احملاذير اليت ترتتب على استخدام الطرق املخربية فتبيحها احلاجة املشروعة ،وميكن
جتنب الكثري منها.
وحنن ننضم إىل هذا الرأي؛ فقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي الدوري طريقتني من طرق التلقيح الصناعي
(أطفال األنابيب) عند احلاجة ،مع التأكيد على ضرورة أخذ االحتياطات الالزمة ،ومها:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ،ويتم التلقيح خارجيا ،مث ت َزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.
تلقيحا داخليا.29
أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها ً
ثالثًا  -العالج اجليين:30
تقوم اهلندسة الوراثية بدور بالغ األمهية يف تشخيص األمراض الوراثية والكشف عنها ،للوقاية منها،
وعالجها بأساليب حديثة؛ حيث إن معظم األمراض الوراثية سببها جينات معتلة متنحية ،ميكن إحالل
جينات سليمة حملها ،حبيث يقوم اجلني البديل بنفس وظيفة اجلني املعتل ،وهكذا أمكن عالج الكثري من
األمراض ،مثل :أمراض القلب ،واألوردة الدموية ،واألورام السرطانية ،واألمراض العصبية ،والتهاب الكبد
الفريوسي ،وسكر الدم ،كما أمكن احلد من تشوهات املواليد اخللقية  ...وغري ذلك.
ويقتصر حديثنا يف هذا اجملال على عالج اخلاليا اجلسدية ،أما عالج اخلاليا اجلنسية (التناسلية) فقد صدر
بشأهنا قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم ،31)6/8( 57 :وكذلك زراعة خاليا املخ واجلهاز
العصيب.32
( )29القرار رقم )3/4( 16 :لسنة 1407ه  ،جملة اجملمع (العدد الثالث ،ج  1ص .)423
( )30العصر اجلديد للطب ،خالص جليب ،العالج اجليين واستنساخ األعضاء البشرية ،عبداهلادي مصباح ،أهم الطرق الوقائية من
األمراض الوراثية ،أمين السليمان ،حبوث ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين  -الكويت ،حبوث مؤمتر
اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون  -العني.
( )31جملة اجملمع (العدد السادس ج 3ص1410 )1975ه .
( )32جملة اجملمع (العدد السادس ج  3ص1410 )1739ه  ،قرار رقم.)6/5( 54 :
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والغرض من نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية قد يكون للعالج ،حبيث يؤدي اجلني السليم املنقول إىل خاليا
املريض وظيفة اجلني املتعطل حىت يعود العضو إىل أداء وظائفه املعتادة ،وقد يكون لتحسني صفة معينة،
فيجعله أسرع منوا ،أو أشد ذكاء ،أو يعدل بعض صفاته جملرد التحسني.
وتعتمد تقنية نقل اجلينات إىل اخللية اجلسدية  -للعالج أو للتحسني  -على اخلاليا اجلذعية ( STEM
 ،)CELLSاليت ميكن أن تنتج خمتلف أنواع األنسجة واألعضاء؛ ألن هلا قدرة فائقة على التكاثر بشكل
مصدرا مهما إلنتاج العديد من اخلاليا ،مثل خاليا مخ العظام ملعاجلة سرطان الدم ،أو
متواصل ،مما جيعلها
ً
خاليا البنكرياس ملعاجلة داء السكري ،وأهم مصدر للخاليا اجلذعية هو اللقائح الفائضة عن مشاريع
أطفال األنابيب ،إال أن هذه اخلاليا ال تكفي لسد احلاجة البشرية املتزايدة؛ لذا أمكن نقل املكونات
احليوانية (األعضاء والسوائل واألنسجة واخلاليا) لتكون بديالً عن اخلاليا اجلذعية البشرية ،وقد ذكر
الباحثون واألطباء أن من احليوانات اليت يستفاد منها يف هذا اجملال :اخلنازير والقرود والفئران  ...وغريها.
