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  إثبات النسب ونفیھ بین الشریعة والمستجدات الطبیة
  ــ مقارنة تشریعیة ــ 

  

  نوري حدادي الباحث - عبد الرحمان ردادالدكتور 

  1باتنةجامعة                                 

 :مقدمة
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء 

  وصحبھ أجمعین والمرسلین نبینا محمد وعلى آلھ

  : وبعد

فإن لحفظ األنساب وصیانتھا أھمیة بالغة في شریعة اإلسالم كیف ال 
وھي كلیة من كلیاتھا ومقصد شرعي من أسمى مقاصدھا التي دارت علیھا 
كثیر من األحكام، إذ في حفظھا انتظام الحیاة االجتماعیة وطھارتھا ونقاؤھا 

المجتمعات إال أثرا ومظھرا من  في حین ال یكون التفریط فیھا في مجتمع من
مظاھر االنحطاط األخالقي واالنغماس في أوحال ومستنقعات الرذیلة كما ھو 

  .شائع في المجتمعات الغربیة

ھذا وإن أغلى ما عند اإلنسان نسبھ وعرضھ، وإن كل إنسان مجبول 
على صیانتة وحفظھ، فتجده یسره أن ینتسب إلى أبیھ وجده، ویكره أن یقدح 

بھ إلیھما، كما أنھ یتشوف ألن یكون لھ أوالد ینسبون إلیھ، ویخلفونھ في في نس
ذریتھ وعقبھ، ویحفظون اسمھ ورسمھ، وربما بذل الغالي والنفیس من أجل أن 
یدفع كل تھمة وریبة تمس بنسبھ وشرفھ، وتلك جبلة قد فطر علیھا جمیع 

  الناس فال یشذ عنھا إال ساقط أو وضیع  

السمحة قد حرصت على إثبات نسب المولود وإذا كانت شریعتنا 
بأوثق قرائنھ والتي ھي قرینة الفراش ذلك أن األصل أن كل من تلده الزوجة 
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الولد للفراش وللعاھر ": حال قیام رابطة الزوجیة نسب لزوجھا لقول النبي 
فكذلك حرصت على بیان وتأكید طریقة نفیھ وإبعاده بحیث ال یكون ، "الحجر

باتھ متى ما قامت الدالئل على نفیھ حفظا للحقوق واحتیاطا ھناك مجال إلث
  .لألنساب ورعایة لمقاصد الشرع فیھا 

ھذا وإن الدین الحنیف الذي أقام أصوال وقواعد الستمرار أنساب 
الناس وجریانھا، وفرض أحكاما في سبیل حفظھا ورعایتھا، فإنھ في الوقت 

ف دون انطالق العلم في رحابھ نفسھ لم یحجر على الباحثین تفكیرھم، ولم یق
الجدیدة الواسعة بغرض تحقیق سعادة المرء وتخفیف معاناتھ، فالشریعة تشجع 
كل بحث علمي مفید، وتحض على طلب العالج بمختلف وسائلھ لكن بما یتفق 
وصیانة كرامة اإلنسان وعرضھ ومن أجل ذلك ترفض كل صنوف 

لریبة والشكوك، درء الختالط التصرفات التي تھز أركان النسب وتثیر حولھ ا
  .األنساب وضیاع الحقوق والواجبات

فالشریعة اإلسالمیة واقعیة في أحكامھا صالحة لكل زمان ومكان، 
یحكمھا العقل ویقرھا العلم، فھي مرنة لكل مستجد، تتماشى معھ وفق مقاصد 
 الشریعة اإلسالمیة التي مبناھا على جلب المصالح ودرء المفاسد، ھذا وإن من

النوازل الطبیة المعاصرة التي نزلت بساحة كثیر من المسلمین ما لھا ارتباط 
وثیق بأنسابھم إثباتا ونفیا األمر الذي أوقعھم في حیرة وشك وتنازع مما حمل 
كثیرا من الفقھاء على استفراغ الوسع غي سبیل إیجاد الحكم الشرعي لھا وفي 

حاولة إعطاء صبغة قانونیة لھا المقابل یسعى إخوانھم من رجال القانون إلى م
  . في إطار ضوابط مرعیة تحكم ھذه القضایا الشائكة

ففي خضم المستجدات الطبیة یستغني بعض الناس بالبصمة الوراثیة 
ذات النتائج القطعیة عن اللعان الذي تقرر في شریعة اإلسالم كطریق لنفي 

من آثاره انتفاء نسب  النسب، ومنھم من یسعى إلثباتھ بھا بعد تمام اللعان الذي
الولد شرعا وإلحاقھ بأمھ، وحینھا یقع اإلشكال والتعارض بین طلب الزوج 
إجراء اللعان وما یترتب علیھ من التفریق األبدي بین الزوجین وإلحاق الولد 

  .باألم وبین نتیجة الخبرة الطبیة التي عارضت ھذا األثر
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األسرة ونسبھا ما وكان من النوازل الحادثة ذات المساس المباشر ب
یسمى بالتلقیح الصناعي وتقنیة تأجیر األرحام ــ األم البدیلة ــ التي أوجدت 
حال لبعض حاالت العقم  التي یعاني منھا الكثیرون، ولما كانت ھذه التقنیة 
مصدرة من عالم ال یرعى للدین حرمة وال ألنساب الناس وأعراضھم فضیلة، 

ھ والقانون أن یجتھدوا في إیجاد الحكم فإن على الباحثین جمیعا في الفق
ولئن . المناسب لھذه القضیة والذي یتماشى مع مقاصد الشریعة وال یصادمھا

جنح كثیر من العلماء إلى عدم جواز اإلنجاب بھذه التقنیة الحدیثة إال أننا أمام 
مسألة مصیریة تتعلق بحق ھذا الولد في االنتساب بعدما قرر الوالدان 

  . ثار العقم بھا بغض النظر عن جوازھا أو عدم ذلكالخلوص من آ

وھنا تتضح لنا أھمیة ھذا الموضوع الشائك الذي لم تسلم منھ دیار 
ونظرا لھذه األھمیة وغیرھا سوف . اإلسالم فضال عن غیرھا من بلدان الكفار

نحاول في ھذه الورقة البحثیة أن نجیب على بعض اإلشكاالت التي تكتنف ھذا 
نحاول تسلیط الضوء على بعض األنظمة العربیة في كیفة  القضیة كما

  .معالجتھا لھا والبت فیھا

  : سبق ذكره أعرض اإلشكالیة التالیة ومن خالل ما 

ما الجدید  ما مدى االعتداد بالمستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ؟
الذي یمكن أن تقدمھ المستجدات الطبیة في مجاالت االختالف والتنازع في 

إلى أي مدى واكبت قوانین األسرة العربیة المستجدات الطبیة  النسب؟
  المعاصرة في مجال النسب وكیف عالجت إشكاالتھ؟

كل ھذا وغیره سوف نحاول أن نقدم علیھ بعض اإلجابات 
واإلیضاحات استنادا ورجوعا إلى األبحاث والدراسات التي عنت بمثل ھذه 

 ،ھا بحوث وقرارات المجامع الفقھیةوعلى رأسالقضایا والنوازل المستجدة 
  :وھذا وفقا للخطة اآلتیة

  .مفھوم النسب ومكانتھ في الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول
  .اإلسالمي في الفقھوسائل إثبات النسب ونفیھ : المبحث الثاني
  .أثر المستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ فقھا وقانونا: المبحث الثالث
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  مفھوم النسب ومكانتھ في الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول
  تعریف النسب لغة واصطالحا: المطلب األول
یُن َواْلبَاُء َكلَِمةٌ َواِحَدةٌ ِقیَاُسھَا : تعریف النسب لغة - أوال النُّوُن َوالسِّ

َي ِالتَِّصالِِھ َولِِالتَِّصاِل بِھِ . اتَِّصاُل َشْيٍء بَِشْيءٍ    .1ِمْنھُ النََّسُب، ُسمِّ
وننسب فالن إلى أبیھ أي أنسبھ  ،وھو واحد األنساب  ،نسب القرابات: لنسبوا

  .2نسبا وینسبھ إذا رفعت في نسبھ إلى جده األكبر وذكرت نسبھ
لم یذكر الكثیر من الفقھاء القدامى تعریفا خاصا : اصطالحا -ثانیا

لذلك سوف نكتفي  ،لمعنى النسب اكتفاء بشھرة معناه ووضوح المقصود بھ
عبارة عن خلط الماء : "تعریفین للمالكیة أحدھما ذكره ابن العربي بقولھبسوق 

ولم  ،فإن كان بمعصیة كان خلقا مطلقا. بین الذكر واألنثى على وجھ الشرع
   .3"یكن نسبا محققا

بفتح النون والسین، ) النسب(شأن : "واآلخر ذكره محمد علیش بقولھ
  .4"أي االنتساب ألب معین

النسب ھو رباط الدم الذي یربط : "عرفوه بقولھم أما المعاصرون فقد
  .5"اإلنسان بأصولھ وفروعھ وحواشیھ

  مكانة األنساب في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني
 ،اھتماما بالغا باألعراض واألنسابلقد أولت الشریعة اإلسالمیة 

وذلك لما  ،ھا وكلیة من أبرز كلیاتھافجعلت حفظھما مقصدا من أسمى مقاصد
ھذه القضیة من إسھام في انضباط الحیاة اإلنسانیة واستقامتھا فشأن الكلیات ل

بحیث إذا  ،نھا في قیام مصالح الدین والدنیاالبد م: "كما قال اإلمام الشاطبي
 ،بل على فساد وتھارج وفوت حیاة ،ةفقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقام

  .6"ان المبینوفي اآلخرة فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسر
ورعایة لھذا المقصد فقد وضعت الشریعة منھجا قویما وسیاجا منیعا 

فأباحت لذلك النكاح وحرمت السفاح  ،تؤكد فیھ شرف النسب وقدسیتھ
واھتمت بإثبات األنساب ووصلھا وجعلتھا حقا من الحقوق  ،ووضعت الحدود

  .الشرعیة لكل إنسان
ب من جھتین جھة الوجود ویمكن اإلشارة لمنھج الشارع في حفظ النس

  :وجھة العدم كاآلتي
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  حفظ النسب من جھة الوجود: الفرع األول
َوأَنِكُحوا اْألَیَاَمٰى ِمنُكْم : قولھ تعالى: أوال ـ تشریع النكاح والترغیب فیھ

ُ ِمن فَ  الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم ۚ إِن یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ ُ َوالصَّ ْضلِِھ ۗ َوهللاَّ
  ).32: النور( َواِسٌع َعلِیمٌ 

  : وجھ الداللة من اآلیة
َالحِ، أَْي : "قال القرطبي ْتِر َوالصَّ ھَِذِه اْلُمَخاطَبَةُ تَْدُخُل فِي بَاِب السَّ

ُجوا َمْن َال َزْوَج لَھُ ِمْنُكْم فَإِنَّھُ طَِریُق التََّعفُّفِ    .7"َزوِّ
قَاَل َلنَا َرُسوُل ِهللا : ــ رضي هللا عنھ ــ، قَالَ  َعْن َعبِْد هللاِ بن مسعود

 :» ،ْج، فَإِنَّھُ أََغضُّ لِْلبََصِر بَاِب، َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلَیتََزوَّ َیا َمْعَشَر الشَّ
ْوِم، فَإِنَّھُ لَھُ ِوَجا   .8»ءٌ َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

في الحدیث أمر بالزواج وبیان لبعض  :وجھ الداللة من الحدیث
مقاصده والتي منھا إحصان الفرج من الوقوع في الحرام الذي یسبب االختالط 

   .في األنساب
َعْن َعائَِشةَ ــ رضي هللا عنھا ــ  : اشتراط الوالیة واإلشھاد في الزواج -ثانیا

 ِ   .9" نَِكاَح إِالَّ بَِولِيٍّ َوَشاِھَدْي َعْدلٍ َال : "قَالَ  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ھو اشتراط الولي والشھود في النكاح  :وجھ االستدالل من الحدیث

ولعل الحكمة من اشتراط ذلك بیان خطورتھ وأھمیتھ، وإظھار أمره بین الناس 
  . لدفع الظِّنة والتھمة عن الزوجین

الحرام، فشأن الحالل وألن بالشھادة على الزواج التمییز بین الحالل و
ویتحقق بالشھادة التوثق ألمر . اإلظھار، وشأن الحرام التستر علیھ عادة

  .10الزواج واالحتیاط إلثباتھ عند الحاجة إلیھ
َواْلَمْعَنى فِي اْعتِبَاِرِھَما اِالْحتِیَاطُ : "جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة

بِِھ َحقُّ َغْیِر اْلُمتََعاقَِدْیِن، َوھَُو اْلَولَُد، فَاْشتُِرطَِت لِْألْبَضاعِ، َوِألنَّھُ َعْقٌد َیتََعلَُّق 
ةٌ إِلَى َدْفعِ تُْھَمةِ  الشَّھَاَدةُ فِیِھ لِئَالَّ یَْجَحَدهُ أَبُوهُ فَیَِضیَع نََسبُھُ، َوِألنَّ اْلَحاَجةَ َماسَّ

