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 قال تعاذل:       " د عن عب،  و 70سورة ابراىيم، اآلية

 فا  معرو  إليكم" .......ومن صنع :رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال اهلل رضي اهلل عنهما قال،
و أبو " ) رواه أمحد والنسائي قد كافأمتوهوا لو حىت تروا أنكم و فادعنفان دل جتدوا ما تكافئو  ،ئوهفكاف

العلوم القانونية  أساتذة إذلوالتقدير والعرفان  باإلشارةبناء  على ذلك ، كان لزاما على أن انوه  ،داود(
 ت املتواضعة والكلمات البسيطة ، نظري مااهبذه العبار  األساتذةىؤالء  أكافئ، حماولة أن  واإلدارية

ملية ، حىت نسري على طريق العلم  وعقدموه للجميع من غرس طبيب ، رل من مساعدات قوليو 
، واخص بالشر يثبتهم جزيل فضلو، راجيا اهلل عز وجل أن مهتدين هبديهم ومستنريين بعلمهم

، وعلى الذي احتضن ىذا البحثمنبع العطاء  والوفاء  ،حميدو زكيةالدكتورة  األستاذةوالتقدير : 
 .القيمة وتصحيحاهتا  ابقبول اإلشراف على اجناز ىذه املذكرة ومالحظاهت اتفضله

على تفضلو بقبول  رلجيالتشوار  الدكتور األستاذ إذلكما أتقدم بالشكر وخالص التقدير ،       
 جلنة املناقشة .ترأس 

على  ،فراسقاش ي.د و ،محليل صاحل.د تاذين:األسمن كل   أنسىميكن أن  كما ال             
وه من جهد ، وعلى ما بذلومسامهتهم يف مناقشة ىذه املذكرةىذا البحث  راءةتفضلهما بقبول ق

  .لتنقيحو وتقوميو ، فلهم عظيم الشكر والعرفان

اخل  .....، خثري، مشري..، مهداوي، تويريكشيخ احلاج أمحد الشافعيلل الكبريالشكر بكما أتقدم 
  .ين على مواصلة املشوارونكانوا  يشجع  يناللذ اهلل يف عمرىم أطال

 . إذل كل من تربطين هبم قرابة الرحم، أخيت..........اجلميع

   .،فلك يارب جزيل الشكر والعرفانهلل رب العاملني  وأخريا   أوال  والشكر والفضل 
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، تعلااه ااا ا (1)بثبااوت اسب اا  بواقعااا اظتاايود، تاؤ  ااُ ٌ  ، ؤٌاا ٌ اضتيااُةن ؤٌااٌ  ت اؤ  ااُ ٌ          
تعا  ريثاق ، (2)حاق ثثبال سنبباُ   اُا هباُو ث ااو لباوت اسب ا  أن أتلن عله اتفق اسعل ُ  

 .يف ظل أسيةاسزتاج 

ن إفا ،ني األخايىم  األسية يف اسقاواؤ مدى أتسعن  يف اإلسوم األسيةمف وم أن  بيد         
ٌااا ل تك اااُ ،اسااا ث  ااااث ذتاااية اسااازتاج تفيتع ث ألتالدات األساااية يف اإلساااوم تٌااا ل اسااازت ني 

تألب ال  أت ادت حقوقاًُ  تاي حيث اُ ساُرت  ،تاألم ُت تاألقُرب رتيعًُ  اآلبُ األصول م  
 تا بُت .

أن  حياا  ت عاال مب ااُ أسااُس ا   ااع ، (3) تقااد عااس اإلسااوم بُألسااية عبُثااا خُصااا        
، تمااا  ، اسااات ت  اااون مااا  غت وعاااا أساااي ثااايتب  بع ااا ُ بااابع ماااااألساااية سبباااا مااا  سبباااُت األ

ف ل ااُ   ،ااا ا اسلببااُت ماا  قااوة أت  ااع  أصاالاسطبيعااي أن اسببااُ  اظت ااون ماا  سببااُت ث خاا  
تكُؤاال األمااا اظت وؤااا كاا سع قوثااا ذات دتُسااع  ل اسلببااُت قوثااا ذات دتُسااع تمبُعاااكُؤاا

 .تمبُعا 

 ُؤل األما ك سع ذات  اع  تاحناولل اسلببُت ذات  ع  تاحنول كتكل ُ كُؤ        
، م  عبُث ه بُألسية اىل ت وث  غت  ع سعيد   ترا اسع يقا تبباع تدت اد ما  اإلسومتث دف 
تقااااوم علااااه اسقاااايث اسفُ اااالا  اتمعااااُث   ، تقي ااااهتضت  ااااه ابااااا تاظتيزتااااا بااااُ عااااز ت اااال اإلشنااااُن

                                                 

(
1
 .621، ص.2002، أح ُم األسية يف اإلسوم، دار اظتطبوعُت اصتُمعيا، اإلس بدرثا، مصي، ل إماماسراج و محمد كممحمد أحمد  (

(
2
 تقوثا  ُؤ  تدعيث ت إىلتإحصُن اسزت ني  ،فقد شيع اظتوىل عز ت ل اسزتاج س حقيق غُثُت تمقُصد رتا، مب ُ اُفظا عله اسب ل اسبٌيي (

: سقوسه تعُىل  مصداقًُ  ،اسيتاب  بني أفياد ا   ع  "                                    

                       "،   61اآلثا  ،اضتجياتسورة.  
(
3
 ا مب  ُ عله حتقيق اصتُؤا  اإلرناُم ما  اا ، حيصًُ  ُ اسقيهن اس يمي تاس با اظتط يةاألسية يف اإلسوم بعبُثا م  ُملا أسس دعُو  تقد حظيلا ا  (

ج  ال باُسزتا ، مث اا ببياُن شايث  تخصاُل اظتايأة اسصاُضتا –أي ميحلاا اطتطباا  –، تدت د ا ا اسعبُثا مب  تف ي اإلؤ اُن يف بباُ  أسايته اسبطُق اال   ُعي
، إذ بيباال مُعت ااُ تمااُ علي  ااُ ُ تاب غُو  ااُ االؤفصااُل عاا  بع اا  ُ، ك ااُ هت ل اال ااا ا األح ااُم اساازت ني عبااد اساا حُسا عٌاايل تمااُ ثباا ه عبااه ماا  هلااُر

اواايي تاسفقااه اس ااير اظتعبااوي يف قااُؤون األسااية اصتز  ، تعااوث  بننز طة نند النند ا  ننادي ،، اؤظاايثزخااي  ااُ اساافاث اسفق ااي اإلسااوميتغ اااُ ماا  األح ااُم اساات 
   ..زص ،2002/2001 ،م كية مُ    ،  ُمعا ادرار(،دراسا سب ُذج تطبيقيا  )اإلسومي 
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ر اُ ا عاز  إىللادف  ،تيف أؤٌاط ه اظتعُشايا تاسع ياؤيااتاألخوق اس يشناا تغُث اه يف حيُتاه 
ا اسات رشت اُ ا سابحُؤه طيثقافاُسزتاج بُس م ني إال باُسزتاج أسُسألسية عله اتس  ؤيب  ،ت ل

 . األتالده او أح   تسيلا إلجنُب ستتعُىل 

يف سبحا  مغُمية اوض ت أسُل سعُببُ طت ،تاسفعه اا  ُمبُ ،تسعل مُ شد اؤ بُابُ          
صبفه م  اس ليُت اطت اس، تاع ا  ف ،سه است ثوسي ُ اإلسوماسعبُثا اسفُوقا  مو وع اسب  ،

فإين  اتبُسلو  اتبُكحو  :"  سقول اسيسول ،كثية اسب ل م  اظتصُحل اسعُما تاظتبُفع اطتُصا  أن
دخال  :}ظتاُنحبا  با  قيسا اظتقاُم قصاا س يف اا اباُكت  ،(1)ب ث األمث ثوم اسقيُما"  ُليٌ من 

، ﴾أبُ حبي مُ تقاول يف اسوساد  ُث ﴿فقُل معُتثا:تثا ب  أين سفيُن تثزثد بني ثدثه، عله معُ
، ثُ أم  اظت مبني اث ع ُد ظ ورؤُ، تذتي قلوبباُ ﴿:ع  ؤ   األتالد ب  قيس األحب فقُل 

، ف اا  عتااث أر ااُ ذسيلااا تشتااُ  بعاادؤُتاااث اطتلاا  ظتاا   ،وبُاتقااية أعيببااُ،  ااث ؤصااول علااه أعااد
 تال دتاابع ث رفاادك ،فاا ع ب ث )رلبااوا مبااع اسي ااُ( ، تإن اساا ع بوكسوك فاا عط ث لااا إن سااظلي

 .(2){﴾ئوا تفُتعطبتث ياوا حيُتع تث  في لوا قيبع  )عطُوع (

تما  أكثاي اظتبُحا   ،ا كُن اسب   ثع   م  أاث مقُصد اا ا اسعوقاا اسٌايعيات إذ        
م  حقاوق تاس زاماُت تايتب  يف أح ُم اُ   لاا ما  ظتُ ثفت  عليه  ،اسفق يا تاسقُؤوؤيا عبُثاً 
فااإن اسب اا  زناا  ث يف ت صاايله اىل  ،ف اا  حياا  اسقواعااد ،ر اسفق يااااسقواعااد اسٌاايعيا تاآللااُ

، تماا  حيا  اآللااُر ثعااد كُسبيباا تاإلقاايار  ،ساابظث اس ٌاايثعياعادد ماا  اظتباُدئ اساات تقااوم علي اُ ا
  .ازداُرا اسيابطا اال   ُعيا است ت سس    ع تحتدد معُهت

، ك اُ حاُتل وداا تقد حُتل اإلؤ ُن مب  ظ ورا عله ت ه األرض أن ثثبل ت  ا         
، باال ث اا قلث مااع اسطبيعااا يف ريثقااا عيٌااه، تهت ث  اا  باا سع فقاا بٌااا اسطاايق أن ث عااُث  ت 

                                                 

 .  212.، ص1ج، 6ط، دار إحيُ  اس با اسببوثا، (شيح اصتُمع اسصغ ، في  اسقدثي ) وفا مناوي الد ا رؤ  (1)
  6، ط6تت سببُن، ج ي سلطبُعا تاسبٌي تاس وزثع، ب  اد، دار اسفاسفيثاسعقاد  ش اب ا دةز أحمد بز محمد ابز الد ربو ا قرطلي األند سي، (2)

 .862ت862ص.، 2002
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تطلااع اىل اغاايب األمااور تأصااعب ُ حب ااث اسطبيعااا اسف ااوسيا سلفعاال اسبٌاايي اساات تبحاا  عاا  
        .ت اظت   يةحلول سإلش ُال

عت ا ش دت اسبٌيثا تطوراً ملحوظًُ يف ؼت ل   واؤ  اسعلوم اإلؤ ُؤيا تاس  بوسو ياُ         
، حيااا   اااُ ت ؤ يجاااا ألخاا ة تع ااا  أحااادث اسعلاااوم ظ ااوراً اااا ا اإذ أن  ،تكاا ا علاااوم اسورالاااا

 ،دماس ااااعي اظت اااا  ي تاسبحاااا  اظت واصاااال سإلؤ ااااُن عاااا  ريثااااق إ اااايا  اطتيااااُرات اس حليليااااا سلاااا
 .(1)تاسبص ا اسوراليا

، سا ا فقاد اا  ال اسٌايثعا    تفت  عليه أح ُم شيعيا كثا ةتؤظياً ألن لبوت اسب        
قواعاد ت اواب  معيباا دتباع اسادخول فياه تاطتايتج  أقُمال تكيفياا ؤفياه، ت ،ببيُن أح ُم لبوته

تقاوم علاه أساُس مبه بغ  سب  شيعي، ف بطلل اسبظث اسفُسدة تاسعُدات اصتُالياا اسات ال 
 .ُس بس تاطتلعشيعي صحيح إللبُت اسب   تؤفيه ك

، ك ٌااايثع خااا وف تاس ااايُع دثااادة صااايُؤا سلب ااا  مااا  اال ك اااُ شااايعل أح اااُمٌ     
مااا  عبُثاااا اسٌااايثعا بااا مي اسب ااا  أهاااُ اح ُرااال إللبُتاااه بااا د  سعااال ت اسعااادة تحتااايمي اسقااا ف، 

د تعااددت أدسااا إلبُتااه كااُسفياش األساابُب، ت عل ااه ال ثب فااي إال باا قوى األدسااا، تماا  ابااُ فقاا
ع ومااًُ ت  ،(2)تاااو اسلعااُن شاايعًُ  تاحاادٌ  سبيبااا تاسقيُفااا، تس اا  ساايس سبفيااه بعااد لبوتااه إال ريثااقٌ ات 
إلباُت تإذا   فإن اسب ا حي  إذا سل بُ ب ن اظتيود تاقعا مُدثا ، ُألسُس يف اسب   إلبُتهف

 .، فإن اسب   اؤ  ُ  مو وداً  كُن اظتوسودن 

                                                 

عله ثد اسعُهت  اك ٌُف ُ مت، تاست ضتُم  اسبوتي أت اسبص ا اسورالياسعله م  بني تلع االك ٌُفُت است شُعل يف اآلتؤا األخ ة مُ ثعيف بُ (1)
ت ح فيه أؤه م  خول دراس ه عله اضت   اسبوتي تبني  ، حي  قدم زنثًُ 6222ورالا  ُمعا سي ف يف سبدن " عُهت اس أ يك جيفرياالجنليزي اسدك ور " 

ا  اخفاعه ا أن س ل  شخص بص ا تراليا خُصا به دتيزا ع  غ ة م  اسبُس تال شن   أن ت ٌُبه بني البني إال يف حُالت اس واوث اظت  ُللا ، تأسق عله
مت  6222فيي اس خدام اس قبيُت ضتل مٌ لا حتيد اعتوثا س ل إؤ ُن مبُ في ُ إلبُت األبوة اسطبيعيا، تيف دث    ي  قفحا أسث اسبص ا اسوراليا، ت

اسبطُف اظتو ودة عله اظتوبس اسقطبيا بعد م ي  إلبُت أؤه بُإلم ُن اس خدام هلُر سلدم ت إىلتص  اسطيثق إل يا  اسبص ا اسوراليا تفصيليُ بُإل ُفا 
عد أحمد نبدة: لسع تفصيل كب  " را ع يف ذعت ا اس قبيا أن حتدث لورة يف غتُل األشخُص اظت   ني بُالغ صُب تغ اث  ي يفي تبب  سبوات ت أربع 
  .7.، ص2066يف إلبُت اسب   أت ؤفيه، دار اسف ي اصتُمعي، اإلس بدرثا مصي،  ألُراُ ، اسبص ا اسوراليا تالي

  .21-22.، ص2007، 6اسعل يا يف إلبُته ) دراسا فق يا حتليليا (، كبوز أشبيليُ، ط  تمدى ت ل  اظت  جدات ، اسب سفيان بز امر بورقعد (2)
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، حبيا  علاه مو اوع اسب ا  (1) فقد ؤاص يف قاُؤون األساية اظتٌيع اصتزاويي أمُ            
علاه اسطايق اسٌايعيا اظت ا خدما يف إلباُت اسب ا  تحاددلُ يف كال  (2)مباه 80أكدت اظتُدة 

ُح اسٌب ا، اسصحيح ت االؤ حا اسفُسدة ك  (3)اسزتاجم   إ ُفا اىل ُ او اضتُل بُسب با سب 
 يبا .باإلقيار  تاس

اىل  2002ف اثي 27اظت رخ يف  02/ 02تقد ذا  اظتٌيع اصتزاويي مبو   األمي رقث             
يف اظتيادان ماع اس طاور اسعل اي اس با   تذساع دتُشايًُ  ،اع  ُد اسطيق اسعل ياا يف لباوت اسب ا 

 شيثطا أن ت ون اسعوقا يف إرُر شيعي . اسطيب تاسبيوسو ي خُصاً 

ُجبصاااااورة إرتُسياااااا،  (4)قإال أن اسااااابص علاااااه اااااا ا اسطاااااي             ل زثاااااد مااااا  س ف اااااو زن ااااا
، مُ أدى باه اىل فا ح باُب تاساع يف غتاُل اال   اُد، فُظتٌايع هت زنادد اا ا اسطايق صيلاس فُ

إذا مُ كُؤل خت ع سل لطا اس قدثيثا سلقُ ي أم ال ؟ رغث   اسعل يا تال أؤواع ُ تال حجي  ُ
 تأخيى ظبيا اسثبوت . أن اسعل يني صبفوا ا ا اسطيق اىل تسُول قطعيا اسثبوت

 

 

 

                                                 

(
1
اظتعدل  ،بعداُ  تمُ .260.، ص28ع، 26س، 6228ج.ر.ج.ج،، األسيةاظت     قُؤون  02/01/6228اظت رخ يف ( 66-28اسقُؤون رقث )   (

 . 2002س با  (62)  ج ر ج ج ، رقث،  27/02/2002 ( اظت رخ يف 02-02تاظت  ث بُألمي رقث )

 بعد اسدخول ربقًُ  ف خه، أت اسبيبا أت بب ُح اسٌب ا، أت ب ل زتاج مت م   ق أ :" ثثبل اسب   بُسزتاج اسصحيح أت بُإلقيار 80تبص اظتُدة  (2)
 م  ق أ ............." .   18ت11ت12سل واد 

ًُ تاحداً    اسزتاج تاس زتثه،بنياصطوحًُ قد ال ثو د فيق شُسع (  3) ، فظُاية  وم سوسيوسو ي، أمُ اسثُين ف و مف وم بيوسو يفُألتل مف ،ف  ُ شيئ
، تم  ؤُحيا أخيى شن   أن ث ون اس زتثه عله اظت  وى  اسٌيعي يب ُ اسزتاج مقصور عله اسبٌي فق ، بتفا عبد أؤواع أخيى م  اضتيواؤُتاس زتثه معي 
اسزتاج ف و ؤظُم ا   ُعي ث ص  بقدر م  االس  يار تاالم ثُل سل عُث  اال   ُعيا تاو اسوسيلا است ثع د إسي ُ ا   ع س بظيث  ، أمُتم ق ًُ  ال شخصيًُ 

 ت، ب ت ب  ا اسعيبيا، دار اس، اسزتاج تاسعوقُت األسيثاو ينسناء ا خ ،ذسع أشُرت اىل،   تسيا صور اسزتاج بني اسبُسغنياظت ُول اصتب يا تحتدثد م
  تمُ ثلي ُ ..21.، ص6221

 :عله  دثد  واز إلبُت اسب   بُسطيق اسعل يا، س به تيك ُ مب  ا تهت ثفصل في ُ ، أ ُم   ق 80/2ؤص اظتٌيع م  خول اظتُدة سقد  (4)
  .رنوز سلقُ ي اسلجو  اىل اسطيق اسعل يا إللبُت اسب  "..... ............."



   دمـةــــقــــم  
 

1 

 

اااااا ا تس اااا  رغااااث ، ف ااااي كثاااا ةفق يااااا تقُؤوؤياااااا  (1)أمااااُ عاااا  اسدراسااااُت اس ااااُبقا          
اسدراساااُت إال أؤباااُ ؤلفااال اسبظاااي اىل أن مو اااوع اسب ااا  علاااه أذني اااه تكثاااية م اااُوله هت زنااا  

فاا م ا وى اظتا اا  اسفق ياا اظتعيت علاه  ببُب خُص يف حيز اس  ُباُت اسفق ياا عُماا، ساوا ً 
ت إدنااُ  اايى اضتاادث  عاا  م ااُوله تحتقيق ااُ   أت علااه م اا وى اسدراسااُت اسفق يااا اظتقُرؤااا

ُح تأ اايى يف ك اااُب اسطاااوق اا   ك ااا  فق ياااا م فيقااا علاااه م اااُول مبااه يف ك ،  اااُب اسب ااا
ُع، تاسق ااُ ، تاسظ ااُرم ااُول مبااه مبثااورة يف ك ااُب اسلعااُنت  ، تساايس ذتااا بااُب خااُص ، تاسي اا
 .  (2)به

ا ماا  خااول مٌاا وت اسب اا  اظتطيتحاااا  لي اا زن تاا ن وع اظتو ناا اأذني اا مااًُ فااإن  و  ن تعن            
تفاايض اظتعُدسااا اسقُؤوؤيااا ضت ُثااا حياا   علااه رُتسااا اسقُ ااي اصتزاواايي، باال األسااية اصتزاويثااا،

اسب ااا  مب جياااا ػت  اااا يف توظيااا  ؼت لااا  اآلسياااُت اسٌااايعيا ت اسقُؤوؤياااا تاسعل ياااا اظت ُحاااا 
 ماادى فُعليااا اسبصااوص اسقُؤوؤيااا   خااول اسدراسااا مبُقٌااا سااي ث مااعليااه ت  ضت ُثااا اسب اا ،

ب اااايتن اؤ  ااااُو ث سواساااادث ث تحااااُالت رمااااي ماااادى موو   ااااُ ظتوا  ااااا األشااااخُص اساااا ث  ثن ت 
األرفُل حدثثي اسع د بُسوالدة، تاإل  ُض تغ اُ م  حُالت ايتب اإلؤ اُن ما  ؤ ابه، 

   ُسب   علق باظتدراس بُ ا ا ف ُن اسدافع الخ يُر مو وع  .تػتُتسا اس صُقه ب ؤ ُب أخيى
  مُ ثلي:

يف مبُقٌاااااااا اظتوا ااااااايع األسااااااايثا بو اااااااه عاااااااُم، بداثاااااااا بُظتُ  ااااااا   تمواصااااااالًا  اسيغباااااااا :ولً أ  
بُساادك وراا،كون أن قااُؤون األسااية ث اا ث بُظتوا اايع اظت علقااا بٌخصاايا اإلؤ ااُن تاؤ  ُوااه بو ااه 

                                                 

 : عله سبيل اظتثُل ال اضتصيبح  خنص بُس كي بع  ُ إذا كُؤل ا ا اسدراسُت كث ة ف ( 1)
 .2001، 02ط، أح ُم اسب   فق ُ تق ُ ، دتن دار ؤٌي، دتن بلد ؤٌي،  أحمد حلمي مص في -6
 .6221، 6ط، مو نوعن اسب   يف اسٌيثعا تاسقُؤون، دار اسقلث،  ب تت،  احمند احمند -1
 . 2001يتط است ث طلب ُ اسقُؤون إللبُت اسب  (، دار اسعداسا، مصي، اسطبعا األتىل، سبا ، دعوى اسب   ) اسٌاحمد ا م دي و اشرف شافعي -8
، تسُول إلبُت اسب   بني اسقدمي تاظتعُصي، دراسا فق يا مقُرؤا، دار اسف ي اصتُمعي، اإلس بدرثا، مصي، أسماء مندوه الد ا عزةز أبو خنزةمد -2
 .2060 6ط

 (
2
 . 66.، صماي ع سُبق، بورقعد سفيان بز امر سع،ذ إىلأشُر (
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ا اا  شنليااه اسعقاال قباال ، تصااوؤه ماا  االخاا وط ت (1)خااُص، تمبااُ أن أصاال اإلؤ ااُن اااو ؤ اابه
 .(2)اسٌيع 

: قُبليا اظتو وع سلبح  الرتبُره اسوليق بُسوقع اظتعُش، ؤظياً س ثاية اخا وط األؤ اُب ثانياً   
 ا اظتوا يع رغث أذني  ُ. يف تق بُ اضتُيل تبُس ُيل اسومبُالة مبثل ا

ا اس طورات اسعل يا  ا : اع بُر اظتو وع م  أكثي اظتوا يع  داًل يف تق بُ اضتُيل، تميدن ا ثاً ث  
 اضتُصلا يف غتُل اصتيبُت،تاست م ل   ث اإلؤ ُن .

إىل إن ربيعا ا ا اظتو اوع ااي مازثه باني اصتُؤا  اسعل اي اطتُ اع سل جيباا اظتوصالا  :رابعاً   
 تاصتُؤ  اسٌيعي تاسقُؤوين اسبحل اس ي ثع  د عله اس ابيا يف ريح األف ُر . ؤ يجا

ألببُواااه رغاااث قياااُم تلاااع اسيابطاااا اظتقدساااا، رنعااال اسطفااال ح  اااًُ حُساااا إؤ اااُر األب  :خامسننناً 
 . بو ؤ    حيا يف ا   ع  أت مبعىن هخي

تقوع حُالت اخ وط سل واسيد يف بع  األمُك  كُظت  ٌفيُت تاضتيتب، ب ب   :سادساً  
 .اسوزما س  ييزاث ع  بع  ث اسبع عدم اختُذ اس داب  ت اإلحفازات 

 ُل يف اس وارث اسطبيعيا، خُصا حدثثي اسع د بُسوالدة . يُع األرف :سابعاً  

تقد كُن اعتدف م  ذسع اس  كاد علاه أؤاه، ال ؤ ا  إال يف إراُر شايعي م  اُ بلا   :ثامناً  
 .أثا عوقا أت رابطا ختُس  اسٌيع اسعلث م  در ا يف اسدقا، ت ب سع ؤ ون بعيدث  ع 

                                                 

(
1
فُودة: تورث  اظتُل، اسوال ، عدم صحا اسوصيا، اإلقيار بُسدث  يف ميض اظتوت، حت ل اسدثا، تالثا اسزتاج، تالثا  62ت  عله لبوت اسب   ثف  (

  ضت ُؤا، رل  اضتد، سقوط اسقصُص.اتالثا  ت تالثا اظتُل،، اسصوة عليهت غ ل اظتيل 

(
2
اسٌيعيا عله حتقيق مصُحل اسبُس تت  يل ق ُ  حُ ُلث ترفع اس ير تاحفام حقوق اسبُس، تصيُؤا أعيا  ث تاضتُف   عله  تع ل اسقواعد  (

م   222ة أمواعتث تأؤف  ث تثلخص شيخ اإلسوم ب  تي يا ذسع بقوسه : " حيث ُ كُؤل اظتصلحا فثث شيع ا " تس سع جند اظتٌيع اصتزاويي يف اظتُد
أح ُم اسٌيثعا اإلسوميا،"تقد أصُب ب سع اظتٌيع إذ او ثعلث كل اسعلث أن  إىلببص " كل مُ ثيد اسبص عليه يف ا ا اسقُؤون ثي ع فيه  قُؤون األسية

  ي،اظت اث يف قُؤون األسية اصتزاوي  ، أح ُمن اهلل    فشار ا اءأؤظي،  ،سل زثد م  اس فُصيل  اسٌيثعا اإلسوميا  ُ ت ػتفوظا م  كل ؤقص أت ؤ يُن،
 .66.، ص2002دار اطتلدتؤيا اصتزاوي، اسطبعا اسثُؤيا،  
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 ال ثقُبل ُ زتُثا قُؤوؤيا كُفيا. : اضت ُثا اسٌيعيا اسدقيقا سل و وع، تاستتاسعاً  

ا ا بُسب با ألذنيا اظتو وع تاضتوافز است كُؤال دافعاا سباُ طتاوض غ اُر اسدراساا،            
راساُت فياه ماُ أخلا  كثا  اسد  ت  ثال يفاا ا اسدراساا   ن اسصاعوبُت اسات تا   باُ ألباُغ  أ

ا أخايى عادم   تم     ا م   م توفي معظث ا ا اسدراسُتد، إ ُفا اىل ععليبُ اظتعُرف
رمبااُ سطبيعااا اظتبطقااا اساات ثطغااه  ،أرض اسواقااع ؤثاايي  ااُ ااا ا اظتو ااوعت ااود أمثلااا حيااا علااه 
أت س وؤه ما  األماور اضت ُساا اسات ال شن ا  حاا  ،موا  ا اآلخيم   علي ُ اس  ف تاطتوف

ن هت ؤقال  ا إل ا   عاُت اسعيبيا نا يف ظل اؤعدام لقُفاا ا   ُعياا ت اا ا حاُلن  ُ  عب ثاضتد
 كل ُ .

كُؤل فل فا اظتٌيع اصتزاويي، يف إرُر تعداد اآلسيُت اسقُؤوؤيا   إذاف ع ومًُ  ت          
ًُ عله أربع  02-02    األماي    ضت ُثا اسب   تاظت     قُؤون األسية اظتعدل، تقوم تقليدث

 . تمُ ثلي ُ 80 م  اظتُدة أت ستس مواد اب دا ً 

ؤا م  اسقواعد اسٌيعيا تاآلسيُت اسقُؤوؤيا تاسعل يا ضت ُثا بُسيغث م  ت ود تيسُ ت   
ع  تبُمي  اسبلاسب   إال أؤبُ ؤقيأ داو ًُ يف اصتياود، تؤ  ع ع  قبوات األخبُر ،تع  

ل عدم ت ود إحصُويُت رشتيا ظيف ت  .(1)ظُاية اإل  ُض خصوصًُ سدى ف يُت اصتُمعا

                                                 

 يف اضتقيقي اظتٌ ل أن" األ وا  يثدة "ل تصيثح يف "جعفر سعدةد نوارة"  تاألسية اظتيأة بق ُثُ اظت لفا اظتب دبا اسوزثية أكدت يف ا ا اإلرُر، ( 1)
 إىل ذسع يف اس ب  مي عا سعددا  اضتقيقي اسعدد حول ترشتي دقيق إحصُ  ُبغي او بُصتزاوي اسٌيعيني اسغ  األرفُل ت اسعُزبُت األم ُت ق يا

ُكل خُرج ت ث است اسٌيعيا اسغ  اسوالدة حُالت  ُؤ  إىل اطتفُ  يف تقع است اضتُالت  اس 70  عفي سعدثا اسوزثية دعل هخي إرُر تيف.  اسصحيا اعتي
 مبُ اسصحي ا ُل يف خُصا تتا بُل  حبقوق   تتوعي    اسب ُ  فئا في ث مبُ األسي م  س قيبا خول م  م  تسيُلث حت ل إىل بُصتزاوي مع  دة رتعيا
 مبعدل تفُة حُالت يف تث  ب  اميأة االف2 م  ب كثي ثف فع اس ي اسثدي ك يرُن عت  ت عيض قد است األمياض بع  ؼتُري حول اسب ُ  توعيا في ُ
 عله حُسيُ تب ل ا  ودات أن اس يرُن ميض حول اس ح ي ا ت اإلعوميا اضت لا مببُسبا عتُ اخلامد خول  عفي ؤوارة تقُسل ثوميُ تفُثُت60

 اسبٌيثا سل ب يا بُظتئا80 دتالر مليُر220 ثقُرب مُ رصد ريثق ع  بُصتزاوي اسصحيا بُظتبظوما سلب وض خصص  ُ است اظتيزاؤيا ريثق ع  اضت وما م  وى
 اس ي اسعُما اس يُسا بيُن عله  عفي ؤوارة تالبل" تم ث ح ُس قطُع ألؤه بُصتزاوي اسصحا م ُؤا س عزثز صُرث اظت ا ا كل تص  أن ؤ  ىن" قُولا
   ا اسب وض عله اسدتسا تعزم ت ل  ُ سي ث است اظت  ٌفيُت بعدد ث علق مبُ خُصا اسصحيا بُظتبظوما اطتُص اتزنىي زتدؤداك أ األتل اسوزثي عي ه
 م  اسقُدم اظتخط  خول   يداُ سي ث است اظتٌُرثع أن  عفي ؤوارة تكٌفل.  ت ودا است تاسبقُوص سلقطُع اضتُيل بُسو ع االعفاف تك ا اسقطُع
 س قوم ذسع  ُؤ  إىل ،م  ٌفه672ت صحي اي ل6200 ت  واري م  ٌفه 1777م  أزثد إؤٌُ  سي ث حي  ،اسقطُع م ُؤا تعزز أن شُهُ
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م  اصتياوث اظتُسا بُسٌيف تاسعيض تاسب  ،  تغ اُبُصتزاوي  اسعُزبُتاألم ُت  تدقيقا ع 
شنثل اضتُفز األك  سبُ سدراسا تاالا  ُم بُظتو وع م    ا، تم    ا أخيى  األمي اس ي

ث علق مبدى فعُسيا تكفُثا ا ا  ثدفعبُ أن ؤث  ت ُؤاًل  وايثًُ جنعل مبه إش ُسيا اسبح ،
أي مدى  إ ى ،تبصيغا أدق قيا سلب  ؟اسفسُؤا اسٌيعيا تاسقُؤوؤيا يف حتقيق اضت ُثا اضتقي

تقصد  ،نست يع توفير ا حماةد  لنسب في ظل ا ت ورات ا قانونيد و ا  ليد ا حدةثد؟
 معُصتا ا ا اظتو وع معُصتا عل يا دقيقا ثيتق سبُ ريح اإلش ُالت اسفيعيا اس ُسيا:

  دع  ُ باُسطيق أم ال بد م ،فُ  بُسطيق اسٌيعيا إللبُت اسب  ال شن  ن االك ت           
تاااال شن ااا  ت اااع تف ااا  ظتعاااىن اسطااايق اسعل ياااا اضتدثثاااا مااا  خاااول حجي  اااُ ت    اسعل ياااا ؟

 سلطُت اسقُ ي يف تقدثياُ؟ 

تبعاا   ،مااُ ماادى جنُعااا اس ااواب  اسقُؤوؤيااا ضت ُثااا اسب اا  يف اس ٌاايثع اصتزاوااييت           
ُج إىل تس ؟تال اي كفيلا بُضت ُثا ؟اس ٌيثعُت اظتقُرؤا ؟  تأث ُ أكثي زتُثا ُول أخيىأم حت 

 ؟  تااال بااُت اسلجاا  إىل اسوسااُول اسطبيااا أماايٌ اسقااُؤون، أم اس ااُب  اسعل ااي، أم اسااوازع اساادثس
 . يتري؟

سقااد   ،مااع اظتب جيااا اظت بعااا يف اسدراسااا تدتُشاايًُ  ،سل  ااُؤالت اظتطيتحااا اساا جُباً  ت   
ي ااي بنغيااا حتلياال تتٌاايثح اع  ااُد اظتااب ه اس حليلااي ك ااب ه رو بااُفي اال ربيعااا اظتو ااوع علي

تتازداد  عيا تاسق ُويا اظت علقاا بُظتو اوع.ا ت اآلرا  اسفق يا ت األح ُم اسٌي اااسبصوص اسقُؤوؤي
تمبفع ااه اسعل يااا يف مياادان اسدراسااُت اسقُؤوؤيااا اظت صاالا بُألف ااُر  قي ااا اظتااب ه اس ااُرسني تقوتااه

تس اا  رناا   .تاسبظيثاُت ت  اا تراُ سدراسااا ظ ااور اسطاايق اسعل ياا ألن اضتُ ااي تسيااد اظتُ ااي
االؤ بُا اىل أن اسعلوم اسقُؤوؤيا سي ل معبيا فق  مبُ كُن تإدنُ اي معبيا بُضتُ ي ت اظت  قبل 

                                                                                                                                                         

 2ت ،اطتدمُت م عددة عيُدة 81 صحي، ميكز72ت م  ٌفه66 اس با ا ا اصتزاوي اس ل ل ك ُ اس يرُن ظتعُصتا ميكز10 م  أزثد بُجنُز اضت وما
 .62ت66،  ص. 2060-60-21، ثوم ي،  يثدة األ وا ظأؤ، تاسطفوسا األموما بصحا خُصا ميكبُت
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في سدراسااا بعاا  اسظااوااي اسعل يااا، حياا  علااه اظتااب ه اسوصاا االع  ااُد  ثساايك ااُ .(1)أث ااًُ 
عبد تعي بُ ظتدى حجيا اسطيق اسعل ياا يف غتاُل إلباُت تؤفاي اسب ا  يف اسقاُؤون ت اسق اُ  

  .اظتقُرن تمعيفا مواق  اسبظث اسقُؤوؤيا اظتخ لفا

مشااويل حتقيااق حتلياال قااُؤوين شاابه  إىلا اظتوا اايع ت طلااع  ن معُصتااا مثاال اااتعليااه فااإ           
، سااوزن اظتبظومااا اسقُؤوؤيااا حااا اآلسيااُت اسقُؤوؤيااا ضت ُثااا اسب اا  ظتخ لاا  اسعواماال اظتاا لية يف

حيااُل حفاا  كيااُن اإلؤ ااُن تؤ اابه ماا   ،فااا ماادى م ااُثيلُ س طااورات اسعل ياااث  ااىن سبااُ معي 
شنا اظتبظ اا ما  اغ صاُب تإ  اُض  اس ي ثقع حُل اس لث تاضتيب، تيف إرُر اصتي  االخ وط

 . تغ اُ

سبقوم بُسبح  يف اظتو وع بثوث زتاثُ ، اسدراساا  ا صد اس ع ق يفق ت        
   فق ُ  اسٌيثعا اإلسوميا يف اظتو وعار مبُقٌا ه بُتل حي  سب ؤ  عي  ُ يف بُبني

، غ  أن اظتبظوما اسقُؤوؤيا تاسق ُويا اظت علقا مبو وع اسب  دراسا تحتليل ب ، مث ؤقوماب دا ً 
  :س  ُ م  ت   نيفحص ُ ث طل  درا

 .معيفا مدى كفُث  ُ سب   اضت ُثا اس ُفيا سلب   األتىل -

، سب عيض و وعثيلُ سل طورات اسعل يا اضتُصلا يف اظتُتأمُ اسو  ا اسثُؤيا معيفا مدى م  -
 بُؤ اظت  حدث يف غتُل زتُثا األتاسطبيا  سدراسا أاث اس طورات اسعل يايف األخ  
 ضت ُثا اسب   اظت  حدلا اسقُؤوؤيا اس ٌيثعُتتعيفه  اس يظتقُرؤا ، مع بيُن أت ه اتاألعياض

 .غ اُت ظتصيي كُسبظُم اظتغيم تا يف بع  اسبظث اسقُؤوؤيا اظتقُربا

ني ابُبث اسبح  إىل يق ت اس فصيل اظتبظث عت ا اإلش ُسيُت، سي ثتدفعًُ مبُ إىل     
بني اسبصوص اسقُؤوؤيا  ا تت ُملا اظتوا يع ت طل  ت ود ميتؤ ب جيا يف مثل ااظتحي  أن 

                                                 

(
1
  .621.، ص3002اصتزاوي،  ،ثع، عبُبات اس وز  يني، دار اسعلوم سلبٌي، مب جيا اسبح  اسعل ي سلجُمعصالح ا دةز شروخ  (



   دمـةــــقــــم  
 

66 

 

، األمي تاسقُرعا تأسلوب اس حقيق اسعل ي اس ي تع   ؤ ُوجه ذات اضتجا اسدامغاتاسٌيعيا 
ا اآلسيُت بطيثقا م  ُملا ت    حتقيق  ريق م  أ ل تفعيل ا إرنُداس ي زن ث عليبُ 

  ث   ي أذنيا ، تظتُ كُن مو وع اسب ا األسبُب عت ؤظياً أقصه فعُسيا ضت ُثا اسب  ، ت 
  عظ ه، يف تق بُ اضتُ ي، سي ث تفصيل تمبُقٌا ا ا  اسدراسا يف بُبني ك ُ ثلي:

 ا لنناب األول: األحنكام ا منوضوايند  لنسنب في ا تشنرةع  ا جنزائري 

 ا نسنب في ا تشنرةع ا جنزائري ثلاتإلوا  رق ا علميد األحكام اإلجنرائيد : ا لنناب ا ثاني
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ربط بالقانوف حينما يي  وي ك كبلسيكان كبسيطان، إال أنى نواف كإف كاف يبدي مثل ىذا العي  إفى          
و٘ب مع الواقع القاني  اهي ا ما قارنى ذر العلمي إالتطوى  ، إذ أفى (1)ةاعبزائرم فتلك ىي اإلشكاليى 

ة ونيى ومة القاني اؼبنظي  وي بفعل الفراغ الذم تعرفي  ،أكثر من تساؤؿ يطرحي  هي قبدي  ،سبألحكاـ النى 
ي  ،ان ػمومسرية عي خبصوص اؼبسائل األي 

  .سب بوجو خاصوع النى تعلقة دبوضي كاؼب

  وي كلكن، فإنى         
ي
ونية اسة القاني عمم الدراسة لوضع اإلطار العاـ للسيى تي فيد أف من اؼب

رعي لطريق الشى ىو ا الزكاجي  على أفى اثناف  ، كما قد ال ىبتلفي سبنى وع الاء موضي إزى  رعيةكالشى 
رعي الوحيد و الطريق الشى كىي  ،ةكوينها على أساس احملبة ك اؼبودى كت ،الوحيد لتأسيس أسرة

  ،فيها كاستخبلؼ اإلنساف األرضلعمارة 
ي
 .حافظة على األنسابكاؼب

ربل ُب ىذا كحقيقة كي  ،(2)كاحة للنى ة كشرعيى نتيجة طبيعيى سب لنى ا إب فإفى كبالتى          
 . صاىرةو كذلك جعل اهلل البشر ذكم مي ب ك ،ودجي الوي 

ولو اإلنساف بأصي  الفيزيولوجي الذم يربطي  ضوم كالعي  و الرباطي ىي  سبي نى الإذا كاف ف        
ةمى كالشعب كاألي كالعشَتة كالقبيلة سرة األ في رباط الذم يكوى لو اكىي  ،ركعو كحواشيوكفي 

(3). 

 ثي التواري  عنوي  مي ، كينجي كحضارةن  كتشريعان  عقيدةن  ،الولد بأبيو ىو إغباؽي ان ذإ سبي النى ف        
فبا  ةيى ة كانت أـ إبنوؽ كالواجبات أبويى قي اغبعليو ب ًتتى تك  ،معو موانع الزكاجبينهما كىبلق 

 بعضب قارنةن مي  ُب التشريع اعبزائرم، حاؿ اإلقباب الطبيعي سبلنى اأحكاـ ا دراسة منى  يتطلبي 

                                                 

همػل ُب اؼبػواثيػق مليـل صـالحح راجع،( 3)
ي
سيدم بلعباس،  اعبػزائر  ةالدكليػة كالقػانوف اعبػزائرم، أطركحة دكتوراه، جامع، اؼبػركز القػانػو٘ب للطفػل اؼب

 .;39،  ص.4006/4007
ا كاف الفعل اعبنسي مشركعان فبل تقـو بو جريبة، كلذا يكوف ربرم حاالت مشركعيتو، رظبان غبدكد جرائم االعتداء على ذ( غػٍت عن البياف، أنو ا4) 

جامعة القاىرة،   ،، اغبق ُب صيانة العرض كمدل اغبماية اليت تكفلها لو الشريعة اإلسبلمية،  دكتوراه دكلةأحمد أمانمحمود العرض. أشار إٔب ذلك، 
 . 60مصر، دس،  ص.

ػ، د ى35، سبائكي الذىب ُب معرفة قبائل العرب،  اؼبكتبة التجارية الكربل، مػصر شهاُب الدين أبي العباس أحمد بن عبد اهلل القلقشندىأنظر،  (5)
 .9ص.س،  



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

36 

 

ا دكف أف ننسى الدكر الذم ىذ قدر اإلمكاف التشريعُت اؼبصرم كاؼبغريب ةن التشريعات خاصى 
   .()الفصل األكؿالشريعة اإلسبلمية ُب ىذا اجملاؿ  وي تلعبي 

إليو الزكجاف غَت أف ىذه  يهدؼ إليو الزكاج، كيتطلعي  مشركعه  كما يعترب اإلقبابي         
قم عترب العي يي  حيثي  ،كهناوؿ دي العقبات أك اؼبوانع ربي  غبة ُب اإلقباب قد تعًتضها بعضي الرى 

أك كاف نتيجة ان قمان أصليان تامى كاف عي   ، سواءن مانعان من اإلقباب (1) بالنسبة ألحد الزكجُت
ة اغبيوانات اؼبنوية كقلى ا  نبي صوبة لدل أحدي عف اػبي ب ُب ضي يتسبى ػبلل بيولوجي من شأنو أف 

   ":قاؿ تعأبحيث  ،عفهال أك ضي عند الرجي                 

                               

    "(2)، سارع لبلكتشافات جعلت الطب يي  (ىذه اغبالة االستثنائية )العقم
إٔب اكتشاؼ ما  حىت كصل األمري  لمية كاستحداث األساليب العبلجيةكالقياـ بالتجارب الع

 ،( L'insémination Artificielleعرؼ بالتلقيح أك اإلخصاب أك اإلقباب االصطناعي )يي 
 .األرحاـ )استئجار(األـ البديلة أك استخداـ، ك طف أك اؼبٍتوؾ النى ٔب ما يعرؼ ببني صوالن إكي 

كافحػػػة قػػػم كمي ء علػػػى العي كُب ظػػػل ىػػػذا التطػػػور العلمػػػي فيمػػػا يتعلػػػق بوسػػػائل القضػػػا        
 مػػن خبلؽبػػا ورة ) فقهيػػة ( ككاقعيػػة يثيػػة شػػرعيى ونيىػػات قاني ة إشػػكاليى ، بػػرزت عػػدى صػػوبةعف اػبي ضيػػ

ػػػالتسػػػاؤؿ حػػػوؿ  احيػػػة و مػػػن النى تكعيى كمػػػا مػػػدل مشػػػري  ،؟رقػػػوـو التلقػػػيح االصػػػطناعي كطي مػػػا مفهي
ػػ ن أىػػم أثػػاره عػػ كمػػا أننػػا نتسػػاءؿي   ،، بػػل كأثػػري ىػػذه العمليىػػة علػػى النىسػػب؟؟ةونيىػػرعية كالقاني الشى

 إٔبؿ مػن طػب العػبلج التحػوى  حيػثي  عنػد ىػذا اغبػد كٓب يقػف الطػبى  ،؟سريةعلى الركابط األي 
ػػ، بػػل ربػػرى طػػب األمنيػػات كاألحػػبلـ اإلقبابيػػة  رأة كأشػػدى ر الطػػب ذبػػاه اإلقبػػاب فكػػاف أكثػػر جي

                                                 

(
1
، حيث تًتاكح نسبة العقم لدل شف أف الزكج يشًتؾ ُب ىذه اغبالة، كلكن الطب اغبديث كعقم مرتبط بالزكجة فقط دكف الزكجكاف ساندان أف ال   (

 كالباقي خاص بالنساء . ،% 67% ك  60الرجاؿ من بُت 

-MULDERS-KLEIN M.T., "Le corps humain – responsabilité juridique et famille en Droit Belge", Rapport 

présenté aux travaux Henri Capitant sur le corps humain et le droit, tome XXVI,  Dalloz , 1975,  pp 44 - 45 .  

(
2
 .70ك ;6سورة الشورل،  اآليتُت.  (
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اعدة األطبػاء بسػلوؾ الطػرؽ الصػناعية لئلقبػاب بػُت األزكاج دبسػ تأثَتان  حينمػا جػادت قػرائحي 
رؼ أىػػػػػل العلػػػػػم بػػػػػالتلقيح طلػػػػػق عليػػػػػو ُب عيػػػػػ، كىػػػػػذا مػػػػػا يي كالػػػػػذم ىػػػػػو الطبيػػػػػبغػػػػػَتىم ؽبػػػػػم 

  .ضمن ) الفصل الثا٘ب ( وي ستتم معاعبتي  االصطناعي الذم

 األولل ــالفص

 ـعيحـال اإلنــجاب الطبـيـب ــلنسأحكام ا 

بػاغبيواف اؼبنػوم ىو اإلقباب النػات  عػن تلقػيح البويضػة لػدل اؼبػرأة  ،الطبيعيى  اإلقبابي         
 
ي
استمرار عملية و األصل ُب باشر ك الطبيعي، كىذا ىي لدل الرجل بطريقة االتصاؿ اعبنسي اؼب

ة بػالزكاج مػن األحكػاـ اػباصىػ بػٌت صبيػعي كعليػو تي  ،(1)اليت ينت  عنها األطفػاؿ التناسل كالتكاثر
ا ىػػػذا مػػػ ،؟تػػرل سػػب يػػػاة النى ماىيىػػػتتمثػػل ضػػػوابط ربديػػد مػػػا في، فإرث كنفقػػة كإثبػػػات نسػػب

ُب سػب وت النى آليات ثبيػ إٔبض بعدىا تعرى ، ليتم ال(اؼببحث األكؿ) من خبلؿسنجيب عليو 
 التشريع اعبزائرم )اؼببحث الثا٘ب (.

 ث األولــحـالمب

 سـبـــــــــــ  ة النــــــــــــــــــــــــــاىـيـ  ــم

ػػػػ         ؼبفػػػػاىيم اللصػػػػيقة با أف ييػػػػربط فإنػػػػو مػػػػن الواجػػػػبسػػػػب ـو اغبقيقػػػػي للنى لتحديػػػػد اؼبفهي
ػالنى  أفى  ان ػػػعلم ،كذلػك مػن اجػل تشػريح معنػاه كضػبط مفاىيمػو ،كاؼبتداخلة معو ود سػب ال كجي

                                                 

(
1

كىو ما نصت عليو ديباجة االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة الكافية للطفل، إٔب بسط اغبماية  ،اآلباء ذباه أبنائهم تبدأ بالنسب فاؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتق( 
أف الطفل، من أجل التفتح اؼبنسجم لشخصيتو، هبب أف يكرب ُب الوسط العائلي، ُب جو ....ت:"أف الدكؿ األطراؼ أقرى  ;:;3 حبقوؽ الطفل لسنة
اغبقوؽ السياسية للمرأة ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، دار ىومة للطباعة كالنشر،  أعمر يحياوي،"، أنظر، .....غبب كالتفاىممن السعادة، كا

   .384، ص.4003اعبزائر، 
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ػػػػُب كأصػػػػل عػػػػاـ لػػػو    ُب غػػػػَت الػػػػزكاج ال أسػػػػاس لػػػػوي  ، ك أفى (1)واجز  ـالــــبغػػػػَت  ةريعة اإلسػػػػبلميى الشى
 .ةػى اسيػاألس وي دتي ػكقاع (3)بـسالن   ةي و أرضيى سرة ىي نظاـ األي  ، كأفى (2)رةـساألُ 

  ،، ك االمتػػزاجلم كالتكاميػػلوضػػوح الػػتبلحي  كنظػػران         
ي
كن ػال يبػػ وي كأنىػػ بلثة،ػفػػردات الثػػبػػُت اؼب

ػػنم ألمى  ىػػذا اؼببحػػث لتحديػػد  صيصػػًب زب، كعلػػى ىػػذا األسػػاس وف بػػدكف اآلخػػرهػػا أف يكي
سػب ـو النى ا إٔب مفهيػمػض مػن خبلؽبتعػرى سيتم الحيثي  ،إٔب مطلبُت مسى كقي  ،( 4)سبلنى ا ةماىيى 
 حقيقػػػة النى إبػػػراز ٍب  ،(األكؿ اؼبطلػػػب)

ي
مظػػػاىر عنايػػػة قارنػػػة ك سػػػب لػػػدل بعػػػض التشػػػريعات اؼب

 .(ا٘بػى اؼبطلب الث) وب الشريعة اإلسبلمية

 طـلب األول ــــــــالم

 ســب ـ  وم النفهُ ــم 

على صيانة نسػبو  ؿه ، كإف كل إنساف ؾببو وي كعرضي  وي رؼ ما عند اإلنساف ىو نسبي إف اش       
كمػا   ،، كيكػره أف يقػدح ُب نسػبو إليهمػاسب إٔب  أبيو كجدهالنى  فتجده وببى  ،وكاحملافظة علي

، كردبػا بػذؿ كرظبػوي  وف اظبػوي كوبفظيػ وي مقامػ ف بعػدهي و ومي ، كيقي إليووف أكالدان ينسبي  لوي  فى أيفتخر ب أنوي 

                                                 

يعرفو ، اؼبقصود منها اقًتاف الرجل باؼبرأة ُب صورة شرعية كما ادفات ُب اصطبلح  فقهاء الشريعةأك الوطء،  كلها مًت  ( إف لفظ الزكاج، أك النكاح،1)
دراسات ُب أحكاـ  محمد بلتاجيبعض الفقهاء بأنو عقد كضعو الشارع غبل سبتع طرفيو، كل منهما باآلخر بشركط خاصة بينتها النصوص، أنظر، 

 .8، ص.93;3، األسرة، مكتبة الشباب القاىرة مصر

(
2
  فاألسرةي  ركف عديدة،ة طيلة قي مى ألي البة اليت احتمت هبا أحدل القبلع الصى تعترب األسرة اؼبسلمة  (

ي
 اؼب

ي
 تماسكة كاألي سلمة اؼب

ي
سلمات على كجو مهات اؼب

ُب العقيدة اإلسبلمية ُب نيفوس النشأ، كترسيخ  ،ن الصحيحك التديى  ،ادقةكغرس مبادئ الوطنية الصى  مات بتلقُت القيىم كتعريب اللىساف، هتصوص مي اػبي 
،  4004ديلة، من رسائل اإلسبلـ كاجملتمع، دار األمة اعبزائر، كاؼبقًتحات الب ة، قانوف األسر الشيخ شمس الدينراجع،  إطار الكبلـ على اؼبرأة اؼبسلمة،

   .44ك43ص.

(
3

، حقوؽ الطفل إبراىيم محمد منصورالشحات لعلو من بُت اغبقوؽ الشخصية األكٔب اليت تثبت للطفل، اغبق ُب ثبوت نسبو إٔب كالديو، راجع، ( 
  .53ك50كآثارىا بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية، دار النهضة العربية، دكف سنة، ص.

(
4
أبيها من بها إٔب ُب إطار اغبديث على النىسب، ييقاؿ أفى انتساب الزىكجة إٔب زكجها، بدالن من أبيها كما ىيو معميوؿه بو ُب كقتنا اغبإب، ال ييلغي نس (

حد ال حيث الواقع، كال ييلغي حيقيوؽ األب الشرعية من صلة كبر كمَتاث، فهذا كيلوي حباؿ ال يلغي صورة االسم الشرعي، ألف حقوؽ النىسب شي كا
)دراسة فقهية  ُب إثباتو ، النسب كمدل تأثَت اؼبستجدات العلميةسفيان بن عمر بورقعةأنظر، يدخلها النقص كال تقبل التغيَت دكف دليل شرعي. 

 .:7.ص ،4009، 3ط(، دار كنوز اشبيليا للنشر كالتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية،  ربليلية
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ُب بػٍت البشػر ال  مركػوزةه  ، كتلػك جبلػةه غمػز ُب نسػبوبهة أك ريبػة تي فع كػل شيػالغإب كالنفيس لد
أك غريبه   كضيعه عنها إالى  دي يشي 

(1).   

ت صػفحر اإلنسػاف  ؼبػا تنطػوم عليػو فطػرةي  ةن راعيػمي  قد جاءت الشريعة اإلسبلمية، ك اىذ       
ػكضػمانو  ،سػب كربقيقػوعلى حفػظ النى  كسػيلة مػن الوسػائل  طعػن فيػو بػأمى يي دش أك مػن أف ىبي

ػػػػ ػػػػ  غػػػػة كاالجتمػػػػاع ؟ ككيػػػػف عرفتػػػػوي تػػػػرل ُب اللى  سػػػػب يػػػػاالنى  و تعريػػػػفي فمػػػػا ىي ػػػػكي ريعة ل مػػػػن  الشى
 ؟.ترل سب ياتربز أنبية ربديد النى  كفيما ،وف الوضعي؟اإلسبلمية كالقاني 

ٍب  ،(ك االجتمػػاع )الفػػرع األكؿ غػػةلى لمػػاء السػػب عنػػد عي تعريػػف النى  إٔبكعليػػو سػػنتطرؽ       
 .()الفرع الثا٘بوف ُب الشريعة كالقانتعريفو 

 الفرع األول 

 غة واالجتماعسب في الل  الن   تعريفُ  

املة، ك عاعبػة شػمي  عاعبتػوي حػىت يتسػٌت لنػا مي  ،مػن تعريفػو دا ابتػداءن موضوع ال بي  أمى  إفى         
ىػػػذه  بدأي سػػػتى  حيػػػثي ، فيػػػو دبعرفػػػة معنػػػاه اؼببدئيػػػةي  دراسػػػةي ال مي تسػػػب سػػػتحصػػػريان ُب موضػػػوع النى 
 ( .ان ثاني) ان جتماعيى إ(، ككذا )أكالن  غةن الدراسة بالتعريف بو لي 

 ةغالل   سب فيالن   تعريفُ  :أوالً 

  (2)سرة الواحدة أك العرؽ الواحدسب ُب األي تتابع النى كيعٍت  ،انسابه  كصبعوي  ،سبي النى         
 سب صبعي كالنى  (3)أم ارجع نسبو إليهم ،و بنسبهمتإٔب قـو أغبق اؼبرءى  كنسبةي  ،سب نسبان فالنى 

          سرة الواحدة ع األنساب ُب األي سلسلة تتابي كىي صل ك األساس، األانساب 
                                                 

 .8ص. اؼبػرجع السابق،   ،سفيان بن عمر بورقعة ( 1) 
  (

2
، اؼبعجم العريب األساسي، بتكليف من اؼبنظمة ا (،ذكر أسماؤىملم تُ صباعة من كبار اللغويُت العرب)(  ;:;3لعربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 .;:33.ص
(
3
 .57:.، ص4003 ،5ط ا٘ب،ػور، دار اجملػا٘ب اؼبصػ، اجملجوزيف الياس   (
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 ،و ُب البنية العامةػشب ة تنطوم علىوجيى ولي البيي بُت الطوائف ، قرابة صلة عرؽ الواحد شبوكال
 .(1)صلاألعلى كحدة  ؿى كتدي 

ػػػػل: سػػػػبالنى       القرابػػػػات، كىػػػػو كاحػػػػد  نسػػػػبي :النسػػػػبي ك ، ( 2)كذكػػػػر نسػػػػبو ،كصػػػػف الرجي
: النسػبةي  كمػا تيعػرؼي ،  و ُب اآلبػاء خاصػةن كقيػل ىيػ :القرابةي سبي كالنى  ،سيدة النسبة ابني  األنساب
 (4)بلف قرينػةن ناسب فيػبلف يي قاؿ في كيي ، سبعلى النى  اؿي الدى  (3)االسمكالنسبة: ،االنتساب ري مصد

 .ان ػدم وي ػبلط معػدالةن على االخت

 االجتماعلماء عُ  لدى النسب تعريفُ اً :ثاني

ط الرجػل بأىلػو مػن جهػة أبيػو ىو العبلقة القرابية الػيت تػرب ،ُب علم االجتماع النسبي         
كىػو الطريقػة الػيت بواسػطتها  ،(Bilatéralاؼبصطلح بالنسػب الثنػائي )سمى ىذا يي  كأمو حيثي 
د علػػى دكف التأكيػػلػػدين األب كاألـ االو  أك سبػػنح حقػػوؽ اؼبكيػػة مػػن خػػبلؿ كػػبلى  يبػػنح النسػػب

ػ، أم أف الشخص طبقان لتعاليم النى أنبية خط الذكور أك اإلناث و يػبسػب أى نح نى سب الثنائي يبي
 .لشريعة كالقانوف ُب الفرع اؼبوإبسب ُب االنى  تعريفي  إٔبلننتقل بعدىا  (5)مو ُب آف كاحدك أي 

 الفرع الثاني

 سب في الشريعة والقانونالن   تعريفُ  

بُت التعريفات  زجي ييتطلب اؼب ،سبصطلح النى ذكر مي بس، كتبياف جي كشف اللى بغرض           
 عيػرع الوضػاؼبش، ككذا رؤية (أكالن )سب عريف الشرعي للنى للعلماء، كذلك بإيراد التاؼبختلفة 

                                                 

(
1
 .3604ص. ،، د ط4003 ،ة العربية اؼبعاصرة، دار اؼبشرؽ، بَتكتاؼبنجد ُب اللغ ، دون ذكر اسم المؤلف   (

(
2
 .;:9.ص ،8:;3ػركت لبناف، الطبلب، الطبعػػة اػبامسػة كالعشػػركف، بي ،  منجدفـواد افـرام البستانـي   (

(
3
 .845.ص ،::;3، ىػ :360 ،بَتكت اجمللد السادس،  ، بَتكت لبناف  ،دار لساف العرب، لساف العرب احمليط، دار اعبيل، ورمنظُ  ابنُ    (

  (
4
لبناف، ح، بَتكت ، مكتبة لبناف، ناشركف، ساحة رياض الفت :;;3بط الض ، إعادة9:;3، ؿبيط احمليط،  طبعة جديدة، م بطرس البستانيعل  مُ  (
 . ;::.ص

 .57.، ص98;3، 4ط لبناف،   ،بَتكت ،عجم علم االجتماع، دار الطليعة للطباعة كالنشر، مي دينكن ميتشل(5)  
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كاؼبقارف موقف الفقو اإلسبلمي كالقضاء اعبزائرم  إٔبض بعدىا التعرى  ليتمى  ،(ثانيان لو ) 
 .(ثالثان ضمن ) للموضوع

 ةعـالشري علماءُ النسب لدى :أوالً 

أف حفظو  (1)شورباعتباره مقصدان شرعيان، يقوؿ عنو الشيخ الطاىر بن عا لنسبي ا          
، ٍب قاـ بتفصيل القوؿ فيو لماء كٓب يبينوا اؼبقصود منوالعي  وي فقد أطلقى  ،يعرب عنو حبفظ النسل

 كاف اؼبقصود بو حفظ النسب أم النسل من التعطيل، فظاىر عده من الضركرم،  إذاأنو 
،  النوع كانقضائو ، فلو تعطل يؤكؿ تعطيلو إٔب اضمحبلؿسل ىو حلقة أفراد النوعألف النى 

"بقولو تعأب:لوط عليو السبلـ  ـف عن قو القرآكما تكلم         

                "(2 ) فبهذا اؼبعٌت ال  حد التفسَتينأعلى
مة من األي  ألنو يعادؿ حفظ النفوس فيجب أف ربفظ ذكوري  ،شبهة ُب عده من الكليات

كما هبب أف ربفظ ،النساء باطراد العزكبية ككبو ذلككمن ترؾ مباشرة  ،مثبلن (3)اءختصى إلا
كمن تفشي إفساد اغبمل كقت  ،أعضاء األرحاـ اليت هبا الوالدة إناث األمة من قطع

 ،َت من النساءسر اإلرضاع على كثاؼبوت ُب األطفاؿ بعي  ري كثػى ، كقطع الثدم فانو يي العلوؽ
 .بالبوادماإلرضاع الصناعي  ركتعذي 

كىػػػػو الػػػػذم ألجلػػػػو  سػػػػل إٔب أصػػػػلو،النى  أف يكػػػػوف انتسػػػػابي ":سػػػػبريػػػػد بالنى ا أف أي كأمىػػػػ        
ػػ ،نكحػػةاأل قواعػػدي  رعتشيػػ  مػػن الضػػركريات غػػَتي  هي ؿ أف عػػدى قػػافيي  ،رض لػػو اغبػػدى كفيػػ ،ـر الزنػػاكحي

جػػود كإمبػػا ضػػركر ا ُب ك ىػػو ابػػن عمػػر  ة مػػن ضػػركرة إٔب معرفػػة أف زيػػدان مىػػلػػيس باألي  إذكاضػػح 
ك ُب انتسػػاب الشىػ كىػػي أفى  عظيمػةه  ةه رى ضػػه اغبالػة مذكلكػػن ُب ىػ ،أفػراد النػوع كانتظػػاـ أمػرىم

                                                 

(
1
 .:36، ص.3، طـ4000اؼبعركؼ بتفسَت ابن عاشور(، مؤسسة التاريخ، بَتكت لبناف،  ، التحرم كالتنوير)ابن عاشور محمد الطاىر  (

(
2
 .;4سورة العنكبوت، اآلية   (

(
3
على  ان كبالتإب حفاظ ،سلعترب حفاظان على النى عليهما يي  اغبفاظي عليو فقم كعدـ اإلقباب، ك ، فبا يؤدم بصاحبو إٔب العي اػبصيتُت لي سى  االختصاءي   (
 سب.النى 
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ـي كالقيىػػ ي الباعػػث عػػن الػػدب عنػػوي فاصػػل اؼبيػػل اعببلىػػزيػػل مػػن سػػل إٔب أصػػلو يي النى  عليػػو دبػػا فيػػو  ا
ػػوي كصػػبلحي  هي بقػػاؤي   ي،جوانبػػو مػػن قبيػػل اغبػػاجى ا اؼبعػػٌت إٔب تفكيػػك ذسػػب هبػػالنى  ظحفػػ وفي ، فيكي
 ؽبػا أمػري  يضػطربي  ئةه سيى  كثَتةه   واقبي ه اعبوانب عذو من ؾبموع ىظا كانت لفوات حفؼبػ وي كلكنى 
ؼبػا كرد  ،سػب ُب الضػركرمالنى  حفػظأف لماؤنػا ة اعتػرب عي هبا دعامػة العائلػ خرـي تن ة كمى اـ األي نظ

لمػػاء مػػن التغلػػيظ ُب كمػػا كرد عػػن بعػػض العي  ،نػػاُب الشػػريعة اإلسػػبلمية مػػن التغلػػيظ ُب حػػد الزى 
ػ "ودهي بػدكف كٕب كشيػػ كالنكػػاحي  ،رنكػاح السى

حقػػوؽ علػى مػػن  لولػػد مػن مػػا يثبػت ل ؿي أكى  كلعػلى  (1)
اؼبعػػػػػادؿ لوجػػػػػوده ككيانػػػػػو الطبيعػػػػػي ُب كجػػػػػود أم أبويػػػػػو ىػػػػػو نسػػػػػبو اىرم سػػػػػب الظىػػػػػكػػػػػاف النى 

 .كتوجيو كتعليمنة كرعاية كنفقة بشخصو من تربية كحضا ، ٍب ما يتعلقي االجتماعي

 ركجو من رضبها حيان سواءن دبجرد كالدتو كخي  ،إليها ـ ثابته األي  الولد ُب حقى  فنسبي        
، و األصل ُب انتساب اإلنسافهي و فإٔب أبي وي ا نسبي ، أمى جاءت بو من نسب صحيح أك فاسد

 ":اؼبؤب عزى كجلى  وؿي يقي  حيثي                    

                             

             "(2 ) يتبع أباه ُب  كالولدي  لآلباء إذان  بي ػسفالنى
فنسبو الشرعي ال يثبت إال رية ػؽ كاغبي رى ػُب ال وي مى أي  كيتبعي  ،ُتلى لرؼ أبويو ُب اػشكيتبع  ،بػسالنى 
 .(3)نة (، البيى راش، اإلقرارثبلثة أسباب ) الفد من حابو 

الذم  اعلقاضي الشيخ ؿبمد الشمى ل تعريفه منها  ري نذكي  كثَتةه  سب شرعان النى  اتي كتعريف       
ركعو ولو كفي اإلنساف بأصي  طي لذم يربي بللة الدـ اسي  ، أك رباطي لة الدـبلو سي ػىي :فيو يقوؿي 

                                                 

 (
1
الشركة التونسية للتوزيع، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،  اعبزائر  طبعة ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابن عاشور محمد الطاىرىذه اؼبقولة للشيخ، (

 .3:.ص ، 7:;3

(
2
 .7األحػزاب، اآلية   سورة (

(
3
، 7;;3  3ط، دار القلم دمشق كالدار الشامية، بَتكت أحكاـ الزكاج كالطبلؽ كاؼبَتاث، ، اؼبفيد من األحباث ُبالقاضي الشيخ محمد الشماع   (
 .  ;;.ص
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بعدىا إٔب تعريف اؼبشرع  رعي سنتعرضي ، كبعد أف ًب الكبلـ عن التعريف الشى (1)كحواشيو
 .)ثانيا(ن مضاعبزائرم 

 نقار والمُ  الجزائريسب في القانون الن   تعريفُ  ثانياً:

لػػك مػػن ذيتضػػح  ، حيػػثي سػػب ُب طبػػس مػػوادعبزائػػرم مسػػألة النى اؼبشػػرع القػػد تنػػاكؿ           
 ناىيػك علػى أفى  ،منو 00إٔب اؼبادة  05من اؼبادة  50/50األمر قانوف األسرة اؼبعدؿ بخبلؿ 

 
ي
 :"ينسػػبأنو علػػىمنػػو  04حيػػث نصػػت اؼبػػادة  سػػب،شػػرع كػػاف صػػروبان ُب إطػػار تعريفػػو للنى اؼب

 ." .......الولد ألبيو مىت كاف الزكاج شرعيان كأمكن االتصاؿ كٓب ينفو بالطرؽ اؼبشركعة

سػػػػب بػػػػالزكاج ثبت النى يي سػػػػب:"النى  مشػػػػَتان إٔب طػػػػرؽ أثبػػػػاتي  05كمػػػػا جػػػػاء نػػػػص اؼبػػػػادة        
ػنػػة أك بنكػػاح الشيػػالصػحيح أك بػػاإلقرار أك البيى  بعػػد الػػدخوؿ طبقػػا  وي ل زكاج ًب فسػػخي بهة أك بكي

 .من ىذا القانوف  20-22-20للمواد 

 . (2)"للجؤ للطرؽ العلمية إلثبات النسبهبوز للقاضي ا       

                                                 

(
1
 ين، أك رباط الوالء، ك رباط الرضاع أك أم رباط آخر .ذ، أك رباط الة أك رباط القرابة العامة، كرباط اؼبصاىر : يعٍت كل رباط آخر فالروابط  (

 يقصد هبا كل رباط آ خر فبا سبق . : ساللة الدم
 .ألف بعض اؼبؤلفُت تطرقوا إٔب النسب عند اغبيواف كاػبيل مثبلن  ،ر كلبص بو الكائن البشرم دكف غَته: ألننا نقتص اإلنسان
   .، كالفركع ليدخل إغباؽ االبن بابنو كاغبواشي ليدخل إلغباؽ األخ بأخيو: ليدخل إقرار األب بابنو األصول

 مرادفات لفظ النسب :
 كىو النسب بُت اآلباء علوا أك نزلوا. : الصلب 

ىم األجداد كاعبدات ألـ كإف علو بُت كأصلو النسب بُت األبناء ك األمهات، ك يطلق على النسب ذكم الرحم الذم بُت أصوؿ األمهات ك  :الرحم 
 ، كأطراؼ األمهات من األخواؿ، كاػباالت كأبنائهم  .األمهات من اإلخوة ألـ كإف نزلواصوؿ أ

 اْلم و داة  ِفي اْلُقْرب   ُقل الا أ ْسأ ُلُكْم ع ل ْيِو أ ْجًرا ِإالا  "لقولو تعالػػى : ، كلو بعد ىذا النسب ، كذكم األرحاـ ،: كىي النسب الشامل لذكم الصلةبة القرا
 . ;3ك:3ق، ص. 3605ط  دار القلم، بَتكت،، موضوع النسب ُب الشريعة كالقانوف ،دـد احمـاحممزيد من التفصيل انظر،  ، لل"

(
2
إٔب الوسائل األخرل اؼبعركفة، ك اليت ىي ؿبل دراسة ُب الباب الثا٘ب من ىذه  الطرق العلميةىو أف اؼبشرع أضاؼ ىذا النص القانيو٘ب،   ُب اعبديدي ك  (

 الرسالة .
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ا ود بقرابة النسب، ك ذكر بأهنػاؼبقصي  (1)كما حدد اؼبشرع اعبزائرم ُب القانوف اؼبد٘بك         
ز ُب قرابػػة النسػػب كميىػػ (،57ين هبمعهػػم أصػػل مشػػًتؾ )ـالصػػلة القائمػػة بػػُت األشػػخاص الػػذ

، كقرابػػة كع ُب تسلسػل عمػػودماألصػػوؿ كالفػػر  القرابػػة اؼبباشػػرة كىػي تتمثػػل ُب الصػػلة بػُتبػُت 
أحدىم فرعػان أم دكف أف يكوف ـ بُت أصل مشًتؾ دكف تسلسل عمودم اغبواشي كىي تقو 

 (.  55لآلخر )ـ

أنو ":اؼبغربية من مدكنة األسرة 370للمادة  طبقان  ،النسب اؼبشرع اؼبغريب كما عرؼ       
بينهما كتنتقل  شرعيةه  أم صلةه  "تنتقل من السلف إٔب اػبلف، بُت األب ككلده شرعيةه  غبمةه 

ما  نوعان  يقًتبي  من األب إٔب األبناء فاألحفاد، كىكذا من السلف إٔب اػبلف فهو تعريفه 
اعترب تلك الصلة اليت تربط االبن بشخص معُت ىي عماد  كاؼبشرعي  ،(2)من تعريف الوراثة

حيث خصو و ل فائقةن  ىذا النسب ىو من األشياء اليت أكٔب اإلسبلـ عنايةن ، كأف (3)النسب
وف أف يكي ا ثانيهيمك ما احملافظة على طهارة األنساب ؽبي ك نظيم ؿبكم وبقق ىدفُت سامُت، أبت
شرعيه  ل إنساف نسبه لكي 

(4). 

 ;4;3سنة  47من اؼبرسـو بقانوف  37غَت أف اؼبشرع اؼبصرم، نص من خبلؿ اؼبادة        
ي بينها كبُت ثبت عدـ التبلقتسمع عند اإلنكار دعول النسب لولد زكجة  على  أنو :"ال

، كال لولد ت بو بعد سنة من غيبة الزكج عنهاك ال لولد زكجة  أت ،زكجها من حُت العقد
 .(5)اؼبطلقة ك اؼبتوَب  عنها  زكجها  إذا أتت بو ألكثر من سنة لوقت الطبلؽ أك الوفاة"

                                                 

(
1
، 34س 97;3، ج.ر.ج.ج،القانون المدني الجزائرياؼبتضمن  97;3سبتمرب  48ىػ اؼبوافق 7;35رمضاف عاـ  40اؼبؤرخ ُب  :7-97األمر رقم   (
يونيو  40اؼبؤرخ ُب  30-07لقانوف مؤخران باؿ دعي ،  ;:;3فرباير  09اؼبؤرخ ُب  03-;:بالقانوف رقم  اؼبعدَّؿ كاؼبتمَّم  ،كما بعدىا 0;;ص، :9ع

 .66، ع 4007لسنة  ،ر.ج.ج .، ج القانون المدني الجزائرياؼبتضمن  4007
(
2
 .47اؼبرجع السابق، ص. د،ـد احمـاحم ، أنظر، "ىي انتقاؿ خصائص السلف إٔب اػبلف عن طريق  التناسل تعرؼ الوراثة كالتإب:"  (

(
3
 .585ع، الدار البيضاء اؼبغرب، د ط، دس، ص.عُت السب ،، مطبعة دار النشر اؼبغربيةاؼبغربية ، شرح مدكنة األسرةمحمد األزىـر  (

 (
4
  4ج ،3ط، أحكاـ األسرة ُب الشريعة اإلسبلمية كفػق مدكنة األحواؿ الشخصية، الوالدة كنتائجها، األىلية كالنيابة الشرعية، محمد ابن معجوز(

 .435، ص.6;;3 اؼبوافق ؿ: ق 3636
(
5
 .77ط، ص.، النسب كحقوؽ األكالد ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف، دار األلفي القانونية باؼبينا، دس، د محمد عثمان غانم (
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أعطى تعريفان كاضحان كصروبان  ،كال اؼبصرم ،يتضح جليان، أنو ال اؼبشرع اعبزائرم       
من مدكنة األسرة  370 من خبلؿ اؼبادة ،كاف صروبان   الذمسب عدا اؼبشرع اؼبغريب للنى 

ترل موقف القضاء اعبزائرم كاؼبقارف من  ، ىذا من حيث الطرح القانو٘ب، فما ىو يااؼبغربية
 قضايا النسب؟، كفيما تتمثل مظاىر عناية الشريعة اإلسبلمية بو؟. 

 انيـلب الثـالمط

 ومظاىر عناية الشريعة اإلسالمية بوموقف القضاء الجزائري و المقارن من قضايا النسب 

العرؽ  وي األسرة، كوني  ربديد مفهـوسب من اؼبواضيع اغبساسة ُب وع النى موضي  إفى          
ا كله منى   كذلك ألف الدسيس الذم يبيز األفراد كالعائبلت كالعركش عن بعضهم البعض،

إٔب أبيو كال وبب االنتساب إٔب أم شخص آخر فطريان، كدبا أف اؼبوضوع ذك  ينتسبي 
ؼبعاعبة فبا يفرض  ،(1)ألنو يتعلق بنسب األكالد الذين يكونوف شبرة ىذا الزكاج شجوف

ُب )الفرع  اؼبقارف من النسبالقانوف موقف القضاء اعبزائرم ك  إٔبتعرض اؼبوضوع أف يتم ال
 .ُب)الفرع الثا٘ب(  مظاىر عناية الشريعة اإلسبلمية بالنسب إٔب، ٍب األكؿ( 

 الفرع األول

 النسب من المقارنالقانون  و القضاء الجزائريموقف 

كمنها ما   بالزكجُت نتائ  منها ما ىو خاصه أف الطبلؽ يرتب إٔب  ت اإلشارةي سبق        
ضوع يطرح ُب الزكاج كالطبلؽ ينصرؼ إٔب الوالدة، أم موضوع النسب، كإف كاف ىذا اؼبو 

اغبديث عن ىذا اؼبوضوع بعد الطبلؽ،  كؽبذا ال بد منكُب الزكاج قبل الطبلؽ معا 

                                                 

(
1
، دار النهضة العربية  اغبماية اعبنائية للحق ُب صيانة العرض ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي)دراسة مقارنة(، ، أشرف توفيق شمس الدين (

 .;4ص.، 4006 ، مصر
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ألنو يتعلق بنسب األكالد عترب من أىم النتائ  اليت تًتتب على الزكاج كالطبلؽ، كالنسب يي 
 .الذين يكونوف شبرة ىذا الزكاج

كأكاله أنبية كبَتة لقولو  ،وابط عظيمةػبضكقد أحاط الشارع اغبكيم النسب ىذا         
    ":تعأب               

                   "
":أيضاولو ػكق .(1)     

                     "
(2). 

ٓب يعًتؼ الشرع اإلسبلمي ُب  ،كمنعان الختبلط األنساب ألنبية اؼبوضوعكنظران                  
ُب  إذ جعلو طريقان أصليان  سول ما ينت  عن الزكاج الصحيح، ،كأصل عاـ موضوع النسب
كمن ثبت نسبو من أبيو بواسطة الزكاج كاف ىذا النسب صحيحان، كال كبتاج ثبوت النسب 

  ي تي ينكؽبذا قبد الفقهاء يعربكف عن ثبوت النسب بالفراش، أم ما  إٔب إثباتو بواسطة أخرل
 .(3)"للفراش كللعاىر اغبجر "الولدي :شريفعن الزكاج الصحيح استنادان للحديث ال

سػب فػبل يثبػت بػو النى  ،أك قبلها( 4)قبل الزكاج أم أثناء اػبطبةلقاءات التعارؼ كأما          
 مػػن(5)اػبامسػػة اؼبػػادة حيػػث أف الطبيعػػة القانونيػػة للخطبػػة حبسػػب ،زكاجػػان  عػػدي ال تي  ألف اػبطبػػةي 

، كىػي ليسػت  بػالزكاج غػَتي  ىي أهنا كعده  ،كمدكنة األسرة اؼبغربية ،قانوف األسرة اعبزائرم ملػـز

                                                 

(
1
 .94اآلية  ،سورة النحػل  (

(
2
 .76اآلية  سورة الفرقػاف،  (

(
3
 .376،  ص.3679، صحيح مسلم،كتاب الرضاع، باب الولد للفراش كتوقي الشبهات، حديث رقمأبي الحسن مسلم ابن الحجاج (

(
4
، جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية الغراء، فيجب على الفتاة اؼبسلمة اغبذر ٍب اػبدر أثناء ى ( ه الفًتة، من كثرة اػبركج مع ذللخطبة شركطه كآدابه

الكويت،  ة، مقاؿ منشور دبجلة كلية اغبقوؽ،  طبيعة اػبطبة ُب رؤية فقهية جديدالرزاق الشيخ نجيبعبد ، ذلكراجع ُب  ،اػباطب كاػبلوة معو
 .570،  ص.4003، مارس47، السنة03ع

(
5
 من قانوف األسرة: 7اؼبادة  أشار إٔب تفسَت (

-SAIDI  K ., "La réforme du droit algérien de la famille : pérennité  et rénovation", Revue International de Droit 

Comparé,  2006-1.  pp.127-128. 
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ال  غػَت أنػو ،ُت الػزكجُت لعػدـ كجػود عقػد الػزكاجبزكاج كبالتإب فإف اػبطبة ال تبيح التبلقي بػ
عػػػن  كػػػل كاحػػػد يعتػػرب ُب ىػػػذه اغبالػػػة أجنػػػ ه   عليػػػو فػػػإفى  كبنػػاءن سػػػب، ؾبػػاؿ للحػػػديث عػػػن النى 

 شرعي. غَتي  يعتربي بينهما فأم اتصاؿ جنسي  ،اآلخر

حيػث جػاء فيػو  6:;30/3/:0كىذا ما أكده اجمللس األعلى ُب قراره الصادر بتػاريخ          
، شػػرعان يكػػوف بػػاطبلن ركػػاف اؼبقػررة من اؼبقػػرر شػرعان أف الػػزكاج الػػذم ال يتػوفر علػػى األمػا يلػػي:"

 كمن ٍب فبل تعترب العبلقػة غػَت الشػرعية بػُت الرجػل كاؼبػرأة زكاجػان كؼبػا كػاف كػذلك فػإف القضػاءى 
 خرقان ألحكاـ الشرعية اإلسبلمية. دبا ىبالف ىذا اؼببدأ يعدي 

أف العبلقػة الػيت كانػت تػربط بػُت طػرفُت عبلقػة  –ُب قضية اغبػاؿ  –إذا كاف الثابت         
، فػػػػإف قضػػػاة االسػػػػتئناؼ غػػػَت شػػػرعية إذا كبلنبػػػػا اعػػػًتؼ بأنػػػػو كػػػاف يعاشػػػر صػػػػاحبو جنسػػػيان 

للمسػػػتأنف علػػػى اعًتافػػػو بػػػالزكاج كتصػػػحيحو كإغبػػػاؽ نسػػػب الولػػػد بأبيػػػو  بإعطػػػائهم إشػػػهادان 
 .(1)أحكاـ الشريعة اإلسبلمية"كتقرير حقوؽ اؼبستأنفة خرقوا 

قضػػت الػػذم  9;;30/3/:0كىػػذا مػػا أكدتػػو احملكمػػة العليػػا ُب قرارىػػا الصػػادر بتػػاريخ         
ينسػػب الولػد ألبيػػة مػىت كػػاف الػػزكاج  الولػد أف أيضػػامػػن اؼبقػرر ك ..........: "أنػوعلػػى  دبوجبػو
كمػػػن اؼبسػػػتقر عليػػػو قضػػػاء أف مػػػدة نفػػػي بػػػالطرؽ اؼبشػػػركعة ينفػػػو كػػػن االتصػػػاؿ كٓب كأم شػػػرعيان 

  .اغبمل ال تتجاكز شبانية أياـ

أف اؼبطعػػوف ضػػده ٓب يبػػادر بنفػػي اغبمػػل مػػن يػػـو  –ُب قضػػية اغبػػاؿ  –كمػػىت تبػػُت          
 عترب دليبلن قاطعان.ك بالشهادة الطبية اليت تي كسبسى  ،علمو بو كخبلؿ اؼبدة اؼبقررة شرعان 

كأف قضػػػاة اؼبوضػػػوع  ،اءالولػػػد كلػػػد بعػػػد مػػػركر أكثػػػر مػػػن سػػػتة أشػػػهر علػػػى البنػػػ كألفى         
مع رفض أغباؽ نسب الولد بأبيو عرضوا قرارىم للتناقض مع  ،بقضائهم بصحة الزكاج العرُب
                                                 

(
1
مقارنة ، شرح قانوف األسرة اعبزائرم اؼبعدؿ دراسة بن شويخ الرشيد،  أخذان عن، 570:6رقم اؼبلف ،6:;30/3/:0على، غ أ ش، لس األاجمل (

 .:44، ص.:400، 3ط اعبزائر، دار اػبلدكنية للنشر كالتوزيع، ، لبعض التشريعات العربية
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نوف األسػرة مػن قػا 64ك  63من قانوف األسرة، ك أخطئوا ُب تطبيق اؼبادتُت  63أحكاـ اؼبادة 
 .فيما ىبص إغباؽ النسب

 .(1)استوجب نقض القرار اؼبطعوف فيو" مىت كاف كذلكك   
60قػػد قػػرر اؼبشػػرع مػػن خػػبلؿ اؼبػػادة لذا هبػػك                

يثبت النسػػب أنػػو:" 07/04مػػن األمػػر (2)
 .الطرؽ العلمية إلثبات النسب" إٔببالزكاج الصحيح ......هبوز للقاضي اللجؤ 

أزبػذ  بالقرار اؼبذكور آنفان أف القضاء اعبزائػرم ةن وازا ىذه اؼبادة ممن تفسَت كاؼببلحظي          
بػالرغم مػن عػدـ كجػود  رىػا كسػيلة علميػة إلثبػات النسػبموقفان سلبيان مػن رباليػل الػدـ باعتبا

عػدـ جػواز  قضػايااحملكمة العليا ك ُب عػدة يث أنو بعد أف قررت ا، حبذنص قانو٘ب صريح هب
 .(ADN) البصمة الوراثية وي ؿبلى  تكحلى  ،الدـ إثبات النسب بالطرؽ العلمية كتحليل

أف الػػزكاج ُب  شػػرعان جػػاء ُب إحػػدل قػػرارات احملكمػػة العليػػا مػػا يلػػي:"من اؼبقػػرر  حيػػثي         
 قل مدة اغبمل ستة أشهر كقصها عشرة أشهر.أأف  انونان قالعدة باطل كمن اؼبقرر 

أف الزكاج كقع على امرأة مازالت ُب عدة اغبمل كأف  –ُب قضية اغباؿ  –كمىت تبُت         
اغبمل كضع بعد أربعة أشػهر مػن تػاريخ الػزكاج الثػا٘ب، كأف قضػاة اؼبوضػوع بقضػائهم باعتبػار 

 شرعان  على قاعدة الولد للفراش، مع أف الزكاج الثا٘ب باطله  للزكج الثا٘ب اعتمادان  الطاعنة بنته 
 .(3)"انوف كخرقوا أحكاـ الشريعة اإلسبلميةكما فعلوا خالفوا الق  فإهنم بقضائهم

                                                 

(
1
العيش    أ مأخوذ عن، 86، عدد خاص، ص.4003د القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية، العديد من القرارات ُب االجتها ،لكذراجع ُب  (

   .00، ص.0552/0552 ،مطبعة طالب طبعة جديدة،  ، باجتهادات احملكمة العليا مدعمان  ، شرح كجيز لقانوف األسرة اعبديدفضيل
(

2
بقوؽبا:"الولد للفراش إف مضى على عقد الزكاج أقل مدة اغبمل، كأمكن االتصاؿ كإال من مدكنة األحواؿ الشخصية اؼبغربية  7:كتقابلها اؼبادة  (

من مدكنة األحواؿ الشخصية التونسية بقوؽبا:"ال يثبت النسب عند إنكار لولد زكجة  ;8 ا العقد غَت الحق بو"، كيقابلها نص اؼبادةذفالولد اؼبسند ؽب
 زكجة أتت بو بعد سنة من غيبة الزكج عنها أك من كفاتو أك من طبلؽ".ثبت عدـ التبلقي بينها كبُت زكجها كال لولد 

(
3
 .3،  عدد 0;;3، 570:9، ملف رقم6:;39/34/3احملكمة العليا، اجمللس األعلى سابقا، غ أ ش،   (
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أف موقف القضاء اعبزائػرم كػاف صػروبان ككاضػحان كموافقػان ألحكػاـ الشػريعة  فاؼببلحظي         
ػػػ نػػػذكر منهػػػا:"من  تا مػػػا أكدتػػػو احملكمػػػة العليػػػا ُب عػػػدة قػػػراراذاه اؼبوضػػػوع، كىػػػاإلسػػبلمية ذبي
... كلػـز ...انو يثبت النسب  باإلقرار لقوؿ خليل ُب باب بيػاف أحكػاـ اإلقػرار  اؼبقرر شرعان 

 . بطن اؼبرأة ..." اإلقرار غبمل ُب

 تي ثبىػػفيي   (1)إثبػػات النسػػب يقػػع التسػػامح فيػػو مػػا أمكػػن ألنػػو مػػن حقػػوؽ اهلل أفكمػػا           
 .لقاعدة إحياء الولد طبقان  ،الفاسدة األنكحةحىت مع الشك كُب 

أف اؼبطعوف ضده أقر حبمل الطاعنة بشػهادة صباعيػة  –ُب قضية اغباؿ  –كمىت تبُت         
لشػهادة  توثيػقه  بػل ىػيى  لحان عتػرب صيػهادة ال تي ه الشىػذى ، فإفى 50/50/4992أماـ اؼبوثق بتاريخ 

مػػػن القػػػانوف  004ك204اعنػػػة، كمػػػا أف اؼبػػػادتُت حبمػػػل الطى  هي وف ضػػػدى إقػػػرار اؼبطعيػػػصباعيػػػة عػػػن 
 ها قانوف األسرة.مي اليت ىي من قضايا اغبالة اليت وبكي ك  ، تنطبق على قضية اغباؿاؼبد٘ب ال 

مػػن قػػانوف األسػػرة الػػيت  04باغبمػػل كبالػػدفع باؼبػػادة كمػػا ال يبكػػن اعبمػػع بػػُت اإلقػػرار        
قر أف يثَت كال وبق للمي  ،ٍت عن أم دليل آخرغبوتو يي مل، ألف اإلقرار ُب حالة ثي ربدد مدة اغب

 أم دفع إلبطاؿ مفعوؿ ىذا اإلقرار. 

ب الطػػػبلؽ قبػػػل الػػػدخوؿ قصػػػد لػػػكمػػػا أنػػػو ال يبكػػػن اعبمػػػع بػػػُت اإلقػػػرار باغبمػػػل كط        
نصػف الصػداؽ، رغػم أف الصػداؽ اؼبػدفوع ُب قضػية اغبػاؿ يغلػب عليػو  اسًتداد إٔبالوصوؿ 

 مقابل الصداؽ. عٌت التعويض أكثر من معٌتم

كجوب ظباع صباعة الشهود الذين حضركا إلقػرار  إٔبكعليو فإف القضاة ؼبا ٓب ينتبهوا         
اؼبطعػػػػوف ضػػػػده أمػػػػػاـ اؼبوثػػػػق، فػػػػػإهنم خػػػػالفوا الشػػػػػرع كالقػػػػانوف كعرضػػػػػوا قػػػػرارىم للقصػػػػػور ُب 

 .التسبيب
                                                 

(
1
سكندرية اإلمؤسسة شباب اعبامعة للطباعة كالنشر كالتوزيع   حقوؽ األكالد ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف،  ،بدران أبو العينين بدرانراجع،    (

  .07ص.، 3:;3 مصر،



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

4: 

 

 . (1)"ك استوجب نقض القرار اؼبطعوف فيوكمىت كاف كذل        

كافػػػق القضػػػاء اعبزائػػػرم ُب اؼبوضػػػوع، حيػػػث قضػػػت ؿبكمػػػة اء التونسػػػي القضػػػ فأغػػَت        
األحػػػواؿ الشخصػػػية ٓب  لػػػةأف الفصػػػل األكؿ مػػػن ؾب 50/50/4990التعقيػػػب التونسػػػية بتػػػاريخ 
 كال وبػقى  كال يقضي بأحكػاـ الػزكاج فيمػا بػُت اػبطيبػُت ...فػبل وبػلى  ،يرتب عن اػبطبة زكاجان 

مشػركع كال  غػَتي  حدكد اػبطبة إٔب االتصاؿ الذم يعترب بالنسبة ؽبما اتصػاؿه  زي للخطيبُت ذباكي 
 .(2)"ة ال ترتب نسبان خيانإال عبلقة يشكل 

 مػػػن خػػبلؿ مػػا نصػػػت عليػػو اؼبػػػادةكاضػػحان  اؼبشػػرع اؼبغػػػريب ا لقػػػد كػػافذكُب مقابػػل ىػػ        
400
 .األسرة ةػمن مدكن (3)

قػػرارا م حينمػػا  إحػػدلقػػد سػػار قضػػاة احملكمػػة العليػػا ُب غػػَت أنػػو كُب ىػػذا اؼبوضػػوع ل        
الػػػيت تعرضػػػت ؽبػػػا  االغتصػػػاببعػػػد عمليػػػات  ،جملموعػػػة مػػػن اإلرىػػػابيُت أطفػػػاؿنسػػػب  تثبتػػػو 

اؼبداشػػػػر الػػػػيت عانػػػػت كيػػػػبلت اإلرىػػػػاب، حيػػػػث قػػػػاؿ رئػػػػيس غرفػػػػة األحػػػػواؿ  نسػػػػاء القػػػػرل ك
 ُب إحدل مداخبلتو دبجلس قضاء سطيف سنة "لعوامرم عبلكة"الشخصية باحملكمة العليا 

أف اجتهادىم القاضي بإغباؽ نسب أبناء االغتصاب الػذم تعرضػت لػو النسػاء أثنػاء  0550
 نمي عمليػػػػات اؼبدانبػػػػة ُب العشػػػػرية السػػػػوداء إٔب إلصػػػػاؽ الفعلػػػػة بصػػػػاحبها إعمػػػػاالن بقاعػػػػدة"الغي 

                                                 

(
1

  .  00، اؼبرجع السابق، ص.فضيل العيش ان عن،ذ. أخ22، ص.0554د القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية، عدد خاص االجتها(  

(
2

 . 450، اؼبرجع السابق، ص.بن شويخ الرشيدأشار إٔب ذلك،   (
(3

من مدكنة األسرة اؼبغربية بقوؽبا:"إذا سبت اػبطوبة، كحصل اإلقباب كالقبوؿ كحالت ظركؼ  قاىرة دكف توثيق عقد الزكاج كظهر  378تنص اؼبادة   (
 ضبل باػبطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشركط التالية :

 ضاء .إذا اشتهرت اػبطوبة بُت أسرتيهما، ككافق كٕب الزكجة عليها عند االقت -3

 إذا تبُت أف اؼبخطوبة ضبلت أثناء اػبطبة . -4

 إذا أقر اػبطيباف أف اغبمل منهما . -5

 تتم معاينة ىذه الشركط دبقر قضائي غَت قابل للطعن .
 إذا أنكر اػباطب أف يكوف ذلك اغبمل منو، أمكن اللجوء إٔب صبيع الوسائل الشرعية ُب إثبات النسب".
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"بالغي  بأم حاؿ من األحػواؿ أف نبػٍت ، غَت أف الرأم األقرب للصواب مرده أننا ال يبكن (1)ـر
 الزنا كما ثبت ُب السنة ىدر. ءي ؾبتمعان أصلو الزنا، فما

ك  (4)كالشريعة اإلسبلمية(3)رمػاعبزائرع ػاؼبش(2)يػػاؼبغرب رعػػاؼبش ،خالففقد  ان ػكعموم        
 عقد بوت نسب االبن النات  بُت اػبطيبُت، دبعٌت قبل إبراـالصريح على ثي  ولك حاؿ نصى ذ

راح القانوف اؼبغريب ا ما ال يقبلو العقل كال الشرع كال القانوف غَت أف بعض شي ذالزكاج، كى
 .(5)م خاص ك بضوابطة ؿبددة تتعلق بزكاج غَت موثقػػجاءت حبكه اؼبادة ذػػيركف بأف ى

                                                 

  .306ك305السابق، ص.، اؼبرجع باديس ديابي، اجعر (  1)

النات   رافضان سباـ الرفض للنسب -عكس مدكنة األسرة اؼبغربية -لقد كاف اجمللس األعلى اؼبغريبمن مدكنة األسرة اؼبغربية،  78على غرار نص اؼبادة  (2)
اؼبنظمة ألحكاـ النسب الواردة ُب  كقضى بإلغاء كل األحكاـ اليت قضت بثبوت النسب النات  عن اػبطبة كذلك تشبثا حبرفية النصوص عن اػبطبة

حيث إف اػبطبة كعد بالزكاج كليس بزكاج كيدخل ُب حكمها قراءة الفاربة كما "مدكنة األحواؿ الشخصية، جاء ُب أحد قرارات اجمللس األعلى اؼبغريب:
كىي ؿبض زنا، كعلى عقد الزكاج الشرعي فإف  جرت بو العادة كالعرؼ من تبادؿ اؽبدايا، حيث أف العبلقات خارج إطار الزكاج ال يًتتب عنها شيء

ف يكوف البنوة غَت الشرعية ملغاة بالنسبة لؤلب كقوع الوضع خارج مدة اغبمل الشرعية، كحيث إف كاجب اإلسراع بطلب نفي النسب كالتمكن من اللعا
ل من ستة أشهر من يـو العقد فإنو ال لعاف فيو ..كاغبمل منتفي حالة ما إذا كاف اغبمل الزما للزكاج إما إذا كاف غَت الـز لو... ألف الزكجة أتت بو ألق
، منشور دبجلة اإلشعاع 7:/39;8، ُب اؼبلف عدد ::;3-04-37من نسب الزكج بقوة القانوف"، انظر، قرار ؿبكمة االستئناؼ بالرباط صادر بتاريخ 

 .كما بعدىا.:33، ص.3;;3اؼبغربية، العدد اػبامس، سنة 
(

3
، حيث نصت ُب احد قرارا ا:"اػبطبة ةللمحكمة العليا، عن عدـ اعًتافها بنسب الولد النات  عن اػبطب االجتهادات اليت ربصلنا عليهااتفقت كل  (

 كما جاء ُبلست زكاجان كال تبيح اؼبخالطة اعبنسية، كالعبلقات اعبنسية اليت تتم قبل إبراـ اعقد ىي ؾبرد عمل غَت شرعي ال يثبت عنها نسب الولد،  
ىو عمل غَت قرار أخر يتعلق بنفس اؼبوضوع :" من اؼبقرر شرعا أنو ال يعترب دخوال ما يقع بُت الزكجُت قبل إبراـ عقد الزكاج من عبلقات جنسية، بل 

ُب  تشوار جيالليه ، أكرد::;3نونرب  ;3شرعي ال يثبت عنو نسب الولد "، انظر قرار احملكمة العليا باعبزائر، غرفة األحواؿ الشخصية، صادر بتاريخ 
 ،4004ة كالسياسية، مقالو بعنواف النقائص التشريعية لقوانُت األحواؿ الشخصية اؼبغاربية ُب مسألة النسب، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية كاالقتصادي

 .358، ص.60العدد 

(
4

، حيث يقوؿ إٔب عدـ االعًتاؼ هبذا النسب فذىب الجمهوربشأف نسب الولد النات  عن اػبطبة، ريعة اإلسبلمية إٔب قسمُت، انقسم فقهاء الش (
اتفق اعبمهور على أف أكالد الزنا ال يلحقوف بآبائهم إال ُب اعباىلية على ما ركل عن عمر بن اػبطاب، على اختبلؼ ُب ذلك بُت ابن رشد:"

فهو موقف بعض الصحابة التابعُت  كأما القسم الثا٘بسبلـ، أعٌت الذم كاف عن زنا ُب اإلسبلـ"، الصحابة، كشد قـو فقالوا يلتحق كلد الزنا ُب اإل
الزا٘ب كلدان ال فراش ىناؾ  ؽإذان استلحا:"ابن القيم الجوزية  إطار يقوؿأف يقر بنسب ابن الزنا، كُب ىذا األب الطبيعي  بإمكاف أنو االذين اعتربك 

ؼبسالة جليلة اختلف أىل العلم فيها فكاف إسحاؽ بن راىوية يذىب إٔب أف اؼبولود من الزنا إذا ٓب يكن مولودا يعارضو، ىل يلحق نسب ؟ إف ىذه ا
الزا٘ب على فراش يدعيو صاحبو، كادعاه الزا٘ب اغبق بو، كأكؿ قوؿ الن  )صلى اهلل عليو كسلم (:"الولد للفراش " على أنو حكم بذلك عند تنازع 

، النسب النات  عن اػبطبة دراسة على ضوء العمل القضائي، د.انس سعدونب اغبسن البصرم"، لقد فصل ُب ذلك، كصاحب الفراش، كىذا مذى
 .كما بعدىا .9، ص.4034، 3مكتبة دار السبلـ، ط

(
5

 .30،  اؼبرجع السابق، ص.د.انس سعدون ( 
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  غػػَت أفى          
ي
 حيػػث نصػػت اؼبػػادة شػػرع اؼبصػػرم فقػػد خػػرج ابتػػداءن عػػن اؼبػػذىب اغبنفػػي،اؼب

علػػى أنػػو:"ال تسػػمع عنػػد اإلنكػػار دعػػول النسػػب  4909 لسػػنة 00مػػن اؼبرسػػـو بقػػانوف  40
حػُت العقػد كال لولػد زكجػة أتػت بػو بعػد  نلولد زكجة ثبت عدـ التبلقي بينها كبُت زكجها م

ا أتػت بػو ألكثػر مػن سػنة ذسنة مػن غيبػة الػزكج عنهػا كال لولػد اؼبطلقػة كاؼبتػوَب عنهػا زكجهػا إ
كقػد جػرل قضػاء الػنقض اؼبصػرم علػى أف مفػاد ىػذه اؼبػادة  ، (1)فػاة"من كقت الطػبلؽ أك الو 

إذا أتػت بػو أف ينهى عن ظباع  دعػول  النسػب عنػد اإلنكػار  لبلحتياؿ أف اؼبشرع رأل درءان 
فراش الزكجية باعتبار  انقضاءأك أتت بو بعد سنة من  ،زكجة ٓب تلتق بزكجها من حُت العقد

 حىت تشمل  صبيع اغباالت النادرة.أف ىذه اؼبدة  ىي أقصى مدة للحمل  

 الػػرأم األقػػرب للصػػواب ىػػو مػػا نػػص عليػػو اؼبشػػرع اعبزائػػرم حػػاؿف فػػإ ،ُب األخػػَت ك        
أما  كما يليها( 05) اؼبادة ، حاؿ تأسيسو لقواعد ضباية النسبعلى اؼبذىب اؼبالكي هدااعتم

 ،كىػو الشػائع عنػده ُب ؾبػاؿ األحػواؿ الشخصػية اؼبشرع اؼبصرم استند على اؼبذىب اغبنفػي
حػػاؿ  400مػػن خػػبلؿ نػػص اؼبػػادة  (2)اإلسػػبلمية فقػػد جػػنح عػػن الشػػريعةأمػػا اؼبشػػرع اؼبغػػريب 

 .كليس الزكجُت اعًتافو بنسب اؼبولود النات  عن تبلقي اػبطيبُت

العنايػة يسػتوجب البحػث إبػراز مظػاىر  ،القانونية البسيطة ه اؼبقارنةىذ سبتأف كبعد         
 ب.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليت توليها الشريعة اإلسبلمية للنس

                                                 

(
1
 .40، اؼبػرجع السابق، ص.محمد عثمان غانمانظر،  (

(
2
ٓب يقل بو كال فقيو من فقهاء  378بقولو:"إف ما جاءت بو اؼبدكنة اؼبغربية ُب اؼبادة بإحدل مقاالتو  ،يتشوار جيال ل األستاذيعلق  ،ا اإلطارذكُب ى (

لك ذلك ؼبا سوت من حيث اآلثار بُت اػبطبة كالزكاج بشأف ثبوت النسب ك ذالشريعة اإلسبلمية، كال قانوف من القوانُت اؼبغاربية األسرية األخرل، ك 
 ...ا....بقوؽب
ه اؼبسألة، كمن ٍب إتباع القوانُت الغربية ذا كاف ذلك نتيجة لتغريب ىذا النص، حبيث إذكُب الواقع، ال نعرؼ من أم قانوف أقتبس اؼبشرع اؼبغريب ى      

دقيقة ال يبكن خرقها مهما كاف  ا يتعلق بأحد الكليات اػبمس اليت أحاطتها الشريعة اإلسبلمية بأحكاـذا اجملاؿ حبكم مصلحة الطفل، فاألمر ىذُب ى
طها ال ترقى إٔب درجة أف مصلحة اجملتمع أكٔب باالىتماـ  من أم مصلحة أخرل. فاػبطبة مهما كانت مد ا كشرك  ذالسبب كاؼبصلحة اؼبراد ضبايتها إ

ُب القوانُت اؼبغاربية لؤلسرة بُت النقص  ، نسب الطفليتشوار جيال ل، كمن ٍب ال يبكن أف ترتب ما يرتبو العقد بشأف النسب". أنظر، عقد الزكاج
 . كما يليها.5، ص.5التشريعي ك التنقيحات اؼبستحدثة، ؾبلة العلـو القانونية كاإلدارية، كلية اغبقوؽ جامعة تلمساف، رقم
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 الثانيع لفرا

 عناية الشريعة اإلسالمية بالنسبمظاىر 

أكلػػػػت  لقػػػػد أعطػػػػى اإلسػػػػبلـ عنايػػػػة كبػػػػَتة للمصػػػػاىرة كالػػػػًتابط االجتمػػػػاعي، حيػػػػث          
خصػتو بتنظػيم ؿبكػم مػن ، ك عنايػة فائقػة لػذلك (1)بالنسب اىتماما بالغا إلسبلميةي ا الشريعةي 

كأف يكػػوف لكػػل  ،سػػابيتجليػػاف ُب احملافظػػة علػػى طهػػارة األن ،أجػػل ربقيػػق ىػػدفُت سػػاميُت
 .شرعيه  إنساف نسبه 

كىي الصلة اليت تربط  ،الركائز اليت تبٌت عليها األسرة إذان يعترب من أقـو فالنسبي         
ز ػلقولو ع ،ا اهلل لئلنسافاىى بى حى  كالنسب نعمةه ، (2)دة الدـػاس كحػرادىا على أسػبُت أف
 "كجل:                        "(3) 

كجعلو يتكاثر عن طريق اإلنساف على عظمة كقدرة اػبالق ُب خلق  وي فهذه اآلية تنبى 
ُب  إليوأشار  ذمػكالل"اؼبٍت"بُت النطفة اغباملة ؼباء الرجي بالتبلقح  هالتناسل الذم يتم أثناء

 "قولو تعأب:                "(4)،  ك بُت أم قذر

"ُب قولو تعأب: ويضة اؼبتواجدة ُب رحم اؼبرأة كاليت ذكرىاالبي      "(5) 

 .(6)الدنيا ُب أحسن تقوٙب لعمارة األرض إٔبعد ىذا التكوين ىبرج بك صُت أم ح

                                                 

(
1
التارىبية ُب صدر اإلسبلـ، دار ، النسب كاؼبصاىرة بُت أىل البيت كالصحابة، مع رؤية ُب السَتة االجتماعية كاألحداث عالء الدين المدرس  (

 .505، ص.4008، 3الكتاب العريب، ط
(
2
 -ىػ  3606 ـ :;;3 -ىػ  3635 ، 9ج دار الفكر اعبزائر، ، طبعة خاصة باعبزائر،األحواؿ الشخصية، ، الفقو اإلسبلمي ك أدلتووىبة الزحيلي  (

 .895.ص ،ـ 6:;3
(
3
 .  76 اآلية ،رقافػالفسورة   (

(
4
 . 43ك 40اآليتُت. اؼبرسػبلت،سورة   (

(
5
 . 43 اآلية ،اؼبرسبلت سورة  (

(
6
 ، ـ6;;3 -ىػ  3636 ،، مطبعة النجاح3ط، 4ج، بلمية كفق مدكنة األحواؿ الشخصية، أحكاـ األسرة ُب الشريعة اإلسمحمد ابن معجوز  (
 .36.ص
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 وػػػػػػػغَت أبي إٔبعلى اؼبرأة نسبة الولد (1)كما حـر الشرع اإلسبلمي اغبنيف          
أيما امرأة أدخلت عل  قوم ما ليس منهم فليست من اهلل في شئ ولن " :لقولو  كذلك

رجل جحد و أيما :"ل من إنكار نسب كلده قاؿ جي ر الرى كحذى  ،(2) " يدخلها اهلل جنتو
 . (3)"  رؤوس األولين واآلخرين يوم القيامةـاحتجب اهلل منو وفضحو عل إليوولده وىو ينظر 

 ٍب توعى           
ي
 إل من أدع  " :، قاؿ غَت آبائهم كعيدان شديدان  إٔبُت نتسبد األبناء اؼب

 .(4)"عليو حرامٌ  ةُ أبيو فالجن   أبيو وىو يعلم أنو غيرُ غير 

سػػب بتشػػريعو لنظػػاـ الػػزكاج اؼبعػػركؼ عنػػد وع النى دبوضيػػ قػػد اىػػتم اإلسػػبلـي كىكػػذا          
خػػػػتبلط إلة فيػػػػو ، ألنػػػػو ال مظنىػػػػسػػػػبيبلن شػػػػرعيان كحيػػػػدان غبفػػػػظ النسػػػػب هاؼبسػػػػلمُت كاعتبػػػػار 
ػػ  كاختصاصػػهن بػػويػػو بػػامرأة أك أربػػع باختصػػاص الرجػػل ف بػػو ؿبفوظػػةه  وفي األنسػػاب كإمبػػا تكي

 إٔبالػػيت كانػػت سػػائدة ُب اعباىليػػة ألهنػػا تػػؤدم  األنكحػػةكمػػن ناحيػػة أخػػرل أبطػػل صبيػػع 
 .اختبلط النسل

دد النسل كتفتك بو كُب سبيل دفع ىذا الضرر حـر الزنا ؼبا فيو من ـباطر  ي          
خرل كمن جهة أ يزىد ُب الزكاج الذم يثمر الذرية فتح فإنوي فهو عندما يي  من جهتُت:

 رتب أم مسؤكلية فبا هبعل كل طرؼ يتصل كماينضبطة فبل علنة كال مي مي  فهو عبلقة غَتي 
 .(5)همشة ُب اجملتمعود فئة شاذة مي جي كي  إٔبفبا يؤدم  ببل ضابط، يشاء

                                                 

(
1
 .595ك594.ـ ص 4004 ، 3ط ،اغبل  اغبقوقية، بَتكت لبناف كاـ األسرة ُب الشريعة اإلسبلمية، منشورات، أحرمضان عل  الشر نباصي  (

(
2
 .  :;8، ص.8;60، الصحيح، كتاب النكاح،  باب ثبوت النسب كما جاء ُب القائف، حديث رقم أبن حبانركاه   (

(
3
 .;49.ص)د.س. ط( ، دار الفكر، 4485، رقم اغبديث   4ج ،،اجمللد األكؿكتاب الطبلؽ، باب التغليط ُب االنتفاء   ،ننػالس ،ودأبو داركاه  (

 (
4
، مطبعة دار إحياء ، دار اغبديث4830" رقم اغبديث  ، باب من " ادعى إٔب غَت أبيو أك تؤب غَت مواليواعبزء الثا٘ب ، السنػن، ابن ماجةركاه(

 . 90:.ص )د.س. ط(، الكتب العربية،

(
5
، :400 4كقد صدرت ط،  4008، 3ط لبنػاف،، بَتكت الغرب اإلسبلميدار  ،، مقػاصد الشػريعة بأبػعاد جديدةعبد المجيـد النجار  (
 .376ك375.ص
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 مػػن االتصػػاؿ اعبنسػػي أثنػػاء الػػزكاج ؽ اإلسػػبلـ بػػُت األكالد الػػذين ينشػئوفكؽبػذا فػػرى            
، ىػي عبػارة عػن حقػوؽ كبػَتة  ب علػى كالد ػم آثػاراكرتىػ ،الػزكج إٔبأكجب أف ينتسػبوا  حيثي 

النفقػػة، كالتػػوارث ك  ،موانػػع الػػزكاج باألقػػارب كاألصػػهار ككاجبػػات بيػػنهم كبػػُت آبػػاءىم مثػػل:
 . (1)صلة دبن تولدكا من مائهم م أجانب ال تربطهم أيةي فاعتربىي  ،بُت الذين يولدكف عن زنا

الوالدة ها على القرابة اليت أساسي  سب ُب الشريعة مبناهي النى  فالقوؿ بأ عمومان يبكنك           
 ألفػػراد الػػذين ذبمعهػػم ىػػذه العبلقػػة حيػػثي كمغػػزاه فيمػػا يػػؤدم إليػػو مػػن صػػلة ك تقػػارب بػػُت ا

فػػإف صػػلة   مػػن أنسػػابكم مػػا تصػػلوف بػػو أرحػػامكم لمػػوا:"تع معػػٌت قولػػوا مػػن ذسػػتخلص ىػػيي 
سب ىي ربقيػق الصػلة ك دبعٌت أف فائدة النى  (2)"لؤلجل للماؿ منشأةه  اةه لؤلىل مثر  الرحم ؿببةه 

ال قيمػة  عبلقة كنبيػةه  إٔبسب ، كمن غَت ذلك يتحوؿ النى ر بُت ذكم القرابةك التناصي  مي تبلحي ال
 .ؽبا

ة اإلسػػبلمية لػػو األنبيػػة الػػيت توليهػػا الشػػريعسػػب، كربديػػد ماىيػػة النى  إبػػرازي أف ًب كبعػػد          
مػػػع اؼبقارنػػػة قػػػدر   كضػػػعها اؼبشػػػرع اعبزائػػػرم إلثباتػػػومػػػن الضػػػركرم ربديػػػد اآلليػػػات الػػػيت فإنػػػوي 

 كاؼبغريب.  ،كاؼبصرم  ،ض التشريعاتاإلمكاف ببع

 الثانيحث ـالمب

 وبعض التشريعات المقارنة الجزائري تشريعلنسب في الا ثبوت آليات

التشػػػػريعات بقػػػػي العمػػػػل ب ،ـ84;3يوليػػػػو )جويليػػػػة(  07بعػػػػد اسػػػػتقبلؿ اعبزائػػػػر ُب             
 La souveraineté)باسػػػتثناء مػػا يتعػػارض مػػػع السػػيادة الوطنيػػة  ،األجنبيػػة سػػارم اؼبفعػػوؿ

nationale) 97;3جويليػػة  07، كحػػىت اء مػػن كضػػع األسػػس لبنػػاء دكلػػة قويػػةإٔب حػػُت االنتهػػ 
                                                 

(
1
 . 36.، صاؼبػرجع السابق، محمد ابن معجوز  (

(
2
ُب  دـأحم اإلمام. كأخرجو 573، ص.6، ج;9;3ُب سننو، كتاب الرب كالصلة، باب ما جاء ُب تعليم النسب، حديث رقم   رمذيـلتأخرجو ا (

 .596، ص.4، ج 77::مسنده، حديث رقم 
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، كبقي العمل ُب صبيع لغيت صبيع التشريعات األجنبيةكأي  ،سبت جزأرة التشريع اعبزائرم حيثي 
القضػػايا الػػيت زبػػص األسػػرة كفػػق التشػػريعات الػػيت أصػػدر ا اإلدارة الفرنسػػية بػػاألمر الصػػادر ُب  

 .(1)ببلئحة تطبيقية ـ;7;3سبتمرب  39كاؼبرسـو الصادر ُب  ;7;3فرباير  06

األمػػر بشػػكل  حػػاكؿ اؼبشػػرع اعبزائػػرم اسػػتدراؾي  ،ُب السػػنوات األكٔب مػػن االسػػتقبلؿ    
 حيػثي اص بتحديػد سػن الػزكاج اػبػ 85;08/3/;4اؼبػؤرخ ُب  85/446تدرهبي  فصدر القػانوف 

 94/;8ٍب صػػدر األمػػر ، 38كعنػػد اؼبػػرأة ببلػػوغ سػػن  ،سػػنة :3جعػػل السػػن عنػػد الرجػػل ببلػػوغ 
فيمػػػا يتعلػػػق بإثبػػػات الػػػزكاج، كاسػػػتمر  85/446عػػػٌدؿ القػػػانوف الػػػذم  ـ;8;3/;38/0اؼبػػػؤرخ ُب 

حػػىت صػػدكر  سػػبنى كٓب تكػػن النصػػوص القانونيػػة تأخػػذ بأحكػػاـ ال ،الوضػػع علػػى ىػػذا اغبػػاؿ
كالػيت نصػػت  ،(2)كاؼبػتمماؼبعػدؿ  97;3/;48/0اؼبػؤرخ ُب  :97/7ب األمػر دبوجػالقانوف اؼبػد٘ب 

دبقتضػػى أحكػػاـ  "... كإذا ٓب يوجػػد نػػص تشػػريعي حكػػم القاضػػيأنػػو: اؼبػػادة األكٔب منػػو علػػى
على حػدل ضػمن  سب كله طرؽ إثبات النى  إٔب كعليو سيتم التطرؽ ،( 3) "إلسبلميةالشريعة ا

 اؼبطالب اؼبوالية.

 

 

 

 

                                                 

  (
1
، اؼبلتقى السنوم السادس عشػر للعبلمػة الشػيخ سػيدم عبػد القػادر بػن مبلت ُب قانوف األسرة اعبزائرم"، ؿباضرة بعنواف "تأمبروك المصريأنظر، (

 . 303ص. 4007صاّب،  دائرة عُت  ،كية سيد الشيخ بلدية فقارة الزكل، زاة كدكره ُب بناء اغبضارم لؤلمة "ؿبمد ربت عنواف "فقو األسر 
(
2
رمضاف  40اؼبؤرخ ُب  :7-97يعدؿ كيتمم األمر  – 4007يونيو سنة  40اؼبوافق ؿ  3648صبادل األكٔب عاـ  35مؤرخ ُب  30-07القانوف رقم   (

  66، عدد ـ4007د ش،   ،كاؼبتضمن القانوف اؼبد٘ب اؼبعدؿ كاؼبتمم، ج ر ج ج 97;3سبتمرب سنة  48اؼبوافق ؿ  7;35عاـ 
3
 .94ص. 4009، صػور فك الرابػطة الزكجػية على ضػوء القػانوف كالقضػاء اعبزائرم، دار اؽبدل عُت مليلة اعبزائر، باديس دبـيانيشار إٔب  ذلك،  أ ) (
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 المطلب األول

 بالزواج الصحيح وثبوتو بعد فرقة الزوجين سبالن  ت ثبو 

 كالزكاجي  الصحيحي  و الزكاجي بالزكاج دبعٌت أنو يثبت بالفراش كيندرج ربتى  سبي ثبت النى يي             
، كهبوز إثباتو رؽ العلمية اغبديثةنة ك الطي كالبيى ، ككذا عن طريق اإلقرار بشبهة كالوطءي  ،سدي الفا

 .(1)ةػبكافة طرؽ اإلثبات دكف اشًتاط تواجد الوثيقة الرظبي

اؼبشػػرع ٓب يفػػرؽ  مػػن قػػانوف األسػػرة اعبزائػػرم أفى  60مػػن خػػبلؿ اؼبػػادة  اؼببلحظػػةي  ك            
سػػب ىػػو م لثبػػوت النى سػػب ككسػػائلو، ككػػذلك علػػى أف السػػبب اؼبػػؤدوت النى بػػبػػُت أسػػباب ث
 .الزكاج الشرعي

ثبػػوت  إٔبنتعػرض ُب األكؿ  ،ُتفػرع إٔب ؼبطلػػبم ىػذا ايقسػًب تلكػل ىػػذا  كتفصػيبلن          
 . بعد فرقة الزكجُتثبوتو  إٔب، كُب الثا٘ب أثناء قياـ العبلقة الزكجية سب بالزكاج الصحيحالنى 

 األول الفرع

  أثناء قيام العالقة الزوجيةثبوت النسب 

 كمػا ىػو ُب حقيقتػو إال تنظػيمه  ،من األمور الفطرية اليت فطػر اهلل النػاس عليهػا الزكاجي          
   الشرعي  اإلقباب  عنو   ي ينتي  ، لنساء على شكل معُت كفق نظاـ خاصلصبلت الرجاؿ با

فػرضه ؿبػػتمه  (2)كاؼبػوتي تمراره كاحملافظػة علػى بقائػػو كاسػ ،وع البشػرمر النيػػتكػاثي  إٔبالػذم يػؤدم 
 .على كل إنساف أك حيواف

                                                 

(
1
  .375، ص.9:;3، 3، الطبلؽ كحقوؽ األكالد كاألقارب، الدار اعبامعية، بَتكت  لبناف، طاحمد محمود الشافعي (

(
2
،  غَت أف اؼبقصود هبا ُب ىذا اؼبقاـ مفارقة الزكج لزكجتو بالوفاة،  فكيف يثبت نسب االبن اعبسدى  بو اؼبوت كفارقت الركحي  لى حى  ،موتان  يبوتي  ماتى  (

 .974،  اؼبرجع السابق، ص.فؤاد افرام البستانيالذم كلد بعد كفاة أباه؟، أنظر، 
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ػػغػػَت أف          ػػو النى العقػػد الصػػحيح ىي وت نسػػب الولػػد أثنػػاء قيػػاـ الزكجيػػة بػػرعي لثي سػػب الشى
اهلل عليهػا اإلنسػاف لفنيػت  كلػوال ىػذه اعببلػة الػيت بػرأ ،(صػحيحان)أكالن  لك أف يكوف الػزكاجي ذك 

ة كالقػػػانوف ػػػػػحػػػددت الشريع قػػػة ال تػػػتم إال ُب إطػػػار،ذه العبلألف ىػػػ ،األرض ُب أقصػػػر زمػػػاف
 ( .ان انيػث)  أركانو كشركطو

 اً صحيح زواجُ ـون الـكُ أن ي  :أوالً 

            
ي
ُب مػػػػػادتو الرابعػػػػة انوف األسػػػػرة ػقػػػػ ضػػػػمن الصػػػػحيح زكاجػزائرم الػػػػػشػػػػرع اعبػػػػعػػػػرؼ اؼب

، مػػػن أىدافػػػو تكػػػوين أسػػػرة ُت رجػػػل ك امػػػرأة علػػػى الوجػػػو الشػػػرعييػػػتم بػػػ رضػػػائيه  عقػػػده بأنو:"
 .ف الزكجُت كاحملافظة على األنساب"أساسها اؼبودة كالرضبة ك التعاكف ك إحصا

بػوت نسػب الولػد أثنػاء قيػاـ الزكجيػة أك العػػدة أك لثي  شػرعيه  سػببه  الصػحيحي  فالعقػدي           
فبكػن  غػَتي  ت أنػوي ، فػإذا ثبيػقوثىػمي  أك غػَتي  سواء كاف الػزكاج رظبيػاالوفاة إذا كاف الدخوؿ فبكنا 

 .(1)يثبتسب النى  فإفى  ٓب يلتقيا قطى لزكجُت أك أف ا

ىػذا يعػٍت  نفسػها عنػد إثبػات النىسػب ةلقواعػد الرظبيػاؼبشرع اعبزائرم الػزكاج لضع كىبي         
 مػػػػػن القػػػػػانوف نفسػػػػػو 44بػػػػػالزكاج غػػػػػَت اؼبوثػػػػػق اسػػػػػتنادا للمػػػػػادة  يعػػػػػًتؼأف اؼبشػػػػػرع ال يػػػػػزاؿ 

 عدـ تسجيلو يثبت   حالة :"يثبت الزكاج دبستخرج من سجل اغبالة اؼبدنية، كُببقولو

هبػب تسػجيل حكػم تثبيػت الػزكاج ُب اغبالػة اؼبدنيػة بسػعي مػن النيابػة العامػة"  حبكم قضػائي
أمػػا  ،لػػو فػػاإلقرار بػػالزكاج غػػَت اؼبوثػػق كاغبكػػم بثبوتػػو يعتػػرب كػػل منهمػػا كاشػػفا للنسػػب ال منشػػأ

الػػزكاج بتبػػادؿ رضػػا  ينعقػػد:"علػػى أركػػاف العقػػد كشػػركطو مكػػرر منػػو نصػػت ;0ك  ;0اؼبادتػػاف 
 ."الزكجُت

                                                 

(
1
ساحة اؼبركزية بن اليز ُب شرح قانوف األسرة اعبزائرم، اعبزء األكؿ، الزكاج كالطبلؽ، الطبعة الثانية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعيػة ، الوجربيـبلحاج الع (

 .0;3.ص ،4006 ،عكنوف، اعبزائر
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 كط اآلتية: ر الزكاج الش دف تتوفر ُب عقأب كهب

 ماأية للزكاج انعداـ اؼبوانع الشرع -الشاىداف  -لوٕب ا -الصداؽ  -الزكاج  أىليةي            
الزكاج فػ" ... ثبت النسب بالزكاج الصحيح:"يي من القانوف نفسو على أنوي  60نصت اؼبادة ما 

 االنعقاد كشركط الصحة . ىو الذم تتوفر فيو أركافي  شرعا كقانونا الصحيحي 

، ألف الزكجػة كىػي مػع نػةيى إقرار أك ب إٔب بالفراش ال وبتاجي إذا ًب إثبات نسب الولد           
ـه  ،حػق االسػتمتاع هبػا صػحيح يبلػك كحػدهي زكجها بعقػد  مػن ىػذا  كػن غػَتهي عليهػا أف سبي  كحػرا

عليػو كىػذا مػا ينسػجم مػع مػا نصػت  (1)ل ُب اإلنساف األمانة كاالستقامةاالستمتاع إذ األص
:"هبب عػػػل الػػػزكجُت احملافظػػػة علػػػى الػػػركابط الزكجيػػػة ككاجبػػػات اغبيػػػاة وؽباػقػػػا أ بقػػػ 58ادة ػاؼبػػػ

   .اؼبشًتكة"

هػػا الشػػرع نػػة بينى عيى رع ألغػػراض مي العملػػي فػػإف االسػػتمتاع الػػذم شيػػ ن ُب اؼبيػػدافكػػكل          
كارىػػػة   تكػػػوف الزكجػػػةي  دفقػػػ ،قػػػد يعًتضػػػو مػػػا وبػػػوؿ دكف ربقيػػػق أىدافػػػو الشػػػرعية اإلسػػػبلمي 

اؼبشػكلة األساسػية تتمثػل ُب ثبػوت ف ،هغَت مع إقامة عبلقة  إٔبلزكجها األمر الذم يؤدم هبا 
 ،أم مػػن رجػػل آخػػر أـ أنػػو ابػػن زنػػا ؟ ،زكجهػػا؟ىػػل ىػػو مػػن  ،اؼبػػرأة ىػػذه النسػػب عنػػد ضبػػل

ُب مهمػػػا  دكرا خاصػػػة كأف االكتشػػػافات اغبديثػػػة للعلػػػـو الطبيػػػة كالبيولوجيػػػة أصػػػبحت تلعػػػبي 
الطػػػرؽ العلميػػػة اغبديثػػػة   جي دري الػػػذم جعػػػل اؼبشػػػرع اعبزائػػػرم يػػػ األمػػػري  (2)ربديػػػد نسػػػب الطفػػػل
مػن قػانوف األسػرة  60ادة ضػمن نػص اؼبػ شػرعيةه  مػىت كانػت العبلقػةي  ،سبكوسيلة إلثبات النى 

    .كىذا سباشيا مع التطور العلمي لوسائل اإلثبات ،اعبزائرم

                                                 

(
1
 .363.ص  ،السابق اؼبرجع ، احمد محمود الشافعي أشار إٔب ذلك،  (

(
2
لساحة اؼبركزية بن ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ا3ط، ديثة للعلـو الطبية كالبيولوجيةذباه االكتشافات اغب، الزكاج ك الطبلؽ تشوار جيالليأنظر،   (

 .385.، ص4003 عكنوف عبزائر،
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حسب عدة  ألسرةمن خبلؿ مدكنة ا نفس القاعدة اؼبشرع اؼبغريب كقد تبٌت            
للغاية السامية كالنبيلة اليت توخاىا  كنظران  ،(1) 74إٔب 70 واد مناؼبنصوص قانونية، منها 

كاؼبتمثلة ُب حفظ األنساب من االختبلط  ،"الولد للفراش"الشارع من كراء تقرير قاعدة 
كىو بصدد إعماؽبا بكيفية يتضح معها  ،كمن اإلنكار ما أمكن فإف القضاء يتشدد عادة

 لو. أحيانا أنو متعسف ُب حق الزكج كظآبه 

ؽبػذا   يت تثبػت للمولػود بعػد كالدتػو حيػامػن أىػم اغبقػوؽ الػسػب  النى ربى عتى يي  كعموما           
ال  اشػػػرعيغػػػَت  إذ يعتػػػرب كلػػػدان  (2)كبعػػػدىا اؼبشػػػرع اعبزائػػػرم الزنػػػا ،رمػػػت الشػػػريعة اإلسػػػبلميةحى 

مػػا لطفػػل أكػػد علػػى إغبػػاؽ الولػػد بأبيػػو كاؼبشػػرع حفاظػػا علػػى كرامػػة ا ،يكتسػػب نسػػب كالػػده
كسػػػار القضػػػاء ُب نفػػػس  ،فػػػراش الزكجيػػػة إٔب، ألف األصػػػل عنػػػده نسػػػبة الولػػػد  أمكػػػن ذلػػػك

ا أف يثبػػػػت النسػػػػب بػػػػالزكاج ػ" مػػػػن اؼبقػػػػرر قانونػػػػ:االذبػػػػاه حيػػػػث جػػػػاء ُب قػػػػرار احملكمػػػػة العليػػػػا
 .(3)"...االتصاؿ  الصحيح كينسب الولد ألبيو مىت كاف الزكاج شرعيا كأمكنوي 

أجػاز للػزكج اعبزائػرم فاؼبشػرع  ،اؼبتعددة إلثبػات النسػبلكن ك بالرغم من الوسائل          
سب بالزكاج الصحيح يتطلب كؽبذا فإف ثبوت النى  ،(63نسب بالطرؽ اؼبشركعة )اؼبادة نفي ال

 .من الشريعة اإلسبلمية ئرم استنباطانص عليها اؼبشرع اعبزا ،ؾبموعة من الشركط

 

 

                                                 

قرار شرعي صادر بتاريخ كاؼبقصود ىنا عقد الزكاج،   ، الفراش ُب الزكجية إمبا يثبت بالعقداؼبغريب،  قرار للمجلس األعلى راجع ُب ذلك  (1)
 .:7، ص.العدد األكؿ اؼبغريب، ، منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى89;53/30/3
(
2
، كعمومان فإف الشارع اغبكيم عندما حـر الزنا اعبلد، التغريب، الرجم حىت اؼبوت، اعبلد كالتغريب معان عقوبات:  أربعللزنا ُب الشريعة اإلسبلمية   (

من أخطار اجتماعية كأمراض نفسية كخيلقية، كإباحة الزنا كتزكهبو ال يقطع دابر التمدف كالعمراف فحسب، شدد فيو العقوبة، كدلك ؼبا تسببو ىده اعبريبة 
تنظيم اإلسبلـ كاجملتمع، دار  رمزي نعناعوالفتاكة اليت تنجر عنها،  ضبل يستأصل النسل اإلنسا٘ب، راجع ُب ذلك تفصيل حوؿ عقوبات الزنا كاألمرا

 .:34، ص.;:;3ر، اؽبدل،  عُت مليلة،  اعبزائ
(
3
 . 4:.ص،  اصػعدد خ،  4003 ،ة القضائيةػاجملل ، 406:4،  رقم اؼبلف :;;40/30/3، م احملكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية  (
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  ة االتصال بين الزوجين: إمكاني  ثانيا

مػن  63كفقا ألحكاـ اؼبادة  –أبيو  إٔبما يشًتط إلثبات نسب اؼبولود  ضمنمن            
 باألخػػػذ دبػػػا ذىػػػب صبهػػػور صػػػروبةه  فاؼبػػػادةي  ،إمكانيػػػة االتصػػػاؿ بػػػُت الػػػزكجُت –قػػػانوف األسػػػرة 

ف إال أ ،سػب يثبػت بالعقػد مػع إمكانيػة الػدخوؿ، مػن أف النى الفقهاء إليػو كاسػتقر رأيهػم عليػو
، ككفػى عنػدىم العقػد إلثبػات نسػب مػن يػأٌب بعػده ُب اؼبػدة ُب الػزكجُتاغبنفية ٓب يشػًتطوه 

ألف ىػػػذا  ،صبهػػػور الفقهػػػاء اشػػػًتطوا إمكانيػػػة التبلقػػػي بالفعػػػل بعػػػد العقػػػدىكػػػذا ك  ،اؼبشػػػركعة
لو ػباعتبػػاره يبػػيح ىػػذا االتصػػاؿ الػػذم ىػػو سػػبب حقيقػػي للحمػػل فػػ األخػػَت جعػػل اؼبػػرأة فراشػػان 

بولػد بعػػد مضػي سػتة أشػهر مػن حػُت العقػد عليهػػا ال  ادة ك جػاءتػذر االلتقػاء بينهمػا عػػتعػ
ن قػػد حصػػل بػػُت كمػػا لػػو عقػػد رجػػل باؼبشػػرؽ علػػى امػػرأة بػػاؼبغرب ك ٓب يكػػ  ،يثبػػت نسػػبو منػػو

ذم فػػبل نسػػب بػػُت الػػزكج كالولػػد الػػ ،كأكػػد الػػزكج أنػػو ٓب يصػػل إليهػػا ، الػػزكجُت تبلقػػي ظػػاىر
 .ان لكوف اغبمل ليس منو قطع اؼبرأة، أتت بو

 ،(1)كىبالفهم ُب ذلك مػذىب اغبنفيػة ،اغبكم يوافق قوؿ اؼبالكية ك الشافعية كىذا          
ألف ىػذا  ،ك ال حاجػة إلمكػاف االتصػاؿ (2)أف العقد الصحيح فراش كفؼ ير احناأل غَت أف

ا يـؤدي ى  فاعتبارُ  ن معرفة الوطء المحقق متعسرةٌ إ٘ب:"ال يشاىده أحد لقوؿ الشوكا األخَت أمره 
ــــ   بطــــالن كثيــــر مــــن األنســــاب وىــــي يحتــــاج فيهــــا إلــــ  ــــار مجــــرد اإلمكــــان يناســــب ذل واعتب

 ألبيػو عنػد قيػاـ ذلػك العقػد كلػو كػاف االلتقػاء بػُت الػزكجُت غػَتي  الولػدي  نسػبي فيي  ،(3)"االحتياط
  كمنعػا ،، كسًتا لؤلعػراضضباية للولد من الضياع كن عقبلفبي  وي كلكنى  ،كن ُب العادةفبي 

ي
شػكلة ؼب

 . قطاءاللى 

                                                 

(
1
العربية  دار النهضة  ،السنية كاؼبذىب اعبعفرم كالقانوف، دراسة مقارنة بُت فقو اؼبذاىب ، أحكاـ األسرة  ُب اإلسبلـمحمد مصطف  شلبي  (

 . 8:7.ص، 99;3 ،4ط ،بَتكت

(
2
 .365.، صاؼبػػرجع السابق، احمد محمود الشافعي  (

(
3
 8ج،05جمللد ا بَتكت لبناف، ،حاديث سيد األخبار منتقى األخيار، دار اعبيلاالكطار من أ ، نيلمحمد بن علي بن محمد الشوكانيماـ اإل  (
 .4:0.ص ،9;34، 3ط
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 باشًتاطو العقد مػع الػدي أبعد من ذلك  إٔبكقد ذىب بن تيمية ىذا          
ي
ال حقػق خوؿ اؼب

ُب  وي كحجتيػػ ا قالػػو اإلمػػاـ أضبػػد ُب ركايػػة حػػربمػػ إٔبسػػتندا إمكانيػػة الػػدخوؿ اؼبشػػكوؾ فيػػو مي 
 .(1)إال بعد البناء هبا كف اؼبرأة فراشاغة ال يعترب اللي  ذلك أف العرؼ كأىلي 

كقد أكػدت احملكمػة العليػا ُب العديػد مػن قرارا ػا، أف شػرط إمكانيػة االتصػاؿ بػُت           
 ما يلي:(2)الزكجُت ضركرم إلثبات النسب، حيث جاء ُب أحد قرارا ا

 "من اؼبقرر شرعا أف الولد للفراش كللعاىر اغبجر.   

احملكمػػة العليػػا أف كالدة الطفػػل موضػػوع  ا الوجػػو، اعتػػرب قضػػاةي ذكتأسيسػػا علػػى ىػػ           
ة، كأف دعػول الغيبػة ال معػٌت كعشػر كالطػاعن ٓب ينفػو بػالطرؽ اؼب النزاع قد سبت كالزكجية قائمة

 قا أ اليت طبقت قاعدة الولد للفراش كللعاىر اغبجر". 63ؽبا طبقا للمادة 

اؼبقػػرر قانونػػا أنػػو يثبػػت النسػػب  كىنػػاؾ قػػرار آخػػر للمحكمػػة العليػػا جػػاء فيػػو:"من            
   .(3)"كن االتصاؿ.....بالزكاج الصحيح كينسب الولد ألبيو مىت كاف الزكاج شرعيا كأم

ه القرارات الصادرة عن احملكمة العليا يبكن القػوؿ، بػأف القضػاء ذمن ى كانطبلقان             
، مػع إمكانيػة االتصػاؿ "الولػد إحيػاء"الشػريعة اإلسػبلمية بتطبيقػو لقاعػدة حػدكاعبزائرم حدا 

ث ُب الواقػع د، فعػدـ إمكانيػة االتصػاؿ قػد وبػالشرعي بػُت الػزكجُت كىػو مػا يقصػد بػو البنػاء
كٓب وبصػػل   مػن دكلػػة أخػػرل كاؼبػػرأةي  دكلػػةعػػن بعضػهما، كػػأف يكػػوف الرجػػل مػن  عػد الػػزكجُتلبي 

        بُت الزكجُت لقاء فبل يثبت النسب.

                                                 

(
1
 ،النسب ُب الشريعة كالقانوف وعي ، موضي دـد احمـاحممقتبس عن،  ،3606، مكتبة اؼبعارؼ، الرياض، 4، ط3،  احملرر ُب الفقو، جأحمد بن تيمية(

 .333.، ص5:;3، 3ط  ،بَتكت  ،دار القلم
 .89، العدد األكؿ، ص.4003، اجمللة القضائية، 9;;09/3/:0، مؤرخ ُب :38760، رقم( قرار احملكمة العليا 2)

(
3

 .4:،  العدد الرابع،  ص.4004، اجمللة القضائية،  406:43، رقم:;;40/30/3  ،قرار احملكمة العليا ( 
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اؼبادة  نصتعندما ( 1)ورمهاعبموقف  ه النقطةذاؼبشرع اؼبغريب ُب ى ا كقد سايرىذ           
للفػراش إف مضػى علػى عقػد الػزكاج أقػل مػدة  الولػدي ":علػى أف اؼبغربيػة ألسػرةامن مدكنػة  376
كػد ُب هناية غَت أف اؼبؤ  ."الحق د غَتي ك إال فالولد اؼبستند ؽبذا العػقكأمكن االتصاؿ،  اغبمل

 ُب عمػـو ىذا النص حالة الطبلؽ قبل الدخوؿ الذم ٓب تسبقػو خلوةه ىذه الفػقػرة أنو يدخل 
 .ادةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لو كاف يبنع اإلقبػاب عكم  تبلقي الزكجُت احتماؿي ، أك صحيحةه 

 إٔبذىبوا الذين األحناؼ  موقف ، متبنيان لكذل ىب خبلفان ذغَت أف اؼبشرع اؼبصرم           
بلقػػي الػػزكجُت بعػػد العقػػد، كأف العقػػد كحػػده كػػاؼ النسػػب بػػالفراش تط لثبػػوت أنػػو ال يشػػًت 

لثبوتو مع تصور التبلقي بالفعل قط، كتصػور التبلقػي الػذم ذكػره األحنػاؼ قػد يكػوف أقػرب 
ا مػا نػص ذكىػ ،ُب كسػائل اؼبواصػبلت كبػَتان   مان الذم شهد تقدي  ،الواقع ُب العصر اغبديث إٔب

بقولػػػػو  ;4;3لسػػػػنة 47مػػػػن اؼبرسػػػػـو بقػػػػانوف رقػػػػم 37 عليػػػػو اؼبشػػػػرع اؼبصػػػػرم مػػػػن خػػػػبلؿ اؼبػػػػادة
سمع عند اإلنكار دعول النسب لولد زكجة ثبت عػدـ التبلقػي بينهػا كبػُت زكجهػا :"ال تي بأنو

ك مػػػا ذل، ىػػذا بالنسػػػبة لوجػػوب إمكانيػػة التبلقػػػي بػػُت الػػػزكجُت، لػػ(2)مػػن حػػُت العقػػػد....."
أشػهر أك أقػل 7أك سبػت بعػد  الطبلؽأشهر من الوفاة أك 30حكم الوالدة ليت سبت بعد مضي

 من يـو العقد؟.

 :االولد بين أقل مدة الحمل وأقصاى والدةُ أن تكون :  1

يعٍت  (3)على أف أقل مدة للحمل ىي ستة أشهر األربعةي  قد اتفق األئمةي ل ابتداءن             
 لقولو تعأب: ،مائة كشبانوف يومان  "                      

                                                 

(
1
 .8:5اؼبرجع السابق، ص.  ،مصطف  شلبي  (

(
2
 4008، 3، دعول النسب، الشركط اليت يتطلبها القانوف إلثبات النسب،  دار العدالة، القاىرة، طف الشافعير حمد المهدي وأشم  (

 .65ك64ص.
 (

3
 :ذلك اإلهنػاء من إبراـ عػقػد الزكاج، كتعػتمد أقصى مدة اغبمل من تاريخ انتهاء عػقػد الزكاج، ككيفػما كاف سببي  ابتداءن  ،عػتمد أقػل مدة اغبملتي (
 .، أـ فػسخه ، أـ كفػاةه بلؽه ػط
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   "
ككذلك قولو تعالػى:"، (1)                   

                   "
(2). 

الثانيػػة علػػى  كٔب علػػى مػػدة اغبمػػل كالفصػػاؿ معػػان، كدلػػت اآليػػةي األي  ت اآليػػةي فػػدلى                
فػادا   وف شػهران ، كمن اآليتُت الكريبتُت يثبت أف مدة اغبمل كالرضاع ثبلثيػهمدة الفصاؿ كحد

كىي مدة كافية  ،أسقطنا منها مدة الرضاع عامُت أم أربعة كعشركف شهران بقيت ستة أشهر
 .(3)نُت ككالدتو حيان لتكوين اعب

اػبطاب رضي اهلل عنو رفعت إليو امرأة كلدت لستة  مر أبني عي  ىذا أفى  كفبا يؤيدي           
ذلك فقاؿ:"ال رجم عليها"، فبلغ ذلك عمر فأرسل إٔب علي  أشهر فأمر برصبها فبلغ عليه 

مر، فإذا يسألو عن ذلك؟ فقاؿ:"ال رجم عليها"، كذكر اآليتُت السابقتُت فخلى عنها عي 
سب، ألنو فبا وبتاط بو غبفظ اعتبارىا إلثبات النى  اعتبار ىذه اؼبدة ُب درئ اغبد فيصحي  صحى 

 هي يتكوف فيها بناؤي  دةن البقاء ُب بطن أمو م إٔبوبتاج اعبنُت  ، حبيثالنسل كصيانة العرض
 . سويان  اغبياة بشران  إٔبأعضاؤه حىت ىبرج  ومن، كتكيكتمل خلقو

ما تنقص اؼبرأة على ذلك ك  ، ك غالبان نساء يلدف لتسعة أشهرأف ال اؼبعلـوكمن           
 أشهر أف أدٗب مدل اغبمل ىي ستةي  ،عليو اؼبشرع اعبزائرم استقرى ما  غَت أف ،ما تزيد نادران 

 أقل  :" كذلك بقولو قا أ ج من 64 ادةُب اؼب كىذا ما نص عليو اؼبشرع ،رأشهي  كأقصاىا عشرةي 
 . (4)"أشهر و أقصاىا عشرة أشهردة الحمل ستة مُ 

                                                 

(
1
 . 37سورة األحقاؼ، اآلية  (

(
2
 .36اآلية  ،ػافلقم سورة  (

(
3
 . 400.ص، اؼبػرجع السابق، احمد فراج حسين (

(
4
الولد للفراش مىت كلد لستة أشهر من عػقػد الزكاج، ":اؼبغريب منها للمجلس األعلى كاليت نشرت مؤخران  ،القرارات اؼبتعلقة باؼبوضوعىناؾ العديد من ك  (

 .398.، ص60العدد  ،، منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى9:;3فرباير  5كىو قرار صادر ُب   ،"كىي أدٗب مدة اغبمل
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مدة اغبمل ستة  أقػلي ":بقوؽبا اؼبغربية ألسرةامن اؼبدكنة  376 اؼبادة تقابلهاك             
 :"كقد جاء ربديد اؼبدة األقل غبمل الزكجة بستة أشهر مستنبطان من قولو تعأب "،أشهر

                                  

   
("1). 

 ألف مدة الرضاع سنتاف ،ه اآلية أف مدة اغبمل ىي ستة أشهرذستفاد من ىكيي           
 .(2)سقطت من ثبلثوف شهران بقيت ستة أشهر مدة اغبمل إذا

علػػى ُب أحػػد قرارا ػػا حػػُت نصػػت  ،عليػػو اجتهػػاد احملكمػػة العليػػاكىػػذا مػػا اسػػتقر               
أف أقػػل مػػدة اغبمػػل سػػتة  كمػػن اؼبقػػرر قانونػػان  ،أف الػػزكاج ُب العػػدة باطػػله  "مػػن اؼبقػػرر شػػرعان أف:

د مػػن مػػدة ضبػػل فػػبل بيػػ ،أبيػػو إٔبكحػػىت يبكػػن نسػػبة الولػػد  ،(3)أشػػهر ك أقصػػاىا عشػػرة أشػػهر"
 .(4)عقل  ذباكزهال يي  ك ألكثرىا حده  ،معينة بعد الزكاج كالدخوؿ ألقلها حد

ىذا كتكوف بداية حساب اؼبدة من قياـ الزكجية شػرعان، ك إمكانيػة االتصػاؿ كىػو            
نذكر منهػا القػرار الػذم جػاء فيػو:"من  ،ما نصت علية احملكمة العليا ُب العديد من القرارات

سػتة أشػهر، ك مػن ٍب فػاف الولػد  أف أقػل مػدة اغبمػلك اؼبقرر شرعان أف الولد للفراش الصػحيح 
ف النعػي إفػ  لصػاحب الفػراش، كؼبػا كػاف كػذلك وي نسبي  تي ال يثبي  يومان  86لد بعد مضي الذم كي 

 .(5)"مؤسس كيستوجب الرفض على القرار القاضي بنفي النسب غَتي 

                                                 

(
1

 .37( سورة األحقاؼ، اآلية  
، توزيع دار األصالة، اعبزائر، )د س  ، تيسَت الكرٙب الرضباف ُب تفسَت كبلـ اؼبناف،الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي(  2) ( ط دار ابن حـز

 . 969ص.

(
3
مقتبس عن، أضبػد لعور كنبيل صقر، الدليل  ،، االجتهاد القضائي5:47;3،  رقم اؼبلف 6:;39/34/3احملكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية،   (

 .;5.ص دار ؽبدل للطباعة كالنش كالتوزيع، عُت مليلة اعبزائر، القانو٘ب لؤلسرة،

(
4
كالد كحقوؽ األ، مسائل األحواؿ الشخصية اػباصة بالزكاج ك الطبلؽ كالفرقة محمد كمال الدين إمام جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أنظر (

 .  6:6.، ص4005 ،4، طُب الفقو كالقانوف كالقضاء

(
5

 .8:.ص ، 0;;3األكؿ، عدد ال ة، القضائيلة اجمل ، 570:9، رقم اؼبلف 6:;39/04/3كمة العليا،  غرفة األحواؿ الشخصية،  احمل(  
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أف أقػػل مػػدة اغبمػػل  مػػن اؼبقػػرر قانونػػان :"جػػاء فيػػو (1)كُب قػػرار آخػػر للمحكمػػة العليػػا         
 للقانوف. لك يعد خرقان ذالف دبا ىبي  ، كمن ٍب فاف القضاءى اىا عشرة أشهركأقصى  ،ستة أشهر

مػػن اغبػػد األدٗب  ُب قضػػية اغبػػاؿ أف مػػدة ضبػػل اؼبطعػػوف ضػػدىا أقػػلي  كؼبػػا كػػاف ثابتػػان          
 القانوف".، فاف قضاة اجمللس بقضائهم إغباؽ نسب الطفل ألبيو خرقوا اؼبقرر قانونان 

فهػػػو إصبػػػػاعه كهبػػػذا يكػػػوف اؼبشػػػرع اعبزائػػػرم كالقضػػػاء قػػػد سػػػاير الشػػػريعة اإلسػػػبلمية،         
مػػن قيػػاـ العبلقػػة الشػػرعية مػػع  ابتػػداءن  ،سػػتة أشػػهر ىػػياؼبػػدة الػػدنيا للحمػػل علػػى أف  حاصػػله 

 إمكانية االتصاؿ.
ين يعتػػػربكف ذالػػػقػػػد خػػػالف مػػػذىب اغبنفيػػػة  ه النقطػػػةذ ىػػػُب ،اؼبشػػػرع اؼبصػػػرم لى عىػػػكلى          

فقػػد اشػػًتط اؼبشػػرع لكػػي تسػػمع دعػػول النسػػب أف تػػأٌب الزكجػػة  أقصػػى مػػدة اغبمػػل سػػنتاف،
 .(2)اؼبتوَب عنها زكجها بالولد ُب خبلؿ سنة كاحدة من كقت الطبلؽ أك الوفاة كأاؼبطلقة 

  غَت أف   
ي
السنة القمرية  ىل اؼبقصود بأقصى أمد اغبملٓب وبدد بدقة شرع اؼبغريب اؼب
 .(ومان ر يى شى عى  دى بُت السنتُت )أحى  كبَته   أف الفرؽى  علمان  أـ السنة الشمسية

، كلكن الواقع ال يؤيد (3)اؼبغريب ُب أحد قراراتو السنة الشمسية كقد اعتمد القضاءي  
ما نادران ىي تسعة أشهر كجرت العادة بذلك ك  ، فإف الغالب أف مدة اغبملا الرأمذى

عبأت كزارة العدؿ ُب ُب ىذا اإلطار ك  ،كلدت لسنة أك لستة أشهر أف امرأةن  عي نسمى 

                                                 

(
1

 .93.ص ، 4;;3الثا٘ب، عدد ال  ة ،القضائيلة اجمل  ،79978،  رقم اؼبلف 0;;44/03/3كمة العليا،  غرفة األحواؿ الشخصية،  احمل ( 

 (
2
كاليت جاء فيها :"......كال لولد زكجة أتت  ;4;3 لسنة 47رقم ،من اؼبرسـو بقانوف 37نص على ىذا اغبكم،  اؼبشرع اؼبصرم من خبلؿ اؼبادة  (

أحمد المهدي وأشرف نة...."،  أشار إٔب ذلك تفصيبلن ألكثر من س ا أتت بوذالزكج عنها كال لولد اؼبطلقة كاؼبتوَب عنها زكجها إ سنة من غيبةبو بعد 
 .66ص.اؼبػػرجع السابق، ، الشافعي

(
3
 -87;3 مادة األحواؿ الشخصية مػجلة قرارات اجمللس األعلى اؼبغريب، ، 3;35بتاريخ ثا٘ب ذك القعدة  اؼبغريب، الغرفة االجتماعية باجمللس األعلى (

 .7;3  -6;3.ص ،;:;3



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

67 

 

ؽبن تدعُت  عندما كجدت بعض النساء البلٌب ال خبلؽ ،إٔب الطبيب الشرعي(1)مصر
اغبنفية من تقدير أقصى مدة اغبمل  على ما قرره فقهاءي  اعتمادان  نسب أكالد غَت شرعيُت

كذلك ليشمل صبيع  ،(يومان  587بسنتُت، فقرر الطبيب أف أقصى مدة اغبمل سنة مشسية )
 .اغباالت النادرة

 من قواعدىا ية، كما ىو مأخوذه اَب مع الشريعة اإلسبلمكال شك أنو حكم ال يتن
 عي كعلى كفق مبادئها اؼبقررة، اليت منها أف معرفة حكم الوقائع على كجهها الصحيح يرجى 

أف األطباء األخصائيُت ُب مثل ىذا األمر ىم أىل  كاغبقي   فيها إٔب قوؿ أىل اؼبعرفة كالنظر،
 البصر كاؼبعرفة، فيجب الرجوع إٔب قوؽبم ُب ذلك.

بلؿ مدة ستة أشهر فما فوؽ فالولد د رجل على امرأة كأتت بولد خقفإذا ع ،كعليو
أك توُب عنها كأتت بولد داخل أكاف الطبلؽ رجعيان أك بائنان  سواءن ا ينسب إليو، كإذا طلقػه

حيث  ،الشريعة اإلسبلمية أعتمد عليو فقهاءي  الذمسنة فالولد كلده، كىذا التفسَت ىو ال
أقصى أمد اغبمل سنة من تاريخ على ما يلي:" اؼبغربية ألسرةادكنة اؼبمن  357أكدت اؼبادة 

 .".....الطبلؽ أك الوفاة..

كؽبػم  الفقػو اإلسػبلمي أئمػةفقد اختلف فيهػا  (2)أقصى مدة اغبمل خبصوص غَت أنوي         
كاسػػتدؿ علػػى  أف أكثػػر مػػدة اغبمػػل سػػنتاف(4)أيب حنيفػػة، حيػػث يػػرل (3)كثػػَتةه   ُب ذلػػك أقػػواؿه 

                                                 

 (
1
كفقان ألحدث التشريعات القانونية، الدار اعبامعية  ، الطبلؽ اػبلع كحقوؽ األكالد كنفقة األقاربأحكاـ األسرة ُب اإلسبلـاحمد فراج حسين، (

  . 9;3ص.)د.س.ط(،  مصر، ،اإلسكندرية، االزاريطة اعبديدة
(
2
ا ذكعلى ى كىذا أمرن ال خبلؼ فيو بُت الفقهاءأشهر،  من الضركرم اإلشارة، إٔب أف أقل مدة اغبمل اليت تضع فيها اؼبرأة ىي ستةي  ُب ىذا اؼبقاـ  (

ر أقل إال أف كجود النادر يدؿ على أف الستة أشه فإذا أتت اؼبرأة بولد لستة أشهر ثبت نسبو، كإف كاف الغالب أف اؼبولود لستة أشهر ال يعيش إال نادران،
بدف  نورده ،كانت ؿبل خبلؼ فقهي كبَت  ؽبذان كتاب اهلل، كال نص من السنة، ك مدة اغبمل، أما ربديد اؼبدة ُب أقصى مدة اغبمل، ٓب يرد فيها آية م

 ه اؼبذكرة. ذُب منت ى اهلل

 (
3
 .357ك356.رجع السابق، صػػاؼب ، احمد محمود الشافعي(

(
4

، التسهيل الضركرم ؼبسائل القدكرم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة النعماف، باب دعول النسب فيمن كلدتو اعبارية بعد محمد عاشق البرنيأنظر، (  
، 03ج ، ؾبموعة رسائل ابن عابدينمحمد أمين الهدى المشهور بابن عابدين . كأنظر كذلك،3;3، ص.04جالبيع، مكتبة الشيخ كراتشي، 

 . 78ص.
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ُب اغبمػل علػى سػنتُت  اؼبػرأةي  :"مػا تزيػدي عن النػ   ذلك دبا ركم عن عائشة رضي اهلل عنها
ػػػػ قػػػػدر مػػػػا يتحػػػػوؿ ظػػػػلي  ػػػػ  (1)ود اؼبغػػػػزؿ"عمي

ي
، أمػػػػا دة ىػػػػي تسػػػػعة أشػػػػهركمػػػػا اعتػػػػربكا غالػػػػب اؼب

 طٍتقي  الدارى ما ركاه  كبلمهم ُب اؼبوضوع فحاصلي نبل( حى  بني  كاضبدي  كالشافعيي  مالكه )اعبمهور
 صػػدؽ ك ، امػػرأةي جارتنػػا امػػرأة ؿبمػػد بػػن عجػػبلف ىػػذه"عػػن مالػػك بػػن أنػػس أنػػو كػػاف يقػػوؿ:

 .(2)"كل بطن ُب أربع سنُت ، عشرة سنةن ُب اثنيتل صدؽ ضبلت ثبلثة أبطي ها رجي زكجي 

بػػأف أقصػػى مػػدة  ،(3)مػػد بػػن اغبكػػم كفقهػػاء اؼبالكيػػةحمل آخػػر، غػػَت أف ىنػػاؾ قػػوؿه            
  كقيػػل سػػنة كقيػػل عشػػرة أشػػهر ،بتسػػعة أشػػهر ؼبػػدةاقػػدركا ف، عبعفريػػة، أمػػا اللحمػػل سػػنة قمريػػة
ها كٓب تعلػم مػىت يعػود تػًتبص تيمية يقوؿ فيو أف امرأة اليت ارتفع حيضيػبن ال كىناؾ قوؿ آخر
م يقػوؿ فيػو بػأف اعبنػُت ال يزيػد ذكال آخر ُب اؼبسألة لو رأمه  الظاىرمحـز سنة، غَت أف ابن 

 .عن تسعة أشهر ُب بطن أمو

 نص من إٔبلعدـ استنادىا  نظران  ،ىذه األقواؿ مضطربةن  أف القوؿي  كُب األخَت، يبكني         
ُب الواقػع ظهػور أعػراض للحمػل  ىػو كاضػحه كما  ،السنة النبويةحديث من أك  ،القرآف الكرٙب

 أك قد تطوؿ فًتاتي  ،أك اإلحساس حبركة اعبنُت ُب البطن أنو ضبل ،مثل  انقطاع حيض اؼبرأة
، غَت أف اؼبشػرع اعبزائػرم تػدخل ُب اؼبسػألة األموريستدعي تدخل الطب ُب ىذه اغبمل فبا 

 .أشهر"(30)قا أ:"........كأقصاىا عشرةمن  64ادةكحسمها بنص اؼب

ابػن حػـز  ىػو رأمي  أف الػرأم األقػرب للصػواب ا االخػتبلؼ يبكػن القػوؿذكُب ظل ى         
مػدة اغبمػل ُب ُب حسػاب د اغبكم كىذا ما أثبتتو األحباث العملية ك رأم ابن عب ،الظاىرم

 .علم األجنة

                                                 

(
1
 .:94.صدار كائل، بَتكت، ، 37775، السنن الربل، اجمللد السابع، كتاب العدد، باب ما جاء ُب أكثر مدة اغبمل، رقم اغبديث يلبيهقا  (

(
2
 . 9;3.، ص4009، 3ط حكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصية، دراسة شرعية مقارنة، دار البصائر، اعبزائر،األ ، عبد القادر داودي (

 .970.ص)د س(، سرة عند اإلماـ بن تيمية ُب الزكاج كآثاره، اجمللد الثا٘ب، األي  قوي ػف  ،الصالحمحمد بن أحمد (  3)
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من  أسبوع 64 إٔب 59فقد حددت منظمة الصحة العاؼبية اؼبدة العادية للحمل مابُت        
كبتطػػور العلػم توصػػلوا ُب حػاالت قليلػػة  يػـو  6;4يػػـو ك  ;47أم مػػا بػُت  الطمػثآخػر فػػًتة 

غػراـ كلكنػو  700أشػهر بػوزف  07أسػبوع أم  44لبعض البلداف مػن احملافظػة علػى اعبنػُت ابػن 
 عناية خاصة . إٔبوبتاج 

أصػػػػبح اعبنػػػػُت ُب خطػػػػر ، (1)أسػػػػبوع 64أمػػػػا اغبػػػػد األقصػػػػى للػػػػوالدة أف تػػػػأخرت عػػػػن        
ػػػ، PLACENTAحقيقػػػي ك النسػػػب ُب ىػػػذا أنػػػو يعتمػػػد علػػػى اؼبشػػػيمة 

ي
دة كٓب فػػػإف طالػػػت اؼب

داخػػل  وي كبالتػػإب يقضػػي كببىػػ ،مػػن قلػػة األككسػػجُت بنسػػبة عاليػػة الطفػػلي  ربصػػل الػػوالدة عػػافى 
ػػ . MORTIN VIVOالػػرحم   67الػػرحم مػػن اؼبػػوت بقػػي داخػػل  و طفػػله كمػػن النػػادر أف ينجي
كدبسػػاعدة  د اعبنػػُت بالعناصػػر البلزمػػة غبياتػػو حاليػػان ، كٓب يعػػرؼ أف اؼبشػػيمة يبكػػن أف سبيػػأسػبوع

كذلػػك دبسػػاعدتو علػػى  ، أشػػهر ;0ك  08اعبنػػُت اؼبولػػود بػػُت كػػن قبػػدة التػػدخبلت الطبيػػة يبي 
م ػوت داخػػل الرحػػػاؼبػػ ري ػكخطػػ .COUVEUSEاسػػتكماؿ مبػػوه باألدكيػػة كالتػػنفس االصػػطناعي 

ل ىػػذه اؼبعطيػػات مػا حكػػم إذا كلػػد الولػػد بػػُت ظػػ، كُب (2) وع مػػن اغبمػلػأسبػػ 64د ػيتفػاقم بعػػ
 .؟أقصى كأدٗب ميدة اغبمل، كلكن األب قاـ بنفيو باللعاف

 (3)ةالشرعي:عدم نفي الولد بالطرق 2   

مػػػن قػػػانوف األسػػػرة مػػػا يلي:"ينسػػػب الولػػػد ألبيػػػو مػػػىت كػػػاف  63 أكرد اؼبشػػػرع ُب اؼبػػػادة          
 الزكاج شرعيان كأمكن االتصاؿ كٓب ينفو بالطرؽ اؼبشركعة".

