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 ية�البصمة�الوراثية�G)�نفي�الKسب�وآثاِره�G)�الفقه�Cسالميمدى�@4ّ 

 يف�Pع()عبد�اللطأ.

 1جامعة:�باتنة

�باللعان،��املXYص: �ذلك �وعالقة �ال,سب، �نفي �مجال 23� �الوراثية �البصمة �استخدام �إش<الية �مناقشة BCإ� �البحث FGدف

ال�YZأبقى�علFXا�الفقWاء�القدامى�Tعد�-وRس�BQإP�BCجابة�عن�الNساؤل�حول�مدى�إم<ان�م�KLآثار�ال,سب�بJن�املالعن�والولد�

وء�ما�تفرزه�نتائج�البصمة�الوراثية،�وما�يتعلق�بذلك�من�اختالف�الفقWاء�املعاصر_ن،�وما�يجب�ع[�Bع[�Bض�-إجراء�اللعان

عان.�
ّ
 القا�CDEفعله�ح@ن�الفصل�=>�قضايا�اللعان�حال�7ون�نتائج�البصمة�الوراثية�داعمة�+*انب�الزوج�الطالب�لل

 المي.�البصمة،�الوراثية،�اللعان،�الJسب،�الفقه،�Hسال$لمات�املفتاحية:�
Abstract: The research aims to discuss the problematic use of genetic fingerprint in the denial of 

genealogy, and its relation with the curse, and seeks to answer the question about the possibility of 

erasing effects of descent between who ask a curse and the child – which was main by the old 

scholars after a curse. In light of what they produce genetic fingerprint, and related to the 

difference between the modern scholars, and what the judge must do when it is adjucated in the 

cases of the curse if the genetic fingerprint is supportive of the side of the husband who ask curse. 

من�املسائل��-والقضاء�Hسالمي�خصوصا�-Vعت�TUمسألة�البصمة�الوراثية�ومدى�Qحتجاج�NOا�أمام�القضاء�عموما:�مقدمة

املستجدة�ال�Cdاختلف�فNhا�املعاصرون،�وتنازعوا�=>�املجاالت�ال�Cdيمكن�Qستفادة�مNcا،�وع�abأي�درجة�من�ا+_*ية�تكّيف�

من�جoة�القضاء�Hسالمي�أمرا�مطلوtا،�ومن�ب@ن�املجاالت�ال�Cdاسsشqل�استخدام�نتائجoا،�وnذا�ما�يجعل�بحNjا�ودراسNiا�

البصمة�الوراثية�فيه�مجال�نفي�الJسب؛�نظرا�+yساسxته�و+wطورته�ع�abالفرد�وvسرة،�والقتصار�الفقه�Hسالمي�=>�ذلك�

ية�ا+yديثة�=>�nذا�املجال،�وعن�دورnا�ع�abطر~ق�واحد�nو�اللعان،�مما�يث@�Tالsساؤل�عن�مدى�إمqانية�استخدام�nذه�التقن

 =>�حسم�آثار�الJسب�ال�Cdأبقاnا�الفقoاء�ب@ن�الولد�واملالعن؛��س�ب�Qحتمال�=>�7ون�الزوج�7اذبا�=>�لعانه�أو�واnما.

�بـــــ:" �موسوما �البحث �nذا �جاء �آنفا �املطروحة �Hشqالية �*(وملعا+*ة �وآثاِره �ال%سب �نفي *+� �الوراثية �البصمة �23ية �مدى

"،�واقتضت�مناقشة�مسائله�تقسيمه�إ;�9أر8عة�مطالب:�4ان�3ول�للتعر.ف�بالبصمة�الوراثية،�والثا%ي�لبيان�الفقه�8سالمي

طر.ق�نفي�ال\سب�(اللعان)،�ومن�خالله�التعرف�ع�9Wمن�UVالفقه�Sسالمي��LMالPشديد��LMاملوضوع،�وخصص�املطلب�الثالث�

�مد LMاملعاصر.ن�� �الفقaاء �آراء �وجاء�ملعرفة �الزوج، �حال�تأكيدfا�الدعاء �بالبصمة�الوراثية �عن�اللعان �جواز�jستعاضة ى

 �املطلب�الراlع�لبيان�مدى�أثر�البصمة��LMنفي�آثار�ال\سب�lعد�إجراء�اللعان.����

�الوراثية. �البصمة �@عر=ف �Bول: �LMاملطلب �مدلولaا �وnيان �الوراثية، �البصمة opمصط� �qعر.ف �إ;9 �املطلب �fذا LM� �نتطرق

 لسان�العرب�باعتبارfا�مركبا�إضافيا،�و�LMاصطالح�العلماء�باعتبارfا�لقبا�ع�9Wعلم�معuن؛�وذلك�4اآلqي:

 الوراثية،�وفيما�يq�LWعر.ف�ب}ل�مxyما:�–البصمة�الوراثية�مركب�من�4لمتuن:�البصمة�أوال:�التعر=ف�اللغوي:�

 وqع{|�العالمة،�تقول:�ُبِصم�القماش�أي�رسم�عليه.�البصمة:�-1

 .)1(ولقد أقر مجمع�اللغة�العرnية�لفظ�"البصمة"�بمع{��أثر�ا��تم�باإلصبع،�تقول�بصم�بصما:�أي�ختم�بطرف�إصبعه

 وأصل ال8لمة AB اللغة: ُبْصٌم (بضم الباء وس8ون الصاد)، وتطلق ع/- معني'ن:

ْوت ما ب'ن والثا"ييظ، الكثيف والغليظ، تقول: ثوب ذو بصم، أي كثيف كث'I الغزل، ورجل ذو بصم: أي غل  ول: 
َ
: Qو ف

طرف ا`_نصر إ^- البنصر، قال ابن \عرا]ي: "يقال: ما فارقتك شIUا، وال فITا، وال عتبا، وال رتبا، وال بصما، قال: والبصم ما 

 .)2(ب'ن ا`_نصر والبنصر، والفوت ما ب'ن bل إصبع'ن طوال"

                                                 
 .1/60، دار الدعوة، مادة بصم، مجمع اللغة العرiية (د،ت): املfgم الوسيط، (د،ط)، القاQرة -)1(
 . 12/51، ب'Iوت، دار صادر، مادة: ورث، 3ه): لسان العرب، ط1414ابن منظور ( -)2(
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تقول�ورث�املال�يرثه�َوْرثا�وإرثا�ووراثة،�أي�صار�إليه�4عد�موت��(ورث)،�بمع,+�*نتقال،�ماّدة:�و'&�مشتقة�من�الوراثية�-2

 .)1(موّرثه،�وJقال:�ورث�املجد�وغGHه،�وورث�أباه�ماله�ومجده،�أي�ورثه�عنه،�وأورثه�الBCDء،�أي�أعقبه�إياه

املتعلقة�بطرJقة��ومنه�aعرJف�الوراثة:�"العلم�الذي�يبحث�Y&�انتقال�صفات�الXائن�الV&�من�جيل�إ�RSآخر،�وتفس�GHالظواMر 

 .)M)2ذا�*نتقال"

ولتعرJف�املركب�لغة�يمكن�القول�بأن�البصمة�الوراثية�'&:"العالمة�أو�cثر�الذي�يeتقل�من�dباء�إc�RSبناء،�أو�من�cصول�

 .)3(إ�RSالفروع�عن�طرJق�املورثات�الXامنة�Y&�اopيوان�املنوي�لألب�وY&�بوJضة�cم"

 راثية"<=">صطالح.ثانيا:"4عر0ف"البصمة"الو 

�Mو� �وإنما �زماstم، &Y� �معروفا �يكن �cمر�لم �ألن �الوراثية، �البصمة �بخصوص �aعرJفا �القدامى �لفقyائنا �نجد �أن ال�يتصور