ْوَجِة بَْعَد النَِّكاحِ َوالدُُّخول، َوالَ تَْندَ  نَا َعِن الزَّ ھُوِد لِظُھُوِر النَِّكاِح الزِّ فُِع إِالَّ بِالشُّ
  .11"َواْشتِھَاِرِه بِقَْول الشُّھُودِ 
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عن عامر بن عبد هللا بن الزبیر، عن أبیھ أن : إعالن النكاح -ثالثا
  .12»أعلنوا النكاح«: قال رسول هللا 

في الحدیث داللة على مشروعیة ما یدل " :وجھ االستدالل من الحدیث
اح بین الزوجین؛ وذلك كالولیمة وضرب الطبول وغیرھا من على وقوع النك

  .13"إحضار من یشھد على العقد
فإن نكاح السر من جنس اتخاذ األخدان شبیھ بھ، : "ال ابن تیمیةق

فھذا مثل الذي یتخذ : السیما إذا زوجت نفسھا بال ولي وال شھود وكتما ذلك
بھ عن ھذا، فال یشاء صدیقة لیس بینھما فرق ظاھر معروف عند الناس یتمیز 

وال یشاء أحد أن یقول لمن . تزوجتھا: من یزني بامرأة صدیقة لھ إال قال
إنھ یزني بھا إال قال ذلك، فال بد أن یكون بین الحالل والحرام : تزوج في السر

  .14"فرق مبین
فھذه األحكام وغیرھا دلت على رعایة الشارع للزواج في وجوده 

  .آلثاره وعلى رأسھا األنساب رعایة وحفظا ،وحفظھ وتوثیقھ
  حفظ النسل من جھة العدم: الفرع الثاني

َوَال  : قولھ تعالى: أوال ــ تحریم الزنا وتشریع العقوبة على فاعلھ
نَا ۖ إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیًال    ).32: اإلسراء( تَْقَربُوا الزِّ

بان الزنا الذي في ھذه اآلیة نھي عن قر :وجھ االستدالل من اآلیة
یشمل النھي عنھ وعن جمیع دواعیھ ومقدماتھ، كالنظر المحرم، والخلوة 
باألجنبیة، وخطاب من یخشى الفتنة بخطابھ ونحو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح 

جریمة عظیمة تستفحش شرعا وعقال، ألن فیھا : بأنھ فاحشة، أي: األوصاف
أة، وإفساد األنساب، انتھاك حرمة الشرع والتھاون بھ، وفیھ إفساد المر

  .15واختالط المیاه، وفیھ إضرار بأھلھا وبزوجھا وبكل من یتصل بھا
ْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة ۖ َوَال : قال تعالى اِني فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انِیَةُ َوالزَّ الزَّ

 ِ ِ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ  َواْلیَْوِم اْآلِخِر ۖ َوْلیَْشھَْد تَأُْخْذُكم بِِھَما َرأْفَةٌ فِي ِدیِن هللاَّ
َن اْلُمْؤِمنِینَ    ).2: النور( َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ
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أن من زنا من الرجال أو زنت من النساء، وھو : وجھ الداللة من اآلیة
حّر بكر غیر محصن بزواج، فإنھ یجلد ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع 

  .16وأتى من معصیة هللا
في الزنا إراقة للنطفة، وسفح لھا في غیر محلھا، فلو : "ادیسقال ابن ب

فمن تسبب في . كان منھا ولد لكان مقطوع النسب، مقطوع الصلة، ساقط الحق
  .17"وجوده على ھذه الحالة فكأنھ قتلھ

ن قَْلبَْیِن فِي  : قال تعالى: تحریم التبني -ثانیا ُ لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل هللاَّ مَّ
ھَاتُِكْم ۚ َوَما َجَعَل أَْدِعیَاَءُكْم َجْوفِِھ ۚ َومَ  ئِي تُظَاِھُروَن ِمْنھُنَّ أُمَّ ا َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ

ُ یَقُوُل اْلَحقَّ َوھَُو یَھِْدي السَّبِیَل  لُِكْم قَْولُُكم بِأَْفَواِھُكْم ۖ َوهللاَّ اْدُعوھُْم ) 4(أَْبنَاَءُكْم ۚ َذٰ
یِن َوَمَوالِیُكْم ۚ  ِآلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعندَ  ِ ۚ فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاَءھُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ هللاَّ

ُ َغفُوًرا  َدْت قُلُوبُُكْم ۚ َوَكاَن هللاَّ ا تََعمَّ ِكن مَّ َولَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُم بِِھ َولَٰ
ِحیًما    ).5- 4: األحزاب( )5(رَّ

بدعاء "أن هللا تعالى أمر في اآلیتین  :اآلیتین وجھ االستدالل من
  .18"األدعیاء إلى آبائھم للصلب فمن جھل ذلك فیھ كان مولى وأخا في الدین

ُ بھذه اآلیات ُحْكَم التَّبَنِّي َوَمنََع ِمْن إِْطَالِق لَْفِظِھ َوأَْرَشَد " وقد َرفََع هللاَّ
ُجُل إِلَى أَِبیھِ  بِقَْولِِھ إِلَى أَنَّ اْألَْولَى َواْألَْعَدلَ    .19"أَْن یُْنَسَب الرَّ

عن أبي : التغلیظ في نفي النسب أو إثباتھ على خالف الواقع -ثالثا
لیس من رجل ادعى لغیر أبیھ «: ، یقولذر رضي هللا عنھ، أنھ سمع النبي 

إال كفر، ومن ادعى قوما لیس لھ فیھم، فلیتبوأ مقعده من  - وھو یعلمھ -
  .20»النار

إن من أعظم الفرى أن : "قال رسول هللا  :ن األسقع قالعن واثلة ب
  .21"یدعي الرجل إلى غیر أبیھ

تَْحِریِم "ھذه األحادیث صریحة في : وجھ االستدالل من األحادیث
اِالْنتِفَاِء ِمْن النََّسِب اْلَمْعُروِف، َواِالْعتَِزاِء إلَى نََسٍب الغیر، َوَال َشكَّ أَنَّ َذلَِك 

فَاْلُمَراُد َمِن اْستََحلَّ : "قال الحافظ. 22"ا یَتََعلَُّق بِِھ ِمْن اْلَمفَاِسِد اْلَعِظیَمةِ َكبِیَرةٌ، لِمَ 
  .23"َذلَِك َمَع ِعْلِمھِ بِالتَّْحِریمِ 
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إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافَِالِت  : قال هللا تعالى: تحریم القذف - رابعا
ْنیَا َواْآلِخَرِة َولَھُْم َعَذاٌب َعِظیمٌ اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي    ).23: النور( الدُّ

اجتنبوا السبع " :قال وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي 
  .24"وذكر منھا قذف المحصنات المؤمنات الغافالت ،الموبقات

في اآلیة بیان كون القذف ِمَن اْلَكبَائِِر ": وجھ االستدالل من النصین
َد َعلَْیِھ بِاللَّْعِن أَِو اْلَعَذاِب أَْو ُشرَِع فِیھِ َحدٌّ فَھَُو َكبِیَرةٌ  بِنَاًء َعلَى أَنَّ ُكلَّ َما تُُوعِّ

ْجَماُع  َوھَُو اْلُمْعتََمُد َوبَِذلَِك یُطَابُِق َحِدیُث اْلبَاِب اْآلیَتَْیِن اْلَمْذُكوَرتَْیِن َوقَِد اْنَعقََد اْإلِ
َجاِل ُحْكُم قَْذِف اْلُمْحَصنَِة ِمَن النَِّساءِ َعلَى أَنَّ ُحْكَم قَْذِف اْلمُ    .25"ْحَصِن ِمَن الرِّ

وعلى أسرتھما  ،فالقذف فیھ تعد على المرأة والرجل المتھمین
وفیھ طعن في نسب الولد الذي اتھمت أمھ  ،وعلى المجتمع بأسره ،وأقاربھما

رد وإیجاب الحد فیھ صیانة لشرف الف، لذا جاء الشرع بتحریمھ ،بالزنا
  .والمجتمع

: قال تعالى: تشریع العدة للتأكد من خلو الرحم من حمل سابق -خامسا
 ُ َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء ۚ َوَال یَِحلُّ لَھُنَّ أَن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ

ِ َواْلیَ    ).228: البقرة( ْوِم اْآلِخرِ فِي أَْرَحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا�َّ
َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ أَْربََعَة : وقال أیضا

  ).234: البقرة( أَْشھٍُر َوَعْشًرا
اآلیتان صریحتان في وجوب العدة على  :وجھ االستدالل من اآلیتین

العلم : "ا زوجھا ولھذه العدة مقاصد كثیرة، منھاالمطلقة والتي توفي عنھ
ببراءة الرحم، فإذا تكررت علیھا ثالثة األقراء، علم أنھ لیس في رحمھا حمل، 

َما {فال یفضي إلى اختالط األنساب، ولھذا أوجب تعالى علیھن اإلخبار عن 
ُ فِي أَْرَحاِمِھنَّ  ض، ألن وحرم علیھن، كتمان ذلك، من حمل أو حی} َخلََق هللاَّ

كتمان ذلك، یفضي إلى مفاسد كثیرة، فكتمان الحمل، موجب أن تلحقھ بغیر 
من ھو لھ، رغبة فیھ واستعجاال النقضاء العدة، فإذا ألحقتھ بغیر أبیھ، حصل 
من قطع الرحم واإلرث، واحتجاب محارمھ وأقاربھ عنھ، وربما تزوج ذوات 

ثبوت توابع ذلك، من محارمھ، وحصل في مقابلة ذلك، إلحاقھ بغیر أبیھ، و
اإلرث منھ ولھ، ومن جعل أقارب الملحق بھ، أقارب لھ، وفي ذلك من الشر 
والفساد، ما ال یعلمھ إال رب العباد، ولو لم یكن في ذلك، إال إقامتھا مع من 
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نكاحھا باطل في حقھ، وفیھ اإلصرار على الكبیرة العظیمة، وھي الزنا لكفى 
  .26"بذلك شرا

   الفقھ اإلسالمي فيبات النسب ونفیھ إث: المبحث الثاني
  إثبات النسب في الفقھ اإلسالميوسائل : المطلب األول

مما ھو معلوم أن نسب الولد من األم یثبت بالوالدة فحسب سواء كانت 
أما جھة األبوة فھي التي یقع فیھا  ،27الوالدة من زواج فاسد أو وطء بشبھة

ولذلك ربطت  ،التستر والخفاءألن العالقة الجنسیة مبنیة على  ،اإلشكال
  :نرتبھا حسب األھمیة كاآلتي ،الشریعة اإلسالمیة األبوة بأمور ظاھرة تثبتھا

  الزواج الصحیح: الفرع األول
اتفق الفقھاء على أن الولد الذي تأتي بھ المرأة المتزوجة زواجاً 

الولد للفراش : "صحیحاً ینسب إلى زوجھا، لحدیث عائشة ــ رضي هللا عنھاـ
المرأة التي یستفرشھا الرجل ویستمتع : ، والمراد بالفراش28"وللعاھر الحجر

  :وذلك بالشروط اآلتیة. بھا
ــ  أن یكون الزوج ممن یتصور منھ الحمل عادة، بأن یكون بالغاً  1

قادرا على اإلحبال فال یثبت النسب من الصغیر غیر البالغ وال العقیم، حتى 
  .29ھر من تاریخ عقد الزواجولو ولدتھ أمھ ألكثر من ستة أش

ـ أن یولد الولد بعد ستة أشھر من وقت الزواج في رأي الحنفیة،  2
ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمھور، فإن ولد ألقل من الحد 
األدنى لمدة الحمل وھي ستة أشھر، ال یثبت نسبھ من الزوج اتفاقاً، وكان دلیًال 

ش، إال إذا ادعاه الزوج، ویحمل ادعاؤه على أن الحمل بھ حدث قبل االفترا
على أن المرأة حملت بھ قبل العقد علیھا، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء 
على عقد فاسد أو وطء بشبھة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً لألعراض بقدر 

  .30اإلمكان
وھذا شرط متفق علیھ، وإنما : ــ إمكان تالقي الزوجین بعد العقد 3
ي المراد بھ أھو اإلمكان والتصور العقلي، أو اإلمكان الفعلي الخالف ف

  .31والعادي؟ والراجح ھو الثاني ــ وهللا أعلم ــ  وھو رأي الجمھور
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 ،32]من قانون األسرة 41: المادة[ومن ھنا یشترط المشرع الجزائري في 
  .تحقق الدخول أو إمكانیة االتصال الجنسي ،إضافة إلى العقد الصحیح

اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم الفساد : عند الحنفیةح الفاسد النكا - 4
 ،فمنھم من یعتبرھما مترادفین وھو رأي الجمھور، والبطالن في الزواج