 

                                                 

(
1
بَتكت   اؼبركز القانو٘ب للجنُت ُب ظل األحباث الطبية كالتقنيات اؼبساعدة ُب اإلقباب، منشورات اغبل  اغبقوقية  ،علي ىادي عطية الهاللي  (

 يليها.. كما 68، ص.4034، 3لبناف، ط
(
2
 بوالية ادرار .  50>38، عػلى الساعة 45/04/4033ػد ، يـو األحخصػائية ُب أمراض النساء كالتوليد، أرايس الشريفةة شفهػية مع اغبكيػمة ابلػمق (

(
3
 .6;3.، صالػمرجع السابق، بلحـاج العـربي (
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 إمباك  صراحةن  اللعان إٔبه اؼبادة أهنا ٓب تشر ذمباشرة عند قراءة ى يفهمكعليو فإف ما          
ه الطػػرؽ كٓب ذ، ككػػأف اؼبشػػرع عػػدد ىػػ(1)ةولــم ينفــو بــالطرق المشــروعاؼبشػػرع بعبػػارة  إليهػػاأشػػار 
مػػن القػػانوف نفسػػو حينمػػا  :35 علػػى سػػبيل اغبصػػر، رغػم أنػػو اسػػتدرؾ األمػػر ُب اؼبػادة يػذكرىا

 ."يمنع من اإلرث اللعان والردة":أكرد عبارة اللعاف بقولو

أف الولد لػيس منػو بػل ىػو ابػن  كيتبُت للزكج الزكجة، ضبلي  كمؤدل اللعاف حُت يظهري         
خػبلؿ مػدة ال تتجػاكز شبانيػة أيػاـ مػن يػـو العلػم  ، فيحق لو أف يدعي أف الولد لػيس ابنػو،زنا
 ،(2)عليػػو ُب قػػرارات القضػػاء اعبزائػػرم ا كفػػق مػػا أطلعنػػااغبمػػل أك رؤيػػة الزكجػػة كىػػي تػػز٘ب ىػػذب
عنػد اؼبشػرع اعبزائػرم اؼببلعنػة  إجػراءاتا ما سػنتعرض لػو بالتفصػيل ُب حػاؿ تعرضػنا إٔب ذكى

 .ضمن )الباب الثا٘ب(

، ككفقػػػػان للشػػػػركط كبعػػػػد أف ًب التعػػػػرض لثبػػػػوت النسػػػػب أثنػػػػاء قيػػػػاـ العبلقػػػػة الزكجيػػػػة        
سػػػب حػػػاؿ ضػػػمن ىػػػذا الفػػػرع، سػػػيتم التعػػػرض إٔب ثبػػػوت النى  اؼبنصيػػػوص عليهػػػا شػػػرعان كقانونػػػان 

 الثا٘ب. ىذا ضمن الفرع كلى   ،ؽانقطاع العبلقة الزكجية إما بالوفاة أك الطبل

 الفرع الثاني

 الفرقة بين الزوجينحال ثبوت النسب 

ا أف فإمىػػػ ة اعبزائػػػرم بصػػػورتُت ال ثالػػػث ؽبمػػػاالرابطػػػة الزكجيػػػة ُب قػػػانوف األسػػػر  تنحػػػلي           
ػػ كفػػاةن  كفػػاة الػػزكج عػػن طريػػق كإمػػا  ،هي ؿ عػػن طريػػق الطػػبلؽ مهمػػا كانػػت صػػوري وف االكبػػبليكي

                                                 

 (
1
يثبت الفراش دبا تثبت ":أنو على  هامن 375حيث نصت اؼبادة  ،بصفة حصريةكذلك  ،;37ك 375ك 373واد اؼب اؼبغربية،ألسرة امدكنة ُب  كتقابلها(

، أك بواسطة خربة تفيد القطع، عن طريق اللعافبو الزكجية، يعترب الفراش بشركطو حجة قاطعة على ثبوت النسب، ال يبكن الطعن فيو إال من الزكج 
 بشرطُت:
 و.ادعائوية على ػٍت بدالئل قػزكج اؼبعػل* إدالء ا

 ."ربةػذه اػبػػائي هبػر قضػػػدكر أمػػ* ص

(
2
 .86، ص.4003،  االجتهاد القضػائي،  عػدد خاص ، 000;;، ملف رقم 5;;45/33/3  ،غرفة األحواؿ الشخصية ، احملكمة العليا (
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كػػت الرابطػػة الزكجيػػة ف في إ، كُب كلتػػا اغبػػالتُت ال تػػأثَت علػػى نسػػب الولػػد كميػػةن أك حي  طبيعيػػةن 
 .اغبمل يأخذ مداه األدٗب كاألقصى ماداـ ،بإحدل الصور اؼبذكورة

ضػػع اغبمػػل خػػبلؿ مػػن قػػانوف األسػػرة تؤكػػد علػػى نسػػب االبػػن ألبيػػو إذا كي  65 ادةػفاؼبػػ        
من القػانوف  69 كىي متوافقة مع ما كرد ُب اؼبادة ،عشرة أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة

( أكالن )ج بالطبلؽ ا كلذلك سنعمد اغبديث عن إثبات نسب الولد بعد اكببلؿ الزك  ،(1)نفسو
 إٔباإلشػارة ال بػد مػن  ،ل التفصػيل ُب ذلػك، كقبػإثبات نسبة بعد الوفػاة إٔب( ثانيان ٍب نتطرؽ)

 الشػػريعة اإلسػػبلمية فقهػػاءمػع أف  ،أف اؼبشػرع اعبزائػػرم ذكػػر الطػبلؽ بصػػفة عامػػة دكف حصػػر
طبلؽه رجعيه قسموا الطبلؽ إٔب قسمُت نبا:

 .(3)كطبلؽه بائنه  (2)

 ثبوت نسب الولد بعد الطالق:أوالً 

، نتناكؿ ُب الشق األكؿ ثبوت النسب قسمُت إٔبا العنصر ذكعليو سنقسم ى             
 .(04)ٍب ثبوتو بعد الطبلؽ البائن، (03)جعيالطبلؽ الر بعد 

 (4)ي: نسب المولود بعد الطالق الرجع1

كانػػػت اؼبػػػرأة معتػػػدة مػػػن طػػػبلؽ رجعػػػي، كأتػػػت بولػػػد لسػػػتة أشػػػهر مػػػن كقػػػت   إذا                    
نسػبو مػن الػزكج اؼبطلػق علػى  تى ثبيػ الطبلؽ أك أكثػر كٓب تكػن قػد أقػرت بػأف عػد ا انقضػت،

 التفصيل التإب:

 بل الطبلؽ.ققد ضبلت بو  وفي فتكي  ،إف كضعت ُب مدة أقل من عشرة أشهر -أ  
                                                 

(
1
 .بطة الزكجية بالطبلؽ أك الوفاة ": " تنحل الرامن ؽ أ ج  69تنص اؼبادة  (

(
2
 أنظر،  ة زكجتو كؾبامعتها خبلؿ فًتة العدة، إذان ىو ال يرفع قيد الزكاج إال بعد انقضاء العدةعى الذم يبلك فيو الزكج مراجى  كىو:رجعيالطالق ال   (

 .400.، صؼبػرجع السابق، احمد بن معجوز

(
3
، سراج السلك  ُب الجعلي المالكيالسيد عثمان بن الحسين بري  ، أنظر، : كىو طبلؽ يرفع قيد الزكج ُب اغباؿ مثلو مثل الوفاة طالٌق بائن  (

 . ;9.، ص4;;3 ،3ط  ،4ج ا للمنشورات اإلسبلمية، اعبزائر، مؤسسة العصشرح أسهل اؼبسالك

(
4
 .;9ص. اؼبػرجع السابق،، السيد عثمان بن الحسنين بري الجعلي المالكي  (
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فتكوف قد ضبلت منو كقت العدة  ،عت بعد اؼبدة القصول، أم عشرة أشهرضإف ك  -ب
 .(1)وف الزكج قد راجعها أثناء العدةتمل أف يكي أم وبي 

ا ذنسب ألبيو إمن قانوف األسرة اعبزائرم:"...على أف الولد يي  65 تنص اؼبادة           
 ". كضع اغبمل خبلؿ عشرة أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك الوفاة

ثَته  كقبل التوسع فيها البد من التعرض للغموض الذم تي  ه اؼبادة،ذكقصد شرح ى          
من القانوف نفسو  80 اؼبادةُب حُت تنص الواردة ُب النص اؼبذكور آنفان، :اؿػاالنفصكلمة 
على أف :"عدة اغبامل كضع ضبلها كأقصى مدة اغبمل عشرة أشهر من تاريخ الطبلؽ تنص 

أم عدـ االتصاؿ دبعٌت االنفصاؿ اعبسدم  الطبلؽأك الوفاة" فهل قصد اؼبشرع باالنفصاؿ 
 أـ يقصد بو الطبلؽ حبكم القاضي؟. ،بُت الزكجُت مع بقائهما متزكجُت اعبنسي

مػػػن قػػػانوف  80ُب نػػػص اؼبػػػادة  أف االنفصػػػاؿ ىػػػو الطػػػبلؽ كمػػػا ىػػػو كارده  فػػػالقوؿي            
مػن اؼبعلػـو إجرائيػان ، فُب الواقع العملػيوبتاج إٔب حل شكل نا أماـ مي عي ظاألسرة اعبزائرم قد ي

قػػػانوف مػػػن  ;6ؼبػػػادة نص الػػػ الطػػػبلؽ ُب ظػػػل القػػػانوف اعبزائػػػرم ال يكػػػوف إال حبكػػػم كفقػػػان أف 
ال يثبــت الطــالق إال بحكــم بعــد عــدة محــاوالت صــلح يجريهــا :"كالػػيت تػػنص اعبزائػػرماألسػػرة 

 ."القاضي دون أن تتجاوز مدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى

مػػػن يػػػـو صػػػدكر حكػػػم لػػػيس  ،ُب حسػػػاب مػػػدة العشػػػرة أشػػػهر لػػػذلك فإننػػػا نبػػػدأي            
مػػػن  أم ،ىػػذه اؼبػػدة قبػػلمكػػن للزكجػػة اؼبطلقػػة أف تلػػد حيػػث مػػن اؼب ،الطػػبلؽ مػػن القاضػػي

كيسػػجل  لػػى ىػػذا األسػاس يثبػػت النسػػب للمطلػػقكع ،مػن الػػزكجالطػػبلؽ  لفػػظتػاريخ صػػدكر 
ينجػػب أف الطفػػل قػػد  كُب اؼبقابػػل قػػد نصػػادؼ ،ُب سػػجبلت اغبالػػة اؼبدنيػػة علػػى اظبػػواإلبػػن 

 أـ شرعان  كىذا ما يتناقض كاؼببادئ األساسية للنسب سواءن  خبلؿ مدة أكرب من عشرة أشهر
                                                 

(
1
كلية اغبقوؽ،  جامعة كىراف  رسالة ماجستَت، النسب بُت اإلقباب الطبيعي كالتلقيح  الصناعي)دراسة مقارنة(،  أحكاـ  ،أحمد عمراني  (

 .66، ص.4000/;;;3
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لػػذلك فػػاؼبعٌت األصػػح لبلنفصػػاؿ كالػػذم يتماشػػى مػػع أحكػػاـ النسػػب الشػػرعي ىػػو  ،قانونػػان 
 ، الػػذم قػػد يتػػأخري بغػػض النظػػر عػػن الطػػبلؽ حبكػػم القاضػػياالنفصػػاؿ الفعلػػي بػػُت الػػزكجُت 

كفراقػو   من يـو تلفظ الزكج بالطبلؽ أم ،عن تاريخ االنفصاؿ اغبقيقي بُت الزكجُت هي كري صدي 
  .(1)لزكجتو

( ربسب ل حساب اؼبدة اؼبرجوة )عشرة أشهرى ،نا اغبللكن كدبا أف القانوف ٓب يعط         
أف يكوف الػنص  ىوؽبذا فاغبل  ،أك من تاريخ الطبلؽ حبكم قضائي ؟ ،من تاريخ االنفصاؿ

مػدل "، أم االنفصػاؿالقاضػي كتفسػَته لكلمػة " إٔب ودي يعيػ فػاألمري  ،ُب الوضوح القانو٘ب غايةن 
 على القواعد العامة للنسب. ه قياسان َت فست

 فقهاءإال أف  (2) " ك"البائن"ٓب يبيز بُت الطبلقُت"الرجعياعبزائرم ع كدبا أف اؼبشر          
خبلؿ  تومطلقمراجعة حيث أف الرجعي يبكن فيو للزكج  ،فرقوا بينهما الشريعة اإلسبلمية

إقرار الزكجة و إذا جاء الولد خبلؿ العدة دكف ، لذلك فإن....اْبالعدة فيجامعهافًتة 
أتت بو الزكجة  سواءن  ،عد ا ففي ىذه اغبالة يثبت النسب بُت الزكج اؼبطلق ىذا بانقضاء

 .ثر من عشرة أشهر من تاريخ الطبلؽأك حىت ألك ،ألقل مدة ُب اغبمل أك أقصاىا

بانتهاء اؼبدة  بعد انقضاء العدة كىذا بإقرار الزكجة شخصيان  (3)أما إذا جاء الولد          
 : كفيها حالتاف

  فبل : إذا أتت الزكجة بولد لستة أشهر فأكثر من كقت اإلقرار الحالة األول
 .أف يكوف اغبمل من غَته بعد العدة، الحتماؿ يثبت نسبو من مطلقها

                                                 

(
1
كاإلسبلمية،  ية العلـو االجتماعية ، كلقو اإلسبلمي )دراسة مقارنة (، ثبوت النسب ُب قانوف األسرة اعبزائرية كالفمالكي أم الخير و مداني فاطمة (

 .  50.ص  ،4030/4033  ،مذكرة ليسانس، جامعة ادرار
(
2
  .5;3.، ص، اؼبػػرجع السابقربيـاج العـبلح  (

(
3
 .0;8.ص اؼبرجع السابق،، محمد مصطفي شلبي (
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 اإلقرار: أما إذا جاءت بو ألقل من ستة أشهر من كقت  الحالة الثانية 
ألهنا كقت اإلقرار كانت  ،إقرارىاالعدة ثبت نسبو كتكوف كاذبة ُب  بانقضاء
 حالتاف: نكوف أماـ ، ك إذا ٓب تقر بانقضاء عد ا كذلك بيقُت حامبلن 

كقت الطبلؽ ثبت نسبو من  إذا جاءت بولد ألقل من سنتُت من :األكٔب-3
 مطلقها. 

، من كقت الطبلؽ ثبت نسبو إذا  بن لسنتُت فأكثرباف جاءت إ: ك الثانية-4
 .كوبمل على أف زكجها خالطها أثناء العدة كتكوف رجعة كاف الطبلؽ رجعيان 

إلمكانية إغباؽ الولد  كاحدان  من قانوف األسرة كضعت شرطان  65اؼبادة  أف حيثي           
أشهر من تاريخ االنفصاؿ أك  30، كىو الوالدة خبلؿ ق أك اؼبتوَب عن زكجتواؼبطلى  لزكجبا

هبا اغبامل قد جاءت دبولود بعد يـو أك أسبوع أك  ؿاؼبد خو كعليو فإذا كانت الزكجة  ،الوفاة
الزكج دكف ريب أك  إٔبا اؼبولود ينسب ذفإف ى ،شهر من كفاة زكجها أك طبلقها منو

 .خبلؼ

ػػذفػػإف ىػػ ،هػػا ظػػاىران قبػػل الطػػبلؽ أك الوفػػاةٓب يكػػن ضبلا ذا ك              بأبيػػو  قي ا الولػػد يلحى
ة اؼبدنيػػة علػػى ل ُب اغبالػػسػػجى كيي  ،خػػبلؿ عشػػرة أشػػهر مػػن تػػاريخ االنفصػػاؿ كقعػػت الػػوالدةي  إذا

 لقب الزكج أك اظبو.

فػػػبل يثبػػػت  ، كقعػػػت كالدة بعػػػد مػػركر عشػػػرة أشػػػهر أك أكثػػػر بعػػد الطػػػبلؽ إذا أمػػا           
ق وبػنػا كمػن ىي  .ا نسبتو الزكجة دكف علم الزكج اؼبطلػق أك اؼبتػوَب أك كرثتػوذأبيو إال إ إٔبنسبو 

ناد كيرفع دعول أمػاـ القضػاء تتعلػق بإسػ  ا النسبذص لو مصلحة أف يطعن ُب ىألم شخ
 .(1) نسب اؼبولود إٔب الزكج زكران 

                                                 

(
1
   .;43 -:43.ص ،اؼبػرجع السابق، عبد العزيز سعد  (
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طلقػػة بعػػد الػػدخوؿ الرجعػػي علػػى إقػػرار اؼبأمػػا اؼبشػػرع اؼبصػػرم فإنػػو ركػػز ُب الطػػبلؽ            
ا ٓب تقػػػر بانقضػػػاء عػػػد ا ككلػػػدت ذإ ك ،اؼبطلقػػػة ُب فػػػًتة العػػػدة يثبػػػت النسػػػب أقػػػرت فػػػإذاهبػػا 

كلدتػو قبػل مضػي سػنتُت  سػواءن  ،أنو يثبػت نسػبو مػن الػزكج فإف الرأم عند أيب حنيفة ،مولودان 
ألف الطػبلؽ الرجعػي ال يزيػل العصػمة عنػد  ،من كقت الطبلؽ أك بعد مضي سنتُت أك أكثػر

  .(1)كال وبـر على الزكج زكجتو كيكوف بإتيانو ؽبا قد راجعها ،اغبنفية

  :نسب الولد من طالق بائن-2

  للػزكج مباشػرة مطلقتػو البائنػة أبػدان  ال وبػلي ُب الطػبلؽ البػائن أنػو  من اؼبعلـو شرعان             
فيثبػت النسػب للػزكج اؼبطلػق بشػرط أف يولػد ُب  ،خػبلؿ فػًتة العػدة ذلػكغػَت لكما ال هبوز ل

مػػن قػػانوف األسػػرة  65ادة حسػػب مػػا نصػػت عليػػو اؼبػػ ،( أشػػهر مػػن تػػاريخ الطػػبلؽ30مػػدة )
( 8فإذا أقرت بانقضػاء عػد ا بعػد مػدة وبتمػل تصػديقها كجػاءت بولػد ألقػل مػن )، اعبزائرم

ثبػػػت نسػػػب ع أقػػػل مػػػن سػػػنتُت فيي كالوضػػػأشػػهر مػػػن تػػػاريخ اإلقػػػرار ككانػػػت اؼبػػػدة بػػػُت الطػػػبلؽ 
 .الولد

قر بانقضاء العدة كجاءت بالولد قبل مضي سػنتُت مػن كقػت الطػبلؽ ألف كإذا ٓب تي          
، أكثػرسػنتُت أك  يبعد مضبالولد كلذلك فإف أتت  ،أقصى مدة للحمل عند اغبنفية سنتاف

 ألف الػػزكج ال يبكنػػػو أف يبسػػها ككػػػاف ذلػػك دلػػػيبلن  ،الرجػػل إال إذا ادعػػػاهي  إٔبفػػبل يثبػػت نسػػػبو 
 .(2)على أهنا ضبلت بو بعد الطبلؽ البائن

 ا مػػػا نؤيػػػدهذكىػػػ ىػػػذا اؼبػػػذىب ال يصػػػدؽ مػػػع إرادة اؼبشػػػرع اعبزائػػػرم أفى  ك اؼببلحػػػظي          
اؼبػػػدة الػػػيت  ، غػػَت أفذكرالػػػبسػػبب  عػػػدـ سبييػػزه بػػػُت الطبلقػػُت الرجعػػػي ك البػػائن كمػػػا أسػػلفنا 

 .كاف نوعو  حددىا ىي مدة معقولة لوضع اغبمل بعد الطبلؽ أيان 
                                                 

(
1
 .69.، صرجع السابقمػال محمـد عـثمان غـــانم،  (

(
2
 .:36.، صػرجع السابقم، أحمد محمود الشافعي أنظر،  (
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بعػد  بائنػان طبلقػان أقػرت اؼبطلقػة  إذا نػص علػى أنػوبالذكر أف اؼبشػرع اؼبصػرم  كاعبديري          
ككانػػت اؼبػػدة بػػُت  ٍب جػػاءت بولػػد ألقػػل مػػن سػػتة أشػػهر مػػن كقػػت اإلقػػرار ،باغبمػػل الػػدخوؿ

 .فإف نسبو يثبت من الزكج ،سنتُت الطبلؽ كالوالدة أقل من

بل يثبت نسبو من الزكج فكانت اؼبدة بُت اإلقرار كالوالدة ستة أشهر أك أكثر   إذاأما         
كانػت الػوالدة بعػد سػنتُت فػبل يثبػت نسػبو مػن   إذاأمػا  ،قضػاء العػدةنالعلػوؽ بعػد ا الحتمػاؿ

 .(1)الزكج ألف أقصى مدة اغبمل عند األحناؼ سنتاف

بػأف حػدد حػد أقصػى ؼبػدة  ،ه األحكػاـذأف اؼبشرع اؼبصرم قد خالف بعض ى غَت         
 .(2)( يـو587ية )سمشكىي سنة  اغبمل

 نسب المولود بعد وفاة الزوجثبوت ثانياً: 

ثبػػوت نسػػب علػػى  مػػن قػػانوف األسػػرة اعبزائػػرم 65حسػػب مػػا نصػػت عليػػو اؼبػػادة             
اؼبػدة  فإف أتت بو بعد أك أكثػر مػن ىػذه ، أشهر من تاريخ الوفاة 30الولد ألبيو خبلؿ مدة 
د قيى يي ك سجل يي ف على ىذا ال هبوز أ كبناءن  ،، فبل يبكن ثبوت نسبو إليوالقانونية احملددة لوفاتو

بػوت نسػب كلػد اؼبتػوَب يػة فثي فقهأما من الناحيػة ال .(3)على لقبو كاظبو ُب سجل اغبالة اؼبدنية
لػػػو   التطػػرؽكمػػا ًب  ،ُب حالػػة اإلقػػرار كعدمػػػو بائنػػػان  حكػػػم اؼبطلقػػة طبلقػػان عنهػػا زكجهػػا يأخػػذ 

، ك أف جػاءت ت نسػبوالوفاة ثبيػ يـومدة ضبل من  كبالتإب فإذا جاءت بو ألقصى ،(4)سالفان 
 .(5)لو ادعاه الورثة ال تقبل دعواىمبو ألكثر من مدة اغبمل ال يثبت نسبو منو ك 

                                                 

  (
1
 .407، ص.4006، أحكاـ األسػػػػػػرة ُب اإلسبلـ، دار اعبامعة اعبديدة، محمد فراج حسين ،أشار إٔب ذلك تفصيبل ن (

(
2
 .47ص. (ط.س.د)دعول النسب ُب ضوء الفقو كقضاء النقض، اؼبكتب الفٍت للموسوعات القانونية، اإلسكندرية،  أمية حسن الرافعي، أنظر،  (

(
3
 .   434.ص ،اؼبػرجع السابق، دـعبد العزيز سع راجع،  (

(
4
 .;36.، ص، اؼبرجع السابقأحمد محمود الشافعي  (

(
5
الفقو اإلسبلمي كالقانوف كالقضاء، دراسة قوانُت األحواؿ ، أحكاـ األسرة اػباصة بالفرقة من الزكجُت كحقوؽ األكالد ُب محمد كمال الدين إمام  (

 . 367ك366.، صالشخصية
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ٓب يوضح من خبلؿ مدكنة اؼبشرع اؼبغريب على غرار اؼبشرع اعبزائرم  غَت أف          
أف الفرؽ   اغبمل السنة القمرية أـ السنة الشمسية، علمان  ةاألسرة ىل اؼبقصود بأقصى مد

 .كبَت بُت السنتُت )أحد عشر يومان(

التأكيل ، غَت أف ىذا (1)كقد اعتمد القضاء اؼبغريب ُب أحد قراراتو السنة الشمسية         
 لرأم الفقيو ؿبمد بن عبد اغبكم. كإف كاف أصلح للحمل أك للولد ففيو ربريفه 

نيت التقديرات فيها على اؼبسألة، بي خبصوص ىذه األقواؿ  كعمومان فإف ؾبمل ىذه         
ىي  منها، فإف الغالب أف مدة اغبمل أم قوؿال يؤيد  سائل كاقعية، كلكن الواقع اغباضرم

أشهر كجرت العادة بذلك، كقلما نسمع أف امرأة كلدت لسنة أك لستة أشهر، كمن  تسعةي 
ىنا عبأت كزارة العدؿ ُب مصر إٔب الطبيب الشرعي عندما كجدت بعض النساء البلٌب ال 

اغبنفية من تقدير  على ما قرره فقهاءي  خبلؽ ؽبن تدعُت نسب أكالد غَت شرعيُت، اعتمادان 
( يومان  587قرر الطبيب أف أقصى مدة اغبمل سنة مشسية )أقصى مدة اغبمل بسنتُت، ف

 .كذلك ليشمل صبيع اغباالت النادرة

من قواعدىا،  اَب مع الشريعة اإلسبلمية، كما ىو مأخوذه ال يتن كال شك أنو حكمه          
كم الوقائع على كجهها الصحيح يرجع اليت منها أف معرفة حي ك كعلى كفق مبادئها اؼبقررة، 

أف األطباء األخصائيُت ُب مثل ىذا األمر ىم أىل  كاغبقي  ة كالنظرقوؿ أىل اؼبعرف فيها إٔب
ُب ؼبا استقر عليو الفقو اإلسبلمي  كطبقان ، صر كاؼبعرفة، فيجب الرجوع إٔب قوؽبم ُب ذلكالبى 

 .(2)ُب حياة الزكج سب يثبت بكل الوسائل اؼبقررة شرعان ، فإف النى مذىب اعبمهور

                                                 

 .7;3ك6;3.ص  34، عدد ;:;3لس األعلى اؼبغريب، مادة األحواؿ الشخصية، ؾبلة قرارات اجمل اجمللس األعلى اؼبغريب، الغيرفة االجتماعية،( 1)
(
2
كانظر   .598.ص ،4030اؼبغرب،  ،ؼبغربية، عُت السبع الدار البيضاء، مطبعة دار النشر ااؼبغربية ، شرح مدكنة األسرةمحمد األزىـرراجع،   (

  .كما بعدىا 65.ص ، 30 ع   اؼبغريب، جلة قضاء اجمللس األعلىػم ، :8;3أكتوبر  ;4،  اجمللس األعلى اؼبغريبقرار كذلك، 
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اه إثبات النسب حاؿ          كلكن إذا كاف ىذا ىو موقف اؼبشرع اعبزائرم كاؼبقارف ذبي
 بهة؟.الشى  من مسألة ثبوت النسب بالزكاج غَت الصحيح كنكاحي  ترل موقفو الوفاة فما ىو يا

 الثاني المطلب

 ونكاح الشبهة غير الصحيحثبوت النسب بالزواج 

مػػػا حكػػػم  عػػػادة بػػػالزكاج الصػػػحيح، فاإلشػػػكاؿي ثبػػػت إذا كػػػاف اؼبعلػػػـو أف النسػػػب يي           
يثبػت :"ابقوؽب من قانوف األسرة اعبزائرم 60 اؼبادة النسب من الزكاج غَت الصحيح؟، قبد أف

ا ذمن ى 56ك55ك54للمواد النسب بنكاح الشبهة أك بكل زكاج ًب فسخو بعد الدخوؿ طبقان 
)الفػػػرع األكؿ(، مسػػػألة ثبػػػوت النسػػػب بػػػالزكاج الفاسػػػد  إٔبيتم التعػػػرض كعليػػػو سػػػ ،القػػػانوف"

 .قانوف األسرة كقرارات احملكمة العليا)الفرع الثا٘ب(، ُب إطار كنكاح الشبهة 

 الفرع األول

 دــاسـزواج الفـالحال سب ـثبوت الن

لقد حرص الشرع اإلسبلمي على إثبات النسب ُب الزكاج الفاسد كما يثبت ُب           
كعليو سنتعرض إٔب الزكاج  عليو من الضياع، للولد كحفاظان  الصحيح إحياءن الزكاج 
 (.ان انيػث)كأب الشركط اليت يفرضها الشرع كالقانوف إلثبات النسب منو  (،أكالن الفاسد)

 الزواج الفاسد وبيان أسبابو ريفُ تعأواًل: 

الكوف  منو تعمَتي  اؽبدؼي ك  ،من مقاصد الشريعة باعتبار الزكاج الصحيح مقصده            
، ٍب التعرض إٔب أسباب (03)يقتضي البحث منا التطرؽ إٔب تعريف الزكاج الفاسد ضمن 

 .(04)فساد الزكاج ضمن
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 :(1)تعريف الزواج الفاسد-1

 ىو كلي أحكاـ الفصل الثالث من قانوف األسرة فإف الزكاج الفاسد  إٔببالرجوع          
 ;ادة ػػالواردة ُب اؼب من شركطو األساسية كلكنو فقد شرطان  ،جد فيو اإلهباب كالقبوؿي عقد كي 

بدكف كٕب ُب حالة كجوبو أك بغَت شهود أك  كأف يكوف العقدي   ،مكرر من قانوف األسرة
، فهو أك عدـ توفر أىلية الزكجُت ،لزكاجتسمية الصداؽ أك اشتمالو على مانع من موانع ا

 .يتوفر فيو سبب من أسباب الفسخ كأ، الذم ىبتل فيو شرط من شركط الصحةالزكاج 

ي  رهي الذم قرى  و اعبزاءي ىي  :فالفسخُ  
 كفقان   شرع اعبزائرم على العقد الفاسد قبل الدخوؿ كبعدهي اؼب

 .أ من قا 56، ك اؼبادة  قا أ 4/ 55للمادة 

  أسباب الزوج الفاسد -2

فسػػػػخ قبػػػػػل ُب حالػػػػة كجوبػػػػو، يي  (2)بػػػػدكف شػػػػاىدين أك صػػػػػداؽ أك كٕب الػػػػزكاجي  إذا ًبى         
الػػزكاج علػػى  أشػػتملذا إك  ،ا بعػػد الػػدخوؿ فيثبػػت بصػػداؽ اؼبثػػلكال صػػداؽ فيػػو أمػػ الػػدخوؿ 

فإنػػو يفسػػخ قبػػل الػػدخوؿ  ،أك مؤقتػػان  كػػاف اؼبػػانع أك احملػػـر مؤبػػدان   مػػانع قػػانو٘ب أك شػػرعي سػػواءن 
 .(3)كبعده كيًتتب عليو ثبوت النسب ككجوب العدة

من قػانوف األسػرة كانػت قبػل التعػديل تقػرر الفسػخ إذا  54أف اؼبادة  إٔباإلشارة  كذبدري       
، إال أنػو أك شرط يتناَب مع مقتضػيات العقػد، أك إذا ثبػت ردة الػزكج العقد عل مانع أشتمل

اؼبعػدؿ كاؼبػتمم لقػانوف األسػرة اعبزائػرم قػد  4007فرباير 49ُب  الصادر 07/04كدبوجب األمر 
لػػيت أصػػبحت تقػػرر بطػػبلف الػػزكاج ُب حالػػة اشػػتمالو علػػى شػػرط أك منػػو كا 54ًب تعػػديل اؼبػػادة 

                                                 

(
1
كزكاج باطل  ، كىو الذم أختل أحد شركطوغَت أنو قسم الزكاج الفاسد إٔب زكاج غَت صحيح قابل للبطبلف ٓب يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم الزكاج الفاسد، (

 ركنو اؼبتمثل ُب الرضا.كىو الذم أختل   ،من أساسو

(
2
زبتاره دكف ور كليها، كىو أبوىا أك أحد أقارهبا، أك أم شخص آخر من قانوف األسرة بقوؽبا : " تعقد اؼبرأة الراشدة زكاجها حبض 33اؼبادة  تنص  (

 .ألقارب األكلُت كالقاضي كٕب لو "من ىذا القانوف، كيتؤب زكاج القصر أك ليائهم كىو األب فأحد ا 09اإلخبلؿ بأحكاـ اؼبادة 

(
3
 .:36.، صاؼبرجع السابق، بلحاج العربي  (
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مانع يتناَب كمقتضيات العقد ىذا مع إلغاء بصفة كلية ردة الػزكج كسػبب مػن أسػباب فسػخ 
 الزكاج فأصبحت ىذه اؼبادة تنص على الزكاج الباطل.

قػرر بطػبلف تي أصػبحت الػيت من قانوف األسرة  55الفقرة األكٔب من اؼبادة  إٔب إضافةن           
باختبللو شرط من الشػركط الػواردة  فاسدان  جان اكما عداه يعترب زك  ،كن الرضاالزكاج إذا اختل ري 

 الفسخ . مكرر كاليت قرر ؽبا اؼبشرع جزاءي  ;ُب اؼبادة 

 قد قرر البطبلف ُب حالتُت نبا :  ،كبالتإب فاؼبشرع اعبزائرم     

  .ضياتواشتماؿ العقد على مانع أك شرط يتناَب كمقت -

 .اختبلؿ ركن الرضا فيو -

 إٔب (1)أف اؼبشرع اعبزائرم كافػق ُب تقسػيمو للػزكاج تقسػيم اغبنفيػة ىو ،كما نبلحظو         
سػػد كالػزكاج الباطػػل ُب درجػػة ج الفاا أف الػزك  علمػػان  ،زكاج صػحيح ك زكاج فاسػد  كزكاج باطػػل

 .(2)ُب مذىب اعبمهور كاحدة

 حيػثي ىذا كقد سار القضاء اعبزائرم على التأكيد إلثبات النسػب للنكػاح الفاسػد          
ثبػت النسػب بػاإلقرار لقػوؿ أنػو يي  من اؼبقرر شػرعان ا يلي:"ماحملكمة العليا  اتقرار أحد جاء ُب 

 خليل ُب باب بياف أحكاـ اإلقرار)كلـز اإلقرار غبمل ُب بطن امرأة....اْب(.

فيثبػت حػىت  حقػوؽ اهللالنسب يقع فيػو التسػامح مػا أمكػن ألنػو مػن  إثباتكما أف         
 .(3)الولد" إحياءالفاسدة طبقا لقاعدة  األنكحةمع الشك، كُب 

                                                 

(
1
 .334، ص.;:;3، 9ج،  5طدمشق سوريا،  ،اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، الفقو وىبة الزحيليراجع،   (
 .465، ص.4007، 05، ط05ج، الفقو اؼبالكي كأدلتو، مؤسسة اؼبعارؼ، بَتكت لبناف، الحبيب بن طاىرنظر، أ  (2)

(
3

اؼبرجع السابق،   باديس ديابيمقتبس عن، ،  344، ص.03، العدد;;;3، ةجمللة القضائي ،404650، ملف رقم :;;37/34/3  احملكمة العليا، ( 
 .76ص.
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كُب ظل ىذه النصوص القانونية، كالقرارات القضائية يبكن القوؿ أف اؼبشرع كالقضاء         
ذا فمػػن اؼبنطقػػي بإثبػػات النسػب، لػػاعتػػربا أف العقػػد الفاسػػد كالصػحيح فيمػػا يتعلػػق  ُتاعبزائػري
بػػُت  كىػػي مػػن إمكانيػػة االتصػػاؿ دة اغبمػػلكالعقػػد الصػػحيح ُب حػػاؿ احتسػػاب ميػػ  عامػػلأف يي 

كبعد أف أستفرغنا الكبلـ عن تعريف الزكاج الفاسد كًب حصري أىم األسباب اؼبؤديىة  الزكجُت
 إليو، فهل ىيناؾ شركطه شرعيةه لثيبيوت النسب من ىذا الزكاج؟.

 شروط ثبوت النسب من الزواج الفاسد: ثانياً 

  ال يعًتؼي              
ي
بل  سد قبل الدخوؿشرع اعبزائرم بثبوت النسب ُب الزكاج الفااؼب

: اآلثار القانونية كمنها عليو بعضي ، كيًتتب كيعتد بالزكاج الفاسد بعد الدخوؿزنا  هي يعتربي 
 .(1)من ضياع نسبو غبقوؽ الولد كخشيةن  ةن كالنفقة ... كذلك رعايى  ،ثبوت النسب كاإلرث

ت النسب ُب الزكاج الفاسد كما يثبت أف يثبحرص الشرع اإلسبلمي على كما          
 (2)يشًتط ُب ذلك شركط وي ، لكنى عليو من الضياع للولد كحفاظان  ياءن إح ،ُب الزكاج الصحيح

  ىي:

فإذا ٓب يدخل هبا فبل  ،فاسدان  ان دخل بالزكجة اليت عقد عليها عقد أف يكوف الزكجي  -
ثبت بالدخوؿ أف الفراش ُب النكاح الفاسد يي  حيثي  ،ؾباؿ للقوؿ بثبوت النسب

 اغبقيقي.

 .أشهر 08أف تأٌب اؼبرأة بالولد ُب أقل مدة اغبمل كىي  -

                                                 

(
1
 . 370.صػرجع السابق، ، اؼببلحاج العربيأنظر،   (

(
2
 .;36.، صاؼبػرجع السابق، أحمد محمود الشافعيأشار إٔب ذلك،   (
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 على اعًتاؼ الزكج بو حىت إذا نفاه ال ينتفأف يثبت نسبو ُب ىذه اؼبدة كال يتوقف  -
كال لعاف بُت الزكجُت ُب  ،ج الصحيح يكوف باللعافا ألف النفي ُب حاؿ قياـ الزك 

 لنسب. ا انتفاءي كذلك ، كمىت انتفى اللعاف امتنع  كاج الفاسدالز 

 .(1)بالدخوؿ هبا ضبلت بو بعد أف صارت فراشان  قد تكوفكما أف الزكجة       

كتثبت  توجب االحتياط ُب األنساب اإلسبلميةي  ا نستنت  أف الشريعةي ذفمن ى           
كقد اتفق الفقهاء مع اغبنفية بأنو ال ورث بو ُب النكاح كلو كاف فاسدان، ىذا النسب كت

إال أهنم اختلفوا ُب  ،لفاسد كالصحيح من حيث ثبوت النسبيوجد فرؽ بُت الزكاج ا
فأبو يوسف كأبو أـ من كقت الدخوؿ  ،ىل تكوف من كقت العقد حساب مدة اغبمل،

أما ؿبمد ابن اغبسن فيحتسبها من كقت ن كقت العقد، وبتسباف مدة اغبمل م حنيفة
 .(2)كىو الرأم الراجح كعليو الفتول ،الدخوؿ

كلدت اؼبرأة اؼبدخوؿ هبا ُب الزكاج الفاسد بولد لستة أشهر  إذا ،على ما سبق كبناءن          
جاءت بو كإف ُب تلك الفًتة  العتبار اغبمل حاصبلن  ،وي ثبت نسبي  ،فأكثر من حُت البناء هبا

كلو مضى أكثر من ستة أشهر من كقت  ،ألقل من ستة أشهر ال يثبت نسبو من الزكج
 .(3)العقد

سب من تاريخ التفريق بُت فإهنا ربت ،أما أقصى فًتة اغبمل بالنسبة للزكاج الفاسد         
اعتباران من يـو التفريق ثبت نسبو  ،فإف جاءت الزكجة بولد قبل مضي عشرة أشهر ،الزكجُت
 .(4)من أبويو

                                                 

(
1
 .433.،  صالػمرجع السابق، احمد فراج حسين  (

  (
2
 .;36.، ص، اؼبػرجع السابقأحمد محمود الشافعي(

(
3
  565.ص 4003، 3طناف ػركت ، لبػ، دار اعبامعة للطباعة كالنشر ، بيكاـ األسرة ُب الشريعة اإلسبلمية، أحرمضان علي  السيد الشرنباصي  (

(
4
 . 7;3.ص)د.س.ط(، ، 3، ج،شرح قانوف األسرة اعبزائرم، الوجيز ُب  بلحاج العربي  (
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اعتمد حاؿ مفارقة الرجل اؼبرأة اليت عقد  ه النقطة،ذُب ى(1)اؼبشرع اؼبصرم غَت أف         
أك فرؽ بينهما القاضي بعد الدخوؿ ٍب كلدت بعد اؼبفارقة، فإف كانت  ،عليها عقدان فاسدان 

جعل أقصى مدة  ;4;3لسنة 47كالد ا ألقل من سنة من تاريخ الفرقة استنادان على القانوف
 .(2)جاءت بالولد ألكثر من سنة فبل يثبت نسبو منو إذااغبمل سنة مشسية ثبت نسبو، أما 

كالعقػػد أف العقػػد الفاسػػد   الػػرأم اؼبشػػهور كالػػواقعي ىػػو فػػإف، اذخبلصػػة لكػػل ىػػكك           
كالعقػػػد العقػػػد الفاسػػػد  فػػػإف اؼبنطػػػق يقضػػػي أف يعامػػػل  كعليػػػو ،الصػػػحيح ُب إثبػػػات النسػػػب

قػد مػع إمكانيػة االتصػاؿ كىي من تػاريخ إبػراـ الع الصحيح من حيث احتساب مدة اغبمل،
 ،صػرم اعتمػد مػذىب اغبنفيػةؼبشػرع اؼب، غػَت أف اعلى حد تعبَت اؼبشػرع اعبزائػرم أك الدخوؿ

 .كاؼبغريب اعتمد مذىب اعبمهور

ػاه إثبػػات النسػب حػػاؿ            كلكػن إذا كػػاف ىػذا ىػػو موقػف اؼبشػػرع اعبزائػرم كاؼبقػػارف ذبي
من مسألة ثبػوت النسػب بنكػاح  ترل موقفو الزكاج الذم يكوف العقد فيو فاسدان، فما ىو يا

 الشبهة؟.

 الفرع الثاني

 الشبهةثبوت النسب بنكاح 

هبػدؼ االحػًتاز  ،من الشػريعة اإلسػبلمية وي أصلي  ك ،بهة على ثبلثة أنواعنكاحي الشى              
بشػػػبهة كأنواعػػػو)أكالن(، ٍب  وؿي ، الػػػدخي ينعنصػػػر التفصػػػيل فيػػػو ضػػػمن د كسػػػَت  سػػػب،غبمايػػػة النى 

 كما يلي:التطرؽ إٔب حكم النسب عند الوطء بشبهة)ثانيان(،  

                                                 

(
1
على مقتضى مذىب اغبنفية، باعتبار أقصى مدة  حينًا من الدىرأقصى مدة اغبمل ُب القانوف اؼبصرم، كاليت عملت هبا احملاكم الشرعية قديبان،   (

القانوف أقر ، كما أف ىذا يوم 587سنتُت ،إٔب سنة مشسية أم ، فقد غَتت ىذه اؼبدة من ;4;3 لسنة 47 رقمللحمل سنتُت، كبصدكر اؼبرسـو بقانوف 
دعواىا،   جزاءن إجرائيان للزكجة اليت أتت بولد ألكثر من سنة من كقت الطبلؽ أك الوفاة أك الغيبة أك ثبوت عدـ تبلقيها مع زكجها، كىو عدـ ظباع

  . ;3، الػمرجع السابق، ص.محمد عثمان غانمأنظػػػػػر،  
(
2
 .435ص. ، اؼبػػرجع السابق،محمد فراج حسين  (
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 وُ وأنواعُ ول بشبهة خُ الدُ أوالً :

 .(1):االلتباس كاؼبثللغةً  بهةُ الشُ -1

بهة الشىػ كنكػاحي  (2)الشػ  الثابػت كليػث بثابػت شبوي بأهنا ما يي  ،بهةؼ الشى عرى :تي شرعاً  بهةُ الشُ -2
قبل سػنُت  كثَتان   هي فيو الشخص، كقد كاف وبتمل كجودي  بسبب غلط يقعي  خطأن  و الذم يقعي ىي 

بهة علػػى ثبلثػػة وؿ بشيػػخي كالػػدي   (3)طويلػػة لكنػػو أصػػبح ُب حكػػم األحػػداث القليلػػة الوقػػوع اليػػـو
 بهة فعل. ، أك شي بهة عقدأك شي  ،بهة ملكوف شي ما أف تكي أنواع ألف الشبهة إ

 ها أف يشػتبو الػدليلي ، ك حاصػلي بهة احملػلكػم أك شيػاغبي  شبهة سمى أيضان كتي :(4)ل بهة المُ شُ  -أ
أمثلتهػا:أف  ، كمػنع اؼبػرأة ُب حػُت أنػو غػَت مبػاح لػوفهم منو إباحة كقػا ل فيي على الرجي  الشرعيى 

اعها يكوف مراجعة أف كق انان ظ ،كىي ُب عد ا منو بائنان  اليت طلقها طبلقان  وي يواقع الرجل امرأتى 
 رجعي . قة طبلقان لطؽبا كما ُب اؼب

 لوي  ى اعتقاد أهنا ربلى عل ،ُب البداية صحيحان  امرأة زكاجان  له ج رجي :ىو أف يتزكى قدبهة الع  شُ  -ب
 حػدى  إٔب شػبوي كىػو بػذلك يي  ،مػن الرضػاع مػثبلن  وي بعد الدخوؿ أهنػا أختيػ ٍب يتضحي  ،ؽبا كىو حلى 

 .(5)ك آثاره وي أحكامي  من حيثي  ،بعيد الزكاج الفاسد

 

                                                 

(
1
  .670.ص ،.ىػ3608، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 7، ط3، القاموس احمليط، )ربقيق، ؿبمد نعيم العرقسوسي(، جالفيروز آبادي محمد(

(
2
 .97.ص 4003مكتبة ك مطبعة اإلشعاع، اإلسكندرية،  حواؿ الشخصية اعبديد،ل قانوف األظ، الزكاج العرُب ُب نسمير عبد السميع األود (

  (
3
 ،اؼبػرجع السابػق عبد العزيز سعدحاليان أصبح الزكجي ينظير إٔب زكجتو كيتكلمي معها قبل الزكاج إف ٓب نقيل قبل اػبطبة، كبالتإب ال كجود للخطأ،  ألنو(
 .  436.ص
، أحمد حلمي مصطف بو، شى بهة حكمية ألف سببها حكم الشارع، كتتحقق بقياـ الدليل الناُب غبرمة ُب ذاتو، راجع ُب تفصيل الشي  ( كتسمى أيضان 4)

 .;34، ص.4008 د د ف، ،04، طكقضاءن  أحكاـ النسب فقهان 

(
5
 .436ص. ،اؼبرجع السابق ،عبد العزيز سعدراجع ُب ذلك،   (
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 الفعػػػل لػػػو أم يظػػػن ُب نفسػػػو أف الشػػػخص حػػػل كفيهػػػا يعتقػػػدي  :هُشـــبهة الفعـــل أو االشـــتبا-ج
 .(1)ك مثالو أف يأٌب الزكج زكجتو اليت طلقها ثبلثان  ،اغبراـ حبلؿ عبهلو باألحكاـ الشرعية

 كم النسب عند الوطء بشبهةحُ  ثانياً:

من قانوف األسرة اعبزائرم  60من الطرؽ اليت تضمنتها اؼبادة  النسب ىو كاحده  ثبوتي        
ا جاءت بو مابُت أقل مدة اغبمل ذكقد أقر اؼبشرع مطلقان بثبوت النسب ُب نكاح الشبهة إ

 كأقصاىا.

قد أدعى اؼبستشرؽ الفرنسي ا اإلطار أنو ذنشَت ُب ىمن جهة أخرل         
جد ُب بأف نظاـ الشبهة كي " l’éthique sexuelle en islamُب كتابو" " Bousquet"يكسو ب

 طريق ؿبو كصف اعبريبةعن  ،الفقو اإلسبلمي كباب مفتوح للخركج كاؽبركب من العقاب
 .(2)كإسقاط اغبد الشرعي

عػػن الفكػػر العلمػػي  ا الػػرأم بعيػػده ذأف ىػػ ،ا كقػػد رد عليػػو األسػػتاذ بلحػػاج العػػريبذىػػ         
و كصػف اعبريبػة الذم ينص علػى أف الشػبهة ال سبحيػ ،عن حقيقة التشريع اإلسبلميك الصاـر 

أك اعبهػل الػذم كقػع فيػو الشػخص حسػن  ،أك الغضػب ،اػبطػأ تى ثبيػ إذاكال تسقط اغبػد إال 
يسػػتحق صػػاحبها العقػػاب الشػػرعي بػػدكف  فاعبريبػػةي  .تقػػدير القاضػػي إٔبكاألمػػر موكػػوؿ  ،النيػػة

آراء  الشػريعة اإلسػبلمية فقهػاء كل يكسػاؼبستشرؽ الفرنسي بو  لكذتردد كال ىركب كما فهم 
 االنسػػب كُب اآلخػػر ٓب يثبتػػو  احػػوؿ ثبػػوت النسػػب بالػػدخوؿ بشػػبهة ففػػي بعضػػها أثبتػػو  كثػػَتة

 لك.ذ

                                                 

(
1
 الفنية، اإلسكندرية كتبة كمطبعة األشعاالم ،4003 ، طبعة سنةرُب ُب طل قانوف األحواؿ الشخصية، الزكاج العنسمير عبد السميع األود  (
 .98.ص

(
2
 .  9;3، ص.اؼبرجع السابق، بلحاج العربيأنظر،  ،ا الردذعن ى تفصيلؼبعرفة ال (
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أنػػػو:"اؼبقرر أف الػػػوطء بشػػػبهة  (1)ا السػػػياؽ قضػػػت ؿبكمػػػة الػػػنقض اؼبصػػػريةذكُب ىػػػ          
ثبلثػػػان كىػػػي ُب  نتػػػوي يمبا الفعػػػل يشػػػًتط لتحققػػػو أف يظػػػن الفاعػػػل حػػػل الفعػػػل فػػػإذا كطء رجػػػله 

سقط عنو اغبد إف ظن حلهػا لػو أمػا إذا علػم باغبرمػة كجػب عليػة اغبػد، كُب اغبػالتُت  ،العدة
بالفعػل  ألف ىػذا أمػر متعلػقه  ،بػو اؼبػرأة كإف ادعػاءه الرجػلال يثبت نسب الولد الذم جاءت 

زنػػا ُب حقيقػػة ُب كػػل اغبػػاالت  وي ككونيػػ مطلقػػان ُب أنػػو زنػػا،بهة إذ الفعػػل ُب ذاتػػو ال شيػػ ،وي نفسيػػ
 سب.ألف الزنا ال يثبت بو النى  ،ثبوت النسب تستتبع عدـ

بهة الفعل ُب صبيع األحواؿ كعلى ذلك إف قضاء النقض ال يثبت نسب اؼبوطؤة بشي            
 .(2)"ك أكجب اغبد إذا علم باغبرمة ،لو فأسقط اغبد عن الفاعل أف ظن أف اؼبرأة حله 

 في النسب االشتباهأو بهة الفعل شُ كم حُ  -1

ه الشػػبهة مػػن ذثبػػت باعتبػػار ىػػيي  سػػب الأف النى  معبػػد الرضبػػاف اعبػػز يػػر  فقيػػويػػرل ال           
 فػػت لػػو غػػَتي مػػن زي  أفى  اآلخػػري  ضي ُب حػػُت يػػرل الػػبع ،ألنػػو ال عػػدة مػػن زنػػا ،اؼبػػرأةي  تعتػػدى  كال ،زنػػا

قػػاـ فػػبل يي   ر بػػورى  لػػو أهنػػا ليسػػت زكجتػػو كأنػػو غيػػٍب تبػػُتى  ،ه امرأتػػك فوطأىػػاذكقيػػل لػػو ىػػ ،امرأتػػو
مػػرة إال  ف الرجػػل ُب العصػػور اؼباضػػية ال يعػػرؼ امرأتػػو أكؿى أل ه الشػػبهة،لوجػػود ىػػذعليػػو اغبػػد 

  إذ ،بيحػػان للػػػوطءبإخبػػار النسػػاء لػػػو، فقػػد اعتمػػد دلػػػيبلن شػػرعيان مي 
ي
لػػك ثابػػت لػػػو مػػن حيػػػث اؼب

 .(3)ثبت النسبكبالتإب هبب عليو اؼبهر كعلى اؼبرأة اؼبزفوفة العدة كيي  الظاىر،

 

 
                                                 

(
1
ىو ُب  أف : الزكاج الذم ال وبضره شهود ، كما جرل قضاء النقض اؼبصرم على86، اؼبرجع السابق، ص.محمد عثمان غانملك،  ذأشار إٔب  (

اعن اؼبسيحي الفقو اغبنفي زكاج فاسد يًتتب عليو آثار الزكاج الصحيح كمنها ثبوت النسب بالدخوؿ اغبقيقي،غَت أف زكاج اؼبطعوف عليها  اؼبسلمة بالط
 سب. وت النى كىي ذبهل ذلك زكاج فاسد مؤداه جواز ثبي 

(
2
 . 86رجع السابق، ص.ػ، اؼبمحمد عثمان غانمأنظر ُب ذلك،   (

(
3
 . 300.، ص، الفقو على اؼبذاىب األربعة، اعبزء اػبامس، دار القلم، بَتكت لبنافيعبد الرحمان الجزير   (
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 :قدهة الع  شبُ حكم  2

حيػػث يػػرل كػػل مػػن اؼبالكيػػة كالشػػافعية كاغبنابلػػة كأبػػو يوسػػف كاإلمػػاـ ؿبمػػد بػػن   
بأف كانت مػن ؿبارمػو   عقد رجل على امرأة ال وبل لو نكاحها، إذاأنو  (1)اغبسن من اغبنفية

 ُب ىذا العقد كىو عآب بالتحرٙب ، ٍب كطأىا و مثبلن أك ؿبرمة من نسب أك رضاعكأمو أك أخت
فإنػػػو هبػػػب عليػػػو إقامػػػة اغبػػػد ألف العقػػػد ٓب يصػػػادؼ ؾبلػػػة إذ ال شػػػبهة فيػػػو عنػػػده كيلحػػػق بػػػو 

 الولد.

 كػاف عاؼبػان   أنػو ال هبػب عليػو إقامػة اغبػد سػواءن  إٔبأما اإلماـ أبو حنيفػة فقػد ذىػب           
 صػاحبيو أبػا فكنػرل أ .ثبت نسب الولد منوعليو اؼبهر كيي ، كلكن هبب بو بالتحرٙب أـ جاىبلن 

، بػػوت النسػػببػػالتحرٙب بسػػقوط اغبػػد كثي يوسػػف كؿبمػػد بػػن اغبسػػن اتفقػػا معػػو ُب عػػدـ العلػػم 
 .(2)فهما يوجباف فيو اغبد ك يوافقانو ُب ثبوت النسب ،معو ُب حالة العلم اكاختلفى 

  شبهة المل حكم -3

ػػػُب ىػػػذه الشػػػبهة أنػػػو يسػػػقط فيػػػو اغبػػػدكػػػم اؼبػػػدخوؿ هبػػػا كحي             الزنػػػا و كصػػػف ، كيبحي
ؿ اإلمػػاـ أبػػو زىػػرة : أف الزنػػا ال يثبػػت سػػب، كُب ىػػذا اؼبوضػػوع يقػػو كالنى  ثبػػت اؼبهػػر كالعػػدةي فيي 

الولػػػد للفػػراش كالعػػػاىر اعباىليػػة  ىػػػب أمػػري ، ذال دعػػوة ُب اإلسػػبلـ": لقػػوؿ الرسػػػوؿ  نسػػبو
 ثبت النعمة، بل يستحق صاحبها النقمة،ال تي  كاعبريبةي  بوت النسب نعمةه كألف ثي  ، (3)"اغبجر
فإذا كاف شبػة شػبهة  للحد، ةن الذم ال يثبت نسبان ىو الفعل اػبإب من أم شبهة مسقطى كالزنا 

                                                 

(
1

 كامل محمد محمد عويضة، ـبتصر القدكرم ُب الفقو اغبنفي، ربقيق كتعليق الشيخ الشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر( 
، ؾبموعة محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ؛ 367، كتاب النكاح، ص.9;;3بَتكت لبناف،  دار الكتب العلمية، ،منشورات ؿبمد علي بيوض

 .7، كتاب العلم الظاىر ُب نفع النسب الطاىر، ص.3رسائل بن عابدين، ج

(
2
 . 305.، ص،  اؼبػرجع السابقيعبد الرحمان الجزير  لك تفصيل كثَت ؿ:ذراجع ُب   (

(
3
اب ركاه أبو داكد ُب سننو، تصنيف أيب داكد سليماف ابن األشعث السجستا٘ب، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع،  الرياض، باب الولد للفراش كت (

من أحاديث سيد األخبار، شرح منتقى  كطار، نيل االالشيخ اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛  9;5ص.، 4496الطبلؽ، حديث رقم
 .495.ص)د س ط(، ، ، دار القلم بَتكت لبناف08ج، 05األخبار، ؾبلد 
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 ،ت علػى الػراجح ُب اغبالػة الثانيػةفػإف النسػب يثبػ ،سبحو كصف اعبريبة أك تسقط اغبػد فقػط
 .(1)كباإلصباع ُب اغبالة األكٔب

ا مبهة، اليت نص عليهالشي  كنكاحي  ،كعليو فبعد أف ًب التعرض إٔب الزكاج الصحيح           
باعتبارنبا  التعرض كذلك للبينة كاإلقرارفمن الواجب  ،اؼبشرع اعبزائرم ُب إثبات النسب
 .ا ضمن اؼبطلب اؼبوإبذكسيلتُت إلثبات النسب، كل ى

 المطلب الثالث

  زائريـالج شريعـتوسائل إثبات النسب في ال

ٍب الفقػو اإلسػبلمي  ،اإلسػبلمية نصت عليهػا الشػريعةي  ،ثبت هبايي  للنسب كسائله              
ترل كسائل إثبات النسب؟، كمػا موقػف القػانوف  فالقانوف كالقضاء اعبزائرم، ففيما تتمثل يا

 إثباتكسائل  اؼبطلب، حيث سنتناكؿُب ىذا لو سنتعرض كالقضاء اعبزائرم منها؟، ىذا ما 
األكؿ( ٍب عػػن طريػػق البينػػة  فػػرعن )الالنسػػب عػػن طريػػق إقػػرار كػػل مػػن الػػزكج أك الزكجػػة ضػػم

 الثا٘ب( . فرعذلك ضمن )الاحد كسائل اإلثبات ك  اباعتبارى

 األول الفرع

  الجزائري تشريعفي الإثبات النسب باإلقرار 

" يثبػػػػت النسػػػػب بػػػػالزكاج الصػػػػحيح أك علػػػػى أنػػػػو : قػػػػا أ جمػػػػن  60اؼبػػػػادة  تنصػػػػ            
ُب قانوف  ، كمدل تأثَته على النسب؟إٔب مناقشة اإلقرارفبا يدفعنا  ،باإلقرار أك بالبينة ... "

 التالية:عناصر األسرة ضمن ال

 

                                                 

(
1
 . 5:9.ص األحواؿ الشخصية، دار الفكر العريب، )د.س.ط(، محمد أبو زىرة،  (
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 وواعــرار وأنــريف اإلقـتع :أوالً 

  الدخوؿ ُب ماىية اإلقرار، الواجب التعرض إٔب تعريفو، ٍب إٔب أنواعو قبل               

 موقف الفقو كالقضاء منو، باعتباره كسيلة من الوسائل اؼبعتمدة ُب إثبات النسب. ك إٔب

 اإلقرار : تعريفُ 1

 .(1)اعبحود هي كضدي  ،ىو االعًتاؼ كاإلذعاف :لغةاإلقرار في ال -أ

 .بو بالشيء أم أقرى  فاعًتؼى  ،العًتاؼيعٍت ا اإلقراري  :في االصطالح(2)اإلقرار -ب

كىػو أف يعػًتؼ شػخص بنسػب شػخص مػا  ،(3)ىنػا االعػًتاؼ بالنسػب  ادي ك اؼبػر         
النسػب بػاإلقرار  ثبػوتى اعبزائػرم من قانوف األسػرة  67 ك 66كقد تضمنت اؼبادتاف ، (4)إليو

النسػػب بػػاإلقرار بػػالبنوة أك األبػػوة أك األمومػػة جملهػػوؿ  "يثبػػت:بقوؽبػػا 66اؼبػػادةفقػػد نصػػت 
:"اإلقرار منػو 67كنصػت اؼبػادة  ،"النسب كلو ُب مرض اؼبوت مىت صدقو العقل أك العادة

 ".بالنسب ُب غَت البنوة كاألبوة ك األمومة ال يسرم على غَت اؼبقر إال بتصديقو

 نوعُت من اإلقرار :  ستخلص أنو يوجدخبلؿ ربليل ىذين النصُت يكمن          
                                                 

(
1
 .987.ـ،  ص :;;3سنة  ، إعادة الطبعـ 9:;3، ؿبيط احمليط، المعلم بطرس البستاني (

(
2
 إنسافه بأفى ىذا الولدي كييقصيدي بو ىنا، اإلقراري بأصل النىسب،  كىو اإلقرار باألبوىة أك البينوىة، كىو ما ال يكوف فيو ربميلي النىسب على الغَت فإذا أقرى  (

 :ةركط التاليابنيوي، ثبيت نسبيوي منو كيكوفي لوي كل اغبقوؽ اليت ذببي لآلباء على األبناء، كلن يكوف ذلك إال إذا ربققت الش
 أف يكيوف الولد اؼبقر لو بالنسب ؾبهوؿ النسب.-3
 أف يكيوف الولد اؼبقر لو بالنسب فبن يولد مثلو ؼبثل اؼبقر. -4
 أف يكيوف الولد اؼبقر لو بالنسب حيان كقت صدكر اإلقرار.-5
 أف يكيوف الولد اؼبقر لو بالنسب مصدقان للمقر ُب دعواه. -6
 سبب البنوة ىو الزنا أك التبٍت.أف ال يعًتؼ اؼبقر بأف -7

،  أحكاـ االشتباه ُب النسب ُب لفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة(، كلية علي عبد الرحيم عامر كمال الدينراجع ُب تفصيل ىذه الشركط،  
 .94ك93،  ص.4009اغبقوؽ، جامعة أسيوط، مصر، 

(
3
 . 377.، صاؼبػرجع السابق، أحمد احمد (

(
4
 .405.صد.س .ف(، )د .د .ف(،  )،حكاـ الشرعية ُب األحواؿ الشخصية، دراسة شرعية قانونية مقارنةاأل، لقادر داوديا عبد  (
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  بالبنوة أك األبوة أك األمومة . اإلقراري 

  ُب غَت البنوة كاألبوة كاألمومة . اإلقراري 

 نتناكؿ شرحهما على النحو اآلٌب :كس    

 لئلقرار أنواعه، سيتم التطرؽ ؽبا تباعان كما يلي::أنواع اإلقرار :2

  :(1)ة: اإلقرار بالبنوة أو األموم أ

وؿ كػػأف يقيػػ  كىػػو مػػا يعػػرؼ عنػػد الفقهػػاء بػػاإلقرار بنسػػب ؿبمػػوؿ علػػى اؼبقػػر نفسػػو             
 ،كط أساسػيةشػر  كالفقو أربعي كقد اشًتط اؼبشرع اعبزائرم  ،ميىذه أي  أك ،أيب ك ىذاأ ابٍتىذا 
 .(2)من قانوف األسرة 67ك 66 كفق ما نصت عليو اؼبادتُتكىذا 

ـــ     ػػػ  :لاألو   رطُ الش  ػػػ وف الولػػػدي أف يكي ال يعػػػرؼ لػػػو أب فػػػإف كػػػاف معلػػػـو أم  ،النسػػػب وؿي ؾبهي
ألف النسػػب إذا تأكػػد ثبػػوت مػػن شػػخص ال يقبػػل  ،أب معػػُت ٓب يصػػح اإلقػػرار إٔبالنسػػب 
 اإلبطاؿ .

، فػػػبل هبػػػوز إدعػػػاؤه أك اإلقػػػرار ببنوتػػػو ابػػػن اؼببلعػػػن ُب حكػػػم معلػػػـو النسػػػب كيعتػػػرب          
 الحتماؿ أف يرجع ا
ي
 من ٍب يثبت نسب الولد منو.بلعن كيكذب نفسو بعد نفي الولد، ؼب

 مثػاؿ)  ادةػل فبػن يػوؿ لػو عػجي رى وف الػدبعٌت أف يك، كالعادة العقلي  قوي أف يصدى  ي:انالث   رطُ الش     
 ف سنة( 40كعمر اإلبنسنة  70إذا كاف عمر الرجل

ي
ىػذا الولػد  ف يولد مثلي أ عقبلن  مكنمن اؼب

                                                 

(
1
إقرار دبا يلـز بو كليس فيو ضبل النسب على الغَت  ك اإلقرار بالبنوة كاإلقرار باألبوة، فإقرار إنساف بأف ىذا ابنو اعًتاؼه ضمٍت باف ىذا أبوه،ألنو  (

ره جبميع اعتبار كيعترب معو من الشركط ما دكنا من الشركط السابقة ُب اإلقرار بالبنوة، كعمومان ال خبلؼ بُت الفقهاء ُب استلحاؽ الرجل لولده، ك إقرا
، كسائل إثبات النسب بُت زيمةـأسماء مندوه عبد العزيز أبو خأنظر،  الشوط اليت نص عليها الفقهاء، مع اعتبار أف ىذه الشركط جائزة للمرأة. 
 . :35، ص.4030 ،3طالقدٙب كاؼبعاصر، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، 

(
2
   4000 – ;;;3ة، اعبزائر ، منشورات تال، بلؿ مبادئ كأحكاـ الفقو اإلسبلمي، مباحث ُب قانوف األسرة اعبزائرم من خعبد الفتاح تقية  (
 .;:4.ص
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أك اقػل  أكثػرأك  ،ك عمػر اؼبقػر لػو نفػس ذلػك سػنة مػثبلن  70كاف عمر اؼبقػرأما إذا  ، ؼبثل اؼبقر
اؼبثاؿ األكؿ يصدؽي العقلي  فحسبي  فبل يثبت النسب ،اإلقرار ظاىران  كاف كذبي   ،بقدر يسَت

كالعػػػادةي أف ابػػػن العشػػػرين يكػػػوف أبػػػوه للخمسػػػُت كحسػػػب اؼبثػػػاؿ الثػػػا٘ب أف أب اػبمسػػػُت ال 
 ه طبسُت سنة.ري مي يبكن عقبلن كال عادةن أف يكوف ابنو عي 

كقػػد أكػػدت حكمػػة الػػنقض اؼبصػػرية ىػػذا الشػػرط لصػػحة اإلقػػرار إذ قضػػت ُب أحػػد         
قرارا ػػػا بأنػػػو:" يشػػػًتط لصػػػحة اإلقػػػرار بػػػالبنوة أك األبػػػوة أف يكػػػوف الولػػػد ؾبهػػػوؿ النسػػػب كأف 

 .)1(يكوف فبكن كالدتو ؼبثل اؼبقر......."

  :ثالثالالشرط  
ي
أف يكػوف  حي ف الزنػا ال يصػلي ، ألزناالمن  وي ابني  وقر أثناء إقراره أنأف ال يصرح اؼب

ػػ وي للنسػػب كونيػػلثبػػوت  سػػببان  ":لقولػػو تعػػأبكذلػػك   ،(2)ةه نعمى             

       " (3). 

العبلقة اليت كانت تربط بُت الطرفُت عبلقة غَت  احملكمة العليا:"أف كهبذا جاء قراري             
االسػتئناؼ بإعطػائهم  ةضػاقي  ، فػإفى اجنسػين  وي عاشػر صػاحبى شرعية إذ كبلنبػا اعػًتؼ بأنػو كػاف يي 

ك إغبػػػاؽ الولػػػد بأبيػػػو كتقريػػػر حقػػػوؽ  ،كتصػػػحيحو ،للمسػػػتأنف علػػػى اعًتافػػػو بػػػالزكاج إشػػػهادان 
 .(4)رقوا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية"ة خى اؼبستأنف

 

                                                 

(
1

 .84اؼبرجع السابق، ص. ،طفياني مخطاريةر،  ظأن(  

(
2
 .8;5.، ص، اؼبػرجع السابقمحمد أبو زىرةراجع،   (

(
3
 .5:سورة النحل، اآلية   (

(
4
 . ;9.، ص06،  عدد ;:;3،  اجمللة القضائية،  56359، ملف رقم 6:;30/3/:0ا،  غرفة األحواؿ شخصية،  احملكمة العلي  (
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 أف يي  :(1)الشـــــرط الرابـــــع   
ي
أم بالغػػػػػان عػػػػػاقبلن عنػػػػػد  ،إقػػػػػراره إف كػػػػػاف فبيػػػػػزان علػػػػػى قػػػػػر صػػػػػادؽ اؼب

  قاصرةه  حجةه  ألف اإلقرارى  ،(2)اعبمهور
ي
فػإف   ة أك تصديقغَته إال ببينى  إٔب قر فبل تتعداهي على اؼب

 أىػبلن  و لػيسألنػ ،تصػديق إٔبو باإلقرار من غػَت حاجػة ت نسبي غَت فبيز ثبي  كاف اؼبقر لو طفبلن 
 كأنكر ف كربي أما إ .يتوقف على التصديقأف لو  قر مصلحةه بو من اؼبس، كُب ثبوت نللتصديق

 .(3)ك االبنأاإلبطاؿ من األب  لي ت ال يقبى ألف النسب مىت ثبي  ،ىذا النسب ال يسمع منو

أخذ  حُت اؼبشرع اعبزائرم موقفي  وواب ىي األقرب للصى  وقفبالذكر، أف اؼب اعبديري ك           
 تص اشًتاطبعدـ 

ي
 (4)قهػاء اؼبالكيػةفي  و رأمى كىي  أـ كبَتان  صغَتان  كافى   واءن سى  ،سبقر لو بالنى ديق اؼب

قامػػػت العبلقػػػة النسػػػبية بػػػُت الشخصػػػُت  ،للػػػزكاج مػػػىت تػػػوفرت الشػػػركط األساسػػػيةف كعمومػػػان 
 .كنفقة كغَتىا ،من توارث ،لقانونيةبت عليها اآلثار اكترتى 

 ةاألبوة أو األمومنوة أو اإلقرار في غير البُ :ب

، يعػٍت إدعػاؤه بالقرابػة وؿ علػى الغػَتر نسػب احملميػالفقهػاء بػإقرا دكىو ما يعرؼ عنػ           
 مشػػًتؾ دكف أف يكػػوف أحػػدنبا فرعػػان  اغبواشػػي الػػذين هبمعهػػم أصػػله  غػػَت اؼبباشػػرة كىػػي قرابػػةي 

 . ة أك العمومة أك األجداد كاغبفدةكدعول األخو   ،لآلخر كيسمى بفرع النسب

بػػػأف فبلنػػػان أخػػػوه كانػػػت تلػػػك دعػػػول بالنسػػػب علػػػى أبيػػػو ألف  فػػػإذا ادعػػػى شػػػخصه          
ػػػ كإذا ادعػػػى بػػػأف فػػػبلفه  ،معناىػػػا ىػػػذا ابػػػن أيب ألف  ،دعػػػول بالنسػػػب علػػػى جػػػده تو كانػػػعمي

 . (5)دكاليك معناىا ىذا أبن جدم ك ىكذا

                                                 

، هناية احملتاج إٔب شرح اؼبنهاج،  مطبعة مصطفى شمس الدين بن شهاب الدين الرمليقهاء الشافعية ، راجع، (  نص على ىذا الشرط أغلب في  1)
 .309، ص.7البايب كأكالده، مصر، اعبزء

(
2

 .3;8ص.  ،;:;3دار الفكر،  دمشق،  سوريا،  ، 05، ط09الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج  ،وىبة الزحيلي ( 

(
3
 .  ;:4.، صاؼبػرجع السابق ،عبد الفتاح تقية  (

(
4

 .340، ص.;:;3، 04، بداية اجملتهد كهناية اؼبقتصد، دار شريفة اعبزائر، جابن رشد ( 
(
5
 . 687، ص.4006،  3، الدعوة باجملهوؿ كأحكامو، دار اعبامعة اعبديدة للنشر،  طشعبان الكومي أحمد فايد  (
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 07/04مػػن قػػانوف األسػػرة اعبزائػػرم دبوجػػب األمػػر  67صػػت عليػػو اؼبػػادة نكىػػذا مػػا           
بقُت ُب حالػة ىذا النوع من اإلقػرار يصػح بالشػرطُت السػا، غَت أف 4007فرباير  49اؼبؤرخ ُب 

كىو أف  ثالثان  ؽبما اؼبشرع اعبزائرم شرطان  كأضاؼ ةي كالعادى  ك أف يصدقو العقلي  ،جهالة النسب
يقصػػد هبػػا التصػػديق مػػن اؼبقػػر  نػػافاؼبوافقػػة ى، اإلقػػرارؿ عليػػو بالنسػػب علػػى ىػػذا يوافػػق احملمػػو 

 . ف كاف ميتان إاثنُت من الورثة ب ، كالبينةي ف كاف حيان عليو إ

ألف ىذا األخَت يقتضي  ،ا ال يثبت النسب هبذا اإلقرارمنهمى  ٓب يتحقق كاحده  فإف          
فبل يثبت ُب حق  ،كبالتإب يقصر على نفسو دكف غَته ،أف يلحق النسب على غَت اؼبقر

عامل اؼبقر دبقتضى لكن يي  .على صحة اإلقرار ةي أك قامت البينى  ،ذلك الغَت وي غَته إال إذا صدقى 
طالب باغبقوؽ اؼبالية ُب حق غَته فيي  إقراره ُب حق نفسو حبيث ال يكوف ؽبذه اؼبعاملة أثره 

 .(1)دبقتضى إقراره

:"أنو مىت ثبت النسب باإلقرار (2)غَت أف اؼبقرر ُب قضاء ؿبكمة النقض اؼبصرية          
كىو بعد اإلقرار بو ال وبتمل النفي كال  ببنوة الصغَت حقيقيةن  االعًتاؼفإنو ينطوم على 

ألف النفي إنكار بعد  ،ينفك حباؿ كإذا كاف ال هبوز للمقر نفسو أف ينفى النسب بعد إقراره
نو ال هبوز من باب أكٔب للورثة أف ينفوا ىذا النسب الذم أقر بو حيث أمع ساإلقرار فبل يي 

ـه   إٔبكال يلتفت  ،للمقر دكف غَت فبل يتوقف نفاذه على تصديق الورثة األب إذ ىو التزا
من  أدرلاؼبقر كفيو ربميل النسب على نفسو كىو  باعًتاؼ تى ألف النسب قد ثبي  ،إنكارىم

 غَته ؼبا أقر بو فيصح قولو على قوؿ غَت" .

                                                 

 (
1
 . 3;4، اؼبػرجع السابق، ص.عبـد الفتـاح تقيـة(

(
2
، أحكاـ األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف معلقان عليها بأحكاـ احملكمة احمد إبراىيم ب  و واصل عالء الدين احمد إبراىيم (

من ؾبموعة  309أب300اؼبشرع اؼبصرم، موضوع اإلقرار بالنسب من اؼبادةىذا كقد تناكؿ . 7:5، ص.4005، 7الدستورية العليا كؿبكمة النقض، ط
 .:5;3األحواؿ الشخصية لؤلقباط األرثودكس الصادر عاـ 
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 تعريفو إٔبأشار فقد  ،ربديدان  اؼبشرع اؼبغريب، كُب مسألة اإلقرار بالنسب أما    
عن تصرؼ قانو٘ب  لولد معُت ىو إقرار، كاإلقرار عبارةه  أبه  أنو:"اعًتاؼي شخص بأنوي ب

، ىبضع ؼبا زبضع لو التصرفات االنفرادية من أحكاـ، كلكي يرتب اإلقرار (1)انفرادم
 ألسرةا دكنةاؼبمن  380اؼبادة  كىو ما يتضح جليان من خبلؿ نصبالنسب آثاره القانونية"، 

اإلقػرار بالػبنوة كلػو ُب مرض اؼبوت جملهػوؿ " اليت عرفت اإلقرار بالنسب بقوؽبا:اؼبغربية 
 يػة: لنسب من اؼبقػر كفػق الشركط اآلتالنسب يثػبػت بو ا

 .ذكران  : أف يكوف اؼبقري * أكالن 

 .عاقبلن  : أف يكوف اؼبقري * ثانيان 

 ا: أف يكوف الولد اؼبقر بو ؾبهوؿ النسب.* ثالث

 ."عقل أك عادة (2) يكذب اؼبستلحق: أف ال* رابعان 

 (3)يةػاغبنففعند  ،موقف اؼبشرع اعبزائرم ُب ىذه اؼبسألة مع الفقو اإلسبلمي كيتفقي           
عامل اؼبقر يي ك ٓب تتم بينو على صحة اإلقرار من الورثة أ اثنافأك يصدقو  َتي الغى  ف ٓب يصدقوي إ

ككاف اؼبقر ىو  فقَتان  فتجب عليو نفقة اؼبقر لو أف كاف عاجزان  ،دبقتضى إقراره ُب حق نفسو
اغبنفية  ُب حصتو اليت يرثها من تركو أبيو، ك ىكذا ذكر كيشارؾ اؼبقر لو اؼبقر  موسران 

باؼبشاركة ُب النصف فمن أقر بأخوة آخر ك أنكر أخوه الثا٘ب ىذا األخَت يأخذ نصف 

                                                 

(
1
 .637إٔب   607نظم اؼبشرع اؼبغريب أحكاـ اإلقرار ُب قانوف االلتزامات كالعقود، ضمن كسائل اإلثبات، كباػبصوص ُب الفصوؿ من . (

(
2
 .367ىو لفظ مرادؼ لئلقرار بالنسب عند اؼبشرع اؼبغريب،  كىو ما أشارت إليو مدكنة األسرة اؼبغربية،  من خبلؿ اؼبادة. اإلستلحاؽ (

(
3

 03ط 08ػاُب، ربقيق الدكتور عبد اهلل ابن عبد احملسن الًتكي، ىجر للطبػاعة كالنشػر كالتػػوزيع، جػػ، الكأحمد ابن محمد ابن قدام  المقدسي(  
 .;;4أب 5;4ص.  9;;3
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 وي يأخذ اؼبنكر نصفى ، عندىم (1)يةػاؼبالك ، غَت أفالًتكة كالنصف الثا٘ب يتقاظبو اؼبقر كاؼبقر لو
 اؼبقر لو ما نقص من نصيب اؼبنكر على فرض أف الًتكة توزع على ثبلثة. أخذكي كامبلن 

فيأخذ اؼبقر لو  مثبلن  ران دينا 34فرض أف تكوف الًتكة  على:مثاؿ توضيحي            
إلنساف  كإذا صح اإلقرار بالنسب ،نانَت كيكوف للمنكر ستة دنانَتدينارين كاؼبقر أربع د

 .كرث منو اؼبقر لو كباقي كرثتو ،كأف ٓب يصدقو الغَت كمات اؼبقر َتاث ػػشارؾ الورثة ُب اؼب

" مػػن اؼبقػػرر :(2)كُب ؾبػػاؿ إثبػػات النسػػب بواسػػطة اإلقػػرار جػػاء عػػن احملكمػػة العليػػا           
أف يثبت النسب باإلقرار لقوؿ خليل ُب باب بياف أحكػاـ اإلقػرار كلػزـك اإلقػرار غبمػل  شرعان 

ُب بطػػن امػػرأة ..." كمػػا أف إثبػػات النسػػب يقػػع فيػػو التسػػامح مػػا أمكػػن ألنػػو مػػن حقػػوؽ اهلل 
لقاعدة إحياء الولد كمػىت تبػُت مػن قضػية  الفاسدة طبقان  األنكحةفيثبت حىت مع الشك كُب 

 9;;08/06/3ضػػده أقػػر حبمػػل الطاعنػػة بشػػهادة صباعػػة أمػػاـ اؼبوثػػق بتػػاريخ  ؼبطعػػوفا أنػػا اغبػػاؿ
بػػل ىػػي توثيػػق لشػػهادة صباعيػػة عػػن إقػػرار اؼبطعػػوف ضػػده  لحان فػػإف ىػػذه الشػػهادة ال تعتػػرب صيػػ

من القانوف اؼبد٘ب ال تنطبق على قضية اغباؿ الػيت  683ك563كما أف اؼبادتُت ،ةنحبمل الطاع
 .(3)وبكمها قانوف األسرةة اليت غبالى ىي من قضايا ا

انوف األسػػرة مػػن قػػ 63كمػػا أنػػو ال يبكػػن اعبمػػع بػػُت اإلقػػرار باغبمػػل كبالػػدفع اؼبػػادة           
للمقر أف  ، كال وبقي حالة ثبوتو يغٍت عن أم دليل آخر ، ألف اإلقرار ُباليت ربدد مدة اغبمل

بطريػػق االعػػًتاؼ للولػػد بالتػػإب فثبػػوت النسػػب  أم دفػػع إلبطػػاؿ مفعػػوؿ ىػػذا القػػرار،يثػػَت 
 ،أك فاسد ،كاج صحيحأف يكوف ناذبان عن ز  ، هبباجملهوؿ النسب ببنوتو أك أبوتو أك أمومتو

                                                 

(
1

، دار الفكر للطباعة 8;;3، 4، ط، طبعة خاصة باعبزائر  9ج  ،7:;3   ،3ط ،إلسبلمي كأدلتو ،األحواؿ الشخصية، الفقو اوىبة الزحيلي ( 
 .5;8.ص كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، 

(
2
 .99.، ص4003، عدد خاص ،القضائية، اجمللة 404650، رقم اؼبلف :;;37/34/3ية ، غرفة األحواؿ الشخصاحملكمة العليا  (

 (
3
 . 438.ص  ،رجع السابقاؼب  ،عبد العزيز سعد (
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، كال تسػػجيلو ُب سػػجبلت ال هبػػوز إسػػناد نسػػبو ألم رجػػل آخػػر عػػدا ىػػذا، شػػبهة أك نكػػاحي 
 .(1)اغبالة اؼبدنية على لقب كاسم شخص ما إمبا يلحق بأمو ك لقبها

                                                 

(
1

التعليق عل  حكم قضائي  ابتدائي خاص باإلقرار في قضايا النسب الشرعي صادر عن محكمة العلمة، قسم شؤون األسرة، بتاريخ ( 
 .111343/12، فهرس رقم 13131/11، رقم الجدول25/11/2112

 : التحليلية للحكم النهائيالمرحلة 
 أطراف النزاع : )ب م(و )م أ(

 .  47/05/4030اؼبدعي تزكج باؼبدعى عليها زكاجا عرفيا كٖب تثبيت ىذا الزكاج دبوجب اغبكم اؼبؤرخ ُب  :الوقائع القانونية للحكم
)س( كًب تسجيلو باغبالة اؼبدنية لبلدية سطيف بتاريخ  أثناء رفع الدعول كانت اؼبدعى عليها حامل ُب شهرىا الثامن، ٍب كضعت ضبلها بالبنت     
 كٓب تسجل البنت بلقب أبيها بل بلقب أمها ألهنا مولودة قبل صدكر حكم القاضي بإثبات الزكاج بُت األبوين .  36/03/4030

 على لق أبيها .التمس ُب طلباتو اؼبدعى بإثبات نسب البنت )س( اؼبسجلة باغبالة اؼبدنية كتصحيح عقد ميبلدىا لتصبح 
 أثبتت اؼبدعى عليها إهنا ؼبا كضعت ضبلها كاف عقد الزكاج ٓب ينجز بعد لذا سجلت البنت بلقب األـ لعدـ توفر الدفًت العائلي .

على شهادة  : ًب تصحيح عقد اؼبيبلد ك التمس القضاء دبا جاء ُب العريضة االفتتاحية كاألمر بإجراء تصحيح اللقب اإلجراءات القانونية والقضائية
 للفصل فيها طبقا للقانوف . 47/03/4033ميبلد البنت أمرت احملكمة كضع القضية للنظر عبلسة 

 كتصحيح عقد ميبلدىا  36/03/4030اؼبدعي التمس القضاء بإثبات نسب ابنتو اؼبسجلة باغبالة اؼبدنية لبلدية سطيف بتاريخ  :  الطلبات و الدفوع
 جاء ُب العريضة االفتتاحية كاألمر بالتصحيح اؼبطلوب بشهادة اؼبيبلد . اؼبدعي عليها تلتمس القضاء دبا

 من الناحية الشكلية ىل الدعول جاءت كفقا للشركط كاإلجراءات الشكلية اؼبنصوص عنها قانونا ؟ .:  المشكل القانوني
 ي ؟. من الناحية اؼبوضوعية حوؿ ماذا يدكر موضوع الطلب القضائي ؟ كىل عقد الزكاج صحيح كشرع

لوالدىا )ب ـ( اؼبولود بفرجيوة ُب  36/03/4030حكم القاضي قبوؿ الدعول شكبل، كُب اؼبوضوع إغباؽ نسب البنت )س( اؼبولودة بسطيف بتاريخ 
كأمر ضابط اغبالة اؼبدنية لبلدية سطيف بتسجيلها بسجبلت اغبالة اؼبدنية على لقب أبيها ك تسجيلها بالدفًت العائلي اػباص بو ، 87;04/06/3

 كربميل اؼبدعى اؼبصاريف القضائية .، 3:;3كبوالد ا اؼبسماة ) ـ أ( اؼبولودة جبميلة ُب 
البينة أك بنكاح الشبهة أك بكل نكاح ًب فسخو بعد الدخوؿ ك ىذا اغبكم ينصب على عقد النىسب يثبت بالزكاج الصحيح أك باإلقرار أك ب:ؼبناقشػػة ا

ت ىو زكاج صحيح كشرعي كمسجل كفقا للقانوف دبوجب عقد زكاج مسجل لدل اغبالة اؼبدنية، كاألب يريد إغباؽ نسب ابنتو بو كىذا النوع من اإلثبا
 نا؟ كأيضا ما نوعو كىل كفق القاضي ُب تطبيق القانوف ؟ .اإلقرار، فهل جاء كفقا للشركط اؼبنصوص عليها قانو 

 : الحكم جاء موافق لجميع الشروط المنصوص عنها في اإلقرار، وىي
 أف يكوف الزكاج صحيحان، كُب قضية اغباؿ كاف الزكاج صحيحان كشرعيان كمسجل كفقان للقانوف.  -
و للبنت اليت ليس ؽبا نسب معلـو عند األىل ك األقارب أم األب الوحيد أف يثبت ؾبهوؿ النسب، كىنا البنت )س( كاألب)ب ـ( افر بأبوت -

 ؽبذه البنت .

كاألب حسب التحقيق غَت  4030ك البنت من مواليد  87;3أف يصدقو العقل، أم السن تسمح باف تكوف بنتا ؽبذا األب كىو من مواليد  -
 مصاب العقم .

كأقببا البنت كصرح اؼبدعى أنو يقر بأبوتو للبنت  4008ـ القاضي أكدا أهنما تزكجا ُب اإلدالء بعبارة تدؿ على لن ىاب ؽبا، كالطرفُت أما -
 كيريد إغباؽ نسبها إليو 

 نوع اإلقرار ىنا اإلقرار باألبوة، ألف اؼبقر ىو األب )ب ـ(ك اؼبقر لو البنت )س( كاليت صارت بعد اإلقرار )ر ب( .    
إٔب  35فصلت فيها احملكمة بقبوؿ الدعول، فاف القاضي قد كقف ُب تطبيق القانوف عمبلن باؼبواد من  من خبلؿ دراستنا ؽبذا النموذج الذم       

 ، من قانوف األسرة، كىو مؤسس قانونان. 64،67، 63، 60من قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية، كاؼبواد  49
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، كىي اكل النسب ال تسمع ُب كل األحواؿدع ارالنسب الثابتة من اإلقر  دعاوىاً :نيثا
قسمُت: دعاكل ليس فيها ربميل النسب  إٔبسب كىي تنقسم زبتلف باختبلؼ نوع النى 

كسَتد توضيح ىاتُت الدعويُت كما   الغَت ىدعاكل فيها ربميل النسب علك  ،على الغَت
 يلي:

  ر عل  الغيدعاوي النسب التي ليس فيها تحميل -1

، دعػول ؾبػردة مػن غػَت مصػاحبة أم وي ابنيػنػو أأف يدعى شخص على آخػر  اكمثاؽب           
ىػػػذا ُب حػػػاؿ  األخػػػرل بعػػػت طػػػرؽ اإلثبػػػاتثبػػػوت النسػػػب كإف أنكػػػر اتي بحػػػق أخػػػر فػػػإف أقػػػر 

كحػػػق   ،قاغبػػػفػػػبل بػػػد أف تكػػػوف الػػػدعول ُب ضػػػمن  ف كػػػاف اؼبػػػدعى عليػػػو ميتػػػان أمػػػا إ ،اغبيػػػاة
سمع الدعول على الغائب كال تي  ،ذلك بأهنا دعول على اؼبيت كىو غائب طاكاشًت  ،اؼبَتاث

 .(1)إال ُب ضمن حق للحاضر

  الغير  دعاوى فيها تحميل النسب عل-2

فتو الػيت يسػتند كمثلها أف يرفع اؼبدعى دعول يطلب اؼبَتاث فينكػر اؼبػدعى عليػو صػ         
ؼبتػوَب الػذم يريػػد و مػن اثبػت نسػػبي يي  حػىتك  ،، فعلػى اؼبػدعى أف يثبػػت دعػواهعليهػا ُب اؼبػَتاث
ىػػػذا كػػػوف اؼبقصػػػود األصػػػلي مػػػن الػػػدعول ىػػػو اغبػػػق اؼبًتتػػػب علػػػى ثبػػػوت حصػػػتو مػػػن تركتػػػو 

كسػػيلة إلثبػػػات اغبػػػق  ، بػػل يبقػػػى ؾبػػػرداؼبيػػػت لػػيس ىػػػو اؽبػػػدؼ إٔبالنسػػب إذ أف االنتسػػػاب 
ػػػ ،اؼبتنػػػازع فيػػػو ُب  حػػػقه و كػػػل مػػػن لػػػو أك عليػػػو كإمبػػػا ىػػػ ،ل عليػػػو النسػػػبكاػبصػػػم لػػػيس مػػػن ضبي

فبوفػػػاة مػػػػن يػػػػدعي  كقػػػػد يكػػػوف الػػػػدائن ،أك اؼبوصػػػى لػػػػو كالورثػػػة أك قػػػػد يكػػػوف الوصػػػػيالًتكة
 .(2)سمع الدعول إال إذا كانت ضمن حق آخر على شخص حاضرال تي  إليواالنتساب 

 
                                                 

(
1
 .;;5.ص  ،اؼبػرجع السابق، محمد أبو زىرة  (

(
2
 .99.، ص4003، ، عدد خاص، اجمللة القضائية404650، رقم اؼبلف  :;;37/34/3ة غرفة األحواؿ الشخصي ،احملكمة العليا  (
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  ابت باإلقرار عن التبني واللقيط تمييز النسب الث ثالثاً:

ػػػ تمػػػلقػػػد حرى             بػػػاب ق يغليػػػٓب  وي ، لكنىػػػالتبػػػٍت ؼبػػػا فيػػػو مػػػن اؼبفاسػػػد اإلسػػػبلمية ةي عير الشى
رىب مػػػػن يشػػػػاء مػػػػن اغبريػػػػة ُب أف ييػػػػ ، فللشػػػػخص مطلػػػػقي اإلحسػػػػاف بػػػػل فتحػػػػو علػػػػى مصػػػػراعيو
فلػػو أف يقػػـو بشػػأف  ،الزنػػا كيػػدخل فػػيهم اللقطػػاء كأبنػػاءي  ،األطفػػاؿ البؤسػػاء احملػػركمُت كاليتػػامى

 من تواله ك رعايتو ك ينفق عليو ليمسح بيده الرحيمة آثار البؤس كالفاقة . 

دكف أف يلحقػػو بالنسػػب  ،ض مالػػوأك يوصػػى لػػو بػػبع كمػػا ٓب سبنعػػو مػػن أف يهػػب لػػو           
عػدـ كجػود ىػو  ان ػػػبلحػظ كاقعييلكػن مػا  ،سار اؼبشػرع اعبزائػرم ُب أحكامػو امنواؽبكعلى  إليو

ػػثَت يعتربي ، فػػالكى كاإلقػػرار بالنسػػب ،(1)التبػػٍتسبييػػز بػػُت نظػػامي  إال أف  ،ى كاحػػدؼبسػػمى  اظبػػافا نبي
 : (2)ركقات  نذكر أنبها كما يليفي  ناؾ عدةي ىي  حيثي  ،األمر خبلؼ ذلك

فمػػن أقػػر جملهػػوؿ النسػػب بأنػػو  ،لشػػخص ؾبهػػوؿ بنسػػب حقيقػػي :أف اإلقػػرار اعػػًتاؼه  -
ُب  ان كػاف صػػادق  لػق مػن مػاءه سػواءن ك أنػو خي  ،ابنػو فقػد اعػًتؼ ببنػوة ىػذا الولػد حقيقػةن 

شػػرعية، كإف كػػاف فعليػػو كبالتػػإب تثبػػت لػػو صبيػػع اغبقػػوؽ ك األحكػػاـ ال الواقػػع أـ كاذبػػان 
 سػببو نػات ه ، ألف لػو منشػأن  إلثبات النسب كلػيس سػببان  كما أف اإلقرار طريقه ،كذبو  إٍبي 

 ة صحيحة.ػعن عبلقة شرعي

                                                 

(
1
الذم نزؿ فيو قرآنان يتلى ، حيث تبناه الرسوؿ صلى اهلل  زيد ابن حارثةكاف التبٍت شائعان ُب اعباىلية، خبلؿ صدر اإلسبلـ، كمن أشهر اؼبتبنُت،   (

 :"، حىت شرفو اهلل بالرسالة، كنزؿ فيو قولو تعأبزيد ابن محمدعليو كسلم، كأطلق عليو اسم                       

                                                      

                                                   

  "،  كهبذه اآلية أبطل اإلسبلـ  التبٍت  كأمر من تبٌت أحدان إال ينسبو إٔب نفسو، ك إمبا ينسبو إٔب أبيو إف كاف لو 07ك 06سورة األحزاب، اآليتُت ،
 .340ك;33، اؼبرجع السابق،  ص.عثمان غانم محمدأب معركؼ،  فإف جهل أبوه دعي موالن،  أك أخان ُب اإلسبلـ، انظر،  

(
2
 .  409.ص اؼبرجػع السابق،، عبد القادر داودي  (
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النسب كاللقيط  فهو استلحاؽ شخص معركؼ النسب لغَته أك ؾبهوؿ : أما التبٍت -
 .(1)لو مع كونو ليس كذلك ُب اغبقيقة بنان أنو ازبذه إ كيصرحي 

 ":تعأب وي كقد كرد ُب اآليتُت الكريبتُت قولي                         

                                 

                              

                           

                         "(2).  

  شرعان نع التبٍتى على أنو:"يبي (3)من قانوف األسرة 68نص ُب اؼبادة الكُب ىذا اؼبعٌت كرد         
 ." كقانونان 

التبٍت بطريقة  كلكن رغم صراحة النص ُب منع التبٍت، إال أننا قبد اؼبشرع قد أجاز         
بتغَت  اؼبتعلق 4;;35/03/3الصادر ُب  4/46;غَت مباشرة كذلك ُب اؼبرسـو التنفيذم رقم 

كىن ؾبهوؿ حيثي م قانوف الشخص الذم كيفل ُب إطار الكفالة كن تطبيقي اللقب، بأنو يبي 
كلفائدتو كذلك قصد مطابقة لقب الولد  ،النسب أف يتقدـ بطلب تغيَت اللقب باسم الولد

 .(4)اؼبكفوؿ بلقب الوصي

أف ييضيف اؼبشرع  كاف من األفيد  :"كُب ىذه النقطة يرل الدكتور ضبليل صاّب أنو         
 هبس قد يعًتم صبيع النصوص اؼبرتبطة بالكفالة كإعطاءوض أك لي مي غي  عبارات تيزيل أمى 

                                                 

(
1
 .905.، ص، اؼبػرجع السابقمحمد مصطف  شلبي  (

(
2
 . 07ك 06سورة ألحزاب، اآليتُت   (

 :"يعترب التبٍت باطبلن، كال ينت  أم أثر من آثار البنوة الشرعية".ومن مدكنة األسرة اؼبغربية اليت تنص على أن ;36ادةا اؼبهى ( كتقابلي  3)

(
4
تنص على أنو:"يعطي ضابط اغبالة اؼبدنية نفسو األظباء إٔب األطفاؿ اللقطاء كاألطفاؿ اؼبولودين من أبوين  ،من قانوف اغبالة اؼبدنية 86ادة اؼب (

 األظباء يؤخذ أخرىا كلقب عائلي". ؾبهولُت كالذين ٓب ينسب ؽبم اؼبصرح أية أظباء يعُت الطفل دبجموعة من
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، كلعل ما ذىبت إليو ميدىكَّنة األسرة اؼبغريب نػراه كؿباكالت الكثَتين تفسَتىا خطأن  ،اللقب
"يعترب التبٌٍت  3/;36مناسبان كدقيقان خصوصان ُب عبار ا الثانية حينما نصت ُب الفصل 

، كال ينت  عنو أم أثر من آثار البنٌوة الشرعية" فعبارة "ال ينت  عنو أم أثر من آثار باطبلن 
 .(1)"البنوَّة الشرعية" توضح عبارة "بطبلف التبٌٍت" كتشرحها لتزيل عنها كل غموض أك لبس

 أحػػػد جػػاء ُبمػػا حسػػب ، قػػد اسػػتدرؾ األمػػر نوعػػان مػػا، فغػػَت أف القضػػاء اعبزائػػرم         
فمػن خػبلؿ  . ..." كقانونػان  نػع التبػٍت شػرعان ء فيػو أنػو:" يبي آجػ حيثي ، (2)احملكمة العليا اتقرار 

 ،التبػٍت كالنسػب الصػحيح كميزكا بػُت ،احملكمة العليا كل ما ذكر آنفان  ىذا القرار أثبت قضاةي 
مػػن  60أك بأيػػة كسػػيلة مػػن الوسػػائل اؼبنصػػوص عليهػػا ُب اؼبػػادة  ،بػػاإلقرار وي قػػد ًب إثباتيػػ سػػواءن 
علػػى أف التبػػٍت  كالػػنص القػػانو٘ب أهنػػا اتفاقػػان  ،الػػذكر سػػالفيتمػػن اآليتػػُت فيثبػػت  ،ألسػػرةقػػانوف ا

 .(3) كقانونان  عركؼ النسب أك ؾبهوؿ النسب ؿبـر شرعان ؼبادعاء البنوة كلو  إٔبالذم يهدؼ 

 يسػػػػجلو ربػػػػت لقبػػػػو  كأإليػػػػو  مسػػػػلم جزائػػػػرم أف ينسػػػػب أحػػػػدان كمنػػػػو ال هبػػػػوز ألم          

كال دبوجػػب حكػػم  ،أمػػاـ ضػػابط اغبالػػة اؼبدنيػػة ال مباشػػرةن  ،ُب سػػجبلت اغبالػػة اؼبدنيػػة اظبػػو ك
قتضػػى ض فاعلػػو للعقػػاب دبي ؼ لػػذلك يبكػػن أف يعػػرى تصػػرى  ككػػلى  ،صػػادر عػػن احملكمػػة قضػػائي

 .(4)قانوف العقوبات

 كأآلبػػػاء بالنسػػػبة لقػػػوؽ ثابتػػػة حي  كال تًتتػػػب عليػػػو أيػػػةي  نسػػػبان  ثبػػػتكعليػػػو فػػػالتبٍت ال يي         
 األبناء. 

                                                 

 .:49ك498اؼبرجع السابق، ص.  حمليل صالح،( لقد فصل ُب ىذه اؼبسألة،  1)

(
2
 .  9;4.ص،  ا٘ب،  العدد الث4003اجمللة القضائية ، ،  46;468رقمملف ، 43/33/4000ؿبكمة عليا، غرفة أ ش،  (

(
3
 . 377عػدد خاص، ص. ، 4003، اجملػلة القضػائية، 983;34، ملف رقم 6;;08/3/:4ألحواؿ الشخصية ، ، غرفة ااحملكمة العليا  (

 (
4
 .440.، صاؼبػرجع السابق  ، عبد العزيز سعد(

، بعد تسليم على أنو كلد المرأة ٓب تضع ضببلن غَت أنو إذا قدـ فعبل الولد ة من قانوف العقوبات نصت على : "ُب فقر ا الرابع 543اؼبادة كما تنص 
 .دينار جزائرم " فاألل 7000دنا ر جزائرم إٔب ألف  300سنوات كبغرامة من  07ٔب اختبارم أك إنباؿ من كالدتو فيعاقب باغببس من سنة إ
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أحكػػػاـ الشػػػريعة  قى ، فهػػػو بػػػذلك قػػػد طبىػػػاؼبشػػػرع اعبزائػػػرم منػػػع نظػػػاـ التبػػػٍتدبػػػا أف ك          
آخػر لتسػوية أكضػاع ىػذه الفئػة مػن اجملتمػع  ان ح بابػتى بػل فػىػ ،اإلسبلمية كٓب يقف عند ىذا اغبد

اؼبػػادة  إٔب 338مػػن اؼبػػادة  ابتػػداءن  ،حػػُت أقػػر بنظػػاـ الكفالػػة الػػيت نػػص عليهػػا ُب قػػانوف األسػػرة
علـ  وجـو التبـرع  التـزامٌ  الكفالـةُ :"بقوؽبػا الكفالػة عػرؼ مػن خبلؽبػا ومنػ 338فاؼبػادة  ،منػو 347

 . "بعقد شرعي بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام األب بابنو وتتمُ 

نصػت  كمػاك  .كشػركط الكافػل ،عن كيفيػة الكفالػةمنو  :33ك  339كما نصت اؼبواد        
 "كوف ؾبهوؿ النسب أك معلـو النسب:"الولد اؼبكفوؿ إما أف يبقوؽبا منو ;33اؼبادة 

تخـــول كفالـــة الكافـــل الواليـــة القانونيـــة وجميـــع المـــنح العائليـــة علػػػى أنػػػو:" 343اؼبػػػادة  كتضػػػيفي 
إدارة أمػواؿ الكفيػل الػيت اكتسػبها مػن  كافل حقي لكل ."والدراسية التي يتمتع بها الولد األصلي

 345دبوجػػب نػػص اؼبػػادة  مػػن قػػانوف األسػػرة ك 344حسػػب نػػص اؼبػػادة  ،اإلرث الوصػية كاؽببػػة
كإف  ُب حػدكد الثلػث وتربع للمكفوؿ دباللو كذلك أف يوصي أك ي و أنو وبقي من القانوف نفس

 إال إذا أجازه الورثة .  ،أكصى أك تربع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث

أف وبتفظ الولد اؼبكفوؿ  "هببنصت بصريح العبارة على أنو: منو 340اؼبادة  غَت أف        
من  86بنسبو األصلي أف كاف معلـو النسب كإف كاف ؾبهوؿ النسب تطبق عليو اؼبادة 

 .(1)"قانوف اغبالة اؼبدنية

كهبذا يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد أخلط أكراؽ الفقو نوعان ما من خبلؿ اؼبرسـو           
4;;35/03/3التنفيذم الصادر بتاريخ 

من خبلؿ نوعان ما ، إال أف القضاء تدارؾ األمر (2)

                                                 

(
1
 .405.، صيز ُب شرح قانوف األسرة اعبزائرم الزكاج ك الطبلؽ، اعبزء األكؿ، الوجبلحاج العربي  (
(

2
ـو إال أنو كاف من األجدر أف يزيد ُب تفصيل اؼبنع أكثر حىت ال زبتلط األمور فتصبح غامضة فيستغلها اؼبغرًضوف، خيصيوصان بعد صدكر اؼبرس (

يل أم أنو كاف من األفيد أف ييضيف عبارات تيز لذم أثار ضىجَّةن كبَتة، حيث يعلق بعض الفقو اعبزائرم على ىذه اؼبسألة بقولو:"ا 4/46;التنفيذم 
اؼبرجع السابق  حمليل صالح،"، راجع، غموض أك لبس قد يعًتم صبيع النصوص اؼبرتبطة بالكفالة كإعطاء اللقب كؿباكالت الكثَتين تفسَتىا خطأن 

 .498ص.
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اعبزائرم  قضاء، كهبذا يبكن القوؿ أف ال43/33/4000القرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ
عكس اؼبشرع  -رغم أنو ٓب يفصل ُب اؼبسألة-قد ساير أصوؿ الشريعة اإلسبلمية ُب اؼبسألة

اإلسبلمية كيبقى اؼبشرع  الشريعةي بللو تفصيبل كافق من خُب اؼبسألة  اؼبغريب الذم فصل
، من خبلؿ اجملاؿ للتبٍت والتونسي الذم جنح عن الشريعة اإلسبلمية حاؿ فتح

 . (1)من القانوف التونسي 09أب05الفصوؿ

  قيط: الل  رابعاً 

النظر عن  ، بغضى عرؼ لو نسبيي  كٓب عثر عليو حيان ذم يي كىو اإلنساف اؼبولود ال         
بسبب الفقر أك بسبب الضياع أك  ُب ىذا الوضع فقد يكوف مًتككان  األسباب اليت أك جدتوي 

  .(2) رؾ خشية العار لكونو منبوذان ػي ت

صيب بسبب اغبركب كالكوارث الطبيعية اليت تي اللقيطي كقد يضيع ىذا         
ُب مكاف يبكن  صغَتان  على كل من كجد طفبلن  اإلسبلميةي  كما أكجبت الشريعةي ،(3)اجملتمع

 لمو الدكلة لتتؤب ىي العناية بوأف يلقطو كيرعاه كيس ،لو بقى ىناؾ وي أف يكوف فيو ىبلكي 
كىذا ما  .(4)كأف ظهر كالداه اغبقيقياف أك احدنبا فلهما اغبق ُب أخذه كإغباقو بنسبهما

يتعُت على كل شخص من قانوف اغبالة اؼبدنية" 89جاء ُب الفقرة األكٔب من نص اؼبادة 
 ."ضابط اغبالة اؼبدنية التابع ؼبكاف العثور عليو إٔبأف يصرح بو  حديثان  كجد مولودان 

                                                 

 اؼبتعلق بالوالية العمومية كالكفالة كالتبٍت.:7;3لسنة49عدد التونسي القانوف ،( راجع 1)

(
2
 زنا.ػال دي ػوذ ىو كلػاؼبنب  (

(
3
الدار اػبلدكنية للنشر كالتوزيعالقبة ، ة مقارنة لبعض التشريعات العربية، الطبعة األكٔب، دراسرح قانوف األسرة اعبزائرم اؼبعدؿ، شبن شويخ الرشيد (

 . 467.ص  ،ـ :400 – ق;364 ،القديبة، اعبزائر

(
4
نا بعبارة تزييف النسب إمبا ىو ادعاء بنوة طفل معلـو ه ىي دي ما نقصي  إفى قائبلن:"مصطلح تزييف النىسب على التبٍت  عبد العزيز سعدييطلق الديكتور  (

سب بإسناده إٔب نسب شخص آخر وؿ النى ة طفل ؾبهي ة أك أبوى أك إدعاء بنوى  ، النسب عن طريق ذبريده من نسبو إٔب أبيو ك إعطائو نسب شخص آخر
 معلـو النسب دكف مسوغ شرعي .

سب ُب اغبالة األكٔب بتغيَت نسب الطفل كاستبدالو بنسب آخر من طريق ذبريده من نسبو اغبقيقي كمن انتسابو إٔب أبيو نى ك تتم عملية تزييف ال     
 . 440.، صاؼبرجع السابق، د العزيز سعدـعبإليو دكف أم مربر قانو٘ب"،   قابل إعطائو نسب شخص آخر كإسنادهمي 
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يعاقب بالحبس من :"أنو تنص على من قانوف العقوبات اعبزائرم 664/5أما اؼبادة        
كل من   دح 38000 إل  دح 000:شهرين عل  األكثر وبغرامة من  إل عشرة أيام عل  األقل 

ر والدة طفل ولم يقدم عنها اإلقرار المنصوص عليو في القانون في المواعيد المحددة وكل ظح
 ". ضابط الحالة المدنية إل من وجد طفال حديث العهد بالوالدة ولم يسلمو 

أف التبٍت كااللتقاط ال أثر ؽبما على اإلطبلؽ ُب إثبات النسب كما  بلحظكأخَت ما ي       
ؼبشكلة االلتقاط كالتبٍت  ، حبيث ال يوجد حبلن أثار قانونية كالتوريث كالتحرٙب يًتتب عليو من

 .ظهور ىذه الفئات ُب اجملتمع إٔببل يتم ذلك بسد صبيع ما من شأنو أف يؤدم 

موضوع اإلقرار، مع مشكلة التبٍت كاللقطاء لننتقل بعدىا  التعرض إٔب كبعد أف ًب        
كأثرىا ُب  البينة كىي إٔب معاعبة كسيلة أخرل من كسائل إثبات النسب عند اؼبشرع اعبزائرم

 .إثبات النسب

 الثاني فرعال

 في القانون الجزائريسب بالبينة ثبات الن  إ

 نة من أمرهبح كضح كىو على بيى الصي  كاستباف، ضوحمن البياف كالوي  مأخوذةه  نةي البيى          
إمبا يزيل ما    وهبا حقي  تي نة يثبي ـ بيى اغبق إذا قدى  ، ككاف صاحبي ءأم على كضوح كعدـ خفا

 .(1)ء ليتضح أماـ اعبميعآخف بس ككاف حولو من لي 

  (2)ةضمن قانون األسر  بينةـال ريفُ تعـ :أوالً 

يثبت النسب من قانوف األسرة اعبزائرم على أنو:" 60ء ُب نص اؼبادة آلقد ج          
بالبينة ىي الدالئل كاغبج  اليت تؤكد  كاؼبرادي ، "... بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو البينة

                                                 

(
1
  .367.، صػرجع السابق، اؼبدـد احمـاحم  (

(
2
نسب ضمن اؼبادة ٓب يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم البينة تعريفان دقيقان، ضمن قانوف األسرة اعبزائرم، كإمبا ذكرىا ُب إطار كبلمو عن الطرؽ اليت يثبت هبا ال (

 من قا أ.  60
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ثبات اإل، من كسائل بواسطة السمع أك البصر أك غَتنبا ،حقيقيان  كجود كاقعة مادية كجودان 
 :(2)كلكلمة البينة معنيُت (1)الواردة ُب قانوف اإلجراءات

 ادة أك يبُت أك إمارة أك غَت ذلك.من شه ،ظهرهكل ما يبُت اغبق كيي كىو   :معن  عام

 كىو شهادة الشهود دكف غَتنبا .: معن  خاص

 ةمن قانون األسر  41تحديد مدلول البينة الوارد في نص المادة  -ثانيا

ُب النص العريب من قانوف األسرة اعبزائرم  60أستعمل اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة           
ولو " فهذا اؼبصطلح بشمي LA PREUVE، كُب النص الفرنسي مصطلح " مصطلح "البينة"

لكن اؼبقصود من البينة ُب ؾباؿ إثبات النسب  ،ف مقصود البينة ىو اؼبعٌت العاـفهم منو أيي 
 ا:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى دلك مسألتُت أثنُت نب كالدليلي  ،(3)ىو الشهادة دكف غَتىا من األدلة 

 ما ىو معمول بو قضائياً  -1

رمة التبٍتي كذلػك أٌكد على حي  القضاء ُب اعبزائر سار على منواؿ القانوف حيثي  لعلى          
ُب العديد من القرارات، نذكر منها القرار الذم نصُّو "من اؼبقرر قانونان أف التبٍتي فبنػوع شػرعان 
كقانونػػػػان، كيينسػػػػب الولػػػػد ألبيػػػػو مػػػػىت كػػػػاف الػػػػزكاج شػػػػرعيان كأمكػػػػن االتصػػػػاؿ كٓب ينفػػػػو بػػػػالطرؽ 

 طػػاؿ التبػٍتي الػػذم أقامػػو اؼبرحػػـوُب إب -اغبػػاليُت-اؼبشػركعة، كحيػػث انػػػحصر طلػب الطَّػػاعنُت 
"الولػد  بنفػي النَّسػب، كىطىبػَّقيػوا قاًعػدىة قي وع عندما ناقشوا الدَّعول ككأهنػا تتعلىػضاة اؼبوضي فإٌف قي 

قػرار  .كىنػاؾ(4)للفراش" فإهنم قد أسػاءكا التَّكييػف فبػا ينجػرُّ عنػو نقػض قػرارىم بػدكف إحالػة"
                                                 

(
1
 .;;3.ص اعبزء األكؿ، سرة اعبزائرم، الزكاج ك الطبلؽ،، الوجيز ُب شرح قانوف األبلحاج العربي  (

(
2
 .40.ص، 4006 ،للنشر، األزارطية، اإلسكندرية دار اعبامعة اعبديدة  أدلة اإلثبات ُب الفقو اإلسبلمي، ،فراج حسين احمد  (

(
3
، 4030 دراسة مدعمة باالجتهاد القضائي  ،ب على ضوء قانوف األسرة اعبزائرم، حجية الطرؽ الشرعية كالعلمية ُب دعاكم النسباديس الذيابي (

 .  ;9ك:9مليلة، اعبزائر، ص.دار اؽبدل، عُت 

(
4

كاالجتهاد القضائي  .;;.، ص7;;3، 4عدد  ، ،  ؾبلة قضائية305454اؼبلف  رقم  ،7;;04/07/3 احملكمة العليا، غرفة األحواؿ الشخصية،  ( 
 .376-374.ص ، عدد خاص ، 4003-4000 ، لغرفة األحواؿ الشخصية 
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 أيضػان  كالػذم نصػو:"......كمن اؼبقػرر قانونػان  ;;;37/08/3لمحكمة العليا الصادر ُب آخر ل
كبكل نكػاح ًب فسػخو  كبنكاح الشبهةبالبينة  أنو يثبت النسب بالزكاج الصحيح كباإلقرار ك

ؼ ذلػك يعػذ من ىذا القانوف، كمن ٍب فإف القضاء خبػبل 54،55،56قبل الدخوؿ طبقا للمواد
   .ـبالفة للقانوف.......

م جاء فيػو ذكال  أين أثارت فيو احملكمة العليا تلقائيان الوجو اؼبأخوذ من ذباكز السلطة       
قصد ربليػل الػدـ  القاضي بتعيُت خربة طبية ؼبستأنفأف قضاة اجمللس ؼبا قضوا يتأيد اغبكم ا

 . الولدين بأف ينسبا للطاعن أـ ال ربديد إٔبللوصوؿ 

فرباير  49اؼبؤرخ ُب  من قانوف األسرة  60ادة ػػكحيث أف إثبات النسب قد حددتو اؼب         
ك الذم جعل لو قواعد إثبات مسطرة كضػوابط ؿبػددة تفػي بكػل اغبػاالت الػيت يبكػن  4007

قضػػاة اؼبوضػػوع قػػد دؿ  إليػػوأف ربػػدث كٓب يكػػن مػػن ىػػذه القواعػػد ربليػػل الػػدـ الػػذم ذىػػب 
ُت معػػو نقػػض القػػرار سػػلطة التشػػريع الػػذم يتعػػ إٔبذلػك علػػى أهنػػم ذبػػاكزكا سػػلطتهم اغبكميػػة 

 .(1)"سكإحالتو لنفس اجملل اؼبطعوف فيو

أف البينػػة ال تتجسػػد ُب بػػص إليػػو بعػػض الفقػػو مػػا خليػػ كػػن القػػوؿ أفى ك ُب األخػػَت يبي          
، ألهنم اقتصركا ُب دليلهم علػى اػبػربة العلميػة، غػَت أهنػم شهادة الشهود فحسب ليس دقيقان 

كال عػػػن القػػػرائن كاقتصػػػركا ُب حػػػديثهم فقػػػط علػػػى اػبػػػربة  علػػػى الػػػدليل الكتػػػايب آب يتحػػػدثو 
 .(2)العلمية

 اً ما ىو معمول بو قانون -2

اؼبعػدؿ كاؼبػتمم لقػانوف  4007فربايػر  49 اؼبؤرخ ُب  07/04كىنا اؼبسألة تتعلق باألمر          
ع أم نػز ة مػن كسػائل إثبػات النسػب بصػورة تالػذم اسػتحدث الطػرؽ العلميػة كوسػيل ،األسرة

                                                 

(
1
 . ::ص. ،، عدد خاص44896، رقم اؼبلف ;;;37/08/3،  الصادر بتاريخ الشخصيةقرار احملكمة العليا، غرفة األحواؿ  (

 .3:، اؼبرجع السابق، ص.باديس ديابي( راجع ُب ذلك،  2)



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

:6 

 

لبينػػػة فدراسػػػة اكبالتػػػإب مػػػن القػػػانوف  60 إشػػػكاؿ ُب تأكيػػػل معػػػٌت البينػػػة الػػػوارد ُب نػػػص اؼبػػػادة
 . (1)هود"هبا "شهادة الشي  دي دبعناىا الوارد ُب نص اؼبادة كاليت يقصي 

 "شهادة الشهود"إثبات النسب عل البينة  أثر :ثالثاً 

 ألف (2)عنػػد اؼبالكيػػة شػػهادة امػػرأتُت مسػلمتُت ُب الػػوالدة ك االسػػتهبلؿ مبػدئيان ذبػػوزي          
قػول الطػرؽ إلثبػات أى عػد تي حيػثي  (3)كامرأتػاف لػُت أك رجػله رجي  البينة اؼبثبتة للنسب ىي شهادةي 

ػػ النسػػب ل كأقػػر بنسػػبو ٍب حيػػث لػػو كػػاف ىنػػاؾ كلػػد نبػػذه أىلػػو كٓب يعػػرؼ لػػو أىػػل فأخػػذه رجي
ألف النسػب ك إف كػاف قػد  ،البينة على دعواه كاف أحػق بػو مػن األكؿجاء غَته فدعاه كأقاـ 

البينػػة عػػن  ك سبتػػازي     (4)الػػبطبلف بالبينػػة ألهنػػا أقػػول منػػوثبػػت بػػاإلقرار فهػػو غػػَت مؤكػػد وبمػػل 
بل قد تثبت ُب  ،و كحدهيمدعى علللال يقتصر اغبكم الثابت هبا  متعديةه  اإلقرار بأهنا حجةه 

هي غَتي  إٔب على اؼبقر ال تتعداهي  ةه قاصر  حقو كحق غَته أما اإلقرار فهو حجةه 
(5). 

بأصل النسب كىو األبػوة أك البنػوة ُب حالػة حيػاة األب  لإال أنو إذا كانت الدعو           
ضػمن أـ كانػت ُب  ،كانػت الػدعول ؾبػردة مػن أم حػق آخػر  عت الدعول سواءن أك االبن ظبي 
سػػػمع إال إذا  ، ك إف كانػػػت بعػػد الوفػػاة فػػإف الػػدعول ال تي حػػق آخػػر النفقػػة أك اإلرثدعػػول 
  .(6)كاف ُب حكم الغائب  ألف اؼبدعى عليو إذا كاف ميتان  ،من حق آخرضكانت 

                                                 

(
1
يينكر  كأف  اتفق العلماء على جواز الشهادة بالسماع ُب النسب، كاالكتفاء بالشيهرة كاالستفاضة، ما ٓب يعارض ىذه الشهرة ما يورث التهمة كالريبة  (

غبدكد، اؼبنسوب إليو ذلك النسب، أك يطعن فيو كما اتفق الفقهاء على قبوؿ شهادة النساء مع الرجاؿ ُب الدين كاألمواؿ كعدـ قبوؿ شهاد ن ُب ا
 .378، اؼبرجع السابق، ص.العزيز أبو خزيمة أسماء مندوه عبدأنظر، 

(
2

  .:46ص. 6;;3، دار الغرب اإلسبلمي، 03، ط30، جاألستاذ محمد بوخبزةربقيق  الذخَتة،،  (شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي )المالكي( 

(
3
شهود لئلشارة فقط أف اؼبشرع اعبزائرم ٓب وبدد عدد الشهود، غَت أف احملكمة العليا، ُب أحد قرارا ا أخذت دبذىب األحناؼ ُب ربديد نصاب ال (

عبد . كانظر كذلك 330ص،  6ع ،3;;3، اجمللة القضائية، 4:;47/34/3) اجمللس األعلى(، غ أش، برجلُت أك رجل ك امرأتاف، أنظر، ؿبكمة عليا، 
 . 4;4.، اؼبرجع السابق، صالفتاح تقية

(
4
 .:37ك379.، ص، اؼبرجع السابقاحمد محمود الشافعي  (

(
5
 . 7;8.، صاؼبػرجع السابق وىبة الزحيلي، (

(
6
 .4;4.، صاؼبػرجع السابق، عبد الفتاح تقية (
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أك ُب  ،أهنػػػػا ضبلػػػػت مػػػػن زكجهػػػػا فولػػػػدت ُب غيابػػػػو مػػػػثبلن  كعليػػػػو فػػػػإف ادعػػػػت امػػػػرأةه           
أك اعًتؼ بالوالدة كواقعة مادية كأنكر أف يكوف  ،حضوره كأنكر الزكج كاقعة الوالدة ُب ذا ا

كاقعػػة إثبػػات  كقانونػػان  ، فإنػػو باإلمكػػاف شػػرعان ذم بػػُت يػػديها ىػػو نفسػػو الػػذم كلدتػػوالولػػد الػػ
ٌب حضػرف عمليػػة الػوالدة أك طبيػػب أك فبرضػػات إذا اللػػواالقػاببلت الػوالدة عػػن طريػق شػػهادة 
 .(1)كضعت ضبلها ُب اؼبستشفى

طلع عليو كىنا ظهر اػببلؼ فهل شهادة النساء تكفي إلثبات النسب فيما ال ي           
 ؿ:و قبالشهادة على اؼبؤب عز كجل نص كُب ىذا اػبصوص  الرجاؿ عادة كالوالدة ؟

 "                          

                                  

                             

  " (2) ، كيرل كشهادة النساء إف كثرت  ، العدكؿشهادة غَت دبعٌت أنو ردي ذلك ك
 .(3)علماء اؼبالكية أف البينة تكوف بشهادة امرأتُت

عليو يقبلوف حىت شهادة اؼبرأة الواحدة العدلة فيمل ال يطلع (4)ابلةغَت أف اغبن                  
 . كالوالدة كاألمراض ربت الثياب  إال النساءي عادةن 

   

 

                                                 

(
1
 .439.،  صاؼبػرجع السابق  ، عبد العزيز سعد (

(
2
 . 4:4سورة البقػػرة ، اآلية  (

(
3

 .;46،  اؼبرجع السابق، ص.(شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي )المالكي(
(

4
 .444ك443اؼبرجع السابق، ص.  موفق الدين ابن قدام  المقدسي،(  
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كاعبدير    (2)أك رجل كامرأتاف(1)نة شهادة رجلُت عدلُتإثبات النسب بالبيُب أما   
بالذكر، ىو أف اؼبشرع اؼبغريب قد اعترب الشهادة حجة كافية كحدىا إلثبات النسب، إال أنو 

النص  إٔباالنتقاؿ  إٔبفبا يدفعنا   ضمن مدكنة األسرة،ٓب يضع ؽبا نصان قانونيان خاصان هبا 
ُي يني  العاـ، الذم يقضي بإحالتنا إٔب أحكاـ الفقو اؼبالكي حيثي  من مدكنة  600الفصل  صى

ما ٓب يرد بو نص ُب ىذه اؼبدكنة يرجع فيو إٔب اؼبذىب اؼبالكي  "كل:األسرة اؼبغربية على أنو
غَت   ".كاؼبساكاة كاؼبعاشرة باؼبعركؼ كاالجتهاد الذم يراعى فيو ربقيق قيم اإلسبلـ ُب العدؿ

من مدكنة األحواؿ الشخصية اؼبغربية  5/4:أف اؼبشرع اؼبغريب أشار من خبلؿ نص اؼبادة
 إطبلقان لك ذبالنسبة لؤلب فبل يًتتب عيها ش  من  ملغاةه غَت الشرعية " البنوةي :على أف

 . ا"ىى كلدي  كىي بالنسبة لؤلـ كالشرعية ألنوي 

أعتػػرب ثبػػوت النسػػب بالبينػػة أقػػول مػػن اإلقػػرار  كػػذلكأف اؼبشػػرع اؼبصػػرم ىػػو   كمػػا   
 كأقػػرى  كأخػذه رجػله   ألف البينػة أقػول األدلػة فلػو كػػاف ىنػاؾ كلػد نبػذه أىلػو، كٓب يعػػرؼ لػو أب

، ٍب جػاء رجػل آخػر كادعػى نسػبو كأقػاـ البينػة علػى مػا يدعيػو كػاف إقػرارعلػى  بنسبو منػو بنػاءن 
ؿ اغػػػػَت مؤكػػػػد، فاحتمػػػػ قػػػػد يكػػػػوفأحػػػػق بنسػػػػبو مػػػػن األكؿ، ألف النسػػػػب كإف ظهػػػػر بػػػػاإلقرار 

 .(3)البطبلف بالبينة ألهنا أقول من اإلقرار

                                                 

(
1
عن اغبكم باالستفاضة )االستفاضة ىي درجة بُت التواتر كاآلحاد، فاالستفاضة : ىي االشتهار الذم  -رضبو اهلل -ابن القيم الجوزيةيقوؿ   (

إٔب اغباكم  يتحدث بن الناس كفاض بينهم، كىذا النوع من اإلخبار هبوز استناد الشهادة إليو، كيبضى قائبل : االستفاضة من أظهر البيناف، فبل يتطرؽ
ليها ُب حكمو فحكمو هبا حكم حبجة ال دبجرد علمو الذم يشاركو فيو غَته، كلذلك كاف لو أف يقبل شهادة الشاىد إذا استفاض ُب  مة إذا استند إ

ة طريق من الناس صدقة كعدالتو، كبرد شهادتو كوبكم بفسقو باستفاضة فجوره ككذبو، كىذا فبا ال يعم فيو بُت العلماء نزاع كاؼبقصود :)أف االستفاض
أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي  األماملعلم اليت تنفي التهمة عن الشاىد كاغباكم كىي أقول من شهادة اثنُت مقبولُت( انظر طرؽ ا

الكتب ، دار محمد حامد الفقي، الطرؽ اغبكيمة ُب السياسة الشرعية أك الفراسة اؼبرضية ُب أحكاـ السياسة الشرعية، ربقيق : بن القيم الجوزية
 . 404ك403العلمية، بَتكت، لبناف، مطبعة السنة احملمدية، القاىرة، )د.س.ط(، ص.

(
2
 .369ك 368اؼبػرجع السػابق، ص.، احمد احمد  (

(
3
 .395، ص.4004مصر،  ، القاىرة، األحكاـ األساسية ُب األحواؿ الشخصية، جامعة حلوافرضوان محمد عبد العالي  (
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سب ُب الفقو اإلسبلمي هبا النى  تي هود اليت يثبي أف شهادة الشي  ،كالقاعدة العامة   
رجػلُت أك شهادة رجػل  ىي شهػادةي  ،عػمومان كالػفػقػو اؼبالكي على كجو اػبصوص

إٔب إثبات  ، على أنو مىت تعلق األمر بإثبات الوالدة، كىي قد تؤدم أحيانان (1)كامرأتُت
لى ع يقع اإلثبات عن طريق امرأتُت فقطأف  بالنسبة للمرأة، فيمكن مبدئيان  النسب كخاصةن 

 ، دكف الرجاؿ.أساس أف الوالدة فبا ال يطلع عليو إال النساء أحيانان 

 اتفقػػت عليػػو أغلػػب التشػػريعاتبالبينػػة  كمػػا يبكػػن مبلحظتػػو ىػػو أف إثبػػات النسػػب          
فبل يبكن إثبات نسب كلد  ،أك فاسد ،على زكاج صحيح إال بناءن  اال يبكن تصورىك  العربية 

بػأف ىنػاؾ  فبػا يػربر ،كالدتػو إٔب وي نسػبي  ، عػدانت  عن عبلقة غَت شرعية كغػَت قانونيػة بأيػة بينػة
ٓب تعػػد تتمػػتع باؼبصػداقية الكػافػػية  ،اليـو قناعػة تكػاد تكػوف عامػة علػى أف الشػهادة أك البينػة

، ناىيػػك علػػى أهنػػا ٓب ربػػظ الػػيت تأىلهػػا ألف تكػػوف كسػػيلة إثبػػات مطمئنػػة كحاظبػػة ألم نػػزاع
  .بنصوص كافية ذبعلها تكوف أكثر تنظيمان مثل الفقو اإلسبلمي اغبنيف

 ،ضمن الباب األكؿ من الضركرم أنو حىت تستكمل الدراسة أحقيتها فإنو ،كأخَتان           
 ،07/04ضمن األمر   جاء بو اؼبشرع اعبزائرم الذممناقشة اعبديد  إٔبال بد أف نتطرؽ 
من  ،كبعض القانوف كالفقو اؼبقارف ،اعبزائرم كالقضاء موقف القانوف إٔبفبعد أف تعرضنا 

نو من باب الواجب أف نعرؼ ما موقف فإ ،ديد النسب حاؿ الوالدة الطبيعيةمسألة رب
كما مضموف  ،؟(2)حاؿ الوالدة غَت الطبيعيةمن النسب  اؼبشرع اعبزائرم كالقانوف اؼبقارف

 و هبا؟.اغبماية اليت أحاط

                                                 

(
1
 ..... :"أشار إٔب ذلك قولو تعأب (                                          

                                                      

                                      "  481 البقرة، اآليةسورة . 

(
2
 التلقيح االصطناعي. ، الطبيعيةنا دبصطلح الوالدة غَت ى قصوداؼب (
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 نيالفصــل الثا                                   

 كوسيلة غير طبيعية لبقاء البشر  التلقيح االصطناعي

الػدنيا فػإف تعطيػل أحػػد اعبهػازين الػذكرم أك األنثػػوم أك  يػػاةمػا داـ الولػد زينػة اغب             
عػػدـ اإلقبػػاب مػػن ف مشػػكلة ، حيػػث أنبػػا معػػان لعلػػة أك ؼبػػرض يشػػكل حػػائبلن دكف اإلقبػػاب

سػػببت لؤلسػػرة عقػػدان  ، كطاؼبػػان (1)جهػػت اغبيػػات الزكجيػػة كأخػػذت  ػػددىااؼبشػػكبلت الػػيت كا
كعليػػو فقػػد أحػػدث التلقػػيح  تنتهػػي ُب الغالػػب بانفصػػاؿ الػػزكجُتنفسػػية كمشػػكبلت عائليػػة 

، فبػا اسػتدعى أف قلبػت اؼبفػاىيم كاغبقػائق الثابتػة ،ُب ؾبػاؿ النسػب حقيقيػةن  االصطناعي ثورةن 
، فقػد أصػبح كاالتصاؿ اعبنسي من ناحيػة أخػرل ،بُت اإلقباب من ناحية ناؾ فصله ف ىي و يك

 أم اتصاؿ جنسي ) اؼببحث األكؿ (. فبكنان بدكف اإلقبابي 

دـك مدتو تسعة أشهر كحد أقصى، مػن تػاريخ العقػد أك الوفػاة ف اغبمل الذم تإٍب          
ة مػػػن بإمكانيػػػة ذبميػػػد اللقػػػاح اؼبعػػػد ، فأنػػػوأك االنفصػػػاؿ، كشػػػرط إلغبػػػاؽ نسػػػب الولػػػد بأبيػػػو

ٍب تلقح الزكجة هبا بعد مدة  ما يطلق عليو علميان "ببنوؾ اؼبٍت"، بويضة الزكجة كماء الزكج في
 ( .٘بسنُت ) اؼببحث الثا إٔبقد تطوؿ 

 

 

 

                                                 

(
1
حوؿ مسألة العقم، يرفض أف تطلق الزكجة بسببو، كلكن إذا كاف عدـ اإلقباب راجع للزكج،  الرأم الراجح ُب الشريعة اإلسبلمية ..بالرجوع إٔب (

إٔب  تشوار جياللياج، لدا يشَت األستاذ على األنساب، كونو من بُت أسس الزك  ةفلما كبـر الزكجة من حقها ُب اإلقباب كذلك اعتباران للمحا فض
، حق الزكجة ُب الطبلؽ بُت النقائص القانونية كالتطور تشوار جياللي، أنظر، 75/4كجوب إدراج عدـ اإلقباب ضمن اؼبفهـو العاـ لنص اؼبادة 

، ـبرب القانوف كالتكنولوجية اغبديثة، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، تلمساف،  االجتماعي، مقاؿ منشور، نصوص صبعها كقدمها عبد اغبفيظ أكسكُت
 . 7:، ص.4009
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 األولالمبحث 

 التلقيـح االصطناعـي مـاىيـة  

بل عرفو اإلنساف  ،كليدة ىذا العصرليست عملية التلقيح االصطناعي بصفة عامة          
 ،، كذلك من أجل ربسُت السبللة اغبيوانية أك النباتيةقدـ فيما يتعلق بالنبات كاغبيوافمنذ ال
 ":قاؿ تعأبحيث             " 

(1). 

علػػػى يػػػد الكػػػاىن  39:0سػػػنة  أكؿ تلقػػػيح اصػػػطناعي أجػػػرم علػػػى حيػػػواف غػػػَت أف         
فيزيولوجيػػا ( فقػػاـ بتجربتػػو علػػى  اإليطػػإب ) الزار دسػػباالنزا٘ب ( األخصػػائي بعلػػم الغرائػػز ) ال

 .(2)أنداؾ كلب

 أكؿي  39:3جريػػػت سػػػنة أي  ، حيػػػثي مػػػن ىػػػذه التجربػػػة الحقػػػان  اغبػػػديثي  كاسػػػتفاد الطػػػبي         
مػن الفقهػاء ك األطبػاء يػركف  ةن كبػَت   فئػةن ، علػى أف اإلنساف كىػي امػرأة ناجحة على بٍتعملية 

قػػاـ بػػو اعبػػراح جػػوف ىػػانًت يشػػأف  ;;39كػػاف سػػنة  خػػاص بالبشػػرأف أكؿ تلقػػيح اصػػطناعي 
، ُب حػُت األخػَت، كسبػت العمليػة دبػٍت ىػذا ُت بسػبب كجػود عاىػة كراثيػة بػالزكجزكجُت عقيم

6::3سنة  أف أكؿ تلقيح اصطناعي بواسطة الغَت كاف
ُب ىػذا اجملػاؿ  ةر اإلشػا ري كما ذبػدي  ( 3)

ربسػػُت النسػػل اغبيػػوا٘ب  أك  بػػو قصػػدأنػػو بالنسػػبة للتلقػػيح الواقػػع علػػى اغبيػػواف أك النبػػات يي  إٔب
 بينما استعمالو لدل اإلنساف فهو لغرض ربقيق رغبة اغبصوؿ على أكالد. النباٌب، 

                                                 

(
1
  .44 ، اآليةرات ػاغبجسورة   (

(
2
 ، جدة ريب، دار البياف العية كعقوبتها ُب الشريعة كالقانوفالعبلقات اعبنسية غَت الشرع ،عبد المل  عبد الرحمان السعديأشار إٔب ذلك،  (

 . ;;.، ص7:;3، 3ودية، جالسع
(
3
  اعبزائر ديثة للعلـو الطبية ك البيولوجيا، ديواف اؼبطبوعات اعبامعيةالزكاج كالطبلؽ ذباه االكتشافات اغب ،تشوار جيالليلقد فصل ُب اؼبسألة:   (

 .5;.، ص4003
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م يتخذ  ذكالنسبيا من أحدث قضايا النسل (1)عد التلقيح االصطناعييي كما         
ا ذكرغبة ككسيلة للحصوؿ على الولد عندما ربوؿ الظركؼ الطبيعية دكف اإلقباب ى

اس كراحوا يستفسركف عن ه القضية اىتماـ الكثَت من أكساط النذكقد نالت ى
، أك بسبب يبلجـ بسبب اإلالتكُت من اآلتلك الزكجات البلٌب يش ، خاصةن مشركعيتها

 الظركؼ الطبيعية ربوؿ بينهم كبُت اإلقباب.أف 

كبنػػػاءن عليػػػو سنيقسػػػم ىػػػذا اؼببحػػػث إٔب مطلبػػػُت، نتعػػػرض ُب اؼبطلػػػب األكؿ إٔب          
مفهػػـو التلقػػيح االصػػطناعي، كُب اؼبطلػػب الثػػا٘ب إٔب أسػػباب التلقػػيح االصػػطناعي أنواعػػو 

 كحكم كل نوع، كسيتمي تفصيلي ىاتُت اؼبطلبُت تباعان كما يلي. 

 ب األولـلمطلا

 يــاعـح االصطنـيـالتلقمفهـوم 

أنو ىبالف عملية التلقيح من حيث (2)إف التلقيح )اإلقباب ( االصطناعي          
إذ يؤخذ السائل  ،التصاؿ اعبنسي بُت الرجل كاؼبرأةعلى استبعاد ا وـي ، فهو يقي الطبيعي

 ل باؼباءأك أنبوب نظيف معقم غَت مبل ،غَت بارد بعد كضعو ُب إناء اران اؼبنوم فوران أم ح
، ٍب تًتؾ السيدة الرحم رأسان  إٔبُب فوىة عنق الرحم ليدخل  كيسحب دبحقن خاص ليزرع

اعبهاز  إٔبلتساعد النطف على الوصوؿ  ،على ظهرىا مدة ساعة تقريبان  بعدىا فبدكدةن 
 أين تنتظرىا البويضة ُب الربؽ . ،التناسلي

 

                                                 

(
1
 تلقيح، تلقح فيو البويضة بالنطفة  أف الطفل ال يبقى ُب األنبوب االختبارم من أكؿ يـو األطباء شَتي ،جراء عملية التلقيح االصطناعيحاؿ إ  (

االصطناعي زبرج  فبمجرد أف تتم عملية التلقيح لئلجراء عملية التلقيح االصطناعي،  دبعٌت طواؿ مدة التكوين بل يبقى فقط ؼبدل كجيزة تكفي طبيان 
 .رل تنمو فيو كيتخلق الطفل كيكرب  مكاف أخمن األنبوب كتوضع ُبىذه البويضة اؼبلقحة  

(
2
ألف التلقيح يسبق اإلقباب كقد ينت  عن التلقيح أطفاال أك ال ينت  بينما مصطلح اإلقباب  ،األكٔب أف يقاؿ التلقيح أك اإلخصاب االصطناعي  (

  دبعٌت التلقيح أك الن ٍب اإلقباب. دبعٌت اإلقباب االصطناعي ،، فعبلن عن طريق التلقيح االصطناعي االصطناعي فليطلق على حالة الوالدة اليت تكوف
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 دد للتبييض أم يـو خركج البويضةىذه العملية إال ُب اليـو احملذبرل  ك ال           
ة الشهر، كمراقبة دكر ا الشهرية كيستطيع الطبيب ربديد ىذا اليـو دبراقبة حرارة السيدة طيل

أك بوضع األكراؽ اؼبلونة على عنق الرحم كالتأكد من  ،ألشهر ثبلثة سابقة أياـ حيضها 
 . (1)كجود السكر أم انطبلؽ البويضة

انوف ػاؿ القػرج ضي ػعرفو بع، فيي حيث التعريف االصطبلحي القانو٘ب أما من       
ُب الوضع الطبيعي اؼبعد لو للمرأة هبدؼ  ،أنو:"عملية اإلدخاؿ الط  لنطفة الرجلػب

  .(2)عبلجي يتمثل ُب اإلقباب"

االصطناعي حقيقة التلقيح  كسيتم تقسيم ىذا اؼبطلب إٔب فرعُت، نتعرض إٔب        
الشركط الفقهية للقياـ بعملية  من منظور علماء اللغة كاالصطبلح) الفرع األكؿ(، ٍب إٔب

 التلقيح االصطناعي ) الفرع الثا٘ب(.

 الفرع األول

من منظور علماء اللغة واالصطالحالتلقيح االصطناعي  حقيقةُ   

 ٍب ند اللغويُتػػػػػػػػػػعمن تعريفو  (أكالن ) ال بيدى  يلتحديد حقيقة التلقيح االصطناع           
. (ثانيان ) يُتاالصطبلح عند  

 في اللغة التلقيح االصطناعي تعريفُ  أواًل:

مػن مػاء  سػمه ا اللقػاحي  (3)التلقيح، الصػناعيذا اؼبصػطلح مركػب مػن كلمتػُت نبػا:ى         
لقػػػح الفحػػػل ؿ: يقػػػاحيػػػث الشػػػجر،  ، كمػػػا يلقػػػح بػػػو النبػػػات كالفحػػػل مػػػن اإلبػػػل كاػبيػػػل
                                                 

(
1
 .496.،  ص0:;3 ،دار العلم للمبليُت، بَتكت،  46ط، 3ج ،ع اغبمل، أطفاؿ ربت الطب كمنصبري القباني (

(
2
ناعي دراسة لنظاـ اإلقباب االصط، األحكاـ القانونية العامة العربي شحط عبد القادر ناعي ؿاإلقباب االصطىناؾ تفصيل كبَت ُب موضوع   (

 . 09.ص  ،4000مقارنة،  رسالة دكتوراه، كىراف، 
(
3
 اؼبقصود بالصناعي ىنا، يعٍت غَت الطبيعي .  (
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لئلبػػػل فقػػػد  كإذا كػػػاف أصػػػل اللقػػػاح ، فػػػإذا اسػػػتباف ضبلهػػػا قيػػػل، اسػػػتباف لقاحهػػػا(1)الناقػػػة
  حاؼببلقػيك  حاؼببلقػيكيقاؿ لؤلمهػات :   ا ضبلتذقحت إ: لي  ، فيقاؿي استعَت هبا ُب النساء

أم قبلػػػت مػػػاء ، كمػػػا يقػػػاؿ لقحػػػت الناقػػػة لقاحػػػان مػػػا ُب بطػػػوف األمهػػػات كىػػػي األجنػػػة،  
خػل مػاء تلقػح كالتلقػيح ُب الن ك يقػاؿ لقحػت النخلػة كالػزرع، لقػوحه  ك الفحل فهػي القػحه 
 .بو النخلة من اللقاح

 تعريف التلقيح االصطناعي في االصطالح ثانياً:

يطلػػػػق التلقػػػػيح االصػػػػطناعي علػػػػى التقػػػػاء نطفػػػػة الرجػػػػل ببويضػػػػة اؼبػػػػرأة بطريقػػػػة           
ناعي طصػاال التلقيحي كما يعرؼ  ،صناعية أك بغَت االتصاؿ اعبنسي اؼبباشر لغرض اغبمل

، كذلك ذبرل لعبلج العقم عند اؼبرأة ليةه نو عمأ":نورد بعضان منها كما يليبعدة تعريفات 
عضػػػػػػوىا التناسػػػػػػلي بغػػػػػػَت اتصػػػػػػاؿ ، ُب الزكجػػػػػػة إٔببػػػػػػالتحقيق مػػػػػػن إدخػػػػػػاؿ مػػػػػػٍت الػػػػػػزكج 

 .(2)"جنسي

اغبيوانػػات اؼبنويػة ُب اعبهػػاز التناسػلي للمػػرأة  يقصػد بػالتلقيح الصػػناعي كضػعي  إذان          
، كذلػػػك عػػػن طريػػػق اسػػػتخراج البويضػػػة ويضػػػة اؼبػػػرأة بغػػػَت الطريػػػق الطبيعػػػيب أك إخصػػػابي 

لػػذم وبصػػل فيهػػا  إف اكعليػػو فػػ ،كتلقيحهػػا باػبليػػة الذكريػػة للرجػػل كإعػػادة زرعهػػا ُب اؼبػػرأة
كمػػا عػػرؼ بأنػػو ،(3)لعنػػقأمػػاـ ا نطفػػة الرجػػل كتػػزرع ُب مهبػػل الزكجػػةتػػوخز أم ُب العمليػػة 

ة اؼبباشػرة الطبيعيػة بػُت كىػو الػذم ُب حالػ (4)إدخاؿ مٍت رجل ُب رحم امرأة بطريقة آلية 
عن عضو الذكورة دبزرؽ تزرؽ هبا نطفة الزكج ُب اؼبوقع ء اغن، ال فرؽ سول االستالزكجُت

                                                 

(
1
، قاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف اإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراىيم الفيروز بادي الشيرازي الشافعي (
 . ;55، ص.3، جـ7;;3، ىػ3637، 3ط

(
2
، 9;;3، شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات لدكلة اإلمارات اؼبتحدة، النظرية العامة للجريبة  احمد شوقي أبو خطوةأشار إٔب ىذا التعريف،  (

 .570)د.د.ف(، اعبزء األكؿ، ص.
(
3
 .44طربية، دمشق، سوريا، بدكف طبعة كتاريخ، ص.، التلقيح الصناعي، مطبعة امصطف  الزر قكاف ىذا التعريف ؿ:   (

(
4
 .440، ص.98;3، أحكاـ النسب، رسالة دكتوراه، جامعة األزىر، كلية الشريعة كالقانوف، علي محمد يوسف المحمدي  (
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لػيس بغريػب عػن الفقهػاء األقػدمُت كىػذا اؼبفهػـو  ،اؼبناسب من مهبػل الزكجػة أمػاـ العنػق
عنواف غػَت كربت  ت مناقشتهم ؽبا ُب إطار نظرم حبثف كانإفلقد ناقشوا ىذا اؼبسألة ك 
كإغبػاؽ الولػد  عػن ىػذه العمليػة ربػت أبػواب العػدة فلقػد ربػدثوا  عنواف التلقيح الصناعي

مٍت زكجها أك غَته إٔب رضبها كحدث  ما إذا سبكنت اؼبرأة من استدخاؿحاؿ كغَت ذلك 
 ضبل ككالدة من جراء ىذا العملية.

عنػػػد أىػػػل اللغػػػة  يكعمومػػػان فبعػػػد أف ًب التعػػػرض إٔب حقيقػػػة التلقػػػيح االصػػػطناع         
كاالصػػطبلح، فيػػا تػػرل مػػا ىػػي الشػػركط الفقهيػػة للقيػػاـ بػػو؟، ىػػذا مػػا سػػنتعرض لػػو ضػػمن 

 الفرع اؼبوإب.

 الفــرع الثاني

 التلقيح االصطناعيللقيام بعملية  يةشرعلشروط الا

التطرؽ  مبعريف التلقيح الصناعي ُب اللغة كاالصطبلح، من الضركر  ياـقالبعد            
ع مؤسبر اجملمكقد خلص  ىذا ،الشركط اليت نص عليها الفقهاء للقياـ هبده العملية إٔب

دكرتو السابعة، ُب الفًتة ما م انعقد دبكة اؼبكرمة ُب ذكال، (1)الفقهي لرابطة العآب اإلسبلمي
إٔب  حوؿ مشكلة التلقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب، 3606ربيع الثا٘ب  38أب 33بُت

 ىي ثبلثة كما يلي: ،أف شركط التلقيح االصطناعي بصفة عامةبالقوؿ 

 ةضرور الشرط األول: أالّ يتم التلقيح االصطناعي إال إذا دعت إليو 

سر ك ليس دين عسر إذ أنو رغم كضع ؿبرمات إال انو يبيحها يي  إف اإلسبلـ ديني          
ك قاؿ الفقهاء إف التلقيح االصطناعي ُب حد ذاتو ال ، "فالضركرات تبيح احملظورات" يانان أح

                                                 

(
1
حوؿ  3606ربيع الثا٘ب  38أب33م انعقد دبكة اؼبكرمة ُب دكرتو السابعة، ُب الفًتة ما بُت ذمؤسبر اجملمع الفقهي لرابطة العآب اإلسبلمي، كال  (

 .4033/:36/0يـو    www.islamqu.com، مأخوذ من موقع شبكة األنثرنتمشكلة التلقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب

http://www.islamqu.com/
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ك  ،يتفق مع األحكاـ الشرعية العامة لذا ال يلجأ إٔب ىذه التقنية إال عند الضركرة القصول
على اؼبرأة أف ربمل من زكجها عن الطريق الطبيعي أم االتصاؿ  ؼبا يستحيلي حاىي 

 ة التحرٙب على قولو عز كجل:"اعبنسي، ك أسس الفقو اإلسبلمي على      

                              

                              

"(1). 

عملية التلقيح االصطناعي  إجراءال هبوز حيثي  فإف حفظ الفرج كاجب، كعمومان           
، كال هبوز التلقيح هبدؼ آخر  اإلقباب إٔبوؿ العقم كالوصي عبلج إٔب هدؼ سبب يب إال

 .(2)بللة أك النسلكتحسُت السي 

مع العادم ك  على اغبمل بالطريق قادرةه  اغباجة ك الضركرة باف كانت اؼبرأةي  فغيابي            
إذ  ،على اغبدكد الشرعية ك ذباكزه  لك عبأت ؽبذه العملية ك ٓب ربفظ جسدىا فهو اعتداءه ذ

أدرؾ  ،إف اهلل كتب عن ابن آدـ نصيبو من الزنا:" أف ؾبرد النظر إليها ىو زٗب لقولو 
 كزنا اللساف اؼبنطق، كالنفس تتمٌت كتشتهي كالفرج يصدؽي  ،النظر ُتالعينفزنا  ،لك ال ؿبالةذ
 .(3)"ويكذبي  لك كلو كذ

 ه العملية إال الزوجانذالشرط الثاني: أال يخضع له

 إذ البد أف يكوف كله  ،هبوز التلقيح بُت شخصُت أجنبيُت عن بعضهما البعضال            
لجا ؽبذه الوسيلة ذلك أنو يي صحيح، من الرجل كاؼبرأة ؿبل التلقيح مرتبطُت بعقد الزكاج 

                                                 

(
1
 .53-50سورة النور، اآليتُت   (

 .89، ص.;;;3، اؼبسؤكلية الطبية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، مصر، محمد حسين منصور( 2)
(
3
، كتاب االستئذاف، باب زنا اعبوارح دكف الفرج، 44العريب، بَتكت لبناف،اعبزء ث، صحيح البخارم بشرح الكرما٘ب، دار إحياء الًتاأبو ىريرةركاه  (

 .6:، ص.7:87رقم اغبديث
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الشرعية على العبلقة لتحقيق غرض من أغراض الزكاج ك ىو التناسل، كما ترجع بو العبلقة 
ذلك عدـ جواز إجراء عملية التلقيح بعد فك الرابطة الزكجية كيًتتب على  ،غَت الشرعية

بو ُب  كما ىو مصرحه   ،رةػأم تستبعد كل العبلقات اغب ،الوفاة أك الفسخأك بلؽ، ػبالط
 .(1)أغلب قوانُت الببلد األكربية

ك ال ؾباؿ للحديث عن الزكاج بُت نفس اعبنس )امرأتُت أك رجلُت( ذلك أف ىذا          
ك بالنسبة لعدـ ، رمة كل ما يتبع ك يتعلق بذلكك بالتبعية حي  ،الشريعة اإلسبلميةؿبـر ُب 

 .معٌت لو ال (2)فقد يظهر أف ىذا الشرط ،إمكانية التلقيح بعد كفاة الزكج

األزكاج ك ذلك  توصل إٔب ذبميد مٍت سابقان  ويحضًب تو لكن التقدـ العلمي كما          
أين يبكن للزكجة اؼبطالبة بو ك ربمل من زكجها رغم كفاة ىذا  ،بإيداعها ُب بنوؾ اؼبٍت

 ُب الدكؿ اإلسبلمية. ال يبكن القوؿ بو إطبلقان أمره خطَته هذا ف ،وتقطلقد تكوف ماألخَت أك 

 الشرط الثالث: أن يتم تلقيح المرأة بماء زوجها

 (3)للفراش ك للعاىر اغبجر" :"الولدي  حديث الرسوؿ فعملية التلقيح زبضع إٔب          
ف عقد الزكاج أعلى جريبتو ذلك  عقوبةن  الرجمي  -٘بك ىو الزا -ك للعاىر  ،دبعٌت الولد للزكج

لقح ُب ىذه اغباالت أف تي  لذا من البلـز دائمان  ،الشرعي يبيح العبلقة اعبنسية بُت الزكجُت
 غَته. دكف شك ُب استبدالو أك اختبلطو دبٍت ،لزكجة بذات مٍت زكجهاا
 

                                                 

(
1

 .685ص.، 8;;3، 03ط، النظاـ القانو٘ب لئلقباب الصناعي، دار النهضة العربية، القاىرة مصر، رضا عبد الحليم( أنظر،   

لشرط عن (  كالشر ىو ما تتوقف عليو اؼباىية كليس جزاء منها، أك ىو ما يلـز من عدمو العدـ، كال يلـز من كجوده كجود كال عدـ لذاتو، كىبتلف ا2)
سلطة  افعيعبد الرحمان السيد الشالركن ُب أف الركن ما تتوقف عليو اؼباىية كىو جزء منها، أنظر ُب تفصيل الشركط كالفرؽ بينو كبُت األركاف،  

 .395، ص.96;3 )د.د.ف(،  القاضي ُب التفريق بُت الزكجُت،

(
3
 3679رقم،  صحيح مسلم، مرجع سابق،  كتاب الرضاع، باب الولد للفراش كتوقي الشبهات، حديث أبي الحسن مسلم ابن الحجاجركاه   (

 .376ص.
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فإذا كاف تلقيح الزكجة من رجل آخر غَت زكجها فهو  :"(1)الفقهاء أحدي  ك يقوؿي         
من التلقيح  كيكوف ُب معٌت الزنا ك نتائجو ك كل طفل ناش  بالطرؽ احملرمة قطعان  ؿبـر شرعان 

االصطناعي ال ينسب إاٌل ؼبن ضبلت بو ك كضعتو باعتباره حالة كالدة طبيعية كولد الزنا 
 .الفعلي سباما"

ك عليو إذا توفرت ىذه الشركط فيجب أف تتم العملية أماـ جهة علمية موثوقة ك          
ففي التلقيح االصطناعي يتم  ،ال هبوز اػبلوة بالزكجة حيث ،تتم العملية حبضور الزكج

ُب نسبو إٔب كالديو إذ ك ال شك  شرعيه  التعامل فيو مع الفركج احملصنة، ك ينت  عنو طفله 
قهاء الشريعة الغراء:"إذا لقحت بويضة الزكجة دباء زكجها ُب أنبوب ٍب كضعت في قاؿ أحد 

ود لؤلب ك ُب رحم الزكجة بوجود عيب ُب جهازىا التناسلي فهذا حبلؿ ك ينسب اؼبول
 .( 2)األـ"

اغبيوانػػات اؼبنويػػػة للرجػػػل  نقػػػلي بػػػو " قػػوؿ أف التلقػػػيح الصػػػناعي يػػرادي اليبكػػػن مػػػومان عك          
أك اغبصػػوؿ علػػى اغبيػػواف اؼبنػػوم للرجػػل كبويضػػة للمػػرأة  ،ككضػػعها ُب اعبهػػاز التناسػػلي للمػػرأة

 ."ُب أنبوب ٍب إعادة زرعهما بطريقة طبية ُب رحم اؼبرأة ،كتلقيحها خارج الرحم

مشػػػركعيتو ُب  كدليػػػلي  ،التلقػػػيح االصػػػطناعي تعريػػػفمػػػن خػػػبلؿ مػػػا تقػػػدـ مػػػن بيػػػاف          
 . الطبيعة القانونية لو يشًتط لصحة كسبلمة ىذا اإلخصاب ربديدي  فإنو الشريعة اإلسبلمية،

 

 

 
                                                 

(
1
 اعبزائر ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اغبديثة للعلـو الطبية ك البيولوجيةالزكاج ك الطبلؽ ذباه االكتشافات ، جياللي تشوارأشار إٔب ذلك،   (

 .306.ص  ،4003

(
2
 .307ك306 .ص  السابق، اؼبرجع  ،جياللي تشوار  (
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 الثاني  لمطلبا

 الطبيعة القانونية للتلقيح االصطناعي 

 أساسػػان  دؼ منػػو، ترجػػعي ة ربػػوؿ دكف ربقيػػق اؽبػػمرضػػيى  ئػػقي عوا وي إف الػػزكاج قػػد تعًتضيػػ            
مػن شػأنو أف يتسػبب ُب ضػعف  (1)خلل بيولػوجي إٔب، أك العقم التاـ ألحد الزكجُت إٔبما إ

التلقػيح  إٔببينهما حوؿ اللجػوء  كقد يثَت عقم أحد الزكجُت اختبلفان  ،اػبصوبة لدل احدنبا
كعليػػػو تسػػػػتطيع  أف  اغبػػػػاالت الوسػػػيلة األخػػػَتة لئلقبػػػابالصػػػناعي الػػػذم يصػػػبح ُب بعػػػض 

 عػػػدـوع الػػػزكج اؼبضػػػركر ُب غلػػػط نتمسػػػك بوجػػػوب تطبيػػػق نظريػػػة الػػػبطبلف علػػػى أسػػػاس كقيػػػ
ك  ،لسػبب عجػز جنسػي فعػبلن  نػات ه  إذا كػاف العقػمي  ، خصوصػان اؼبقدرة على اؼبخالطة اعبنسػية

طلػػب الشػػخص الػػذم رغػػم ذلػػك فلػػيس باإلمكػػاف أف نقضػػي بػػبطبلف الػػزكاج علػػى أسػػاس 
إال أنو عػاقر إذ ال يكفػي  ،بشخص قادر على قيامو بالواجبات الزكجية تزكج جهالة للسبب

 .(2)بل أف يقـو على صفة من الصفات اعبوىرية للشخص ،للزكاج أف يكوف الغلط حاظبان 

حػػوؿ مػػن يػػرل بػػأف اؼبولػػود ىػػو شبػػرة البويضػػة الػػيت  فقهػػيه  لقػػد ثػػار خػػبلؼه  كعمومػػان           
أفرز ػػػا األـ كلػػػو ٓب تكػػػن ىػػػي الػػػيت ضبلتػػػو ككضػػػعتو، ُب حػػػُت أف ىنػػػاؾ مػػػن يػػػرل أف اغبمػػػل 

 .(3)كالوالدة نبا معيارين لثبوت األمومة

أف الزكجػة  م بعد تعديلو لقػانوف األسػرة قػد حسػم اؼبسػألة بتقريػرر لكن اؼبشرع اعبزائ         
ـي  صاحبةي   باألـ البديلة اؼبتربعة باغبمل. الطفل، بدليل أنو ال يعًتؼ أصبلن  البويضة ىي أ

                                                 

(
1
ك كقفوا على اؼبشكبلت اليت سبنع اإلقباب، كىي عدة  عوامل  ،ما يتعلق باؼبرأة أك الرجل سواءن  ،لقد حدد العلماء اؼبختصوف أسباب كعوامل العقم  (

 .  . ك ما يليها57، اؼبػػرجع السابق، ص. غني العاديمنذر طيب البرزنجي و شاكر ُب كتاهبما، ذكرىا 

(
2
 . 3;5.صاؼبرجع السابق،  ، كريم زينبأشارت إٔب ذلك،  (

(
3

 .46ص.، المرجع السابق، العربي شحط عبد القادر، ( أنظر 
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دراسػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػؤكلية القانونيػػػػػػػة للطبيػػػػػػػب اؼبمػػػػػػػارس للتلقػػػػػػػيح  يػػػػػػػدفعنا إٔبإف ىػػػػػػػذا مػػػػػػػا         
االصػػػطناعي)الفرع األكؿ(، ٍب ربديػػػد اػبطػػػأ الطػػػ  أثنػػػاء القيػػػاـ بعمليػػػة التلقػػػيح االصػػػطناعي 

 كبعده)الفرع الثا٘ب(.

 األول  فرعال

 للتلقيح االصطناعيالمسؤولية القانونية للطبيب الممارس 

 ضػػوابط ؿبػػددةف الطبيعػػة القانونيػػة ألم عقػػد مػػن العقػػود الشػػك أهنػػا تتطلػػب إ               
ىػذا كأف كػل  دؿ اغبقوؽ ك االلتزامات بالتساكم ، كنضمن تباحىت كبمي طرفا العقد كذلك

التشػػريعات الػػيت تبػػيح إجػػراء التجػػارب العلميػػة علػػى اعبسػػد اإلنسػػا٘ب تتطلػػب ضػػركرة رضػػاء 
 خاصػػػان  ، بػػػل كإهنػػػا أصػػػبغت علػػػى ىػػػذا الرضػػػا طابعػػػان عػػػٍت بػػػاألمر ػبضػػػوعو ؽبػػػذه التجػػػارباؼب

غلػط  كأعػن كػل إكػراه أك تػدليس  ُب شػكل كتػايب للتأكػد مػن أنػو ًب بعيػدان  وي استلزمت إفراغيػ
علػى  ، كما تطلبت ُب ىذا الرضػا أف يكػوف مبنيػان من شخص يتمتع بأىلية كاملة صادره  كأنو

لم الشػػخص اػباضػػع ػف يعػػكذلػػك أ يػػة للعمليػػة مػػن طػػرؼ الطبيػػب اؼبخػػتصإيضػػاحات حقيق
باؼبخػػاطر الػػيت  ، بػػل كوبيطػػو علمػػان عليػػو مػػن عمػػل كبطبيعتػػو التجريبيػػة للتجربػػة دبػػا ىػػو مقػػدـه 
 .(1) ئهاؽبا ك الوسائل الكفيلة بدر  يبكنو أف يكوف عرضةن 

 
                                                 

(
1
:" أف ىناؾ شركطان تتعلق دبوضوع التجربة ذا ا، كيتعُت على الطبيب استيفاؤىا ذلك بقولو إٔب العربي شحط عبد القادر ،كما أشار الدكتور  (

ك اؼببادئ الدينية كألخبلقية كالقانونية للمجتمع  كجلب أكرب منفعة للفرد كللمجتمع، كبشرط أال تتعارض مع  القيم ،كىي  دؼ إٔب إبعاد أم ضرر
 الذم يتم إجراء التجربة فيو.

