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ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل التاسع: قضااي األسرة ادلسلمة ادلعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد 
 .1جامعة ابتنة -كلية العلوم اإلسالمية  -الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

 مداخلة بعنوان: أثر مستجدات اإلثبات يف أحكام اللعان.
 1جامعة ابتنة   -الدكتور عبد اللطيف بعجي

األسرة ادلسلمة ادلعاصرة يف ضوء أصول ومقاصد  قضااي" ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر الدويل ادلوسوم بـــ:
 الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية".

 
اقتصر الفقه اإلسالمي يف نفي النسب على طريق كاحد هو اللعاف، كأحاطه جبملة من  :مقدمة

حساسية مفرطة، كما له من خطورة ابلغة على األسرة كالفرد على الشركط كاإلجراءات نظرا دلا فيه من 
 السواء، كعوضت األؽلاُف ادلغلظُة من كل كاحد من الزكجُت البينَة ادلفقودة يف هذا ادلوضع.

كمع تطور االكتشافات العلمية كالبصمة الوراثية كربليل الدـ، أصبح من ادلمكن ربديد نسب الولد 
، ككونه من الزكج أك من يَت،، األمر الذم ينش  معه صبلة من اإلككاالت بدقة عالية تصل حد اليقُت

مدل جواز استخداـ مثل هذ، االكتشافات يف موارد النصوص الشرعية الواردة يف موضوع ما العلمية؛ منها: 
سواء يف حاؿ توافقها مع دعول الزكج كنفي نسب الولد  ؛، كما حدكد أتثَتها على أحكاـ اللعاف؟اللعاف
، كيف احلالُت هل ؽلكن االعتماد على ؟ك يف حاؿ تعارضها مع دعول الزكج كإثبات كوف الولد منهأمنه، 

 النتائج العلمية دكف اللجوء للعاف، أـ أف اللعاف البد منه كاحلاؿ هذ،؟.

 .وآاثره وشروطواللعان مفهوم ادلبحث األول: 
على مفهـو اللعاف كأدلة مشركعيته يف الشريعة اإلسالمية، كما نتعرض ألهم  ادلبحثنتعرؼ يف هذا  

الشركط الواجب ربققها يف اللعاف الذم به يتم نفي نسب الولد، كإىل اآلاثر ادلًتتبة على هذا اإلجراء، 
 األربعة اآلتية: ادلطالبكذلك يف 

 األول: معىن اللعان. ادلطلب
اإلبعاد كالطرد من اخلَت، كقيل: الطرد كاإلبعاد من "، كمعنا، يشتق مصدر اللعاف من األصل: "لعن

 .(1) هللا
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أما يف االصطالح فقد اختلفت تعريفات الفقهاء له حسب ادلذاهب الفقهية كتقاربت معانيها، 
 كهذا بياف )سلتصر( لتعريف اللعاف حسب ترتيب ادلذاهب الفقهية:

هو "كهادات مؤكدات ابألؽلاف مقركنة ابللعن قائمة مقاـ حد القذؼ يف حقه، كمقاـ  أوال: عند األحناف:
 .(2) حد الزان يف حقها"

أبنه "حلف زكج مسلم مكلف على زان زكجته، أك نفي ضبلها، كحلفها على تكذيبه  اثنيا: عرفو ادلالكية
 .(3) أربعا"

طر إىل قذؼ من لطخ فراكه كأحلق العار به أبنه: "كلمات معلومة جعلت حجة للمض اثلثا: عند الشافعية
 .(4) أك إىل نفي الولد"

أبنه "كهادات مؤكدات أبؽلاف من اجلانبُت مقركنة ابللعن كالغضب قائمة مقاـ حد  رابعا: عرفو احلنابلة
 .(5) قذؼ أك تعذيب أك حد زان يف جانبها"

نساف مسا، دخل هبا أك مل يدخل ادعى أبنه "قذؼ امرأته ابلزان هكذا مطلقا أك إب خامسا: عرفو ابن حزم
 .(6) رؤيته أك مل يدع"

 الثاين: أدلة مشروعية اللعان. ادلطلب
 دؿ على مشركعية اللعاف القرآف كالسنة كاإلصباع كادلعقوؿ: 

 أوال: القرآن الكرمي: 
  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  ...  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱقوله تعاىل: 

 . (9-6)النور،  َّ
 لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ: أف هذ، اآلية سلصصة لعمـو قوله تعاىل: االستداللووجو 
، فخص منها األزكاج الذين يرموف أزكاجهم، فرفع هللا عنهم (4)النور، َّ ىل مل يك  ىك مك

حد القذؼ إذا مل يستطيعوا إثبات زان زكجاهتم أبربعة كهداء، فهو من ابب الرخصة كالعذر لؤلزكاج يف 
، كهذ، اآلية فيها فَػرَج لؤلزكاج، كزايدة سلرج، إذا قذؼ أحدهم (7)أزكاجهم ابلزانإقدامهم على القوؿ يف 

 .(8) زكجته، كتعسر عليهم إقامة البينة أف يالعنها كما أمر هللا تعاىل
 أحاديث كثَتة نذكر منها:اثنيا: السنة النبوية:  

كسط الناس فقاؿ: اي رسوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالعجالين أتى رسوؿ هللا  اعن سهل بن سعد الساعدم "أف عوؽلر  
: قد أنزؿ هللا فيك ملسو هيلع هللا ىلصهللا، أرأيت رجال كجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أـ كيف يفعل؟ فقاؿ رسوؿ هللا 

، فلّما فريا ملسو هيلع هللا ىلصكيف صاحبتك فاذهب ف ت هبا، قاؿ، قاؿ سهيل: فتالعنا، كأان مع الناس عند رسوؿ هللا 
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، ملسو هيلع هللا ىلصوؿ هللا إف أمسكتها، فطلقها ثالاث قبل أف أيمر، رسوؿ هللا من تالعنهما قاؿ عوؽلر: كذبت عليها اي رس
 .(9)قاؿ مالك: قاؿ ابن كهاب: فكانت تلك بعد سنة ادلتالعنُت"

ككاضح تشريع هللا تعاىل لّلعاف من هذ، احلادثة، كاألحاديث فيها كثَتة، آثرت تركها بغية االختصار  
 كسلافة اإلطالة.
 اثلثا: اإلمجاع.

اع على مشركعية اللعاف يَت كاحد من الفقهاء منهم: النوكم، حيث قاؿ: "كأصبع فقد نقل اإلصب 
 .(10)العلماء على صحة اللعاف يف اجلملة"

كيف رضبة األمة يف اختالؼ األئمة قاؿ: "أصبعوا على من قذؼ زكجته، أك رماها ابلزان، أك نفى  
، كيَتهم كابن ركد احلفيد يف بداية (11)يالعنها"كأكذبته، كال بيّنة له أنه غلب عليه احلد، كله أف  ضبلها
 .(12)اجملتهد

 :  كيستدؿ دلشركعية اللعاف من كجهُت:رابعا: ادلعقول
أف هللا تعاىل جعل للزكج اللعاف سلّلصا من احملنة بتلطيخ الفراش، ككافيا من الغيظ يف رؤية ادلكرك،،  -1

 .(13)كقطعا لعالئق النسب الباطل عن األب
الزكج حُت يتلطخ فراكه بسبب امرأته، فله أف يقذفها لينفي العار كالنسب الفاسد، فجعل اللعاف  أف -2

 ، يثبت هبا صحة أقواله.(14)بينة له
 الثالث: أىم شروط نفي الولد ابللعان. ادلطلب
أف تكلم الفقهاء عن الشركط اليت ذبب يف ادلتالعنُت بشخصيهما فذكركا منها: أف يكوف  بعد 

الزكجاف مكلفُت، كأف يكوف الزكج سلتارا يَت مكر، على اللعاف، كأف يكوف اللعاف حبضور القاضي أك اإلماـ 
ذ، ادلس لة من ... تكلموا عن كركط أخرل من ك هنا التضييق على كقوع نفي الولد، دلا ذل(15)كضلو ذلك

 خطورة ابلغة، كأهم هذ، الشركط:
–، فلو أف الزكج علم ابحلمل أك الوالدة فسكت عن نفيه بعد علمه أن يقع نفي الولد فور العلم بو أوال:

 مث أراد أف ينفيه ابللعاف فال يصح منه ذلك، كػلد حد القذؼ. -دكف عذر
فقدرها بعضهم دبدة التهنئة ابدلولود، كبعضهم  كمع اتفاقهم على الفورية، فإهنم اختلفوا يف تقديرها، 

 .(16)أبكثر مدة النفاس، كأحاذلا بعضهم للعرؼ
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: فيشًتط أال يكوف الزكج قد أقر ابلولد قبلها صراحة أك ضمنا، كمثاؿ اإلقرار اثنيا: عدم إقرار الزوج ابلولد
يسَت مع زكجته كهي حامل  الصريح: أف يقوؿ هذا احلمل أك هذا الولد مٍت، كمثاؿ اإلقرار الضمٍت: أف

 .(17)دلداكاهتا، أك أف يقبل التهنئة ابدلولود، ألف العاقل ال يسكت عادة عند التهنئة دبولود ليس منه
قاؿ الشَتازم: "إف هّن ، رجل ابلولد، فقاؿ: ابرؾ هللا لك يف مولودؾ، كجعله هللا لك خلفا مباركا،  

، (18)سقط حقه يف النفي؛ ألف ذلك يتضمن اإلقرار به" كأّمن على دعائه، أك قاؿ: استجاب هللا دعاءؾ،
كقاؿ ادلالكية: "إذا كطئ زكجته بعد رؤيتها تزين، أك بعد علمه بوضع احلمل ؽلتنع لعانه، كيثبت نسب الولد 

 .(19)له، كبقيت زكجته"
اكًتط احلنفية أف يكوف الولد حيا عند اللعاف، كعند احلكم بقطع نسبه، فلو كلدت ادلرأة  اثلثا: حياة الولد:

كلدا، كنفى الزكج نسبه منه، مث مات الولد قبل حصوؿ اللعاف، أك مات بعد حصوؿ اللعاف كلكن قبل 
كن نفيه، احلكم بقطع نسبه عن الزكج ال ينتفي عنه؛ ألف النسب يتقرر ابدلوت، كالشيء إذا تقرر ال ؽل

 .(20)كلكن للزكجة احلق يف طلب إجراء اللعاف إف مات الولد قبل إجرائه لدفع عار الزان عنها
كمل يشًتط اجلمهور من ادلالكية الشافعية كاحلنابلة حياة الولد عند اللعاف لنفي نسبه؛ ألف نسبه ال  

ذبهيز، كتكفينه؛ فيكوف له نفي  ينقطع ابدلوت، بل يقاؿ: مات كلد فالف، كهذا قرب كلد فالف، كيلـز الزكج
 .(21)نسبه كإسقاط مؤنته كما لو كاف حيا

إن مل نقل –وادلتأمل ذلذه الشروط يدرك مدى توجو الفقهاء حنو جعل اللعان قليل الوقوع  
فيجعل كالكّي الذي ىو آخر الدواء، دلا لو من تشتيت لألسر، وفضح ألسرار الناس، وقطع  -متعذرا

اللعان جيعل الزوج  وة واألبوة، وىذا التشدد يف قبول إيقاعة، وىي آصرة البنألقوى آصرة يف احليا
يبحث عن أية مندوحة أخرى ميكن أن تعاجل ما أملّ بو من رزء يف عرضو، إال إذا كان على يقٌن قاطع 

 من كون الولد ليس من مائو.
 الرابع: آاثر اللعان. ادلطلب
كك أف اللعاف كغَت، من األحكاـ الشرعية إذا كقع صحيحا على كفق ما قرر، الفقهاء؛ فإف له  ال 

 آاثرا تًتتب عليه، سواء على الزكج أك على الزكجة أك على الولد، كأهم تلك اآلاثر: 
ب، ، كيلحق الولد أبمه، كذلك جلملة اآلاثر اليت ركيت يف الباأوال: قطع نسب الولد أو احلمل من الزوج

كانتفى من كلدها، ففّرؽ رسوؿ  ملسو هيلع هللا ىلص"أف رجال العن امرأته يف زماف رسوؿ هللا  كمنها: حديث ابن عمر 
 .(22)بينهما، كأحلق الولد ابدلرأة" ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
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أما مىت يقع قطع النسب من الزكج فخالؼ بُت الفقهاء؛ فهل يكوف دبجرد اْلِتَعاف الزكج، أـ إبسباـ  
 حكم القاضي، على تفصيل ال يسع ادلقاـ ذكر،.اللعاف للزكجة، أـ حىت يصدر 

كقطع النسب بُت الزكج كالولد غلعله أجنبيا يف بعض األحكاـ، كما نص الفقهاء على أنه ال يكوف  
 أجنبيا يف بعض األحكاـ األخرل كاآليت:

 األحكام اليت يعطى فيها الولد حكم األجنيب: -1
 ابتفاؽ.فال توارث بُت ادلالعن كبُت الولد  اإلرث: -أ

 فال ذبب بينهما ال نفقة اآلابء على األبناء، كال نفقه األبناء على اآلابء، كهذا ابتفاؽ كذلك. النفقة: -ب
 األحكام اليت ال يكون فيها الولد أجنبيا: -2
 .(23)ذهب احلنفية كادلالكية إىل أنه ال ذبوز كهادهتما لبعض إلمكاف استلحاقه الشهادة: -أ

 دلالعن الولد الذم نفا، ابللعاف ال يقتل به كما لو قتل كلد،.فلو قتل ا القصاص: -ب
فلو ادعى يَت ادلالعن الولد الذم نفي نسبه ابللعاف مل يصح ادعاؤ،، الحتماؿ أف  االلتحاق ابلغًن: -ج

 يكذب ادلالعن نفسه فيعود نسب الولد له.
فلو كاف للمالِعن بنت من امرأة أخرل، فال ػلل له تزكغلها شلن نفى نسبه ابللعاف، ألف الولد  احملرمية: -د

غلوز أف يكوف ابنا للمالعن، كذهب الشافعية يف أحد قولُت إىل أف ادلنفية ابللعاف حكمها أهنا ربـر على 
كذب نفسه، كألهنا ربيبة يف انفيها، كلو مل يدخل أبمها، ألهنا ال تنتفي عنه قطعا لدليل حلوقها به لو أ

 .(24)ادلدخوؿ هبا
كإننا نالحظ تربيرهم لبقاء بعض األحكاـ بُت ادلالعن كالولد ابحتمالية كوف الولد من الزكج، كهذا  

االحتماؿ سائغ مشركع يف الزمن الذم مل يكن للقضاة فيه سبيل إلدراؾ مدل صدقية الزكج من الزكجة، 
لمية تبُت بدقة مدل انتساب الولد للمالعن من عدمه، كعليه ينش  لكن يف عصران أصبحت الوسائل الع

أف ذبيز لنا مسح كل  -حُت أتكد نفي الولد من ادلالعن–سؤاؿ مفاد،: هل ؽلكن ذلذ، الوسائل العلمية 
 اآلاثر ادلتبقية بُت ادلالعن كالولد، مثل الشهادة، كالقصاص، كااللتحاؽ ابلغَت، كاحملرمية..؟.

 الفرقة بٌن الزوجٌن:اثنيا: وقوع 
 كقد اختلف الفقهاء يف زمن كقوع التفرقة كيف تكييفها الفقهي: 
أما مىت تقع التفرقة، فذهب مالك إىل أهنا تقع إذا فرغ ادلتالعناف من اللعاف، كيرل الشافعي أهنا تقع  

 دبجرد إكماؿ الزكج التعانه، أما عند أيب حنيفة كأضبد فال تقع إال حبكم القاضي.
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اختلفوا يف تكييف هذ، الفرقة أهي فسخ أـ طالؽ؟، حيث رأل اجلمهور أهنا فسخ، كعليه  كما 
يت بّد التحرًن عندهم، أما أبو حنيفة فرأل أهنا طلقة ابئنة ألف سببها من جهة الزكج، ككل فرقة كانت بسبب 

 .(25)الرجل تكوف طالقا عند،
 اثلثا: سقوط احلد عنهما إن أمتا اللعان بشروطو:

العجالين، كاكتفى منهما ابللعاف، فدؿ على  امل ػلّد هالؿ بن أمية، كال عوؽلر  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك ألف النيب  
 جع  مظُّٱإسقاط حد القذؼ عن الزكج ابدلالعنة، كإظلا سقوط احلد عن الزكجة فهو بنص قوله تعاىل: 