إن الفاسد من الزواج ما كان الخلل فیھ راجعا إلى : وفرق الحنفیة بینھما فقالوا
ھ آثاره ومن أوصاف العقد ال إلى أركانھ وبالتالي فإن ھذا الزواج تترتب علی

تلك اآلثار ثبوت النسب بھ إذا توافرت شروط ثبوتھ كما مر بنا في الزواج 
  . الصحیح

وأما النكاح الفاسد، فال حكم لھ قبل الدخول، وأما بعد : "قال الكاساني
الدخول، فیتعلق بھ أحكام منھا ثبوت النسب ومنھا وجوب العدة، وھو حكم 

  .33"الدخول في الحقیقة ومنھا وجوب المھر
  البینة: الفرع الثاني

: أي ،كما یثبت النسب بالفراش على ما تقدم یثبت بالبینة الكاملة
فإذا ادعى واحد على آخر . بشھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول

وأنكر المدعى  ،بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو عمومة، أو أي نوع من القرابة
الذي ادعاه بالبینة الكاملة، ومتى علیھ دعواه، فإن للمدعي أن یثبت النسب 

صحت دعواه، وكانت بینتھ كافیة إلثباتھا، وحكم لھ بثبوت نسبھ الذي ادعاه، 
صارت لھ كل الحقوق واألحكام المقررة شرعا بسبب البنوة، أو األبوة، أو 

  .34األخوة، أو العمومة أو غیرھا من أنواع القرابة
  اإلقرار: ثلالفرع الثا

فیصدق في إلحاق  ،عي أنھ أب لغیرهادعاء المد اإلقرار بالنسب ھو
فإذا أقر الرجل لمن لیس لھ نسب معروف بأنھ ابنھ أو ابنتھ ثبتت ، الولد بفراشھ

بشرط أن یكون فارق السن بینھما  ،ولحق ذلك جمیع آثار النسب ،أبوتھ لھ
  .وأن ال یكون ذلك خارج الزواج الصحیح ،معقوال

بأن رجال معینا ھو  ، كان أو امرأةوكذلك إذا أقر مجھول النسب رجال
وھذا مع  ،فیثبت النسب إذا صدقھ المقر لھ ،أو أن امرأة معینة ھي أمھ ،أبوه

  .35مراعاة تعظیم الشریعة اإلسالمیة لجرم اإلقرار بالنسب أو جحوده
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  القیافة : الفرع الرابع
لى استنادا إلى عالمات وإ ،ھي إلحاق األوالد بآبائھم وأقاربھم: القیافة

ھو الذي یعرف النسب بفراستھ ونظره إلى أعضاء : والقائف ،شبھ بینھم
  .36المولود

فإذا اشترك رجالن في طھر امرأة بوطء شبھة ، فأتت بولد یحتمل أن 
یكون لكل واحد منھما وادعیاه، أو ادعیا لقیطاً مجھول النسب، فال سبیل إلى 

وان، ولكن نُري الولَد إلحاقھ بھما جمیعاً، وال یتصور أن یكون للمولود أب
  .37القائَف، فإن ألحقھ بأحدھما، لحقھ

  :ــ للعانالفقھ اإلسالمي ــ ا فينفي النسب  طریقة :المطلب الثاني
فإذا ثبت النسب  ،تقدم معنا في المبحث األول وسائل إثبات النسب

فال ینفى عند الفقھاء المتقدمین إال بطریق  ،بواحدة من الوسائل المعتبرة شرعا
حد وھو اللعان وبذا یظھر لنا التوسع في مجال إثبات النسب والتضییق فیما وا

وذلك لما قدمنا أن الشرع الحنیف متشوف إلثبات األنساب وحفظ  ،یتعلق بنفیھ
  .األعراض وصیانة الحقوق ما أمكن إلى ذلك سبیال

وفي ضوء ھذه الحقیقة سنحاول إیجاز الحدیث عن ھذا الموضوع 
  .ن ومشروعیتھ وأھم شرائطھببیان تعریف اللعا

  تعریف اللعان لغة واصطالحا: الفرع األول
، طََرَدهُ، وأْبَعَدهُ، فھو لَِعیٌن وَمْلعونٌ : لََعنَھُ، كَمنََعھُ  :اللعان لغةأ ــ 

والَعَن  ،لََعَن بَْعٌض بَْعضاً : والَعَن اْمَرأتَھُ ُمالَعنَةً ولِعاناً وتَالََعنا، واْلتََعنا
  .38َحَكمَ : ھما لِعاناً الحاِكُم بَْینَ 

شھادات مؤكدة باألیمان، مقرونة باللعن، قائمة  :اللعان اصطالحاب ــ 
  .39مقام حد القذف في حقھ، ومقام حد الزنا في حقھا

  مشروعیة اللعان: الفرع الثاني
َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُْم َولَْم یَُكن لَّھُْم : قال تعالى :من القرآنأ ــ 

اِدقِیَن  ُشھََداءُ  ِ ۙ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ ) 6(إِالَّ أَنفُُسھُْم فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا�َّ
ِ َعلَْیِھ إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِیَن  َویَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَن ) 7(َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت هللاَّ
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 ِ ِ َعلَْیھَا ) 8( ۙ إِنَّھُ لَِمَن اْلَكاِذبِیَن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِا�َّ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ
اِدقِیَن    ).9-6: النور( )9(إِن َكاَن ِمَن الصَّ

ھذه اآلیة الكریمة فیھا فرج لألزواج وزیادة : وجھ االستدالل من اآلیة
العنھا، كما أمر مخرج، إذا قذف أحدھم زوجتھ وتعسر علیھ إقامة البینة، أن ی

هللا عز وجل  وھو أن یحضرھا إلى اإلمام، فیدعي علیھا بما رماھا بھ، فیحلفھ 
: أي" إنھ لمن الصادقین"الحاكم أربع شھادات با� في مقابلة أربعة شھداء، 

" والخامسة أن لعنت هللا علیھ إن كان من الكاذبین"فیما رماھا بھ من الزنا، 
وحرمت علیھ أبدا، ویعطیھا مھرھا،  ،فس ھذا اللعانفإذا قال ذلك، بانت منھ بن

الحد إال أن تالعن، : ویتوجھ علیھا حد الزنا، وال یدرأ عنھا العذاب یعني
والخامسة أن "فیما رماھا بھ، : فتشھد أربع شھادات با� إنھ لمن الكاذبین، أي

  .40"غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین
ن ھالل بن أمیة، قذف امرأتھ عند عن ابن عباس، أ :ب ــ من السنة

: ، فقال»البینة أو حد في ظھرك«: بشریك ابن سحماء، فقال النبي  النبي 
یا رسول هللا، إذا رأى أحدنا على امرأتھ رجال ینطلق یلتمس البینة، فجعل 

والذي بعثك بالحق : فقال  ھالل» البینة وإال حد في ظھرك«: یقول النبي 
 :هللا ما یبرئ ظھري من الحد، فنزل جبریل وأنزل علیھإني لصادق، فلینزلن 

 َْوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزَواَجھُم )فانصرف النبي  ،)6 :النور  فأرسل إلیھا، فجاء
إن هللا یعلم أن أحدكما كاذب، فھل منكما «: یقول ھالل فشھد، والنبي 

إنھا موجبة، : ثم قامت فشھدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوھا، وقالوا» تائب
ال أفضح : فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنھا ترجع، ثم قالت: قال ابن عباس

أبصروھا، فإن جاءت بھ أكحل «: قومي سائر الیوم، فمضت، فقال النبي 
، فجاءت بھ »العینین، سابغ األلیتین، خدلج الساقین، فھو لشریك ابن سحماء

  .41» لكان لي ولھا شأنلوال ما مضى من كتاب هللا«: كذلك، فقال النبي 
من خالل الحدیث یتضح لنا أن اللعان قد  :وجھ االستدالل من الحدیث

ویستفاد من جملة النصوص أن ، ثبت شرعا وكان جار في عھد النبي 
إال أن  ،القذف موجب للحد في حق القاذف بما في ذلك قذف الزوج لزوجتھ

الثابت المستقر حتى وقعت  وھذا ھو الحكم ،تقوم البینة المثبتة لزنا المقذوف
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مثبتا في حقھ  ،فجاء القرآن مستثنیا للزوج من ھذا الحكم ،حادثة ھالل بن أمیة
  .اللعان

  شروط اللعان: الفرع الثالث
اختلف األئمة األربعة في شرائط اللعان ما بین مضیق وموسع ولذلك 

  .سوف نحاول أن نورد شروط كل مذھب على حده
للعان عند الحنفیة شروطا مختلفة، بعضھا  یشترط: أ ــ عند الحنفیة

یرجع إلى الرجل، وبعضھا یرجع إلى المرأة، وبعضھا یرجع إلى الرجل 
  :والمرأة معا، وبعضھا یرجع إلى المقذوف بھ، وتفصیل ذلك فیما یلي

یشترط في الزوج إلجراء  :ما یرجع من الشروط إلى الزوجــ  1
ة على صحة قذفھ، وذلك ألن هللا تعالى اللعان بینھ وبین زوجتھ أال یقیم البین

شرط في اللعان عدم إقامة البینة من الزوج القاذف لزوجتھ، وعلى ھذا لو اتھم 
رجل زوجتھ بالزنا، وأتى بأربعة رجال عدول وشھدوا بزنا الزوجة ال یثبت 
اللعان، ویقام على المرأة حد الزنا، ألن زنا الزوجة قد ظھر بشھادة الشھود 

  .إلى اللعانفال یحتاج 
یشترط في الزوجة إلجراء  :ــ ما یرجع من الشروط إلى الزوجة 2  

  :اللعان ثالث شروط
إنكار الزوجة وجود الزنا منھا فلو أقرت بذلك ال یجب اللعان، ویلزمھا : األول

  .حد الزنا لظھور زناھا بإقرارھا
فھا، ألنھ إذا عفة الزوجة من الزنا فإن لم تكن عفیفة ال یجب اللعان بقذ: الثاني

   .لم تكن عفیفة فقد صدقتھ بفعلھا، فصار كما لو صدقتھ بقولھا
أن تطلب من القاضي إجراء اللعان إذا قذفھا زوجھا بالزنا أو نفى :  الثالث

نسب الولد منھ وإن لم تطلب من القاضي إجراء اللعان بینھا وبین زوجھا ال 
العار عن الزوجة فكان حقا لھا یقام اللعان بینھما، وذلك ألن اللعان شرع لدفع 

  .فال یقام إال بطلب منھا كسائر حقوقھا
یشترط في الرجل  :ما یرجع من الشروط إلى الرجل والمرأةــ  3

والمرأة معا إلجراء اللعان بینھما قیام الزوجیة بین بینھما وقت القذف فإذا كان 
ا أقیم اللعان الزواج قائما بین الرجل والمرأة وقت القذف وكان الزواج صحیح



  الباحث نوري حدادي -عبد الرحمان رداد/ د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةلمعاصرة قضایا األسرة المسلمة ا                         406

بینھما فإنھ سبحانھ خص اللعان باألزواج، فیدل ذلك على أن قیام الزواج شرط 
  .42إلجراء اللعان بین الرجل والمرأة

  :یشترط إلجراء اللعان ما یلي: شروط اللعان عند المالكیةب ــ 
قیام الزوجیة وأن یكون الزوجان عاقلین بالغین، سواء كانا حرین أو : أوال

  .عدلین أو فاسقین، ویشترط اإلسالم في الزوجمملوكین، 
  .القذف برؤیة الزنا أو بنفي الحمل: ثانیا
  .تعجیل اللعان بعد العلم لنفي الحمل أو الولد: ثالثا

  .عدم الوطء بعد القذف: رابعا
أشھد في األربع، واللعن من الزوج في الخامسة، والغضب من : لفظ: خامسا

  .الزوجة في الخامسة
  .الزوج بالحلف، فإن بدأت الزوجة أعادت بعده بدء: سادسا
   .43حضور جماعة للعان أقلھا أربعة من العدول: سابعا

  :یشترط لصحة اللعان :شروط اللعان عند الشافعیةج ــ 
أن یكون المالعن زوجا یصح طالقھ وأھلیتھ للیمین، ألن اللعان یمین : أوال

مختارا، ویكفي أن یكون  مؤكدة بلفظ الشھادة، وذلك بأن یكون بالغا عاقال
زوجا باعتبار ما كان أو في الصورة، وینطبق ذلك على الحر والعبد 
والمسلم والذمي والرشید والسفیھ والسكران والمحدود والمطلق رجعیا 

  .وغیرھم
  .أن یسبق اللعان قذف للزوجة: ثانیا
  .أن یأمر القاضي أو نائبھ باللعان: ثالثا