يتطلب فيهم توافرىم على  كط إضافة ُب األشخاص القائمُت هبذه التجارب، إذب توافر شر طلي تى  سابقة، فإنو يشًتطكإضافةن إٔب الشركط اؼب       
   .الكفاءة كاؼبستول العلمي العإب ُب ؾباؿ البحث الطػ

ه التجارب باالحتفاظ بسرية اؼبعطيات ذكما أنو كمن بُت القواعد األساسية اليت ربكم سَت التجارب الطبية، ىو التزاـ اؼبشرؼ على ى         
قى مقيدان بعدـ كلكن يب ،، إنو ليس ىناؾ ما يبنع الباحث من نشر نتائ  أحباثو كالتعبَت عنها، من خبلؿ نشاطاتو الطبيةكاؼبعلومات اليت يطلع عليها

 الكشف عن شخصية اإلنساف اػباضع للتجربة.
تلكيم إذان ىي أىم الشركط اليت هبب مراعا ا حُت القياـ بأم مشركع خاص بالتجارب العلمية كالطبية بصفة عامة، مىت كانت تطبق على          

 .:34.، صاؼبرجع السابق ،العربي شحط عبد القادر"، لقد فصل ُب ىذه ؼبسألة،  شخص بالغ ككامل األىلية
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 مسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات التلقيح االصطناعيأواًل:

يستوجب اؼبؤاخذة  ىي حالة مؤاخذة الشخص الذم ارتكب أمران  اؼبسؤكليةي عمومان ف          
، كىػي ؽبػا أك تطبيػقه  لية الطبية ىي صػورةه اؼبسؤك  فكال شك أ ،لقواعد القانوف بأف كاف ـبالفان 

، كُب ؾبػػػػاؿ التلقػػػػيح ب بالتزاماتػػػػو القانونيػػػػة كاؼبهنيػػػػةعلػػػػى كػػػػل حػػػػاؿ مػػػػىت أخػػػػل الطبيػػػػ وـي تقيػػػػ
 أك خطػػأ أثنػػاء مباشػػر ا ،ه العمليػػةواعػػد كأصػػوؿ ىػػذىبػػالف ق االصػػطناعي مػػىت ارتكػػب فعػػبلن 

ٍب بيػػاف أىػػم  ،األمػػر الػػذم يتطلػػب ربديػػد مفهػػـو اػبطػػأ الطػػ  ُب ؾبػػاؿ التلقػػيح االصػػطناعي
 تطبيقاتو كصوره.

  التلقيح االصطناعيفي إطار الخطأ الطبي  تعريف: 1

 خاصػػػػان تعريفػػػػان اعبزائػػػػرم سػػػػوؼ لػػػػن هبػػػػد لقػػػػانوف اؼبػػػػد٘ب أك اعبنػػػػائي إف اؼبتصػػػػفح ل            
كالتعريفػات  (1)عند فقهػاء القػانوف اؼبػد٘بإال أنو من خبلؿ التعريفات الكثَتة للخطأ  ػبطأ،با

الطػ  ُب إطػار ، فإنو يبكننػا ربديػد مفهػـو اػبطػأ (2) اليت أعطيت للخطأ الط  بصفة خاصة
بػػإجراء التلقػػيح االصػػطناعي ُب ، إذ يتمثػػل ُب خػػركج الطبيػػب اؼبخػػتص التلقػػيح االصػػطناعي

أك ىػػػو اػبطػػػأ الػػػذم  ، (3)سػػػلوكو عػػػن القواعػػػد كاألصػػػوؿ الطبيػػػة الػػػيت تفرضػػػها طبيعػػػة مهنتػػػو
بػالتزاـ بػذؿ العنايػة ،ك يتحلػى ُب كػل مػرة ال يقػـو  الطبيب أثناء مزاكلتو ؼبهنتػو إخػبلالن  وي يرتكبي 

مع األخذ بعُت   العلمية اؼبستقرةعي فيها األصوؿ ، كال يرافيها الطبيب بعملية بانتباه كحذر

                                                 

(
1
اؼبسؤكلية  وحسين عامركما بعدىا؛   999، ص.74;3، دار الًتاث العريب، القاىرة، 3الوسيط، ج  عبد الرزاق السنهوري،لك: ذر إٔب أشا (

لبحوث معهد ا دنية ُب تقنيات الببلد العربية ، اؼبسؤكلية اؼبوسليمان مرقس؛  398-:38، ص.  78;3، مطبعة مصر ، القاىرة،  3اؼبدنية، ط
سؤكلية الناشئة عن الفعل الشخصي  منشورات : لنظرية العامة للم وعاطف النقيب . كما بعدىا؛ 3:4، ص.3:;3كالدراسات العربية، القاىرة، 

 . 40.، ص5:;3عويدات، بَتكت، 
(
2
لطبعة األكٔب ، ااـ  كاؼبسؤكلية، األخطاء الطبية بُت االلتز محمد بشير شريمكانظر كذلك،   ،95،  اؼبرجع السابق، ص عبد اللطيف الحسيني (

ة كقضائية ُب كل من مصر كفرنسا(، اػبطأ الط  ) دراسة ربليلية فقهي وفاء حملي أبو جميل،؛   383ك378.، ص4000صبعية عماؿ اؼبطابع، عماف، 
ُت اعبنائية، ؾبلة القانوف كاالقتصاد، العدد مسؤكلية األطباء كاعبراح ،د مصطف ومحمود محمو   ؛63، ص.ـ 3;;3 ، ، القاىرةدار النهضة العربية

 .500.ص ،، القاىرة3:;3الثا٘ب، 

(
3
 .94.، ص4003، ، األردفاؼبًتتبة على التلقيح االصطناعي، دار الثقافة مشكبلت اؼبسؤكلية الطبية ، عامر احمد القيسي (
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، كعػػدـ األخػػذ بالضػػركرة بنتيجػػة عملػػو ؼ االسػػتثنائية ُب الزمػػاف كاؼبكػػافاالعتبػػار كػػل الظػػرك 
عظػػم األعمػػاؿ مي  الػػيت تكتنػػفي  بالفشػػل نتيجػػة للمخػػاطر احملتملػػة كالػػيت قػػد تقػػًتف أحيانػػان  دائمػػان 
كاف السػبب ُب اإلضػرار   الفنو إذ خطأ يرتكبو الطبيب أثناء مزاكلتو ، كىو بالنتيجة كلي الطبية
   . (1)دبريضة

 نستنت  من خبلؿ تعريف اػبطأ الط  أنو يقـو على عنصراف نبا :            

لطبية اليت تفرضػها خركج الطبيب القائم بالتلقيح االصطناعي عن القواعد كاألصوؿ ا -
 تنفيذ العمل الط . عليو مهنتو كقف

 ة منو.ػكاليقظة اؼبطلوبإخبللو بواجبات اغبيطة كاغبذر  -

أف اؼبقصود باألصوؿ الطبية ُب ؾبػاؿ الطػب ىػي تلػك األصػوؿ العلميػة الثابتػة  غَت          
م هبػا الطبيػب كالػيت هبػب أف يليػ ،كعلميػان  كالقواعد اؼبستقرة اؼبتعارؼ عليها بػُت األطبػاء نظريػان 

 .(2)عمل الط القياـ بالكقت 

اؿ كُب ؾبػػػػ ،اغبيطػػػػة ك اغبػػػػذر ُب اجملػػػػاؿ الطػػػػ  عمومػػػػان قصػػػػد بػػػػاإلخبلؿ بواجػػػػب كيي           
بلدنػػػا العربيػػػة اإلسػػػبلمية اؼبهتمػػػة باألنسػػػاب مػػػن ال سػػػيما ب خصوصػػػان، التلقػػػيح االصػػػطناعي

 . خبلؿ تعاليم الشريعة اإلسبلمية

الصػػادر حكمهػػا الشػػهَت  ا اؼبفهػػـو قضػػت ؿبكمػػة الػػنقض الفرنسػػية ُبذكتطبيقػػان ؽبػػ          
"مسػػػؤكلية  بػػػأف: 09;40/09/3ك قبلػػػو ؿبكمػػػة السػػػُت الفرنسػػػية ُب  ،58;40/07/3بتػػػاريخ 

ا ثبػػت أنػو خػػرج عػن القواعػد العامػػة للحيطػة كاغبػػذر كحسػن التقػػدير ذالطبيػب ال تنعقػد إال إ

                                                 

(
1
اؼبسؤكلية طالل عجاج  ؛ ;33.، ص9:;3الشركة العاؼبية للكتاب، بَتكت،  ، 3اؼبسؤكلية اؼبدنية عن األخطاء اؼبهنية، ط ،عبد اللطيف الحسني (

 . 3:8.، ص4006، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبناف، 3، ط -دراسة مقارنة  –اؼبدنية للطبيب 
(
2
 . 478.، ص0;;3، دار النهضة العربية، القاىرة، 4، ط -مقارنة دراسة  –نائية لؤلطباء اؼبسؤكلية اعب ،أسامة عبد اهلل قايد (
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ا ثبػػت إنبالػػو كعػػدـ انتباىػػو بشػػكل ال يتفػػق ذكانػػت  أك إ  الػػيت تسػػرم علػػى كػػل ذم مهنػػة أيػػان 
 .(1)مع الضماف الذم تتطلبو مصلحة الناس"

عػػػدـ انتبػػػاه أك عػػػدـ  ككػػػل إنبػػػاؿ أ:"ا الصػػػدد قضػػػت احملكمػػػة العليػػػا بػػػأفذكُب ىػػػ          
خطػػأ  الفشػػل يعػػرض صػػاحبو للمسػػؤكلية اعبزائيػػة، كمػػىت ثبػػت أف إٔبمراعػػاة لؤلنظمػػة يفضػػي 

 ، كتوفرت العبلقػة السػببية بينهمػا اسػتنادان لتقريػر اػبػربة، حيػثي الطبيب أدل إٔب كفاة الضحية
إٔب لػػػك ذأمػػػر الطبيػػػب بتجريػػػع دكاء غػػػَت الئػػػق بصػػػحة اؼبػػػريض دكف انتبػػػاه أك احػػػًتاز ،أدل 

 .(2)"سؤكليتوثبوت م

ُب ؾبػػػػػاؿ التلقػػػػػيح االصػػػػػطناعي كبيػػػػػاف (3)إف ربديػػػػػدنا السػػػػػابق ؼبفهػػػػػـو اػبطػػػػػأ الطػػػػػ         
كاإلخػػػبلؿ  مضػػػمونو مػػػن خػػػبلؿ اػبػػػركج عػػػن القواعػػػد العلميػػػة كاألصػػػوؿ الطبيػػػة مػػػن ناحيػػػة،

، هبعل مفهـو كصور اػبطأ الط  ككيفيػة حدكثػو ُب اجبات اغبيطة كاغبذر من جهة أخرلبو 
الذم يدفعنا لبياف بعض صور اػبطػأ الطػ  ُب  األمري  ،كاضحة اؿ التلقيح االصطناعي غَتي ؾب
 اؼبوالية .عناصر ا اجملاؿ من خبلؿ الذى

 
                                                 

(
1
)  Cass.civ,  20/05/1936 , responsabilité civile et assurances, édition du juris – classeur- , hors – série ,juillet –

aout, 1999, Paris,  p 07 .  

  (
2
 .  ;39.ص، 4ع ، 8;;3،  اجمللة القضائية،  118720، ملف قم7;;07/3/ 05احملكمة العليا، (

(
3
ىو كذلك "كل فعل أك ترؾ إرادم تًتتب عليو  كأ ،، إهبايب أك سل  ال يتفق مع الواجب من اغبذر كاغبيطة"إرادمه  و نشاطه بأن:"اػبطأي  ؼي يعر   (

 نتائ  ٓب يردىا الفاعل مباشرة كال بطريق غَت مباشر، كلكنو كاف ُب كسعو ذبنبها.
 The fault degreeدرجػػػة اػبطػػػأ: 
 الذم ال شأف فيو لفن الطب كالذم يقع فيو الطبيب دكف عبلقة باؼبهنة. ،ىو اػبطأ اػبارج عن مهنة الطب Ordinary: اػبطأ العادم

أك  ،ا عليو مهنتو كاػبطأ ُب التشخيصىو اؼبتعلق باؼبهنة كالذم يقع من الطبيب كلما خالف القواعد اليت توجبه Professional: اػبطأ الفٍت أك اؼبهٍت
كيسأؿ الطبيب عن خطئو العادم يسَتان كاف أك جسيمان، أما بالنسبة للخطأ اؼبهٍت ج أك بًتؾ عبلج ظاىر متفق عليو، ُب العبل

 فإف الطبيب ال يسأؿ إال عن خطئو اؼبهٍت اعبسيم. 
أك بسبلح غَت معقم أك اإلنباؿ  مريض مرضان يؤثر على كفاءة عملوكىو سكراف أك ألطباء الشائع حدكثها أف هبرل اعبراح جراحتو اء اكمن أمثلة أخط

مربر،  ُب زبدير اؼبريض قبل العملية أك كأف ينسى ُب جوؼ اؼبريض مشرطان أك ضمادان، أك كأف يبتنع طبيب اؼبستشفى اغبكومي عن مباشرة مريض دكف
مشركع، أك عدـ الدقة ُب ط  أك قبل أف يستوَب اؼبدة اؼبطلوبة لعبلجو كدكف سبب  ،بلجأف حالتو تستوجب الع من اؼبستشفى رغمأك يأمر بإخراجو 

 فبا قد يودم حبياة اؼبريض. ،كصف اعبرعة اؼبقررة لدكاء ساـ



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

304 

 

 : الخطأ الطبي قبل إجراء التلقيح االصطناعي2  

يقع الطبيػب الػذم يقػـو بعمليػة التلقػيح االصػطناعي ُب عػدة أخطػاء قبػل قيامػو  قد          
 :بعملية التلقيح االصطناعي نذكر منها

   :(  (Erreur dans le diagnostic: الخطأ في التشخيصأ

كػػاف   إذا إالكال يشػػكل خطػػأ طبيػػان  ل ضػػمن األخطػػاء اؼبتصػػلة بػػالفن الطػػ ،كيػػدخي           
 .   (1)منطويان على جهل كـبالفان لؤلصوؿ العلمية الثابتة اليت هبب على كل طبيب اإلؼباـ هبا

أك العمػػل اعبراحػػي  ،العػػبلجة التشػػخيص كدكره ُب الكشػػف عػػن أنبيىػػ تػػزدادي  حيػػثي           
لقياـ بتشخيص األسػباب الػيت لو لك أف الطبيب الذم تعرض عليو حالة العقم يلزمي ذاؼببلئم 
  كمن ًبى  ،قمالعي  إٔبأدت 

ي
 بلئم كطريقتو.ربديد طبيعة العبلج اؼب

ػػػ إٔبكمػػػا مػػػن شػػػك أف الوصػػػوؿ           يتوقػػػف  ،اغبقيقػػػة إٔبوف أقػػػرب تشػػػخيص سػػػليم يكي
لتحاليػػػل كالتصػػػوير باألشػػػعة كا  ،أنبػػػا اسػػػتخداـ الوسػػػائل العلميػػػة اغبديثػػػة ،علػػػى عػػػدة عوامػػػل

يوجب لك إنباالن منو ذ ه الوسائل اعتربذأغفل الطبيب أك قصر ُب االستعانة هب فإذا ،كغَتىا
قػد قضػت كمػا    و يعد بعيػدان أك ـبالفػان للحقيقػةا كاف التشخيص الذم كصل إليذمسؤكليتو إ

 إٔبا الشػػأف إحػػدل احملػػاكم الفرنسػػية أنػػو ُب حالػػة الشػػك ُب التشػػخيص هبػػب اللجػػؤ ذُب ىػػ
 كإال كػاف الطبيػب مهمػبلن إنبػاالن وباسػػبي  ،للتحقػق مػن اغبالػة اؼبرضػية ، كذلػكرؽ العلميػةالطيػ
 .(2)عليو

                                                 

(
1
اغبل  اغبقوقية، بَتكت لبناف  منشورات ، 3ج موعة اؼبتخصصة ُب اؼبسؤكلية القانونية للمهنيُت،، اػبطأ الط  ُب العبلج، اجملمحمد حسين منصور (
 .;67ص.  ،4006، 

(
2
 . 33;، ص.09، ع 7:;3 سوريا،   ؾبلة احملاموف، ، طبيب التخدير القانونية كاؼبهنيةمسؤكلية   ،سمير أول فلي،  أشار إليو (
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طػػ  ُب التشػػخيص يقػػًتؼ الدكلػػة الفرنسػػي بػػأف الطبيػػب الػػذم ىبي  كمػػا قضػػى ؾبلػػسي         
 . (1)خطأ طبيان من شأنو أف يرتب مسؤكلية إدارة اؼبستشفى

القػػػػػػوؿ بػػػػػػأف صػػػػػػور اػبطػػػػػػأ ُب التشػػػػػػخيص بالنسػػػػػػبة لعمليػػػػػػات التلقػػػػػػيح  كخبلصػػػػػػةي          
كمػػدل تقدمػػو كانتشػػاره  ،حػػدة اؼبػػرضاالصػػطناعي قػػد تتعػػدد كتتنػػوع مػػن خطػػأ ُب تشػػخيص 

 . (2)لك من األخطاء اليت توجب مسؤكلية الطبيب اؼبعاِبذ ،غَت إٔب

 : عدم حصول الطبيب عل  رضا الزوجينب  

عترب موضوع اغبصوؿ على رضا اؼبريض كموافقتو من اؼبواضيع اغبساسة كاؼبهمة ُب يي             
 ذمكانت صادرة عن   إذا إالعتد هبا لك أف التصرفات القانونية ال يي ذؾباؿ اؼبسؤكلية الطبية، 

فكيػػف ككبػػن ُب حالػػة اؼبػػرض الػػيت يعػػا٘ب منهػػا اؼبػػريض بالدرجػػة  قبػػل عليػػو،أىليػػة متبصػػر دبػػا يي 
 األكٔب؟. 

ر أثنػػاء العػػبلج ُب غػػَت حالػػة علػػى ضػػركرة رضػػا اؼبػػريض اغبيػػ كقضػػاءن  اسػػتقر الػػرأم فقهػػان        
طػػ  أك جراحػػي علػػى درجػػة معينػػة مػػن اػبطػػورة تًتتػػب عنػػو  لالضػػركرة العاجلػػة ُب كػػل عمػػ

إذ أف عػدـ اغبصػوؿ   ،(3)اؼبسؤكلية جملرد القياـ بالعمل الط  دكف اغبصوؿ على الرضا البلـز

                                                 

(
1
) C.E , 17/02/1988, Arrêt  N 71979 , Centre hospitalier de Nancy, idem, p.62 .  

(
2
للطبيب الناصبة عن اػبطأ الط  ذات طبيعة متنوعة، فالطبيب اؼبخط  يبكن أف هبد نفسو أماـ عدة مسؤكليات ـبتلفة، كىي   إف اؼبسؤكلية القانونية (

 كما يلي:
 أك عدـ االحًتاز. : كتكوف ُب حالة القتل أك اعبرح أك العاىة اؼبستديبة...اْب، من قبيل اإلنباؿ الط  أك الرعونةالجنائية ةالمسؤولي-3
 : كتتمثل ُب التعويض عن الضرر البلحق بسبب اػبطأ الط .المدنية ةالمسؤولي-4
 : ك يتعرض ؽبا الطبيب من طرؼ اؼبصاّب اإلدارية اليت يعمل لصاغبها كوزارة الصحة أك اغبكومة.اإلدارية ةالتأديبي ةالمسؤولي-5
 لنقابة ُب النظر ُب أخطاء األطباء كتوقيع اعبزاءات عليهم من طرفها.: ك تتمثل ُب حق االنقابية ةالتأديبي ةالمسؤولي-6

، كما يشَت الفقو، أف تعدد اؼبسؤكليات على ىذا الوجو، ال يبنع من اجتماعها على الطبيب ُب نفس الوقت، مىت توافرت شركط كل منها   انظر        
 .;35-:35، اؼبرجع السابق، ص.بديعة علي أحمد

(
3
  .40 -:3، ص.3:;3، 4عؾبلة اغبقوؽ كالشريعة، الكويت،   ،، حقوؽ اؼبريض على الطبيبمصطف  منصورمنصور   (
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النظػر عػن النتػائ   بغػض  البدايػة ذطبيػان مهنيػان منػ يشػكل ُب حػد ذاتػو خطػأن ا الرضػا ذعلى ىػ
 . لكاؼبًتتبة على ذ

سػػبغ علػػػى النشػػاط الطػػػ  يي  ره كػػػيتػػوافي  شػػػًتطي بػػديهي يي  أمػػػره  ،ادبفهومػػػو ىػػذ إذان فالرضػػا        
اه ُب غػػَت د مػػن حصػػوؿ رضػػإذ أف كػػل عمػػل طػػ  هبػػرم علػػى مػػريض معػػُت ال بيػػ ،مشػػركعيتو
ا اؼبعػٌت ذكقػد أكػد اؼبشػرع ىػ ،ا العمػل الطػ ذلػك قبػل البػدء هبػذك ، الضركرة العاجلػةحاالت 

 .(1)من مدكنة أخبلقيات الطب 66ك64ُب نص اؼبادتُت 

دير بالذكر أف الرضا اؼبطلوب ُب عمليات التلقيح االصطناعي ىو رضػا خػاص اعبك          
عمليػػة التلقػػيح االصػػطناعي كفػػق كمتميػػز إذ أف اؼبقصػػود بػػو ىػػو موافقػػة الػػزكجُت علػػى إجػػراء 

، كمػن ىنػا يتميػز ىػذا الرضػا اػبػاص ة بزرع األجنػةنيدىا اؼبراكز اؼبعالصيغة القانونية اليت تعتم
الرضػػػا العػػػاـ ُب موافقػػػة  دكري  حيػػػث ينحصػػػري  ؼبفهـو العػػػاـ الػػػذم قػػػدمناه سػػػابقان،عػػن الرضػػػا بػػػا

ف عػػػػن حالػػػػة العقػػػػم ُب الكشػػػػالػػػػزكجُت أك احػػػػدنبا علػػػػى مباشػػػػرة الطبيػػػػب لعملػػػػو اعبراحػػػػي 
، إذ للزكجُتالتلقيح االصطناعي إجراء عملية سفر عن ، كلكن ىذا التدخل قد ال يي كأسباهبا

ؿ طػػرؽ اعبمػػاع اعبنسػػي يقتصػػر األمػػر علػػى بعػػض اؼبستحضػػرات الطبيػػة أك تقػػدـ النصػػح حػػو 
 فإنػػو اصػػطناعيان  أمػػا  إذا اقتضػػى األمػػر تلقيحػػان  ،، كينتهػػي األمػػر عنػػد ىػػذا اغبػػدبػػُت الػػزكجُت

، كىػػذا مػػا أكػػده اؼبشػػرع ُب تعديلػػو األخػػَت لقػػانوف بػػو مػػن قبػػل كػػبل الػػزكجُت سػػتوجب رضػػان ي
 .(2)األسرة

                                                 

(
1
، كينبغي للطبيب أك جراح األسناف سنانو أك مغادرتوعلى أنو : " للمريض حرية اختيار طبيبو أك جراح أ من مدكنة أخبلقيات الطب 64تنص اؼبادة  (

احًتامو ، كسبثل حرية االختيار ىذه مبدأ أساسيا تقـو عليو العبلقة بُت الطبيب كاؼبريض كالعبلقة بُت جراح األسناف أف وبًـت حق اؼبريض ىذا كأف يفرض 
" ىبضع كل عمل ط  يكوف فيو خطر جدم على اؼبريض ؼبوافقة اؼبريض موافقة حرة كمتبصرة أك ؼبوافقة :بقوؽبا  امنه 66، كما تنص اؼبادة "ك اؼبريض 
 اؼبخولُت منو أك من القانوف ".األشخاص 

(
2
: " هبوز للزكجُت اللجوء إٔب التلقيح االصطناعي ، ىبضع التلقيح االصطناعي للشركط  أنو مكرر من قانوف األسرة على 67حيث نصت اؼبادة  (

م دبي الزكج كبويضة رحم الزكجة تأف ي –حيا ما  أف يكوف التلقيح برضا  الزكجُت كأثناء التلقيح برضا الزكجُت كأثناء –أف يكوف الزكاج شرعيان  -اآلتية  
 .  صطناعي باستعماؿ األـ البديلة "كال هبوز اللجوء إٔب التلقيح اال ،دكف غَت نبا
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للقيػاـ بػأم  كمشػركعه  مطلػوبه  القوؿ أف اغبصوؿ على رضاء الزكجُت أمره  ةي خبلصك           
، كأف إغفالػو مػن قبػل الطبيػب اؼبعػاِب أك عػدـ مراعػاة راء ُب عمليات التلقػيح االصػطناعيإج

، ذلػك أف ؼبسػؤكليتو اؼبدينػة ُب حقػو موجبػان  ثابتػان  طبيػان  عتػرب خطػأن موافقة كرضا أحػد الػزكجُت يي 
ُب عبلقػػة الطبيػب بػاؼبريض ال يبكػن ذباىلهػػا  أساسػيان  عتػرب مبػدأن ريػة اؼبػريض كاحػًتاـ إرادتػػو تي حي 

 إال ُب حاالت استثنائية ؿبصورة .

 الفرع الثاني

 التلقيح االصطناعي وبعدهالخطأ الطبي أثناء القيام بعملية 

عاصػػر كتتبػػع عمليػػة التلقػػيح االصػػطناعي مرحلػػة معقػػدة ال شػػك أف اؼبرحلػػة الػػيت تي             
لك سنقتصر على حبث نوعُت مػن اػبطػأ نػرل أهنمػا ذل ،ال يبكن تناكؽبا بالبحث متداخلة،ك 

مظػػاىر الرقابػػة عػػن  نبػػا حالػػة خلػػط األنابيػػب)أكالن(، ك)ثانيػػان( ،ق أنبيػػةػاألكثػػر صػػلة كاألعمػػ
 :أ الط ، كسَتد تفصيل ذلك كما يليطعلى اػب

 األنابيب بعضها ببعض أواًل: خلطُ  

 قد يصدر من الطبيب اؼبشرؼ على عملية التلقػيح االصػطناعي أك مسػاعديو خطػأن          
لػػػك أف يقػػػػـو الطبيػػػب خبلػػػػط ذ بعضػػػها بػػػػبعض، كمثػػػاؿي  (1)لػػػػط األنابيػػػبطبيػػػان بليغان،كػػػأف ىبي 

                                                 

(
1
من التقاء عضوم التناسل بُت  علم الناس كعملهم  أف عملية اإلقباب ُب سَتىا الفطرم كالشرعي تبدأي  األصل ُب: بأطفاؿ األنابيب قصوداؼب(

نفخ فيها كيي  تتكاثر اػببليا  ؿ عدة مراحل حيثي ، لتنمو خبلُب رضبها ُب ذلكم القرار اؼبكُت حيواف الزكج اؼبنوم ببيضة زكجتو أمشاجان  قي فيعلي  ،الزكجُت
، كقد  فبل وبدث اإلقباب ألسباب عديدةالطبيعية بُت الزكجُت كقد وبدث أاٌل تتم عملية التلقيح كح حىت تنتهي عملية اغبمل بوالدة اؼبولود بإذف اهلل.الرى 

، كالطب اغبديث أثبت أف السبب األعم ُب عقم النساء يكمن ُب انسداد قناة لرجل عقيمُت ال يستطيعاف اإلقبابيكوف من بينها أف تكوف اؼبرأة أك ا
ُي  ُب زبطي عائق القناة اؼبسدكدة  ، ففكر األطباءي اغبمل كقوعي  ن ىنا يستحيلي كم ،الرحممن شق طريقها إٔب  البيضةف فالوب، كمعٌت انسدادىا عدـ سبكى

اؼبخصبة  البيضة، ٍب إخصاهبا ُب اؼبعمل حبيواف منوم، ٍب تنمية من مبيض اؼبرأة بعملية جراحية البيضةكذلك عن طريق اغبصوؿ على  ،بالتلقيح الصناعي
فيو بعد تلقيحها كزرعها ُب  البيضةإدخاؿ ىذا األنبوب من خبلؿ فتحة اؼبهبل إٔب الرحم، كقذؼ بعد اكتماؿ مراحل مبوىا األكٔب ُب رحم األـ بواسطة 

 الرحم ليبدأ اغبمل مساره الطبيعي اؼبعركؼ.
لوسائل كقد تكاثرت الصور كا (أطفاؿ األنابيب  )عرؼ ب كاليت أصبحت تي  ، ور التلقيح الصناعي األكثر كاألغلبمن صي  ىذه النازلة صورةه            

علي محمد  لك،ذراجع ُب  لتحقيق رغبة الزكجة أك الزكج باؼبولود، فخرجت للواقع مسائل مستجدة ربتاج إٔب معرفة حكمها كمدل ثبوت النسب هبا.
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لػػط مػػع أنابيػػب ربتػػوم أك كػػأف زبي  الػػيت ربتػػوم علػػى السػػوائل اؼبنويػػة بعضػػها بػػبعض،األنابيػػب 
ا عنػد ذ، كىػلػكذأك بػالعكس مػن  لػوي  جػةن على بويضػات أنثويػة تعػود المػرأة أخػرل ليسػت زك 

 .(1)ه العملياتذمباشرة إجراء مثل ى

مػن الطبيػب كال شػك ُب أف أم خطػأ  ثَت إشكاالن كاضػحان،ه اؼبسألة اؼبعقدة تي ذإف ى        
ا كىػذ مىت كاف ثابتان ككاضػحان  املةن إال أنو يوجب مسؤكليتو اؼبدنية ك ،مهما كاف يسَتان كتافهان 

 .ه العمليات اؼبتعلقة باألنسابذى ران لطبيعة تعاملو ُب مثلنظ

الػزكج  لػو أف أحػد الػزكجُت سػواءن  ،كتعقيػدان كطرحػان لئلشػكاليات اؼبوضػوع إثػارةن  كيػزدادي        
ويػة لرجػل آخػر غػَت أك الزكجة طلبت من الطبيب برضاىا أف ىبلط بويضتها مع حيوانػات من

كمػػا مػػدل مشػػركعية نسػػب الطفػػل  ،ا التصػػرؼ؟ذفمػػا مػػدل مشػػركعية ىػػ زكجهػػا أك العكػػس،
 ا اػبلط جريبة زنا؟.ذعترب ىلك، ىل يي ذالذم سيولد؟ كاألغرب من 

ه ذُب مثػػػل ىػػػ نبػػػُت أنػػػو مػػػن األخطػػػاء الطبيػػػة الػػػيت تقػػػعي ه أف ذىػػػ نػػػا كاغبالػػػةي مػػػا يهمي  إفى        
ثػػَت اػبلػػط بػػُت األنسػػاب، كمػػا يي  إٔبؤدم الػػذم ييػػ ، األمػػري العمليػػات مػػا يتعلػػق خبلػػط األنابيػػب

، فما مدل مسؤكلية الطبيب يتمثل ُب كالدة األطفاؿ اؼبشوىُتإشكاالن آخر ُب غاية األنبية 
 بالوالدة؟. ه التشوىات اغباصلة للطفل حديث العهدذعن ى

                                                                                                                                                         

 ، أبو زيدبكر  .كأنظر كذلك، 220.ص،  ىػ1414 ، الطبعة األكٔب  ،قطر، دار قطرم بن الفجاءة ،أحكاـ  النسب ُب الشريعة اإلسبلمية، المحمدي
،  1ع، اؼبنشور ُب نفس اجمللة  محمد علي البار  .كانظر كذلك مقاؿ ؿ، 444ك432ص. ،3 ع، اؼبملكة العربية السعودية، ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي

 .464ك461ص.
(
1
" التلقيح  عمليةكتسمي ىذه الطريقة بػ خر "غريب" لزيادة الفعالية آل دبٍت رجي  من مٍت زكجها مزدكجان  ءان كتتمثل ىذه الطريقة بأف تتلقى الزكجة جز   (

من مٍت رجل غريب إٔب مٍت  مساعد غَت كيميائي، كما ىو اغباؿ ُب ىذه الصورة، حيث أضيف جزءه  االصطناعي اؼبزدكج "، فاغبالة اليت يضاؼ إليها 
ه اإلضافة، إال أف ذالزائف، إلسكات بعض الضمائر اليت ربت  على ىلشرعية سوهنا ثوب البالزكج، كذلك لتقوية حيواناتو  اؼبنوية، يلجأ إليها األطباء فيي 

اؼبنوم كاحدان فقط ىو الذم ينجح ُب تلقيح البيضة فييمتزج هبا، فمن يضمن أف ىذا  فجائزة شرعان، ألنو كما ىو معلـو طبيان أف اغبيوا ىذه الطريقة غَتي 
، النىسب ُب اغبقوؽ اؼبتعلقة عليو بيدةمحمد علي الهادي زُ واف الزكج كليس حيواف الرجل الغريب، انظر، اغبيواف اؼبنوم الذم لقح البيضة ىو حي

 .:45كتطبيقاتو اؼبعاصرة، أطركحة لنيل الدكتوراه ُب الشريعة اإلسبلمية،  كلية دار العلـو القاىرة، مصر،  )د.س.ط(،  ص.
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 (1)طبيػػػان  خلػػػط األنابيػػػب يشػػػكل خطػػػأن  إٔبؤدم الشػػػك أف أم  ػػػاكف أك تسػػػاىل ييػػػ        
يتصػػل اتصػػاالن كثيقػػان باألنسػػاب  وي وجػػب مسػػؤكلية الطبيػػب مػػىت ترتػػب عنػػو كالدة طفػػل، كونيػػيي 

 أكثر من نفعو كفائدتو. مؤكدةن  توي وف ضركر كيكي 

 في الرقابة ثانياً: الخطأُ  

الطبيب اؼبختص الذم أجرل تلقيحان اصطناعيان للزكجة دبتابعة حالتها من أجل  يلتزـي           
مػا يسػتجد ُب  ك ازبػاذ مػا يػراه مناسػبان ؼبواجهػة ،مػن سػبلمتها كمػدل قبػاح مػا قػاـ بػو التأكد

ا اغبد بل عليو اؼبتابعة ككصػف الػدكاء ذهد الطبيب عند ىجي  كال يقتصري  حالة اؼبرأة الصحية،
ثلػػة ُب حصػػوؿ مػػات اؼبفيػػدة كاؼبناسػػبة للمػػريض لتفػػادم النتػػائ  السػػيئة اؼبتمكالنصػػائح كالتعلي

 لك.ذأك غبدكث إجهاض للزكجة أك غَت  ،ة للجنُتىات جنسيى تشوى 

لدكاء اؼبناسب كباؼبقدار بوصف ا لك أف الطبيب كنظران لدقة العملية كتعقيدىا ملزـه ذ         
أك  اعبنُت للهبلؾ عن طريق اإلجهاض،عرض حياة لك قد يي ذخطأ ذباكز ، كأف أم اؼبناسب

 غاية كفاتو. إٔبلد حيان تشوه يبلزمو إف كي 

 

                                                 

(
1
ية أك اؼبسئولية سواء ُب نطاؽ اؼبسئولية العقد –بوجو عاـ  -تعريف اػبطأ  نايبكنبقوله>"  خطأ الطبيبالدكتور اشرؼ جابر عرؼ كقد ىذا  (

لمزيد من التفاصيل حوؿ ، لتقصَت ُب مسلك الشخص ال يصدر عن إنساف يقظ كجد ُب ذات الظركؼ اليت أحاطت باؼبسئوؿ" :التقصَتية بأنو
كما أشار إٔب نفس . 80. ص. ;;;3 بَتكت لبناف، العربية، النهضة دار لؤلطباء، اؼبدنية ليةاؼبسؤك  من التأمُت ،جابر أشرف، أشار إٔب ذلكاؼبوضوع، 
 التعريف:

- MAZEAUD L et TUNC .," Traité  Théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle ", Montchrestien, 6
ème

 éd. , tome 1 , L.G.D.J, 1965, p.669. 

"ىو ذلك اػبطأ الذم يصدر عن شخص يتمتع بصفة الطبيب :بأنو  الخطأ الطبي  محسن البيو، فقد عرؼ الدكتور ُب اجملاؿ الط  غَت أنو،        
كما يبكن تعريفو بأنو "إخبلؿ الطبيب   ، كجد ُب نفس ظركؼ الطبيب اؼبسئوؿ"خبلؿ أك دبناسبة فبارسة األعماؿ الطبية، ال يصدر عن طبيب يقظ 

 اؼبوجب الطبيب خطأ إٔب حديثة نظرة  ،البيو محسنشار أب ذلك، أبالتزاماتو ُب مواجهة مريضو، كالذم يتمثل ُب ـبالفة اؼبعطيات كاألصوؿ الطبية".
 كأنظر كذلك.33.ص ،5;;3 اؼبنصورة، اعبديدة اعببلء مكتبة ،التقليدية القانونية القواعد ظل ُب اؼبدنية للمسئولية

-ODILE  F., "Faute et assurance dans la responsabilité civile médicale",   thèse, Paris ,  1972,  p.21.  
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كأف  بػدؿ النصػائح كالتعليمػات للزكجػة كال شك أف أم تقصَت من الطبيب اؼبعػاِب ُب       
وجػػب طبيػػان يي  إم إنبػػاؿ منػػو ُب متابعػػة حالػػة اؼبػػريض ككصػػف األدكيػػة اؼبناسػػبة يشػػكل خطػػأن 

اؼبسػػؤكلية الطبيػػة مػػن خػػبلؿ عمليػػات التلقػػيح االصػػطناعي ُب  وعي موضيػػلك كػػاف ذمسػػؤكليتو لػػ
لػػػك أف حساسػػػية كدقػػػة ذظػػػران لطبيعتػػػو اؼبعقػػػدة كاؼبتداخلػػػة، نتهػػػى اػبطػػػورة نغايػػػة األنبيػػػة كمي 

العنايػة ك  كتداخل عمليات التلقػيح االصػطناعي تفػرض علػى الطبيػب اؼبعػاِب بػدؿ اؼبزيػد مػن
ه العمليػات كمتابعػة ذى مػا اسػتجد مػن علػم ُب مثػل ىػكاإلطػبلع الواسػع علػ اليقظة كالتبصػر

وجب شكل خطأ طبيان يي أف أم إغفاؿ أك إنباؿ منو لذلك يي ك  األصوؿ الطبية العلمية اؼبستقرة
 .(1)ك قطعيان  ،ىت كاف ثابتان ككاضحان م ،اؼبسؤكلية اؼبدنية

 

 

                                                 

(
1
 نتيجة ربقيق ليس ك عناية ببذؿ التزاـ ىو مريضو اهذبي  الطبيب التزاـ أف على األنظمة أغلب ُب اليـو القضاء ك الفقو يستقر (
 سنة الفرنسية النقض ؿبكمة عن الصادر الشهَت   Mercier قرار منذ اؼبوقف ىذا على الفرنسي القضاء استقر قد ك ،عاـ كأصل

 اعبزائريُت القضاء ك التشريع سار قد ك ،شفاءه أجل من البلزمة العناية ؿذبب ملـز وىي  إمبا ك ،اؼبريض بشفاء لـزمي  غَتي  فالطبيب.  58;3
 طلب أم على موافقتو دبجرد األسناف جراح أك الطبيب يلتـز'':يلي ما على  الطب أخبلقيات مدكنة من 67 اؼبادة فنصت النه ، ىذا على

 بالزمبلء الضركرة، عند االستعانة ك ،اغبديثة العلم ؼبعطيات اؼبطابقة ك التفا٘ب ك باإلخبلص يتسم ؼبرضاه عبلج تقدٙب بضماف معاعبة
  .''اؼبؤىلُت ك اؼبختصُت

 العناية معيار عن أما ،لو الواجبة العناية بذؿ ُب تقصَته ثبت إذا إال اؼبريض شفاء عدـ عن الطبيب يسأؿ ال ذلك على بناءن  ك            
 الطبيب التزاـ كجوب إٔب أشارت حينما ،سابقان  إليو اؼبشار Mercier قرار ُب الفرنسية النقض ؿبكمة حددتو فقد للمريض الواجبة
 كانت إذا إال للمريض عنايتو ُب مقصران  الطبيب يكوف ال األساس ىذا على ك  ،للمريض عبلجو أثناء اؼبهنة أصوؿ إتباع ك اغبذر باليقظة،

، اؼبسائلة ؿبل بالطبيب أحاطت اليت اػبارجية الظركؼ نفس ُب ك ،االختصاص نفس ُب األطباء أكسط من طبيب عناية من أقلي  العناية ىذه
 يثَت الطبيب خطأ أك تقصَت كاف إذا ، اعبزائية العقوبة عن اعبزائرم اؼبد٘ب القانوف من 346 اؼبادة ألحكاـ كفقان  اؼبدنية اؼبتابعة تغٍت الكعليو 
 ك ::4 اؼبادتُت ألحكاـ قان بط :"يلي ما على ترقيتها ك الصحة حبماية اؼبتعلق 7:/07 القانوف من ;45 اؼبادة نصت حيث ، اعبزائية اؼبسئولية

 فبارستو خبلؿ يرتكبو، مهٍت خطأ أك تقصَت كل  على ط ، مساعد أك صيدٕب أك أسناف جراح أك طبيب أم العقوبات قانوف من ;:4
 حياتو يعرض أك ،مستديبان  عجزان  لو وبدث أك بصحتو، أك األشخاص ألحد البدنية  بالسبلمة ضرران  يلحق ك هبا، القياـ دبناسبة أك مهامو

ُب  إشكالية التفرقة بُت اػبطأ اعبنائي كاػبطأ اؼبد٘ب ُب اؼبمارسات الطبية، الكريم مامون عبدأشار إٔب ذلك ."كفاتو ُب يتسبب أك للخطر،
 .30،  ص.4033مام   اعبزائرم،  جامعة بشار،  اعبزائراؼبلتقى الوطٍت الثا٘ب حوؿ مسؤكلية اؼبهنيُت ُب القانوف  ،القانوف كالقضاء اعبزائريُت
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 الفرع الثالث

 في التشريع الجزائري ضوابط التلقيح االصطناعي

التلقيح  إٔب: هبوز للزكجُت اللجوء  04-07 مكرر مضافة باألمر 67اؼبادة  صي تني   
 االصطناعي.

 ىبضع التلقيح االصطناعي للشركط اآلتية :    

 .(1)أف يكوف الزكاج شرعيان -3

 أف يكوف التلقيح برضا الزكجُت كأثناء حيا ما.-4

 أف يتم دبٍت الزكج ك بويضة رحم الزكجة دكف غَتنبا. -5

 .(2)االصطناعي باستعماؿ األـ البديلةالتلقيح  إٔبوز اللجؤ ال هب-6

                                                 

(
1
من قانوف األسرة ك عندىا يعد الزكاج صحيحا، ك إذا  ;طبقا لنص اؼبادة  ،أف يكوف الزكاج كامل الشركط ك األركاف ىنا بالزكاج الشرعي،  دي و قصي اؼبك (

باؼببدأ الوارد ُب حديث رسوؿ  ك ىذا أخذان  ،من دكف اغباجة إٔب اعًتاؼ أك بينة على ىذا النسب ،أتت الزكجة بولد ُب مدتو غبق نسبو بزكجها تلقائيان 
 ،ك وبـر عليها سبكُت غَته منها ،لزكجها دكف غَته من الرجاؿ فرشان  فبالزكاج أصبحت الزكجةي ، للفراش ك للعاىر اغبجر" م:"الولدي عليو ك سل اهلل صلى اهلل

 كبالتإب يفًتض إف كل ضبل ربملو الزكجة يكوف من زكجها.
، فإذا  فنقوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم يعًتؼ بالزكاج العرُب كلما كاف متوافر األركاف اؼبنصوص عليها قانونان  ؟ك نتساءؿ عن مدل شرعية الزكاج العرُب       

الزكاج غَت  مكانية إلثباتفإنو قد جعل ىناؾ إ ،ثبت دبستخرج من اغبالة اؼبدنيةعلى أف الزكاج يي  ،من قانوف األسرة 44كاف ينص ُب اؼبادة 
كافة  رتب فإنو ي ، حيث أنو طاؼبا أف الزكاج توافر على كامل الشركط ك األركاف ،ر من اعبهات القضائية اؼبختصةاؼبسجل)العرُب( بواسطة حكم صاد

 ك منها إغباؽ نسب األكالد بأبيهم. ،اآلثار ك اغبقوؽ
(
2
أصل شرعي مفاده أف لبويضة اؼبلقحة اليت كضعت ُب رحم اؼبرأة ليست بويضتها، كاغبكم الشرعي ىو التحرٙب ألف فيها  ذا اؼبنع القانو٘ب منكرد ى (

 ك ؼبربرين:ذلبالكتاب كالسنة ك اإلصباع، ك  صورة الزنا، كالزنا ؿبرـه 
فبل فلماذا يوضع ُب رحم أخرل بلحية بويضتها،  لئلقباب، بصبلحية مائة كصمهيئُت كاؼبرأةي  لي إذا كاف الرجي خصوصان على األنساب  احملافظةي  -3

 الضياع. هي مصَتي  وفي يدرم ؼبن ينتسب اؼبولود كيكي 

 كضباية اغبقوؽ لكل من الرجل كاؼبرأة، كُب الزنا كقعت اؼبتعة اعبنسية بغَت الطريق الشرعي. ،صيانة األعراض عن االنتهاؾ -4

 .;33،  ص. :400مصر،  ، ـ،  دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية،  حكم استئجار األرحا،  محمد عبد ربو محمد السبحيأنظر 
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أف موقف اؼبشرع اعبزائرم جاء منسجمان مع موقف الفقو اإلسبلمي إال ما  كاؼببلحظي        
ُي ، فإنو ٓب يني اغباجة إلجراء التلقيح االصطناعييتعلق بشرط:  ركط ُب ص عليو كأحد الشى

الضركرة كاؼبصلحة إلجراء التلقيح االصطناعي شرطان حُت رأينا أف الفقو اإلسبلمي جعل 
عملية ب ُب يى أم تبلعب بالفركج أك إنباؿ أك تسلك حىت يقطع الطريق أماـ ذضركريان ك 

 إجراء التلقيح االصطناعي.

مسألة  اؼبشرع اؼبغريب ٓب يتناكؿ ُب مدكنة األسرة اؼبغربية  فأ ،همةككمبلحظة مي          
ترتبط ه ذكىلتشريع اعبزائرم مثبلن كاربية  لبعض التشريعات العقيح االصطناعي خبلفان لالت

يز ذلك التلقيح ذبي  ،بالنسب كبالبنوة، كقد صدرت فتول من اجملتمع الفقهي اإلسبلمي
ارس افظ على الطابع الشرعي للنسب، مع العلم أف عملية التلقيح االصطناعي سبي ركط ربي بشي 

ؿبمد الكشبور،  اؼبصحات اؼبغربية اػباصة، كُب ىذا الصدد يقًتح الدكتورعمليان ُب بعض 
التلقيح اإلقباب بواسطة  دبا يلي:"يصحى  يقضي نصه  اؼبغربية األسرةمدكنة  إٔبأف يضاؼ 
 بعد التحقيق من الشركط اآلتية: بإذف من احملكمة  ،االصطناعي

 كربرير ؿبضر برضانبا اؼبشًتؾ. ،امأف يتم التلقيح بُت زكجُت أثناء زكاجه -3

 ثبت بشهادة طبية استحالة إقباهبما بالطريق الطبيعي.أف يي  -4

 رعُت بقرار مشًتؾ لوزييي  ،ؿبلفه  سلمه مي  أف يسهر على عملية التلقيح طبيبه  -5
 .(1)"كزير العدؿ الصحة ك

ضمن قانوف كمن اؼببلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم قد اعًتؼ بالتلقيح االصطناعي         
 04-07من األمر رقم كرر مي  67دبوجب اؼبادة   ،كسبيل للزكجُت ألجل اإلقباباألسرة،

 : كفقان للشركط التالية

                                                 

(
1
، البنوة كالنسب ُب مدكنة األسرة ، قراءة ُب اؼبستجدات البيولوجية، دراسة قانونية كشرعية مقارنة، سلسلة ، محمد الكشبورلكذراجع ُب  (

 . 440ص. ، 4009البيضاء، اؼبغرب، ،  الدار 36ونية اؼبعاصرةالدراسات القان
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 شرعياً  ون الزواجُ أواًل:أن يكُ   

شرعيان مىت كاف  كيكوف العقدي  ،اؼبشرع من أحكاـ الفقو اإلسبلمي أتى بو ا الشرطذى        
نص اؼبادة  ا منذيستخلص ى ،(1)أك كاف فاسدان أك كاف دخوالن بشبهة  العقد صحيحان 

  الزكاج الصحيح، فذكرت عقد م كاليت تنص على طرؽ إثبات النسباؼبعدؿ كاؼبتم ؽ أ60
 اإلقرار كالبينة. إٔبإضافة  ،الشبهةنكاح  ،الفاسد

 دبسػػألة إثبػػات النسػػبتعلػػق جوانبهػػا مػػا ت ما أف اؼبسػػألة التلقػػيح االصػػطناعي أكثػػري ػكبػػ        
شػػػرعيان  ألبيػػػو مػػػىت كػػػاف الػػػزكاجي  نسػػػب الولػػػدي ؽ أ( تػػػنص علػػػى أف:"يي  63كمػػػا أف نػػػص اؼبػػػادة)

ككػػأف اؼبشػػرع أراد أف يػػتمم نػػص اؼبػػادة بوسػػيلة ، كأمكػػن االتصػػاؿ كٓب ينفػػو بػػالطرؽ الشػػرعية"
علػػى  صي مكػػرر الػػيت تػػني  67أخػػرل إلثبػػات النسػػب ضػػمن عقػػد الػػزكاج الشػػرعي دبوجػػب اؼبػػادة 

 التلقيح االصطناعي.

الػػزكج برضػػاه الثابػػت قبػػل  اءي خػػد مػػأي  إذاأنػػو  ،ىػػذا كقػػد أرتػػ  جانػػب مػػن الفقػػو اؼبصػػرم       
يحها بو بدكف موافقة كرثػة يكوف للزكجة اغبق أف يتم تلق نوي إف ،كمات مصران على رغبتو كفاتو

ًب اغبمػل بنجػاح اإلخصػاب خػارج الػرحم كبعػد نقػل  إذا إليػوكبالتإب ينسػب اؼبولػود  زكجها 
 .(2)الزكج إٔبالنطفة اؼبخلقة 

 

 

 

                                                 

(
1
 .0;3.ص  ،اؼبػرجع السابق  ، بلحاج العربيلقد ًب تعريف الشبهة ك أنواعها فيما سبق، راجع،  (

(
2
 . ;47.ص  ،ػرجع السابقاؼب ، العربي شحط عبد القادر   (



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

334 

 

 (2)وحال حياتهما (1)اً:أن يكون التلقيح برضا الزوجينثاني

كقػػػد ًب برضػػػا  ،ا سباشػػػيان مػػػع مقتضػػػيات عقػػػد الػػػزكاج، الػػػذم ىػػػو األصػػػلالرضػػػ كيكػػػوفي        
كاؼبتمم:"ينعقػػد الػػزكاج بتبػػادؿ رضػػا ؽ أ( اؼبعػػدؿ  ;0لػػك اؼبػػادة )ذالطػػرفُت كمػػا نصػػت علػػى 

فمػن بػاب أكٔب أف يػتم  ،الزكجُت"فما داـ األصل الذم ىو عقػد الػزكاج قػد ًب برضػا الطػرفُت
 ما ىو متفرع عن األصل كالتلقيح االصطناعي برضا الزكجُت.

                                                 

(
1
أف  -بوجود الشرط الثالث الذم سنتطرؽ لو الحقا من كرائو غامضان  ، ك يبقى اؽبدؼي : يظهر ىذا الشرط مبهمان أن يكون التلقيح برضا الزوجين  (

نو ًب تلقيح أالزكجُت على إجرائو لكن ماذا لو حدثت حالة شاذة حبيث  رضافاؼبنطق يفرض اتفاؽ ك  -يتم دبٍت الزكج ك بويضة رحم الزكجة دكف غَتنبا
لقح دباء أجن  عنها، ففي كبل اغبالتُت اؼبشرع تي  رضاىا ك اغبالة اليت ٓبكجها دكف عنها، ك ىنا نفرؽ بُت حالتُت: لو ًب تلقيح الزكجة دباء ز  الزكجة غصبان 

أف يكوف اؼباء من شخص أجن  األثر على ذلك. كما أنو قد نكوف أماـ حالة تلقيح اؼبرأة دكف علم أك دكف رضا زكجها ك ىنا يفًتض  ٓب يرتب صراحةن 
لكن طاؼبا أنو كما  ،فًتض أف يكوف اؼباء من شخص أجن  عنهاأك دكف رضا زكجها ك ىنا يي كما أنو قد نكوف أماـ حالة تلقيح اؼبرأة دكف علم ،  عنها

 .قلنا اؼبشرع اشًتط أف يكوف التلقيح ببويضة الزكجة ك مٍت الزكج دكف غَتنبا فماذا يقصد ىنا بشرط رضا الزكجُت؟
القانوف ك يتعلق بإمكانية  سمح ؽبما بإجرائو ك ىو األمر الذم ناقشو رجاؿي فر رضا الزكجُت بل ك إصرارنبا على ذلك فقد ال يي اك أحيانا رغم تو         

انع بعضهم من إجراء تلقيح ُب حالة الزكج احملكـو عليو بعقوبة سالبة للحرية ؼبدة طويلة، مدل اغبياة أك أف يكوف ؿبكـو عليو باإلعداـ ففي حُت ال يبي 
وبة أهنا ال سبتد إٔب اغبقوؽ األخرل اػباصة باحملكـو عليو ك منها حقو ُب اإلقباب ك إال فإف العقوبة ه اغبالة على أساس أف األصل ُب العقذإجرائو ُب ى

إذا طالت مدة العقوبة  رية كاغبقوؽ الفردية ك ىو ما يتعارض مع قاعدة شرعية اعبرائم ك العقوبات السيما أنو فعبلن تصبح تنطوم على سلب جديد للحي 
اؼبواثيق الدكلية بعد  اعليو ىو أك زكجتو القدرة الطبيعية على اإلقباب الذم ىو من اغبقوؽ الشخصية اليت نصت عليه قداف احملكـوتمل معو في وبي 

 الدساتَت ك القوانُت.
 ،دكر األب أك األـد األىلية ألداء على فقٍ  الزكجة يكوف دليبلن  أككف أف اغبكم اعبنائي الصادر ُب حق الزكج خرل من الفقهاء فَتي األي  أما الفئةي         
ك كجدت فئة أخرل تستند إٔب إمكانية ،  سع فيو إال بقدر ما ظهر مانع ط فبل هبوز التو  ،عليو السيما أف التلقيح االصطناعي استثناء عُت قيمان يي  حيثي 

سجُت االختبلء بزكجتو كما ىو اغباؿ ُب تسمح للمن إجراء التلقيح االصطناعي ُب حالة كجود الزكج أك الزكجة ُب السجن طاؼبا أف ىناؾ من القوانُت 
ب على الزكجُت اؼبقابلة ك ؼبا تنفذ العقوبات ُب مؤسسات مغلقة يصعي  فمن باب أكٔب السماح بإجراء التلقيح االصطناعي خاصةن  ،األرجنتُت ك السعودية

 اػبلوة.
(
2
ك إف كنا ال ننكر على اؼبشرع حيطتو ك حذره ألف خلفية  ،ُب اعبزائر ألكانو ء سابقان آأف ىذا الشرط ج من الواضح: أن يتم التلقيح أثناء حياتهما  (

كاليت   ك ىي موجودة على مستول الدكؿ اؼبتقدمة ك السيما الواليات اؼبتحدة األمريكية ،كجود ما يعرؼ ببنوؾ اؼبٍت ىذا الشرط ىو كما عرفنا سابقان 
 ألنو يشًتط ربقق حياة الوارث كقت كفاة اؼبوركث. ، إشكاالت ُب النسب ك اؼبَتاث عندنايثَت ك ىذا أمره  ، تسمح بتلقيح الزكجة دبٍت زكجها بعد كفاتو

أف اؼبشرع اعبزائرم اشًتط قياـ الزكجية، أثناء التلقيح من جهة، ك نص على الوفاة كطريقة من طرؽ اكببلؿ الرابطة الزكجية من جهة  ك دبا          
لشرط بأف ؼباذا ٓب يفهم اؼبشرع ا أخرل فبل داعي إلعادة النص ك اشًتاط أف يتم التلقيح أثناء حيا ما. ك فرضا أنو قلنا هبذا الشرط فإننا ال نفهم أيضان 

 بالوفاة أك بالطبلؽ. ستبعد بذلك التلقيح بعد فك الرابطة الزكجية سواءن أثناء قياـ الزكجية ليي  يقوؿ أف يتم التلقيحي 
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التلقػػػػػيح  أمػػػػػا ُب حالػػػػػة رفػػػػػض أحػػػػػدنبا كإصػػػػػراره علػػػػػى ذلػػػػػك فإنػػػػػو ال ينبغػػػػػي إجػػػػػراءي        
، رضا الطرفُت مكرر تشًتط صراحةن  67ألف نص اؼبادة  ،من الناحية القانونيةاالصطناعي ال 

ُب مالو كبدنو ُب إطػار  ك من الناحية الشرعية ألف القاعدة الفقهية تقوؿ أف:" الشخص حره 
ُي كأف رفػض التلقػيح االصػطناعي  ُب ىػذه اغبالػة يبيػ ضوابط الشريعة " خاصةن  سػرة الػيت األ سى

 كعليو ال يبكن إجبار الزكج أك الزكجة على أمػر متفػرع مػاداـ إجبػاره  نيت دبوجب عقد زكاجبي 
 على األصل ليس لو كجو. 

مػػا دامػػا مػػرتبطُت بعقػػد زكاج  ،تم التلقػػيح أثنػػاء اغبيػػاة الزكجيػػةكمػػا تشػػًتط اؼبػػادة أف يػػ        
د أمػػػا إذا اكبلػػػت الرابطػػػة الزكجيػػػة بػػػالطبلؽ أك التطليػػػق أك اػبلػػػع أك الفسػػػخ فلػػػم يعيػػػ شػػػرعي 

، كٓب لػتزاقػد تكػوف معآب الرابطة الزكجية ، كال ىي زكجة بو كبالتإب فإف لزكجتو الزكج زكجان 
كمػػػن بػػػاب أكٔب فػػػإف اؼبػػػادة   كجُت اؼبفًتقػػػُت علػػػى اغبيػػػاةالػػػز  حػػػىت كإف ظػػػلى  نػػػاؾ زكاجه د ىي يعيػػػ

 أغلقت الباب ُب كجو أم ؿباكلة إلجراء التلقيح االصطناعي بعد كفاة الزكجُت.

غَت اضيا على الوالدة هبذه الطريقة كدبا أف األعمار بيد اهلل فقد يتفقا ُب اغبياة كيًت             
 .وَبان ٍب تي حيى  وي رضا ؟ الذم كاف طرفي كقد يتوَب احد الطرفُت فما مصَت ىذا ال ، الطبيعية

يسػتدعي النظػر ُب بلػوغ الػزكجُت سػن أىليػة الػزكاج الػيت  أمػره   ك التحدث عػن الرضػا        
كالػيت يقضػي بػأف األىليػة تكتمػل  04-07اؼبعدلة باألمر  09اؼبشرع اعبزائرم ُب اؼبادة  حددىا

يػو ُب القػانوف رقػم عكػس مػا كػاف منصػوص عل ،سػنة ;3للرجل اؼبرأة على حد السواء بتماـ 
:6/33

 كقت إبراـ عقد الزكاج . (1)

 

 
                                                 

(
1
ؿبـر عاـ  :3اؼبؤرخ ُب  07/04مر ، اؼبعدؿ كاؼبتمم بػ األ6:;3يونيو سنة  ;ىػ اؼبوافق لػ  3606رمضاف عاـ  ;0اؼبؤرخ ُب  33-6:قانوف رقم   (

 . ، أشرنا إليو سابقان ، كاؼبتضمن قانوف األسرة4007فرباير سنة  49ػ اؼبوافق لػ ى 3648
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 االصطناعي بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرىما   : أن يتم التلقيحُ ثالثاً 

 أجنػ لكافػة الطػرؽ الػيت يػتم فيهػا التلقػيح االصػطناعي بوجػود طػرؼ  كُب ىذا إخراجه        
أك برضبهػا غبمػل  ،ويضػا اأك كانػت امػرأة تتػربع بب ،يتربع بنطفػة بلن كاف رجي   عن الزكجُت سواءن 

، كانػػت زكج أك بػػدكف بويضػػة الزكجػػة كرضبهػػاطفػػة الػػكعليػػة إذا كػػاف التلقػػيح بػػدكف ني  اللقيحػػة 
ة مسػؤكلية كال ال يرتػب علػى الػرافض أيىػ إليػوكإف رفػض اللجػوء  ، العملية غَت مشػركعة قانونػان 

 .(1)لطلب فك الرابطة الزكجية تخذ سببان أف يي  وي يبكني 

مػن حيػث  مكػرر 67ـالشركط مػا أضػافو اؼبشػرع ُب الفقػرة األخػَتة مػن ه كيرتبط هبذ         
، كىػي اؼبػرأة األجنبيػة غػَت الزكجػة األـ البديلػة بػأم حػاؿ مػن األحػواؿ إٔبعدـ جواز اللجوء 

، كىػذا فبػا يؤكػد كرضبها معػان  اببويضا اليت قد تتربع ببويضا ا أك رضبها غبمل اللقيحات  أك 
 .  (2)ة التلقيح االصطناعي هبب أف تقتصر على الزكجُت فقطالشرط السابق من كوف عملي
                                                 

( 
1
 . 43، اؽبامش رقم 40ػرجع السابق، ص.، اؼبالعربي شحط عبد القادرفصىل ُب ىذه النقطة،    (

(
2
أين يتم ضبل اعبنُت من امرأة  ،طوفبالرحم الظئر أك استئجار البي  عنها عربى أك اغبمالة كما يي  ،األـ البديلة تقنيةي اغبديث من اكتشافات العصر  لعلىوي  (

ك ، على رشاقة جسمها الزكجة اغبمل حفاظان  ضي صاّب للحمل، ك ُب بعض اغباالت ؼبا ترفي  أجنبية عن الزكجُت ؼبا يكوف رحم الزكجة مستأصل أك غَتي 
الطفل ىو ابن  وفي يكي  فضها ىو ؼبا تقرر مؤجرة البطن االحتفاظ بالطفل أك أحيانان ه التقنية بغض النظر عن مدل قبوؽبا أك ر ذأىم اؼبشاكل اليت تواجو ى

إٔب أف الكثَت من األمهات البديبلت تلجأف  إضافةن  ألنو كلد مشوىان  ،ك ُب حالة أخرل األـ البديلة كالزكجُت يرفضوف أخذ الطفل ،زكج مؤجرة البطن
ن إذ يغلب على العملية الطابع التجارم  طوهنجرف بستأإمبا كسبب للكسب الرزؽ أم ي ،العقيمُت ك رغبة ُب مساعدةأه التقنية ليس فضيلة منهن ذؽب

اليت كصلت إٔب القضاء الربيطا٘ب نتيجة للمشاكل ك قضي فيها بوضع الطفل ربت اغبراسة عدة أياـ قبل أف   Baby Cottonكما ُب قضية بايب كوطو
أنضر، تشوار جيبلٕب، الزكاج كالطبلؽ أهنا أرادت ترميم بيت عائلتها،  Cottonك صرحت السيدة  ،مويتسٌت للزكجُت األمريكيُت طال  الطفل تسلي

ـه  متزكجةه  ةه ك ىي أمريكيى  Pamelaك نفس األمر حدث مع السيدة باميبل . 4. ىامش333ذباه االكتشافات العلمية اغبديثة، اؼبرجع السابق، ص.  ك أ
، يوسف عبد الرحمان الفرت، أنظر، معُت قصد مزاكلة دراستها اعبامعية للحصوؿ على شهادة الدكتوراه لطفل، اضطرت لتأجَت رضبها مقابل مبلغ

 .86.85ص. 4006، 03شتل اعبنُت "تأجَت األرحاـ"،اػبلع شرعان كقانونان، زكاج اؼبتعة الزكاج بنية الطبلؽ،  دار الفكر العريب، ط
، 5:;3ا ُب جويلية ذللتلقيح االصطناعي باإلنابة ُب فرنسا قصد العمل على االعًتاؼ باألمهات باإلنابة ك ىكقد ًب تأسيس اعبمعية الوطنية ىذا       

" غرضها صبع النساء Sainte Sarahظبيت "جبمعية القديسة سارة  6:;3ك رغم صدكر قرار كزارة الصحة حبلها إال انو تأسست صبعية أخرل سنة 
 لحصوؿ على طفل.العاقرات الراضيات هبذه التقنية ل

ـ البديلة كربيطانيا ك أؼبانيا نشأت صبعية أمهات االستقباؿ لكن اغلب السلطات الغربية دعت إٔب اإلعراض عن فكرة األ 7:;3ك ُب سنة       
 =ـ كبل منهمدافع عنها كقد جد فقهاء فرنسيوف من أمر بإصدار قانوف يبنع اللجوء ؽبذه الوسيلة، كما كجد مناعترب ا أهنا ـبلة باألخبلؽ، ُب حُت كي ك 
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فقهيان ك من اجتهاد ؾبلس الفقو اإلسبلمي اؼبنعقد ُب دكرة مؤسبر الثالث بعماف            
( الذم قرر جواز التلقيح  06/05) 38دبوجب قراره رقم  8:;3أكتوبر  38-33األردف أياـ 

رباء كاألطباء رح اػبي بعد االستماع لشي  ،بطريقتُت ك حرمة ما عداىا االصطناعي شرعان 
أف :"نطوؽ قرار ؾبمع الفقو اإلسبلميؼب كالطريقتاف اللتُت ال حرج من اللجؤ إليهما نبا كفقان 

كبيضة من زكجتو كيتم التلقيح خارجيان ٍب تزرع اللقيحة ُب رحم تؤخذ نطفة من الزكج 
 أك رضبها تلقيحان  ،كربقن ُب اؼبوضع اؼبناسب من مهبل زكجتو أف تؤخذ بذرة الزكجك  ،الزكجة
 .(1)"داخليان 

 ف أحد ُشروط التلقيُح االصطناعي الجزاُء الُمترت ب عن تخل  رابعاً: 

يشرع اعبزائرم عندما أباح التلقيح االصطناعي بشي                
ركط قانونية اؼببلحظي أفى اؼب

 ٓب وبي  علية أنوي ؤخذ ما يي  ، غَت أفى ؿبددة حصران 
ي
ف احد ىذه ًتتب على زبلي دد بعدىا اعبزاء اؼب

  ركط ُب غاية األنبية ذبعلي ىذه الشي  ركط كذلك باعتبار أفى الشي 
ي
ًتتب عن الكبلـ عن اعبزاء اؼب

زبلفها أمرا ُب غاية األنبية كذلك، كمن ٍب فإف التساؤؿ عن مسألة إيقاع عملية تلقيح 
فخيبلصة القوؿ ىو أف اعبزاء اؼبنطقي  ذه الشيركطصناعي ُب ضل زبلف كل أك إحدل ى

أك بُت رجل كامرأة  ،مٍت الزكج )دبعٌت أف التلقيح كقع بغَتلتخلف بعض أك كيل ىذه الشركط
اغبل  ركط( فإفى أك من غَت رضا الزكجُت اؼبسبق.....اْب من الشي  ،ليس بينهما عقده شرعيه 

 رعي. سب غَت الشى رعية الوحيدة لنفي النى الوسيلة الشى  وي عاف كوني نا ىو اللى اؼبنطقي ىي 

 

 
                                                                                                                                                         

ثبت عدـ رضائو بواقعة ضبل أف يي إال على الزكج ما رحم اؼبؤجر، ك الاف اؼبنوم الذم زرع ُب و اغبي أما األب فهو صاحبي ،  عن كجهة نظره حججان =
التلقيح االصطناعي )دراسة مقارنة بُت ، زبيدة إقروفة ،لكذراجع ُب  ل آخر.عدـ أبوتو للطفل الذم ضبلتو زكجتو من ماء رجي  علن صراحةن ك يي  ،الزكجة
 كما يليها. 8;، ص.:400 ، اعبزائر عُت مليلة،دار اؽبدل  ،ك القانوف الوضعي( اإلسبلميالفقو 
(
1
 . 346.، ص4007اعبزائر،   ،وجيز ُب شرح قانوف األسرة،  دار اؽببلؿال ، بن داود عبد القادر  (
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 الفرع الرابع

 ضوابط التلقيح االصطناعي في الفقو اإلسالمي

اـ بعمليات التلقيح للقيى  يشًتطي لك ذبالذكر أف الفقو اإلسبلمي ىو ك ديري اعبك           
مكرر  67اؼبادة  من خبلؿ –ىا اؼبشرع اعبزائرم ذُب غالبيتها أخ  –االصطناعي شركطان 

 عاعبها ضمن النقاط التالية: ، سني من قانوف األسرة

 ود الرابطة الزوجية بين الزوجين أوالً : وجُ 

 وف إال بناءن أف الرغبة ُب إقباب األكالد ال تكي  ، حيثي كأصليه  ذلك أف ىذا بديهيه             
باعتبػػػار  ركػػػاف كشػػػركط عقػػػد الػػػزكاج اؼبعركفػػػةأل كفقػػػان  ،علػػػى عقػػػد زكاج صػػػحيح بػػػُت زكجػػػُت

 ىػػػداؼ الػػػزكاج كىػػػو التناسػػػلالطبيعيػػػة الػػػيت يتحقػػػق هبػػػا أىػػػم أك الوسػػػيلة الوحيػػػدة اؼبشػػػركعة 
" تزكجيوا الوديكد الوليود فإ٘ب مكاثره بكيم األمم يـو القيامة ": لقولو  ان ػن مصداق

(1). 

 لشػػػرعية خارجػػػة مػػػن إطػػػار عقػػػد الػػػزكاجكمػػػن ًب تكػػػوف العبلقػػػات كالػػػركابط غػػػَت ا           
فإنػو ال يعتػرب  ،ًب التلقػيح االصػطناعي بػُت غػَت الػزكجُت أك بػُت أىػدنبا كالغػَت كبالتإب إذا ما

 نتائ  مهمة ىي:  ًتتب على ىذا الشرط عدةي للشرع كالقانوف، كي ان وافقم

 قائمػان  أف يتم التلقيح االصطناعي أثناء قياـ الرابطة الزكجية دبعٌت أف الزكاج ال يزاؿي           
ًبى صػػطناعي علػػى كفػػق مػػا التلقػػيح اال ، ففػػي ىػػذه اغبالػػة يصػػحى بػػُت الػػزكج كزكجتػػو صػػحيحان ك 
الػزكجُت  أف الرابطػة الزكجيػة تنتهػي بإحػدل األسػباب التاليػة: كىػي كفػاةي  كمعلوـه  ،و سابقان اني بي

.أ ( ؽ75ـأك التطليق ) ،.أ (ؽ:69،6ـكىي بالطبلؽ )  (2)رقة أك الفي  ،.أ (ؽ69ـأك احدنبا ) 
شػػوز أحػػد الػػزكجُت أك الطػػبلؽ بسػػبب ني  ،.أ (ؽ56ـأك الفسػػخ ) ،.أ (ؽ55،54ـالػػبطبلف )أك 

                                                 

(
1
 .3476.ص  ،7:;3، اؼبكتب اإلسبلمي، دكف بلد نشر، اإلماـ أضبد، مسند أحمد بن حنبل  (

(
2
 . 685.ص ، 99;3، دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف، ، أحاـ األسرة ُب اإلسبلـ، الطبعة الثانيةمحمد مصطفي شلبي  (
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ػػػ كأخػػػَتان  ،.أ (ؽ77ـ) رقتػػػو في فعػػػو للػػػزكج لقػػػاء نفسػػػها علػػػى مػػػاؿ تد الزكجػػػةي  العي ػبػػػاػبلع حيػػػث زبي
 (1) (.أؽ76ـ) بدكف مربر

ىػػػو مػػػدل صػػػحة كجػػػواز إجػػػراء  ،ثػػػَت التسػػػاؤؿ ُب ظػػػل ىػػػذا الشػػػرطإال أف مػػػا يي              
كمػا لػو   ناعي ُب ظل قياـ الرابطػة الزكجيػة، لكػن مػع غيػاب الػزكج ؼبػدة طويلػةالتلقيح االصط

، أك كاف خارج الوطن ُب ظل حركب طويلة األمد ةحكم عليو بعقوبة سالبة غبرية ؼبدة طويل
، أك يتفػق مػع حيػةزكجتػو مػن نا إٔبر على الرجوع قاد غَتي  وي أك عمل أك دراسة أك غَتىا ذبعلي 

كمػػا يثػػور يبكػػن ؽبمػػا إجػػراء تلقػػيح اصػػطناعي؟  ، فهػػل وؿزكجتػػو برضػػاىا أف مػػدة غيابػػو سػػتطي 
التسػػػاؤؿ حػػػوؿ إجػػػراء التلقػػػيح االصػػػطناعي بعػػػد كفػػػاة الػػػزكج الػػػذم ًب أخػػػذ حيواناتػػػو اؼبنويػػػة 

  .كحفظها أثناء حياتو؟

للحريػػػة طويلػػػة اؼبػػػدة أك ح االصػػػطناعي ُب حالػػػة اغبكػػػم علػػػى الػػػزكج بعقوبػػػة سػػػالبة ػالتلقيػػػ-أ
حػػػوؿ إمكانيػػػة  اده جػػػ كخػػػبلؼه  طفػػػة ثػػػار بشػػػأهنا نقػػػاشه ه الني ىػػػذ، الغيػػػاب االضػػػطرارم الطويػػػل

علػػػى القػػػوؿ  ، علػػػى أننػػػا لبتصػػػر اؼبسػػػألةواؿإجػػػراء التلقػػػيح االصػػػطناعي ُب ظػػػل ىػػػذه األحػػػ
إال إذا  التلقػػػيح االصػػػطناعي ال يصػػػحى  إٔبف اللجػػػوء الصػػػحيح الػػػراجح فيهػػػا، كالػػػذم مفػػػاده أ

ت عليهػػا اؼبواثيػػق الدكليػػة ر اإلقبػػاب عػػن طريػػق التلقػػيح مػػن اغبقػػوؽ الشخصػػية الػػيت نصىػػتعػػذى 
ذلػك  ـو عليو من ىذا اغبق، كعليو فبل هبوز حرماف احملكستها الدساتَت كالقوانُت اغبديثةككرى 

 ُب الى اغبقوؽ األساسية الشخصية اؼبتصػلة بػالفرد إ إٔبأف العقوبة ُب األصل ال هبب أف سبتد 
علػػػػى ذلػػػػك أف مػػػػػدة  ، زيػػػػادةن لضػػػػوابط اؼبنصػػػػوص عليهػػػػػا ُب القػػػػانوفاألحػػػػواؿ كبالشػػػػركط كا

القػػدرة علػػى اإلقبػػاب  وي أك زكجتيػػ ،العقوبػػات قػػد تطػػوؿ فبػػا وبتمػػل معػػو أف يفقػػد احملكػػـو عليػػو
 .(2)أك إلصابة بأمراض أك غَت ذلك ،لكرب ُب السن مستقببلن 

 

                                                 

(
1
 . 409.ص ، ;;;3 ، 3اعبزائر، ج  ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،ز ُب شرح قانوف األسرة اعبزائرية، الوجيبلحاج العربي  (

(
2
 .;49.، ص6;;3  ،مصر ،سؤكلية اؼبدنية كاعبنائية للطبيب، رسالة دكتوراه،  كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرةاؼب  أيهاب يسر أنور علي، (



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

33: 

 

كمػػػا أنػػػو ُب ظػػػل التشػػػريعات اغبديثػػػة الػػػيت تتماشػػػى مػػػع القػػػيم اإلنسػػػانية كاؼببػػػادئ            
بالنسػػػبة  وفه سػػػمح للمحكػػػـو عليػػػو ُب فػػػًتات ؿبػػػددة كمنظمػػػة قػػػاني فإنػػػو يي  ،الدينيػػػة كاألخبلقيػػػة

الػػذم  ، األمػػري غػػرؼ ـبصصػػة ربػػت رقابػػة طبيػػةللمتػػزكجُت مػػن حقهػػم ُب اػبلػػوة بزكجػػا م ُب 
ف إ، كعليػو فإنػو يقػاس علػى ذلػك التلقػيح االصػطناعي تػو الطبيعيػةتب عنػو اإلقبػاب بطريقيًت 

 .(1)توافرت كل شركطو كًب ُب إطار قانو٘ب كربت إشراؼ ط  دقيق ذلك أمران مقبوالن 

االصطناعي ُب حالة كفاة الزكج: كىو أف تؤخذ اغبيوانات اؼبنوية من الزكج  التلقيحي  -ب    
، أك مراكػز غبفػظ اغبيوانػات اؼبنويػة، كىػي ـبػابر النطففظ فيما يعرؼ ببنوؾ اتو كربي أثناء حي

ُب  ( ُب أف تقػػػـو بتلقػػػيح اصػػػطناعي دبػػػٍت زكجهػػػا سػػػواءن  ) أرملتػػػوي  ةي اؼبرحػػػـوزكجػػػ ترغبػػػإف ٍب 
لفػػػًتة  لئلقبػػػاب اغبيوانػػػات اؼبنويػػػة صػػػاغبةن تبقػػػى  حيػػػثي  ،أك ُب أنبػػػوب اختبػػػار ،رضبهػػػا مباشػػػرةن 
 .وع من اإلخصاب ُب إقبلًتاىذا الن، كقد ًب إجراء لهامعينة قبل ربلي 

 وؿ أف ىػػذه اغبالػػة الػػيت يقػػـو فيهػػا التلقػػيح االصػػطناعي غػػَتي كبصػػورة ـبتصػػرة نقيػػ              
 أسباب منها:  كذلك لعدة ،حية الشرعية كالقانونيةمسموح هبا من النا صحيحة كغَتي 

-  
ي
سػػت يكل –كمػػا سػػوؼ نتناكلػػو   –لحػػة أف التلقػػيح االصػػطناعي هبػػوز عنػػد اغباجػػة اؼب

علػػى  ىنػػا مادامػػت الزكجػػة اؼبتػػوَب عنهػػا زكجهػػا الػػيت تريػػد اإلقبػػاب قػػادرةن  حاجػػةن  نػػاؾىي 
 الزكاج بعد انقضاء عد ا فتنجب من زكجها اعبديد . 

                                                 

(
1
 . 606.، ص، اؼبرجع السابقمروك نصر الدين (
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كبالتػػإب ينتهػػي عقػػد الػػزكاج حيػػث قػػرر   ألف الرابطػػة الزكجيػػة قػػد انتهػػت بوفػػاة الػػزكج، -
كعليػػػو فػػػإف اؼبػػػرأة بعػػػد كفػػػاة  ،أف الزكجيػػػة تنقضػػػي بالوفػػػاة (1)غػػػَت كاحػػػد مػػػن الفقهػػػاء

 .لوي  ه اغبالة ال تعترب زكجةن ذألهنا ُب ى ،و اؼبودعزكجها ال هبوز ؽبا استعماؿ منيى 

مػػػٍت زكجهػػػا اؼبتػػػوَب كضبلػػػت مػػػن  فيمػػػا لػػػو اسػػػتعملت اؼبػػػرأة ،ور التسػػػاؤؿثيػػػيكعليػػػو            
بعػض  عنػد ثبػت، حبيػث ال يي ؟نهػاعترب ىذا اغبمل دبثابة ضبػل مػن رجػل أجنػ  ع، فهل يي ذلك

وف أف ىػذا الولػد يكيػ اىرفالظىػ ،ككلد منو كلده  ،أف ىذا إذا كقع فعبلن  إٔب (2)الفقهاء اؼبعاصرين
ُي ، كعلى ببل نسب أبوم  طفة ٓب يبق زكجان للزكجة.لوا ذلك بقوؽبم: أف مصدر النى

كبػػُت  تعليػػل قطػػع النسػػب ُب ىػػذه الصػػورة بػػُت اؼبولػػودبأف:"(3)علػػى ىػػذا القػػوؿ ان كرد         
كذلػػك ألف  عػػن إثبػػات اؼبػػدعى قاصػػره  تعليػػله  زكجػان ، بػػأف مصػػدر النطفػػة ٓب يبػػق صػاحب اؼبػػٍت

إال نسػب مولػود ضبلػت بػو امرأتػو حػاؿ قيػاـ  و مطلقػان نسػبي  وي ىذا يفهم منو أف الرجػل ال يلحقيػ
ألحػد مػن العلمػاء، فلػو كانػت القاعػدة عنػد الفقهػاء أف   كىػذا ال أعلمػو قػوالن  بينهماالزكجية 
فبػأم كجػو شػرعي اغبقػوا كلػد اؼبوطػوءة بشػبهة  ، إذان ال يلحق بو نسب ٓب يكن زكجان  كل من

 بالواط  ؟".

كُب ىذا قاؿ األماـ أضبد ُب إغباؽ النسب:" كػل مػن درأت عنػو اغبػد أغبقػت بػو            
 .(4)الولد "  كأيده ُب بعض الفقهاء

                                                 

(
1
  9;;3، 3ط، 9دار الكتب العلمية بَتكت، ج، بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،أبو بكر بن سعود الكسانيمن أغلب ىؤالء الفقهاء،    (
 ، ىػ:358، مطبعة السنة احملمدية، مصر، ، الطبعة األكٔباعبامع ؼبذىب علماء األمصار، اعبزء الرابع ، البحر الزاخراحمد بن يحي المرتض ، :37.ص
 .39.ص
(
2
مصطف   ؛ 37.، ص9:;3، سنة ؾبمع الفقو اإلسبلمي اعدد الثالث، عبزء األكؿنابيب، ؾبلة ، التلقيح الصناعي كأطفاؿ األمصطف  الزرقاء (

 .4033/:44/0، بتاريخ  WWW.sehha.com، اغبكم الشرعي للتلقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب.  الزرقاء

(
3
 الشيرازي،أبي إسحاق إبراىيم علي ؛ 6:.ص،  ;:;3،  454ؾبلة الرسالة اإلسبلمية، العراؽ، ع  ،لببة زراعة األجنة ،ىاشم جميل عبد اهلل (

 .  565 .ص  ،) د س.ف( ،، مطبعة مصطفى اغبل ،  القاىرة5، جاإلمام الشافعياؼبهذب ُب فقو 

(
4
الفقو ، عبد الرحمان الجزيري؛  79.ص   ،تاب العريب، بَتكت، ) د س.ف(، دار الك، اؼبعٍت، اعبزاء التاسعالمقدسي موفق الدين ابن قدامة (

 . ;33.ص د ت، ،اؼبذاىب األربعة، اعبزء الرابع، اؼبكتبة التجارية الكربل، مصر على
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يلحق بػو النسػب  ،أف كل كطء حبلؿ أك فيو شبهة اغبل ،فبا سبق كعليو يتضحي             
هة أك فيو شب ، فما كاف حبلالن أك خارجيان  ، أك التلقيح بو داخليان اؼبٍت استدخاؿ كمثل الوطء 

أف  إٔب، كقػد اسػتندكا ُب ذلػك اغبل فإنو يلحق بو النسب، ذلك أف الضابط كاحد ُب الكػل
ػ ،ىنا لثبوت النسب الشبهة موجودةه  إال أف  ،دث الفرقػة بػُت الػزكجُتألف اؼبػوت كأف كػاف وبي

ف كػاف وبػدث الفرقػة بػُت الػزكجُت إال أف اثػر الزكجيػة إك  ،اثر الزكجية مع ذلك ال يزاؿ اؼبػوت
ذلػػػك إصبػػػاع  ليػػػلي غػػػَت زكجهػػػا اؼبتػػػوَب، كد مػػػا ٓب تػػػنكح اؼبػػػرأة زكجػػػان  مػػػع ذلػػػك ال يػػػزاؿ قائمػػػان 

 ، بل كقاؿ بعضهم باستحبابو.واز تغسيل اؼبرأة لزكجها اؼبتوَبعلى ج (1)الفقهاء

كمػػا أف اؼبالكيػػة قػػالوا بوجػػوب حػػد الزنػػا علػػى مػػن كطػػ  امػػرأة متوفػػاة إال إذا كانػػت          
 .(2)، كىذا رأم للشافعية أيضان زكجتو اؼبوطوءة

ذلػػك أف الػػوطء  ،إثبػػات النسػػب ال يسػػتقيمإال أف القيػػاس علػػى الػػوطء بشػػبهة ُب           
كػن أف يعلػل ذلػك ، كعليػو يبي أف اعبهالػة منتفيػة ُب ىػذه اغبالػة، ُب حػُت بشبهة علتػو اعبهالػة
بػُت  ، كُب ظػل ىػذه اغبالػة الػزكاج مػازاؿ قائمػان خذ قبػل الوفػاةيفًتض أنو قد أي بأف مٍت الرجل 

التلقػػيح كعليػػو مادامػػت الزكجيػػة علػػى علػػم دبػػٍت زكجهػػا اؼبتػػوَب فػػبل سػػبيل إلجػػراء  (3)الػػزكجُت
 . االصطناعي ُب ىذه اغبالة

 

                                                 

(
1
محي الدين يحي بن ،  86:.، ص، دكف سنة نشرالقاىرة ، ، دار إحياء الكتب العربية، شرح الرسالة،  اعبزء األكؿأنو الحسن عل  بن محمد (

ح القدير ػفت   الكمال بن الهمام ؛ 337 – 330.، اجملموع شرح اؼبهذب ، اعبزء اػبامس ، مطبعة اإلماـ، القاىرة دكف تاريخ نشر ، ص شرف النووي
 . 675.ص شرػاريخ نػرح اؽبداية على البداية اعبزء األكؿ دار أحياء الًتاث العريب لبناف ، دكف تػش

(
2
 ;37ص. 74;3ح القدير ُب شرح ـبتصر خليل، اعبزء الثالث، مطبعة مصطفى اغبل  القاىرة، ،  فتأبو البركات أحمد بن محمد الدردير (

، القاىرة )د مطبعة عيسى البايب اغبل  ،، فتح القدير ُب شرح ـبتصر خليل ، مع حاشية الدسوقي ، اعبزء الرابعأبو البركات أحمد بن محمد الدردير 
  مطبعة عيسى  البايب اغبل  ، اعبزء الرابع ، حاشية على الشرح الكبَت على ـبتصر خليلالدسويمحمد بن احمد بن عرفة ؛ 536س ف(، ص.

الفقو ُب ، اغبماية القانونية للجنُت مفتاح محمد أقزيط؛  336.ص ، اؼبرجع السابق ،محي الدين يحي بن شرف النووي؛  536القاىرة، د ت، ص.
  . 7:.صمصر  ،، اؼبكتب اعبامعي اغبديث  اإلسكندرية4006 ، الطبعة األكٔب، اإلسبلمي كالقانوف الوضعي

 (
3
 . 7:.، ص، اؼبرجع السابقمفتاح محمد أقزيط(
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 ثانيا : أال يتم التلقيح إال إذا دعت إليو الحاجة أو المصلحة الشرعية 

 هػدنبا ُب، كبػذال جي الت الرابطة الزكجية بُت الزكجُتىذا الشرط أنو إذا ط كمفادي              
علػػى تقريػػر طػػ  صػػادؽ مػػن  كاتضػػح بنػػاءن  ،غيػػة اإلقبػػاب كلكػػن دكف نتيجػػةالعػػبلج كغػػَت ق بي 

شكل عليهمػا ال يي  ، كأنولئلقباب إال بالتلقيح االصطناعي طرؼ أطباء ـبتصوف أنو ال سبيل
 و اؼبشركعة.إليو بأصولو كقواعده كشركطو كطرق ، جاز ؽبما اللجوءضرر أك ـباطر أمى 

، كمػا لػو اسػتحاؿ اإلقبػاب بكافػة بالضركرة القصػول ىذا الشرط مرىوفه كعليو فإف          
، أك ٓب يكػن للػزكجُت رغػم مػدة الػزكاج الطويلػة أم اؼبشركعة غَت التلقػيح االصػطناعي الطرؽ

ٍب تعػذر  ، ذلػك أنػو لػو كػاف ؽبمػا طفػل أك طفلػُت مػثبلن طفاؿ حبيث حرموا مػن نعمػة األكالدأ
فاغباجػػػػة ال تػػػػدعو  ؼ إال عػػػػن طريػػػػق اإلخصػػػػاب االصػػػػطناعي اإلقبػػػػاب بعػػػػد ذلػػػػك لظػػػػرك 

 ه اغبالة.ذإلجرائو ُب ى

أف الضػػػركريات ىػػػي اؼبصػػػاّب الػػػيت تتضػػػمن حفػػػظ مقصػػػود مػػػن اؼبقاصػػػد  كال شػػػكى           
إال  اػبمسة كىػي حفػظ الػدين كاؼبػاؿ كالػنفس كالعقػل كالنسػب، مػن حيػث ال يسػتقيم العػآبي 

، فهل من اؼبعقػوؿ قدر بقدرىاات كما يقوؿ الفقهاء تي كالضركري  ،(1)هبا، كضياعها مهلك لو
الصػطناعي علػى اؼبػرأة مػن أك من الضركرة أف يقػـو الطبيػب اؼبخػتص بػإجراء عمليػة التلقػيح ا

 "وؿ:، كاهلل تعػػأب يقيػػػ؟غػػَت حاجػػة                      

                    " 
القػػوؿ ُب ىػػذه اؼبسػػألة أف الفقػػو  ةي كخبلصىػػ  ،(2)

، ٓب يفػػػػتح البػػػػاب علػػػػى در للقػػػػانوف اعبزائػػػػرم بعػػػػد التشػػػػريعاإلسػػػػبلمي الػػػػذم ىػػػػو ثػػػػا٘ب مصػػػػ

                                                 

(
1
 .3:5،  ص.:;;3 ، 3دار اؽبجرة،  الرياض، ط سبلمية كعبلقتها باألدلة الشرعية،مقاصد الشريعة اإل  ،محمد سعد اليوبي (

(
2
 .50النور، اآلية  (
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مصراعيو أماـ إجراء التلقيح االصطناعي كلما رغبت ُب ذلك األنفس البشرية الضعيفة دكف 
 .(1)اعاة اؼبصلحة كاغباجة الضركريةمر 

  :مني زوجهاـ: أن يتم تلقيح بويضة الزوجة ب ثالثاً 

كىػػذا الشػػرط جػػػد ضػػركرم باعتبػػاره مػػػن مقتضػػيات عقػػد الػػػزكاج مػػن أجػػل إثبػػػات           
ذلػك أف الػزكاج  رحػم الزكجػة أك ُب أنبػوب اختبػار،  ًب التلقيح االصطناعي ُب النسب سواءن 

الطػػػرفُت ُب عبلقػػػة التلقػػػيح  ، كبالتػػػإب إذا كػػػاف أحػػػدي كآثػػػار أنبهػػػا النسػػػب تػػػب عنػػػو نتػػػائ تًت 
 .فكيف يبكن لنا إثبات نسب ىذا الطفل؟ ،الزكج أك الزكجة االصطناعي غَتي 

إذ مػػػن اؼبعلػػػـو أف إثبػػػات النسػػػب ىبضػػػع للقاعػػػدة الفقهيػػػة اؼبسػػػتمدة مػػػن اغبػػػديث           
 .(2)"كللعاىر اغبجر:"الولد للفراش الشريف الثابت عن الن  

بيح االتصػاؿ اعبنسػي يي بوت النسب بالفراش ىو أف عقد الزكاج الصحيح كسبب ثي           
تلقػػيح اصػػطناعي هبمػػع بػػُت الػػزكجُت أك أحػػدنبا كالغػػَت  ، األمػػر الػػذم هبعػػل أمى بػػُت الػػزكجُت

 كغػػػَتي  ،صػػػحيحة خػػػرل غػػػَتي  فػػػإف بقيػػػة طػػػرؽ التلقػػػيح االصػػػطناعي األي ، كمػػػن ٍبى صػػػحيح غػػػَتي 
 كىي كالتإب: كفقهان  مشركعة قانونان 

/ أف هبػػرم التلقػػيح بػػُت نطفػػة مػػأخوذة مػػن الػػزكج كبويضػػة مػػأخوذة مػػن امػػرأة ليسػػت 3     
 ُب رحم زكجتو. اللىقيحةزرع تلك  تي ٍبي  ،زكجتو

/ أف هبرم التلقيح بُت نطفة رجل غَت الزكج كبويضة الزكجة ٍب تزرع تلك اللقيحة ُب 4     
 رحم الزكجة.

                                                 

(
1
 .:0.ص  ،) د س.ف( ،8ط، اعبزء الثا٘ب ، دار الفكر ، القاىرة اؼبوافقات ُب أصوؿ األحكاـ، ، أبو إسحاق الشاطبي  (

 (
2
 .376، ص.3679رقم، صحيح مسلم،كتاب الرضاع،باب الولد للفراش كتوقي الشبهات،حديث أبي الحسن مسلم ابن الحجاجركاه (
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زرع اللقيحػػة ُب / أف هبػػرم التلقػػيح خػػارجي بػػُت بػػذرٌب )نطفػػة كبويضػػة ( الػػزكجُت ٍب تيػػ5    
 رحم امرأة أجنبية متطوعة حبملها. 

ػػػ6     ل أجنػػػ  كبويضػػػة امػػػرأة / أف هبػػػرم التلقػػػيح خػػػارجي بػػػُت بػػػذرٌب )نطفػػػة كبويضػػػة ( رجي
 قيحة ُب رحم الزكجة. زرع اللى ٍب تي  ،أجنبية غَت الزكجُت

ُب  اللقيحػة عٍب تػزر  ،هبرم التلقيح خػارجي بػُت بػذرٌب )نطفػة كبويضػة ( الػزكجُت / أف7    
 .(1)رحم زكجة أخرل

                                                 

 (
1
 :الرافضين لألم البديلة أو الحمالة: أغلبية الفقهاء يرفضونها لألسباب التاليةحجج  -والً أ انقسم الفقهاء إٔب مؤيدين كرافضُت لؤلـ البديلة(
ُي  -3 أية آثار، أم دبا أنو يتعلق بالطفل فمخالفتو للنصوص عليو ك ال يرتب  ،مطلقان  بطبلنان  باطبلن  أف ىذا العقد بسبب عدـ مشركعية ؿبلو ك سببو يعدى

 .ك كاضحان  ابتان ث القانونية ك تعارضو مع األخبلؽ أصبح أمران 
العقد للقواعد القانونية العامة فإنو ال يبكن ألم شخص أف يتنازؿ عن حق من حقوقو قبل إنشائو، بينما اؼبرأة اغبمالة تطبيقا ؼبكنيزمات ىذا  طبقان  -4

 بالتخلي عن أمومتها قبل كجود الطفل أم قبل بركز حقها ُب األمومة. تلتـز مسبقان 
إال أف األعضاء التناسلية للمرأة اغبمالة ال يبكن ُب أم حاؿ من األحواؿ تكييفها  ،مباحان  ان عترب اؼبتاجرة ُب األشياء تصرفتي للمبادئ العامة  طبقان  -5

ألنو من جهة العملية تستوجب اتفاؽ خاص باستعماؿ أداة  ،ال يتجزأ من جسم اؼبرأة ك ىو ما يعٍت أف العقد يقـو على جسم اؼبرأة بأشياء بل ىي جزءه 
أم اتفاؽ حوؿ عملية التلقيح االصطناعي، ك من جهة أخرل اتفاؽ خاص دبدة اغبمل أم ربديد اؼبقابل عن كل شهر طاؼبا أنو  ،قباب للمرأةاإل

 موصوؼ بإعارة أك استئجار الرحم.
ال تتماشى قط مع اغبكمة  ، لزكجُتأف الفرؽ بينو ك بُت التبٍت ىو أف اللجوء إٔب األـ البديلة كأداة الستلحاؽ الطفل ؿبل العقد ىنا بنسب ا -6

بينما جاء نظاـ  حبيث إف ترؾ الطفل ىنا غَت ؿبدد مسبقان  ،إذ ىذا األخَت ًب االعًتاؼ بو غبل مشكلة ناذبة عن أمر كاقع ،الدافعة إٔب إنشاء نظاـ التبٍت
شكلة ال كجود ؽبا ٍب حاكؿ حلها بعد ل مي فهذا النظاـ وبي  األمومة باإلنابة غبل مشكلة ناذبة عن اتفاؽ، فأساس ترؾ الطفل بعد الوالدة ىو االتفاؽ،

هلة ُب أشهر للًتاجع عن قرارىا اسًتجاع طفلها بكل حرية ك دكف متابعة ف التبٍت يبنح لؤلـ مي أاؼببادئ العامة القانونية. كما  مع ال تتماشى ذلك حلوالن 
ُي إك ينقضي حقها ىذا بانقضاء اؼبدة، لكن ُب حالة األـ البديلة ف ،أم إجراء من اإلجراءات  بدكف مبلحظة أم مدة. ف التبٍت يتمى

 فالطفل يصبح كمجهوؿ األـ. ، أف الزكجُت ال وبًتماف حقوؽ الطفل دبجرد منحو نسب كاذب من جهة األـ -7
 قالوا بها و قدموا الحجج التاليةقلة من الفقهاء وىم جج المؤيدين لألم البديلة أو الحمالة: حُ  -ثانياً 
 لفكرة اؼبتاجرة غَت اؼبشركعة. بذلك سبامان  مبعدان  ما ىو إال تعويضان  ، أف اؼببلغ اؼبقدـ من طرؼ الزكجُت لبلـ باإلنابة -3
 نتقي معو العنصر اعبربم.إف استئجار رحم اؼبرأة اغبمالة هبب تكييفو على أساس أنو التزاـ فباثل لذلك االلتزاـ النات  عن اػبطبة الذم ي -4
البعض ك أنو  أف العقد ال يتم بُت الزكجُت ك األـ البديلة، ك إمبا بُت ىذه األخَتة ك اعبمعية اؼبختصة إذ انو ُب كثَت من اغباالت ال يعرؼ بعضهما -5

 =ذباه كما يلي:ليس ىناؾ ُب اؼبيداف القانو٘ب ما يبنع بأف يتم تبلقي اإلرادتُت بواسطة الغَت لكن انتقد ىذا اال
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، النتفاء  شرط بعدـ جواز ىذه الطرؽ اػبمسة(1)قهاءكقد أفىت غَت كاحد من الف           
 .(2)كىو أف يكوف بُت الزكجُت ال غَت ،أساسي ُب التلقيح االصطناعي

 ي ضرورة موافقة الزوجين عل  إجراء عملية التلقيح االصطناعشترط : يُ  رابعاً 

 الذم ىبطى حبمايػة شػرعية كقانونيػةذلك أف األمر يتعلق باؼبساس جبسم اإلنساف             
، األطػػػراؼ اؼبعينػػػة ػبطػػػورة ىػػػذه سػػػتلـز إفراغػػػو ُب شػػػكل معػػػُت لتػػػتفطنكنظػػػران ألنبيتػػػو فإنػػػو ي

تػػػوافر رضػػػا الػػػزكجُت كفػػػق  كبالتػػػإب هبػػػبي نتائجهػػػا،  بلع علػػػى ؿبتواىػػػا كإدراؾالعمليػػػة كاإلطػػػ
ئرم من حيث بلػوغ سػن أىليػة الػزكاج كشػرط الشركط اؼبنصوص عليها ُب قانوف األسرة اعبزا

اغبصوؿ على رضاء كل من الزكجُت ب فإف الطبيب اعبراح ملزـه  ،إلجراء ىذه العملية أساسي
ؼبػػػا  التلقػػػيح االصػػػطناعي كفقػػػان  بػػػيح لػػػو التػػػدخل إلجػػػراءذلػػػك أف رضػػػاء الػػػزكجُت ىػػػو الػػػذم يي 

498-4;من اؼبرسـو رقم  66نصت عليو اؼبادة 
فإذا ما أقػدـ الطبيػب علػى إجػراء عمليػة ، (3)

ل يعتػػػػرب مرتكبػػػا عبريبػػػػة ىتػػػػك ، ىػػػػعي دكف رضػػػػاء كػػػل مػػػػن الػػػػزكج كالزكجػػػةالتلقػػػيح االصػػػػطنا
  .؟العرض

                                                                                                                                                         

ع األـ ؿبل العقد اػباص ُب ىذه التقنية )تأجَت البطن( ؿبل غَت مشركع، كما أنو ربتوم ىذه العقود على شركط اعتدائية على اغبرية الفردية كمن - أ=
دبجرد الوالدة كعدـ ضبلو بُت إجراء بعض الفحوص الطبية، اإلجهاض ُب حالة إصابة اعبنُت بعاىة، التخلي عن الطفل  ك اغباملة من معاشرة زكجها،

 ذراعيها ك حىت دكف النظر إليو.
 لعقد ما. ؿبل العقد ىو غَت مشركع ألف الطفل ال يبكن أف يكوف ؿببلن  - ب
الوالدة ُب السر، م ـبالفة الكثَت من القواعد القانونية اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ اػباصة حبالة األشخاص ك ال هبوز االتفاؽ على ـبالفتها كااللتزاـ أف تت -ج

 أف توافق على التبٍت إذا اقتضى األمر.
 إنكار نسب الطفل الذم جاءت بو زكجتو من رجل آخر.  ك لنفس األسباب ال يبكن لزكج األـ البديلة

التلقيح االصطناعي )دراسة مقارنة بُت الفقو ، زبيدة إقروفة ،اجعلمزيد من التفاصيل، رل ،ف اؽبدؼ ىو الربح ك الكسبمشركع ال سبب العقد غَتي  -د
 .;7، ص.:400 ، اعبزائر عُت مليلة،دار اؽبدل  ،ك القانوف الوضعي( اإلسبلمي

(
1
 .54، اؼبرجع السابق، ص.زبيدة إقروفة  (

(
2
رات كتوصيات ، قراُب عماف عاصمة األردفة اؼبنعقدة ، الدكرة الثالثنبثق عن رابطة العآب اإلسبلميجملمع القفو اإلسبلمي اؼب ( 6/5) 38قرار رقم   (

 . 57ك56.ص ، :;;3ؾبمع الفقو اإلسبلمي، دار القلم، دمشق، 

(
3
مدكنة أخبلقيات الطب على  كاؼبتضمن 4;;3يوليو  08اؼبوافق  3635ؿبـر  07اؼبؤرخ ُب  498-4;من اؼبرسـو التنفيذم رقم  66تنص اؼبادة   (

 . "ىبضع كل عمل ط  يكوف فيو خطر جدم على اؼبريض ؼبرافقة اؼبريض مرافقة حرة كمتبصرة أك ؼبوافقة األشخاص اؼبخولُت منو أك من القانوف"أنو: 



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

347 

 

ذلػػك أنػػو يتطلػػب اتصػػاؿ ، للعػػرض فيػػد أف األمػػر ال يعػػدك ىتكػػان إف النظػػرة األكليػػة ت        
كىػػو مػػا ٓب يتحقػػق ُب  ،ؽ.ع(558/3دكف رضػػاء منهػػا )ـ كػػامبلن   جنسػػيان  رجػػل بػػامرأة اتصػػاالن 

ػ ىذه اغبالة إال أنػو يبكػن تكييفػو بأنػو فعػلى   أخػلى  ألنػو إجػراءه  ،ؽ.ع( 557،556ل باغبيػاء)ــبي
اء ال يشػػًتط تػػوافر الفعػػل اعبنسػػي ذالػػك أف الفعػػل اؼبخػػل باغبيػػ ،إخػػبلالن جسػػيمان حبيػػاء اؼبػػرأة
فػػػًتض فعػػػبلن جنسػػػيان كىػػػو اؼبتمثػػػل ُب التلقػػػيح ه اغبالػػػة ،إال أنػػػو يي ذبػػػُت الطبيػػػب كاؼبػػػرأة ُب ىػػػ

اؼبسػػاس بشػػرفها كحصػػانة  إٔبلػػك ذاالصػػطناعي الػػذم قػػاـ بإجرائػػو علػػى عػػورة اؼبػػرأة، فػػأدل 
 كخدش حيائها. ،جسمها

ا مػا أجػرل العمليػة كلػو ذفعػل فاضػح علػٍت إسػأؿ عػن جريبػة فيي  ،لكذل أكثر من ب          
ه بصػػفة عامػػة كـبتصػػرة شػػركط إجػػراء التلقػػيح ذىػػ (1)برضػػاء اؼبػػرأة ُب ظػػل حضػػور الغػػَت مػػثبلن.

 االصطناعي الداخلي اؼبشركعة فقهان كقانونان.

سبػػػػػت بػػػػػأنبوب  طريػػػػػق التلقػػػػػيح االصػػػػػطناعي الػػػػػداخلي)بُت الزكجُت(سػػػػػواءن غػػػػػَت أف          
 ال زبلو ىي األخرل من إشكاالت قانونية منها: ،تبار أك بدكنواالخ

ل ُب حالػػة كجػػود فػػائض مػػن البويضػػات اؼبلقحػػة الزائػػدة عػػن اغباجػػة يتمثىػػ: اإلشــكال األول -
 فما الواجب ذباىها ؟ىل البد من استغبلؽبا أـ إتبلفها؟.

ا التسػػػاؤؿ قػػػرار اجملمػػػع الفقهػػػي اإلسػػػبلمي اؼبنبثػػػق عػػػن رابطػػػة الفقػػػو ذأجػػػاب عػػػن ىػػػ         
 دبا يلي: 0;;3اإلسبلمي ُب دكرتو السادسة جبدة لسنة 

 

                                                 

(
1
 . 603.ص ، ،  مػرجع سػابقمروك نصر الدين (



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

348 

 

ُب ضوء ما ربقق علميان من إمكاف حفظ البويضات غَت اؼبلقحػة للسػحب منهػا هبػب :أكالن   
لوجػود فػائض  تفاديػان ، ى العدد اؼبطلوب للزرع ُب كػل مػرةعند تلقيح البويضات االقتصار عل

 .من البويضات اؼبلقحة

 إٔبًتؾ دكف عناية طبية إذا حصل فائض من البويضات اؼبلقحة بأم كجو من الوجوه تي  :ثانياً 
 أف تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجو الطبيعي.

ــاً   وبػػـر اسػػتخداـ البويضػػة اؼبلقحػػة ُب امػػرأة أخػػرل، كهبػػب ازبػػاذ االحتياطػػات الكفيلػػة :  ثالث
 .(1)باغبيلولة دكف استعماؿ البويضة اؼبلقحة ُب ضبل غَت مشركع

ُب حالة كجود تلقيح داخل أنبوب االختبار كبعد التحاليػل الطبيػة  يتمثلي : اإلشكال الثاني -
 .اه ىذه اللقيحات؟ ىل يبكن إتبلفها؟، فما الواجب ذبي ت أنو مصابة بأمراض كراثية مثبلن ثبي 

رضبػو اهلل اؼبفػيت العػاـ  (2)ظباحة الشيخ عبد العزيز بن بػاز ،اؼبسألةكقد أفىت ُب ىذا           
كرئيس ىيئة كبار العلماء بأف:"ال شػيء عليػو كال بػأس بػذلك مػا  ،للمملكة العربية السعودية

 .ٓب يًتتب عليو خلوة بأجن "

، حيث أف يومان  340على مسألة إسقاط اعبنُت فيما دكف  الفتول تعترب قياسان  هكىذ           
كبالتػػإب إذا  درجػػة حػػىت علقػػة إٔب، كٓب تصػػل بعػػد لقيحػػة الزالػػت ُب طػػور مبوىػػا األكؿىػػذه ال

 .ة إلتبلفها كمرض أك غَته جاز ذلكدعت الضركر 

 

 

                                                 

(
1
 . :33ك  339.ص  ،مرجع سابق  ،ات ك توصيات ؾبمع الفقو اإلسبلميقرار  (

(
2
  4007ية على اؼبشكل ُب اؼبسائل الطبية،  دار ابن األثَت، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، الفتاكل الشرع  ،العزيز بن بازالشيخ عبد  (
 . 67.ص
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  لثالمطلب الثا

 وعالقتو بالنسب  أثر التلقيح االصطناعي عل  الرابطة األسرية

مػػا داـ  كمػػا ،للضػػوابط القانونيػػة كالشػػرعية إذا كػػاف موافقػػان إف التلقػػيح االصػػطناعي            
ضػوابط كفقػان لل كقانونػان  شػرعان  جػائزان  فان تصػري كحػاؿ حيا مػا دباء الرجػل كبويضػة الزكجػة كرضبهػا 

ة تنػت  عػن ىػذا عػدة آثػار تتعلػق حبيػاة األسػر عليػو سػتًتتب  فإنو حتمػان  .قانونيةالك  (1)شرعيةال

                                                 

(
1
 موضوع ؾبمع الفقو اإلسبلمي اؼبنبثق عن منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي ُب مؤسبره الثالث بعماف البحوث اؼبقدمة ُب حاؿ دراستنا للضوابط الشرعية، فإف (

صور الكامل ؼبعرفة حكم ىذه النازلة. كبعد التداكؿ الذم ترباء كاألطباء من أجل الرح اػبي لشي  وعاستمبعد اك  ،التلقيح الصناعي أك) أطفاؿ األنابيب (
  يح الصناعي كمن ٍبٌ قرر ما يلي :تبُت منو للمجلس أف طرؽ التلقيح الصناعي اؼبعركفة ُب ىذه األياـ سبعة كىي أىم الطرؽ اليت تستخدـ ُب ؾباؿ التلق

كغَت ذلك من احملاذير  ،كضياع األمومة ،أك ؼبا يًتتب عليها من اختبلط األنساب ،الطرؽ اػبمس التالية ؿبرمة شرعان، كفبنوعة منعان باتان لذا ا : أوالً 
 الشرعية. 
 ٍب تزرع تلك اللقيحة ُب رحم زكجتو . ،ة ليست زكجتومأخوذة من امرأ بيضة ك ،: أف هبرم التلقيح بُت نطفة مأخوذة من زكج األكٔب

 ٍب تزرع تلك اللقيحة ُب رحم الزكجة . ،الزكجة بيضة ك ،: أف هبرم التلقيح بُت نطفة رجل غَت الزكجلثانية ا
 ٍب تزرع اللقيحة ُب رحم امرأة متطوعة حبملها . ،: أف هبرم تلقيح خارجي بُت بذرٌب زكجُتالثالثة 
 امرأة أجنبية كتزرع اللقيحة ُب رحم الزكجة . بيضة رم تلقيح خارجي بُت بذرٌب رجل أجن  ك: أف هب الرابعة

 : أف هبرم تلقيح خارجي بُت بذرٌب زكجُت ٍب تزرع اللقيحة ُب رحم الزكجة األخرل . اػبامسة
  -: الطريقتاف السادسة كالسابعة ال حرج من اللجوء إليهما عند اغباجة مع التأكيد على ضركرة أخذ كل االحتياطات البلزمة كنبا : ثانياً 

 : أف تؤخذ نطفة من زكج كبييضة من زكجتو كيتم التلقيح خارجيان ٍب تزرع اللقيحة ُب رحم الزكجة . السادسة
  اؼبوضوع اؼبناسب من مهبل زكجتو أك رضبها تلقيحان داخليان . : أف تؤخذ بذرة الزكج كربقن ُبالسابعة 

التلقيح كقد كافق ىذا اغبكم الذم قرره ؾبمع الفقو اإلسبلمي ما سبق أف حكم فيو اجملمع الفقهي التابع لرابطة العآب اإلسبلمي من منع أساليب 
للجوء إليها إال ُب حالة الضركرة القصول كدبنتهى االحتياط كاغبذر من اختبلط الصناعي اػبمس األكٔب كإباحة الطريقتُت األخَتتُت مع اشًتاط عدـ ا

 النطف أك اللقائح.
 كقد أخذت بفتول اجملمعُت الكثَت من جهات اإلفتاء كأفراد اؼبفتُت ُب العآب اإلسبلـ. 

  نازلة:االستدالؿ على حكم ىذه ال تقريري  -
كذلك ؼبا تتضمن تلك العمليات من  ، الفقهاء كالباحثُت اؼبعاصرين ح الصناعي قد اتفق على حرمتها أكثري أف الطرؽ اػبمس األكٔب للتلقي قبدي          
أك ُب رحم تلك الزكجة من ماء رجل أجن  عنها كما جاء ُب بعض الصور  ، قحت دباء زكجها أك رجل آخر ُب رحم امرأة أجنبيةزكجة لي  بيضةإدخاؿ 

، فالطفل اؼبنت  منها ىو كولد الزنا، ألنو مثلو متكوف من بذرتُت إحدانبا اػبمس األكٔب فبا يؤدم إٔب التق  البيضةاء تلك العمليات حبقيقة الزنا احملـر
ثبت للطفل ألف اؼباء أك ) البذرة الذكرية ( ليست منو، كما ال يي  ، ل ليس بزكجها، فبل يثبت لو نسب من زكجهااألنثوية من الزكجة كاألخرل ماء رجي 

 كإمبا يلحق نسب الطفل بأمو حينئذو كما ُب الزنا اغبقيقي.نو ليس بزكج، كال ىو ُب حالة شبهة من صاحب البذرة الذكرية ػ إف كاف معركفاي ػ أل نسبه 
ر كاحملاذير ذلك من اؼبضا طرىا اهلل تعأب، كغَتي فالطفل كإفساد معٌت األمومة كما  كاغباالت األخرل أدعى لتحقيق صورة الزنا كضياع نسب        

كمقاصد الشرع جاءت حبفظ العرض كالنسب كىذه األنواع من التلقيحات الصناعية  ، الشرعية ككشف العورات كالتعدم على فراش رجل آخر أجن 
 =على كياف اؼبسلم كؾبتمعو. لتلك اؼبقاصد كخطره  ضياعه 
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الولػػػد اؼبولػػػود منػػػو نفقػػػة كالػػػده صػػػاحب ، ثبػػػوت النسػػػب ككجػػػوب نفقػػػة التلقػػػيح االصػػػطناعي
، كحرمتها على العدة على الزكجة اؼبلقحة ككجوبي  ،كحصوؿ التوارث بينو كبُت أبويو لنطفة ا

، إال أننػػػا زكجػػة أبنػػػو ... كمػػا ذلػػك مػػػن اآلثػػارابنهػػا كعلػػى ابػػػن زكجهػػا مػػن غَتىػػػا باعتبارىػػا 
ثبػػوت ة )الفػػرع األكؿ(، ك بوجػػوب العػػدسنقتصػػر ُب ىػػذا اؼبطلػػب علػػى بيػػاف اآلثػػار اؼبتعلقػػة 

 :)الفرع الثا٘ب(، ذلك كما يلي النسب

 

 

 

                                                                                                                                                         

الفقو اؼبعاصر ؼبعرفة رأم أىل  فقهاء اؼبعاصرين ػ كال زبفى حاجةي كما أف الطب اؼبعاصر قد أفاد عن حصوؿ أضرار أخرل تؤكد ما ذىب إليو ال= 
   الطب: ضرار اليت تكلم عنها أىلي االختصاص إذا تنازع حكم النازلة أكثر من جهة ؽبا دخل ُب تصور حقيقة النازلة ػ كمن تلك األ

كىي نسبة منخفضة فبا يزيد من احتمالية اػبطأ كالضرر كحصوؿ ، % 30أف التلقيح الصناعي باىظ التكاليف ، كنسبة قباحو ُب اؼبراكز العاؼبية تقدر 
امرأة مع مٍت رجل آخر ليس بزكجها  بيضةدكث األخطاء كاػبلط بُت مٍت رجل ُب غَت زكجتو أك التشوىات اػبلقية لؤلجنة، كذلك احتمالية حصوؿ حي 

أك ربصل  ، ساء استخدامهاأك أجنة ؾبمدة ُب بعض اؼبستشفيات قد يي  ، جاؿالنامية، كما قد يوجد فائض من مٍت بعض الر  دكؿُب ال َت كخاصةن ثك  كارده 
 التجارة هبا فبا يولد ؿباذير شرعية كخلقية ال يقرىا عقل أك شرع.

 قهاء اؼبعاصرين . الفي  كعلية ذىب أكثري   ،السادسة كالسابعة من التلقيح الصناعي فقد أجاز ا ؾبامع الفقو اإلسبلمي أما الطريقةي 
ثبت لذا يي  كاؼبعاشرة الطبيعية بُت الزكجُت كىي   ، اجمليزكف حكمهم على أف عملية التلقيح تتم بُت ماء الزكجُت كتعاد إٔب رحم الزكجة ُتى بكقد          

، مشركعان ال إٍب فيو كال حرجمبلن ، ألف الولد خلق من مائو ككلد على فراشو ، كألف اإلقباب هبذه الطريقة يعد عفيها النسب من الزكج صاحب الفراش
مل سعاد ما النفسية كاالجتماعية، ت، كتكبو سبتد حيا ما ك ، ذكر بو كالدهكىو بعد ىذا يكوف ُب تلك اغبالة سبيبلن للحصوؿ على كلد شرعي يي 

حفظ أنفسهم كاستمرار تعاقبهم كحفظ نسلهم الكلية جاءت دبا يكفل للعباد  هي كقواعد الشرع كمقاصدي  ،كيطمئناف على دكاـ العشرة كبقاء اؼبودة بينهما
على حفظ تلك اؼبقاصد  كُب إباحة الطريقتُت األخَتتُت من التلقيح الصناعي تأكيده   ، األزكاج أك ضياع أكاصر األنساببأف ال يشوبو اختبلط مياه غَت

 السعادة النفسية كاالجتماعية للزكجُت .  ك ربقيقي 

 االلقائح ُب أكعية االختبار كال سيما إذا كثرت فبارسته إلباحة لتلك الطريقتُت من احتماؿ اختبلط النطف كأما ما قد يشوب حكم ا            
 كشاعت، كذلك ما قد وبصل من تكشف للعورات اؼبغلظة للزكج أك الزكجة أماـ األجانب، فإف ىذه االحتماالت قد سبنع حكم اإلباحة كلذلك منع

كالذم يظهر من فتاكل اجملامع الفقهية اجمليزة للطريقتُت األخَتتُت أهنم قيدكا اعبواز بأف ال  ،ناءن على تلك االحتماالتبعض الفقهاء اؼبعاصرين جوازىا ب
ُي  ، كدبنتهى االحتياط كاغبذر من اختبلط النطف أك اللقائح  يلجأ إٔب فبارسة ذلك التلقيح الصناعي إال ُب حالة الضركرة القصول، د من خبلؿ كالتأؾى

أك رجل عند عدمها  مسلمة طبيبةمع اغبرص أف ال تكشف عورة اؼبرأة إال  ، أك حصوؿ غلبة الظن على قباحها ،ثقات على قباح العمليةأطباء 
اؼبؤسبر العاؼبي  ،الصناعيلغرض اإلستيبلد منو بالتلقيح  حصوؿ الزكجة على مٍت زكجها اؼبتوَب دماغيان  ،سفر بن علي القحطانيمُ ، أنظر، قائمةه  كالضركرةي 
 .6حىت3ص.دس،   ، اؼبملكة العربية السعودية،للبًتكؿ كاؼبعادفد جبامعة اؼبلك فهاألكؿ 
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 الفرع األول

 ةالتلقيح االصطناعي عل  العد   أثرُ 

ف تػػػوُب عنهػػػا زكجهػػػا أك فارقهػػػا بطػػػبلؽ أك إأف العػػػدة ذبػػػب علػػػى الزكجػػػة  معلػػػوـه             
إجػراء عمليػة فسخ  ككذلك ذبب العدة على الزكجة إف فارقها زكجهػا بطػبلؽ أك فسػخ بعػد 

  . (1)التلقيح االصطناعي كىو حكم ٓب ىبالف فيو أحد من الفقهاء

فبػػػا يوجػػػب اعتػػػداد  (3)اجملبػػػوب أف إنػػػزاؿ اػبصػػػي أك إٔب (2)حيػػػث ذىػػػب اؼبالكيػػػة          
تت العدة على رحم الزكجة كمىت ثبي  إٔب، كأف اؼبٍت قد كصل الزكجة، ذلك أف اػبلوة حصلت

 ىبالطوي من أف  رعت لصيانة مائوشي  –أم العدة  –ا الولد منو ألهنت نسب زكجة اجملبوب ثبي 
لوة بعض أك اػبي  ،كما أف اغبنابلة أناطوا كجوب العدة باؼبسيس غَته فتختلط األنساب، ماءي 

 النظر عن موانع الوطء فأكجبوا العدة على زكجة اجملبوب إذا خبل هبا .

كقػالوا :  ،وا العدة عن زكجة اجملبوب إذا ٓب تسػتدخل منيػونفي  (4)الشافعيةأف كاؼبعلـو          
كٓب يعلػم ىػل دخػل فرجهػا أك ال  ،، كػأف سػاحقها كنػزؿ منيػوأما لو ٓب يعلم عػدـ اسػتدخالو"

 .(5)"كتنقضي عد ا بوضع اغبمل اغباصل منو ،فتجب العدة كيلحق بو النسب

العػدة  حػىت تثبػت بػو ةفػرج الزكجػؿ اؼبػٍت ُب إدخػاعلػى ضػركرة  انصػو  اغبنفيػة غَت أف         
ه ثبػت نسػبو ... كٓب تعلم جببو فادعا بوب بولدجاءت امرأة اجمل إذافقالوا:" يلحق بو النسبك 

                                                 

(
1
 . 306.، ص، اؼبرجع السابقعبد المال  عبد الرحمان السعدي (
 6;;3  دار الغرب اإلسبلمي بَتكت، ، 03ط ،08، جسعيد أعراب، الذخَتة، ربقيق األستاذ شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي (2)

 . ;;4ص.

 لو.مقطوع جزء من الذكر، أك كي  المجُبوبُ  ، كأك أحدنبا مقطوع اػبصيتُت الخصي  (  3)

(
4

، 08جدار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع اؼبنصورة، ، األـ، ربقيق كزبري  رفعت فوزم عبد اؼبطلب، محمد ابن إدريس الشافعي، راجع ُب اؼبوضوع( 
 .7:8ص، 4003، 03طباب العدد، 

(
5
 .:;.، ص، اؼبرجع السابقعبد المال  عبد الرحمان السعدي (
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مىت ًب إنػزاؿ مػٍت  ،أف صبهور الفقهاء يثبتوف العدة للزكجة ،فيتضح فبا سبقإلنزالو بالسحق" 
  .(1)زكجها اجملبوب برضبها

ؽ.أ اؼبعػػػػدؿ كأحكػػػػاـ العػػػػدة كأنواعهػػػػا  83 إٔب :7كقػػػػد نظمػػػػت أحكػػػػاـ اؼبػػػػواد ىػػػػذا         
، ٍب تػػوُب كعليػػو إذا أجػػرت الزكجػػة تلقيحػػا اصػػطناعيان ا كفػػق تعػػاليم الشػػريعة اإلسػػبلمية، كمػػد 

 .ا بعد ذلك كجب عليها عدة اؼبطلقةعنها زكجها كجب عليها عدة الوفاة أك طلقه

كىذا  )األـ البديلة ((2)كاغبمل المرأة أخرل ،لزكجتو أما ُب حالة لو كانت البويضة       
فإنو لو توُب   - كلكن نبُت أحكاـ العدة لو حدث ىذا فرضان  – ًب ذكرهغَت مشركع كما 

يلة أما األـ البد ،عدة كفاة ألف ؽبا عبلقة زكاج بزكجها الزكج فالزكجة صاحبة البويضة تعتدى 
:"تعأب، ألف اهلل عدة ضبل بأف تضع ضبلها فتعتدى               

                                   

          "
نص اؼبادة  من خبلؿ اعبزائرم اؼبشرع أكدهكىذا ما   ،(3)

مدة اغبمل عشرة أشهر من تاريخ الطبلؽ أك  كأقصى  :"عدة اغبامل كضع ضبلهاأ قا 80
 الوفاة".

                                                 

(
1
قاس إيبلج عضوه الذكرم ُب فرج زكجتو،  كإمبا يكفيو اؼبداعبة كاؼببلمسة من اػبارج الرحم كعليو تي  ىىو من ال يقدر عل وبي اجملبي منطقيا إذا كاف   (

 أك ُب أنبوب االختبار ككجبت عد ا. ،ُب رضبها سواءن  ،ت أف مٍت الزكج ًب تلقيحو ببويضة زكجتومىت ثبي  ،التلقيح االصطناعي مسألةي 
(
2
، فبعضهم نظر إٔب أصل التكوين، كاعترب األـ اغبقيقية ىي صاحبة ، نرل أف ىناؾ اختبلفات فقهية كثَتةنسب طفل تأجير األرحامللحديث عن  (

ة بتنازعها ثبلثة البويضة، كالبعض اآلخر نظر إٔب الغذاء كاغبمل كالوالدة فاعترب صاحبة الرحم ىي األـ، كبعضهم اعترب أف للطفل أمُت، كبالتإب فاؼبسأل
ضة، كىذا القوؿ ىو ما اختاره ؾبمع الفقو  اإلسبلمي برأم أكثرية أعضائو، كاغلب العلماء ذىب أنصاره إٔب أف األـ اغبقيقية ىي صاحبة البوي -أقواؿ:

يرل أف الطفل ينسب إٔب صاحبة الرحم اؼبؤجر إٔب ضبلت ككلدت، فهي آمو اغبقيقية، كىو قوؿ بعض العلماء اؼبعاصرين، حيث يرل  -اؼبعاصرين، 
ة، فيقوؿ:" إ٘ب كاهلل سبحانو كتعأب أعلم أرل أف لطفل أمُت : األكٔب: اليت ضبلتو، كالثانية: صاحبة رأيان ـبتلفان ُب ىذه اؼبسأل جابر مهرانالدكتور 
، 4ط، التلقيح الصناعي بُت أقواؿ األطباء كآراء الفقهاء،  دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية، مصر، احمد محمد لطفي أحمدمقتبس عن، البويضة؛ 

 .8;4ك7;4،  ص.4033

 (
3
 .06 ؽ، اآليةسورة الطػبل(
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ألنػػو ٓب يثبػػت عقػػد زكاج بػػُت الػػزكج  ،كالعػػدة ُب ىػػذه اغبالػػة ليسػػت مرتبطػػة بطػػبلؽ        
كبالتإب ذبػب  ؾ طبلؽه حىت نقوؿ أف ىنا ،اؼبتربعة باغبملاألـ البديلة كبُت  ،صاحب النطفة

فلػػيس ىنػػاؾ كجػػو  ،قػػاؿ بالنسػػبة لوفػػاة الػػزكج صػػاحب النطفػػةكنفػػس الشػػيء يي  الطػػبلؽ  عػػدةي 
ك عليو بقيت مسألة اغبمل على  ،ألنو ليس بزكج ؽبا ،ديلة عدة كفاةالقوؿ بأف تعتد األـ الب

ذبػػب  كعليػػو ف اعبنػػُت موجػػودكػػو أك حػػىت ذباىلهػػا   ،أهنػػا كاقعػػة ماديػػة موجػػودة ال يبكػػن نفيهػػا
 (1)بو هنا مرتبطةه أل ملاعلى األـ البديلة عدة اغب

 لفرع الثانيا

 ثر التلقيح االصطناعي عل  النسبأ

 ةزائرم بأمر النسب ُب غاية اعبديى كاؼبشرع اعب ،اإلسبلمية عترب اىتماـ الشريعةيي           
، كىذا طبعان ؼبنع اختبلط اليت تًتتب عن الزكاج الصحيحثار اآل أبرزي  (2)باعتبار أف النسب

 نوة على أساس سليمقواعد البي  رساءي إفك بالتإب  ،كحفظها من الفساد كالتبلعباألنساب 
":تعأب اهلل ؿحيث يقو                          

                                                 

 (
1
  3ط  اؼبملكة العربية السعودية،  ،دار أبن اعبػوزم،  الرياض  ،، الشرح اؼبمتع على زاد اؼبستنػقع، اجمللد الثالث عشػرمحمد بن صالح العثيمين(

 .;54.صىػ،   :364
 (

2
نسب طفل التلقيح الصناعي، باختبلؼ ما إذا كاف ىذا الطفل قد كلد من زكجُت على قيد اغبياة، كتربطهما عبلقة زكجية، أك كاف قد  ىبتلف"(

 كلد من زكجُت ال تربطهما ىذه العبلقة، سواءن كاف انقطاع ىذه العبلقة بالوفاة، أك بالطبلؽ، كسنفصلها كما يلي: 
: إف الفقهاء اختلفوا ُب ثبوت نسب الطفل ُب ىذه اغبالة بناءن على اختبلفهم ُب حكم    فيد الحياةطفل التلقيح المولود من زوجين عل -3

اشًتط الشافعية لثبوت النسب ُب ىذه اغبالة أف يكو  -استدخاؿ امرأة مٌت رجل تربطهما بو عبلقة شرعية، ككاف ىذا اػببلؼ على قولُت:
، اؼبٌت ؿبًتمان، إال أهنم اختلفوا ُب اؼبراد  بينما  ذىب صبهور الفقهاء من اغبنفية كاؼبالكية كاغبنابلة إٔب ثبوت النسب  -باؼبٌت احملًـت

 باالستدخاؿ مادامت توجد عبلقة شرعية بُت الرجل صاحب اغبيواف اؼبنوم، كاؼبرأةي صاحبة البويضة كالرحم.

الصناعي من زكجُت انقضت عبلقتهما الزكجية، سواءن كاف ىذا التلقيح : إذا كلد الطفل بطريقة بعد الطالق و الوفاةطفل التلقيح المولود  -4
 انقضاء بالطبلؽ البائن، أك الوفاة بأف يكوف ؽبما رصيد من األجنة ؾبمدة ُب إحدل مراكز التلقيح، فإف الفقهاء اختلفوا ُب ىذه اؼبسألة

نسبو ألمو فقط للتيقن من ذلك، كال ينسب للزكج اؼبتوَب  على أقواؿ: يرل بعضي الباحثُت أف ىذا اؼبولود يعاملي معاملة كلد الزنا،  فيثبت
اآلخر أف طفل التلقيح اؼبولود بعد الوفاة ييثبت نسبو ألبيو أيضان، إال أهنم اختلفوا ُب مَتاثو، فبعضهم  صاحب النطفة، بينما يرل البعض 

 .433-:40، اؼبرجع السابق،   ص.أحمد احمد محمد لطفيمنع مَتاثو من أبيو، كالبعض اعتربه من الورثة"، أشار إٔب ذلك، 



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

354 

 

 " 
ىو الذم يتبع فيو الولد أباه ُب القانوف   la filiation légitime فالنسب الشرعي، (1)

، كموانع زكاج كحقوؽ ككاجبات أبوية ك بنوية ُب حُت أف َتاثاؼبالشرع، كيًتتب عليو  ك
 رعي ال يًتتب عليو شيء. سب غَت الشى النى 

أ اؼبعػػدؿ .اقػػ 68 إٔب 60كقػػد نظػػم اؼبشػػرع اعبزائػػرم أحكػػاـ النسػػب مػػن خػػبلؿ اؼبػػواد          
 عتػػػرب سػػػببان بػػػالزكاج الصػػػحيح الػػػذم يي  60، كنػػػص علػػػى طػػػرؽ ثبوتػػػو مػػػن خػػػبلؿ اؼبػػػادة كاؼبػػػتمم
أنػو لػو أنػو غػَت فبكػن أك أف الػزكجُت  ، حيػثي لنسب أثناء قياـ الرابطػة الزكجيػةلثبوت ا شرعيان 

  .( 2)فإف النسب ال يثبت ،كاف تبلقيهماكن ُب اإلمكٓب ي ٓب يلتقيا قطي 

، كمػػػن ىنػػػا اتفػػػق (3)"كللعػػػاىر اغبجػػػر :" الولػػػد للفػػػراش لقولػػػو  كىػػػذا مصػػػداقان            
 .الوالدة شرعية كانت أـ غَت شرعيةالفقهاء بأف نسب الولد من أمو ثابت ُب كل حاالت 

البويضػػػة كصػػػاحبة الػػػرحم الػػػيت ضبلػػػت اللقيحػػػة  ُب ىػػػذه اغبالػػػة ىػػػي صػػػاحبةي  ك األـى           
ثبػػػت زكجػػػة الػػػزكج، كلكػػػن مػػػا اغبػػػاؿ لػػػو أف امػػػرأة تربعػػػت غبمػػػل اللقيحػػػة، ىػػػل يي  كىػػػي طبعػػػان 

  .النسب ألمو صاحبة البويضة أـ األـ البديلة اليت ضبلت ُب رضبها؟

كلػو ٓب البويضة الػيت أفرز ػا األـ  بُت من يرل أف اؼبولود ىو شبرةي  فقهيه  ثار خبلؼه            
ُب حػػُت أف ىنػػاؾ مػػن يػػرل أف اغبمػػل كالػػوالدة نبػػا معيػػارين   ،تكػػن ىػػي الػػيت ضبلتػػو ككضػػعتو

"ينسػػب الولػػد ألبيػػو :علػػى أنػػو أؽ  65اؼبػػادة نػػص  إٔب، مسػػتندين ُب ذلػػك (4)لثبػػوت األمومػػة

                                                 

(
1
 . 76اآلية سورة الفرقػاف،  (

(
2
لعليا، قرار احملكمة ا. 388.، ص4003ثة، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ، الطبعة الثال ىدم خَت العباد، اعبزء الرابعزاد اؼبعاد ُب ،ابن القيم الجوزية (

 .  ;9.ص، 6العػدد ، ;:;3، ، اجمللة القضائية6:;30/3/:0غ.أ.ش، بتاريخ 
(
3
لعليا، غ.أ.ش   احملكمة ا ؛  8:.، ص0;;3، 3، اجمللة القضائية، ع :5984رقم، ملف 6:;39/34/3 احملكمة العليا، غ.أ.ش،    (

 .  93.، ص4;;3،  4لقضائية،  ع اجمللة ا،  :33790رقمملف  ، 0;;40/03/3
(
4
 . 46اؽبامش رقم  .40ر، اؼبرجع السابق، ص.العربي شحط عبد القاد  (
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يظهػػػر  حيػػػث، شػػػهر مػػػن تػػػاريخ االنفصػػػاؿ أك الوفػػػاة"( أ30إذا كضػػػع اغبمػػػل خػػػبلؿ عشػػػرة )
 أف اؼبشرع اعبزائرم ربط األمومة بالوضع.  كاضحان 

لكػػن الصػػحيح كبعػػد تعػػديل قػػانوف األسػػرة حسػػم اؼبشػػرع اؼبسػػألة بتقريػػر أف الزكجػػة           
 .بطنباألـ البديلة اؼبتربعة بال صاحبة البويضة ىي أـ الطفل، بدليل أنو ال يعًتؼ أصبلن 

مكرر صريح ُب أف طفل  67فنص اؼبادة  ،ألبيوأما من حيث نسب الطفل           
 كىي  ، كذلك دبوجب ثبلث ضماناتثبت الزكج صاحب النطفةالصطناعي يي التلقيح ا

 أف يتم التلقيح دبٍت الزكج كثالثان  ،، كأف يتم التلقيح برضا الزكجُتكجود عقد زكاج شرعي
التصاؿ بُت ااعبماع ك فًتض تأ، .ؽ 67،  65،  64، 63نص اؼبواد  ذلك أف إٔب إضافةن 
 نسب الطفل بأبيو.  ، كإغباؽي الزكجُت

كعليو فإف إجراء عملية التلقيح االصطناعي بواسطة شخص غَت الزكج من شأنو           
:أبوة طبيعية قانونية ن األبوةوف أماـ نوعُت مككبالتإب ن ،اؼبساس بأحكاـ النسب الشرعي
، األمر الذم سيدفع بيولوجية تعود للرجل اؼبتربعبوة كأ ،ترجع للزكج كىو أب الطفل قانونان 

يق التلقيح االصطناعي بغَت بالزكج لرفع دعول إنكار نسب الطفل الذم أتى عن طر  حتمان 
 .نطفتو

كن القوؿ أف رضا الزكج السابق على فبارسة عملية التلقيح يؤدم لذلك فإنو ال يبي           
س بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ككذا أنو أف يبىي ألف ذلك من ش ،تقرير مشركعية العملية إٔب

 .(1)ؽ أ 63باغبكم اؼبنصوص عليو ُب 

إغباؽ ىذا الطفل النات  عن  إٔب (2)كُب ىذا اإلطار فقد ذىب صبهور الفقهاء          
، كال يثبت نسبو من صاحب النطفة األجن  كلو الزنانطفة رجل آخر غَت الزكج بأمو كولد 

                                                 

 (
1
 .93.ص  ،4ع  ،4;;3ية،  اجمللة القضائ  ،79978،  ملف رقم 0;;44/03/3لعليا، غ.أ.ش،   احملكمة ا (

(
2
 . 336.، صاؼبرجع السابق ، عبد المال  عبد الرحمان السعدي (
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كالتحذير من  ،على شناعة ىذا الفعل كاضحةن  رأم اعبمهور داللةن  حبسبك  عرؼ من ىو
 شرعان  جائزةن  اليت تعترب غَتي   تساىل الناس ُب مسألة التلقيح االصطناعي بنطفة غَت الزكج

 .كقانونان 

كما أنو من مظاىر كبعد أف سبت دراسة أثر التلقيح االصطناعي على النسب،            
 توسنتعرض بعدىا إٔب دراساالستنساخ البشرم، الطبيعية ما يعرؼ علميان بالوالدة غَت 

 كما يلي.  ( من ىذا الباباؼببحث الثالث)ه على النسب، ضمنَت أثمدل تك 

 المبحث الثالث

 االستنساخ البشري وأثره عل  النسب

اؼبعركؼ قديبان لدل العاـ كاػباص أف اؼبٍت الذم يفرزه الرجل ىو اؼبسئوؿ عن          
الوالدة حىت اكتشف عآب إيطإب إمكانية زبزين ىذا السائل ؾبمدان كودائع ُب بنوؾ تنشأ 
ؽبذا الغرض كاقًتح على اؼبتوجهُت للقتاؿ زبزين سوائلهم اؼبنوية ُب ىذه البنوؾ بعد 

ُب اإلقباب إذا ما أصيبوا ُب اؼبعارؾ اغبربية، كلكن كبعد عشرات ذبميدىا، الستخدامها 
السنُت تبُت عدـ كفاية السائل اؼبنوم دبفرده لتكوين اعبنُت، إذ البد كأف يبتزج ببويضة 

( اؼبطلب األكؿ)ُب  االستنساختعريف  إٔبفبا يدفعنا  ،(1)تفرزىا اؼبرأة  األنثى مرة كل شهر
 .النسب، من خبلؿ )اؼبطلب الثا٘ب( االستنساخ كأثرىا علىطريقة إجراء  إٔبتعرض الٍب 

 

 

 

                                                 

 مصر القاىرة اعبزء الثا٘ب، ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب إهنم يصنعوف البشر، ترصبة زينات الصباغ، سلسلة األلف كتاب الثا٘ب،، بكارد فانس( 1)      
   .42.، ص4990
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 المطلب األول

 االصطالح من منظور علماء اللغة و االستنساخ البشري حقيقة

كاف كالزاؿ سببها  االستنساخ عملية أف ،الدافع اجملمع عليو علميان ك عقليان  لعلى    
بأساليب كعمليات طبية مساعدة ـبتلفة من  ،مشكلة عدـ توافر اػبصوبة البلزمة لئلقباب

التلقيح الصناعي كاإلخصاب اػبارجي  كمن ىذه العمليات الطبية، ،(1)أجل حدكث اغبمل
لغة ُب )الفرع األكؿ(، ٍب كلمة االستنساخ   تعريف إٔبكعليو سنتعرض  )أطفاؿ األنابيب(

 اصطبلحان ضمن )الفرع الثا٘ب(.

 الفرع األول

 غـةً لُ  االستنساخ تعريـفُ 

 نسخان  الكتاب نسخت يقاؿ كاإللغاء، كاإلزالة النقل بو كيقصد ،نسخ من االستنساخي 

 كأ ،طبعو أك نقلو الكتاب نسخ مسخو، أبطلو،ك  أزالو الشيء، )نسخا( كنسخ: ،(2) نقلتو إذا
 استنسخ ك  قسمي ٓب قائمه  كاؼبَتاث ،بعض بعد بعضهم ماتوا الورثة كتناسخ حبرؼ، حرفان  كتبو

 يسموف ذلك يعتقدكف كالذين مصدر، التناسخ ك ،نسخو طلب نسخو، دبعٌت الشيء

 الديار آثار الريح كنسخت أزالتو أم انتسختو ك الظل الشمس نسخت قاؿكيي  ، (3)التناسخية

                                                 

      (
1

لتعذر ربقيق اإلخصاب، يرجع بعضها للرجل كالبعض اآلخر للمرأة، فقد يكوف السائل اؼبنوم الذكرم غَت كاؼ أك غَت  ةه أسبابه كثَت  توجد (
كقد   ع النسداد قناة فالوب عند اؼبرأةالسباؽ حىت الفوز باخًتاؽ البويضة كتلقيحها، كقد يرج مكثف دبعٌت عدـ كجود اغبيواف اؼبنوم القادر على مواصلة

% من األزكاج كالزكجات ُب العآب بالعقم، كما ثبت أف الرجل كاؼبرأة رغم اتصاؽبما اعبنسي غَت 0% إٔب 40كشفت الدراسات إصابة ما يًتاكح بُت 
   كألسباب ال يعلمها إال اهلل سبحانو كتعأب الذم هبعل من يشاء عقيما.اؼبنقطع قد يعجزاف عن اإلقباب، غبكمة 

     (
2
كالقانوف، جامعة االستنساخ من الناحية العلمية كالشرعية كالقانونية،  مؤسبر الطب كالقانوف، كلية الشريعة ، علي محمد يوسف المحمدي  (

 .0،  ص.4992مام  0إٔب   2  اإلمارات العربية اؼبتحدة،
     (

3
 . 229، ص.،  دار اؼبشرؽ،  بَتكت،  الطبعة السابعة كالعشركف، د تمنجد الطالبذكر االسم، دكف  (
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 مثل إزالة  باآلية اآلية نسخ ك ،منو اؼبستنسخ سمي إ سخةى كالني  .وي طبع الكتاب كنسخ ،غَت ا

 .(1)حكمها

ؿ )النسل( الولد. كتناسلوا أم كلد بعضهم من بعض. كنسلت  قاؿ: ف سكيي    
ضرب كنصر. كنسل العدد أسرع  كنسل الطائر ريشو من ،الناقة بولد كثَت تنسيل بالضم

 ":قاؿ تعأب ،بفتح السُت فيهما بلنان نس ك بلن بالكسر نسل ينسً          

       " (2)،  :كقولو تعأب"                   

          " (3). 

وؿ تناسخت األشياء شيء مكاف شيء آخر، نقي  إحبلؿي  كيعٍت االستنساخ أيضان   
 مودعها فيوبدف إٔب الكح بعد اؼبوت من الرى  انتقاؿي  خي أم كاف بعضها مكاف بعض، كالتناسي 

  :"كيأٌب االستنساخ دبعٌت اإلثبات كمنو قولو تعأب              

      "(4)ثبت عند اهللما تكتبو اغبفظة فيي  ، أم نستنسخ. 

الشيء كإقامة آخر مقامو أك  إبطاؿي  النسخ كيراد بو لغةن كقد يأٌب اللفظ دبعٌت   
 قولو تعأب:" واستبدالو بآخر، كمن                       

            "(5)،  ،كيأٌب لفظ االستنساخ كتناسخ األشياء معناه تداكؽبا
كمنو   حوَّؿ صورتو إٔب أخرل قبيحة ساخ، نقوؿ مسخ مسخان ناالست ُب اللغة دبعٌت اؼبسخ ك

                                                 

(
1
 .000، ص.4902  ،  الطبعة السابعة، اؼبطبعة األمَتية،  القاىرة،مختار الصحاحدكف ذكر االسم،     (
 .04،  اآليةيػسن سورة (2)
 .050، اآلية البقػرة سورة (3)  
 . 09، اآلية اعبػاثية سورة (4)  
 .450، اآلية البقػرة سورة  (5)  
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 :"، كمنو قولو تعأبفهذا مسخه  يقاؿ مسخو اهلل قردان              

            "(1) . 

كاؼبتأمل فيما توصل إليو العلماء  ،االستنساخ إال من شيء قد فرغ منو وفي كال يكي    
 قد فرغ منو عن ىذا اؼبضموف، كىو أهنم يستنسخوف شيئان  جي من االستنساخ بأنواعو ال ىبري 

على مستول اػبلية اعبرثومية أك اػبلية اعبسدية، كأف عملهم ال يعدك أف يكوف  سواءن 
كفركا ؽبا اؼبكاف اؼبناسب بطريقة علمية  مؼبواد أكلية موجودة ُب األصل، كأهن توظيفان 
 .(2)مبتكرة

 الفرع الثاني

 طالحاـاصاالستنساخ  تعريفُ 

 قدٙب كائن من جديد الكائن على اغبصوؿ بأنو ،االستنساخ االصطبلحيوف يعرؼي    

 جسدية خلية من النواة بنقل إما أكثر، أك حي كائن توليد ىو العلميُت كعند ،التزاكج دكف

 األنسجة سبايز تسبق مرحلة ُب ـبصبة بويضة بتشطَت كإما النواة منزكعة بويضة إٔب

 تناسلية. خلية إٔب تناسلية غَت جسدية خلية ربويل أك ،(3)كاألعضاء

خلية جسدية من كائن حي، ربتوم  بأنو أخذي  ،الدكتور كىبة الزحيلي وي كيعرفي    
على كافة اؼبعلومات الوراثية، كزرعها ُب بويضة مفرغة من مورثا ا، ليأٌب اؼبخلوؽ اعبديد أك 

أك ىو تشكيل كائن  ،لؤلصل، أم الكائن األكؿ الذم أخذنا منو اػبلية سبامان  اعبنُت مطابقان 

                                                 

 .02، اآلية يػػس سورة  (1)  
    (2

 .0.، صاؼبرجع السابق  ،علي محمد يوسف المحمدي  (
    (

3
 .9.السابق، صاؼبرجع  ،علي محمد يوسف المحمدي  (
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لكائن حي   يولوجية كالشكليةز من حيث اػبصائص الوراثية كالف حي كنسخة مطابقة سبامان 
 .(1)آخر

صل من كيقصد باالستنساخ بصفة عامة اغبصوؿ على نسخة أك أكثر طبق األ   
يعٍت معاعبة خلية جسمية من كائن معُت كي تنقسم  يچاألصل نفسو، كباؼبعٌت البيولو 

 .(2)خذت منوكتتطور إٔب نسخة فباثلة لنفس الكائن اغبي الذم أي 

كائن حي مشابو للكائن   قصد باالستنساخ استحداثي يي  الطبيةي  كمن الناحيةي            
لتكثَت كائنات جنسية  كعلى ىذا فهو عبارة عن عملية ال ،ةخذت منو اػبلية اغبيى الذم أي 

الدكتور توفيق ؿبمد  كما يعرفو،  (3)عملية تكاثر شيء موجود فعبلن  ، فهومتطابقة كراثيان 
زرع خلية إنسانية أك حيوانية جسدية ربتوم على احملتول الوراثي كامبلن ُب رحم :"بأنو علواف

طبيعي أك صناعي كذلك بغرض إنتاج كائن حي ) حيواف أك إنساف ( صورة طبق األصل 
 .(4)"ن نظَته صاحب اػبلية األكٔبم

اآلف عن طريقة  ثي نتحدى ، لغة كاصطبلحان   تعريف االستنساخ البشرمكبعد أف ًب    
 .من خبلؿ)اؼبطلب الثا٘ب(كأثري ذلك على النىسب، ، إجراء عملية االستنساخ

 

 

 
                                                 

    (1
 .4.صالطب كالقانوف،  مرجع سابق،  االستنساخ اعبوانب اإلنسانية كاألخبلقية كالدينية، حبث مقدـ إٔب مؤسبر ، وىبة مصطف  الزحيلي (

    (
2

 .00.ص ،4992، دار الفكر اغبديث، الكويت، الطبعة األكٔب، ، االستنساخ قنبلة العصرصبري الدمرداش  (
    (

3
، التلقيح الصناعي بُت الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت الوضعية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،مصر، شوقي زكريا الصالحي (

 .209ص.، 0554
(

4
 .35.ص ،;;;3، دار الوفاء  اؼبنصورة، 3،االستنساخ البشرم بُت القرآف كالعلم اغبديث، ط توفيق محمد علوان ( 
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 المطلب الثاني

 ىا عل  النسب عملية إجراء االستنساخ البشري وأثرُ 

موضوع نسب الطفل النات  عن طريق االستنساخ من أكثر اؼبوضوعات اليت  يعتربي    
أثارت جدالن كبَتنا بُت معظم من ربدث عن ىذه التقنية اغبديثة، فما ىي طريقة إجراء 

كما أثر القياـ هبا على النسب؟، كقصد اإلجابة على ىذه التساؤالت،  ؟،االستنساخعملية 
اـ هبا القيى  إٔب أثري ك ضمن )الفرع األكؿ(، ة االستنساخ سيتم التعرض إٔب طريقة إجراء عملي

 ضمن )الفرع الثا٘ب(.سب على النى 

 الفرع األول

 اخــة االستنسـطريقة إجراء عملي

يا" للتعبَت عن چاألحياء "البيولو  يستخدمو علماءي  علميه  ، مصطلحه االستنساخي      
كذلك يسميو   ،كيعرؼ بتكاثر العذارل أك البكارم ،إقباب أك تكاثر دكف عبلقة جنسية

 .(1)فكيف يتم ذلك؟ ،البعض التكاثر اػبضرم

ُب البداية ذبدر اإلشارة إٔب أف جسم اإلنساف وبتوم على نوعُت من اػببليا      
كاألخَتة ىي البويضة ُب األنثى كاغبيواف اؼبنوم ُب الذكر  ،خبليا جسدية كخبليا جنسية

 32كىو  تالكر كموسوماكوبتوم كل من اغبيواف اؼبنوم كالبويضة على عدد فردم من 
الكر صبح عدد كعند ارباد اغبيواف اؼبنوم بالبويضة كحدكث اإلخصاب يي  ان كرـك كسوم
 .(2)وسـوكركم 64 تكموسوما
 

                                                 

 .إجراء االستنساخ البشرمكليس القانو٘ب، لعملية   -بديكف توسىع كال تفصيل -الط  قدر اإلمكاف  على الطرح العلميُب ىذا الفرع، سنعتمد  (1)
(

2
 .;:ص. 4008عملية االستنساخ  البشرم ك اؽبندسة الوراثية من الناحية القانونية، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة، مصر،   ،عالء علي حسن نصر( 
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تريليوف خلية جسدية، كل منها بداخلها  23كوبتوم جسم اإلنساف على حوإب      
ينات الذم وبمل اعب DNA، يوجد هبا اغبمض النوكم (1)كركموسـو  64نواة ربتوم على
كسب اإلنساف كل ما ىو عليو من صفات، كشكل كلوف، كأمراض، كغَت الوراثية اليت تي 

كربتوم اػبلية البشرية الواحدة على حوإب مئة  ،ذلك من مقومات حياتو اليت سبيزه عن غَته
كالباقي ُب حالة كموف، كيبكن أف تورث  %01ػ03ُت كراثي، يعمل منها فقط حوإب چألف 

ب معُت لتعطي يموجودة بًتت أمينيوُت ما ىو إال تتابع ألضباض چكال ،لؤلجياؿ القادمة
، األمينة ترتيب األضباض ُب ُب اعبسم فإذا حدث خلله  معينان  صفة، أك كظيفة أك أمران 
ُت، كردبا يتسبب ذلك ُب تغَت ُب شكل عضو كتتغَت كظيفة اعب وبدث ما يسمى بالطفرة

 . (2)من األعضاء، أك اإلصابة دبرض من األمراض اؼبوركثة

ينقسم االستنساخ إٔب نوعُت: استنساخ جنسي، كاستنساخ جسدم كما      
اغبيواف اؼبنوم بالبويضة، كوبمل كل منهما نصف اعبنسي من التقاء  كوبدث االستنساخ

اػبلية ُب  كعندما تبدأي  ،كي يكتمل العدد ُب النطفة اؼبخصبة تالكر كموسومادد ػػػع
ضاؼ إنزيبات معينة "زكنا بليوسيدا" كتي يط هبما غشاء يسمى ٔب خليتُت، وبي االنقساـ إ

منا أالنتيجة نطفتُت متطابقتُت، أك تو إلذابة ىذا الغشاء الذم هبمع اػبليتُت داخلو كتكوف 
ى الغشاء اؼبسم شبو سبامان تطابقنا، ٍب بعد ذلك تضاؼ مادة جديدة ؽباتُت النطفتُت، تي مي 

. كإذا ترؾ كامبلن   ينقسم كل منهما بعد ذلك ليكوف جنينان  "زكنا بليوسيدا" ليتكوف جنيناف
 . (3)غبة كاغباجةسب الرى يبكننا أف نستنسخ أم عدد من األجنة ح ،االنقساـ األٌكٕبٌ 

 

                                                 

(
1

 0544، 4ط، اعبوانب الفقهية اؼبتعلقة بتغيَت اعبنس، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر اعبامعي، االسكندرية، مصر، بديعة علي أحمد( 
 .40ك44ص.

(
2

 .22.ص ، 4922  ،االستنساخ بُت العلم كالدين، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، مصر،  عبد الهادي مصباح  (
(

3
 .02.سابق، صالرجع ػاؼب ،عبد الهادي مصباح  (
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أحد ىذه األجنة إٔب رحم األـ )أك األـ اغباضنة(، كوبتفظ اؼبعمل  كقد يتم نقلي      
مدة، إما إلعادة التجربة إذا فشلت، أك الستخدامها ُب ذبارب اجملبباقي األجنة ُب الثبلجة 

 .(1)جديدة

 چور چمن جامعة " كمن أىم النتائ  اليت أعلنت ُب ىذا الصدد تلك اليت خرجت    
، حُت أعلن الطبيباف "ركبرت 0992كاشنطن" ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب نوفمرب سنة 

قباحهما ُب  يعمبلف ُب ؾباؿ أطفاؿ األنابيبحيث نبا َتم ىوؿ"، چستيلماف" ك"
م استنساخ األجٌنة كإبقائها حية ؼبدة ستة أياـ، ككما ذكرنا فإف ىذه األجٌنة متشاهبة أم توائ

 .(2)متماثلة ُب اعبنس كالشكل

لية زء من اعبسم، كىذه اػبة جسدية من أم جي يتم بأخذ خليى   :يدسجال االستنساخُ   
نزع نواة ىذه اػبلية، ٍب زرعها  كركموسوما(، كيتمى  64ربتوم على العدد الكامل للصبغيات )

كركموسوما(. كبعد ذلك  32ُب بويضة من األنثى بعد نزع نواة ىذه البويضة )ربتوم على 
جاءت كلها من اػبلية اعبسدية كبذلك  كركموسومان   64تزرع البويضة اليت أصبحت ربمل 

 .(3)نت  نسخة طبق األصل من صاحب اػبلية اعبسديةتي 

العلماء كالباحثُت ُب أحباثهم العديد من  كاجو، ةكرغم اإلقبازات العديدة السابق  
اؼبشاكل كالصعوبات، كلكنهم كبصرب العلماء كمثابر م استطاعوا التغلب على الكثَت منها 

 ما يأٌب:للقياـ بعملية االستنساخ كمن اؼبشكبلت اليت كاجهها العلماء 

                                                 

(
1

 .44.ص  سابق،الرجع ػ،  اؼبعلي محمد يوسف المحمدي كذلك،   رنظاك  ،02.ص، اؼبرجع السابق،  نعيم عاطف (
ؾباؿ االستنساخ اعبنسي، ما أعلن عنو ُب كالية "أكرهبوف" األمريكية عن استنساخ توءـ لقرد الريزكس هبذه الطريقة كقباح ُب كمن اإلقبازات اؽبامة (  2)

أمير ،  راجع 0994عاـ" دولليالتوءـ "نييت" ك"ديتو"، كقد أعلن عن ىذا اإلقباز العلمي بعد فًتة كجيزة من اإلعبلف عن ميبلد النعجة "كالدتو، كىو 
 .350ك;34ص. ،4034، أطفاؿ لؤلنابيب كالتلقيح الصناعي، دار الكتاب اغبديث، القاىرة مصر، ،فرج يوسف

(
3
بالفعل مورثات تعود لؤلـ األصلية كاؼبرأة اؼبتربعة  إٔب جانب مورثات األب،  ألطفاؿ اؼبعدلُت  كراثيان وبملوفكقد أظهرت االختبارات اعبينية أف ا  (

فاؽبم فبا يؤدم إٔب أط كمن شأف ىذه اؼبورثات اإلضافية اؼبنقولة ؽبؤالء األطفاؿ تعديل احملتول الوراثي كالبصمة الوراثية ؽبم ، كاليت ستورثوهنا بدكرىم إٔب
 .398، ص.اؼبرجع السابق، ير فرح يوسفـأمأنظر، ألنساب، خلط ا
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قد ػ صعوبة إجراء عملية االستنساخ على اػببليا الناضجة لكوف ىذه اػببليا 3
لربنام  كراثي سابق، كذلك عند ارباد اغبيواف  زبصصت ألداء كظيفة معينة كؿبددة كفقان 

اؼبنوم بالبويضة، كأصبحت ىذه اػببليا الناضجة نشطة ُب أداء كظيفتها التخصصية 
أما بقية احملتول الوراثي ؽبا، كالذم ال يبت للوظيفة التخصصية بصلة فقد دخل  ،اعبديدة

 .يٍت ليستعيد نشاطو ؾبددان كال إمكانية الستثارة ىذا احملتول اعبُب مرحلة كموف، 

لماء على تلك اؼبشكلة بإجراء عملية االستنساخ على اؼبراحل ب العي كقد تغلى ىذا  
ينية الثمانية إٔب خبليا مفردة، ٍب تنزع نواة إحدل يتم تقسيم اػببليا اعب ينية اؼببكرة، حيثي اعب

ة مناسبة تسمح لؤلطقم الوراثية اؼبخزنة بنواة اػبلية باالستمرار كيتم نقلها إٔب حافظ اػببليا
 يٍت.بتوجيو عمليات التكوين اعب

مع األطقم الوراثية اؼبخزنة  اغبصوؿ على الوسط اغبيوم اؼبتوافق كراثيان  وبةي ػ صعي 4
بالنواة، كقد ًب التغلب على ذلك بتفريغ البويضة من نوا ا من خبلؿ جراحة نوكية دقيقة ٍب 
يتم زرع النواة اعبديدة ُب اؼبوقع النوكم بالبويضة، إال أف تلك التقنية ال توفر األماف الوراثي 

وراثي السيتوببلزمي ػبلية البويضة ، كذلك بسبب كجود الطاقم ال%300للنواة اعبديدة بنسبة 
موزعة على  %7للميتوكندريا ك %7ة كاؼبوزع بنسبة ػػمن احملتول الوراثي للخلي %30الذم يبثل 

ت اػبلية األخرل، كىذا وبدث حالة من عدـ التوافق الوراثي قد تؤدم إٔب تدمَت بلعض
اؿ ضعيفا للنسبة البسيطة األطقم الوراثية اؼبزركعة ُب نواة البويضة، كإف كاف ىذا االحتم

اؼبتواجد هبا احملتول الوراثي السيتوببلزمي، كٓب يستطع العلماء التوصل إٔب كسيلة إلحداث 
 توافق كراثي تاـ يضمن االستقرار الوراثي للطاقم اعبديد دبا يبكنو من القياـ بوظائفو.
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ء للتغلب ػ إهباد كسط يبكن ػبلية البويضة أف تستقر فيو، كقد استعاف العلما 5
على ىذه اؼبشكلة باألرحاـ البديلة، كإف كاف ىناؾ اآلف اذباه لؤلرحاـ الصناعية اؼبربؾبة 

 .(1)اغبماية للبويضة اؼبزركعة فيها لي دبا يكفي  كراثيان 

 الفرع الثاني

 سبعل  الن  البشري االستنساخ  أثــرُ 

موضوع نسب الطفل النات  عن طريق االستنساخ من أكثر اؼبوضوعات اليت  يعتربي   
ن ينسب ىذا عظم من ربدث عن ىذه التقنية اغبديثة، فإٔب مأثارت جدالن كبَتنا بُت مي 

 .(2)؟ياترل وي وقي قي الطفل؟ كما ىي حي 

 أي    
ي
ستنسخ، فهل ينسب إٔب الشخص الذم أيًخذت ثَت اعبدؿ حوؿ نسب الطفل اؼب

 .نواة اػبلية اعبسدية؟ أـ ينسب إٔب كالدم ىذا الشخص؟منو 

ؼبن  ابناعترب أف الطفل ال يي ( 3)ففيما يتعلق بالنسب من جهة األب، يرل البعض    
عاعبة خلية جسدية من كائن معُت كي تنقسم أيًخذت منو اػبلية، ألف االستنساخ يعٍت مي 

ُب  منو، كىذه اػبلية كانت سببان  خذتكتتطور إٔب نسخ فباثلة لنفس الكائن اغبي الذم أي 

                                                 

  (1
 .402، 402.ص ، 4900مصر،  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ، ، اؽبندسة الوراثية، األمل كاألٓبعبد الباسط الجمل (
ىي السباقة،  الشريعة اإلسبلمية كانت لنسب الطفل اؼبستنسخ، ؽبذا ـالواضح كالبلز  ركمبلحظة أكلية نقوؿ أف غالبية التشريعات ٓب تضع اإلطا (2)

 أـ كأبو النسيخ؟. ل، كذلك بتوضيح أمو فأبوه، فما ىي ياتر ل اغبرص على كضع اإلطار الواضح لنسب الطفلكي   بل حرصت
ة عن النظاـ الشرعي، فاغبكم أف ينسب ، ُب بعض الصور اػبارج: القاعدة الشرعية ىي ُب اختبلؼ األب الشرعي عن األب الطبيعيأبو النسيخ

 الطفل إٔب أبيو الشرعي، كىو زكج أمو، فأم امرأة كلدت كلدان فأبوه شرعان ىو زكج تلك اؼبرأة إف أمكن كونو منو.
فرجح األـ  لرأي الثانيارجح األـ صاحبة البيضة اليت أخليت من نوا ا، بينما  فالرأي األول: فاختلفت آراء الفقهاء حوؽبا إٔب ثبلث، أما أم النسيخ

إٔب األـ صاحبة الرحم اغبامل، كُب إطار التعليق على الرأيُت فبل الرأم األكؿ كال الثا٘ب  الرأي الثالثكركموسـو األنثوية، بينما ذىب   45صاحبة 
، أحباث اجتهادية ُب الفقو الط ، مؤسسة محمد سليمان األشقرصائب، فالبويضة أخذت أصلها من الرحم األكٔب، ك تغذت ُب الثانية،  أنظر، 

 . ;5ك:5، ص.4003، 3الرسالة، بَتكت لبناف، ط
(

3
 .;:5.ص مرجع سابق،  ، شوقي زكريا الصالحي (
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لوالده باعتباره األصل  كابنان إقباب الزكج كبالتإب كاف ىذا الطفل اؼبستنسخ أخنا ؽبذا الزكج، 
 ُب كجود اػبلية.