، (9-8)النور،  َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 .(26)التعاف الزكجة دفع للحد عنهاكاآلية نص يف أف 

 .موقف القاضي عند توافق النتائج العلمية مع ادعاء الزوجالثاين:  ادلبحث 
صحة ما يدعيه  ُت من خالؿ النتائج العلميةعلمنا شلا تقدـ أف طريق نفي النسب هو اللعاف، كإذا تب 

يف  -كاحلاؿ هذ، -ر الفقهاء ادلعاصرينالزكج، من أف الولد ادلولود على فراكه ليس ابنه، فقد اختلفت أنظا
 لنفي الولد دكف اللجوء للعاف، إىل قولُت:  إمكاف االكتفاء ابلنتائج العلمية مدل

 الفرع األول: أقوال الفقهاء.
قرينة تقوم جانب الزكج، كتؤكد حقه يف اللعاف،  أنه تعترب النتائج العلمية يرل أصحابه أوال: قول ادلانعٌن:

 عليه. هذ، النتائج العلمية لكن ال ربل زلل اللعاف، كعليه ال ينتفي النسب إال ابللعاف فقط، كال غلوز تقدًن
، كالدكتور نصر فريد (27)كهو قوؿ صبهور الفقهاء ادلعاصرين، كمن بينهم الدكتور كهبه الزحيلي 

، كالدكتور دمحم (30)، كالدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد(29)القر، دايي، كالدكتور علي (28)كاصل
... كعليه قرار رلمع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي، حيث (32)، كالدكتور عمر السبيل(31)األكقر

، (33)"جاء فيه: "ال غلوز كرعا االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب، كال غلوز تقدؽلها على اللعاف
 كمثله ربليل الدـ فإنه يف حالة النفي يعترب قطعيا.

)ككذا ربليل كيرل أصحابه أنه ال كجه إلجراء اللعاف إذا ثبت يقينا ابلبصمة الوراثية اثنيا: قول اجمليزين:
 أف احلمل أك الولد ليس من الزكج، كينفى النسب بذلك، كيستغٌت به عن اللعاف. الدـ(

، (35)، كالدكتور يوسف القرضاكم(34)من الشيخ دمحم سلتار السالميكإىل هذا القوؿ ذهب كل  
 .(36)كالدكتور عبد هللا دمحم عبد هللا
 الفرع الثاين: أدلة الفريقٌن.

 أوال: أدلة الفريق األول.
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 زلله حباؿ دبا أييت: ، كال ربل النتائج العلميةاستدؿ القائلوف أبف النسب ال ينفى إال ابللعاف 
 :القرآن الكرمي من -1

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱاستدلوا بقوله تعاىل: 
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 .(9-6النور، ) َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق
ج  للعاف، كإحداث أف اآلية ذكرت أف الزكج إذا مل يكن له كاهد إال نفسه فيل ووجو الداللة: 
 .(37)بعد اآلية تزيّد على كتاب هللا، كمن أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو ردّ  العلميةادلسائل 

 من السنة النبوية: -2
قاؿ يف قصة ادلتالعنُت: "أبصركها فإف جاءت به أكحل العينُت، سابغ  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  حديث أنس  -

: " لوال ما مضى من  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب مسحاء"، فجاءت به كذلك، فقاؿ  اإلليتُت، خدًّف الساقُت، فهو لشريك بن
 .(38)كتاب هللا لكاف يل كذلا ك ف"

للنتيجة مل ذبعله يًتؾ العمل ابللعاف، مع أف الولد جاء على  ملسو هيلع هللا ىلصأف معرفة النيب  ووجو الداللة: 
 .(39)الصفة ادلكركهة

قالت: "كاف عتبة عهد إىل أخيه سعد: أف ابن كليدة زمعة مٍت فاقبضه إليك، فلما   ما ركته عائشة  -
كاف عاـ الفتح أخذ، سعد فقاؿ: ابن أخي عهد إيل فيه، فقاـ عبد بن زمعة فقاؿ: أخي كابن كليدة أيب 

يل فيه، ، فقاؿ سعد: اي رسوؿ هللا ابن أخي قد كاف عهد إملسو هيلع هللا ىلصكلد على فراكه، فتساكقا )تدافعا ( إىل النيب 
: هو لك اي عبد بن زمعة، الولد ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ عبد بن زمعة: أخي كابن كليدة أيب، كلد على فراكه، فقاؿ النيب 

 .(40)للفراش كللعاهر احلجر، مث قاؿ لسودة: احتجيب منه، دلا رأل من كبهه بعتبة، فما رآها حىت لقي هللا"
يعتمد على الصفات الوراثية، كأبقى  أهدر الشبه البُّت كهو الذم ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  ووجو الداللة:

 .(41)احلكم األصلي كهو الفراش، فال ينفى إال ابللعاف فحسب
 من ادلعقول:  -3

 كاستدلوا لذلك من جهتُت: 
، فلو قدر أف تنصل األب من ا ال يتحقق ابدلسائل العلميةأف إبقاء حكم اللعاف يتحقق فيه من ادلصاٌف م -

ابلزان، فإف هذا النكوص يعترب لصاٌف الولد يف بقاء نسبه من ذلك األب، احللف بعد أف ادعى على زكجته 
 .(42)لصاٌف بيت الزكجية ببقاء العالقة بُت الرجل كزكجته، كبذلك يتحقق السًت كاتصاؿ النسب
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 بد من البينة، فحسب، كنقيم حد الزان على الزكجة، بل ال مد على النتائج العلميةأننا ال نستطيع أف نعت -
 .(43)على اللعاف، كال نقيم هبا احلد؟ نقدـ النتائج العلميةفكيف 

 اثنيا: أدلة الفريق الثاين.
 على اللعاف، كأنه ال كجه إلجراء اللعاف دبا أييت: استدؿ القائلوف بتقدًن النتائج العلمية 

 من القرآن الكرمي: -1
 مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱبقوله تعاىل:  استدلوا
 .(6)النور،  َّ جس مخ جخ
أف الزكج يلج  للعاف لنفي النسب عند فقد من يشهد له دبا رمى به زكجته من أف  وجو الداللة: 

، كمع هذا التقدـ (6)النور،  َّ هت مت خت حت جت هب ُّٱاحلمل ليس منه، كهذا معٌت قوله تعاىل: 
 -الوراثية كربليل زمرة الدـادلقصود به البصمة –العلمي مل يبق الزكج كحيدا ال سند له، بل أصبح له كاهد 

 .(44) فإذا كاف موثوقا به، فإنه يكوف رافعا الهتاـ الزكج ابلكذب
 من ادلعقول: -2

أنه كرد يف كالـ الفقهاء ما يدؿ على حاالت قريبة كمشاهبة دلثل هذا احلكم، كهي احلاالت اليت  
، أك (45)يكوف فيها مانع حسي ؽلنع من اإلصلاب، فال ػلتاج فيها إىل لعاف، مثل أف يكوف الزكج رلبواب

ة، فإهنا ربكي كاقعا زلسوسا ، أك صغَتا ال يولد دلثله... فكذلك ابلنسبة للبصمة الوراثي(46)خصّيا، أك عّنينا
 .(47)ال يتخّلف حىت لو تكرر مرات عديدة

 .الفرع الثالث: استثمار النتائج العلمية للتقليل من وقوع اللعان
بعد االطالع على ما ذكر، الفقهاء من أدلة يف مس لتنا هذ،، كالت مل فيها، جدير بنا أف نسجل ما   

 يلي:
حاديث النبوية ال يعترب حامسا يف ادلوضوع، كال يسلم االحتجاج به لكال االستدالؿ ابآلايت القرآنية كاأل -

الفريقُت، بل كأمكن لكل من الفريقُت االحتجاج ابلنص ذاته؛ كما رأينا استدالؿ الفريقُت آبية اللعاف، 
، حيث جعله (48)ككّجهها كل كاحد خلدمة رأيه، كهو ما كقع مع حديث: "الولد للفراش كللعاهر احلجر"

 ملسو هيلع هللا ىلصهم قاضيا ابلنسب للفراش، مهمال سباما الشبه، يف حُت استدؿ به البعض اآلخر من أف أمر، بعض
ابالحتجاب من الغالـ يعترب أثرا مًتتبا على إعماؿ الشبه يف القضية، كعليه فإين أحاكؿ  لسودة 