  .ئبھ كلمات اللعان للمتالعنینأن یلقن القاضي أو نا: رابعا
  .أن یكون اللعان بألفاظ الشھادات التي جاء بھا الشرع: خامسا
  .أن یتم المتالعنان شھادات اللعان: سادسا
  .المواالة بین كلمات اللعان: سابعا
   .44أن یتأخر لعان الزوجة عن لعان الزوج: ثامنا

  :روطیشترط للعان ثالثة ش: شروط اللعان عند الحنابلةد ــ 
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كون اللعان بین زوجین عاقلین بالغین سواء كانا مسلمین أو ذمیین : أحدھا
حرین أو رقیقین عدلین أو فاسقین أو محدودین في قذف أو كان أحدھما 

  .كذلك
  .أن یقذفھا بالزنا في القبل أو الدبر سواء في ذلك األعمى والبصیر: الثاني
  .45ر تكذیبھا إلى انقضاء اللعانأن تكذبھ الزوجة في قذفھ إیاھا ویستم: الثالث

  أثر المستجدات الطبیة في إثبات النسب ونفیھ فقھا وقانونا: المبحث الثالث
لقد قدمت لنا العلوم البیولوجیة في ھذا العصر اكتشافات علمیة وطبیة 

في  تعد في الغالب دالئل قویة بل بلغ البعض منھا درجة القطعیة ،مختلفة
 ا ھو في مجال النسب الذي ھو موضوع بحثناإثبات حقائق عدیدة منھا م

 وسنتناول في ھذا المبحث التعریف ببعض المستجدات الطبیة التي لھا أثرا
  .ا وقانوناھقویا في إثبات النسب أو نفیھ مع بیان حجیة ھذه المستجدات فق

  استخدام البصمة الوراثیة في إثبات النسب أو نفیھ: المطلب األول
ل التعریف بالبصمة الوراثیة وأثرھا في تحدید وفي ھذا المبحث أتناو

النسب مع بیان الرأي الشرعي والقانوني في االعتماد علیھا كوسیلة للنفي أو 
  .اإلثبات

  التعریف بالبصمة الوراثیة وأھم خصائصھا :الفرع األول
  تعریف البصمة الوراثیة لغة واصطالحا -أوال 

إذا ختم بطرف  ،بصما ،یبصم ،بصم: مأخوذة من الفعل: البصمة لغة
  .46والبصمة أثر الختم باألصبع ،أصبعھ

فیقال ورث أباه و ورث الشيء  ،مأخوذة من فعل ورث: والوراثة لغة
) إرثا(بكسر الواو في الثالثة، و) وراثة(و) ورثة(و) ورثا(من أبیھ یرثھ  

فالن فالنا ) ورث(و، إیاه) ورثھ(أبوه الشيء و) أورثھ(و. بكسر الھمزة
  .47أدخلھ في مالھ على ورثتھ )توریثا(

فھي عبارة عما یسمى : أما التعریف االصطالحي للبصمة الوراثیة 
والذي  ،المتمركزة في نواة الخلیة للكائن الحي ]DNA[بالحمض النووي 

یحملھ اإلنسان بالوراثة عن أبیھ وأمھ فتستعمل ھذه البصمة في إثبات ھویة 
  .48ن الجسمشخص معین عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء م
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  أھم خصائص البصمة الوراثیة -ثانیا
  :إن أبرز خصائص البصمة الوراثیة ھي: یمكن القول

على أنھا  ،ــ أنھا ال تتشابھ بین اثنین إال في حاالت التوائم المتماثلة فقط 1
أو أكثر من الملیار مما یجعل احتمال التشابھ نادرا إن لم  ،جزء من الملیار

  .ینعدم
نتائجھا قطعیة فھي تعد حتى اآلن أدق وسیلة في تحدید ھویة  ــ نظرا لكون 2

  .وأنھ ولد لھذا الرجل أو نفیھ عنھ ،صاحبھا
فنتیجتھا ثابتة بغض النظر عن  ،ــ أنھا ال تتغیر من مكان آلخر في الجسم 3

سواء أخذت من العین أو الكبد أو الدم  ،مكان العینة التي أخذت من الجسم
   .49األنسجة كالشعر والجلد والعظم أو المني أو اللعاب أو

الرأي الفقھي والقانوني الستخدام البصمة الوراثیة في إثبات : الفرع الثاني
  النسب ونفیھ

  استخدام البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب - أوال
إذا كانت نتائج البصمة الوراثیة قطعیة في نسبة :  صورة المسألة

وھي أقوى بكثیر من القیافة التي تعتمد  ،عنھما أو نفیھم ،األوالد إلى الوالدین
وإذا  ،في ــ إثبات النسب ــ على وجود الشبھ الجسماني بین الفرع واألصل

كان الخطأ لیس واردا ــ بحسب قناعات المختصین ــ في داللة البصمة 
أو  ،فھل من الجائز شرعا االعتماد علیھا في إثبات النسب ،الوراثیة نفسھا

  .حتھ إذا كان ثابتا بالطرق الشرعیة األخرىالتأكد من ص
ال یخلو النسب من أن یكون محددا  :أ ــ الرأي الفقھي في المسألة

  :أو أنھ یحتاج إلى إثبات ،وثابتا شرعا
المنبثق عن رابطة العالم  ،فإذا كان النسب ثابتا شرعا فإن المجمع الفقھي -

بقصد التأكد من  اإلسالمي یؤكد عدم جواز استخدام البصمة الوراثیة
ویذھب إلى أن الواجب على الجھات المختصة أن تمنعھ وتفرض  ،صحتھ

ألن في ذلك المنع حمایة ألعراض الناس  ،العقوبات الزاجرة على مقترفیھ
  .وصونا ألنسابھم

وأما إذا كان النسب یحتاج إلى إثبات فقد ذھب المجمع الفقھي إلى جواز  -
  :ثباتھ في األحوال التالیةاالعتماد على البصمة الوراثیة إل
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سواء كان التنازع بسبب انتفاء  ،ــ حاالت التنازع على مجھول النسب 1
  .أم كان بسب االشتراك في وطء الشبھة ونحوه ،أو بسبب تساویھا ،األدلة

ومراكز رعایة األطفال  ،ــ حاالت االشتباه في الموالید داخل المستشفیات 2
  .ال األنابیبوكذا االشتباه في أطف ،ونحوھا

بسبب الحوادث أو الكوارث أو  ،ــ حاالت ضیاع األطفال واختالطھم 3
 ،أو وجود جثث لم یمكن التعرف على ھویتھا ،وتعذر معرفة أھلھم ،الحروب

  .أو بقصد التحقق من ھویات أسرى الحروب والمفقودین
 ،ــ تحسن االستعانة بالبصمة الوراثیة قبل تلبیة رغبة الزوج في اللعان 4

فیما إذا ثبت من خالل نتائج  ،باعتبارھا قرینة قد تحملھ على العدول عن اللعان
  .50قد تخلق من مائھ ،البصمة المذكورة أن المولود على فراشھ ھو ابنھ

وبناء على ما سبق فقد أكد عدد من الباحثین أن األخذ بالبصمة 
اھر الصحة في حاالتھ الجائزة ــ أمر ظ الوراثیة في مجال إثبات النسب ــ

  :ویستدلون لذلك بما یأتي ،والجواز
ألنھ إذا جاز الحكم  ،بناء على الحكم بثبوت النسب عن طریق القیافة: ــ القیاس

الستنادھا إلى عالمات مبنیة على الفراسة  ،بثبوت النسب بناء على القیافة
فإن األخذ بنتائج  ،والمعرفة والخبرة في إدراك الشبھ بین اآلباء واألبناء

والحكم بثبوت النسب بقول خبراء البصمة أقل  ،فحص البصمة الوراثیة
إن لم تكن البصمة أقوى  ،أن یكون مساویا للحكم بقول القافة: أحوالھ

  .واألخذ بھا أولى
  وإلحاقھ بأدنى سبب ،ــ نظر الشارع وتشوفھ إلى ثبوت النسب

ودرأ  ،لحوقواعده الكلیة في تحقیق المصا ،ــ العمل بأدلة الشرع العامة
وال شك أن األخذ بالبصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب مما  ،المفاسد

  .51یحقق ذلك
من : الرأي القانوني في إثبات النسب عن طریق البصمة الوراثیة -ب

المالحظ أن أغلب التشریعات العربیة قد أقرت استخدام البصمة الوراثیة في 
ولنقف على  ،في بعض الشروطإثبات النسب في حاالتھ الجائزة مع اختالف 

  .بیان ذلك نستعرض بعض النماذج التشریعیة التي نصت علیھا صراحة
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أجاز قانون األسرة الجزائري أن یلجأ القاضي : القانون الجزائري - 1
من  2/40حیث جاء في نص المادة  ،في إثبات النسب إلى الطرق العلمیة

یجوز للقاضي اللجوء : "ليما ی ،2/5قانون األسرة الجزائري المعدل باألمر 
  .52"إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب

إال أن ما یؤخذ على ھذه المادة أنھا اكتفت باإلشارة إلى الطرق 
علما أن ھذه الطرق منھا  ،العلمیة دون تحدید المقصود منھا أو حصر صورھا

  ما ھو قطعي في اإلثبات ومنھا ما ھو ظني
التونسي اللجوء إلى التحلیل أجاز المشرع : القانون التونسي - 2

الجیني أو البصمة الوراثیة إلثبات نسب المھمل أو مجھول النسب ونص على 
ذلك صراحة في الفصل الثالث مكرر من القانون المتعلق بإسناد لقب عائلي 

یمكن للمعني باألمر أو " لألطفال المھملین أو مجھولي النسب حیث جاء فیھ 
عمومیة رفع األمر إلى المحكمة االبتدائیة المختصة لألب أو لألم أو للنیابة ال

لطلب إسناد لقب األب إلى مجھول النسب الذي یثبت باإلقرار أو بشھادة 
  .53"الشھود أو بواسطة التحلیل الجیني أن ھذا الشخص ھو أب ذلك الطفل

وبھذا یتضح لنا أن القانون التونسي ھو أول قانون عربي صریح 
  . أو من شابھھ بواسطة تحلیل البصمة الوراثیة یجیز إثبات نسب المجھول

أقر المشرع المغربي إمكانیة االعتداد بالخبرة : القانون المغربي - 3
من مدونة األسرة المغربیة  158فنص في  المادة  ،القضائیة في إثبات النسب

 ،أو بشھادة عدلین ،یثبن النسب بالفراش أو بإقرار األب"على أنھ  2004لسنة 
وبكل الوسائل األخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة  ،السماع أو ببینة

  .54"القضائیة
خبرة الطبیب الذي یعتمد على  ،والمقصود بھذه الخبرة باألساس

والمرتكزة على البصمات الوراثیة  ،أحدث التطورات العلمیة في ھذا المجال
  .المعروفة في علم الجینات

صري اللجوء إلى الطرق أجاز المشرع الم: القانون المصري - 4
العلمیة من أجل إثبات النسب في التعدیل الجدید لقانون الطفل المصري 

: منھ على أن 4حیث نص في المادة  2008لسنة  126بموجب قانون رقم 
ولھ الحق في  ،للطفل الحق في نسبھ إلى والدیھ الشرعیین والتمتع برعایتھما"
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اإلثبات بما فیھا الوسائل العلمیة بكافة وسائل  ،إثبات نسبھ الشرعي إلیھما
  .55"المشروعة

وبالعموم فإن الكثیر من التشریعات العربیة قد أجازت استخدام 
البصمة الوراثیة في إثبات النسب وذلك تماشیا مع ما سارت علیھ كثیر من 

وأیضا مع ما أقرتھ المجامع  ،التشریعات الغربیة التي كان لھا السبق في ذلك
ء المعاصرین من جواز استخدام البصمة الوراثیة في إثبات الفقھیة والفقھا

  .النسب في حاالتھ المعبرة شرعا
  استخدام البصمة الوراثیة في نفي النسب -ثانیا

أو  ،إذا شك الزوج في صحة نسب مولود على فراشھ :صورة المسألة
لدیھ من األسباب ما یدعوه إلى نفي حمل یفترض أن یكون الحقا بھ من 

فھل یحق لھ أن یعتمد على نتائج تحلیل البصمة الوراثیة  ،الشرعیةالناحیة 
لنفي النسب؟ وبعبارة أخرى ھل یمكن أن تقوم البصمة الوراثیة مقام اللعان أو 

  تكون بدیال عنھ؟
في ضوء ما تقدم ھل یمكن االعتماد  :لمسألةفي االرأي الفقھي  - أ 

  على البصمة الوراثیة في نفي النسب الثابت شرعا؟
الذي قررتھ المجامع الفقھیة وكثیر : القائلون بالمنع -االتجاه األول

من  الفقھاء المعاصرین أن الشرع لم یأذن في نفي النسب ــ بعد ثبوتھ ــ إال 
  :وذلك لألدلة اآلتیة ،عن طریق اللعان فقط

بخالف  ،أن أجراء اللعان تترتب علیھ آثار غیر انتفاء الولد ودرء الحد - 1
  .راثیة وسائر الوسائل العلمیة التي تثبت أو تنفي البنوة فقطالبصمة الو