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المطلب الثاني :حكم نقل الخَليا:

 حكم نقل اخلاليا اجلسدية ألغراض الوقاية والعالج:
اختلف العلماء املعاصرون يف حكم نقل اجلني من خلية سليمة إىل خلية أخرى بقصد العالج من
األمراض الوراثية ،أو الوقاية منها.
تغيريا خللق اهلل بالتدخل يف الرتكيب الوراثي
 فمنهم من منع نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية؛ ألن يف ذلك ًلإلنسان؛ وألن هذه العمليات ال ختلو من أضرار ومفاسد ،ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.
 وأكثر العلماء والباحثني أجازوا عمليات نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية ،على أال يؤدي ذلك إىل ضررأعظم من الضرر املوجود فعالً ،وأال تكون هناك وسيلة أخرى لعالج املرض ،وأن تتحقق مصلحة املريض
هبذا العالج بعد احلصول على إذن املنقول منه واملنقول إليه اجلني؛ وذلك ألن هذا العالج يعيد العضو إىل
شرعا ،وقد أجاز العلماء
أصل خلقته القومية اليت خلقه اهلل عليها؛ وألنه يدخل يف عموم التداوي املأذون به ً
نقل الدم والعمليات اجلراحية؛ فالضرر األشد يزال بالضرر األخف.
وقد جاء يف توصيات ندوة الكويت ( )1998 - 1419أن الندوة رأت جواز استعمال اهلندسة الوراثية
يف منع املرض أو عالجه أو ختفيف أذاه ،سواء باجلراحة اجلينية اليت تبدل جينًا جبني ،أو توجل جينًا يف
خاليا مريض ،وكذلك إيداع جني يف كائن آخر للحصول على كميات كبرية من إفراز هذا اجلني؛
الستعماله دواءً لبعض األمراض ،مع منع استخدام اهلندسة الوراثية على اخلاليا اجلنسية؛ لِما فيه من حماذير
شرعية.
وحنن ننضم إىل هذا الرأي ،مع مالحظة أن األصل يف العالج أن يكون مبواد ووسائل مشروعة ،ومن مثََ ال
عالجا للمرض ومل يوجد بديل يؤدي نفس
جيوز نقل جينات اخلنزير إىل جسد اإلنسان إال إذا َ
تعني ً
الوظيفة.
 حكم نقل اخلاليا ألغراض التجميل والتحسني:
اختلف العلماء يف حكم نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية لتغيري صفات اإلنسان من اللون أو
الشكل أو الذكاء أو القوة  ...إخل:
 فأكثر أهل العلم يرون عدم جواز نقل جني إىل اخللية اجلسدية للحصول على صفات أحسن؛ ألن يفذلك عبثًا مبكونات اإلنسان الوراثية وف ًقا لشهوات الناس وأهوائهم ،دون حاجة إىل عالج ،أو وقاية من
شرعا.
األمراض ،أو غرض صحيح ً
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 ومنهم من أجاز نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية للحصول على صفات مرغوبة؛ ألن حتصيل الصفاتشرعا ،وال مانع من طلبها بالطرق املباحة؛ فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل
احلسنة من األمور احملمودة ً
من املؤمن الضعيف ،واهلل تعاىل مجيل حيب اجلمال.
 وحنن نرى أن احلكم باحلرمة على نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية لغرض حتسيين حيتاج إىل أدلة قطعيةالثبوت وقطعية الداللة ،وهذه األدلة غري متوافرة ،فقد أجاز أكثر الفقهاء ثقب آذان البنات لوضع القرط
أو احللق ،مع أنه أشبه ما يكون بتبتيك آذان األنعام ،وال تقتضيه ضرورة ملجئة أو حاجة ملحة ،ومثله
ثقب األنف لوضع احللي الذي جرت به العادة يف بعض اجملتمعات ،واحلاجة الداعية لكل ذلك ال تزيد
عن الرغبة يف التحلي والزينة.33
وقد اعترب بعض الفقهاء أن جتمل املرأة يؤدي إىل حصول املصلحة من حتسني الزوجة لزوجها من غري
مضرة.34
وو ْش رم على الصحيح من املذهب ،وقيل :جيوز مع الكراهة".35
ويف اإلنصا " :وحيرم منَْ ر
وو ْشرر َ
ص َ
شرعا ،إال
مباح ً
وهلذا :نرى أن عمليات نقل اجلني  -من غري اخلنزير  -إىل اخلاليا اجلسدية لغرض حتسيين ر
إذا ترتب عليه ضرر حمقق ،أو أ َدى إىل أن خيرج اجلسم أو العضو عن خلقته السوية ،أو يراد من إجراء
هذه العمليات التنكر فر ًارا من العدالة ،ففي هذه احلاالت وأشباهها ينتقل احلكم من اإلباحة إىل احلرمة،
واهلل أعلم.