ؽبذه اؼبرأة  أخان  كعلى ذلك فإف الطفل ينسب إٔب كالد اؼبرأة صاحبة اػبلية كيعتربي      
أما ُب الصورة الثانية من  ،ة كالبويضة من نفس اؼبرأةكذلك ُب اغبالة اليت تكوف فيها اػبلي

صور االستنساخ كاليت تكوف البويضة من امرأة، كاػبلية اعبسدية من امرأة أخرل فإف الطفل 
 أخنا ؽبا، كال عبلقة لو بصاحبة البويضة. نسب لوالد اؼبرأة صاحبة اػبلية كيكوفي يي 

اعبسدية من شخص أجن  غَت الزكج  كُب الصورة الثالثة اليت تكوف فيها اػبلية    
أخنا لصاحب اػبلية كُب  وفي نسب الطفل لوالد صاحب اػبلية كيكي كالبويضة من الزكجة، يي 

نسب الطفل الصورة الرابعة اليت تكوف فيها اػبلية اعبسدية من الزكج كالبويضة من الزكجة يي 
 .لوالد الزكج كيكوف أخنا للزكج

الطفل اؼبستنسخ ُب الصورة األكٔب ينعدـ نسبو من جهة أف  (1)كيرل البعض اآلخر    
أما ُب الصور  ،األب ألنو ليس ىناؾ ُب حقيقة األمر أب، ككذلك األمر ُب الصورة الثانية

الثالثة اليت يكوف فيها صاحب اػبلية شخصنا آخر غَت الزكج فإف الطفل ال ينسب ؽبذا 
 ثي كُب الصورة الرابعة أم اليت وبدي  ،الرجل كذلك ؼبخالفة قواعد كأحكاـ النسب الشرعية

ىنا  فإنو ال يبكن أف ينسب الطفل إٔب الزكج العقيم فالنسبي  ،االستنساخ بُت الزكجُت أيضنا
 كالعلم يقضي بعدـ ثبوت نسب الولد من الزكج العقيم. ثبت، ألف اؼبنطق كالعقلال يي 

ينسب إٔب اؼبرأة اليت فإنو أما بالنسبة لنسب الطفل من جهة األـ ُب االستنساخ     
ثبت بالوالدة، كال يتوقف على شيء آخر، كال فرؽ بُت أف تكوف الولد ألمو يي  فنسبي  كلدتو

أك ـبالطة    أك من زكاج فاسد، أك من سفاح، أك من كطء بشبهة ،الوالدة من زكاج صحيح
                                                 

(
1

ربيع   الثا٘بالعدد  السنة الثانية كالعشركف،   ؾبلة اغبقوؽ، يٍت البشرم من الوجهة القانونية، چمشركعية االستنساخ ال  ،فـايز عبد اهلل الكـندري(  
 .;0:.ص ،األكؿ 
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ات أف اؼبرأة النسب بالوالدة إال ُب حالتُت: إما بإثب ُب عد ا كال يبكن نفيي  مطلقة ثبلثان 
اليت ثبت نسب الولد من جهتها ٓب تلد فعبلن، أك بإثبات أف ىذا الولد اؼبنسوب إليها ليس 

 .(1)الذم كلدتو وي ىو الولد ذاتي 

ف الطفل اؼبستنسخ ال يتصل باألـ )اؼبرأة اليت ضبلتو( بأم رابطة كراثية يو فإكعل    
اعبسدية، كعلى ذلك ال ينسب ينات مأخوذة من األب صاحب اػبلية ف صبيع اعبأحيث 

 الطفل إٔب الزكجة.

سب ُب أف موضوع النى  قوؿيبكن الككتعليق على الرأيُت السابقُت برأم توفيقي،     
الشريعة أف  ، حيثي ال اجتهاد مع النصكبَت، ذلك أنو هد  وبتاج إٔب جي  الىذا األمر 
كربريرىا من العبث هبا لينشأ  اغبرص على اغبفاظ على األنساب شدى أ تحرصة اإلسبلمي

 الطبيعيى  و أبوهي رعي الذم ىي من أبيو الشى  نةه الطفل ُب بيئة يعًتؼ هبا الشرع كاجملتمع، مكوى 
  .أيضان  الطبيعيةي  وي مي م أي مو الشرعية أ، كمن أي فعبلن 

ل إٔب غَت أبيو جي مت انتساب الرى مت التبٍت، كحرى الزنا، كحرى  ريعةي لذلك حاربت الشى     
ا ليس كجعلت  .(2)منهم من أعظم الذنوب أف تيدًخل اؼبرأة على قـو كلدن

ة ىي أنو مىت اختلف الشرعيى  كفيما يتعلق بنسب الطفل من جهة األب، فالقاعدةي    
األب الشرعي عن األب الطبيعي ُب بعض الصور اػبارجة عن النظاـ الشرعي فإف الطفل 

ا، فإف أباه شرعنا ىو زكج تلك  ،موأي  و زكجي نسب إٔب أبيو الشرعي، كىي يي  فأم امرأة كلدت كلدن
نكر نسب الطفل إليو أف يي  الزكجي  اؼبرأة اليت كلدتو إف أمكن أف يولد مثلو ؼبثلو. كال يستطيعي 

   باللعاف. إالى 
   

                                                 

(
1

 .547ص. ،  رسالة دكتوراه، ;400، (دراسة مقارنة) أحكامو كالتزاماتو كحدكده الشرعية  اإلقباب الصناعي، ، محمـد المرسي زىرة( 
(

2
 .46.ص  30/07/4034بتاريخ  ،كبو اجتهاد يضبط قضية االستنساخ، موقع إسبلـ أكف الين،  محمد سليمان األشقر راجع ُب ذلك، (
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إف   كعلى ىذا ،بو الطفل يلحقي  ة أـ ال، فإفى اػبليى  كاف الزكج ىو صاحبي   كسواءن      
كإف   شرعيه  فهو أبوه الشرعي، فإف انتفى بلعاف فليس لو أبه  توكاف للمرأة اليت كلدتو زكج

كإذا كانت اؼبرأة اليت كلدتو غَت متزكجة، فبل  ،كذلك  شرعيه  ٓب يبكن كونو منو فليس لو أبه 
 .أصبلن  األبنتسب ىذا الطفل إٔب يي 

البعض بنسب الطفل النات  من االستنساخ إٔب كالدم صاحب  ادعاءأما عن    
ألنو إذا ٓب  ،لو ال ؿبلى  عه ذلك أنو توسي  ،ربتاجي إٔب دراسة كسبعين فاؼبسألةي اػبلية اعبسدية، 

فبل ؾباؿ إلثارة موضوع نسب  ،ُب نسب الطفل من جان  الزكجُت ن ىناؾ منازعةه تكي 
 الطفل.

ألبيو كأخ لو، يقتضي االرباد ُب األـ، قاؿ  توأـبأف الطفل اؼبستنسخ  كالقوؿي   
 :"تعأب           "

(1)
 فأـ األب ىي جدة الطفلكنبا ـبتلفاف ُب األـ،   

 .(2)كأـ الطفل ىي الزكجة

بعدـ إمكاف  الفكر اؼبنادمأما فيما يتعلق بالنسب من جهة األـ كعلى خبلؼ    
 لي من كركموسوما ا ككي  ألف الطفل ال وبمل أيان  ،نسب الطفل اؼبستنسخ إٔب صاحبة البويضة

نسبة الطفل إٔب الزكجة صاحبة يقضي بأف  اؼبنطق كالعقليٍت من الزكج، فإف تركيبو اعب
 البويضة كذلك لؤلسباب التالية:

دقيق  يٍت، ىذا القوؿ غَتي چًتكيب الفيما يتعلق بعدـ مشاركة صاحبة البويضة ُب ال          
نظرنا ألف ىناؾ كركموسومات مازالت موجودة خارج نواة البويضة كذلك ُب اؼبيتوكوندريا 

 بالنواة. )الصبغيات( اؼبوجودة بالسيتوببلـز كإف كاف ذلك بنسبة قليلة عما ىو موجوده 

                                                 

 .4اآلية  ،جادلةػػاؼبسورة   (1)
(

2
االستنساخ ُب ضوء القواعد الشرعية، مقاؿ ُب كتاب االستنساخ ُب رؤية الفقهاء )القسم الثا٘ب( سلسلة  ،محمد رأفت عثمانشار إٔب ذلك، أ(

 .68.ص  ،6 ع، 4030دراسات إسبلمية، 
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اليت كلدتو، كال ؾباؿ  بوت نسب الطفل إٔب اؼبرأةُب ثي  الثا٘ب أف النصوص قاطعةه  ػ األمري 
  "اؼبؤب عز كجل يقوؿ، حيث لبلجتهاد مع صراحة النص ككضوحو  

                                 

   "(1)،   أيضان كيقوؿ:"                       

               "(2)،  ة ػػػػػػػُب آيسبحانو كتعأب كيقوؿ
 :"أخرل                             

 "(3) ،كيقوؿ تعأب":                 

               "
فمن ىذه النصوص  ( 4)

 يتبُت أف األمومة تثبت بالوالدة كال ربتاج لدليل آخر.القرآنية 

ػ األمر الثالث أف إنكار أمومة ىذه السيدة للطفل الذم ضبلتو طيلة تسعة أشهر كعانت 
ُب أحشائها  أثناء اغبمل، كاختلط دمها بدـ الطفل، كحصل الطفل عندما كاف جنينان 

 ،وبمل الكثَت من الظلم كاعبور ،على غذائو منها، كربملت آالـ اؼبخاض كالوالدة
 عليها كأخان  فكيف تثبت األمومة ؼبن ترضع الطفل إذا ٓب تكن قد كلدتو كيصَت ؿبرمان 

 .كال تثبت ؼبن ضبلتو ككلدتو؟ ،ألبنائها

كبذلك يثبت نسب الطفل إٔب الزكجُت ما دامت ىناؾ عبلقة شرعية قائمة بينهما          
كمن جهة  ،ذا النسب إال باللعاف من جهة الزكجعند حدكث اغبمل، كال يبكن نفي ى

نو ليس ىو الولد ذاتو الذم كلدتو ، أك أكن نفي النسب إذا كانت ٓب تلده فعبلن الزكجة يبي 

                                                 

 . 36لقػماف، اآلية ( سورة 1)
 .37سورة األحقاؼ، اآلية  (2)

 4سورة اجملادلة، اآلية ( 3)

  .:9( سورة النحل، اآلية 4)
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كبعد دراسة موضوع االستنساخ كأثره على النسب سننتقل إٔب دراسة موضوع آخر يتعلق 
 باألجنة اجملمدة كأثرىا على النسب.

 المبحث الثالث

  نيـنوك الموبُ مدة ــة المجاألجن  

لك لعدة أسباب ذك  ما يسمى بأطفاؿ األنابيب، لقد انتشرت ُب اآلكنة األخَتة        
هرة ك ك الشي  ه اؼبشركعاتذمنها اؼبكاسب اؼبالية الكبَتة اليت وبصل عليها القائموف على ى

من بُت الدكؿ اليت كما ذبدر اإلشارة إٔب أف اعبزائر ه اؼبواضيع،  ذاىتماـ اإلعبلـ دبثل ى
كما أثره على  فما مضموف اعبنُت اجملمد؟ (1)تقلصت فيها نسبة اػبصوبة بصفة بالغة

د على عبلقة التأثَت اؼبباشرة للجنُت اجملمى  )اؼبطلب األكؿ(، ٍبالنسب الشرعػي؟
 سب)اؼبطلب الثا٘ب(.النى 

 المطلب األول

 وأثره عل  النسب الجنين المجمد

التخصيب خارج الرحم، كمعاعبة مرضية لوضعهما من حيث  إٔب جاألزكا  إف عبؤ         
، كلكن قبل التطرؽ (2)، كلكن بشركطشرعان ألنو دكاء ان يق الطبيعي جائز عدـ اغبمل بالطر 

ه الشركط الشرعية، لنتعرض لنبذة تارىبية عن ظهور األجنة اجملمدة) الفرع األكؿ( ٍب ذى إٔب
 ذبميد األجنة ) الفرع الثالث(، إٔبأسباب اللجؤ  إٔب، لنتعرض الثا٘ب( فرع) التعريفو  إٔب

 .أىم مشكبلت ذبميد اعبنة) الفرع الرابع( إٔبا اؼبطلب بالتعرض ذخاسبُت ى
 

                                                 

 . 45ص. 3ع، 4005، ـ ج ع ؽ إ س، ، حكم كسائل اغبمل اؼبعاصرة ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية كالتشريع اعبزائرمتشوار حميدو زكيةأنظر،  (1)

(
2
التلقيح  احمد محمد لطفي أحمدأنظر،   ؛كضعها الفقهاء، ضبطان منهم ؼبسألة ذبميد األجنة فقيدكىا بشركط كقيود لئلطبلع على الشركط  اليت (

 .356-353،  ص.4008، 3طالصناعي بُت أقواؿ األطباء كآراء الفقهاء،  دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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 الفرع األول

 األجنة المجمدة  ولُ صُ أُ 

حيػػث   Spallananiاإليطػػإب  إٔبيرجػػع الفضػػل ُب ظهػػور مػػا يسػػمى ببنػػوؾ األجنػػة           
لضػػفادع ك ت ذبػػارب ناجحػػة علػػى بعػػض اغبيوانات)ااقػػاـ بػػإجراء ؼبػػاـ 39:0كػػاف ذلػػك عػػاـ 

طػف ؿبفوظػة بواسػطة ني :5;3كلقد كانت أىم ىذه حملاكالت تلػك الػيت أجراىػا عػاـ الكبلب(
 .(1)() أم درجة حرارة ربت الصفر 8;4-ُب درجة حرارة 

كاكتشػاؼ األسػاس وم الفضػل ُب إسبػاـ أكؿ ذبربػة ناجحػة غبفػظ السػائل اؼبنػ كيرجعي          
 .Leanroseand  (2)يات اؼبتبعة ُب ذبميد السائل اؼبنوم للعآب نلكل التق ،العلمي كالط 

، حػىت تطػورت الفكػرة ك الستعماؿ السػائل اؼبنػوم اجملمػدٍب توالت التجارب بعد ذل        
 مػػركاذبػو العلمػاء لتطبيقهػا علػى البشػر، كذلػك بغػرض اإلقبػاب ُب أم مرحلػة مػن مراحػل العي 

ه اغبالػػة يرجػػع الفضػػل للحيوانػػات اؼبنويػػة الػػيت ًب ذبميػػدىا ذحػػىت بعػػد سػػن الثمػػانُت، كُب ىػػ
  بطرؽ علمية مدركسة. 

ؼبا يسمى بنوؾ األجنػة كقيامػو  Spallanani، كبعد ما توصل العآب إليطإب كُب أكركبا       
نػػات ؾبمػػدة ُب للحيوا، كالػػيت اسػػتخدـ فيهػػا نطػػف  :5;3راء ؿباكلتػػو الناجحػػة ُب عػػاـ إلجػػ
ر الطلػب علػى ، حيػث كثيػُب ىػذا اجملػاؿ، كاف لفرنسػا قصػب السػبق ربت الصفر 8;4درجة 

ػػػ تلقػػػيح االصػػػطناعي بواسػػػطة طػػػرؼ ثالػػػثعمليػػػات ال ُب  رل سػػػران ككانػػػت ىػػػذه العمليػػػات ذبي

                                                 

 .356، اؼبرجع السابق، ص.شوقي زكريا الصالحي(  1)
(

2
 4008 03ط  ،بدكف دار النشر ،(دراسة مقارنة)، النظاـ القانو٘ب لئلقباب الصناعي بُت القانوف الوضعي كالشريعة اإلسبلميةسين ىيكلح(  
 .9;5ص.
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أف الكنيسػػػة  إٔب ، ككػػػاف السػػػبب ُب ذلػػػك راجعػػػان ت اػباصػػػة بػػػأمراض النسػػػاء كالتوليػػػدالعيػػػادا
 . (1)عترب زنا خفيكانت قد أعلنت أف عمليات التلقيح االصطناعي تي ذاؾ   كقت

بػػداخل  95;3ؿ بنػػك للمػػٍت ُب فرنسػػا عػػاـ أكى  تأسػػيسي  كللخػػركج مػػن ىػػذا اؼبػػأزؽ ًبى          
  ، ككاف اؽبدؼي  Georges Davidبواسطة   Keremlin Bicêtمستشفى 

ي
علن من كراء إنشاء اؼب

علقة باغبيوانػات اؼبنويػة كتطور صبيع الدراسات كاألحباث اؼبتو قياـ البنك بتنمية ىذا البنك ىي 
 .(2)ك تنظيم مركز غبفظ اؼبٍت ألغراض البحث كالعبلج ،صيبها، كاألمراض اليت تلئلنساف

ُب  C.E.F.Rًب افتتاح مركز لدراسة اػبصوبة   95;3كُب نفس الوقت من نفس العاـ         
كالثػا٘ب  Nice: األكؿ ُب نػيس  لإنشاء ثبلثة مراكز أخػر  اتبع ذلك ، ٍبي  Marseilleمارسيليا 
 .  Montpellier، كالثالث ُب مونبيلية  Brestُب برست 

كلتشػػجيع إنشػػاء أكػػرب عػػدد مػػن اؼبراكػػز، فلقػػد رأل الػػبعض مػػن الفقػػو أف إنشػػاء مثػػل        
األشياء ، كمزيد من األمن ، كمن الواجب ترسيم لبنوؾ سيسمح دبزيد من االحتياطاتىذه ا

 .(3)ككضعها ُب الشكل القانو٘ب الصحيح

 الفرع الثاني

 تعريف الجنين المجمد 

ابتداء سيتم التطرؽ إٔب تعريف اعبنُت اجملمد ُب اللغة)أكال(، ٍب ُب          
 االصطبلح)ثانيا(، ٍب عند العلميُت)ثالثا(.

                                                 

(
1

، اإلقباب الصناعي ُب القانوف اؼبد٘ب)دراسة قانونية فقهية مقارنة(،  رسالة دكتوراه دكلة، كلية ممدوح خيري ىاشمراجع،   (
 .:30، ص.8;;3اغبقوؽ، جامعة الزقازيق، 

(
2
 .292.ص  اؼبػرجع السابق، حسيني ىيكل،  أنظر،(

)
3
( Isabelle D., "le statut juridique des centres de procréation médicalement assistée",  mémoire dédié ,  à l’ 

université de Paris  l,  1991 ,  p.3. 
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  الجنين في اللغة تعريفُ  :أوالً   

 قاؿي يي ، من جنى  و مشتقه ن، كىي ة كاجني كهبمع على أجنى  ،موما داـ ُب بطن أي  الولدي             
 ":، كمنو قولو تعأبعنك فقد جنى  ،ًت عنكشيء سي  إذا سًته، ككلي  و جنان الشيء هبنى  جنى 
                             " 

أم ، (1)
الستتاره ُب  ي اعبنُتي ظبي  كمنو  ،الستتارىم كاختفائهم عن األبصار بو ظبي اعبن سًته ك
 .موبطن أي 

 ":رٙب ُب موضع كاحد عند قولو تعأبة ُب القراف الككقد كرد ذكر األجنى             

                                  

                            " 
قاؿ  ،(2)

 "ُب تفسَته معٌت قولو تعأب: (3)افظ ابن كثَتاألماـ اغب     "(4) كىو   جنُت صبعي
كنا أجنة ُب بطوف كقوؿ العرب"جتنابو كاستتاره،  إل ي جنينان ، ظبي الولد ما داـ ُب البطن

طلق على ىذا اؼبخلوؽ اؼبتكوف من ماء رجل اعبنُت يي  سمي إ ك، "أمهاتنا فسقط منا من سقط
فهو  ، كإف خرج ميتان "فإف خرج حيان، فهو كلد:رحم أموما داـ  ،كبويضة اؼبرأة

، ما ٓب أك أنثى ان،أكاف ذكر  سواءن  ؼ أنو كلده فبا يعر  ما ألقتو اؼبرأةي ىو  اعبنُتي ف كعمومان  ،سقط
 صارخان ". يستهلى 

 

                                                 

 (
1
 .98اآلية األنعاـ ،  سورة(

 (
2
 . 54النجم ، اآلية سورة (

 :400، 06جالتوزيع، بَتكت لبناف، كالنشر ك  ر الفكر للطباعةالعظيم، دا، تفسَت القرآف اإلمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي(  3)
 .8;:3ص.

(
4

 .54النجم، اآلية سورة (  
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  :في االصطالح ثانياً: تعريف الجنين

كالولػػد كىػػو ُب بطػػن  ، مػػا داـ ُب بطػػن أمػػو " "الولػػدي نو:اعبنػػُت ُب اللغػػة بأ تعريػػفي  إفى          
أف يتخلػػػق كتتكػػػوف أعضػػػاؤه كأجػػػزاءه  إٔب ،مػػػن طػػػور النطفػػػة راحػػػل عديػػػدة ابتػػػداءن أمػػػو يبػػػر دب
  .(1)سباـ اػبلقة كيصبحي 

يهػػػا اغبيػػػواف اؼبنػػػوم مػػػع البويضػػػة طلػػػق اعبنػػػُت علػػػى اللحظػػػة الػػػيت يلػػػتحم فأي  كسػػػواءن          
هػػاء أك بعػػد مرحلػػة اؼبضػػغة كمػػا يقػػوؿ الفق ،يقػػوؿ األطبػػاء(انغراسػها ُب جػػدار الػػرحم ) كمػػا ك 

الػػك مػػن آثػػار، كمػػا ينبػػٍت علػػى كػػل ذفػػالعربة دبػػا يًتتػػب علػػى  ،فإنػػو ال اخػػتبلؼ بػػُت العلمػػُت
 مرحلة من أحكاـ.

مراحػػػل اعبنػػػُت  كإمبػػػا  معرفػػػةي  ،ا البحػػػثذُب ىػػػ ـكػػػبلالُب معػػػرض  اؼبقصػػػودي كلػػػيس           
الكػػبلـ عػػن اؼبرحلػػة األكٔب الػػيت يػػتم فيهػػا االلتحػػاـ بػػُت اغبيػػواف اؼبنػػوم كبويضػػة اؼبػػرأة  اؼبقصػػودي 

ك أصػبح لػدينا مػا يعػرؼ (in vitro  fertilization) عػن طريػق التلقػيح االصػطناعي اػبػارجي
ه اؼبرحلػة ىػي البدايػة األكٔب ػبلػق اإلنسػاف فبػا يتطلػب منػا ذعترب ىتي  بالبويضة اؼبلقحة، حيثي 

 ثر استخداما ا على النسب.دراسة أ

 (:  frozen embryos (تعريف الجنين المجمد  :ثالثا

، ال شػػك أننػػا نتسػػاءؿ عػػن اؼبكػػاف الػػذم ةقبػػل الشػػركع ُب تعريػػف األجنػػة اجملمػػد             
فمػا  "  "ببنوؾ اؼبٍت أك بنوؾ األجنة الطب علماءم يعرؼ لدل ذكال ،ه األجنةذيو ىف دي مى ذبي 

 ياترل؟.ىي بنوؾ اؼبػٍت 
 

                                                 

(
1
الصندكؽ اػبَتم لنشر البحوث كالرسائل  ، إثباتو ) دراسة فقهية ربليلية ( ، النسب كمدل تأثَت اؼبستجدات العلمية ُب سفيان بن عمر بورقعة (

 .009ك002.ص  ،0550سنة  ة ، كنوز اشبيلية للنشر كالتوزيع، العلمي
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"بأهنػػا األجهػػزة الطبيػػة اؼبعػػدة سػػلفان بتقنيػػة شػػديدة :(1)يعرفهػػا الػػدكتور حسػػيٍت ىيكػػل         
الػػك بغػػرض ذلبلحتفػػاظ باألجنػػة الزائػػدة عػػن اغباجػػة ُب عمليػػة اإلخصػػاب الطػػ  اؼبسػػاعد ك 

ه البنػوؾ ذالػك مػن قبػل كاضػعيها كأصػحاب اغبػق فيهػا، كهبػب أف زبضػع ىػذبعػد  احتياجها
 .صارمة من قبل اؼبشرع القانو٘ب ك كزارة الصحة"لرقابة 

: أجنػػة ُب مراحلهػػا اؼببكػػرة أك األكٔب، كيػػتم حفظهػػا ُب ثبلجػػات كاألجنػػة اجملمػػدة ىػػي       
عينة، كسػوائل خاصػة ربفػظ حياتػو كتبقػى علػى حاؽبػا دكف مبػو غبػُت خاصة ُب درجة حرارة مي 

 .(2)احملفوظة هبا كيسمح ؽبا بالنمواغباجة إليها كعند طلبها يتم إخراجها من الثبلجة 

ألكٔب، وبػػػػتفظ هبػػػػػا ُب عػػػػػد األجنػػػػة اجملمػػػػػدة كػػػػل األجنػػػػػة ُب مراحلهػػػػا اؼببكػػػػػرة اكعليػػػػو تي       
يػث تبقػى دكف أف تنمػو كُب درجة حرارة معينة، كُب كسائل طبية خاصة، حب ثبلجات خاصة
 ( 3)ؽبػا بػالنمو كظبػح ،عليهػا أخرجػت مػن الثبلجػات اغبافظػةجػاء الطلػب  فػإذا غبُت الطلػب

 إذان فبعد تعريف اعبنُت اجملمد ما ىي األسباب الدافعة إٔب ذبميد األجنة؟.

 (4)تجميد األجنة إل أسباب اللجؤ رابعاً: 

اؼبشاكل اليت تفرزىػا عمليػة التلقػيح الصػناعي اػبػارجي  عترب مسألة ذبميد األجنة أحدي تي          
ػػ، مػػع اإلشػػارة إٔب أف بابيػػؿ األناطفػػأأك  وف قبػػل عمليػػة التلقػػيح الصػػناعي ذبميػػد األجنػػة يكي

 ذبميد األجنة ُب مراكزىا اػباصة ىي:  إٔبأىم األسباب الداعية  كلعلى  اػبارجي

                                                 

(
1
 .050.ص ، ؼبرجع السابقا ، حسيني ىيكل  (

(
2
 .3:.ص   0;;3 ، اؼبملكة العربية السعودية،جدة ، ، طبعة الدار السعودية للنشر كالتوزيع ، طفل األنبوب كالتلقيح الصناعيمحمد عل  البار  (

(
3
 .020.ص ،اؼبرجع السابق، سفيان بن عمر بورقعة  (

(
4
ُب مدينة مليورف باسًتاليا عن مولد أكؿ طفل  ـ6:;3، كقد أعلن ُب عاـ 98;3بدأ ذبميد األجنة كاالحتفاظ هبا ُب ما يسمى ببنك األجنة عاـ  (

، كيلوجراـ  4.7ككاف يزف  ًتاليا بعملية قيصرية مليورف باسأنابيب ُب العآب بعد أف صار جنينان ؾبمدان ؼبدة شهرين فولد الطفل " أزرم " ُب اؼبركز الط  ُب 
 ُب كالية كاليفورنيا األمريكية .   8:;3كجاء ثا٘ب مولود بطريقة األجنة اجملمدة ُب عاـ 
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حيػث أف ىػؤالء  ُب مراكػز التلقػيح مػن مبػيض اؼبػرأةىا األطبػاء ذي كفرة البويضات اليت يأخي -3
جعػػل اؼبػػرأة  إٔب، تػػؤدم ىػػذه العقػػاقَت بػػدكرىا شػػطةاألطبػػاء يقومػػوف بإعطػػاء اؼبػػرأة عقػػاقَت من

كجػػػػود  إٔب، كىػػػذه الػػػػوفرة تػػػؤدم بويضػػػػة 36 إٔبتفػػػرز عػػػدد كبػػػػَت مػػػن البويضػػػػات قػػػد تصػػػل 
، ال سػػػيما ك أف نسػػػب قبػػػاح عمليػػػات خبليػػػا :أك 6مرحلػػػة  إٔببويضػػػات زائػػػدة قػػػد تصػػػل 

مػا يقػـو الطبيػب بإعػادة اثنػُت أك ثبلثػة مػن  ، كعػادةن % 0:يح جاكزت ُب اآلكنة األخَتة التلق
، كلػذلك يقػر األطبػاء أف إعػادة اثنػُت أفضػل مػن إعػادة كاحػد كإعػادة الػرحم إٔبىذه األجنة 

فػػإف  ،الػػرحم علػػى ثبلثػػة إٔبثبلثػػة أفضػػل مػػن إعػػادة اثنػػُت أمػػا إذا زاد عػػدد األجنػػة الػػيت تنقػػل 
بالتػػإب البفػػاض ، ك ل الػػرحم ؽبػػازيػػادة ُب نسػػبة رفضػػها مػػن الػػرحم كعػػدـ تقبػػ إٔبذلػػك يػػؤدم 
، األمػػػر الػػػذم  اغبمػػػل ألربعػػػة أجنػػػة، أك طبسػػػة ثي ت النجػػػاح وبػػػدي ، كُب حػػػاالنسػػػب النجػػػاح

 .(1)زيادة اػبطورة على اغبامل كعلى األجنة سواء قبل الوالدة أك بعدىا إٔبيؤدم 

احملاكلػػة  تإذا فشػػل ،معػػاكدة اغبمػػل بسػػهولو مػػرة أخػػرل إٔبذبميػػد األجنػػة يػػؤدم  -3
  .األكٔب

حيث أف الطبيب   ،االبتعاد عن خطورة اغبمل اؼبتعدد إٔبذبميد األجنة يؤدم  -4
كبالتإب كاف يزيد من نسبة قباح  ،كاف يقـو بوضع صبيع البويضات ُب الرحم

 ضبل طفل األنابيب بأقل قدر من اؼبخاطر على األـ كاعبنُت .

إذ  لقيح الصناعي اػبارجيمشاريع الت خفض تكاليف إٔبذبميد األجنة يؤدم  -5
 .آالؼ دكالر 8 إٔب 6أف احملاكلة الواحدة كانت تتكلف مبلغ يًتاكح بُت 

شاكل كمتاعب كـباطر ذبنيب اؼبرأة م إٔبيؤدم االحتفاظ باألجنة اجملمدة  -6
 كالتعطيل من العمل ...اْب . ،اؼبستشفى إٔب، كالدخوؿ سحب البويضات

                                                 

(
1
 . 303-300 .ص اؼبملكة السعودية،  ،، أخبلقيات التلقيح الصناعي،  الدار السعودية للنشر كالتوزيعمحمد عل  البار (
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ما  ، كخاصةن معرفة الكثَت من األمراض إٔبيؤدم االحتفاظ باألجنة كدراستها  -7
يدة من العبلج يتعلق منها بالوراثة ك الصبغيات كما أهنا تفتح الباب لطرؽ جد

ال  ة ثركةن حيعتربكف ىػذه البويضات اؼبلق كأف األطباء ، خاصػػةن نقل األعضاءمثل:
  .(1) ستهاف هبايي 

موضػػوع ذبميػػد األجنػػة ُب دكرتػػو الثالثػػة كالػػيت  (2)حبػػث ؾبمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي كمػػا          
، كظهػػر اذبػػاه أثنػػاء اؼبناقشػػات ينػػادل 8:;3أكتػػوبر  38-33ُب الفػػًتة مػػن  عقػػدت ُب عمػػاف

إذا فشلت احملاكلػة األكٔب حيػث  ، خاصةن للوالدين األجنة، كاعتباره حقان  بضركرة إجازة ذبميد
لػػػة مػػػرة أخػػػرل دكف تكػػػاليف أك تعػػػود اؼبػػػرأة لتجػػػد بويضػػػات ملقحػػػة جػػػاىزة تعيػػػد معهػػػا احملاك 

 .أعباء

ينبغي أك يفرض أال تؤخػذ  ، حيثاالحتياط لؤلنساب و هبببأنكعليو يبكن القوؿ          
أك  ىػػػػذه األجنػػػػة الػػػػرحم خشػػػػية اسػػػػتغبلؿ إٔبمػػػػن اؼبػػػػرأة بويضػػػػات إال بالقػػػػدر الػػػػذم سػػػػيعاد 

منػذ غبظػة  ، خاصة ك أف ىنػاؾ اذبػاه قػوم ُب الفقػو يػرل أف حرمػة اعبنػُت تبػدأي التعدم عليها
 تلقيح البويضة.

ىذا اؼبوضوع كرأت أنو نفت عبنة العلـو الطبية الفقهية اإلسبلمية باألردف  ثتحبكما        
عػػػػػدـ اخػػػػػتبلط  ضػػػػػمانات تكفػػػػػلي  جػػػػػدتاألجنػػػػػة كاالحتفػػػػػاظ هبػػػػػا إال إذا كي  ذبميػػػػػدي  ال هبػػػػػوزي 
 : رظبي متخصص من أجلب بتلك األجنة كأف تكوف ُب مركز كالتبلعي  األنساب

 .لى تلك األجنة جهة مركزية موثوقةأف يشرؼ ع - أ

                                                 

(
1
أحكاـ اعبنُت ُب الفقو اإلسبلمي ، طبعة دار  ، عمر بن محمد بن إبراىيم غانم ؛ كما بعدىا 303.، صاؼبرجع السابق، البارمحمد عل   (

 .  ;47.صدس، جدة،  ،األندلس اػبضراء
(

2
-33ؿ ق باؼبوافق3609صفر35-:0ُب الفًتة ما بُت ثالث اؼبنعقدة بعمافرة اؼبؤسبر الك ُب د (06/05)38ؾبمع الفقو اإلسبلمي اإلسبلمي، رقمقرار (  
 .أطفاؿ األنابيببشأف  8:;3أكتوبر38
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لى كل من يتبلعب هبػا عقوبػة أف يصدر قانوف ينظم ىذه العملية حبيث يًتتب ع - ب
 .رادعة

ـ قػػراران يبنػػع األطبػػاء مػػن تلقػػيح  0;;40/05/3ُب  (1)كأصػػدر ؾبمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي         
كمػػا أصػػدرت دار ،  ، كيبنػػع ذبميػػد اللقػػائحعػػن اغباجػػة لغرسػػها ُب رحػػم اؼبػػرأة أم عػػدد زائػػد

 ، باعتبار ذلك شػران ول بعدـ شرعية إنشاء بنوؾ لؤلجنةـ فت 0:;45/05/3اإلفتاء اؼبصرية ُب 
 .نسابكنذير خطر ُب التبلعب باأل  ،على نظاـ األسرة مستطَتان 

 ة: الحكم الشرعي في تجميد األجن خامسا:

بعػػدة آراء، غػػَت أف اخػػتبلفهم ىػػذا يبكػػن ثػػار خػػبلؼ بػػُت العلمػػاء ُب ىػػذه اؼبسػػألة           
 :تلخيصو ُب رأييػن أساسيُت

 :(2)، كاستدلوا دبا يليز ذبميد األجنة، كال مانع من ذلكيرل أنو هبو :  القول األول

قد يفشػل العلػوؽ ُب اؼبػرة  ، إذالتلقيح الصناعيى تسهيل إجراءات ساعد علأنو يي  -3
 ضػػػات اجملمػػػدة ُب دكرة طمثيػػػة أخػػػرل، فػػػيمكن حينئػػػذ االسػػػتفادة مػػػن البوياألكٔب
، بػػل مػػرات متعػػددة دكف أف تضػػطر الزكجػػة خػػرللػك إلعػػادة ؿباكلػػة الػػزرع مػػرة أي كذ

 .(3)لتدخل جراحي لسحب بويضة أخرل لتلقيحها

                                                 

(
1

 0;;3//40/05باؼبوافقلق 3630شعباف45-39بُت( ُب درة اؼبؤسبر السادس جبدة ُب الفًتة ما 08/:0)79ؾبمع الفقو اإلسبلمي اإلسبلمي، رقمقرار ( 
 بشأف زراعة األعضاء البشرية.

(
2

 .309.ص  ،0;;3أحكامو القانونية كحدكده الشرعية، مطبوعات جامعة الكويت،   ،الصناعي، اإلقباب محمد المرسي زىرة ( 
(

3
بأف إحدل اجملبلت العلمية قد نشرت نتائ  ألحباث قاـ هبا فريقاف من األطباء الفرنسيُت حوؿ  ،رضا عبد الحليم عبد المجيد كما يشَت الدكتور  ( 

التجارب كبويضات أثر عملية التجميد على البويضة اؼبخصبة اليت سبت على الفئراف، إذ أنو ًب زرع بويضات ـبصبة كانت ؾبمدة ُب رحم إحدل فئراف 
 أكؿ أثناء فًتة اغبمل كبعد الوالدة . ب ف كسجلت النتائ  كاؼببلحظات أكؿمرأة أخرل، كتوبعت اغبالتاغَت ؾبمدة بعد زبصيبها مباشرة ُب رحم ا

 فيما يتعلق بالنمو على اإلقباب، كقد جاءت النتائ  تؤكد كجود بعض التأثَتات السلبية على الفئراف اؼبولودة من بويضات كانت ؾبمدة خاصةن      
 .;;ك :;ص.   8;;3، النظاـ القانو٘ب لئلقباب الصناعي ، طبعة دار النهضة العربية، القاىرة، الطبعة األكٔب، يد، رضا عبد الحليم عبد المجأنظر
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الػػزرع حػػىت  إلجػػراء عمليػػة اللحظػػة اؼبناسػػبة طبيػػان سػػاعد الطبيػػب علػػى اختيػػار أنػػو يي  -4
 .رص النجاحمن أعلى في يض

نتيجػػػػػة تػػػػػدخل جراحػػػػػي معػػػػػُت   ،سػػػػػتقببلن قمػػػػػان مي أنػػػػػو يتػػػػػيح للزكجػػػػػة الػػػػػيت زبشػػػػػى عي  -5
أف ربػػػتفظ بإمكانيػػػة تصػػػبح علػػػى أساسػػػها قػػػادرة علػػػى أمػػػل  ،كاستئصػػػاؿ اؼببػػػيض

 .(1)األبد إٔب من أف تفقد ىذا األمل هنائيان  بدالن  ،األمومة لديها

 : يرل عدـ جواز ذبميد األجنة، كاستند ؼبا يلي القول الثاني :

، فػػًتة سػػابقة علػػى التجميػػد، ًتتػػُتف إٔبذبزئػػة مػػدة اغبمػػل  إٔبأف التجميػػد يػػؤدم  -3
ُت للمػدة احملػددة للحمػل  ، كقد يًتاخػى الفاصػل الػزمٍت بػُت اؼبػدتكفًتة الحقة عليو

مشػػركعان  ، فضػػبلن مػػن أنػػو هبعػػل مػػن اغبمػػل كالوضػػع يػػـو 587كحػػد أقصػػى، كىػػو 
، كىػو ها أك تأخَتىػا حسػب رغبػة الػزكجُتُب غبظة معينة يبكن تقػديبي  ـبططان يبدأي 

 . (2) مقبوؿ أخبلقيان  غَتي  أمره 

ػػا زاؿ حػػىت اآلف ُب مرحلػػة التجػػاربإف التجميػػد مػػ -4 دد ، كٓب يسػػتطيع الطػػب أف وبي
يبكػػػن أف تػػػنعكس علػػػى الطفػػػل ُب اؼبػػػدل علػػػى كجػػػو الدقػػػة اآلثػػػار اعبانبيػػػة الػػػيت 

قػدر ، كمػا ٓب يسػتطع العلػم أف يي لتجميد البويضة اؼبلقحػة يد نتيجةن القريب أك البع
 .باؼبخاطر اؼبًتتبة على استعماؿ بويضة ؾبمدة ُب اإلقبا سبامان 

، كفػتح بػاب لنطف اؼبلقحة، كتفشػي األمػراضاختبلط ا ىساعد علإف التجميد يي  -5
 .(3)اؿاالذبار ُب ىذا اجمل

 

                                                 

(
1
 . :30.ص، اؼبػػرجع السابق،  المرسي زىرة محمدأنظر،   (

(
2
 .330اؼبرجع السابق، ص.  محمد المرسي زىرة، 306، اؼبػرجع السابق،  ص. توفيق حسن فرجراجع،   (

(
3
  .340، اؼبػػرجع السابق، ص.احمد عبد الرحمن عيس  (
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أتضػح فبػا ال يػػدع ، أقػواؿ مسػػألة ذبميػد األجنػةعػرض أف ًب  بعػدكعمومػا ف       
 قيػػده ىػػذا اعبػػواز مي  األصػػل، إال أفى  مػػن حيػػثي  ذبميػػد األجنػػة جػػائزه  فى مػػاالن للشػػك أ

   :بتوافر الشركط اآلتية

مػػا عبلقػػة زكاج هي ج تربطي دبػػاء زك  ،أف تكػػوف األجنػػة اجملمػػدة نتيجػػة تلقػػيح بويضػػة زكجػػة -
 ثت، أك حػػده األجنػػة لػػزكجُت متػػوفيُتذتكػػوف ىػػ وز أف، فػػبل هبيػػةكحالػػ شػػرعي قائمػػة

العبلقػػػة الزكجيػػػة ُب ىػػػذه اغبالػػػة قػػػد  ، ألفى الفرقػػػة بالفسػػػخ أك الطػػػبلؽ البػػػائن بينهمػػػا
 .بالتإب كجب أف تنقضي كل تبعا اانقضت ك 

كأف الطػػػػب ٓب  أف عمليػػػػة التجميػػػػد ؿبػػػػددة دبػػػػدة معينػػػػة ال هبػػػػوز أف تتعػػػػداىا، خاصػػػػةن  -
عكس على اؼبولود كن أف تنيعرؼ حىت اآلف على كجو التحديد اآلثار اعبانبية اليت يبي 

ل أف تكػوف ىػذه اؼبػدة قصػَتة حػىت يتعػرض اؼبولػود لػبعض ، فإنو يفضىػُب اؼبدل البعيد
كقػف  إٔبألف التجميػد يػؤدم    يت قػد يثبتهػا الطػب نتيجػة التجميػداآلثػار السػلبية الػ

 .(1)مبو البويضة كعدـ احتساب مدة التجميد من حيا ا

مػػػدة بقػػػاء الػػػزكجُت علػػػى قيػػػد اغبيػػػاة، فػػػإذا تػػػوُب أف يقتصػػػر التجميػػػد علػػػى  هبػػػبي  -3
 البويضػػػة أك ىػػػذه األجنػػػة علػػػى ص مػػػن ىػػػذه، كجػػػب الػػػتخلى الزكجػػػاف أك أحػػػدنبا

 .الفور

مػػػػن كقعػػػػت، فإنػػػػو إف و جبػػػػواز ذبميػػػػد ىػػػػذه األجنػػػػة، فإنػػػػ نؤيػػػػد القػػػػائلُتال كنػػػػا  كإف        
 بل ينبغي مراعاة الضوابط كالقيود اآلتية:  الواجب،

بالتلقيح اليت أف يتم ذلك ُب مستشفى عاـ تابعة للدكلة، أك أحد اؼبراكز اػباصة  هببي  :أوالً 
 .تشرؼ عليها الدكلة

                                                 

(
1
 . 333ك330. ص  اؼبرجع السابق، ، محمد المرسي زىرة (
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حػاؿ مػن األحػواؿ  موز بػأ، كال هبيػسػلموف ثقػاتى ىػذه العمليػة أطبػاء مي شرؼ علػأف يي :ثانياً 
دين فػبل تػمي  نو ُب األساس غػَتي أل ،سلم مهما بلغت أمانتوغَت مي  أف يقـو هبذه العملية طبيبه 

 ؤسبن على غَته.يي 

ة صحاهبا ُب سػجبلت  خاصىػأ ، كأظباءي األجنة اليت ًب ذبميدىا كأعدادىايتم إثبات أن :ثالثاً 
كمػػػا  كتػػػاريخ تلقيحهػػػا، كتػػػاريخ التجميػػػد ،أخػػػذ البويضػػػة اريخي ، كيثبػػػت فيهػػػا تػػػعػػػدة لػػػذلكمي 

 يستجد عليها من أعماؿ. 

، أك ُب ب الػزكجُت ذلػكلػ:هبب إعداـ األجنػة اجملمػدة كالػتخلص منهػا كليػة ُب حالػة طرابعاً 
 .حالة كفا ما معان أك كفاة أحدنبا

ىػػل ىينػػاؾ عبلقػػة  كعمومػػان فبعػػد أف ًبى الكػػبلـ علػػى ضػػوابط ذبميػػد األجنػػة، يػػاترل          
يجمد على النىسب

 . ؟يؤثر هبا اعبنُت اؼب

 المطلب الثاني

 سبعالقة التأثير المباشرة للجنين المجمد عل  الن  

من حالة زرعو بعد كفاة  تأثَت مباشرة على النسب، زبتلفي  للجنُت اجملمد عبلقةي           
الزكج أك الطبلؽ كسنحاكؿ ُب ىذا الفرع الكشف عن حقيقة تلك التصرفات من جهة 

كقصد  ؟النظر الشرعية، ٍب ما ىي كضعية الطفل اغباصل من ىذا الطريق من ناحية النسب
اإلجابة على ىذا التساؤؿ سيتم تقسيم ىذا اؼبطلب إٔب فرعُت نتعرض ُب الفرع األكؿ إٔب 

 كُب الفرع الثا٘ب إٔب حالة كضع اؼبٍت، كل ىذا بعد الوفاة أك الطبلؽ. ،حالة زرع اعبنُت
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 األولالفرع 

 حالة زرع الجنين المجمد بعد وفاة الزوج أو الطالق

رل ُب رحػم ذبمد األجنػة القيػاـ بزرعهػا مػرة أخػ إٔبمن األسباب اليت تدعو األطباء          
أك أف   ،ب مػن زكجهػا فقػطُب اإلقبػا ةعنػد رغبػة الزكجػ ، كىذا غالبػان الزكجة بعد كفاة زكجها

ػػ وصػػي قبػػل ، فيي َت صػػلبو أف ىبلفػػو ُب ثركتػػو كمالػػو، كال يرغػػب ُب أحػػد مػػن غػػثريػػان  وف الػػزكجي يكي
وت كػػػبل الػػػزكجُت كلػػػيس ، أك أف يبيػػػ(1)ة ُب رحػػػم زكجتػػػوادة زرع تلػػػك األجنىػػػبإعػػػ موتػػػو مػػػثبلن 

، كقػػد سػػتنبات اعبنػػُت بواسػػطة رحػػم مسػػتأجرمػػن أقارهبمػػا بطلػػب ا أحػػده  فيقػػوـي  لػػديهما كارثه 
طة اسػًتاليا إقبػاب طفػل بواسػ إٔبذىبػا  زكجُت ثريُت من الواليات اؼبتحػدةحصل مثل ذلك ل

الواليػػػػات  إٔب، كعنػػػػدما فشػػػػلت احملاكلػػػػة رجػػػػع الزكجػػػػاف التلقػػػػيح االصػػػػطناعي خػػػػارج اعبسػػػػد
اؼبتحػػدة بعػػد أف احػػتفظ ؽبمػػا ببويضػػتُت ملقحتػػُت ُب مرحلػػة التوتػػة علػػى أف يعػػودا ُب كقػػت 

 .(2)الحق إعادة الكرة

كحدث أف سقطت الطائرة كمات الزكجاف ُب اغبادث كلديهما ثركة طائلة كٓب يكن            
كذلػػك  سػػتنبات اعبنػػُت بواسػػطة رحػػم مسػػتأجرأسػػًتاليا با ؽبمػػا كارث ، فحكمػػت احملكمػػة ُب

 .كقد ًب بالفعل كالدة طفل منهما  6:;3سنة 

أف غػػرس اعبنػػُت اجملمػػد ُب رحػػم الزكجػػة  إٔبكقبػػل بيػػاف أحكػػاـ تلػػك اؼبسػػائل أشػػَت          
 ذلػك إٔبجائز إذا كاف مصدر اعبنُت اجملمد زكجُت حػاؿ قيػاـ عقػد الزكجيػة كدعػت اغباجػة 

 تبة علػى اإلقبػاب بصػورتو الطبيعيػةكيًتتب على ىذه الصورة من اإلقباب نفس األحكاـ اؼبًت 
 .(3)، ككجود النفقة كاستحقاؽ اؼبَتاثمن غبوؽ نسب الطفل بالزكج

                                                 

(
1

 .كما بعدىا 345، ص.:400كم استئجار األرحاـ، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية مصر، ، حي محمد عبد ربو محمد السبحي( 
(
2
 .022.ص ،السابقاؼبرجع ، سفيان بن عمر بورقعة أينظر،  (

(
3
 .022.ص ،،  اؼبرجع السابقمر بورقعةفيان بن عُ سُ  ،ك بالتفصيللذ بُتى   (
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أك   عبنُت سواء كاف مصدر غَت الػزكجُتكما الصور األخرل اليت يتم فيها غرس ا            
كػػاف مػػن زكجػػُت لكػػن غػػرس ُب غػػَت رحػػم الزكجػػة فإنػػو ينطبػػق علػػى ىػػذه الصػػورة األحكػػاـ 

، بػػل ال تعػػدك أف تكػػوف ىػػذه الصػػورة مػػن صػػور " األـ البديلػػة "ذكورة ربػػت صػػورنفسػػها اؼبػػ
لكن   هي ذبميدي  اعبنُت قدٙبه  كوفي   اإلقباب بطريقة األـ البديلة كليست بينها فرؽ إال من حيثي 

الصػورة كىػي  ـ البديلػة األ ةالػيت تتعلػق بػاعبنُت اجملمػد كال تػدخل ربػت صػور  الصورة الوحيدة
  :التالية

 ، ٍب ينفصػػػم عقػػػدي مػػػد حػػػاؿ حيا مػػػاذبي  كأف قيحػػػة مػػػن الػػػزكجُت،اللى  أف يػػػتم أخػػػذي            
غػرس  إٔبزكجتػو بعػد انتهػاء اغبيػاة الزكجيػة  ، فتلجػأي الطػبلؽبالوفاة أك  كاج بينو كبُت امرأتوالز 

 ، كعمومان اعبنُت كاستنباتو ُب رضبها
ي
جمد بعػد كفػاة بعد أف ًب الكبلـ عن حالة زرع اعبنُت اؼب

 يػتم التعػرى بلؽ لالزكج أك الطى 
ي
جمػد بعػد كفػاة الػزكج ض ُب الفػرع اؼبػوإب إٔب حالػة كضػع اؼبػٍت اؼب

 .بلؽأك الطى 

 الفرع الثاني

 حالة وضع المني المجمد بعد وفاة الزوج أو الطالق

ػػػىػػػذه الصػػػورة تي          كجػػػة بعػػػد د ُب رحػػػم الزى شػػػابو الصػػػورة الػػػيت يػػػتم فيهػػػا زرع اعبنػػػُت اجملمى
لكن اؼبزركع ُب ىذه الصورة اؼبػٍت كلػيس اعبنػُت كىػي  -كقد سبقت  -انفصاـ عقد الزكجية 
بػػو ُب ىػػذه  مػػا اسػػتدؿى ىػػو ك  ة،مػػن جهػػة اغبكػػم، فكػػبل الصػػورتُت ؿبرمػػ ال زبتلػػف عنهػػا أيضػػان 

 . الصورة أيضان 

 عاصػرين علػى قػولُت : القػوؿ األكؿ ، فقد اختلف فيو الفقهاء اؼبأما من جهة النسب        
 كىػػػو قػػػوؿي  هػػػاُب رضب و الػػػيت أكدع مػػػاءهي زكجتيػػػك اؼبػػػٍت  صػػػاحبي  الػػػزكجي  أبػػػوهي  إٔب نسػػػب الطفػػػلي يي 

ذلػػك: أف اؼبػػوت  ىنػػا، كبيػػافي  أف الشػػبهة موجػػودةه الػػدكتور ىاشػػم صبيػػل، كالػػدليل علػػى دلػػك 



 األحكام املوضوعية حلماية النسة يف التشريع اجلزائري                                 الباب األول  

384 

 

 نكح اؼبرأةي تٓب ما  ةقائم زاؿي تإال أف الزكجية مع ذلك ال  ،وبدث الفرؽ بُت الزكجُتكإف كاف 
 : إٔب ع ذلكجكير  ،غَت اؼبتوَب زكجان 

 مىت هبوز ؽبػا ذلػك  إٔب، ك واز تغسيل اؼبرأة لزكجها اؼبتوَبقهاء على جالفي  إصباعي  - أ
آخػركف  كقػاؿ  ، كقاؿ بعضهم: مػا ٓب تػنقض العػدةطلقان : مي (1)قاؿ بعض الفقهاء
واز تغسػػيل الػػزكج لزكجتػػو الفقهػػاء علػػى جػػ صبهػػوري كمػػا نػػص  ،مػػا ٓب تتػػزكج غػػَته

ى غَتنبػا كقاؿ:يقػدماف علػ إف بعض الفقهػاء قػاؿ باسػتحباب ذلػك، بل اؼبتوفاة
 .ُب ذلك

إال إذا كانػت  ،فاةالزنا على من كطأ امرأة متو  هبب حدى  ذكر اؼبالكية أنو حيثي  - ب
كال يوجػد كجػو لػدرء اغبػد ىنػا إال ، للشػافعية أيضػان ، كىػذا كجػو اؼبوطػوءة زكجتػو
 بشبهة الزكجية .

الولػػد النػػات  عػػن تلقػػيح اؼبػػرأة دبػػٍت زكجهػػا اؼبتػػوَب مادامػػت ٓب تتػػزكج  كػػل ذلػػك هبعػػلي           
إف  كحيػثي  لد النػات  عػن كطء الشػبهة بأنواعػومرتبة حباؿ من األحواؿ عن الو  غَته ليس أقلى 

 .(2)ىذا يثبت لو النسب من صاحب اؼبٍت باالتفاؽ فكذلك الولد ُب الصورة اليت معنا

ألف  ف النسب ال يثبػت لصػاحب اؼبػٍت، كيكػوف الولػد بػبل نسػب أبػومفإ كعمومان،          
 على عقد زكاج. إال بناءن  ، كاإلسبلـ ال يعرؼ نسبان اؼباء ٓب يبق زكجان  صاحبي 

 

 

                                                 

  (
1
الثالث، ؾبلة الرسالة اإلسبلمية الصادرة عن كزارة األكقاؼ  ع، زراعة األجنة ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية، الفرع الثا٘ب ك الفر ىاشم جميل عبد اهلل(

 .7;كالشؤكف الدينية، العراؽ، ص.
(
2
 .020.ص رجع السابق،ػاؼب  ،سفيان بن عمر بورقعة  (
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 الباب األول: خالصةُ 

اجملهودات اعببارة للفقهػاء ب نو من الضركرم التنويوي فإ ا الباب،ذفي هناية ىف كعمومان           
اغبػد مػن اؿ حيىػلضػماف ضبايػة شػرعية دقيقػة كصػارمة  لوىاذالػيت بػ ك  ،ُتُت ك الشرعيى القانونيى 

 .األنساباختبلط 

أف الشػريعة اإلسػبلمية تكفػل ضبايتهػا للنسػب  ،ا اؼبقػاـغَت أف اعبدير بالذكر ُب ىػذ         
ُب نظػػاـ األسػػرة  كبػػَتةه   سػػب أنبيػػةه لثبػػوت النى أنػػو  اجاسػػتنتًب كمػػا ، االصػػطناعيالطبيعػػي عػػدا 

  القيػػرىب علػػى ذكم ،وؽ ككاجبػػاتالنسػػب مػػن حقيػػ كنظػػاـ اجملتمػػع ؼبػػا يرتبػػو ثبػػوتي 
ي
جتمػػع ك اؼب

، كضبػل من نفقة كحضانة كرضاعة كتربيػة كحفػظ صػحة كتعلػيم ككاليػة ككفالػة كزكاج ،كالدكلة
بػػػوت النسػػػب بػػػاإلقرار ىػػػي تصػػػحيح اغبكمػػػة ُب تقريػػػر ثي كمػػػا أف  ،رث كغػػػَت ذلػػػكاالسػػػم كإ

ػ أبريػاء أك نتيجػة إنبػاؿ  فػاؿه ا أطبعض األكضاع الشاذة اليت تنشأ خطػأ أك اكبػراؼ يكػوف شبر ي
أصػػػػوؽبا ُب إطػػػػار ؿبػػػػدد مضػػػػبوط حػػػػىت ربفػػػػظ  إٔبمػػػػن األسػػػػباب كذلػػػػك بإعاد ػػػػا  بسػػػػبب 

ية كانػت مػن القػوؿ بػأف الشػريعة اإلسػبلم  ده ا لػيس أمامنػا بيػذ، ك هبصاف اغبقوؽاألنساب كتي 
 كبالتػإب ضبايػة األسػرة ا غبمايػة النسػبذميثاؽ غلػيظ كػل ىػك  ،كضع إطار صحيح إٔبسباقة 
الذم يبقػى مطػركح تساؤؿ اؼبوضوعية ؼبوضوع النسب، فإف ال كُب ظل ىذه اؼبعاعبة ،كاجملتمع
مدل كجػود إجػراءات قانونيػة لبسػط ضبايػة فعليػة للنسػب، كمػا موقػف الشػرع كالقػانوف  حوؿ
كمػػػا مػػػدل معاعبتهػػػا ، مػػػن تطػػػورات مسػػػت جسػػػم اإلنسػػػاف؟ اغبػػػديثي  العلػػػمي  إليػػػوا توصػػػل فبػػػ

العلميػػػػة  ل أىػػػم التطػػػػوراتففيمػػػا تتمثػػػػ ؾبرمػػػي األعػػػػراضككبحهػػػا عبمػػػػاح  ،ؼبسػػػائل النسػػػػب؟
 تطرؽ لو ُب الباب اؼبوإب.يتم الا ما سذكل ى،اغباصلة ُب ؾباؿ النسب؟

ولو صي أي  من حيثي  سب،عن اعبانب اؼبوضوعي اؼبتعلق دبوضوع النى  الكبلـي  تػمى ا قد ذهب        
 القانونيػػػػة اجملػػػػاؿ للدراسػػػػةفػػػػتح بعػػػػدىا  ليػػػػتم، فيػػػػو كاؼبقػػػػارف رؤيػػػػة اؼبشػػػػرع اعبزائػػػػرمك  شػػػػرعيةال

  .علميةلك ا اإلجرائية
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َبصفةَخاصةَهَيسبَكأحكامَي،َكمسألةَالنَىخصيةَبصفةَعامةَنمسائلَاألحواؿَالشَىَإفَى 

َمنَالصَىمتميَىَهيَؾبموعةَه َكالعائليَىفاتَالطبيعيَىزة َأثرانَيفَحياةَبَالقانَياليتَرتَىَ،ةة وفَعليها
أباَنَهَي،َككونَيطلقاَنزكجانَأكَأرمبلنَأكَمَيَهَينَيككَولكونهَإنسانانَذكرانَأكَأنثىَ ،اإلنسافَاالجتماعية

َكاملَاألهليةَأكَناقصها،َلصغرَسنَأكعتهَأكَجنوفَالعتبارَأهنككونَيَ،ابناَنأكَ َعلىَاَتقَيه ـو

َقانَي َمراكز َمَيونيةتقرير َصفات َأك َحاالت َأك َيَيعيَى، َالقانَيرتَىنة َعليها َحياةََوفَيب َيف أثران
َ.(1)األشخاصَاالجتماعية

ةَمػػنَبينهػػاَكجػػوبَسبثيػػلَفقػػأَأحااهػػاَاؼبشػػرعَبػػوجراناتَكاػػماناتَخاصىػػَمػػنَ َىَكََََََََََ
َقعَالمنَتتابَيَظاهرَههذاََكَ،النيابةَالعامةَفيهاَبوصفهاَنائبةَعنَاجملتمع

ي
تعلقةَبػاألحواؿَواننيَاؼب

30/30مكػػػػررَمػػػػنَاألمػػػػر30ََاؼبػػػػادةََهػػػػذاَمػػػػاَنصػػػػ َعليػػػػهَإفَىَ،خصػػػػيةالشَى
فَواِفَفػػػػكبالتىػػػػَ(2)

َكانػ ََتفػاتلا،َكذلػ َدكفَجيةَمطلقةَقبلَالكافػةؽباَحَيَوفَيتكَيَادرةاألحكاـَالصَى إُفَمػاَإذا
األهليػػػػةَكالػػػػزكاجَكمػػػػاَأفَ،نشػػػػاةَؼبػػػػاَتتحػػػػمنهَمػػػػنَحقوؽررةَأكَمَيمقػػػػَسػػػػوانَنَتلػػػػ َاألحكػػػػاـ

ؼبركػزَقػانوثَثابػ َالَتعأكَأفَ،الشخصيةيفَمسائلَاألحواؿََ،كالنسب َيتميػزَيَ،تكوفَتقريراَن
منَشػانهاَربأيػأَيَبعأـَقابليتهَللتجزئة، َهػيعيشػَكاػعَالشػخيفَيفَؾبتمعػهَالػذمَكيرتبَأثاراَن

ََ.(لفصلَاألكؿا)َبلتهَعربَالأكؿذاَيفَإاارَتنقَيػكك

                                                 

(
1

،َالنسبَكاؼبصاهرةَبنيَأهلَالبي َكالصحابةَمعَرؤيةَيفَالسريةَاالجتماعيةَكاألحأاثَالتارىبيةَيفَصأرَعالء الدين المدرسأشارَإُفَذل ،َ (
 .َبتصرؼ.61ََ-=5،َص.:611،َدارَالكتابَالعريب،ََالقاهرة،15ََطاإلسبلـ،َ

(
2

َكطرؼَأصليَيفَصبيعَقحاياَتإُفَعأةَاعتباراَاعبزائرمَ لقأَاستنأَاؼبشرع ( شؤكفَاألسرة،كوهناَتأعىَباسمَاغبقَالعاـ،َ ،َيفَإدخالهَالنيابةَالعامة
َحبمايةَالصاٌفَالعاـ،َكالنظاـَالعاـ،َفهيَحاميةَاغبقوؽَكا غبريات،َخاصةنَيفَمسائلَاألسرة،َكهوَنفسَالنيفَيفَالقانوفَاؼبغريب،ََحيثَتحمن َكتقـو

َكطرؼَيفَصبيعَقحاياَاألسرة،َأشارَإُفَذل ،6118َلسنةمنَمأكنةَاألسرةَاؼبغربيةَاعبأيأة17ََاؼبادةَ أحـــــــمد ،َالنيفَعلىَكجوبَالنيابةَالعامة،
 .ََ;68،َص.6151بلت،ََدارَاعبامعةَاعبأيأة،ََاعبزائر،ََ،َقانوفَاألسرةَاعبزائرمَابقاَألحأثَالتعأيشامي
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َيبيػتطورَنباَظبةَاغبياةَالػيتَكبياهػاالتقأـَكالَاَبفرايةَأفناَسلمذإوَ          َرَي،َفمػاَمػنَيػـو

ـَيفَنػوعَمػنَأنػواعَالعلػَوَ،اكتشػاؼَعلمػيَجأيػأَببنػاننػأاناتَتػأكمَيفَاألفػقََإالَكنسمعَي
،َإذَالطبيػةَاألمػورؾباؿََجلياَنَيتَظهرَفيهاَهذاَالتطورَكااحاَن،َكمنَأهمَاجملاالتَالاؼبختلفة

َاألدكيةَاؼبعاعبةَؽبا.َكتشاؼاََالتقأـَيفَاكتشاؼَأمراضَجأيأةَكَيتمَاستخأاـَهذا

كالبصػمةََأفَدراستناَللتحاليلَالأمويةََُفإكيفَمستهلَهاتهَالأراسةََابتأانَنَكنشريَيََََََََََ
كػنَلَمواػوعَمػنَهاتػهَاؼبوااػيعَيبَيكَيََألفَىَ،ةلفصَىكدقيقةَكمَيقةَعمَىلنَتكوفَبصورةَمَي،َالوراثية

البحػثََأفَىاػريََ،تكوفَدبثابػةَدكتػورادَدكلػةَأكَاريهػاَ.... َ،أفَيشكلَكحأةَحبثَمنفصلة
ككجهػػةَتأثريهػػاََ،باؼبواػػوعَاألصػػلَ)َالنسػػبَ(َمػػنَجهػػةالصػػلةَاؼبباشػػرةََدَيمػػربرَيَوفَيػَيفيهػػاَسيكػػ

علىَالنسب أكَسلباَن َاشرةَأكَاريَمباشرةَمنَجهةَأخرلَ.َبطريقةَمبَ،إهباباَن

مػػنََإذَكبػػرياَنََاهتمامػػاَن،َاإلسػػبلميةَبعلػػمَالطػػبَكفركعػػهَريعةَيالشػػَكقػػأَاهتمػػ َ،اذهػػََََََََََ
،َالَعلىَكلَشخيفَيَهحتمَهَكاجبَه،َكأنَىمَفنَالطبَمنَفركضَالكفايةتعلَيَأفَىاؼبتفقَعليهَ

كينفػػودَإفََ،وَلػػهَإفَشػػانكاكَفَيػػ ؾَالنسػػبَألصػػحابهَيػػأع،َإذاَقػػاـَبػػهَاػػريدإالَعنػػهََطَييسػػقَي
َإاػافةَن،َغباجػةَالنػاسَإليػهََمَالطػبَفراػاَنربَتعلَيكقأَاعتَيَ،(1)رابواَحبسبَأهوائهمَكشهواهتم

ؤثرةَتأثرياَنكمنَالوسائلَالعلميةَاؼبستحأثةَكاؼبَدَاركرةَمنَالحركرياتَاالجتماعية،اعتباَرَإُف
علىَالنسب َ.)الثاثالوراثيةَ)َالفصلََبالبصمةَعرؼيَيكَماََ،،َالتحاليلَالأمويةمباشراَن

 

 
                                                 

1
َ.576.صدس،َ،َمصر،َدارَالنهحةَالعربيةَ،أحكاـَاألسرةَاإلسبلميةَةيفَجوهرَ،َحكمةَاهللزكريا البريََ((
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 ل األولــــالفص

  ريع الجزائريـي التشـسب فلن  ءات دعوى ااإجر 

أَمػػنَالبيػػكػػنَأفَيكػػوفَإالَحبكػػمَسػػب،َالػػذمَالَيبَيقصػػأَإسبػػاـَمعاعبػػةَمواػػوعَالنَى          
أفََحيػثَيَ-كهػذاَمػاَتفراػهَاػركرةَالبحػثَ-شاملةَبنيَالنظرمَكالتطبيقػيََػهَمعاعبػةمعاعبت
كآليػػاتََ،نظمَاألحكػػاـَاؼبتعلقػػةَبػػهتػػَ،الَشػػ َأهنػػاَتحػػبطهَقواعػػأَمواػػوعيةَعَأسػػرمأمَنػػزاَ

َ.،َأكَاس جاعهإماَللمطالبةَحبقَ،سرَللقاايَكاؼبتقاايَجانبَالقحانيإجرائيةَتَي

لرفػػعََاتَالقانونيػػةليػػيفَاآلَقػػرانةَعلػػىَ،ستنصػػبَالأراسػػةَيفَهػػذاَاؼببحػػثَ،كعليػػهََََََََََ
كعلػػىَاألكؿ(ََؼببحػػثعلػػقَبشػػؤكفَاألسػػرةَ)امػػاـَالقسػػمَاؼبتأَ،أكَنفػػيَالنسػػبَ،إثبػػاتَدعػػول
َ.الثاث(َبحث)اؼبباؼبواوعََاألحكاـَاألجنبيةَتنفيذآلياتَ

 األول  ثــبحالم

 ـسبـــــــــــــــــــــــالن وىـــــدع 

نػزاعَ،َكَدبػاَأننػاَأمػاـَمػنَشػركطَترتكػزَعليهػاَأَىالبيػَ،اـَأمَدعولَأماـَالقحانلقيَىَََََ
كأفَوبمػػلَترفػػعَالػػأعولَأمػػاـَالقااػػيَاؼبخػػتيفََفيجػػبَأفَ،تَالنسػػبَأكَنفيػػهيتعلػػقَبوثبػػا

للمػػادةَ،اؼبصػلحةالرافػعَالصػفةََك كلػػيسََ،الػزكاجَرظبيػاَنَوفَعقػأَييكيػ،َكأفَ(1)ؽَإَـَكَإ57ابقػاَن
َ.عرفياَن

                                                 

(
1

 .َ...."يقرهاَالقانوفقائمةَأكَؿبتملةََمصلحةَكلهصفة،َ"الََهبوزَألمَشخيفَالتقاايَماََفَتكنَلهََبقوؽبا:ؽَإَـَكَإ57ََاؼبادةَتنص  (
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األكؿ(َككػػذاََطلػػبشػػركطَرفػعَدعػػولَالنسػبَ)اؼبَسػيتمَإيػػرادَيَ،كبنػاننَعلػػىَمػاَسػػبقََََ
إمػػاََ،،َكيفَاألخػػريَنتطػػرؽَإُفَنظػػاـَاعبلسػػةَكاغبكػػمَفيهػػاالثػػاث(َلػػبط)اؼبَاللعػػافَكإجراناتػػه

َ.(طلبَالثالث)اؼبأكَنفيَالنسبَ،باإلثبات

 األولمطلب ال

 سبالن   دعوىروط شـ  

ََربأيػػػػأَيَ،سػػػػببغػػػػيَلقبػػػػوؿَالػػػػأعولَيفَمسػػػػائلَالنَىينَََََََََ
ي
ةَبالفصػػػػلَيفَختصىػػػػاحملكمػػػػةَاؼب

َ،َأمَربأيػػأَيبػػالنظرَكالفصػػلَفيهػػاَخػػتيفاؼب،َكمػػنَهػػوَالقااػػيَحػػاياَالنػػػزاعاتَبػػنيَالػػزكجنيق
ابقػاَنَكاألهليػة،َلحةفةَكاؼبصػكلَمػنَالصىػََرفاَوتالنظرَيفَمألََ َىَاالختصاص)الفرعَاألكؿ(،

ػػػػػػػَ،مػػػػػػػنَؽَإَـَكَإ57َللمػػػػػػػادة ابقػػػػػػػاَنَ،اَنالػػػػػػػزكاجَرظبيػػػػػػػَوفَعقػػػػػػػأَيككػػػػػػػذاَالبحػػػػػػػثَعلػػػػػػػىَأفَيكي
ََ.)الفرعَالثاث(منَقاَأ66ََك>5للمادتني

 الفرع األول

 اص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــاالخ

ََ،يعَالعملَالقحائيهوَتوَزَاالختصاصَيََََ
ي
السػلطةَوَ،َفهَيختلفةبنيَجهاتَالقحانَاؼب

االختصػاصََيتمَالتطػرؽَإُفَكعليػهَسػَ،(5)كالفصػلَيفَنػزاعَمعػنيَ،اؼبمنوحةَحملكمةَماَللنظر
"إقليميػػػان"نتعػػػرضَإُفَاعبهػػػةَالقحػػػائيةَاؼبختصػػػةَؿبَ،يفَجػػػزئني َ، َاؼبختصػػػةَنوعيػػػاَنَ)أكالن(ليػػػاَن

َ.)ثانيان(حنيَإثارتهَمنَارؼَالزكجةَأكَالزكجَ،بالفصلَيفَمسألةَإثباتَالنسبَأكَنفيه
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  :المحلي االختصاص   - أوالً 

اإلقلػػػػيمَالتػػػػابعَؽبػػػػا،َالقحػػػػاياَالػػػػيتَتقػػػػعَعلػػػػىَيفَظػػػػرَلنَىلَ،ةَجهػػػػةَقحػػػػائيةػيعػػػػيَكاليػػػػَََََََََ
َ(1)عَيفَدائػػرةَاختصاصػػهاَمػػوانػةَالػػيتَيقػػػاحمللػػيَإُفَاحملكمػػَاصاالختصػػبشػػكلَعػػاـَيػػؤكؿََك

كيفَصبيػػػػعََكدعػػػػاكلَاغبقػػػػوؽَالشخصػػػػيةَالعقاريػػػػةَاؼبػػػػأعىَعليػػػػه،َبالنسػػػػبةَللػػػػأعاكلَاؼبنقولػػػػة
َؽَإَـَكَإ.57الأعاكلَاليتََفَينيفَالقانوفَعلىَاختصاصَؿبليَخاصَهباَاؼبادةَ

أكَاػبصػػوماتَالػػيتَتنشػػأَبػػػنيََ،كمػػةَاؼبختصػػةَبالفصػػػلَيفَالنزاعػػاتكعليػػهَفػػوفَاحملَََ
ؿبكمػػةَكاحػػأةَإذَ الػػزكجنيَسػػواننَمػػاَتعلػػقَمنهػػاَدبواػػوعَالنسػػبَأكَاػػريدَعػػادةنَليسػػ َدائمػػاَن

حبسػػبَاخػػتبلؼَموايػػزبتلػػ َ ةَاختصاصػػهاَيفَدائػػَرَالػػيتَيقػػعَيَفاحملكمػػةَيَ،لػػبوعََالطَىدائمػػاَن
إَؽَإَـََك81/6َـَدعػاكلَاغبحػانةَهيَاحملكمةَاؼبختصػةَبالفصػلَيف(2)مكافَفبارسةَاغبحانة

الػػيتَيقػػعَيفَدائػػرةَاختصاصػػهاَهػػيَاحملكمػػةََ،اؼبختصػػةَبالفصػػلَيفَدعػػاكلَالنفقػػةَكَاحملكمػػة
ػػػػػفقػػػػػةلػػػػػأائنَبالنَىأكَؿبػػػػػلَإقامػػػػػةَاَمػػػػػوان َاسػػػػػتثنائيَألفَى،َكهي ََوَأمػػػػػره

ي
نػػػػػاَاؼبركػػػػػزَشػػػػػرعَراعػػػػػىَهَياؼب

َؽَإَـَكَإَ. 81/6ـَ-الزكجةَكَاألافاؿَ-عي َلطالبَالنفقةَاالقتصادمَالحَى

ومػػةَلشػػخيفَؾبهػػوؿَةَأكَباألمَيةَأكَاألبػػوَىنوَىاالعػػ اؼَبالنسػػب،َبػػالبَيدعػػاكلََفأاػػريَََََ
ػامػَوكمػةَفعَأمػاـَؿبف َيَ،النسب

ي
لػنيفَاؼبػادةََأعىَعليػه،نَاؼب هػأاََ(3)ؽَإَـَكَإ1َ=8تطبيقػاَن

                                                 

(
1

اؼبعأؿَكاؼبتممَللقانوفَاؼبأث،َمتَتعأيلَاؼبواد19/51ََ،َلكنَدبوجبَالقانوفَرقمَ=7إُفََ:7تناكؿَاؼبشرعَاعبزائرمَمسألةَاؼبوانَيفَاؼبوادَمنَ( 
َكلَجزائرمَهوَاؼبكافَالذمَيوجأَفيهَسكنادَالرئيسيَكعنأََ:7حيثَأصبح َاؼبادةََ=7/َ>7/:7 َمقاـَتنيفَعلىَ"موان عأـَكجودَسكىنَيقـو

  اإلقامةَالعادمَمقاـَاؼبوانَكالَهبوزَأفَيكوفَللشخيفَأكثرَمنَموانَكاحأَيفَنفسَالوق ".َ

،َمصلحةَاحملحوفَيفَالقواننيَتشوار حميدو زكية(َهناؾَتفصيلَكبريَيفَاؼبواوع،َرب َعنواف"مكافَفبارسةَاغبحانةَداخلَال ابَالواي"،ََأنظر،2َ)
 يليها.َكما999َ،َص.6118/6119جامعةَأيبَبكرَبلقايأ،َرسالةَدكتوراد،َسرة)دراسةَمقارنة(،َاؼبغاربيةَلؤل

ؽَإَـَكَإَبقوؽبا:"َتيرفعَدعولَاالع اؼَبالنىسب،َبالبنيوةَأكَاألبػيوىةَأكَباألميومةَلشخيفَؾبهيوؿَالنىسبَأكَإنكارَاألبػىوىةََأماـ1ََ=8تنيفَاؼبادةََ(3)
 ؿبكمةَموانَاؼبأعىَعليه".
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يفَصبيػػػػعَاؼبنازعػػػػاتَاؼبتعلقػػػػةََ،علػػػػىَكجػػػػوبَححػػػػورَالنيابػػػػةَالعامػػػػةَكػػػػذل كيػػػػنيفَالقػػػػانوفََ
َ.(1)باؼبواوع،َكيفَجلسةَسرية

"مػنَ:هَيأنىػبَيفَهػذاَالشػأفَلياالعَيَفقأَقح َاحملكمةَيَ،بلؽوصَدعاكلَالطَىأمىاَخبصَيَََََ

يفََرفػػعَأمػػاـَاحملكمػػةَالػػيتَيقػػعَيرَأفَدعػػاكلَالطػػبلؽ،َأكَالعػػودةَإُفَمسػػكنَالزكجيػػة،َتَياؼبقػػرَى
َ.(2)دائرةَاختصاصهاَمسكنَالزكجية"

ََََََ
ي
َكػافَاؼب صَاإلقليمػػيَمػنَخػػبلؿَشػػرعَاعبزائػرمَصػػروبان،َأثنػانَربأيػػأدَلبلختصػاكقػأ

َوفَاحملكمةَـبتصةَإقليميان:َؽَإَـَكَإَبقوؽبا:"َتكَي7َك6ك5/:86نيفَاؼبادةَ

َيفَمواوعَالعأكؿَعنَاػبطبةَدبكافَكجودَموانَاؼبأعىَعليه.َ-5

َيفَمواوعَإثباتَالزكاجَدبكافَكجودَموانَاؼبأعىَعليه.َ-6

كيفَالطػػػبلؽَبال ااػػػيَيفَمواػػػوعَالطػػػبلؽَأكَالػػػزكاجَدبكػػػافَكجػػػودَاؼبسػػػكنَالزكجػػػي،ََ-7
َ.دبكافَإقامةَأحأَالزكجنيَحسبَاختيارنبا..."

 

 

                                                 

(
1

يتعلقةَباؼبنازعاتَاؼبنصيوصَعليهاَيفَاؼبادة5ََ=8تنيفَاؼبادةَ (
أعبلدي،َحبحورَفبثلَالنيابةَالعامةَكيف1ََ=8ؽَإَـَكَإَبقوؽبا:"َيينظرَيفَالأعاكلَاؼب

َهذاَالقانوفَعلىَبقوؽبا:"يتحأدَاؼبوانَيفَمف6111َلسنة15رقممنَالقانوف59ََاؼبشرعَاؼبصرمَمنَخبلؿَاؼبادةََلسةَسرية"،َكيفَهذاَاإلاارَينييفَىج هـو
(َمنَالقانوفَاؼبأث.........."،َكالقاعأةَالعامةَهيَأفَاالختصاصَاحملليَلرفعَدعولَالنسب،َيكوفَموانَاؼبأعى81،86،87َالنحوَاؼببنيَباؼبواد)

َعليه.
(

2
 )َ َالعليا،َ 144ََ،َمل َرقم23/06/1993َاحملكمة َالقحائية،ََع91ََ/ 01َ،َاجمللة َ مبادئََحمدي باشا عمرنَأخذانَعََ؛93،َص.1994،

َ.09َ،َص.2004االجتهادَالقحائيَيفَمادةَاإلجراناتَاؼبأنية،َدارَهومةَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،َاعبزائر،ََ
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 وعيالن   االختصاص   -ثانياً 

كَللقاايَحاؿ،ََبأمَىَديَزَيكنَذباكَي،َإذَالَيبَي(1)وعيَمنَالنظاـَالعاـالنَىَاالختصاصَيََََ

َيَي َنفسهَثريدَيأف َالأعولَكَيفَأمَىَ،منَتلقان َكان َعليها َاػبصوصَتنَيحالة َكَهبذا َيفَى،
ََ:7ادةاؼب َإ َك َـ َإ َبقوؽبا:ؽ َالعاـ"عأـ َالنظاـ َمن َاعبهةَ االختصاصَالنوعي َبه تقحي

َكان َعليهاَالأعول". يفَأيةَمرحلة  القحائيةَتلقائياَن

أفَاحملػػاكمَ"مػػكَكػػافَمَي:هَييقحػػيَبأنىػػَهنػػاؾَقػػرارَقحػػائيَكيفَهػػذاَاإلاػػارََََ قانونػػاَن قػػرراَن
فصػػػػلَيفَصبيػػػػعَالقحػػػػاياَاؼبأنيػػػػةَ،َكَهػػػػيَتالقحػػػػائيةَاػباصػػػػةَبالقػػػػانوفَالعػػػػاـَهػػػػيَاعبهػػػػات

كالتجاريةَأكَدعاكلَالشركاتَاليتَزبتيفَهباَؿبليان،َفوفَإنشانَبعضَالفركعَلألَاحملػاكمَالَ

ؽبذدَالفركعيَي نوعياَن عيَعنَالقػرارَوَتنظيمَإدارمَحبث،َكَمنَ َفوفَالنَى،َبلَهَيعأَاختصاصاَن
َيخبرؽَقواعأَاالخت  .(2)رفحه"َصاصَالنوعيَاريَسليمَيتعنيى

لََََََ ََأَحسػػػػمقػػػػكعمومػػػػاَن
ي
شػػػػرعَاؼبسػػػػألةَحػػػػاؿَإحالتػػػػهَلقسػػػػمَشػػػػؤكفَاألسػػػػرةَعلػػػػىَاؼب

ؽَإ867ََاػبصوصَاؼبسائلَؼبتعلقةَبأعاكلَإثباتَالػزكاجَكالنسػب،َكذلػ َابقػاَلػنيفَاؼبػادة
 .(3)ـَكَإ

                                                 

َحملكمةَاألسرةَدكفَاريهاَاالختصاصَبنظرَصبيعَ،َأفَى6118لسنة51ََمنَالقانوفَرقم17َََ(َلقأَنيفَيفَهذاَاإلاارَاؼبشرعَاؼبصرم،َدبقتحىَاؼبادة1)
أميرة ،َأنظر،َ،َكهيَؿبكمةَابتأائيةَيفَتشكيلهاَكتنشأَبأائرةَاختصاصَكلَؿبكمةَجزئيةومنها بال شك دعاوى النسبدعاكلَاألحواؿَالشخصيةَ

 .>66،َدعولَالنسبَيفَاونَالفقهَكقحانَالنقض،َاؼبكتبَالفيَللموسوعاتَالقانونيةََاإلسكنأريةَمصر،ََ)دَسَط(،َص.حسن الرافعي

 (
2
،َحمدي باشا عمر،َأخذانَعنَ>51.،َص1==5سنةَََ،18،َـَ.َؽ،َعأدَ=>=16/5/=6عنَـَ.َعَاؼبؤرخَيفََصادرَ>>6َ/98ََقرارَرقم(

َ.18.،َصاؼبرجعَالسابق
َبقوؽبا:"ينظرَقسمَشؤكفَاألسرة،َعلىَاػبصوصَيفَالأعاكلَاآلتية:إَـَكَإََؽمن867ََيفَاؼبادةَ(َتن3َ)

ََََََََ5-.............َ
 ".َالزكاجَكالنسب،َإثباتَدعاكل-6ََََََََ
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يتعلػػقَبالنظػػاـَالعػػاـََََََ فيؤخػػذَعلػػىَهػػذاَالقػػرار،َأخػػذدَأفَاالختصػػاصَالنػػوعيَأمػػراَن
للمادةَكيبكنَإثارتهَيفَأمَمرح َكان َعليهاَالأعولَابقاَن ََؽَإَـَكَإ.َ:7لة

دبػػػاَفيػػػهَالكفايػػػةََ،ريَإُفَأفَرئػػػيسَاحملكمػػػةَاػػػريَـبػػػتيفنَنشػػػلكػػػػََََ دقيقػػػاَن اختصاصػػػاَن
بينػػهَالنسػػبَبصػػورةَدقيقػػةكمسػػائلََ،ؼبعاعبػػةَشػػؤكفَاألسػػرةَعمومػػاَن ،َاألمػػرَالػػذمَيبقػػىَحػػائبلَن
الػػيتَاتَالفقهيػػةَيفَالشػػريعةَاإلسػػبلميةَلعػػأـَإؼبامػػهَباالختبلفػػَ،كبػػنيَالقحػػيةَاؼبعركاػػةَأمامػػه
حػػػاؿَإنشػػػائهََ،اؼبشػػػرعَنفقػػػأَأحسػػػَ،ةَلقػػػانوفَاألسػػػرةَاعبزائػػػرمتعتػػػربَاألصػػػلَكاؼبرجػػػعَبالنسػػػب

لكػػػػنَيستحسػػػػنَأفَيتشػػػػكلَهػػػػذاََ،علػػػػىَمسػػػػتولَاحملكمػػػػة،لقسػػػػمَخػػػػاصَبقحػػػػانَاألسػػػػرةَ
كيسػاعأدَيفَذلػ َأخصػائينيَ،القسم َملمَبأحكاـَالشريعةَكالقانوفَمعاَن أحػأنباََ،منَقاضو

َ.(1)كاآلخرَنفساثَ،اجتماعي

علىَاالختصاصَبنوعيه،َاحملليَكَالنوعي،َيستأعيَالبحثََالكبلَـيَكبعأَأفَمتَىََََََََََ
َ.يفَدعولَالنىسبَاؼبصلحةَكَالصفةَكاألهليةماهيةَإُفَالتطرؽَ

 

 

 

 
                                                 

 (
1
)َ َاؼبادة َتنيف َحيث َاؼبصرم، َاؼبشرع َذبربة َهذد 16ََكان  َاؼبصرية َاألسرة َؿبكمة َقانوف َالقانوف51َ/6118ََمن َكيتمم َيعأؿ َالذم ،
َؿبكمةَاألسرةَمنَثبلثَقحاةَيكوفَأحأنباَعنَاآلخرَبأرجةَرئيسَاحملكمةَاالبتأائية،َكيعاكف6111َلسنة15رقم احملكمةَيفَالأعاكلََبقوؽبا:"َتتأل ي

اَعلى55ََاؼبنصوصَعليهاَيفَاؼبادةَ َأحأنبي اَمنَاألخصائينيَاالجتماعينيَكاآلخرَمنَاألخصائينيََالنفسانينيَيكيوفي َالقانوفَخبريافَأحأينبي منَهذا
 لنظريدَاؼبصرم.َاألقلَمنَالنسان".َهبذدَالفكرةَيبيكنَللقحانَاعبزائرمَأفَيساهمَيفَحلَمشاكلَاألسرةَبطريقةَكقائيةَمسايرة
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 الفرع الثاني

 (1)واألىلية   و الصفة   المصلحة  

وؿَأمَدعولَأماـَالقحانَعمومان،َكقحانَاألسرةَيفَالقانوفَاعبزائرمَلقبَيش طَيَََََ
لنيفَاؼبادةَََ)ثانيان(،الصفةَ)أكالن(،َكََاؼبصلحةَرَيتوافػَيَ،بوجهَخاص ؽَإَـَكَإَكاليت57ََابقاَن

كلهَمصلحةَقائمةَأكََ،شخيفَالتقاايَماََفَتكنَلهَصفة"الََهبوزَألمَعلىَأنه:َيفَىتنَي

َهاَالقانوف.قرَىؿبتملةَيَي

َانعأاـَالصفةَيفَاؼبأعيَأكَيفَاؼبأعىَعليه.َيثريَالقاايَتلقائياَنَ

انعأاـَاإلذفَإذاَماَاش اهَالقانوف". َكماَيثريَتلقائياَن

َلَََََ َفوفقا َاألهلية َـَكَإَاقأما َالأعولَكليسَلقبوؽبا(2)إ َؼبباشرة َ،َأصبح َشراا
َل َالتطرؽ َكسيتم َؤلهلية َ)ثالثاامن ،)ََ ََرَيتوافػَيمألَكسنعاًف َمن ََاؼبصلحةكل الصفةَك

امناألَك َالنقاطَالتالية:َهليةَلأعولَالنسبَتباعاَن

 

                                                 

،َكيشريَاألهليةَكالكفالة(َلقأَاستبعأَاؼبشرعَمنَالقانوفَاعبأيأَشرانيَمتصلنيَبرفعَالأعولَمنصوصَعليهماَيفَقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَكنبا1َ)
منهاَأفَاألهليةَكاعَاريََيذكراألهليةَمنَدائرةَشركطَقبوؿَالأعولَألسبابَعأةََاستبعادأفَاؼبشرعَقأَأحسنََإُفَبربارة عبد الرحمانالأكتورَ

شرحَقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَكاإلدارية،َ، بربارة عبد الرحمانمستقر،َقأَيتوفرَكق َقيأَالأعول،َكقأَتغيبََأكَتنقطعَأثنانَسريَاػبصومة،َراجع،َ
 .39،َص.1َ،2009منشوراتَبغأادم،َاعبزائر،َط

َقودَاريَالقحائيةَكاإلجراناتَمنَحيثَمواوعهاَؿبأدةَعلىَسبيلَاغبصرَفيماَيأيت:منَقاَإَـَكَإَبقوؽبا:"حاالتَبطبلفَالع64َ(َتنيفَاؼبادة2َ)
1-. َانعأاـَاألهليةَللخصـو
َكونهَجانَبتعبريَقأَيتسببَيفََسائح سنقوقة،،ََكيعلقَاألستاذَانعأاـَاألهليةَأكَالتفويضَؼبمثلَالشخيفَالطبيعيَأكَاؼبعنوم"-2 علىَهذاَالنيف،

بتشتي َفكردَابتأانَيفَالبحثَعنَمعىنَالعبارةَكاؽبأؼَمنها،َكهوَأمرَاريَؿببذ،َألفَالنيفَالقانوثَهببَأفَيكوفَخلطَأكراؽَاؼبتقااي،َكذل َ
 .137،َص.1َََ2011اتَاؼبأنيةَكاإلدارية،َدارَاؽبألَعنيَمليلة،َاعبزائر،َجانشرحَقانوفَاإلجَر، سائح سنقوقةمفهوماَكدقيقاَكهادفا،َراجع،َ
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 ة ـــالمصلح :أوالً 

َالأعول"ََمناطَيَ،َكاؼبصلحةَيمنَاؼببأأَ"الَدعولَمنَاريَمصلحةانطبلقاََََََ ََ  

(pas d'intérêt pas d'action – l'intérêt est la mesure de l'action.)َ َتَيَ َاؼبصلحةَيَعأفبل
لقبوؿَالأعولَفقط،َكإمب انََأيَىَأكَدفع،َأكَاعنَيفَحكمَ،لقبوؿَأمَالبَاَهيَشرطَهشرااَن

َ.(1)هقأمَيكافَالطرؼَالذمَيَي

،َمػػػػػنَاالذبػػػػػادَإُفَهػػػػػارادَربقيقَيالػػػػػيتَييػػػػػَاؼبشػػػػػركعةَيَمليػػػػػةَيالعَهػػػػػيَالفائػػػػػأةَيَكاؼبصػػػػػلحةَيَََََ
َ.(3)لتجائهَللقحانإةَالقحائيةَمنَػػققهاَصاحبَاؼبطالبأكَهيَاؼبنفعةَاليتَوبَيَ،(2)القحان

هبػػػػبَأفَتكػػػػوفَقانونيػػػػةََ-َالنسػػػػبيفَإاػػػػارَدعػػػػولََ-ةَيىػػػػمصػػػػلحةَحقيقـَكلقيػػػػاَََََ
مػنََم،َهببَأفَيكوفَؽباعباحأَأبيهممنََأبنائهانسبََبوثباتطالبةَاؼبَ-اإلبنَأك-فالزكجة

َأبنائهػانسبََإثبات،َكتتمثلَاؼبصلحةَالقانونيةَللزكجةَاالبةَمصلحةَقانونيةَمخبلؿَدعواه
لنيفَاؼبادةَ يفَ،ََكالعػارَعػنَعائلتهػاَكإبعػادهتمػةَالزنػاَعػنَنفسػها،ََادإبعَؽَأجَيف666َابقاَن
أماََ،كجهاَعلىَحقوقهَالشرعيةَأمَالقانونيةَزلَحافظ أصلَكشرؼََذاتَيأهناَاؼبقابلَتثب َ

َكغػريهمَمػنَاألبنػانَدكفَأفَيشػارَؽبيػَزَيبنانَفتربَياألَمصلحةَي َ(4)مَبالبنػافيفَعيشهمَيفَاجملتمػع
َاَالأكلػةَلؤلبنػانَالعػاديني،َكأفَيػؤذكاالػيتَسبنحهػَمتيػازاتاالَكَمنَكافةَاغبقوؽَايستفيأَككأفَ

 يفَتقريرَذل .َ،كللقاايَالسلطةَالتقأيريةََمتهمادَدكلتهمَكأَيماَعليهمَمنَكاجبات،َذبَي

                                                 

(
1
َ،،َنظريةَاػبصومة،َاإلجراناتَاالستثنائيةَ(،ََديوافَاؼبطبوعاتَاعبامعية،َقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَ)نظريةَالأعولأمقران بوبشير محتدَ،َأنظرََ(

َ.َ:7.ص،6115ََاعبزائر،
ََ (

2
رشأَالقانوثَللمتقااي،ََدارََاحملمأيةَالعامة،َاعبزائر،َجَسينطاىري ح  أشارَإُفَذل ،َ(

ي
َ.>6.،َص:==15َ،5،َاؼب

(
3
َ.>8.،َص>==5ََََ،ةَاؼبعارؼ،َاإلسكنأرية،َمنشأةَكاؼبصلحةَيفَاؼبنازعاتَاؼبأنيةالأفعَبانتفانَالصفَ،َعبد الحكيم فودة،ََراجعََ(
 (4

جتمع(َزناَة،َأكَهذاَابنَيالزانيَىَقاؿَهذاَابنَيدبعىنَأفَيَيَ،ََشارَلهَبالبنافودَبعبارةَأفَيَي(َاؼبقصَي
ي
 .)أكَدبعىنَآخرَاؼبنبيوذيَيفَاؼب
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يفَكػػوفَاؼبصػػلحةَاؼبنواػػةََ،َتتجسػػأَيكحالػػةَنَقائمػػةَناؼبصػػلحةََخػػرلَكػػوفَيكمػػنَجهػػةَأَيَََََ
ََ(.مسكن.....اٍفَمنَدراسةَكنفقةخريَ)التأَبَيالَتتطلَىَ،حبالةَنسبَاألبنانَمستعجلة

َكالػػػيتَالَتكػػػوفَفيهػػػاَ،وؿَالػػػأعاكلَاسػػػتثنانَنالفقػػػهَإُفَقبيػػػَكلقػػػأَأشػػػارَبعػػػضَيَ،هػػػذاََََ

ػػَدَاإلجػػازةَمنواػػةَهذ،َكهػػفقػػطَكإمبػػاَؿبتملػػةَنَ،اؼبصػػلحةَقائمػػةَن نَالػػأعولَوفَالغػػرضَمػػبػػأفَيكي

فػوفَكعمومػاَنََلنزاعَفيػهأكَاالستبيافَغبقَىبشَزكاؿَدليلهَعنأَاَ،أؽاالحتياطَلأفعَاررَؿبَي
ػػػػَإُفَةَككاقػػػػعَالقحػػػػيَىكػػػػمَفيهػػػػاَإُفَرجػػػػعَاغبَيييََ،اؼبصػػػػلحةَيفَدعػػػػولَالنسػػػػبَتقػػػػأير لطةَالسى

األبَيفَمعرفػػةََيفَربأيػػأَمػػألَإغبػػاحَكحاجػػةَاإلبػػنَيفَمعرفػػةَأبػػاد،َأكَ،التقأيريػػةَللقااػػي
َ.(1)ابنه

ػػػَََََ لػػػهََرفػػػعَدعػػػولَالنسػػػبَمػػػنَأمَشػػػخيفَتكػػػوفَوزَيأمػػػاَيفَالقػػػانوفَاؼبصػػػرم،َفيجي
ػػػسػػػبَعػػػنَشػػػخيفأكَنفػػػيَالنَىَإثبػػػاتمػػػنََ،مصػػػلحة هػػػاَمػػػنَاألبَكاألـَكاآلخػػػرَرفعَيَوزَي،َفيجي
َكػػػافَرافػػػعَالػػػأعولَلػػػيسَلػػػهَمصػػػلحةَمػػػنَإثبػػػاتََ،علػػػىَالولػػػأَأكَاألـَأكَاألبكاػبػػػاؿَ فػػػادا

َ.(2)النتفانَشرطَاؼبصلحةَ،قبلَدعولَالنسبَمنهفبلَتَيَ،النسبَأكَنفيه

 ة  ــــفــــ: الص   2

طَأاراؼَالأعولَدبواوعهاَكهػيَاليتَتربَيَهيَالعبلقةَيَ،يفَدعولَالنسبَفةَيػػػػػػالصَىََََََََََ
َؼبسألةَمنَصميمَاؼبواوع.َ،ترجعَإُفَالقانوفَاإلجرائي

                                                 

(
1

 .=;5كََ>;5َ.صََ،6115اعبامعي،َاإلسكنأرية،َََ،َأصوؿَاؼبرافعاتَالشرعيةَيفَمسائلَاألحواؿَالشخصية،َدارَالفكرأنور لعروسي، أنظر (

(
2

 .591،َاؼبرجعَالسابق،َص.أحمد المهدي وأشرف الشافعيراجع،َ (
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َكػػػافَاؼبػػػأعيَيػػػأعيَالَتَيَحيػػػثَيََََََ لنفسػػػهَحقػػػان،َأكَمقبػػػلَالػػػأعولَإالَإذا قانونيػػػاَن ركػػػزاَن

افَاحػ اـَمصػاٌفَالغػري،َأكَاػمالأعولَالػيتَيكػوفَالقصػأَمنهػاَاغبفػاظَعلػىََكيكوفَجزانَي
َكان َلألَاؼبأعيَمصلحةَهَ،هوَعأـَالقبوؿَ،القانوف َ.(1)يفَذل َحكَلو

يََةَيالشخصػػػيَىَلعبلقػػػةَياتلػػػ َهػػػيََفالصػػػفةَيَ،كعليػػػهََََ
ػػػدعػػػولَالنَىَفرافػػػعَيَ،باشػػػرةاؼب وَسػػػبَهي

 .....أكَاريهم..أكَاألبنانَيَ،أكَالزكجَيَ،الزكجةَي

ةَيفَاؼبػػأعىَكاؼبػػأعىَعليػػه،َكإالَقحػػ َقػػأَأكجػػبَالصػػفاػػريَأفَاؼبشػػرعَاؼبصػػرم،ََََ

يَتػػػػوافرَشػػػػرطَاؼبصػػػػلحةَعػػػػنَتػػػػوافرَغػػػػاحملكمػػػػةَبعػػػػأـَقبػػػػوؿَالػػػػأعولَالنتفػػػػانَالصػػػػفة،َكالَيَي
َكافَالتعأيلَاعبأيأَقػأَهذاَبالنسبةَللصفةَاؼبطلوبةَيفَرافعَدعولَالنسب،ََ،(2)ةػالصف كإذا

َاألهليةَمنَاعتبارهاَشرااَشػكلياَإُفَشػرطَمواػوعي فمػاَ،َ-ذكرنػاَآنفػاَكمػا-حوؿَمفهـو

،َهػذاَمػاَ(3)يفَرافػعَدعػولَالنسػبَيػاترلَعنػأَاؼبشػرعَاعبزائػرمَكاؼبقػارفَاؼبطلوبةَيَهيَاألهليةَي
َسنتطرؽَلهَامنَالعنصرَاؼبواِف.َ

َ

َ

                                                 

(
1

  .;:،َاؼبرجعَالسابق،َص.محتد أمقران بوبشيرأشارَإُفَذل ،ََ( 

(
2

 .595،َاؼبرجعَالسابق،َص.وأشرف الشافعي أحمد المهدي،َأنظر (

بشأفَتنظيمَمسائلَالتقاايَيفَبعضَمسائلَاألحواؿَالشخصيةَكاؼبعأؿ6111َََلسنة5(ََينيفَاؼبشرعَاؼبصرمَيفَاؼبادةَالثانيةَمنَالقانوفَرقم3)
يةَعلىَالنفسَؼبنَأمتَطبسَعشرةَسنةَميبلديةََبقوله:"تثب َأهليةَالتقاايَيفَمسائلَاألحواؿَالشخصيةَللوال6111َََلسنة5َ=كاؼبتممَبالقانوفَرقم

 كاملةَمتمتعاَبقوادَالعقلية".
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 َ(1)ةـ  ـــألىليـا:3

أكَهػػػػيََ،(2)كالتحمػػػلَبااللتزامػػػػاتَ،الشػػػخيفَالكتسػػػػابَاغبقػػػػوؽَهػػػيَصػػػػبلحيةَيَََََ
َكمباشرةَإجراناتَاػبصومة.َ،خصملنوثَلالكتسابَاؼبركزَالقاَ،هَيتَيصبلحي

َكانػػػ َتػػػ8/55َ>مػػػنَالقػػػانوفََ;1إُفَأفَاؼبػػػادةََاإلشػػػارةَيَكذبػػػأرَيََََ نيفَعلػػػىَأفَاؼبلغػػػاة
مػػنَاػػرؼََككػػافَهػػذاَالتحأيػػأَمنتقػػأَهَ،سػػنةَ>5كاؼبػػرأةَبََ،سػػنة65أهليػػةَالرجػػلَبػػػََاكتمػػاؿ

سػنةَيفَقػانوفَاألسػرةََ>5بتمػاـَالػيتَتعتػربَكاملػةَاألهليػةََفاؼبرأةَيَ،(3)الكثريَمنَالفقهَاعبزائرم
81دبوجػػبَأحكػػاـَاؼبػػادةََهػػيَقاصػػرةَه

الػػذمََكالػػيتََفَيشػػملهاَالتعػػأيلَ،اؼبػػأثَمػػنَالقػػانوف(4)
َكاملةَ=5وبأدَسنَالرشأَبتماـَ  لكلَمنَالرجلَكاؼبرأةَعلىَحأَالسوان.َ،سنة

َهَاؼبشػػرعَاعبزائػػرمَسػػنكالػػذمَكٌحػػأَمػػنَخبللػػَ،مػػاَالتعػػأيلَاعبأيػػأَلقػػانوفَاألسػػرةأَََ
الػػيتََاؼبعػػأؿَلقػػانوفَاألسػػرة19/16َمػػنَاألمػػرََ;1يؤخػػذَذلػػ َمػػنَنػػيفَاؼبػػادةََ،الػػزكاجَحيػػث
َسنة...َ=5"تكتملَأهليةَالرجلَكاؼبرأةَيفَالزكاجَبتماـَتنيفَعلىَأنه:

                                                 

َكافَالشخيفَمأعيا1) َإُفهببَأفَيتمتعَبأهليةَالتقااي،َكانعأاـَاألهليةَيؤدمَ،ََخبلَيفَاػبصاـأأكَمت،ََأكَمتأخبلََ،َأكَمأعىَعليهَ،(ََسوان
هليةَ.َكاأل95ص.2011َََيةَاعبأيأ،َموفمَللنشر،َاعبزائر،اإلجراناتَاؼبأنيةَاإلداَرَفقانَو،ََعبد السالم ديببطبلفَاإلجراناتَمنَحيثَمواوعها،َ

ؼباَيتحمنََ،كتسابَاؼبركزَالقانوثَللخصماَل:كهيَتعبريَعنَأهليةَالوجوبَيفَاجملاؿَاإلجرائيَكتعيَصبلحيةَالشخيفَ أىلية اختصام 1نوعافَ:َ
َحقوؽَككاجباتَإجرائيةَ.

  باشرةَاإلجراناتَأماـَالقحانَ.ََ،َكتعيَصبلحيةَالشخيفَؼبعنَأهليةَاألدانَيفَؾباؿَالتقاايَكهيَتعبريَهَ: أىلية التقاضي 2

(
2

 .67،َاؼبرجعَالسابق،َص.طاىري حسينل ،َذأشارَإُفَ  (

(
3

  .َ;8ص.6118َ،َاعبزائرَ،ارَهومةَللطباعةَكالنشرَكالتوزيعدََ،اعبزائرم،َاؼبركزَالقانوثَللمرأةَيفَقانوفَاألسرةَلوعيل محمد األمين،َأنظر(  

(
4

َكاملةَ".=5شأَتسعةَعشر)الرَيَنَي:َ".....َكسأنهَمنَالقانوفَاؼبأثَعلى81َ/6َتنيفَاؼبادةَ  (  (َسنة
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مػنَحقػوؽََ،فيمػاَيتعلػقَباثػارَعقػأَالػزكاجَ،أهليػةَالتقااػيَيكتسبَالزكجَالقاصػر    َََ  
َ.(1)كالتزامات"

أفَيكػوفَكامػلََهبػبَيَ،النسػبَبوثبػاتاؼبطالبََ،االبنَيأكََأكَالزكجَيَالزكجةَيفَ،كعليهَََََََََ
َكماَذبأَي(2)األهليةَقانوناَن يعتربَمػنَبػنيَََأفَتوحيأَسنَالزكاجإُفََاإلشارةَيفَهذدَالنقطةَرَي،

َ
ي
َشرعَاعبزائرمَربقيقهاَيفَآخرَتعأيلَله.مظاهرَربقيقَاؼبساكاةَبنيَاعبنسني،َاليتَأرادََاؼب

ػػَكَََََََََ ػػالشيػػَلَيعليػػهَفػػوذاَتػػوفرتَكي َككػػافَالػػزكاجَيَ،سػػبدعػػولَالنَىَلرفػػعَكرالفةَالػػذَىركطَالسى

فهػػلَيبَيعَي كلػػيسَرظبيػػاَن ةَليسػػ َبشػػرطَكاقػػ َيفَدعػػولَالرظبيىػػَالػػأعول ،َأـَأفَىَكػػنَرفػػعَيرفيػػاَن
 .َ(الفرعَالثالث)النسب،َهذاَماَسنتعرضَلهَامن

 لفرع الثالثا

 يـسمزواج الر  ـال د  ــعق

َيبحثَفيهَالقااأكَىَهيَىَ،عقأَالزكاجَيفَالرظبيةَيَََََ َأمرو أمََ-يَأثنانَرفعَالأعولؿي
ََالأعولَمستوفيةَن حكَتكوف َالشكلية َالزكاجَبأركانهََودَيكاؼبقصَيَ–شركاها َعقأ َإبراـ هبا

                                                 

(
1

معََسنةََ=5جانَيفَعرضَاألسبابَاؼبرفقةَباؼبشركعَالتمهيأمَبأفَتق حَهذدَاؼبادةَتوحيأَسنَالزكاجَبالنسبةَللرجلَكاؼبرأةَكوبأدَبَ(   تطابقاَن
حيثََ=5كتطابقَهذدَاؼبادةَيفَمأكنةَاألسرةَاؼبغربيةََاؼبادةََ–،َكبالتاِفَتقريرَسنَموحأَبالنسبةَللرجلَكاؼبرأةَمنَبابَاؼبساكاةَبينهماَلرشأَاؼبأثسنَا
ظريدَاؼبغريبَرمَسايرَنشػػرعَاعبزائػػطةَنقوؿَأفَاؼبسنةَمشسيةَ"َيفَهذدَالنقَ>5الزكاجَبوسباـَالفكَكالفتاةَاؼبتمتعنيَبقواهمَالعقليةَبََأهليةَيَ"َتكتملَي:تنيف

َكان َمغايرةَاريَأفََ،يفَتوحيأَسنَالزكاج لةَاألحواؿَالشخصيةَالتونسيةَ"...َدبجػ9َيفَاؼبسألةَحيػػثَنيفَيفَالفصػلََنظرةَاؼبشرعَالتونسيَفلقأ
َكاملةَمنَالرجاؿَك61ََفكلَمنََفَيبلغَ َعقأَالزكاجَكاملةَمنَالنسانَالَيبكنهَأفَ;5سنة   ".َيرـب

بقولهَ:"َتثب َأهليةَالقاايَيفَمسائلَاألحواؿ6111ََلسنة5ََمنَقانوفَاألحواؿَالشخصيةَرقمََ،اؼبشرعَاؼبصرمَيفَاؼبادةَالثانيةَاَكقأَنيفَىذهَ(2َ)
َكاملةَمتمتعاَبقوادَالعقليةَ ثلةَالقانوث،َفوذاََفَوبَعنَعأميَاألهليةَأكَناقصهاَفبكَينالشخصيةَللواليةَعلىَالنفسَؼبنَأمتَطبسَعشرةَسنةَميبلدية

َكافَهناؾَكجهَؼبباشرةَإجراناتَالتقاايَباؼب خالفةَلرأمَفبثلهَأكَيفَمواجهةَعين َاحملكمةَلهَكصىَخصومةَمنَتلقانَنفسهاَأكَيكنَلهَمنَيبثلهَأك
 بنانَعلىَالبَالنيابةَالعامةَأكَالغريَ.ََ
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16-19مكررَاؼبعألةَمنَاألمرَ=كََ=كشركاهَـ
كيفَهذاَتنيفََأماـَموظ َمؤهلَقانوناَن(1َ)

َ 7َ:منَالقانوف19َاؼبادة /688
َزكجَهبقوؽبا:(2) َأفَيأعيَأنه َيَيَ"الَهبوزَألحأ طالبَدباَكأف

قأـَنسخةَمنَعقأَالزكاجَمسجلَأكَمقيأَيفَسجبلتَي تبَعلىَالزكاجَمنَآثارَإذاََفَيَي
َ.اغبالةَاؼبأنية"

َاليتَت تبَعلىَعقأَالزكاجََََََ َكافَالنسبَمنَبنيَاآلثار علىََفيجبَيَ،َكَإذا
ؽبذاَاألمر،َكالذمَتغيبَيفَبعضَالنواحيَمنَالقطرَالزكجني،َكباألخيفَالزكجةَأفَتتفطنَ

 .َ(3)ريفَلألَبعضَفااتَاجملتمعاعبزائرمَبسببَكثرةَالزكاجَالعَي

ستخرجَمنَدبَيَالزكاجَيَثب َيييَ":بقوؽباَؽَأج66/5َيفَهذاَالسياؽَاؼبادةََيفَىماَتنَيكَََََ

َ.كيفَحالةَعأـَتسجيلهَيثب َحبكمَقحائي"ةَسجلَاغبالةَاؼبأنيَى

َ.(4)قطةمَيفَهذدَالنَىالقحانَاعبزائَرَوفَيالقانَيَسايرقأَاََكذهََ

إثباتَالنسبَلقبوؿَدعولََ،َنستنتجَأنهَيمنَخبلؿَهذدَالنصوصَالتشريعيةَحيثَيَََََ

سػػػخةَمػػػنَعقػػػأَالػػػزكاجَأمػػػاـَقػػػأـَنَيتَيأفََشػػػ طَيفَالػػػزكجَأكَالزكجػػػةَاالبػػػةَاإلثبػػػاتشػػػكبلن،َيَي

                                                 

(
1

فرَيفَعقأَ:ََ"َهببَأفَتتَو16َ-19مكررَاؼبحافةَباألمرََ=ااَالزكجنيَ"َكَتنيفَاؼبادةَ:"َينعقأَالزكاجَبتبادؿََر19/16َاؼبعألةَباألمرََ=اؼبادةَ( 
فيبلحظَأفَاؼبشرعَاعتربَعنصرَالرااَالركنَ،َ"انعأاـَاؼبوانعَالشرعيةَللزكاجَ:*َأهليةَالزكاجَ.*َالصأاؽَ.*َالوِف.*َالشاهأافَ.*الزكاجَالشركطَالتالية

اياهباَيرتبَفسخَالعقأَمكررَف=العقأ،َأماَماَكردَيفَاؼبادةَالوحيأَيفَعقأَالزكاجَفاختبللهَيبطلَ كلقأَجانَيفَعرضَاألسبابَاؼبرفقةَبنيفَهيَشركااَن
عَؽباَاؼبكررَأنهَفباََالَش َفيهَأفَعقأَالزكاجَيتميزَمنَالناحيةَالقانونيةَعنَباقيَالعقودَفهوَىبحعَللعأيأَمنَالقواعأَكالشركطَاليتَزبحَ=1اؼبادةَ
َكونَيإالََالعقود، َيتمَدبجردَتبادؿَالرااَبنيَرجلَكامرأةَمنَأجلَتكوينَأسرةَعلىَكجهَالأكاـ،َراائيَهَعقأَهَهَيأنهَيتميزَعنهاَبعأةَخصائيفَالسيما

  فليس َاؼبصاٌفَاؼباديةَكاؼبنافعَهيَاليتَذبمعَبنيَالزكجنيَ.

(
2

 .7:=5جويلية6ََاؼبؤرخةَيف88ََقمََرَ،َجَرجَجَ،5>:.صَ،كاؼبتحمنَربأيأَسنَالزكاج7:=5افَجَوَ=6الصادرَيف7ََ/668ََ:القانوفَرقمَ( 

 .9ص.َبربجَباجيَـبتار"َؽالتوَاَرمقاؿَبعنوافَ:"انتشارَظاهرةَالزكاجَالعريفَلألََ،13/12/2012جريأةَالشركؽَاليومي،َالصادرةَبتاريخََ،أنظر(3َ)

(
4

عنََ>8.صََ،5عَ،6َ==5ؾبلةَقحائية،ََ،:1;99َمل َرقمَ،=>=55/56/5احملكمةَالعليا،َ(  ،َََقانوفَاألسرةَمأعمَةدال ند يوسف،َأخذاَن
َلقراراتَاحملكمةَالعليا،ََديوافَاؼبطبوعاتَاعبامعية،ََبنَعكنوف،ََاعبزائر   .66ََ.ص،6111ََ،َباالجتهاداتَالقحائيةَكفقاَن
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للمػػػادةَالػػةَاؼبأنيػػةأكَتقػػأـَالػػأف َالعػػائليَالػػذمَيسػػػلمهَاػػابطَاغبَاحملكمػػة، ؽَأجَ>5ابقػػاَن
َعقػػأَيقػػأَييػػفؽَحَـ،ََ:=،5;كاؼبػػوادَ يفَسػػجبلتهََهَيالػػزكاجَأمػػاـَاؼبوثػػقَالػػذمَيسػػجلَيَرـب مبػػأئياَن

َ َيقَيَسمىَ"لفي َزكاج"َلئلثبات،اؼبعأةَلذل ،َ َيسلمَالزكجنيَنسخةَتَي بورساؿَاؼبوثقَـو
أيػاـَمػنَتػاريخََثبلثػةَيَأقصػادَيَملخيفَعنَكثيقةَعقأَالزكاجَإُفَاابطَاغبالػةَاؼبأنيػةَيفَأجػل

ؿَليسػػجلهَيفَسػػجبلتَاغبالػػةَاؼبأنيػػةَخػػبلؿَمػػأةَطبسػػةَأيػػاـَاؼبواليػػةَلوصػػَوَ،تسػػجيلَالعقػػأ

َ.اؼبوثقَإليهَاؼبلخيفَالذمَأرسلهَي

شَؤشػػرَهبػػذاَالػػزكاجَعلػػىَهػػامكيَيَ،سػػلمَالػػزكجنيَبعػػأهاَالػػأف َالعػػائلييَيلػػ َذبعػػأََكََََ
َكػػلَمػنَالػػزكجَكالزكجػػة لكػػنَمػػاَمػاَىبػػيفَالػػزكاجَالرظبػيَ)القػػانوث(ََهػػذاَيف،َ(1)سػجلَمػػيبلد

الَشػ ََ،منَزكاجَعريف َإثباتَنسبَأبنائهاأرادتََالعملَإذاَكاجهَالقحانَاعبزائرمَزكجةَن
َبػػهَهػػذدَالزكجػػةَإجػػرانَهبػػبَيَأفَأكؿَي حػػكَيصػػريََ،هػػذاَالػػزكاجَالعػػريفَهػػوَأفَتثبػػ َ،أفَتقػػـو
َالفرعَاؼبواِف.َنامَكاجَالعريفعقػأَالَزَرسيمتَتعرضَإُفَإجراناتكَعليهَسيتمَالَ،رظبياَن

َرابعالفرع ال

 رفيــ  زواج العـد الـعق ترسيمإجراءات 

لكػػػنَاػػػريَاؼبوثٌػػػقَبوثيقػػػةََ،أَالػػػزكاجَالصػػػحي َشػػػرعاَنريفَعلػػػىَعقػػػطلػػػقَالػػػزكاجَالعيػػػيَيََََ

(2)ةرظبيَى
ربموفَعقأَالزكاجَأماـَاإلماـَ)َالطالبَأكَشػيخَاؼبسػجأ(َفيكػوفَاألزكاجَيَيَ،َفبعضَي

                                                 

(
1

َ-78َ.ص6118َََزيع،َاعبزائر،َ،َدارَهومةَللطباعةَكالنشرَكالتَومكإجراناهتاَيفَالتشريعَاعبزائَرَأنيةػػػػػالةَاؼبػػػػػػػػ،َاغبن عبيد عبد الحفيظـــــب،َأنظر( 
79.َ

 

(
2

بن عومر َ؛76.ص،ََ>==5،ََالزكاجَالعريفَكزكاجَاؼبسيار،َدارَالركاةَللنشرَكالتوزيع،َالقاهرة،َََعبد رب النبي علي الجارحيأشارَإُفَذل ،َ( 
 َ.َ:;،َص.َ;611/:611َ،ماجستري،ََاؼبػػػػػػػػركزَاعبامعيَبشارَلقحانَاإلستعجاِفَيفَشؤكفَاألسرة،ََمػػػػذكرةاَ،َمحمد الصالح
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لكنػهَالَينػتجَأثػردَأمػاـََ،هَيركاَيكَشيػَهَيشػرعيةَمػكَتػوافرتَأركانيػمنَالناحيػةَالعقأهمَصحيحاَن
َ.القانوف

أفَالزكجةَأرادتَأفَتَيَََََ قابلَفوفَالبهػاَهػذاَسػيَيَ،فقةَأماـَالقحانالنَىطالبَبففرااَن
لعػػأـَكجػػودَعقػػأَزكاجَ،بػػالرفض ففػػيَهػػذدَاغبالػػةََتَاغبالػػةَاؼبأنيػػة،بلىَسػػجلَيفَسػػجمَيَنظػػراَن

َمقػػػاـَلَعلػػػىَحَيلتحصػػػاـَبػػػوجراناتَتيثبعػػػ َعقػػػأَالػػػزكاجَالقيىػػػعلػػػىَالزكجػػػةَ كػػػمَقحػػػائيَيقػػػـو
 .كَعنأهاَيبكنَؽباَاؼبطالبةَحبقوقهاَأماـَالقحانَ،العقأ

الزكجػػةَأكَ-فبػػنَلػػهَمصػػلحةَيفَذلػػ َبالقيػػاـَريف،إجػػراناتَعقػػأَالػػزكاجَالعيػػَكتتمثػػلَيَََ
عػػأَدفػػعَةَالحػػبط،َببرفػػعَدعػػولَمأنيػػةَدبقتحػػىَعريحػػةَتسػػجلَلػػألَكتابػػَ-الػػزكجَأكَاإلبػػن

َطلػبَمػنَخبلؽبػاَتثبيػ َيتكػوفَمسػنأةَبأدلػةَإثبػاتَكافيػةَيَيلػذل ََ،اؼبصػاري َاحملػأدةَقانونػاَن
َاحملكمةَبالفصلَيفَهذاَالطلبقَيعقأَالزكاجَفت َـو بلؿَاألدلػةَأفََللمحكمةَمػنَخػ،َإذاَتبنيى

َبوصػأارَحتقيػَ،عقأَالزكاجَصحيحاَن َيفَىنَيتػَحيػثَيَ،تثبيػ َهػذاَالػزكاجَكػمَقحػائيَيتحػمنَيـو
النيابػػػةََرَيؽَأَج"...كيفَحالػػػةَعػػأـَتسػػػجيلهَيثبػػػ َحبكػػمَقحػػػائيَ"َكَبعػػأهاَتػػػأمَي66َاؼبػػادةَ

للمػادة ؽَأجَ"هبػبَتسػجيلَحكػم66/5َََالعامةَبتسجيلَهذاَاغبكمَيفَاغبالةَاؼبأنيةَابقاَن
ألفَالنيابػػػةَالعامػػػةَصػػػارتَارفػػػاَنَ،تثبيػػػ َالػػػزكاجَيفَاغبالػػػةَاؼبأنيػػػةَبسػػػعيَمػػػنَالنيابػػػةَالعامػػػة"

للمادةََ،يفَصبيعَقحاياَاألسرةَأصلياَن 19َ/16ََمكررَمنَاألمر7ََابقاَن
ي
تعلػقَبتعػأيلَقػانوفَاؼب

َ.األكؿَاؼبتعلقَبشركطَدعولَالنسبَهذاَبالنسبةَللفرعَ،األسرة
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َكانػػػ َالػػأعولََكمػػاَأنػػػه حيناػػػذَيتسػػىٌنَلرافعهػػػاَأفَيتقػػػأـَأمػػػاـَلشػػػركاهاََمسػػػتوفيةَنإذا
َ.اػبامس(َلفرعا)َامننتعرضَلهَهذاَماَس(1)احملكمةَاؼبختصةَبتقأميَالباته

 الفرع الخامس

 (2)سبدعوى الن   ع  ـرف

ضَإُفَإجػراناتَالتقااػيَأمػاـَالقحػانَالػأاخليَتعػرَىالَمَييتسَخبلؿَهذاَالفرعمنََََََ

ناتَتثبيػػ َنسػػبَوجرااػبػػاصَبػػَكَ،كػػمَهنػػائيإُفَالفصػػلَفيهػػاَحبَيَ،(3)مػػنَرفػػعَالػػأعولَبأايػػةَن
بنػانَالنػاذبنيَعػنَالػزكاجَإجراناتَتثبيػ َنسػبَاألََناقشةبعأهاَمَي ََ،()أكالَناألبنانَاؼبنسينيَ

َ(.اَنانيػث)َفقطَالرظبيةَيَهَيصَي،َتنقَيهَيكشركاَيَهَياستوىفَأركانَيَشرعيَهَ،َكالذمَهوَزكاجَهالعريف

 ) المغفولين من التسجيل في الحالة المدنية(ينإجراءات تثبيت نسب األبناء المنسيأواًل:

أمػػػاـََل ذسػػػجلواَيفَاؼبػػػأةَالقانونيػػػةَاؼبقػػػررةَلػػػالػػػأينََفَيَيَاألبنػػػانَاؼبنسػػػينيحالػػػةََتعػػػأَىََََََََ
تسػػويةَتػػتمَفآبػػائهمَبطريقػػةَرظبيػػة،ََإُفَفَيػػتمَتثبيػػ َنسػػبهمَبالتػػاِفَ،ََكاػػابطَاغبالػػةَاؼبأنيػػة

                                                 

 .  بتصرف.;;.،َصمػػػرجعَسابق،َبن عومر محمد الصالح َل ،ذَأشارَإُف(1ََ)

َترفعَدعولَاالع اؼَبالنسب،َبالبنوةَأكَاألجرةَأكَاألمومةَبشخيفَؾبهوؿَالنسبَأكَإنكارَاألبوةَأماـَؿبكمةَموانَاؼبأعىَعليه.(2َ)
يفَالأعاكلَاؼبتعلقةَباؼبنازعاتَاؼبذكورةَأعبلدَاحملكمةَالكائنَمقرهاَموانَاؼبأعىَعليهَكينحرَفيهاَحبحورَفبثلََتنظر:صاص بدعوى النسباالخت

َالعامةَكيفَجلسةَسرية؛َراجع،َ َاعبزائر،َجطاىري حسينالنيابة َ َللنشرَكالتوزيع، َدارَاػبلأكنية َ َاؼبوجزة، َكاإلدارية َاإلجراناتَاؼبأنية َ ،5َ6156ََ،
 .:66ص.

افعاتَاؼبأنيةَأكَأماَعنأَاؼبشرعَاؼبصرمَفونهَابقانَلئلجراناتَالقانونيةَالبلزمةَلرفعَدعاكلَالنسب،َبنفسَالطريقَاؼبعتادَاؼبنصوصَعليهَيفَقانوفَاؼبَر
 (.6111َلسنة15َمنَالقانوفَرقمَ:5َالتجاريةَ)اؼبادة

هي:"َكثيقةَالزكاج،َأمَمستنأَيثب َتاريخَكالدةَالطفلَيفَاؼبواعيأَعنأَاؼبشرعَاؼبصرمَاتَالنسبَ(َأهمَاؼبستنأاتَكاألكراؽَاؼبطلوبةَلرفعَدعاكلَإثب3)
لثبوتَنسبهَألبيه،َوبقَللمأعيةَأكَاؼبأعيَإثباتَالنسبَأفَيثب َدعوادَي كقانوناَن َطبكافةَارؽَاإلثباتَاؼبقررةَقانونان،َصحيفةَالأعولَكيشَ َاؼبقرةَشرعاَن

َأفَتكوفَكافيةَكشا َالسببَالقانوثَللأعول،َكقائعَسببَالأعولَمبيَىَعرحةَؼبواَوفيها البياناتَاألساسيةَاؼبطلوبةَلصحةَصحيفةَالأعولََنانَفيها
 .669،َمرجعَسابق،َص.أميرة حسن الرافعي،َأشارَإُفَذل ،َالأعول"
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يفََأَككيػػػلَاعبمهوريػػػةإُفَالسػػػيَىَبرفػػػعَدعػػػولَمػػػنَالطالػػػبَ)مػػػنَلػػػهَمصػػػلحة(،دَالواػػػعيةَذهػػػ
َ:دَيمعَاؼبل َاآليتَذكرَيَ،احملكمة

 ،َؿبكمةَمكافَميبلدَاإلبن.مهوريةأَككيلَاعبَيإُفَالسيَىَيالبَخطَى -5

َشهادةَميبلدَأبَكأـَعأميَالنسب. -6

َنسخةَمنَعقأَالزكاج. -7

 شهادةَعائلية. -8

 شهادةَعأـَتسجيلَاؼبيبلد. -9

 شهادةَالواعَمنَاؼبستشفىَ)حالةَالواعَباؼبستشفى(. -:

 شهادةَابيةَبالصورةَالشمسية. -;

 .ككيلَاعبمهوريةعاراةَعلىَنسختنيَللسيأَ ->

 .يبحىَبشاهأين(َ)َةػػػػػػػػؿبحرَربقيقَمنَالبلأي -=

 .(1)دج711.11مبلغَمصاري َالأعول،َ -51

كبعػػأَدراسػػةَاؼبلػػ َمػػنَاػػرؼَككيػػلََاَاؼبلػػ َأمػػاـَاحملكمػػةَاؼبختصػػة،ذكبعػػأَكاػػعَهػػ َََََََ
إلزبػػػػادَإجػػػػراناتََباحملكمػػػػةَاعبمهوريػػػة،َوبيػػػػلَاؼبلػػػػ َمباشػػػػرةَإُفَرئػػػػيسَقسػػػػمَاغبالػػػػةَاؼبأنيػػػػة

                                                 

:ػػػػػػػػػػػيَ،ََكذل ن. خربوش يػػأة:درار،َالساةَؿبكمةَػػػػػػػػػعَرئيسػػػػشفهيةَمَمقابلةَمناقشةَهذدَالشركط،َيفَإاارسب ََ(1) َنَالساعةػػػػػ،َم65/55/6157ـو
11h5811َاُفh5:. 
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اَخبصوصَاإلجراناتَذهَإرساؿَاغبكمَإُفَاابطَاغبالةَاؼبأنيةَلتسجيلهَكَالأعولَكاغبكم
تػرلَاإلجػراناتَاؼبتعلقػةََ،َفمػاَهػيَيػا(1)اؼبتعلقةَبتثبيػ َنسػبَاألبنػانَاؼبنسػينيَأمػاـَاحملكمػة

َ.َيماَيليفَهَيناقشَياَماَسنَيذبتثبي َنسبَاألبنانَنتيجةَالزكاجَالعريف ،َه

 من الزواج العرفي إجراءات تثبيت نسـب األبناء ثانياً:

رفػعَدعػولَتثبيػ َالػزكاجَالعػريف،َ َبعػأهاَدعػولَبأكالَنَأماَحالةَالزكاجَالعريف،َفيػتمَىََََََََ
بعريحػػػةَمشػػػ كةَبػػػنيَالػػػزكجََ-نوةيفَحالػػػةَاعػػػ اؼَاألبَبػػػالبَي-مبػػػأبيهبنػػػانَإغبػػػاؽَنسػػػبَاأل

َ:منَالوثائقَالتاليةَاؼبل َىَفَيوَىكَيتكيَ،كالزكجة

َ.)تستخرجَمنَالبلأية(َشهادةَميبلدَأبَكأـَاالبن -5

َشهادةَعأـَتسجيلَالزكاجَ)تستخرجَمنَالبلأية(. -6

 شهادةَعأـَتسجيلَميبلدَاالبنَ)تستخرجَمنَالبلأية(. -7

أكَشػهادةَابيػةَ،َشهادةَالواعَمنَاؼبستشفىَ)حالةَالواػعَباؼبستشػفى( -8
 بالصورةَالشمسيةَؼبعرفةَالشخيف.

 عريحةَمش كةَمنَنسختني. -9

                                                 

(
1

اايَالأكلةَاؼبرادَالصيغةَالتنفيذيةَمنًَقبىلَقَفهيَمتوقفةَعلىَمن َاغبكمَ،نسبفيماَىبيفَاآلثارَاؼب تبةَعلىَاألحكاـَاألجنبيةَاؼبتعلقةَبالَاريَأنه (
َ:=>=5مَجانَبهَاؼبشرعَالفرنسيَعلىَقانوفَذأيلَالفقأَجانَيفَالتعَ،إليهاَالتنفيذ

"La révision du droit de divorce de 1989 a introduit dans le code civil un certain nombre de nouveautés dont 

notamment la possibilité pour des parents divorcés (art. 133 al. 3 CC) ou non mariés (art. 298a al.1 CC) de 

conserver ou d’obtenir une autorité parentale conjointe sur leurs enfants communs" , cf ; SANDOZ  S.," Le juge 

dans le droit de la famille" , Paris, 2007 , p 01. 
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 دج.711.11مبلغَمصاري َالأعول،َ -:

َيػ َباغبحػورلكإجػراناتَالتَتبػعالَتَيَاَاؼبل َأماـَاحملكمػةَاؼبختصػة،ذكبعأَكاعَهَََََََََ
 َوبوؿَاؼبل َاللتماساتَ،َؿَالعرائضلتبادَيَمباشرةَيتمَربأيأَجلسةَؽَإَـَكَأ،َحيثَي:5ـ

نسػػبَاالبػػنََإثبػػاتَيَمػػنَخبللػػهَيػػتمَىتقريػػرمَ َزبتػػتمَاعبلسػػةَحبكػػمَالنيابػػةَالعامػػةَالكتابيػػة،َ
عبمهوريػػػةَ)فبثػػػلَالنيابػػػةَاَلوكيػػػلَااَاغبكػػػمَعلػػػىَنسػػػختني،َإحػػػأانبَيذهػػػَغَيبلىػػػكبعػػػأهاَيَيَ،يػػػهَوبأل

َ.(1)الأعولَكاألخرلَللطرؼَرافعَيَالعامة(

َيستخرجَيََََََََ َكاالستاناؼ، َاؼبعاراة َمأة َانتهان َعأـََصاحبَيَكبعأ َشهادة اؼبصلحة
َليط َكاغبكم، َالتنفيذية، َبالصيغة َفبهورة َاجمللس، َمن َاغبكمَاالستاناؼ َتنفيذ َبعأها لب

َالعريف َالزكاج َبتثبي  َاألكُفَاؼبتعلق َالأعول َعن ََتثبي َك، َاألبنان عنََآبائهمَإُفنسب
َ.الأعولَالثانية

 المطلب الثاني

 سبـــــــــــــوى الن  ــــــــــلى دعـــــــــعان  ــــــــلع واللعــــــــالخ  ار ــــــآث

وهتاَييثب َفبثبَيَآلثارَالزكاجَتأثريهَبالغهَعلىَدعولَالنسبَهقأَالَىبتل َاثنافَعلىَأنََََََََ
هَكنفيَلعالنسبَباػبَيَترلَالقواعأَالشرعيةَاؼبتحكمةَيفَإثباتَفماَهيَياالنسبَكالعكس،َ

إثباتَالنسبََأَييأربَفونهَمنَالحركرمَأفَيتمَىاَالتساؤؿ،َذ َكقصأَاإلجابةَعلىَهعافباللَى

                                                 

:ن. خربوش مقابلةَشفهيةَمعَرئيسةَؿبكمةَادرار،َالسيػػأة:َ(1)  .:11h5َاُف11h58عة،َمنَالسا65/55/6157،َسب َيـو
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َاػبلع َأيف َكأهم َاػبلع َتعري  َفسيتم َالنسبََسبابه، َنفي َآليات  َ َاألكؿ(، )الفرع
َباللعاف)الفرعَالثاث(.

 الفرع األول

 تعريف الخلع وأسبابو

كعليهَكشرعانَكقانونانََ،التعري َبهَلغةَنمنََالبيأَىَ،سبعلىَالنَىَلعاػبَيَأراسةَأثرلَإنىهَيَ

َبويسنقَي كحصرََأكالن(،)كيفَالتقننيَاعبزائرمَ،الشرعَكَ،غةقهانَاللَىرادَتعري َاػبلعَلألَفَيـو
َ.أهمَاألسبابَاؼبؤديةَإليهَ)ثانيان(

ََ: لعالخ   أواًل: تعريف  

َالبَيَهَيإنَىََََََ َبَأَىلتعري َاػبلع َنبأأ َاللغوينيَأف َعنأ 15َ)تعريفه  َ ،)َ ينيَاالصطبلحعنأ
َ،َكسيتمَذل َتباعانَكماَيلي:(17عنأَاؼبشرعَاعبزائرم)انتهانَبتعري َاػبيلعَ(،16َ)

َ:َةغل  للع في االخ   تعريف  -1

العػػةن،َالرىجيػػلَزكجتيػػهيَأكَاؼبػػرأةَزكجيهػػاَخلػػعَأحػػأنباَاآلخػػراػبيلػػعََََََ مػػنَخلػػعَـبي
قصػػأَييََكَ(1)

الػػزكجَزكجتػػهَإذاَأزاؿََكخلػعَثوبػػهَإذاَأزالػػهَخلػػعَفػبلفَهَقػاؿَي،َيَيلعَعنػػأَعلمػانَاللغػػةَاإلزالػػةبػاػبَي
لػىَتسػميةَاإلزالػةَاػبػانَكعةَاإلزالػةَلغػريَالػزكاجَبفػت َرؼَعلػىَتسػميَىكقأَجرلَالعيػَ،زكجيتها

َلَ،(2) َإزالػةَالزكجيػةَبػذل يىػ،َكقػأَظبَيللػزكاجَبحػمها َكػلَمػنَالػزكجنيَلبػاسه آلخػرَقػاؿَألف
َؽبعيػنَع ":تعاُف َلعكيٍمَكىأىنتيٍمَلًبىػاسه َلًبىاسه سػتعملَيفَكيَيَ،فػاػبلعَبفػت َاػبػانَمصػأردَقياسػيََ،َ"هينع

                                                 

 .9;5مرجعَسابق،َص.ََ،فؤاد افرام البستاني(1َ)

(
2

 .;59،ََص.69طبريكتَلبناف،ََ،يبَر،َمنجأَالطبلب،َدارَاؼبشرؽَالعفؤاد افرام البستاني (
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لَقػػاؿَخلػػعَالرجيػػألمػػورَاؼبعنويػػةَيَي،َكيفَاثوبػػهَأمَأزالػػهَعػػنَبأنػػهَقػػاؿَخلػػعفيَةاألمػػورَاغبسػػيَى
َ.إذاَافتأتَمنهَكخلع َاؼبرأةَزكجهاَـبالعةَنَ،أمَأزاؿَزكجيتهاَ،َنامرأتهَخلعا

ةَ،َكؽبػػذاَعرفود"إزالػػعلػػىَمػػاؿَبلفػػظَخػػاصَاػػبلؽَهَ،قهػػانالفَيَاصػػطبلحلػػعَيفَأمػػاَاػبَيَََ
َ.كاؼبباراةأكَماَيفَمعنادَََ،مل َالنكاحَببأؿ،َبلفظَاػبلع"

ستعملَاػبلعَكمنَاريَبأؿَيَيَ،عملَيفَحلَعقأةَالنكاحَببأؿستؽَيَيكماَأفَالطبلَ
َيفَحلَهذدَالعقأةَببأؿَكبغريَبأؿ.َأيحاَن

َعػاًفَمنهػاَفقهػػانَالشػريعةَاػبلػػعَاختلفػػ َالزكايػاَالػػيتَ:االصـطالحتعريـف الخلـع فــي -2     
لػعَأكَبلفػظَاػبَ-جػةالزَكَ-علػىَقبوؽبػاََل َالنكػاحَاؼبتوقػ مَيَإزالةَي":بأنهَ(1)فقأَعرفهَاغبنفية

َاػريَأفَأكَبلفظػه"َبعػوضَ"اػبلؽَه:فقأَعرفهَالأرديرَبأنػهَ،(2)نأَاؼبالكيةأماَع،َ"يفَماَمعناد
بعػػػوضََهػػػوَفػػػرؽَهاػبلػػػعََ"بقولػػػه:َنَشػػػهابَالػػػأينَالرملػػػيابػػػَتعريػػػ كحسػػػبََ،(3)الشػػػافعية

فػػوفَفقهػػػانَاغبنابلػػػةَ،ظَاػػػبلؽَأكَخلػػػعَراجػػعَعبهػػػةَالػػػزكجَ"مقصػػودَبلفػػػ ركفَػػػػػػػػػػػػػػػيَ(4)كأخػػػرياَن
َ.(5)لفاظَـبصوصة"الزكجَلزكجتهَبعوضَبأَ"َفراؽَي:أنهب

                                                 

 َ.>>،َالفرؽَبنيَالزكجنيَكماَيتعلقَهباَمنَعأةَكنسب،َدارَالفكرَالعريب،َبأكفَسنةَابع،َص.علي حسب اهلل(1َ)

َكتابَإرخانمالك ابن أنسَراجع،(2َ) ،8َ==15َ5،َط16جالسنور،َبابَماَجانَيفَاػبلع،َََ،َاؼبأكنةَالكربل،َدارَالكتبَالعلميةَبريكتَلبناف،
 .685ص.

َكتابَاػبلعَكالنشوز،َمحمد ابن إدريس الشافعيأنظر،َ(3َ)  .5;8ص.15َ،6115ََ،َط:1ج،َاألـ،َدارَالوفانَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،

َكتابَاػبلعايف،َهجرَللطباعةَكالنشرَكالتوزيعَكاإلعبلف،َبابَاػبلػ،َالكفق الدين ابن قدامى المقدسيمو راجع،َ(4َ) ،18َجَعَككيفيةَالطبلؽَفيه،
 .819،َص.>==15َ،5ط

(
5

؛6ََ>ص.6118َ،َسنةَلرابعَ،َقانوفَاألسرةَاعبزائرمَبنيَالنظريةَكالتطبيق،َمقاؿَدبجلةَاؼبوسوعةَالقحائيةَاعبزائرية،َالعأدَانصر الدين ماروكأنظر،َ( 
   .56ََك55ص.َ=611تلمساف،ََأ،َاػبلعَكالطبلؽَبال اايَيفَالتشريعَاعبزائرم،َمذكرةَماجستري،َجامعةَأيبَبكرَبلقاَيعلي ىاشم يوسفات
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مػػػنَهػػػذدَالتعػػػاَرَ،كعليػػػهََََََََ َكػػػلَهَاؼببلحػػػظَ، يفاسػػػتنباااَن منهػػػاَجعػػػلَللخلػػػعَتعريفػػػاَنَأف
ػػػَبػػػه،َخاصػػاَن َكي ػػػَ،يفَقالػػػبَكاحػػأَبَى َتصيػػػيلَهػػذدَالتعػػػاَراػػػريَأف ََوَالقاسػػػمَيهي

ي
َشػػػ ؾَبينهػػػااؼب

زكجنيَكَالعػػػوضَ،َفػػػذكركاَالػػػذكرهػػػالػػػيتَيتفػػػقَأالػػػبَالفقهػػػانَعلػػػىَذكػػػرتَاألركػػػافَاَحيػػػثَي
َاليتَهيَصيغةَاػبلع.كاأللفاظَاؼبخصوصةَ

اإلسػػػبلميةَللخلػػػع،َفهػػػلَكافقهػػػمََةقهػػػانَالشػػػريعفَيَ ضَلتعػػػارَيػػػالتعػػػرى َيَكبعػػػأَأفَمتََ ََ ََ
َاؼبشرعَاعبزائرمَيفَالتعري َأـَماذا َهذاَماَسنتطرؽَلهَامنَالعنصرَاؼبواِف.

 : الخلع عند المشرع الجزائري تعريف   -3

مػػػػن98ََاؼبػػػػادةََمناػػػػَيفَالػػػػنيفَاألصػػػػليَلػػػػعاػبَيَ،اؼبشػػػػرعَاعبزائػػػػرمؼَعػػػػرَىلقػػػػأَ                
8/55>مَػالقػػػانوفَرقػػػ

َكجهػػػاَعلػػػىَمػػػاؿَيػػػتمَىأفَزبػػػالعَنفسػػػهاَمػػػنََزبقوؽبػػػا:َ"هبػػػوزَللزكجػػػةََ(1)
تجػاكزَقيمػةَصػأاؽَاؼبثػلَكقػ َفوفََفَيتفقاَعلىَشػينَوبكػمَالقااػيَدبػاَالَياالتفاؽَعليهَ

َ."كماغبَي

ػػَمػػنَ َخػػبلؿَهػػذدَاؼبػػادةَركى
ي
علػػىَمػػاؿَََاَنالطػػرفنيَمنصػػبَىَشػػرعَعلػػىَأفَيكػػوفَاتفػػاؽَيزَاؼب

ُفَالقااػػيَإَاألمػػرَيَبػػنيَالػػزكجنيَعلػػىَشػػينَيرجػػعَيَتفػػاؽاالَحالػػةَعػػأـَكيفَ،كبػػأؿَللزكجػػة

َ.لٍثَػعلىَأفَالَيتجاكزَقيمةَصأاؽَاؼبًََ،أدَالبأؿَنقأاَنالذمَوبَي

19/16رةَبػػػػػػػاألمرَكرَالتعػػػػػػػأيلَاعبأيػػػػػػػأَلقػػػػػػػانوفَاألسػػػػػػػبصػػػػػػػأَيَهَياػػػػػػػريَأنىػػػػػػػَ
اؼبػػػػػػػؤرخَيفَ(2)

وزَللزكجػػػةَدكفَ"هبيػػػ:هَيعلػػػىَأنىػػػ98َهػػػذاَاألمػػػرَمػػػنَخػػػبلؿَاؼبػػػادةََنػػػيفَىَحيػػػثَي16/6119َ/;6
                                                 

(
1

 . تممكاؼبتحمنَقانوفَاألسرةَاؼبعأؿَكاؼب8َ>=5يونيوَسنةََ=اؼبوافقَؿ5818ََرمحافَعاـََ=اؼبؤرخَيف8/55ََ>القانوفَرقمَ( 

(
2

َعاـََ>5اؼبؤرخَيف19/16ََاألمرَالرئاسيَ( َكاؼبتحمنَقانوفَاألسرة55َ-8>الذمَيعأؿَكيتممَالقانوف6119ََفربايرَسنةََ;6اؼبوافقَؿََ:586ؿبـر
 .6119سنةَ،َل59َاعبزائرم،جَرَجَج،َعأد
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ػػمَي إذاََفَيتفػػقَالزكجػػافَعلػػىَاؼبقابػػلَاؼبػػاِفَللخلػػعَالعَنفسػػهاَدبقابػػلَمػػاِفَوافقػػةَالػػزكجَأفَزبي
َ".َكق َصأكرَاغبكمَلٍثَػصأاؽَاؼبًَقيمةََمَالقاايَدباَالَيتجاكزَيوبكَي

يََفَىكعمومان،َفوَ
للزكجػةََتهأجاَزَقأَكافقَالشريعةَاإلسبلمية،َمنَخبلؿشرعَاعبزائرمَاؼب
َكَيأفَتلجأَإُفَالبَاػبلعَ عكسَالتطليػقَالػذمَردَرعَللكَيلعَشَيألفَاػبَيَ،رههاَللزكجيفَحالة

َعَلرفعَالحرر.رىَشَي

َاػبيلػػع،َهػػلَهنػػاؾَأسػػبابَتػػأفعَيكعَيَ فبعػػأَأفَمتىَتعريػػ ي اَمػػاَالزكجػػةَإليػػه ،َهػػذَمومػػاَن

َنصرَاؼبواِف.َسنتطرؽَلهَامنَالعَي

 لعــالخ   ثانياً :أسباب  

َكػافَاػبَيَ ةَرؽَالشػرعيةَالػػيتَسبػن ََللزكجػػةَحػػقَإهنػانَالرابطػػةَالزكجيػػلػػعَمػنَبػػنيَالطيػػإذا
تعسع َالزكجََفَيبأفَ ،َكذل التطليقَكالطبلؽَأنتف َأسبابَيَكَ،كفقَاآللياتَاؼبذكورةَآنفاَن

كعأكا َ.(1)ناَنيفَإبقاندَللزكجةَظلماَن

يبَيإَكَ َأسبابَاػبلعَفيماَيلي:َاختصارَيَكنستنباااَن

َكره َالزكجػةَي .5 ضَعشػرهتاَعشػرتهَدكفَأفَيػرفَيَضَيكتػرفَيَ،رددكفَأفَيبادؽبػاَالكيػَ،زكجهػاَإذا

كمػاََ،لػزكاجستحطرَلعصيافَرهبػاَكـبالفػةَأحكػاـَعقػأَاَ، َمعهَيإفَبقيَىَناشزَهَمنهَيَفتكوفَي
 .يرتبهَمنَحقوؽَككاجبات

                                                 

َكره َالزكجةَزكجهاَدكفَََ،،َكدبقابلَماِفبطلبَمنَالزكجةَ،َفهوَفرقةَهلعإُفَاػبَيَتأفعَيَناؾَأسبابَهليس َهَيأنهََهببَالتنويهَإُفَ(َيفَاغبقيقة1ََ) إذا
 التطليق.َأنتف َأسبابَيَسبب،ََفَيردَأفَيطلقهاَهوَك
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اؼبؤرخَيف19/16ََاؼبعألةَباألمر97ََالتطليقَاؼبنصوصَعليهاَيفَاؼبادةََبَيإذاَانتف َأسبا .6
َكانػ ََ(1)أسباب51كاليتَهي16/6119ََ/;6 علىَسبيلَاغبصرَالَعلىَسػبيلَاؼبثػاؿ،َكإذا

ابَفوهنػاَتطلػبَالتطليػقَدكفَاػبلػعَمنَزكجهاَرب َتأثريَكاحػأَمػنَهػذدَاألسػبَالزكجةَفارٌةَن
َركايػػةَ،َكيبكػػنَهنػػاللػػزكجَهَيلػػعَدبقابػػلَمػػاِفَتقأميػػفَاػبَيَأيفَحػػنيَ،لألفَالتطليػػقَبػػأكفَمقابػػ

كمَعػنَابػنَعبػاسَرَيهػوَمػاَلػعَيفَاإلسػبلـ،َأكؿَخَيأفََحيػثَيَ(2)لػعسػ َللخَيةَالػيتَأسَىالقصَى
ثَالَأعتػبَعليػهَيفَخلػقَيػاَرسػوؿَاهللَإ"فقال َ:َ(3)أفَامرأةَثاب َبنَقيسَأت َالنيبَ

َقالػ :َنعػػمَ"،َ:"َأتػىريديػػنَعليػػهَحأيقتػػه َؿكلكػيَأكػردَالكفػرَيفَاإلسػبلـَفقػاَ،كالَديػن
 ".إقبلَاغبأيقةَكالقهاَتطليقه"َقاؿَ

انتفػػػ َكػػػلَمػػػربراتَأفَاؼبػػػرأةَعمػػػأتَإُفَاػبلػػػعَعنػػػأماََمػػػنَخػػػبلؿَهػػػذاَاؼبثػػػاؿَيتحػػػ َي .7
َ،َكَفَتفعػلَمػاَيػأعودَلطبلقهػاَفاغبػلَىمػاَتعتمػأَعليػهَلفراقػهَمنهَيَترَفلمٍََ،الطبلؽَكالتطليق

َ.لَهذدَاغباالتَهوَاػبلعألجأرَؼبثكاَالوحيأَي

                                                 

(
1

َ"هبوزَللزكجةَأفَتطلبَالتطليقَلؤلسبابَاآلتية:16َ-19معألةَباألمر97ََتنيفَاؼبادةَ  (
َمنَهذاَالقانوف.1ََ>كَ=;كََ>;وادَالزكاجَ،َمعَمراعاةَاؼبعأـَاإلنفاؽَبعأَصأكرَاغبكمَبوجوبهَماََفَتكنَعاؼبهَبوعساردَكق ََ-5
َالعيوبَاليتَربوؿَدكفَربقيقَاؽبأؼَمنَالزكج.َ-6
َاؽبجرَيفَاؼبحجعَفوؽَأربعةَأشهر.َ-7
َاغبكمَعلىَالزكجَعنَجريبةَفيهاَمساسَبشرؼَاألسرةَكتستحيلَمعهاَمواصلةَالعشرةَكاغبياةَالزكجية.َ-8
َفَعذرَكالَنفقةَ.الغيبةَبعأَمركرَسنةَبأَكَ-9
َأعبلد.َ>ـبالفةَاألحكاـَالواردةَيفَاؼبادةََ-:
َارتكابَفاحشةَمبينةَ.َ-;
َالشقاؽَاؼبستمرَبنيَالزكجني.َ->
َـبالفةَالشركطَاؼبتفقَعليهاَيفَعقأَالزكاج.َ-=

 اررَمعتربَشرعان".َكلَىََ-51

(
2

  .717،718ص.َ:>=5 ،ََاؼبؤسسةَالوانيةَللكتاب،َاعبزائػػػػػػػػػػػػػر15ََجَ،َشرحَقانوفَاألسرةَاعبزائرمَيفَالزكاجَكالطبلؽ،ف ضيـل سـعدأنظر،َ(  

(3َ )َ َاغبأيثَابن  عباسركاد َرقم َكتابَالطبلؽ، َمن َبابَاػبلع َالبخارم، َالبارمَعلىَصحي  َكتابَفت  َصحي َالبخارمَ، َ ،91<1ََ َ َ=ج،
 .:71ص.
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َأحػأَيَ َييتعسَىَ،َكقأاتفاؽَالطرفنيَفقأَنزيأَالطنيَبلةَنإذاَأبقيناَيفَنزاعَاػبلعَالذمَيتمَب .8
 كليسَحبلن.َةَموافقةَالزكجنيَعلىَاػبلعَكباالَنريَىوفَحَي،َكهبذاَتكَيالطرفنيَكالَيوافق

باؼبشػػرعَاعبزائػػرمَإلرسػػانَأصػػوؿَاؼبسػػاكاةَبػػنيَالػػزكجنيََََ  L'égalité entre les)كدفعػػاَن

conjoints،)ََفقأَأباحَخلعَالزكجػةَدكفَموافقػةَزكجهػاَشػريطةَأفََ،19/16منَخبلؿَاألمر
َ.الذمَيتكي َمعَنوعَالفيرقةَهاتهَيرلَالقاايَاؼبربر

تػربَراػاَالػزكجنيَالَيتوقػ َعلػىَحكػمَحػاكمَكهػذاَعٍَلػعَكطريػقَللفرقػةَيػَياػريَأفَاػبَيَََ
ََ.القوؿَالغالبَيفَالفقهَاإلسبلميَهو

 األوالد في النسب لع وحق  الخ   ثالثاً:

َكثػػػػريةَهحَيَفيػػػهَأفَىَفبػػػاَالَشػػػػ َىََََََََ كَالراػػػػاعَكَ(1)سػػػػبالنَىَوتَيثبيػػػَمػػػنَأنبهػػػػاَقػػػػوؽَاألكالد
تَأفَإثبػػػاَحيػػػثَيَ،سػػػبلػػػعَعلػػػىَالنَىأثػػػرَاػبَياألمػػػرَالػػػذمَدفعنػػػاَإُفَحبػػػثََ،اغبحػػػانةَكَالنفقػػػة

َكػػػلَشػػػين،َكقػػػأَحػػػرصَاإلَللولػػػأَأكالَنَسػػػبَهػػػوَحػػػقَهالنَى علػػػىَتقريػػػرَهػػػذاَاغبػػػقَََـيسػػػبلكقبػػػل
َكػػافَلػػذَ،كإثباتػػه ََأعظػػمَيَل كقػػأ

ي
كػػذل َََ،َكهػػذاَاغبػػقَثابػػ َهكهجتمػػعَكسباسيػػاألثػػرَيفَضبايػػةَاؼب

لشػػػػرفهاَكضبايػػػػةَنفالػػػػذمَيعنيهػػػػاَأفَتَيَ،للمػػػػرأة عراػػػػهاَلَثبػػػػ َنسػػػػبَافلهػػػػاَمػػػػنَأبيػػػػهَتأكيػػػػأاَن
َ.(2)ككرامتها

منطلقهػاََكاقعيػةَهَنسػبَلػهَداللػةَهالػربطَبػنيَاػبلػعَكالَكجػهَيَاَالعنػوافَفػوفَىذبلصةَؽبككخَيََََََََ

قيمَاَزبشىَأفَالَتَيكوهنَيََ،ل ذرَلربَىبأكفَأدىنَمَيَ،البَف َالرابطةَالزكجيةَأفَاؼبرأةَؽباَحقَى
                                                 

 .711ك==6،ص.7==5َ،5جلنصرة،َالقاهرةَمصر،َأحكاـَاألسرةَيفَاإلسبلـ،َمكتبةَاَأحمد الجندي زىو،َ،َ(َراجع1)

(
2
،َ:611مصر،َالطبعةَاألكُف،َََ،رَالعأالة،َدايتَيتطلبهاَالقانوفَإلثباتَالنسب(،َدعولَالنسبَ)َالشركطَالاحمد المهدي و اشرف شافعيََ(
 .ََ;57.ص
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َهػػوَحػػقَهفالنسػػبََكأخػػرياَنََحػػأكدَاهلل،َفهػػأاَحػػقهَكاسػػعهَهبػػبَأالَيػػأكسَعلػػىَحػػقَالنسػػب
كتكػػوفَتػػربيتهمََ،مالػػهفيحملػػوفَأظبػػهَكيرثػػوفََإُفَأبػػيهمَواأفَينتسػػبَميسػػعأهَندَالػػذيكاللػػؤل

َ.الصاغبةَكدعائهمَلهَبعأَكفاتهَزيادةَلهَيفَحسناته

 سبلك على الن  ذ لع وأثر  دعوى الخ   إجراءات   :رابعاً 

َلػػػع،َبعػػػأَرفػػػعَدعػػػولَاػبَيَََ
ي
لؤلكاػػػاعَاؼب عامػػػةَيفَرفػػػعَالػػػأعولَأمػػػاـَرةَبصػػػفةَقػػػرَىابقػػػاَن

 كَإ.َإَـََؽ881َ،َ=87ك58،59َوادكماَجانَبيانهَيفَاؼب،احملاكم

ََحيػػثَيَََ َ(1)ل يثبػػ َمسػػاعيَكنتػػائجَؿبػػاكالتَالصىػػؿبحػػرَََعلػػىَالقااػػيَربريػػرَييتعػػنيى

َكاتػبَالحػبطَكالطػرفنييوقعَي مػنَخػبلؿَنػيفَاؼبػادةََ"،هَمع هبػربََؽَأَجَ=8كعليػهَإسػتنتاجاَن
َكػػذل َدبحػػاكالتَالصىػػ َكػػافَلػػعرقػػةَاػبَيل َالػػيتَهبريهػػاَحػػاؿَفَيالقااػػي ،َكيفَهػػذاَاإلاػػارَفقػػأ

ؽَإَـَكَإَ"يتأكػػأَالقااػػي875/5ََحيػػثَنصػػ َاؼبػػادةََ،َيفَاؼبسػػألةَاؼبشػػرعَاعبزائػػرمَصػػروباَن
َالػػزكجنيَعلػىَانفػػرادَ، َؾبتمعػػنيَيفَالتػاريخَاحملػػأدَللححػورَمػػنَقبػوؿَالعريحػػةَكيسػتمعَإُف

َكافَذل َفبكنان... َ.(2)"....كيتأكأَمنَراائهماَكوباكؿَالصل َبينهماَإذا

فوفَىكعَيَََََ ََموماَن
ي
أثرَاػبلعَبالنسبةَللنسبَهوَنفسَأثػرََفَىعلىَأَشرعَاعبزائرمَنيفَىاؼب

لنيفَاؼبادةَ منَقاَأ،َباعتباردَفرقةَزكجيةَفوفَأت َالزكجةَبالولأَبني98ََالطبلؽَعلية،َابقاَن
َ.ثب سبَالَيَيالنَىَفوفَىَ،،َكإفَكافَالعكسَيثاب َهَفالنسبَيأقصىَكأدىنَمأةَاغبملَ

                                                 

 .:56ك569َ،َص.6118،َاعبزائر،َةَكالنشرَكالتوزيع،َدركسَكتطبيقاتَيفَالكفانةَاؼبهنيةَللمحاماة،َدارَاألملَللطباعروال عبد الحميدَ(1)

(
2

َالعريب،َمحمد محمود إبراىيم،َأنظر، ( َالفكر َدار َللتكيي َالقانوثَللأعولَيفَقانوفَاؼبرافعات، َالعامة َ=8َ-َ>8،ص6>=5النظرية عنََأخذاَنَ
 .586اؼبرجعَالسابق،َص.ََ،َبوبشير محتد أمقران
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َ=6=5َةلسػػػن69َانوفَللقػػػَابقػػػاَنَسػػػارَعليػػػهَاؼبشػػػرعَاؼبصػػػرمَالػػػذمكػػػمَاغبَيَكهػػوَنفػػػسَيَََ
َبائنػاَنَحيثَأعتربَحكمَاؼبرأةَاؼبختلعةَنفسَحكمَاؼبػرأةَاؼبطلقػةَابلقػاَن،6111َلسنة5َكالقانوف

أفَأقصرَمأةَللحملَأخذَهباَالقانوفَاؼبصرمَهيَستةَأشهرَكأفَأقصىَمأةَاغبملََحيثَي
،َكت تبَعل7:9ََهيَسنةَمشسية َ:(1)دَاؼبسألةَالفركضَالتاليةذهَىيـو

فوفََأشهر،َمنَكق َإقرارهاَ:لوَرضبهاَكأت َبالولأَخبلؿَتَخبَيأقرَىَإذارأةَأفَاؼبَ-15

َق.سبَيثب َللمطلَىالنَى

أشػػهرَمػػنَكقػػ َإقرارهػػاَفػػبلََ:َرضبهػػاَكأتػػ َبالولػػأَبعػػأَتَخبلػػوَىأقػػرَىَإذاأفَاؼبػػرأةَ-16

َسب.ثب َالنَىيَي

(منَكقػػوعَالف7:9)قػػرَاؼبػػرأةَبانقحػػانَعػػأهتاَكأتػػ َبالولػػأَقبػػلَسػػنةَفَتَيَإذا-17 رقػػةَيػػـو
َفيثب َالنسبَاحتيااان.