حیث  ،عدم جواز االكتفاء بالبصمة الوراثیة بدال عن اللعان في نفي النسب - 2
 ،ولھ صفة تعبدیة في إقامتھ ،إن اللعان قد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع

وسیلة علیھ وال قیاس أیة  ،وال إحالل غیره محلھ ،وبالتالي ال یجوز إلغاؤه
  .مھما بلغت من الدقة والصحة في نظر المختصین 

وحیث ثبت فإنھ  ،احتیاط الشریعة لألنساب وتشوفھا إلثباتھا بأدنى األسباب - 3
    .56یلزم من ذلك التشدید في نفیھ
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 ،57ذھب قلة من الفقھاء المعاصرین: القائلون بالجواز -االتجاه الثاني
واالكتفاء بھا عن اللعان إذا دلت نتائجھا إلى جواز األخذ بالبصمة الوراثیة 

بأن الزوج : على انتفاء النسب بین الزوج والمولود على فراشھ معللین ذلك
 ،إنما یلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من یشھد لھ بما رمى بھ زوجتھ
 ،وحیث أن الفحص من خالل البصمة الوراثیة قد یدل على صحة قول الزوج

بة الشھود التي تدل على صدق الزوج فیما یدعیھ على زوجتھ فإنھا تكون بمثا
في حال ثبوت انتفاء السبب بین الزوج والمولود على فراشھ من خالل 

  .58البصمة الوراثیة
ھو االكتفاء باللعان  ،والذي یترجح في ھذه المسألة ــ وهللا أعلم ــ

و أي وسیلة كسبیل أوحد لنفي النسب وعدم جواز استخدام البصمة الوراثیة أ
ولكن یحسن االستعانة بھا قبل تلبیة رغبة الزوج في  ،أخرى لھذا الغرض

فیما إذا ثبت من  ،باعتبارھا قرینة قد تحملھ على العدول عن اللعان ،اللعان
قد تخلق من  ،خالل نتائج البصمة المذكورة أن المولود على فراشھ ھو ابنھ

مي وغیره من الھیئات وھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي اإلسال ،مائھ
   .59الشرعیة

انقسمت القوانین الوضعیة العربیة  :الرأي القانوني في المسألة -ب
األول : في نفي النسب عن طریق البصمة الوراثیة إلى ثالث اتجاھات رئیسیة

والثالث  ،والثاني منع استعمالھا مطلقا ،أجاز األخذ بھا ونص علیھا صراحة
  :وھذا بیان ذلك ،أو منعاتجاھل النص على ذلك جوازا 

أخذ المشرع المغربي في مدونة األسرة لسنة : القانون المغربي - 1
بالخبرة القضائیة كوسیلة من وسائل نفي النسب بشروط بینھا في نص  2004
یعتبر الفراش . یثبت الفراش بما تثبت بھ الزوجیة"والذي جاء فیھ  153المادة 

 یمكن الطعن فیھ إال من الزوج ال ،بشروطھ حجة قاطعة على ثبوت النسب
إدالء الزوج المعني  :أو بواسطة خبرة تفید القطع بشرطین ،عن طریق اللعان

  .60"صدور أمر قضائي بھذه الخبرة، بدالئل قویة على ادعائھ
فیتبین أن ھذه المادة قد نصت على إمكانیة نفي النسب باستخدام 

وجعلت  ،بدالئل قویة على ادعائھالخبرة ــ البصمة الوراثیة ــ مع إدالء الزوج 
  .اللجوء إلیھا یتم بصدور أمر قضائي
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من قانون األحوال الشخصیة  97نصت المادة : القانون اإلماراتي - 2
  :اإلماراتي على أنھ

للرجل أن ینفي عنھ نسب الولد باللعان خالل سبعة أیام من تاریخ العلم " -
وتقدم . ھ صراحة أو ضمنابالوالدة شریطة أن ال یكون قد اعترف بأبوتھ ل

  .دعوى اللعان خالل ثالثین یوما من تاریخ العلم بالوالدة
  .إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي بھ انتفى النسب -
إذا حلف الزوج أیمان اللعان وامتنعت الزوجة عنھا أو امتنعت عن الحضور  -

  .أو غابت وتعذر إبالغھا حكم القاضي بنفي النسب
  .ب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفیھ إذا أكذب الرجل نفسھیثبت نس -
للمحكمة االستعانة بالطرق العلمیة لنفي النسب بشرط أن ال یكون قد تم  -

  .61"ثبوتھ قبل ذلك
فیتضح جلیا من خالل ھذه الفقرة أن المشرع اإلماراتي قد أجاز 

  .اثیة ــ لنفي النسبللمحكمة االستعانة بالطرق العلمیة ــ ومنھا البصمة الور
ذھب المشرع البحریني إلى تقدیم البصمة  :القانون البحریني - 3

ونص على ذلك  ،الوراثیة على اللعان إذا كانت نتیجتھا مخالفة لنفي النسب
یتم عرض الزوجین : "من قانون أحكام األسرة بقولھا  79صراحة في المادة 

وال تتم المالعنة بنفي النسب إذا  ،لتحلیل البصمة الوراثیة قبل إجراء المالعنة
  .62"جاءت النتیجة بإثباتھ

منع قانون األحوال الشخصیة األردني الزوج  :القانون األردني - 4
من اللجوء إلى اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في حاالت معینة نص علیھا 

یمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو "حیث جاء فیھا  163في المادة 
  :ولد في أي من الحاالت اآلتیةال
  .بعد مرور شھر على وقت الوالدة أو العلم بھا -
  .إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا -
  .63"إذا ثبت بالوسائل العلمیة القطعیة أن الحمل أو الولد لھ -
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أي أن المشرع البحریني واألردني قد ذھبا إلى األخذ برأي الفقھاء 
لوراثیة على اللعان إذا ثبت بھا نسب الولد إلى الذین قالوا بتقدیم البصمة ا

  . المالعن
سبق أن بیننا أن القانون الجزائري في مادتھ  :القانون الجزائري - 5

قد أجاز اللجوء إلى الطرق العلمیة في إثبات  02/05المعدلة باألمر  40رقم 
یلة ما یعني بمفھومھ المخالف أنھ ال یجوز اللجوء إلى ھذه الوس .64النسب فقط 

   .إذا كان األمر یتعلق بنفي النسب
من قانون األحوال الشخصیة  15نصت المادة  :القانون المصري - 6

ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب "على أنھ  1929لسنة  25المصري رقم 
وال لولد زوجة  ،لولد زوجة ثبت عدم التالقي بینھا وبین زوجھا حین العقد

وال لولد المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا  ،عنھاأتت بھ بعد سنة من غیبة الزوج 
  .65"إذا أتت بھ ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة

وھنا نالحظ أن المشرع المصري قد أبقى الحال على ما ھو علیھ في 
طرق نفي النسب في الشرع دون التفات إلى  الوسائل العلمیة المستجدة التي 

  .ثبتت قطعیتھا في ھذا المجال
  التلقیح االصطناعي وأثره في تحدید نسب المولود: ب الثانيالمطل

  تعریف التلقیح االصطناعي وبیان صوره: الفرع األول
  تعریف التلقیح االصطناعي لغة واصطالحا - أوال

  :ھذا المصطلح یتكون من كلمتین ھما التلقیح واالصطناعي
. الفحل الناقة والریح السحاب) ألقح: (ل ق ح: التلقیح في اللغة

  .وھو من النوادر. مالقح: وال تقل). لواقح(وریاح 
) القح(ولكنھا ال تلقح إال وھي في نفسھا ) ملقحة(األصل فیھ : وقیل
. بخیر فإذا أنشأت السحاب وفیھا خیر وصل ذلك إلیھ) لقحت(كأن الریاح 

) المالقح(و). ألقحھا(و) تلقیحا(النخلة ) لقح: (یقال. النخل إباره) تلقیح(و
ما في بطون ) المالقیح(و. وھي أیضا اإلناث التي في بطونھا أوالدھا .الفحول

  .66)لقحت(من قولھم ) ملقوحة(النوق من األجنة الواحدة 
   .فھو نسبة إلى الصناعة: االصطناعي لغةوأما 
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نَاَعة - كل علم مارسھ الرجل َسَواء َكاَن استداللیا أَو َغیره َحتَّى َصار : والصِّ
  .ھُ یُسمى صناَعةكالحرفة لَھُ فَإِنَّ 

ْنَعة : َوقیل اْلَعَمل، والصناعة قد تطلق على ملكة یقتدر ) بِاْلفَْتح(الصَّ
بھَا على اْستِْعَمال المصنوعات على َوجھ البصیرة لتَْحِصیل َغَرض من 

ْمَكان   .67اْألَْغَراض بَِحسب اْإلِ
 التقاء نطفة الرجل"فھو : أما التعریف االصطالحي للتلقیح الصناعيو -

ببیضة المرأة بطریقة صناعیة أو بغیر االتصال الجنسي المباشر لغرض 
  .68"الحمل

  صور التلقیح الصناعي: ثانیا
یتضح لنا من خالل تتبع أسالیب التلقیح االصطناعي أنھ یعتمد على 

  :طریقتین رئیسیتین وھما
واآلخر التلقیح الخارجي وتحتھ  ،التلقیح الداخلي وتحتھ أسلوبان

  : وتفصیل ذلك كاآلتي ،خمسة أسالیب
وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من : التلقیح الداخلي -أ

  بطن المرأة بإحدى ھاتین الطریقتین
أن تؤخذ النطفة الذكریة من رجٍل متزوج، وتحقن في : الطریقة األولى -

الموقع المناسب داخل مھبل زوجتھ، أو رحمھا، حتى تلتقي النطفة التقاء 
بالبویضة التي یفرزھا مبیض زوجتھ، ویقع التلقیح بینھما، ثم طبیعیًّا 

العلوق في جدار الرحم بإذن هللا، كما في حالة الجماع، وھذا األسلوب یلجأ 
إلیھ إذا كان في الزوج قصور؛ لسبب مانعٍ من إیصال مائھ في المواقعة، 

  .إلى الموضع المناسب
قن في الموقع المناسب من أن تؤخذ نطفة من رجل، وتح :الطریقة الثانیة -

زوجة رجل آخر، حتى یقع التلقیح داخلیًّا، ثم العلوق في الرحم، كما في 
األسلوب األول، ویلجأ إلى ھذا األسلوب حین یكون الزوج عقیًما ال بذرة 

  .في مائھ، فیأخذون النطفة الذكریة من غیره
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 وھو أن تجعل نطفة الرجل، وبویضة المرأة: التلقیح الخارجي -ب
" اللقیحة"في أنبوب اختبار، في المختبرات الطبیة، ثم زرع البویضة الملقحة 

  : ویتم ھذا بطرق خمسة وھي ،في رحم المرأة
أن تؤخذ نطفة من زوج، وبویضة من مبیض زوجتھ،  :الطریقة األولى -

فتوضعا في أنبوب اختبار طبي، بشروط فیزیائیة معیَّنة، حتى تلقح نطفة 
في وعاء االختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقیحة باالنقسام  الزوج بویضة زوجتھ

والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب االختبار إلى رحم الزوجة 
نفسھا صاحبة البویضة، لتعلق في جداره، وتنمو، وتتخلق ككل جنین، ثم 
في نھایة مدة الحمل الطبیعیة تلده الزوجة طفالً أو طفلة، وھذا ھو طفل 

لذي حققھ اإلنجاز العلمي الذي یسَّره هللا، وولد بھ إلى الیوم عدد األنبوب ا
من األوالد ذكوًرا وإناثًا وتوائم، تناقلت أخبارھا الصحف العالمیة، ووسائل 
اإلعالم المختلفة، ویلجأ إلى ھذا األسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقیًما 

  ".قناة فالوب"بسبب انسداد القناة التي تصل بین مبیضھا، ورحمھا 
أْن یجري تلقیح خارجي في أنبوب االختبار بین نطفة  :الطریقة الثانیة -

-مأخوذة من زوج، وبویضة مأخوذة من مبیض امرأة، لیست زوجتھ 
ویلجأون إلى ھذا  .ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجتھ -یسمونھا متبرعة

مھا األسلوب عندما یكون مبیض الزوجة مستأصالً أو معطالً، ولكن رح
  .سلیم، قابل لعلوق اللقیحة فیھ

أن یجري تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین نطفة رجل،  :الطریقة الثالثة -
ثم تزرع اللقیحة في  - یسمونھما متبرعة-وبویضة من امرأة لیس زوجة لھ 

رحم امرأة أخرى متزوجة، ویلجأون إلى ذلك حینما تكون المرأة المتزوجة 
لكن رحمھا سلیم،  ،عقیًما، بسبب تعطل مبیضھا التي زرعت اللقیحة فیھا

  .وزوجھا أیًضا عقیم، ویریدان ولًدا
أن یجري تلقیح خارجي في وعاء االختبار بین بذرتي  :الطریقة الرابعة -