( )33األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ،حممد خالد منصور ،ص .196
( )34املغين البن قدامة.131/1 :
( )35اإلنصا للمرداوي ،مع الشرح الكبري واملقنع.270/1 :
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المبحث الثالث

البصمة الوراثية واحكامها
المطلب اَلول :مفهوم البصمة الوراثية:
صم وهو  :فوت ما بني طر اخلنص ر إيل ط ر البنص ر يق ال م ا فارقت ك ش رباً  ،وال
البصمة مشتقة من الب ْ
ف رتاً  ،وال عتب اً  ،وال رتب اً  ،وال بص ماً  .ورج ل ذو بص م أي غل يظ البص م وبص م بص ماً  :إذا خ تم بط ر
إصبعه .
والبصمة أثر اخلتم باإلصبع () 37 ( ) 36
فالبص مة عن د اإلط الق ينص ر م دلوهلا غل ي بص مات األص ابع وه ي  :االنطباع ات ال يت ترتكه ا األص ابع
عند مالمستها سطحها مص قوالً  ،وه ي طب ق األص ل ألش كال اخلط وط احللمي ة ال يت تكس و جل د األص ابع
وهي ال تتشابه إطالقاً حىت يف أصابع الشخص الواحد .
املسألة الثانية  :ماهية البصمة الوراثية - :
مما تقدم يف بيان التعريف اللغوي للفظ البصمة يتضح أن من أهم فوائد معرفة بصمات األصابع االستدالل
هب ا عل ي م رتكيب اجل رائم م ن خ الل م ا ينطب ع م ن بص ماهتم عل ي األجس ام املص قولة يف حم ل اجلرمي ة  ،فه ي
قرينة قوية يف التعر علي اجلناة  ،ولقد جتاوزت االكتشافات الطبية احلديثة معرفة هذه اخلاص ية م ن جس م
اإلنس ان إيل اكتش ا خ واص كث رية في ه وإدراك م دي ت أثري تل ك اخل واص يف الوراث ة ع ن طري ق أج زاء م ن
جسم اإلنسان من دم أو شعر أو مين  ،أو بول أو غري ذلك .
وق د دل ت االكتش افات الطبي ة أن ه يوج د يف داخ ل الن واة ال يت تس تقر يف خلي ة اإلنس ان (  ) 46م ن
الصبغيات ( الكروموسومات ) وهذه الكروموسومات تتك ون م ن امل ادة الوراثي ة – احلم ض الن ووي الريب وري
الألكسجيين – والذي يرمز إليه ب (دنا ) أي اجلينات الوراثية  ،وكل واحد من الكروموسومات حيتوي عل ي
ع دد كب ري م ن اجلين ات الوراثي ة ق د تبل غ يف اخللي ة البش رية الواح دة إيل مائ ة أل ف مورث ة جيني ة تقريب اً وه ذه
املورث ات اجليني ة ه ي ال يت ت تحكم يف ص فات اإلنس ان  ،والطريق ة ال يت يعم ل هب ا  ،باإلض افة إيل وظ ائف
أخرى تنظيمية للجينات .