َ.(2)هثب َنسبَيفبلَيَيَ،اؼبرأةَكأت َبالولأَبعأَمحيَعاـَكأكثرَراََفَتقإذ-18

َللَىهلَهَيفَ،علىَالنسبَاػبلعَىَأثرالكبلـَعلَإسباـكبعأَََََ َياَسبعافَعلىَالنَىناؾَأثره

َََ. رلتَي

 
                                                 

سنةَمشسيةَمنَكق َالطبلؽ،َأخأا15ََألمَمعتأةَمنَابلؽَجانتَبولأَألكثرَمنَ منعَظباعَدعولَالنسبأماَالقحانَاؼبصرم،َفقأَأشارَإُفََ(1)
َأكردتهَي ََبأفَالطبيبَالشرعيَكعلىَما

ي
َللقانوفَيعتربَياؼب َاإليحاحية َاغبملَذكرة َأَي7:9َأقصىَمأة َالنادرة، َحكَتشملَصبيعَاألحواؿ َيـو أحمد نظر،

 .>57ك;57ص.َابق،َاؼبرجعَالسََ،المهدي وأشرف الشافعي

َاإلاارَنص َاؼبادة2َ) َاؼبغربيةَبقوؽبا:"9َ>(َيفَهذا الولأَللفراشَإفَمحىَعلىَعقأَالزكاجَأقلَمأةَاغبملَكأمكنََمنَمأكنةَاألحواؿَالشخصية
َكماَنص َاؼبادةَ ىَأنهَ:"َيثب َالنسبَعنأَمنَمأكنةَاألحواؿَالشخصيةَالتونسيةَعلَ=:االتصاؿَكَإالَفالولأَاؼبستنأَؽبذاَالعقأَاريَالحقَبهَ"،

 إنكارَلولأَزكجةَثب َعأـَالتبلقيَبينهاَكبنيَزكجهاَكالَلولأَزكجةَأت َبهَبعأَايبةَالزكجَعنهاَأكَمنَكفاتهَأكَمنَالطبلؽ".
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 الفـرع الثاني

 نفـي النسب شرعية لالوسيلة الاللعـان 

وفَالولأَشريطةَأفَيكَيَثابتانَكصحيحان،َسبَيالنَىَوفَيلعَيكَييفَفرقةَاػبَيَمناَبأنهَيسلَىَإذاََََََََ
هلَ،َدَيمفادَيَؤاؿَهاَاؼبقاـَسَيذورَيفَهه،َاريَأنهَيثَيكَأركانَيَهَياكتمل َشركاَيَمنَفراشَصحي ،

كماَهيَاألحكاـَاليتَرتبهاَالشرعَعلىََعافَتؤثرَيفَالنسبَأـَال ،لَىالأفَالفرقةَالناذبةَعنَ
َأمه ،َالولأ ََالذمَالعنَأباد َعلىَهأد َامنَثبلثةَكستكوفَاإلجابة التساؤالتَكاريها
َأكؽبمَللأخوؿَيفَاؼبواوعَبتعري َاللعافَلغةَنبنود لنعرضَبعأدََ،(كشرعان)أكالَنَ،َخصصنا

َكلَهأاَليتسىنَاَنانيػثتحقيقَفرقةَاللعافَامنَ)َالصفةَاليتَحأدهتاَالشريعةَاإلسبلميةَل ،)
َ(.اَنثالثيفَنفيَالنسبَيفَ)ََدَرَػأثَصفةَاللعافَكَفلناَيفَاألخريَتبيا

 ودليل مشروعيتو وشرعاً  ةً ـاللعان لغ تعريف   واًل:أ

َمصأرَيَاللعافَي           َاللغة َيَيَيف َاللَىبلعنالعن، َمن َكهو َالطَى، َكهو َكاإلبعادَيعن منََرد
 َ.(1)كلعناتَهَ،َكاعبمعَلعافَهمنَلعنَاؼبرةَيَ:َاالسمَيعنةَيكاللَى،َاػبري

بألفاظَـبصوصةَمنَقبلَالزكجَعلىَزناَزكجتهَأكََحل َهَهوف أماَيفَالشرع،ََََ ََََ    

َ.(2)حلفهاَعلىَتكذيبهَفيماَقذفهاَبهَكَنفيَكلأهاَمنهَي

                                                 

(
1

َمحمد الفيروزباديمجد الدين .6َ=6،َص.===17َ،5،َلسافَالعرب،َدارَإحيانَال اثَالعريب،َبريكتَلبناف،َطابن متضورراجعَيفَتعري َاللعاف،َ( 
 .9>:،َاؼبرجعَالسابق،َص.فؤاد افرام البستاني.َ;5:5،َص.16َ،6111القاموسَاحمليط،َدارَإحيانَال اثَالعريب،َبريكتَلبناف،َط

(
2
َكنوزَاشبيلياَسفيان بن عمر بورقعةَأشارَإُفَذل ،ََ( ،َ;5َ611للنشرَكالتوزيع،َطَ،َالنسبَكمألَتأثريَاؼبستجأاتَالعلميةَيفَإثباتهَ)َدراسةَفقهيةَربليليةَ(،

َ.7>5ص.



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

5=9 
 

َبذل َيَاللعافَيكظبَيَ  َََ  ََ َالزكجَيأل، َاػبامسةَف َيفَالشهادة ََ،يلعنَنفسه حأَألفَأأك

 .بهَكاف ائهبسببَكذَ،منَرضبةَاهللللطردَكاإلبعادََالزكجنيَعراةَه

يَىبلاغبنَأامىَاؼبقأسيينَابنَقَيالأَىَوفقَيمَيَفهَيفقأَعرَىََََََ
لَزكجتهَجَيالرَىَ:"كهوَقذؼَيبقوله(1)

َكَيمنَاللَىَشتقَه،َكهوَمَيبربلَأكَدَياحملصنةَبزناَيفَقَي كاحأَمنَالزكجنيَيلعنَنفسهََلَىعن،َألف
َكاذبان،َكقاؿَالقااي:ظبَيََإفيفَاػبامسةَ فكافَمنَأفَيكوفَيَبذل َألفَالزكجنيَالَينكاف

فتحصلَعليهَاللعنةَكهيَالطردَكاإلبعادأحأَي َكاذباَن َ."نبا

حمأَاػبطيبَالشرَبيي كيفَتعري َآخرَََََََََ
ي
عل َجَيَمعلومةَهَكلماتَهََفيهَبأنهَيؿََوقَييَؼب

فماََ(2)أكَإُفَنفيَالولأَ،كأغبقَالعارَبهَأكَبأهلهََ،خَفراشهَيللمظهرَإُفَقذؼَمنَلطَىَحجةَه
ََببه .دليلَمشركعيتهَكس

عافَأكؿَماَنةَأفَاللَىلسَياَيفَمؤلفهَفقهَيَ،أَسابقالسيَىَرَيذكَيفيأماَعنَدليلَمشركعيتهََََََََََََ

َالنيبَََفعلياَنَاَنأَكاقعقبسَى أمَيفَشهرَشعبافَالتاسعَهجرمَإذَركلََكافَيفَسنةَكفاة
َالبخارمَعنَابنَعباسَرايَاهللَعنهماَأفَهبلؿَبنَأميةَهوَأكؿَرجلَالَعنَيفَاإلسبلـ

 أو حدٌ  البينة  "َ:فقاؿَالنيبََ،حانبشري َبنَظبَقذؼَامرأتهَعنأَرسوؿَاهللَأمََ(3)
َ(4)"في ظهرك َعلىفقاؿ:، َرألَأحأنا َرسوؿَاهللَإذا  ينطلقَيلتمسَالبينةَامرأتهَرجبلَنَيا

 والذي بعثك بالحق نبياً :"،َفقاؿ(5)"في ظهرك وإال حد   البينة  يقوؿ:"َفجعلَرسوؿَاهللَ

                                                 

(
1

 .561،ََمرجعَسابق،َص.موفق الدين ابن قدامى المقدسيراجع،َ( 

(
2
َ.ََ;:7،ََص.99=5َ–8َ;57،ََبريكتَلبناف،7َ،َمغيَاحملتاجَإُفَمعرفةَمعاثَالفظَاؼبنهاج،ََجمحمد الخطيب الشر بينيأنظر،َ(

(
3
َ.7َ>6َ-6َ>6ـ،َََص.;>=5َ–قَ;581،َ>ط،6َلبناف،ََجََبريكت،َدارَالكتابَالعريب،َََ،َنةػػػػػػػهَالسػػػػػػػػػػفقََ،د سابقيالسََأنظر،(
 .1>9ص.ََ،;8;8رقمَاغبأيثَََ،عذابيأرؤَعنهاَالَبابَكََالصحي َاؼبختصر،َكهوَاعبامعَاؼبسنأَصحي َالبخارمََ،َركادَالبخارمََ(4)

  ،4444َاغبأيثاب،َرقمَذيأرؤَعنهاَالعَكتابَالتفسري،َبابَكََبلفظَمغاير،َتصر،ركادَالبخارمَيفَصحيحهَكهوَاعبامعَاؼبسنأَالصحي َاؼبخََ(5)

 .1>9ص.
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السبلـََكأنزؿَعليهََفنزؿَجربيلَعليهَ(1)"َمن الحد ولينزلن اهلل ما يبرئ ظهري لصادقٌ  إني
 ":قولهَتعاُف                         

                               

                             

                  "(2)َ.ََيفَشرحَهذدََكثريََابنَيَؿَوقَييك

َفرجَه":(3)اآلية ََهذدَاآليةَالكريبةَفيها احأهمَزكجتهَكتعسرََقذؼلؤلزكاجَكزيادةَـبرجَإذا

َكماَأمرَاهللَعزَكجلَنةعليهَإقامةَالبيَى اإلماـَفيأعىَعليهاََإُفرَ،َكهوَأفَوبحَيأفَيبلعنها
هَؼبنَالصادقنيَإنَىَتشهاداقابلَأربعَيفَمَيَ،شهاداتَباهللَأربعَيَاغباكمَيَهَيفَيلَىحدباَرماهاَبهَفي

 .أمَفيماَرماهاَبهَمنَالزنا"

ََ:منهاَكثريةَهََأَكردَيفَذل َأحاديثَيفقَ،َةنَىالسَيمنََأماَََََََََ

عػنَأبػنَكاػريهمَ(4)مةَاألجبلنَمال َكَالبخػارمَكمسػلماغبأيثَالذمَأخرجهَاألئَََََََََ
العَيَأفَى"اخربدَ:،َأفَسهلَبنَسعأَالساعأمَشهاب أمَعجبلثَجانَإُفَعاصمَبنَعيػويبراَن

ـََ هَفتقتلونػػهليػػأيقتػَيَ،امرأتػػهَمػػعَرجػػبلَنأرأيػػ َمػػنَكجػػأَمػػعََ،األنصػػارم،َفقػػاؿَلػػهَيػػاَعاصػػم ،َأ
َعػػنؿَعاصػػمَرسػػوؿَاهللَأفسػػَ،سػػلَِفَيػػاَعاصػػمَعػػنَذلػػ َرسػػوؿَاهللََ ،كيػ َيفعػػل

                                                 

(
1
َكتابَالطبلؽ،َبابَاللعاف،َرقمَاغبأيثَاجةـابن مَ( َ.َ>::ص.َ،َ;:51،َالسنن،َاعبزنَاألكؿ،

(
2
 .َ=1إُفََ:1َمنَالنور،َاآليةسورةََ(

(
3
َكثاإلمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، ََ( سفيان بن عمر ؛َََ::6،َص5>=5ري،َدارَالفكرَللطباعةَكالنشرَ،َبريكت،َاجمللأَالثالث،َتفسريَابن

َ.8َ>5ص.َ،َََاؼبرجعَالسابق،َبورقعة
َكتابَالطبلؽَباب5َ،6115َ،َط=ج،ََفت َالبارمَبشرحَصحي َأيبَعبأَاهللَؿبمأَابنَإظباعيلَالبخارم،َسهل بن سعيد الساعديركادََ(4) ،
 َ.799،َص.9559َاغبأيثَق،َرقمعافَكمنَالَىاللَى
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عَ،َكعاهبػاَحػكَكػربَعلػىَعاصػمَمػاَظبػرسوؿَاهللَصػلىَاهللَعليػةَكسػلمَاؼبسػائلَفكردَ،ذل 
فقاؿ:يػػاَعاصػػمَمػػاذاَقػػاؿَلػػ ََمػػاَرجػػعَعاصػػمَإُفَأهلػػهَجػػاندَعػػويبرَهفلَ،َمػػنَرسػػوؿَاهللَ

َكػػردَرسػػوؿَاهللَقػػاؿَعاصػػمَلعػػويبر:َفَتػػأتيَخبػػريف،َرسػػوؿَاهللَ اؼبسػػألةَالػػيتَسػػألتهََ،َقػػأ
ََرسػػوؿَاهللَجػػانفاقبػػلَعػػويبرَحػػكََ:كاهللَالَانتهػػيَحػػكَاسػػألهَعنهػػا،َفقػػاؿَعػػويبرَعنهػػا

ػػَاؿَ:َيػػاَرسػػوؿَاهللََأرأيػػ َى،َفقػػكسػػطَالنػػاس كجػػأَمػػعَامرأتػػهَرجػػبلَنرجي ـَََبلَن أيقتلػػهَفتقتلونػػه،َأ
قػاؿَسػهلََ"بَفاتَهبافاذهَناَنَصاحبت َقرآَفي َكيف:"قأَانزؿَاهللكي َيفعلَ َفقاؿَ

َكػذبَقػاؿَعػويبرَهَفلمػاَفراػاَمػنَتبلعنهمػاََ،،َكأناَمػعَالنػاسَعبػأَرسػوؿَاهللَبلعنا:فت َ َي:
قبػلَأفَيػأمَيَاَن،َفطلقهاَعػويبَرمسكتهافَأإعليهاَياَرسوؿَاهللَ قػاؿَابػنََ،ردَرسػوؿَاهللَثبلثػاَن

َنةَاؼبتبلعنني.فكان َتل َسَيَشهاب:

يرثهػػػاَنةَأفَ َجػػػرتَالسيػػَ،مػػهسػػبَإُفَأَيابنهػػػاَن،َككػػافَ:َككانػػػ َحػػامبلَنقػػاؿَسػػهلَََََََََ
َ.(1)كيرثَمنهَماَفرضَاهللَؽبا

ػػػَ،كعػػػنَنػػػافعَابػػػنَعمػػػرَََََََََ الأفَرجي انتفػػػىَمػػػنََكَ،يفَزمػػػافَرسػػػوؿَاهللَعػػػنَامرأتػػػهَبلَن
َكاغبقَالولأَباؼبرأةَ.َ،بينهماَففرؽَرسوؿَاهللََ،كلأها

اعَ،َكقأَذكرَاإلصبانَعلىَمشركعيةَاللعافَيفَاعبملةفقأَاصبعَالعلم ،َكأماَاإلصباع          
كاصبعػػػواَعلػػػىَ:"العسػػػقبلثَ(2)قػػػاؿَاغبػػػافظَابػػػنَحجػػػر،َيفَذلػػػ َاػػػريَكاحػػػأَمػػػنَأهػػػلَالعلػػػم

                                                 

(
1
َبابَكيفَصحي َمسلمَيف،6177ََ،َص.9،َج9117َرقمََحأيثََبابَالتبلعنَيفَاؼبسجأ،َ َالبخارم،ََبابَالطىبلؽ،هذدَالزيادةَيفَصحيََ(

َ.5571َ،َص.6،َج6=58اللعاف،َحأيثَ
 .1>5لبناف،َطَأخرل،َص.بريكت،ََاعبليل،َ،َبلوغَاؼبراـَمنَأدلةَاألحكاـ،َربقيقَإبراهيمَإظباعيل،ََدارَعسقالنيلا ابن حجرَ(2)
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يفَ(1)رشػأَابػنَيَوؿَيفيقيػَ:أما من جهـة القيـاسو  ."اللعافَكأنهَالَهبوزَمعَعأـَالتحققمشركعيةَ
َكػػػافَالفػػراشَيَ...كأيحػػاَن..:"ذلػػ  كػػافَبالنػػػاسَََ،سػػبللحػػػوؽَالنَىََوجبػػاَنمَيَمػػنَجهػػػةَاؼبعػػىنَؼبػػا
َ....."كتل َالطريقَهيَاللعافَدَيإذاَربققواَفسادَىَ،إُفَاريقَينفونهَبهَاركرةَه

كَفَيثب ََ،بالزناَةَنؿبصنَىَشرعَاغبأَؼبنَيقذؼَامرأةَنَ،فَاهللَتعاُففوَ،وبهكجَيَماَسببَيأََََََََ

َأربعةَشهود،َزجراَن َبشهادة َفيَيَدعواد جلأَشبانوفَلهَكألمثالهَمنَانتهاؾَأعراضَالعفيفات،
 ":لقولهَتعاُفجلأةَ                         

                      
(2).َ

َكلَىََََََََََ َكان َزكجة،َكلكنَاهللَخف ََككافَهذاَهوَالواجبَيفَقذؼ ؿبصنةَكلو
 ":قولهَتعاُفلػجتهَعافَيفَحقَمنَقذؼَزَكةَاللَىبشرعيَىَ،منَاألزكاجَكرفعَاغبرجَعنهم  

                               

    "
:"تعاُفَهَيكقولَي(3َ)                

  "
َبغريَنفيَالولأنبَياحأَيَنوعاف:َوهَيَكَ،بالزناَعافَالقذؼَيوبَاللَىكجَيَفسببَيَ،(4) َا

َانيةزَىهاَالأيتَي،َأكَياَزانيةَالمرأتهوؿَوَأفَيقَيلأَفهَيالذمَبغريَنفيَالَوَاأمَىَ،:َبنفيَالولأالثاثَك

َ. َتزننيأكَرأيتَي

                                                 

(
1

طَََبريكت،َلبنافَ،َاؼبعرفةَللطباعةَكالنشرَدارَكتابَاللعاف،َََ،َبأايةَاجملتهأَكهنايةَاؼبقتصأ،َيلقرطباشد ابن ر محمد ابن أحمد أبن محمد  ( 
 .559ص.،16ََ،َج:1

(
2
َ.18َالنور،َاآليةََسورةََ(

(
3
َ.َ:1النورَ،َاآليةََسورةََ(

 (
4
َ.َ=1لنورَ،َاآليةَاَةسوَرَا(
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َالذمَينفيَالولأَفهَيكَأمَىََََََََ َالولأَمنَالزنا،َأكَيقَيمرأته:ألوؿَيقَيَكأفَوا وؿَهذاَهذا
َ.(1)الولأَليسَميىَ

 ه في نفي النسبعان وأثر  الل   ثانياً: صفة  

 َإُفَاآلثارَاليتَت تبََ(،15َصمنَ)َعافاللَىَهباَالطريقةَاليتَيتمَىضَإُفَالتعرَىَسيتمَى        

َكونهَاآلليةَالشرعيةَالوحيأةَلنفيَالنَى اؽَالولأَبأمهَبعأَ،َ َعنَامانةَإغب(16)سبعليه
َ(.18)،َليتمَالتعرضَبعأهاَإُفَشركطَاللعافَ(17)اللعافَشرعاَ

 (2)انعـــالل   ة  صفــ: 1َ

َكػافَبالزنػاَفينبغػيَللقاَ،الولػأَ،َكنفػيَيوفَبالزنػايكيػمػاَأفَالَىبلػوَإَالقذؼَيف           اػيَفػاف
َدباَيلي:"،َأفَيقيمهماَبنيَيأيهَمتماثلني َاشػهأَيأفَيقػوؿَأربػعَمػراتََالػزكجَأكالَنَرَيفيػأمَيكيقـو

َكػافَمػنََيفَاػبامسةَوؿَيالزنا،َكيقَيَنمهاَبهَلصادقنيَفيماَرميتَيباهللَإثَؼبنَا لعنةَاهللَعليػهَإف
اشػػهأَبػػػاهللَانػػهَؼبػػػنَاؼبػػػرأةَأفَتقػػوؿَأربػػػعَمػػراتََرَيأمَييػػَ،َ لكػػاذبنيَفيمػػاَرميتهػػػاَبػػهَمػػػنَالزنػػاا

َكػػػافَمػػػنأفََيفَاػبامسػػػةَوؿَي،َكتقيػػػالكػػػاذبنيَفيمػػػاَرمػػػاثَبػػػهَمػػػنَالزنػػػا َاحػػػبَاهللَعليهػػػاَإف
َ.(3)"بهَمنَالزناَييماَرميفالصادقنيَ

هػاَبػهَبػاهللَإثَؼبػنَالصػادقنيَفيمػاَرميتَيَاشػهأَي:نفيَالولػأَيقػوؿَالػزكجَيفَكػلَمػرةَكيفََََََََ
فيَالولػأَكيقػوؿَيفَنمنََهاَبهتفيماَرميَ:يكفيَأفَيقوؿَ،َكقاؿَالبعض:زناَكنفيَكلأدمنَال

َ.اهللَعليهَإفَكافَمنَالكاذبنينةَلعَفَىأَكَاػبامسة:
                                                 

)
1
(Essential, Human Anatomy, physiology ,third ed ,john w,hole,1988, pp383-384. 

(
2

  .=9،َدعولَالنسبَيفَاونَالفقهَكقحانَالنقض،ََاؼبكتبَالفيَللموسوعاتَالقانونية،َ)دَسَط(َص.أميرة حسن الرافعيراجعَكيفيةَاللعاف،َ( 

(
3
 .;>5اؼبرجعَالسابق،َص.َ،َسفيان بن عمر بورقعةََ(
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للكتػػػػابَأَهبػػػػذدَالصػػػػفةَكاأللفػػػػاظَيفَاللَىعلػػػػىَاؼبتبلعنػػػػنيَالتقيىػػػػَكهبػػػػبَيََََََََ عػػػػاف،َإتباعػػػػاَن

َكمػاَهبػبَيعػافبػذل ََفَيصػ َاللَىَفَحصػلَإخػبلؿَهو،َفػنةكالسَي علػىَالقااػيَأفَيبػأأَبلعػافََ،

َفَىألَ،عػػػافَعلػػىَاؼبػػػرأةللَىعيػػأَابغػػػيَأفَيَيبػػأأَبالزكجػػػةَ َالػػزكجَينكمػػػنَفَأخطػػأََو،َفػػػالػػزكجَأكالَن
 .(1)قبلَكجودَشهادتهَيفَشهادةَالزكج،َفبلَتص َيَبشهادهتاَتقأحَيَأةَيكاؼبَرَعافَشهادةَهاللَى

كؼَباؼبقػػذَكأؼَاذقػػبالَتيفَي،َمنهػػاَمػػاَىبػػللعػػافَكثػػريةَنََشػػركااَنَهػػذاَكقػػأَذكػػرَالفقهػػانَيََََََََ
َنةَهمبيَىَهيَىَكَقاـَلذكرهااؼبَالَيتسعَيَ،خرلأيََاصيلَيمَيفَذل َتف،َكؽبَيالقذؼَنفسهبصفةََكأَ،به

َ.ةلَاؼبأكناتَالفقهيَىيفَجَي

 ـسبـعان في نـفي الن  الل   أثـر  : 2

َمنهػاَمػاَيتصػلَيَرَينػذكَي،َكثػريةَهََأحكػاَـهَ َعليػهبػتكعةَتَرعلػىَالصػفةَاؼبشػرَيَعافَياللَىَإذاَمتَىَ

 سب.بالنَى

َاللَىََََََََ َكاف َالولأفوذا َبنفي َي تَىَ،عاف َانقطاعَيَبَيفهل َالَزَعليه َمن َالولأ كجَنسب
َ
ي
إُفَأبيهَ منَلَىظيَهَينىَأ،َأـَ مهإُفَأَيَوباَنوفَمنسَيكيكَيَ ،بلعناؼب الولأَمنَالزكجََاانتف ،َكإذاسوباَن

 ترتب َاألحكاـَالتالية:َ،همبأَيَهَيقَنسبَيغبكَ،َبنفيهَحإذاَصرَى

ػػ -5 َكانػػ َزكجتػػهَؿبصػػنةالقػػَوطَحػػأَىقَيسي ،َكسػػقوطَالتعزيػػزَعنػػهَإفََفَذؼَعػػنَالػػزكجَإف
َ.َبنيفَالقرآفَعلىَذل َأةعنَاؼبَرَ،َكسقوطَحأَالزناؿبصنةَتكن

                                                 

،16َطَ:1جَدارَالغربَاإلسبلمي،َبريكتَلبناف،َالبيافَكالتحصيلَكالشرحَكالتوجيهَكالتعليلَيفَمسائلَاؼبستخرجة،َأبي الوليد ابن رشد القرطبي(1َ)
 .819،َص.>>=5
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َلقولػػػػػهََ،التأبيػػػػأََالػػػػزكجنيَكربػػػػػرميَنكاحهػػػػاَعليػػػػهَعلػػػػػىكقػػػػوعَالفرقػػػػةَاؼبؤبػػػػػأةَبػػػػني -6
 .(1)عليها"َالَسبيلَل َكاذب،حسابكماَعلىَاهلل،َأحأكماََ:"للمتبلعنني

َكثريَمنَأحكامهَعةموسَىَتفاصيلَي،َكللعلمانَفهذدَأهمَأحكاـَاللعاف،َكمسائلهََََََََ َيف
بذةَموجزةَيتح َنيََإعطانَيناَمنَالتطرؽَللعافَهوَمقصود،َحيثَأفَاهذاَؿبلَبياهنكليسَ

،َأماَالوحيأَلنفيَالنسبَالشرعيى َيَالسبيلَيوَهذاَهَيحيثََ،هباَمعاَفَهذاَاغبكمَالشرعي
َؿَعنهَيكربويلَالنسب،َأكَالتنازَيَكالتبيَََعةَقبلَاإلسبلـطرؽَاليتَكان َشائاريَذل َمنَال

َكاريَي ََللغري، َكحرَىذل  َاإلسبلـ، َأبطلها ََمهافقأ َربريبها َعلي َاألمة لقولهََ(2)كأصبع 
:"تعاُف                           

                              

   " 
أبيهَفاعبنةَعليهََمَأنهَاريَيإِفَاريَأبيهَكهوَيعلَ"منَادعى:كلقولهََ،(3)

َ.َ(4)حراـ"

َكَيػالَترابواَعنَآبائك:"هَػكقولَيََََََ َالػوالنَي:"كلقولػهََ،(5)"فػرمَفمنَرابَعنَأبيهَفهو

َ.(6)وهب"اعَكالَيَيبَىسبَالَيػَيالنَىمةَحكلَيََغبمةَه

                                                 

َكتابَالطبلؽ،َبابَقوؿَاإلماـَللمتبلعنني،َرقمَاغب1) َ.َ=9:،َص.9756أيثَ(ََركادَالبخارمَيفَصحيحه،َمرجعَسابق،
،ََفت َالبارمَعلىَشرحَصحي َالبخارم،َأحمد بن علي بن محمد ابن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيةَاإلصباعَعنأ،َحكايَ،أنظرَ(2َ)

َ،88َ،َص56طاؼبكتبةَالعصرية،َبريكتَلبناف،َ
َ.9َََََََاآليةَ،ألحزاب(ََسورةَا3)
َكتابَالفرائض،َبابَمنَادعىَإُفَاريَأبيه،َرقمَاغبأيثَ،َفت َالبارمَعلىَسعد ابن أبي وقاصَركادَ(4)  .98ص.971َ:صحي َالبخارم،

(
5
ََََََََ.;9،َص.5،َصحي َمسلم،َج1;5،َص.8اغبأيثني،ََصحي َالبخارم،َجََأخرجَ(

(
6
َكماَيفَاإلحسافَبَ 785،َص.8جَ،ركادَاغباكمَيفَاؼبستأرجَ( َ،تيبَصحي َابنَحباف،َكقاؿَصحي َاإلسنادَكَفَىبرجاد،َابنَحبافَيفَصحيحه
َ.َََََحأيثَصحي ََ=51،َص.:جَ،،َكقاؿَيفَأركانَالغليل6=6،َص.51جَ،ننَالكربليفَالسَيَالبيهقيى َيَك661َ،َص.;ج
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َكونػػػهَمنػػهََفويبَيَكلػػػأتَامرأتػػهَكلػػػأاَنفَالػػزكجَإذاَأَالشػػػرعيةَيَفالقاعػػأةَيَ،كعمومػػاَنََََََََ نػػػهَكػػن
الولأَعنهَيفَحاؿَاللعافََ،َفهلَينتفي(1)للفراشَكللعاهرَاغبجر"َ:"الولأَيلقولهََ،يلحقَبه
 :َكنباقوالفَألهلَالعلمَاإلجابةَهناؾَََ، الصحي 

الولػػػأَمػػػنَجهػػػةَاألبََينقطػػػعَنسػػػبَيَإُفَأنػػػهيـــذىب أنصـــار الـــرأي األول حيـــث َََََََََََََ

مػاَ (2)كاغبنابلػةََكالشػافعيةَ،كاؼبالكيةَ،منَاغبنفيةَ،العلمَكهذاَقوؿَصبهورَأهلَيَ،بأمهَكيلحقَي
َميػػةَكأغبقػػهَيكَهػػبلؿَبػػنَأَي،َنفػػىَكلػػأَعػػويبرَالعجػػبلثَََأفَالنػػيبَىَ،كردَيفَاغبػػأيثَالسػػابق

َ.مهبأَي

ػػَ،(3)مالقػػيَىَابػػنَيَأفَىَحيػػثَيََََََََ كػػمَاغبَي:"قػػائبلَنعػػافَبػػنيَالػػزكجنيَعػػنَأحكػػاـَاللَىَمَيوَيػػتكلَىكهي
ػػ قحػػىَأالَيػػأعىَكلػػأهاَ:رسػػوؿَاهللََألفَى،َنسػػبَالولػػأَمػػنَجهػػةَاألبَانقطػػاعَيَادسالسى
اغبكػػمَالسػػابعَأمػػاَجػػلَفوائػػأَاللعػػافَ...َكهػػوَقػػوؿَاعبمهػػور،َكهػػوَأَ،كهػػذاَهػػوَاغبػػقَيػػه،بأل

 ."منَجهةَأبيهعنأَانقطاعَنسبهََ،ؽَالولأَبأمهإغبافيتمثلَيفَ

غبػػػأيثَ(4)الظػػػاهرمَكهػػػوَقػػػوؿَابػػػنَحػػػـز الثـــانيفـــي حـــين يـــرى أنصـــار االتجـــاه                
اَعنهػيبلفََفَفػو، ،َكإمبػاَينفػيَاللعػافَاغبمػلكالَينفيػهَاللعػافَأبػأاَنَ"للفػراشَلأَيالَو"ََالرسوؿ

 بػػأف ،اسػػتأؿَابػػنَحػػـزحيػػثَ،َأهاَمنػػه،َكالَينتفػػيَكلػػالعػػنَإلسػػقاطَاغبػػأَفقػػطَ،حػػكَكلػػأت

                                                 

َكتابَاغبأكد،َبابَللعاهرَحجر،ََ(1) ،ََالقاهرة،َ>5>:َرقمَاغبأيثَركادَالبخارم،َـبتصرَصحي َالبخارم،  .56َ>ص.6151َ،َدارَابنَحـز

(
2
َج(ابن أنس األصبيحي)رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي اإلمام مالكَ( َبريكتَلبناف، َالكتبَالعلمية، َدار َالكربل، َاؼبأكنة 5َط6َ،

َ.>>5.صَ،َاؼبرجعَالسابق،سفيان بن عمر بورقعةَ؛7:8ََ،َص.8==5
َسَد(ََ)النسبَ)َلثاث،َالبابَالثاث،َالفصلَالرابع،َفقهَاألسرةَعنأَشيخَاإلسبلـَابنَتيميةَيفَالزكاجَكآثارد،َاجمللأَامحمد ابن أحمد الصالح(3َ)

 .89َ;ص.َط(،

(
4
يحػلىى،ََأحكاـَالطبلؽ،ََبابَاللىعاف،َإدارةَالطباعةَاؼبنرية،ََمصر،ََص.أبي محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزمَ(

سفيان بن َ؛587َ،ََاؼب
َ.=>5.صَ،اؼبرجعَالسابق،َعمر بورقعة
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قنَأكَحيػثَيػَوَأبػادَنفػادََأفإالََ،،َفهوَكلأدقحىَأفَالولأَلصاحبَالفراشَرسوؿَاهللَ
َ.فبقيَماَعأاَذل َعلىَغباؽَالنسب،َببلَش َأنهَليسَكلأد

،َكهبػػابَعػػنَؼبػػاَاسػػتألواَبػػهََ ػػػػػػػهػػوَالراجَإليػػهَاعبمهػػورمػػاَذهػػبََ كاغبقيقػػةَأفَََََََََََََََ
َدبػػاَذكػػردَاإلمػػاـَالشػػافعيابػػنََقػػوؿ حيػػثََ(2)للفػػراشَ..."َ"َالولػػأَيغبػػأيثرحهَيفَشػػَ(1)حػػـز
:َاحأنباَكهوَأعمهمػاَكأكالنبػاَإفَالولػأَللفػراشَمػاََفَينفػهَربَ"َالفراشَلهَمعنياف:َقاؿ

عنػػهَكاػػريََ،َفػػوذاَنفػػادَباللعػػافَفهػػوَمنفػػيَىرسػػوؿَاهللََأالفػػراشَباللعػػافَالػػذمَنفػػادَبػػهَعنػػ
لفػػػراشَكالعػػػاهرَربَابػػػنيَإذاَتنػػػازعَالولػػػأَبزنػػػاَكإفَأشػػػبههَكاؼبعػػػىنَالثػػػاث:"َالحػػػقَدبػػػنَادعػػػاد
ََ".فالولأَلربَالفراش

أَللفػراشَمػاََفَ،َفالولػوفَالولػأَللفػراشكمَبكَيكبنيَاغبَيَ،افعكمَباللَىبنيَاغبَيَفبلَتنايفَىََََََََ

نيَبػكالَتعارضََالولأَللفراش"َعاـَدخلهَالتخصييف":،َفيكوفَحأيثالفراشَينفهَصاحبَي
َ.العاـَكاػباص

  اً شرع عانمو بعد الل  الولد بأ   نسب إلحاق  -3

سػبَالػذمَ،َكنػوعَالنَىبنسػبَأمػهَهَيجهػةَأبيػهَاقتحػىَإغباقيػَالولأَمػنَؼباَانقطعَنسبَيََََََََ
اؼبػػرأةََلقػبَيَ،َفيحػلَىةنػوَىبَيالكلػيسَؾبػردَنسػبََ،االنتمػانَنسػبَييلحػقَالولػأَيفَهػذدَاغبالػةَهػوَ

بنسػبََق نػاَنوفَاسػمَالولػأَمَييكيػ،َكالػذمَهبػبَأفَالعػاـَلقبَاألبَعلىَعكسَالواعَلَىؿب

منَأسرةَاألبَاألب،َكيكوفَي َ.فرداَن

                                                 

َكتابَاللعاف،َبابَماَيكوفَمنَا،َاؼبمحمد ابن إدريس الشافعي(1ََ)  .78>ص.َمنَالفرقةَكنفيَالولأَكحأَاؼبرأةتعافَالزكجَلرجعَالسابق،

(
2

 .>6،َص.:متَزبريجَاغبأيثَكامبلن،َباؽبامشَرقمَ  (
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َكػافَحيػيقوؿَأبوَبكػرَابػنَالعريب:"ََََََََ َفأمػاَكلػأَاؼببلعنػةَإف فانػهَيػأعىَإُفَأيمػهَفيقػاؿي راَن
َ.(1)"مه،َفرجع َإُفَأَيفَأسبابهَيفَانتسابهَمنقطعةأل،َفبلفَابنَفبلنة

علػػىَإغباقػػهَهبػػاَمػػعََزائػػأاَنَفيػػأَحكمػػاَنكهػػذاَاإلغبػػاؽَيَي":(2)مَاعبوزيػػةالقػػيَىَنَيكيقػػوؿَأبػػََََََََ
َكػػافَعػأميَالفائػػأةوتَنسػػببيػثػَي ػػَ،َفػوفَىهَمػنَاألبَكإال يفََأَىقَفػبلَبيػػقىػػؿبَيَاَنركجَالولػأَمنهػػاَأمػَرخي

َكافَحاصبلَن أفادنػاَ: َقػاؿَبوتَالنسبَمػنَاألبَمعَثَيَاإلغباؽَمنَأمرَزائأَعليهَكعلىَما
مػهَقائمػةَكجعلَأَي،َمهُفَأبيهَإُفَأَيسبَالذمَكافَإالنَىَربويلَيَ،َكهيَىفائأةَزائأةهذاَاإلغباؼَ

غبػػأيثََ،هعصػػبتهَفػوذاَمػػاتَحػػازتَمرياثيػػَكعصػػابتهاَأيحػػاَنَ،َفهػػيَعصػبتهَيمقػاـَأبيػػهَيفَذلػػ 
اؼببلعنػػػةَألمػػػهََأنػػػهَجعػػػلَمػػػرياثَابػػػن:"عمػػػركَبػػػنَشػػػعيبَعػػػنَأبيػػػهَعػػػنَجػػػأدَعػػػنَالبػػػيَ

َ."كلورثتهاَمنَبعأد

ؤلبَفػػوذاَانقطػػعَمػػنَجهتػػهَ،َفػػوفَالنسػػبَيفَاألصػػلَلػػفهػػذاَؿبػػضَالقيػػاسيقوؿ:"َ ََََََََ
َكمصارَلؤلـ َكػافَاألبَرقيقػاَناَأفَالوالنَيفَاألصلَؼبعتقَاألب، فلػوََ،تػقَاألـعكػافَؼبََ،َفوذا

 .ـَإليه،َكرجعَإُفَأصلهاألَيَُفإَاَاقبرَالوالنَمنَكأعتقَاألبَبعأَهذ

فوفََكََََََََ كأفَحالةََإُفَماَسبقَبيانهَعنَأنواعَالنسبَتلمي َهَ،مالقيَىَيفَكبلـَابنَيعموماَن
صبيعهػاََ،َلكػنَىالقرابػةَنسػبَيَكَ،البنوةَنسبَيَكَ،االنتمانَ:َنسبَيعافَيربزَفيهاَاألنواعَالثبلثةاللَى

فماَهيَالشركطَالشرعيةََحقَجهةَاألبَكاحأَمنَهذدَاألنواعكالَيلَ،زبتيفَجبهةَاألـ إذاَن
َترل .َللعافَيا

َ
                                                 

(
1
َ.1=5.صَ،اؼبرجعَالسابقَ،َسفيان بن عمر بورقعةََ(
 .=9>،َص.ق;586،َاجمللأَالثالث،َدارَابنَاعبوزم،َمالقي،َبأائعَالتفسريَاعبامعَؼباَفسردَاإلماـَابنَابن القيم الجوزيةَ(2)
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ََ:نعاالل   روط  ـشَ-8

َ:َهيَركطَهعافَشَيجونَإُفَاللَىش طَيفَاللَىيَي

هَساعةَنسببَإذاَاقرَىَكَمعنادَيَ،هَيقبلَأفَينفيَىَكالَداللةَنَالَصراحةَنَهقرَبنسبأفَالَيَي -1

َأكَهنأدَي َللنفاسَبعأَكالدتهََ،فقبلَهتناتهمَ،بهَالناسَيَكالدته َيلـز أكَاش لَما

قرارَبالنسبَفاإلَ(1)هَفَيقبلَمن، َجانَبعأَذل َلينفيهَ،عنَنفيهَكهوَساك َه

َفيه.َالرجوعَيَالَيص َى
َأهبلَن -2 َالزكجني َكبل َيكوف َبالولأللَىَأف َاغبمل َابتأان َعنأ َالزكجَيفلوَََ،عاف َكاف

َكتابيةَكأسلم َكَكلأتَكلأاَنَمسلماَن َ:َبنيَحالتنيَؽَييفرَىَ،كزكجته
َامتنعَاللعافَلكوهناَََ:اغبالةَاألكُف َقبلَمحيَستةَأشهرَمنَإسبلمها َسب َالوالدة إذا

َفيعيَأهناَََ،كتابية َأكثر َأك َضبل َأقصىَمأة َبعأ َكلأته َإذا َأما كينتسبَالولأَألبيه،

َبالتاِفَتكَيََكان َمسلمةَن َك َاغبمل، َبأأ َعنأ َالقاايََأهبلَنَوفَيكزكجها َفيخرج للعاف
َ.(2)كيلحقَنسبَالولأَبأمهَ،اللعافَبينهما
َكافَالزكجَيَ،أفَينفىَالولأَعنأَكالدتهَأكَخبلؿَمأةَالتهناة :اغبالةَالثانية إالََحااراَنَإذا

فأبوَيوس َكؿبمأَقأكرهاَبأربعنيََختلفواَيفَتقأيرَمأةَنفيَالنسب،أفَأئمةَاغبنفيةَا

                                                 

(
1
،َاألحواؿَالشخصيةَيفَالشريعةَاإلسبلميةَمعَاإلشارةَإُفَماَيقابلهاَيفَالشرائعَاألخرل،َالطبعةَاألكُفَسنةَمحمد محي الدين عبد الحميدََ(

َ.519،َص.َ;>=5َاؼبوافقَؿَهػ5818ََ
(
2
 .:58ص.َ،ََاؼبرجعَالسابق،أحمد محمود الشافعيَ(
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كافَللرجلَََ،اَاألثرَباقياَنذكماَداـَهَ،أةَنفاسَاؼبرأةَباعتبارهاَأثرَللوالدةكهيَمَيَ،يوماَن
َ.(1)أفَينفيَاؼبولودَيفَأثنائه

ياـَحسبَماَرهاَبسبعةَأأنهَقأَىَحيثَيرلَالرأمَاألكؿَ،َفركمَعنهَرأيافَ(2)أماَأبوَحنيفة
ألفَاإلقرارَبالولأَأكََ،نهَترؾَتقأيرهاَللقاايفوَأماَالرأمَالثاثجرتَعليهَعادةَالناس،َ

يفَأمرََكالناسَىبتلفوفَيفَحاجاهتمَإُفَالوق َالذمَيرجحوفَفيهَرأياَنَ،َيةَؤنفيهَوبتاجَإُفََر
َ.(3)سبَاألحواؿَكاألشخاصقأردَحبفأحالهَللقاايَليَيَ،َاذخطريَكه

فوفَماتَقبلَذل َفبلَنفيَألفََ،أفَيكوفَاؼبولودَحيانَعنأَاغبكمَبنفيَنسبهََََََََََ

َيَي َباؼبوتالنسب َيبكنََ،ثب  َالنسب َلثبوت َتصل  َاؼبيبلد َشهادة َكان  َإذا كباؼبقابل
َكذل َقرينةَقابلةَلنفيه عليهَماََعتربَحجةفنسبةَالطفلَفيهاَإُفَشخيفَمعنيَالَتَيَ،اعتبارها

َ.(4)قرَأبودَبصحةَالبياناتَاؼبأكنةَهباَفَيَي

ََََ

َََََََ َفيما َإُفَرأمَأيبَحنيفة َرأينا َنحم َذكيفَاألخري َثبوتَذهبَإليه، َبقان ل َألف
َت َاويلة َف ة َيتطلب َنفيه َأك َككرامتهاَالنسب َشرفها َيف َكالطعن َالزكجة َايأان َإُف ؤدم

                                                 

(1ََ َمحمد عاشق البرني( َكتابَاللعاف، َأيبَحنيفة، َاإلماـ َالقأكرمَيفَفقه َالحركرمَؼبسائل َالتسهيل 16َج، َالشيخَهبادر َمكتبة َكراتشيَآ، باد
 .7:ص.

،8َ>=16َ5طبناف،َتابَالعريب،َبريكتَلائع،ََدارَالكالصنائعَيفَترتيبَالشَر،َبأائعَاإلمام عالء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي(2)
 .>67ص.

(
3
َ.589َ،ََاؼبرجعَالسابق،َص.أحمد محمود الشافعيََ(

(
4
كَقحانن،َالطبعةَاألكُف،حسان الحسينََ( َ.=:7،ََص.6115،ََمصرَ،دارَاآلفاؽَالعربيةَ،َأحكاـَاألسرةَاإلسبلميةَفقهاَن
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َيحَيََ،كأمانتها َأنه َبالولأَنفسهكما َكيفَهَعلقانَاريَيمَيَنسبهَييبقىََحكَر َذثاب ، حأيثَا
َ.(1)"الَاررَكالَارار":لرسوؿل

َالزكجَيَََََََََََ َكاف َإذا َيفَاؼبولَيَنسبَيَنفيَىَفلهَيَاائباَنَأما َالوالدة َبواقعة َكق َعلمه ود
َهباَ،ايبته َكعلمه َكق َححورد َححر َإثباتَ.كإذا َكسائل َأف َبيانه َسبق َيتح َفبا كما

باإلاافةَإُفَأفَالفقهَكالقحانَقأَأحاطََ،كاحأةَنَسبنفيَالنَىَةليكسَكَ،ةنرََيكثشرعانََسبَالنَى

َكثريانَمَىهذدَالوسائلَاألخريةَبالعأيأَمنَالشركطَاليتَمنَشأهناَعمليانَأفَتَي نَنطاقهاَحيق

ماَكأفَتَي َإعماؽبا.عطلَنوعاَن

َالتوسعَيفَؾباؿَإثباتَالنسبََََََََ كالتحييقَفيماَيتعلقَدبجاؿََ،كمنَالبأيهيَأفَهذا
متشوفاَنَالشارعَدائماَنَ كمبأأَعاـَيفَإاارَمبادئَالفقهَاإلسبلمي،َاليتَجعلََيه،َينأرجَينف

للحوؽَاألنساب،َكبالتاِفَحفظَأعراضَالنسانَماَأمكنَمنَجهةَأكُفَكحفظَمركزَالولأَ

ََ.(2)خرلمنَجهةَأَيَهَيحكَالَيحيعَنسبَي

َ

َ

َ

                                                 

(
1
َكتابَاألحكاـ،َبابَمنَبيَيفَحقهَماَيحرَجبََ،ابن ماجةسننََ( َ.8َ>;،ََص.6781ارد،َرقمَاغبأيثَاعبزنَالثاث،

 الحررَ:َخبلؼَالنفعَ.

َالحرارَ:َمنَاالثننيَفاؼبعىنَليسَألحأَأفَيحرَصاحبهَبوجهَكالَالثننيَأفَيحرَكلَمنهماَبصاحبهَظناَأنهَبابَالتبادؿَ.
(
2
 .877،َص.:611،َاؼبغرب،َنحاالوسيطَيفَقانوفَاألحواؿَالشخصيةَاؼبغريب،َمطبعةَالنجاحَاعبأيأة،َالأارَالبي،ََمحمد الكشبورَ(
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َ(1)ةعنَاللعافََمنَالناحيةَالشرعيَ-أمَالرجوع-حكمَالنكوؿَ-

َالزكجََ  َََ َاللعافَنكوؿ َأيباف َالزكجَعن َنكل َإذا َوببسَإُفَأفَيبلعنَزكجتهََ،: فونه
َاعبمهور َقوؿ َحسب َباأليبا، َوبل  ََف َحبيث َبعحه َأك َامتناعه َعلى َاستمر َإذا فَأما

َ.الولأَبهَيةَقائمةَمعَإغباؽَنسبكتبقىَالزكجَ،أَحأَالقذؼكلهاَفونهَوبَيََ،اػبمسة

أكَبعحهَبعأََ،كرتَماَاهتمهاَبهَالزكجَكنكل َعنَأيبافَاللعاف:َإذاَأنَنكوؿَالزكجة  ََََ
َ.كيلحقَالولأَبنسبهاَ،ربأَحأَالزنايرلَأهناَ(2)فوفَاعبمهورَ،حل َالزكج

 في القانون الجزائري عان  ثالثاً: الل  

َمنَاللعاف)َإُفنتعرضَس   َََََ َ 15َموق َقانوفَاألسرة موق َقراراتَاحملكمةََإُف(،
حكمَاؼبمتنعنيََإُف(،َكيفَاألخري17َاؼببلعنة)َإجراناتَإُف،َلنتعرضَبعأهاَ(16العلياَمنه)

عنَاللعا  .(18بعأَأفَإهتموَزكجاهتمَبالزنا)َفقانوناَن

 الجزائري عان في قانون األسرةالل  :1

ينسب الولد ألبيو متى كان الزواج منَقانوفَاألسرةَماَيلي:"85َأكردَاؼبشرعَيفَاؼبادةَ  َََََ 
َ".ن االتصال ولم ينفو بالطرق المشروعةشرعياً وأمك

                                                 

(
1
،َأحكاـَاألسرةَيفَالشريعةَاإلسبلميةَكفقَمأكنةَاألحواؿَالشخصيةَاؼبغريب،َمطبعةَالنجاحَاعبأيأة،َالأارَالبيحانَاؼبغرب،َمحمد بن معجوزَ(
َ.7َََ;6،َص.>==5َ،5ج
َكتابَاللعاف،َبابَيفَشبرةَاللأبي زكريا يحي ابن شرف النووي(2ََ) كما756ََص.6117َ،َ:1جعافَكشركاهَكصفتهَكأحكامه،َ،َركاةَالطالبني،

 َيليها.
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،َإمبػاَأشػارَ)1(صػراحةَنَاللعـانَإُفشػرَدَاؼبػادةَأهنػاََفَتَيذعنأَقرانةَهَمباشرةَنَكماَيفهمََََ    
دَالطػػرؽَكَفَيػػذكرهاَذككػػأفَاؼبشػػرعَعػػأدَهػػ، ولــم ينفــو بــالطرق المشــروعةاؼبشػػرعَبعبػػارةََإليهػػا

ػػػَقػػػاَأََ>57ةَعلػػػىَسػػػبيلَاغبصػػػر،َراػػػمَأنػػػهَاسػػػتأرؾَاألمػػػرَيفَاؼبػػػاد حينمػػػاَأكردَعبػػػارةََهَينفسي
َ." يمنع من اإلرث اللعان والردة   اللعافَبقوله"

ََالزكجػة،َؤدلَاللعافَحنيَيظهػرَضبػلَيكمَيََََََََََ بػلَهػوََ،أفَالولػأَلػيسَمنػهََللػزكجكيتبػنيى
َ لػهَأفَيػأعيَأفَالولػأَلػيسَابنػه،َ،َفيحػقَىابػنَزنػا خػبلؿَمػأةَالَتتجػاكزَشبانيػةَأيػاـَمػنَيػـو
اَكفػػػػقَمػػػػاَأالعنػػػػاَعليػػػػهَيفَقػػػػراراتَالقحػػػػانَذهػػػػَ،اغبمػػػػلَأكَرؤيػػػػةَالزكجػػػػةَكهػػػػيَتػػػػزثالعلػػػػمَب
َ(2)اعبزائرم

      :رفي الجزائ لياحسب اجتهاد المحكمة الع   عان  الل  :2

اَهػػيَأفَمػػعػػافَلنفػػيَنسػػبَالطفػػلَيفَصػػورتني،َاألكُفَمنهَيرفػػعَدعػػولَاللَىأفَتَيَكػػنَييبَيََََََََ
ػػػػمَالرَىهيػػػػت ػػػػةَحَي،َدكفَأيػػػػامرأتػػػػهَبالزنػػػػاَلَيجي لَمػػػػنَةَأكَدليػػػػلَكذلػػػػ َالَلشػػػػينَسػػػػولَالتنصىػػػػجى

َ
ي
اغبمػػػلَعػػػنَيقػػػنيَمػػػنَتػػػاريخَاالنفصػػػاؿَأكََهػػػيَنفػػػيَيَلقػػػاةَعلػػػىَعاتقػػػه،َكالثانيػػػةَياؼبسػػػؤكليةَاؼب

َ.َََََََََََََََػاَعشرةَأشهرَمنَتاريخَالفرقةصاهضبلهاَيفَمأةَأقَإذَأفَعأةَاغباملَكاعَيَ،الوفاة

                                                 

من5ََ=َمباَنيفَيفَالفصلأ‘َفَيشرَإُفَاللعافَبنصوصَصروبةَيفَمأكنةَاألحواؿَالشخصيةَاؼبغربية،َك،فاؼبشرعَاعبزائرمَمثلهَمثلَاؼبشرعَاؼبغريبَ(1)
َالنيفَنقوؿَبالرجوعَإُفَأحكاـَالشريعةَسائلَاؼبقررةَشرعاَيفاؼبأكنةَبقوله:"يعتمأَالقاايَيفَحكمهَعلىَصبيعَالَو َنفيَالنسب"،َكتعليقاَعلىَهذا

َ َ َأنظر، َيفَاللعاف. َحاؿَتكلمنا َاؼبغاربة َعنأ َاعبامعةَطفياني مخطاريةاإلسبلمية َدار َاإلسبلمي، َاعبزائرمَكالفقه َإثباتَالنسبَيفَتقننيَاألسرة َ ،
 .68،َص.6157اعبأيأة،َمصر،َ

(
2
َ.8:.صَ،ََعأدَخاص6115االجتهادَالقحائي،ََ،111َ==،ََمل َرقم7َ==67/55/5رفةَاألحواؿَالشخصية،ََمةَالعليا،ََااحملكَراجع،ََ(
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ؽبَََََََََ :"َعلػػػىَأنػػػهَ>==61/51/5لعليػػػاَيفَقرارهػػػاَالصػػػادرَيفَ َاحملكمػػػةَانصػػػَذاػػػػػكتبعػػػاَن
سب عن طريق اللعان في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو رؤية يمكن نفي الن  

َ.(1)"الزنا

علػػىَشػػرطَأساسػػيَكهػػوَمػػأةََوؿَالػػأعولَيتوقػػ َيقبيػػَمػػنَنػػيفَالقػػرارَأفَىَكيتحػػ َيََََََََََ
ََ.أماـَاحملاكمَفَإجرانَاللعافَيتمَىيرلَأكاؼبتمعنَؽبذاَالقرارََ،شبانيةَأياـ

ال يــتم اللعــان أمــام المحــاكم بــل "ػه:علػػىَأنػػنػػيفََئيَآخػػرقحػػاهنػػاؾَاجتهػػادَلكػػنََََََََََ
زكجنيَكهػػذاَمػػنَبػػابَترهيػػبَالػػ،َ(2)"َمكانــو المســجد العتيــق وال يــتم فــي ميــره مــن المســاجد

َ.كاستححارَالرقابةَاإلؽبية

وقػػػ َنفسػػػهَدعػػػولَاللعػػػافَيفَحػػػاؿَذبػػػاكزَاؼبػػػأةَاؼبقػػػررةَالقحػػػانَيفَالَضَييػػػرفَيكمػػػاََََََََََََ
من المقرر علىَأنػه:"َ;==5/;1/>1قرارَاحملكمةَالعلياَالصادرَيفََقحىَبهَكهذاَماََ،قانوناَن
أمَأفَالػػػأعولَتػػػرفضَلعػػػأـَاحػػػ اـََ،(3)"أن مـــدة نفـــي النســـب ال تتجـــاوز ثمانيـــة أيـــام قضـــاءً 

 .َافَاحملأدَكهذاَمنَجهةَثانيةللمكأكَلعأـَالتوجيهَالصحي ََ،اآلجاؿَاحملأدة

 

 

 

                                                 

(
1
َ.6>.ص ،َ>==5،ََاجمللةَالقحائية،65ََ>618مل َرقمََ،َ>==61/51/5ارفةَاألحواؿَالشخصية،ََاحملكمةَالعليا،ََ(

(
2
َ.59،َص.8;،َع6118َة،َنوفمربَؾبلةَالشرا،1َ=;678ل َرقمَاؼب،َ>==51/5/>6َألحواؿَالشخصية،َاحملكمةَالعليا،َارفةَاََ(

 (
3
 .86َ.ص،ََ;==5،َاحمللةَالقحائية،َ>5:981،َرقمَاؼبل َ;==5/;1/>1،ََ،َارفةَاألحواؿَالشخصيةاحملكمةَالعلياانظر،َ(
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  (1)ةأمام المحكمــة إجراءات المالعن-3

احتمػػاؿَخيانػػةََكَيغلػػبَعنػػأدَ،اللعػػافَيفَذهػػنَالػػزكجَكفكػػردَعنػػأماَيتحقػػقَسػػببَيََََََََ
 َيريػػأَأفَينفػػىَاؼبولػػودَالػػذمَأتػػ َبػػهَبػػنيَأدىنَمػػأةَاغبمػػلَكأقصػػاهاَأثنػػانَقيػػاـََ،زكجتػػهَلػػه

رئػيسََإُفعلىَنسختنيَكتقػأيبهاََإالَأفَيكتبَعريحةَهبذاَاؼبعىنَلهفليسََ،الرابطةَالزكجية

                                                 

(
1

 22/12/1494 بتاريخ صادر عن محكمة بئر مراد رايس، قسم شؤون األسرةبقضية إلحاق نسب بعد اللعان التعليق على حكم قضائي (
َأاراؼَالنزاعَ:َ)جَع(كَ)شَز(

َأشهرَ.َ:1،َمأةَاغبملَتتجاكزَ>>=5نوفمربَ:5:َاؼبأعيَتزكجَباؼبأعىَعليهاَزكاجاَعرفيا،َمتَهذاَالزكاجَاؼبؤرخَيفَالوقائع القانونية للحكم
َ.>>=5نوفمربََ:5متَتسجيلَهذاَالزكاجَالعريفَبتاريخََ

 أشهرَ.60ََاأدَاألبَنعَأفَاقلَمأةَضبلَهيَعأـَإغباؽَالولأَإُفَاؼبطعوفَ -

 .1191جواف60ََالتماسَالطاعنةَإغباؽَكإثباتَنسبَاؼبولودَيفَ -

َكافَعقأَالزكاجَصحي َكمسجلَيفَاغبالةَاؼبأنيةَ -  إثباتَاؼبأعىَعليهاَأهناَعنأماَكاع َضبلها

َكان َحاملَمنذَشهرينَ.1199َأكتوبر21ََسبس َاؼبطعوفَاأدَبأنهَاكتش َيفَالشهادةَالطبيةَالصادرةَيفَ -  بأفَالطاعنةَقأ

 كهذاَماَكقعَفعبلَ.1191َجواف60ََتقريرَايبَيبنيَأفَالولأَسيولأَيفَ -

 : اإلجراءات القانونية والقضائية
 1199َنوفمرب10ََمتَتصحي َعقأَالزكاجَيفَ -

 رفضَالطلبَاؼبتعلقَبالنسبَمنَارؼَاحملكمةَ -

 الصادرَعنَؾبلسَقحانَاعبزائرَاؼبؤيأَغبكمَاحملكمةَالتماسَالنيابةَنفضَالقرار،َكمتَنقضَالقرارَ -

 الدفوع :  الطلبات و
َالب َنقضَك - َقأ َ)جَع( َبتاريخََاؼبسماة َاعبزائر َالصادرَعنَؾبلسَقحان َرايسَاؼبؤرخَيف60/60/1111ََإبطاؿَالقرار َمراد َبار القاايَبتأييأَحكمَؿبكمة

 َاؼبأعىَعليهاَ)شَز(ََفَيردَعلىَالباتَ)جَع(62/12/1191َ

 المشكل القانوني 
َمنَالناحيةَالشكليةَ:َهلَالأعولَجانتَكفقاَللشركطَكاإلجراناتَالشكليةَاؼبنصوصَعليهاَقانونا َ -1
َمنَالناحيةَاؼبواوعيةَ:َعلىَماذاَينصبَمواوعَالطلبَالقحائي  -2

َكهلَعقأَالزكاجَصحي َكشرعيَ َكماَمألَصحةَنفيَالنسبَ َ
 : المناقشـــة

َكافَالزكاجَمنَزكجةَاريَمأخوؿَهبا،َفهلَيفمنَالطرؼَالشرعيةَلنفيَ َالنسبَاللعافَكيعأَالطريقَالوحيأَكهذاَاغبكمَينصبَعلىَعقأَالزكاجَالصحي َكالشرعيَحكَكلو
َهذاَالعقأَاستوىفَصبيعَالشركطَاؼبنصوصَعليهاَقانوناَ َكهلَكفقَالقاايَيفَتطبيقه َ

بأعولَأفَقحاةَاؼبواوعَقأَاخطاواَيفَتطبيقَاؼبادتنيَعنأماَقحواَبعأـَإغباؽَنسبَالولأَإُفَاؼبطعوفَاأد،َمعَأفَمنَقانوفَاألسرةَ،86ََك85َفاغبكمَجانَـبالفاَللموادَ
َمنَقانوفَاألسرةَتنيفَأنهَينسبَالولأَإُفَأبيهَمكَكافَالزكاجَشرعياَكَأمكنَاالتصاؿَكَفَينفهَبالطرؽَالشرعيةَ.85َأشهر،َحيثَأفَاؼبادةََ:1اقلَمأةَللحملَهيَ

َكماَنيفَعلىَذل َفقهانَالشريعةَاإلسبلإا َعلمهَبهَمعَعلمهَبهَكأفَأجاؿَنفيَاغبملَايقة ميةَككذل َماَاستقرَعليهَافةَإُفَاؼبطعوفَاأدََفَيبادرَبنفيَاغبملَمنَيـو
َاؼبطعوفَفيهَكإحالتهَلنفسَاجمللسَ.َأياـَكعليهَفالوجهَمؤسسَاألمرَالذمَيتعنيَمعهَنفضَالقرارَ>االجتهادَالقحائيَللمحكمةَالعلياَعلىَأهناَالَتتجاكزَ

أكَؾبنوفَأكَؿبأكدَيفَقذؼَقياـََشركطَاللعاف،َاؼبتعلقةَبالزكجنيَأفَيكوناَحرين،َعاقلني،َبالغني،َمسلمني،َنااقني،َاريَؿبأكدينَمنَقذؼَاللعافَكالَمنَاحأنباَعنأَصيب
َكان َاؼبرأةَيفَإثنانَعأهت َاَمنَابلؽَالرجلَ.الزكجيةَمعَامرأةَكلوَاريَاؼبأخلَهبا،َأك

86َك85القانوفَسيماَاؼبادتنيََمنَخبلؿَدراستناَؽبذاَاغبكمَالذمَفصل َاحملكمةَفيهَبرفضَالأعولَلعأـَالتأسيس،َفانهَيبكنَالقوؿَأفَقحاةَاؼبواوعََفَيوفقواَيفَتطبيق
 ََمنَقانوفَاألسرة،َاألمرَالذمَأدلَإُفَنقضَالقرارَمنَارؼَاحملكمةَالعليا.
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يرفعَبذل َدعولَاللعافَأمػاـََكَالزكجيةمسكنَباحملكمةَاليتَيوجأَهباَمقرََ،مكتبَالحبط
َالقحائيةَاؼبقررةبعأَأفَيكوفَقأَدفعَاؼبصَ،احملكمة َ.اري َأكَالرسـو

َاكبعػػأَتقػػأميَالعريحػػةََََََََ وُفَكاتػػبَالحػػبطَإعػػأادَ،َيتػػلبلزمػػةكَتسػػجيلهاَكتقػػأميَالرسػػـو
يفَمكتػبَالقااػيََرهاَالػزكجَكالزكجػةَتكػوفَاالبػاَن،َكتعيػنيَجلسػةَسػريةَوبحيػمل َالػأعول

َكاتبَال َ.حبطَكليسَمنَالواجبَححورَاحملاميكحبحور

الزكجةََعطيكيَيَالطلباتَكَاألسبابقاايَمنَالزكجَعرضَكيفَهذدَاعبلسةَيطلبَالََََََََ

فوفََ،الزكجَعلىَاهتاـَالزكجةَبالزناَكنفىَالولأَ،َكإذاَأصرَىعبلسةَنفسهاللردَعليهاَيفَاَفرصةَن

كيكررَقولػهََ،أشهأَباهللَأثَؼبنَالصادقنيَفيماَرميتهاَبه"بأفَوبل َكيقوؿ:َديَرَيالقاايَسيأمَي
َكػػافَمػػنَالكػػاإلعنػػةَاهللَعليػػهََكيفَاؼبػػرةَاػبامسػػةَيقػػوؿَأفَىَ،هػػذاَأربػػعَمػػرات َرَي َيػػأمَيَ،ذبنيف
ربػعَمػراتَكيفَاؼبػرةَأشهأَباهللَأنهَؼبنَالكاذبنيَكتكػررَأَََوؿل َأفَربل َكتقَيالزكجةَبعأَذ
َكػافَمػنَالصػادقنيأفَاحبَاهللَعليهػاَإاػبامسةَتقوؿ: ،َكبعػأَاالنتهػانَمػنَهػذدَالصػيغةَف

بطلقةَبائنةَهكم َالقاايَذل َيفَحَيالشرعيةَيثبَى َ.(1)كيقررَالتفريقَبينهماَحاالَن

،َيفَنهَالَلعافَإالَيفَاؼبسجأَالعتيقأَ،أيلَقانوفَاألسرةَاعبزائرمأنهَقبلَتعَكاؼببلحظَيََََََ

َالعلمَباغبملَالذمَيرادَنفيَي هَيأجلَشبانيةَأياـَمنَيـو
(2)َ.َ

َ

َ
                                                 

(
1
َإُفََ( َأشار َالعبد العزيز سعدَذل ، َالزكاجَك َباالجتهاداتَالقحائية، َاعبزائرمَمأعمة َاألسرة َاعبزائرَ،طبلؽَيفَقانوف َهومة، 17ََطَدار

 .َ:79ص.

(
2
 .517،َص.98،َنشرةَالقحان،َعَ=;67;5رقمََ،َمل ;==51/5/>6اؿَالشخصية،َقرارَبتاريخَ،َارفةَاألحَواحملكمةَالعلياََ(
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  ةعن اللعان من الناحية القانوني -النكول-حكم االمتناع -4

ألحكػػاـََ،امتنػػاعَالػػزكجَعػػنَاللعػػافَيعػػرضَللمتابعػػةَبتهمػػةَالقػػذؼَإفََََََََ اؼبػػادةَتطبيقػػاَن
كــل إدعــاء بواقعــة مــن شــأنها    قــذفاً  يعــد  الػػيتَتػػنيفَعلػػى:"َ،مػػنَقػػانوفَالعقوبػػاتَاعبزائػػرمَ:=6

َ."......المساس بشرف واعتبار األشخاص

ؼبػاَكردَيفَنصػهاَ:َ،فتحػأدَالعقوبػةَبػاغببسَ،مػنَالقػانوفَنفسػهَ>=6أمػاَاؼبػادةَََََََََ َكفقػاَن
 دج69111سـتة أشـهر وبغرامـة مـن  إلـىرين يعاقب على القذف الموجو لألفراد بالحبس من شـه"

َ".......وبإحدى العقوبتين دج91111 إلى

منَقانوفَالعقوبات785ََفوفَأحكاـَاؼبادةََ،كإفَكافَاالمتناعَعنَاللعافَمنَالزكجةَََََََََ

َثب َإالَبثبلثَكسائلَهي:قأَنص َعلىَأفَهتمةَالزناَالَتَي

َالةَالتلبسَ.دبوجبَؿبحرَوبرردَأحأَرجاؿَالحبطَالقحائيَيفَح -5

فعػأـََكمػنَمتَىَأكَإقػرارَقحػائيَصادرةَعنَاؼبػتهم،بوقرارَكاردَيفَرسائلَأكَمستنأاتَ -6
 توفرَإحأاهاَالَيبكنَمنَمتابعةَالزكجةَأكَاهتامها.

َ.(1)كلَنكوؿَمنهاَعنَاللعافََ،منَارؼَالزكجةَبالزناكماَيعأَاع اؼَاميَ -7

                                                 

(
1

َعلىَاللعافَيفَمأكنةَاألسرةَاؼبغربيىةَاعبأيأة،َمنَخبلؿَاريَأفَاؼبشرعَاؼبغريب ( ثب َالفراشَدباَيَيكنةَاألسرةَاعبأيأةَبقوله:"منَمأ597َاؼبادةَ،ََنيفى
،َأكَبواسطةَخربةَتفيأَالل عانتثب َبهَالزكجية،َيعتربَالفراشَبشركاهَحجةَقااعةَعلىَثبوتَالنسب،َالَيبكنَالطعنَفيهَإالَمنَالزكجَعنَاريقَ

َع،َبشراني:القط
ََ.إدالنَالزكجَاؼبعيَبأالئلَقويةَعلىَادعائهَ-15
 ."صأكرَأمرَقحائيَهبذدَاػبربةَ-16
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الزنػػاَأفََحيػػثَيَ،كورَأعػػبلدَفػػبلَلعػػافتقػػأميَالػػأليلَاؼبػػَذَكعليػػهَفػػوفَاسػػتطاعَالػػزكجَي  َََ  

اَذمػػاَشػػرعَإالَعنػػأماَالَيبكػػنَللػػزكجَأفَيثبػػ َاػبيانػػةَبالػػأليلَاؼبطلػػوبَلػػَكاللعػػافَيَثابػػ َه
َرفعَدعولَاللعافَأماـَالقحان.َيبكنهَقانوناَن

كأثػػػرَاػبيلػػػعَكاللعػػػافَ،َسػػػباؼبتعلػػػقَبشػػػركطَدعػػػولَالنَىَلثػػػاثهػػػذاَبالنسػػػبةَاؼبطلػػػبَاََََََََََ
ـَأمػاـَحيناػذَيتسػىٌنَلرافعهػاَأفَيتقػأَىَ،لشػركاهاَسػتوفيةَنعولَمَيكانػ َالػأَىفػوذاََعليه،َكعمومػاَن

َ.ماَسنتعرضَلهَيفَاؼبطلبَاؼبواِفَهذاَ،احملكمةَاؼبختصةَبتقأميَالباته

 لثاـالمطلب الث

 نظام الجلسة و الحكم فيها 

القحػػػػيةََللٌشػػػػركطَالقانونيػػػػةَاؼبنصػػػػوصَعليهػػػػا،َسبػػػػرَىَبعػػػػأَاسػػػػتيفانَرافػػػػعَالػػػػأعول،َََََ
هاتػػػهَاإلجػػػرانات،َيفَإاػػػارَدعػػػولََتفصػػػيلَيَكسػػػريدَيَ،كػػػمجلسػػػةَأكَاعبلسػػػاتَالػػػيتَتنتػػػهَحبَيلل

مػػنَنظػػاـَاعبلسػػةَ)الفػػرعََيػػةَنبأاَ،الػػيتَترفػػعَأمػػاـَقسػػمَشػػؤكفَاألسػػرةَإثبػػاتَالنسػػبَأكَنفيػػه
  َاغبكمَفيهاَ)الفرعَالثاث(َ.َ،األكؿ(

 رع األول ـالف

 ةــالجلس نظــام  

بقوةَالقانوفلػ َيفَإاارَالالصَىَيعأَىََََ لنيفَاؼبػادةََ،رابطةَالزكجيػةَكاجباَن ؽََ=87ابقاَن
كتػػػػتمَيفَجلسػػػػةَ"ؿبػػػػاكالتَالصػػػػل َكجوبيػػػػهَ:علػػػػىَيفَيالػػػػيتَتػػػػنَيَ>611إَـَكَإَالصػػػػادرَسػػػػنةَ
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َككػذاَانعقػادَيَاػمنَ)أكالن(َؽَإُفَإجػراناتَالصػل التطػرَىَسػيتمَيَكبنػاننَعلػىَهػذاَالػنيفَ.سرية"
َ.َامنَ)ثانيان(َسبأماـَالقحانَيفَإاارَدعولَالنَىَاعبلسات

َ(1)لـــحالص  أواًل : 

ََ،سػبَأكَنفيػهعأَرفعَدعػولَإثبػاتَالنَىبََََ
ي
لؤلكاػاعَاؼب يفَرفػعَقػررةَبصػفةَعامػةَابقػاَن

كمػنَخػبلؿ2ََإَـَكَإَاق881َ،َ=58َ،59َ،87يفَاؼبادتنيََهَيكماَجانَبيانَيَ،الأعولَأماـَاحملاكم
َكافَإثَ،(5)َؽَإَـَكَإَ=87ك58ََماَتحمنتهَاؼبادتني ثػارَمػنَآَعػأى َيييََهَيباتَالنسبَأكَنفيَيفوذا

َ،19/16مػػػػنَاألمػػػػرََ>8ليػػػػهَيفَاؼبػػػػادةَ،َبػػػػالطبلؽَأكَاػػػػريدَاؼبنصػػػػوصَعفػػػػ َالرابطػػػػةَالزكجيػػػػة

إالَحبكػػمَسػػبَالَيعػػأَىفكػػذل َأفَالنَى قحػػائيَصػػادرَعلػػىَاحملكمػػةَاؼبختصػػةَبػػالنظرَيفََثابتػػاَن
َالأعولَ.

وقعػهَييََل ئجَؿبػاكالتَالصىػفيػهَمسػاعيَكنتػايثبػ َؿبحػرََعلػىَالقااػيَربريػرَيَيتعنيَيََََ
َكاتبَالحبطَكالطرفني َ.(3)"مع

 

 
                                                 

علىَأسرارَاألسرةَ-أمَمنَعأـَخيانةَأحأنباَلآلخر-(َاؽبأؼَمنَالصل َيفَإاارَدعولَالنسب،َهوَالتحققَمنَنيةَالزكجَكالزكجة1َ) َكهذاَحفاظاَن
 )ألفَاؼبسألةَمتعلقةَبالشرؼ(.

(
2

َة،َسلسلةَنصوصَتنظيميةَكتشريعي>611ابريل66ََالصادرةَبتاريخ65ََاعبريأةَالرظبيةَرقمََ>611فربايرَسنة69ََمؤرخَيفََ=1/>1لقانوفَرقمَا( 
 .َ>611،َقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَكاإلدارية،َدارَاؽبأل،َعنيَمليلةَاعبزائر،َ، نبيل صقرصبعها

وبكمَبالطبلؽَالشخصيةَالتونسيةَعلىَأنه"َىبتارَرئيسَاحملكمةَقاايَاألسرةَمنَبنيَككبلئهَكالََمنَؾبلةَاألحواؿ16َك76َ/15َالفصلََينيفى َيَ(3)
َكماَتنيفَاؼبادةَ،الصل َبنيَالزكجنيَكيعجزَعنَذال أؿَقاايَاألسرةََجهأانَيفَؿباكلةَإالَبعأَأفَيبػ َاتفق561ََ" منَمأكنةَاألسرةَاؼبغربيةَ"إذا

،َكإذاَتعذرَالصل َحكمةَاحملكمةَبنفاذَاػبلعَبعأَتقأيرهاََاحملكمةََحملاكلةَالصل َبينهماَاؼبقابلَرفعَاألمرَإُفالزكجافَعلىَمبأأَاػبلع،َكاختلفاَيف
َكافَدقيقاَن يفَربأيأَإجراناتَالصل َخبلؿَاؼبخالعة،َعكسَاؼبشرعَاعبزائرمَالذمََمقابله."َمنَخبلؿَنيفَهاتنيَاؼبادتنيَنستنتجَأفَاؼبشرعَاؼبغريب

 لكلَفرقةَقحائيةَبنيَالزكجنيَ.َ=8كاعَاؼبادةَ
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 (الجلسة )الطلبات و الدفوع انعقاد   :ثانياً 

كمػػةَعقػأَيفَقاعػاتَاعبلسػاتَباحملتيََ،(1)نظػرَيفَجلسػةَعلنيػػةالػأعولَتَيَاألصػلَأفَىََََ
،َباعتبارهػػاَاػػرؼَأصػػليَيفَالػػأعاكمَاؼبتعلقػػةَبشػػؤكفَاألسػػرةَ،كذلػػ َحبحػػورَالنيابػػةَالعامػػة

وزَيفَحالػػةَاالسػػتعجاؿَالقصػػولَعقػػأَاعبلسػػةَحػػكَيفَمنػػزؿَإُفَكاتػػبَالحػػبطَكهبيػػَافةَنإاػػ
َالقااي.

ػبصوصػػػػيةَاػبصػػػػوماتََََ علػػػػىَأسػػػػرارَاألسػػػػرةََكالنزاعػػػػاتَاألسػػػػرية،َكنظػػػػراَن كحفاظػػػػاَن
حالػػةَالػػبَأحػػأَالػَز ،َفهػػذدَمػػنَاألمػػورَالػػيتَخػػرَإثبػػاتَنسػػبَاألبنػانكجنيَمػػنَاآلخصوصػاَن

،َمػػػعَاألخػػػذَبعػػػنيَاالعتبػػػارَأفَاألكامػػػرَتصػػػأرَيفَأجلهػػػاَسػػػريةعقػػػأَاعبلسػػػةَمػػػنَنَأفَتَيكػػػيبَي
َ.(2)جلسةَعلنية

َكأصلَعاـكتيتخذَاإلجَرََََََ لنػػػػػػػػػابَ،اناتَكفقَمبأأَاؼبواجهة ؽَإ6:7ََادةَػػػػػػػػػػيفَاؼبػػػػػػػقاَن
َكلَمنَالزكجةَكالزكجةَبشرحَسب(3)إَـَك ،َرَأثباتَنسبَاألبنػانبَكمشكلةَتأخَي،كماَيلـز

َالػػػزكجَبشػػػرحَسػػػببَالنفػػػيكمػػػاَيَيََ.ـَالزكجػػػةَبشػػػرحَسػػػببَالبهػػػاَإثبػػػاتَالنسػػبلػػَزفتَي أكََ،لػػػـز
َباحملافكمػػاَيَي.َكََاعبلسػػةَللقااػػيَيػينىػػاطَاػػبطَيَاللعػػاف،َحيػػثَيَإُفاللجػػؤَ َاػبصػػـو ظػػةَعلػػىَلػػـز

يلفػ َنظػرهمَخلٌػواَهبػذدَااللتزامػاتَهبػوزَللقااػيَأفَأكعليهَفوذاَ.َاالح اـَالواجبَللعأالة

                                                 

(
1

  ؽَإَـَكَإ"َاعبلساتَعلنيةَماََفَسبسَالعلنيةَبالنظاـَالعاـَأكَاآلدابَالعامةَأكَحرمةَاألسرة."َ;حيثَتنيفَاؼبادةَ(

(
2

يصَربقوؽبا:ؽَإَـَكَإ6ََ;6تنيفَاؼبادةََ(  حَباألكامرَالوالئيةَبغريَذل "."يتمَالنطقَباألحكاـَالفاصلةَيفَالنزاعَعلنياَن

(
3

َكككبلئهمَكؿباميهمَكجاهيا"."بقوؽبا:ؽَإَـَكَإ6:7ََتنيفَاؼبادةََ(   يتمَاالستماعَإُفَاػبصـو
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جازَاغبكمَعليهمَبغرامةََ،،َفوذاََفَيبتثلواَكعادكاَإُفَإخبلؽبمَبالنظاـألمركينذرهمَيفَأكؿَا
َ.(1)مأنيةَالَتتجاكزَمائةَدينار

ػػَ،كيفَحالػػةَإهانػػةَالقااػػيََََََََ دبػػاَحػػأثوبي مَعلػػىَوزَلػػهَأفَوبكيػػكهبيػػَ،ررَالقااػػيَؿبحػػراَن
أمػاَإذاََ.ذَاؼبعجػلبالنفػاَكمَمشموؿَهاغبَيَوفَي،َكيكَيغببسَؼبأةَالَتتجاكزَشبانيةَأياـالشخيفَبا

يَيارتكبَهذدَاألفعاؿَؿباـَفيحررَالقاايَفوَر تقريراَن عبنةََاليتَتيشعرَبهَرسلَإُفَكزارةَالعأؿاَن
كعمومػاَنَ،امىَاؼبعػيَأفَينسػحبَمػنَاعبلسػةكيتعنيَعلىَاحملػَ،الطعنَالوانيةَيفَأقربَكق 

لػػنيفَاؼبػػاَ،برئيسػػهاَلحػػمافَالسػػريَاغبسػػنَؽبػػاَفػػوفَاػػبطَاعبلسػػةَمنػػوطَه ؽَإَـ6:6َََدةابقػػاَن
َ.َ(2)إَك

َاحملػأدَيفَالتكليػ َباغبحػورَبأنفسػهمَأكََرَيمنَزاكيةَأخرلَوبحَيََََ األاراؼَيفَاليػـو
يفَالَبواسطةَؿباميهمَأكَككبلئهم، َاحملػأدَفوذاََفَوبحػرَاؼبػأعيَأكَمػنَينػوبَعنػهَقانونػاَن يػـو
ذاَأفَؽبػػػ،َإالَإذاَعلػػػمَالقااػػػيَيقحػػػيَبشػػػطبَالػػػأعولَسبامػػػاَنَ،كذلػػػ َراػػػمَصػػػحةَالتبليػػػغ

كذلػػػ َدبوجػػػػبَرسػػػػالةَصػػػػادرةَمػػػنَاؼبػػػػأعي،أكَعػػػػنَاريػػػػقََ،ربرَشػػػػرعيالغيػػػابَسػػػػببَأكَميػػػػ
ااػػيَتأجيػػلَالػػأعولَإُفَحيناػػذَجػػازَللقَاؼبعلومػػاتَالػػيتَيػػأِفَهبػػاَيفَاعبلسػػةَأحػػأَأقربائػػه،

ََرَهػػوَشخصػػياَنإذاََفَوبحيػػَأمػػاَبالنسػػبةَللمػػأعيَعليػػه،َلمػػأعي،بالنسػػبةَلهػػذاََ،جلسػػةَقريبػػة
كمػػاََكػػمَايابيػػان،اغبَيَ،َكيكػػوفَييفَايبتػػهَ،َراػػمَصػػحةَالتبليػػغَييقحػػىاَنأكَمػػنَينػػوبَعنػػهَقانونػػ

َنشريَأفَاألمورَاإلستعجاليةَالَيبكنَالطعنَفيهاَباؼبعاراة.

                                                 

(
1

فريجىَإعادةَالنظرََ:611إُفَسنةََ::=5كمبلحظةَيفَهذدَالنقطةَأفَمائةَدينارَارامةَمأنيةَاايلة،َهذاَدبقارنةَالبفاضَقيمةَالأينارَمنَسنةَ( 
 يفَاؼبسألةَللتأكأَمنها.

 الواجبََؽبياةَاحملكمة".َرإَعلىَأنه:"ابطَاعبلسةَمنوطَبرئيسها،َلحمافَاؽبأؤَكالرصانةَكالوقاَمنَؽَإَـَك6:6َاؼبادةَتنيفََ(2)



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

65< 
 

 الفرع الثاني

 ةــــــــــــــــوارض الجلســـــــــــــــــــــــــــــع

َإُفتَنسبََاألبنانَقأـَالزكجة،َأكَككيلهاَالقانوثَ)اؼبػأعي(َالبهاَبوثبابعأَأفَتَيََََ
أعىَعليػػه(َمواجهػػةَهػػذاَالطػػػلبَأمػػاـَالقااػػي،َوبػػقَللػػزكج)َاؼبػػَ(1)أبػػيهمَكمػػربراتَالطلػػب

َ.لأفوعَوباكؿَمنَخبلؽباَنفيَالنسببواسطةَا

لئلجابػػةَعلػػىَالبػػػاتََوعَهػػيَكسػػيلةَدفاعيػػةَحبتػػةَيرمػػيَهبػػاَاؼبػػأعيَعليػػه،كَالػػأفَيََََ
َ.هااػبصمَقصأَتفادمَاغبكمَهباَأكَتأخريَالفصلَفي

أنػػواعَمػػنَالػػأفوعَيػػتمَالتمييػػزَبينهػػاَكفػػقَؿبلهػػا،َفحػػنيَننػػاقشَمػػألََثػػبلثَيَكتوجػػأَيََََ
كحػػػنيَتتعلػػػقَبػػػوجراناتَاػبصػػػومةََسػػػمىَبالػػػأفوعَاؼبواػػػوعية،تيََتأسػػػيسَاإلدعػػػانَمواػػػوعان،

حػػوؿَمػػألحينمػػاَتَيَأكَاإلجرائيػػة،َيطلػػقَعليهػػاَتسػػميةَالػػأفوعَالشػػكلية، صػػحةََثػػارَشػػكوكاَن
حنيَتوفرَاغبقَيفَالأعولَيسمىَالأفعَبعأـَالقبوؿثريَشككإمباَتَيَ،النسب َ.(6َ)وكاَن

َ

َ

َ
                                                 

كهيَيفَنحرةَاجملتمعَؽبمَ)ََتتمثلَيََالنفسيةَيَفاآلثارَيََ(َتتمثلَهذدَاؼبربراتَيفَاآلثارَالنفسيةَكاؼباديةَاليتَت تبَعلىَعأـَانتسابَاألبنانَإُفَأبيهم،1َ)
 .اٍف..يفَاغبقوؽَاألبويةَاليتَت تبَعلىَثبوتَالنسب،َمنَثبوتَالنفقةَكاؼبرياث...َفتتمثلَيَاؼباديةَيَكأماَاآلثارَيازدرانَكاحتقار(،ََنحرةَي

ـَكإمباَحبقيقتهَاليتَقطةَيرلَالأكتورَؿبمأَؿبمودَإبراهيمََأفَالعربةَيفَربأيأَنوعَالأفعَاؼبقأـَليسَبالتسميةَاليتَيطلقَعليهاَاػبصَو(َيفَهذدَالنَي6)
،َالنظريةَالعامةَللتكيي َالقانوثَللأعولَيفَقانوفَاؼبرافعات،َدارَالفكرَالعريب،َمصر،َمحمد محمود إبراىيمتتح َمنَتكيي َالقااي.َأنظر،ََ

َ.586ََاؼبرجعَالسابق،َص.ََبوبشير محتد أمقران؛َأخذاَعنََ=8َ-َ>8،َص.6>=5



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

65= 
 

 الدفاع في الموضوع -أوال

َأمَاغبػػػقَاؼبتنػػػازعَفيػػػهَهػػػوَالوسػػػيلةَالقانونيػػػةَالػػػيتَتنصػػػبَعلػػػىَمواػػػوعَاػبصػػػومة،ََََ
فينػػازعَيفَنشػػونَاغبػػقَأكَبقائػػهَأكََكذلػػ َلغػػرضَاغبكػػمَبػػرفضَالبػػاتَاؼبػػأعيَأكَبعحػػها،

 .مقأارد

َكانػػػػ َفيهػػػػاََهاَيفَأمَىإبػػػػأائَيَفيػػػػتمَيَالػػػػأفوعَاؼبواػػػػوعية،َإبػػػػأانَيَيفَىكفيمػػػػاَىبيػػػػَََ  مرحلػػػػة
ؿَأفَالتنػازَيَحيػثَيَخػرلتنازالنَعنَالأفوعَاؼبواػوعيةَاألَيَعأَىكالأفاعَيفَاؼبواوعَالَيَيَالأعول،

َ.ف ضعنَاغبقَاؼبواوعيَالَيَي

 الدفوع اإلجرائية -ثانياً 

عليػػػػهَإُفَإجػػػػراناتََاَاؼبػػػػػأعىلةَالقانونيػػػػةَالػػػػيتَيوجههػػػػالػػػػأفعَاإلجرائػػػػيَهػػػػوَالوسػػػػيََ
اػبصػػػػػومةَدكفَالتعػػػػػرضَإُفَمواػػػػػوعَالػػػػػأعولَالػػػػػذمَيبقػػػػػىَؿبفوظػػػػػان،َكمػػػػػنَأمثلػػػػػةَالػػػػػأفوعَ

كالأفعَباإلحالػةَاؼبػادةَ،َؽَإَـَكَإ96َك95َتنياإلجرائية،َنذكرَالأفعَبعأـَاالختصاصَاؼباد
َ.(6َ)ؽَإَـَكَإََ=:إُفََ;:َواداؼبَ،َكالأفعَبعأـَالقبوؿَ،(5َ)ؽَإَـَكَإََ>9

                                                 

(5ََتنَي)َتقحيَجهةَاإلحالةَبالحمَتلقائيانَيفَحالةَكجودَارتباطَبنيَخصوماتَمطركحةَأماـَتشكيبلتَـبتلفةَوؽبا:ؽَإَـَكَإَبقَ>9اؼبادةََيفَى"
َلنفسَاعبهةَالقحائيةَأكَأماـَجهاتَقحائيةَـبتلفةَبعأَالتخليَؽباَ.

(6َ)َ،"َالأفعَبعأـَالقبوؿ،بقوؽبا:َؽَإَـَكَإَ;:اؼبادةََتنيفأماَالفصلَالثالثَمنَقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَكاإلدارية،ََكاؼبعنوفَ"بالأفعَبعأـَالقبوؿ"َ
َقبوؿَال َالذمَيرميَإُفَالتصري َبعأـ َ َالأفع َاغبقَيفَالتقاايهو َكانقحانَاألجلَبَاػبصمَالنعأاـ َكالتقادـ َ َاؼبصلحة َكانعأاـ َالصفة ،كانعأاـ

َكذل َدكفَالنظرَيفَمواوعَالنزاع."َاؼبسقطَكحجيةَالشينَاؼبقحيَفيه،
َكان َعليهاَالأعولَكلوَبعأَتقأميَدفوعؽَإَـَكَإَبقوؽبا:َ>:ةَتنيفَاؼبادكماَ َتقأميَالأفعَبعأـَالقبوؿَيفَأيةَمرحلة َيفَاؼبواوع.َه"َيبكنَللخصـو
َكافَمنَالنظاـَالعاـ،َالَسيماَعنأَعأـَاحَ ؽَإَـَكَإَفنص َبقوؽبا:َ=:اؼبادةََأما الأفعَبعأـَالقبوؿَإذا اـَآجاؿَ"َهببَعلىَالقاايَأفَيثريَتلقائياَن

َ.ارؽَالطعنَأكَعنأَايابَارؽَالطعن"
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ماعػػػػأاَالػػػػأفوعََ،اإلجرائػػػػيَقبػػػػلَالكػػػػبلـَيفَاؼبواػػػػوعَالػػػػأفعَكعليػػػػهَيتوجػػػػبَإبػػػػأانَيََََ
َ
ي
َكانػػػػػػػػ َعليهػػػػػػػػاََهاَيفَأمَىإبػػػػػػػػأائَيَيػػػػػػػػتمَىَحيػػػػػػػػثَيَتعلقػػػػػػػػةَبالنظػػػػػػػػاـَالعػػػػػػػػاـ،اإلجرائيػػػػػػػػةَاؼب مرحلػػػػػػػػة
َ.ٍفا....الأفعَيفَاالختصاصَالنوعيَ..الأعول،ك

 الدفع بعدم القبول  –ثالثاً 

َََهػػػوَدفػػػعَيتوسػػػطَبػػػنيَالػػػأفعَباؼبواػػػوعَ،لقبػػػوؿبعػػػضَالفقػػػهَأفَالػػػأفعَبعػػػأـَايػػػرلََََ
َ.(1)ـَخاص،َاألمرَالذمَهبعلهاَتتمتعَبنظاالأفوعَالشكليةَك

ليسػػػ َأكجػػػهَدفػػػاعَيفَاؼبواػػػوعفهػػػيََََ إنكػػػارَاغبػػػقَكهػػػيََ،َألهنػػػاَالَترمػػػيَإُفأيحػػػاَن

كالػأفعَبانعػأاـَالصػفةَكاؼبصػلحةََ،هناَالَتوجهَللخصومةَكإجراناهتاألَ،وعَشكليةفليس َدَي
َكانػ َعليهػاَالػأعولكماَهبَيَلية،كاأله تنتهػيَلَ،وزَإيأاعَالأفوعَبعػأـَالقبػوؿَيفَأمَمرحلػة

َ.كمَقحائيَبتثبيتهَلؤلبنانَأكَبنفيهكرَحَيأَيدعولَالنسبََإُفَصَي

أفَالزنػػػاََفػػػبلَلعػػػافَحيػػػثَيَ،تقػػػأميَالػػػأليلَاؼبػػػذكورَأعػػػبلدَفػػػوفَاسػػػتطاعَالػػػزكجَيَ،كعليػػػهََََََََ

اَيبكنهَذيبكنَللزكجَأفَيثب َاػبيانةَبالأليلَاؼبطلوبَلَ،َكاللعافَماَشرعَإالَعنأماَالثاب َه
َدعولَاللعافَأماـَالقحان.َرفعَيَقانوناَن

يفَكسػػائلَفبارسػػةَدعػػولََأساسػػاَنَلَيتتمثىػػللنسػػبَجرائيػػةَاإلحكػػاـَاألَكبوجػػهَعػػاـَفػػوفَىََََََََ
اَأفَمىػأ،َفشأفَبػاقيَالػأعاكمَاؼبأنيػةَاألخػرلاإلثباتَهاتهَاليتَزبحعَللقواعأَالعامةَشأهناَ

اَ،َكإمَىدكفَأمَنزاعَصري َحوؿَمواوعَؿبأدوفَدعولَأصليةَهتأؼَإُفَإثباتَالنسبَتكَي

                                                 

(
1

 .َ:56ك569َ،َص.6118،َاعبزائرَدارَاألملَللطباعةَكالنشرَكالتوزيعََدركسَكتطبيقاتَيفَالكفانةَاؼبهنيةَللمحاماة،َ،َروال عبد الحميد(
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يةَإُفَجانػبَإثبػاتَعإلثبػاتَالنسػبَكحػقَمػنَاغبقػوؽَالشػَرَةَهتػأؼَيدعولَتبعيَىأفَتكوفَ

َ.الزكاجَمثبلَن

كَأَنسبإثباتَحالةَكجودَشخيفَأجنيبَيفَقحيةَيفَكحاَنؤؿَيبقىَمطرَيلكنَالتساََََََََ
 . زائرينيَأماـَقاايَأجنيبكجودَج

 المبحث الثاني

 المتعلقة بالنسب الشرعي الضوابط العامة لتنفيذ األحكام األجنبية

أكَسػػنأَرظبػػيَفاصػػلَيفَقحػػيةََ،مػػييأكَقػػرارَربكَ،لنفػػرضَأننػػاَبصػػأدَحكػػمَأجنػػيبَََ
لقوةَالشينَاؼبقحػيَبػهَكمطلػوبَتنفيػذدََ،صادرَباسمَدكلةَأجنبيةَذاتَسيادةنسبَ حائزاَن
َكلكػػنَاألصػلَأفَاغبكػػمَاألجنػيبَالَينفػػذَبقػوةَالقػػانوفَيفَاػريَالأكلػػةَالػػيتَرضَالػوان،يفَأ

اَمػػنَأجػػلَربأيػػأَقواعػػأَالتنػػازعَالػػيتَذهػػَ،كلَىادةمػػنَمظػػاهرَالسػػيَىَمظهػػرَهَهَيألنىػػَ،صػػأرَفيهػػا
َ.لهَامنَ)اؼبطلبَاألكؿ(َسنتطرؽَيَ،سبالنَىَمَيربكَي

للعأالػػػةَعلػػػىَالوجػػػهَاألكمػػػلكربَََ نفػػػذَهػػػذدَاكمَالوانيػػػةَأفََتَييقتحػػػيَمػػػنَاحملػػػَ،قيقػػػاَن
ؼببأأَاألمرَبتنفيذَاغبكمَاألجنيبَ،األحكاـ الذمَهػوَمػربرَمػنَالسػيادةَكالتشػريعََ،(1)تطبيقاَن

كيقتحيَهذاَالنظاـَعلىَصاحبَاؼبصلحةَأفَيلجأَعنأَتنفيذَاغبكمَاألجنيبَالذمَحبوزتػهَ
كالػذمَ،َ"األمػرَبالتنفيػذ"ليستصػأرَمنهػاَمػاَيسػمىََ،اؼبرادَالتنفيذَفيهاَإُفَاحملػاكميفَالأكلةَ

لتنفيػذََ،مػةمرتبةَاغبكػمَالػوايَكقصػأَربأيػأَالحػوابطَالعاإُفَبصأكردَيرقىَاغبكمَاألجنيبَ

                                                 

 .511َ.،َص8>=5الكوي ،َالفبلح،َمكتبةََ،6َطَالتنفيذَالقحائيَيفَقانوفَاإلجراناتَاؼبأنية،ََ،محمد حسنينَ،ال ذأشارَإُفََ(1)
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دراسػػػػةَمػػػػربراتَتنفيػػػػذََفونػػػػهَمػػػػنَالحػػػػركرمَدعػػػػولَالنسػػػػب،يفَإاػػػػارََ،األحكػػػػاـَاألجنبيػػػػة
 .طلبَالثالث()اؼبَهاكربأيأَؾباؿَتنفيذَالثاث(،َؼبطلباألحكاـَاألجنبيةَ)ا

 ب األولالمطل

 الضوابط العامة لقواعد التنازع المنظمة للنسب

َََََََََ َأف َدراسةبعأ َاإلجرائيَسب  َالنسبَاعبانب َالأاخليَ،لأعول َالقحان َامن
َ َللمواوعَمنَـبتل َزكايادكقصأَاستتماـ َالأراسة َالتطرؽَإُفَدراسته يقتحيَالبحث،

كمألَتعاراهاَمسائلَالنسبَيأَؾباؿَالتنازعَيفَكربأَ،امنَقواعأَالقانوفَالأكِفَاػباص
َ َالعاـ، َالنظاـ َهيَمع َالعامة َاؼبشرعَاعبزائرمَفالقاعأة َكافةأف َلأل َالفصل َحاؿ َيرجع

َاعبنسية َلحابط َالشخصية َاألحواؿ َأسبابَمسائل َلعأة ََكهذا َالوسطَمنها َقانوف أنه
َللشخيف َيَي،االجتماعي َالذم َالفرد َإليها َينتمي َاليت َالبياة َقانوف َأنه َمزاجهَكما بلنـ

فونَىَ(1)كعلىَاألخيفَيتعلقَحبالتهَالعائليةَ،كاؼبظاهرَالقانونيةَلشخصهَهَيأخبلقَيَك منََهَيكعموماَن
َ
ي
َفرعسبَ)الفيأَللأراسةَأفَنتعرضَمنَخبلؽباَلتحأيأَالقانوفَالواجبَالتطبيقَعلىَالنَىاؼب

 الثاث(َ.َلفرعسبَ)ا،كماَهببَعليناَربأيأَقواعأَالتنازعَاؼبنحمةَللنَىاألكؿ(

 

 

                                                 

كأنظر،َََ.95،َص.6151،ََيلمساف،َأ،َتنازعَالقواننيَيفَؾباؿَالنسب،َمذكرةَماجستري،َجامعةَأيبَبكرَبلقاَييوبي سعادأشارتََإُفَذل ،َ(1َ)
َ،َالطبعةَالثانيةَ،َ"دراسةَمقارنةَ"وفَاألردث،َالقانوفَالأكِفَاػباصَ)َتنازعَالقواننيَ(،َاؼببادئَالعامةَكاغبلوؿَالواعيةَيفَالقانحسن الهداويكذل ،َ

 .571.،ََص6115األردف،ََمكتبةَدارَالثقافةَللنشرَكَالتوزيع،َعماف،
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 ولاأل لفرعا

َ(1)سب الشرعيلن  ا المحددة للقانون الواجب التطبيق علىالفقهية  االتجاىات

َيفَاايةَاألنبيةَسبالنَىأيأَالقانوفَالواجبَالتطبيقَعلىَربَإفَىََََََََ كدباَأفَاؼبسألةََ،أمره
ذاتَاابعَدكِف،َهذاَماَيربرَاالختبلفاتَالفقهيةَفالقانونيةَللقانوفَالواجبَالتطبيقَعلىَ

ََكالنَى َعمومانَسب، َجنسيَىَريناؼبنظَىَتحارب َمواق َيفقأ َجنسبنيَقانوف َاألبَكقانوف ةَيَىة
َكماَيلي:َيفقرانةََيجنسيةَاالبن،َكيفَماَيلوفَ،َكقانَياألـ  هذدَاآلرانَالفقهية

َََونسبفي إثبات  قانون االبنتطبيق :ََأوالً 

كَمربراتَهذاََ،بلأدَوفَيقانَيإُفََإثباتَنسبَاإلبنَيفَمسألةَيستنأَيَاالذبادلعلىَهذاَََََََََ
َأف َهي َاالبنََالرأم َحالة َمسائل َبالذاتَمن َفهي َاغبالة، َمسائل َكان َمن َإف البنوة

أكالن،َألنهَالطرؼَالحعي َيفَهذدََ(2)خصيَفهيَتتصلَدبصلحةَاالبنونهَالشَىلقانَيَفتخحعَي
َرأمَهذكهَالعبلقة َيراديَاألستاذَؿبمأَمربكؾَالبليفَاعي َهَا َألنهَيص َأيحانَيفَحسبَما

ةَاالبنَهيَأيحانَمنَمسائلَحالةَأبوَىَأفَجانبَالقوؿَبتطبيقَالقانوفَالشخصيَلؤلبَإذ
َ َاألب، َكأمه،البَيَأفَىكدبا َكأبيه َبنيَالولأ َقانونية َرابطة َالتزاماتََنوة َك َحقوؽ َعنها تنجم
َ.(3)آخرَيفالتححيةَدبصلحةَشخَمنَالطرفنيَمصلحةهَفيهاَلذاَالَتص َىَلَىكلكَيَ،متبادلة

َا َهناؾ َأف َهبَلعأيأَياري َأخذت َاليت َالتشريعات َاػباصَذمن َالأكِف َكالقانوف َالرأم ا

                                                 

(
1

،ََكلكنَباقتباسَشخصيَ.98-95.ص،َمرجعَسابق،ََيوبي سعادؤلستاذةََ،َكفقَترتيبََللؤلمانةَالعلمية،ََفقأَاعتمأناَيفَترتيبَهذدَاآلرانَ (
 .ِفَاػباصالقانوفَالأكَىاؼبتعلىقةَبَعَاألصليةكبالرجوعَإُفَاؼبراج

َ.576.ص6116َ،َاعبزائر،َ،َالقانوفَالأكِفَاػباصَاعبزائرم،َ)تنازعَالقواننيَ(،َدارَهومةَللطباعةَكالنشرَكالتوزيعأعرب بلقاسمَ،(َانظر2)
َ)دراسةَمقارنةَيفَاؼببادئَالعامةَكاغبلوؿَالواعيةَاؼبقررةَ،َتنازعَالقواننيَكتنازعَاالختصاصَالقحائيَالأكِفمحمد مبروك الالفيكهوَرأمَاألستاذ،َ(3َ)

َ.َ:57.،َص8==5يفَالتشريعَاللييبَ(،َمنشوراتَاعبامعةَاؼبفتوحة،َ
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َ َسنة َيف َالصادر 1965ََالتشيكوسلوفاكي َالبولوثَ(23)اؼبادة َاػباص َالأكِف َكالقانوف ،
َ َسنة 1965ََالصادر َاؼبادة َأيحاَن19) )ََ َسنة18ََاؼبادة َيف َالصادر َاألؼباث َالقانوف من

1965(1). 

  ابنها نسبإثبات  حي ال (2)مجنسية األ  تطبيق : ثانياً 

َالذهَأنصارَيَيستنأَيََََََََ َفكا ادر َإثباتَالنَىَذبي َالبَيَإُفَ،سبمسألة َالشَىنوَىإخحاع رعيةَة

،َ،ـاألَيةَعبنسيَى اسيَلكلَالأعاكلَأهناََيفَاالبَاألحيافَاحملورَاألسَكذل َلسببني:َاألكؿي
َ
ي
ؽباَابتأاننَعنََ َييثبَيَسبَيفالنَىَوفَؾبهولةَهأفَتكَيَستحيلأهناَمنَاؼبكالثاث،َ،َسبتعلقةَبالنَىاؼب

َ.اريقَالوالدةَالطبيعية

   إلثبات نسبو ىا االبنالتي يختار  الدولة ة جنسي  ب األخذ  : ثالثاً 

اَاالذبادَعلىَذؤيأكَهمَيَفقأَنيفَىَةَاالختيارَلبلبن،ريَىوَإعطانيَحَيهذاَالرأمَهَيَمفادَيََََََََ
َ َجنسيَىتطبيق َالشَىقانوف َيَية َاالنخيفَالذم َاالبن َأكافََتسابَيريأ َسوانن َالوالأين َمن إليه

َأكَاألـي، ََ.(3)االنتسابَإليهاإلبنَأَيحبالةَمنَيَرَنوةَتتعلقَيألفَالبَيَاألبي

 

                                                 

(1
ََ،َالطبعةَالتاسعةَاؽبياةَاؼبصريةَالعامةَللكتابجزنَالثاثَ،نني،َيفَتنازعَالقوا،َالقانوفَالأكِفَاػباصعز الدين عبد اهللَأشارَإُفَذل ،ََ( 

َ.96،َاؼبرجعَالسابق،َص.وبي سعادــــــــي ؛767َ.صَ:>=5
(2
َ.::5ص.،َرجعَالسابقػاؼبَقانوفَالأكِفَاػباصَاعبزائرم،َ،َالبلقاسم أعربَراجعَيفَذل ،(َ 
(3

رفعَالأعولَتيََ:"يفى َيَتنَيمنهَاليت905َيفَاؼبادة1949ََاَاؼببأأَاؼبشرعَاؼبصرمَقانوفَاؼبرافعاتَالصادرَسنةَذالتشريعاتَاليتَأخذتَهبَلعلىهَمنَبني(َ 
قررهاَالقانوفَاَالقواعأَاليتَيَيػاالنتسابَإليهَكتتبعَيفَإثباهتَبَيكيفَاؼبواعيأَاليتَينيفَعليهاَقانوفَبلأَمنَيطلَيَبوثباتَالنسبَكفقانَلؤلحكاـَكالشركط،

َكافَاؼبرادَإثباتَيإذَ،ذدَاؼبادةَقاعأةَإسنادَتقحيَبتطبيقَقانوفَجنسيةَاألباؼبشرعَاؼبصرمَهبوردَكيَيَ،اؼبذكور" ةَػالنسبَمنَجهةَاألب،َكتطبيقَجنسيَا
َكافَاؼبرادَهوَإثباتَالنسبَمنَاألـَ،األـ ،َ"َتنازعَالقواننيَ"،َدارَالفكرَ،َالقانوفَالأكِفَاػباصإبراىيم أحمد إبراىيمَ،دَاؼبسألةذفصلَيفَهَلقأ،َإذا

َ.97،َاؼبرجعَالسابق،َص.يوبي سعاد.َ:;5.صَ;==5اعبامعيَاإلسكنأرية،َ
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   لتحديد الن سب معاً  األبو  االبنجنسية تطبيق : رابعاً 

َالرأمَهوَالتطبيقَاعبامعَعبنسيةَاألبَكاالبنَمعان،َحيثَنيفَىَمفادَيََََََََ مناصركََهذا
يقاَنتطبَإُفَالقوؿَبوخحاعَالبنوةَلقانوفَجنسيةَاألبَكقانوفَجنسيةَاالبنَمعان،َاَاالذبادذه

حاؿَتطبيقناَلؤلحكاـَاؼبتفقةَيفَالقواننيَاؼبختلفةكاإلشكاؿَيكَيَ،جامعاَن  .(1)وفَكااحاَن

 البن لنسب ااألصلح  جنسيةؤيد للالم   و االتجاه  : وى   خامساً 

َتطبيقَاعبنََََََََ َهو َاالذباد َهذا َحيثَيَاليتَتكوفَهيَاألصل َلنسبَاإلبنَسيةمفادي

َهَحثَى َلبلبنذركاد َاألصل  َالقانوف َتطبيق َاركرة َعلى َاالذباد َبسببَََ،ا َهَيكونَيكذل 
علىَمصلحتهَنطبقََ،َكحفاظاَنلهَإكراماَنكبالتاِفََ،النسبَإثباتيفَمسألةََالحعي الطرؼَ

َ.َ(2)قانوفَاعبنسيةَاألصل َله

  سب باعتباره أثراً من آثار الزواجالن  الذي يطبق على  القانون:  سادساً 

َََََ  َََ َهو َالرأم َهذا َوبكَيمفادي َالذم َالقانوف ََمَيأف َالزكاج َالغالبَآثار َقانوفَيف هو
َالزكجَأمَاألب، َالنظاَجنسية َاليتَحأكد َالأكؿ َاإلسبلميةعنأ َالشريعة َاابطه َالعاـ َـ

جنسيةَتطبيقَقانوفََحيثَيفَهذاَاإلاارَيرلَبعضَفقهانَالقانوفَالأكِفَاػباصَبوجوب

                                                 

(1
القانوفََزروتي الطيبَاجع،ََر،ََالنظاـَالعاـتعارضَمنَمثاؿَتطبيقَالقانوفَالفرنسيَمعَالقانوفَاعبزائرمَعلىَمسألةَالنسب،َفاإلشكاؿَكاا هَ(َ 

َََ.َبتصرؼ.:;5.ص6111َََمطبعةَالكاهنة،َالطبعةَاألكُف،ََالأكِفَاػباصَاعبزائرم،َمقارناَبالقواننيَالعربية،َجزنَاألكؿ،
(2

،َ>611،َالطبعةَاألكُفَ،َاعبنسيةَكتنازعَالقواننيَ)دراسةَمقارنةَ(،َدارَالفكرَاعبامعي،َاإلسكنأريةصالح الدين جمال الدينَأشارَإُفَذل ،ََ( 
َ.871ََ.ص



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

66: 
 

ََكونهاألبََ َالبنوة، َعلى َالتطبيق َالواجب َوبكَيَكبالتاِفالقانوف َالذم َالقانوف آثارََمَيهو
 .(1)الزكاج

  اإلبن نسبلتحديد  األب ةجنسي   ونقان   تطبيق  : سابعاً 

َتطبيقََََََ َكيجوبي َالرىأمَهيو َهذا َبوَمفادي َالبنوَىالرأمَالقائل َالشَىخحاع َللقانوف خصيَة
َالرأربَىكمَيَلؤلب َأباديَيفَالنىسبَشرعانَكعيرفانَكقانيوناَنَوَأفَىمَهَيرَهذا أكربَأفََكَاإلبنَيتبعي

ميصيبةَيبكنيَأفَتيصيبَاإلبنَهوَأفَيعلمَأنهَتابعهَيفَالنىسبَإُفَاريَأبيه
َ(2).َ

َََََََ َاؼبختلفة، َاآلران َهذد َالنَىمَيعَيَكأماـ َؾباؿ َيف َهومان َكبعأ َاؼبتوااعةَذسب، َالقرانة د
َالقانوفَالأكِفَاػباصَحوؿَالقانوفَاألصل َللتطبيقَعلىَفَيألهمَكاؼبختصرَ َسبنَىالقهان

َكالقائلَبوخحاعَ(3)عزَالأينَعبأَاهللالأكتورََرأمَيوَهَيَالراج الرأمََفوفََالشىرعيَلبلبن
َكذل َلؤلسبابَالتالية:َ،لقانوفَجنسيةَاألبالبنوةَ

َالشَىنوَىأفَالبَيَََََََ َاألسرةة َتتصلَدبصلحة َالفردَكليسَ،رعية َكَمصلحة َابعاَن؛ أفَاألبنان
َكماَكشرعانَكقانونانَكعرفان،َيبيلوفَإُفَنسبَآبائهم َابيعةنَإُفَأَيَاالبنأفَنسبَ؛ مهَمكفوؿه

َ.بالوالدةَفهوَالَوبتاجيَإُفَإثبات

َ:منهاَنذكركثريةَاَبالنسبةَللمربراتَالشرعية،َفهيََهذاَبالنسبةَللمربراتَالقانونية،َأمَىَ

                                                 

(1
َ.767.صََ،اؼبرجعَالسابق،َعز الدين عبد اهللَأشارَإُفَهذدَالفكرة،(َ 
(2

،َاؼبرجعَيوبي سعادراجع،ََ،كالقانوفَاعبزائرمَ،القانوفَالقطرمَكالقانوفَالعراقيََكَفَالكوييتكمنَالتشريعاتَاليتَأخذتَبهَكبنيفَصري َالقانَوَ( 
َ..98السابق،َص.

(3
َ.767ََ.،ََاؼبرجعَالسابق،َصعز الدين عبد اهللَ،أنظر(َ 
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َكان َتفتخرَيَأفَالعربَََََََََ وَسبَهَيالنَىَفَحقَىأ؛َكَبيلة،َفالعشريةقالبابائها،َفَقأيبان

َكماأفَيكفيلهاَلؤلبنانَعلىَاألبَقوؽَاهللَاليتَهببَيمنَحَي سيبَي تبَعلىَاالنتمانَالنَىَ؛
َ.كارها.........كاؼبرياثَ.َحقوؽَكثريةَمنهاَالنفقة

 الفرع الثاني

ََ(1)رعيالش   مير سبلن  ا علىحددة للقانون الواجب التطبيق الم   اآلراء   

أفَتكيوفَبعقأَشرعي،َكبالتاِفَفهيَالَعبلقةَبنيَالرجلَكاؼبرأةََلَىكَيََاألصليَيفََ ََََََََ

رَالَكمنهاَاعبزائَسبلميةاإلكؿَأَيالَاالبيىةَأفَىَإذاَعلمناَخاصةَنعَالقواننيَتنازَيثريَإشكاالنَيفَتَي

َكان َالبينوةََ.لنظاـَالعاـاهاَمعَاعارَيتعأـَلَل َنظراَنذَكَ،الشىرعيةَنوةالبَيبَإالَىَتع ؼَي أمىاَإذا
َهبذاَالنَى)ابيعيَىَارييَشرعية سبَهيَالأيكؿَاليتَيتعارضَالنظاـَة(َفغالبيىةيَالأيكؿَاليتَتع ؼي

َبعرضَالبعضَمنَه،َكسنقَيالعاـَفيهاَمعَالشريعةَاإلسبلمية  كماَيلي:َََدَاآلرانَتباعاَنذـو

  لتحديد نسبوبن جنسية اإل لتطبيق ون: المؤيد أوال

ََََََََ   ََ َأفَييطبقَحيىاؿَربأيأَنسبَاإلبنَجنسيته، َالرىأمَهيو َهذا نيفََحيثَيمفادي
َهذاَالرأمَعلىَه َمَدباَيلي:َرينَرأيهَيربَىاَاؼببأأَمَيذأصحابي

ََََ01-َ فقةَالبلزمةَهَيفَالنَىكَإثباتَمألَحقَىَ،حبمايةَالولأَقَيتعلَىهذدَاؼبسألةَتَأفَىحيثي
َ.الستمرارَحياته

                                                 

(
1

للتحادَاغبيكميَبنيَلفظَ–،َفهيَعبارةَارييَميتوازنةَشرعاَننسبَاريَشرعيكتعليقَعلىَعبارةَ(  ألفَالنسبَعنأناَيفََ-ارييَالشرعيَكَسبالنَىنظراَن
أـَفاسأان(،َفاػببلصةيَكهيَالَاعتبارَللنىسبَاريَالشرعيَلقوؿَالرسوؿ َكافَصحيحاَن :"مانيَالزناَهأر"،َاعبزائرَالَيناقشَإالَبعأَالعقأَالشرعيَ)سوانن

َكماَأنيَأشرييَلؤلمانةَالعلمية،ََفقأَاعتمأناَيفَترتيبَهذدَاآل .َ;9-99ران،َكفقَترتيبَاألستاذةَيويبَسعاد،َاؼبرجعَالسابق،َص.دبعىنَالَأساسَلهي،
 كلكنَباقتباسَشخصي.
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أفَالقانوفَالواجبَتطبيقهَعلىََكَالقاعأةَيَةَتتصلَحبالةَالولأ،ةَالطبيعيَىنوَىالبَيَأفَى-02ََََ

َ.َ(1)تهجنسيَىَوفَيحالةَالشخيفَهوَقانَي

 اإليه االنتساب االبن يختار التية جنسي  اللمبدأ تطبيق ون : المؤيدثانياً 

َاليتَىبتارَيَََََ َََََ َتطبيقَاعبنسية َالرىأمَهيو َهذا َاإلبن،مفادي َأمَبنيََها َأَيجنسيىة َكأمه
أفَتطبقَريأَاالبنَاليتَيَينسيةَاعبوفَتطبيقَقانَيَعلىَإمكانيةَبأأاَاؼبذهَكادَيرَيَنيفَىَحيثَيأبيه،َ

رعيةَالشَىَاريَيةَنوَىأكَاألـ،َذل َأفَابيعةَالبَيَاألبَ َجنسيةكانََسوانَنَ،عليهَلتحأيأَنسبه

ََتف ضَي َجهة، َمن َاآلخر َدكف َالوالأين َأحأ َإُف َاالنتساب َأفَمَكقصر َأخرل َجهة ن

هَينوَىودَبالبَياؼبقصَي كأخرياَن علىََلتزاماتاةَرتبَعأَىاَيَيفبَىَ،الولأَبوالأدَقانوناَنَربطَيَوةَالطبيعيةَأكالَن

َأنبَي َالوالأ َعاتق َـيالاها َيتعلقَيَلتزا َاألمر َأف َذل  َإُف َإاافة َالذمَََبالنفقة، َالوالأ حبالة
َيق َما َكهو َآثار َي تبَعلىَذل َمن َما تحيَتطبيقَقانوفَسيوص َبوص َاألبَمع

 .(2)جنسيته

  ولتحديد نسب لالبناألصلح  ةاعي لتطبيق الجنسي  الد   االتجاه   :ثالثاً 

َهيوَ ََ  َََََ َالرىأم َهذا َذبَياعبنسيَىَتطبيقَيَمفادي َلبلبن، َاألصل  َاؼباديةَة َاآلثار َمسألة اد
َ َذهَأنصارَيذهبَالناذبةَعنَالنسب،َحيثي دَيفَهذَمنَاألفحلَهَيإُفَالقوؿَبأنَىَ،االذبادا

إُفََودَيَيفَحالةَكجودَعائقَيعَيبلئمةنَؼبصلحةَالولأ،َإالىَمَيوفَاألكثرَالقانَيَتطبيقَيوَهَياغبالةَ
َ.فكرةَالنظاـَالعاـ

                                                 

(1
َ.875ََ.،ََاؼبرجعَالسابق،َصصالح الدين جمال الدين.99َ،َاؼبرجعَالسابق،َص.يوبي سعادأشارتَإُفَذل ،َََ( 
(2

،8َ;=5ََ،َتنازعَالقوانني،َدارَالنهحةَالغربيةَالقاهرة،6َج،َ،َالوسيطَيفَالأكِفَاػباصسامية راشد و فؤاد عند المنعم رياضَأشارَإُفَذل ،(َ 
َ.7ََ=6.ص
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َتطبيقَيهَيتػَيجَىحَيَكَََََََََََ َأف َالرأم َهذا َيف َمثبلَنَم َاعبزائرم َإُفََالقانوف َيؤدم َأف يبكن
َباعتبا َالولأ َدبصلحة َبالبنوَىاإلارار َسول َيع ؼ َال َارد َمنََكالواقعَيَلشرعيةة َعأدان أف

َتفس َؾباالَن َتشريعاتَكاسعاَنَالتشريعاتَاألجنبية َكهناؾ َالشرعية َاري َتعَيَللبنوة َسبَيَف َيزأ
َب َكاريَيمطلقان َالشرعية َالبنوة َكاألؼبَ)كالقانوفرعيةالشَىَني اثَالفرنسي

َ.(1)الأكؿَاألكربية(َكالتشيكوسلوفاكي..كاالبية

َيفَظلكعَيَََََََََََ َذهتبلؼَاخَمػومان، َالفقهيةد َالقانوفَبشأَمواقفهاَنييَاكتبَ،اآلران ف
َكان َ-ةػرعياريَالشَىةَنوَىالبَيَكَ)الفرعَاألكؿ(،َرعيةةَالبنوةَالشَىػلأالواجبَالتطبيقَعلىَمس كإف

ََعنَموق َالقارئَيتسانؿَيَأفَىَ)الفرعَالثاث(،َالَش َىَ-الَهتمينا
ي
ادَقواعأَشرعَاعبزائَراؼب مَذبي

َ
ي
َ. بسنظمةَللنَىالتنازعَاؼب

 الثالفرع الث

 سبلن  ل نظمةع الم  قواعد التناز   جاهت  شرع الجزائري الم   موقف  

َاؼبسلىممَيعَيََََََََََ يََأفَىوَهَيَ-كفقانَلقواعأَالنظاـَالعاـَاعبزائرم-بهَومانَفوفى
شرعَاعبزائرمَاؼب

عليهَ،ََك(2)معَالنظاـَالعاـَتتعارضَيَاَمسألةَهسبَالطبيعيَ)اريَالشرعي(،َألهنَىبالنَىَالَيع ؼَي
َالفرعَإَسمسنق َالصم ََ>9/9;رقمََاألمرمرحلةَجزئني،َُفَهذا مسألةََإزانكاليتَسادها

                                                 

(1
،َاؼبرجعَيـوبي س عاد،َأنظرإفَالتفسيخَاألخبلقيَالذمَعمىَالأيكؿَاألكركبية،َكبعضَالأكؿَالعربيةَجعلهاَالَسبيزَبنيَالبنوةَالشرعيةَكاريَالشرعية،َ(َ 

َ.758ََ.صَ=>=5ََتنازعَالقوانني،َديوافَاؼبطبوعاتَاعبامعية،َاعبزائرَََاص،قانوفَالأكِفَاػبالَ،موحند اسعدَ؛َ:9السابق،َص.
(

2
َاؼبصأرَالثاثَللتشريع،َابقانَلنيفَاؼبادةَ(  َالنظاـَالعاـَيفَاعبزائرَأصليهيََمنَالشريعةَاإلسبلمية،َفهيى َمنَالقانوفَاؼبأثَاعبزائرمَكاؼبادة5/6َيأخيذي
 منَالأستورَاعبزائرم.ََمنَقانوفَاألسرة،َكاؼبادةَالثانية666َ
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ََ،نسب)أكالن(ال َرقم َاألمر َدبوجب َالتعأيل َبعأ َما ََ(1)05/10كمرحلة َيف 20َاؼبؤرخ
2005ََيونيو

ي
َاؼبأثَاعبزائرمَكاؼب َالقانوف َتعأيل َالنسب)ثانيان(َتحمن َحيثَمس َمسألة

َؼبرحلتنيَكماَيليَ:كسنوردَتفصيلَهاتنيَا

 : 45/59األمرفي ظل سب نظمة للن  التنازع الم   قواعد  َ:أوالً 

ََإفَى           
ي
َاؼب َشرع َييشر َنَيَف ََ>9/9;األمروصَصَيامن َيف َعاـ61اؼبؤرخ 9َ=57رمحاف

َؿ َاؼبأثَاعبزائرماؼبت9َ;=5سبتمرب:6اؼبوافق َالقانوف َأمَىَ،حمن صََوصري َخبصَيَنيفَىَإُف
َ
ي
َماَجعلَاجملاؿَكاسعانَلبلجتهادَالفقهيَحوؿَقواعأََ،سبةَبالنَىتعلققواعأَالتنازعَاؼب كهذا

َمنَالقانوفَاؼبأث12/01َ،َحيثَإذاَرجعناَإُفَنيفَاؼبادةَالتنازعَاؼبنظمةَللنسبَالشرعي

َدكفَالنظرَإُفَالتغيريَالذمَقأَيطرأَيَ(2)ثارَالزكاجَزبحعَلقانوفَجنسيةَالزكاجآصبيعََقبأَأفَى
وفَالقانَيَطبقَيعلىَهذاَالنيفَيَيَكاستثنانَنَ،بنالزكاجَكغبظةَميبلدَاإلتهَمابنيَعقأَجنسيَىعلىَ

َكافََدَياعبزائرمَكحأ َكماَهوَكاردَهَحأَيأإذا وفَمنَالقان13َيفَنيفَاؼبادةََالزكجنيَجزائريا

"يسرمَالقانوفَاعبزائرمَكحأدَيفَاألحواؿَاؼبنصوصَعليهاَيفَاؼبأتنيَ:يفَعلىاؼبأثَاليتَتنَي
َ(3)يفَاألهلية"زكاجَإالَفيماَىبَيكق َانعقادَالَجزائرياَن

 

 

                                                 

(
1

ََ>9/9;األمر ( َيف َعاـ61َاؼبؤرخ َؿ9َ=57رمحاف َشَرقمي9َ;=5سبتمرب:6اؼبوافق َد َج َج َر َج َاعبزائرم، َاؼبأث َالقانوف اؼبؤرخةََ>;تحمن
 .2005يونيو20َاؼبؤرخَيف05/10ََرقمََلقانوفدبوجبَا،َاؼبعأىؿَـ9;=5/=71/1يف

(2
َ.6ََ>.ص.،َدَس،َديوافَاؼبطبوعاتَاعبامعية،َاعبزائر6الأكِفَاػباصَاعبزائرم،َطمذكراتَيفَالقانوفَََ،سليمان يعل يعل(ََ 
(3
فيهاَماَبعودَمنهاََالزكاجَدباَهاَعقأَي:َ"يسرمَقانوفَالأكلةَاليتَينتميَإليهاَالزكجَكق َانعقادَالزكاجَعلىَاآلثارَاليتََيرتبَيؽَـَج56/5َ(َتنيفَاؼبادةَ 
َ.5:اؼبرجعَالسابق،َص.َ،يوبي سعاد"،َكَأنظرَكذل ،َاؼباؿَإُف
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 :00/10 ونقان  في ظل السب نظمة للن  ع الم  التناز   قواعد  َثانيا:

ََييعأَتعأيل          
ي
2005َيونيو20ََاؼبؤرخَيفَ(1)05/10قانوفَرقمَالشرعَاعبزائرمَدبوجبَاؼب

فَجنسيةََو:"يسرمَعلىَالنسبَكاالع اؼَبهَكإنكاردَقانَيعلىَيفَيكاليتَتنَيَ،مكرر13َاؼبادةَ

وفَجنسيةَاألبَطبقَقانَياألبَكق َميبلدَالطفل،َكيفَحالةَكفاةَاألبَقبلَميبلدَالطفلَيَي
ادَمسألةَموقفهيََكاى َاؼبشرعَاعبزائرمَيكوف-حسبَرأيناََ–اَالنيفَذكَهبَ"،كق َالوفاة ذبي
ََ.يهعلَلقانوفَالواجبَتطبيقهَيالتحأيأََصري َبنيفالنسبَ

َي ََََََََََ َالشىرعيي َكلهاَ،عبلقةَاالبنَككالأيهأاراؼََحالةَمَيهَيفالنىسبي كالََكبالتاِفَاألسرة

َالقانوفَبتعأدَجنسيةَاألاراؼَعقلَأفَيتعأديَي َيفَالزكاجَاؼبختلطالَسيَى، َأنهَشبرةَََما كما
فَغبظةَاؼبيبلدَألكبالتاِفَىبحعَلقانوفَالزكجَاألبَكلكنَكق َميبلدَالطفلََ،كأثرَللزكاج

إُفَقانوفََمنَخبلؽباَسبالنَىَاألبَقبلَميبلدَالطفلَفيخحعَيكفاةََاَغبظةَيأمَىَ،ؤكأةمَيَاريَي
ََيشملَيكماََ،جنسيةَاألبَكق َكفاته

ي
سبَسنأةَاؼبسائلَاؼبواوعيةَللنَىمحموفَالفكرةَاؼب

َ.(2)إلنكاراقواعأَإثباتهَكاإلقرارََكَكهي

َتبيافَيَََََََََََ َمتى َأف َفبعأ ََكهكذا
ي
َاؼب َموق  َاعبزائرم َاؼبنظشرع َالتنازع َقواعأ اد َمةذبي

َلنسبل َفهلَالقاايَاعبزائرمَيستبعأ، َاألجنبيةَكعليه َالتنفيذَيفَاعبزائرق-األحكاـ -يأ
اَماَسنتعرضَذهَخرل يةَلتنفيذَأحكاـَكَاستبعادَأَيناؾَاوابطَقانونهَيَفَىإأـََ،بوجهَعاـ 

 لهَامنَاؼبطلبَاؼبواِف.
                                                 

19/51َقمََراؼبتحمنَالقانوفَاؼبأثَاؼبعأؿَكاؼبتممَبالقانوف9َََ;=5سبتمربََ:6اؼبوافقَؿَق9َ=57رمحافَعاـ61ََيفََخاؼبؤَرَ>9/9;األمرَرقمَ(1َ)
 .6119يونيو61ََاؼبؤرخَيفَ

(2
َ:611كمةَالعليا،َػػػػػػػػػػػؾبلةَاحمل،19/6119َبقانوفَرقمََ،نيػػػػػػػػػػػػقرانةَيفَإصبلحَأحكاـَتنازعَالقواننيَالأكِفَاعبزائريَ،زروتيطيب َ،َ(َأنظر 
َ.95َ.ص،6ََََعَ
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َنيالثا المطلب

 مبررات تنفيذ األحكام األجنبية

كلَََ،َأمَأفَكاليةؼبع ؼَهبا،َمبأأَإقليميةَالقحانعيةَاألساسيةَاالتشريَاؼببادئمنََََََََ
ؼببأأَسيادةَالأكلةَعَ،ؿبأدةَإقليمياَندكلةَ َ.)1(ستقبلؽباالتأكيأاَنَكلىَإقليمهاَتأعيماَن

نفذَإالَيفَالبلأَأكَالأكلةَاليتَفَاألحكاـَالقحائيةَالَتَيأعلىَهذاَاؼببأأََبَيكي تَىََََ
طلقةَيؤدمَإُفَاإلارارَبالعأالةَكاياعَحقوؽَذاَاؼببأأَبصفةَمَيهَاريَأفَاعتمادَيَأصأرهتا،
َأدلَوصانَبعأَتطوَىصَيخَيَاألفراد، َما رَاؼبعامبلتَالأكليةَبنيَمواايَالأكؿَاؼبختلفةََكهذا

كهذاََيفَاريَالأكلةَاليتَأصأرتهَيَجنيبمَاألكتنفيذَاغبَيَةمكانيوبالأكؿَإُفَاركرةَاالع اؼَب
ََ.حملاكمَالوانيةَلأكلةََالتنفيذبوصأارَأمرَبالتنفيذَمنَا

 االولالفرع 

 ةـــــــــــــــــــــــررات السياديــــــــالمب

َالقحائيَىاغبَيَرَييصأَيََََ َإثباتَالبنوة–َكم َالشَىَ-يفَقحايا َباسم طابقاَنمَيَعبمنَاحملكمة

يفَاريََالتنفيذَ"الَهبوزَي:ؽَإَـَكَإَبقوؽبا15َ:ةَكهذاَماَنص َعليهَاؼبادةَادةَالوانيَىللسيَى
سخةَمنَالسنأَالتنفيذم،َفبهورةَبالصيغةَإالَدبوجبَنَيَاألحواؿَاؼبستثناةَبنيفَيفَالقانوف،

َاآلتية َباسمَالشعبَاعبزائرم":التنفيذية َالشعبية َالأيبقرااية َاعبزائرية عتربَفبلَتَيَ،"اعبمهورية
َاأل َإال َللتنفيذ َالتنفيذيةقابلة َبالصيغة َاؼبمهورة َالقحائيكيَيَحكاـ َاغبكم تعبريانَعنََشكل

                                                 

(
1
 .78.اؼبرجعَالسابق،َصَ،َاحمد المليجيَ،أشارَإُفَذل  (
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َالذمَصأرتَ َالشعب َسيادة َهذد َدبوجبَأمرََ،(1)ظبهاباألحكاـ َيتم َتنفيذد َأف كما

عأَألنهَيَيَ،كمَاألجنيبَتلقائياَناغبَيَكنَتنفيذَيكبذل َالَيبَيَليااسيةَالعَيصادرَعنَالسلطاتَالسيَى

بصورةَخطريةَجملاؿَالسيَى َ.)2(ادةَالوانيةذباكزاَن

ولَدكفَاش اطَرفعََدعَة،فيذَاألحكاـَاألجنبيَىكلقأَاع ؼَاؼبشرعَاعبزائرمَبتنََََ

َالثَى َباغبق َتوفريانَللجهودََ،اب َيفَاغبكممبتأئة َجأيأ َمن َالوانية َاحملاكم َأماـ َاألمر أك

كيرفضَاالع اؼَباألحكاـََ، ؼَباختصاصَؿبكمةَأجنبيةَمنَجهةعكالنفقات،َفكي َيَي
َ.خرلادرةَعلىَهذاَاألساسَمنَجهةَأَيالص

َلوؿَمعَاغبَيَكمَيتناقضَي ،َفوفَرفضَأمَأثرَللحَيكفحبلنَعنَذلََََ
ي
عتمأةَيفَمادةَاؼب

َ.رَفقطَأمرَبتنفيذَاغبكمَاألجنيبأَيكاؽبيااتَالقحائيةَلذاَيستصَ،عَالقواننيتنازَي

 نياالفرع الث

 ةـــــــــــــــــــــونيرات القان  ر  ـــــــــــــــبالم  

َاألجنيب   ََ َاغبكم َبتنفيذ َاألمر َالقرارَيَ،إف َالقحانَالصادرَيَهو َيَيَ،من عطيهَكالذم
َكافةَال ابَالوايالصيغةَالتنفيذي اتَتنفيذَ،َكلقأَابطَاؼبشرعَاعبزائرمَآليَىةَأمَقوتهَيف

َاألجنبيَى َباؼباألحكاـ َـَكَإَ>1:إُف19َ:وادَمنػة َـَكَإ19ََ:جانتَـَحيثَيَ،ؽَإ ؽَإ
ادرةَمنَجهاتَقحائيةَالصَىَ"الَهبوزَتنفيذَاألكامرَكاألحكاـَكالقرارات:بشرطَالتنفيذَبقوؽبا

                                                 

وفَالنيفََفَيعاًفَمسألةَرامَماَؽبذاَالنيفََمنَأنبيةَكماَؽباَمنَكقعَيفَنفوسَأفرادَاجملتمع،َفكيعلقَاألستاذَسائ َسنقوقةَعلىَهذاَالنيف،َبقولهَ(1ََ)
َكافَعلىَاؼبشرعَعأـَالتعاايَمعَهذدَالصيغة،َكهوَأمرَكاردَالَؿبالة ،َألفَبعضَمنَاؼبسؤلنيَعلىَالتنفيذَالَيولوفَأمَاعتبارَؽبذدَالصيغة،َكمنَ 

َهأاَ الرمز،َهببَأفَيعاملَباؼبثلَسائ َسنقوقة،َكاعَأحكاـَردعيةَؼبعاعبةَاػبركقاتَأكَالتصرفاتَالسلبيةَذبادَرموزَالسيادةَالوانية،َفمنََفَوبـ 
 .800َ،َص.2011َجشرحَقانوفَاإلجراناتَاؼبأنيةَكاإلدارية،َدارَاؽبألَعنيَمليلة،َاعبزائر،َ

(
2
 .;9.ص،َ=>=5َديوافَاؼبطبوعاتَاعبامعية،َاعبزائر،،16َجالقانوفَالأكِفَاػباص،َالقواعأَاؼبادية،ََ،دـاسع ندمحأنظر،َ(



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

678 
 

َالتنفيذيةَمنَإحألَاعبهاتَالقحائيةَإالَبعأَمنٍََأجنبيةَيفَاإلقليمَاعبزائرم، َالصيغة حها
َاعبزائريةَمكَاستوف َالشركطَاآلتية:

َأالٌَتتحمنَماَىبال َقواعأَاالختصاص. -5

لقانوفَالبلأَالذمَصأرتَفيه. -6 َحائزةَلقوةَالشينَاؼبقحيَبهَابقاَن

كََبقَصأكردَمنَجهاتَقحائيةَجزائريةعَأمرَأكَحكمَأكَقرارَسأالعَتتعارضَم -7
 منَاؼبأعىَعليه.

تتحمنَماَىبال َالنظاـَ -8  ."العاـَكاآلدابَالعامةَيفَاعبزائرأالَع

َأخرل،َََ َجهة َمن َنظم َاؼبختصةَكما َللمحاكم َيفَباَ،االختصاصَالنوعي لنظر
َاألجنيب َاغبكم َتنفيذ ََ،الب

ي
َاؼب َللمحاكم َاالختصاص َانعقكأعطى َمقر َيف جملالسَأة

َ.)1(ؽَإَـَكَإَ;1:كهذاَدبوجبَنيفَاؼبادةََ،كفَسواهاالقحائيةَللفصلَدَي

 الفرع الثالث

 تنفيذ األحكام األجنبية مجال  

يفَخصومةَأكَاريََ،لقرارَالصادرَعنَاحملاكمَالوانيةكمَبصفةَعامةَاقصأَباغبَييَي   
للتنفيذَأمَحائزَعلىَقوةَشكلَعمبلنَقحكيَيَخصومةَحكَلوََفَيكنَفاصبلنَيفَالنزاع، ائياَن

ن َيفَأنهَالَسبَيَتكمينَيَكمَاألجنيبَبالقانوفَالأكِفَاػباصكعبلقةَاغبَي، )2(الشينَاؼبقحيَبه
                                                 

 (
1
أماـَؿبكمةَدَكالسنأاتَالتنفيذيةَاألجنبيةَؽَإَـَكَإََ"َيقأـَالبَمن َالصيغةَالتنفيذيةَلؤلكامرَكاألحكاـَكالقراراتَكالعقَوََ;1:اؼبادةََيفَىتنَي(

 انَاؼبنفذَعليهَأكَؿبلَالتنفيذَ"مقرَاجمللسَاليتَيوجأَيفَدائرةَاختصاصهاَمَو

(
2

 .918.صَالأارَاعبامعيةَبريكت،َبأكفَسنةَابع،،َ،َالقانوفَالأكِفَاػباصسامي منصور و عكاشة عبد العالَر،أنظَي (
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َاحملصَي َالقحائية َكاألحكاـ َللقرار َإال َالتنفيذية َاػباصَىالصيغة َاؼبسائل َمن َمسألة َيف ةَورة
لتجاريةَاؼبأنيةَكمسائلَاألحواؿَاغبكمَباؼبسائلَاَأفَيتعلقَيَفيجبَيَ،بالقانوفَالأكِفَاػباص

َ.يةَبالتعويضَاؼبأثااالشخصيةَكحكَاألحكاـَاعبنائيةَالق

َكاؼباليةَََ َكاإلدارية َاعبنائية َاألجنبية َاألحكاـ َللتنفيذَيفَاعبزائرََالَتَيَ،بينما عتربَقابلة
َعاـ َإقليَ،كأصل َعلى َسلطاهنا َيقتصر َزبحعَيألنه َفيها َالصادر َالأكلة ََم إقليميةَؼببأأ

ن َالصيغةَالتنفيذيةَإالَلؤلحكاـَأكَالقراراتَالصادرةَيفَمسائلَالَسبَي،َكبالتاِفَ(1)"قواننيال
اغبأكدَالذمَيسرمَعلىَاَالقانوفَالأكِفَاػباص، كيفرضََالأكليةلعبلقاتَاػباصةَمتجاهبلَن

َ.(2)لهانفسهَعلىَاؼبستولَالأكِفَكحقيقةَيتعذرَذباهَي

أجنبياَنسمىَحَيييََ،كعليهََََ أكَعنََقرارَأكَأمرَصادرَيفَدكلةَأجنبيةَمعينة،َكلَىَ،كماَن
،َكليسَلؤلحكاـَكاألكامرَالصادرةَعنَسلطةَقحائيةَأجنبيةَأفَتكوفَسلطةَقحائيةَدكلية

وجأَأمَالتزاـَألنهَالَيَيَساريةَاؼبفعوؿَيفَاعبزائرََإالَامنَالنطاؽَالذمَحأدتهَالقوانني،
جنبيةَنفسَقيمةَاغبكمَالوايَالصادرَعنَدكِفَهبربَالسلطةَاعبزائريةَبوعطانَاألحكاـَاأل

َ.احملاكمَالوانية

                                                 

(
1

) َ .كلَحكمَؿبررَحقوؽََ;5يفَمادهتا7ََ>=5فربايرََ=5اؼبؤرخةَيفَ-571-7>هذاَماَأكأتهَاالتفاقيةَاؼبربمةَبنيَاعبزائرَكسورياَدبوجبَمرسـو
 درَعنَجهةَقحائيةَقائمةَيفَإحألَالأكلتنيَاؼبتعاقأتنيَ.مأنيةَأكَذباريةَبالتزاماتَمأنيةَمنَاحملاكمَاعبزائريةَأكَاؼبتعلقَباألحواؿَالشخصيةَصا

(
2

 َ.6َ:،َََاؼبرجعَالسابق،ََص.محند اسعدأنظير،َ (
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دكفَالنظرََالبأَأفَيصأرَباسمَسيادةَدكلةَأجنبية،َ،جنبياَنكحكَيعأَاغبكمَأََََََ

َربأيأَي َيرجع َإذف َاػبصومة، َالذينَيفَهذد َالقحاة َكالَعبنسيه َفيه َالذمَصأر َللمكاف

َ.(1) أفَيكوفََأجنبياَنَكمَاألجنيبَإُفَالقانوفَالذمَفصلَالنزاعابيعةَاغبَي

كالقانوفَاألجنيبََ،ذكماَهببَأفَيكوفَاغبكمَيشكلَعمبلنَقحائيانَقاببلنَللتنفيََََ

َكافَيَي كماَعلىَقاايََ،شكلَعمبلنَقحائيانَأـَالهوَالذمَيتكفلَبتكيي َاغبكمَفيماَإذا
ةَؽبذاَللتأكأَمنَمألَصحةَالشركطَالشكليَ،فيذيةَإالَالقياـَببعضَاإلجراناتالصيغةَالتن

َ.(2)اغبكم

كقواعأََسبؤلحكاـَاإلجرائيةَللنَىلَيفالفصلَالذمَخيصَىاَذيفَهَالكبلَـيَمتَىكَهبذاََََ
َالتنازعَاؼبتعلقةَبه

ي
َأكَيفَإاارَقواعأَالقانوفَالأكِفَاػباص(َ،ستولَالأاخلي)سواننَعلىَاؼب

َيتعلقَيةَعنَسابقيأنبيَىَؼبواوعَالَيقلَىَؽَياؼبواِفَسنتطرَىَلفصلاَستهلَىيفَمَيَهَياريَأنَى دبألََه

َ.ةرؽَالعلميَىبالطَيسبَالنَىَلطةَالقاايَيفَإثباتسَي

 يـــل الثانــــالفص

 ةرق العلمي  سب بالط  لطة القاضي في إثبات الن  مدى س  

مػنََمبػاذجَجأيػأةَكهائلػةَمػنَالتطػوراتَالعلميػةَكالتقنيػةَلعػلَىَاغبػأيثَيَالعصرَيَيشهأَيََََََََ
ةَعلػىَبهاَمنَمشػكبلتَمػاَزالػ َمطركحػةَبشػأَىكماَصاحَ،كاالن ن أبرزهاَثورةَاؼبعلوماتَ

جانبَهذاَالتطورَكبذاتَمستولَاػبطورةَكاألنبيةَالثوريةَاليتََإُفَكيق َيَ،اؼبستولَالقانوث
                                                 

(
1

 .551،َ)دكفَسنةَابع(،ََص.6ارؽَاالحتياطَكالتنفيذ،َديوافَاؼبطبوعاتََاعبامعية،َاعبزائر،َط، يوسف جبران(

(
2

 .6َ:.صَمرجعَالسابق،ػالَ،َد اسعدنمح( 
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مػنَكقَيَبلَأفَهذدَالصورةَاألخريةَهػيَاألكثػرَمساسػاَنَ،ؼبسناهاَيفَعاَفَاؼبعلوماتَالطبية ربػاَن
َاإلنسػػػافََالشخصػػػيةَ َكػػػافَالعػػػاَفَبأَنبػػػـو عَلطريقػػػةَكاحػػػأةَللػػػأالالتَػكملػػػهَىبحػػػفبعػػػأَأف

َ)َاؼببحثَاألكؿَ(َ.َسيتمَالتطرؽَؽباَامنَ(َ A – B – O)َالوراثيةَيفَؾباؿَالبحثَلنظاـَ

كَالػػػػذمَكػػػػافَمقأمػػػػةَللكشػػػػ َعػػػػنَمػػػػاَيسػػػػمىََ،َتػػػػبلَهػػػػذاَاالكتشػػػػاؼَاليسػػػػري َيََََََََ
غبػػأيثَكالػػيتَبالبصػػمةَالوراثيػػة،َكالػػيتَتعػػأَمػػنَأهػػمَاؼبسػػتجأاتَالعصػػريةَيفَعلػػمَاألحيػػانَا

ػػأحػػأث َاػػجَى َكي التَالػػيتَيبكػػنَ َيفَاجملػػاَاربلَيفَاكتشػػافها،َ َيفَتطػػورَكسػػائلَتطبيقاهتػػة
َفيهاَاإلفادةَمنها

ي
كيفََ،همةَيفَهذاَالعصرَيفَؾبػاؿَالطػبَالشػرعي،َأصبح َمنَاغبقائقَاؼب

 ثباتَكنفيَالنسبَ)َاؼببحثَالثاثَ(.إؾباؿَ

 المبحث األول

 مية ظنية إلثبات النسب التحاليل الدموية: وسيلة عل

علػػػىَالوسػػػيلةَاألدؽَكاؼبسػػػماةَبالبصػػػمةََاألسػػػبقَظهػػػوران،َ(1)عػػػأَالتحاليػػػلَالأمويػػػةتَي        
َكػمَالشػرعيَى،َكعليػهَفػوفَاغبَيخػاصَهَكماَأهناَمػنَبػنيَاؼبوااػيعَالػيتَالَيشػملهاَنػيفَهََالوراثية،

                                                 

كهيَأاع َارؽَإثباتَالنسبَالشرعي،َكلذاََفَيقلَهباَصبهورَالعلمان،َكإمباَذهبَإُفَالقوؿََ:بالقرعةَالقأميَماَيسمىَعنأَالعربَكيقابلهاَيفَ(1)
َكاع َالظاهريةَكاؼبالكيةَيفَأكالدَاإلمانَكهوَنيفَالشافعيَيفَالقأميتبارهاَاريقةَمنَارؽَإثباتَالنسبهبا :َ َقاؿَبعضَالشافعيةَعنأَتعارضََ كفيها

كالنسائيَعنَزيأَبنَأرقمَرايَاهللَََكأحتجَالقائلوفَهباَدباَركادَأبوَداكدََيفَركايتهَكابنَأيبَليلي،َكإسحاؽَبنَراهوية،َاإلماـَأضبأبينتنيَكقاؿَهباَال
عنأَالنيبَ:"عنهَقاؿ ىبدَرجلَمنَاليمنفجانَكن َجالساَن َ=امرأةَأ،َكقأَكقعواَعلىتصموفَإليهَيفَكل،َفقاؿَ:َإفَثبلثةَنفرَمنَأهلَاليمنَأنوَعلياَن

هَالولأَكعليهَلصاحبهَثلثاَفقاؿَأنتمَشركانَمتشاكسوفَإثَمقرعَبينكمَفمنَقرعَفلالثننيَمنهماَ:َايباَبالولأَؽبذا،َفغليا،َفقاؿ:يفَاهرَكاحأ،َفقاؿَ=
ثَأبوَداككدَيفَسننه،َبابَمنَقاؿَبالقرعةَ"،َركلَهذاَاغبأيدأحكَبأتَأاراسهَأكَتواجَفحح َرسوؿَاهللََ،،َفجعلهَؼبنَقرعالأية،َفأقرعَبينهم

َكتابَالطبلؽ،َحأيثََاإذاَتنازعَو َ.9=7،َص.=:66رقميفَالولأ،
عليَهذاَاغبأيثَ)َالَيحح َرسوؿَاهللَ َتعليقاَن دكفَأفَينكرَيرمَأكَيسمعَماَالَهبوزَالبتةَابلَأفَيكوفَسركراَنَقاؿَاإلماـَبنَحـز

فيقردَ،َكهبهَ،َكهوَعليهَالصبلةَكالسبلـَالَيسرَإ َكلهمَثقاتَ،َكاغبجةَبهَقائمةَ،َكالَذالَباغبقَ،َكالَهبوزَأفَيسمعَباابلَن اَخربَمستقيمَالسنأَنقلته
َيص َخبلفهَالبتةَ(َ

َ=َكقاؿَاإلماـَاػبطايبَ:َ)َكفيهَإثباتَالقرعةَيفَأمرَالولأَ،َكإحقاؽَالقارعَ(َََ
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ػػَ،صػػوصَالعامػػةالنَيَهَينظمَيعليهػػاَسػػتَي ؼبػػاَيكتنفػػهَمػػنَمصػػاٌفََربػػالنظَليػػةرعيةَالكَيكَالقواعػػأَالشى
َالتحاليلَالأموية َ)اؼبطلبَاألكؿ(َكمفاسأ،َ كهلََدكرهاَيفَإثباتَالنسب،َكما فماَمفهـو

 .ََ)اؼبطلبَالثاث(َ، الواعيَكالقانوفاإلسبلميةَيفَالشريعةََل َأساسَهذل

 المطلب األول 

 مفهوم التحاليل الدموية 

أمػػأَبعيػػأََذهاَمنػػالػػيتَمتَاكتشػػافَيَمػػنَالطػػرؽَعػػأَىتَيالتحاليػػلَالأمويػػةَأكَربليػػلَالػػأـ،َََََََََ
َكوسيلةَابيىػَُفإككافَمنَبنيَاألسبابَاليتَدع َ االعتمػادَعليهػاَابيػاَنَ،ةاعتمادَالعملَهبا

َكماَأهناَاستعمل َمن القأـَللكش ََذَييفَالكش َعنَاألمراضَاليتَتنخرَجسمَاإلنساف،
َإُفضَالتعػػرَيَيتمَيعليػػهَسػػَكل َيفَؾبػػاؿَنفػػيَالنسػػبَذاسػػتعمل َكػػعػػنَهويػػةَاجملػػرمني،َفقػػأَ

أنػػػواعَالفصػػػائلَالأمويػػػةََربأيػػػأَيباشػػػرةَ َبعػػػأهاَمَيَتعريػػػ َالتحاليػػػلَالأمويػػػةَ)الفػػػرعَاألكؿ(،
َ)الفرعَالثاث(.

 

 
                                                                                                                                                         

أَتعذرَاريهاَمنَارؽَإثباتَالنسبَمنَفراشَأكَبينةَأكَقيافة،َأكَيفَحالةَاغبكمَهباَإالَعنَرعةَعنأَالقائلنيَهباَالَنذهبَإُفكالق=
،َماَيقأرَعليهَكقطعانَللنزاعَكاػبصومةَفاغبكمَهباَاايةَنَ،نَالحياعمالقرعةَحفاظانَللنسبََصارَحيناذَإُفييَفتساكمَالبينتني،َأكَتعارضَقوؿَالقافة،َ

َنَمفاسأَكثرية.َذل َمَنَاياعَنسبَاؼبولودَؼباَي تبَعلىمَكهيَأكُف
َكافَاؼبصريَإُف ،َهمبلنَالَنسبَلهَيممنَاياعَنسبَالولأَكتركهََالقرعةَأكُفَقاؿَالعبلمةَبنَالقيمَرضبهَاهلل:)َإذاَتعذرتَالقافة،َأكَأشكلَاألمرَعليها

الطرؽَسواهاََكإفَكان َصاغبهَلتعينيَإثباتَالنسب،َفوهناَاريقَشرعي،َكقأَسأتََهاهناَأقربَالطرؽَإُفَ،َفالقرعةَيكهوَينظرَإُفَناك َأمهَككاااها
أفَارؽَحفظَاألنسابََكمعلوَـهصل َلتعينيَصاحبَالنسبَمنَاريدَ،َكتعينيَالزكجةَمنَاألجنبيةَفكي َالَتؾَاؼبطلقةَكتعينيَالرقيقَمنَاغبراألمبل
كهاَهناَأحأَاؼبتأاعينيَهوَأبودَََ،كلتعينهَتارةَنرع َإلخراجَاؼبستحقَتارةَشَيَ،َفالقرعةَيذل َأعظمَتشوفاَنمنَارؽَحفظَاألمواؿََكالشارعَإِفََأكسعَي

َكماَعمل َيفَتعيني َزبَيزبَيَفالقرعةَيََالزكجةَعنأَاشتباههاَمعَاألجنبيةحقيقة،َفعمل َالقرعةَيفَتعيينه َكما رجهَقأرانَ......َفبلَرجَاؼبستحقَشرعان،
 .(اإلغباؽَهباَعنأَتعينهاَالطريقة،َبلَخبلؼَذل َهوَاؼبستبعأَاستبعادَيف
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 الفرع األول

 تعريف التحاليل الدموية

َبأفَنظاـَربليلَالأـََاذإََََََََ يفَؾباؿَنفيَالنسبَكليسَإثباتهََستعملييAboََسلمنا
لكنَالَبانتفائهَألبيهََمَيسبَاالبنَقأَكبكَينَتوصلَبشكلَقطعيَبأفَىل َأفَالتحليلَيذ

َاعبزَـينَييبك َماَنا َابن َنسب َبأف َبالنسَ،قطعيان َثابتان َيكوف َمعنيقأ َلرجل َلعأةَذَكَبة ل 
َالحقان، َتفصيلها َسنورد َهَاعتباراتَعلمية َيف َأننا َاؼبقصودَذاري َبتحأيأ َالفرعَسنقـو ا

َ)ثػانيان(.بعأهاَتفصيلَمكوناتَالأـَيفَلنباشرََ(،)أكالَنبالتحاليلَالأموية

 المقصود بالتحاليل الدمويةأواًل:

تعري َالأـََإُفتعري َالتحاليلَالأموية،َيستوجبَالبحثَالتطرؽََإُفؽَالتطرَيقبلَََََََََ
َكماَيلي: َكهو

مَهبرمَذالَاألضبرَيَهوَالسائلَيَك،َنَهدماَهَي،َكصبعَي:َأصلهَدميَهالدم عند أىل اللغة -15
َكأصلَي(1)فَكاغبيوافيفَعركؽَاإلنسا َكقأَدميَهَهَي، َحذف َالميهي ، َكقيلَدموه ،

َدَـه  .(2)تبأىؿَميمان،َفيقاؿي

عنَنسيجَسائلَمنَأشكاؿَالنسيجَالحاـََ:َهوَعبارةَهالدم عند أىل الطب -16
 لزجَأضبرَقاث،َهبرمَداخلَاعبسم،َأمَيفَالشراينيَكاألكردة

                                                 

(
1
 .;>5،َص.:==5َ،5،َمعجمَلغةَالفقهان،َدارَالنفائس،َبريكتَلبناف،َط، ومشاركوهجيقلعة َ(

(
2

 .>61،َمرجعَسابق،َص.فؤاد افرام البستاني( 
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ادةَسائلةَمَلقلب،َكيتكوفَمناَكعيةَالأمويةَالأقيقةَالشعريةَبفحلَانقباضَعحلةَيكاأل
َ.(1)فيهاَالكرياتَاغبمرانَكَ-سنوردَتعريفهاَالحقاَن-تسمىَالببلزما

َالأمويةََ:تعريف  التحاليل الدموية -17 َللتحاليل َتعري َؿبأد ََفَأجأ يفَاغبقيقة
يةَاليتَتشملَثبلثةَكيبكنَتعريفهاَبأهناَعبارةَعنَالفحوصَكالكشوؼَالطب

َاألـ َاألبأاراؼَ: ،،َ ََ،الطفلَ َالتأكَىأكذل َمن َالأـَجل َفصائل َمن أ
َخبلياَ َأنتجينات َدبستححرات َتتعلق َمصلية َكاختبارات َكالفرعية الرئيسية

 الأـ.

َكانػػ َمػػنَبػػنيَأكؿَاالكتشػػافاتَالعلميػػةَمػػنَؾبػػاؿَإثبػػاتَ َََََََ كيفَبأايػػةَالقػػرفَالعشػػرين
َخػرلـَأَيليشػملَؾبػاميعَدَفَمػاَامتػأرعاكسيػَ(A B Oَ)َكنفػيَالنسػبَاكتشػاؼَؾبموعػةَالػأـَ

َEnzymes ...(2) َكاإلنزيبات،َلَالأـصكبركتيناتَم

علىَأثر71ََ=5،َمنَالسنواتَ Analyse des sangsكلقأَتطورتَاريقةَربليلَالأـَََََََََ
)َنػاؿََ Karl Landsteiner،َمػنَقبػلَالباحػثَالنمسػاكمَ،كمػاَذكػرتABOاكتشاؼَنظاـَ

نيويورؾَحيثَتابعَأحباثػةَمػعَتلميػذدََإُف،َكقأَفرَمنَنظاـَالنازمَ(71َ=5جائزةَنوبلَلسنةَ
Weinerَبنقلَاػبصائيفَالوراثيػةَالأمويػةََرف َماَيسمىعَيَ،َكبفحلَاألحباثَيفَهذاَاؼبيأاف

كػػػنَتعريػػػ َدَر َكػػػافَيفَ%َ=.==َإُفاالبػػػاَنَةَالقرابػػػةَبنسػػػبةَتصػػػلَيجػػػكأصػػػب َبػػػذل َيبي ،َكقػػػأ
القرابػةَبػنيَالولػأَكأبيػهَأكََـ،َإالَمػنَانعػأابواسػطةَالتحاليػلَالأمويػةَلتأكيػأَياؼباايَالَيبكػنَا

َكانػػ َهػػذدَالطريقػػةَمفإَكَ،َاػػريَأنػػهَيأمػػه أنػػهَفيمػػاََإاليفَزرعَكنقػػلَاألعحػػانَيػػأةَفيمػػاَىبيػػف
                                                 

 .َ;8ص.15َ،6151َط،َأثرَالأـَكالبصمةَالوراثيةَيفَاإلثباتَيفَالفقهَاإلسبلميَكالقانوف،َدارَالنفائسَللنشرَكالتوزيع،َاسميو بسام محمد القَ(1)

 َ.:7،َجامعةَإدرار،َص.:611،َاَإثباتَالنسبَيفَالقانوفَاعبزائرم،َمذكرةَزبرجَليسانس،َحماوي عائشةَ(2)



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

685 
 

َجػأَىَمويةَالفرعيػةَأمػرَه،َفأفَربأيأَالفصائلَالأمويةَكالفصائلَالأربأيأَعبلقةَالنسبَيفَىىبَي

قباعػػػػةَهػػػػيَاريقػػػػةََبسػػػػااةَكأكثػػػػرَيَبظهػػػػورَاريقػػػػةَأخػػػػرلَأكثػػػػرَيَكقػػػػأَذباكزهػػػػاَاألمػػػػرَيَعقػػػػأمَي
Empreintes génétiques et fichier génétique 
َالػأـَالتحاليػلَالأمويػةَككبعػأَتعريػ ََ،(1)

َهذاَماَسنتعرىضَلهَامنَالعنصرَاؼبواِف.إفىَمكوناتيهي ََرلَفيماَتتمثلَيتيََيا

 مد  ـــال ونات  ــكم  ثانياً:

(17َ(َ،كراتَالأـَالبيحانَ)16(،َككراتَالأـَاغبمرانَ)15الببلزما)يتكوفَالأـَمنَََََََََ
َكماَيلي18الصفائ َالأموية)  :َ(،َكسريدَتفصيلها

 ا الزمــــــــــــالب:1

ػالسائلَيفَالػأـ،َكيَيَزنَياعبَيَيَىه         فاؼَأكثػرَمػنَنصػ ََشػكلَهػذاَالسػائلَاألصػفرَالشى
َكخبليػػاَالػػأـَاغبمػػرانَكَالبيحػػاجػػرانَالصىػػَاعبسػػمَالبشػػرمَكاأليفكميػػةَالػػأـَ نَكَلبةَيفَالػػأـ،

َقةَيفَالببلزماَ.علَىمَيَالصفيحاتَالأمويةَتكوفَي

مػػنَعػػأةَمػػوادََفَي،َأمػػاَاعبػػزنَالبػػاقيَمنهػػاَفيتكػػوَىمػػنَاؼبػػانَ%1َ=الببلزمػػاَمػػنََتتكػػوفَيَكََََََََ
َ.َبلحَكاألاعمةَاؼبهحومةَكاؼبلحقاتاذائيةَذائبةَمثلَالربكتيناتَكاألم

كػنَللػأـَأفَة،َالَيبَيكفَهذدَاػباصػيَى،َكبأَيالأـَسائبلَنَكماَأفَالببلزماَهيَاليتَذبعلَيََََََََ
ػػػ َبعملػػػهَيفَنقػػػلَاؼبػػػوادَالحػػػركريةَعػػػربَاعبسػػػم،َكهي ألاعمػػػةَاؼبهحػػػومةَإُفَاَلَيينقيػػػَوَأيحػػػاَنيقػػػـو

                                                 

(
1
)NICOLEAU P.,َDroit de la famille,َédition Marketing, Paris, 1995, p.135 .  
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ََ،َكوبملَيأنسجةَاعبسم
ي
،َكربملَهاَمنَاعبسمنسجةَإُفَالكلىَلطردخلفاتَالذاتيةَمنَاألاؼب

َكثريةَمنَاعبسمالببلزماَاؽبرموناتَاليتَتساعأَيفَالتحكمَيفَأدانَكمبوَأج َ.(1)زان

  (2)م الحمراءرات الد  ك  :6

أـَاللػوفَاألضبػرَمػنَخذَال،َكيتَىيفَالأـَتوافراَنَنَاػببلياَاألكثرَيراتَالأـَاغبمراكَيََعأَيتَي  َََََََ
َكػػػراتَالػػػأـَاغبمػػػران7ََ/ملػػػم9611.111لػػػألَالرجػػػاؿَمػػػاَيقػػػاربََكَيوجػػػأَيَ،تلػػػ َاػببليػػػا مػػػن

تلػػ َتلػػ َالنسػػبةَمػػنَحػػنيَآلخػػرَكيصػػلَاؼبعػػأؿَ%َمػػنَالػػأـ،َكزب89َإُف81ََشػػكلَنسػػبةَكتَي
َكػراتَالػأـَالبيحػانََكتتميػىػقابػلَخليىػخليػةَمَي11َ:الطبيعيَؽباَإُفَ الػأـََراتَيكيػََزَيةَكاحػأةَمػن

َاغبمرانَخبصائيفَمنها:َ

َ.رصَمسط َدائرمَالشكليَعبارةَعنَقَي،َفهاريبَهَلَه.َأفَؽباَشك5ََ

َ.َراتَالأـَاغبمران.َالَتوجأَنواةَيفَك6ََ

َ.هاَبصفةَمذهلةَكذل َدكفَاالنقساـغريَمنَشكلكنَأفَتَي.َيبَي7ََ

فقػػطَعػنَنقػلَاألكسػػجنيََمسػاولةزئيػةَكهػيَمػػادةَجَيَ،.َربتػومَعلػىَمػػادةَاؽبيموجلػوبني8ََ

هَيإُفَاػببلياَاليتَربتاجَي
(3). 