ویلجأون إلى ذلك  .زوجین، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة تتطوع بحملھا
ولكن مبیضھا  ،مھاحین تكون الزوجة غیر قادرة على الحمل؛ لسبب في رح

سلیم منتج، أو تكون غیر راغبة في الحمل ترفُّھًا، فتتطوع امرأة أخرى 
  .بالحمل عنھا
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ھي الرابعة نفسھا، إذا كانت المتطوعة بالحمل ھي  :الطریقة الخامسة -
تھا لحمل اللقیحة  ،زوجة ثانیة للزوج صاحب النطفة، فتتطوع لھا ضرَّ

بالد األجنبیة التي یمنع نظامھا تعدد عنھا، وھذا األسلوب ال یجري في ال
  .69الزوجات، بل في البالد التي تبیح ھذا التعدد

فھذه ھي طرق التلقیح االصطناعي التي وصل إلیھا العلم الحدیث 
  . لمعالجة المشاكل واألسباب المختلفة للعقم

  اآلراء الفقھیة والقانونیة لمسألة التلقیح االصطناعي: الفرع الثالث
  اء الفقھیة لمسألة التلقیح االصطناعياآلر - أوال

التلقیح االصطناعي بین بذرتي الزوجین ــ الصورة األولى من  -أ
  .والصورة األولى من التلقیح الخارجي ،التلقیح الداخلي

اختلف الفقھاء المعاصرون في الحكم على ھاتین الصورتین على أربعة   
  :مذاھب

ین بذرتي الزوجین جواز التلقیح االصطناعي ب: المذھب األول
متى كان بأحد الزوجین علة مانعة من الحمل بإذن هللا  ،الداخلي والخارجي

  :70مع وجوب توفر الشروط التالیة ،ووجدت ضرورة لذلك ،تعالى
وأحذ جمیع االحتیاطات والضمانات  ،وجوب مراعاة الضوابط الشرعیة - 1

 ،ختالط المیاهلمنع أي احتمال للتالعب وا ،والتدابیر الصارمة والالزمة
ووجوب منع االحتفاظ بمني الزوج منعا  ،المفضي إلى اختالط األنساب

ألن حفظ مني الزوج ،ألي سبب من األسباب) بنوك المني(باتا فیما یسمى 
لكونھ  ،وھو محرم شرعا ،في تلك البنوك وسیلة إلى اختالطھ بمني غیره

  .طریقا الختالط األنساب
ثناء قیام الزوجیة ــ أي في حیاة الزوج ــ أن یكون ذلك بین الزوجین أ - 2

  .ودون تدخل طرف ثالث في ھذه العملیة
وال یتحقق ذلك إال بقصر  ،وجوب حفظ العورات وصیانتھا من الھتك - 3

وأن یكون إجراء العملیة من  ،الكشف على موضع الحاجة قدرا وزمانا
وحفظا  ،درءا للفتنة ومنعا ألسبابھا ،الرجل للرجل ومن المرأة للمرأة

  .ومحافظة على سیاج الحیاء والخجل من التالشي ،للعورات عن الكشف
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فإن لم توجد فلطبیبة غیر مسلمة  ،وأن ال تكشف العورة إال لطبیبة مسلمة ثقة
  .فإن لم یوجد فلطبیب غیر مسلم ثقة ،فإن لم توجد فلطبیب مسلم ثقة ،ثقة
  .أن تتم عملیة التلقیح مع وجود الزوج نفسھ - 4

صدر المجمع الفقھي اإلسالمي المنعقد في مكة قرارا في ھذا وقد أ
   .71أن ھاتان الطریقتان جائزتان شرعا بالشروط المذكورة آنفا: الصدد مفاده

بأنھ : واستدلوا على ذلك ،التحریم في الصورتین: المذھب الثاني
  :72أھمھا ما یلي ،تكتنفھ مخاطر ومحاذیر كثیرة

بأن تأخذ  ،االحتمال كبیر جدا في حدوث الخطأف: في النسب: المحذور األولــ 
  .عینة من شخص فتنسب لشخص آخر

فإن ھذا المولود الذي حصل بطریقة یكتنفھا : في العرض: المحذور الثانيــ 
وحینئذ  ،اإلخالل سیعرض ھذه البنیة اإلنسانیة إلى توجیھ الشكوك حولھا

أباه مقاصد وھذا ما ت ،مقذوف العرض ،یتكون لدینا جنس موھوم النسب
  .اإلسالم وكلیاتھ

فإذا فتح باب اإلباحة : فتح باب الشر لمن یرید الولوج فیھ: المحذور الثالثــ 
 ،لإلنجاب عن طریق التلقیح الصناعي فإن الناس لن یقفوا عند حد معین

ومن األمثلة على ذلك المطالبة بوجود بنوك للمني ــ مراكز حفظ المني ــ 
  .ة وطراز جدید السترقاق بني اإلنسانوھذه سوق جدیدة للمتاجر

 ،فال یفتى فیھ بفتوى عامة أنھ من مواطن الضرورات :المذھب الثالث
وعلى المكلف المبتلى سؤال من یثق بدینھ  ،بل ینظر فیھ إلى كل حالة بحسبھا

  .وعلمھ
بالشروط  الجواز في الداخلي دون الخارجي :المذھب الرابع

  .المذكورة سابقا
رق الخمسة األخیرة فقد اتفق أكثر العلماء على تحریمھا وأما بقیة الط

 ،أو لما یترتب علیھا من اختالط األنساب ،إما لذاتھا ،ومنعھا منعا باتا ،شرعا
  .73وضیاع األمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة

وأما أخذ الماء من الزوجین ووضعھ في رحم زوجٍة أخرى لھ ــ األم 
أو خارجي، فقد أجازھا مجلس المجمع الفقھي بمكة  البدیلة ــ بتلقیحٍ داخلي

المكرمة في قراره الخامس الذي أصدره في دورتھ السابعة؛ وعلل ذلك 
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بالحاجة، ثم تراجع عن ھذا القرار وعلل سبب تراجعھ بأن الزوجة التي 
زرعت فیھا لقیحة بییضة الزوجة األولى قد تحمل ثانًیا قبل انسداد رحمھا 

من معاشرة الزوج لھا في فترة متقاربة مع زرع اللقیحة، على حمل اللقیحة 
وھذا یوجب اختالط األنساب لجھة األم الحقیقیة لكل من الحملین والتباس ما 

  :یترتب على ذلك من أحكام، وذلك في األمرین التالیین
أنھ قد تلد في ھذه الحالة توأمین، وال نستطیع أن تمیز ولد اللقیحة من ولد  - 1

وج، كما أننا ال نستطیع أن نعرف أم ولد اللقیحة التي أخذت منھا معاشرة الز
  .البییضة من أم ولد معاشرة الزوج

أن أحد الحملین قد یموت علقة أو مضغة وال یسقط إالَّ مع والدة الحمل  - 2
  .74اآلخر الذي ال یعلم أیًضا أھو ولد اللقیحة أم حمل معاشرة الزوج

  .)أطفال األنابیب(وع التلقیح الصناعي قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في موض
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على ، بسم هللا الرحمن الرحیم

 .سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 أطفال األنابیب بشأن )4/3( 16: قرار رقم

إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره 
ھـ، 1407صفر  13- 8مان عاصمة المملكة األردنیة الھاشمیة من الثالث بع

بعد استعراضھ البحوث  م،1986) أكتوبر(تشرین األول  16-11 الموافق
واالستماع لشرح ) أطفال األنابیب(المقدمة في موضوع التلقیح الصناعي 

وبعد التداول الذي تبین منھ للمجلس أن طرق التلقیح  الخبراء واألطباء،
 :قرر ما یلي ي المعروفة في ھذا األیام ھي سبعة،الصناع

الطرق الخمس التالیة محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتھا   :أوالً 
أو لما یترتب علیھا من اختالط األنساب وضیاع األمومة وغیر ذلك من 

  :المحاذیر الشرعیة
ن أن یجري التلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبییضة مأخوذة م: األولى

  .امرأة لیست زوجتھ ثم تزرع تلك اللقیحة في رحم زوجتھ
أن یجري التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبییضة الزوجة ثم : الثانیة

  .تزرع تلك اللقیحة في رحم الزوجة
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أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة في رحم : الثالثة
  .امرأة متطوعة بحملھا

تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي وبییضة امرأة أجنبیة أن یجري : الرابعة
   .وتزرع اللقیحة في رحم الزوجة

أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة في  :الخامسة
  .رحم الزوجة األخرى

حرج من اللجوء إلیھما عند  الطریقتان السادسة والسابعة ال :ثانیاً 
  :أخذ كل االحتیاطات الالزمة وھماالحاجة مع التأكید على ضرورة 

أن تؤخذ نطفة من زوج وبییضة من زوجتھ ویتم التلقیح خارجیاً ثم : السادسة
  .تزرع اللقیحة في رحم الزوجة

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مھبل زوجتھ  :السابعة
   .أو رحمھا تلقیحاً داخلیاً 

  .75وهللا أعلم
  یة لمسألة التلقیح االصطناعياآلراء القانون -ثانیا

اختلفت التشریعات العربیة حول قضیة التلقیح االصطناعي ما بین 
 ،وما بین مانع لھا مطلقا ،مجیز لبعض صورھا تحت ضوابط وشروط مرعیة

في حین نجد أن بعض الدول لم تتطرق لھذه المسألة البتة مكتفیة في ذلك بما 
ولبیان ذلك  ،وص اإلنجاب والنسبدلت علیھ أحكام الشریعة اإلسالمیة بخص

  .نستعرض بعض النماذج من ھذه التشریعات
لقد أجاز المشرع الجزائري صراحة  :موقف المشرع الجزائريأ ــ 

مكرر من قانون األسرة المستحدثة  45التلقیح االصطناعي بنص المادة 
إذ أنھ وضع للتلقیح الصناعي  27/02/2005المؤرخ في  05/02بموجب األمر 

  .ارا قانونیا وضوابط وشروط تماشیا مع الشریعة اإلسالمیةإط
یخضع  ،یجوز للزوجین اللجوء للتلقیح االصطناعي: "نص المادة

  :التلقیح االصطناعي للشروط اآلتیة
  .أن یكون الزواج شرعیا  ــ
  .أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما  ــ

  .جة دون غیرھاــ أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزو
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  .76"ــ ال یجوز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة
وھنا یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري ال یعترف إال بطریقتین 
للتلقیح االصطناعي وھما الالتي نص علیھما المجمع الفقھي اإلسالمي كما مر 

  .بنا سابقا
 ،]ب[مكرر ] 403[دة جاء في الما: موقف المشرع اللیبيب ــ 

تعاقب المرأة التي تقبل تلقیحا صناعیا أو تقوم بتلقیح نفسھا صناعیا بالسجن "
  .مدة ال تزید عن خمس سنوات

ویعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إذا 
  .77"كان التلقیح بعلمھ ورضاه وسواء وقع التلقیح من الزوجة أو من الغیر

اتین الفقرتین یتضح لنا جلیا أن المشرع اللیبي یجرم أي من خالل ھ
التلقیح الصناعي المستحدثة في ھذا العصر حتى تلك  صورة من صور

إال أن قانون .الصورة التي یكون فیھا التلقیح داخلیا وبنطفة الزوج نفسھ
على  ،]17[ :نص في المادة 1986المسؤولیة الطبیة في لیبیا والذي صدر عام 

یجوز تلقیح المرأة صناعیا أو زرع الجنین بالرحم إال عند الضرورة  أنھ ال"
  .78"وبشرط أن یكون اللقاح في الحالتین من الزوجین وبموافقتھما

وفي ھذا موافقة من القانون على عملیات التلقیح الصناعي عند 
 ،الضرورة بشرط أن یكون التلقیح بماء الزوجین وفي رحم الزوجة نفسھا

  .ضمنیا من استئجار األرحام أو ما یسمى باألم البدیلة وھو بذلك یمنع
ھذه ھي الدول العربیة التي نصت صراحة على حكم التلقیح 

أما باقي القوانین العربیة فلم تشر إلیھا  ،االصطناعي واستئجار األرحام
صراحة ولكن قد یفھم من بعض المواد في بعض القوانین ما یفید منع عملیات 

  .األرحام مطلقا التلقیح واستئجار
  أثر التلقیح االصطناعي في تحدید نسب المولود : الفرع الرابع

بغض النظر عن جواز التلقیح الصناعي الذي یكون بماء الزوجین 
وداخل رحم الزوجة نفسھا أو عدم جواز ذلك فإن تحدید النسب في ھذه الحالة 

 ،یة محضةلیس فیھ إشكال البتة لكون التلقیح واقعا في إطار عالقة زوج
فھذه  ،وكذلك ال إشكال أیضا في حالة ما حدث التلقیح بنطفة أو بویضة أجنبیة
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لكن   ،غیر مستبعد أن یقال فیھا بأن الولد ولد زنا وأنھ إنما ینسب ألمھ
اإلشكال كل اإلشكال ھو في تحدید نسب من كان التلقیح فیھ بماء الزوجین و 