 - 36املعجم الوسيط . 60 ، 1 ،
 - 37لسان العرب . 50 ، 12 ،
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وق د أثبت ت التج ارب الطبي ة احلديث ة بواس طة وس ائل تقني ة يف غاي ة التط ور والدق ة  :أن لك ل إنس ان جينوم اً
بشرياً خيتص به دون سواه  ،ال ميكن أن يتشابه فيه مع غريه أشبه ما يكون ببص مة األص ابع يف خصائص ها
حبيث ال ميكن تطابق الصفات اجلينية بني شخص وآخر حىت وإن كانا توأمني .
وهل ذا ج ري إط الق عب ارة ( بص مة وراثي ة ) للدالل ة عل ي تثبي ت هوي ة الش خص أخ ذاً م ن عين ة احلم ض
النووي املعرو ب ( دنا ) الذي حيمل ه اإلنس ان بالوراث ة ع ن أبي ه وأم ه  ،إذ أن ك ل ش خص حيم ل يف خليت ه
اجليني ة (  ) 46م ن ص بغيات الكروموس ومات  ،ي رث نص فها وه ي (  ) 23كروموس وماً ع ن أبي ه بواس طة
احلي وان املن وي  ،والنص ف األخ ر وه ي (  )23كروموس وماً يرثه ا ع ن أم ه بواس طة البويض ة وك ل واح د م ن
هذه الكروموسومات واليت هي عبارة عن جينات األمحاض النووية املعرو باسم ( دنا ) ذات شقني ويرث
الشخص شقاً منها عن أبيه والشق األخر عن أم ه فين تج ع ن ذل ك كروموس ومات خاص ة ب ه ال تتط ابق م ع
كروموسومات أبيه من كل وجه ن وال مع كروموسومات أمه من كل وجه وإمنا جاءت خليطاً منهما ()38
وهب ذا االخ تالط أكتس ب ص فة االس تقاللية ع ن كروموس ومات أي م ن والدي ه م ع بق اء التش ابه معهم ا يف
بعض الوجوه  ،لكنه مع ذلك ال يتطابق مع أي من كروموسومات والديه  ،فضالً عن غريمها
قال الدكتور حمم د باخطم ة ( :وتتك ون ك ل بص مة م ن وح دات كيماوي ة ذات ش قني  ،حممول ة يف املورث ات
وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن اآلخر  ،وتتكون البصمة من ذ ف رتة االنقس ام يف
البويضة امللقحة وتبقي كما هي حيت بعد املوت  ،ويرث كل فرد أح د ش قي البص مة م ن األب واألخ ر م ن
األم حبيث يكون الشقان بصمة جديدة  ،ينقل الفرد أحد شقيها إيل أبنائه ،
وهكذا )39( ) .....
وقال الدكتور عبد اهلادي مصباح  ( :احلامض النووي عبارة عن بصمة جينية ال تتكرر من إنسان إيل آخ ر
ب نفس التط ابق  ،وه ي حتم ل ك ل م ا س و يك ون علي ه ه ذا اإلنس ان م ن ص فات وخص ائص  ،وأم راض
وشيخوخة  ،وعمر  ،منذ التقاء احليوان املنوي لألب ببويضة األم وحدوث احلمل ) ()40
وعلماء الط ب احل ديث ي رون أهن م يس تطيعون إثب ات األب وة  ،أو البن وة لش خص م ا أو نفي ه عن ه م ن خ الل
إج راءات الفح ص عل ي جينات ه الوراثي ة حي ث ق د دل ت األحب اث الطبي ة التجريبي ة عل ي أن نس بة النج اح يف