 
                                                 

(
1
َالعربيةَالعاؼبية،َاعبزنَذللمزيأَمنَاؼبعلوماتَيفَهَ( َاؼبواوعَأنظر،َاؼبوسوعة َالثانيةاػبامسا َالطبعة رَكَالتوزيع،َػػ،َمؤسسةَأعماؿَاؼبوسوعةَللنش،

َ.ََ;8ك:8.،َص===5اؼبملكةَالعربيةَالسعودية،َ
(

2
ماََك>8ص.َ،َاؼبرجعَالسابقبسام محمد القواسميَيفَمواعَخبلياَالأـَاغبمران،َكالبيحان،َكالصفائ َالأمويةَكأثرهاَيفَإثباتَالنسب،َراجع،َ (
 .يليها

(
3
َ.91ص.َ،،َاؼبرجعَالسابقد القواسميبسام محم(
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 رات الدم البيضاء : ك  3 

اـَػنقسػػػلػػػىَاإلأرةَعقيػػػال،َكؽبػػػاَمػػػنَاػببليػػػاَاغبمػػػرانَكػػػربَيأوفَكهػػػيَخبليػػػاَعأيبػػػةَاللىػػػَََََََََ
َكاػببليػػػاَالبيحػػػانَأقػػػلَىَيفَالببلزمػػػاَاَاغبمػػػرانَالػػػيتَتسػػػب َي،َبعكػػػسَاػببليػػػحركػػػةَذاتيػػػةَؾَيتتحػػرَىَك

5/5111هاَإُفَاغبمػػػرانَكنسػػػبتَيَ،مػػػنَاػببليػػػاَاغبمػػػرانَعػػػأداَن
سػػػاعأَأجسػػػامناَعلػػػىَتيََحيػػػثَيَ(1)

َمقاكمةَالفريكساتَكالعأكل.

َالأـَبنقلهاَإُفَاألجزانَاليقَيكماََََََََََ معػأؿَََغَيكيبليػََةنتشرَفيهاَاؼبيكركباتَالحارَىيتَتـو
كػرة51.111ََإُف811ََكراتَالػأـَالبيحػانَيفَجسػمَاإلنسػافَالطبيعػيَالبػالغَمػاَيقػاربَمػنَ

َ،َحيػثَيهاَيفَاعبسػمَيفَحالػةَحػأكثَعػأكلأدَيعػَدـَبيحانَيفَاؼبيكركل َمنَالأـ،َكيػزدادَي
ؼبحػادةَالػػيتَتلتصػقَباألجسػػاـَاألجسػػاـَاَوفَي،َكتكيػمَكظيفػػةَدفاعيػةَكمناعيػػةَاػأَاؼبػػرضؤدتيػ
كلػػذاََ،علػػىَالتهػػاـَاؼبيكركبػػاتَاعبرثوميػػة،َكؽبػػاَالقػػأرةَغريبػػةَاؼبسػػببةَللمػػرضَكتبطػػلَعملهػػاال

 .(2)فهيَدائمةَاغبركةَيفَالأـَكَت صأَاأَأماكنَاعبراثيمَكَاؼبيكركبات

 الدموية  : الصفائح   4

َـهَََََََََ بيحػػاكيةَكلػػيسَلػػأيهاَنػػواةَصػػغريةَهَهػػيَأجسػػا ألػػ 691َعػػأدهاَحػػواِفَغَي،َكيبليػػجػػأاَن
9َكفػػ ةَحياهتػػاَحػػواِفََيفَلبػػاعَالعظػػمَاألضبػػرَفَيمَمكعػػبَمػػنَالػػأـ،َكتتكػػوَىلػػألػػ َم911إُفَ

َ.(3)ل َالطحاؿَلتفتيتهاَكربليلهاذهاَبعأَذَيأياـ،َيأخَي

                                                 

(
1
صََاألردفَ)د.س.ط(،َ،َحجيةَالقرافَيفَالشريعةَاإلسبلميةَ)َالبصماتَالقيافةَ،َداللةَاألثرَ،َربليلَالأـَ(َدارَعمار،عدنان حسن عزايزةََ(

5=8.َ
)

2
َ.>8ك56،َعلىَالساعة6156َ/:1/;5تاريخب،ََ WWW.islamonline.netعلىَاؼبوقعَ:ََبعنواف:َاألساليبَالوراثيةَإلثباتَالنسب،َمقاؿََ)

(
3

 .91،َاؼبرجعَالسابق،َص.بسام محمد القواسمياَالتعري ،َذأشارَإُفَه ( 
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 الفرع الثاني

 مد  ـــــــــــــــــل الــــــــــــــــفصائ واع  ــــــــــــــأن

مػاَأكَتصػني َفصػائلَالػأـَإُفَنػوعنيَأكؽبَيَ،تقسػيمإُفَيفَهػذاَالفػرعََؽتطػرَىالَسيتمَىَََََََََ

قسػػػػػمَإُفَأربعػػػػػةَفصػػػػػائلَدمويػػػػػةَهػػػػػيَتيََ،َحيػػػػػثَي"A.Bهاَحبسػػػػػبَكجػػػػػودَاؼبػػػػػادتنيَ"َتصػػػػػنيفَي
O.AB.A.Bَ،ػػػَمػػػاَالتصػػػني َيأ َ"RHَوَتقسػػػيمهاَحبسػػػبَكجػػػودَالعامػػػلَالريزكسػػػيَ"َالثػػػاثَفهي

أربػعَؾبموعػاتََإُفقسمواَالأـَالبشرمَةَأفَيَيحنيدراساتَمَيَةأنَاألابانَكبعأَعسبكَىَحيثَي
عليهاَعنأَأهلَالطبََطلقَيييََ،َكهذدَهيَأنواعَهاصطلحواَعلىَتسمياتَبفصائلَالأـَرئيسية
َ:َمقسمةَإُفَأربعَفصائل،َكهيَ(1)فصائلَالأـاسمَ

 :(:فصيلة دم )أأوالً  

ََ)ب(َيفَالببلزماَ.كَجلوتيننيَ،َ)أ(َيفَكرياتهَالأمويةَاغبمرانكوبتومَعلىَ)أ(َجلوتينيوجني

  ::فصيلة دم )ب(ثانياً 

َ،َكَجلوتيننيَ)أ(َيفَالببلزماَ.َ)ب(َيفَكرياتهَالأمويةَاغبمرانكوبتومَعلىَ)أ(َجلوتينيوجني

 (:فصيلة دم )أب:ثالثاً 

كالَوبتػػػػومَعلػػػػىَأمَاجلوتينػػػػاتََيفََ،وتينيػػػػوجنيَ)ب(َيفَكرياتػػػػهَاغبمػػػػرانكوبتػػػػومَعلػػػػىَجل
 الببلزما.

                                                 

َهَيَ،َخامسةَؽباََانَالطبَفصائلَالأـَإُفَأربعَفصائلَالم(َلقأَقسمَعل1) َكما بسام محمد ل َعنأ،َ،َأنظرَتفصيلَذفصلَيفَاؼبنتوَمَيكذل 
َالأـَالبصمةَاَ، القواسمي  .95.،َص15ََ،6151لوراثيةَيفَاإلثبات،َدارَالنفائسَللنشرَكالتوزيع،َاألردف،ََطأثري
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 .صفر( : فصيلة دم )رابعاً 

َككوبتػػػومَعلػػػىَجلػػػوتيننيَ)أ(َكَ كالَوبتػػػومََ،رياتػػػهَاغبمػػػرانجلػػػوتيننيَ)ب(يفَالببلزمػػػا
َعلىَأمَجلوتيننيََيفَكرياتهَاغبمران.

ش َأفَفصػيلةَدـَاالبػنَتتػأثرَبنػوعََابانَبصفةَقااعةَالَىبالطهاَأدىنكقأَقررَاأل ََ    ََ
َ.نَفصيلتنيفصيلةَكاحأةَأـَمَمهَيدمَيَكافََمهَسوانَنفصيلةَدـَأبيهَكأَي

ثبػػ َأفَثبػػ َاألبػػوةَبصػػفةََقااعػػةَفهػػوَالَيَيركاَأفَفحػػيفَفصػػائلَالػػأـَالَيَيكمػػاَقػػرَى   ََََََ

ثبػػ َأفَالَيكػػوفَهػػذاَالرجػػلَييََهَيكلكنىػَ،بعينػػةَهػػوَكالػػأَالطفػلَمواػػوعَالنػػزاعَبػػبلَشػػ َرجػبلَن

َ.(1)ؽبذاَالطفلَكالأاَن

مػػػنَالناحيػػػةََأثػػػراَنَؾَي َيـَأكَعػػػأـَاختبلفهػػػاَيػػػهػػػذاَأفَاخػػػتبلؼَفصػػػائلَالػػػأَىَكمعػػػىن َََََََََ
عليػػهَفقػػطَيفَنفػػيَالبنػػوةَكلػػيسَيفَإثباهتػػاََعتمػػادالاإذَيبكػػنََةالسػػلبيةَكمػػنَالناحيػػةَاإلهبابيػػ

َمنَإربادَفصيلةَدـَاالبنَمعَمنَيَي َله.َشرعياَنَبناَنإَهَيكونَيََإليهَنسبَيألنهَالَيلـز

صػػيلةَدـَمػػهَضبلػػ َبػػهَمػػنَشػػخيفَأخػػرَتتفػػقَفصػػيلةَدمػػهَمػػعَفأيََفمػػنَاعبػػائزَأفَىََ  ََََََ
لنػػوعََزكجهػاَهػػذاَكقػػأَحػػأدَاألابػػانَالفصػػائلَاؼبمكنػةَكَاؼبسػػتحيلةَبالنسػػبةَلػػأـَالطفػػلَتبعػػاَن

هاَمػنَكػنَأخػذَيكمنَاألمثلةَالػيتَيبَيَ،فصيلةَدـَأبويهَكأفراواَذل َيفَجأكؿَمعركؼَعنأهم

َـي الطفلَمػنَفصػيلةََالفصائلَالأمويةَالسابقةَأنهَإذاَجانَدـَالزكجنيَمنَفصيلةَ)أ(َكجانَد

                                                 

(
1
بسام ََ؛791ََ-=78.صَ،َ)د.س.ف(مصر،َََ،دارَالنهحةَالعربيةَللنشرَ،ةَيفَالنكاحَكَحكمَالزكاجَالعريفهادػػػػػػػػػػالواليةَكالش ،جمال الضمرانيََ(

َ.95َ،َمرجعَسابق،ََص.محمد القواسمي
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َـينَيبعأـَبػَيَقطعَابياَنهَيَينىَو)ب(َف الطفلَعلىَهذدَالفصيلةَماََوتهَللزكجَإذَيستحيلَأفَهبئَد
َكلَمنَاألبوينَمنَفصيلةَ)أ(َ.َ َداـَأفَدـ

َلنػوعََالفصائلَاؼبمكنػةَكاؼبسػتحيلةَبالنسػبةَلػأـَالطفػلَتبعػاَنَدَاألابانَيهذاَكقأَحأَى  ََََََََ

 Fon )ََ(َكَ)فػوفَدكقبػرف(Hersyfieldَفيلػأَ(َ)علػىَقػانوفَ)َهريَزَفصيلةَدـَأبويهَاعتماداَن

dungrn ََكشػػفعَكاحػػأ (َاللػػذينَينصػػافَعلػػىَأف:َأيػػةَفصػػيلةَدمويػػةَتتشػػكلَلػػألَاألبنػػان
ػػػػػ مػػػػػنَاألبَككػػػػػذاَقػػػػػانوفَبرينشػػػػػتاينََاَنأخوذمػػػػػمػػػػػنَاألـَكاآلخػػػػػرََوفَأحػػػػػأَكتريػػػػػهَمػػػػػأخوذاَنيكي
(Bernstein:َالذمَيتلخيفَيفَاألمرينَالتاليني)َ

(َكهػػػػػماَمػػػػنَذكمOَذكمَفػػػػػصيلةَدمويػػػػةَ)َاالَنأكَأبَأفَينجػػػػػباَأاػػػػػفَكػػػػػنَألمَأـػػػػػَالَيب5َ
(A.B)ََكالَيبكنَلطفلَفػصيلػتهَالػأمويػة(A.B)َ(َأفَيكوفَأحأَأبويهO.)َ

أفَتظهػػرَلػألَاثنػنيَمػاََفَتكػنَموجػودتنيَعنػأَ B أك A ػَالَيبكػنَإلحػألَالفصػيلتني6َ
َ.(1)أحأَأبويه

ائلَالػػأـَاحملكومػػةَدبورثػػاتَللوالػػأينَهػػيَتقسػػيمهاَفالطريقػػةَاألساسػػيةَيفَبيػػافَفصػػَ  ََََََ
،َكهػػذدَيوجػػأَمنهػػاَاثنتػػافَيفَكػػلَمنهمػػاَكاحػػأةَمػػنَاألـَكأخػػرلَمػػنOَكABَكBَكAَإُفَ

عطػػيَفصػػيلتهاَللوراثػػةَكعلػػىَهػػذاَفػػبلَتَيOَسػػائأتاف،َأمػػاBَََككػػذاَاؼبورثػػةAَاألب،َكاؼبورثػػةَ
(،َأمػاَأشػخاصO.Aَملواَ)(َأكَوبA.Aإماَأفَوبملواَاؼبورثاتَ)Aَفاألشخاصَمنَفصيلةَ

                                                 

(
1

 .98َك97،َاؼبػرجعَالسابق،َص.بسام محمد القواسمير،َأنظَ (
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(B.Aَ(َفقط،َككذل َوبملَاألشخاصَمنَفصيلةَ)O.Oوفَمورثاتَ)(َفيحملَيOالفصيلةَ)
BكAَاؼبورثاتَ

(1).َ

َكان َأَيَمثبلَنOَفالطفلَمنَفصيلةََ   َََََ الَيبكنَأفَيكوفَأبودَمنAََمنَفصيلةََهَيمَيإذا
بػػػػادَقػػػػأَيكػػػػوفَمػػػػنَكلكػػػػنَأَ،(O(َألفَهػػػػذدَاألخػػػػريةَليسػػػػ َهبػػػػاَاؼبورثػػػػةَ)ABَالفصػػػػيلةَ)َ
كنفػػرعَ(2)انتقلػػ َمنػػهَإُفَالطفػػلَكمػػاَفعلػػ َاألـَ(O)ألنػػهَقػػأَوبمػػلَمورثػػةََ،BكAَالفصػػيلةَ

َذل َيفَاعبأكؿَالتاِف:

                                                 

 .95ك91ص.َ،،َاؼبرجعَالسابقبسام محمد القواسمي ،أنظرَ(1)

(
2
)َ ََ َإُفَذل ، َََ،أمين عبد المعبود زملولأشار َالعأد َاألحصأية، َؾبلة َاإلسبلمية، َاللقيطَيفَالشريعة َالطفل َرعاية َالبحوثَ:أحكاـ َدار ،

َ.;=،َص.6111َ،للأارساتَاإلسبلمية،َديب

َ

 الفصائلَالأموية
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َاؼبعطياتَالعلميةَأفَحبثَفصائلَالأـَتفيأَيفَاغبصوؿََيفَيلبلَي     يفَاونَهذد
يفَاغبصوؿَعلىَدليلَإثباتََعلىَدليلَقااعَيفَنفيَالنسب،َيفَحنيَالَتفيأَمطلقاَن

الفصيلةَالأمويةَبنيَإلمكافَتوافقََ،إثباتَالعكسَمؤكأ،َبلَإهناَؾبردَقرينةَبسيطةَتقبلَي
َ.(1)عأةَأشخاص

                                                 

(
1
َالَ،َحقَالطفلَيفَالنسبَ،رشيدي مغنيةََ ( َكليةَاغبقوؽ،َأراساتَالعليارسالةَلنيلَدبلـو َ.571ص.،6116/6117ََ،َفاسجامعةَ،
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،َفيَكاإلثباتَمعاَنأَللنَىؤكَىلمانَعلىَاركرةَالبحثَعنَدليلَمَيزَالعَيكهذاَماَحفَىََََ

َالذمَالَأبَسوادنَيكَىيبَيَحبيثَي َاألبَالبيولوجي َمنَمعرفة َأساسيهَنا َهناؾَدكره َإذانَهل ،
ََللتحاليلَالأمويةَياترلَيفَإثباتَأكَنفيَالنسب .

 المطلب الثاني
 النسب ونفي دور التحاليل الدموية في إثبات

َ،َحيػػػثَييػػػةَالتحاليػػػلَالأمويػػػةَيف)َاؼبطلػػػبَاألكؿ(َمنػػػهَيجَىاَاؼببحػػػثَحَيذيفَهػػػَنتنػػػاكؿَيَََََََََ

َكيفَتهاَيفَالشريعةَاإلسبلميةجيَى َحَيَ،اؼبقارفاعبزائرمََكتهاَيفَالقانوفَجيَىحَيَإُفَنتعرضَي

العمليػػةََلػػ َمػػنَخػػبلؿَاػبطػػواتذالأمويػػة،ََكَدراسػػةَالتحاليػػلَإُفَؽَي)َاؼبطلػػبَالثػػاث(َنتطػػرَى
َمنأؿَيفَالوراثة.َوفَي،َكقانَيألجرائها

 الفرع األول

 حجية التحاليل الدموية

بصػػورةَكااػػحة،َبػالرامَمػػنَأنػػهََفَينفهػػاَللتحاليػلَالأمويػػةََفَيشػػرَاؼبشػرعَاعبزائػػرمََََََََََ
َكفامػػػنَالواَاػػػريَأنػػػهَيَ،اػػػمنياَنَوهبػػػابوجَيَاردأقػػػَرصػػػراحةن،َهػػػذاَبػػػالرامَمػػػنَ يػػػةَاػػػ َدبكػػػافَعػػػأـ

َوصَالقانَيالنصيػػػػ
ي
َالقػػػػانوفَقػػػػرَحبجيػػػػةَالتحاليػػػػلَالأمويػػػػةَيفأردنػػػػاَأفَنَيَاذإكََ،نحػػػػمةَؽبػػػػاونيػػػػةَاؼب

قَعمَيكقصأَالتَىَالعبلقةَالشرعيةَبنيَالزكجني،َوَكجودَياألصلَهَيَفوفَىَ،سباعبزائرمَيفَنفيَالنَى
حجيتهػاََ(،َ أكالَناؼبقارفَ)كََ،لأمويةَيفَالقانوفَاعبزائرمدراسةَالتحاليلَاتتمَيفَاؼبواوعَس
َ(.اَنثانياإلسبلميةَ)يفَالشريعةَ
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 قارنالم   الجزائري و في القانون الدموية   التحاليل   :أوالً 

َالعَيَتقسيمَيَسيتمَىَ   َََََ َإُفهذا ََنصر َاعبَيَضَينتعرَىثبلثَأجزان، َاألكَىيف َموق َزن َإُف ؿ

َ َيفَاعبَي َالأموية، َالتحاليل َاعبزائرمَمن َالثاثالقانوف ََإُفَموق َالقانَيزن
ي
َاؼب قارفَكقأَوف

صنادَإُفَموق َالقانوفَاؼبغريب،َكالثاثَإُفَموق َإُفَقسمني،َاألكؿَخصَىبأكردَقسمنادَ
َهذدَاؼبواق َكماَيلي:َتفصيلَيَكسريدَيَ،القانوفَاؼبصرم

 التحاليل الدموية في القانون الجزائري  -1

كقانونػػاَن          اؿَحيىػػَاإلسػػبلميةَةيعصػػوصَالشػػَرنيََيػػلَيأنػػهَالَهبػػوزَتعطَ،مػػنَالوااػػ َشػػرعاَن
النَىصَيخَيَؼبشػػػرعَاعبزائػػرمَمعهػػػالَاتعاميػػ فَالكػػرميَكالسػػػنةَقليػػػةَالصػػحيحةَالثابتػػػةَمػػنَالقػػػرآوصػػاَن

كمػػػػاَأفَََبَهأكَتبلعيػػػػَخطػػػػأَهَهَيجملػػػػردَدليػػػػلَعلمػػػػيَحػػػػأيثَقػػػػأَيشػػػػوبَيَكذلػػػػ َ،النبويػػػػةَالشػػػػريفة
َاػػةَهكمعرَىَ،شػػ َكنظػػرَؿبػػلَىَلَىظػػَأهنػػاَت،َإالىَالنظريػػاتَالعلميػػةَمهمػػاَبلغػػ َمػػنَالقطػػعَكالأقػػة

َكان َنظرياتَعلميةَهبَيَ،للنقأَفيماَبعأ ما َكثرياَن أصػبح َفيمػاَبعػأََ َىَ،تهازموفَبصحَىألنه

َ.(1)كالَدقيقةَ،صحيحةَمعَالتقأـَالعلميَاريَي

َالرأمَالذمَيبتأئيَبتطبيػقَمبػادئَالشػريعةَاإلسػبلميةَأكالَنَرأيناَإُفَمَيكعليهَفونناَنظَيَََََََََ
َهبػبَيكعليػهَفالقااػيَكمسايرةَالنظاـَالعػاـ،ََ،الصحةَكالأقةَكالواقعيةَإُفقربَوَاألهَيَمذكال

عليػػهََ،َكإذاَاسػػتحاؿَاألمػػررؽَالشػػرعيةَأكالَنالطيػػَإُفأفَيلجػػأََعليػػهَيفَدعػػولَإثبػػاتَالنسػػب

َ.ليطمانَقلبهالطرؽَالعلميةََإُفاللجؤََأمكنهَي

                                                 

(
1
دارَالثقافةََ،،َالأارَالعلميةَالأكليةَللنشرَكالتوزيعلوسائلَالتقأـَالعلميَيفَاإلثباتيةَالقانونيةَجَى،َاغبَيالمدني ،  عباس العبوديأشارَإُفَذل َ(

 .65.صدكفَسنة،َ،َالطبعةَاألكُف،َ،َاألردفللنشرَكَالتوزيع
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مػػنَقػػانوف81َََنػػيفَاؼبػػادةَيفَكااػػ َهَ،رؽَالشػػرعيةَعػػنَالطػػرؽَاغبأيثػػةكَتسػػبيقَالطيػػََ ََََََ
بالزكاجَالصحي َأكَباإلقرارَأكَبالبينةَأكَبنكاحَالشبهةََثب َالنسبَي:"يَياألسرةَحينماَنص 

مػػنَالقػػانوفََهبػػوزَللقااػػي78ََك76َ،77َبكػػلَزكاجَمتَفسػػخهَبعػػأَالػػأخوؿَابقػػاَللمػػوادََأك
َالطريقةَالعلميةَإلثباتَالنسب".َإُفاللجؤَ

فوفَىكعَيَ     َََ ََعنػأَسػبالنَىأكَنفػيَإلثبػاتَلتحاليػلَالأمويػةَاَتطبيػقَموماَن
ي
شػرعَاعبزائػرمَاؼب

َل َلؤلسبابَالتالية:ذكََ،وفَاايبلَنسيكَي

َمنَقاَأَفقط.81َكاؼبشرعَاكتفىَبنيفَاؼبادةَ،فردلفظَالطيرؽَصبع،َكليسَمَيَأفَى-أََََ

كػػػافَََاالجتهػػػادات،َألفَاالبيػػػةَرباليػػػلَالػػػأـَمواػػػوعئيةَيفَالقحػػػاَاالجتهػػػاداتَقلػػػةَيَ-بََ
َفيماَسيأيت(.َؽباَسنتطرؽَيَ)حيثَياَالبصمةَالوراثيةهاوعمَو

َكانػػ َدراسػػتهمَللبصػػمةَالوراثيػػةَاقهػػالفقهيػػةَيفَاؼبواػػوع،َفحػػكَالفَيَتالأراسػػاَقلػػةَيَ-جََ ن
َعلىَحسابَالتحاليلَالأموية.

َ(1)رعػةلَالأمويػةَحقهػا،َبنصػهمَعلػىَالقَيللتحاليػَاقهػانَالشػريعةَاإلسػبلمية،َأعطػَوفَيَأفَىَ-دََ
َر.َطوَىنَكيَيثمَىأفَيَيَهببَيَهأَهاَجَيذكه

 

 

                                                 

كهناؾَالقرعةَاريَََفَلتمييزَاغبقوؽ،َكمعناهاَسبييزَنصيبَكلَموجود،َفهيَأمارةَمشركعةَجعل َإلزالةَاإلهباـَوهيَاليتَتكَدَبالقرعةَشرعاَنَو(َاؼبقص1)َ
َشرعان،َأنظر،َاؼبشركعة،َأمَاليتَتكوفَسبباَألخذَالفاؿ،َأكَاليتَيَي َكاإلستقساـَاحملـر ،َمرجعَأنس حسن محمد ناجيطلبَهباَمعرفةَالغيبَاؼبستقبل

 .677سابق،َص.
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 يالمغرب والقضاءالتحاليل الدموية في القانون  -2

رانَكبريان،َأصب َمعهَمعرفةَنسبَالولأَلقأَعرف َالنتائجَالعلميةَلفحيفَالأـَتطوَي  

الَؾباؿَفيهَللشَى سبََفَيأتَدفعةنَلكنَهذاَاليقنيَيفَإثباتَأكَنفيَالنَىَ. َبلَاليقنيأمراَن
َكان َفيهاَنتائجَيكاحأةنَبلَانتقلَف  ََ،للنفيَفقطَفحيفَالأـَدليبلَنَيهَالواعَمنَمرحلة

َنتائجَي َأصبح  َبأف َكذل  َكيقينية، َحاظبة َمرحلة َللنفيََإُف َمؤكأان َدليبلن َالأـ فحيف
َكماَيلي:كاإلثباتَمعاَن  ،َكهيَجأليةَتفصيلها

َـيَ:أَ ََ(1)سبَفقطالنَىلنفيََالتحاليلَالأمويةَاستخأا

عَةَليسَبالقصريةَأفَدـَأفرادَبيَالبشرَيتنوَىأَىمَيَنذَيكمَيَعلميةَيالَاألحباثَيَ لقأَأثبت َ

نذَكاليتَالَتتغريَمَيَ،(2)َهاَاحملأدةَعلمياَنإُفَعأةَفصائل،َكأفَلكلَفصيلةَدمويةَخصائصَي

يفَالتعرؼَعلىَاألشخاص.كإسهامَشكلَدعامةَنع َيَيالوالدةَإُفَالوفاة،َكهذاَالنَى َانَكبرياَن

َالََََََََََ َالفصائل َأف َتَيأَىكما َتقسيماتَسبَيموية َسبحييفَالتحاليلكَىبلئم َمن َ(3)ن َمنذَيَ
َ َعاـ َالأموية َالفصائل َهذد 11=5اكتشاؼ

َثابتةَ(4)َ َلقوانني َتبعان َتتوارث َأهنا َكعرؼ ،
                                                 

 (،َاؼبتحمنَمأكنةَاألسرةَاؼبغربية.6118فرباير6);1-17بتنفيذَقانوفَقم5َ-18-66شري ،َرقمَظهريَ(1)َ

(
2
َ.:7.صَ،;;عَ،َ;==5ََةَاحملاكمَاؼبغربية،الشخصية،َؾبل،َمركزَاػبربةَالطبيةَيفَمادةَاألحواؿَمحمد الكشبورََ(

(
3
)  quel est le groupe de ce sang ? 

Tout sang humain appartient à l’un des quatre groupes principaux, a, b, ab, et o, absolument fixés de la naissance 

à la mort. Cette caractéristique constitue un apport important pour l’identification des individus, en effet, ces 

groupes comportent des divisions permettant d’affine  des analyses. On peut donc établir par ces analyses que le 

sang découvert n’appartient pas à tel individu (preuve négative) ou qu’il y a de fortes préemptions qu’il lui 

appartient, ce résultat constituera un des éléments  importants de l’enquête. cf ; ROULET A HASSAN M.," 

l’expertise médico- légale", Imprimerie Najah El Jadida, Casablanca , 1988َp.p . 65-66. 

(
4
)-  FERNAND CECCALDI P. et  DURIGON M., "Médecine légale à usage judiciaire", éditions Cujas, Paris 

1979, p .498. 
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َكاألمَيأصبح َبذل َهيَالسبيلَالعلميَالوحيأَاؼبعوَى َقرَىؿَعليهَيفَنفيَاألبوة َكما رَومة
بنَتتأثرَبنوعَفصيلةَأدىنَش َبأفَفصيلةَدـَاإلهاَالطَيبصفةَقااعةَالَىبَيَ>1=5األابانَعاـَ
َكافَدمَيمَىدـَأبيهَكأَي َكلَأَهمَمنَفصيلةَكاحأةَأكَمنَفصيلتنيَـبتلفتني،َحيثَيه،َسوانن ف

ةَأفَاغبيوافَاؼبنومَعبارةَعنَخليَىكََاذهناصفةنَسبامان،َصفاتهَمنَأبيهَكأمهَمَيَإنسافَيرثَي

ةَيفَاػبليةَالعاديةَككذل َبويحةَاألنثىَنص َعأدَاؼبورثاتَاؼبوجودَمنصفةَأمَأهناَربملَي
َن َخليةََبالبويحة،َتكوَىَاؼبنومَىَأَاغبيوافَيفوذاَاربَى

ي
ورثاتَاؼبوجودةَيفَأمَكاملةَفيهاَعأدَاؼب

َنصػفَي َعادية َإنسانية َمأخػوذَهخلية َمأخوذَهمنَاألبَكنصفَيَهػا َاآلخر َقرَىَها َكما رَمنَاألـ،

بلنَبػعينهَرجَيَبصفةَقػااعة،َفهػوَالَيثب َأفَىةَثب َاألبوَىأفَفحيفَفصائلَالأـَالَيَيَاألابانَي

ؽبذاَالطفػل.َوعَالنزاع،َكلكنهَيَيالطفلَمواَيَهوَكالػأَي َثب َأفَهذاَالرجلَليسَكالأاَن

َككنتيجةَؽبذدَاؼبعطياتَالعلميَى
ي
َةَاؼب فيأَفصائلَالأـَتَيََأفَىتاحةَيفَذل َالوق ،َتبنيى

 .(1)ؤكأعلىَإثباتَمَيصوؿَفيأَيفَاغبَييفَاغبصوؿَعلىَنفيَقااعَكلكنهاَالَتَي

ـيَالتحاليلَالأمويةَ:ب َالنسبَفقطَئلثباتلَاستخأا

َيَي   َاليت َفحيفَالفصيلة َاريق َعن َأنه َـيدبعىن َد َكالزكجَكالولأََنتسبَإليها الزكجة

ورَفصيلةَدـَالولأَـبالفةَؼبقتحياتَهَيتني:َأكؽباَظَيإُفَإحألَالفرايَىَاَنلَعلميَىأمكنَالتوصَى

َليسَهوَاألبَاغبقيقيَلذل َالولأَالزكجَيَفيأَبالتأكيأَأفَىيَيلَفصيليتَالزكجني،َكهذاَتناسَي

َظَيكثانيهَي َموافقةَنما َالولأ َدـ َفصيلة َكهذاََهور َالزكجنيَمعان، َفصيليتَدـ ؼبقتحياتَتناسل

َيكَيَأفَىَمعنادَي َال َكقأ َللولأ، َاغبقيقي َاألب َيكوف َقأ َكالسببَيالزكج َأباد، َهذاََوف يف
                                                 

(
1
 .كماَبعأها667َ.ص،5ََ،6155َعدكرَالتقأـَالبيولوجيَيفَإثباتَالنسب،َحبثَمنشورَيفَؾبلةَاغبقوؽَالكوي ،ََ،محمد محمد أبو زيدََ (
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وفَجأانَأفَيكَيَتملَيكثريكفَوبَيََقأَيش ؾَفيهاَأناسَهاالستنتاجَأفَالفصيلةَالأمويةَالواحأةَ
 الزكجَاؼبأعىَعليهَمنَبينهم.

ََالتحاليلَالأمويةادَذبَيموق َالقحانَاؼبغريبََ:ج

َكافَ طبيةَالتحاليلَالخبصوصَنفيَالنسبَبواسطةَشهادةَدقيقاَنالقحانَاؼبغريبََلقأ
َكقائعػهَيَرمَتأَكذعلىَبشأفَالنزاعَالاجمللسَاألَرَيل ،َقراذيفََكالأليلَيقمَالزكج،َثب َعَيتَياليتَ

ادعػ َالسػيأة...َعلػيَمفارقهػاَالسػيأ...َذاكػرةَأنػهََ=;=5يوليػوزََ;5بتػاريخَأنهَ":كماَيلي
،َكهػيَحامػل،َاالبػةَاغبكػمَعليػهَبػأدانَنفقػةَاغبمػل،َكأجػابَ=;=5أبريل66ََفارقهاَبتاريخَ

إلغػػانََبأنػػهَالػػقَاؼبأعيػػةَكهػػيَاػػريَيَاؼبػػأعيَعليػػهَمػػعَتقػػأميَمقػػاؿَمحػػادَذاكػػراَن حامػػلَاالبػػاَن

الَيلأ.هذاَالزكجيََ،َكذل َألفكمَبنفيَاغبملالبهاَكاغبَي َعقيمَه

َكمػػػاَقػػػأم َ   ََََََََ
ي
أعيػػػةَبشػػػػهادتنيَابيتػػػنيَمػػػنَمستشػػػػفىَاغبسػػػنَالثػػػاثَبأكػػػػاديرَاؼب

حيثَكاع َبنتػان،َكقػأَانتهػ ََ=;=5دجنرب57ََتفيأافَأهناَدخل َهذاَاؼبستشفىَبتاريخَ
حػىَيفَالطلػبَاألصػليَعلػىَاؼبػأعىَعليػهَقَي،َحيػثَأكػاديربَبتأائيةالاَةكماحملاإلجراناتَب

كبػػػرفضَالطلػػػبَاؼبحػػػادَكبالتػػػاِفََ،درهػػػمَالباقيػػػةَمػػػنَنفقػػػةَكالدهتػػػا911َبػػػأفَيػػػؤدمَللمأعيػػػةَ
َ.(1)رفضَالبَنفيَالنسب

َحَيَ    َعليه َاستأن َاحملكـو َكم َناقش َؿبكمة َقأ َمشريانَإُفَأفَاحملكمة أكادير

َلطبلؽَكالواع،َأمَأقصىَمأةَاغبملزمنيةَالفاصلةَبنيَتاريخَاالف ةَالَالقحيةَمنَحيثَي

                                                 

دارَالثقافةَََ،َالطبعةَاألكُف،َالأارَالعلميةَالأكليةَللنشرَكالتوزيعلميَيفَاإلثباتلوسائلَالتقأـَالع،َاغبجيةَالقانونيةَالمدني عباس العبودي .راجعَ(1)
 .67َ.ص،6151َََ،،َاألردفللنشرَكَالتوزيع
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أثبت 5َََ;=5ةَعلىَنفسهَمنذَسنةَزَدفوعاتهَعلىَأنهَقاـَبتحليبلتَابيَىيفَحنيَأنهَقأَركَى
كقأَالتمسَاؼبستأن َمنَؿبكمةَاالستاناؼََ،كلهاَأفَنطفتهَخاليةَمنَبويحاتَالتناسل
َاػبربةَالطبيةَأنهَعقيمهَالَيلأَهَماَالبهَكأثبت إجرانَخربةَابيةَللتأكأَفباَذكر،َكقأَمتَل

كمَاالبتأائيَعلىَأساسَكعلىَالرامَمنَذل َفقأَأيأتَؿبكمةَاالستاناؼَبأكاديرَاغبَي

َاليتَتثب َالعقمَالَيَي َلنفيَالنسبَأفَالتحليبلتَالطبية َالشرعية َمنَالناحية عتمأَعليها
النقضََنَاالبَييطعَيَكحيثَي"ألعلى:كجانَيفَالطعنَالذمَرفعهَاؼبأعىَعليهَأماـَاجمللسَا

َيفَاغبكمَاؼبذكورَبعأـَاالرتكازَعلىَأساسَكعأـَالتعليلَألنهََفَيوردَالنيفَالشرعيَالذم
ذَكأنهَعلىَالعكسَمنَذل ،َفوفَالنصوصَالشرعيةَتأخَيَألغىَاػبرباتَالطبيةَيفَاؼبواوعَ

َىبَي َاألابانَيفَربليبلهتمَفيما َقأَيصلَإليه َما َنص َاَيفَيبعنيَاالعتبار َكذل َما غبمل،
َالنزاعَأفَيستعنيََرَيلقاايَكهوَينظَياعليهَمأكنةَاألحواؿَالشخصيةَأهناَجعل َ يفَمادة

كقأَرفضَاجمللسََ،".فحيَإُفَاغبكم..ببعضَاػبربانَمنَاألابانَللتوصلَإُفَاغبلَالذمَيَي
َنيفَهذاَالطعنَاؼبغريبَاألعلىَ فيهََكمَاؼبطعوفبهَاغبَي..إفَماَقحىَعلىَماَيلي:"...حيثي

َيفََهَيأساسَيَالَهبأَي َالشخصية َاألحواؿ َاليتَت(1)مأكنة َالقاايَيعتمأَيفَ: نيفَعلىَأف

كمهَعلىَصبيعَالوسائلَاؼبقررةَشرعانَيفَنفيَالنسبَكليسَمنَبنيَهاتهَالوسائلَكسيلةَحَي
دباَإذاَبقي َالريبةََمنَاؼبأكنةَخاصَهَ:;الطيب،َكأفَماَنيفَعليهَالفصلَالأمومَالتحليلَ

 َأـَضبلَهَعأَانقحانَسنةَمنَتاريخَالطبلؽَأكَالوفاةَؼبعرفةَماَيفَالبطنَهلَعلةَهيفَاغبملَب
 َ.(2)"كبذل َتكوفَالوسيلةَاريَمبنيةَعلىَأساس

                                                 

(
1
َ.5=األسرة،ََاؼبادةَمأكنةََ(،َاؼبتحمن6118فرباير7)1;-17بتنفيذَقانوف5ََ-18-66ظهريَشري َرقمََ (

(
2
َ.9=.صَ،71،َعَقحانَاجمللسَاألعلىَؾبلةَ،5َ>=5/َ=/59ََاجمللسَاألعلىَ،ََََ (
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 يسب أو نفيو في القانون والقضاء المصر أثر الدم على إثبات الن  :3

ََََََََ   َ َإُف َاإلشارة َاؼبفيأ َتبىنىََأفكمن َقأ َاؼبصرم َأعبلدَيالقحان َماََ-َالقاعأة هذا
َاؼبواِف َاؼبغريبَالذمََفَنَ-سنبينهَيفَالعنصر َعلىَموق َإهبايبَأكَخببلؼَالقحان َله عثير

ََ.سليب َأفَقح َبأنهَيهذا َالنقضَاؼبصرية َكان َاغبقائقَالعلميةَ":كقأَسبقَحملكمة مك
َيفَالطبَالشرعيَاغبأيثَتَياؼبسلَى َهبا َنفيََأفَىَفيأَيم َنتيجة َتقطع َقأ َالأـ ربليلَفصائل

َأفَتقطعَيفَثبوتهَكاربادَالفصائنسبَال لَأكَػطفلَعنأَاؼبنازعةَفيه،َكإفَكافَمنَاريَالبلـز
َـهَوَاعتبارَهكافَالرأمَالعلميَفيهَهَيََاَنأيَىَ،اختبلفهاَبنيَاألصوؿَكالفركع يفَكجهََالَينهضَيَعا

َبأليلَ َكلو َإليه َنسبته َيبكن َال َالطفل َأف َمن َيفَخصوصَدعواد َالطاعن َسبس َبه ما

َالفنيةَالبحتةَاليتَالَتستطيعَيَتمل،َؿبتكماَنؿبَي َإُفَاحملكمةَأفَتشَيَإُفَاػبربة َفيها قَاريقها

َكافَذل َككافَالَيَيدبعَي َكافَينتهيَإليهَرأمَيونةَدكيها،َؼبا  َاحملكمةَلوَثبَيَعرؼَحاصلَما

الأفاعََكنَأفَيعزلَإُفَاؼبتهم،َككافَردَيؽباَبيقنيَمنَنتيجةَربليلَالفصائلَأفَالطفلَالَيبَي
َعلىَوبأثَيفََك َكافَمتعينا َتقأـ،َفقأ َكافَما َوبأثهَدليلَالثبوتَؼبا جأافَالقاايَما

َ.(1)وَالطبيبَالشرعيكهَيَقَهذاَالأفاعَاعبوهرمَعنَاريقَاؼبختيفَفنياَناحملكمةَأفَربقَي

َأفَتتحػػأَفصػػائلَدـََََََََََََ أمػػاَكهػػيََفَتفعػػلَاكتفػػانَدبػػاَقالػػ َمػػنَأنػػهَلػػيسَمػػنَالػػبلـز
تكوفَقأَأحل َنفسهاَؿبلَاػببريَالفيَيفَمسألةَفنيػة،َكمػنََاألصوؿَكالفركع،َفوهناَبذل 

                                                 

(
1
َ.>:=5أكتوبر65ََصادرَيفََ>7لسنةََ;565،َاعنَرقمَمصرمَنقضَجنائيََ (

 .Civil Nice, 17 November 1937, D.H.1938, 79, Rec siery, 1939, 2, 16 note, signee H R ػػ

  .Civ. 25 Juin 1949, D.194,  585 , note Carbonnier, J.C.P , 1949,  J.502 ػػ

  .Civ,Paris 13 Mars 1961, D. 1961, 285,  note Holleaux.5. 1961. 269 ػػ
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ََمتَيكوفَحكمهاَمعيباَن هَكاإلحالةَدكفَحاجةَإُفَنقحَيََمعهَيباإلخبلؿَحبقَالأفاع،َفباَيتعنيى
َالتعرضَلسائرَالطعن.

َلَياؼبستحأثَمنَفحيفَالػأـَيػأخَيَإفَالأليلَعباسَالعبودمََاؼبأثكيرلَاألستاذََََََََََ
مػنَقبيػلَالقػرائنَالَتثريػبَعلػىَالقااػيَيفَاألخػذَبػػهََعػأَىكَأنػهَيَيَ،ةَالقانونيػةيفَنطػاؽَاألدلػ

إلثبػاتَنسػبَافػلََبلَنإذاَأقتنعَبصحتهَيفَاألحػواؿَالػيتَهبػوزَاإلثبػاتَفيهػاَبالشػهادةَتوصيػ
َ.(1)ألبيهَعنأَاإلنكار

فػػوفَربليػػلَالػػأـَََََََََ للقػػانوفَاؼبصػػرمَ-كعمومػػاَن َيفَالَييفيػػأَيَ-كفقػػاَن َنفػػيَإالَمػػنَيراػػبي
بلعنػةَكتكػوفَاؼببلعنػةَ

ي
نسبَالولأَإليه،َهذاَمعَمراعاةَقاعأةَالولأَللفراشَكالَينتفيَإالَباؼب

َكيأَأفَالولأَليسَمنَهذاَالزكج.ـَللنىفي،َأمَللتأَيباإلاافةَإُفَربليلَالأَى

إثبػػات،َفلػػنَهبػػأَمعػػهَهػػذاَالتحليػػل،َفالزكجػػةَاَبالنسػػبةَللطػػرؼَالػػذمَيريػػأَدليػػلَمػػأ  َََََََ
بأفَالولأَليسَمنه،َلنَذبأَيفَربليلَالأـَالوسيلةَليتََالعفيفة كهبتاناَن اليتَاهتمهاَزكجهاَزكراَن

 .(2)الطفلَيعزمَللزكجَتنهضَلئلثباتَأفَى

  نظرة الشريعة اإلسالمية للتحاليل الدموية : ثانياً 

َخػػػاصَهَالشػػػرعيةَالػػػيتََفَيػػردَفيهػػػاَنػػػيفَهإفَمواػػوعَالتحاليػػػلَالأمويػػػةَمػػنَاؼبوااػػػيعََََََََََ
عليػػهَفػػوفَربليلػػهَمػػنَالناحيػػةَالشػػرعيةَيقتحػػيَدراسػػتهَدراسػػةَعامػػة،َمػػنَخػػبلؿَالنصػػوصََك

َلػػ َكااػػ َهذيفََمػػاؿَاألفعػػاؿَكنتائجهػػا،َكالػػأليلَيَإُفلػػ َبػػالنظرَذالعامػػةَكالقواعػػأَالكليػػة،ََك

                                                 

(
1
َ.;6.اؼبرجعَالسابق،َصَ،َعباس العبودي  المدنيراجعَيفَذل ،َََ(
 .6:8،َص.:611،ََ)د.ب.ف(،َ)د.د.ف(َ،16،َأحكاـَالنسبَفقهاَكقحان،َطأحمد حلمي مصطفي(2َ)
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إلثبػػاتَذَكَنَاػػرؼَالرسػوؿَمػنَإقػػرارَاػبػػربةَاإلنسػػانية،َمػػ لػػ َحػػاؿَاعتبػػاردَالقيافػػةَاريقػػاَن
َعلىَالبةَالظنَكتكرارَالتجربة،َكليسَفيهاَماَيأَيةَالقائ َتقَيالنسب،َمعَأفَخرَب علىََؿَىـو

رسػوؿََغبػأيثَعائشػةَقال :"دخػلَعلػيَىََوؿَاهللهبػاَرسيػَل َأقرَىذاليقنيَأكَالقطع،َكمعَ
تػػربَيمسػػرَيَاهللَ ػػََكجهػػهَأسػػاريرَيَؽَيكراَن

ي
اؼب زيػػأَابػػنََإُفَأعبيَنظػػرَآنفػػاَنفقػػاؿ:أَفَتػػرمَأفَؾبػػزراَن

هما،َفقػػاؿ:إفَبػػنَزيػػأَكعليهمػػاَقطيفػػة،َقػػأَاطيػػاَرؤسػػهما،َكبػػأتَأقػػأامَيكَأسػػامةَاةَػػػػحارث
َ.(1)دَاألقأاـَبعحهاَمنَبعض"ذه

ػػػَكلعػػػلَىَََََََََ ػػػالشى عليػػػهََبػػػىنَكَقااعػػػاَنَاَنبوتػػػكثبػػػ َثَيَ،لَإليػػػهَالعلػػػمدبػػػاَتوصىػػػَذَيارعَالكػػػرميَيأخي

ػػَ،أحكامػهَي ؽبمػػاََبنػػاَنإفػػوذاَادعػػىَزكجػػافََ،إُفَاتصػػاؿَاألنسػػابَكعػػأـَانقطاعهػػاَؼتشػػَووَمَيكهي

َجأَبعػأَحيػيفَمكافَما،َأكَكَيَجأَلقيطاَنكَي األكالدََبعػأَفحػيفَدـَأكثَكارثػةَأكَزلػزاؿَكتبػنيى
َ.َوفَألحأنباكنَأفَيكَيةَأفَالولأَيبَيالثبلث

َالتحليلَكيعتربَيَذَييأخَيَفالشارعَيَََََََََ َاؼبَوَبنانَنَجةَنحَيَهاهبذا فقةَاعلىَهذدَالقرينةَالقااعة
منََبلَكَاألخذَهبذدَالقرينةَكَاعتبارهاَأكُفَ،اإلنسافلركحَالشريعةَكمقاصأهاَيفَاتصاؿَ

فَالشرعَقأَاعتربدَقرينةَيفَإثباتَالنسبََألفَقرينةَالتحليلَأَاعتبارَالشبهَالذمَسبقَبيانه
َكليهماَقرينةَقوية علىَسننََنةَهربليلَالأـَمبيَىَكقرينةَيَ(2)أقولَكأثب َمنَقرينةَالشبهَمعَأف

َأكجأهاَاهللَعزَكجلَيفَدـَاإلن َجأاَنَاػبطانَفيهاَقليلَهََهباَكجهَاغبقَكاحتماؿَيسافَيتبنيى

                                                 

َكتابَاؼبناقب،َبابَصفةَالنيبَصلىَاهلل،َصحي َالبخارم،َمرواه البخاريَ(1)  .5718ص.،77:6َ،َحأيثَرقمَرجعَسابق،

ََكمنَالقرائنََ(2) َاؼبواوع، َاليتَتساؽَيفَهذا َقرينةَيالتارىبية َيفَالتاريخَاإلسبلمي، َداللتها ييوس َكاليتَكردتَيفَقولهََأناالثوبَلسيَىَشقَىَاليتَؽبا
َََتعاُف:" َ  ََ  َ َ َ   ََ َ   ََ ََ  َ َ َ  "،"ََفهيَقرينةَعلىَبرانة

َكافَهارباَمنَزكجةَاؼبل َكهيَتسحبهَمنَخلفه َكوفَالقمييفَمشقوقاَمنَجهةَدبرد،َدليبلَكااحاَعلىَأنه ألمنيَأنظر،َؿبمأَاَ،يوس َعليهَالسبلـ
 .َ=:.ق،َص5817،َابعةَاألمريَأضبأَبنَعبأَالعزيز،7َالشنقيطي،َأاوانَالبيافَيفَإيحاحَالقرآف،َج
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كالَكبتاجَيفَكلَمرةَإالَإُفََ،لولأَاؼبأعىَمااتَاؼبراتلنيَاعلَدـَالأأفَكبلَىَألنناَنستطيعَي
َ.قطراتَبسيطةَمنَالأـ

بنيَكليسَهناؾَمنَدليلَيَيَ،ككذل َاغباؿَعنأَاختبلطَاألافاؿَيفَاؼبستشفياتََََََََََ
َ.(1)فتأيتََقرينةَربليلَالأـَالقويةَالقااعةَببيافَاغبقَكذبليهَ،األافاؿَلذكيهمنسبةَهؤالنَ

 َتبػػػنيَمعنػػػاََ،كيفَحػػػاؿَخطػػػ َاألافػػػاؿَكَادعػػػانَاػبػػػاافنيَأفَهػػػذاَالولػػػأَؽبمػػػا   ََََََ
علػىََفبنانَنَ،بالتحليلَأفَدـَالطفلَاؼبأعيَالَينتجَعنَاجتماعَهذينَالأمنيَللرجلَكَاؼبرأة

عػػرؼَكثػػريةَأيػػنَالَيَيََ،َكقػػأَحصػػل َحػػوادثَيالػػزكجنيَاتنيدعػػولَهػػَردَىتيػػاعػػةَنػػةَالقاهػػذدَالقري
َ.الَعنَاريقَربليلَالأـفيهاَاغبقَإ

رَحػػػكَالَتكثيػػػَ،لػػػذرائعاَكمقاصػػػأهاَكهػػػوَسػػػأَىاإلسػػػبلميةَفػػػقَركحَالشػػػريعةَاَوكهػػذاَيَيَ  ََََََ
عرَفبػػاَيػػؤدمَإُفَاخػػتبلؿَاجملتمػػعَكإشػػاعةَالفسػػادَكالػػذَيَ،حػػوادثَخطػػ َاألافػػاؿَكادعػػائهم

ََاختبلطَاألنسابَكَانتهاؾَاألعراضَكاغبرمات.َََإُففيهَكيؤدمَكذل َ

لػػأَؽبمػػاَكَهػػوَلػػوَأفَزكجػػنيَكَيَ،كيفَهػػذاَالسػػياؽَيبكػػنَإيػػرادَالسػػؤاؿَالػػذمَمفػػاديدَيَ  ََََََ
كدبعػىنَآخػرَلػوَََأفَدمهَىبتل َعنهمػاَ،علىَفراشهماَالظاهرَكلأَ َبافَبعأَربليلَدـَأبويه

كهػػػػوَقػػػػأَكلػػػػأَؽبمػػػػاَعلػػػػىَفراشػػػػهماَحبسػػػػبَالقرينػػػػةBََالولػػػػأَكظهػػػػرَأفoَكػػػػافَدـَالػػػػزكجني
كنقػػوؿَأفََ،دَاؼبسػألةَ َهػػلَكبكػمَبطريقػػةَالتحليػلَالقويػػةذمػػاَموقػ َالشػػرعَمػنَهػػَ،الظػاهرة

َالولأَليسَمنهماَ .

                                                 

(
1
 .==5،َاؼبرجعَالسابق،َص.عدنان حسن عزايزةََ(
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،كمػػػاَأفَالشػػػريعةَتعػػػارضَالشػػػبهَمػػػعَالقرينػػػةَالظاهرةَشػػػبهَمسػػػألةإفَهػػػذدَاؼبسػػػألةَتَيَََ    ََ
ػػ سػػ َتكػػذل َإُفَالََةَهفكمتشػػَوَ،اإلنسػػافَكَعػػأـَانقطاعهػػاأنسػػابََإُفَاتصػػاؿَرةَمتشػػوفةَهاؼبطهى

،َفلػذل َطهػا َاألسػرةَكترابَيإشاعةَالفحيحةَبيػنهمَكَاغبفػاظَعلػىَسباسيػعأـَعلىَالناسَكَ
للقرينػةَالظػاهرةَكََمَباتصاؿَنسبَهذاَالولأَبأبويهَاللػذينَكلػأدَعلػىَفراشػهماَترجيحػاَنكبكَي

ػػكَتَ،القاعػػأةَالشػػرعيةَأفَالولػػأَللفػػراش مػػعَقرينػػةَالفػػراشَالظػػاهرةَدبنزلػػةََالتحليػػلَوفَقرينػػةَيكي
 .جح َقرينةَالفراشمعَأقواؽبماَفرَيَاع َالأليلني

َََ،(1)نزعػػةَؽعػػَركاالحتمػػاؿَأفَهػػذاَالػػأـَكرثػػهَهػػذاَالطفػػلَجػػاندَمػػنَََََ    َ ََالنػػيبَىكمػػاَبػػنيى
التحليػلَعمػلَقرينػةَكؽبذاَتَيَ،كَاختبلفهَعنَلونهَكلونهَأمهَ،للرجلَالذمَاستغربَلوفَأبنه

ػػؽبػػذاَاؼبعػػارضَحَيككػػافََفػػوذاَعاراػػهاَمعػػارضَهَ،عاراػػهاَمعػػارضإذاََفَيَيَالنسػػبَيفَؾبػػاؿ ةَجى
َ.(2)أافلناهاَاَحكمناَكمأقولَمنه

َنيالثاالفرع 

 طريقة تحليل الدم  عراقيل تطبيق

التحاليػلَالأمويػةَللطفػلََبػوجرانَإالأيةَوفَؾبَيكنَأفَتكَيالَيبَيَاريقةَربليلَالأـإفَََََََََََ
طػرحَهبػذاَالصػأدَهػوَمػاَهػيَالنتػائجَالػيتَؤاؿَالذمَيَي،َكبالتاِفَفافَالسَياألـلزكجَككذل َكَا

َإجبػػارَاألـَعلػػىَسبكػػنيَنفسػػهاكػػنَكبعبػػارةَأخػػرلَهػػلَيبَيَ،كػػنَترتيبهػػاَعلػػىَهػػذاَالػػرفض يبَي

                                                 

يفََهوَلؤلعرايبَالذمَش َىمثاؿَالرسوؿَيفَهذدَاؼبسألةََزعة،َأمَعرؽَبعيأَتغلىبَكظهرَيفَهذاَاإلبنَعلىَارارَإخوته،َكتفسريَيودَبعرؽَالنَى(َاؼبقصَي1َ)
لونيهيَليسَكألإزكجتهَاليتَأقبب َ َكشبَىََوافَأبناندَاآلخرين،بناَن  هَلهَهبذاَاؼبثاؿَالبليغَاؽبادؼ.فقاـَالرسوؿي

( 
2
 .615،ََاؼبرجعَالسابق،َص.عدنان حسن عزايزةَ؛َ;9-:9اؼبرجعَالسابق،َص.َ،يبسام محمد القوا سمَ(
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رلَهػػػلَيبكػػػنَتفسػػػريَخػػػكمػػػنَجهػػػةَأَ،مػػػنَدمهػػػاَقصػػػأَربليلػػػهَهػػػذاَمػػػنَجهػػػة َاجػػػَزَعالنتػػػزاَ
َ.لبَزكجها ودَمنَصَيمولَيَاريَيَةَنعلىَأفَالطفلَحقيقَ،رفحها

رمػػػةَجسػػػمَاإلنسػػػافَالػػػيتَتحػػػمنَحبَيَقَيفَاألمػػػرَيتعلىػػػفػػػوَاألكؿيفَالسػػػؤاؿَففيمػػػاَىبيػػػَََََََََ

منػػهَعلػػى78ََكمنهػػاَالأسػػتورَاعبزائػػرمَالػػذمَنصػػ َاؼبػػادةََ،مػػنَأمَاعتػػأانَالأسػػاتريَضبايتػػهَي
 أكَأمو معنــوي ر أي عنــف بــدني أضــ، ويخ اإلنســانتضــمن الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة "ََ:أنػػه

َ."َمساس بالكرامة

شػػػكلَإحػػػألَالعقبػػػاتَمػػػنَالأسػػػتورَتَي78َإذَيعتػػػربَأصػػػحابَهػػػذاَالػػػرأمَأفَاؼبػػػادةََََََََََ
كافَهناؾَافػلَمػنَأـَمعركفػةَََاذوف،َالطرؽَالعلميةَاغبأيثةَيفَالنسبَاألساسيةَأماـَتطبيق

َبَاغبقيقػيَللطفػلأفَالرجػلَهػوَاألَكنَأفَتثبػ فوفَاختباراتَالأـَالَيبَيَ،كأبَمشتبهَفيه

اَأثبػػ َفحػػيفَالػػأـَاخػػتبلؼَذأمػػاَإَ،اَالرجػػلذثبػػ َفقػػطَأفَهنػػاؾَاحتمػػاؿَبػػأبوةَهػػكإمبػػاَتَي

أمَأفَفحػيفَالػأـَيفَكاقػعَاألمػرََوفَقااعاَندَاغبالةَيكَيذنفيَالبنوةَيفَهَفصيلةَكالأيه،َفوفَى

ََ.(1)اَلهَقيمةَإهبابيةَيفَإثباهتافبَىَأكثرَيَ،قيمةَسلبيةَيفَنفيَالبنوةَلهَيَاختبارَه

عطيػهَاغبػقَيفَضبايػةَاعبسػمَبأعحػائهَييََ،علػىَجسػمهَيػردَيَفلكلَشخيفَحقَهَكعليه    َََََ
إذاَرفحػ َسبكػنيََاألـكنَأفَينػاؿَمػنَحرمػةَبػأفَنهَالَيبَي،َكعليهَفواؼبختلفةَمنَأمَاعتأان

َ.جزنَمنَدمهاَقصأَربليلهالطبيبَأكَاػببريَمنَانتزاعَ

                                                 

(
1

تَباػبربةَبنيَالقحانَاإلسبلميَكَالقانوفَالأكِفَكَتطبيقاهتاَاؼبعاصرةَ)دراسةَمقارنةَ(،َدارَالنفائسَللنشرَ،َاإلثباعبد الناصر محمد شنيور (
دكفََمصرَالعربية،َةصبهوريَ،َاؼبشكبلتَالعلميةَيفَدعاكلَالنسبَكاإلرث،َعاَفَالكتاب،وكمال صالح البناَ؛658َ.صدكفَسنة،َكالتوزيعَ،األردف،َ

 .518.صسنة،َ
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اػػريَأفَبعػػضَالتشػػريعاتَكالتشػػريعَ،َ(1)عنهػػاَاَنكػػنَأفَيػػتمَذلػػ َجػػرَبكبالتػػاِفَالَيبَيََ    َََ
عنػهَأفََجنبيػاَنيفَالنػزاعَأكَأَكػافَارفػاَنََانَنلػزاـَأمَشػخيفَسػَوإعلىَإمكانيػةََنيفَىَقألَاألؼباث

َلتحأيأَالنسب.معرفةَاغبقيقةََإُفشأنهَأفَيؤدمَمنََرلَعليهَفحيفَههبَي

َيفَالسيػػيمػاَىبيػػفَكََََََََ
ي
إلجػػرانَربليػػلََاألـعلػىَرفػػضََبَيت تىػػَتعلػقَباآلثػػارَالػػيتؤاؿَالثػػاثَاؼب

مولػودَمػنَصػلبَالػزكجَيفَدعػولََالطفػلَاػريَيَ،َكهلَيبكنَأفَيفسرَهػذاَالػرفضَبػأفَىلأمها
ََ. النسبَإنكار

فو   َََََ َحػيفَاػيبَأكَربليػلَدمػومَيفَقحػيةَمػاإجػرانَفَبَالقحػانَينػهَعنػأماَيطليػكعموماَن

يستخليفَمػنَللقحانَأفَحوعَلذل َفأنهَيتحملَعواقبَهذاَالرفض،ََكاػبَيَاػبصمَيَضَيكيرفَي
كنَتطبيقَأمَمألَيبَيَإُفعليهَنتسانؿََكبنانَنَعززَدعولَخصمه،تَيهذاَالرفضَقرينةَقحائيةَ

َ.ذل َعلىَمواوعَالنسب 

اسػػػػتقرَالقحػػػػانَيفَفرنسػػػػاَعلػػػػىَأنػػػػهَلقااػػػػيَاؼبواػػػػوعَكحػػػػأدَالسػػػػلطةَالتقأيريػػػػةَيفَََ  ََََ
نػػهَقػػأَيفسػػرَهػػذاَاالمتنػػاعَاسػػتخبلصَالقػػرائنَالػػيتَيبكػػنَأفَتنجػػرَعػػنَهػػذاَالػػرفض،َدبعػػىنَأ

كذلػػػ َبتأييػػأَدعػػػوادَيفَإنكػػػارَنسػػػبََالولػػأَعنػػػهَباسػػػتخبلصَقرينػػػةََ،لصػػاٌفَالػػػزكجَاؼبػػػأعي
قحػػػػائيةَمفادهػػػػاَأفَامتناعهػػػػاَيفيػػػػأَزبوفهػػػػاَيفَأفَتظهػػػػرَنتػػػػائجَالتحليػػػػلَحقيقػػػػةَمػػػػاَيأعيػػػػهَ

َكماَيبكنَللقحانَعأـَاستخبلصَهذدَالقرينة.َ َزكجها،

سػػبََالنَىَةَيفَإثبػػاترؽَالعلميىػػالطيػػَإُفجػػؤَعنػػأماَأجػػازَاللَىَزائػػرمَىاعبَرعَيفاؼبشػػَ،كعمومػػاَنَََََََ

فقرةَمنَنص َسطرَدكفَأفَيحعَؽبذدَالفقرةَموادََهَعلى،َبنصَىيفَذل َجأاَنَاَنقتحبكافَمَي
                                                 

(
1
) – MULDERS-KLEIN M.T., "l’établissement et les effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 

mars 1987", Annales de Droit de Louvain, revue trimestrielle de Droit Belge,  tome XIVII,  3-4/1987, 

, p .247;َ RODIERE R.,  jurisprudence française, librairies techniques, Paris, 1981. p .10 . َ 
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َكماَفعلَفيماَيتعلىػ َهادةَالطبيىػبالشىػَقَيتنظمهاَأكَوبيلَذل َعلىَالتنظيم
ي
قأمػةَمػنَاػرؼَةَاؼب

َ.لعقأاالزكجنيَساعةَانعقادَ

َََََ  ََ
ي
ةَالعلميػةَيفَاػبػرَبَإُفهَعلىَاللجػؤَؤدلَنصَىعنَشرحَمَيَانَتمشرعَصاكيبأكَأفَبقانَاؼب

للقػػانونينيَلتبيػػافَالتنػػاقضَاؼبوجػػودَمػػعََمصػػراعيهعلػػىََاالجتهػػادَبػػابفػػت ََ،سػػبإثبػػاتَالنَى
َ.مبادئَدستوريةَإُفَةَترقىساميَ،َمعَمبادئَقانونيةاألسرةمنَقانوف81ََ/6ََتطبيقَاؼبادةَ

َذهػػػػَ ََََََ َالقػػػػػانوفَاَبالنسػػػػبةَإُفَمحػػػػػموفَالتحاليػػػػلَالأمويػػػػػة،َكأثرهػػػػاَعلػػػػىَالنسػػػػػبَبػػػػنيى
اعبزائػػرم،َكاؼبقػػارف،َكالشػػريعةَاإلسػػبلمية،َباعتبارهػػاَكسػػيلةَعلميػػةَظنيػػةَحػػاؿَإثبػػاتَأكَنفػػيَ

 باعتبارهاَكسيلةَعلميةَقطعيةَياَترل .َ(1)النسب،َفماَمحموفَالبصمةَالوراثية

 الثاني المبحث

 سبإلثبات الن   ةٌ قطعي   يةٌ علم   وسيلةٌ  ة  البصمة الوراثي

النظرَالفقهيَؼبعرفةَحكمََىقتحمَيَفوفَىَليهكعَ،اَالفصلذمنَأجلَاإلؼباـَبعناصرَهَََََََََ

الباحػثَالشػرعيَالنظػرَيفَإمكانيػةََىعلػَاستخأاـَالبصػمةَالوراثيػةَيفَؾبػاؿَالنسػب،َيفػرضَي

نبػػاَسػػبَأكَنفيػػهَفحسػػب،َأكَاعتباَرالنَىإثبػػاتََىلػػهبػػاَعَسػػتعافَيييََاعتبػػارَالبصػػمةَالوراثيػػةَقرينػػةَه

                                                 

(
1
.032َص.0332َالثقافةَالعربيةَالقاهرة،َدارََثباتَيفَالفقهَاعبنائيَكإلسبلمي،َالقرائنَكدكرهاَيفَاإلََ،أنور محمود دبورَ،الأكتورَيشريَيََ(

َََ–منَقأميَالزمافََ–كافَالصينيوفَكاؽبنودَيستخأموفَََرجعَيفَتاريخَاستخأاـَالبصماتَإُفَالصني،َحيثَيبأنه:"يَي البصمةَيفَالعقودَكالشركطَلتقـو
َالمانَاألؼبافَقأَتوصلَوالعَيَكافَبعضَيكإف0983َعرؼَعنهاَشيااَيفَاغبياةَالعلميةَيفَأركياَقبلَسنةَأماَيفَالنواحيَاعبنائيةَفلمَيَيََمقاـَاػبتمَكاإلمحان،

َإُفَفوائأهاَيفَالقرفَالتاسعَعشر.
ةَللتعرؼَعلىَشخصيةَفرنسيسَجالتوف"َاالقبليزمَيفَاستنباطَفوائأَبصماتَاألصابعَكَاأليأم،َكاستخأامهاَبطريقةَفنيَىكيرجعَالفحلَإُفَالعاَفَ" َََ

َكاذبة،َ َانتشرَساجملرمني،َكتأكينَماَارتكبودَمنَال َاستعماؿَيَذال َبعأََوابق،َكبياهناَكق َاغباجة،َكَإظهارَاألظبانَاغبقيقيةَؼبنَينتحلَمنهمَأظبان
 يفَـبتل َببلدَالعاَفَ".ََالبصمات
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منَاَي علرؽَإثباتَالنَىاريقاَن َهَيمتَتقسػيمَيكعليهَفقأََ،شرعاَنإحألَالطرؽَالثابتةََىسبَقياساَن
َالبصػػػَإُفؽَالتطػػػرَىَمتَىَحيػػػثَيَ،طلبػػػنيإُفَم َاؼبطلػػػبَ)مةَالوراثيػػػةَكاػػػوابطَالعمػػػلَهبػػػاَػمفهػػػـو
َ)َاؼبطلػػػػبَاتَالنسػػػػبػاؿَإثبػػػػػؾبػػػػَمةَالوراثيػػػػةَيفػيةَتلػػػػ َالبصػػػػػأنبػػػػَإُفضَسػػػػنتعرَى ََ،(األكؿ
 .الثاث(

 األول  المطلب

 البصمة الوراثية وضوابط العمل بها

كحػػػاالتََ،هاكخصائصيػػػَ،البصػػػمةَالوراثيػػػةَمفهػػػـوربأيػػػأََطلػػػبيفَهػػػذاَاؼبَسػػػنتناكؿَيََ ََََََ
َلفػػرعا)يفََلػػ ذضَبعػػأَنتعػػرَى ََاػػمنَ)الفػػرعَاألكؿ(،َاسػػتخأامهاَيفَؾبػػاؿَإثبػػاتَالنسػػب

 .،َكالعمليةرعيةابطَالعملَبالبصمةَالوراثيةَمنَالناحيةَالشَىاَوَإُفَ( الثاث

 األول الفرع

 يةـوراثـة الـالبصم وم  ـمفه

الوزف،ََالقامة ةَ)ليشكيفَالبأايةَباؼبميزاتَاليةَ َالأراساتَالعلميةَالوراثأَاهتمَىلقََََََ
نياتَاغبػأيثػةَػَكبفحلَتػقػأـَالتقػ(،َلكنهاَاذبه َبعأَذل َ لوفَالبشرة،َككذل َالعينني..

َمػواَزكتطػوَى َتطوراَنر َالعحَهنا َكالكيميان َاغبية َالعػلـو َمن َللعػأيػأ َمذهػل َالبحثَيفَوية إُف
َ.(1)العناصرَاؼبكونةَللخلية

                                                 

(
1
) « Développement de la biochimie des protéines de l’enzymologie et de l’immunologie, puis de la biologie 

moléculaire du gène, ont permis d’avoir accès soit au produit du gène, soit à la séquence du gène lui-même, et 

permit de percevoir à cette échelle, le polymorphisme génétique. ». cf ., SERRE J L., "Génétique des populations", 

imprimé en France I.M.E, 1997,  p. 22. 
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َكاغبيوافَاؼبنومَوبتومَعلىَنص َعأدَ  َََََََ َكبلَمنَالبويحة فتوصلَالعلمانَإُفَأف
لنص َاآلخر،َكمنَاربادَهاتنيَالصبغيات،َفاألـَتساهمَبنص َالعأد،َكاألبَيساهمَبا

َ
ي
َالعأدَاألصليَاؼب ميزَللخليةَاليتَيتكوفَمنهاَجسمَاإلنساف،َاػبليتنيَيستعادَبتكاملهما

صبغيان،َكمنَاربادنباَعن67ََصبغيان،َكالبويحةَربتومَبأكرهاَعلى67ََفاغبيوافَاؼبنومَوبملَ

َتَيَاريقَاإلخصابَفوفَى َاؼبلقحة َالواجبَللخليةَيفَكهوَالعأَصبغياَنَ:8ستكملَالبويحة د
اعبسم،َكمعىنَذل َأفَالبويحةَاؼبلقحةَربتومَعلىَاؼبعلوماتَالوراثيةَاليتَتأيتَمنَاألبَ

ربؾبةَيفَاعبيناتَأكَاؼبورثاتَالوافأةَمنَاألبَكاألـَوفَمَي،َتل َاؼبعلوماتَاليتَتكَيكاألـَمعاَن
َعلىَالسوان.

َالثاب َعلمياَنَ  َ ََفمن َمن َتتكوف َالكائناتَاغبية َكل سمىَتيََؾبهريهكحأاتَأف

َخليَى َمنها َمَيالواحأة َمنظومة َعن َعبارة َاػبلية َكهذد َجزئياهتاَة، َيف َالعأد َمحبواة عقأة

َتتكوَى َاػبلية َككظائفها،َكهذد َتحَيكتفاعبلهتا َكالنواة َخلوية، َكببلزما َمنَنواة ماََمَىفَبأكرها

َأالقَالعلمانَي َكقأ َالكركموزمات، ََيعرؼَبالصبغياتَأك للصبغياتَعلىَاعبزئياتَاؼبكونة
مصطل َاعبينات،َكهذدَاعبيناتَاليتَتنقلَالرسالةَالوراثيةَمنَجيلَآلخرَكتوجهَنشاطَكلَ
َيشبهَاػبيوطَالرفيعةَاجملأكلة،َتسمىَهذدَ خليةَهيَعبارةَعنَجزيااتَعمبلقةَتكوفَما

َاعبزئياتَباغبامضَالنوكمَالأ
ي
صارَكهوَاخت ADN ركؼيفَحزؿَختيػوكػسيَالػريػبػوزم،َكاؼب

َالربكفػسورََ(Acide Désoyuribo Nucléiqueَل َ)صطػللمَي َاالكتشاؼَهو كصاحبَهذا
(Alex Seffeyo(ََأستاذَجبامعة)Leisctrََباقبل اَكهوَرئيسَمعملَاعبيناتَالوراثيةَبنفس)
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َكلَكداخلَهذدَالرسالةَالوراثيةَتَي،َ(1)كمأيرَاألحباثَدبعملَالشراةَالقحائيةَ،اعبامعة وجأ

َبأايةَن َكنوعَالربكتنيَكاألنزيباتَحكَأدؽََالصفاتَالوراثية َالعيننيَكنوعَالفصيلة َلوف من
َباعب َالوراثيةال كيباتَاؼبوجودة َيسمىَبالبصمة َيقَيَفأساسَيَسمَكهيَما َالوراثية َالبصمة ـو

وفَؿبفوظةَعلىَهياةَجيناتَعلىَصابَهباَتكَيعلىَأفَابيعةَالشخيفَكاألمراضَاليتَيَي
فهيَسبلسلَمنَالقواعأََ%1;شريط،َأماَمنَذل َال%71َ وفَحواِفكتكَيADNَشريطَ

َاألذننيَ َكهي: َاهللَللحياة َاليتَكهبها َاألربع َاعبواننيAََالني كجينية َالستوزينGََك Cَك
َبتخزينَاؼبعلوماتَالوراثية،َكهذدَالسبلسلَاليتTَكالتيامنيَ ،َاليتَتكوفَاؼبادةَالوراثيةَكتقـو

َاؼب َآالؼ َكبعحها َاؼبرات، َماات َبعحها َتكرر َالربكفسورَذكرناها َاكتش  َكقأ رات،
(Michael Smith)(2)َََشخيفَآلخر َكال كيبَمن َالعأد َزبتل َيف َالسبلسل َهذد أف

وفَمعأكمة،َدبعىنَأفَلكلَهَبنيَشخصنيَيفَهذدَالسبلسلَتكَيفَإمكانيةَالتشابَيأَحبيثَي
َ.(3)باستثنانَالتوائمَاؼبتطابقةَودَاألرضَبصماتهَالوراثيةَاػباصةإنسافَعلىَكج

َتتمَعنَاريقَفحيفَاغبمضَالنوكمََكتبقى    َلشخيفَما َالوراثية َالبصمة معرفة
َكاللعاب( َكاؼبي، َ)كالأـ، َيفَجسمه َالسائلة َاؼبواد َيفَاعبسمَََ،ألحأ َاألنسجة أكَألحأ

َكاللحمَأكَاعبلأَأكَالعظاـَأكَالشعر.

منَهذاَاالكتشاؼَالعلميَالعظيمَيفَالتوصلَإُفََستفادةمنَاالنَمكَىماَكهكذاَ  
َك منَنَأـَال،َكدبعىنَآخرَمكَىَناَنعيَىمَيَاَنيفَشخصافَاألثرَاآلدميَاػبااعَللفحيفَىبَيماَإذا

                                                 

(
1
) Le transfert de l’information dans les cellules se fait par la transcription de l’ADN et de l’ARN sont tracées sur 

deux grands principes : la complémentarité les bases entre les acides nucléiques simples brins et la fixation de 
diverses protéines de liaison à l’ADN et à l’ARN. 
(
2
) َG.G.M.L, Analyse génétique moderne,َBibliothèque Nationale, Paris, Mars 2001, p21. 

(
3
 .=;6.صَ=611َ،5َعَ،َمنشورَيفَؾبلةَاغبقوؽَ)الكوي (َمقاؿ،َدكرَالتقأـَالبيولوجيَيفَإثباتَالنسب،َمحمد محمد أبو زيدََ (
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َكثريَمنَاجملاالتَعلىَرأسهاََ،أكَإثباتاَنَحقيقياَنَاعتبارَهذاَالفحيفَدليبلَن بطريقةَأكيأةَيف
َؾباؿَالنسب.

بأفَالنظرياتَالعلميةَاغبأيثةَمنَابيػةَكاريهػاَمهمػاَبلغػ َمػنََالقوؿَيكنَابتأاننَيبَي  
كنظػرَؼبػاَعلػمَباالسػتقرانََ،شػ َؿبلَىَاَتظلَىهنإالَأَ،طعَبالصحةَيفَنظرَاؼبختصنيأقةَكالقال

للواقعَأفَبعضَالنظرياتَالعلميةَاؼبختلفةَمنَابَكاريدَيظهرَمػعَالتقػأـَالعلمػيَاغباصػلَ
َكػػافَيَيَدبػػركرَالػػزمنَإبطػػاؿَي َاألقػػلَأصػػب َؾبػػاؿَشػػ َى،َأكَعلػػقطػػعَبصػػحتهَعلميػػاَنبعػػضَمػػا

زمػػوفَبصػػحتهاَكػػافَاألابػػانَهبَيََاػبصػػوصكجػػهََىالنظريػػاتَالطبيػػةَعلػػنظػػر،َفكػػمَمػػنََكؿبػػل

منَاػبياؿَكقطعيتها،َ َى َ.(1َ)أصبح َتل َالنظرياتَمعَالتقأـَالعلميَالطيبَاؼبتطورَارباَن

ػَكثاب َهَمعلوَـهَكهذاَأمرَه   ََََََ َمَيفَالنظػرقهػانَكالبػاحثنيَالشػرعينيَالػ كَىالفَيَىتمَعلػفباَوبي
َكأدلػةَثابتػةَتػوازمَََذر،كَأخأَاغبَكعأـَالتسرع، كعأـَاالنأفاعَباألخذَبالنظريػاتَالعلميػة

عػػنَإحػػبلؿَتلػػ َالنظريػػاتَؿبػػلَاألدلػػةَالشػػرعيةَالثابتػػةاألدلػػةَالشػػرعيةَأكَتَي َ(2)قارهبػػا،َفحػػبلَن
َإُفؼَلؤلنسػابَكيتشػوَىَ،َألفَالشػارعَوبتػاطَيهعليػَؿَيملَعليػه،َأكَقػرائنَقػأَتػأَيأماراتَقأَربَي

شأدَيفَنفيه،َكالَوبكمَبػهَاَبأدىنَسبب،َفوذاَماَثب َالنسبَفونهَيَيبوهتاَكيكتفيَيفَإثباهتثَي
َإالَبأقولَاألدلة.

 

 

                                                 

(
1
البصمةَمناقشاتَجلسةَاجملمعَالفقهيَبرابطةَالعاَفَاإلسبلميَعنََ،َالنسبَإثباتانَكنفياَنَىالبصمةَالوراثيةَكتأثريهاَعلَ،نجم عبد الواحد ،أنظرََ(

 َ.َََََََ:.،َص(59َالوراثيةَيفَدكرتهَ)َ

 َ.9َََََََ>.صَاؼبػػرجعَالسابق،َ،أنظرََ(2)
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 البصمة الوراثية تعريف   أواًل:

َ(16) َالتعري َالعلميَللوراثةَ(15)عنأَاللغوينيََسيتمَالتعرضَإُفَتعري َالبصمَ
َ(.17)نيعنأَالعلميَ-صبعَاؼبصطلحني–لنتعرضَبعأهاَإُفَتعري َالبصمةَالوراثيةَ

َمػػاَفارقتػػ َشػػرباَنقػػاؿَكيَيََإُفَاػػرؼَالبنصػػر،هػػاَمػػاَبػػنيَاػبنصػػرَفَو عنــد اللغــويين  البصــم  :1 

ذكََلَهرجيػَيقاؿَيَكَ(1)مابنيَكلَأصبعنيَاوالَنَكَالفوتَيَ،بنيَاػبنصرامَكالبصمَيَ،كالَعتباَنَكالف اَن
َكبصػػػمَبصػػػمان:َإذاَخػػػتمَبطػػػرؼَإصػػػبعهَكالبصػػػمةَأثػػػرَاػبػػػتم،َ(2َ)َأمَالػػػيظَالبصػػػمَ،بصػػػم
َ.(3َ)بعاصألبا

َمليػػةَهعَولوجيػػةَمػػنَجيػػلَإُفَآخػػرَكهػػيَىاػبصػػائيفَالبيَيَإمػػرارَيهػػيََكَةـلوراثــل العلمــي   التعريــف  :2
َةَمػػنَالبك يػػاَالكائنػػاتَاجملهريىػاغبيوانػػاتَكَالنباتػاتَكحػػكَة،ربػأثَبػػنيَكػػلَالكائنػاتَاغبيىػػ

َلشػػخيفَيمػػنَاآلبػػانَفا(4)سػػمىَالسػػماتكعػػنَاريػػقَالوراثػػةَتػػرثَالكائنػػاتَاغبيػػةَخصػػائيفَتَي

َأخرلَعأيأة.َكشكلَاألن ،َكظباتَََشبهَأبويهَألنهَكرثَعنهماَلونهَكشعردَمثبلَنيَي

 كيبػػػػاتَالَؾبموعػػػػةَمػػػػنكمػػػػاَأفَالكائنػػػػاتَاغبيػػػػةَتتكػػػػوفَمػػػػنَخبليػػػػاَربتػػػػومَعلػػػػىَََ ََََََ
َ.لنقلَالسيماتَمنَجيلَآلخرَ،َكذل أاخلهابيوكيميائيةَدقيقةَبال

                                                 

(
1
األفريقيَاؼبصرمَ،َاجمللأَالثاثَعشرَ،َدارَبريكتَللطباعةَكالنشرَ،َبريكتَلبنافَ،ََأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظوراإلماـَََ(
َ.95َك91.ص
(
2
 .91َ.ص،َؼبرجعَالسابقاََ(

(
3
 .1:.ص،َاؼبرجعَالسابق،َفؤاد افرام البيسانيََ(

(
4
َالسمة:هيَاػباصيةَمثلَلوفَالشعر.كَاؼبقصودَبَ(
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َكيميائيػػػةَتَي(1)رثػػػاتسػػػمىَاؼبَوكَهػػػذدَال كيبػػػاتَالػػػيتَتَي  ََََََ سػػػمىَ)َاعبينػػػاتَ(َمػػػنَمػػػادة
وصَضَالنػػػوكمَالػػػرييبَمنقيػػػػ)َاغبمػػػَأمَدبعػػػىنَ(ADNَ)َاختصػػػارَةَػكبالفرنسيػػػَأ.د.فبالعربيػػػةَ

 َ.(2)كسجنيَ(األَي

سػػػػػػمىَيفَتركيبػػػػػػاتَتَيADNَبلسػػػػػػلَاويلػػػػػػةَمػػػػػػنَاؼبورثػػػػػػاتَمكونػػػػػػاتَسَيَكَتػػػػػػ اصَىَ        
َ.(3)الكركزكماتَالصبغيات

بأهنػاََصػطبلحااهػاَكػنَتعريفَيفونػهَيبَيَغويػاَنالبصػمةَالوراثيػةَلَيـَمػنَتعريػ َكَفباَتقأَىََ      ََََ
اؼب كػزَيفَنػواةَأكَخليػةADNََأكَأجزانَمػنَضبػضََهويةَاإلنسافَعنَاريقَربليلَجزنَنَنيَيتع

ظهػػػرَهػػػذاَعلػػػىَشػػػكلَمػػػنَاألـَكتَي67َكََ،منهػػػاَمػػنَاألب67َمػػنَخبليػػػاَجسػػػميةَؾبموعهػػػاَ
َ.(4)التحليلَيفَصورةَشريطَمنَسلسلتني

علػىََلتسلسلَالقواعأَاألمنيػةَطوطَعرايةَمتسلسلةَكفقاَنسلسلةَعلىَشكلَخَيَكلَى       
َإحػػػألسبثػػػلَ،َسبيػػػزدَعػػػنَاآلخػػرَيفَال تيػػػبَفَحيػػػثَي،َفهػػػيَخاصػػػةَبكػػػلَإنسػػاADNضبػػضَ

ألخػػػرلَ(َكسبثػػػلَالسلسػػػلةَاةَمػػػنَاألبَ)صػػػاحبَاغبيػػػوافَاؼبنػػػومالسلسػػػلتنيَالصػػػفاتَالوراثيػػػ
سػهلَ(َككسيلةَالتحليلَأجهػزةَذاتَتقنيػةَعاليػةَتَيحبةَالبويحةالصفاتَالوراثيةَمنَاألـَ)صا

َ.(5)للحاجةَإليهاَتركاَن،َكَزبزينهاَيفَالكمبيوترَىَاؼبتأربَعليهاَقرانهتاَكَحفظهاعل

                                                 

(
1
َكلَخليةَربأدََ( َكيميايةَدقيقةَداخل َالأـهيَترتيباتَبيو ربملَتعليماتَإنتاجADNََ،َككلَمورثوَقطعةَمنَظباتَكراثيةَمعينةَمنَفصيلة

َاعبزيااتَاػبطيةَالشكلَالركتينافََ
.(

2
َيبَمنقوصَاألكسجني،َكهوَمادةَداخلَالصبغيات،َاليتَتتحملَالتعليماتَالوراثيةَإلنتاجَالربكتنيَكاريدَ.يلَرامثلَاغبمضَالنوكمَيت(

3
 .َتركيباتَخطيةَدقيقةَداخلَكلَخلية(ََ(

(
4
َملكةَالسعوديةَ."،َالطبعةَالثانيةَمؤسسةَأعماؿَاؼبوسعةَللنشرَكَالتوزيع،َاؼب;:اؼبوسعةَالعربيةَالعاؼبية،َاعبزنَ"ََََ(

(
5
 .65مصر،َص.َ،،َالبصمةَالوراثيةَكدكرهاَيفَالثباتَاعبنائيَبنيَالتشريعَكَالقانوف،َاؼبكتبةَاؼبصريةَاإلسكنأريةفؤاد عبد المنعم احمدأنظر،َََ(
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  نيعند العلمي   الوراثية   لبصمةاتعريف :3

مػػنَأهػػمَفوائػػأَمعرفػػةََهيتحػػ َأنػػَ،غػػومَللفػػظَالبصػػمةبيػػافَالتعريػػ َاللَىفبػػاَتقػػأـَيفَََ
مػػنَخػػبلؿَمػػاَينطبػػعَمػػنَبصػػماهتمََرتكيبَاعبػػرائمميػػَىهبػػاَعلػػَاتَاألصػػابعَاالسػػتأالؿَيبصػػم
كلقػأَذبػاكزتََنػاةاعبَيَىلتعرؼَعلػلَقويةَهَ،َفهيَقرينةَه(1)األجساـَاؼبصقولةَيفَؿبلَاعبريبةَىعل

اكتشػػاؼَخػػواصَََإُفعرفػػةَهػػذدَاػباصػػيةَمػػنَجسػػمَاإلنسػػافَؼباالكتشػػافاتَالطبيػػةَاغبأيثػػةَ
تػأثريَتلػػ َاػبػػواصَيفَالوراثػةَعػػنَاريػػقَأجػزانَمػػنَجسػػمَاإلنسػػافََلمػػأكإدراؾََ،كثػريةَفيػػه

َ.َ(2)منَدـَأكَشعرَأكَمي،َأكَبوؿَأكَاريَذل 

الطبيػػةَأنػػهَيوجػػأَيفَداخػػلَالنػػواةَالػػيتَتسػػتقرَيفَخليػػةََ َاالكتشػػافاتَيكقػػأَدلىػػهػػذاَََََََََ
مػنَاؼبػادةَ(َمنَالصبغياتَ)َالكركموسوماتَ(َكهذدَالكركموسوماتَتتكوفََ:8اإلنسافَ)َ
)دناَ(َأمَاعبينػػاتَكالػػذمَيرمػػزَإليػػهَبػػػَ–الؤلكسػػجييَاغبمػػضَالنػػوكمَالريبػػورمََ–الوراثيػػةَ

َكبػريَمػنَاعبينػاتَالوراثيػةَقػأَتبلػغََىلَكاحأَمنَالكركموسوماتَوبتومَعلالوراثية،َكك عػأد
هػيَالػيتَكهػذدَاؼبورثػاتَاعبينيػةََ،مائػةَألػ َمورثػةَجينيػةَتقريبػاَنَالبشريةَالواحأةَإُفيفَاػبليةَ

كظػائ َأخػرلَتنظيميػةََعمػلَهبػا،َباإلاػافةَإُفريقػةَالػيتَيَيتتحكمَيفَصفاتَاإلنساف،َكالط
َ.َللجينات

ورَػػػػػػيػػػػةَاغبأيثػػػػةَبواسػػػػطةَكسػػػػائلَتقنيػػػػةَيفَاايػػػػةَالتطقػػػػأَأثبتػػػػ َالتجػػػػاربَالطبَىكمػػػػاَََََََََ
ىبتيفَىفَلكلَإنسافَإ"كالأقة: بشرياَن مػعَاػريدََكنَأفَيتشػابهَفيػه،َالَيبَيبهَدكفَسوادَجينوماَن

                                                 

َا1) َللعلـو َاإلسبلمية َاؼبنظمة َالبشرمَكالعبلجَاعبيي، َاعبينـو َك َالوراثية َاؽبنأسة َالوراثية، َاؽبنأسة َنأكة )َ َالكوي ، ،َ>==5أكتوبر59َ-57لطبية،
 .5191ص.

 .575ص.َ،77،َؾبلأ6118،ََأجهزةَإصبلحَالشفرةَالوراثية،ََؾبلةَعاَفَالفكر،َالكوي ،َسبتمربدبوسي فؤاد(َأنظر،2َ)
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كػػنَتطػػابقَالصػػفاتَاعبينيػػةَبػػنيَالَيبَيَأشػػبهَمػػاَيكػػوفَببصػػمةَاألصػػابعَيفَخصائصػػهاَحبيػػثَي
َكاناَتوأمني  ."شخيفَكآخرَحكَكإف

تثبي َهويةَالشخيفَأخػذاَنَىاللةَعلللأَى( بصمة وراثيةعبارةَ)َإابلؽَيَلكؽبذاَجَرََََََََََ
،َإذَهمىػكأَينسػافَبالوراثػةَعػنَأبيػهَاإلَهَيمنَعينةَاغبمضَالنوكمَاؼبعركؼَبػػَ)َدنػاَ(َالػذمَوبمليػ

(َمػنَصػبغياتَالكركموسػومات،َيػرثَنصػفهاََ:8تهَاعبينيػةَ)َيفَخليَىَأفَكلَشخيفَوبملَي
عػػػنَأبيػػػهَبواسػػػطةَاغبيػػػوافَاؼبنػػػوم،َكالنصػػػ َاألخػػػرَكهػػػيَ)67ََكهػػػيَ)َ َكركموسػػػوماَن )67ََ)

يرثهػػاَعػػنَأمػػهَبواسػػطةَالبويحػػةَككػلَكاحػػأَمػػنَهػػذدَالكركموسػػوماتَكالػػ يتَهػػيَكركموسػوماَن
يػػػػرثََحيػػػػثَيَ،عبػػػػارةَعػػػػنَجينػػػػاتَاألضبػػػػاضَالنوكيػػػػةَاؼبعػػػػركؼَباسػػػػمَ)َدنػػػػاَ(َذاتَشػػػػقني

منهاَعنَأبيه ةَعػنَذلػ َكركموسػوماتَخاصىػَجَيفينػتَيَ،مػهعػنَأَيَخرَياآلَكالشقَىَ،الشخيفَشقاَن
َكػػلَكجػػهبػػهَالَتتطػػاب َكركموسػػوماتَأَيَقَمػػعَكركموسػػوماتَأبيػػهَمػػن َكػػلَكجػػهَػمػػكالَمػػع هَمػػن

منهما كهبذاَاالختبلطَأكتسبَصفةَاالستقبلليةَعنَكركموسػوماتََ،(1)كإمباَجانتَخليطاَن

طػػابقَمػػعَأمَمػػاَيفَبعػضَالوجػػود،َلكنػػهَمػعَذلػػ َالَيتأمَمػنَكالأيػػهَمػػعَبقػانَالتشػػابهَمعهَي
عنَارينبا.منَكركموسوماتَكالأيه َ،َفحبلَن

النػػوكمَعبػػارةَعػػنََاغبػػامضَي":ؿَالػػأكتورَعبػػأَاؽبػػادمَمصػػباحَوقيػػاَاإلاػػارَيذيفَهػػَكََََََََََ
َكػلَمػاَسػوؼَيكػوفَب صمةَجينيةَالَتتكررَمنَإنسافَإِفَآخرَبنفسَالتطابق،َكهػيَربمػل

                                                 

 :"َتعاُفذل َقوؿَاهللَىعلَؿَيكيأَيََ(1)                            "ََسورةَ،االختبلطَهيَىَجَياَشكاألم
 .6ََاآليةاإلنساف،َ
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عليهَهػذاَاإلنسػافَمػنَصػفاتَكخصػائيف،َكأمػراضَكشػيخوخة،َكعمػر،َمنػذَالتقػانَاغبيػوافَ
َ.(1)"اؼبنومَلؤلبَببويحةَاألـَكحأكثَاغبمل

البنػػػػوةَكفَأهنػػػػمَيسػػػػتطيعوفَإثبػػػػاتَاألبػػػػوة،َأكَلمػػػػانَالطػػػػبَاغبػػػػأيثَيػػػػرَيعَيَاػػػػريَأفَىَََ
 َدلىػقػأََجيناتػهَالوراثيػةَحيػثَيَىيػهَعنػهَمػنَخػبلؿَإجػراناتَالفحػيفَعلػلشخيفَماَأكَنف

أفَنسػػبةَالنجػػاحَيفَإثبػػاتَالنسػػبَأكَنفيػػهَعػػنَاريػػقَمعرفػػةََىاألحبػػاثَالطبيػػةَالتجريبيػػةَعلػػ
أمػػػػاَيفَحالػػػػةََ%511حػػػػأَالقطػػػػعَأمَبنسػػػػبةََيفَحالػػػػةَالنفػػػػيَإُفَيصػػػػلَيَ،البصػػػػماتَالوراثيػػػػة

َ.تقريباَنَ%َ==إِفَقريبَمنَالقطعَكذل َبنسبةََاإلثباتَفونهَيصلَي

وسَمػػػنَنػػػةَمػػػنَأجػػػزانَاإلنسػػػافَدبقػػػأارَرأسَالػػػأبَيأفَيؤخػػػذَعيَىَ،معرفػػػةَذلػػػ َكاريقػػػةَيَ
أكَخبليػاَالكليػة،َأكَاػريَذلػ ََ،أكَاللعػابَ،،َأكَالشػعر،َأكَاؼبػي،َأكَالعظػم،َأكَالػأـالبوؿ

كفحػػيفَمػػاَربتػػومَعليػػهَمػػنَََكبعػػأَأخػػذَهػػذدَالعينػػةَيػػتمَربليلهػػاَ،مػػنَأجػػزانَجسػػمَاإلنسػػاف
فبعػػأَمعرفػػةَهػػذدََكهػػيَاعبينػػاتَالصػػفاتَالوراثيػػةَربمػػلَيَ–أمَصػػبغياتََ–كركموسػػوماتَ

ثبػػػ َبعػػػضَهػػػذدَالصػػػفاتَكػػػنَبعػػػأَذلػػػ َأفَيَيةَبػػػاالبنَكبوالأيػػػهَيبَيالصػػػفاتَالوراثيػػػةَاػباصىػػػ
َحكمفػػػيَيَ،الوراثيػػػةَالتفاقهمػػػاَيفَبعػػػضَهػػػذدَاعبينػػػاتَ،الوراثيػػػةَيفَاالبػػػنَموركثػػػةَلػػػهَعػػػنَأبيػػػه

ََ–،َكذلػ َألفَاالبػنَ،َككػذل َاغبػاؿَبالنسػبةَلػؤلـ،َأكَيقطعَبنفيَأبوتػهَلػهعنأئذَبأبوتهَله
،َفػوذاَبينمػاَيػرثَعػنَأمػهَالنصػ َاآلخػرَعنَأبيهَنص َمورثاتػهَاعبينيػةََيرثَيَ–كماَتقأـَ

                                                 

 .519.صَ،َـَ===5َ-هػََ=585َ،َالأارَاؼبصريةَاللبنانية ،6َطَ،االستنساخَبنيَالعلمَكالأينََ،عبد الهادي مصباحراجع،َََ(1)
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َابهَيفَاعبينػػاتَبػػنيَاالبػػنَكأبويػػػهصػػاتَاؼبخربيػػةَكجػػػودَالتشػػَوأثبتػػ َالتجػػاربَالطبيػػةَكالفح

َ.(1)هَؽبمابنوتَي َابياَنثبَي

ينيػػةَالتشػػابهَاغباصػػلَبينهمػػاَيفَاؼبورثػػاتَاعبَىعلػػَنوتػػهَألحػػأَكالأيػػهَبنػػانَنتثبػػ َبَيَكقػػأَ َََََ
 .(2)اؼبورثاتَاعبينيةَانَالتشابهَبينهماَيفَشكفانتَىعلَ،َبنانَنبينماَينفيَعنَاآلخرَمنهما

 ةخصائص البصمة الوراثي اً:ثاني 

بعػػػضَاؼبميػػػزاتَالػػػيتََالطػػػبَكاؼبعرفػػػةَاؼبتخصصػػػني،َلَيكَأهػػػَلقػػػأَاسػػػتنبطَالعلمػػػانَيَََََََََََ
تتميػػزَهبػػاَالبصػػمةَالوراثيػػةَعػػنَاريهػػاَمػػنَاألدلػػةَالبيولوجيػػةَاألخػػرل،َكذلػػ َمػػنَخػػبلؿَمػػاَ

ََحيػثَيَ توصػلَإليػهَالعػاَفَ"إلػ َجيفػرس"َبعػأَدراسػةَكَاكتشػافاتهَاؼبسػتمرةَللبصػمةَالوراثيػة
َ:ماَيليبهَهذدَالبصمةََسبيزتكافَأهمَماَ

َكػلَإنسػافََ،فقَكتشابهَبنيَكػلَفػردَكآخػرَعنػأَربليػلَالبصػمةَالوراثيػةعأـَتوا-5 حيػثَأف
َكػػلَخليػػةَمػػنَخػػبلؿَجسػػأدَكالَيشػػاركهَفيهػػاَأمَ ينفػػردَبػػنمطَخػػاصَب تيػػبَحياتػػهَاػػمن

البلزمػػةَالػيتَتنتقػػلَمػػنَاآلبػػانَإُفَاألبنػػانَأكَمػػنَاألصػػوؿَاَأهنػػاَػكمػػ،ََ(3)إنسػافَآخػػرَيفَالعػػاَف
 .(4)إُفَالفركع

                                                 

(1َ َالعيناتَيفَـبترباتَخاصىة، َأخذَهذد َيتمى َاؼبػعبد الهادي مصباح( َا، َ>51.لسابق،َصرجع َالسابق،َص.ََ،سفيان العسوليَ؛ ََ.77اؼبرجع
 َََ.َ=6،َموقعَالبصمةَالوراثيةَفَكسائلَإثباتَالنسبَالشرعية،َدارَالنهحة،ََالعربيةَالقاهرةَدكفَابعة،َدكفَسنة،َص.أشرف عبد الرزاق ويح

(2)َ َالسابق،ََ،سفيان العسولي ،انظرَ 78َ.صَاؼبرجع َإُفَنفسَالفكرة، َأشار َكما َ َكعبلئقهاَسعد الدين مسعد الهاللي؛ َالوراثية َالبصمة ،
 َ.91،َص.6115الشرعية،َؾبلسَالنشرَالعلمي،َجامعةَالكوي ،َالكوي ،َ

(
3
َ.556َ.ص،6119َ،َ،َلوجيزَؼَشرحَقانوفَاألسرةَاعبأيأ،َدارَاؽببلؿ،َاعبزائربن داوود عبد القادرَأنظر،ََ(

(
4
َمحمود محمد الشناوي،أخذاَعنََ؛69َ.ص،َ:611بصمةَالوراثيةَكعبلقتهاَالشرعية،َالكوي ،،َالسعد الدين مسعد الهالليأشارَإُفَذل ،ََ(

َ.7.َهامش;77،َص.16َ،6118،َج=5التقنيةَالعلميةَللبصمةَالوراثية،َؾبلةَالبحوثَالفقهيةَكالقانونية،َجامعةَاألزهر،َع
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نسػػافَإليفَربأيػػأَهويػػةَاكذلػػ ََ،رفػػ َحػػكَاآلفأدؽَكسػػيلةَعَيالبصػػمةَالوراثيػػةَعتػػربَتيََ-6ََ

لذل َقيلَأهناَكسيلةَأثباتَؽباَصػفةَشػبهََ،ألفَنتائجهاَقطعيةَالَتقبلَالش َكَالظنَنظراَن
َالتقيػػػَحيػػثَيَ(1)%511طلقػػةَبنسػػػبةَجيػػػةَمَينػػاؾَمػػػنَيػػرلَأفَؽبػػػاَحَيالَبػػػلَهَيَ،يػػةقطع بصػػػمةَـو

َا:الوراثيةَبوظيفتنيَنب

َ.)كهناَزبتل َمعَرباليلَالأـ(َ:هيَإثباتَالنسبظيفة األولىالو 

إالَباللَىَعتأَيكالنفيَالَيَيَالنسبَهيَنفيَيَ:الوظيفة الثانية َوفَكااػحاَنيكَيَكاإلثباتَيَعافبهَشرعاَن
أكَاعبريبػػػة،َأكَأهنػػػاَتنفػػػيَالتهمػػػةََ،همػػػةالتَيَلبصػػػمةَياثبػػػ َاَأفَتَيل َإمىػػػذيفَاجملػػػاؿَاعبنػػػائي،َكبػػػ
َ.كاعبريبةَعلىَاؼبتهم

َاغبرارةَكالرَىوَيَيعأـَتعفنَاغبمضَالنوكمَكربللهَفهَي-7 نػاَمػنَالتعػرؼَعلػىَفبػاَيبكنَاوبػةقاـك
مػنَعينػاتADNَ َاسػتخبلصمنََاأفَالعلمانَقأَسبكنَوَل ذاعبثث،َكاؼبثاؿَعلىَأصحابَ

َ.أكثرَمنَثبلثيَإُفقأيبةَيصلَأعمارهاَ

يعمػػػػلَعلػػػػىَنقػػػػلَل َذلػػػػهَقػػػػأرةَعلػػػػىَاالستنسػػػػاخَكبػػػػADNَالبصػػػػمةَالوراثيػػػػةَأكَجػػػػزئَ-8
َ.(2)الصفاتَاؼبتواجأةَيفَالنوعَالواحأَمنَجيلَإُفَآخر

كانػ َََالبصمةَالوراثيةَمنَأمَـبلفاتَبشػريةَيفَجسػمَاإلنسػافَسػوانَنَكنَاستخبلصَييبَي-9
َكان َأنسجةَمثلَاعبلأَأكَالعظمَأكَالشعر. َسائلةَمثلَالأـَأكَاللعابَأكَاؼبيَأك

                                                 

(
1
َ.>8.،َصاؼبرجعَالسابقَ،خليفة علي الكعبيََ(

(
2
َ.81َ5َ.الرجعَالسابق،َصَ،خليفة علي الكعبيََ(
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َاستخبلصَكؾبملَيَََََََ َيبكن َأنه َجسمالقوؿ َمن َخلية َأم َمن َالأَ،ها َخبليا ـَمعأا
  .ةااغبمرانَاليتَالَربتومَعلىَنَو

 ةمجال االستفادة من البصمة الوراثي اً:ثالث

يفَهػػاَأفَاالسػػػتفادةَمنَاَتفحصػػناَؾبػػاالتَالعمػػلَبالبصػػػمةَالوراثيػػة،َقبػػأذإََََََ يػػربزَجليػػػاَن
َ.(1)ؾباالتَعأةَأنبها

كثػػػرية،َمثػػػلَقحػػػاياَانتحػػػاؿَََفوائػػػأَيلػػػ َذالتحأيػػػأَالػػػأقيقَؽبويػػػةَاألشػػػخاص،َكيفَ -5
َكقحاياَتعقبَاجملرمني.َشخصيةَاآلخرين،

فيأَيفَحاالتَإثباتَاألبوةَالنسػبيةَعنػأَاَيَيذاألبَالطبيعيَللشخيف،َكهَربأيأَي -6

 حصلَاغبمل.َاذإ (2)بالزنا االشتباد،َكحاالتَاالهتاـ

أنواعهػػاَ،َأكَاعتػػأان،َكيفَحػػاالتَاالختطػػاؼَبالكشػػ َعػػنَمػػرتكيبَجػػرائمَالقتػػلََََََ
  كَالطبية.َككبوَهذدَاجملاالتَاعبنائيةةَانتحاؿَشخصياتَاآلخرينَكيفَحال

رأمَشرعيَاجتهادمَحياؿَربأيأََإُفكهوَالتوصلََاَالبحث،ذمَيهمناَيفَهذكالَََََََََََ
َبوسيلةَالبصمةَالوراثية.َ-نسبه-األبَالطبيعيَللشخيف

 

 
                                                 

َ.6:6.ص،5َ،6115َطَ،َأحباثَاجتهاديةَيفَالفقهَالطيب،َمؤسسةَالرسالةَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،محمد سليمان األشقرَ(1)
َانظرَ(2) َعلي محمدَ، َ َكتأ، َالوراثية َعليَالنسبَإثباتانَكنفياَنالبصمة َ َالوراثية57.،َصثريها َإثباتَالنسبَبالبصمة ؿَالوراثةَثب َامنَأعماَ،،

 .=5.(َملخيفَأعماؿَاغبلقةَالنقاشيةَحوؿَحجيةَالبصمةَالوراثيةَيفَإثباتَالنسب،َص5/898َكاؽبنأسةَالوراثيةَ)َ
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 ثية تحديد األبوة الطبيعية بواسطة البصمة الورا اً:رابع

كقانوناَنَََََََََ َ،استخأاـَالبصػمةَالوراثيػةَشرعاَنَأنهَلنَيكوفَمقبوالَنَ،منَاؼبتفقَعليهَشرعاَن
اػػمنََمػػنَالطػػرؽَالػػيتَتقػػأـَبياهنػػاَ،َبطريػػقصػػحي َالػػيتَثبػػ َبطريػػقَشػػرعيَإلبطػػاؿَاألبػػوة
كلكػػنَؾبػػاؿَالعمػػلَبالبصػػمةَالوراثيػػةَسػػيكوفَيفَإثبػػاتَأكَنفػػيَأبػػوةََفَتثبػػ ََالبػػابَاألكؿ،

،َككحالػػةَاثنػػافَفػػأكثرَهػػوؿَالنسػػبَإفَادعػػادَيكحالػػةَالشػػخيفَاجملَ،شػػرعيَصػػحي َيػػقبطَر
اؼبقػرَلػه،َأكََ-األب-إفَادعػىَهػوَأنػهَابػنَفػبلفَأكَفػبلفَمػنَالنػاسَكأرادََ،ؾبهوؿَالنسػب

َكرثته،َالتأكأَمنَصحةَذل .

بػوةَبنسػبةَاألَتهَاألحباثَالعلميةَأنهَأمكنَبالتقنيةَاؼبستجأةَإثبػاتَياريَأفَماَأثبتَََََََََََ
َـيَيكادَيَ،منَالصحة َاػبطأَ.َمعهاَاحتماؿَيَينعأ

يفَؾبػػاؿََيفَمراكػػزَالبحػػثَاؼبتقأمػػةَجػػأاَنَأفَاسػػتعماؿَهػػذدَالتقنيػػةَالَيػػزاؿَيكمػػاََََََََََََ
،َكالَيفَاجملتمعاتَالغربيةَكلكػنَناَاإلسبلميةعماؽباَيفَؾبتمعاتكَفَينتشرَاستَ،البصمةَالوراثية
َ.َ(1)القريبؼبستقبلَأفَيتمَيفَاَذل َأمرَمأموؿَه

َراؾَاغبكػػػػمَالشػػػػرعيَيفَذلػػػػ َليسػػػػ َنظػػػػرةََفػػػػراغإلدَةالفقهيػػػػَةفَالنظػػػػَرفػػػػولػػػػذل ََََََََََ
َ.َهببَمسايرتهَكاقعَهَؾبردَاف ض،َبلَهيَأمرَهألةَسكليس َاؼب

 َكإذاَقلناَلقحيةَشرعيةَصحيحةَإلثباتَاألبوةفهلَيتقبلَالشرعَاإلسبلميَهذدَاَََََََََََ
ََ. زلتهاَبنيَالطرؽَاألربعَاؼبتقأمةفماَمنَ،حةإهناَاريقةَشرعيةَصحي

                                                 

كدكفَأمَعنانَََناَبعأـَاالنتشارَهوَعأـَاالنتشارَالواسع،َحكَيتسىنَللعامةَإفَاقتح َالحركرةَالقياـَهبذاَالتحليلَبسهولةَكبسبلسةهَيَقصودَياؼب(1ََ)
علىَالأكلةَكيفَمراكزَؿبأكدة(شقةَأكَبطئأكَم َماَزاؿَحكراَن  .)َفاألمري
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اتَنسػبَؾبهػوؿَإلثبػَشػرعاَنَصػحيحةَنَةَناريقػَاأهنَيتجلىَؼبتوسطيَالعقل،الذمَإفََََََََََ
َ:َ(1)،َكذل َلعأةَأمورالنسبَاؼبتنازعَفيه

ثب َبالقرائنَالقااعةَكالقرينةَالقااعةَهيَثب َبالبيناتَكذل َيَييكماَ:َأفَاغبقَََأكالَنَََََََ
،َعلىَأفَالشػريعةَاإلسػبلميةَردبػاَقبلػ َبنػانَاغبكػمَيفَعلىَاؼبطلوبَدكفَاحتماؿَيتَتأؿَىال

قػػرائنَليسػػ َمفيػػأةَللقطػػع،َأمَأهنػػاَربتمػػلَاؼبػػألوؿَبرجحػػاف،َكربتمػػلََىالصػػورَعلػػبعػػضَ
،َكالبػةَالظػنَهبػوزَأفَيبػيَعليهػاَاغبكػمَيفََيأَالبػةَالظػنف،َكذل َيمرجوحاَنَاأدَاحتماالَن

نهػاَمسػػألةَثبػػوتَالنسػبَالشخصػػيَؾبهػػوؿَالنسػبَكيقػػوؿَالفقهػػانَإفَكثػريَمػػنَاؼبسػػائلَكم
َ."إثباتَالنسبَإُفَفَالشرعَمتشوؼَهأ":دمردَىَالقبوؿَهنا

ََاَنثانيََََََ َأف َالشافعية: َاريقاَنَ(2)كاغبنابلةَفقهان َالقيافة َشرعاَنَقبلوا َالنسب ََإلثبات
طأَيفَحكمهَحباؿ،َكالَينعأـَاحتماؿَاػبَ،القائ َإمباَيتكلمَعنَحأسَكزبمنيَكفراسةَك

لبشرَاكذل َألفَالصفاتَالظاهرةَيفََإذاَرألَأشبهَمنه،َبلَقأَيقوؿَالشينَ َيرجعَعنه
َكاذباَنفيكَيَقأَتتشابه،َكقأَينخأعَالقائ َبالتشابهَالظاهر ،َكمعَوفَحكمهَبوثباتَاألبوة

َ.َإثباتَالنسب"َإُفلتشوؼَالشارعَ"َشرعياَنَهذاَقبلودَاريقاَن

قأَقبلواَيفَإثباتَاؽبويةَالشخصيةَكسائلَمستحأثةَأثبت ََمةَبفقهائها،:َأفَاألَثالثاَنََََ
َ:جأكاهاَعلميان،َكيسرتَالتعاملَبنيَالبشر

                                                 

َ.6:7.صَمرجعَالسابق،َ،َإثباتَنسبَؾبهوؿَالنسبَاؼبتنازعَفيهَ،محمد سليمان األشقر .أنظرَ(1)
(

2
َمَي) الشافعي( محمد الشربيني الخطيبراجع،َ( َألفاضَاؼبنهاج،ََج، 18َغيَاحملتاجَإُفَمعرفة َ قَ;;57َالبايبَاغبليبَكتبةَكمطبعةَمصطفىم،

 .=>8ـ،َص.>9=5اؼبوافقَؿَ
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َالََ-أ َمتفردة َإنساف َلكل َاألصابع َبصمة َجعل َالقأير َالعليم َاهلل َفوف َاألصابع: بصمة
َببصمة َآخرَتلتبس َكبعضَيإنساف َقولهََ، َمن َيستشفها َاغبأيث َالعصر َيف اؼبفسرين

:"ُفتعا              " 
(1).َ

َمعلـوكمنَذَ-ب َهو َاػبطي:كما َالتوقيعَالَتتماثلَفيل َالتوقيع َأف َاؼبعتاد َك َةنظَرَه،
َاػبطوط.خربانَ

َاألشعةَ-ج َبانعكاس َاؼبأخوذة َالشخصية َالصورة َذل ، َالبطاقةَكمن َعلى َاؼبثبتة ،
َالرظبيةَإلثباتَالشخصية.،َتكفيَهباَصبيعَاعبهاتَالشخصية

َأنكَكَفَنسمعَََََََََ َالوسائلَعنَأحأَمنَأهلَالعلمَكالفقه َمنَهذد َالعملَبشين ر

َاريَي َاستخأمها َكما َأنفسهم َهم َاستخأموها َبل َاؼبستحأثة، َمنَهَيالثبلث َنوع َكهذا م

َأثرَي َله َيفَاالسَدَياإلصباعَالعملي َاغبنيفة َقاله َما َنظري َثبتيفَإثباتَاألحكاـ َأنه  َصناع
َ.َمنَاألمةالعلميََباإلصباع

َكهوَالثبلثَقأَأثب َفعاليتهاَكصحةَنتائجهاَإُفَهذاَأفَهذدَالوسائلَكيحاؼَيَََََََََ
َ.َالذمَكفلَؽباَاالستمرارَكالثبات

َؽبويةَالشخصيةقبلَيفَؾباؿَإثباتَاينبغيَأفَتَيَ–البصمةَالوراثيةََ–َآليةفكذل َََََََََ
َ.(2)هوِفَالنسبإثباتَاألبوةَبالنسبةَجملَكؾباؿَي

 
                                                 

(
1
َ.18،َاآليةَالقيامةَسورةَ(

(
2
َ.6:8.،َأحباثَاجتهاديةَيفَالفقهَالطيب،َنفسَاؼبرجعَالسابق،َصمحمد سليمان األشقرََ(
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 حاالت استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب  اً:خامس

لتشوؼَالشارعَإُفَََََََََََ بوتَالنسبَكإغباقػهَبػأدىنَسػببَفػوفَاألخػذَبالبصػمةَثيََنظراَن

َىعلػػَفيهػاَاغبكػػمَبثبػوتَالنسػػبَبنػانَنَالوراثيػةَيفَؾبػاؿَإثبػػاتَالنسػبَيفَاغبػػاالتَالػيتَهبػػوزَي
َوتَالنسػػبَبنػػانَنبيػػكػػمَبثكذلػػ َألنػػهَإذاَجػػازَاغبَيَ،الصػػحةَكاعبػػوازَدظػػاهَرَ،َأمػػرَه ئقػػوؿَالقػػا

الفراسػػػةَكاؼبعرفػػػةََىعبلمػػػاتَظػػػاهرةَأكَخفيػػػةَمبنيػػػةَعلػػػَى،َالسػػػتنادهاَعلػػػ ئقػػػوؿَالقػػػاَىعلػػػ
فػػوفَاألخػػذَبنتػػائجَالفحػػيفَبالبصػػمةََ،يفَإدراؾَالشػػبهَاغباصػػلَبػػنيَاآلبػػانَكاألبنػػانَ(1)كاػبػػربة
أحوالػهَأفَيكػػوفََقػػوؿَخػربانَالبصػمةَالوراثيػةَأقػلَىَىعلػَانَنكػمَبثبػوتَالنسػبَبنػثيػة،َكاغبَيالورا

للحكػػػػمَب َىقتحػػػػكػػػػمَدبباألخػػػػذَهبػػػػا،َكاغبَيَإفََفَتكػػػػنَالبصػػػػمةَأكُفَ، ئقػػػػوؿَالقػػػػامسػػػػاكياَن
َ،وسػػةأدلػةَخفيػةَؿبسَيَىعتمػأَفيهػاَعلػػفَالبصػمةَالوراثيػػةَيَي،َألنتائجهػاَمػنَبػػابَقيػاسَاألكُف
كجودََىالةَعلالعلميةَصحةَنتائجهاَالأَىَباليتَعلمَبالتجاَرَمنَخبلؿَالفحوصاتَاؼبخربية

َكػلََ:"كماَقاؿَأحأَاألابانَاؼبختصنيََ،الشبه،َكالعبلقةَالنسبيةَبنيَأثننيَأكَنفيهَعنهما أف

َبه،َكبأقَىماَيبكنَأفَتفعلهَالقافةَيبَي َ.(2)"ةةَمتناهيَىكنَللبصمةَالوراثيةَأفَتقـو

شػبهََاؼبسػتنأَيفَقولػهَإُفَ،قػائ  َقػوؿَالتػرجيَىعلاغبنابلةَفقهانََكقأَنيفَبعضَيََََََََََ
بػأفَالػذمَيسػتنأَيفََذلػ لػنيَشػبهَظػاهر،َمعلَىَقػوؿَالقػائ َاؼبسػتنأَيفَقولػهَإُفَىخفيَعلػ
 .َ(3)حذقهَكبصريتهَىعلَعلمَتأؿَىَزيادةَيَمعهَيَشبهَخفيَىَُفقولهَإ

                                                 

منََىعلَردَهذبأرَاإلشارةَإُفَأفَهناؾََكََ،بالعلمَكاػبريةَكالتجربةَى،َتنمالقيافة،َبلَهيَاريزةَيفَالطبعَكفليس َحبأثَكالَزبمنيَكماَيقوؿَمنكَرَ(1َ)
 .865َص.9ََق،َط=>57يفَهأمَخريَالعباد،َاؼبطبعةَاؼبصرية،ََعادزادَاؼبََابن القيم،ألبي عبد اهلل محمد،،َأنظر،َكزبمنيَهَقاؿَبأهناَحأثَه

َكليةَاغبقوؽَالبصمةَالوراثيةَيفَإثباتَكنفيَالن حبثَبعنواف:إبراىيم عبد الرحيم المال، أشارَإُفَذل ،ََ(2َ) سب،َاؼبؤسبرَالعلميَالسنومَالعاشر،
 ََََََََ.985،َص.:611أبريل17َك16َجامعةَاؼبنصورة،َؾبلةَالبحوثَالقانونيةَكاالقتصادية،َ

 َ.5ََََََََ=8.بريكتَلبناف،َصَ،َدارَالكتابَالعريب،=احملتاج،َجمغيَ،َموفق الدين ابن قدامىأنظرَ(3َ)



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

6<1 
 

تشػػػاؼَفيهػػػاَمػػػنَزيػػػادةَالعلػػػمَكاغبػػػذؽَكاكَ،كفبػػػاَالَشػػػ َفيػػػهَأفَالبصػػػمةَالوراثيػػػةََ
َكمػػعَذلػػ َفػػوفََ،افػػةيمػػاَالَيوجػػأَمثلػػهَيفَالقَ،العبلقػػةَالنسػػبيةَىيػػةَالأالػػةَعلػػاؼبورثػػاتَاعبين

ؾَأمػػورَخفيػػةَادَرإَإُفَيسػػتنأَيَكػػمَه،َألفَالقػػوؿَهبػػاَحَي ئوؿَالشػػريعةَتشػػهأَللقػػاصيػػلقيػػاسَكأَيا
َكنقأَالناقأَكتقوميَاؼبقـواَنوجبَللنفسَسكونتيََكظاهرةَه َكألفَقوؿَالقائ (1َ)،َفوجبَاعتبارد

َكقػوؿَاؼبقػػومنيفبػػنَهيػَراجػػ َهَكرأمَهبظػػنَاالػب،ََحكػمَه فكػػذل َََ.(2)وَمػػنَأهػلَاػبػػربةَفجػػاز
به،َكالعبلقةَؼباَفيهاَمنَزيادةَالعلمَكاؼبعرفةَاغبسيةَبوجودَالشَىَ،بالنسبةَللبصمةَالوراثيةَاغباؿَي

اغبكػمَؼبشػركعيةَاألخػذَهبػاَيفَؾبػاؿََىمػلَعلػوبَيمػاَمػاَأ،َافػةيجأَمثلػهَيفَالقالنسبيةَماَالَيَو
عليهػائقػوؿَالقػاَىعلػَفيهػاَاغبكػمَبنػانَنَيفَاغباالتَاليتَهبػوزَيَإثباتَالنسب كألفََ ،َقياسػاَن

مػػنَأدلػػةَالشػػرعَالعامػػة،َكقواعػػأَيالعبػػاداتََصػػلَيفَاألشػػيانَاػػريَياأل َدَياإلذفَكاإلباحػػة،َكأخػػذاَن
ليػػػػةَيفَربقيػػػػقَاؼبصػػػػاٌفََكدرنَاؼبفاسػػػػأَؼبػػػػاَيفَاألخػػػػذَبالبصػػػػمةَالوراثيػػػػةَيفَؾبػػػػاؿَإثبػػػػاتَالكَي

 .ؼبفاسأَقصريةَأَناٌفَظاهرة،َكدَريقَؼبصمنَربقَ،النسب

َالشػػػػرعَكقواعػػػػأدَكالقيػػػػاسَيَكأصػػػػوؿَي":بػػػػنَالقػػػػيمَرضبػػػػهَاهللاؿَالعبلمػػػػةََوقػػػػحيػػػػثَيََََ

اتصػػػاؿَاألنسػػػابََإُفَؼَهيفَغبػػػوؽَالنسػػػبَكالشػػػارعَمتشػػػوَىَيقتحػػػيَاعتبػػػارَالشػػػبهَالصػػػحي َي
َىأةَعلػػػةَالواحػػػأسػػػبابَمػػػنَشػػػهادةَاؼبػػػَريفَثبوهتػػػاَبػػػأدىنَاألَىاكتفػػػ،َكؽبػػػذاَعػػػأـَانقطاعهػػػاَك
ػػَ،َكظػػاهرَيكالػػأعولَاجملػػردةَمػػعَاإلمكػػافَ،الدةالػَو اػبػػاِفََالشػػبهَيَوفَيالفػراش،َفػػبلَيسػػتبعأَأفَيكي

يفَثبوتػػهَ....عػػنَسػػب َكافيػػاَن َلػػه َلمػػنَأقػػَوَةَهنػػنفسػػهَبيَىَبػػلَالشػػبهَي":أيحػػاَنَهَيوليػػكق،َ(3)"بَمقػػاـك

                                                 

(1َ)َ َإُفَذل ، َشمس الدين الجوزيةابن القيم َأشار َطَالطرؽَاغبكمية، َبريكتَلبناف، َالكتبَالعلمية َدار َالشرعية، 15َيفَالسياسة ،5==1،َ
 ََ.>=5.ص

 ََََََََ.َ>:;.بريكتَلبناف،َصَ،َدارَالكتابَالعريب،=جاحملتاج،َمغيَ،َموفق الدين ابن قدامىَ(2َ)

 ََََ.615َََََ.ص،َاؼبرجعَالسابق،َابن القيم الجوزية، شمس الدين(3)
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ػػػكظَيَ،ديرَيَيظػػػنَكَؼبػػػاَيبػػػنيَاغبػػػقَىَانػػػات،َفوهنػػػاَأسػػػمَهالبي مػػػنَظهػػػوردََلَواغبػػػقَهاهنػػػاَبالشػػػبهَأقػػػَورَيهي
قطػعَبعػأـَاجتمػاعَبكثػريَمػنَفػراشَيَيَلكأقػَوَكالكػذبَيَعليػهَالػوهمَكالغلػطَيَوزَينَهبيػبشهادةَم
َ."الزكجنيَفيه

(1)مةَعبأَالعزيزَبنَبازالعبلَشيخأماَالَََََ
َكَي":يقػوؿَيَاهللَرضبهَي َهَيليػإفَاألسػاسَيفَهػذا

َكػػافََراعػػاةَيمَي هَامرأتػػافَأكَتنػػازعَفيػػهَتنازعػػ َفيػػَكلػػأَههنػػاؾَالشػػبهَالػػذمَيػػرادَاؼبختصػػوف،َفػػوذا
وفَالشػػبهَالبحػػث...َفػػيمكنَللثقػػاتَالػػذينَيعرفيػػَفهػػذاَؿبػػلَىَ،افَأكَأكثػػرمىػػأبػػوافَأكَثبلثػػة،َأَي

 ."االشتبادفبلنةَعنأََ،َكهذاَكلأَيفبلنةَريهاَأفَيشهأكاَأفَهذاَكلأَيبالبصمةَأكَاَسوانَن

اؿَبأهنػػاَنػػوعَإثبػػاتَالنسػػبَيبكػػنَأفَيقػػَىهبػػاَعلػػَ،َكاالسػػتأالؿَيالوراثيػػةَيَفالبصػػمةَيََََ
راثيَللحػامضَالنػوكمَبأقػةَََومنَعلمَالقيافة،َكقأَسبيزتَبالبحثَيفَخفاياَكأسرارَالنمطَالػ

ػػ،َفبػػاَهبعلَيمػػقَكمهػػارةَعلميػػةَبالغػػةكبػػرية،َكعَي لقيافػػةَيفَهػػذاَاجملػػاؿَمػػنَبػػابَكػػمَاحَيَذَيهػػاَتأخي
اَرَالشػػػركطَكالحػػػوابطَالػػػيتَكاػػػعهفيثبػػػ َبالبصػػػمةَمػػػاَيثبػػػ َبالقيافػػػةَمػػػعَكجػػػوبَتػػػوفَىَأكُف

َ.(2)عنأَإرادةَاغبكمَبوثباتَالنسبَعنَاريقَالبصمةَالوراثيةَ،افةيالفقهانَيفَالق

البصػػػمةَالوراثيػػػةَمػػػنَ":هَيكاؽبنأسػػػةَالوراثيػػػةَمػػػاَنصىػػػكجػػػانَيفَتوصػػػيةَنػػػأكةَالوراثػػػةَََََ

قَمػػػنَ،َكالتحقيػػػالبيولوجيػػػةَةالػػػوَالأيػػػَالتحقػػػقَمػػػنَالَتكػػػادَزبطػػػئَيفَالناحيػػػةَالعمليػػػةَكسػػػيلةَه
القػػرائنَالقويػػةَالػػيتََلمسػػتَوَإُفَىاَيفَؾبػػاؿَالطػػبَالشػػرعي،َكهػػيَترقػػمالشخصػػية،َكالَسػػي

يفَؾبػاؿَتطػوَىَلَيكسبثيػَالفقهػانَيفَاػريَقحػاياَاغبػأكدَالشػرعية،َهباَأكثػرَيَذَييأخَي عظيمػاَن عصػرياَن راَن

                                                 
1
،َالبصمةَالوراثيةَكمألَمشركعيةَاستخأامهاَيفَالنسبَكاعبناية،َقرارَؾبلسَاجملمعَالفقهيَاإلسبلميَلرابطةَمر السبيلع  أشارَإُفَهذدَاؼبقيولة،ََ((

 َ.57ََََََََ.ص،ََـ6116ؿاؼبوافقَهػ5866َالعاَفَاإلسبلميَيفَدكرتهَالسادسَعشرَاؼبنعقأةَدبكةَاؼبكرمة،َ

(
2
 َََََََ.8َ=5/8امنَثب َأعماؿَنأكةَالوراثةَكاؽبنأسةَالوراثيةَََهاَيفَإثباتَالنسبالبصمةَاعبينيةَكأثرَيََ،حسن الشاذلي(
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النػأكةََلانَيفَإثبػاتَالنسػبَاؼبتنػازعَفيػهََكلػذل َتػَرقهالفَيَورَيإليهاَصبهَيَالقيافةَالذمَيذهبَي
َ.(1)"ماَيؤخذَفيهَبالقيافةَمنَبابَأكُفكلَََأفَيؤخذَهباَيف

َاػمنةَالوراثيةَيفَؾبػاؿَإثبػاتَالنسػبَبالبصمَكنَاألخذَيفونهَيبَيَ،ذل َىعلَكبنانَن      
 : اغباالتَالتالية

َؾبهوؿَالنسبَدبختل َصػورَالتنػازعَالػيتَذكرهػاَالفقهػانََسػوانَنَىعَعلحاالتَالتنازَي -5
َكػػافَبسػػببَؾبهػػوؿَالنسػػبَبسػػببَانتفػػانَاألدلػػةَأكَتَيَىأكػػافَالتنػػازعَعلػػ سػػاكيها،َأك

َ.(2)اش ؾَيفَكطنَشبههَككبود

كمراكزَرعايػةَاؼبواليػأَكاألافػاؿَككبوهػا،ََ،حاالتَاالشتبادَيفَاؼبواليأَيفَاؼبستشفيات -6
 .ككذاَاالشتبادَيفَأافاؿَاألنابيب

معرفػػػػةََحػػػػاالتَاػػػػياعَاألافػػػػاؿَكاخػػػػتبلاهم،َبسػػػػببَاغبػػػػوادثَكالكػػػػوارثَكتعػػػػذر -7
،َأكَهويتهػػاَبسػػببَاغبػػركبَىنَالتعػػرؼَعلػػثػػثََفَيبكػػككػػذاَعنػػأَكجػػودَجَيَ،أهلػػيهم

 .اريها

َشػرعاَنَََََََََ كمػاَشػرعانََعليهػاََثبػ َبوسػائلَمنصػوصَهييََاألصػلسػبَيفَالنَىَفَىأَكمنَاؼبعلػـو
َكمػػاَأنىػػتقػػأميَسػػواهاَعليهػػاَاألصػػليفََوزَيهبيػػَالَ،َحيػػثَيالبػػابَاألكؿَناػػمبيانػػهَسػػبقَ َالَهَي،

نَ،َفػوفََفَنػتمكَىإثباتَالنسبَهبػاَكنَياالتَاليتَيبَيإُفَاريهاَمنَالوسائلَيفَاغبَؤللجاوزَهبَي

                                                 

(
1
 .ََ:8.صََ،َاؼبرجعَالسابق،عمر السبيلَ(

(
2
َ.1=8كَََ=>8ص.َاؼبرجعَالسػػابق،،َمحمد الخطيب الشربيني،َذاظرَيفَهن.َأَينابلةَصورانَكثريةَلكبلَالنوعنيحيثَذكرَفقهانَالشافعيةَكاغبَ(



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

6<7 
 

َكالبصػمةَالوراثيػػةََهَيكػػنَإثباتيػيبَيََعنأئػذ،َاتَالنسػبَبالوسػػائلَاؼبنصػوصَعليهػامػنَإثبػ بغريهػا
َؽبذدَاؼبهمة.ََ َيأكَاريهاَمنَالوسائلَاليتَتصلَي

البصػػمةَالوراثيػػةََإُفكػػنَفيهػػاَاللجػػؤَيتَيبَيبيػػافَبعػػضَاغبػػاالتَالػػإصبػػاالَنحاكؿَكسػػنَيَََََََََ
 كهيَكماَيلي:إلثباتَالنسبَ

 افة كم القي  ض ح  حاالت تعار  : أ 

البصػػػمةَالوراثيػػػػةََإُفاللجػػػػؤََكػػػنَييبَي افػػػةَمػػػػنَقػػػائ َآلخػػػػريفَحالػػػةَتعػػػرضَأحكػػػػاـَالقيَىََََََ

يفَهػذدَؿَيعػوَىَعلىَذل َيبكنَالقوؿَأنهَيَزهاَبالأقةَبنانَنللفصلَيفَهذدَالقحية،َكذل َلتميَى
ػػػَئ اغبالػػػةَعلػػػىَالبصػػػمةَباعتبارهػػػاَكسػػػيلةَلرفػػػعَتعػػػارضَأقػػػوؿَالقػػػا دَالبصػػػمةَقػػػرَىمَدبػػػاَتَيكوبكي

َ.(1)الوراثية

 هالتأكد من شخصية مدعي االنتساب إلى شخص آخر ال يقره وال ينكر :  ب

ألمَسػػػببَكػػػافََدَاغبالػػػةَنفػػػ ضَعائلػػػةَمػػػاَتفقػػػأَأحػػػأَأبنائهػػػاَصػػػغرياَنذهػػػَكمثػػػاؿَيَََََََََََ
دَذهػَإُفأكَأكثػرَيػأعوفَاالنتسػابََشػخيفَهَكبعػأَسػنواتَاويلػةَيظهػرَيَهبادد،كتعجزَعنَإ

ثَكوبػػأَيَمػػنَشػػخيفَيفَكقػػ َكاحػػأَأكثػػرَيَهػػرَيظثبػػ َدعػػواهمَكقػػأَياألسػػرة،َكالَدليػػلَؽبػػمَيَي
َؼبػػػنَينتسػػػبَإليهػػػاَاعبػػػادَيَربقػػػقَىَ،اَيفَالغالػػػبَعنػػػأماَتكػػػوفَاألسػػػرةَذاتَجػػػادَأكَموسػػػرةذهػػػ

ألهنمػاَعرفػادََفَعنَربأيأَأمَمنَاألشخاصَهػوَابنهمػا،دَاغبالةَيعجزَالوالأاذيفَهَكالثرانَي

َكافَصغرياَن كقػأَيػأيتَأحػأَهػؤالنَاؼبػأعنيََهَيمبلؿبيػَرَيالشخيفَتتغيػَىَرَينَعنأماَيكبػَيكلكَ،عنأما

                                                 

(
1
تصأرَََ،سةَاألمنيةَكالتأريبَعمليةَدكريةؾبلةَالعربيةَللأراَََ،َ(نظرةَشرعيةَ)ستخأاـَالبصمةَالوراثيةَيفَإثباتَالنسبا ، عبد الهادي الحسينَََ(

َ.78ََ.ص،79ََعَ،َ:611هػَاؼبوافقَلػَسنة5868ََناي َالعربيةَاألمي،ََةعنَأكاديبي
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َكػافَقريبػاَندَاألسرةَبأسرارَكأكصػاؼَالَيعلمَيذهَإُف لػ َذوفَمػنَاألسػرة،َكقػأَيكيػَهػاَإالَمػن
دَاغبالػةَتكػوفَالبصػمةَالوراثيػةَكسػيلةَمناسػبةَذيفَمثػلَهػمنَقبيلَالنصبَكاالحتيػاؿَفقػط،َ
َ.(1)دَاألسرةذهَإُفللتحققَمنَنسبَمأعيَاالنتسابَ

 ة الوالدة من فراشينـحال: ج

فعنػػػأماَكيفَاهػػػرَكاأهػػػاَفيػػهَزكجهػػػا،ََدَاغبالػػةَعنػػػأَكطنَاؼبػػػرأةَبشػػبهة،ذكصػػورةَهػػػَََََََََ
كهػوَأحػأََيحػنهاَزكجتػهقبػلَمػنَتحػنهَزكجهػاََكَتواأَاؼبرأةَيفَاهرَجامعهاَفيهَزكجها،َمن

دَاغبالػةَذففػيَهػَعنػأَفقهػانَالشػريعةَلبشػبهةَالفعػاَالعمػلَذبشبهة،َكيسمىَهػَالوطنأنواعَ

َ،بشػبهةَالوطنل َبسببَكجودَذلولأَبصاحبَالفراشَمعَكجودَالفراش،ََكَالَيبكنَإغباؽَي
تمػػلَأفَيكيػػوفَمػػنَالػػواائَاألجنػػيب،ألفَاغبمػػلَاغباصػػلَ كمػػاَيبكػػنَأفَيكػػوفَمػػنَالػػزكجَََوبي

َفسه.ن

البصػػػػمةَالوراثيػػػػةََإُففاغبػػػػلَالعلمػػػػيَالػػػػذمَيػػػػري َالنفػػػػوسَكالحػػػػمائر،َهػػػػوَاللجػػػػونََََََََََ

رَأمَليقػرَىَ،قهانَإُفَعرضَالولػأَعلػىَالقػائ الفَيَذهبَبعضَيَقأيباَنَحيثَيَد،َركمَدباَتقرَىللحَي

 .(2)هبَإليهَاألكزعيَكالشافعيةَكاغبنابلةذكهوَماََ،بنسبَالولأَالواانيَأحقَى

 األطفال المولودين حديثاً  حالة اختالط: د

يفَأقسػػػػػاـَالػػػػػوالدةََثَلسػػػػػببَمػػػػػاَاخػػػػػتبلطَاألافػػػػػاؿَاؼبولػػػػػودينَحػػػػػأيثاَنقػػػػػأَوبػػػػػأَيََََََََ
َكاريد.َابنهاعلىَاألمهاتَالتمييزَبنيََمعهَيَبَيفباَيصعَىَ،باؼبستشفيات

                                                 

(
1
 .79َاؼبرجعَالسابق،َص.،ََعبد الهادي الحسينََ(

َكهذاَأمرَهَبالشبهَكالتخمنيَبأفَنسبَالطفلَينسبَللمتنازعنيَصبيعاَلعأـَإمكافَالوصوؿَإُفَاغبقيقةَدبعرفةَصاحبَمانَإالَا(َاريَأفَاغبنفية،َردَك2)
 .=66،َمرجعَسابق،َص.أنس حسن محمد ناجي،َراجع،َاعي َه
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ػػََََََََََ اَذهػػَكمػػاَقػػأَيػػتم،ََاَالفعػػلَمتعمػػأَمػػنَبعػػضَالقػػاببلتَلغػػرضَمػػاذوفَهػػكقػػأَيكي
ػػَوفَاغبػػلَىدَاغبالػػةَيكيػػذهػػيفََاؿ،نتيجػػةَإنبػػَبطريػػقَاػبطػػأَأك وَاللجػػونَإُفَالبصػػمةَاجملػػأمَهي

َ.الوراثيةَؼبعرفةَنسبَكلَافلَكإغباقهَبوالأيه

 حالة إدعاء امرأتين أو أكثر نسب مجهول: ىـ

كاحأةَمنهمػاَعلػىَأهنػاََكلَيََقأَتأعيَامرأتافَأكَأكثرَنسبَشخيفَؾبهوؿَكتصرَيَََََََََ
إُفَالبصػػمةَالوراثيػػةََدَاغبالػػةَيلجػػأَيذففػػيَهػػَعػػانَأمَكاحػػأةَمنهمػػا، َإددليػػلَيػػرجَىكالأتػػهَكالَ

كَأفََ،منَالنسانَأنهَكلأهاَكلأتػهَمػنَزكجهػاَبالولأَلتحأيأَأمَاؼبرأتنيَأكَأمَالنسانَأحقَي
َ.اؼبفقودَمنَاألبنانَالَىبصهاَبلَىبيفَاريهاَ

َكلَىكيفَهذدَاغبالةَيَيَََََََََ كلكػنَيعجػزَعلػىََ،زكجتهَكلأتَمنػهَكاحأَمنَاألزكاجَأفَىَقر
عتمػػػأَعلػػػىَتػػػذكرَزكجتػػػهَالػػػيتَهػػػيَأعػػػرؼَ،َكلكػػػنَيَيهَيإثبػػػاتَأمَمػػػنَاألكالدَالبػػػاقنيَهػػػوَأبنيػػػ

َكيػ َكاف فيمػاَتقػوؿ،َكَالَشػ َوبػأثََهَيكاحػأَمػنَاألزكاجَيصػأؽَزكجتيػَلَيبولأهاَمنه،َكَإذا
َكػأَيآكهػيَأدؽَكََ،أكَالبصػمةَالوراثيػةَ،تعارضَكالَيبكػنَرفػعَالتعػارضَإالَبواسػطةَالقػائ 

 .(1)منه

 

 

 

                                                 

(
1
َ.ََ=7.،َنفسَاؼبرجعَالسابق،َصعبد الهادي الحسينََ(
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  حالة إدعاء رجلين فأكثر نسب شخص و عجز القافة:و

عػرضَبلفَفأكثرَبنسػبَشػخيفَمػاَكَتنػازعَفيػهَكتسػاكتَاألدلػة،َفونػهَيَيرجَيَإذاَأقرَىَََََََََ
نَثبػ َلػهَالنسػبَكػنَاللجػؤَإُفَمػاَتقػرردَالبصػمةَالوراثيػة،َكمػفوفَعجػزتَيبَيَئ ،علىَالقا

َ.َ(1)كفَسوادأغبقَبهَدَي

 الثاني  فرعال 

 ضوابط العمل بالبصمة الوراثية 

جػػػوازَاألخػػػذَبالبصػػػمةَالوراثيػػػةََالفقهػػػانَاؼبعاصػػػرينَقػػػأَذهبػػػواَإُفَضَيكػػػافَبعػػػََذاإََََ
َىهػػػاَعػػػنَانتفػػػانَالنسػػػبَبػػػنيَالػػػزكجَكاؼبولػػػودَعلػػػ َنتائجَيإذاَدلىػػػَ،كاالكتفػػػانَهبػػػاَعػػػنَاللعػػػاف

فقأَمنَيشػهأَلػهَدبػاَاللعافَلنفيَالنسبَعنأََإُفَلنيَلذل َبأفَالزكجَإمباَيلجأَيفراشه،َمعلَى
صػػحةَقػػوؿََىعلػػَؿَيأفَالفحػػيفَمػػنَخػػبلؿَالبصػػمةَالوراثيػػةَقػػأَيػػأَيَبػػهَزكجتػػه،َكحيػػثَيَىرمػػ

ػػَالػػزكج،َفوهنػػا زكجتػػهَيفََىصػػأؽَالػػزكجَفيمػػاَيأعيػػهَعلػػَىعلػػَوفَدبثابػػةَالشػػهودَالػػيتَتػػأؿَىتكي
فراشػػػػهَمػػػػنَخػػػػبلؿَنتػػػػائجَالبصػػػػمةََىعلػػػػَ،حػػػػاؿَثبػػػػوتَانتفػػػػانَالنسػػػػبَبػػػػنيَالػػػػزكجَكاؼبولػػػػود

َ.(2)الوراثية

الفقهػانَكاألابػانََفقػأَذكػرَبعػضَيَ،منَأجلَامافَصحةَنتػائجَالبصػمةَالوراثيػةَكَََ
َكيَيبكنَاألخذَبنتائجَالبصمةَالوراثية َ،اؼبختصنيَبالبصمةَالوراثيةَاوابطَالبأَمنَربققها

                                                 

قائ ،َ(َحبيثَهبوزَاإلغباؽَبأكثرَمنَأبََمعَمبلحظةَأفَاغبنفيةَكالزبأيةَكَاإلباايةَيقولوفَجبوازَاإلغباؽَبأكثرَمنَأبَبالأعولَالَبقوؿَال1)
َكافَأكثرَمنَكاحأ،َمعَخبلؼَبينهمَيفَالعأدَالذمَهبوزَاإلغباؽَبه،َأنظر،َ لعزيز أبو أسماء مندوه عبد افيجوزَأفَيلحقَلولأَدبنَادعادَكاف

 .611مرجعَسابق،َص.َخزيمة،
2
،اَلبصمةَالوراثيةَكؾباالتَاالستفادةَمنها،َقرارَاجملمعَالفقهيَرابطةَالعاَفَاإلسبلميَيفَدكرتهَالسادسَعشرَاؼبنعقأََدبكةَواصل نصر فريدَ،نظرأَ((

 َََََََ.95.ص،َـ6116،ََهػ5866اؼبكرمة،َ
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كاؼبختػػرباتَكاؼبعامػػلََكبطريقػػةَإجػػرانَالتحاليػػلَ،لوراثيػػةكهػػذدَالحػػوابطَتتعلػػقَخبػػربانَالبصػػمةَا
َ:َكأهمَهذدَالحوابطَماَيأيتَ،البصمةَالوراثيةاػباصةَب

ػػػ -5 شػػػرؼَعليهػػػاَإشػػػرافاَنتػػػرباتَالفحػػػيفَللبصػػػمةَالوراثيػػػةَتابعػػػةَللأكلػػػةَأكَتَيوفَـبَيأفَتكي
يفَهذاَاجملاؿمباشران،َمعَتوفرَصبيعَالحوابطَالعلميةَكاؼبعمليةَاؼبعترَب كعاؼبياَن َ.َةَؿبلياَن

ةَبتحليػػلَالبصػػمةَالوراثيػػةَػباصىػػالعمػػلَيفَاؼبختػػرباتَاَىالقػػائمنيَعلػػَأفَيكػػوفَصبيػػعَي -6

أكَمػنَاؼبسػانأينَؽبػمَيفَأعمػاؽبمَاؼبخربيػةَفبػنََ،كانواَمنَخػربانَالبصػمةَالوراثيػةََسوانَن
َكمػػاَيفَالقػػائ ،َإاػػافةَنتػػوفرَفػػيهمَأهليػػةَقبػػوؿَ معرفتػػهَكخربتػػهَيفَؾبػػاؿََإُفَالشػػهادة

 .(1)زبصصهَالأقيقَيفَاؼبخترب

َكػػلَى -7 مػػنَنقػػلَالعينػػاتَطػػوةَمػػنَخطػػواتَربليػػلَالبصػػمةَاخَيَتوثيػػق َنتهػػانالوراثيػػةَبػػأناَن
علػػ لصػػحةَنتائجهػػاسػػبلمةَتَىبظهػػورَالنتػػائجَحرصػػاَن مػػعَحفػػظََلػػ َالعينػػاتَكاػػماناَن

 هذدَالوثائقَللرجوعَإليهاَعنأَاغباجةَ.َ

،َةيػػاألمينعمػػلَالتحاليػػلَاػباصػػةَبالبصػػمةَبطػػرؽَمتعػػأدة،َكبعػػأدَأكػػربَمػػنَاألضبػػاضَ -8
لصحةَالنتائجَقأرَاإلمكا  .(2)فاماناَن

إذاَتػػػوفرتَفَهػػػذدَالحػػػوابطَيفَرأينػػػاَكػػػنَالقػػػوؿَأككتعليػػػقَعلػػػىَهػػػذدَالشػػػركطَيبَيََََََََََ

الَؾبػػاؿَللػػ ددََفونػػهَيَكـبتػػرباتَربليػػلَالبصػػمةَ،يفَخػػربانَالبصػػمةَالوراثيػػةَكيفَاؼبعامػػلَهػػاصبيعَي

                                                 

(
1
َ.65ََ.صَ،َمػػػػػػػػػرجعَسابق،واصل نصر فريد،نظرأَ(

(
2
 .َ>6.،َص،َمػػػػػػػػػرجعَالسابقواصل نصر فريدَ،نظرأَ(
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مػنَالطػرؽَاؼبعتػربةَإلثبػاتََ،يفَمشركعيةَالعمػلَبالبصػمةَالوراثيػةَكاعتبارهػاَاريقػاَنَرَيفيماَيظهَي
َ.كالقيافةَإفََفَتكنَأكُفََسبلنَىا

 ت النسب فيها بالبصمة الوراثية وز إثبامسائل ال يج  :أوال

كبالتػاِفََؾباؿَللقيافةَيفَإثباتَالنسػبَهبػامسائلَالََىقهانَعلالفَيَبعضَيَنيفَىَََََََ

َكمنَهذدَاؼبسائلَماَيأيتَ:ََ،يفَإثباتَالنسبَهباكذل ََللبصمةَالوراثيةالَؾباؿََهَيفونَى

ػػَرَىإذاَأقػػَ- ،َكتػػػوفرتَشػػركطَاإلقػػرارَبالنسػػػبَفونػػهَيلتحػػقَبػػػه،َبنسػػػبَؾبهػػوؿَالنسػػبَلَهرجي
َىركطَاإلقػػرارَبالنسػػبَفونػػهَيلتحػػقَبػػه،َلئلصبػػاعَعلػػثبػػوتَالنسػػبَكتػػوفرتَشيػػَىلئلصبػػاعَعلػػ

لعػػأـََ ئالقػػاَىعلػػَهَياإلمكػػاف،َفػػبلَهبػػوزَعنأئػػذَعرايػػبػػوتَالنسػػبَدبجػػردَاإلسػػتلحاؽَمػػعَثَي
َكَل اؼبنازعَفكذ َ.(1)افةَيفَاغبكمَهنايالقالبصمةَالوراثية

ػػػخوةَالنَىبػػػأَيَفقهػػػانالَبعػػػضَيَرارَيػإقػػػ - ػػػوفَحَيسػػػبَالَيكي ثبػػػ َبػػػهَبػػػاقيَاإلخػػػوةََكالَيَيَىعلػػػَةَهجى
ػَىصرَآثػاردَعلػػقتػكإمبػاَتَيَنسب،

ي
(2َ)قرَيفَخصػوصَنصػيبهَمػنَاؼبػرياثػاؼب

بالبصػمةََعتػأى َيكالَيَي
َ.الوراثيةَهنا،َألنهَالَؾباؿَللقيافةَفيه

أنػهََىنػةَعلػ،َ َأقػاـَاآلخػرَبيَى ئقػوؿَالقػاَىعلػَأَاؼبػأعينيَبنػانَنوؿَالنسػبَبأحػإغباؽَؾبهَي-

بوجودهػػا،َألهنػػاََطَيفيسػػقَيَالبينػػةَىعلػػَكػػمَلػػهَبػػه،َكيسػػقطَقػػوؿَالقافػػة،َألنػػهَبػػأؿَهفونػػهَوبَيَدَيكلػػأَي
َكالتيممَمعَاؼبان َ.ذاَالبصمةَالوراثيةَيفَاغبكمَهنافهكَ(3)األصل

                                                 

(
1
 .َ;=8،َاؼبرجعَالسابق،َص.عمر السبيل ،انظرََ(

(
2
 .518ََ-517َ.ص،7َ:=8َ،5دارَاؼبعارؼ،َالقاهرة،َط،َ،َأحكاـَالشريعةَاإلسبلميةَيفَاألحواؿَالشخصيةعمر عبد اهللراجع،َََ(

(
3
ََ،حمد ابن قدامو المقدسي، أبي محمد عبد اهلل بن أأنظرَ(

ي
َ،َمكتبةَالقاهرة،محمود عبد الوىاب فايد، وعبد القادر أحمد عطـا،َربقيقَيػغاؼب

 ََ.5;;-1;;دس،َص.
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فػػوََََََََََ طػػبلفَ،َالَيوجػػبَبَيَؾبػػاؿَإثبػػاتَالنسػػبمةَالوراثيػػةَيففَاألخػػذَبالبصػػكعمومػػاَن

فػبلََكاألثػربػالنيفََ،َثابػ َهفيػهَإلثباتَالنسبَعنأَالتنػازعَشرعيَهَافة،َألهناَاريقَهالعملَبالقيَى

َالطريقػػافَأعػػيَالقيافػػةَكالبصػػمةَهبػػوزَإلغػػاؤدَكإبطالػػهَبػػأمَحػػاؿَمػػنَاألحػػواؿ،َكلكػػنَيظػػلَى
َللعملَهبمػاَيفَؾبػاؿَإثبػاتَا ،َالنيففبػَأمػاَالقيافػةَيَصػوصَعليهػالنسػبَيفَاألحػواؿَاؼبنؿببلَن

َالقيافة.َىعلَفبقياسَاألكُفَ،ةالوراثيَكأماَالبصمة

مػػلَيَكََََََََََ راثيػػةَحػػكَالَزبػػال َاػػوابطَالسػػتخأاـَالبصػػمةَالَوَكاػػعَيَبَيهبػػَأنػػهَالقػػوؿَؾبي
ؤدمَإعماؽبػػػاَإُفَحػػكَالَييػػكذلػػ َسػػبَيفَؾبػػاؿَإثبػػاتَالنَىَالوسػػائلَاؼبنصػػوصَعليهػػاَشػػرعاَن

َشارعَكتتمثلَهذدَالحوابطَفيماَيلي:َـبالفةَمقصودَال

 ةالضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثي :ثانياً 

ػػػَصػػػادـَنصػػػاَنأالَتَي-5 مقصػػػأَالشػػػارع،َكذلػػػ َبػػػأفَالَزبػػػال َنتػػػائجَالبصػػػمةَمػػػعَال َكالَزبي
حػػكَالَيػػؤدمَكذلػػ َ،َةطهػػَرةَيفَالكتػػابَكالسػػنةَاؼبتػػالوراثيػػةَصػػأؽَالنصػػوصَالشػػرعيةَالثاب

وزَحيػػػػػثَالَهبيػػػػػَيةَاؼبقطػػػػػوعَبصػػػػػحتهاَكجلػػػػػبَاؼبفاسػػػػػأصَالشػػػػػرعَإنبػػػػػاؿَالنصػػػػػَوذلػػػػػ َإُف
 َ.(1)ستقرةَكزعزعةَالثقةَبنيَالزكجنياؼبَلتشكي َيفَصحةَاألنسابلاستخأامهاَ

لحقَييََ،َكتوفرتَفيهَشركطَاإلقرارَفونهَيلَبنسبَؾبهوؿَالنسبرجَيَ:إذاَأقرَىفمثبلَنََََََََََََ

َ.(2) قأَثبَيَسبَهناالبصمةَألفَالنَىَوزَفحيفَيبه،َكعنأئذَالَهبَي

                                                 

(
1
َ.َ=8،ََاؼبرجعَالسابق،َص.خليفة علي الكعـبيراجعَيفَذل ،َََ(

(
2
َ.78َ،ََاؼبرجعَالسابق،َص.ع مـر السبيلأنظر،ََََ(
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ػػَهبػػبَي-6 ثبػػ َالبصػػمةَكػػنَأفَتَي،َفػػبلَيبَيالبصػػمةَالعقػػلَكَاؼبنطػػقَكَالواقػػعَال َرباليػػلأالَىبي

َ.َولأَلصغرَسنهَمثبلَننسبَمنَالَيَي

،َعنَاعبهاتَالقحػائيةَوراثيةَصادرةَهأفَتكوفَأكامرَالتحاليلَالبيولوجيةَللبصمةَالَهببَيَ-7
األهػػوانَالطبيػػةَعنػػأَاػػعاؼَالتبلعػػبَكأتبػػاعََبػػابَيَاألمػػر،َحػػكَييغلػػقفبػػنَلػػهَسػػلطةَكِفىََأك

َالنفوس.

إُفََإاػػافةَنَكَإابلقهػػاَفػػوراَنَ،منػػعَالقطػػاعَاػبػػاصَكالشػػركاتَالتجاريػػةَمػػنَاؼبتػػاجرةَفيهػػاَ-8

هَالتبلعػبَباعبينػاتَالبشػريةَأكَنفسيػَلػهَيَؿَيسػوَىفرضَالعقوباتَالزاجرةَكالرادعةَعلىَكلَمنَتَي
 ستقرة.التعرضَلؤلسرةَالسليمةَكربطيمَدعائمهاَاؼب

 البصمة الوراثية من الناحية العلميةالعمل ب ضوابط   ثالثاً:

ػػَََََََََََ رعيةَالػػيتَهبػػبَتوافرهػػاَحػػكَيبكننػػاَاألخػػذَبنتػػائجَرباليػػلَعلػػىَاػػرارَالحػػوابطَالشى

َكماَيلي:البصمةَالوراثية،َهَي َناؾَاوابطَمنَالناحيةَالعلميةَاليتَالَاىنَعنها

كمػػػػػاَهبػػػػػبَأفَتكػػػػػوفََ،(1)بػػػػػوذفَمػػػػػنَاعبهػػػػػةَالرظبيػػػػػةالتحاليػػػػػلَإالََأفَالَيػػػػػتمَإجػػػػػرانَي-5َ
حػػػكَالَيػػػتمَالتبلعػػػبَفيهػػػاَجملػػػردََ،كاؼبعامػػػلَالفنيػػػةَتابعػػػةَللأكلػػػةَكربػػػ َرقابتهػػػاَ،اؼبختػػػربات

 .(2)اؼبصاٌفَالشخصيةَكبالتاِفَالنسبَعراةَللحياع

                                                 

(
1
َالطبية،َ،ََىاللي سعد الدينراجع،ََََ( حجيةَاستخأاـَالبصمةَالوراثيةَإلثباتَالبنوةَكنفيها،َأعماؿَاغبلقةَالنقاشية،ََاؼبنظمةَاإلسبلميةَللعلـو

 ََ.5=،َص.6115هػ،5865َالكوي ،

(
2
َ.91.مػرجعَالسابق،َص،ََخليفة علي الكعبيأشارَإُفَذل ،َََ(
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كيشػػػ طََالأكلػػػةَتعانةَبػػػاؼبخرباتَاػباصػػػةَإلشػػػراؼأمػػػاَإذاََفَيتػػػوفرَذلػػػ َيبكػػػنَاالسػػػَََََََ
َ.(1)ربةَؿبلياَكعاؼبياَيفَهذاَاجملاؿىَأمَحاؿَأفَتتوفرَفيهاَالشركطَكَالحوابطَاؼبععل

ذاتَََمػػػػزكدةَبأحسػػػػنَالوسػػػػائلَكاألجهػػػػزةَ،أفَتكػػػػوفَهػػػػذدَاؼبختػػػػرباتَكاؼبعامػػػػلَالفنيػػػػةَ-6
كالتفاعػلَمػعَالعينػاتَككػذاَالظػركؼََ،التقنياتَالعاؼبيةَكاؼبواصفاتَالفنيةَالقابلةَلبلستمرارية

َ.(2)يفَالأكلةَاحمليطةَهبا

ػػػػػػَهبػػػػػػبَي-7َ علػػػػػػىَأفَتؤخػػػػػػذََ،رلَالتحاليػػػػػػلَيفَـبتػػػػػػربينَعلػػػػػػىَاألقػػػػػػلَمعػػػػػػ ؼَهبمػػػػػػاأفَذبي
َبػػوجرانَاالختبػػارَبنتيجػػةَاالحتيااػػاتَالبلزمػػةَلحػػمافَعػػأـَمعرفػػةَأحػػأَاؼبختػػرباتَالػػيتَتقيػػ ـو

َ.(3)اؼبختربَاآلخر

ػػَهبػػبَيَ-8 وراثيػػةَلبصػػمةَالبػػوجرانَرباليػػلَاَوفَالقػػائموفَعلػػىَالعمػػلَيفَاؼبختػػربَاؼبنػػوطأفَيكي
أكَصػػػأاقةَأكَعػػػأاكةََأكَقرابػػػةَهَ،َكأفَالَيكػػػوفَأمَمنهمػػػاَصػػػلةَهلقػػػاَنكَخَيَفبػػػنَيوثػػػقَهبػػػمَعلمػػػاَن

َ.(4)لَبالشرؼَأكَاألمانةكمَعليهَحبكمَـبَيبأحأَاؼبتأاعينيَأكَحَي

أفَيكػػوفَالعػػػاملوفَعلػػىَالبصػػػمةَالوراثيػػػةَمػػنَأصػػػحابَاػبػػػربةَالعاليػػةَكاؼبسػػػتولَالرفيػػػعََ-9
تقأـَالعلميَكالتقيَحكَالَيؤدمَعأـَذل َإُفَتأهورَيفَالنتائجَالفنيةَكفبنَيشهأَؽبمَبال

َ.(5)كبالتاِفَاياعَاغبقوؽَمنَأصحاهبا

                                                 

 (
1
َ.==مػرجعَالسابق،َص.ىاللي سعد الدين، راجع،َ(

(
2
َ.91.،َصمػرجعَسابقَ،فة علي الكعبيخليأنظر،َََ(

 (
3
 .566رجعَالسابق،َص.ػم، ىاللي سعد الدينأشارََإُفَذل ،َ(

َ (
4
َ.566اؼبػػرجعَالسابق،َص.َ، ىاللي سعد الدين(

(
5
َ.95َ.،َصرجعَالسابقاؼب ، خليفة علي الكعبيَََ(
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أفَيكوفَخربانَالبصمةَالوراثيةَاؼبعنيوفَبوجرانَالتحليلَمواوعَالأراسةَمسػلمنيَ،َألفَ-:
َ.(1)قوؿَاريَاؼبسلمَالَيقبلَيفَأمرَخطريَكهذاَإفَكافَمتعلقاَدبسلم

 :الطريقة العلمية إلجراء تقنية البصمة الوراثية :رابعا

َاريقةََََََََ َعلى َتعتمأ َسريعة َك َدقيقة َجأ َاقتصادية َاريقة َالعلمان   اكتش 

l’amplification exponentielle.  ََتي"َ َ"َ Polymérisation en chaîne (RPC) سمى "

اَيفَـبابرَالطبَالشرعيَستعماؽبهاَكَاالتفاعلَالبنائيَاؼبتسلسل"َهذدَالطريقةَمتَاكتشافَي
َ.(2)استمرَالباحثوفَيفَالبحثَعنَارؽَجأيأَةَكَالَش َأفَهذاَاجملاؿَسوؼَيتطورَك

"َمنَكاعَتقنيةَجأيأةAlec Jeffreysَنَالأكتورَ"َألي َجيفريزَكَبالفعلَسبكَىَََََ
َللحصوؿَعلىَالبصمةَالوراثيةََكَاليتَتتلخيفَيفَعأةَنقاطَهيَ:َ

،َأكَالريقَ،أكَالشعرَ،منَنسيجَاعبسمَأكَسوائلهَمثل:َالأـَ ADN/َتستخرجَعينةَألػ5َ
َ.(3)أكَأمَشئَمنَاعبسمَأكَاؼبي،

فتصلَقواعأَاألدننيََاولياَنADNَ/َتقطعَالعينةَبواسطةَأنزميَمعنيَيبكنهَقطعَشريطيَالػ6َ
(A)ََكاعبوانني(G)َكالتيامنيََ،يفَناحية(T)ََكَالسيتوزين(C)َسمىَكَيَيَ،يفَناحيةَأخرل
َاألنزميَباآللةَاعبينيةَأكَالقيفَاعبيي.هذاَ

                                                 

(
1
َ.6:9َ.،َص،َأحباثَاجتهاديةَيفَالفقهَالطيبَ،َمؤسسةَالرسالةَمحمد سليمان األشقر ََ(

(
2
)-MARCEAU J.," La mise en œuvre de la banque d’empreintes génétiques" , 2004. p. 04. 