 تلخيص عمل القاضي حُت تعرض عليه دعول نفي النسب من طرؼ الزكج، ف قًتح إجراء اخلطوات اآلتية
 :اليت من ك هنا أف ربد من كقوع اللعاف
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لى زكجته، كيبُت له الوعيد ادلًتتب على نفي الولد؛ كعظ الزكج كتبصَت، خبطورة الدعول اليت أقامها ع -1
قاؿ: "أؽلا رجل جحد كلد، كهو ينظر إليه  ملسو هيلع هللا ىلصف النيب أ إف مل يكن متيقنا، دبثل دبا ركا، أبو هريرة 

، كغلتهد القاضي ليوضح للزكج اآلاثر السلبية (49)احتجب هللا منه، كفضحه على رؤكس األكلُت كاآلخرين"
الكبَتة اليت تًتتب على مضّيه يف دعوا،، كما يطلب منه التثبت يف أمر،، كأف ال ؽلضي يف دعوا، إال إذا كاف 
متيقنا سباما أبف ال رلاؿ لكوف الولد منه، بل كيستفسر منه عن دليله يف نفي الولد، فردبا كاف دليال ضعيفا؛ 

ك على أنه كاف يعزؿ حُت الوطء، أك لكوف الولد ال يشبهه... إىل ما هنالك من احلجج اليت ك ف بٌت ذل
 نص الفقهاء على عدـ بناء دعول اللعاف استنادا إليها.

كبعد هذا؛ فإف رجع الزكج عن دعوا، فذلك حسن، أما إف سبادل فيحيله القاضي إىل اخلطوة  
 الثانية.

، ليت كد من أك كشف زمرة الدـ لب منه القاضي ربليل البصمة الوراثيةفإذا استمر الزكج يف دعوا، يط -2
 ذلك، كيقطع الشك ابليقُت، كهذا اإلجراء غلعلنا أماـ احتمالُت ال اثلث ذلما:

 سندرسنها يف ادلبحث القادـ.ثبوت نسبة االبن من الزكج، كهي ادلس لة اليت  األول:
ت كد قوؿ الزكج كيتبُت صحة دعوا،، كيف هذ، احلاؿ نفي نسب االبن من الزكج، كعلى ذلك ي الثاين:

يتوجب على القاضي أف يواجه الزكجة هبذ، احلقيقة، كيفسح ذلا اجملاؿ لتجيب عن ذلك، كإجابتها ال تعدك 
 أف تكوف أحد االحتماالت: 

ال حاجة أف تعًتؼ ابلزان، كعليه غلب عليها حد الزان، كينفى نسب الولد من الزكج، ك  األول: االحتمال   
 للعاف حينئذ.

: "ادرؤكا ملسو هيلع هللا ىلصأف تدعي كطئنا بشبهة أك ايتصااب... ، شلا يسقط عليها احلد، لقوله  االحتمال الثاين:   
 ، كؽلكن طلب ؽلينها دعما لدعواها، كينفى نسب الولد، كال لعاف كاحلاؿ هذ،.(50)احلدكد ابلشبهات"
ب...، كتصّر على أف الولد منه، كأهنا مل تزف : أف تنكر الزان ككطء الشبهة كااليتصااالحتمال الثالث

طواعية، كمل تتعرض لاليتصاب كال لوطء كبهة، ففي هذا ادلوقف ادلتعنت منها، ال غلد القاضي بُدًّا من 
 اخلطوة الثالثة.

أماـ استغالؽ ادلشهد، ككوف الزكجة تنكر سباما، فحينها يلج  القاضي للعاف، كما يًتتب عليه من  -3
ل كؽلكن للقاضي أف يظهر دلن ػلضر جلسة اللعاف مقتضى تقرير البصمة الوراثية الذم يصدؽ إجراءات، ب

دعول الزكج، كل ذلك زجرا ذلا للتعّنت يَت ادلربر، كللعزة ابإلمث، كردعا لغَتها من النساء من أف ػلذين 
 حذكها، أك يقتفُت أثرها.
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 اللعان. اينفه نفي آاثر النسب اليت مل يف ادلطلب الثالث: مدى متيز النتائج العلمية
لقد سبق كأف رأينا أف الفقهاء رتبوا على اللعاف آاثرا يف قطع النسب، بُت الولد كادلالعن، كمن بينها  

منع التوارث بينهما، كعدـ كجوب النفقة بينهما، سواء نفقة اآلابء على األبناء أك نفقة األبناء على اآلابء، 
 كهذا ابتفاقهم.

اجلهة ادلقابلة فقد نصوا كذلك على بقاء بعض آاثر البنوة كاألبوة بُت الولد كادلالعن، كفيما يلي  كيف 
 تعليلهم بقاء سرايف هذ، اآلاثر. بعض نصوص الفقهاء نوردها لغرض الوقوؼ على

 النسب بعد اللعان. نصوص الفقهاء حول تعليل بقاء بعض آاثر الفرع األول:
ما مفاد،: "أف كلد ادلالعنة بعدما قطع نسبه فجميع أحكاـ نسبه  نقلت معظم مصادر األحناؼ 

ابؽ من األب سول ادلَتاث، حىت أف كهادة األب له ال تقبل، ككهادته ألبيه ال تقبل، كدفع الزكاة إليه ال 
 .(51)ذبوز، كلو كاف أنثى فتزكجه أبو،، أك تزكج بنته منه إف كاف ابنا ال غلوز، كيَت ذلك من أحكاـ النسب"

كقاؿ الكماؿ بن اذلماـ: "كاعلم أف كلد ادلالعنة إذا قطع نسبه من األب كأحلق ابألـ ال يعمل يف  
صبيع األحكاـ، بل يف بعضها فيبقى النسب بينهما، يف حق الشهادة كالزكاة كالقصاص كالنكاح كعدـ 

غلب القصاص على  الّلحوؽ ابلغَت، حىت ال ذبوز كهادة أحدعلا لآلخر، كال صرؼ زكاة ماله إليه، كال
األب بقتله، كلو كاف البن ادلالعنة ابن، كللزكج بنت من امرأة أخرل ال غلوز لالبن أف يتزكج بتلك البنت، 

 .(52)كإف ادعى إنساف هذا الولد ال يصح، كإف صّدقه يف ذلك"
كشلا يوضح العلة من بقاء هذ، األحكاـ هو استشكاؿ الكماؿ بن اذلماـ عدـ صحة حلوؽ الولد 

يدعيه بعد كفاة ادلالعن حيث يقوؿ: "كهو مشكل يف ثبوت النسب إذا كاف ادلدعي شلن يولد مثله دلثله،  دبن
كادعا، بعد موت ادلالعن، ألنه شلا ػلتاط يف إثباته، كهو مقطوع النسب من يَت،، ككقع اإلايس من ثبوته 

 .(53)من ادلالعن"
اقه، يقوؿ الدسوقي يف حاكيته: "فال يشهد كعند ادلالكية صلد األمر ذاته من تعليلهم بصحة استلح

، كقاؿ اخلركي يف كرحه على خليل: "كيدخل يف الولد (54)أب كال أـ كإف كلد مالعنة لصحة استلحاقه"
 .(55)كلد ادلالعنة ألف له أف يستلحقه"

كعند الشافعية قوالف يف بقاء ما ذكران من أحكاـ النسب، كصّححوا بقاءها، يقوؿ الشربيٍت يف 
عن ادلنفية بلعاف "كحكمها أهنا ربـر على انفيها كلو مل يدخل أبمها؛ ألهنا ال تنتفي عنه قطعا بدليل  حديثه

حلوقها به لو أكذب نفسه، كألهنا ربيبة يف ادلدخوؿ هبا، كتتعدل حرمتها إىل سائر زلارمه، كيف كجوب 
هادته ذلا كجهاف أكجهها كما قاؿ القصاص عليه بقتله ذلا، كاحلد بقذفه ذلا، كالقطع بسرقة ماذلا، كقبوؿ ك

 .(56)كيخي: ال"
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ككما علل الشربيٍت بقاء آاثر النسب أبهنا مل تنتف عنه قطعا، كالحتماؿ إعادة ثبوت نسبها إبحلاقه 
ذلا حاؿ ما أكذب نفسه، صلد يَت، من علماء الشافعية كذلك يعللوف؛ فيقوؿ الغزايل: "كجه التحرًن أهنا 