 - 38ويدل علي ذل ك ق ول ال ه تع ايل (( أن ا خلقن ا اإلنس ان م ن نطف ة أمش اج )) واألمث ال ه ي االخ تالط وأنظ ر اآلي ة يف ص ورة
اإلنسان  ،رقم ( ) 2
- 39مناقشات جلسة اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي عن البصمة الوراثية يف دورته (  ، ) 15ص . 25،
 - 40االستنساخ بني العلم والدين  ،ص . 105 ،
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إثب ات النس ب أو نفي ه ع ن طري ق معرف ة البص مات الوراثي ة يص ل يف حال ة النف ي إيل ح د القط ع أي بنس بة
% 100أما يف حالة اإلثبات فإنه فأنه يصل إيل قريب من القطع وذلك بنسبة  % 99تقريباً
وطريقة معرفة ذلك  :أن يؤخذ عينة من أجزاء اإلنسان مبقدار رأس الدبوس من البول  ،أو الدم  ،أو الشعر
 ،أو املين  ،أو العظم أو اللعاب أو خاليا الكلية  ،أو غري ذلك من أجزاء جس م اإلنس ان وبع د أخ ذ ه ذه
العينة يتم حتليلها  ،وفحص ما حتتوي عليه من كروموس ومات – أي ص بغيات – حتم ل الص فات الوراثي ة ،
وهي اجلينات  ،فبعد معرف ة ه ذه الص فات الوراثي ة اخلاص ة ب االبن وبوالدي ه ميك ن بع د ذل ك أن يثب ت بع ض
هذه الصفات الوراثية يف االبن موروثة له عن أبي ه التفاقهم ا يف بع ض ه ذه اجلين ات الوراثي ة ف يحكم عندئ ذ
بأبوته له  ،أو يقطع بنف ي أبوت ه ل ه  ،وك ذلك احل ال بالنس بة ل ألم  ،وذل ك ألن االب ن – كم ا تق دم – ي رث
ع ن أبي ه نص ف مورثات ه اجليني ة  ،بينم ا ي رث ع ن أم ه النص ف اآلخ ر  ،ف إذا أثبت ت التج ارب الطبي ة
والفحوصات املخربية وجود التشابه يف اجلينات بني االبن وأبويه  ،ثبت طبياً بنوته هلما .
وق د تثب ت بنوت ه ألح د والدي ه بن اء عل ي التش ابه احلاص ل بينهم ا يف املورث ات اجليني ة بينم ا ينف ي ع ن اآلخ ر
منهما  ،بناء علي انتقاء التشابه بينهما يف شيت املورثات اجلينية ()41
املسألة الثالثة  :جماالت العمل بالبصمة الوراثية :
يري املختصون يف اجمل ال الط يب وخ رباء البص مات أن ه ميك ن اس تخدام البص مات الوراثي ة يف جم االت كث رية ،
ترجع يف جمملها إيل جمالني رئيسني مها :
 -1اجملال اجلنائي  :وهو جمال واسع يدخل ضمنه :
الكشف عن هوية اجملرمني يف حالة ارتكاب جناية قتل  ،أو اعتداء  ،ويف حاالت االختط ا بأنواعه ا
 ،ويف حالة انتحال شخصيات اآلخرين وحنو هذه اجملاالت اجلنائية .
 -2جمال النسب  :وذلك يف حالة احلاجة إيل إثبات البنوة أو األبوة لشخص  ،أو نفي ه عن ه ،
ويف حالة اهتام املرآة باحلمل من وطء شبة  ،أو زنا ()42

 - 41انظر  :بصمة الوراثة ( بصمة الدنا ) للدكتور  /سفيان العسويل .