(
3
 ماعأاَيفَالكرياتَاغبمرانَ.َ(
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/َترتبَهذدَاؼبقااعَباستخأاـَاريقةَتسمى:َالتفريغَالكهربائيَكَتتكوفَبذل َحارات7َ
َاوليةَمنَاعبزنَاؼبنفصلَعنَالشريط،َيتوق َاوؽباَعلىَعأةَميكركات.

8َ َالسينية َاألشعة َإُفَفيلم َتعرضَاؼبقااع /Xَََعلىَشكل َفتظهر َعليه َكتطبع أمَفيلم
صغريَإُفَدرجةَفائقةَحكَأنهَلوََ ADNلػاطَداكنةَاللوفَكَمتوازية،َكرامَأفَجزمنَطَوخ

َكلَ ملغَفوفَالبصمةََ:7اليتَربتومَعليهاَأجسادَسكافَاألرضَؼباَزادَكزنهَعنADNَ صبع
َ.ككااحةَ،راثيةَتعتربَكبريةَنسبياَنَوال

راسةَعلىَإحألَ"َعلىَهذدَالتقنية،َبلَقاـَبأألي " الأكتوركَفَتتوق َأحباثَََََ

هبينَنص ََالعائبلتَاختربَفيهاَتوريثَهذدَالبصمةَكَتبنيَلهَأفَاألبنانَوبملوفَخطوااَن
َ.(1)منَاألـَكَالنص َاآلخرَمنَاألب،َكهيَمعَبسااتهاَزبتل َمنَشخيفَآلخر

َعيَى َهو َاعبينات َبصمة َلتعيني َمطلوب َهو َما َكل َيبكنَ* َاليت َاألنسجة َمن َصغرية نة
َفعلىَسبيلَاؼبثاؿ:َ،منهاADNَالريبوزمَاؼبختزؿََاستخبلصَاغبمضَالنوكم

َ.(2)*َعينةَمنَالأـَيفَحالةَإثباتَبنوة

َ*َعينةَمنَاغبيوافَاؼبنومَيفَحالةَااتصاب.

*َقطعةَجلأَمنَرب َاألظافرَأكَشعرياتَمنَاعبسمَجبذكرهاَيفَحالةَكفاةَبعأَمقاكمةَ
َاؼبعتأم.

                                                 

)
1

َأنظرَ) َمحمد علي،، َبصمت تعرَىََ َؼَعلى َ َاالجتماعيةَ، َك َالطبية َاؼبنتأيات َ  etwww.shamela.nموقع، 66/18/6156َيـوَ علىَ،
َََََدَ.88ََك56الساعة،

)
2

َذل َ) َإُف َبعنواف:"ََ، أمينة مهدي،أشارت َالوراثيةمقاؿ َاؽبنأسة َؾباالت ،"َ َ َ علىََ،66/18/6156يـوwww.islamonline.netَاؼبوقع
َََََدَ.ََ>1ك57الساعة،

http://www.shamela.net/
http://www.islamonline.net/
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َاعبريبة.َأَأكَجاؼَموجودَعلىَمسرح*َدـَأكَسائلَمنومَؾبمَى

َ.(1)*َعينةَمنَاللعاب

َكان َالعينةَأصغرَمنَاؼبطلوبَفوهناَتأخلَََََََ آخرَكهوَتفاعلَأنزميََاختباركلو
َكميةPCRََالبوليمري َ كالذمَنستطيعَمنَخبلؿَتطبيقهَمحاعفة يفَأمَعينة،ADNََالػ

َالَتغريَمنَمكافَإُفَ َالوراثية َأفَالبصمة َاألحباثَاؼبتميزة َهذد َكصل َإليه آخرَيفَكفبا
جسمَاإلنسافَفهيَثابتةَبغضَالنظرَعنَنوعَالنسيجََفالبصمةَالوراثيةَاليتَيفَالعنيَقبأَ
َالشخيفَبواسطةَ َهوية َربأيأ َيبكن َشبة َمن َك َالشعر، َك َالقلب َك َالكبأ َيف مثيبلهتا

َاعبنائيةَتَيَفمثبلَنADNَالػ قارفَبعينةَمنَاؼبشتبهَمنَمسرحَاعبريبةَكَتَيَنةَهؤخذَعيَىيفَالقحايا
َلتأكأَمنَالتطابقَأكَعأـَذل .فيهَل

ؤخذَالعيناتَمنَ)النسب(َتَيَابنهأماَيفَحالةَالتأكأَمنَكجودَصلةَبنيَاألبَكََََََََََََ

َؤخذَعينةَمنَاألـَكَيفَحالةَكفاةَاألبَيبكنَأخذَيكنَأفَتَياألبَاؼبف ضَكَالطفلَكَيبَي
أةَالعلميةَألجَرعيناتَمنَقريبَلؤلبَللتأكأَمنَذل 

ي
،َانَهذدَالتقنية ،َلكنَماَهيَاؼب

َأفىَالرأمَالعلميَينيفَعلىَأنهيَ َكان َيبَيحيثي كنَإجرانَهذدَالعمليةَيفَظرؼَأسبوعنيَإذا
َ(2)العيناتَموجودة َكماَأفى علىَعاتقَاؼبعنينيََوفَيعمليةَالفحيفَكَإجراناتَالتحاليل،َتكَي،

َ.قأَيتحصلَاؼبعنينيَعلىَاؼبساعأةَالقحائيةكماَبالبحث،ََ

                                                 

َا1) َحجية َباديسَديايب، َابعة( َاعبزائر َاؽبألَعنيَليلة، َدار َاعبزائرم، َقانوفَاألسرة َيفَدعاكلَالنسبَعلىَاون َكالعلمية ،6151َلطرؽَالشرعية
 .1=ص.

(
2

كأفَأصحاهبا(  منَاوؿَمأةَالتحاليلَخصوصاَن َالأافعيَإُفَارحَهذاَالسؤاؿَهنا،ََهوَماَنرادَكاقعياَن ينتظركفَعلىَأحرَمنَاعبمرَمأةَمنََكالسببي
.71َرفةَنتائجَالتحاليل،َقأَتصلَإُفََالزمنَؼبع  يوماَن
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َاغبأََََََََََ َيريكؽَيكبعأ َالوراثية، َالبصمة َإعماؿ َارؽ َعن َأنبيةََيث َعن َاغبأيثي لنا
َكلَهذاَامنَاؼبطلبَاؼبواِف. َالبصمةَالوراثيةَيفَإثباتَالنسب،

 المطلب الثاني 

 النسب أىمية البصمة الوراثية في إثبات

البصػػػػػمةَالوراثيػػػػػةَيفَؾبػػػػػاؿَإثبػػػػػاتَالنسػػػػػبَمػػػػػنَخػػػػػبلؿَتطبيقاهتػػػػػاََةَيكَلنػػػػػاَأنبيىػػػػػتبػػػػػأَيَََََََََ

ََ،هاتَيجيَىكحَي َ(َ،األكؿََ)الفػرعَاػمنيفَإثباتَالنسػبَالبصمةَالوراثيةَأثرََةَيسادَرَستتمَىحيثي
َالفػػػػرعَ)َاػػػػمنةَػريعةَاإلسبلميػػػػػػػػػػػػػػػػكالشَ،انوفَاألسػػػػرةَاعبزائػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػػجيتهاَيفَقػػػػػػػػػػػحَةناقشػػػػمَي َ

 .(الثاث

 األول   الفرع

 سب البصمة الوراثية في إثبات الن   أثر  

عػػػولَأثبػػػاتَالنسػػػب،َكبػػػالطرؽَأمػػػاـَدَكجػػػأَالقااػػػيَنفسػػػهَيَاذإَأنػػػهَنقػػػوؿَابتػػػأانَنَََََََََََ
ػػػػػػػَاالسػػػػػػػتعانةَبأصػػػػػػػحابَاالختصػػػػػػػاص،َإُفأَلػػػػػػػهَمػػػػػػػنَاللجػػػػػػػؤَفبلبيػػػػػػػالعلميػػػػػػػةَ ػػػػػػػكهي َربانَيمَخي

كعليػهَسػتتمَالنتػائجَالأقيقػةََإُفوصػاتَللوصػوؿَحرباليلَكفَيَبَيالعمليةَتتطلَىَوجيا،كوفَيولَيالبيَي
بعػػضََكَ،التشػػريعَاعبزائػػرمَاػػمنالوراثيػػةَيفَؾبػػاؿَالنسػػبََمعاعبػػةَمواػػوعَتطبيقػػاتَالبصػػمة

َيتهػػػاَيفَبعػػػضَاالجتهػػػاداتَالقحػػػائية،جَىطَالحػػػونَعلػػػىَحَيلَىسػػػ(،َلنَي)أكالَنَالتشػػػريعاتَاؼبقارنػػػة
َ(.اَنل َيفَ)ثانيذَك
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 المقارنة و التشريع الجزائري البصمة الوراثية في :أوالً 

َالوراثيةَيفَالتَإُفسيتمَالتطرؽََََََََََََ التطرؽَإُفَقوةََ(،َ 15شريعَاعبزائرم)البصمة
َ(.16البصمةَالوراثيةَيفَنفيَأكَإثباتَالنسبَلألَاؼبشرعَاؼبغريب)

 (1): البصمة الوراثة في التشريع الجزائري1

مػػنَقػػانوفَاألسػػرةَاعبزائػػرمَاؼبعػػأؿَكدبوجػػب81ََاػػاؼَاؼبشػػرعَفقػػرةَثانيػػةَللمػػادةَأََََََََََ
اػػػيَللطػػػرؽَالعلميػػػةَيفَإثبػػػاتَجػػػوازَعبػػػونَالقاَفيهػػػاَعلػػػىَنػػػيفَى6119َسػػػنةَؿ16/19َاألمػػػرَ
معَالنسب عابَعلػىَهػذدَالفقػرةَاؼبحػافةَأهنػاَكماَيَيَ،التطوراتَالعلميةَاغبأيثة،َكهذاَسباشياَن

،َفهػػػػلَاؼبقصػػػػودَهبػػػػاَالتحاليػػػػلَرؽَالعلميػػػػةَوبػػػػأدَاؼبشػػػػرعَهػػػػذدَالطيػػػػَفَةََحيػػػػثَيجػػػػانتَعامىػػػػ
عبميػػػعَالطػػػرؽَالعلميػػػةَدبعناهػػػاَأـَتػػػرؾَاجملػػػاؿَمفَ أـَربليػػػلَالبصػػػمةَالوراثيػػػةَ الأمويػػػة توحػػػاَن

َ. الواسعَحكَاليتََفَتكتش َبعأ

قانونيػػػػةَتعػػػػ ضَهػػػػذدَالطريقػػػػةَ)اريقػػػػةَفحػػػػيفَالبصػػػػماتََشػػػػركطنػػػػاؾَكمػػػػاَأفَهَيََََََََََ
َكماَأنهَياعبينية(َكَنذكرَمنها:َالسبلمةَاعبسأيةَ أفَفحػيفَالبصػماتَاعبينيػةَهبػرلََمعلوَـهَ،
َالَتسػم َيفَالوقػ ََ،علىَالعتادَاؼبأخوذَمنَجسمَاإلنساف اػريَأفَالواػعيةَاغباليػةَللعلػـو

َكَالشعر....اٍف.َ،كَالسائلَاؼبنومَ،علىَالأـَ،اغباارَسولَبوجرانَالفحيف

َاعبسأمَاؼبراوبَبغرضَكَيفَاغباالتَاليتَالَيبَيََََََََََ َعلىَالعتاد كنَاغبصوؿَفيها
يةَللفردَاؼبشبودَأكَاؼبساسَبالسبلمةَاعبسأَعأـينبغيَحبيثَإجرانَفحيفَاغبمضَالنوكم،َ

                                                 

(1

َكأليلَإلثباتَالنسبَكإمباَظلَ،6119َأَمنَاإلشارةَإُفَأفَالقحانَيفَاعبزائرَكقبلَتعأيلَقانوفَاألسرةَلسنة(َالبَي َفَيكنَيأخذَباػبربةَالعلمية
َكماَأشَةمتمسكاَبالطرؽَالشرعيةَاؼبتمثل  .:=ص.َمرجعَسابقَباديس ديابيرناَلهَيفَالبابَاألكؿ(،َأنظر،َيفَاإلقرارَكالبينة)اليتَهيَشهادةَالشهود
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َسبلمةَه َكهي ََحيثَيَدستورياَنَمحمونةَهَاؼبتهم، َاؼبادة 79ََنص  َدستور :==5من
علىَ(1)

َيبسَ"أنه: َكلَما يعاقبَالقانوفَعلىَاؼبخالفاتَاؼبرتكبةَاأَاغبقوؽَكَاغبرياتَكَعلى
َ."سبلمةَاإلنساف

جراناتَاعبزائيةَكَكذاَوبميهَقانوفَاإلَمطلقاَنَيفَالسبلمةَاعبسأيةَحقاَنَفيبقيَاغبقَىََََََََََ

َكافَينبغيَإكرادَقانوفَالعقوباتَعنَاريقَالقحانَاعبزائيَكَهوَكحأدََالذمَيَي قررَماَإذا
منَجسمه،َكهوَالذمَيذكرَاغبأكدَكَاؼبواايعَاغبميمةَاليتَالََجزنالشخيفَعلىَأخذَ

ََإُفؽَ،َكعليهَسنتطَرهبوزَاؼبساسَهباَكَهيَحأكدَالسبلمةَاعبسميةَكَحرمةَاغبياةَاػباصة
َتطبيقَالبصمةَالوراثيةَالحقان.َإشكاالتكلَكاحأةَمنَهأدَاإلشكاالتَيفَمواوعَ

 ةاة الخاص  ـــرمة الحيح   - أ

 ADNلػكنَأفَيتأثرَبفحيفَاغبمضَالنوكمَرمةَاغبياةَاػباصةَثاثَحقَيبعأَحَيتيَََََََََََ

يفََألفَالتساؤؿَاؼبطركحَيكمنَيفَالقوؿَإُفَأمَمستولَيبكنَللفحيفَأفَيشكلَتأخبلَن
َالأستور عأـََالأكلةَيَتحمنَي:"منه78َنص َاؼبادةََثَيػحيَ،اغبياةَاػباصةَللفردَاليتَوبميها

َ.َ"رمةَاإلنساف،َوبحرَأمَعن َبأثَأكَمعنومَأكَأمَمساسَبالكرامةانتهاؾَحَي

َكوفََتظهرَيَكَََََََََ َيف َاػباصة َاغبياة َاؼبساسَحبرمة َعلى إحألَاالع اااتَاألساسية
َاجملاؿَللبحثَعنَاػبصائيفَالوراثيةَكَهذاَاالع اضَمستمأَهَيفت َيَفحيفَالبصمةَاعبينية
َأ َمفادها َفكرة َاالستعأادََفمن َيكش  َللفرد َالنوكم َخصائيفَاغبمض َتكوين معرفة

َفاالع اضَاألساسيَإذفََ،الوراثيَله َاإلجراميَللمتهم َبالتاِفَيكش َعنَاالستعأاد ك
                                                 

(
1

َالرئاسػيَرقػمََ:==5دستػورَ(  اؼبتعلقَبوصػأارَنػيفَتعأيػلَالأستورَاؼبصػادؽَعليهَيفَاستفتانَهػَ;585رجبََ:6اؼبؤرخَيفََ>87-:=الصعادرَباؼبػرسـو
 .:==5َسنةلػَ:;عَ،:==5نوفمربََ>6



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

6=< 
 

منََالغريَدبعلوماتَمنَاؼبتهمَأكثرَيأفَيبأََيبكنَيADNَيتجلىَيفَأفَفحيفَاغبمضَالنوكمَ

َهاَللتحققَمنَالعيناتَاؼبفحوصةَللمقارنة.اؼبعلوماتَاليتَوبتاجَي

َتَيََََََََََ َبالفرد َاؼبعلوماتَاؼبتعلقة َذاتَاابعَشخصيَخاصَعأى َيكَالَش َأفَهذد

(َاؼبتبعةَيفَالوق َ Jeffreys،َرامَأفَاريقةَالطبيبَ)ألهناَتتعلقَدبعلوماتَشخصيةَجأاَن
(َالَيكش َبأمَحاؿَمنَاألحواؿَعنLe  code - barreَ اارَتطمانناَبأفَالعمودَ)اغب

َاػبلوم.َزنالشخيفَالذمَقأـَمنهَاعب

َََََََََََ َهذا َاكأف َأمَالبصمة َتعطي َال َالطريقة َهذد َمنَخبلؿ َعليها َاؼبتحصل عبينية
َاؼبتهم َعنَشخصية َاستعأاداتَ،معلومة َأك َابعه َالوراثيةَهأك َأك َهذدََكماََ،اإلجرامية أف

كَؽبذاَهببَعلىَاؼبشرعََ(،عطيَأمَكص َلشخيفَ)اوؿ،َقصر،َرجل،َامرأةَالطريقةَالَتَي
ََ،أفَيحعَاماناتَصارمةَحوؿَبقيةَتوسعَفحيفَاألعمأةَاؼبشفرةَيفَاإلجراناتَاعبزائية

َأفَالَهبربَالشخيفَعلىَتقأميَدليلَاأَنفسه.َهَيونَيكماَأفَهناؾَاع اضَآخرَمحمَي

 ى تقديم دليل ضد نفسو خص علعدم إجبار الش  -ب

ربتومَعلىَاماناتَمفادهاََتتحمنَأالبَالقواننيَاإلجرائيةَاؼبعاصرةَأحكاماَنََََََََََََ

معََكأهناَسب َحبريةَمنهَدكفَإكرادَكاقعَعليه،َسباشياَنََعأَيأِفَهباَاؼبتهم،َكَتَيالتصروباتَاليتَيَي
إفَأخذَالعتادَاػبلومَ >8=5منَاالتفاقيةَالعاؼبيةَغبقوؽَاإلنسافَلسنة18ََك18/17اؼبادةَ

َالشخيفَاؼبع َإجبار َفيه َيتم َفحيفَاغبمضَالنوكم َأجل َانطباؽَهذدََيمن َمأل فما
َفحيفَا َاعبزناؼبقتحياتَعلى َانطبلقانَمن َاؼبتهمَلبصماتَاعبينية َمن َأفََ اؼبأخوذ على

كَإمباََ،يشهأَاأَنفسهَأكَإكراههَعلىَاالع اؼَخبطاه،َفليسَاؼبتهمَهوَالذمَيتكلمَهنا
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َكيفَهذاَالصأدَنص َالتوصيةَاػبامسةَمنَ،(1)وقائعَاؼباديةَهيَاليتَتعوضَالتصروباتال
تقأميَاع افاتَاأََ،ميهَرجيفَأمَحالةََ(2)الشخيفالأستورَاألمريكيَعلىَعأـَإكرادَ

َنفسهَحيثَقال :

Criminal any in compelled be shall not himself against witness a be to case (3)َ

نفسهَالَينطبقَسولَعلىَالتصروباتََعأـَإجبارَالشخيفَعلىَتقأميَدليلَاأَىَفمبأأَي
علىَأفَاالع اؼَشأنهَشأفَصبيعََؽَإَجمن657ََكَيفَاعبزائرَنص َاؼبادةََ(4)الشفوية

َاإلثباتَزبحعَي َبالتاِفَيبقىَالشخيفَبرياانَإُفَأفَتثب َغبَيَعناصر َك َالقااي، َتقأير رية
كَلوَاشتبه َيفَشأنهََعبزائيَكَلوَحام َشكوؾَحولهَيإدانتهَهنائيانَمنَارؼَالقحانَا

َقاايَالتحقيقَاغببسَاؼبؤق .َالشراةَالقحائيةَكَحكَلوَتابعتهَالنيابةَالعامةَكَأكدعهَي

 مبدأ قرينة البراءة احترام  -جَ

كلَشخيفَتابعتهَََأفَىَدَينيفَعليهاَاإلعبلفَالعاؼبيَغبقوؽَاإلنسافَكَالذمَمفادَيََََََََََ
منَالأستور89ََكَهوَماَنص َعليهَاؼبادةََ،إُفَاايةَإدانتهَهنائياَنَبريااَنَةَيظلَىالنيابةَالعام
َ..."َ.كل شخص متهم يعتبر بريئاً حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتواعبزائرم:"

َيتعارضَيََََََََََ َال َاؼببأأ َاإلجراناَكهذا َيف َالزجرية َالوسائل َتطبيق َمثلََتمع اعبزئية
لتأسيسَكنَأفَيكوفَمَيرامَأفَتطبيقَهذدَالتأابريَيبَيَ،اؼبؤق َالتوقي َللنظرَكَاغببس طلقاَن

                                                 
 (

1
َ.89َ.ص،16/16/6118َبتاريخَ،9َ:َاؼبادةَاعبزائية،َؾبلةَالشراة،َعأدةَاعبينيةَكَدكرهاَيفَاإلثباتَيفالبصم،نويري عبد العزيز(

(
2
َ. ألفَذل َيعأَخرقاَؼببادئَاإلثباتَ،دكفَإراامهَعلىَتقأميَدليلَاأَنفسهَ(

(
3
َ.:8.ؼبرجعَالسابق،َصا،َنفسَنويري عبد العزيزأشارَإُفَهذدَالتوصية،ََ(

(
4
بعأَاالستعماؿَاريََ(détecteur des mensonges)َ َعنَالكذبػػكآلةَالكشَ(analyses macro)ربليلَاألصواتَكاستعماؿَآالتَََ(

َالقانوث.
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َؿبَي َإدانة َمنَحيثََ،تملةأية َبحماناتَعأيأة َكفلَاؼبشرعَتل َالتأابريَالردعية َلذل  ك
ربأيأََحاةَأكَمنَحيثَالزمافاباطَالشراةَالقحائيةَكَالقَيَاألشخاصَالذينَيقوموفَهبا

َاؼبؤق مأ َاغببس َك َللنظر َالتوقي  َ)مقَرأَة َاؼبكاف َحيث َمن َأماكنََرك َك َاغبجز ات
 .َ(1)(بساغب

َقوة البصمة الوراثية في نفي أو إثبات النسب لدى المشرع المغربي :2َ

لمانَالطبَاغبأيثَأهنمَيستطيعوفَإثباتَاألبوة،َأكَالبنوةَلشخيفَماَأكَيرلَعَيََََََََ
َالوراثية َإجراناتَالفحيفَعلىَجيناته َمنَخبلؿ َعنه األحباثَالطبيةََ دلَىَحيثَيَ،نفيه

أكَنفيهَعنَاريقَمعرفةَالبصماتَالوراثيةََ،أفَنسبةَالنجاحَيفَإثباتَالنسبإُفَالتجريبيةَ
أماَيفَحالةَاإلثباتَفونهَيصلَإُف511ََ%يصلَيفَحالةَالنفيَإُفَحأَالقطعَأمَبنسبةَ

َ.تقريباَنَ %==.==قريبَمنَالقطعَكذل َبنسبة

ََََََ َجسم َمن َاؼبأخوذة َفحيفَالعينة َربتومَفبعأ َكفحيفَما َكربليلها، اإلنساف
َ َهذد َكبعأَمعرفة َربملَالصفاتَالوراثية، َأمَصبغياتَػ َكركموزماتَػ َمن الصفاتَعليه

كنَبعأَذل َأفَيثب َبعضَهذدَالصفاتَالوراثيةَيفَكبوالأيه،َيبَيَبنالوراثيةَاػباصةَباال
عنأئذَبأبوتهَله،َأكََمَياالبنَمورثةَلهَعنَأبيهَالتفاقهاَيفَبعضَهذدَاعبيناتَالوراثيةَفيحكَي

َيػرثَي َكماَتقػأـَػ عنََيقطعَبنفيَأبوتهَله،َككذل َاغباؿَبالنسبةَلؤلـ،َكذل َألفَاالبنَػ
أبيهَنص َمػورثػاتػهَاعبينية،َبينماَيػرثَعنَأمػهَالنص َاآلخر،َفوذاَأثبت َالتجاربَالطبيةَ

بنوتَيودَالتشابهَيفَاعبيناتَبنيَاالبنَكأبويه،َثكالفحوصاتَاؼبخربيةَكجَي ما،َكقأَؽبَيَهَيب َابياَن
                                                 

(
1
،6ََعَ:==5َغبقوؽَتصأرَعنَؾبلسَالنشرَالعلمي،َجامعةَالكوي َؾبلةَاََدكرَالتقأـَالبيولوجيَيفَإثباتَالنسب،ََ،َمحمد أبو زيدَأنظر،ََ(
َ.;>6.ص
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َيَيعلىَالتشابهَاغباصلَبينهَيَتثب َبنوتهَألحأَكالأيهَبنانَن َىنفماَيفَاؼبورثاتَاعبينية،َبينما

علىَانتفانَالتشابهَبينهماَيفَشكَاؼبورثاتَاعبينية،َكالقحانَاؼبغريبََعنَاآلخرَمنهما،َبنانَن
نفيَأكَإثباتَالنسب،َلكنَشريطةَأصب َمعَمأكنةَاألسرةَاعبأيأةَيأخذَاػبربةَاعبينيةَل

َعلىَادعائهَكصأكرَحكمَقحائيَهبا َاؼبعيَبأالئلَقوية ،َحيثَجانَيفَحكمَ(1)إدالن
َاؼبقتحىَفقأَأمرتَاحملكمةَ"..:بقوؽباَللمحكمةَاالبتأائيةَبفاس ..كحيثَإنهَإعماالنَؽبذا

َكالطفلة... َعلىَاغبامضَالنوكمَلكلَمنَاؼبأعىَعليه َإذاَََسبهيأيانَبوجرانَخربة َما ؼبعرفة
كان َهذدَاألخريةَقأَتنسل َمنَصلبَاؼبأعىَعليه..َكحيثَمتَإقبازَتػقريػرَاػبربةَمنَ
َاألبَالطبيعيَ َفعبلن َهو َالسيأ.. َبأف َالػقوؿ َإُف َاؼبنػتأبَكالذمَخليفَفيه َاؼبخػترب قبل

َ.َ%==.==للطفلة..َبنسبة

َاحملَنهَيأَكحيثَيََََ َاقتنع  َفقأ َؾبتمعة، َالعلل َهذد َعلى َبأفَبالبنان َجازمة كمة
َدبقتحىَاؼبادةَ َيفَنازلةََ:59الشركطَاؼبنصوصَعليها َالأليلَعلىَتوافرها َقاـ منَاؼبأكنة

َكماَأفَتقريرَاػبربةَجانَشاهأاَن لبَكالأهاَبلسافَحالهَعلىَتنسلَالطفلة...َمنَصَيَاغباؿ
طلب،َدبثابةَححورمَيفَالشكل:َبقبوؿَالَابتأائياَنَاؼبأعىَعليه..،َحكم َاحملكمةَعلنياَن

َ.(2)"كيفَاؼبواوع:َبثبوتَنسبَالطفلة...َلوالأهاَعثماف..

َاريَيَََ َالوراثية َفوفَؾباؿَالعملَبالبصمة يرلََنحصرَيفَالنسبَحيثَيمَيَكلئلشارة

َكخَي َالطيب َاجملاؿ َيف َأنهَياؼبختصوف َالبصمات َيفََربان َالوراثية َالبصمات َاستخأاـ يبكن

                                                 

،َالبنوةَكالنسبَيفَمأكنةَاألسرة،َقرانةَيفَمحمد الكشبوراَاؼبواوعَ،َذالعأيأَمنَقراراتَاحملكمةَاؼبغربيةََاالبتأائيةَباعبأيأة،َيفَهَل ذراجعَيفَ(1)
 .656َ-651.ص،َ;611اؼبستجأاتَالبيولوجية،َسلسلةَالأراساتَالقانونيةَاؼبعاصرة،َ

(
2
َ،َحكمَاريَمنشػور.51َ/59/ََ;611،َبتاريخ5َ/5ََ/19َ>75،َمل َرقم:8:91َحػكػمَابتأائي،َؿبكمةَفاسَرقمَََ (
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َكثرية،َمنَبينها:َاجملاؿَاعبنائي،َكهوَ امنهَالكش َعنَهويةََلَييأخَيَكاسعَهَؾباؿَهؾباالت
َكيفَ َكيفَحاالتَاالختطاؼَبأنواعها، َاعتأان، َأك َقتل، َارتكابَجناية اجملرمنيَيفَحالة

َ.(1)حالةَانتحاؿَشخصياتَاآلخرين،َككبوَهذدَاجملاالتَاعبنائية

َََََََََََََ
ي
 َمػػعَموقػػَشػػرعَاؼبغػػريبَيفَمواػػوعَالنسػػبَظػػلَمتوافقػػاَنكيفَاألخػػريَيبػػأكَأفَاؼب

ودَإُفَالنقػػلَالفقػػهَاإلسػػبلميَاؼبػػالكيَمػػنَالنسػػبَإُفَدرجػػةَالتطػػابق،َكهػػذاَيفَنظرنػػاَالَيعيػػ
ؿَالعقلػػػيَكاؼبنطقػػػيَؽبػػػذاَالفقػػػه،َاغبػػػريفَؼبعاعبػػػةَهػػػذاَالفقػػػهَؼبواػػػوعَالنسػػػب،َبػػػلَإُفَاإلعمػػػا

اكتشػػاؼَأفَمعاعبتػػهَللنسػػبَهػػيَصػػاغبةَلكػػلَزمػػافَكمكػػاف،َكتأخػػذَيفَاعتبارهػػاَبالأرجػػةََك
،َ َحػػوؽَنسػػبَالولػػأَإُفَأبيػػهَأكالَنالولػػأَاؼبػػزدادَأكَالػػذمَسػػيزداد،َكذلػػ َبلَياألكُفَمصػػلحةَ

عػػىَالفقػػهَاإلسػػبلميَاؼبػػالكيَااَالنسػػبَاػػواؿَحيػػاةَالولػػأ،َكبأرجػػةَموازيػػةََرذصػػيانةَهػػَثانيػػاَن
لشػػرفها،َكذبنىػػَأكانػػ َمتزكجػػةَأكَـبطوبػػةَمصػػلحةَاؼبػػرأةَاغبامػػلَسػػوانَنَأيحػػاَن بَكذلػػ َحفظػػاَن

َ.(2)يأهاغبوؽَعارَابنَالزناَلول

 جية البصمة الوراثية في بعض االجتهادات القضائيةح   ثانياً:

َالقحانََََََََََ َيف َالوراثية َالبصمة َموقع َإُف َالتطرؽ َسيتم َالبسيطة َكلو َاؼبقارنة قصأ
َ(.6(،َ َيفَالقحانَاعبزائرم)5اؼبصرم)

 

                                                 

(
1
)  www.boukhniaf.maktoobblog.com َالزيارةَبتاريخ:6155َ/19/1،َعلىَالساعة55ك88د.ََ.سب 

(
2
كليةَالأراساتَالعليا،َقسمَالعأالةَاعبنائية،َاتَاعبنائيَبنيَالشريعةَكالقانوف،ََالبصمةَالوراثيةَكدكرهاَيفَاإلثبَ،فؤاد عبد المنعم أحمدَ،رأنظََ(

َاألمنية،َ َ.َ>=.ص)دَسَط(،َََرية،َلورافَاإلسكنأمكتبةَأكاديبيةَناي َللعلـو

http://www.boukhniaf.maktoobblog.com.تمت/
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 ة الوراثية في القضاء المصريم:البص1

َيفَيكتػػػتلخَىَ;==5/;1/=6َالقحػػػانَاؼبصػػػرمَبتػػػاريخَهنػػػاؾَقحػػػيةَمشػػػهورةَرفعػػػةَأمػػػاـََََََََََ

مػنَخػبلؿَدعػوادََبَي"عقيما"َرفعَدعولَاأَزكجتهَاغبامل،َيطليػَكقائعَالقحيةَيفَأفَرجبلَن
اؼبػػػأعيَلعػػػأـَقأرتػػػهَعلػػػىََإُفمَربملػػػهَيفَأحشػػػائهاَذةَاغبكػػػمَبنفػػػيَاعبنػػػنيَالػػػمػػػمػػػنَاحملك
َ. (1)بعأـَقيأدَباسمَاؼبأعيَكإلزامها سبعَسنوات،َمنأَيَاإلقباب

رباليػػػلَالبنػػػوةَكجػػػانَالتقريػػػرََإجػػرانقػػػررتَاحملكمػػػةََ===51/5/>5َكيفَجلسػػةَبتػػػاريخََََََََََ
ػالةَأفَيكيػمَأفادَأنهَمنَنتيجػةَاألحبػاثَتبػنيَاسػتحذال

ي
أمَاسػتحالةَأعيَكالػأَالطفػلَوفَاؼب

ََبونكػارانتسابَالطفلَألبيهَاؼبػأعي،َكحكمػ َاحملكمػةَ نسػبَالطفػلَيفَجلسػةَعلنيػةَليػـو
75/17/6115ؿَافقَالسب َاؼبَو

َ(2َ).َ
   

 :البصمة الوراثية في القضاء الجزائري2

مَهذدَاؼبسػألةَفوننػاَراػمَ،َكلغيابَنصوصَقانونيةَتينظADNنظراَغبأاثةَتقنيةَالػََََََََََََ
رفػػةَصػػادرَعػػنَاَيقػػرارَكاحػػأَكَكحيػػأ،َعلػػىَإالََصػػلحبثنػػاَيفَاجتهػػاداتَاحملكمػػةَالعليػػاََفَكب

قحػػػػيةََ===5جػػػػواف59َبتػػػػاريخ8ََ;:666لعليػػػػاَملػػػػ َرقػػػػمَ:َاألحػػػػواؿَالشخصػػػػيةَباحملكمػػػػةَا
)ع،ب(َاػػػػأَ)ـ،ؿ(َربػػػػ َرئاسػػػػةَالسػػػػيأَ"اؽبػػػػامشيَهويػػػػأمَ"الػػػػرئيسَاؼبقػػػػررَ)رضبػػػػهَاهللَ(،َ
كاليأاف"اظباعيليَعبأَالكرمي"َك"أمقرافَاؼبهػأم"َاؼبستشػارين،َكتػتخليفَكقػائعَالقحػيةَفيمػاَ

َيليَ:َ

                                                 
َ.80َ.،َاؼبرجعَالسابق،َصخليفة على الكعبيَ(1ََ)
َ.80َ.،َص،َاؼبرجعَالسابقخليفة على الكعبيَ(2َ)
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زكجيػةَشػرعيةَإالَأنػهَحػأثََحيثَأفَاؼبأعوافَ)ع،ب(َاأَ)ـ،ؿ(َتربطهماَعبلقة -
ََإُفخػػبلؼَبينهمػػاَأدلَ اػػريَأنػػهََ،8==58/16/5مغػػادرةَالػػزكجَللمسػػكنَالزكجيػػةَيػػـو

مػػػنَمغػػػادرةَالػػػزكجَؼبسػػػكنََ=5أمَبعػػػأ9ََ==51/5/;6كلػػػأَؽبمػػػاَتػػػوأمنيَبتػػػاريخَ شػػػهراَن
 الزكجيةَ.

َخلػػ َالرابطػػةَالزكجيػػةَبػػنيَالطػػرفنيَدبوجػػبَحكػػمَصػػادرَعػػنَؿبكمػػةَسػػعيأةَبتػػاريخ -
6;/15/5==:. 

تأييػػأَهػػذاَاغبكػػمَبقػػرارَصػػادرَعػػنَارفػػةَاألحػػواؿَالشخصػػيةَجمللػػسَقحػػانَكهػػرافَمتَ -
 .>==19/51/5بتاريخَ

خصػػيةَكَاؼبواريػػثَباحملكمػػةَمتَالطعػػنَبػػالنقيفَيفَهػػذاَالقػػرارَأمػػاـَارفػػةَاألحػػواؿَالش -
 كَالقاايَبػَ:ََ===5/:59/1،َكاليتَأصأرتَقرارَبتاريخَالعليا

َ.َقبوؿَالطعنَشكبلَنَ-

َ.(1)نقيفَالقرارَكَإحالتهَإُفَنفسَاعبهةَمشكلةَمنَتشكيلةَأخرلؼبواوعَكيفَاَ-

َكمػػػنَبػػػنيَاألكجػػػهَالػػػيتَأثػػػريتَكَأسسػػػ َاحملكمػػػةَالعليػػػاَقرارهػػػاَعليهػػػاَالوجػػػهَََََََََََ
كذلػػػػػػػ َأفَؿبكمػػػػػػػةَسػػػػػػػعيأةَكَبتػػػػػػػاريخََلػػػػػػػثَاؼبػػػػػػػأخوذَمػػػػػػػنَالقصػػػػػػػورَيفَاألسػػػػػػػباب،الثا
كانػػػ َيفَظػػػلَََمنيَمواػػػوعَنػػزاعَقصػػ َبػػػالطبلؽَفبػػػاَيعػػيَأفَكالدةَالتػػػوأَ:==51/5/;6

َقيػاـَالعبلقػةَالزكجيػةَبػنيَالػػزكجني كَتغااػػ 9ََ==15/5/;6،َذلػ َأفَالػوالدةَسبػ َيػـو
                                                 

(
1
َ،َالأيوافَالوايَلؤلشغاؿَال بوية،رَعنَقسمَالوثائقَللمحكمةَالعليانشورَيفَاالجتهادَالقحائيَلغرفةَاألحواؿَالشخصية،َتصأحكمَقحائيَمََ(

َ.ََ=>كََ>>.ص،6115َابعةَ
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إذاَاػػػادرَالػػػزكجَمسػػػكنَالزكجيػػػةَبتػػػاريخََشػػػهراَنَ=5ؼبػػػأةَعػػػنَمسػػػألةَالفػػػرؽَبػػػنيَالػػػزكجنيَ
مػػن1ََ:اعتمػػادَعلػػىَأحكػػاـَنػػيفَاؼبػػادةَكَأسسػػ َاحملكمػػةَالعليػػاَرأيهػػاََ،8==58/16/5
َمنَذاتَالقانوفَ.87َفَاألسرةَكَاليتَتعيَأفَاالنفصاؿَاؼبشارَإليهاَيفَاؼبادةَقانَو

اَتبقػىَذإَالػذمَوبػأثَإثػرَخػبلؼَبػنيَالػزكجنيََنفصاؿاالإمباَهوَالطبلؽَالَََََََََََ
،َشػػػرعياَنَنسػػػبَالولػػػأَألبيػػػهَمػػػكَكػػػافَالػػػزكاجَيللػػػزكجَإُفَأفَيقػػػعَالطػػػبلؽَكيَيَالزكجػػػةَفراشػػػاَن

مػػػنَقػػػانوف85ََـأمَاللعػػػافَ)َ،رؽَاؼبشػػػركعةبػػػالطَىاغبمػػػلََالػػػزكجَنفػػػيكَفَيَيَأمكػػػنَاالتصػػػاؿَيَك
َ.(1)األسرةَ(

َعليػػاَكَاؼبػػأخوذةَمػػنَذبػػاكزَالسػػلطةكعػػنَالوجػػهَالتلقػػائيَاؼبثػػارَمػػنَاحملكمػػةَالَََََََََََ
أَنسػػبَالولػػأينَحيػػثَاؼبتعلػػقَبتعيػػنيَخبػػريَقصػػأَربليػػلَدـَالتػػوأمنيَكَاألاػػرؼَلتحأيػػَك

كماَبعأهاَمنَقػانوفَاألسػرةَالػذم81ََقأَحأدتهَاؼبأةَحيثَأفَالنسبَ":جانَيفَالقرار
جعلَلهَقواعأَإثبػاتَمسػطرةَكاػوابطَؿبػأدةَتعػيَبكػلَاغبػاالتَالػيتَيبكػنَأفَربػأثَ

،َسػػػػبَبػػػػالزكاجَالصػػػػحي ثبػػػػ َالنَىييََأنػػػػهَيَاَنرَقانونػػػقػػػػَرمنَاؼباحملكمػػػػةَالعليػػػػا"َكأاػػػاؼَقحػػػػان
ػػَ،نػػةكبالبيَىَ،قراربػػاإلَك ػػَ،بهةكَبنكػػاحَالشى للمػػوادََبعػػأَالػػأخوؿَابقػػاَنَهَيخَيفسػػَلَنكػػاحَمتَىكبكي

َ.َمنَقانوفَاألسرة76َ،77َ،78َ

حاةَقػانوفَحاةَاحملكمةَالعلياَبصفتهمَقَيمنَكلَماَسبقَذكردَتبنيَأفَالسادةَقَيَََََََََ
كبػذل ََ،بمنَقػانوفَاألسػرةَالػيتَربػأدَاػرؽَإثبػاتَالنسػ81َالنيفَاغبريفَللمادةََابقوا

                                                 

(
1
 َ.5=َ-1َ=.االجتهادَالقحائيَ،َص،َ>=7791مل َرقمََ،:==5/;66/1احملكمةَالعليا،َغَأَش،َََ(
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حػػاةَاؼبواػػوعََذبػػاكزكاَرَاجمللػػسَاعتػػربكاَأفَقَي،َعنػػأَنقحػػهمَلقػػرافػػوفَقحػػاةَاحملكمػػةَالعليػػا
َ.(1)خربةَابيةَسلطتهمَعنأماَقحواَبوجران

 الثاني الفرع

 لبصمة الوراثية اإلطار التنظيمي ل

الََفونػهَيَالطػرؽَالشػرعيةبوحػألَ َأفَالنسػبَإذاَثبيػَُفإَسب َاإلشارةَكأفََسبق         

الشرعَأيحػاَنَ َقواعأَي ،َفقأَدلَىذلَىالأالةَعلنَاريقَاللعافَللأاللةَ،َإالَعةَىوزَنفيهَالبتَىهبَي
الشػػرائعََالتفػػاؽكذلػػ ََ،وزَؿباكلػػةَالتأكػػأَمػػنَصػػحةَالنسػبَبعػػأَثبوتػػهَشػػرعاَنأنػػهَالَهبيػػَىعلػ

كالعػػػػرض،َكؼبػػػػاََلحيػػػػاةَاإلنسػػػػانيةَكمنهػػػػاَحفػػػػظَالنسػػػػبحفػػػػظَالحػػػػركرياتَلَىالسػػػػماكيةَعلػػػػ
ػَحيػثَيَكَركةَمنَجلػبَللمصػاٌفَكدرنَللمفاسػأجانتَبهَهذدَالشريعةَاؼببا أَأفَؿباكلػةَالتأكى

َكثػػريةَسَكأنسػػاهبمَيػػؤدمَإُفراضَالنػػاعػػيفَأَمػػنَصػػحةَاألنسػػابَالثابتػػةَفيػػهَقػػأحَه ،َمفاسػػأ

منَاألارارَالنفسػيةَكاالجتماعيػةَبػاألفرادَكاألسػرَكاجملتمػع،َكيَي فسػأَالعبلقػاتَكيلحقَأنواعاَن

هَفونػػهَالَهبػػوزَليػػكَيؽبػػذاَََ.بػػنيَاألقػػاربَكاألرحػػاـَالعػػأانزرعَضَبنيػػافَاألسػػرََكيػػالزكجيػػةَكيقػػوَى
كمػاَأنػهَََ.ؿباكلةَالتأكأَمنَصحةَالنسبَعػنَاريػقَالبصػمةَالوراثيػةَكالَاريهػاَمػنَالوسػائل

الفحػػيفَبالبصػػمةَالوراثيػػةَللتأكػػأَمػػنَنسػػبَشػػخيفَمػػنَاألشػػخاصَكأظهػػرتََلػػوَمتَإجػػرانَي
مػنَثبػوتَالنسػب،َفونػهَال َبهَشػرعاَن تلػ َالنتػائجَََإُفَااللتفػاتهبػوزََالنتائجَخبلؼَاحملكـو

شرعيان،َفونهَالَهبَيعليها،َألفَالنسبَإذاَثبَيَرعكمَالشحَيَىعلَبنانَن َهَيكإبطاليػَدَيإلغاؤَيَوزَي َثبوتاَن
َكمػػاَسػػبقَبيانػػهَإالَعػػنَاريػػقَكاحػػأَكهػػو عػػنََأبػػوَداكدذلػػ َمػػاَركادََىعلػػَؿَيكيػػأى َيَ،اللعػػاف

                                                 

(
1
َ.6=،ََص.االجتهادَالقحائيَ،ََ:16>=8مل َرقمََ،1==56/16/5احملكمةَالعليا،َغَأَش،َََ(
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َرسػػوؿَاهللََجػػانَرجػػلَمػػنَبػػيَفػػزارةَإُف":قػػاؿَأفَرسػػوؿَاهللََأيبَهريػػرةَراػػيَاهللَعنػػه
أسػػودَكهػػوَحيناػػذَيعػػرَيقاؿ:ف فهػػلَلػػ َمػػنََفقػػاؿَلػػهَالنػػيبََ،بنفيػػهَضَيكلػػأتَامػػرأيتَابلمػػاَن

قػػػاؿ:إفَفيهػػػاَلورقػػػان،َ َهػػػلَفيهػػػاَمػػػنَأكرؽقػػػاؿَضبػػػر،َقاؿ:َفمػػػاَألواهنػػػا،قاؿ:َقػػػاؿَنعػػػمَ، إبػػػل
َ.(1)عرؽ"ةَاَعسىَأفَيكوفَنزعذقاؿَكهَأفَيكوفَنزعهَعرؽَىقاؿَعسَ،اد رَتَقاؿ:فأىن

نفػػيَالنسػػبَبعػأَثبوتػػهَمهمػػاَظهػػرَمػػنََوزَيأنػهَالَهبيػػَىثَعلػػفقػأَدؿَهػػذاَاغبػػأيَََََ

علػقػاَ،عليػهَؿَىأماراتَكعبلماتَقأَتػأَي إمبػاََفََ"هػذاَاغبػأيثَ:َىؿَالعبلمػةَبػنَالقػيمَتعليقػاَن
َكماَيفَحػأيثَابػنَأـَزمعػةمنهَلودَالفراشَالذمَهوَأقَواَلوجَييعتربَالشبهَهاَهن فػوذاَََ(2)"،

اسػػػتخأاـَأمَفونػػػهَالَهبػػػوزَأَ–غػػػريَاللعػػػافَبَ–كػػػافَالَهبػػػوزَنفػػػيَالنسػػػبَبعػػػأَثبوتػػػهَ يحػػػاَن

،َفمػاََكػمَالغايػاتحَيؽبػاَلوسػائلَا،َألفَانتفانَالنسبَكنفيهَعنَصاحبهَىعلَؿَىكسيلةَقأَتأَي

َمة،َفوفَللوسيلةَحكمَالغاية.َرَىكافَكسيلةَلغايةَؿبَي

غبَيَََََ يفَالػػببلدَاإلسػػبلميةَمنػػعَََلةاَواؼبسػػرمػػةَذلػػ َفونػػهَهبػػبَعلػػيَاعبهػػاتَكنظػػراَن
ألنسػابَالنػاسََاؼبخػالفنيَضبايػةَنَوله،َكإيقػاعَالعقوبػاتَالرادعػةَعػلكاغبيلولػةَدكفَحصػذل َ

للمفاسأَكاألارارَعنهمألعرااهَكصيانةَن َ.م،َكدرناَن

 لبصمة الوراثية في قانون األسرة الجزائري الطبيعة القانونية ل :أوال

فقػػرةَالثانيػػةَمنهػػػاَيفَال19َ-16مػػنَؽ.أ.جَاؼبعألػػةَدبوجػػبَاألمػػر81ََنصػػ َاؼبػػادةَََََََََََ
نَيفَاكقػػأَجػػَ"نَإُفَاػػرؽَالعلميػػةَإلثبػػاتَالنسػػبوزَللقااػػيَاللجػػَوكَهبيػػ......علػػىَأنػػه:"
،َتَيفَؾباؿَإثباتَالنسباإلثباَيفَارؽَعأَتسهيبلَنهذدَالفقرةَيَيَسبابَأفَإاافةَيعرضَاأل

                                                 

 َ.8َ=7،َص.66:1كتابَالطبلؽ،َبابَاداَش َيفَالولأ،َحأيثَرقممرجعَسابق،ََيفَسننه،ََأبو داود (ََركاد1)

 ََ.616َ.صَاؼبرجعَالسابق،،َابن القيم الجوزيةراجع،ََ(2ََ)
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قػرةَجػوازَالقأيبػةَمػعَإاػافةَف81َاؼبعألػةَعلػىَنفػسَاألحكػاـَاؼبػادة81ََيفَاؼبػأةََإذَمتَالبقػانَي
ؽبػػػاَعػػػنََاَنعبػػونَالقااػػػيَللطػػػرؽَالعلميػػػةَككػػافَاالقػػػ احَبتحأيػػػأَالطريػػػقَالعلميػػةَالقااعػػػةَسبيػػػَز

َ،ةَكهػػذاَعػػنَاريػػقَاػبػػربةَكهػػوَفحػػيفَاغبمػػضَالنػػوكمَللبصػػمةَالوراثيػػةالعلميػػةَالظنيىػػالطػػرؽَ
نسػػبةَحسػػبَاػبػػربانَكاألابػػانَإُفََتصػػلَيَ،هػػذاَألفَدقػػةَثبػػوتَالنسػػبَهبػػذاَالطريقػػةَالعلميػػة

َمرةَ.15/6.111.111َاػبطأَفيهاََكنسبةَي%ََ;1.==

َيشػػػػػػػػأفَاغبمػػػػػػػػضَالنػػػػػػػػوكمَكيبكػػػػػػػػنَالقػػػػػػػػوؿَأفَتطػػػػػػػػوَىَََََََََََ -ADNََ(Déoxyرَالعلػػػػػػػػـو

ribonucleicacid َََكفيلةَبالوصوؿَبهَيفَزمنَقريب كالَمانعَشػرعيَمػنََ%511َنسبةََإُف(
ثَاعبزائػػػرم،َكهػػػذدَالفقػػػهَالقػػػانَوَكثػػػرياَنَفَيتطػػػرؽَإليػػػهَََكهػػػوَحػػػلَهَ،اعتمػػػادَهػػػذاَاغبػػػلَالعلمػػػي
اريقػػةَعلميػػةَظنيػػة،َفهػػيَالَريقػػةَفحػػيفَفصػػيلةَالػػأـَالػػيتَتعتػػربَالطريقػػةَقااعػػةَمقارنػػةَمػػعَا

ََ.(1)ش َإُفَاليقنيبالترقىَ

مػنَاعتمػادَالبصػمةَالوراثيػةَإُفَحبػثَعػنََاَنالَمانعَشػرعَهَيأنَىَقهانفَياستنأَالَحيثَيَََََََََََ
َالطبيػػةَصػػأرَبتػػاريخ توصػػلَإُفَأفَاإلسػػبلـَيقػػر6115َََأكتػػوبرَ>1َاؼبنظمػػةَاإلسػػبلميةَللعلػػـو

َحيػثَذكػر،َأكثػرَمػنَشػخيفَيفَأبػوةَؾبهػوؿَالنسػباألخذَالبصمةَالوراثيةَيفَحالةَتنازعَ
شػػاركواَيفََاَنكعشػػركفَباحثػػَ"َأفَسػػتةنػػأمأضبأَاعبَي،َالسػػيأ:"األمػػنيَالعػػاـَاؼبسػػاعأَللمنظمػػة
َ.إعأادَحبثَالبصمةَالوراثيةَ

َجيةَالبصمةَالوراثيػةَيفَإثبػاتَيطبيةَكالشرعية،َكتوصلواَإُفَحَيكذل َمنَالناحيةَالَََََََََََ
َكحالةَتنػازعَأثنػنيَعلػىَؾبهػوؿَالنسبَكَأكا َأفَاالحتكاـَ إُفَالبصمةَيتمَيفَعأةَأمور

                                                 

(
1
 .>51.ص،6119َسرةَاعبأيأ،َدارَاؽببلؿَللخأماتَاإلعبلمية،َ،َالوجيزَيفَشرحَقانوفَاألبن داود عبد القادرََََ(
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توريػػثَؾبهػػوؿََكأَ،كػػارَأبنائػػهنأكَعػػأكؿَاألبَعػػنَاسػػتلحاؽَؾبهػػوؿَالنسػػبَأكَإَ،النسػػب

أكَيفَحالػػػةَادعػػػانَامػػػرأةَبأمومتهػػػاََ،ركفاألخػػػوةَبوخوتػػػهَكنفاهػػػاَآخػػػَالنسػػػبَإذاَأقػػػرَبعػػػضَي
َ.لشخيفَماَدكفَدليلَعلىَكالدهتاَله

ػػََََََََََ َكي َكػػلَخليػػةَمػػنََلَإنسػػافَينفػػردَيكقػػاؿَأف يػػنمطَخػػاصَيفَال كيػػبَالػػوراثيَاػػمن
سمَالبصػمةَعليهَإَطلقَيكهذاَماَيَيَ،كالَيشاركهَفيهَأمَشخيفَآخرَيفَالعاَفَ،خبلياَجسأد

َ.(1)الوراثية

أكػػأكاََاَنإسػبلمياَنابيػَأفَسػتةَكعشػركفَباحثػػاَنَإُفَ،نػأمرَالػأكتورَأضبػػأَاعبَيأشػاكمػاَََََََََ
البيولوجيةَكالتحقيقَمنََةالوَالأيأفَهذدَاغبقيقةَهيَكسيلةَالَتكادَزبطئَيفَالتحقيقَمنَ

اَيعطػػػىَقػػػرائنَقويػػػةَيأخػػػذَهبػػػاَالفقهػػػانَدبػػػماَيفَؾبػػػاؿَالطػػػبَالشػػػرعيََككالَسػػػيَىَ،الشخصػػػية
َأفَالبحػػثَاعتػػربَأفَالبصػػمةَالوراثيػػةَليسػػ َدلػػيبلَنَإاػػافةَإالَ،إلثبػػاتَالنسػػبَاؼبتنػػازعَفيػػه

أفََإُفَمشػػػػرياَنَ،بػػػػالطرؽَالشػػػػرعيةَاألخػػػػرلعلػػػػىَفػػػػراشَالزكجيػػػػة،َمنطلػػػػقَأفَالزكجيػػػػةَتثبػػػػ َ
َ.حثَيرلَبحركرةَتوافرَؾبموعةَمنَالحوابطَعنأَإجرانَربليلَالبصمةَالوراثيةاالب

حػػػاؿَسبهيػػػأمَكػػػمَقحػػػائيَناَدبثابػػػةَحَيهػػػوَعنػػػأَأنبهػػػاَإذفَاعبهػػػاتَالرظبيػػػةَكالػػػذمَََََََََ
َ
ي
َخالتنازعَالقحائيَبانتأابَاؼب

ي
خبػريَأفَهبػرلََختيفَكَاقػ احَحبػثَسػتةَكعشػركفربَالطيبَاؼب

َ.(2)كَيعملَكلَمنهماَدبعزؿَعنَاآلخرَ ؼَهبماَعلىَاألقلالتحليلَدبخربينَمع

 

                                                 

(
1
َ.551َكََ=51.اؼبرجعَالسابق،َصَ،َبن داود عبد القادرََ(

(
2
 .555َ.،َصاؼبرجعَالسابقََ،َبن داود عبد القادرَََ(
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 حجية البصمة الوراثية في الشريعة اإلسالميةثانياً: 

إلبطػػاؿَاألبػػوةََ،وزَاسػػتخأاـَالبصػػمةَالوراثيػػةالَهبيػػَ،يفَالشػػريعةَاإلسػػبلميةَمبػػأئياَنََََََََََ

هػاَعلػىَأثبػاتَأكَنفػيَأبػوةََفَتثبػ َبطريػقَشػرعيَ،َبػلَيقتصػرَدكرَي َبطريقَشرعيثباليتَتَي
وتَالنسػبَونَللبصػمةَالوراثيػةَيفَمسػألةَثبيػوزَاللجيػكفَأنػهَهبيػيػرَيَلمػانالعصحي ،َكعليهَفػوفَ

َ.(1)النسبَإثباتؼَإُفَالشرعَيتشوَىَوؿَالنسبَألفلشخيفَؾبهَي

خػذَبتحليػلَالبصػمةَالوراثيػةََفوفَدراسةَمألَسباشػيَفكػرةَاألَ،ـقأَىعلىَماَتكبنانَََََََََََ
يسػػتوجبَأفَنتعػػرضَؼبػػاَيعػػرؼَيفََ،ليلَيفَؾبػػاؿَالنسػػبَمػػعَمبػػادئَالشػػريعةَاإلسػػبلميةأكػػ

َ.َزبوهبارامَأنناَأشرناَؽباَسابقاَنَالفقهَاإلسبلمي،َبأسلوبَالقيافة

ككذاَالنظرَبفراسةَيفَكجهَالشبهَبنيَشخصػنيََ،عَاآلثارَكَمعرفتهاهيَتتبَىَكَالقيافةَيََََََََ

اذباهػافَبشػأفَاألخػذَهبػاَيفَ،َجأَيفَالفقهَاإلسبلميكقأَكَيَ،أكَالماَنسبةَالبنوةَؼبعرفةَأبينهَي

َرؤلَأنػػه:"َعػػنَالرسػػوؿََكمَىرَيمػػاََإُفاعبمهػػورََمالقػػائلوفَهبػػاَكهػػَؾبػػاؿَالنسػػب،َفيسػػتنأَي
بسػػببَأفَالقػػائ  رؤكسػػهماَكَبػػأتََكَعليهمػػاَقطيفػػةَقػػأَاطيػػاَأسػػامةَكزيػػأاَنَألَر،َمسػػركراَن

َ.(2)"إفَهذدَاألقأاـَبعحهاَمنَبعض،َفقاؿ:هماأقأامَي

َ،هرتةَبيااهَكضبَيسامةَلشأَىلكبلـَالطاعننيَيفَنسبَأَيَحأاَنَافةَيكهكذاَكاع َالقيَىََََََََََ
َ.بذل َشأيأاَنوؿَكرَالرسَي،َككافَسرَيسوادَأبيهَزيأكشأةَ

                                                 

(
1
َ.َ;6ك:6.،َصاؼبرجعَالسابقَ،عمر السبيلَََ(

(
2
َ.5َ;9،َص.7>=5َالقافة،َالطبعةَالثانية،ََ)د.د.ف(،ََ،َبابَيفكؿ،َسننَأثَداكد،َاعبزنَاألالحافظ أنو داوداإلماـََ(
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َكافَاستأالؿَيَََََََََ بػهَيفََالقحػانَيَهبػبَيَصحي َهَافةَعلمَهالقيَىَعلىَأفَى(1)وراعبمهَيَكمنَهنا
َكانَ،األنساب َ.هباَكَفَيرضَالسبلـالصبلةََكعليهََاَالرسوؿَيهبَ َباالةَؼباَأقرَىألهناَلو

بَيفَذلػػ َ،َكالنسػػاؿَالقػػائ َيفَؾبػػاؿَالنسػػبقَوبػػأفيعاراػػوفَاآلخػػذَ(2)أمػػاَاغبنفيػػةَََََََََ
َعلػػىَكجػػودَالشػػبهَاؼببػػيَ كالشػػبهَقػػأَيقػػعَبػػنيَََالظػػنَكالتخمػػنيعلػػىَهػػوَأهنػػاَأسػػلوبَيقػػـو

الرسوؿَعليهَالصػبلةَالسػبلـَبشػأفَمػاَاألجانبَكَينتفيَعنَاألقارب،َكعنَربليلهمَلسركرَ

النسبَباالعتمادَعلػىَقػوؿَعلىَثبوتََؿى َيقالهَالقائ َيفَأسامةَكَزيأ،َفيقولوفَأنهَالَيأَي
َ.القائ 

َكػافَثابتػػاَنَََََََََ َ،بػالفراشَمػػنَقبػل،َكَإمبػػاَسػركردَعليػػهَالسػػبلـَألفَنسػبَأسػػامةَمػنَزيػػأ
َمَعػنَالكػبلـَفيػه،َكؾبمػلَيهيػكفَى،ََكأسامةَمػنَزيػأَاعننيَيفَنسبلسنةَالطَىأ َقطعَألفَالقائ

َعلىَشينَمنَاغبأسََكبالقيافةَيفَؾباؿَالنسب،َإهناََخذقوؽبمَيفَرفحهمَاأل التخمنيَتقـو
َ.(3)الستأالؿَكَاليقنيالَعلىَا

 

                                                 

(1َ َللجمهور، َبريكتَلبناف،َشهاب الدين أبي العباس أحمد الصنهاجي المشهور القرافيَ(أنظر َالفركؽ،َربقيقَالأكتورَعبأَاغبميأَاؽبنأاكم، ،
األكزعيَكَكعمرَةَكَالزيأيةَكَابنَالعباسَكانسَابنَمال َكعطانَكهوَقوؿَاؼبالكيةَكالشافعيةَكاغبنابلةَكالظاهريَ.569،َص.17ََ،6116،َج15ط

 ابنَاػبطابَكعليَابنَأيبَاالبَكَشري َالقاايَكَإياسَابنَمعاكية،َكالَـبال َؽبمَمنَالصحابةَكالَالتابعني.

لىَامرأةَيفَاهرَكاحأ،َفأقرعَبينهمَفأغبقَالولأَعَا(َكَاحتجَاغبنفيةَيفَرفحهمَللقيافةَحبأيثَزيأَابنَاألرقمَفيماَركادَعنَالنيب)ص(َيفَثبلثةَكقعَو2)
َكان َمعَادبنَصارتَإليهَالقرعةَكقالَو القرعةَلكنَهذدَاؼبربراتَاعيفةََتربةََفَيعأؿَعنهاَالرسوؿ)ص(َإُفإفَهذاَصري َيفَعأـَاألخذَبالقيافةَإذَلو

َ،َألفَأهلَالعلمَيردكفَعليهاَدباَيلي:
َأفَهذاَاغبأيثَمحطرب،َبلَمنكر.-15َََ
َقأَيكوفَيفَتل َاؼبنطقةَالَيوجأَقائ ،َؽبذاَعأؿَالرسوؿ)ص(َمنَالقيافةَللقرعة.-16َََ

بريكتَلبناف،ََالعقليةَكالردَعليها،َدارَاعببلَ،َالطرؽَاغبكميةَيفَالسياسةَالشرعية،َبابَاستأالالتَاغبنفيةألبن القيم الجوزيةراجعَيفَذل َتفصيل،َ
   .;67،َص.>==15َ،5ط

(
3
َ.َ>6،َنفسَاؼبرجعَالسابقَ،َصَعمر السبيلَََ(
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 مشروعية ثبوت النسب بالقيافة ثالثاً: 

َالػػيتَاكتشػػفهاَالعػػربََ،مػػنَاؼبتفػػقَعليػػهَابتػػأانَنَََََََََََ َكانػػ َمػػنَأكائػػلَالعلػػـو أفَالقيافػػة
القيافػةَاػمن)الفرعََتعريػ َيَمَىيتل َؼبعرفةَاالنتمانَالفيزيولوجيَللشػخيف،َكعليػهَسػذَكَقأيبان،

َيػػتمَىلَبالقيافػػةَكحػػاالتَالعمػػلَهبػػاَيفَ)الفػػرعَالثػػاث(،َ َبعػػأهاَلنتنػػاكؿَؾبػػاؿَالعمػػَاألكؿ(،

اؿَربأيػػأَالنسػػبَبالقيافػػةَ)الفػػرعَالثالػػث(،َكيفَحيىػػَ،موقػػ َالشػػريعةَاإلسػػبلميةَإُفَضَيالتعػػرَى
َ.ةَ)الفرعَالرابع(يافموق َالشريعةَاإلسبلميةَحياؿَربأيأَالنسبَبالقَعرضَيَسيتماألخريَ

 الثــــــــــــــــالث رعــــــالف

 القيافــــة تعريف  

َ)ثانيا(َ)أكال(،َ َشرعاَسيتمَالعرضَيفَهذاَالفرعَإُفَتعري َالقيافةَيفَاللغةَََََََََ
َلنتطرؽَبعأهاَإُفَشركطَالقائ )ثالثا(.

 :  تعريف القيافة في اللغة: أوال

َ:َتطلقَالقيافةَيفَاللغةَعلىَأمرين

منَالناس،ََهباَعلىَالفارَىَ،َكاالستأالؿَيكبوهاَكَ،تتبعَأثارَاألقأاـ،َكَاألخفاؼ،َكَاغبوافرَ-
كتقيػػػ َأثػػرَتتبػػػعََأقتفػػػادَكهػػوَأقػػوفهم،َكقػػاؼَأثػػردَدبعػػػىنَتتبػػعَقفػػاد،َكَكالحػػاؿَمػػنَاغبيػػػواف

َ.َ(1)األثر

                                                 

،َالقاموسَمجد الدين محمد الفيروزبادي؛ََ=78ص.َ،َ===17َ،5طلبناف،ََ،َدارَإحيانَال اثَالعريب،َبريكتَ،َلسافَالعرب،َابن منظورَ(1)
لوجيز،ََاؼبطابعَاألمرييةَالقاهرة،ََ،ََاؼبعجمَاؾبمعَاللغةَالعربيةَبالقاهرةَ.>556،َص.16َ،6111احمليط،َدارَإحيانَال اثَالعريب،َبريكتَلبناف،َط

 .961،َص.6119
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علػػػىَمػػػاَبينهمػػػاَمػػػنََنَنشػػػبههَفبػػػنَيػػػأعوفَنسػػػبه،َبنػػػااػبػػػربةَيفَإغبػػػاؽَنسػػػبَالولػػػأَدبػػػنَيَيَ-
"َاألمػػرينكَاألخػػبلؽَكيسػػمىَالقػػائمَهبػػذينَمشػػاركةَأكَإربػػادَيفَاألعحػػان،َكسػػائرَاألحػػواؿَ

َكبائعَكَباعةقائفان"َكَاعبمعَقافةَن ،(1).َ

 :اً تعريف القيافة شرع :ثانياً 

شػبههَعنػأَاالشػتبادَكذلػ َدبػاَمػن َاهللَعلػىَإغبػاؽَالولػأَدبػنَيَيَشرعاَنَالقيافةَيطلقَكتَي         
رَعلػػػىَاؼبعػػػىنَالثػػػاثَكمعػػػىنَهػػػذاَأفَاؼبعػػػىنَالشػػػرعيَللقيافػػػةَيقتصػػػَ،القػػػائ َمػػػنَعلػػػمَكخػػػربة

 .( 2)َها،َكهوَتتبعَآثارَاألقأاـَككبوَيفيهَاؼبعىنَاألكؿَلَي،َكيأخَيللقيافةَيفَاللغة

  : شروط القائفثالثاً :

البػػأَمػػنَربقَيَاشػػ طَالفقهػػانَي َكػػيَيَييفَالقػػائ َشػػركااَن كػػمَبثبػػوتَ،َكوبَيهَيقبػػلَقوليػػقهػػا

ككلهمػػػاَالبػػػأَفيػػػهَمػػػنَدة،َ،َأكَشػػػهاإمػػػاَخػػػربَهَ،عليػػػه،َكذلػػػ َألفَقػػػوؿَالقػػػائ َالنسػػػبَبنػػػانَن

عليػػػهَكخبػػػريَالبصػػػمةَالوراثيػػػةَََكػػػمَبثبػػػوتَالنسػػػبَبنػػػانَن،َكوبَيهَيقبػػػلَقوليػػػاألهليػػػةَلػػػذل ،َحػػػكَيَي

مػػنَشػػركطَيفَالقػػائ َأفََالفقهػػانَيَمػػاَذكػػردَيَشػػ طَفيػػهَمػػنَالشػػركطَكؾبمػػلَيكالقػػائ َفيمػػاَيَي
.ََ-5يكػػوف:َ .ََ-6مسػػلماَن .ََ-7عػػأالَن .َحيػػَ-8ذكػػراَن .ََ–9َراَن .َظبَ-:مكلفػػاَن َ–َ;يعػػاَن
َ. .ََ–َ>بصرياَن بالقيافةَ–َ=نااقاَن يفَاإلصػابةؾبرَىَ-51.َمعركفاَن كأفَالَهبػرَلنفسػهََ–55َ.باَن

فػػبلَيَيبػػذل َنفعػػاَن مػػنَبينػػهَكبينػػهََىقبػػلَعلػػقبػػلَقولػػهَألصػػولهَكفركعػػه،َكالَيَي،َأكَيػػأفعَاػػرراَن

                                                 

(
1
َ.=1.صََ،9>=5َ،َإثباتَالنسبَبطريقةَالقيافةَيفَالفقهَاإلسبلمي،َدارَالثقافةَالعربيةََالقاهرة،َأنور محمود دبورََ(

(
2
َ.51َََ-َ=1.رجعَالسابق،َصاؼبَ،َأنور محمود دبورَ(
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كأفَيشػهأََ-56.ََ،َأكَيوقػعَبػهَاػرراَننفعاَنَلهَيَرَىفيجَيماَمنهَيَعأاكة،َلابلَوبملهَاؽبولَكبوَأمَى
َ.(1)بوثباتَالنسبَقائفافَفأكثر

كػػمَبثبػػوتَكوبَيَهَيقبػػلَقوليػػمػػاَاشػػ طَالفقهػػانَمػػنَشػػركطَيفَالقػػائ َكػػيَيَيَمػػلَيؾبَيَفهػػذدَََََََ

هنػاَبصػأدَمناقشػةََناخبلؼَبينهمَيفَكثػريَمػنَهػذدَالشػركطَكلسػَ،َكعلىعليهَالنسبَبنانَن
اغبػػاكمََالَيكػػوفَإالَبػػالرجوعَإُفَمنهػػا،َألفَذلػػ َأمػػرَهراجحػػاَنهػػوَط،َكبيػػافَمػػاََكشػػَرالَهػػذد

كػمَاغبػاكمَيرفػعَاػبػبلؼَكاغبػاكمَقػأَيػرمَاألخػذَبػبعضَهػذدَالشرعيَعنأَاغبكػم،َألفَحَي
الشركط،َأكَالَيرمَاألخذَهباَيفَقحيةَمػنَالقحػاياَحسػبَمػاَوبػ َبالقحػيةَأكَحػاؿَمػنَ

َوجودكذل َلبعضَهذدَالشركطََاريَأفَكاجبَالبحثَالعلميَيفرضَعليناَمناقشةَ.قرائن
،َكمػػػنَهػػػذدَكبػػػوَاعتبػػػارَهػػػذدَالشػػػركطَفيػػػهَأـَالبػػػنيَالقػػػائ َكخبػػػريَالبصػػػمةَشاسػػػعَفػػػرؽَ

َالشركطَماَيأيتَ:َ

أمػاَيفَحالػةََكهذاَالشرطَإمباَيكوفَيفَحالػةَإثبػاتَالنسػبَؼبسػلماشتراط اإلسالم :  -5
َكمػاَإثباتَالنسبَلكافر َكػافرَآخػرَعنػأَبعػضَأهػلَالعلػم، ،َفوفَقوؿَالكافرَيقبػلَيفَحػق

َ.(2)هادةيفَالش

كهذاَالشرطَمعَاع َالقوؿَبػهَيفَحػقَالقػائ ،َفونػهَالَوبتػاجَإِفَ :اشتراط الحرية -6
الَسيم َيفَهذاَالزمافاش ااهَيفَخبريَالبصمةَالوراثيةَأيحاَن َ.َاَكأنهَالَيوجأَرؽه

                                                 

(
1
)َ ََ َالشركطَراجع، َهذد َيفَتفصيل َبريكتَلبنافََا يحي بن شرف النووي الدمشقيأبي زكي للمزيأ َالكتبَالعلمية، َدار َ َالطالبني، َركاةي ،

8ََ;7ص. يفَأيصيوؿَاألقحيةَكمناهجَاألحكاـََدارََاـكَىتبصرةَاغبَي،َرييعم  لبرىان الدين أبي الوفا إبراىيم بن اإلمام شمس الدين فرحون اَ؛َ
ََ.5ََََََََ=،َص.6الكتبَالعلمية،َبريكتَلبناف،َط

(
2
َ.ََابنَتيميةَكاريدكهوَقوؿَيفَمذهبَاغبنابلةَاختاردَشيخَاإلسبلـََ(



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

759 
 

باشػػػػػ اطَهػػػػذاَالشػػػػرطَبعػػػػػضََكقػػػػأَقػػػػاؿ :(1)جدلاشــــتراط كــــون القـــــائف مــــن بنــــي م ـــــ -7
َالفةَماَثب َعنَالصحابةَمػنَأهنػمَأسػتقافواَمػنَاػريَبػيكهوَقوؿَاعي َؼبخَ،(2)الشافعية
ألنػهَالَآثػرَللوراثػةَيفََ،ةكلذاَفونهَالَيلتف َيفَهذاَالشرطَيفَخبريَالبصمةَالوراثيَ،(3)مأًف

عنَاع َالقوؿَبهَيفَالقيافة،َخببلؼَالقيافةَفالبصمة َ.حبلَن

 اشتراط العدد :  -4

أنػػػهَالبػػػأَأفَيتفػػػقَقائفػػػافََ،َدبعػػػىنلقيافػػػةاشػػػ اطَالعػػػأدَيفَاَهػػػانَإُفالفقَذهػػػبَبعػػػضَيََََََ
جػػوازَاالكتفػػانََخػػركفَإُفإغبػػاؽَاؼبػػأعيَنسػػبهَبأحػػأَاؼبتػػأاعني،َبينمػػاَذهػػبَآَىفػػأكثرَعلػػ
َ.َكاحأ،َكهوَالراج َمنَحيثَالأليلَبقوؿَقائ 

إُفهَيَكاػببلؼَيَََََََ قهػانَاؼبعاصػرينَالفَيَالبصػمةَالوراثيػةَكلػذاَذهػبَبعػضَيَناَينسػحبَتبعػاَن
جػوازََللنسػبَبينمػاَذهػبَآخػركفَإُفَربانَالبصػمةَالوراثيػةَاحتيااػاَنالتعػأدَيفَخيػاش اطََإُف

َ.(4)االكتفانَبقوؿَخبريَكاحأ

هبتهػػػأَيفَاغبػػػاكمَالشػػػرعي،َفعليػػػهَأفََاألمػػػرَراجػػػعَإُفَأفَىنطػػػقَيفَهػػػذدَالنقطػػػةَهػػػوَؼبكاَََََ
للمصػػلحة،َألنػػهَقػػأَييػػكسػػائرَاؼبسػػائلَاػببلََاختيػػارَمػػاَيػػرادَراجحػػاَن مػػنَقػػرائنََلَرفيػػةَكؿبققػػاَن

                                                 

َالطرحََفَيبقَلهَأساسَيفَكقتناَاغباِف،َكذل َلؤلسبابَالتالية:َ(َهذاَالشرطَقأميَي1)
.ثَيوبةَالعَيعَيصَي -5 َورَعلىَأشخاصَمنَهذدَالقبيلةَحالياَن

َمأًفَكالَيبلكوفَفراسةَالقائ ،َألهناَمنحةَمنَاهلل.َقأَتثب َالتجاربَالعلميةَكجودَأشخاصَمنَبيَ-6ََََََََََََََََ
     القيافةَمنحةَمنَاهللَفكماَأعطاهاَلبيَمأًفَقأَيعطيهاَألقواـَآخرين.َ-7ََََََََََََََََ

(
2
َكذل َ؛8;7،َاؼبرجعَالسابق،َص.أبي زكيا يحي بن شرف النووي الدمشقي انظر،ََ( إُفَمعرفةََجغيَاحملتَامَي،َ، محمد الشربيني الخطيبكأنظر

ََ.=>8،َص.>9=8َ،5َألفاظَاؼبنهاج،َمطبعةَمصطفىَالبايبَاغبليب،َسوريا،ََج
(
3
َ.655َََص.َيفَالسياسةَالشرعية،َمػرجعَسابق،َالطرؽَاغبكمية،َابن القيم الجوزيةَ،أنظرَ(
َالمحمد األشقرَ(َراجع،4َ) َللعلـو َاؼبنظمةَاإلسبلمية َالوراثية،َمطبوعة َالنىسبَبالبصمة َإثباتي َاؼبنظمةَاإلسبلميةَ، َالوراثةَاؽبنأسةَالوراثية(،َ طبية)

َالطبية،َالكوي ،َ َ.>89،َص.6111للعلـو
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بػريَاألحواؿَيفَقحػيةَمػنَالقحػاياَمػنَصػأؽَكأمانػةَككفػانةَعاليػةَكخػربةَكدقػةَمتناهيػةَيفَخ
مػػػنََقحػػػيةَأخػػػرليفََلػػػهَيَاالكتفػػػانَبقولػػػه،َبينمػػػاَقػػػأَيظهػػػرَيَالبصػػػمةَالوراثيػػػةَمػػػاَوبملػػػهَعلػػػى

َ.قوؿَخبريَآخرَإُفَفيحتاجَيَحتياطالتثب َكاالَالشكوؾَماَيأعودَإُف

ـــة اشـــتراط المعرفـــة واإلصـــا -9 يفَالقػػػائ َأفَيكػػػوفَمعركفػػػاَنَقهػػػانَيالفَيَاشػػػ طََ:بة بالتجرب
باإلصػػػابةبالقيافػػػة فونػػػهَهبػػػربَيفَحػػػاؿَاغباجػػػةَإليػػػه،َكقػػػأََهَيعػػػرؼَإصػػػابتَي،َفػػػوفََفَتَي،َمشػػػهوراَن

 .(1)ذكركاَعأةَارؽَلتجربتهَكاختبارَإصابته

 الرابعالفرع  

 مجال العمل بالقيافـة وحاالت  العمل بها

َتعَرََََََََ َمت َأف َكالتعرضَبعأ َالفرعَإُفي َالقيافة َسنتطرؽَيفَهذا تحأيأَلَشركاها،
َ.خصوصاَيفَؾباؿَالنسب)ثانيا(َؾباؿَالعملَهبا)أكال(،َ َحاالتَالعملَهبا

 أوالً : مجال العمل بالقيافـة

نسػػػػبَافػػػػلَََكاحػػػػأَهَىَشػػػػخيفَهالَخػػػبلؼَبػػػػنيَعلمػػػػانَالشػػػػريعةَيفَأنػػػػهَإذاَادعػػػػَََََََََََ
َكػػافَاؼبػػأعىَمسػػلماَنبػػهََ،َفانػػهَيلحػػقَيؾبهػػوؿَالنسػػب ػػَإذا َكػػوفَهػػذاَالطفػػلَمنػػه،ََ،راَنحي كأمكػػن

للطفػل،َكالَاػرارَيلحػقََؿبػضَهَفػعَهيػهَنفسػبَالطفػلَإليػهَكدل َألفَاإلقرارَمنَالشػخيفَبن
سبامػػانَكمػػاَلػػوَأقػػرَالشػػخيفَبػػأينََإليػػهعلػػىَإغبػػاؽَنسػػبهََقهػػانَياصبػػعَالفَيَ،َفمػػنَ َىل ذبػػاػػريدَ

ألثَوفَيراردَيكَيعليهَفوفَإق كَمرتباَن َ.ردصحيحاَن

                                                 

محمد ؛9َََ;7بيوتَلبناف،َدَط،َص.َكعمأةَاؼبفتني،َاؼبكتبَاإلسبلمي،َركاةَالطالبنيَ،يحي ابن شرف النوويهذدَالطرؽَأشارَإليها،ََ(1َ)
َ.َ=:;ظَاؼبنهاج،َاؼبرجعَالسابق،َص.احملتاجَإُفَمعرفةَألفاَمغي،َالشربيني الخطيب
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َمرين:َاألحأَأأماَإذاَادعىَنسبَالطفلَاثنافَفأكثرَفبلَىبلوَاغباؿَمنََََََََََََ

: َفيلحقَبصاحبَالبينة.ََ،،َدكفَاآلخرنةَهأفَيكوفَألحأنباَبيَىاألكؿي

ففيَهذدَاغبالةَتػأعيَالقافػةَلتحأيػأََأكَتكوفَؽبماَبينتاف،َ،نةَهأفَيكوفَألحأنباَبيَىَالثاث:

نتػػنيَاؼبتعاراػػتنيَعلػػىَاألخػػرلَدبجػػردَاليػػأ،َإحػػألَالبيَىَاَتػػرجي َيهنػػَكالػػأدَمنهمػػاَكَالَيصػػ َى
ََإمباَتأؿَىَبيىنةفَالأل

ي
َ.سبعلىَالنَىَ،َكالَتأؿَىل َيفَاألمواؿعلىَاؼب

ََََََََََََ ػػػكإذاَادعػػػ َامرأتػػػافَنسػػػبَافػػػلَمعػػػنيى ََفػػػاألمرَيَاَإليهمػػػا،َككانتػػػاَفبػػػاَتقبػػػلَدعوانبي
نػػػةَعلػػػىَأهنػػػاَأـَالطفػػػلَكَفَتسػػػتطعَيَىكػػػأعولَالػػػرجلنيَسػػػواننَبسػػػوان،َفػػػوذاَأقامػػػ َإحػػػأانباَب

ػػػَ،نػػػةغبػػػقَالطفػػػلَبصػػػاحبَالبيَىاألخػػػرلَإقامػػػةَمثػػػلَذلػػػ َأَي أكَََنػػػةَهنَإلحػػػأانباَبيَىأمػػػاَإذاََفَتكي

َكمػاَيكػوفَبػنيَعملَبالقيافةفوهنماَيتساقطافَكَيَينتافَمتعاراتافَكان َؽبماَبيَى ،َألفَالشػبه
أقػػػػولَمػػػػنَتػػػػأثريَاألب،ََالشػػػػبهَإفَتػػػػأثريَاألـَيفَيكػػػػوفَبػػػػنيَاألـَكَابنهػػػػا،َبػػػػلَهَيكابنيػػػػالرجػػػػلَ

َ.(1)حبملَالطفلَكتغذيتهَالختصاصها

 لتحديد النسب حاالت العمل بالقيافـة نياً:ثا

َ:َهايأعىَالقائ َلتحأيأَنسبَالطفلَاجملهوؿَالنسبَيفَحاالتَأنبَيََََََََََََ

ؽبمػػاَبينتػػافَنػػةَأكَكجػػأتَحػػأنباَبيَىألأفَيػػأعىَاثنػػافَمػػنَالرجػػاؿَبنػػوةَافػػل،َكالَتوجػػأَ-0
َ.القائ َلتحأيأَكالأَالطفلَمنهماَ،َفيأعىمتعاراتاف

 

                                                 

(
1

اإلسكنأريةَمصر،َََ،َالبصمةَالوراثيةَكأثرهاَيفَإثباتَالنسبَأكَنفيه)دراسةَفقهيةَمعاصرة(،َدارَالفكرَاعبامعيبديعة علي أحمدراجعَيفَذل ،َ (
  .89-88،َص.5َ،6155ط
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َفأفَيكػَويلحػقَبػهَالنسػبَفتػأيتَبولػأَيبكػنََكطنَهَ،بلفَامرأةَيفَاهػرَكاحػأأفَيطأَرجَي-0
اشػػهَمنهمػػا،َكذلػػ َكمػػاَلػػوَكاػػئَشػػخيفَامػػرأةَشػػخيفَآخػػرَبشػػبهة،َبػػأفَكجػػأهاَعلػػىَفَر

ىَالقػػائ َلتحأيػػأَكالػػأَأعهػػرَكااهػػاَفيػػهَالػػزكجَفأتػػ َبولػػأََفييػػ،َفوااهػػاَيفَاَيفظنهػػاَزكجتػػه
َمنهما.َ

كمنَأمثلةَكطنَالشبهة،َأفَيأعوَزكجتهَيفَظلمػةَفتجيبػهَزكجػةَآخػر،َأكَيتزكجهػاََََََََََ
امرأتػػهَفيتزكجهػػاَآخػػرَيفََيطلػػقَرجػػلَهَففاسػػأان،َمثػػلَأَزكاجػػاَنَآلخػػرَياَكَصػػحيحاَنَأحػػأنباَزكاجػػاَن

لػواائَبشػبهةَكَالػزكاجَعأهتاَكيطؤهاَفتايتَبولأ،َفيأعىَالقػائ َلتحأيػأَأبيػهَسػوانَادعػادَا
َ.،َأكَادعادَاحأنباَدكفَاآلخر،َأكَأنكرادَمعاَنمعاَن

َ،َكَيأعىَكلَمنهماَأفَكلأهاَهوَاالبنَالَالبن َتاَنكبنَبناَنإأفَتلأَامرأتافَ-0

 .يلحقَكلَكاحأَمنهماَدبنَأغبقهَبهفيأعىَالقافةَؼبرآتنيَكالوالأَف

َكػػػػافَاؼبولػػػػودَذكػػػػَرََئ َيكيػػػػأعىَالقػػػػاََََََََََ  َاؼبرأتػػػػافَيفَكتنازعػػػػَ،ينَأكَأنثيػػػػنيكػػػػذل َإذا
َ.َربأيأَأحأَالولأين

َكونيػَأفَيتأاعىَشخصافَصغرياَن-4 ،َلقيطػافَأـَالَكػافََمػاَسػوانَنمنهَيَهَيؾبهػوؿَالنسػب،َكأمػا
خػػر،َأكَأنكػػرادَألفَادعػػادَأحػػأنباَكسػػك َاآلَلػػوَاغبكػػمَمػػاالتػػأاعيَيفََ،َكمثػػلَيأـَميتػػاَنَحيػػاَن
،َففػػيَصبيػػػعَهػػػذدَاغبػػػاالتَيػػػأعىَكػػػارَمػػػنَاػػػريدباإلنَطَيالنسػػػبَفػػػبلَيسػػقَييفََدَحقػػػاَنَومولػػلل

،َألفَالشػبهَالَيػزكؿَبػػاؼبوت،َصػػغريَكلػوَبعػأَمػوتَأحػػأَاؼبتػأاعينيعػرضَعليػهَالالقػائ َكَيَي
ََ.الشافعيةَمَيفمنَأغبقهَبهَكَهذاَهوَرأ
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َكػػاَكذهػػبَبعػػضَيََََََََََ أمػػاَإذاَنػػزؿََفَحيػػاَناؼبالكيػػةَإُفَأفَالقافػػةَتعتمػػأَعلػػىَالصػػغريَإذا
َكمػاَأهنػػاَتعتمػأَعلػػىَاألبََفَيػأفنَأكَدفػنفػػةايفػبلَقَميتػاَن ككانػػ َالقافػةَتعرفػػهَقبػلَموتػػهََ،،

َكافَقأَدفنَكَفَتكنَالق َافةَتعرفهَقبلَكفاتهَفبلَيص َاعتماَعليهَحيناذ.يمعرفةَتامة،َفوذا

الَيعػػرؼََ َكلػػأاَنلػػرجلنيَبطريقػػةَاالشػػتباد،َ َتلػػأَبعػػأَذلػػَؿب مػػاَنَأفَتسػتأخلَاؼبػػرأةَمػػانَن-0
 ََََ.نسبَاإلبنافةَلتحأيأَي،َفتأعىَالقهوَمنَأمَاؼبانين

 الخامسالفرع 

 موقف الشريعة اإلسالمية حيال تحديد النسب بالقائف

الشػػريعةَيفَجػػوازَإغبػػاؽَؾبهػػوؿَالنسػػبَبطريقػػةَالقيافػػةَعنػػأَعػػأـََاختلػػ َفقهػػانَي          
َ:َاكيهماَيفَالقوة،َعلىَثبلثةَآرانسنتنيَكتنة،َأكَعنأَتعارضَالبيَىالبيَىكجودَ

قاؿَصبهورَالفقهانََمنهمَالشافعيةَكاغبنابلةَكظاهريةَكمال َيرلَأنصارَالرأمَاألكؿَالذمََ
اعتبػػارَاغبكػػمَيفَركايػػةَأنػػهَهبػػوزَإلغبػػاؽَالنسػػبَبػػذل َيفَاألحػػرارَكاألرقػػانَعلػػىَحػػأَسػػوانَ
َ،(2)كاغبنابلػػةَ(1)بالقيافػػةَيفَإثبػػاتَالنسػػبَعنػػأَاالشػػتبادَكالتنػػازع،َحيػػثَقػػاؿَبػػه:َالشػػافعية

َ.(3)هريةكالظا

                                                 

(
1
شمس الدين ؛888ََمصطفىَالبايبَاغبليبَكأكالدد،َمصر،َدس،َص.َ،َاؼبهذب،َشركةَمكتبةَكمطبعةَإسحاق إبراىيم بنعلي الفيروزبادي وأبَ(

شركةَمكتبةَكمطبعةَمصطفىَالبايبَاغبليبَكأكالدد،ََإُفَشرحَاؼبنهاج،َهنايةَاحملتاج،َمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
َ.795َََمصر،َدس،َص.

(
2
َ.=81ص.َهػَ،8َ=57،َمطبعةَاغبكومة،َمكةَاؼبكرمة،َاؼبملكةَالسعودية،َاإلقناعَ،َكش َالقناعَعلىَمنتمنصور ابن إدريس البهوتيََ(

(
3
َ.>58،َص.=،َاحمللى،َاؼبرجعَالسابق،َجَابن حزم الظاىريََ(
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َ.(1)يفَأكالدَاغبرائرَأيحاَن،َكقيل:الدَاإلمانَيفَاؼبشهورَمنَمذهبهمةَيفَأَكػكاؼبالكيََََََََ

زيأيػػةَكالشػػافعيةَكَالَ،كأصػػحابهَ(2)حنفيػػةَقػػاؿَأبػػوَأمػػاَأصػػحابَالػػرأمَالثػػاثَالػػذمََََََََََ
األحػرارَأـََالشيعةَاالماميةَكاريهاَأنهَالَهبوزَأغباؽَالنسبَبطريقػةَالقفػةَمطلقػاَأمَسػوانَك

َكَإمباََيلحقَالولأَدبنَادعودَصبيعاَمهماَتعأدكاَعنأَأثَحنيفةَكَالزيأية،َكيلحقَيََاألرقانَ

َرعةَبنيَمنَادعودَعنأَاإلماميةَ.َبطريقةَالقَي

وزَالركايػػةَاؼبنشػػورةَعنػػهَأنػػهَهبيػػاإلمػػاـَمالػػ َيفََالػػذمَقػػاؿَبػػهَاػػريَأفَالػػرأمَالثالػػثَََََََََ

  .(3)دكفَاألحرارَاألرقانَيفَ،النسبَبالقيافةَإغباؽَي

يفَكفباَالَش َفيهَأفَماَذهبَإليهَاعبمهورَمنَاغبكمَبالقيافةَكاعتبارهػاَاريقػاَنََََ شػرعياَن
نأَعأدَمػنَذل ،َكثبوتَالعملَهباَعَىرةَعلنةَاؼبطهَى،َلأاللةَالسَيإثباتَالنسبَهوَالراج 

كيفَ،َاغبكػمَهبػاَمَعلػىصبػاعَمػنهفكافَكاإلَعرؼَؽبمَـبال الصحابةَرايَاهللَعنهم،َكَفَيَي
كقػأَ:"ةَالعمػلَبالقيافػةَيفَإثبػاتَالنسػبجيىػؿَالعبلمةَبنَالقػيمَرضبػهَاهللَيفَبيػافَحَيَوقَيهذاَي
كعمػلَخلفائػهَالراشػأينَكالصػحابةَمػنَبعػأهم،َمػنهمَعمػرََوؿَاهللَرسيػَنةَيعليهاَسيػَ دلَى

 َرايَل،َكأنسَبنَماكابنَعباسَوَموسىَاألشعرم،َكعليَبنَأيبَاالب،َكأبَيبنَاػبطاب
ََكقاؿَاهللَعنهم،َكالَـبال َؽبمَيفَالصحابة

ي
ب،َكعطػانَبػنَسػيَىهبػاَمػنَالتػابعنيَسػعيأَبػنَاؼب

بػػنََلػػيسكقتػػادةَككعػػبَبػنَسػػورَكمػػنَتػابعيَالتػػابعنيََ،َكإيػػاسَبػنََمعاكيػػةكالزهػػرمَأيبَربػاح
كإسػحاؽََحابهَكفبنَبعأهمَالشافعيَكأصحابه،َكأضبػأَكأصػحابهسعأَكمال َبنَأنسَكأص

                                                 

(
1
أكنةَالكربل،ََجاَ،َابن أنس اإلمام مالكاؼبقصودَبأكالدَاغبرائرَابنَاؼبرأةَاغبيرة،َراجع،ََ(

ي
َ.َََ=77هػ،ََص.5761،َََالقاهرة،7ََؼب

(
2
َ.ََََ;=6ص.َ،َدس،8َشرحَكنزَالأقائق،َاؼبطبعةَالعلميةَ،َبريكت،َطَ،َالبحرَالرائق،ابن نجيم زين العابدينََ(

(
3
َ.67َ-65،َص.ابقػسمػرجعََ،َ،َإثباتَالنسبَبطريقةَالقيافةَيفَالفقهَاإلسبلميَأنور محمود دبورََ(
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َكلهػػمأبػػوَثػػورَكأَك ،َكخػػالفهمَيفَذلػػ َأبػػوَكباعبملػػةَفهػػذاَقػػوؿَصبهػػورَاألئمػػةَ،هػػلَالظػػاهر
،َكينتفػػيَؾبػػردَالشػػبه،َكقػػأَيقػػعَبػػنيَاألجانػػبَالعمػػلَهبػػاَتعويػػلَعلػػىَحنيفػػةَكأصػػحابهَكقػػالوا

َ.(1)بنيَاألقارب"

إثباتَالنسبَعأةَشركطََ،َكاغبكمَبهَيفش طَاعبمهورَالعتبارَقوؿَالقائ هذاَكقأَأََََ
مكلفػان،َعػأالَنَأفمنَأنبها: بصػرياَن،َذكػراَنيكػوفَالقػائ َمسػلماَن بالقيافػةَ،َظبيعػاَن ،َؾبربػاَنعارفػاَن
َ.(2)يفَاإلصابة

كقػػأَذهػػبَأكثػػرَالقػػائلنيَبػػاغبكمَبالقيافػػةَإِفَجػػوازَاالكتفػػانَبقػػوؿَقػػائ َكاحػػأَََََََََََ

مػنَأنهَالَيقبلَيفَذل َأقلََإُفَ،َبينماَذهبَآخركفعلىَقولهَكاغبكمَبوثباتَالنسبَبنانَن
َ.َأثنني

اعتبػارَالقػائ َهػلَهػوَشػاهأ،َأكَـبػرب،َفمػنَقػاؿَبػاألكؿََىاػببلؼَيفَذلػ َعلػَكمبىنََََ
أفَالقػائ َهػلَهػوََىلػاػبػبلؼَعَبواحػأ،َكقيػلَمبػىنَاكتفػىأش طَأثنني،َكمنَقػاؿَبالثػاثَ

القػػوؿَاألكؿَأفَهػػذدَاريقػػةَاػبػػربَعػػنَعلػػمََكجػػهَيؿَالباجي:"حيػػثَيقػػَو،ََ شػػاهأَأكَحػػاكم

َبهَالقَىبتيفَى
ي
فيت،َككجهَالقوؿَالثاثَانهَىبتيفَبسماعه،َكاغبكػمَليلَمنَالناسَكالطبيبَكاؼب

َ.(3)"ثننيإمنََفلمَهبزَيفَذل َأقلَى،َبه

                                                 

9ََ=5.،ََص1==15َ،5السياسةَالشرعية،َدارَالكتبَالعلميةَبريكت،َطيفََرؽَاغبكميةالطَي،َشمس الدينَابن القيم الجوزيةأنظر،َََ(1) َكقأَبنيى
ََََ.َ>61.صَ،ََكأجابَعنَأدلتهمَدباَيشفيَكيكفي،َراجعَكذل كمَبالقيافةع َماَذهبَإليهَاغبنفيةَمنَعأـَاغبَياَيَابن القيمالعبلمةَ

َ.ََََ>58،ََ)د.س.ف(،ََص.51طََ،َاحملػلى،َابعةَدارَالفكر،بن حزمعلي ابن أحمد المكنى اَاجعَكذل ،َر(َلقأَمتَذكرَهذدَالشركطَمنَقبل،2َ)
(
3
،َمطبعةَالسعادة،َاؼبنتقيَشرحَاؼبواأ،َاإلمام مالك ابن أنس، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد األندلسيأشارَإُفَقوؿَالباجي،َََ(

َ.>58،ََص.هػ5َ،5776مصر،َط
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َكقاؿََََََََََََ َكثػريَمػنَاألصػحابَعلػَكهذاَاػببلؼَمبيَه"يفَاإلنصاؼ:مال ه ىَأنػهَعنأ

كقالػ ََاكمَفػبلهػوَحػاعتربناَالعأد،َكإفَقلنػاََلناَهوَشاهأَه َفوفَقَيأكَحاكمَهَهلَهوَشاهأَه

ػَىعلَمبيَهَهذاَخبلؼَهَمنَاألصحابَاائفةَه اعتربنػاَأنػهَشػاهأ،َأكَـبي ربَفػوفَجعلنػادَشػاهأاَن
َكاػبربَ َفَنعتربَالعأد، َ.(1)يفَاألمورَالأنيوية"العأد،َكإفَجعلنادَـبرباَن

بذل َكرج َالعبلمةَبنَالقيمَاالكتفانَبََََ كمنَحجػةَهػذاَ":قولهلقوؿَقائ َكاحأَؿبتجاَن
،َكالصػػػحي َمػػػنَمػػػذهبَالشػػػافعي،َكقػػػوؿَأهػػػلَعيػػػاضَكآخػػػركفقػػػوؿ،َكهػػػوَقػػػوؿَالقااػػػيَال

َبقوؿَؾبَزَرَىسَيَالظاهرَأفَالنيبَ
ي
هَأسػتقاؼَاؼبصػطلقيَمػرَأنػعػنَعَيَكصػ َىَكحػأدَيَيأَعبػرَاؼب

َكمػاَتقػأـ َأضبػػأَيَكقػأَنػيفَى":بقولػهَسػتلحقهكََبػنَعبػاسَابػنَكلبػهَكحػأدَأسػتقاؼكََ،كحػأد
،َبػػػلَهػػػذاَأكُفَمػػػنَكَالقػػػائ َمثلػػػهَاََفَيوجػػػأَسػػػوادالواحػػػأَإذأنػػػهَيكتفػػػيَبالطبيػػػبََىعلػػػ

منػػػػهَفػػػػوذاَأكتفػػػػيَبالواحػػػػأَمنهمػػػػاَمػػػػعََ،َألهنمػػػػاَأكثػػػػرَيالطبيػػػػب عػػػػأـَاػػػػريدَفالقػػػػائ َكجػػػػوداَن
َ.(2)"أكُف

يني،َبػػلَتباينػػ َأقواؽبػػاَإغبػػاؽَاجملهػػوؿَنسػػبهَبأحػػأَاؼبػػأعَىعلػػَفػػةاقهػػذاَكإفََفَتتفػػقَالَََََ

َكػاللتعارَيَطَيكتعارا ،َفوفَقوؽباَيسػقَي ،َإالَيفَحالػةَكاحػأةَنتنيَإذاَتعاراػتاَتسػاقطتابيَىاػها،
،َفونػهَالَيلتفػ َكاحػأَهَمػاَقػائ َههَيالفَيكىبَيَاقػهَبشػخيفإغبَىةَعلػفػاقكهيَأفَيتفقَاثننيَمػنَال

َكالشاهأين،َفقوؽبماَأقولَألهنَيذَبقوؿَاالثننيؤخ،َكيَيقولهَإُف َ.َمنَقوؿَالواحأَما

                                                 

(
1
َ.8:5مػرجعَالسابق،َص. مالك ابن أنس، (

(
2
َ.655،ََمػرجعَالسابق،َص.ابن القيم الجوزيةَ(
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،َأكَرينآخػوؿَاثنػنيَقػوؿَاثنػنيَقػَعػارضكػأفَيَي،أماَماَعأاَذل َمنَحػاالتَاالختبلؼََََ
َ.(1)كهبذاَقاؿَاغبنابلة،َفوفَقوؿَالقافةَيسقطَيفَهذدَاغباالتَكلهاَ،ثبلثةَقوؿَي

،َفأغبقتػهَبشػخيفَأخػرَآخػرَئ َهجانَقػا،َ َأماَلوَأخذَبقوؿَالقافة،َكحكمَبهَحاكمَََََ
لػوَ،َكمثلَقوؿَاؼبتأخرةَمنهما،َألفَحكمَاغباكمَيرفعَاػببلؼَالَيلتف َإُففونهَ هذاَأيحاَن

رجوعهػػاََفونػػهَالَيلتفػػ َإُفَ،خػػروؽبػػاَبعػػأَاغبكػػمَبػػهَكأغبقتػػهَبشػػخيفَآرجعػػ َالقافػػةَعػػنَق
َ.(2)كهبذاَقاؿَالشافعيةَكاغبنابلةَ،غبقَبهَأكالَنلثبوتَنسبَاجملهوؿَدبنَأَيَ،عنَقوؽباَاألكؿ

حػػأَ،َأكَأشػػكلَاألمػػرَعليهػػاَفلػػمَتلحقػػهَبواؤخػػذَبقػػوؿَالقافػػةَالخػػتبلؼَأقواؽبػػاكإذاََفَيََََ
حػػػػيعَعلػػػػىَالصػػػػحي َمػػػػنَمػػػػذهبَ،َفػػػػوفَنسػػػػبَاجملهػػػػوؿَيقافػػػػهاؼبػػػػأعني،َأكََفَتوجػػػػأَمػػػػنَ

َ.(3)اغبنابلة

َباالنتسابَإُفَؤمرَيَيَي،َ َى ؾَحكَيبلغَاجملهوؿأفَاألمرَيَي:(4)شافعيةكالقوؿَاألخرَللَََََََََ
َبلػػػػي،َألفاختيػػػػارَالولػػػػأَاعبَرجػػػػعَإُفَ ئقػػػػابقولػػػػهَالَتعػػػػذرَالعمػػػػلَيَأحػػػػأَاؼبػػػػأعني،َألنػػػػهَإذا
لئلقػرارقريبهَدكفَاريد،ََاإلنسافَيبيلَبطبعهَإُف ََكألنهَإذاَبلغَصارَأهبلَن

ي
لػهََقػرَىفػوذاَصػأقهَاؼب

َ.َحيناذَباإلقرارَهَينسبَيَ َيفيثبَي

َ

                                                 

(
1
،ََالشرحَالكبريَعلىَمنتَاؼبقنع،َهبامشهَاؼبغيَألبنَقأامى،َدارَالكتابَشمس الدين أبي الفرح عبد الرحمان ابن قدامى المقدسيأنظر،ََ(

نَاػببلؼ،َابعةَمعادةَدارَإحيانَال اثَالعريب،َيفَمعرفةَالراج َمَاإلنصاؼ،َأحمد ابن حنبل؛ََ:5،َص.7;=5العريبَللنشرَكالتوزيع،َمصر،ََ
َ.>78،ََص.>9=5َ،5بريكتَلبناف،َط

(
2
إُفَشرحَاؼبنهاج،َشركةَمكتبةَكمطبعةَمصطفىَالبايبَاغبليبَكأكالددَ،َمصر،َ)دَسَط(،ََهنايةَاحملتاجَ،شمس الدين الشافعي الصغير،أنظرََ(

َ.8:7ص.
(
3
َ.َََ>78،َمرجعَالسابق،َص.َامى المقدسيشمس الدين أبي الفرح عبد الرحمان ابن قدََ(

(
4
َ.888ََََ،َمرجعَسابق،َص.إسحاق الفيروزبادي بوأَ(
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أحأَاؼبػأعينيَإذاَبلػغَسػنََأنهَيؤمرَباالختيارَكاالنتسابَإُفَكيفَقوؿَيفَكبلَاؼبذهبني،ََََ
َالتمييز.َ

لأراسػػػاتَدقيقػػػةَكاسػػػعةََرَكَأصػػػب َمواػػػوعاَنافػػػةَقػػػأَتطػػػوَىالقيَسػػػلوبَي،َفأَيأمػػػاَحاليػػػاَنَََََََََ
بقػوؿَاغبنفيػػةََاألخػذَيَمتَىاِفَفأنػهَحػكَكَإفَ،َكبالتػ"البصػمةَالوراثيػػةطلػقَعليػهَاسػمَ"ييََالنطػاؽ
َعػػنَاغبػػأسَفشػػيااَنَعػػأَشػػيااَنتأرسَفقػػأَبػػأأَيبدقيػػقَييػػسػػلوبَالقيافػػةَبتحولػػهَإُفَعلػػمَفػػأفَأَي

َالطبيػػةَيفَؾبػػاؿَخمػػنيَهػػذاَمػػنَجهػػة،َكمػػنَجهػػةَأخػػرلَفقػػأََرالتَك أينػػاَمػػاَأفػػادتَبػػهَالعلػػـو
كماَقأَ،َفيماَيتعلقَبنفيَالنسبَأكَإثباتهَنَناسَوَأةنتائجهَمؤكَىَاعتبارفحيفَالأـَمنَحيثَ

َ.(1)ينتجَعنَهذاَمنَتأعيمَألسلوبَالقيافةَكجعلهاَمؤكأةَالنتائج

ػػَََََََََ َعلػػىَاغبػػأسَكَالتخمػػنيبَوفكَبالتػػاِفَفػػوفَالػػتحججَيكي أَمػػاَعيػػكَفَيَأسػػلوبَيقػػـو
كالػػذمَظبػػ َمػػنَخػػبلؿََ،َكَعلػػمَالوراثػػةيػػربردَيفَأيامنػػاَاغباليػػةَمػػعَالعلػػمَيفَؾبػػاؿَالبيولوجيػػا

فأصب َ،َقاربَاليقنيبطريقةَتَيَفيأَيفَنفيَالنسبَأكَإثباتهلتوصلَإُفَنتائجَتَيلَ،فحيفَالأـ

َكػػافَلريفحػػهاَفَيعليهػػاَاالعتمػػادَيَكسػػيلةَإثبػػاتَيصػػ َىَعػػأَىهػػذاَاألسػػلوبَالعلمػػيَيَي َنَيقهػػا،َكمػػا
َكانػ َربػ َأيػأيهمَاغبنفيةَ يفَعصػرناَللتعػرؼََكهػيَأكثػقَياغبقػائقَالعلميػةَالػيتَيفَزماننػاَلػو

الفقهػػانَاالعتمػػادَمػػنَأسػػلوبَالقيافػػةَالػػذمَرألَصبهػػورََ،كَإثباتػػاَنَعلػػىَحقيقػػةَالنسػػبَنفيػػاَن
َكماَ َ.َةاغبنفيَىَفقهانَيَبينماَرفحهَيَمتىَبيانيهَيعليه

كَبالتػػاِفَََوجػػبَالرجػػوعَإلػػيهمَيفَمعرفتػػهتيََالشػػرعيةَيَةَيالقاعػػأَفَىالقػػوؿَأَكَؾبمػػلَيََََََََََََ
للحػوابطَالشػرعيةَأكَالبصػمةَالوراثيػةَإذاَأسػتَيفحيفَالػأـََبطريقةََفاألخذَي َعػأَىيَيالَعملَكفقػاَن

                                                 

(
1
 .;6،َمػرجعَسػابق،َص.عمر السبيلََََ(
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علىَالشريعةَاإلسبلميةخَي مػاََدَيربينَعلىَارحَالسؤاؿَالذمَمفػادَيسناَؾبَيأنفَيَستجأَيَ،َإذاَنركجاَن
ؾبلػسَاجملمػعَبصػمةَالوراثيػة ،َقػأَالَىبتلػ َاثنػافَعلػىَأفَهيَالحوابطَالشػرعيةَألعمػاؿَال

اػمنَالفػرعَتفصػيبلَنَلػهَيَضَيهبػا،َهػذاَمػاَسػتعرَىَأكصػىَالفقهػيَالتػابعَلرابطػةَالعػاَفَاإلسػبلمي
َاؼبواِف.

  السادسالفرع 

 البصمة الوراثية ب الضوابط الشرعية للعمل

يفَدكرتهَالسادسةَعشرََ،مياإلسبلأكصىَؾبلسَاجملمعَالفقهيَالتابعَلرابطةَالعاَفَََََََ
َ:َاَيليدب6116َلسنةَ(1)اؼبنعقأةَدبكةَاؼبكرمة

 (2)الأكلةَأفَسبنع
الفحيفَاػباصَبالبصمةَالوراثيةَإالَبطلبَمنَالقحانَكأفََإجرانَي

يكوفَيفَـبترباتَللجهاتَاؼبختصةَكأفَسبنعَالقطاعَاػباصَاؽبادؼَللرب َمنَمزاكلةَهذاَ
َ.خاارَالكربلي تبَعلىَذل َمنَاؼبالفحيفَؼباَ

 ََاؼبختصوفَالشرعيوف َيش ؾَفيها َكلَدكلة َالوراثيةَيف َبالبصمة تكوينَعبنةَخاصة
 همتهاَاإلشراؼَعلىَنتائجَالبصمةَالوراثيةَكاعتمادَنتائجهاَ.مَيَوفَي،َكتكَينَكاإلداريوفاألابا

                                                 

قهيَ،َالبصمةَالوراثيةَكمألَمشركعيةَاستخأامهاَيفَالنسبَكاعبناية،َقرارَؾبلسَاجملمعَالفعمر السبيل، قشةَعنأملخيفَاؼبناَأَنظر،َأهمَقراراتََ(1)
 ََكماَيليها..51َ.صـ،6116ََهػَاؼبوافقَؿ5866اإلسبلميَلرابطةَالعاَفَاإلسبلميَيفَدكرتهَالسادسَعشرَاؼبنعقأةَدبكةَاؼبكرمة،َ

يفَدكلةَالكوي َأحكاـَالنسبَيفَ:==5َلسنة5َ:بشأفَاألحواؿَالشخصية،َكاؼبعأؿَبالقانوفَرقم8>=5َلسنة95َنظمَالقانوفََ(2) ،َاؼبطبقَحالياَن
بقوؽبا:"الََمنهَ>:5منَخبلؿَاؼبادةََحيثَظب َمنَخبلؿَباستثنانَاعتمادَاػبربةَالطبيةَلنفيَالنسبَيفَحاالتَخاصة9َ;5اُفَ::5منََاؼبواد

َ.يثب َالنسبَمنَالرجلَاداَأثب َأنهَاربَـبصب،َأكَالَيبكنَأفَيأيتَمنَالولأَؼبانعَخلقيَأكَمراي......"
َنظمَالقانوفَرقمَكماَنيفَالقانوفَاإلمارايتَباعتمادَاػبَََ بشأفَقانوفَاألحواؿَالشخصية6119ََلسنةََ>6ربةَيفَؾباؿَإثباتَالنسبَأكَنفيه،َحيثي

َ.;=اُفَ=>اؼبطبقَحالياَبأكلةَاإلماراتَالعربيةَاؼبتحأةَأحكاـَالنسبَيفَاؼبوادَمنَ
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 ََباعبهأ َيتعلق َما َككل َالتلوث َكمنع َكالغش َاالنتحاؿ َؼبنع َدقيقة َآلية َتواع أف
أَطابقةَللواقعَكأفَيتمَالتأكَىمَيَقلَـبترباتَالبصمةَالوراثيةَحكَتكوفَالنتائجَيالبشرمَيفَح

َاعأدََمنَدقةَاؼبخترباتَكأفَيكوف
ي
َ)اعبيناتَاؼبستعملةَللفحيفَ(َبالقأرَالذمَيرادَيورثاتؼب

َ
ي
دفعاَناؼب  .للش َختصوفَاركرياَن

ناؾَذاَعلمناَبأفَهَيماَإهذدَالتوصياتَتعأَاركريةَالتنفيذَغبساسيةَاؼبواوعَالسيَىَََََََََ

َ.يقَالطرؽَالعلميةَيفَإثباتَالنسبعيقَتطبةَتَيماديةَصبَىَعراقيلَي

افرَاؼبختػرباتَمػنَخػبلؿَتػَوَ،علػىَمسػتولَاعبزائػرَالزالػ َاألمػورَيفَبػأايتهاَاريَأنػهََََََََ
لقسػػمَالبيولوجيػػاَالشػػرعيةَمػػنَخػػبلؿََـبصصػػاَنَاَنكاحػػأَـبػػرباَنَيوجػػأحيػػثََ،اؼبعػػأةَؽبػػذاَالشػػأف

وبتػومَعلػىََاَنـبرَبَعتربَيكالذمَيَي6118َ/;66/1تاريخَب(ADNَالبصمةَالوراثيةَ)َتأشنيَـبربَ
كػػاؼَََاػػريَيَيظػػلَيَهَيإالَأنىػػَ،كفشػػرؼَعليػػهَتقنيػػوفَكبػػاحثوفَـبػػتيفى َيكيَيَ،كػػلَالتقنيػػاتَاغبأيثػػة

سػػتولَاؼبماَأفَاؼبخػػربَاؼبػػذكورَالوحيػػأَعلػػىَالَسػػيَىَ،مَالعمػػلَاؼبطلػػوبَمنػػهَإقبػػازدجػػحبَقياسػػاَن
فػوفَعَيَكَ،ؼبختلػ َالتحاليػلَاؼبتعلقػةَباعبانػبَاعبنػائيَـبصيفَأيحػاَنَ،ايالَو جػودَـبػربَكَيمومػاَن

َ.َمادياَنَكحيأَأصب َيطرحَعائقاَن

كمػػػاَأهنػػػاَليسػػػ َدقيقػػػةَبشػػػكلَهنػػػائي،َََكػػػوفَهػػػذدَالطريقػػػةَأيحػػػاَنََإُفَباإلاػػػافةََََََََََََ
اليػلَمثػلَهػذدَالتحَإجػرانَيكنَ،َمنهاَهلَيبَيرتبطةَبأخبلقياتَاؼبهنةالتَعأةَمَيتع اهاَتساَؤ

يػػةَأمَواريقػػةَالتحاليػػلَالَكػػنَاسػػتبأاؿَيهػػلَيبَيَكَ،يػػأَالنسػػبَبػػأكفَتػػرخييفَمػػنَالقحػػان حأتل
َ.ََهبذدَالطريقة 

َ
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اؼبشػرعََفأاػريََوسػيلة،َتتجاكزَحكَمسألةَربأيأَالنسبَهبذدَالَكثريةَهََأسالةَهَإهناَََََََََََ
8َ==5يليػػةَجَوَ=6الصػػادرَبتػػاريخ97ََ:/8=يفَالفصػػلَالثالػػثَمػػنَالقػػانوفَرقػػمَاعبزائػػرم،َ

إالََديبكػػػػنَإجػػػػرانَالَلئلنسػػػػافدراسػػػػةَاػبصػػػائيفَاعبينيػػػػةَ"علػػػػىَأف:51َ-:5نػػػيفَيفَاؼبػػػػادةَ
َ.(1)"قَكالصري َللمعيَباألمرَإجبارماراضَابيةَأكَللبحثَالعلميَكَأفَالراانَاؼبسبأل

َََََََََََ َىبَياريَأنه نسبَافلَؿبلَنزاعَأكََيَللفردَهبأؼَربأيأيالبحثَاعبَيفَىفيما
َفونهَيإثباتَنسبه َيبَيَ، َإجرانَيال َقحائيَإالَدَيكن َالراانََ،دبوجبَأمر َعلى َاغبصوؿ كبعأ

َ
ي
َ:َليػماَيتتمثلَفياؼبباشرةَالصعوباتَاؼباديةَفَأاريَََ،باألمرسبقَكالصري َللمعيَاؼب

وؿَصيػػةَللحَيكجػودَتقنيىػػكعػػأـَكفػػانةَعاليػةَذاتََـبػػابرَجأيػأةَعلػىَرَالتػػوفعػأـَ -5
َ.واقععلىَنتائجَصحيحةَكحقيقيةَكمطابقةَلل

باإلسبػػػاـََعلػػػمَالبيولوجيػػػاَسبتػػػازَيكفػػػاناتَعػػػنَالطػػػرؽَالعلميػػػةَََإُفاللجػػػؤََبَييتطلىػػػ -6

رتكػزَعلػىَاألنظمػةَاؼبسػتعملةَيفَهػذاَاجملػاؿَاؼبَالشاملَكاؼبعرفػةَالأقيقػةَبعلػمَاعبينػاتَككػلى َي
 رة.الفراياتَكاغباالتَالناد

يقيػػػػػةَالنتيجػػػػػةَاغبقَإُفخػػػػػرلَيفَهػػػػػذاَاجملػػػػػاؿَللوصػػػػػوؿَؿباكلػػػػػةَاعتمػػػػػادَأنظمػػػػػةَأَي -7
 كالصحيحة.

(َدكفَسػػػػوادَإمكانيػػػػاتَاػػػػخمةَبأايػػػػةHLAََكمػػػػاَيتطلػػػػبَاعتمػػػػادَنظػػػػاـَ)َ -8

 اجملاؿ.هذاَنيَرفيعيَاؼبستولَيفَنيَأخصائيَىربانَتقنيَىبتخصييفَـبربَعاِفَاعبودةَكخَي

                                                 

َكليةَاغبقوؽَ،َأحكاـَالنسبَبنيَاإلقبابَالطبيعيَكالتلقي َالصناعيَ)َدراسةَمقارنةدـراني احمـعمََ(1) جامعةَكهرافَاؼبوسمََ،(،َمذكرةَماجستري،
 .>>.،َص6111/َ===5َ،اعبامعي
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كبعػػأَكبلمنػػاَعػػنَهػػذدَالصػػعوباتَاؼباديػػةَاؼبباشػػرةَمػػاَهػػيَاإلشػػكاالتَالقانونيػػةَالػػيتَييثريهػػاَ
َالبصمةَالورا َماَسنتعرضَلهَامنَاؼبطلبَاؼبواِف.ثية،َهذاَإعماؿي

 المطلب الثالث 

 استعمال تقنية البصمة الوراثية إشكاالت

دَذهَهاَمثلَالتحاليلَالأموية،َاريَأفَىالعأيأَمنَاإلشكاالتَمثلَيَ،للبصمةَالوراثيةََََََََ
كمنهاََ،(الفرعَاألكؿ)هوَقانوثَسنتعرضَلهَامنََماَامنهَ،نيشقَىَإُفَمَياإلشكاالتَتنقس

َ(.الفرعَالثاث)ماَهوَمادمَسيتمَالتعرضَلهَامنَ

 الفرع األول

 القانونية إلشكاالتا

َتَيهَيََََََََََََ َاؼبشكبلتَالقانونية َمن َالعأيأ َـيناؾ َكالتا َالفعلي للبصمةََصادؼَالتطبيق

َتتمثلَي َاإلنسافَجسأياَنَالوراثية، َسبلمة َكاح اـ َاػباصة، َللحياة َالقانونية كماَََيفَاغبماية
التَكماَاشكدَاإلذشرحَبسيطَؽبَأيرادَقبربدَعلىَتقأميَدليلَاأَنفسه،َكسيتمَيبَأالَهب

ََيلي:

 

 

 



 ام اإلجرائيـة والطرق العلمية إلثبات النسـة يف التشريــع اجلزائرياألحك           لباب الثانيا
 

76= 
 

  حرمة الحياة الخاصةل : الحماية الدستوريةأوال

ََنيفَىََََََََََ
ي
َاؼب َخبلؿ َمن َالأستورمَاعبزائرم، َشرع َدستور78َاؼبادة :==5من

َعلىَ(1)
أمَعن َبأثَأكَمساسَبالكرامة"ََرحرمةَاإلنسافَكَوبظَانتهاؾ"تحمنَالأكلةَعأـَ:أنه

َثاثَحقَيبحَيَتعأَى َاػباصة َاغبياة َبفحيفَاغبمضَالنوكمَرمة َكنَأفَيتأثر ألفََ ADNلػ

َاؼبطركحَيكمَي َتأخبلَيفَالتساؤؿ َيشكل َللفحيفَأف َإُفَأمَمستولَيبكن َالقوؿ َيف ن
َاغبياةَاػباصةَللفردَاليتَوبميهاَالأستور.َ

َكوفَتظهرَإحألَاالع اااتََكَََََََََََ األساسيةَعلىَاؼبساسَحبرمةَاغبياةَاػباصةَيف

َفحيفَالبصمةَاعبينيةَيفت َاجملاؿَللبحثَعنَاػبصائيفَالوراثيةَكَهذاَاالع اضَمستمأَه
َأ َمفادها َفكرة َاالستعأادََفمن َيكش  َللفرد َخصائيفَاغبمضَالنوكم َتكوين معرفة

َاإلجَر َاالستعأاد َيكش َعن َبالتاِف َك َله َفاالعالوراثي َللمتهم َإذاَنامي َ اضَاألساسي
يبكنَأفَيبأَالغريَدبعلوماتَمنَاؼبتهمَأكثرَمنADNََىَيفَأفَفحيفَاغبمضَالنوكمَيتجلَى

َاؼبعلوماتَاليتَوبتاجهاَللتحققَمنَالعيناتَاؼبفحوصةَللمقارنة.

جأاََكَالَش َأفَهذدَاؼبعلوماتَاؼبتعلقةَبالفردَتعأَذاتَاابعَشخصيَخاصَََََََََََ
َ َدبعلومات َتتعلق َ)شخصيةألهنا َالطبيب َاريقة َأف َرام ،Jeffreys َ َالوق َيف َاؼبتبعة )

الَيكش َبأمَحاؿَمنَاألحواؿَعنَ(Le  code - barreَ اغباارَتطمانناَبأفَالعمودََ)
َالشخيفَالذمَقأـَمنهَالعتادَاػبلوم.

َ

                                                 

(
1

َالرئاسػيَرقػمََ:==5دستػورَ  ( َباؼبػرسـو َ;585رجبََ:6اؼبؤرخَيفََ>87/:=الصعادر َاؼبصػادؽَعليهَيفَهػ اؼبتعلقَبوصػأارَنػيفَتعأيػلَالأستور
 .:==5لسنةََ،:;،َع،َج.َر.ج.ج:==55/5/>6استفتانَ
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ََََََََََََ َأف َتَيَالبصمةك َال َالطريقة َهذد َخبلؿ َمن َعليها َاؼبتحصل َأمَاعبينية عطي
َش َعن َاستعأاداتمعلومة َأك َابعه َأك َاؼبتهم َالوراثيةَهخصية َأك َهذدَََ،اإلجرامية َأف كما

َالَتَي َالخيفَ)شَىلكص َلَعطيَأمَىالطريقة َأنثىطوؿ، َذكر، َهببَيالقصر، َكَؽبذا علىََ(.
اؼبشرعَأفَيحعَاماناتَصارمةَحوؿَبقيةَتوسعَفحيفَاألعمأةَاؼبشفرةَيفَاإلجراناتَ

َأفَىََ،اعبزائية ربَالشخيفَعلىَتقأميَدليلَاأَأفَالَهبَيَهَيونَيمَيمحَآخرَيَناؾَاع اضَههَيَكما
 نفسه.

  إنتهاك السالمة الجسدية :ثانيا

ََيفَيتنَيَََََََََََ 79ََاؼبادة َدستور َعلَ:==5من َاؼبخالفاتَأنه:"ى َعلى َالقانوف يعاقب
َكلَماَيبسَسبلمةَاإلنساف" الطرؽََتنطومكَقأَ اؼبرتكبةَاأَاغبقوؽَكَاغبرياتَكَعلى

منَجسمََاؼبأخوذالسبلمةَاعبسأية،َذل َأهناَتعتمأَعلىَالعتادََالعلميةَعلىَمساسَهذد
َاإلنسافَكَالذمَقأَيؤخذَمنهَبطريقَاإلكراد،َكَهوَماَيعأَمساساَبسبلمتهَاعبسأيةَ.

 مبدأ قرينة البراءة : احترام  ثالثاً 

كلَََأفَىَدَيكَالذمَمفادَي(1)اإلعبلفَالعاؼبيَغبقوؽَاإلنسافَهذاَاؼببأأَنيفَعليهَابتأانَنََََََََ

89َكَهوَماَنص َعليهَاؼبادةََإُفَاايةَإدانتهَهنائياَنَبريااَنَشخيفَتابعتهَالنيابةَالعامةَيظلَى

َاعبزائرم: َالأستور َنظاميةَ"من َقحائية َجهة َتثب  َحك َبرياان َيعترب َمتهم َشخيف كل

َ."....هَيإدانتَي

َ
                                                 

(
1

، 6116، بيروت، 5حقوق اإلنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط سلمى الخضرة الجيوسي،( 

 .51=ص.
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َََََََََ ئيةَمثلَااعبَزَتااإلجرانالَيتعارضَمعَتطبيقَالوسائلَالزجريةَيفََهذاَاؼببأأَياريَأفى
لتأسيسَ التوقي َللنظرَكَاغببسَاؼبؤق َرامَأفَتطبيقَهذدَالتأابريَيبكنَأفَيكوفَمطلقاَن

َؿبَي َإدانة َأية َبحماناتَعأيأة َالردعية َاؼبشرعَتل َالتأابري َكفل َلذل  َك منَحيثَتملة
َأكَمنَحيثَالزمافَ"َاألشخاصَالذينَيقوموفَهبا" َالقحاة" َك َالقحائية اباطَالشراة

كافَ)مقراتَاغبجزَكَأماكنَأكَمنَحيثَاؼب أةَالتوقي َللنظرَكَاغببسَاؼبؤق "مَربأيأ
َ.اغببس(

 : عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسو رابعاً 

ربتومَعلىَاماناتَمفادهاََتتحمنَأالبَالقواننيَاإلجرائيةَاؼبعاصرةَأحكاماَنََََََََََ

معََةَمنهَدكفَإكرادَكاقعَعليه،َسباشياَنسب َحبريَىكأهناَََأِفَهباَاؼبتهم،َكَتعأَىالتصروباتَاليتَيَي
َ 18ََاؼبادة 17ََالفقرة َاإلنساف18َك َغبقوؽ َالعاؼبية َاالتفاقية ََمن َ>8=5لسنة َمألَ، فما

َ؟قاَمنَالعتادَاؼبأخوذَمنَاؼبتهمانطباؽَهذدَاؼبقتحياتَعلىَفحيفَالبصماتَاعبينيةَانطبل
الشخيفََفيهَإجبارَيَوكمَيتمَيجلَفحيفَاغبمضَالنجسمَاإلنسافَألمنََأمَجزنإفَأخذَ
َأكَإكراههَعلىَاالع اؼَخبطاهنفَعلىَأفَيشهأَاأَىَاؼبعي فليسَاؼبتهمَهوَالذمََسه

(1)يتكلمَهناَكَإمباَالوقائعَاؼباديةَهيَاليتَتعوضَالتصروبات
 َالتوصيةَكيفَهذاَالصأدَنصَى

تقأميَعلىََةرميَىجَييفَأمَحالةَ(2)الشخيفالأستورَاألمريكيَعلىَعأـَإكرادََاػبامسةَمن

َاأَى ََاع افات َحيث َنيفَعلىنفسه :Criminal any in compelled be shall not 

himself against witness a be to case 
عأـَإجبارَالشخيفَعلىَتقأميَدليلََفمبأأَيَ(3)

                                                 
 (

1
َ.89َ.صَ،16/16/6118بتاريخَ،9َ:َاؼبادةَاعبزائية،َؾبلةَالشراة،َعأدالبصمةَاعبينيةَكَدكرهاَيفَاإلثباتَيفََ،نويري عبد العزيز(

(
2
َدليلَاأَنفسهَألفَذل َيعأَخرقاَؼببادئَاإلثبات.دكفَإراامهَعلىَتقأميََ(

(
3
َ.:8.رجعَالسابق،َصػؼباَ،َنويري عبد العزيزَ(
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(1)سولَعلىَالتصروباتَالشفويةَنفسهَالَينطبقَيَاأَى
من657ََ َاؼبادةَكَيفَاعبزائرَنصَى

ةَريَىغبَيَزائيةَعلىَأفَاالع اؼَشأنهَشأفَصبيعَعناصرَاإلثباتَزبحعَيقانوفَاإلجراناتَاعب

ثب َإدانتهَهنائيانَمنَارؼَالقحانَبرياانَإُفَأفَتَيَتقأيرَالقااي،َكَبالتاِفَيبقىَالشخيفَي
َكَحكَلوََ،حولهَيَاعبزائيَكَلوَحام َشكوؾَه َالقحائية َالشراة كَلوَاشتبه َيفَشأنه

َالعامة َالنيابة َهذدََكَأكدعهَيََتابعته َفبعأَمناقشة َكعموما قاايَالتحقيقَاغببسَاؼبؤق ،
َإلجرانَ َاؼباديتاف َاؼبشكلتاف َتتمثل َفيما َالوراثية، َتع مَالبصمة َاليت اإلشكاالتَالقانونية

َربليلَالبصمةَالوراثية،َهذاَماَسنناقشهَامنَالفرعَاؼبواِف.

 الفرع الثاني

 إلجراء تحليل البصمة الوراثية ان الماديتانتالمشكل

َعلىََََََََََ َالوراثية َالبصمة َإجران َتعيقاف َمشكلتاف َهناؾ َأف َإُف َكالواقع َالفقه يشري
َمصاري َ َمسألة َ َمشكلة َككحيأ)أكال(، َـبربَعلميَكاحأ َكهيَكجود مستولَاعبزائر،

َاػبربة)ثانيان(.

 مخبر علمي واحد و وحيد  وجود   :أوال

ََيفَىخصَىَلقأََََََََ َخبلؿ َمن َالشرعية َالبيولوجيا َقسم َعيأADNََـبربتأشني دبناسبة
6118َ/;66/1الشراةَبتاريخَ بالرامَمنَأنهَيعأَخطوةَهامةَيفَتكريسَكَتشجيعَالعملََ

َ َالبيولوجي َالتطور َؼبسايرة َالوراثية َؾببالبصمة حيثَيشرؼَعليهََالنسبَاؿخصوصانَيف

                                                 

(
1
)َََ َاألصوات َربليل َآالت َ(analyses macro)كاستعماؿ َالكذب، َعن َالكش  بعأََ(détecteur des mensonges)كآلة

َاالستعماؿَاريَالقانوث.
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األدلةََتقنينيَكَباحثنيَـبتصنيَيفَعلمَالبيولوجياَكَالوراثة،َتتجلىَأنبيتهَيفَالبحثَعن
َكان َيفَاجملاؿَاعبنائيَأكَيفَإثباتَكَنفيَالنسبَ َباعتباربواسطةَالتحاليلَاؼبخربيةَسوان

للفقرةَالثانيةَمنَقانوفَاألسرةَاؼبعأؿَكَاؼبتمم81َََالطرؽَالعلميةَكسيلةَمستحأثةَيفَاؼبادةَ
لميةَالطرؽَالعَباستحأاثـبربَعلميَكاحأَعلىَاؼبستولَالوايَمقارنةََاستحأاثَأفإالَ

اةَاألمرَمنَخبلؿَاألكجهَؿَأماـَصعوبةَإستصاَووبَمادياَنَيعأَمشكبلَنمنَارؼَاؼبشرعَ
َ:ََالتالية

َتوافرَ-أ َالعلمية َالطرؽ َإُف َتقنيةَيتطلبَاللجون َك َعالية َجودة َذك لصعوبةََنظراَنَـبابر
َ.الوسائلَاؼبستخأمةَيفَهذاَاجملاؿَاستعماؿ

َكلَىَاللجونَإُفَالطرؽَالعلميةَاإلؼباـ يتطلبَ-ب َالشاملَكَاؼبعرفةَالأقيقةَبعلمَاعبيناتَك
َ.َهببَمراقبتهاَبصورةَدقيقةحبيثَاألنظمةَاؼبستعملةَيفَهذاَاجملاؿ،َ

ََاعتماديتطلبََ-ج ADNََنظاـ َإمكانياتَاخمةَسوان علىَـبربََباالعتماددكفَسواد
َيف َأخصائيني َبينهم َمن َاؼبستول َرفيعي َأخصائيني َتقنيني َخربان َعلى َك َاعبودة َعاِف

َألنهَيشكلَإحألَاألنظمةَاؼبعقأةَكَالشائكة.َ،َنظراَناالحتماالتاإلحصائياتَكَ

َكافَاللجونَإُفَالطرؽَالعلميةَيرتكزَيفَأساسََ :ةمسألة مصاريف الخبر  :ثانياً  علىََهإذا
َ َتوافر َفوفَذل َيتطلبَآلياركرة َللوصوؿَإُفَنتائجَفعالة، َاخمة َهياكلَمادية اتَك
َم َتفباؼبقابل َباهظة َقانونيةصاري  َآللية ََتقر َدبوجبها َأعبائها،َيتم َالعامة َاػبزينة ربميل

َيبَيَك َفهل َأاراؼَالأعول، َيتحملها َتصوَىبالتاِف َاؼبعيشيةَكن َاألكااع َإُف َذل َبالنظر ر
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َاػبربةََاالقتصاديةَك َاؼبواانَإُفَهذد َيستأعيَالقوؿَبأفَؾباؿَعبون َفبا للمواانَاعبزائرم،
 .جأاَنَيبقىَايقاَن

 :نيخالصة الباب الثا

ففػػػيَهنايػػػةَهػػػذاَالبػػػاب،َفونػػػهَمػػػنَالحػػػركرمَالتنويػػػهيَبػػػاجملهوداتَاعببػػػارةََََََََََََ كعمومػػػاَن
حيػػاؿَاػػبطهَإلجػػراناتَاألحػػواؿَالشخصػػيةَعمومػػان،َمنهػػاَدعػػولَإثبػػاتََللمشػػرعَاعبزائػػرم

ككػذاَاعبهػودَالػيتَبػأؽباَ،ََالنسبَعلىَكجهَاػبصػوصََاػمنَاؼبسػتوينيَالػأاخليَكاػبػارجي
َكػػلَهػػذاََمةَحيىػػاؿَاغبػػأَمػػنَاخػػتبلطَاألنسػػاباَرالصػػَكؽبػػاَمػػنَالأقػػةَعلمػػانَالطػػبَؼبػػاَ لكػػن

َ.االجتهادَهببَأالَىبال َنيفَشرعيَصري َأكَفتولَفقهية



 خــــــــاتــــــمة  
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يف دراسة ما  نوعاً  وتواععةه اجلولة ادلذبعد أن قضينا ىو  ا البحث،ذيف هناية ى      
جلياً شلا  اتضح اآلليات القانونية حلماية النسب يف الوتشريع اجلزائري، وبعض النظم األخرى،

ىو الضعف الذي يكوتسبو   ،ا يوتسم بو الوتشريع األسري عموماً للشك أن م يدع رلاالً  ال
ة يف رلال األسرة لكافة ث أن األول يوتجلى يف عدم كفاية النصوص الوتشريعيحي كمًا ونوعاً 
شلا يفوتح الباب واسعاً  وأن ىذه النصوص دل ولن تكفي حلل كافة ادلشكالت، ،ادلواعيع

 أمام القضاء لالجوتهادات اليت قد تكون موتضاربة أحياناً.

صد بو النقص فيق النقص النوعي، ه الدراسة أنذأتضح لنا من خالل ى ماك    
ه الثورة العلمية يف رلال اجلينات و أنوتساب ذخصوصًا حيال ى ،الوارد يف القانون

ا ذى والديهم عن طريق فحص كريات الدم وحتليل البصمة الوراثية....اخل، إذلاألشخاص 
فأدى  ىذا بالقاعي للوتوسع يف  ،ق أ ج 222السوتنجاد بادلادة ا إذلبادلشرع ما دفع 
معرفة آليات الوتأويل خصوصًا إذا كان غَت ملم بضوابط الشريعة  أو عدم الوتأويل،
 .  ، ومسوتجدات الثورة العلميةاإلسالمية

أن قانون الحظنا من خالل حتليل النظام القانوين حلماية النسب،  وقد     
وىو يوتناول كل ما يوتعلق حبياة اإلنسان منذ والدتو إذل  مرتبط أشد االرتباط بادلرأة،(1)األسرة
واحلضانة  النسبفعندما يزداد اإلنسان صلد أنفسنا أمام عدة مسائل وادلوتمثلة يف  وفاتو،
 وعندما يصبح اإلنسان بالغًا قد يفكر يف الزواج فنكون أمام مسائل الزواج، والنفقة

والشاىدين ومسألة تعدد الزوجات وكذا حقوق وواجبات  والورل،وادلهر  واذلدايا واخلطبة،

                                                 
(1 )وقد فسر الفقيو الفرنسي    ،قانون األسرة فرعا مسوتقال بذاتو من فروع القانون اخلاص، و ىو ذو طبيعة خاصة و موتميزة يعد(J) 

Carbonnier فرعية "الالقانون" أكثر من خضوعو للمفاىيم القانونية و للقانون "ذاتية قانون األسرة بأنو خيضع لle non droit  ىو يف "
                                                          األساس علم األسرة و القانون ىو االسوتثناء .

   ,28P. ,1971 (J)Carbonnier , Flexible droit,  Paris, editonأنظر:  
 . 26.ص ،2005 ،اجلزائر ،، ديوان ادلطبوعات اجلامعية4ط ،1اجلزء بلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،، ا عنذأخ         
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وقد ال توتناسب عقلية الزوجُت فوتطرح مسائل الطالق والوتطليق والفسخ  الزوجُت ....اخل
 .وكذا توابع الطالق من عدة ونفقة ونزاع حول موتاع البيت  واخللع،

أن الشريعة اإلسالمية أتت للحفاظ على مصاحل الناس ورعايوتها يف دنياىم  غَت   
لسالف ذكرىا، وما كانت وآخرهتم، وىذا ما عرب عنو الفقهاء مبقاصد الشريعة اخلمسة ا

الشريعة اإلسالمية لوتقف يوم يف وجو العلم والعلماء، وال لوتحد من عزديوتهم فيما حيقق كل 
نفع ومصلحة مشروعة للبشرية، ذلك أن أىم خاصية توتميز هبا ىذه الشريعة الغراء عن كافة 

باد وحتقيق الشرائع والديانات والقوانُت والوتشريعات، أهنا هتدف للحفاظ على مصاحل الع
 .(1)صاحلة للوتطبيق يف كل زمان ومكاناليسر ورفع احلرج وادلشقة، كما أهنا 

فإن القول األصح وادلخوتصر يف ادلسألة ىو جواز ومشروعية الوتلقيح  ،وعليو           
االصطناعي بوسائلو ادلشروعة مىت كان يف إطار الضوابط الشرعية، ومنو أن توتم ىذه العملية 

وأن تكون احلاجة  القة زوجية صحيحة، ويف ظل حياة كل من الزوجُت،يف ظل قيام ع
ملحة إلجرائها لضرورة شرعية، وأن توتم بُت الزوجُت وبرعامها، ذلك أن إدخال شخص 
غَت الزوجُت يف عملية الوتلقيح االصطناعي كأن يوتربع رجل مبنيو أو امرأة ببويضوتها أو توتربع 

مبسألة مهمة من آثار الزواج  أو غَت ذلك يعوترب ماساً  برزتها حلمل اللقيحة )تأخَت الرحم (
 وىي النسب . 

وبالوتارل وجود  ،ومن النوتائج اليت البد أن تًتتب على الزوجية إثبات النسب            
احلقوق من العمومة واخلؤولة وقد نظم اإلسالم ىذه القرابة، ورتب درجاهتا، وفصل  قرابة

رجة من القرابة وعليها، كادلَتاث والنفقة وسواىا، فأوجب والواجبات ادلًتتبة لكل نوع ود
نعدام األصل أو الفرع أو النفقة على القريب العصبة حبسب درجات ادلواريث، وذلك عند ا

  وذلك ألن اإلسالم يف نظامو االقوتصادي جعل مال ادلوتوىف يعود ألقرب الناس إليوالوارث 
                                                 

(
1
 وما بعدىا .63.، صس اجلزائر، د ، خصائص الشريعة اإلسالمية، قصر الكوتاب، البليدة،عمر سليمان األشقر (
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  تلك النفقة، ألن الغرم بالغنم إذليكون حباجة  ولذا فقد زتل ىذا القريب نفقة قريبو عندما
فإذا دل يكن للفقَت قريب من عصابوتو جتب عليو النفقة، فينوتقل واجب النفقة عند ذلك 

 .بيت ادلال 

 لنا أن الوتلقيح االصطناعي باعوتباره طريقة حديثة غَت طبيعية لنإصلاب وقد تبَُت             
ألنو ال ديكن إجراء الوتلقيح  إليوالضرورة و احلاجة ، وذلك لوجوب وقانوناً  شرعاً  جائزٌ 

االصطناعي من دون توافر شروطو األساسية : من توافر للمصلحة وىي وجود الضرورة 
الداعية إليو وأن يوتم يف إطار العالقة الزوجية القائمة أثناء حياة الزوجُت وبقاءمها مرتبطُت 

 بعقد زواج شرعي .

رعا الزوجُت وإذهنما بإجراء ىذه العملية، وىذا الشرط  كما يشًتط توافر            
مسوتنبط من األصول العامة للوتصرفات الشرعية أو القانونية ادلبنية على حرية األشخاص 
ورعاىم  ويشًتط أن يوتم الوتلقيح االصطناعي بُت الزوجُت ال غَت، ومعٌت ذلك أن توتم 

دم اعًتاف بكل أشكال الوتلقيح العملية بنطفة الزوج وبويضة ورحم الزوجة ويف ىذا ع
 االصطناعي اليت تقوم أو توتطلب عنصر أجنيب غَت الزوجُت .

رتب آثاره القانونية ادلًتتبة عن  كما أنو مىت كان الوتلقيح االصطناعي مشروعاً            
 واحلضانة .  والنفقة ، ووجوب الوتوارث ،طبيعي من ثبوت للنسب ووجوب للعدةالوتلقيح ال

غاية ما يف األمر أننا هنيب بادلشرع لوعع اآلليات القانونية اليت توتوذل إجراء            
من  وموتابعة ىذه العمليات وذلك بإنشاء جلان وطنية مكونة من أخصائيُت مؤىلُت فعالً 

فقهاء وأطباء وقانونيُت للقيام هبذه العمليات وموتابعوتها ىذا من جهة ومن جهة أخرى 
يام هبذه العمليات سواء من حيث الصرامة يف تطبيق النصوص عبط ووعع إطار قانوين للق

القانونية مع كل سلالفة أو جتاوزات أو تالعب مبثل ىذه العمليات أو من حيث حتديد 
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وعدم  ادلراكز ادلخوتصة بإجراء ىذه العمليات وجتهيزىا بكل ما توتطلبو مثل ىذه العمليات،
 وموتابعة جلنة سلوتصة تابعة للدولة . السماح بإجراء الوتلقيح االصطناعي  خارج إشراف

عددًا من النوتائج وادلالحظات نورد  قد أذتر البحث يف موعوع النسب وا ذى           
 :  أمهها عمن النقاط الوتالية

فنقاؤه يعٍت صالحها  أن النسب من أقوى الدعائم اليت تقوم عليها األسر، -1
 ،وفساده يعٍت فسادىا.

 لفراش ويندرج حتوتو الزواج الصحيحتوتجلى يف ا الشرعية، أسباب ثبوت النسب -2
و اإلسالمي وسار على دربو حسبما أقر الفق ،والزواج الفاسد،والوطء بشبهة

 اجلزائري يف قانون األسرة .  ادلشرع

  عملية الوتلقيح االصطناعي بضوابط ال ديكن جتاوزىا شرعاً  إذلإمكانية اللجوء  -3
 على حرمة النسب وشرعيوتو .  وذلك حفاظاً 

من ادلوتعارف عليو أن اإلقرار والبينة والقيافة أدلة يف إثبات النسب كطريق  -4
 شرعية عمل هبا الفقهاء منذ زمن طويل . 

 إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب ىو اللعان بشروطو ادلعوتربة . -5

عن طريق البصمة الوراثية وال غَتىا بأي  ال جيو نفي النسب الثابت شرعاً  -6
، ولكن جيوز االسوتعانة هبا من القرائن اليت قد تؤيد الزوج يف وسيلة من الوسائل

طلبو اللعان أو قد تدل على خالف قولو، فرمبا يكون مدعاة لعدولو عن 
 اللعان .
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دلا فيو  ية زلل اللعان يف نفي النسب باطلإن القول جبواز إحالل البصمة الوراث -7
 من ادلصادمة للنصوص الشرعية الثابوتة .

النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابوتة من القرآن الكرمي  ال جيوز تعطيل -8
 والسنة النبوية الشريفة جملرد دليل علمي حديث قد يشوبو خطأ أو تالعب . 

أولوية  من طرق إثبات النسب الشرعي و قياساً  إن البصمة الوراثية تعوترب طريقاً  -9
يها بالقيافة بعد على القيافة، فيؤخذ هبا يف رتيع احلاالت اليت جيوز احلكم ف

 توفر الشروط والضوابط ادلعوتربة يف خبَت البصمة ويف معامل الفحص الوراثي .

جيب على ادلشرع أن يضيق رلال البصمة الوراثية وحيصرىا ويقننها كي يوتجنب  -10
عن األب الوتفكَت يف إثبات النسب من العالقات غَت الشرعية ومنع احلديث 

 .الطبيعي بدل األب الشرعي

الزواج واج الصحيح ، الزواج الفاسد إثبات النسب ادلعوتربة قانونًا ىي الز  طرق -11
 .ذاهتا إعافة إذل القافة والقرعة أما يف الشريعة فهي ،بشبهة، و اإلقرار، البينة

 هوراً من البصمة الوراثية .ظ   أسبقأن الوتحاليل الدموية  -12

بات رلال إثتوصل العلم إذل أن الوتحاليل الدموية وسيلة احوتمالية يف  -13
" إليو األسوتاذ " عبد الناصر زلمد شنيور  أشاروقاطعة يف نفيو، وىذا ،النسب

 واألسوتاذ "كمال صاحل البنا" .

أثبت العلم أن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف -14
كوتور ار إليو العديد من الباحثُت كالد البيولوجية، كما أش الوالديوالوتحقق من 

 " ." و الدكوتور "خليفة علي الكعيبالسبيل عمر"
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 بالطريق العلمية يف رلال إثبات النسب أنو ال جيوز اللجوء العمل  عوابطمن -15

 إليها إال يف احلاالت اليت يوتم فيها اإلثبات بالقيافة .

 إن موقف الفقو والقانون والقضاء العريب الزال موتحفظاً اجتاه األخذ بالطرق -16

 إثبات النسب . العلمية يف رلال 

 موية أو البصمة الوراثية أي أثر على العالقة ادلنوتجة ليس لنوتائج الوتحاليل الد-17

 .للنسب يف حالة ثبوتو أو انوتفائو بإحدى الطرق األقوى منها 

أن الطريق العلمية يف إثبات النسب مشروعة والدليل على مشروعيوتها القياس -18
 وادلصلحة وادلقاصد .

اعدت يف إطار ىده ادلعاجلة القانونية س وادلالحظات اليت توصلنا إليهاه النوتائج ذإن ى     
 أهنا مفيدة إلثراء ادلوعوع من الواعح ،والوتقدم ببعض الوتوصيات ،وعع اقًتاحاتعلى 
 ىي:

مـن  و ادلـوتحف ـــالعريب النظر جتـاه موقفون ــن أن يعيد الفقو والقضاء والقانسيسوتح -1
وذلـك باألخــذ هبـا يف حــدود عــوابط  ،الوراثيــةالدمويـة والبصــمة  األخـذ بالوتحاليــل

 العمل هبما.

احلصـول علـى أنـو يف حالـة  غـَتمبا أن البصمة الوراثية أدق من الوتحاليل الدمويـة،  -2
للقطــع  ADNع إذل حتليــل و رجــال ، فالواجــبنوتــائج الســلبية لوتحليــل فصــائل الــدم

 بصحة تلك النوتائج.
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الـوالدة ألمهيوتهـا القـة النسـبية الناشـعة عـن بالع تنيـع الشريعة اإلسالميةكما أن          
وىـــــو األمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إذل دتاســـــك اجملوتمـــــع يف ثبـــــات أحـــــوال األســـــرة واســـــوتقرارىا، 

ة حـول مقصـد حفـ  األنسـاب واتسـاق يعاألحكام الشر من  الكثَت وععت، و وتوواسوتقام
وأن يكون االنوتمـاء بالـدم  بوة الطبيعية ىي األبوة النسبيةعلى أن تكون األ شأهنا، حرصاً 

و رابطــت الشــريعة بالنســب أحكامــا بنوتهــا عليــو، كــاإلرث  ،العشــَتة انوتمــاءاً صــحيحاً  إذل
  .والرب والصلة والوالية واحلضانة وغَتىا

ىا الفقهــاء مــن نصــوص اقســاسوت ،بــأمور األبــوة  تثبــت شــرعاً مــن ادلســلمات أن و            
والقيافـة ) علـى اخـوتالف يف  ،واإلقـرار ،والشـهادة ،فاسـد، و الىـي الفـراش الصـحيح ةالشريع

قرابـات األب كاألجـداد واجلـدات   إذلثبوهتا بالقيافة ( ومىت ثبوتت األبوة سـوى منهـا النسـب 
بــالوالدة ثبوتــت النســب ، كمــا أن األمومــة تو بنــيهم ،ألعمــام والعمــات واإلخــوة واألخــواتوا

 .الطبيعية

 ":( لقولو تعاذلباالدعاء ) الوتبٍت تثبت ال األبوة ن كما انو من ادلعلوم شرعًا أ            

                                   

                                  

"
" الولد للفراش : من مائو، لقول النيب وإن علم ىذا الوليد خلق  بالزناتثنت  وال(1)

، ولكن األحوالوإذا ثبوتت األبوة دل تبطل باإلبطال، ودل تنقل حبال من وللعاىر احلجر" 
 .تنوتفي قبل الثبوت باللعان

البصــمة الوراثيــة حيــال معاجلــة الشــق الثــاين مــن ادلوعــوع أن  صاســوتخاللقــد    و          
وسيلة عصرية اسوتجد أمرىا يف السنُت األخَتة من ىذا القرن، وىي ما أثبوتوتو البصمة الوراثية 

                                                 

(
1
 40، اآلية األحزاب سورة   (
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وى مـع ترتيـب بًتتيـب موتفـرد ال يوتسـا همن أن كل واحد من البشر يوتميز منط الـدنا يف خاليـا
ولكـل شـدفة مـن شـريط الـدنا  دا ما يكون يف الوتـوائم ادلوتطابقـة، عنص آخرالدنا يف أي شخ

ة أخرى شلاثلة يف شريط الدنا يف أبيو شدف يف اإلنسان شدفة شلاثلة يف شريط الدنا يف أمة، و
 أبيو الطبيعي .، والنصف اآلخر جاء من فنصف شدفاتو جاء من أمو الطبيعي

، وأن بإمكـان الوراثـة مـدى قـوة ىـذه الوتقنيـة ألحبـاثاتضـح يف ادلراكـز ادلوتقدمـة  كما         
أو تنفــــي األبــــوة الطبيعيــــة بدرجــــة ال تــــدع رلــــاال للشــــك علــــى مــــا تؤكــــده نوتائجهــــا أن تثبــــت 

 الندوة . إذلاألحباث العلمية ادلقدمة 

والسؤال ادلطروح ىو أنو ىل ديكـن شـرعاً اختـاذ ىـذه الوتقنيـة وسـيلة إثبـات النسـب            
اإلنسان و أبيو ؟ خاصة وأنو يؤمل يف ادلدى القريب بعد أن يـوتم حتديـد ادلعـايَت الشرعي بُت 

، رنــــة الصــــمات الوراثيــــة بطريقــــة آليــــةمقا إذل، الوتواصــــل ألدوات ادلســــوتعملة يف ىــــذه الوتقنيــــةوا
 وسيجعل ذلك لنإمكان االسوتفادة من ىذه الوتقنية على نطاق عادلي .

أمـل، علــى افـًتاض صــحة مـا أعلنوتــو مراكـز أحبــاث والـذي تبــُت رل بعـد البحــث والوت          
الطــــرق  إذلطريقــــة صــــحيحة إلثبــــات األبــــوة شــــرعا مضــــمومة الوراثيــــة  وأن البصــــمة الوراثيــــة 

أما عن أىم الوتوصيات فنجملها يف مسـائل، يبـدو لنـا ادلوتقدمة اليت اعوتمدىا فقهاء الشريعة، 
 قرب تعديل األسرة اجلزائري:فيهما أنو لزام على ادلشرع  اجلزائري تدارك األمر يف أ

أن احلق كما يثبت بـالفراش القاطعـة، يثبـت أيضـا بـالقرائن ادلغلبـة علـى الظـن وخاصـة يف -1
 ، وىي أن "الشارع موتشوف إلثبات النسب" .ذا الباب ، طبقا للقاعدة الفقهيةى

، كبطاقــة اذلويــة غــَت الشــهادة ،لــت وســائل مســوتحدثة إلثبــات الشخصــيةأن األمــة قــد قب-2
، والوتوقيـع اخلطـي  وضلـو ذلـك، و  يهـا صـورة حاملهـا وكبصـمات األصـابعلشخصية الـيت علا

 الوراثية  مثل ذلك وأوذل .ىو البصمة و على ذلك اإلرتاع العلمي، فهذا النوع، 
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 فبلوا القيافة طريقاً  –وكذلك ادلالكية يف بعض الصور  أن الفقهاء من الشافعية واحلنابلة،-3
و القــائف إمنــا يــوتكلم عــن حــدس وختمــُت وفراســة ومــع ذلــك يقبــل  ،إلثبــات النســب شــرعاً 

علــى مــا  –قولــو، فقبــول قــول خبــَت البصــمة الوراثيــة ادلبــٍت علــى ســيء زلســوس ثنــت صــدقو 
وىو بصمة الدنا، أوذل بالقبول على أنو يشًتط لقبول قول خـرباء البصـمة  –تذكره األحباث 

وىـــو أن يكـــون مســـلما، عـــداًل ، رلربـــاً يف  -الوراثيـــة مـــا اشـــًتطو الفقهـــاء يف قـــول القـــائف : 
، ويشـًتط أيضـا الوتعـدد، فـال ، يقبـل قولـواإلصابة، وإن دل يكـن رلربـاً جتـرى تربوتـو فـإن أصـاب

 أن يؤخذ كل منهما على انفراد، دون علم اآلخر .بد من قول خبَتين  ونفضل 

تسامع أو شهادة أو  وىذه الوتقنية ال جيوز اسوتخدامها إلبطال أبوة قد ثبوتت بفراش أو      
إقرار، أو تسـامع أو شـهادة أو إقـرار، وإمنـا جيـوز اسـوتخدامها فيمـا اشـوتبو فيـو األمـر، كـاللقيط 
إن ادعــاه رجــالن، وكمــا لــو وطــئ اثنــان امــرأة بشــبهة يف طهــر واحــد، فأتــت بولــد، وحصــل 

نظـــري  والبصـــمة الوراثيـــة يف ا يف نفـــي العـــدوان اجلنســـي ادلـــدعى،وكمـــ الـــًتدد يف أهنمـــا أبـــوه،
 فالبصمة الوراثية أوذل . ،ن أمكن اسوتخدام الطريقوتُتإمقدمة على القيافة، ف

أن ظهور الطرق العلمية ادلبنية على حتليل األنسجة  إليوإن أىم ما ديكن اإلشارة -4
واألنظمة البيولوجيا بشكل غَت مقيد إلثبات النسب جيعل عرورة تدخل ادلشرع اجلزائري 

وعع إطار قانوين ذلذه الطرق، سواء القطعية اليت ترقى درجة بصورة واعحة وصرحية يف 
 إذلاليقُت كما   تفصيلو بالنسبة للبصمة الوراثية أو الظنية اليت ال ترقى فيها درجة الشك 

اليقُت وإال ما الفائدة من وعع ىذه الطرق كوسيلة إلثبات النسب مبقابل الطرق الشرعية 
 عية لذلك ؟  أو لنفيو مبقابل اللعان كوسيلة شر 

وشلا تقوتضيو احلاجة أيضا ىو حتديد القيمة القانونية ذلذه الطرق وحجيوتها من          
خالل مدى القاعي بسلطات واسعة لوتطبيق الطرق العلمية خللق نوع من ادلرونة القانونية 
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أيضا وإال فما أمهية وعع النص عليها دون حصر جملاذلا وحجيوتها مبا يفيد القضاء يف 
  .ة اللجوء إليها كما تطلب األمر ذلك وغاية اإلثبات بالطرق الشرعيةسهول

وكذا الشأن بالنسبة للوتلقيح االصطناعي كوسيلة علمية جديدة لنإصلاب وجودًا وعدماً -5
 مكرر من قانون األسرة . 45دتاشياً مع توفر أو غياب إحدى شروطها الواردة يف ادلادة 

الطرق العلمية والشرعية يف  إذلأن يضع أساسا للجوء لذلك وجب على ادلشرع            
إثبات النسب مبعٌت وجود العالقة الشرعية وىي الزواج وعدا ذلك فال حديث عن ىذا 
ادلوعوع حىت ال نسهم يف الوتشجيع على تشكيل أجيال من اللقطاء أو تفشي اجلرائم 

 األخالقية .

لـــيت انوتهينـــا إليهـــا، ومـــع ذلـــك يبقـــى ادلوعـــوع ذه إذاً أىـــم النئوتـــائج والوتوصـــيات اىـــ            
حيوتــاج إذل ادلزيــد مــن البحــث والدراســة بالوتئنســيق مــع ادلوتخصصــُت والبــاحثُت يف شــىت العلــوم 

حىت يوتسٌت للمشـرع اجلزائـري وعـع منظومـة قانونيـة موتكاملـة  ،اإلنسانية واالجوتماعية والطبية
 .ال ختوتلط األنسابلوتحديد ىوية اإلنسان و انوتمائو البيولوجي بدقة حىت 

بنصــوص  اإلتيــانىــو  ،ادلقــارن ومثل ــو  ويف اخلوتــام، لنــا رجــاء عنــد ادلشــرع اجلزائــري             
ومــا  04لمــادة كوتكملــة لرعي )  ســب الَشــيف حتديــد النَ  وطــراوةً  وصــرامةً  صــراحةً  أكثــر  قانونيــة 
القانوين لعبارة  من الوتفصيل بشئتوعيح  واجلزائري (، كما نطلب من األسرةمن قانون  ايليه
مع الوتطور العلمي الذي نرى أنو دل  دتاشياً  كل ىذا  ،( جيوز للقاعي اللجؤ للطرق العلمية) 

 توابـثلوتطورات العصـر وغـَت سلـالف لل ةفقاو مالقانونية  مكافئ للًتسانةوتطور قانوين بيواجهو 
 الشرعية.

 وحده  الكمال هللوبعد فلست أزعم أين أنظر إذل حبثي ىذا بعُت الرعا الوتام، ف    
، ولكن حسيب أين قد اسوتفرغت فيو أقصى طاقيت، وبذلت فيو والعصمة ألنبيائو ورسلو
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وحده، وإن كانت  –تبارك وتعاذل  –أقصى جهدي، فإن كنت قد أصبت فالفضل هلل 
": -جل وعال  –األخرى فعذري أين قصدت اخلَت، وشفيعي قول احلق     

                      "(1) ، أيضاوقولو": 

                               

                              

                              

      "(2). 

واهلل أسأل أن يعينٍت على خدمة اإلسالم وادلسلمُت، وأن جيعل عملي ىذا خالصاً         
  لوجهو الكرمي .

                                                 
 .82ية ، اآلالنساء  (1)
 .286اآلية   ،قرةـالب  (2)
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مثُُنسبُعندُاظتشرعُاصتزائريُواظتصريىذهُاظتالحق،ُأىمُدعاوىُالُتتضمنُ              
ُكماُيلي:الطريقةُالعلميةُُإلجراءُاالستنساخُالبشري ُ،ُوقدُمتُترتيبُىذهُاظتالحقُتباعًا

 دعاوى إثبات ونفي النسب عند المشرع المصري.نماذج  :10نموذج رقم 

قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي في دورتو السادسة عشر المنعقدة بمكة  :12نموذج رقم 
م الُمتعلق  1221.22.22ـ  5ىـ الذي يوافقو من 2211.22.12-12المكرمة في المدة من 

 ُبالبصمة الوراثية .

 بشري.كيفية استنساخ كائن :13نموذج رقم 

 طريقة استنساخ النعجة دوللي.:14نموذج رقم 

 ُحكم في دعوى إثبات نسب صادر عن محكمة ادرار. :15نموذج رقم 

 ُحكم بالتحاليل الطبية إلثبات نسب صادر عن المحكمة العليا :16نموذج رقم 
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النسب عند المشرع المصريإثبات ونفً وى ادعنماذج 
(1)

 

 إثبات نسب فً زواج عرفً دعوى (10)

 أنه في يوم .................................

 ...............................بناء على طلب السيدة /.......................وتقيم في .........

 المحاميمختار مكتب األستاذ/.......................دائرة قسم .....................ومحلها ال

 ......................حافظة ..............دائرة قسم برقم ................