، كيقوؿ النوكم: "كمنهم من قاؿ: ال غلوز للمالعن (57)اش إف كذب نفسه"عرضة اللحوؽ به بسبب الفر 
 .(58)نكاحها ألهنا يَت منفية عنه قطعا، كذلذا لو أقر هبا ثبت النسب"

كمل أظفر من نصوص احلنابلة إال على ما ذكر، ابن تيمية؛ حيث قاؿ: "كبنت ادلالعنة ال تباح 
اع كاذ؛ مع أف نسبها ينقطع من أبيها، كلكن لو استلحقها للمالعن عند عامة العلماء؛ كليس فيه إال نز 

للحقته، كعلا ال يتواراثف ابتفاؽ األئمة، كهذا ألف النسب تتبّعض أحكامه، فقد يكوف الرجل ابنا يف بعض 
 . (59)األحكاـ دكف بعض، فابن ادلالعنة ليس اببن، ال يرث كال يورث، كهو ابن يف ابب النكاح"

 .(60)لبنت ادلنفية بلعاف عطفا على احملرمات كمل يعلل "ككذا ابنته ادلنفية بلعاف"كذكر ادلرداكم حرمة ا
 .بعد اللعان لنسبادلتبقية ل اثراآليف نفي  الفرع الثاين: مدى أثر النتائج العلمية

صلدهم يربركف بقاء بعض آاثر  -على اختالؼ مذاهبهم-عند النظر فيما سبق من نصوص الفقهاء  
 بشيئُت يؤكالف يف النهاية إىل أحدعلا؛ كعلا: -ادلَتاث كالنفقةيَت –النسب 

 احتمالية كوف الولد من ادلالعن، فقد يكوف الزكج كاذاب. األول: 
هو إمكانية استلحاؽ ادلالعن للولد، كهذا األخَت أثر من آاثر األكؿ؛ إذ لو مل يكن هناؾ احتماؿ  والثاين: 

م من تفّقد صبلة من ادلصادر مل أجد تعليال آخر لبقاء هذ، اآلاثر بعد للبنوة دلا أمكن استلحاقه، كعلى الري
 اللعاف.

سّيما يف –؛ فإننا صلدها تتسم ابلدقة الكبَتة؛ بل القطعية سلرجات النتائج العلميةكإذا ما نظران إىل  
 كصفنا آنفا من اللجوء إىل ادلسائل العلمية ، كلذلك فإذا سار القاضي يف انزلة اللعاف على ما-حالة النفي

غُلرم اللعاف بُت  -كاحلاؿ هذ،–قبل إجراء اللعاف، ليكوف على علم ابلصادؽ كالكاذب من الزكجُت؛ فإنه 
الزكجُت، كهو مت كد يقينا أف الولد ليس من صلب الزكج، فال احتماؿ كارد لبنوة الولد من ادلالعن، كال أبوة 

 ادلالعن للولد.
ن هنا يتبّدل لنا إككاؿ عند دراسة هذ، ادلس لة كهو: هل ؽلكن للقاضي أف يلغي كل آاثر كم 

 شلا أثبته الفقهاء بعد اللعاف، لالحتماؿ الذم استندكا إليه؟ –النسب بُت ادلالِعن كالولد 
، شلا غلعلٍت أديل فيها -يف حدكد اطالعي –أعود ف سّجل أف هذ، ادلس لة مل يتطرؽ إليها أحد  

 لوم، معتمدا يف ذلك على اآليت:  بد
أهنا قطعت الشك ابليقُت؛ فلم يعد هناؾ احتماؿ يعلل به بقاء آاثر النسب بُت  مزيّة النتائج العلمية -1

 ادلالعن كالولد.
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قرر، العلماء من أف احلكم يدكر مع علته كجودا كعدما، كبناء عليه فإذا انتفى االحتماؿ الوارد انتفى  ما -2
 حكم تلك اآلاثر ادلتبقية.

بقاء تلك اآلاثر تعّد إثقاال لكاهل الولد، كتقييدا له، كتضييقا عليه، كعلى سبيل ادلثاؿ: منع يَت، من  -3
 ما يلحق به من األضرار ما هللا به عليم.دكف نسب؛ كهو  استلحاقه يعترب إرياما له على البقاء

ومما سبق ذكره أخلص إىل أنو ميكن للقاضي أن يلغي كل آاثر النسب بٌن ادلالعن والولد بعد  
إجراء اللعان إذا اعتمد على ادلسائل العلمية قبلها، إال يف مسألة واحدة؛ وىي ثبوت أحكام الربيب 

 ت من زوجتو اليت دخل هبا، فإن مل يدخل هبا فال أثر يبقى حينها.)أو الربيبة للبنت( إذا ولد
 .البصمة الوراثية مع ادعاء الزوج تعارض مقتضىادلبحث الثالث: موقف القاضي عند 

تعرضنا يف ادلبحث السابق حلالة ما إذا توافقت سلرجات النتائج العلمية مع دعول الزكج، كثبت أف  
ادلس لة فقهيا كخلصنا إىل خطوات توفيقية بُت ادلذهبُت، كاليت تسهم يف الولد ليس من الزكج، كانقشنا 

 التضييق من كقوع اللعاف، كجعله آخر خطوة بعد استنفاد ما سواها.
كيف ادلقابل ؽلكن أف تكوف نتائج ادلسائل العلمية)نقتصر على البصمة الوراثية لكوهنا قاطعة يف  

مناقضة لدعول الزكج، كتثبت أف الولد منه، ففي  جة يف اإلثبات(اإلثبات دكف ربليل زمر الدـ فإنه ليس حب
هذ، احلاؿ ينش  إككاؿ مفاد،: هل يعتمد القاضي على نتائج البصمة الوراثية كيثبت النسب كؽلنع الزكج 

 من اللعاف، أـ يقدـ اللعاف ك كتلغى نتائج البصمة الوراثية؟
  لة إىل فريقُت متباينُت نعرض ذلما يف اآليت: اختلف الباحثوف كالفقهاء ادلعاصركف يف هذ، ادلس 
كيرل أنه غلرب الزكج على ترؾ اللعاف، كلو العن فإف النسب  األول: رأي الفريق األول: ادلطلب 

يثبت، كمؤّدل هذا القوؿ تقدًن البصمة الوراثية، كالعمل هبا، سواء ترؾ الزكج اللعاف أـ مضى فيه، كشلن 
، كالدكتور عبد (62)، كالدكتور نصر فريد كاصل(61)ذهب إىل هذا الرأم: الدكتور دمحم ادلختار الساّلمي

، كزاد األخَت أنه غلب (65)، كالدكتور سعد الدين اذلاليل(64)، كالدكتور القر، دايي(63) قاسمالركيد أمُت
 على الزكج حد القذؼ ... ، كاستدلوا دبا أييت:

 .(6)النور،  َّ ...هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ: قوله  -1
بُت اللعاف : أف اآلية ذكرت درء العذاب، كمل تذكر نفي النسب، كليس شبة تالـز ووجو الداللة 

كالنسب، فعندئذ يلج  الرجل إىل اللعاف كيدرأ عن نفسه العذاب، كال ؽلنع أف ينسب الطفل إليه إذا ثبت 
 .(66)ذلك ابلبصمة الوراثية"
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إف نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية كوهنا مبنية على احلس، "كإذا أجرينا ربليل البصمة الوراثية كثبت  -2
اد أف ينفيه، فكيف نقطع النسب، كنكذب احلس كالواقع، كطلالف العقل، كال ؽلكن أف الطفل من الزكج كأر 

أف يتعارض الشرع احلكيم مع العقل السليم يف مثل هذ، ادلسائل ادلعقولة ادلعٌت، كهي ليست تعبدية، فإنكار 
على الزكج كطلب اللعاف بعد ظهور النتيجة نوع من ادلكابرة، كالشرع يتنز، أف يثبت حكما مبنيا 

 .(67)ادلكابرة"
أف الشارع احلكيم يتشوؼ إىل إثبات النسب رعايةن حلق الصغَت، كسلالفة البصمة لقوؿ الزكج يف النفي  -3

يتناىف مع أصل من أصوؿ الشريعة يف حفظ األنساب، كإنفاذ اللعاف مع سلالفة البصمة لقوؿ الزكج مع 
ابعث الكيد للزكجة؛ يوجب عدـ نفي  خراب الذمم عند بعض الناس يف هذا الزماف، كتعدد حاالت