 - 42انظ ر  :البص مة الوراثي ة وتأثريه ا عل ي النس ب إثبات اً ونفي اً  ،ص  ، 13 ،إثب ات النس ب بالبص مة الوراثي ة  ،ض من ثب ت
أعمال الوراثة واهلندسة الوراثية (  ) 454/1ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجي ة البص مة الوراثي ة يف إثب ات النس ب  ،ص
 ،19املوسوعة العربية العاملية ( ) 334 -2/3
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المطلب الثاني :حكم استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب:
نظ راً لتش و الش ارع إيل ثب وت النس ب وإحلاق ه ب أد س بب ف إن األخ ذ بالبص مة الوراثي ة يف جم ال إثب ات
النسب يف احلاالت اليت جيوز فيها احلكم بثبوت النس ب بن اء عل ي ق ول القاف ة  ،أم ر ظ اهر الص حة واجل واز
وذل ك ألن ه إذا ج از احلك م بثب وت النس ب بن اء عل ي ق ول القاف ة  ،الس تنادها عل ي عالم ات ظ اهرة  ،أو
خفية مبنية علي الفراسة واملعرفة واخلربة ()43يف إدراك الشبه احلاصل بني اآلب اء واألبن اء ف إن األخ ذ بنت ائج
الفح ص بالبص مة الوراثي ة  ،واحلك م بثب وت النس ب بن اء عل ي ق ول خ رباء البص مة الوراثي ة أق ل أحوال ه أن
يكون مساوياً للحكم بقول القافة إن مل تكن البصمة أويل باألخذ هبا  ،واحلكم مبقتضي نتائجها م ن ب اب
قياس األويل  ،ألن البصمة الوراثية يعتمد فيه ا عل ي أدل ة خفي ة حمسوس ة م ن خ الل الفحوص ات املخربي ة ،
ال يت عل م بالتج ارب العلمي ة ص حة نتائجه ا الدال ة عل ي وج ود الش به  ،والعالق ة النس بية ب ني أثن ني أو نفي ه
عنهما كما قال أحد األطباء املختصني ( أن كل ما ميكن أن تفعله القافة ميكن للبصمة الوراثية أن تق وم ب ه
 ،وبدقة متناهية ( . )44وقد نص بعض الفقهاء علي ترجيح قول الق ائف املس تند يف قول ه إيل ش به خف ي
علي قول القائف املستند يف قوله إيل شبه ظاهر  ،معللني لذلك  :بأن الذي يستند يف قوله إيل ش به ظ اهر
معللني لذلك  :بأن الذي يستند يف قوله إيل شبه خفي معه زيادة علم تدل علي حذقه وبصريته (.)45
ومم ا ال ش ك في ه أن البص مة الوراثي ة فيه ا م ن زي ادة العل م واحل ذق واكتش ا املورث ات اجليني ة الدال ة عل ي
العالق ة النس بية م ا ال يوج د مثل ه يف القاف ة وم ع ذل ك ف إن ( القي اس وأص ول الش ريعة تش هد للقاف ة  ،ألن
الق ول هب ا حك م يس تند إيل درك أم ور خفي ة وظ اهرة توج ب لل نفس س كوناً  ،فوج ب اعتب اره كنق د الناق د
وتقومي املقوم ) ( ، )46وألن قول القائف ( حكم بظن غالب  ،ورأي راجح ممن هو من أهل اخل ربة فج از
كق ول املق ومني ) ( )47فك ذلك احل ال بالنس بة للبص مة الوراثي ة مل ا فيه ا م ن زي ادة العل م واملعرف ة احلس ية
بوجود الشبه  ،والعالقة النسبية ما ال يوجد مثل ه يف القاف ة  ،إم ا حيم ل عل ي احلك م ملش روعية األخ ذ هب ا يف
جمال إثبات النسب يف احلاالت اليت جيوز فيها احلكم بناء علي قول القافة  ،قياساً عليها  ،وألن األصل يف
األش ياء – غ ري العب ادات – اإلذن واإلباح ة  ،وأخ ذاً م ن أدل ة الش رع العام ة  ،وقواع ده الكلي ة يف حتقي ق
 - 43فليست حبدث وال ختمني كما يقول منكر والقيافة  ،بل هي غريزة يف الطبع  ،تنمي بالعلم واخلرية والتجربة .
وانظر الرد علي من قال بأهنا حدث وختمني يف زاد امليعاد 421/5
 - 44بعض النظريات الفقهية يف البصمة الوراثية للدكتور حممد باخصمة  ،ص 26
 - 45أنظر مغين احملتاج . 491/4
 - 46الطرق احلكمية ص 198
 - 47املغين 768/5
22

املص احل  ،ودرء املفاس د مل ا يف األخ ذ بالبص مة الوراثي ة يف جم ال إثب ات النس ب م ن حتقي ق ملص احل ظ اهرة ،
ودرء املفاسد قصرية .