 أنا .................محضر محكمة ..................الجزئية انتقلت وأعلنت :

 .................مخاطبا مع .دائرة قسم السيد /................يقيم في ..............

 الموضوع

لن إليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ      /    /     وقد تم التوقيع عليه الطالبة زوج للمع

 عمن الطالبة والمعلن إليها من شاهدين هما : 

1- ،................................2-.......................................... 

ألزواج وقد رزقت منه وعاشرها معاشرة ا –زوجته  –ولما كان المعلن إليه قد دخل بالطالبة 

 أسمه...................... رعلى فراش الزوجية بصغي

ولما كان المعلن إليه قد رفض قيد الطفل المولود من زوجته الطالبة بدعوى أنه متزوجاً منها 

 عرفيا وعليه فال حق لها فيما تدعيه .

هما العرفي رغم عقد زواجوحيث أنه يحق للطالبة إثبات نسب الطفل ........... من المعلن إليه 

ثيقة زواج بوما يمنع من سماع هذه الدعوى ولو كانت الزوجية غير ثابتة  إذ أنه ليس هناك

لسنة  582في الطلب رقم  1/2/1957رسمية وقد أفتت بذلك دار اإلفتاء المصرية بتاريخ 

                                                           

الوجيزُيفُصيغُالدعاوى)األحواؿُالشخصية(ُأماـُػتاكمُاألسرةُاظتصرية،ُيونيتدُلإلصداراتُُ،الدين أحمد حلمي عز، راجعُىدهُالنماذجُعند  (1) 
 .75اىل72،ُص.2212/2211القانونيةُأُحسنُحيدر،ُمصر،ُُ
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واجبات اآلخر جميع الحقوق والإذ تضمنت هذه الفتوى " ويثبت لكل من الزوجين قبل  1963

 دون توقف عل توثيق العقد رسميا أو كتابته بورقة عرفية . 

قضائية أحوال شخصية بجلسة  52لسنة  3وقد قضت محكمة النقض بذلك أيضا في الطعن رقم 

 أن يحق للطالبة رفع هذه الدعوى . وعليه ف 32/12/1982

 وبناء علٌه 

 صورةحيث إقامة المعلن إليه وسلمته  إلىالذكر قد انتقلت في تاريخه أعاله  أنا المحضر سالف

 من أصل هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة .......................

ئنة في ..................وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام االدائرة )     ( والك

لسماع الحكم للطالبة على المعلن التاسعة من صباح يوم .............الموافق     /    /     وذلك 

إليه بإثبات نسب الصغير ............... ألبيه المعلن إليه مع أمره بعدم التعرض لها في ذلك مع 

 إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 وألخل العلم .
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 دعوى إثبات نسب مع حق فً المٌراث  (12)

 .......أنه في يوم ..........................

 ...............................بناء على طلب السيدة /.......................وتقيم في .........

 مختار مكتب األستاذ/........................المحامي دائرة قسم .....................ومحلها ال

 ....................................حافظة دائرة قسم برقم ................

 أنا .................محضر محكمة ..................الجزئية انتقلت وأعلنت :

 السيد  /......................................مخاطبا مع . -1

 السيد  /......................................مخاطبا مع . -2

 ا مع .السيد  /......................................مخاطب -3

 والجميع  يقيمون في .......................محافظة ................................

 الموضوع

الطالبة كانت زوج للمرحوم ..... بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ      /    /     وقد توفي 

طفل منه على فراش الزوجية الصحيحة ب عنها زوجها بياريخ      /    /     وكانت قد رزقت

 أسمة ................ وكان قد ترك ما يورث عنه شرعا : 

1- ،...........................2- ،.............................3-..................... 

وحيث أن المعلن إلهم جميعاً هم ورثة المرحوم ............وقد قاموا بوضع جميع أعيان التركة 

زواج المدعية من المرحوم مورثهم وذلك فقد أنكروا نسب الطفل تحت أيديهم حيث أنكروا 

 الصغير الى المرحوم مورثهم .

وحيث أنه من المقرر في دعوى النسب بعد وفاة المورث أنه ال يجوز رفعها استقالال بالنسب 

وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة تتطلبه المدعية مع الحكم بثبوت النسب 

 للطالبة رفع هذه الدعوى . وعليه فيحق
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 وبناء علٌه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعاله الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم 

صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة أسرة ........................ 

تنعقد علنا في تمام التاسعة ها التي سوف الدائرة )     (الكائنة في ...................وذلك بجلست

من صباح يوم..........الموافق.../../... ودلك لسماعهم الحكم عليهه بثبوت نسب الصغير 

المدكور إلى أبيه و مورث المعلنإلهم المرحوم............وتحديد نصيبه في تركة والدة مع الزام 

حكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ب

 الكفالة.

 وألجل العلم.
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 دعوى نفً نسب ولد (13)

 ألقل من ستة شهور على الزواج جاء

 أنه فً ٌوم .................................

 ........................................ بناء على طلب السٌد /.......................والمقٌم فً

 ومحله المختار مكتب األستاذ/.....................المحامً وعنوانه...........................

 أنا .................محضر محكمة ..................الجزئٌة انتقلت وأعلنت :

 ............. مخاطبا مع..................السٌدة /...............المقٌمة فً .

 الموضوع

الطالبة زوج للمعلن إلٌه بصحٌح العقد الشرعً المؤرخ      /    /     ودلك على ٌد مأذون 

 ناحٌة..................

ولما كان المعلن إلٌها قد وضعت طفالً اسمه......................قٌدته بمكتب السجل المدنً على اسم 

 الب باعتباره أبنا له منها.الط

وحٌث أن الطالب ٌنكر نسب هذا الطفل ألن المعلن إلٌها أتت به ألقل من ستة شهور من تارٌخ عقد 

الزواج، حٌث أن هذه المدة ال تحتمل الحمل والوالدة شرعا وحٌث أن الطالب قد طلب من المعلن إلٌه بعدم 

فل نسبة هذا الطفل له فلم تقبل وعلٌه فٌحق له رفع هذه الدعوى بطلب نفً نسب الط

 .......................عنه . 

 وبناء علٌه 

حٌث إقامة المعلن إلٌها وسلمتها صورة من أصل  إلىأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فً تارٌخه أعاله 

 هذه الصحٌفة وكلفتها الحضور أمام محكمة أسرة .......................

ك بجلستها التً سوف تنعقد علنا فً تمام التاسعة من الدائرة )     ( والكائنة فً ..................وذل

صباح ٌوم .............الموافق     /    /     وذلك لسماع الحكم للطالب بنفً نسب الطفل المذكور عنه 

 وأمرها بعدم التعرض له بنسبه مع إلزامها المصارٌف واألتعاب.

 ل العلم .وألج
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في دورتو السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي     
ُ.ُُتعلق بالبصمة الوراثيةم المُ  1221.22.22ـ  5الذي يوافقو من ىـ 12-2211.22.12

اضتمدُاهللُ،ُوُالصالةُوالسالـُعلىُمنُالُنيبُبعدهُ،ُأماُبعدُ:ُفإفُغتلسُاجملمعُالفقهيُُُُُ
1122.10.21ُػُػ21ُمبكةُاظتكرمة،ُيفُاظتدةُمنُاإلسالميُيفُدورتوُالسادسةُعشرُاظتنعقدةُ

ُالذيُيوافقوُمنُ ُوبعدُالنظر2002.01.10ُُُػ5ُىػ التعريفُالذيُسبقُللمجمعُُإىلـ،
ُ ُيف ُاعتماده ُنسبة (ُ ُاصتينية ُالبنية ُىي ُالوراثية ُالبصمة (ُ :ُ ُونصو ُعشرة، ُاطتامسة ُإىلدورتو

ُكلُإنسافُبعينة،ُوأفادتُالبحوثُوالدراساتُ اصتينات،ُأيُاظتورثاتُ(،ُاليتُتدؿُعلىُىوية
ُوميكنُ ُالشرعي، ُالطب ُمهمة ُلتسهيل ُبالدقة، ُدتتاز ُوسيلة ُالعلمية ُالناحية ُمن ُأهنا العلمية

ُمنُأليُخلية ُوبعدُُأخذىا ،)ُ ُأوُغَته ُأوُالبوؿ، ُأوُاظتٍت، ُأوُاللعاب، ُ)منُالدـ، ُبشرية (
ُكلفهاُاجملمعُيفُالدورةُاطتامسةُعشرةُبإعدادهُ اإلطالعُعلىُماُأشتملُعليوُتقريرُاللجنةُاليت
منُخالؿُإجراءُدراسةُميدانيةُمستفيضةُللبصمةُالوراثية،ُواإلطالعُعلىُالبحوثُاليتُقدمتُ

اظتناقشاتُاليتُدارتُحولو،ُتبُتُُإىلاء،ُواألطباء،ُواطترباء،ُواالستماعُيفُاظتوضوعُمنُالفقه
ُكلوُأفُنتائجُالبصمةُالوراثيةُتكادُتكوفُقطعيةُيفُإثباتُنسبةُاألوالدُ الوالدين،ُُإىلمنُذلك

أوُنفيهمُعنهما،ُويفُإسنادُالعينةُ)ُمنُالدـُأوُاظتٍتُأوُاللعابُ(ُاليتُتوجدُيفُمسرحُاضتادثُ
ُالشبوُصاحبهاُإىل ُبوجود ُالنسب ُإثبات ُىي ُاليت (ُ ُالعادية ُالقيافة ُمن ُبكثَت ُأقوى ُفهي ،

اصتسماينُبُتُاألصلُوُالفرعُ(،ُوأفُاطتطأُيفُالبصمةُالوراثيةُليسُوارداًُمنُحيثُىي،ُوُإمناُ
ُاطتطاءُيفُاصتهدُالبشريُأوُعواملُالتلوثُوؿتوُذلكُ.ُ

ُرارُماُيليُ:ُػوبناءُعلىُماُسبقُق
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ُالُُُُ :ُ ُشرعاًُُأواًل ُواعتبارىاُُمانع ُاصتنائي، ُالتحقيق ُيف ُالوراثية ُالبصمة ُعلى ُاالعتماد من
وسيلةُإثباتُيفُاصترائمُاليتُليسُفيهاُحدُشرعيُوالُقصاص،ُطترب:ُادرؤواُاضتدودُبالشبهاتُ

ُمقصدُُإىلوذلكُحيققُالعدالةُوألمنُللمجتمع،ُويؤديُ ُعقابوُوتربئةُاظتتهم،ُوىذا نيلُاجملـر
ُالشريعةُ.ُمهمُمنُمقاصدُ

ُالوراثيةُيفُغتاؿُالنسبُالبدُأفُحياطُمبنتهىُاصتذرُواضتيطةُُُُ ُإفُاستعماؿُالبصمة :ُ ثانيًا
ُوالسرية،ُوُلذلكُالُبدُأفُتقدـُالنصوصُوالقواعدُالشرعيةُعلىُالبصمةُالوراثيةُ.

ُ.ُُثالثاًُ:ُالُجيوزُاستخداـُالبصمةُالوراثيةُيفُنفيُالنسب،ُوالُجيوزُتقدميهاُعلىُاللعاف

وجيبُُرابعاًُ:ُالُجيوزُاستخداـُالبصمةُالوراثيةُبقصدُالتأكدُمنُالصحةُاألنسابُالثابتةُشرعاًُ
علىُاصتهاتُاظتختصةُمنعوُوفرضُالعقوباتُالزاجرة،ُألفُيفُذلكُاظتنعُزتايةُاألعراضُالناسُ

ُوصوناُألنساهبمُ.

ُلنسبُيفُاضتاالتُالتاليةُخامساًُ:ُجيوزُاالعتمادُعلىُالبصمةُالوراثيةُُيفُغتاؿُإثباتُاُُُ

أ_ُحاالتُالتنازعُعلىُغتهوؿُالنسبُمبختلفُصورُالتنازعُاليتُذكرىاُالفقهاء،ُسواءُأكافُ
ُكافُبسببُواالشًتاؾُيفُوطءُُاألدلةالتنازعُعلىُغتهوؿُالنسبُبسببُانتفاءُ أوُتساويها،ُأـ

ُالشبهةُوؿتوه

االشتباهُيفُاظتواليدُيفُاظتستشفيات،ُومراكزُرعايةُاألطفاؿُوؿتوىا،ُوكذاُاالشتباهُيفُأطفاؿُُب_حاالت
ُاألنابيبُ.
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ج_ُحاالتُضياعُاألطفاؿُواختالطهم،ُنسببُاضتوادثُأوُالكوارثُأوُاضتروب،ُوتعذرُمعرفةُأىلهم،ُ
ُروبُواظتفقودينُ.ُأوُوجودُجثثُملُميكنُالتعرؼُعلىُىويتها،ُأوُبقصدُالتحققُمنُىويةُأسرىُاضت

ُكماُالُجيوزُظتاُيًتتبُ ُالبشريُصتنس،ُأوُلشعب،ُأوُلفرد،ُأليُغرض، ُ:ُالُجيوزُبيعُاصتينـو سادسًا
ُعلىُبيعهاُأوُىبتهاُمنُمفاسدُ.ُ

ُسابعاًُ:ُيوصىُاجملمعُمباُيليُ:ُ

فُيفُؼتترباتُػُأفُدتنعُالدولةُإجراءُالفحصُاطتاصُبالبصمةُالوراثيةُإالُبطلبُمنُالقضاء،ُوُأفُيكُوأُُ
للجهاتُُاظتختصة،ُوأفُدتنعُالقطاعُاطتاصُاعتادؼُللربحُمنُمزاولةُىذاُالفحص،ُظتاُيًتتبُعلىُذلكُ

ُمنُاحملاضرُالكربىُ.ُ

ُ ُواألطباء،ُب ُالشرعيوف ُاظتتخصصوف ُفيها ُيشًتؾ ُدولة، ُكل ُيف ُالوراثية ُبالبصمة ُخاصة ُصتنة ُتكوف ػ
ُالبصمةُالوراثية،ُواعتمادُنتائجها.ُواإلداريوف،ُوتكوفُمهمتهاُاإلشراؼُعلىُنتائجُ

ُالبشريُيفُحقلُُجُػ ُيتعلقُباصتهد ُالتلوثُوكلُما ُومنع ُظتنعُاالنتحاؿُوالغش، ُدقيقة ُآلية أفُتوضع
ُوأفُ ،ُ ُاظتختربات ُالتأكدُمنُدقة ُيتم ُوأف ُللواقع، ُمطابقة ُالنتائج ُتكوف ُحىت ُالوراثية، ُالبصمة ؼتتربات

ُةُللفحصُ(ُبالقدرُالذيُيراهُاظتختصوفُضرورياًُدفعاًُللشكُ.يكوفُعددُاظتورثاتُ)ُاصتيناتُاظتستعمل

ُ.وُاهللُاعلمُ
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 باسم الشعب الجزائريُُرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُغتلسُقضاءُ:ُادرا

ُكم في دعوى إثبات نسب صادر عن محكمة ادرارحُ                  ُادرارُ:مةػػػتك

ُشؤوفُاألسرةُ:قسم

ُُادرار:........ُُُُُُباصتلسةُالعلنيةُاظتنعقدةُمبقرُػتكمةُرقمُاصتدوؿُ

ُقمُالفهرسُ:........ُُُُُُبتاريخُالواحدُوالثالثوفُمنُشهرُمايُسنةُألفُتُوأثٌتُعشرُُر

ُتاريخُاضتكمُ:.........ُُُُُبرئاسةُالسيدُ)ة(ُ:.............قاضيُ

ُُضبطومبساعدةُالسيدُ)ة(:............أمُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُدجُُُُُُُوحبضورُالسيدُ)ة(:.............وكيلُاصتمهورية322ُمبلغُالرسمُ/

ُصػػػػػػػػػدرُاضتكػػػػػػمُاألتػػيُبيػػانػػوُُُُُُُ

ُالسيدُ)ة(:ُبُتُُُُُُُُُُُُُُُ

ُمدعىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ.............1بيػػنُ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالعنوافُ:ُبادغاءُادرارُ

ُوبيػػنُ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضػػػػد/

ُمدعىُعليةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(.................1............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاونقاؿُادرارُُأوالدنيابةُوكيلُاصتمهوريةُادرارُُُُُُُُُالعنوافُ

ُاظتباشرُللخصومةُبنفسوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُحاضرُُُُُُُُُُُُنيابةُوكيلُاصتمهوريةُادرارُُُُُُُُُُ(2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ**ُبيان وقائع الدعوى**ُ

ُكتابةُضبطُػتكمةُادرارُقسمُشؤوفُاألسرةُبتاريخُ 25/23/2212ُمبوجبُعريضةُافتتاحيةُمودعةُوموقعةُلدى
اظتدعيةُ...........اظتباشرةُللخصاـُبنفسهاُدعوىُقضائيةُضدُاظتدعىُعليوُُأقامت12/311ُواظتسجلةُحتتُرقمُ

نتجُعنوُميالدُبناءُإالُأنوُبتاريخُُدُزواجُرشتيماُجاءُفيهاُأهناُمقًتنةُباظتدعىُعليوُمبوجبُعقُأىم..............
أؾتبتُالبنتُصفيةُإالُأفُاظتدعىُعليوُرفضُتسجيلهاُباضتالةُاظتدنيةُورفضُاالعًتاؼُهباُبسبب28/22/2212ُُ

ُبنتهاُصفيةُباضتالةُاظتدنيةُ.فهيُتلتمسُتسجيلُاىجرانوُعتاُلذلكُ

.............ُ ُعليو ُاظتدعى ُأجاب ُجوابية ُمذكرة ُالعريضةُومبوجب ُيف ُجاء ُما ُعلى ُردا ُبنفسو ُللخصاـ اظتباشر
للنسبُبسببُىجرانوُللبيتُالزوجيُوأنوُملُيتابعهاُقضائياُُإنكارهاالفتتاحيةُأىمُماُجاءُفيهاُأفُاظتدعيةُصرحتُأفُ

ُ ُالرجوع ُعلى ُاتفقا ُو ُتصاضتا ُوأنو ُاألسرة ُومشل ُدتاسك ُبذلكُُإىلبسبب ُتلتـز ُالزوجة ُلكن ُوبشروط ُالزوجة بيت
وانوُمنذُنشوبُاألزمةُبُتُُالطرفُتُملُيقمُحالةُُإثباتتُترميُأغراضُالزوجةُيفُالشارعُوتقدـُيفُذلكُػتضرُوأخذ

ُصدرتُبتاريخُ..............ُأحكاـمبعاشرةُالزوجةُيفُالفراشُوبينهمُ

ُق ُكما ُمعاشرهتا ُعدـ ُتثبت ُ..............................................................وكلها ُُببعثامت
ُكماُتقدـُبشكوىُزناُللسيدُوكيلُ رسالةُتطلبوُفيهاُالصفحُوهتددهُبفعلُشيءُمنهمُيفُحالةُعدـُاالستجابةُلطلبها
ُكانتُتطلبُمنوُالطالؽُويشهدُعلىُذلكُ ُكثَتاُما اصتمهوريةُبتاريخُ.....................لكنُمتُحفظهاُوأهنا

ُكماُُوأماـوخاعتاُُوأخوىاعمهاُ انتُتتعاطىُحبوبُمنعُاضتملُوملُتعلموُبذلكُأهنماُالُيتفقافُعلىُكُُأهنااظتسجد
ُُذلكُفهو ُبغضُينكرُنسبُالبنت، ُأهنا ُبنفسها ُللخصاـ ُ.............اظتباشر ُردُأجابتُاظتدعية ومبوجبُمذكرة

ُكلهاُافًتاءُُوكذبُوأفُعريضةُالتهربُمنُةُاليتُبعريضةُاظتحالنظرُعنُالكلماتُاصتاُر ُاإلنفاؽدعىُعليوُفادعاءاتو
هناُمنذُسنواتُوىيُتسكنُمعُأبنائهاُيفُغرفةُواحدةُوأفُالبنتُصفيةُالذيُأوتوفَتُعتمُمسكنُُو26ُعلىُأبنائوُ

ُينكرُنسبهاُوىيُابنتوُناجتةُمنُعقدُزواجُبُتُ ُُإىلالطرفُتُوبالتايلُجيبُإثباتُنسبها ُللمادة من41ُُأبيهاُطبقا
ُ ُصفية ُنسب ُبإضتاؽ ُالقضاء ُتلتمس ُفهي ُلذلك ُاألسرة ُُإىلقانوف ُاظتادة ُلنص ُطبقا ُاألسرة41ُُأبويها ُقانوف من

دجُاطتاصةُبالبنتُصفية،ُإلزاموُبتوفَتُمسكنُألبنائو،350222ُاصتزائري،ُإلزاموُبأفُيدفعُلزوجتوُنفقةُنفاسهاُمببلغُ
دج420222ُدجُلكلُواحدُمنهمُأيُمبعدؿ6222ُمببلغ26ُُقةُغذائيةُعتاُوألبنائهاُوإلزاموُبأفُيدفعُلزوجتوُنف

للفصلُفيها31/25/2212ُُوبعدُتقدميُالنيابةُاللتماساهتاُالكتابيةُوضعتُالقضيةُيفُالنظرُصتلسةُُللشهرُواحد
ُطبقاُللقانوفُ.
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ُالمحكمة ** فإنوعليو **ُ

ُواظتذكراتُاصتوابيةُبعدُاالطالعُعلىُالعريضةُاالفتتاحيةُللدعوىُُُُ

ُمنُقانوفُاإلجراءاتُاظتدنيةُوُاإلدارية419ُُ-418-18-14-14-13بعدُاالطالعُعلىُاظتوادُ

ُمنُقانوفُاألسرة44ُُاىل42ُبعدُاالطالعُعلىُاظتوادُمنُ:ُ

ُ ُ..................رقم ُبتاريخ ُاظترـب ُالرشتي ُالزواج ُعقد ُمن ُنسخة ُبطاقة ُعلى ُاالطالع ُعائلي138ُبعد ةُوبطاقة
28/22/2212ُُللحالةُاظتدنيةُاحملررةُبتاريخُ

ادةُالوضعُاحملررةُبتاريخُ....................منُطرؼُالقطاعُالصحيُهبعدُاالطالعُعلىُصورُطبقُاألصلُمنُش
ُُادرار

ُبعدُاالطالعُعلىُاضتكمُالصادرُبتاريخُ:.........................رقمُ..............

ُلصادرُبتاريخُ............................رقم..............بعدُاالطالعُعلىُالقرارُا

بعدُاالطالعُعلىُاضتكمُاصتزائيُالصادرُبتاريخُ............................رقم..............والشكوىُاصتزائيةُ
ُومقررُاضتفظُاظتؤرخُيفُ...................احملررةُبتاريخُ..................

ُالتماساتُالنيابةُالكتابيةُبعدُاالطالعُعلىُ

ُبعدُالنظرُقانوناُ

ُالشروطُ ُلكافة ُالدعوىُجاءتُمستوفية ُقبوعتاُُاإلجرائيةمنُحيثُالشكلُ:ُحيثُأ ُؽتا ُلرفعها ُاظتستلزمة والقانونية
ُشكالُ

أبويهاُطبقاُُإىلنسبُالبنتُصفيةُُبإضتاؽمنُحيثُاظتوضوعُ:ُحيثُأفُاظتدعيةُترافعُاظتدعىُعليوُملتمسةُالقضاءُ
ُ ُاصتزا41ُلنصُاظتادة ُلُزمنُقانوفُاألسرة ُمببلغُئرية، ُنفقةُنفسها ُبأفُيدفعُلزوجتو ُبالبنت350222ُمو دجُاطتاصة

احدُدجُلكل6222ُمببلغ26ُُدفعُلزوجتوُنفقةُغذائيةُعتاُوألبنائهاُُفبأُإلزامو،ُألبنائوبتوفَتُمسكنُُوإلزاموصفية،ُ
ُدجُللشهرُواحد420222ُأيُمبعدؿُُممنه
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ُنسبُالبنتُُإنكارىُعليوُيلتمسُحيثُأفُاظتدع

ُالتمستُتطبيقُالقانوفُُالنيابةحيثُأفُ

ُالنسبُُيثُأفُجوىرُالنزاعُيدورُحوؿُإثباتح

.....:ُ ُبتاريخ ُأبـر ُرشتي ُزواج ُعقد ُمبوجب ُمرتبطاف ُالطرفُت ُأف ُعنوُ........حيث ُنتج .....رقم...............
ُأبناءميالدُ

ُأتتشتتهاُصفيةُوىيُابنتهاُوُبنتُاظتدعىُعليو2212ُُ-22-28بتاريخُأؾتبتُبنتُُأهنااظتدعيةُتصرحُُأفحيثُ
ُكماُرفضُتسجيلهاُباضتالةُاظتدنيةُإالُأفُاظتدعىُعليهاُرفضُاالعًتاؼُهباُنتاجُعالقةُزوجيةُشرعية ،ُ

ُ ُفكها ُمي ُومل ُباظتدعية ُزوجية ُعالقة ُتربطو ُحقيقة ُانو ُصرح ُعليو ُاظتدعى ُأف ُعلىُُإالحيث ُالبنت ُنسب ُينكر ُُانو
2226ُالقضائيةُبينهماُوانوُمنذُاألحكاـومهاُيفُنزاعاتُوخَتُدليلُعلىُذلكُصدور2228ُُأساسُانوُمنذُسنةُ

ملُيعاشرُاظتدعيةُيفُالفراشُحيثُأفُبتاريخُ...................قامتُاحملكمةُبإجراءُحتقيقُمنُأجلُشتاعُالرفُتُ
حتُاظتدعيةُأفُاظتدعىُغادرُالبيتُالزوجيُإالُأنوُدعيةُحيثُصُرشهودُاظتُإىلحوؿُنسبُالبنتُوكذلكُاالستماعُ

ُكاملةُرتعهاُفيهاُغتامعة26ُُالبيتُالزوجيُوقاـُمبجامعتهاُوأقاـُمعهاُمدةُُإىلرجع2229ُُشهرُجوافُسنةُ أشهر
مرورُيومناُىذاُوبعدُُإىلُإليوانوُغادرُالبيتُالزوجيُوملُيعدُإالُبذالكُُأخربتوالزوجُلزوجتوُأهناُظتاُتأكدتُمنُزتلهاُ

ُبذلك23ُُ ُختربه ُرسالة ُأرسلتُلو ُوالدهتا ُعلى ُُلتسجيلأشهر ُكاف ُعلىُأساسُأنو ُملُابنتو ُإالُانو خارجُاظتدينة
ُ.يراسلها

قبلُصدورُحكمُالرجوعُملُيالمسُزوجتوُوملُجيامعهاُوأنوُصرحُوانو2228ُُيفُحُتُصرحُاظتدعيُعليوُأنوُمنذُ
لكنوُملُجيامعها2228ُُتُالزوجيُخالؿُشهرينُجويليةُوأوتُالبيُإىلفعالُبعدُصدورُحكمُالرجوعُضدهُانوُرجعُ

الذيُحتمُعليوُمغادرةُالبيتُغتدداُوقاـُباستئناؼُحكمُالرجوعُوأهناُملُختربهُُاألمربسببُعودةُالنزاعُبينهماُغتدداُ
ُمبوضوعُزتلهاُ واكتفىُبشكوىُالزناُاليتُمتُحفظهاُُإجراءملُيتخذُأيُُةباظتولودختربهُُةرسالُإليوظتاُأرسلتُُوأهنايـو

ُ ُالشاىد ُشتاع ُُاألوؿولدى ُىي ُاظتدعية ُأف ُصرح ُ..................الذي ُعيدُقُأختوُابنةاظتسمى ُيف ُلو دمت
وأخربتوُأفُزوجهاُعادُإىلُالبيتُوأنوُعندماُوضعتُزتلهاُاعتقدُإفُاظتدعىُعليوُىوُأبيهاُيف2212ُُاألضحىُسنةُ

ظتاُوضعتُُوأهناوانوُحقيقةُبُتُالطرفُتُمشاكلُُأختوحُانوُاظتدعيةُتكوفُ...........صُرحُتُصرحُالشاىدُالثاينُ..
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ُُأبيهااظتدعيُعليوُليسُُأفمولودهتاُملُينتابوُالشكُيفُ ُُأفُأخربتووافُاظتدعية ُويغادرُُإىلُيأيتزوجها البيتُأحيانا
ُأحياناُأخرىُ.

ُاإلقرارقانوفُاألسرةُأفُالنسبُيثبتُبالزواجُالصحيحُأوُُمن42ُأنوُمنُاظتقررُشرعاُوقانوناُطبقاُلنصُاظتادةُحيثُ
ُ ُجيوزُللقاضيُاللجوء ُكما ُبعدُالدخوؿ ُوبكلُزواجُمتُفسخو ُأوُناحُالشبهة ُبالبينة ُُإىلأو ُإلثباتالطرؽُالعلمية

فعُكافةُالطرؽُاليتُمنُشأهناُُرُُإىلُأحكاـُالشريعةُالسمحاءُفالبدُمنُاللجؤالنسبُُُومباُأفُالولدُللفراشُحسبُ
ُاللبسُعنُقضيةُاضتاؿُاليتُملُتكنُػتلُدعوىُاللعافُ

حيثُأنوُمنُاظتقررُانوُىذهُالطرؽُالعلميةُمسألةُخترجُعنُاختصاصُاألصيلُلقاضيُاظتوضوعُوذلكُبتعُتُاظتخربُ
الوطٍتُللشرطةُالعلميةُبشاطوناؼُاصتزائرُالعاصمةُلفحصُاطتالياُاصتينيةُلكلُمنُالبنتُصفيةُواظتدعيُعليوُوفحصُ

ُكانتُالبنتُمنُصلبُاظتدعىُعليوُأـُالُ ُاضتمضُالنوويُوالقوؿُماُإذا

منُتاريخُتوصيلوُبنسخةُمنُاضتكمُحيثُانوُجيبُعلىُمنُُأشهرستة26ُُتقريرُمفصلُيفُاجلُُإيداععلُاظتخربُ
ُدفعُمصاريفُتسبيقُاطتربةُُاألمريهمةُ

ُاظتصاريفُالقضائيةُتبقىُػتفوظةُضتُتُالفصلُيفُاظتوضوعُُأفحيثُ

 ** األسبــــــــــابذه ـــــــ** وله

ُقبوؿُالدعوىُ ُوقبلُالفصلُيفُاظتوضوعُيفُشكلُ: ُحضوريا ُشؤوفُعلنيا ُيفُقضايا ُحاؿُفصلها حكمتُاحملكمة
ُشكال

ُالعا ُالعلميةُبشاطوناؼُاصتزائر ُبتعيُتُؼتربُالشرطة ُطبية مةُفرعُحتاليلُاضتمضُصيفُاظتوضوعُ:ُاضتكمُبإجراءُخربة
ُ)أي ُأف-دي-النووي ُبعد ُُإخضاع( ُبتاريخ ُاظتولودة ُصفية ُعليو2212ُُ-22-28البنت ُاظتدعى ُوكذا ادرار

ُ ُخالؿ ُاطتاصة1958ُُ.................اظتولود ُالتحاليل ُ.........وأمو.................اىل ُألبيو تيميموف
ُكانتُالبنتُصفيأف-دي-باضتمضُالنوويُ)أي ةُمنُصلبُاظتدعىُ(ُوُالقوؿُمدىُتطابقُاطتالياُاصتينيةُبينهماُوأف

.............................ُ ُإليوُعلية ُاظتسندة ُباظتهاـ ُمفصل ُتقرير ُبإؾتاز ُالقياـ ُالعلمي ُاظتخرب ُوعلى ُعدمو من
منُاضتكمُمعُإلزاـُاظتدعيةُ.....................بدفعُُمنُتاريخُتوصلوُبنسخةُأشهر(26ُخالؿُاخلُأقصاهُستةُ)

ُ ُجزائري ُدينار ُأالؼ ُعشرة ُضتُت12.222ُُمبلغ ُػتفوظة ُالقضائية ُاظتصاريف ُإبقاء ُمع ُألتعابُاطترب ُكتسبيقة دج
ُالفصلُيفُاظتوضوعُ
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ُكلُمنُ ُوالشهرُوالسنةُاظتذكورةُأعالهُووقعُعلىُأصلو بداُصدرُىذاُاضتكمُوأفصحُبوُجهاراًُيفُاصتلسةُيفُاليـو
ُالرئيسُوأمُتُالضبط

 ط ــن الضبــ)ة(                                                                     أمي ســالرئي

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 باسم الشعب الجزائريُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.......غتلسُقضاءُ:

ُاالعليمحكمة الثبات نسب صادر عن بالتحاليل الطبية إلكم حُ                  .......ُ:مةػػػتك

ُشؤوفُاألسرةُ:قسم

ُلعلياكمةُااحمل:........ُُُُُُباصتلسةُالعلنيةُاظتنعقدةُمبقرُرقمُاصتدوؿُ

ُعشرُإحدىُُسنةُألفُتُوُالسادسُأكتوبررقمُالفهرسُ:........ُُُُُُبتاريخُ

ُتاريخُاضتكمُ:.........ُُُُُبرئاسةُالسيدُ)ة(ُ:.............قاضيُ

ُومبساعدةُالسيدُ)ة(:............أمُتُضبطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوحبضورُالسيدُ)ة(:.............وكيلُاصتمهوريةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُصػػػػػػػػػدرُاضتكػػػػػػمُاألتػػيُبيػػانػػو

ُبُتُالسيدُ)ة(:ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُحاضرُُُُُُُُُُُُُُُمرجعُُُُُُُُُُُُُُُُُ...................(1ُبيػػنُ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُ..........................ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالعنوافُ:ُ

ُاظتباشرُللخصاـُبواسطةُاألستاذُ)ة(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوبيػػنُ/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضػػػػد/

ُحاضرُُُُُُُُُُُُمرجعُضدهُُُُُُُُُُُُُُُُُ(.................1ُُُُُُُُُُ............ُُُُُُُُُُُُُ
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ُحاضرُُُُُُُُُُُُُُُُُللمحكمةُالعلياُُُُوكيلُاصتمهوريةُُالسيدُ(2ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 وى **ـــــع الدعــــان وقائـــــ** بي
ُ ُعريضة ُمبوجب ُلدى ُمودعة ُدعوى ُيف ُالسَت ُُأمانةإعادة ُبتاريخ ُاحملكمة اظترجعُُأقاـ18/25/2211ُضبط

ُ..................دعوىُضدُاظترجعُضدىمُاألستاذ...............اظتباشرُللخصاـُبواسطةُ

اظترجعُضدمهاُ)...................(ُقيُقسم1978ُُيفُسنةُُماُجاءُفيها:ُأنوُأىموحبضورُالسيدُوكيلُاصتمهوريةُ
ُشتتوُ.........ُوبنفسُالتاريخُُالوالدةُبعُتُ..........بغرض وضعُاضتملُوضعتُاألوىلُ.............زتلهاُذكرا

..............ُ ُالثانية ُاظتدعىُوضعت ُخروج ُ...........،وبعد ُشتتو ُذكرا ُوكاف ُزتلها ُاألخرى ُىي وضعت
ُبعدُ ُفيها ُوتبُتُعتا ُمتغَتة ُطفلها ُبافُمالبس ُتسلمتوُمُأهنا......................منُاظتستشفيُالحظت ولودىا

ظهرتُُأشهرباطتطاءُمنُقبلُاظتمرضاتُوقعُتبادؿُاظتولودينُبينهاُوبُتُاظتدعو....................وبعدُمرورُستةُ
ُُإشاعة ُبُت ُتغيَت ُحوؿ ُويتعلق ُبعُت ُباظتستشفى ُحصل ُبالوالدة ُالعهد ُاضتديثي بالولدينُُاألمراألطفاؿ

اظترجعُضدهُُأصبحوالديهماُاضتقيقيُت،ُوبعدُمرورُستسُسنواتُُإىلملُيسلماُُفاللذا..........و..................
ُ ُعائلة ُابنا ُكثَتا ..........ُيفُحُتُالولدُ..........الذيُ...........الذيُتريبُلديُعائلةُ..............يشبو

ُ ُ...........يشبو ُعائلة ُلدي ُ...........و.............ُأفرادتريب ُ...........منُعائلة ُضده ُاظترجع ُطلب ،ود
عائلةُ...............بنسبوُاضتقيقيُفقامواُبالتحاليلُالطبيةُمنُاجلُالتعرؼُعلىُالصنفُالدمويُلكلُواحدُمنهمُ

ُكتايلُ دىُعائلةُأماُاظترجعُ.........الذيُتريبُلُ   ORH ُُ    +ORH +ORH  (+ORH+وكانتُالنتائج
كلُواحدُمنُُُإضتاؽُوألجل(ُوىوُؼتتلفُدتاماُعنهمBRHُ+ُأفُدموُمنُصنفُ)..........قاـُبالتحاليلُوتبُت

ملتماُقبلُالفصلُيفُاظتوضوع25/22/2226ُُاظترجعُواظترجعُضدهُبنسبوُاضتقيقيُومنوُرفعُاظترجعُدعوىُبتاريخُ
يةُاضتاليةُاتُالوراثيةُألطراؼُالقضنصدرُحكمُبالتحقيقُيفُاصتي16/24/2226ُحتقيقُيفُالقضيةُوبتاريخُ:ُإجراء

ُ ُوبعد ُللمدعى ُاضتقيقي ُالنسب ُحتديد ُُإعادةومنو ُمت ُالدعوى ُيف ُيفُُإلغاءالسَت ُمؤرخ ُ ُحكم ُمبوجب اطتربة
14/24/2227ُُ ُبشاطوناؼ ُالعلمية ُللشرطة ُاصتهوي ُ ُاظتخرب ُرئيس ُجديد ُمن ُوتعُت ُمهمة ُليتوىل ُإجراءاالبيار

خربتوُُإعماؿيدُالنسبُاضتقيقيُوقدُباشرُاظتركزُلكلُمنُاظترجعُواظترجعُضدىمُقصدُحتدُالتحاليلُاضتمضُالنووي
ُُوأودع :ُ ُبتاريخ ُاطتربة 13/24/2211ُُتقرير ُالًتجيع ُػتل ُاطتربة ُظتناقشة ُجدوؿُُُأدرجتوبالنسبة ُضمن نتائجها

دقيقُوػتددُيبُتُالنتيجةُاظتتحصلُعليهاُلكلُشخصُوافُاالبنُاظتتنازعُعليوُ..........يشارؾُيفُالنصفُمنُجيناتوُ
ُاظتدعو................الوراثي ُمع ُ.........زوجةُاألبة ُاظتدعو ُمع ُالثاين ُوالنصف ............احملتمل
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ُ ُبُت ُالنسب ُبربط ُيسمح ُُاألب..............ؽتا ُواُاألـو )...................ُ (ُ ُوىم بالنسبةُُأماالبن
...................ُ

ُ ُمع ُالوراثية ُجيناتو ُمن ُ.........ُواألباظتدعو..............يشارؾُالنصف ُوالنصفُالثاينُمع زوجةُُاألـاحملتمل
ُإىلواالبنُوىمُ)............وابن...............(ُوالرجوعُُواألـُاألببربطُالنسبُبُتُُحؽتاُشت................

من34،33،23ُُبينةُواظتادةُالنسبُيثبتُبالزواجُالصحيحُأوُباإلقرارُأوُبالُأفمنُقانوفُاألسرة42ُُاظتوادُُأحكاـ
بالنسبُمنُطرؼُالزوجُتُُإقراربُوماداـُىناؾُإىلُالطرؽُالعلميةُإلثباتُالنسجتيزُللقاضيُاللجوءُاألسرةُقانوفُ

......ُ ُضدىم ُ...............واظترجع ُود..........و.............لالبن ُو.............لالبن ُاطتربةُ....... اـ
ُكلُإىلالعلميةُتوصلتُ ُفإنوُيلتمسُُنسب القضاءُاظتصادقةُعلىُُأساسواحدُمنُاالبنُاظترجعُواظترجعُضده،ُلذا

ُ ُومنو ُاطتربة ُُإضتاؽتقرير ُالتاريخ ُبنفس ُضده.........اظتولود ُاظترجع ُبأبوتونسب
ُتصحيحُنسبهماُبشهاديتُميالدمهاُيفُسجالتُاضتالةُاظتدنيةُلبلديةُعربُُواألمر................و...............

 أجابُاظترجعُضدهُوحبضورُ -

اظتباشرُللخصاـُبنفسوُمبذكرةُأىمُماُجاءُفيهاُ:ُأنوُيؤكدُماُجاءُيفُعريضةُاظترجعُويقبلُماُوردُيفُاطتربةُمنُحقائقُ
ُ...............و.............................ُتياضتقيقُويلتمسُاضتكمُلوُبإضتاؽُبنسبوُألبويو

 عبُاظترجعُبتمسكوُبسابقُطلباتوُ -

 للمحكمةُُاألمرعلىُؽتثلُالنيابةُالعامةُوالذيُالتماسُتفويضُاظتلفُُأحيل -

2211ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ-12-26عندُىذاُاضتدُوضعتُالقضيةُللنظرُفيهاُوفقاُللقانوفُواظتنطقُباضتكمُجبلسةُ -

 ة **ــــــإن المحكمـــو فــــ** وعلي

ُُأوراؽُالدعوىُوالوثائقُاظترفقةُبعدُاالطالعُعلىُُُُ

ُ ُاظتواد ُعلى ُاالطالع ُقانوف416،419،423،426ُُُإىل21،25،152،272،427ُُإىل28،13ُبعد من
ُاإلجراءاتُاظتدنيةُوُاإلداريةُ

ُمنُقانوفُاألسرة42،41،42ُُبعدُاالطالعُعلىُاظتوادُمنُ:ُ
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ُ ُ..................رقم ُبتاريخ ُاظترـب ُالرشتي ُالزواج ُعقد ُمن ُنسخة ُبطاقة ُعلى ُاالطالع ُعائلية138ُُبعد وبطاقة
28/22/2212ُُللحالةُاظتدنيةُاحملررةُبتاريخُ

ُدُالنظرُوفقاُللقانوفُبع

يتعُتُمعوُُؽتاُفتُاظتنصوصُعليهاُقانُواالشكليةُواإلجراءالشروطُُوفقاالدعوىُجاءتُُفمنُحيثُالشكلُ:ُحيثُأ
ُقبوعتاُشكالُُالتصريح

ُحيثُأفُ ُُالسَتُأعاداظترجعُمنُحيثُاظتوضوعُ: ُملتمسا اضتكمُقبلُالفصلُيفُاظتوضوعُومنُمثُُإفراغيفُالدعوة
ُ ُوبالتبعية ُاطتربة ُعلى ُبتاريخُإضتاؽاظتصادقة ُاظترجع......اظتولود بأبويو.....و......واألمر32/28/1978ُنسب

ُبتصحيحُنسبهماُبشهاديتُميالدمهاُيفُسجالتُاضتالةُاظتدنيةُلبلدية......

ُُُت.نسبوُبأبويوُاضتقيقيُإضتاؽمُالتمسُاظترجعُضدىحيثُأفُُ-

ُتفويضُاألمرُللمحكمة.ُالعامةُالتمسالنيابةُؽتثلُحيثُأفُُ-

ُُ.النسبُبإضتاؽيتعلقُالنزاعُُموضوعحيثُأفُُ-

-ُُ ُحيث ُللمحكمة ُالطرفُتثبت ُمرتبطُتأف ُمبوجبُ.........مع..........والزوجُت..........مع.........كانوا
ُبتاريخ ُأبـر ُرشتي ُزواج ُأبناءُعقد ُميالد ُعنو ُنتج ُنسبُ:..................رقم............... ُينفيا .........مل

ُُإقراراضتمضُالنوويُيكوفُيفُحالةُوجودُزواجُصحيحُمعُُإىلاإلبن.......األمرُالثابتُيفُقضيةُاضتاؿُوأفُاللجؤُ
ُبالنسب.

حيحُأوُباإلقرارُأوُبالبينةُوجيوزُللقاضيُمنُقانوفُاألسرةُالنسبُيثبتُبالزواجُالص42ُحيثُانوُوطبقاُللمادةُُ-
ُالطرؽُالعلميةُإلثباتُالنسبُُإىلاللجوءُ

مهمةُحتليلُاضتمضُالنوويُللمركزُاصتهويُللشرطةُالعلميةُوبعدُإجراءُالتحاليلُألطراؼُالدعوىُُإسنادحيثُوبعدُ-
ُاالبنُاظتتنازعُعليوُُأفُإىلتوصلتُاطتربةُ

ُاظتدع ُمع ُالوراثية ُجيناتو ُمن ُ.................النصف ُُاألبو ُجيناتو ُمن ُوالنصف ُمعُاحملتمل الوراثية
احملتملُوالنصفُالثاينُمعُاظتدعوُ................زوجةُ.........ؽتاُيسمحُبربطُالنسبُُاألباظتدعو............
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جعُواظترجعُضدهُواالبنُوىمُ).................و................(فافُاحملكمةُتستجيبُلطلبُاظتُرُوأالـُاألببُتُ
ُاضتقيقيُتُُُألبويهماُامهبسنُإضتاؽُإىلالراميُُاألوؿ

ُالطلبُ - ُلوحدة ُللمادةُحيثُأفُاظتصاريفُالقضيةُعلىُعائقُالطرفافُمناصفة منُقانوف419ُُالقضائيُطبقا
ُاإلجراءاتُاظتدنيةُواإلداريةُ

 ** ولهـــــــذه األسبــــــــــاب **
ُإعادةُالسَتُيفُالدعوىُحضورياُيفُشكلُ:ُقبوؿُابتدائياُحكمتُاحملكمةُحاؿُفصلهاُيفُقضاياُشؤوفُعلنياُ

علىُتقريرُاطتربةُاظتودعُاظتصادقة1282/27ُُفهرسُرقم14/24/2227ُُللحكمُاظتؤرخُيفُُوإفراغايفُاظتوضوعُ:
ُ ُُأمانةلدى ُبتاريخ ُاحملكمة 13/24/2211ُُضبط ُاضتكم ُذتة ُمن ُبتاريخُنُبإضتاؽو ُ........اظتولود ُاظترجع سب
ُكلُواُوأمو.............ألبويوُ...........32/28/1978ُ حدُمنهاُ...........ليصبحُنسبهماُبشهاديتُميالد

ُيفُسجالتُاظتدنيةُلبلديةُ

ُمعُحتميلُالطرفافُاظتصاريفُلقضائيةُُ-

األصلُمنُُأمضىوبصحتوُُأعالهُظتذكوراُبتاريخُالعلنيةُاظتنعقدةُبداُصدرُىذاُاضتكمُوأفصحُبوُجهاراًُيفُاصتلسةُ
ُوأمُتُالضبطُطرؼُالرئيسُ

  طــن الضبــأمي                                                                    س )ة( ــالرئي
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ُبروايةُورشُعنُنافع.ُ،رآنُالكرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقُ 
ًامةًـــــــــــراجعًالعـــــــ:ًالمأولًً

ًربيةـــــــغةًالعـــبالل-أ
ًالشحات -1 ًمنصور ًمحمد ُوالقواننيُإبراىيم ُاإلسالمية ُالشريعة ُبني ُوآثارىا ُالطفل ُحقوؽ ،

 طبع(.ُدونُسنة)الوضعية،ُدارُالنهضةُالعربية،ُ

ًإبراىيم -2 ًأحمد ُاجلامعيُإبراىيم ُالفكر ُدار ُالقوانني"، ُ"تنازع ُاخلاص، ُالدويل ُالقانون ،
 ُ.9ُ;;3،ُاإلسكندرية

ًالجوزية -3 ًالقيم ُابنابن ُاإلمام ُفسره ُدلا ُاجلامع ُالتفسري ُبدائع ُابنُمالقيُ، ُدار ُالثالث، ُاجمللد ،
 ه.3649ُاجلوزي،

ًشمسًالدين -4 ًالجوزية ًالقيم ُابن ُاحلكمية، ُالعلميةُُالطرؽ ُالكتب ُدار ُالشرعية، ُالسياسة يف
 .1;;13ُ،3بريوتُلبنان،ُط

،ُالطرؽُاحلكميةُيفُالسياسةُالشرعية،ُبابُاستدالالتُاحلنفيةُالعقليةُوالردُبنًالقيمًالجوزيةا -5
   .:;;3ُ،3بريوتُلبنان،ُطُعليها،ُدارُاجلبل

،ُزادُادلعادُيفُىديُخريُالعباد،ُاجلزءُالرابع،ُالطبعةُالثالثة،ُمؤسسةُالرسالةُابنًالقيمًالجوزية -6
ُ.4113ُبريوت،ُ

ُكتابُالنكاح،ُُبنًحبانا -7 ُ(.بعُطنةُسونُ)د)بدونُبلد(،ُُ،ُالصحيح،
ً،ُالسنػنبنًماجةا -8 ُون)د)دونُبلد(،ُ،4ُُجُدارُاحلديث،ُمطبعةُدارُإحياءُالكتبُالعربية،ُ،

 .(بعطُنةس

 .;:;14ُ،3،ُبدايةُاجملتهدُوهنايةُادلقتصد،ُدارُشريفةُاجلزائر،ُجابنًرشد -9

ُكتابُُ،ابُنًعباس -10 ُكتابُفتحُالباريُعلىُصحيحُالبخاري،ُبابُاخللعُمن صحيحُالبخاريُ،
ُ(.بعُطنةُسونُ)د،ُ;جُ،الطالؽ
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ًالعسقالني -11 ًحجر ُابن ُاألحكام، ُأدلة ُمن ُادلرام ُبلوغ ُاجلليلُ، ُدار ُ ُإمساعيل، ُإبراىيم حتقيق
 (.بعُطنةُسونُ)د،ُبريوت،ُُلبنان،ُطُأخرى

12- ً ًالقيم ًمحمد،ابن ًاهلل ًعبد ُادلعادُألبي ُطُزاد ُادلصرية، ُادلطبعة ُالعباد، ُخري ُىدي ،7ُُيف

 ه.;:35

ُكتابُاللعان،ُابنًشرفًالنووي -13  .18ُ،4115جادلطبعةُادلصرية،ُُ،ُروضةُالطالبني،

ًمنظُور -14 ،ُلسانُالعربُاحمليط،ُدارُاجليل،ُدارُلسانُالعرب،ُُبريوتُلبنان،ُُاجمللدُالسادسُابُن
 .::;3ىػ،ُُ:361بريوت،ُ

 .;;;15ُ،3،ُلسانُالعرب،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُبريوتُلبنان،ُطابنًمنظور -15

ُكنزُالدقائق،ُادلطبعةُالعلميةُ،ُبريوتُ،ابنًنجيمًزينًالعابدين -16 ،6ُ،ُطلبنانُالبحرُالرائقُشرح

 ُنةُطبع(.سونُد)

ُ.8ط،4ُح،ُادلوافقاتُيفُأصولُاألحكام،ُُدارُالفكرُ،ُالقاىرة،ُُأبوًإسحاقًالشاطبي -17
ًالدردير -18 ًمحمد ًبن ًأحمد ًالبركات ُأبو ُخليل، ُسلتصر ُشرح ُيف ُالقدير ُفتح ُ ُمطبعة5ُج، ،

 .74;3مصطفىُاحلليبُالقاىرة،ُ

ًالدردير -19 ًمحمد ًبن ًأحمد ًالبركات ُحاشيةُأبو ُمع ،ُ ُخليل ُسلتصر ُشرح ُيف ُالقدير ُفتح ،
 .ُط(ُ.سُ.مطبعةُعيسىُالبايبُاحلليب،ُالقاىرة،ُ)دُ،6ُجالدسوقيُ،ُ

ًبنًمحمدبأ -20 ًعلى ًالحسن ُالقاىرةو ُالكتبُالعربية، ُإحياء ُدار ُاألول، ُاجلزء ُُ،،ُشرحُالرسالة،
ُ.ُط(.ُس.ُ)د

والتوجيوُوالتعليلُيفُمسائلُادلستخرجة،ُ،ُالبيانُوالتحصيلُوالشرحُالوليدًابنًرشدًالقرطبيًوأب -21
 .::;14ُ،3ط،18ُجُ،دارُالغربُاإلسالمي،ُبريوتُلبنان

9ُ،ُبدائعُالصنائعُيفُترتيبُالشرائع،ُدارُالكتبُالعلميةُبريوت،ُجأبوًبكرًبنًسعودًالكساني -22
 .9;;3ُ،3ط

ًداود -23 ُالسػننأبو ُجُُ،، ُاألول، ُ،اجمللد ُيفُاالنتفاء ُبابُالتغليط ُالفكرُ،4ُكتابُالطالؽ، ُُدار
 (.بعطُنةسونُ)د
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ًداود -24 ُادلعارؼُللنشرُالسننُ،أبو ،ُتصنيفُأيبُداودُسليمانُابنُاألشعثُالسجستاين،ُمكتبة
ُ(.بعُطنةُسونُوالتوزيع،ُالرياض،ُ)د

حػَلى،ُأحكامُالطالؽ،ُبابُالَلعان،ُإدارةُمحمدًعلىًابنًأحمدًبنًسعيدًبنًحزمًوأب -25
 
ُادل ،

 (.بعُطنةُسونُ)د،ُالطباعةُادلنرية،ُُمصر

ونُ)د44ُجُالعريب،ُبريوتُلبنان،ُث،ُصحيحُالبخاريُبشرحُالكرماين،ُدارُإحياءُالرتاأبوًىريرة -26
 (.بعُطنةُس

،ُادلهذب،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُأبيًإسحاقًإبراىيمًبنعليًالفيروزبادي -27
ُنةُطبع(.سونُد)وأوالده،ُمصر،ُ

اجمللدُلسانُالعرب،ُ،ُاألفريقيُادلصريُمنظورأبيًالفضلًجمالًالدينًمحمدًبنًمكرمًابنً -28
 نةُطبع(.سونُد)،ُالثاينُعشرُ،ُدارُبريوتُللطباعةُوالنشرُ،ُبريوتُلبنان

ًالدمشقي -29 ًالنووي ًشرف ًبن ًيحي ًزكيا ُأبي ُ ُالطالبني، ُروضة  ُبريوتُ، ُالعلمية، ُالكتب دار
 لبنان،)دونُسنةُطبعُ(

30- ً ًبن ًالدمشقي ًالزرعي ًبكر ًأبي ًبن ًاهللًمحمد ًعبد ًالجوزيةأبي ُيفُالقيم ُالطرؽُاحلكيمة ،
،ُمحمدًحامدًالفقيُُأحكامُالسياسةُالشرعية،ُحتقيق،السياسةُالشرعيةُأوُالفراسةُادلرضيةُيف

ُ(.بعطنةُسونُدارُالكتبُالعلمية،ُبريوت،ُلبنان،ُمطبعةُالسنةُاحملمدية،ُالقاىرة،ُ)د
ُُ،أبيًمحمدًعبدًاهللًبنًأحمدًابنًقداموًالمقدسي -31

 
محمودًعبدًالوىابًفايدً،ُحتقيقُينػغادل

 (.بعُطنةُسونُ)دُ،ُمكتبةُالقاىرة،القادرًأحمدًعطـاًوعبدً

،ُسلتصرُالقدوريُيفُالفقوُاحلنفي،ُحتقيقُأبيًالحسنًأحمدًبنًمحمدًبنًأحمدًبنًجعفر -32
ةُمنشوراتُزلمدُعليُبيوضُدارُالكتبُالعلميُ،كاملًمحمدًمحمدًعويضةلشيخًًوتعليقُا

 .9ُ;;3بريوتُلبنانُ

،ُأحكامُاألحوالُالشخصيةُيفُالشريعةُاحمدًإبراىيمًبكًوًواصلًعالءًالدينًاحمدًإبراىيم -33
ُ ُالنقض، ُوزلكمة ُالعليا ُالدستورية ُاحملكمة ُبأحكام ُعليها ُوالقانونُمعلقًا ُاإلسالمية 7ُطمصر،

4115ُ. 
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 .5;;3ُ،3أحكامُاألسرةُيفُاإلسالم،ُمكتبةُالنصرة،ُالقاىرةُمصر،ُجُأحمدًالجنديًزىو، -34

ُةُمعادةُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُاإلنصاؼُيفُمعرفةُالراجحُمنُاخلالؼ،ُطبعأحمدًابنًحنبل -35
 .:7;3ُ،3بريوتُلبنان،ُط

ُ.7:;3ُ.4جُسندُاإلمامُأمحد،ُادلكتبُاإلسالمي،ُ)بدونُبلد(،ُمُ ُأحمـدًابنًحنبل، -36
ًالمقدسي -37 ًقدامى ًابن ًمحمد ًابن ُاحملسنُأحمد ُعبد ُابن ُاهلل ُعبد ُالدكتور ُحتقيق ُالكػػػايف، ،

 .9;;13ُ،3ط،18ُ،ُج(دونُبلدُنشر)الرتكي،ُىجرُللطبػاعةُوالنشػرُوالتػػوزيع،ُ

 ىػُ.3616مكتبةُادلعارؼ،ُالرياض،ُ،4ُط،3ُ،ُُاحملررُيفُالفقو،ُجأحمدًبنًتيمية -38

ًالمرتضى -39 ًيحي ًبن ُاألمصاراحمد ُعلماء ُدلذىب ُاجلامع ُالزاخر ُالبحر ،ُ ُالرابع، ُاجلزء ،3ُط،
ُ.ىػُُ:358مطبعةُالسنةُاحملمدية،ُمصر،ُ

،ُُفتحُالباريُعلىُشرحُأحمدًبنًعليًبنًمحمدًابنًحجرًأبوًالفضلًالعسقالنيًالشافعي -40
ُ.34ادلكتبةُالعصرية،ُبريوتُلبنان،ُطُ،البخاريصحيحُ

ًخطوة -41 ًأبو ًشوقي ُاحمد ُاإلمارات ُلدولة ُالعقوبات ُلقانون ُالعامة ُاألحكام ُشرح ُُادلتحدة،
ُ.9;;3ُ،3طُ،ُ(دونُبلدُنشر)النظريةُالعامةُللجرمية،ُ

 .4131،ُثُالتعديالت،ُدارُاجلامعةُاجلديدة،ُقانونُاألسرةُاجلزائريُطبقاُألحدأحمدًشامي -42

والتوزيع،ُعنيُمليلةُُردارُذلدىُللطباعةُوالنشُ،ُالدليلُالقانوينُلألسرة،أحمـدًلعورًونبيلًصقر -43
 .4119،ُاجلزائر

3ُ،ُالطالؽُوحقوؽُاألوالدُواألقارب،ُالدارُاجلامعية،ُبريوتُُلبنان،ُطالشافعيًاحمدًمحمود -44
3;:9ُ.ُ

ًعبدًاهللًقايد -45 ُالعربيةُ،ُُ(دراسةُمقارنة،ُادلسؤوليةُاجلنائيةُلألطباءُ)أسامة القاىرةُُدارُالنهضة
 ُ.1;;4ُ،3ط

 .;:;3ُاجلامعية،ُاجلزائروانُادلطبوعاتُتنازعُالقوانني،ُديُُقانونُالدويلُاخلاص،الُ،اسعدًموحند -46

ُ.;;;3ُبريوتُلبنان،ُالعربية،ُالنهضةُدارُلألطباء،ُادلدنيةُادلسؤوليةُمنُالتأمنيُ،جابرًأشرف -47
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ًشمسًالدين -48 ُاإلسالميةُأشرفًتوفيق ُالعرضُيفُالشريعة ُصيانة ُللحقُيف ُاجلنائية ُاحلماية ُ ،
 .4116،ُمصر،ُُالعربيةوالقانونُالوضعي)دراسةُمقارنة(،ُُدارُالنهضةُ

نُوسائلُإثباتُالنسبُالشرعية،ُدارُالنهضةُم،ُموقعُالبصمةُالوراثيةُأشرفًعبدًالرزاقًويح -49
ُُُ.(بعطنةُسونُ)دالعربية،ُالقاىرة،ُ،ُ

ًيحياوي، -50 ُىومةُُأعمر ُدار ُالدويل، ُوالقانون ُاإلسالمية ُالشريعة ُيف ُللمرأة ُالسياسية احلقوؽ
 .4113للطباعةُوالنشر،ُاجلزائر،ُ

51- ً ًالفداء ًأبي ًالدمشقياإلمام ًكثير ًابن ُللطباعةُالحافظ ُالفكر ُدار ُالعظيم، ُالقرآن ُتفسري ،
 .ُ:16ُ،411والنشرُوالتوزيع،ُبريوتُلبنان،ُج

52- ً ًكثير، ًإسماعيلًابن ًأبيًالفداء ُوالنشرُُتفسريُابناإلمام ُدارُالفكرُللطباعة ُُُ،ُبريوتكثري،
ُ.3:;3اجمللدُالثالث،ُ

،ُبدائعُالصنائعُيفُترتيبُالشرائعُُيًالحنفياإلمامًعالءًالدينًأبيًبكرًابنًمسعودًالكاسان -53
 .6:;14ُ،3بريوتُلبنان،ُطُالعريب،دارُالكتابُ

ًاإلمامًسحنونًبنًسعيدًالتنوخي -54 ًمالكًابنًأنسًاألصبيحي)رواية (،ُادلدونةُالكربىُاإلمام
 .6ُ;;3ُ،3،ُط4دارُالكتبُالعلمية،ُبريوتُلبنان،ُج

ُمجدًالدينًمحمدًبنًيعقوبًبنًمحمدًبنًإبراىيمًالفيروزًباديًالشيرازيًالشافعيًاإلمام -55
 .ُم7;;3،ُىػ3ُ،3637ج،3ُقاموسُاحمليط،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبريوتُلبنانُط

 .9:;7ُ،3جُبنُكثري،ُاليمامة،دار ا،ُُصحيحُالبخاري،ُُالبخاري -56

ُكتابُالربُوالصلة،ُبابُماُجاءُيفُالس ننُ،ُلتـرمذيا -57 دارُالفكرُ)بدونُُ،6تعليمُالنسب،ُج،
 .5:;3بلد(،ُ

 .15ُ4117ط،15ُ،ُالفقوُادلالكيُوأدلتو،ُمؤسسةُادلعارؼ،ُبريوتُلبنان،ُجالحبيبًبنًطاىر -58

ُُ.5:;3،ُبابُيفُالقافة،ُالطبعةُالثانية،ُُ)دونُدارُنشر(،3ُُج،ُالسنن،ُالحافظًأنوًداود -59
ادلعدل،ُدراسةُمقارنةُلبعضُالتشريعاتُالعربية،ُ،ُشرحُقانونُاألسرةُاجلزائريُالرشيدًبنًشويخ -60

 .م:411ىػُ;3ُ،364ُطالدارُاخللدونيةُللنشرُوالتوزيع،ُالقبةُالقدمية،ُاجلزائر،
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ُ–ه3619ُ،ُاجلزءُالثاين،ُالطبعةُالثامنة،ُ،ُدارُالكتابُالعريب،ُبريوتُ،،ُفقوُالسنةدًسابقيالس -61
ُم.9:;3

ًالمالكي -62 ًالجعلي ًبري ًالحسين ًبن ًعثمان ُادلسالكُُ،السيد ُأسهل ُشرح ُيف ُ ُالسلك سراج
 .4;;3ُ،3،ُُط4جُ،مؤسسةُالعصاُللمنشوراتُاإلسالمية،ُاجلزائر

ًبنًباز -63 ًالعزيز ُالفتاوىُالشرعيالشيخًعبد دارُابنُاألثريُُةُعلىُادلشكلُيفُادلسائلُالطبية،،ُ
 .4117ُالرياض،ُادلملكةُالعربيةُالسعودية،ُ

،17/4117ُبقانونُرقمُُ،قراءةُيفُإصالحُأحكامُتنازعُالقواننيُالدويلُاجلزائرينيُ،زروتييبًطال -64
  .4118ُ،4ُُرللةُاحملكمةُالعليا،ُالعدد

ُالطيبًزروتيً -65 ُبالقواننيُالعربية، ُمقارنا ُالكاىنةُُُ،3جالقانونُالدويلُاخلاصُاجلزائري، مطبعة
 ُُ.4111ُُالطبعةُاألوىل،

 3ُُزائرُجُػقانونُاألسرةُاجلزائرية،ُديوانُادلطبوعاتُاجلامعية،ُاجل،ُالوجيزُيفُشرحُلعربيًبلحاجا -66

اجلزءُاألولُدارُأحياءُالرتاثُالعريبُُ(،شػرحُاذلدايةُعلىُالبداية)،ُفتػحُالقديرالكمالًبنًالهمام -67
 (بعطنةُسونُلبنانُُ)د

 م.ُ:;;3م،ُإعادةُالطبعُسنة9ُُ:;3،ُزليطُاحمليط،ُالمعلمًبطرسًالبستاني -68

ًالرؤوفالمناويً -69 ُالنبوية،ُطعبد ُالسنة ُدارُإحياء ُ)ُشرحُاجلامعُالصغري(، ُفيضُالقدير ،3ُ،
 (.بعُطنةُسونُ)د،5ج

70- 3;;;. 

ًفرجًيوسف -71 ُمصرُ،أمير ُالقاىرة ُالكتابُاحلديث، ُدار ُالصناعي، ُوالتلقيح ُأطفالُلألنابيب ،
4134.ُ

،ُُأحكامُرعايةُالطفلُاللقيطُيفُالشريعةُاإلسالمية،ُرللةُاألحصديةُأمينًعبدًالمعبودًزغلول -72
 .4111دارساتُاإلسالمية،ُديب،ُ،ُدارُالبحوثُلل8العددُ

،ُُالقرائنُودورىاُيفُاإلثباتُيفُالفقوُاجلنائيُوإلسالمي،ُُدارُالثقافةُالعربيةُأنورًمحمودًدبور -73
 .2002القاىرة،ُ
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ُ،ُالقاىرةُبطريقةُالقيافةُيفُالفقوُاإلسالمي،ُدارُالثقافةُالعربية،ُإثباتُالنسبُأنورًمحمودًدبور -74
ُ.7:;3سنةُ

ًعلي، -75 ًأنور ًيسر ُُأيهاب ُاحلقوؽ ُكلية ُدكتوراه، ُرسالة ُللطبيب، ُواجلنائية ُادلدنية ُ–ادلسؤولية
 .6;;3جامعةُالقاىرة،ُمصر،ُُ

ُاألسرةُباديسًالذيابي -76 ُقانون ُضوء ُعلى ُالنسب ُدعاوي ُيف ُوالعلمية ُالشرعية ُالطرؽ ُحجية ،
 ،ُدارُاذلدى،ُعنيُمليلة،ُاجلزائر.4131ُُاجلزائري،ُدراسةُمدعمةُباالجتهادُالقضائيُُ

دارُاذلدىُعنيُُضػوءُالقػانونُوالقضػاءُاجلزائريُ،ُصػورُفكُالرابػطةُالزوجػيةُعلىُباديسًدبـياني -77
 .4119مليلةُاجلزائر،ُ

ًأحمد -78 ًعلي ُالفكرُبديعة ُدار ُمقارنة، ُفقهية ُدراسة ُاجلنس، ُبتغيري ُادلتعلقة ُالفقهية ُاجلوانب ،
ُ.1ُ،2011طاجلامعي،ُاإلسكندرية،ُمصر،ُ

ًعلي -79 ًأحمد ُاجلامعيُبديـعة ُالفكر ُدار ُنفيو، ُأو ُالنسب ُإثبات ُيف ُأثارىا ُو ُالوراثية ُالبصمة ،
ُ .4133مصر،ُُ،اإلسكندرية

ًالرحمن -80 ًعبد 3ُ،ُشرحُقانونُاإلجراءاتُادلدنيةُواإلدارية،ُمنشوراتُبغداوي،ُاجلزائر،ُطبربارة
 .;411سنةُ

ًاليعُمري -81 ًشمسًالدينًفرحون ًبنًاإلمام ًإبراىيم ًالدينًأبيًالوفا ُاحل َكامُيفُبرىان ،ُتبصرة
 ُُ،ُ)دونُسنةُطبع(.4أ ص ولُاألقضيةُومناىجُاألحكام،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبريوتُلبنان،ُط

،ُأثرُالدمُوالبصمةُالوراثيةُيفُاإلثباتُيفُالفقوُاإلسالميُوالقانون،ُدارُالقواسميًبسامًمحمد -82
 ُُُ.3ُ،4131النفائسُللنشرُوالتوزيع،ُط

ُوالنشرُأعربًبلقاسم -83 ُللطباعة ُىومة ُدار ُ)تنازعُالقواننيُ(، ُالقانونُالدويلُاخلاصُاجلزائري، ،
 .4114ُوالتوزيع،ُاجلزائر،ُ

ًالقادر -84 ًعبد ًداود ُالوجيزبن ُدارُ، ُاجلديد، اذلاللُللخدماتُاإلعالميةُُيفُشرحُقانونُاألسرة
4117.ُ
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،ُاحلالةُادلدنيةُوإجراءاهتاُيفُالتشريعُاجلزائري،ُدارُىومةُللطباعةُوالنشرُبنًعبيدًعبدًالحفيظ -85
4116ُوالتوزيع،ُاجلزائر،ُُ

ًأمقران -86 ًمحتد ُاإلجراءاتُبوبشير ُاخلصومة، ُنظرية ُالدعوى، ُ)نظرية ُقانونُاإلجراءاتُادلدنية ،
ُُ.4113االستثنائيةُ(،ُُديوانُادلطبوعاتُاجلامعية،ُاجلزائر،ُ

ديوان3ُُ،ُالزواجُوُالطالؽُجتاهُاالكتشافاتُاحلديثةُللعلومُالطبيةُوالبيولوجية،ُطتشوارًجياللي -87
ُ.4113ادلطبوعاتُاجلامعيةُالساحةُادلركزيةُبنُعكنونُجلزائر،ُ

 .;;;3ُُ،3االستنساخُالبشريُبنيُالقرآنُوالعلمُاحلديث،ُدارُالوفاءُُادلنصورة،ُطُ،محمدًعلوانًفيقتو -88

الواليةُوالشهادةُيفُالنكاحُوُحكمُالزواجُالعريف،ُدارُالنهضةُالعربيةُللنشرُجمالًالضمراني،ً -89
ُ.)دونُسنةُطبع(مجهوريةُمصرُالعربية،ُُ

 .5ُ،4113،ُط(دونُبلد)،ُاجملػاينُادلصػور،ُدارُاجملػاين،ُجوزيفًالياس -90

 .4113،ُدارُاآلفاؽُالعربية،3ُط،ُأحكامُاألسرةُاإلسالميةُفقهاًُوُقضاًء،ُحسانًالحسين -91

،ُالقانونُالدويلُاخلاصُ)ُتنازعُالقواننيُ(،ُادلبادئُالعامةُواحللولُالوضعيةُيفُحسنًالهداوي -92
ُعمان، ُالتوزيع، ُو ُللنشر ُالثقافة ُدار ُمكتبة ،ُ "ُ ُمقارنة ُ"دراسة ُاألردين، 4ُطُاألردنُالقانون

4113. 

ًالرافعي -93 ُللموسوعاتُحسن ُالفين ُادلكتب ُالنقض، ُوقضاء ُالفقو ُضوء ُيف ُالنسب ُدعوى ،
 )دونُسنةُطبع(.قانونيةُُاإلسكندريةُمصر،ُُال

ًعمر -94 ُللطباعةُحمديًباشا ُىومة ُدار ُاإلجراءاتُادلدنية، ُالقضائيُيفُمادة ُمبادئُاالجتهاد ،
ُ.4116والنشرُوالتوزيع،ُاجلزائر،ُ

ُ.78ُ;3،ُمطبعةُمصرُ،ُالقاىرة،3ُُادلسؤوليةُادلدنية،ُطُحسينًعامر -95
 ُ.;;;3،ُادلسؤوليةُالطبية،ُدارُاجلامعةُاجلديدة،ُاإلسكندرية،ُمصر،ُحسينًمنصور -96

،ُالنظامُالقانوينُلإلجنابُالصناعيُبنيُالقانونُالوضعيُوالشريعةُاإلسالمية)دراسةُحسينًىيكل -97
ُُُُ.3ُ،4118طُُ(،بدونُدارُالنشر)ُمقارنة(،

 .4116ُ،55الكويت،ُرللد،ُأجهزةُإصالحُالشفرةُالوراثية،ُُرللةُعاملُالفكر،ُدبوسيًفؤاد -98
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ًميتشل -99 ُمُ دينكن ُوالنشر، ُللطباعة ُالطليعة ُدار ُاالجتماع، ُعلم 4ُُطُلبنان،ُ،بريوتُ،عجم
3;98.ُ

ًالحليم -100 ًعبد ُمصرُطرضا ُالقاىرة ُالعربية، ُالنهضة ُدار ُالصناعي، ُلإلجناب ُالقانوين ُالنظام ،3ُ
3;;8. 

،ُاألحكامُاألساسيةُيفُاألحوالُالشخصية،ُجامعةُحلوان،ُالقاىرةُرضوانًمحمدًعبدًالعالي -101
  .4114مصر،ُ

ُ.;:;3ُتنظيمُاإلسالمُواجملتمع،ُدارُاذلدى،ُُعنيُمليلة،ُُاجلزائر،ُرمزيًنعناعو -102
ًالسيدًالشرنباصي -103 ية،ُدارُاجلامعةُللطباعةُ،ُأحكامُاألسرةُيفُالشريعةُاإلسالمرمضانًعليً

 .3ُ،4113بيػروتُ،ُلبػنانُطُوالنشرُ

،ُدروسُوتطبيقاتُيفُالكفاءةُادلهنيةُللمحاماة،ُدارُاألملُللطباعةُوالنشرُروالًعبدًالحميد -104
ُ.4116ُُ،والتوزيع،ُاجلزائر

ًإقروفة -105 وُالقانونُالوضعي(ُدارُُاإلسالميالتلقيحُاالصطناعيُ)دراسةُمقارنةُبنيُالفقوُ،ُزبيدة
ُُ.:411ُ،ُاجلزائرُعنيُمليلة،اذلدىُ

ًالبري -106 )دونُأحكامُاألسرةُاإلسالمية،ُدارُالنهضةُالعربية،ُمصرُُةحكمةُاهللُيفُجوىر،ُزكريا
 .سنةُطبع(

107- ً ًسنقوقة، ُاجلزائرسائح ُمليلة، ُعني ُاذلدى ُدار ُواإلدارية، ُادلدنية ُاإلجراءات ُقانون ُجشرح ،3ُ

4133. 

108- ً ًسنقوقة، ُاجلزائرسائح ُمليلة، ُعني ُاذلدى ُدار ُواإلدارية، ُادلدنية ُاإلجراءات ُقانون ُجشرح ،4ُ
4133. 

)دونُسنةُ،ُالقانونُالدويلُاخلاص،ُالدارُاجلامعيةُبريوت،ُساميًمنصورًوًعكاشةًعبدًالعال -109
 .طبع(

ًالهاللي -110 ًالدينًمسعد ُالشرعية،ُرللسُالنسعد ُوعالئقها ُالوراثية ُالبصمة ُجامعةُ، ُالعلمي، شر
 .4113الكويت،ُ
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ُُ.4118الكويت،،ُالبصمةُالوراثيةُوعالقتهاُالشرعية،ُسعدًالدينًمسعدًالهاللي -111
،ُالنسبُومدىُتأثريُادلستجداتُالعلميةُيفُإثباتوُ)ُدراسةُفقهيةُحتليليةُسفيانًبنًعمرًبورقعة -112

ُكنوزُأشبيليا،ُط )3ُ،4119. 

،ُادلسؤوليةُادلدنيةُيفُتقنياتُالبالدُالعربيةُُمعهدُالبحوثُوالدراساتُالعربية،ُسليمانًمرقس -113
ُ.3:;3القاىرة،ُ

ًاألود -114 ًالسميع ًعبد ُنسمير ُمكتبة، ُاجلديد، ُالشخصية ُاألحوال ُقانون ُظل ُيف ُالعريف ُُُالزواج
ُ.4113مطبعةُاإلشعاع،ُاإلسكندرية،ُُو

 .5:;3،ُالزواجُوالعالقاتُاألسرية،ُدارُالنهضةُالعربية،ُبريوتُسناءًالخـولي -115

ُدُاهللُزلمدُابنُإمساعيلُالبخاري،ُُفتحُالباريُبشرحُصحيحُأيبُعبسهلًبنًسعيدًالساعدي -116
 .3ُ،4113،ُط;ج

ًفايد -117 ًأحمد ًالكومي ُطشعبان ُللنشر، ُاجلديدة ُاجلامعة ُدار ُوأحكامو، ُباجملهول ُالدعوة ،3ُُ
4116. 

،ُهنايةُاحملتاجُإىلُشرحُادلنهاج،ُُمطبعةُمصطفىُالبايبُشمسًالدينًبنًشهابًالدينًالرملي -118
 .7جوأوالده،ُمصر،ُ

،ُُالشرحُالكبريُعلىُمنتُادلقنعُشمسًالدينًأبيًالفرحًعبدًالرحمانًابنًقدامىًالمقدسي -119
ُ.95;3هبامشوُادلغينُألبنُقدامى،ُدارُالكتابُالعريبُللنشرُوالتوزيع،ُمصر،ُُ

،ُهنايةُاحملتاجُشمسًالدينًمحمدًبنًأبيًالعباسًأحمدًبنًحمزةًبنًشهابًالدينًالرملي -120
ُسنةُطبع(.)دونُإىلُشرحُادلنهاج،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُوأوالده،ُمصر،ُ

،ُهنايةُاحملتاجُإىلُشرحُادلنهاج،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُشمسًالدينًالشافعيًالصغير -121
ُ.ُ(بعطنةُسونُ)دالبايبُاحلليبُوأوالدهُ،ُمصر،ُ

،ُاألستاذًمحمدًبوخبزةالذخرية،ُحتقيقُ،ُُ(شهابًالدينًأحمدًابنًإدريسًالقرافيً)المالكي -122

ُ.6;;13ُ،3،ُط31دارُالغربُاإلسالمي،ُج
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،ُدارُالغربُسعيدًأعراب،ُالذخرية،ُحتقيقُاألستاذُشهابًالدينًأحمدًابنًإدريسًالقرافي -123
ُ.6ُ;;3ُ،3،ُط8اإلسالميُبريوت،ُج

ًاهللًالقلقشندى -124 ًعبد ًبن ًالعباسًأحمد ًأبي ًالدين ُسبشهاُب ُقبائلُ، ُالذىبُيفُمعرفة ائك 
ُ.)دونُسنةُطبع(ىػ،35ُادلكتبةُالتجاريةُالكربى،ُمػصرُُُالعرب

ًالقرطبيًاألندلسي،شهابً -125 ًربو ًابنًعبد ًبنًمحمد ُالفكرُُالدينًأحمد ُدار العقػدُالفريػد،
 .:3ُ،411،ُط3للطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُبريوتُلبنان،ُج

،ُالفروؽ،ُحتقيقُالدكتورُعبدُشهابًالدينًأبيًالعباسًأحمدًالصنهاجيًالمشهورًالقرافيُ، -126
 .5ُُ،4114،ُج3احلميدُاذلنداوي،ُبريوتُلبنان،ُط

ًالصالحي -127 ًزكريا ُدراسةُشوقي ُالوضعية، ُوالقوانني ُاإلسالمية ُالشريعة ُبني ُالصناعي ُالتلقيح ،
 .2001ُمصر،ُُمقارنة،ُدارُالنهضةُالعربية،

ًالقباني -128 ُجصبري ُبريوت، ُللماليني، ُالعلم ُدار ُاحلمل، ُومنع ُالطب ُحتت ُأطفال ُط3، ،46ُُ
3;:1. 

 .1442ُ،1ط،ُاالستنساخُقنبلةُالعصر،ُدارُالفكرُاحلديث،ُالكويت،ُصبريًالدمرداش -129

ًالدين -130 ًجمال ًالدين ُاجلامعيصالح ُالفكر ُدار ،)ُ ُمقارنة ُ)دراسة ُالقوانني ُوتنازع ُاجلنسية ،ُ
ُُ.:411اإلسكندرية،ُالطبعةُاألوىلُ

،ُمنهجيةُالبحثُالعلميُللجامعيني،ُدارُالعلومُللنشرُوُالتوزيع،ُعنابة،ُصالحًالدينًشروخ -131
 .2003اجلزائرُ

لبنانُ،ُادلؤسسةُاحلديثةُللكتاب3ُُ،ُط(دراسةُمقارنةُ)ادلسؤوليةُادلدنيةُللطبيبُطاللًعجاجً -132
4116.ُُ

رشدُالقانوينُللمتقاضي،ُُدارُُاحملمديةُالعامة،ُاجلزائر،ُجُطاىريًُحسين -133
 
 .8;;3ُ،3،ُادل

ُ.3ُ،4134،ُاجلزائر،ُجُاخللدونية،ُدارُُادلوجزةُواإلداريةادلدنيةُُاإلجراءات،ُطاىريًُحسين -134
ًالنقيب -135 ُاعاطف ،ُ ُالناشئة ُللمسؤولية ُالعامة ُعويداتلنظرية ُمنشورات ُ ُالشخصي ُالفعل ُعن

 .5:;3بريوت،ُ
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التلقيحُاالصطناعي،ُدارُالثقافةُ،ُُمشكالتُادلسؤوليةُالطبيةُادلرتتبةُعلىُعامرًاحمدًالقيسي -136
ُ.4113األردن،ُ

ًالمدني -137 ًالعبودي ُالعلميةُعباس ُالدار ُاإلثبات، ُيف ُالعلمي ُالتقدم ُلوسائل ُالقانونية ُاحل َجية ،
 .)دونُسنةُطبع(الدوليةُللنشرُوالتوزيع،ُدارُالثقافةُللنشرُوُالتوزيع،ُاألردن،ُالطبعةُاألوىل،ُ

ًالجمل -138 ًالباسط ُعبد ُ ُواألمل، ُاألمل ُالوراثية، ُاذلندسة ُللكتاب، ُالعامة ُادلصرية ُمصرُاذليئة ،
1491. 

ًفودة -139 ًالحكيم ُادلعارؼُعبد ُمنشأة ُادلدنية، ُادلنازعات ُيف ُوادلصلحة ُالصفة ُبانتفاء ُالدفع ،
 :;;3اإلسكندرية،ُ

ُكالمُادلنان،ُُدارُابنُحزمُعبدًالرحمانًبنًناصرًالسعدي -140 ،ُتيسريُالكرميُالرمحانُيفُتفسري
ُ.ُ)دونُسنةُطبع(توزيعُدارُاألصالة،ُاجلزائر،ُ

ًالجزيًر -141 ًالرحمان ُبريوتُيعبد ُالقلم، ُدار ُاخلامس، ُاجلزء ُاألربعة، ُادلذاىب ُعلى ُالفقو ،
 .)دونُسنةُطبع(لبنان

دونُ)ُ(ُدونُدارُنشر)،ُسلطةُالقاضيُيفُالتفريقُبنيُالزوجني،ُعبدًالرحمانًالسيدًالشافعي -142
 .96;3،ُُ(بلدُنشر

ادلكتبةُالتجاريةُالكربىُمصرُُ،ُالفقوُعلىُادلذاىبُاألربعة،ُاجلزءُالرابع،عبدًالرحمانًالجزيري -143
 ُ(.ُبعطنةُسونُ)د

 .74;3،ُدارُالرتاثُالعريب،ُالقاىرة،3ُالوسيط،ُجُُعبدًالرزاقًالسنهوري، -144

 .4133اجلديد،ُموفمُللنشر،ُاجلزائر،ُُواإلداريةادلدنيةُُاإلجراءات،ُقانونُالسالمًديبعبدً -145

الفتاوىُالشرعيةُعلىُادلشكلُيفُادلسائلُالطبية،ُُدارُابنُاألثريُالرياض،ُُُعبدًالعزيزًبنًباز، -146
 .4117ادلملكةُالعربيةُالسعودية،ُ

ًالعزيزًسعد -147 ُعبد ُالزواجُوُالطالؽُيفُقانونُاألسرة ُباالجتهاداتُالقضائية،ُ، اجلزائريُمدعمة
 ُ.)دونُسنةُطبع(،ُاجلزائرُ،5طُدارُىومة،
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،ُمباحثُيفُقانونُاألسرةُاجلزائريُمنُخاللُمبادئُوأحكامُالفقوُاإلسالميُعبدًالفتاحًتقية -148
 .4111ُُ–ُ;;;3،ُ(بدونُدارُنشر)

ُ.قانونيةُمقارنة،ُاألحكامُالشرعيةُيفُاألحوالُالشخصية،ُدراسةُشرعيةُعبدًالقادرًداودي -149
ُ

ًمامونًعبد -150 ُالكريم ُادلدينُيفُادلمارساتُالطبية، ُاجلنائيُواخلطأ ُالتفرقةُبنيُاخلطأ يفُُإشكالية
ُاجلزائريني ُوالقضاء ُاجلزائري،ُُ ،القانون ُالقانون ُيف ُادلهنيني ُمسؤولية ُحول ُالثاين ُالوطين ادللتقى

 .4133جامعةُبشار،ُُاجلزائر،ُُ
ًاللطيفًالحسني -151 ُادلسؤوليةعبد ُطُ، ُادلهنية، ُاألخطاء ُعن ُللكتاب3ادلدنية ُالعادلية ُالشركة ُ ،ُ

 .9:;3بريوتُ

ًالنجار -152 ًالمجيـد ُلبنػان،ُعبد ُبريوت ُاإلسالمي، ُالغرب ُدار ُجديدة، ُبأبػعاد ُالشػريعة ُمقػاصد ،
 .:411ُ،4،ُوقدُصدرتُط3ُ،4118ط

ًالسعدي -153 ًالرحمان ًعبد ًالملك ُالشريعةُعبد ُيف ُوعقوبتها ُالشرعية ُغري ُاجلنسية ُالعالقات ،
 .7ُ:;3ُ،3جوالقانون،ُدارُالبيانُالعريب،ُجدةُُالسعودية،ُ

،ُاإلثباتُباخلربةُبنيُالقضاءُاإلسالميُوُالقانونُالدويلُوُتطبيقاهتاُعبدًالناصرًمحمدًشنيور -154
ُ.)دونُسنةُطبع(ادلعاصرةُ)دراسةُمقارنةُ(،ُدارُالنفائسُللنشرُوالتوزيعُ،األردن،ُ

ًالهاديًمصباح -155 ُوالدين،عبد ُالعلم ُبني ًاالستنساخ ُادل، ُاللبنانيةالدار ُُ;363ُ،5طُ،صرية ُ-ىػ
ً.ُُم;;;3

ستخدامُالبصمةُالوراثيةُيفُإثباتُالنسب،ُُنظرةُشرعية،ُُمنشورةُيفُعبدًالهاديًالحسين،ًًا -156
ُتصدرُعنُ ُ ُوالتدريبُعمليةُدورية، ُاألمنية ُللدراسة ُالعربية ُاألمين،ُُةأكادمييرللة نايفُالعربية

ُ.4118ىػُادلوافقُلػُسنة57ُ،3646ُُالعددُ
ًمصباح -157 ًالهادي ُعبد ُ ُمصر، ُللكتاب، ُالعامة ُادلصرية ُاذليئة ُوالدين، ُالعلم ُبني ُُاالستنساخ

1433.ُ
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،ُالزواجُالعريفُوزواجُادلسيار،ُدارُالروضةُللنشرُوالتوزيعُالقاىرة،ُعبدًربًالنبيًعليًالجارحي -158
3;;:ُ.ُ

ًعزايزة -159 ًحسن ُاألثرُُعدنان ُداللة ،ُ ُالقيافة ُالبصمات (ُ ُاإلسالمية ُالشريعة ُيف ُالقران ُحجية ،
ُ.)دونُسنةُطبع(حتليلُالدمُ(ُدارُعمار،ُاألردنُ

جزءُالثاين،ُالطبعةُالتاسعةُاذليئةُُ،،ُالقانونُالدويلُاخلاص،ُيفُتنازعُالقواننيعزًالدينًعبدًاهلل -160
 ُ.8:;3سنةُُ،ادلصريةُالعامةُللكتاب

ًعليًحسنًنصر -161 ُالوراثيةُمنُالناحيةُالقانونية،ُُعالء ُالبشريُوُاذلندسة ،ُُعمليةُاالستنساخُ
ُُُ.4118ُكليةُاحلقوؽ،ُجامعةُالقاىرة،ُمصر،ُ

 .ُ)دونُسنةُطبع(،31ُُ،ُاحملػلى،ُطبعةُدارُالفكر،ُُطعليًابنًأحمدًالمكنىًابنًحزم -162

ًكمالًالدين -163 ًالرحيمًعامر النسبُيفُلفقوُاإلسالمي)دراسةُ،ُُأحكامُاالشتباهُيفُعليًعبد
 .4119مقارنة(،كليةُاحلقوؽ،ُجامعةُأسيوط،ُمصر،ُ

)دونُ،ُالفرؽُبنيُالزوجنيُوماُيتعلقُهباُمنُعدةُونسب،ُدارُالفكرُالعريب،ُعليًحسبًاهلل -164
 ُسنةُطبع(.

ُ،سليمانًيعلًيعل -165 ُطُ ُاجلزائري، ُاخلاص ُالدويل ُالقانون ُيف ُادلطبوعات4ُمذكرات ُديوان ،
ُ.)دونُسنةُطبع(اجلامعية،ُاجلزائر،ُ

ُ،قطر،ُدارُقطريُبنُالفجاءةُ،أحكامُالنسبُيفُالشريعةُاإلسالميةُ،عليًمحمدًالمحمدي -166
ُػى1ُُ1414ط

ًالهاللي -167 ،ُُادلركزُالقانوينُللجننيُيفُظلُاألحباثُالطبيةُوالتقنياتُادلساعدةُعليًىاديًعطية
 .3ُ،4134احلقوقيةُُبريوتُلبنان،ُطيفُاإلجناب،ُمنشوراتُاحلليبُ

،ُالبصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيةُاستخدامهاُيفُالنسبُواجلناية،ُقرارُرللسُاجملمعُُعمرًالسبيل -168
ىػ3644ُالفقهيُاإلسالميُلرابطةُالعاملُاإلسالميُيفُدورتوُالسادسُعشرُادلنعقدةُمبكةُادلكرمة،ُ

ُ.ُُُُم4114لادلوافقُ
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ًغان -169 ًإبراىيم ًبن ًبنًمحمد ُاألندلسُمعمر ُدار ُطبعة ُاإلسالميُ، ُاجلننيُيفُالفقو ُأحكام ُ ،
ُ.(بعطنةُسونُاخلضراء،ُجدة،ُ)د

ًاهلل -170 ًعبد ُيفُاألحوالُالشخصيةعمر ُاإلسالمية ُالشريعة ُأحكام ،ُ ُط، ُالقاىرة، ُادلعارؼ، 6ُدار
3;85. 

ُبكاردًفانس -171 ُاذليئةُ، ُالثاين، ُكتاب ُاأللف ُسلسلة ُالصباغ، ُزينات ُترمجة ُالبشر، ُيصنعون إهنم
 .1449،ُ،ُمصرالقاىرةُاجلزءُالثاين،ُ،ادلصريةُالعامةُللكتاب

ًالكـندري -172 ًاهلل ًعبد ُالفـايز ُاالستنساخ ُمشروعية ُرللةُچ، ُالقانونية، ُالوجهة ُمن ُالبشري يين
ُ.احلقوؽ،ُالسنةُالثانيةُوالعشرون،ُالعددُالثاين،ُربيعُاألولُ

ًاهلل -173 ًعطاء ُفشار ُاجلزائر، ُاخللدونية ُدار ُ ُاجلزائري، ُاألسرة ُقانون ُيف ُادلرياث ُأحكام  ،4ُُط،
411:.ُ

ًسـعد -174 ُللكتابُُفضيـل ُالوطنية ُادلؤسسة ُوالطالؽ، ُالزواج ُيف ُاجلزائري ُاألسرة ُقانون ُشرح ،
ُ.8:;3ُ،3اجلزائر،ح

القانونُادلكتبةُ،ُالبصمةُالوراثيةُودورىاُيفُالثباتُاجلنائيُبنيُالتشريعُوُفؤادًعبدًالمنعمًاحمد -175
 .ُ)دونُسنةُطبع(،مصرُ،ادلصريةُاإلسكندرية

،ُالوسيطُيفُالدويلُاخلاص،ُاجلزءُالثاين،ُتنازعُالقوانني،ُساميةًراشدًوًفؤادًعندًالمنعمًرياض -176
 .96ُ;3دارُالنهضةُالغربيةُالقاىرة،ُ

كليةُُ،ُالبصمةُالوراثيةُودورىاُيفُاإلثباتُاجلنائيُبنيُالشريعةُوالقانونُفؤادًعبدًالمنعمًأحمد -177
الدراساتُالعليا،ُقسمُالعدالةُاجلنائية،ُأكادمييةُنايفُللعلومُاألمنية،ُمكتبةُلورانُاإلسكندريةُ

ُُ)دونُسنةُطبع(
 .8:;3رون،ُبيػروتُلبنان،ُاخلامسةُوالعشُةمنجدُالطالب،ُالطبعُ،يفؤادًافرامًالبستان -178

ًالبستاني -179 ًافرام ُطفؤاد ُلبنان، ُبريوت ُالعريب، ُادلشرؽ ُدار ُالطالب، ُمنجد ُسنة47ُ، ُ)دون ،
ُ.طبع(

ُ.8;;3ُ،3،ُمعجمُلغةُالفقهاء،ُدارُالنفائس،ُبريوتُلبنان،ُطقلعةًجي،ًومشاركوه -180
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مصرُُة،ُادلشكالتُالعلميةُيفُدعاوىُالنسبُواإلرث،ُعاملُالكتاب،ُمجهوريكمالًصالحًالبنا -181
ُ.سنةُطبع()دونُالعربية،ُ

،ُادلركزُالقانوينُللمرأةُيفُقانونُاألسرةُاجلزائري،ُُدارُىومةُللطباعةُوالنشرُلوعيلًمحمدًاألمين -182
 .4116ُُوالتوزيع،ُاجلزائر،ُ

ًاألندلسي -183 ًللقاضيًأبيًالوليدًسليمانًبنًخلفًبنًسعيد ُادلنتقيُشرحُمالكًابنًأنس، ،
 .ىػ3ُ،3554ادلوطأ،ُمطبعةُالسعادة،ُمصر،ُط

،14ُالقاموسُاحمليط،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُبريوتُلبنانُطُمحمدًالفيروزباديمجدًالدينً -184
4111.ُ

4ُُطُُ،ُالقاموسُاحمليط،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُبريوتُلبنانمجدًالدينًمحمدًالفيروزبادي -185
 .4117ادلعجمُالوجيز،ُادلطابعُاألمرييةُالقاىرة،ُُرلمعُاللغةُالعربيةُبالقاىرة،،4111ُ

ُالقانونيةُالقواعدُظلُيفُادلدنيةُللمسئوليةُادلوجبُالطبيبُخطأُإىلُحديثةُنظرةُُ،البيوًمحسن -186
 .5;;3ُادلنصورة،ُاجلديدةُاجلالءُمكتبةُ،التقليدية

،ُاألم،ُحتقيقُوختريجُرفعتُفوزيُعبدُادلطلب،ُدارُالوفاءُللطباعةُمحمدًابنًإدريسًالشافعي -187
 .13ُ،4113ط،ُبابُالعدد،18ُجوالنشرُوالتوزيعُادلنصورة،ُ

ُكتابُاللعانمحمدًابنًأحمدًأبنًمحمدًابنًرشدًالقرطبي -188 ُُُ،ُبدايةُاجملتهدُوهنايةُادلقتصد،ُ
ُُُُُ.(بعطنةُسونُ)د،4ُج،8ُدارُادلعرفةُللطباعةُوالنشر،ُبريوت،ُلبنانُُُطُ

ًالصالح -189 ًأحمد ًابن ُاجمللدُمحمد ُيفُالزواجُوآثاره، ُابنُتيمية ُعندُشيخُاإلسالم ُاألسرة ُفقو ،
 .ُنةُطبع(سُوند)،ُبعة(طونُد)الثاين،ُالبابُالثاين،ُالفصلُالرابع:ُالنسب،ُ

ًابنًإدريسًالشافعي -190 ُكتابُاخللعُوالنشوزُمحمد ،ُاألم،ُدارُالوفاءُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،
 .3ُ،4113،ُط8ج

 .ُ(بعطُنةسونُ)دُُ)دونُبلدُنشر(،ُ،الشخصية،ُدارُالفكرُالعريبُحوالاألُمحمدًأبوًزىرة، -191
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،ُشرحُمدونةُاألسرةُادلغربية،ُمطبعةُدارُالنشرُادلغربية،ُعنيُالسبعُالدارُالبيضاء،ُمحمدًاألزىـر -192
ُ.4131ادلغرب،ُ

ًبيني -193 ًالشر ًالخطيب ُمعمحمد ُمعرفة ُإىل ُاحملتاج ُمغين ،ُ ُجزء ُادلنهاج، ُالفظ ُبريوت5ُاين ،
 ُ.م77ُ;3ُ–ه3596لبنان

ُنهاج،ُمطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليب،ُم غينُاحملتاجُإىلُمعرفةُألفاظُادلمحمدًالشربينيًالخطيب -194
ُ.:7;6ُ،3سوريا،ُُجُ

،ُم غينُاحملتاجُإىلُمعرفةُألفاضُادلنهاج،ُُمكتبةُومطبعةُمحمدًالشربينيًالخطيبً)ًالشافعي( -195
 .م:7;3ُ-ىػ6ُ،3599ُجالبايبُاحلليب،ُُمصطفى

مقاصدُالشريعةُاإلسالمية،ُطبعةُالشركةُالتونسيةُللتوزيعُادلؤسسةُ ،ابنًعاشورً محمدًالطاىر -196
ُ.7:;3الوطنيةُللكتاب،ُاجلزائر،ُ

197- ً ًابنًعاشور ًالطاىر ُالتاريخُمحمد ُادلعروؼُبتفسريُابنُعاشور(،ُمؤسسة ُالتحريُوالتنوير) ،
 .3ُ،4111بريوتُلبنان،ُط

مؤسسة7ُُُ،ُط3احمليط،ُ)حتقيق،ُزلمدُنعيمُالعرقسوسي(،ُج،ُالقاموسُمحمدًالفيروزًآبادي -198
 .ىػ3618الرسالة،ُبريوت،ُ

الوسيطُيفُقانونُاألحوالُالشخصيةُادلغريب،ُمطبعةُالنجاحُاجلديدة،ُالدارُ،ُُمحمدًالكشبور -199
 .4118،ُادلغرب،ُءالبيضا

،ُقراءةُيفُادلستجداتُالبيولوجيةُدراسةُادلغربية،ُالبنوةُوالنسبُيفُمدونةُاألسرةُمحمدًالكشبور -200
 .4119ُُالدارُالبيضاء،ُادلغربُ،36ادلعاصرةقانونيةُوشرعيةُمقارنة،ُسلسلةُالدراساتُالقانونيةُ

،ُاإلجنابُالصناعي،ُأحكاموُالقانونيةُوحدودهُالشرعية،ُمطبوعاتُجامعةُمحمدًالمرسيًزىرة -201
 .1;;3الكويت،ُُ

202- ً ُالشرعية،ُدراسةُمقارنة،ُاإلجنابُالصناعي،ُ،ُالمرسيًزىرةمحمـد أحكاموُوالتزاماتوُوحدوده
411;. 
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3ُُجُ،ُرلموعةُرسائلُابنُعابدين،ُ)دونُبلدُنشر(،محمدًأمينًالهدىًالمشهورًبابنًعابدين -203
  )دونُسنةُطبع(.

ًعابدين -204 ًبابن ًالشهير ًأفندي ًأمين ُجمحمد ُعابدين، ُبن ُرسائل ُرلموعة ُالعلم3ُ، ُكتاب ،
 النسبُالطاىر.ُالظاىرُيفُنفع

طبعةُاألوىلُمجعيةُعمالُادلطابعُ،ُاألخطاءُالطبيةُبنيُااللتزامُُوادلسؤولية،ُالمحمدًبشيرًشريم -205
 .4111ُعمان،ُ

)دونُ،ُُفػقو ُاأل سرةُعندُاإلمامُبنُتيميةُيفُالزواجُوآثاره،ُاجمللدُالثاينُمحمدًبنًأحمدًالصالح -206
 سنةُطبع(

علىُالشرحُالكبريُعلىُسلتصرُخليل،ُاجلزءُالرابعُُ،ُحاشيةُمحمدًبنًاحمدًبنًعرفةًالدسوي -207
 ُ.(بعطنةُسونُمطبعةُعيسىُُالبايبُاحلليب،ُُالقاىرة،ُ)د

ُ،ُأحكامُاألسرةُيفُالشريعةُاإلسالميةُوفقُمدونةُاألحوالُالشخصيةُادلغريبمحمدًبنًمعجوز -208
 .ُُُ:;;3ُ،3مطبعةُالنجاحُاجلديدة،ُالدارُالبيضاءُادلغرب،ُج

209- ً ًصالح ًبن ُأبنُالعثيمينمحمد ُدار ُ ُعشػر، ُالثالث ُاجمللد ُادلستنػقع، ُزاد ُعلى ُادلمتع ُالشرح ،
ُ.ىػُ:3ُُ،364اجلػوزي،ُُالرياض،ُُادلملكةُالعربيةُالسعودية،ُطُ

ًالشوكاني -210 ًبنًمحمد ًعلي ًبن ُشرحُمنتقىُمحمد ُمنُأحاديثُسيدُاألخبار، ُنيلُاالوطار ،
 (.بعطُنةسونُ)دُ،ُ،ُدارُالقلمُبريوتُلبنان8،ُج5األخبار،ُرللدُ

،ُنيلُاالوطارُمنُأحاديثُسيدُاألخبارُمنتقىُاألخيارُُمحمدًبنًعليًبنًمحمدًالشوكاني -211
 .9;3ُ،34ط8ُج،15دارُاجليل،ُبريوتُلبنان،ُاجمللدُ

ُالطبعةُمحمدًحسنين -212 ُالفالحُالكويت، ُالتنفيذُالقضائيُيفُقانونُاإلجراءاتُادلدنية،ُمكتبة ،
 6:;3الثانية،ُلسنةُ

الرياض،ُُُمقاصدُالشريعةُاإلسالميةُوعالقتهاُباألدلةُالشرعية،ُدارُاذلجرةُ،ُمحمدًسعدًاليوبي -213
 .:;;3ُ،3ط

 3،ُأحباثُاجتهاديةُيفُالفقوُالطيب،ُمؤسسةُالرسالة،ُبريوتُلبنان،ُطمحمدًسليمانًاألشقر -214
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،ُالتسهيلُالضروريُدلسائلُالقدوريُيفُفقوُاإلمامُأيبُحنيفةُالنعمانُبابُمحمدًعاشقًالبرني -215
 ،ُ)دونُسنةُطبع(.4سبُفيمنُولدتوُاجلاريةُبعدُالبيع،ُمكتبةُالشيخُكراتشي،ُجدعوىُالن

ًالبرني -216 ًعاشق ُكتابُمحمد ُحنيفة، ُأيب ُاإلمام ُفقو ُيف ُالقدوري ُدلسائل ُالضروري ُالتسهيل ،
ُكراتشي.4اللعان،ُج  ،ُمكتبةُالشيخُهبادرُآباد

،ُُحكمُاستئجارُاألرحام،ُُدارُاجلامعةُاجلديدة،ُاإلسكندريةُمحمدًعبدًربوًمحمدًالسبحي -217
 .ُ:411مصر،ُ

السعوديةُللنشرُوالتوزيعُُجدةُ،ُطفلُاألنبوبُوالتلقيحُالصناعي،ُطبعةُالدارُمحمدًعلىًالبار -218
 .1;;3ادلملكةُالعربيةُالسعودية،ُُ

 .4116ُبلدُنشر(،ُ)دون،ُأحكامُاألسرةُيفُاإلسالم،ُدارُاجلامعةُاجلديدة،محمدًفراجًحسين -219

ًكمالًالدينًإمام -220 ،ُأحكامُاألسرةُاخلاصةُبالفرقةُمنُالزوجنيُوحقوؽُاألوالدُيفُالفقوُمحمد
 اإلسالميُوالقانونُوالقضاء،ُدراسةُقواننيُاألحوالُالشخصية.ُ

ًالفتاح -221 ًعبد ًلطفي ُمحمد ُواستخدامات ُاجلنائي ُالقانون ُداُ، ُاحليوية، ُالفكرُالتكنولوجيا ر
 .4134ُُ،3،ُطوالتوزيعوالقانونُللنشرُ

ًالالفي -222 ًمبروك ُيفُمحمد ُمقارنة ُ)دراسة ُالدويل ُالقضائي ُاالختصاص ُوتنازع ُالقوانني ُتنازع ،
ُُ.6;;3ادلبادئُالعامةُواحللولُالوضعيةُادلقررةُيفُالتشريعُاللييبُ(،ُمنشوراتُاجلامعةُادلفتوحة،ُ

ُقانونُادلرافعات،ُدارُالفكرُالنظريةُالعامةُللتكييفُالقانوينُللدعوىُيفُمحمدًمحمودًإبراىيم، -223
 ُ.4:;3ُالعريب،

،ُاألحوالُالشخصيةُيفُالشريعةُاإلسالميةُمعُاإلشارةُإىلُماُمحمدًمحيًالدينًعبدًالحميد -224
ُ.9:;3ىػُادلوافقُل3616ُُُيقابلهاُيفُالشرائعُاألخرى،ُالطبعةُاألوىلُسنةُ

ًشلبي -225 ًمصطفى ُمحمد ُبني ُمقارنة ُدراسة ُاإلسالم، ُيف ُ ُاألسرة ُأحكام ُالسنيةُ، ُادلذاىب فقو
ُُ.99ُ;4ُ،3وادلذىبُاجلعفريُوالقانون،ُدارُالنهضةُالعربيةُُبريوت،ُط
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ًشلبي -226 ًمصطفي ُبريوتمحمد ُالعربية، ُالنهضة ُدار ُالثانية، ُالطبعة ُاإلسالم، ُيف ُاألسرة ُأحام ،ُ
 (.بعطنةُسونُلبنان،ُ)د

،4ُالقانونُالدويلُاخلاص،ُالقواعدُادلادية،ُديوانُادلطبوعاتُاجلامعية،ُاجلزائر،ُجُمحتدًاسعـد، -227
3;:;. 

ًطفياني -228 ُاجلامعةُمخطارية ُدار ُاإلسالمي، ُوالفقو ُاجلزائري ُاألسرة ُتقنني ُيف ُالنسب ُإثبات ُ ،
 ُ.4135اجلديدة،ُمصر،ُ

 م94;3(،ُُنشرُ،ُصحيحُمسلم،ُدارُإحياءُالرتاثُالعريب،ُ)بدونُبلدمسلمًبنًالحجاج -229

ًبطرسًالبستاني -230 ُُمعَلم ُجديدة، ُطبعة ُ ُاحمليط، ُزليط ،3;:9ُ ُالضبط ُإعادة ُمكتبةُُ:;;3، ،
ُُ.ُنةُطبع(سُوند)،ُلبنان،ُناشرون،ُساحةُرياضُالفتح،ُبريوتُلبنان

ًأقزيط -231 ُاإلسالميُوالقانونُالوضعي،مفتاحًمحمد ُللجننيُيفُالفقو ُالقانونية ُاحلماية ادلكتبُُ،
 ُ ُ.4116ُ،3طُ،اإلسكندريةُُ،اجلامعيُاحلديث

ًإدريسًالبهوتي -232 ًابن ُادلكرمةُمنصور ُمكة ُاحلكومة، ُمطبعة ُكشفُالقناعُعلىُمنتُاإلقناع، ،
ُ.ىػ6;35ادلملكةُالسعودية،ُ

،ُالكػايف،ُىجرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُواإلعالن،ُبابُاخللعُموفقًالدينًابنًقدامىًالمقدسي -233
ُكتابُاخللعُج  .:;;3ُ،3ط،6ُوكيفيةُالطالؽُفيو،

ًقدامى -234 ًابن ًالدين ُموفق ،ُ ُجمغين ُلبنان;احملتاج، ُبريوت ُالعريب، ُالكتاب ُدار ،(ُ نةُسُوند،
 ُُ.طبع(

لقضائيةُ،ُقانونُاألسرةُاجلزائريُبنيُالنظريةُوالتطبيق،ُمقالُمبجلةُادلوسوعةُانصرًالدينًماروك -235
 .4116،ُاجلزائرية،ُالعددُالرابع

ُ.ُُ;:;454ُُ،3،ُخنبةُزراعةُاألجنة،ُرللةُالرسالةُاإلسالمية،ُالعراؽ،ُعُىاشمًجميلًعبدًاهلل -236
ًالدين -237 ًسعد ُاحللقةُىاللي ُأعمال ُونفيها، ُالبنوة ُإلثبات ُالوراثية ُالبصمة ُاستخدام ُحجية ُ ،

 .4113ىػ،3643النقاشية،ُُادلنظمةُاإلسالميةُللعلومُالطبية،ُالكويت،ُ
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ُكلُمنُمصرُوفرنساُ(ُُوفاءًحمليًأبوًجميل، -238 اخلطأُالطيبُ)ُدراسةُحتليليةُفقهيةُوقضائيةُيف
 .3;;3دارُالنهضةُالعربية،ُالقاىرة،ُُ

،ُالفقوُاإلسالميُوُأدلتو،ُاألحوالُالشخصية،ُطبعةُخاصةُباجلزائر،ُدارُالفكرُوىبةًالزحيلي -239
ُ.م6:;3ُ-ىػ3616ُُ،ُُُم:;;3ُ-ىػ9ُُ،3635ُُاجلزائر،ُج

ًالزحيلي -240 ُوىبة ُالفقو ُوأدلتو، ُالشخصية)ُاإلسالمي ُوالنشرُُ،(األحوال ُللطباعة ُالفكر دار
 .8;;4ُ،3،ُط،ُطبعةُخاصةُباجلزائر9،ُُج7:;3ُُُ،3طوالتوزيع،ُاجلزائرُ

 .;:;15ُ،3،ُط19،ُالفقوُاإلسالميُوأدلتو،ُدارُالفكُدمشقُسوريا،ُجوىبةًالزحيلي -241

)دونُُاإلسالمي،ُبيوتُلبنان،ُروضةُالطالبنيُوعمدةُادلفتني،ُادلكتبُيحيًابنًشرفًالنووي -242
ُسنةُطبع(

)دونُسنةُ،4ُطرؽُاالحتياطُوالتنفيذ،ُديوانُادلطبوعاتُُاجلامعية،ُاجلزائر،ُط،ًيوسفًجبران -243
 .طبع(

،ُقانونُاألسرةُمدعمُباالجتهاداتُالقضائيةُوفقًاُُلقراراتُاحملكمةُالعلياُُديوانُيوسفًدلندة -244
ُ.4111ادلطبوعاتُاجلامعية،ُبنُعكنون،ُاجلزائر،ُ

،ُ)شتلُاجلننيُ"تأجريُاألرحام"،اخللعُشرعاًُوقانوناً،ُزواجُادلتعة،ُالزواجُبنيةُيوسفًعبدًالرحمانًالفرت -245
ُ.13ُ،4116الطالؽ(،ُُدارُالفكرُالعريب،ُط

ُالقاىرةُُطبعةُالسابعة،ُادلطبعةُاألمريية،الُُالصحاح،ُمنجدُالطالبسلتارُُُدونًذكرًالسم، -246
 (،ُادلعجمُالعريبُاألساسي،ُبتكليفُمنُلمًُتذكرًأسماؤىممنُكبارُاللغوينيُالعرب)ُمجاعة -247

 .;:;3ادلنظمةُالعربيةُللرتبيةُوالثقافةُوالعلوم،ُ

ُ
ًباللغةًالفرنسيةً-بًً
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ًصةًوالمقالتًخـــــــــــصمت:ًالمراجعًالنياًًثا
ًصةمتخصراجعًالــــــالم -ًأ

أحكامُاألسرةُيفُاإلسالم،ُالطالؽُاخللعُوحقوؽُاألوالدُونفقةُاألقاربُوفقاًُاحمدًفراجًحسين،ًً .3
ُ ُاجلامعية ُالدار ُالقانونية، ُالتشريعات ُ)دألحدث ُمصر، ُاإلسكندرية، ُاالزاريطة .ُنة.سوناجلديدة،

 ُ.(بعط

ُقانونُاألسُرالشيخًشمسًالدينً .4 ُدارُاألمةُة، ُُوادلقرتحاتُالبديلة،ُمنُرسائلُاإلسالمُواجملتمع،
ُ.4114ُُُاجلزائر

،ُادلفيدُمنُاألحباثُيفُأحكامُالزواجُوالطالؽُوادلرياث،ُدارُالقلمُالقاضيًالشيخًمحمدًالشماعً .5
ُُ.7;;3ُُ3دمشقُوالدارُالشامية،ُبريوت،ُط
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ًالعـربيً .6 ُالطبعةُبلحاج ُوالطالؽ، ُالزواج ُاألول، ُاجلزء ُاجلزائري، ُاألسرة ُقانون ُشرح ُيف ُالوجيز ،
ُ.4116زائر،ُالثانية،ُديوانُادلطبوعاتُاجلامعيػةُالساحةُادلركزيةُبنُعكنون،ُاجل

،ُشرحُقانونُاألسرةُاجلزائريُادلعدلُدراسةُمقارنةُلبعضُالتشريعاتُالعربيةُُدارُبنًشويخًالرشيدً .9
ُ.:3ُ،411طاخللدونيةُللنشرُوالتوزيع،ُاجلزائر،ُ

ًنباصيً .8 ًالشر ًعلى ُاحلقوقية،ُرمضان ُاحلليب ُمنشورات ُاإلسالمية، ُالشريعة ُيف ُاألسرة ُأحكام ،
ُ.م3ُُ،4114ُُبريوتُلبنان،ُط

األحكامُالشرعيةُيفُاألحوالُالشخصية،ُدراسةُشرعيةُمقارنة،ُدارُالبصائر،ُ،ُعبدًالقادرًداوديً .9
ُ.3ُ،4119اجلزائر،ُط

ُُطبعةُجديدةُباجتهاداتُاحملكمةُالعليا،ُُ،ُشرحُوجيزُلقانونُاألسرةُاجلديدُمدعماًُفضيلًالعيشًً .3
 .2002/2003ُُُ،مطبعةُطالب

،ُمطبعةُدارُالنشرُادلغربية،ُعنيُالسبع،ُالدارُالبيضاءُادلغربيةُ،ُشرحُمدونةُاألسرةمحمدًاألزىـرً .;
ُادلغرب،ُ)دونُسنةُطبع(.

،ُأحكامُاألسرةُيفُالشريعةُاإلسالميةُوفػقُمدونةُاألحوالُالشخصية،ُالوالدةُونتائجهاُمحمدًابنًمعجوز .31
ُ.6;;3ادلوافقُل:ُُه4ُُ،3636ُج3ُطاألىليةُوالنيابةُالشرعية،ُ

،4ُكامُاألسرةُيفُالشريعةُاإلسالميةُوفقُمدونةُاألحوالُالشخصية،ُج،ُأحمحمدًابنًمعجوز .33
 .ُم6;;3ُ-ىػ3636ُُ،ُمطبعةُالنجاح،3ُط

ًكمالًإمام .34 ،ُأحكامُاألسرةُيفُاإلسالم،ُدارُادلطبوعاتُاجلامعية،ُمحمدًأحمدًسراجًوًمحمد
 .;411اإلسكندرية،ُمصر،ُ

ًكمالًالدينًإمامًجابرًعبدًالهاديًسالمًالشافعي .35 مسائلُاألحوالُالشخصيةُاخلاصةُ،ُمحمد
ُ.4115ُ،4بالزواجُوُالطالؽُوالفرقةُوحقوؽُاألوالدُيفُالفقوُوالقانونُوالقضاء،ُط

ًديابي .36 ُاألسرةُباديس ُقانون ُضوء ُعلى ُالنسب ُدعاوى ُيف ُوالعلمية ُالشرعية ُالطرؽ ُحجية ،
ُ.4131اجلزائري،ُدارُاذلدىُعنيُليلة،ُاجلزائر،ُطبعة
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ًبورقعة .37 ًعمر ًبن ُسفيان ُالعلمية ُادلستجدات ُتأثري ُومدى ُالنسب ُفقهيةُ، ُدراسة (ُ ُإثباتو يف
ُكنوزُاشبيليةُللنشرُوالتوزيع،ُُُ(ُحتليلية ُ.2009سنةُُالصندوؽُاخلرييُلنشرُالبحوثُوالرسائلُالعلميةُ،

ًبورقعة .38 ًعمر ًبن ُسفيان ُالعلمية ُادلستجدات ُتأثري ُومدى ُالنسب ُفقهيةُ، ُدراسة (ُ ُإثباتو يف
ُكنوزُاشبيلياُللنشرُوالتوزيع،ُطُحتليلية ،)3ُُ،4119.ُ

ًالمدرس .39 ًالدين ُالسريةُعالء ُيف ُرؤية ُمع ُوالصحابة ُالبيت ُأىل ُبني ُوادلصاىرة ُالنسب ،
 .13ُ،4118االجتماعيةُواألحداثُالتارخييةُيفُصدرُاإلسالم،ُدارُالكتابُالعريب،ُُالقاىرة،ُط

يفُالنسبُواجلناية،ُقرارُرللسُاجملمعُُ،ُالبصمةُالوراثيةُومدىُمشروعيةُاستخدامهاعمرًالسبيل .:3
ادلوافقُىػ3644ُالفقهيُاإلسالميُلرابطةُالعاملُاإلسالميُيفُدورتوُالسادسُعشرُادلنعقدةُمبكةُادلكرمة،ُ

 .م4114ل

،ُدورُالتقدمُالبيولوجيُيفُإثباتُالنسب،ُحبثُُمنشورُمبجلةُاحلقوؽُتصدرُعنُمحمدًأبوًزيد .;3
ُ.8;;3رللسُالنشرُالعلمي،ُجامعةُالكويت،ُالعددُالثاين،ُُ

ُالَنسبُبالبصمةُالوراثية،ُمطبوعةُادلنظمةُاإلسالميةُللعلومُالطبيةمحمدًاألشقر .41 الوراثةُ)ُ،ُإثبات 
ُ.4111للعلومُالطبية،ُالكويت،ُاذلندسةُالوراثية(،ُُادلنظمةُاإلسالميةُ

ًالكشبور .43 ُسلسلةُمحمد ُالبيولوجية، ُادلستجدات ُيف ُقراءة ُاألسرة، ُمدونة ُيف ُوالنسب ُالبنوة ،
 .4119الدراساتُالقانونيةُادلعاصرة،ُ

ًالشافعي .44 ًوأشرف ًالمهدي ُإلثباتُمحمد ُالقانون ُيتطلبها ُاليت ُالشروط ُالنسب، ُدعوى ،
ُ.3ُ،4118النسب،ُُدارُالعدالة،ُالقاىرة،ُط

ًغانم .45 ًعثمان ُاأللفيُمحمد ُدار ُوالقانون، ُاإلسالمية ُالشريعة ُيف ُاألوالد ُوحقوؽ ُالنسب ،
ُ)دونُسنةُطبع(.القانونيةُبادلينا،ُ

،ُالَنسبُيفُاحلقوؽُادلتعلقةُعليوُوتطبيقاتوُادلعاصرةُ)أطروحةُلنيلُمحمدًعليًالهاديًزُبيدة .46
ُكليةُدارُالعلومُالقاىرةُمصرُ ُ.ُ(بعطنةُسونُ)دالدكتوراهُيفُالشريعةُاإلسالمية،

ً
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ًقالتًـــــــالم -ًب
 غة العربيةــــبالل -1

 

3. ً ًالمال، ًالرحيم ًعبد ُالوراثيةُيفُإثباتُونفيُالنسب"حبثُبعنوانإبراىيم ُالعلميُ"البصمة ُادلؤدتر ،
ُ ُواالقتصادية، ُالقانونية ُالبحوث ُرللة ُادلنصورة، ُجامعة ُاحلقوؽ ُكلية ُالعاشر، 15ُو14ُالسنوي

4118ُُُأبريل
4. ً ُالوراثيةبعنوان:"ُمقالُمهدي،أمينة ُاذلندسة ُرلاالت ،"ُ ُ تاريخُُ،www.islamonline.netادلوقع

ً.:1و35علىُالساعة،ُ،44/16/4134يومالزيارةُ
ُالتنقيحاتُُتشوارًجياللي .5 ُو ُالتشريعي ُالنقص ُبني ُلألسرة ُادلغاربية ُالقوانني ُيف ُالطفل ُنسب ،

ُكليةُاحلقوؽُجامعةُتلمسان،ُرقم ُ.5ادلستحدثة،ُرللةُالعلومُالقانونيةُواإلدارية،
مُجُعُُ،يفُمسألةُالنسبُالنقائصُالتشريعيةُلقواننيُاألحوالُالشخصيةُادلغاربيةً،جيالليًتشوار .6

ُ.61،ُالعدد4114،ُؽُإُس
،ُحقُالزوجةُيفُالطالؽُبنيُالنقائصُالقانونيةُوالتطورُاالجتماعي،ُمقالُمنشورُيفُتشوارًجياللي .7

ُالقانونُ ُسلرب ُأوسكني، ُاحلفيظ ُعبد ُوقدمها ُمجعها ُنصوص ُالعلمية، ُوالتطورات ُاألسرة قانون
ُكليةُاحلقوؽ،ُ ُ.4119والتكنولوجيةُاحلديثة،

،ُحكمُوسائلُاحلملُادلعاصرةُيفُضوءُالشريعةُاإلسالميةُوالتشريعُاجلزائري،ُمُحميدوًزكيةًتشوار .8
ُ.3،ُعدد4115جُعُؽُإُس،ُ

ُكليةُاحلقوؽُعبدًالرزاقًالشيخًنجيب .9 ،ُُطبيعةُاخلطبةُيفُرؤيةُفقهيةُجديدة،ُمقالُمنشورُمبجلة
ُ.4113،ُمارس47،ُالسنة13الكويت،ُع

االستنساخُمنُالناحيةُالعلميةُوالشرعيةُوالقانونية،ُُُمقالُبعنوان:ُ،عليًمحمدًيوسفًالمحمدي .3
ُ ُ ُادلتحدة، ُاإلماراتُالعربية ُوالقانون،ُجامعة ُالشريعة ُكلية 3ُمؤدترُالطبُوالقانون، ماي9ُُإىلُُ

1443.ُ

http://www.islamonline.net/
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،ُزلاضرةُبعنوانُ"تأمالتُيفُقانونُاألسرةُاجلزائري"،ُادللتقىُالسنويُالسادسُعشرُمبروكًالمصري .;
ُةُودورهُيفُبناءُاحلضاريُلألمةُ"ةُالشيخُسيديُعبدُالقادرُبنُزلمدُحتتُعنوانُ"فقوُاألسُرللعالم

،ُمركزُاخلربةُالطبيةُمحمدًالكشبورً.4117رةُالزوى،ُدائرةُعنيُصاحل،ُُزاويةُسيدُالشيخُبلديةُفقا
ُ.9;;3ُُ،99يفُمادةُاألحوالُالشخصية،ُرللةُاحملاكمُادلغربية،ُالعددُ

ًمحمد .31 ًزيدًمحمد ُاحلقوؽُأبو ُرللة ُيف ُمنشور ُمقال ُالنسب، ُإثبات ُيف ُالبيولوجي ُالتقدم ُدور ،
 .;411)الكويت(،ُُالعددُاألول،ُالسنةُ

،ُأحباثُاجتهاديةُيفُالفقوُالطيب،ُمؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُمحمدًسليمانًاألشقر .33
ُُُ.3ُ،4113ط

ًاألشقر .34 ًسليمان ُبعنوان:محمد ُمقال ،ُُ ُاجتهاد ُأونُحنو ُإسالم ُموقع ُاالستنساخ، ُقضية يضبط
 .31/17/4134ُالزيارةُتاريخ،ُالين

ًعثمان .35 ًرأفت ُبعنوان:محمد ُمقال ُكتابُُ، ُيف ُمقال ُالشرعية، ُالقواعد ُضوء ُيف االستنساخ
 .6ُ،4131 االستنساخُيفُرؤيةُالفقهاءُ)القسمُالثاين(،ُسلسلةُدراساتُإسالمية،ُالعدد

ًمصطفى .36 ًمحمود ُمحمود ُبعنوان:، ُالقانونُُمقال ُرللة ُاجلنائية، ُواجلراحني ُاألطباء مسؤولية
ُ.3:;3العددُالثاين،ُُ،القاىرةُواالقتصاد،

ًالقحطانيمًُ .37 ًعلي ًبن ُسفر ،ُ ُلغرضُمقالُبعنوان: ُدماغيًا ُادلتوىف ُزوجها ُمين ُعلى ُالزوجة حصول
ُبالتلقيحُالصناعي ُادللكُفهادلؤدترُالعادليُاألولُُ،اإلستيالدُمنو ُادلملكةُوادلعادنللبرتولُدُجبامعة ،

ُُ)دونُسنةُطبع(العربيةُالسعودية،ُ
ًالزرقاء .38 ُمصطفى ،ُ ُبعنوان: ُاإلسالميُمقال ُالفقو ُرلمع ُرللة ُاألنابيب، ُوأطفال ُالصناعي التلقيح

ُ.9:;3اعددُالثالث،ُجلزءُاألول،ُسنةُ
39. ُ ُرئيسة ُمع ُشفهية ُادرارمقابلة ُالسيػػدة:زلكمة ًخربوشً، ُن. ُمن43/33/4135ُيوم:ُأجريت، ،

ُ.11h38ُاىل11h36ُالساعة
ُاحلكيػمة .:3 ُمع ُشفهػية ُوالتوليدرايسًالشريفةُ:مقػابلة ُالنساء ُأمراض ُيف ُأخصػائية ،ُُ،ُ ُادرار بوالية

 .51>38،ُعػلىُالساعة45/14/4133ُيومُاألحػدُأجريتُ
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ًالواحد .;3 ًعبد ُعلُ،نجم ُوتأثريىا ُالوراثية ُاجملمعُُىالبصمة ُجلسة ُمناقشات ُ ُونفياً، ُإثباتًا النسب
 (.37ُُُ)ُالفقهيُبرابطةُالعاملُاإلسالميُعنُالبصمةُالوراثيةُيفُدورتوُ

ُ،87البصمةُاجلينيةُوُدورىاُيفُاإلثباتُيفُادلادةُاجلزائية،ُرللةُالشرطة،ُعدد،ُُنويريًعبدًالعزيز .41
 .14/14/4116بتاريخُ

ًالعزيز .43 ًعبد ُنويري ،ُ ُبعنوان: ُرللةُمقال ُاجلزائية، ُادلادة ُيف ُاإلثبات ُيف ُدورىا ُو ُاجلينية البصمة
ُ.:87ُ،411الشرطة،ُعدد

،ُُحجيةُاستخدامُالبصمةُالوراثيةُإلثباتُالبنوةُونفيها،ُأعمالُاحللقةُالنقاشية،ُُىالليًسعدًالدين .44
ُ.4113ىػ،3643ادلنظمةُاإلسالميةُللعلومُالطبية،ُالكويت،ُ

ًفريد .45 ًنصر ُالعاملُواصل ُرابطة ُالفقهي ُاجملمع ُقرار ُمنها، ُاالستفادة ُورلاالت ُالوراثية ُلبصمة ،ا
 ُُ.م4114ىػُ،3644ُُاإلسالميُيفُدورتوُالسادسُعشرُادلنعقدُمبكةُادلكرمة،ُ

ُ
ًجنبيةاألاللغــــــــةًب-2
ً

1- KASS L R., The Wisdom of Repugnance, why we should ban the cloning of 

humans,  The New Republic,  2/6/1997. 

4-ُ MULDERS-KLEIN M.T., L’établissement et les effets personnels de la 

filiation selon la loi belge du 31 mars 1987, Annales de Droit de Louvain, 

Revue Trimestrielle de Droit belge,  tome XIVII,  1987, 3-4  

 

 اهالدكتوًرًأطروحاتالمذكراتًًوثالثاً:ً

ًربيةـــــــــــالعاللـــــــــــــغةًبأ_
ثبوتُالنسبُيفُقانونُاألسرةُاجلزائريةُوالفقوُاإلسالميُ)دراسةُ،ُأمًالخيرًمالكيًوًمدانيًفاطمة -3

ُكليةُالعلومُاالجتماعيةُواإلسالمية،ُجامعةُادرار،  .4131/4133ُُمقارنةُ(،ُمذكرةُليسانس،
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الضررُادلعنويُيفُقانونُاألسرةُاجلزائريُوالفقوُاإلسالميُ)ُدراسةُُ،ُتعويضُبنًزيطةًعبدًالهادي -2
 .4117/4118مذكرةُماجستري،ُجامعةُادرار،ُُلنماذجُتطبيقيةُ(،

4117/4118ُُُ،ُجامعةُإدرارليسانسُيفُالقانونُاجلزائري،ُمذكرةُإثباتُالنسب،ُحماويًعائشة -5
ًتشوار، -6 ًزكية ُدكتوراه،ُُحميدو ُرسالة ُمقارنة(، ُلألسرة)دراسة ُاحملضونُيفُالقواننيُادلغربية مصلحة

ُ.4116/4117جامعةُأيبُبكرُبلقايدُتلمسان،ُ
ُفاسُُُرشيديًمغنية، -7 ُاحلقوؽ، ُكلية ُالدراساتُالعليا، ُلنيلُدبلوم ُرسالة ُ حقُالطفلُيفُالنسب،

4114/4115.ُ
همػلُيفُادلػواثيػقُالدوليػةُوالقػانونُاجلػزائري،ُصـالحًحمليـل -8

 
رسالةُدكتوراه،ُ،ُادلػركزُالقػانػوينُللطفػلُادل

ُ.4116/4117سيديُبلعباس،ُُاجلػزائر،ُُةجامع
ًالمحمدي -9 ًيوسف ًمحمد ُالشريعةُعلي ُكلية ُاألزىر، ُجامعة ُدكتوراه، ُرسالة ُالنسب، ُأحكام ،

ُ.والقانون
بالرتاضيُيفُالتشريعُاجلزائري،ُمذكرةُماجستري،ُجامعةُأيبُ،ُاخللعُوالطالؽُعليًىاشمًيوسفات -:

ُ;411تلمسان،ُُدبكرُبلقاُي
،ُأحكامُالنسبُبنيُاإلجنابُالطبيعيُوالتلقيحُالصناعيُ)ُدراسةُمقارنةُ(ُمذكرةُعمـرانيًاحمـد -;

ُكليةُاحلقوؽ،ُجامعةُوىرانُ،ُ  .4111/ُ;;;3ماجستري،

ؤونُاألسرة،ُمذكرةُماجستري،ُادلركزُاجلامعيُيفُشُ،ُالقضاءُاإلستعجايلمحمدًالصالحًبنًعومر -31
ُُ.4118/4119ُبشار

ًأمان -33 ًأحمد ُاإلسالمية،ُُمحمود ُالشريعة ُلو ُتكفلها ُاليت ُاحلماية ُومدى ُالعرض ُصيانة ُيف ُاحلق ،
ُجامعةُالقاىرة،ُمصر،ُدس.ُُُ،دكتوراهُدولة

ُرسالةُممدوحًخيريًىاشم -34 ُ ُمقارنة(، ُفقهية ُقانونية ُاإلجنابُالصناعيُيفُالقانونُادلدين)دراسة ،
ُكليةُاحلقوؽ،ُجامعةُالزقازيق،ُ  .8;;3دكتوراهُدولة،

ُييوبيًسعاد -35 ُبلقا ُأيبُبكر ُجامعة ُماجستري، ُتنازعُالقواننيُيفُرلالُالنسب،ُمذكرة يلمسان،ُُد،
4131.ُ
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ًرنسيةــــــــــالفاللغــــــــــــةًب-ب

1- OBOEUF O., Faute et assurance dans la responsabilité civile 

médicale,   Thèse, Paris ,  1972. 

2- Isabelle D., Le statut juridique des centres de procréation médicalement 

assistée,  mémoire  dédié   à l’ Université de Paris  l,  1991 .  

  

ًًانونيةقنصوصًالال:ًرابــــــعاًً
ًوطــــنيةالنصوصًال-أ

ُالرئاسػيُرقػم8ُُ;;3دستػورُ-3 3639ُرجب48ُُادلؤرخُيفُُ:8/65;الصَّادرُبادلػرسوم ادلتعلقُبإصػدارُىػ
ُ.8;;3ُ،ُلسنة98ر.ج.ج،ُع،ُج.8ُ;;33/3/:4نػصُتعديػلُالدستورُادلصػادؽُعليوُيفُاستفتاءُ

وادلتضمنُحتديدُسنُالزواج،ُجُرجُجُادلؤرخة85ُ;3جوانُُ;4الصادرُيف85ُ/446ُُالقانونُرقمُُ-4
ُ.66،ُرقم85ُ;3جويلية4ُُيفُ
ُال-5 ُرقم 33ُُ-6:قانون ُيف ُُ;1ادلؤرخ ُعام 3616ُُرمضان ُلػ ُادلوافق ُُ;ىػ ُسنة 6ُ:;3يونيو وادلتضمنُ،

ُقانونُاألسرة ُاألمرُ، ُُ:3ادلؤرخُيف17/14ُُادلعدلُوادلتممُبػ 3648ُُزلرمُعام ُادلوافقُلػ فربايرُسنة49ُُىػ
ُ..4117ُلسنة،66ُر.ج.ج،ُعج.ُُ،4117

يعدلُُ–4550ُيونيوُسنة45ُُادلوافقُل0441ُُمجادىُاألوىلُعام01ُُمؤرخُيف05ُُ-50القانونُرقمُُ-4
ُ ُاألمر 03ُُ-20ويتمم ُيف 45ُُادلؤرخ ُعام 0140ُُرمضان ُل 41ُُادلوافق ُسنة 0420ُسبتمرب وادلتضمنُ،
ُ.4550ُلسنةُ،44ُرقمُ،جادلعدلُوادلتمم،ُجُرُجُُ،القانونُادلدين

ُقانونُاإلجراءاتُادلدنيةُواإلداريةُوادلتضمنُ،4553ُسنةُُفرباير40ُمؤرخُيف54ُُ-53القانونُرقمُُ-0
ُ.4553ابريل44ُُالصادرةُبتاريخُ،40ُرقمُ ،جُرُجُج



 قائمة املراجع  
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03ُُادلؤرخُيف000ُُ-11األمرُُ-1 قانونُيتضمن0411ُُيونيوُسنة3ادلوافقُل0131ُصفرُعام
 ادلعدلُوادلتمم.ُاجلزائيةاإلجراءاتُ

ً:األجنبية نــــصوصالُ-ب

ًًًًًًًًًًُادلتضمنُقانونُاألحوالُالشخصيةُادلصريُاجلديد. 4555 لسنة0ُقانونُرقمُُ-0

ُرقمُ-4 ُشريف ُرقم3ُ-14-;45ظهري ُقانون 59ُُ-;;بتنفيذ ُيف 4114ُاكتوبر5ُادلؤرخ ُقانونُ، ادلتضمن
ُاحلالةُادلدنيةُادلغربية.

ُاألسرةُ،4116ُفرباير5ادلؤرخُيفُُ 91-15بتنفيذُقانونُرقم3ُ-16-44ظهريُشريفُرقمُ-5 ادلتضمنُمدونة
ُادلغربية.

 

ًواقعًاألنثرنتــماً:ًخــــــامس
1- http:// www.shamela.net.      
2- http:// www.islamonline.net. 
3- http://www. .boukhniaf.maktoobblog.com 
4- http://www.achpr.org 
5- http://www.aidh.org 
6- http://www.agfund.org/intro 
7- http://www.alasfoor.net/books/estefsarat-diniya/ajvaba12.html      

http://fhrl.org/courriers/adoptioninter2002120
http://fhrl.org/courriers/adoptioninter2002120
http://www.islamonline.net/
http://www.agfund.org/intro
http://www.alasfoor.net/books/estefsarat-diniya/ajvaba12.html
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 أ القرآنيــــة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ب ــداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهــــــــــــــــــــــ

 ج شكــــــــــــــــراتــــــــــــــــــــــــــــالت

 د المختــــــــصرات قائـــــــمة 

 10 قـــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــم

 البــاب األول

 األحـكام المـوضوعيـة للنسـب في التشـريعـين الجـزائري والمقـارن
01 

 الفصــل األول

 أحكام النســب حـال اإلنــجاب الطبـيــعي
04 

 04 مــاىـيـَة النـَسـبادلبـحــث األول : 

 05  مــفُهوم النـَســب   ادلطـلب األول :

 06 الفرع األول : تعريُف الَنسب يف الَلغة واالجتماع 
 06 تعريُف الَنسب يف الَلغة أواًلء:    
 07 تعريُف النسب لدى ُعلماء االجتماع ثانياً :    

 07 الفرع الثاين: تعريُف الَنسب يف الشريعة والقانون

 08 أواًل:النسب لدى علماُء الشريـعة    

قارن ثانياً:    
ُ
 10 تعريُف الَنسب يف القانون اجلزائري وادل

ادلطلب الثاين:موقف القضاء اجلزائري و ادلقارن من قضايا النسب ومظاىر عناية الشريعة 
 اإلسالمية بو

12 

 12 النسبالفرع األول :موقف القضاء اجلزائري و القانون ادلقارن من 

 20 عناية الشريعة اإلسالمية بالنسبالفرع الثاين :مظاىر 

 22 ادلبـحث الثاين :آليات ثبوت النسب يف التشريع اجلزائري وبعض التشريعات ادلقارنة
 24 بالزواج الصحيح وثبوتو بعد فرقة الزوجني ادلطلب األول :ثبوت النسب
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 24 ثبوت النسب أثناء قيام العالقة الزوجية الفرع األول :

 25 صحيحاً  أواًل:أن َيُكـون الـزواجُ    
 28 ثانيا: إمكانَية االتصال بني الزوجني     

 30 : أن تكون والدُة الولد بني أقل مدة احلمل وأقصاىا 1       

 : عدم نفي الولد بالطرق الشرعية2       
36 

 37 ثبوت النسب حال الفرقة بني الزوجني الفرع الثاين :
 38 أواًل:ثبوت نسب الولد بعد الطالق    

 : نسب ادلولود بعد الطالق الرجعي1      
38 

 42 : نسب الولد من طالق بائن 2      

 43 ثانياً: ثبوت نسب ادلولود بعد وفاة الزوج     

 45 ونكاح الشبهةادلطلب الثاين :ثبوت النسب بالزواج غري الصحيح 

 45 الـزواج الفـاســدحال الفرع األول: ثبوت النـسب 

 45 أواًل: تعريُف الزواج الفاسد وبيان أسبابو    

 46 : تعريف الزواج الفاسد1      

 46 : أسباب الزوج الفاسد 2      

 48 ثانياً :شروط ثبوت النسب من الزواج الفاسد    

 50 بنكاح الشبهة الفرع الثاين :ثبوت النسب
 51 أوالً :الُدُخول بشبهة وأنواُعوُ     

 51 تعريف الشبهة : 1       
 51 الشبهة شرعا: 2       

 51 كأ: ُشبهة ادلل             

 51 ب: ُشبهة الَعقد            
 52 ج: ُشبهة الفعل أو االشتباه            
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 52 ثانياً:ُحكم النسب عند الوطء بشبهة.     

 53 أو االشتباه يف النسب: ُحكم ُشبهة الفعل 1       

 54 : حكم شُبهة الَعقد2       

 54 :حكم شبهة ادللك3       

 55 ادلطلب الثالث: وسائل إثبات النسب يف التـشريع اجلـزائري 

 55 األول: إثبات النسب باإلقرار يف التشريع اجلزائري  الفرع

 56 أوالً : تعـريف اإلقــرار وأنــواعو    

 56 : تعريُف اإلقرار1       
 56 أ: اإلقرار يف اللغة          

 56 ب: اإلقرار يف االصطالح         

 57 : أنواع اإلقرار2    
 57 اإلقرار بالبنوة أو األمومة أ :         

 57 ال يعرف لو أب  الَشرُط األَول: أن            
 57  الَشرُط الثَاين: أن يصَدقُو العقُل والعادة            
 58 الزناابن  يكون الشرط الثالث: أن            

قر على إقراره            
ُ
 61 الشرط الرابع:أن ُيصادق ادل

 61 ب:اإلقرار يف غري البُنوة أو األبوة أو األمومة           

 64 ثانياً :دعاوى النسب الثابتة من اإلقــرار    

 64 : دعاوي النسب اليت ليس فيها حتميل على الغري 1      

 64 : دعاوى فيها حتميل النسب على الغري  2      

 65       ثالثاً:دتييز النسب الثابت باإلقرار عن التبين واللقيط    

 71 رابعاً: الَلقيـــــــط         

 70 الفرع الثاين :إثبات الَنسب بالبينة يف القانون اجلزائري
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 70 أواًل:تعـريُف الـبينة ضمن قانون األسرة     

 71 من قانون األسرة 40نص ادلادة  ثانيا:حتديد مدلول البينة الوارد يف    
 71 : ما ىو معمول بو قضائياً 1        
 72 : ما ىو معمول بو قانوناً 2        

 73 ثالثاً: أثر البينة على إثبات النسب"شهادة الشهود"     

 الفصــل الثاني
 77 التلقيح االصطناعي كوسيلة غير طبيعية لبقاء البشر

 78 مـاىيـة التلقيـح االصطناعـي   ادلبحث األول :

 81 ادلطلـب األول :مفهـوم التلقـيـح االصطنـاعــي

 80 الفرع األول :حقيقُة التلقيح االصطناعي من منظور علماء اللغة واالصطالح  

 80 أواًل:تعريُف التلقيح االصطناعي يف اللغة

 81 ثانياً:تعريف التلقيح االصطناعي يف االصطالح
 82 الفــرع الثاين : الشروط الشرعية للقيام بعملية التلقيح االصطناعي

 82 ةضرور الشرط األول: أالّ يتم التلقيح االصطناعي إال إذا دعت إليو    

 83 ه العملية إال الزوجانذالشرط الثاين: أال خيضع ذل    

 84      الشرط الثالث: أن يتم تلقيح ادلرأة مباء زوجها    

 86 ادلطلب الثاين:الطبيعة القانونية للتلقيح االصطناعي  
 87 الفرع األول : ادلسؤولية القانونية للطبيب ادلمارس للتلقيح االصطناعي

 88 أواًل:مسؤولية الطبيب ادلدنية عن عمليات التلقيح االصطناعي    

 88 : تعريف اخلطأ الطيب يف إطار التلقيح االصطناعي 1        
 011 : اخلطأ الطيب قبل إجراء التلقيح االصطناعي2        

 Erreur dans le diagnostic)  ) 011أ: اخلطأ يف التشخيص            
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 012 ب: عدم حصول الطبيب على رضا الزوجني          

 014 الفرع الثاين : اخلطأ الطيب أثناء القيام بعملية التلقيح االصطناعي وبعده
 014 أواًل: خلُط األنابيب بعضها ببعض   

 016 ثانياً: اخلطأُ يف الرقابة            

 018 الفرع الثالث : ضوابط التلقيح االصطناعي يف التشريع اجلزائري

 000 أواًل:أن يُكون الزواُج شرعياً    
 001 ثانياً:أن يكون التلقيح برضا الزوجني وحال حياهتما   

 003 ثالثاً: أن يتم التلقيُح االصطناعي مبين الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريمها     

رتَتب عن ختَلف أحد ُشروط التلقيُح االصطناعي    
ُ
 004 رابعاً: اجلزاُء ادل

 005 الفرع الرابع :ضوابط التلقيح االصطناعي يف الفقو اإلسالمي

 005 أوالً : وُجود الرابطة الزوجية بني الزوجني     
 010 ثانيا : أال يتم التلقيح إال إذا دعت إليو احلاجة أو ادلصلحة الشرعية     
 011 ثالثاً : أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بـمين زوجها           
 013 ُيشرتط ضرورة موافقة الزوجني على إجراء عملية التلقيح االصطناعي  رابعاً :   

 016 ادلطلب الثالث : أثر التلقيح االصطناعي على الرابطة األسرية وعالقتو بالنسب       

 018 الفرع األول : أثُر التلقيح االصطناعي على العَدة

 الفرع الثاين : أثر التلقيح االصطناعي على النسب
020 

 023 ادلبحث الثالث : االستنساخ البشري وأثره على النسب      

 024 ادلطلب األول : حقيقة االستنساخ البشري من منظور علماء اللغة و االصطالح

 024 لُغـةً  الفرع األول : تعريـُف االستنساخ

 026 الفرع الثاين : تعريُف االستنساخ اصـطالحاً 

 028 عملية إجراء االستنساخ البشري وأثرُىا على النسب  ادلطلب الثاين :

 028 اخــة االستنسـالفرع األول : طريقة إجراء عملي
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 032  الفرع الثاين : أثــُر االستنساخ البشري على الَنسب

 037 ادلبحث الثالث : األجَنة اجملــمدة وبُنوك ادلـين

 037 اجلنني اجملمد وأثره على النسب  ادلطلب األول :
 038 الفرع األول : ُأُصوُل األجنة اجملمدة

 041 الفرع الثاين : تعريف اجلنني اجملمد

 040 أواًل: تعريُف اجلنني يف اللغة     
 041 ثانياً: تعريف اجلنني يف االصطالح    

 frozen embryos)  ) 041ثالثا: تعريف اجلنني اجملمد     
 042 رابعاً: أسباب اللجؤ إىل جتميد األجنة   
 045 خامساً: احلكم الشرعي يف جتميد األجنة    

 048 ادلطلب الثاين: عالقة التأثري ادلباشرة للجنني اجملمد على الَنسب
 051 الفرع األول: حالة زرع اجلنني اجملمد بعد وفاة الزوج أو الطالق

 050 الثاين: حالة وضع ادلين اجملمد بعد وفاة الزوج أو الطالق الفرع

 052 الباب األول خالصةُ 

 البــاب الثاني
 النسـب في التشـريع الجـزائري بثباتإلوالطرق العلمية األحكام اإلجـرائية 

 

053 

 الفصــــل األول
 056 إجـراءات دعـوى النسب فــي التشـريع الجــزائري

 056 .األول: دعـوى النـسب ادلبحــــث

 057 .ادلطلب األول: شـروط دعوى النسب

 Compétence 057الفرع األول: االختصاص  

 058 أوالً: االختصاص احمللي.  
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 060 .ثانيا: االختصاص النوعي   

 062 .الفرع الثاين :ادلصلحة و الصفة واألىلية

 063  .اواًل: ادلصلحة   

 064 .ثانياً: الصفــة    

 066 .ثالثاً: األىليــة    
 067 .الفرع الثالث :عقــد الـزواج الرمسـي 

 071 .الفرع الرابع :إجراءات ترسيم عقـد الـزواج العــريف 

 071 .الفرع اخلامس : رفع دعوى النسب 

 071 أواًل: إجراءات تثبيـت نسـب األبناء ادلنسيـني)ادلغفولني من التسجيل يف احلالة ادلدنية(

 073 .ثانياً: إجراءات تثبيت نسـب األبناء من الزواج العريف

 074 آثــــــار اخلُــــــــلع واللعــــــــاُن عـــــــــلى دعــــــــــوى النَـــــــــــــسبادلطلب الثاين: 

 075  .الفرع األول: تعريف اخللع وأسبابو  

 075 .أوالً : تعريف اخللع     

 075 .: تعريف اخللع يف اللغة1       
 076 .: تعريف اخللع يف االصطالح2       

 077 .: تعريف اخللع عند ادلشرع اجلزائري3       
 078  .ثانياً : أسباب اخللع    
 080 .ثالثاً: اخللع وحق األوالد يف النسب    

 081 .رابعاً: إجراءات دعوى اخللع وأثر دالك على النسب    

 083 .الفـرع الثاين: اللعـان الوسيلة الشرعية لنفـي النسب
 083 .ودليل مشروعيتو وشرعاً  أوالً:تعريف اللعان لغةً      
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 083 .: اللعان يف اللغة 1        

 083 .: اللعان يف الشرع 2        

 084 .: دليل مشروعيتو وسببو3         

 088 .ثانياً: صفـة اللعـان و أثـره يف نـفي النـسب     

 088 .: صفة اللعان1        

 111 .: أثر اللعان يف نفي النسب2        

 112  .: إحلاُق نسب الولد بأُمو بعد الَلعان شرعاً 3        

 114 .: شـروُط الَلعان4         

 117 .ثالثاً: اللعان يف القانون اجلزائري    
 117 .: اللعان يف قانون األسرة اجلزائري1        
 118 .: اللعان حسب اجتهادات احملكمة العليا باجلزائر2        

 100 .:إجراءات ادلالعنة أمام احملكمة3        

 102 .عن اللعان من الناحية القانونية -النكول-:حكم امتناع 4        
 103 .نظام اجللسة و احلكم فيها ادلطلب الثالث :

 103 .الفـرع األول :نظــام اجللســة

 104 .أوالً : الصلـــح   

 105 ثانياً :انعقاد اجللسة )الطلبات و الدفوع(.   

 107 .الفرع الثاين: عوارض اجللسة

 108 .اواًل: الدفاع يف ادلوضوع    

 108 .ثانياً : الدفوع اإلجرائية    

 111  .ثالثاً: الدفع بعدم القبول    
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 110 .ادلبحث الثاين: الضوابط العامة لتنفيذ األحكام األجنبية ادلتعلقة بالنسب الشرعي

 111 .ادلطلب األول:الضوابط العامة لقواعد التنازع ادلنظمة للنسب

 112 .لنسب الشرعيا االجتاىات احملددة للقانون الواجب التطبيق على: األول لفرعا

 112 . يف إثبات نسبو: ادلتضمن تطبيق قانون االبن   أوالً    

 113 . ابنها حَيال إثبات نسب مجنسية األُ تطبيق : ثانياً    

 113 .األخُذ جبنسَية الدولة اليت خيتارُىا االبن إلثبات نسبو: ثالثاً    

 114 .األب معاً لتحديد الَنسبو  االبنجنسية تطبيق : رابعاً    
 114 .األصلح لالبن  جنسية: وىو االجتاه ادلؤيد لل خامساً    
 114  .الَنسب باعتباره أثراً من آثار الزواجالذي يطبق على  القانون:  سادساً    

 115 . اإلبن لتحديد نسب األب جنسَية ونقانُ تطبيُق : سابعاً     
 116 .الشرعيغري  لنسبا اآلراء احملددة للقانون الواجب التطبيق على :الفرع الثاين 

 116 . بن لتحديد نسبولتطبيق جنسية اإل ون: ادلؤيد أوال    

 117 .إليها االنتساب خيتار االبن اليتة نسيَ اجلدلبدأ تطبيق ون : ادلؤيدثانياً     

 117 . لالبن لتحديد نسبواألصلح  االجتاُه الَداعي لتطبيق اجلنسَية:ثالثاً     

 118 .لنسبل جُتاه قواعد التنازع ادلنظمةموقف ادلشرع اجلزائري : الفرع الثالث

 

نظمة للَنسب يف ظل  أواًل:    
ُ
 121 .75/58األمرقواعُد التنازع ادل

نظمة للَنسب يف ظل ال    
ُ
 120 .00/10ون قانُ ثانيا: قواعُد التنازُع ادل

 121 مربرات تنفيذ األحكام األجنبيةالثاين : ادلطلب 

 121 ادلربرات السيادية:  الفرع األول    
ربَرات القانُونيةالثاين : الفرع     

ُ
 122 ادل

 123 رلاُل تنفيذ األحكام األجنبيةالثالث : الفرع      
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 الفصل الثاني
 مدى سلطة القاضي في إبثبات النسب بالطرق العلمية

 
125 

 126 .األول: التحاليل الدموية: وسيلة علمية ظنية إلثبات النسب ادلبحث

 127 .ادلطلب األول : مفهوم التحاليل الدموية 

 128 .الفرع األول :تعريف التحاليل الدموية

 128 .أواًل:ادلقصود بالتحاليل الدموية    

 128 .: الدم عند أىل اللغة1        
 128 .: الدم عند أىل الطب2        
 131 .: تعريُف التحاليل الدموية3        

 130 .ثانياً:مكــونات الـــدم     
 130 .:البالزمــا  1         
 131  .: كرات الدم احلمراء 2         

 132 .: كرات الدم البيضاء3         
 132 .: الصفائح الدموية  4         

 133 .الفرع الثاين :أنواع فصائل الدم 

 133 .: فصيلة دم )أ(  أوال     

 133 .ثانياً : فصيلة دم )ب(     

 133 .ثالثاً: فصيلة دم )أب(     

 134 .رابعاً: فصيلة دم )صفر(     

 138 .ادلطلب الثاين:دور التحاليل الدموية يف إثبات ونفي النسب

 138 .الفرع األول : حجية التحاليل الدموية
 141 .أواًل:التحاليل الدموية يف القانون اجلزائري و ادلقارن   

 141 .التحاليل الدموية يف القانون اجلزائري - 1      
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 141 .والقضاء ادلغريبالتحاليل الدموية يف القانون  -2      

 141 .أ : استخداُم التحاليل الدموية لنفي الَنسب فقط           
 142 .ب: استخداُم التحاليل الدموية لإلثبات النسب فقط          
 143 .ج: موقف القضاء ادلغريب جُتاه التحاليل الدموية           

 145 .أثر الدم على إثبات الَنسب أو نفيو يف القانون والقضاء ادلصري -3       

 146  .ثانياً: نظرة الشريعة اإلسالمية للتحاليل الدموية    

 151 .الفرع الثاين :عراقيل تطبيق طريقة حتليل الدم   

 152 .ادلبحث الثاين :البصمة الوراثية: وسيلة علمية قطعية إلثبات النسب

 153 .ادلطلب األول :البصمة الوراثية وضوابط العمل هبا

 153 .الفرع األول :مفهـوم البصمـة الـوراثـية

 157 .أوالً :تعريف البصمة الوراثية    

 157 .:البصم  عند اللغويني1       

 157 .: التعريف العلمي للوراثة 2       
 161  .عند العلميني لبصمة الوراثيةا:  3       

 162 .ثانياً: خصائص البصمة الوراثية    
 164 .ثالثاً:رلال االستفادة من البصمة الوراثية    

 165 .رابعاً:حتديد األبوة الطبيعية بواسطة البصمة الوراثية    

 168 .خامساً:حاالت استخدام البصمة الوراثية يف رلال النسب     
 172 .أ : حاالت تعارض حكم القيافة         
 172 التأكد من شخصية مدعي االنتساب إىل شخص آخر ال يقره وال ينكره. ب :         

 173 .ج : حالـة الوالدة من فراشني          
 173 .د : حالة اختالط األطفال ادلولودين حديثاً           

 174 .ىـ : حالة إدعاء امرأتني أو أكثر نسب رلهول          
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 175 .و : حالة إدعاء رجلني فأكثر نسب شخص و عجز القافة          

 175 .الوراثية الفرع الثاين :ضوابط العمل بالبصمة

 177 .مسائل ال جيوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثيةاوالً:     

 178 .ثانيا :الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية    

 181 .ثالثاُ :ضوابط العمل بالبصمة الوراثية من الناحية العلمية    

 181 .رابعاً : الطريقة العلمية إلجراء تقنية البصمة الوراثية   
 184 .ادلطلب الثاين :أمهية البصمة الوراثية يف إثبات النسب

 184 .الفرع األول  :أثر البصمة الوراثية يف إثبات النسب
 185 .أواًل:البصمة الوراثية يف التشريع اجلزائري و ادلقارنة     

 185 .:البصمة الوراثة يف التشريع اجلزائري1          

 186 .أ: حرمة احلياة اخلاصة               
 187 .ب: عدم إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسو              
 188 .ج: احرتام مبدأ قرينة الرباءة              

 211 .النسب لدى ادلشرع ادلغريب: قوة البصمة الوراثية يف نفي أو إثبات 2         

 211 .ثانياً:حجية البصمة الوراثية يف بعض االجتهادات القضائية     

 212 .:البصمة الوراثية يف القضاء ادلصري 1        

 212 .:البصمة الوراثية يف القضاء اجلزائري 2          
 215 .الفرع الثاين:اإلطار التنظيمي للبصمة الوراثية

 216 .أوالً :الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية يف قانون األسرة اجلزائري    

 201 .ثانياً : حجية البصمة الوراثية يف الشريعة اإلسالمية    

 201 .ثالثاً : مشروعية ثبوت النسب بالقيافة    

 201 .الفرع الثالث :تعريف القيافــــة
 201 .اوالً: تعريف القيافة يف اللغة     
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 202 .ثانياً تعريف القيافة شرعاً      

 202 .ثالثاً :شروط القائف    
 203 .: اشرتاط اإلسالم1        
 203 .: اشرتاط احلرية2        

 204 .: اشرتاط كون القائف من بين مدجل3        

 204 .: اشرتاط العدد4        

 205 .ادلعرفة واإلصابة بالتجربة : اشرتاط5        

 205 .الفرع الرابع: رلال العمل بالقيافـة وحاالت  العمل بو

 205 .أوالً : رلال العمل بالقيافـة    

 206 .ثانيا : حاالت العمل بالقيافـة    

 208 .الفرع اخلامس : موقف الشريعة اإلسالمية حيال حتديد النسب بالقائف

 214 .الفرع السادس : الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية 

 217 .ادلطلب الثالث إشكاالت استعمال تقنية البصمة الوراثية 

 217 .الفرع األول :اإلشكاالت القانونية

 218 .: احلماية الدستورية حلرمة احلياة اخلاصة أوال
 221 .السالمة اجلسدية انتهاكثانياً :     

 221 .ثالثاُ :  احرتام مبدأ قرينة الرباءة     
 220  .رابعاً: عدم إجبار الشخص على تقدمي دليل ضد نفسو     

 221 .الفرع الثاين :ادلشكلتان ادلاديتان إلجراء حتليل البصمة الوراثية

 221 .اوالً: وجود خمرب علمي واحد و وحيد     
 222 .ثانياً: مسألة مصاريف اخلربة      

 223 . خالصة الباب الثاين

 224 اخلادتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 236 ادلالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 261 قائمـــــــــــــــــــــة ادلراجـــــــــــــــع
 310 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــرسة

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 ملخص لألطروحة باللغات الثالث مع الكلمات المفتاحية
 10-باللغة العربية:

فإنه من الضروري التنويُه باجملهودات اجلبارة للفقهاء القانونَيني و الشرعَيني،  و اليت بذلوها لضمان محاية شرعية موضوعياً          
اجلدير بالذكر يف هذا ادلقام، أن الشريعة  و االجيايب، كما ال ننسى الدور دقيقة وصارمة حَيال احلد من اختالط األنساب

ليس أمامنا بٌُد  من القول بأن الشريعة اإلسالمية كانت  عموماً و ، اإلسالمية تكفل محايتها للنسب الطبيعي عدا االصطناعي
، كما جيب التنويُه باجملهودات اجلبارة واجملتمع سباقة إىل وضع إطار صحيح وميثاق غليظ حلماية النسب وبالتايل محاية األسرة

للمشرع اجلزائري حيال ضبطه إلجراءات األحوال الشخصية عموماً، منها دعوى إثبات النسب على وجه اخلصوص  ضمن 
ط األنساب ادلستويني الداخلي واخلارجي،  وكذا اجلهود اليت بدذلا علماء الطب دلا ذلا من الدقة والصرامة حَيال احلد من اختال

 لكن كل هذا االجتهاد جيب أال خيالف نص شرعي صريح أو فتوى فقهية.
 الكلمات المفتاحية: النسب، البصمة الوراثية، التلقيح االصطناعي، اجلنني اجملمد، الفراش، االستنساخ البشري.

 10-باللغة الفرنسية:
         Objectivement, il est nécessaire de noter les efforts exercé par les juristes et les religieux, à fin d’ 

assurer la protection  adéquate  quant à l'ampleur du mélange de lignées, et ne pas oublier le rôle positif, que 

la loi islamique assure pour   protéger le lignage naturel et non artificielle,  Il est admit que la loi islamique a 

été le précurseur à la constitution d’une  trame  épaisse pour protéger les lignage et donc protéger la famille 

et  la société,  nous devrions également noter les efforts énormes exercés par le  législateur algérien sur les 

procédures prévues pour le statut personnel en général, y compris les plaintes concernant l’affirmation de la 

lignée à la fois internes et externes,  ainsi que les  efforts éprouvé  par les chercheurs du champ médicale en 

raison de sa précision et  rigueur à fin de réduire l’ampleur du mélange de lignées, mais tout cela ne doit pas 

être contradictoire vis à vis des fatwas et des texte sacrés .  

Mots-clés: lignage,  l'ADN,  l'insémination artificielle,  la congélation des embryons,  la literie, le clonage 

humain. 

 10-باللغة اإلنكليزية:

       Objectively, it is necessary to note efforts exerted tremendous Jurists and immigrants, and they have 

made to ensure the protection of the legitimacy of rigorous about the extent of mixing of lineages, and do not 

forget the positive role and worth mentioning in this regard, that Islamic law ensures protection for the 

proportions of natural except artificial, and generally We have no need to say that Islamic law was the 

forerunner to the frame properly and Charter thick to protect ratios and thus protect the family and society, 

we should also note efforts exerted tremendous legislator Algerian about the set procedures for personal 

status generally, including the suit paternity in particular within both internal and external, as well as efforts 

Bdelha medical scientists because of its precision and rigor towards reducing the mixing of lineages But all 

this diligence must not be contrary to the text of a fatwa, or outright illegal doctrinal. 

Keywords: lineage, DNA, artificial insemination, embryo freezing, bedding, human cloning. 
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