 .(68)النسب للطفل إحقاقا للحق، كابعثا الستقرار األكضاع الصحيحة يف اجملتمع
جاء، أعرايب، فقاؿ: اي رسوؿ هللا،  ملسو هيلع هللا ىلص"أف رسوؿ هللا : كما ؽلكن االستئناس دبا صح عن أيب هريرة   -4

نعم، فقاؿ: هل فيها من أكرؽ، قاؿ: نعم، : هل لك من إبل، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصإف امرأيت كلدت يالما أسود، فقاؿ 
 .(69)قاؿ: ف ىن كاف ذلك، قاؿ: أرا، عرؽ نزعه، قاؿ: فلعل ابنك هذا نزعه عرؽ"

ابرتكاب امرأته الفاحشة، مستدال أبهنا أصلبت كلدا ؼلالف لونه،  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا األعرايب يعّرض أماـ النيب 
، كمل يدله على اللعاف، فكاف فيه دليل (70)ولودإىل عامل الوراثة الذم قد يغَت من صفات ادل ملسو هيلع هللا ىلصفرد، النيب 

 على االعتماد على البصمة إلثبات النسب كعدـ اللجوء إىل اللعاف يف حاؿ كك الزكج يف نسب الولد.
كيرل عدـ االلتفات إىل نتائج البصمة الوراثية، كال يسقط حق األب يف الثاين: قول الفريق الثاين:  ادلطلب

نفي الولد ابللعاف، كمن أصحاب هذا الرأم: الدكتور دمحم سليماف األكقر، كالشيخ عبد هللا بن بّيه، 
كالدكتور كهبه الزحيلي، كهو قوؿ صبهور الفقهاء ادلعاصرين، كأضاؼ بعضهم أبنه ؽلكن اعتبار البصمة يف 

ادلوضع كقرينة ربمل الزكج على العدكؿ عن اللعاف، فإف أصر الزكج على طلب اللعاف، فذلك حق له  هذا
 .(71)ال غلوز منعه منه، كينتفي عنه نسب الولد

 كاستدلوا دبا أييت:
 َّ جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قوله تعاىل: من القرآن الكرمي -1

 . (36)األحزاب، 
: "أف ادلؤمن ال ينبغي له أف يتهاكف يف امتثاؿ أكامر هللا كنواهيه ابتباع أهوائه، كال ووجو االستدالل

غلوز له إذا قضى هللا كرسوله أمرا أف يقوؿ هل يفعله أـ ال؟ ألف الرسوؿ أكىل به من نفسه، كما عليه إال 
قوؿ بكوف البصمة الوراثية ربل الطاعة، كال ػلل هوا، حجااب عن امتثاؿ أكامر هللا تعاىل كنواهيه، كعليه فإف ال



 

 
14 

زلل اللعاف الذم هو حكم كرعي بناء على نظرايت طبية مظنونة يكوف فيه تغيَت يف النصوص الشرعية، 
 .(72)كهذا ال غلوز"

 كال ؼلفى ما يف هذا االستدالؿ من قصور من جهات متعددة: 
 تدالؿ دقيق يف موضع حساس.: العمـو كالبعد عن زلل النزاع، فهو أكبه دبوعظة عامة، ال ابساألوىل
أبهنا نظرية مظنونة، كما فيه من توهُت ذلذ، الوسيلة العلمية ادلبنية على  الوراثية : اهتامه لنتائج البصمةالثانية

أك  ٪100قواعد دقيقة جدا، األمر الذم خالف فيه أهل االختصاص الذين قرركا أف دقتها تبلغ النسبة 
99٪. 
يف البصمة الوراثية أف تكوف من ابب إعماؿ القرائن اليت إذا ما تعارضت مع أف ياية ما من ادلعقول:  -2

دليل اثبت ابلنص قدمنا، عليها، ألنه أقول منها، كما أف حكم اللعاف يَت مقتصر على نفي النسب 
فحسب، فقد يالعن الرجل زكجته بسبب الزان ال بسبب نفي الولد، فقد ربمل ادلرأة من زكجها مث تزين، 

ين مث ػلصل احلمل من الزكج، كقد علم الزكج بزانها، فله أف يالعنها كاحلالة هذ، إلغلاب احلد كقد تز 
 .(73)عليها

 الثالث: الرتجيح. ادلطلب
بعد كل ما سبق ذكر، من استدالالت القولُت، كقبل أف نلج إىل ترجيح أحد القولُت، فإنه ينبغي  

 تقرير اآليت:
هذ، ادلس لة يَت رلد، كال مفيد، ألف ادلس لة من نوازؿ العصر، فال ؽلكن استدعاء األدلة النصية يف مثل  -

أف تدؿ النصوص داللة بينة كال دقيقة على زلل النزاع، كإف أقحمت كما أقحمت اآلية، فستكوف داللتها 
 ،.قواعدالشرع العامة ك  قاصدعامة يَت فاصلة كال مقنعة، كعليه فإف االستدالؿ يكوف دب

لشرع يتشوؼ إىل إثبات النسب، كلذلك كسع من طرؽ اإلثبات، كتساهل فيها، كقبل لقد تقرر أف ا -
بعض الطرؽ اليت كانت داللتها على اإلثبات كاهية ضعيفة، كل ذلك للحفاظ على استقرار األفراد كملّ 
كتات األسر، كاحملافظة على األنساب من الضياع، كقطعا للخصومة كالنزاعات، قاؿ ابن القيم: "إثبات 
النسب فيه حق هلل، كحق للولد، كحق لؤلب، كيًتتب عليه يف أحكاـ الوصل بُت العباد ما به قواـ 

 ، هذا من جهة.(74)مصاحلهم، ف ثبته الشرع أبنواع الطرؽ اليت ال يثبت دبثلها نتاج احليواف"
حد كمن جهة أخرل صلد أف الشرع ضّيق الطرؽ ادلؤدية إىل قطع النسب كنفيه، كحصرها يف طريق كا

كهو اللعاف، بل كمسّا، هبذا االسم ادلخيف الذم يبعث الرعب يف القلوب، لئال يقدـ عليه إال من كاف يف 
منتهى اليقُت كالعلم دبا سيقدـ عليه، كزايدة على ذلك كله فقد أحاطه جبملة من اإلجراءات اليت تزيد من 
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دلسجد، كبعد صالة العصر دلا يبعثه كقعه يف النفوس، كاكًتاط ألفاظ اللعن كالغضب، ككوف إجرائه يف ا
 ادلكاف كالزماف من رهبة، كل هذا ليقلل من كقوعه، كعليه يقلل قطع األنساب كنفيها.

"إف الطرؽ الشرعية يف إثبات النسب أك نفيه، يَت مقصودة لذاهتا، فهي مل تشرع على سبيل التعبد -
توفر لنا ما ػلقق ادلقصود ابلطرؽ العلمية احلديثة  احملض، كإظلا يقصد هبا الوصوؿ إىل احلق كرّد الباطل، فإذا

 .(75)ككاف أقول يف الداللة على احلكم الشرعي، كاف العمل به أكىل كأقرب إىل مراد الشرع سبحانه"
إذا تقرر ما سبق؛ فإنه ؽلكن أف يعتمد كمرجع يف الًتجيح بُت اآلراء يف ادلس لة، كحيث إنه مل أيت  

بدد القلق كيريح الضمَت من أدلة، فإين أميل إىل ترجيح القوؿ أبف النسب يثبت كل كاحد من الفريقُت دبا ي
إذا قررته البصمة الوراثية، مع أخذ كل االحتياطات كاإلجراءات الالزمة لصحة كدقة  -يف مس لتنا–

 التحليل، كأنه ينبغي على الزكج أف يعدؿ عن اللعاف، كغلمع مشل أسرته، فإف رفض ذلك فله أف يفًتؽ مع
 الزكجة بطالؽ، أما نسب كلد، فال ؽلكن له نفيه ماداـ أف البصمة الوراثية قد أقرت ثبوته.