قال العالمة بن القيم رمحه اهلل  ( :وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح يقتض ي اعتب ار الش به يف حل وق
النسب والشارع متشو إيل اتصال األنساب وعدم انقطاعها  ،وهلذا أكتفي يف ثبوهتا ب أد األس باب م ن
ش هادة امل رآة الواح دة عل ي ال والدة وال دعوى اجمل ردة م ع اإلمك ان  ،وظ اهر الف راش  ،ف ال يس تبعد أن يك ون
الشبه اخلايل عن سبب مقاوم له كافياً يف ثبوته  )48( ) ....وقال أيضاً  ( :بل الشبه نفسه بينه م ن أق وي
البيان ات  ،فإهن ا أس م مل ا يب ني احل ق ويظه ره وظه ور احل ق هاهن ا بالش به أق وي م ن ظه وره بش هادة م ن جي وز
عليه الوهم والغلط والكذب  ،وأقوي بكثري من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجني فيه ) ()49
وق ال ش يخنا العالم ة عب د العزي ز ب ن ب از رمح ه اهلل  ( :إن األس اس يف ه ذا كل ه مراع اة الش به ال ذي ي راه
املختصون  ،فإذا كان ولد تنازعت فيه امرأتان أو تنازع فيه أبوان أو ثالثة  ،أمان أو أكثر فهذا حمل البحث
 ...فيمكن للثقات الذين يعرفون الشبه سواء بالبصمة أو غريها أن يشهدوا أن ه ذا ول د فالن ة  ،وه ذا ول د
فالنة عند اإلشتباه ()50
فالبصمة الوراثية  ،واالستدالل هبا علي إثبات النسب ميكن أن يقال بأهنا نوع من علم القيافة  ،وقد متيزت
بالبح ث يف خفاي ا وأس رار ال نمط ال و راث ي للح امض الن ووي بدق ة كب رية  ،وعم ق ومه ارة علمي ة بالغ ة  ،مم ا
جيعلها تأخذ حكم القياف ة يف ه ذا اجمل ال م ن ب اب أويل فيثب ت بالبص مة م ا يثب ت بالقياف ة م ع وج وب ت وفر
الشروط والضوابط اليت وضعها الفقهاء يف القافة عند إرادة احلكم بإثبات النسب عن طريق البصمة الوراثي ة
()51
وجاء يف توصية ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية ما نصه  ( :البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة ال تكاد
ختط ئ يف التحق ق م ن ألوالدي ه البيولوجي ة  ،والتحق ق م ن الشخص ية  ،وال س يما يف جم ال الط ب الش رعي ،
وه ي ترق ي إيل مس توي الق رائن القوي ة ال يت يأخ ذ هب ا أكث ر الفقه اء يف غ ري قض ايا احل دود الش رعية  ،ومتثي ل

 - 48الطرق احلكمية ص . 201
 - 49الطرق احلكمية ص . 209
 - 50مناقشات جلسة اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية يف دورته (  ) 15ص . 13
 - 51انظ ر البص مة اجليني ة وأثره ا يف إثب ات النس ب لل دكتور حس ن الش اذيل ض من ثب ت أعم ال ن دوة الوراث ة واهلندس ة الوراثي ة
494/1
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تط وراً عص رياً عظيم اً يف جم ال القياف ة ال ذي ي ذهب إليه ا مجه ور الفقه اء يف إثب ات النس ب املتن ازع في ه ،
ولذلك تري الندوة أن يؤخذ هبا يف كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أويل ) ()52
وبناء علي ذلك فإنه ميكن األخذ بالبصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت التالية :
 -1حاالت التنازع علي جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء  ،سواء أكان
التنازع علي جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساويها  ،أو كان بسبب اش رتك يف وطء ش بهه
وحنوه )53( .
 -2حاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراك ز رعاي ة املوالي د واألطف ال وحنوه ا  ،وك ذا
االشتباه يف أطفال األنابيب .
 -3ح االت ض ياع األطف ال واخ تالطهم  ،بس بب احل وادث والك وارث وتع ذر معرف ة أهل يهم ،
( )54وكذا عند وجود جثث مل ميكن التعر علي هويتها بسبب احلروب  ،أو غريها .