والتساؤل الذي یطرح نفسھ . یلةفي كنف رحم مستأجر أو ما یسمى باألم البد
من ھي األم الحقیقیة للطفل الناتج عن عملیات تأجیر : ھنا في ھذه القضیة 

  األرحام؟ ومن ھو األب الحقیقي للطفل الناتج عن ھذه العملیات؟
ولإلجابة على ھذه التساؤالت فإننا نوضح أن العلماء المعاصرین قد 

أبیھ وكان خالفھم في ھذا النسب اختلفوا في نسب ھذا الطفل من جھة أمھ و
  :على قولین

بأن األم الحقیقیة لھذا الطفل ھي صاحبة البویضة وقال  :القول األول
مستدلین  ،بھ مجلس المجمع الفقھي لرابطة العلم اإلسالمي في دورتھ السابعة

  :كاآلتي ،على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول
نَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمن نُّْطفٍَة أََولَْم : قال تعالى :من المنقولــ  1 یََر اْإلِ

ِبینٌ  قَاَل لَھُ َصاِحبُھُ َوھَُو یَُحاِوُرهُ : ، وقال أیضا)77: یس( فَإَِذا ھَُو َخِصیٌم مُّ
اَك َرُجلً  ، )37: الكھف( أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ن تَُراٍب  یَا: وقال أیضا َن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ أَیُّھَا النَّاُس إِن ُكنتُْم فِي َرْیٍب مِّ
َخلَّقٍَة َوَغْیِر ُمَخلَّقٍَة لِّنُبَیَِّن لَُكْم ۚ َونُقِرُّ  ْضَغٍة مُّ فِي  ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن مُّ

َسّمًى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطفًْال اْألَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَٰى أَ  وغیر ذلك ، )5: الحج( َجٍل مُّ
   .من اآلیات التي جاء فیھا ذكر النطفة التي ھي أصل تكون الجنین

إن السجل الوراثي الحقیقي للولید قد جاء من " :من المعقول - 2
فإذا كان األبوان أشقرین وحصل التلقیح من  ،الخالیا الجنسیة لألبوین

الجذعیة في األنبوب ثم زرع في رحم امرأة زنجیة فإنھ لن یحمل أي  خالیاھما
  .79"بل یخرج إلى الحیاة كولید أشقر ،صفة من صفاتھا

بأن األم الحقیقیة ھي صاحبة الرحم والتي قامت باإلنجاب وقد  :القول الثاني
  :استدلوا على ذلك بصریح ما ورد في القرآن الكریم كما یأتي
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ھُ َوْھنًا َعلَٰى َوْھٍن َوفَِصالُھُ فِي َووَ : قال تعالى نَساَن ِبَوالَِدْیِھ َحَملَْتھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ صَّ
: ، وقال أیضا)14: لقمان( َعاَمْیِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ 

 ْھُ ُكر نَساَن بَِوالَِدْیِھ إِْحَسانًا ۖ َحَملَْتھُ أُمُّ ْیَنا اْإلِ ھًا َوَوَضَعْتھُ ُكْرًھا ۖ َوَحْملُھُ َوَوصَّ
ُ أَْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن : قال تعالى، )15: األحقاف( َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا َوهللاَّ

ْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئَِدةَ ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  ھَاتُِكْم َال تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجَعَل لَُكُم السَّ  أُمَّ
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا َوأَنَزَل : ، قال تعالى)78: النحل( َخَلقَُكم مِّ

ن بَْعِد َخْلٍق فِي  ھَاتُِكْم َخْلقًا مِّ َن اْألَْنَعاِم ثََمانِیَةَ أَْزَواجٍ ۚ یَْخلُقُُكْم فِي بُطُوِن أُمَّ لَُكم مِّ
 ُ لُِكُم هللاَّ ھَ إِالَّ ھَُو ۖ فَأَنَّٰى تُْصَرفُونَ ظُلَُماٍت ثََالٍث ۚ َذٰ : الزمر( َربُُّكْم لَھُ اْلُمْلُك ۖ َال إِلَٰ

ففي ھذه اآلیات وغیرھا یبین القرآن الكریم أن األم ھي صاحبة الحمل ، )6
  .وھي التي قامت بالوالدة
إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما، ثم "وثبت في السنة 

 .80"ثم یكون مضغة مثل ذلكیكون علقة مثل ذلك، 
أما التساؤل الثاني الذي سبق طرحھ عمن ھو األب الحقیقي للطفل 
الناتج عن ھذه العملیات فإننا نبین كذلك أن العلماء قد اختلفوا فیھ على قولین 

فمن قال بأن األم ھي التي حملت وولدت  ،وھذا الخالف تابع للخالف السابق
بأن األم ھي صاحبة البویضة : ومن قال ،قال بأن زوجھا ھو األب الحقیقي

  .81بأن زوج ھذه األخیرة ھو األب الحقیقي: قال
في تحدید النسب بالنسبة لقضیة استئجار  )وهللا أعلم(وأرجح األقوال 

األرحام ھي الفتوى التي صدرت  من قبل المجمع الفقھي اإلسالمي في مكة 
العلم اإلسالمي بمكة لعام المكرمة في دورتھ الثامنة المنعقدة في مقر رابطة 

فال یجوز شرعا زرع بویضة  ،والتي مفادھا   حرمة عقد إجارة الرحم 1986
مخصبة من زوجین في رحم امرأة أخرى سواء كانت الزوجة الثانیة للزوج 

       .82أو كانت أجنبیة عنھ
بغض النظر عن مناقشة أدلة كل من  ،وذلك لما تسببھ ھذه العملیة

إذ ترتب علیھا مفاسد  ،ات ومنازعات معقدة داخل المجتمعمن خالف ،الطرفین
  .قد فاقت بكثیر مصالحھا وإیجابیاتھا ،وأضرار أسریة ونفسیة واجتماعیة
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والذي یتتبع ھذه القضیة جیدا تلوح عنده مثالب وسلبیات كثیرة ولعل 
  :ھذه أبرزھا

  .اصطباغ األمومة بالصبغة التجاریة - 1
دث بین األمھات صاحبات البویضة وبین األم القضایا والمشاكل التي تح - 2

  .البدیلة
  اختالط األنساب وضیاع الحقوق خاصة إذا كانت األم البدیلة من المحارم - 3
التعارض الحاصل بین إثبات النسب عن طریق الفراش أو إلحاقھ  - 4

  .بالزوجین صاحبي البویضة المخصبة
  الخاتمة

ذات البعد المعاصر أال  تناول ھذا البحث قضیة من القضایا الفقھیة
وھي نفي النسب وإثباتھ في ضوء المستجدات المعاصرة وقد توصلنا فیھ إلى 

  :جملة من النتائج وھذه أھمھا
  .المكانة العظیمة التي أولتھا الشریعة اإلسالمیة لألنساب - 1
المرجع في إثبات النسب ھو الشریعة اإلسالمیة ویجوز في بعض الحاالت  - 2

   .الوسائل العلمیة في إثباتھاالعتماد على 
یجوز االعتماد على البصمة الوراثیة  إلثبات النسب في بعض حاالتھ وال  - 3

  .یجوز ذلك في نفیھ
الطریق الوحید في نفي النسب ھو اللعان وال یجوز أن ینفى بأي طریقة  - 4

  .أخرى مھما بلغت في الدقة والقطعیة
راثیة للتأكد من نسب الولد یستحسن في حق الزوجین تحلیل البصمة الو - 5

  .قبل اللجوء إلى اللعان
یجوز للزوجین إجراء مختلف العالجات التي تحد من ظاھرة العقم وعدم  - 6

  .القدرة على اإلنجاب
ال یجوز إجراء التلقیح الصناعي الذي یكون خارجا عن إطار العالقة  - 7

  .الزوجیة ــ الخلط بین نطفة وبویضة أجنبیة ــ
  .أجیر األرحام بحال حتى ولو كان رحم زوجة ثانیةـ ال یجوز ت8
یجوز التلقیح الصناعي داخلیا كان أو خارجیا إذا كان بماء الزوجین وفي  - 9

  .رحم الزوجة
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  .أكثر التشریعات العربیة ال تقر إجراء التلقیح الصناعي - 10
المفاسد الكثیرة للتلقیح الصناعي وعلى رأسھا اختالط األنساب 

ھذه خالصة النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث في  وضیاع الحقوق
فما  ،وھو جد المقل ال أدعي فیھ كماال وال تماما ،ھذه القضیة المعقدة والشائكة

 ،كان فیھ من صواب فمن هللا وما كان فیھ من خطأ فمن نفسي ومن الشیطان
وصحبھ  وسلم على نبینا محمد وعلى آلھهللا وصلى ، والعلم عند هللا جل وعال

  .أجمعین
  

   :الھوامش

                                                        
 ،دار الفك����ر ،عب����د الس����الم محم����د ھ����ارون: ت ،اب����ن ف����ارس ،معج����م مق����اییس اللغ����ة -1

  .5/423 ،م1979ھـ ــ1399 ،ط.د
  .1/755 ،ھـ 1414 ،3ط  ،بیروت، دار صادر ،ابن منظور ،لسان العرب -2
دار الكت������ب  ،أحم������د البردون������ي وإب������راھیم أطف������یش: ت ،الج������امع ألحك������ام الق������رآن -3

  .6/67 ،م1964ھـ ــ 1384، 2ط  ،القاھرة ،المصریة
 ،م1989 -ـھ���1409 ،ط.د ،بی���روت، دار الفك���ر ،م���نح الجلی���ل ش���رح مختص���ر خلی���ل -4

6/114.  
، دراس�����ة فقھی�����ة قانونی�����ة، االكتش����افات الطبی�����ة والبیولوجی�����ة وأثرھ�����ا عل�����ى النس�����ب -5

 .24ص ،2012 ،ط.د ،تیزي وزو ،دار األمل ،إقروفة زبیدة
 ،1ط  ،دار اب����ن عف����ان ،ب����و عبی����دة مش����ھور ب����ن حس����ن آل س����لمانأ: ت ،الموافق����ات  -6

  .18ــ  2/17 ،م1997 -ھـ1417
دار الكت������ب  ،أحم������د البردون������ي وإب������راھیم أطف������یش: ت ،الج������امع ألحك������ام الق������رآن -7

  .م1964 -ھـ 1384 ،2ط  ،القاھرة ،المصریة
الص���وم لم���ن خ���اف عل���ى نفس���ھ :  ب���اب  ،الص���وم: كت���اب ،البخ���اري ،الج��امع الص���حیح -8

 ،ـھ�����1422 ،1ط  ،دار ط�����وق النج�����اة ،محم�����د زھی�����ر: ت ،1905 : رق�����م ،لعزب�����ةا
7/3.  

ذك���ر نف���ي إباح���ة النك���اح بغ���ي : ب���اب ،النك���اح: كت���اب ،اب���ن حب���ان، ص���حیح اب���ن حب���ان -9
 ،1ط ، بی�����روت، مؤسس�����ة الرس�����الة ،ش�����عیب األرن�����ؤوط: ت ،4075: رق�����م ،ول�����ي
   .9/386 ،ـھ1408

َحْیلِ�����يّ َوْھبَ�����ة ا ،الفِْق�����ھُ اإلس�����الميُّ وأدلت�����ھ -10  ،4ط  ،دمش�����ق، س�����وریَّة، دار الفك�����ر ،لزُّ
  .9/6561 ،ت.د



  الباحث نوري حدادي -عبد الرحمان رداد/ د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةلمعاصرة قضایا األسرة المسلمة ا                         426

                                                                                                                                
 ،)ھ������ـ 1427 - ھ������ـ1404(ط  ،الكوی������ت ،وزارة األوق������اف والش������ئون اإلس������المیة -11

41/295.  
 ،ذك���ر ت���زویج المص���طفى: ب���اب ،النك���اح: كت���اب ،اب���ن حب���ان، ص���حیح اب���ن حب���ان -12

 ،ن النك����احإع����ال: ب����اب ،النك����اح: كت����اب ،اب����ن ماج����ة ،الس����نن ،9/374 ،4066: رق����م
 ،م2009 ،1ط  ،دار الرس��������الة العلمی��������ة ،ش��������عیب األرن��������ؤوط: ت ،1895: رق��������م

3/90.  
عل���ي ب���ن عب���د هللا : ت ،س���عید الالع���ي الَمغِرب���ي ،الب���دُر التم���ام ش���رح بل���وغ الم���رام -13

  .7/55 ،1ط  ،دار ھجر ،الزبن
  .3/188 ،م1987ھـ ــ 1408، 1ط  ،دار الكتب العلمیة ،الفتاوى الكبرى -14
عب����د ال����رحمن ب����ن ناص����ر :ر اللطی����ف المن����ان ف����ي خالص����ة تفس����یر الق����رآنتیس����ی -15