  اخلامتة:
 سبخضت الورقة البحثية عن صبلة من النتائج صلملها يف اآليت:

فلسفة التشريع اإلسالمي إىل التقليل من كقوع اللعاف؛ دلا له من عواقب كخيمة على األسرة ادلسلمة  تتجه -
خلدمة هذ، الفلسفة، كخاصة على الولد ادلنفي نسبه، لذلك ينبغي أف تستغل كل ادلستجدات العلمية 

 كالسَت يف هذا االذبا،.
النسب كلو جاءت نتائجها مؤكدة لدعول الزكج ال ؽلكن أف ربّل الوسائل العلمية زلل اللعاف يف نفي -

ادلالعن؛ كلكن يستفاد منها يف الت كد من ادعاء الزكج، كهي ادلرحلة اليت ينبغي على القاضي أف يراعيها 
 قبل إجراء اللعاف بُت الزكجُت. 

يف مسح كل اآلاثر اليت يبقيها اللعاف بُت ادلالِعن  ستفادة من نتائج الوسائل العلمية القاطعةؽلكن اال-
كالولد، كعدـ جواز الشهادة لبعضهما، كعدـ إعماؿ القصاص بينهما عند ارتكاب موجبه، كمنع الولد من 
االلتحاؽ ابلغَت، كسرايف احملرمية بينهما، كما يف ذلك من توسعة كرفع للحرج عن الولد الذم أضحى دكف 

 نسب.
مة الوراثية ثبوت نسب الولد من كالد، الذم أراد نفيه ابللعاف؛ فإف النسب يثبت له، إذا أكدت البص-

 كيؤمر الوالد ابلعدكؿ عن اللعاف، أك دبفارقة الزكجة بطالؽ إف أصّر.
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 .23ص البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها: كهبة الزحيلي، -(27)
 .109ص البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها: نصر فريد كاصل، -(28)
 .355ص فقه القضااي الطبية: على القر، دايي، -(29)
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 .147البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها: عبد الستار فتح هللا سعيد، ص -(30)
 .441ص، إثبات النسب ابلبصمة الوراثية: دمحم األكقر -(31)
 .41البصمة الوراثية كمدل مشركعية استخدامها يف النسب كاجلناية: ص -(32)
 ق.1422، 10، 26-21أايـ ، 16القرار السابع بش ف البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها، الدكرة  -(33)
 .2/405كحجيته يف اإلثبات: دمحم سلتار السالمي، التحليل البيولوجي للجينات البشرية  -(34)
ـ، 1998ادلناقشات الفقهية للبصمة الوراثية: الندكة احلادية عشر، مؤسبر ادلنظمة الطبية اإلسالمية للعلـو الطبية، الكويت،  -(35)

1/506. 
البصمة الوراثية كحجيتها: عبد الركيد ، نقال عن: 2002مناقشات موضوع البصمة الوراثية ابجملمع الفقهي السادس عشر، مكة،  -(36)

 .17قاسم،ص
. كهو نص حديث أخرجه البخارم:كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا 18البصمة الوراثية كحجيتها: عبد الركيد قاسم، )ـ،ف(، ص -(37)

ت األمور، رقم: . كمسلم: كتاب األقضية، ابب نقض األحكاـ الباطلة كرد زلداث3/184، 2697على صلح جور فالصلح مردكد، رقم: 
1718 ،3/1334. 

 .6/100، 4747 :قوله تعاىل: كيدرأ عنها العذاب، رقم البخارم: كتاب تفسَت القرآف، اببأخرجه -(38)
 .462ص ادلستجدات يف كسائل اإلثبات: أؽلن العمر، -(39)
. كمسلم: كتاب الرضاع، ابب الولد للفراش كتوقي 8/165، 6818للعاهر احلجر، رقم:  البخارم: كتاب احلدكد، اببأخرجه -(40)

 .2/1080، 1457الشبهات، رقم: 
 .155ص البصمة الوراثية كمدل االستفادة منها: عبد الستار فتح هللا سعيد، -(41)
 .462ص ادلستجدات يف كسائل اإلثبات: أؽلن العمر، -(42)
 .20ص كحجتها: عبد الركيد قاسم،البصمة الوراثية  -(43)
 .405ص التحليل البيولوجي للجينات البشرية: السالمي، -(44)
 .1/89اجملبوب: من استؤصلت مذاكَت،، ادلصباح ادلنَت: الفيومي، -(45)
 .168من له ذكر ال ؽلكن به صباع لشدة صغر، أك لدكاـ اسًتخائه، كرح حدكد ابن عرفة: الرصاع،صالعّنُت:  -(46)
 .464ادلستجدات يف كسائل اإلثبات: أؽلن العمر،ص - (47)
 سبق زبرغله. - (48)
. كالنسائي: كتاب الطالؽ، ابب التغليظ يف 3/575، 2263 :أخرجه أبو داكد: كتاب الطالؽ، ابب التغليظ يف االنتفاء، رقم -(49)

هذا حديث صحيح على كرط ، كقاؿ:" 2/220، 2814: كتاب الطالؽ، رقم: . كاحلاكم5/286، 4645االنتفاء من الولد، رقم: 
كصححه الدارقطٍت يف العلل، مع اعًتافه بتفرد عبد هللا بن يونس به، عن سعيد قاؿ ابن حجر: " ككافقه الذهيب. "مسلم، كمل ؼلرجا، 

ط يف ربقيقه لسنن أيب داكد، كضعفه األلباين يف . كضعفه األرنؤك 3/453ادلقربم، كأنه ال يعرؼ إال هبذا احلديث" التلخيص احلبَت 
 .7/1403، 3480. كصححه ابدلتابعة يف السلسلة الصحيحة: رقم: 3/617، 1427السلسلة الضعيفة: رقم: 

( كفيه يزيد بن زايد الشامي كفيه  338/  8كالبيهقي )  ،( 384/  4كاحلاكم )  ، 1424برقم :  عن عائشة أخرجه الًتمذم - (50)
كجاء موقوفا عن  ،براهيم بن الفضل ادلخزكمي مًتكؾ كفيه إ 2545كقد جاء من حديث أيب هريرة : أخرجه ابن ماجة برقم :  ،ضعف

  (. 56/  4)  احلبَت يف تلخيص ابن حجر سناد، احلافظإ( كصحح  566/  9عمر : أخرجه ابن أيب كيبة ) 
القدكرم: أبو بكر  . اجلوهرة النَتة على سلتصر3/18على تبُت احلقائق:  . حاكية الشليب5/573 البناية كرح اذلداية: العيٍت، -(51)

 .7/80. البحر الرائق: ابن صليم،2/197رلمع األهنر يف كرح ملتقى األحبر: عبد الرضبن داما، أفندم،  .2/71 الزبيدم،
 .2/297فتح القدير:  -(52)
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 .2/297فتح القدير:  -(53)
 .4/108الكبَت: حاكية الدسوقي على الشرح  -(54)
 .7/295. ككذلك قاؿ الزرقاين يف كرحه على خليل: 7/179كرح اخلركي على سلتصر خليل:  -(55)
 .4/288مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج:  -(56)
 .3/149 . كالكالـ نفسه سباما قاله زكراي األنصارم: أسٌت ادلطالب،5/103 الوسيط يف ادلذهب: الغزايل، -(57)
 ،رح الوجيز. كالرافعي: العزيز ك2/440. كالتعليل نفسه صلد، عند: الشَتازم: ادلهذب،16/219اجملموع كرح ادلهذب: النوكم، -(58)

 .9/257كالعمراين: البياف يف فقه اإلماـ الشافعي، .8/31
 .32/139رلموع الفتاكل: ابن تيمية، -(59)
 .8/109اإلنصاؼ:  -(60)
 .2/456 لبشرية كحجيته يف اإلثبات:ينات االتحليل البيولوجي للج -(61)
 .82البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها: رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي، ص -(62)
 .73البصمة الوراثية كمدل حجيتها: عبد الركيد أمُت قاسم، ص -(63)
 .352صفقه القضااي الطبية : -(64)
 .358ص البصمة الوراثية كعالئقها الشرعية، -(65)
، مكة ادلكرمة 16تعليق الدكتور صديق الضرير خالؿ مناقشة: البصمة الوراثية ابجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي، الدكرة  -(66)

 هػ.1422
 .72ص البصمة الوراثية كمدل حجيتها: عبد الركيد أمُت قاسم، -(67)
 .30ص البصمة الوراثية كرلاالت االستفادة منها: نصر فريد، -(68)
ابب انقضاء عدة . كمسلم: كتاب الطالؽ، 8/173، 6847البخارم: كتاب احلدكد، ابب ما جاء يف التعريض، رقم:  أخرجه -(69)