مسائل ال جيوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية :
نص بعض الفقه اء عل ي مس ائل ال جم ال للقياف ة يف إثب ات النس ب هب ا  ،وبالت ايل فإن ه ال جم ال للبص مة
الوراثية يف إثبات النسب هبا ومن هذه املسائل ما يأيت :
األوىل  :إذا أقر رجل بنسب جمهول النسب  ،وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه يلتحق به  ،لإلمج اع
علي ثبوت النسب وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه يلتحق به  ،لإلمج اع عل ي ثب وت النس ب مبج رد
االستلحاق مع اإلمكان  ،فال جيوز عندئذ عرضة علي القافة لعدم املنازع فكذا البصمة الوراثية كالقاف ة
يف احلكم هنا ()55

 - 52ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية يف إثبات النسب ص . 46
 - 53حي ث ذك ر فقه اء الش افعية واحلنابل ة ص وراً كث رية لك ال الن وعني  .أنظ ر يف ه ذا  :روض ة الط البني  ، 506/4مغ ين احملت اج
 490- 489/4واملغين  771/5واإلنصا 456/6
 - 54انظر مناقشات اجملمع الفقهي برابطة الع امل اإلس المي يف دورت ه (  ، ) 15ص  21ملخ ص أعم ال احللق ة النقاش ية ح ول
البصمة الوراثية يف الكويت ص  ، 47البصمة اجليني ة وآثاره ا يف إثب ات النس ب لل دكتور حس ن الش اذيل ض من ثب ت أعم ال ن دوة
الوراثة واهلندسة الوراثية . 498/1
 - 55انظر ملخص احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية  ،ص  ، 47البصمة الوراثية وأثرها يف إثبات النسب ضمن ثبت
أعمال ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية . 497/1
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الثانية  :إقرار بعض اإلخوة بأخوة النسب ال يكون حجة علي باقي اإلخوة  ،وال يثبت به نسب ،وإمنا
تقتصر آث اره عل ي املق ر يف خص وص نص يبه م ن امل رياث ( )56وال يعت د بالبص مة الوراثي ة هن ا  ،ألن ه ال
جمال للقيافة فيها ()57
الثالثة  :إحلاق جمهول النسب بأحد امل دعيني بن اء عل ي ق ول القاف ة  ،مث أق ام اآلخ ر بين ة عل ي أن ه ول ده
فإن ه حيك م ل ه ب ه  ،ويس قط ق ول القاف ة  ،ألن ه ب دل عل ي البين ة  ،فيس قط بوجوده ا  ،ألهن ا األص ل
كالتيمم مع املاء ( )58فهكذا البصمة الوراثية يف احلكم هنا .

 - 56األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية  ،ص . 104 – 103
 - 57ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية  ،ص . 47
 - 58أنظر املغين . 771-770/5
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الخاتمة (نتائج البحث)

بعد توفيق اهلل تعاىل يف اخلوض هبذا املوضوع احليوي والذي حيتاجه البشر على الدوام وعرض اآلراء الفقهية
واألدلة له توصلت إىل النتائج اآلتية:
 .1رأى أكثر علماء العصر أن اإلسهام يف مشروع اجلينوم البشري واهلندسة الوراثية واجب كفائي على
األمة اإلسالمية.
 .2أن هذه الدراسات والبحوث واالكتشافات تعد من قبيل البحث العلمي والنظر والتدبر الذي حث
عليه اإلسالم.
 .3جيوز استخدام اهلندسة الوراثية مبا خيدم البشرية يف كل اجملاالت وفق ضوابط الشريعة االسالمية اليت
ال تتعارض مع العلم.
 .4جيب الرجوع يف املسائل املستحدثة إىل اجملتهد األعلم من اإلحياء.
 .5امت ازت املس ائل املس تحدثة بالوس طية والتق وى والتخص ص ال دقيق بعي داً ع ن النزع ات الفكري ة
والتشدد الشخصية.
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