المملك���ة العربی���ة  ،وزارة الش���ئون اإلس���المیة واألوق���اف وال���دعوة واإلرش���اد ،س���عدي
  .61ص ،ھـ1422، 1ط  ،السعودیة

 ،أحم����د محم���د ش����اكر: ت ،اب����ن جری���ر الطب���ري: ج���امع البی���ان ف����ي تأوی���ل الق���رآن -16
  .19/90 ،م 2000ھـ ــ 1420، 1ط  ،مؤسسة الرسالة

دار الكت���ب العلمی���ة  ،مج���الس الت���ذكیر م���ن ك���الم الحك���یم الخبی���ر ،تفس���یر اب���ن ب���ادیس -17
  .91ص ،م1995ھـ ــ 1416،  1ط  -بیروت

عب����د : ت ،اب����ن عطی����ة األندلس����ي ،المح����رر ال����وجیز ف����ي تفس����یر الكت����اب العزی����ز -18
 ،ھ������ـ 1422 ،1ط ،ی������روتب ،دار الكت������ب العلمی������ة ،الس������الم عب������د الش������افي محم������د

4/368.  
   .14/116 ،القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن -19
  .4/180 ،3058: رقم ،المناقب: كتاب ،البخاري ،الصحیح الجامع -20
  .4/180 ،3509: رقم ،المناقب: كتاب ،البخاري ،الصحیح الجامع -21
 ،مطبع���ة الس���نة المحمدی���ة ،اب���ن دقی���ق العی���د ،إحك���ام اإلحك���ام ش���رح عم���دة األحك���ام -22

  .2/208 ،ت.د ،ط .د
 ،1379 ،ط.بی������روت، د ،دار المعرف������ة ،ف������تح الب������اري ش������رح ص������حیح البخ������اري -23

6/540.  
 : رق����م ،رم����ي المحص����نات: ب����اب ،الح����دود: كت����اب ،البخ����اري نالص����حیحالج����امع  -24

6857، 8/185.  
 .12/181 ،فتح الباري -25
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عب���د : ت ،عب���د ال���رحمن الس���عدي ،تیس���یر الك���ریم ال���رحمن ف���ي تفس���یر ك���الم المن���ان -26

ص  ،م 2000-ـھ�����1420 ،1ط  ،مؤسس�����ة الرس�����الة ،مع�����ال اللویح�����قال�����رحمن ب�����ن 
101.  

  .10/7247 ،وھبة الزحیلي ،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ -27
 : رق�����م ،تفس�����یر الش�����بھات: ب�����اب ،البی�����وع : كت�����اب ،البخ�����اري ،الص�����حیحالج�����امع  -28

2053، 3/54.  
مطبع���ة  ،عب���د الوھ���اب خ���الف ،أحك���ام األح���وال الشخص���یة ف���ي الش���ریعة اإلس���المیة -29

  .192ص ،م1938 -ھـ1357، 2ط  ،ار الكتب المصریة بالقاھرةد
  .10/7257 ،الجزیري ،الفقھ على المذاھب األربعة -30
  .5/509 ،ابن تیمیة ،الفتاوى الكبرى -31
فیف������ري  27الِم������ؤرخ ف������ي  ، 02-05األم������ر رق������م   ،ق�����انون األس������رة الجزائ������ري -32

 .41: المادة ،2005 ،4ط  ،2005
 - ـھ�����1406، 2ط  ،دار الكت�����ب العلمی�����ة ،ب الش�����رائعب�����دائع الص�����نائع ف�����ي ترتی����� -33

  .2/335 ،م1986
ص  ،عب����د الوھ����اب خ����الف: أحك����ام األح����وال الشخص����یة ف����ي الش����ریعة اإلس����المیة  -34

198. 
 ،8/398 ،د ت ،د ط ،دار الفك����ر ،جم����ال ال����دین الب����ابرتي  ،العنای����ة ش����رح الھدای����ة -35

 -ـھ����1416، 1ط  ،ةدار الكت����ب العلمی���� ،الم����واق، الت����اج واإلكلی����ل لمختص����ر خلی����ل
  .7/248 ،م1994

 ،1ط  ،لبن�������ان ،دار الكت�������ب العلمی�������ة بی�������روت ،الجرج�������اني ،كت�������اب التعریف�������ات -36
  .171ص  ،م1983ھـ ــ1403

 ،عب���د العظ����یم محم����ود ال����ّدیب: الج����ویني، ت ،نھای���ة المطل����ب ف����ي درای���ة الم����ذھب -37
  .19/18 ،م2007-ھـ1428، 1ط  ،دار المنھاج

مؤسس������ة  ،محم������د نع������یم العرقُسوس������ي: ت ،ادىالفیروزآب������ ،الق������اموس المح������یط -38
 ،م 2005 -ھ����ـ 1426، 8ط  ،لبن����ان ،الرس����الة للطباع����ة والنش����ر والتوزی����ع، بی����روت

  .1231ص 
 .192ص  ،الجرجاني ،التعریفات -39
  .15-6/14 ،ابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم -40
 :رق���م ،إذا ادع���ى أو ق���ذف : ب���اب ،الش���ھادات: كت���اب ،البخ���اري ،الص���حیحالج���امع  -41

2671، 3/178.  
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/ 17 ،م1993-ھ������ـ1414 ،د ط ،بی������روت، دار المعرف������ة ،السرخس������ي ،المبس������وط -42

  .160ــ 157
  .2/458 ،ط .د ،دار الفكر ،الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -43
ت، .د ،د ط ،دار الفك�������ر ،البَُجْیَرِم�������يّ  ،تحف�������ة الحبی�������ب عل�������ى ش�������رح الخطی�������ب -44

  .4/31 ،م1995 -ھـ1415
 ،م1993 -ھ�������ـ1414، 1ط  ،ع������الم الكت������ب ،البھ������وتى، تھ������ى اإلراداتش������رح من -45

3/181.  
دار  ،إب���راھیم مص���طفى وغی���ره، مجم���ع اللغ���ة العربی���ة بالق���اھرة، المعج���م الوس���یط -46

  .60ص  ،ت.د ،ط.د ،الدعوة
، المكتب������ة العص������ریة ،یوس������ف الش������یخ محم������د: ت ،ال������رازي، مخت������ار الص������حاح -47

  .336ص  ،م1999-ھـ1420، 5ط ، بیروت
عم����ر ب����ن : البص����مة الوراثی����ة وم����دى مش����روعیة اس����تعمالھا ف����ي النس����ب والجنای����ة -48

  49ــ  46ص  ،2002 ،1ط  ،الریاض ،دار الفضیلة ،محمد السبیل
عم����ر ب����ن : البص����مة الوراثی����ة وم����دى مش����روعیة اس����تعمالھا ف����ي النس����ب والجنای����ة -49

 49ــ  46ص  ،محمد السبیل
 -05: م����ا ب����ین ،مك����ة ،16دورة ال���� ،7 الق����رار رق����م ،المجم����ع الفقھ����ي اإلس����المي -50

10/01/2002.   
عم����ر ب����ن  ،البص����مة الوراثی����ة وم����دى مش����روعیة اس����تعمالھا ف����ي النس����ب والجنای����ة -51

 .49ــ  46ص  ،محمد السبیل
فیف������ري  27الِم������ؤرخ ف������ي  ،02 -05األم������ر رق������م   ،ق�����انون األس������رة الجزائ������ري -52

  .40المادة  ،2005 ،4ط  ،2005
 .2003جویلیة  07مؤرخ في   ،مكرر 3فصل  ،2003لسنة  51قانون عدد  -53
  .153: المادة ،2016المعدل سنة  03/70قانون  ،مدونة األسرة المغربیة -54
لس����نة  ،126المع����دل بالق����انون  ،1996لس����نة  ،12رق����م  ،ق����انون الطف����ل المص����ري -55

  .4المادة  ،2008
عم����ر ب����ن  ،البص����مة الوراثی����ة وم����دى مش����روعیة اس����تعمالھا ف����ي النس����ب والجنای����ة -56

   .41-40ص  ،د السبیلمحم
حی���ث أورد ھ���ذا  ،الش���یخ محم���د المخت���ار الس���المي مفت���ي ت���ونس س���ابقا ،م���ن ھ���ؤالء -57

ال��رأي ف��ي بحث��ھ ال��ذي قدم��ھ لن��دوة الوراث��ة والھندس��ة الوراثی��ة الت��ي أقامتھ��ا المنظم��ة 
إثب��ات : ینظ��ر. وك��ذا ق��ال ب��ھ بع��ض المش��اركین ف��ي الن��دوة ،اإلس��المیة للعل��وم الطبی��ة
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 ،لوراثی����ة ض����من ثب����ت أعم���ال ن����دوة الوراث����ة والھندس����ة الوراثی����ةالنس���ب بالبص����مة ا

1/450.  
عم����ر ب����ن  ،البص����مة الوراثی����ة وم����دى مش����روعیة اس����تعمالھا ف����ي النس����ب والجنای����ة -58

  .41-40ص  ،محمد السبیل
-5: م���ا ب���ین ،مك���ة ،16ال���دورة  ،7الق���رار رق���م  ،المجم���ع الفقھ���ي اإلس���المي: ینظ���ر -59

10/01/2002.  
  .153: المادة ،2016المعدل سنة  03/70قانون  ،غربیةمدونة األسرة الم -60
 .97 :المادة ،2005لسنة  ،28 رقم ،قانون األحوال الشخصیة اإلماراتي -61
 .163: المادة ،2009سنة  ،19: رقم ،قانون األسرة البحریني -62
  .163 :المادة ،2010لعام  ،36: رقم ،قانون األحوال الشخصیة األردني -63
فیف������ري  27الِم������ؤرخ ف������ي  ،02-05األم������ر رق������م   ،الجزائ������ري ق������انون األس������رة -64

 .40: المادة ،2005 ،4ط  ،2005
  .15 :المادة ،1929لسنة  ،25: رقم ،قانون األحوال الشخصیة المصري -65
  .283ص  ،الرازي ،مختار الصحاح -66
 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري، عدنان درویش: الكفوي، ت ،الكلیات -67

  .544ص  ،ت.د ،ط.د
 .9/189 ،ت.د ،ط.د ،دار اإلفتاء المصریة ،الفتاوى، محمد شلتوت -68
، 5ط  ،مكتَبة األسدي، مّكة المكّرمة ،عبد هللا البسام ،توِضیُح األحَكاِم ِمن بُلُوغ الَمَرام -69

 ،مؤسسة الرسالة ،بكر بن عبد هللا أبو زید: فقھ النوازل ،5/277،م 2003ھـ ــ  1423
   .1/262 ،م 1996 ھـ ــ 1416 ،1ط 

، مركز التمیز البحثي، قسم فقھ األسرة ،الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة -70
  .168ــ167ص ،ـھ1435 ،1ط  ،السعودیة المملكة العربیة

قرار  ،1986أكتوبر  16ــ  11 ،األردن ،الدورة الثالثة: مجمع القفھ اإلسالمي الدولي -71
  .16رقم 

 .170ــ  169ص  ،قسم فقھ األسرة ،رة في فقھ القضایا المعاصرةالموسوعة المیس -72
محمَّد . عبد هللا بن محّمد المطلق، د /د.َعبد هللا بن محمد الطیّار، أ /د.أ ،الفِقھُ المیَسَّر -73

،  1ط   ،المملكة العربیة السعودیة، َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض ،بن إبراھیم الموَسى
  .12/63 ،م 2012 - ھـ  1433باقي األجزاء، ، 2ط  ،2011ـ ـ1432، 13 - 11 - 7 ج

  .12/63، الفِقھُ المیَسَّر -74
قرار  ،1986أكتوبر  16ــ  11 ،األردن ،الدورة الثالثة: مجمع القفھ اإلسالمي الدولي -75

   .16رقم 



  الباحث نوري حدادي -عبد الرحمان رداد/ د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةلمعاصرة قضایا األسرة المسلمة ا                         430

                                                                                                                                
  .45: المادة ،قانون األسرة الجزائري -76
  .مكرر ب 403: المادة ،قانون العقوبات اللیبي -77
  .1986الصادر عام  ،17: المادة ،قانون المسؤولیة الطبي -78
مذكرة  ،ربیعة غندوفة، استئجار األرحام بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي -79

 .2014ــ  2013 ،جامعة الوادي ،تخرج الماستر
 : رقم ،ذكر المالئكة: باب ،كتاب بدء الخلق:  كتاب ،البخاري: الجامع الصحیح -80

3208، 4/111.  
، دار قطري ،علي محمد یوسف المحمدي: أحكام النسب في الشریعة اإلسالمیة -81

 .225ص  ،ـھ1414، 1 ط، الدوحة
  .1986 أكتوبر 16ــ  11 ،األردن، عمان ،16: قرار رقم، مجمع الفقھ اإلسالمي -82