 .2/1137، 1500ادلتوىف عنها زكجها، كيَتها بوضع احلمل، رقم: 
 .26، صية احلديثة: دمحم سعدم احلسانُتإثبات النسب ابلوسائل الطب -(70)
 .44ص تها: عمر السبيل،البصمة الوراثية كمدل مشركعي -(71)
 .447ص البصمة الوراثية كأثرها على األحكاـ الفقهية: خليفة الكعيب، -(72)
 .465ص ادلستجدات يف كسائل اإلثبات: أؽلن العمر، -(73)
 .2/602الطرؽ احلكمية: ابن القيم، -(74)
 .468العمر،صأؽلن ادلستجدات يف كسائل اإلثبات:  -(75)

 

 ادلصادر وادلراجع حسب ورودىا يف البحث: قائمة
 

 ق. 1414، 3ابن منظور، دار صادر، بَتكت، لبناف، ط لسان العرب: .1
  ق.1414، 2أبوبكر عالء الدين السمرقندم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط حتفة الفقهاء: .2
 ، )د،ت(.2زين الدين بن صليم، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصر، ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق: .3
 ق.1416، 2أبو عبدهللا ادلواؽ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط التاج واإلكليل دلختصر خليل: .4
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 ق. 1409أبو عبد هللا دمحم بن عليش، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(،  منح اجلليل شرح خمتصر خليل: .5
 ق.1426، 4احلبيب بن طاهر، مؤسسة ادلعارؼ، بيوت، لبناف، ط و ادلالكي وأدلتو:الفق .6
 ق.1415، 1مشس الدين الشربيٍت، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج: .7
 )د،ط(، )د،ت(. منصور البهويت، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، كشاف القناع عن منت اإلقناع: .8
، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. احمللى ابآلاثر: .9  أبو دمحم بن حـز

، 2أبو الفداء ابن كثَت، ربقيق: سامي سالمة، دار طيبة للنشر كالتوزيع، الرايض، السعودية، ط تفسًن القرآن العظيم: .10
 ق.1420

أبو زكراي زليي الدين النوكم، دار إحياء الًتاث العريب،  :(، )ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجشرح النووي على مسلم .11
 ق. 1392، 2بَتكت، لبناف، ط

 القاضي الصفدم، ربقيق: عبد الكرًن حامدم، دار البصائر، اجلزائر، )د،ط(، )د،ت(. رمحة األمة يف اختالف األئمة: .12
، 1ًن، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، طأبو بكر بن العريب ، ربقيق: دمحم كلد كر  القبس يف شرح موطإ مالك بن أنس: .13

 ـ.1992
 ق.1388أبو دمحم ابن قدامة، مكتبة القاهرة، القاهرة،  مصر، )د،ط(،  ادلغين: .14
، 1عمر السبيل، دار الفضيلة، الرايض، السعودية، ط البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلناية: .15

 ـ. 2002
 ق.1406، 2عالء الدين الكاساين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط :الشرائع بدائع الصنائع يف ترتيب .16
 ق.1425أبو الوليد بن ركد احلفيد، دار احلديث، القاهرة، مصر، )د،ط(،  بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد: .17
 ق.1427، 2ط  فريق من الباحثُت، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الكويت، ادلوسوعة الفقهية الكويتية: .18
 ـ.2010، 1سعد الدين اذلاليل، مكتبة كهبة، القاهرة، مصر، ط البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية: .19
 أبو إسحاؽ الشَتازم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي: .20
، 2ادلرداكم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، ط: أبو احلسن عالء الدين اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .21

 )د،ت(. 
 أضبد الدردير، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. الشرح الكبًن )مع حاشية الدسوقي(: .22
 ق.1422، 1عبد الباقي الزرقاين، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط شرح الزرقاين على خمتصر خليل: .23
، 1أضبد زلمود إبراهيم، دمحم دمحم اتمر، دار السالـ، القاهرة، مصر، طأبو حامد الغزايل، ربقيق:  ب:الوسيط يف ادلذى .24

 ق.1417
 أبو زكراي النوكم، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. اجملموع شرح ادلهذب: .25
 ق.1414مشس األئمة السرخسي، دار ادلعرفة، بَتكت، لبناف، )د،ط(،  :ادلبسوط .26
 ق. 1409أبو عبد هللا دمحم بن عليش، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(،  اجلليل شرح خمتصر خليل:منح  .27
دار ، ربقيق: دمحم حجي كآخرين، أبو الوليد بن ركد اجلد :البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ادلستخرجة .28

 ق.1408، 2الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، ط
  ق.1414، 1أبو احلسن ادلاكردم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط :يف فقو مذىب اإلمام الشافعي احلاوي الكبًن .29
 ق. 1425، 16كهبه الزحيلي، حبث مقدـ للمجمع الفقهي دبكة، الدكرة  البصمة الوراثية ورلاالت االستفادة منها: .30
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 ق. 1425، 16نصر فريد كاصل، حبث مقدـ للمجمع الفقهي دبكة، الدكرة  البصمة الوراثية ورلاالت االستفادة منها: .31
 ـ.2006، 2علي يوسف احملمدم، دار البشائر اإلسالمية، بَتكت، لبناف، ط -علي القر، دايي فقو القضااي الطبية ادلعاصرة: .32
 1425، 16الفقهي دبكة، الدكرة  عبد الستار فتح هللا سعيد، حبث مقدـ للمجمع البصمة الوراثية ورلاالت االستفادة منها: .33

 ق.
 ـ.1998دمحم األكقر، حبث مقدـ إىل مؤسبر الوراثة كاذلندسة الوراثية، الكويت،  إثبات النسب ابلبصمة الوراثية: .34
دمحم سلتار السالمي، حبث مقدـ دلؤسبر اذلندسة الوراثية بُت الشريعة  التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيتو يف اإلثبات: .35

 ق.1423، 2، 24-22كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، 
 هػ.1425، رجب 23عبد الركيد دمحم أمُت قاسم، رللة العدؿ، عدد  البصمة الوراثية ومدى حجيتها: .36
، بَتكت، لبناف، ط إلثبات:ادلستجدات يف وسائل ا .37  ق.1431، 2أؽلن العمر، الدار العثمانية، عماف، األردف/ دار ابن حـز
 أبو العباس الفيومي، ادلكتبة العلمية، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن: .38
أبو عبد هللا الرصاع، ادلكتبة العلمية،  :حدود ابن عرفة( اذلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية، )شرح .39

 ق.1350، 1بَتكت، لبناف، ط
 ق.1420، 1بدر الدين العيٍت، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط البناية شرح اذلداية: .40
 .ق1322، 1أبو بكر الزبيدم، ادلطبعة اخلَتية، القاهرة، مصر،ط القدوري: اجلوىرة النًنة على خمتصر .41
 عبد الرضبن داما، أفندم، دارإحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(. رلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر: .42
 كماؿ الدين بن اذلماـ، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت(.  فتح القدير: .43
 (.أبو عبد هللا اخلركي، دار الفكر، بَتكت، لبناف، )د،ط(، )د،ت شرح خمتصر خليل: .44
أبو القاسم الرافعي، ربقيق: علي عوض، عادؿ عبد ادلوجود، دار الكتب العلمية،  العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبًن(: .45

 ق.1417، 1بَتكت، لبناف، ط
، 1أبو احلسُت ػلي العمراين، ربقيق: قاسم دمحم النورم، دار ادلنهاج، جدة، السعودية، ط البيان يف مذىب اإلمام الشافعي: .46

 ق. 1421
تقي الدين ابن تيمية، صبع: عبد الرضبن بن قاسم، رلمع ادللك فهد، ادلدينة ادلنورة، السعودية، )د،ط(،  رلموع الفتاوى: .47

 ق.1416
دمحم سعدم احلسانُت، حبث مقدـ دلؤسبر القرائن الطبية ادلعاصرة كآاثرها الفقهية، جامعة  إثبات النسب ابلوسائل الطبية احلديثة: .48

 ـ.2014سعودية، اإلماـ، الرايض، ال
 ق.1426، 1خليفة الكعيب، دار النفائس، عماف، األردف، ط البصمة الوراثية وأثرىا على األحكام الفقهية: .49
ابن قيم اجلوزية، ربقيق: انيف بن أضبد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة ادلكرمة، السعودية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية:  .50

 ق.1428، 1ط
 

 