اك-شاف معاصر، ولذلك فالتعار"ف ال��Bسنذكر�4عضyا�'&�للمعاصرJن،�الذين�اختلفت�ألفاظyم�Y&�ضبط�Mذا�املصط|}،�

 يأ9ي >عض 9عار"ف7م: وإن 5ان مؤدا3ا واحدا، وفيما

 .)5(VW الUائنات اSKية" )4(العاملة للعوامل الوراثية واJKينات اّدةعرف7ا >عض7م بأDEا: "امل -

gسبة  –وعرفDeا املنظمة [سالمية للعلوم الطبية، واملجمع الفق`_ [سالمي لرابطة العالم [سالمي بأDEا: "البYية اJKيYية  -

 .)6(_ تدل عhm 3و"ة 5ل فرد >عينه"التفصيلية الj -إhi اJKينات

أو أكqr من أنظمة  - واختار خليفة الكعy_ 9عر"ف7ا بأDEا: "الqxكيب الوراvي الناتج عhm فحص اSKمض النووي لعدد واحد

 .)7(الدالالت الوراثية"

الj_ من شأDEا تحديد وعرف7ا الدكتور محمد أبو الوفاء بأDEا: "الصفات الوراثية الj_ تYتقل من {صول إhi الفروع، و  -

��صية 5ل فرد عن طر"ق تحليل جزء من حامض الدنا (DNA"8() الذي تحتوي عليه خاليا جسده(. 

واملتأمل ل7ذه التعر"فات، سواء 5انت 9عر"فات جماعية (9عر"ف املنظمة [سالمية أو املجمع الفق`_) أو 5انت 9عر"فات 

 معني�ن:فردية كتعر"فات الباحث�ن، يجد أDEا تدور حول 

 انتقال الصفات الوراثية من �باء إhi {بناء.  ول:

 .)9(دراسة الqxكيب الوراvي الثا"ي:

–لكن الذي يYب�V أن �علم أن تحليل البصمة الوراثية كما أنه يفيد VW معرفة تطابق الصفات الوراثية ب�ن �باء و{بناء 

التحقق من 3و"ة ال��ص؛ و3و ما �س-ثمر VW املجال اJKنا�ي ف7و مفيد كذلك VW  -و3و ما ركزت عليه جل التعار"ف

 والقبض عhm املجرم�ن.

                                                 
 ،.1/177، ب�qوت، مؤسسة الرسالة، مادة ورث، 8ه): القاموس املحيط، ط1426الف�qوز آبادي ( -)1(
 ،. 2/1024مجمع اللغة العر�ية: امل�Jم الوسيط، (م،س)، مادة ورث،  -)2(
 .30، القا3رة، مكتبة و3بة، ص1م)، البصمة الوراثية وعالئق7ا الشرعية، ط2010ال7الVi: سعد الدين ( -)3(
الj_ تحمل القراءة الوراثية الالزمة لتصYيع بروت�نات اJKسم،  DNAاJKينات جمع ج�ن، و3و عبارة عن قطعة أو جزء محدد من السلسلة الطو"لة لل -)4(

أو جزء من الكروموزوم الذي يتحكم بإظ7ار صفات وراثية محددة". دان�يل كيفلس ول�qوي 3ود  DNAجزء من اSKمض النووي بمع � أنه عبارة عن 

 .405، الUو"ت، سلسلة عالم املعرفة، ص217م): م�Jم الUلمات العس�qة VW كتاب الشفرة الوراثية لإلgسان، ترجمة: أحمد مستج�q، عدد 1997(
 .150، [سكندر"ة، مYشأة املعارف، ص1م)، البول�س العل©_ أو فن التحقيق، طD¨2000نام: رمس�س ( -)5(
إشراف: عبد الرحمن العو»ª_،  -رؤ"ة إسالمية-م):  ندوة الوراثة وال7ندسة الوراثية واJKينوم والعالج اJKي _ 2000املنظمة [سالمية للعلوم الطبية(-)6(

 .1050تحر"ر: رجاء اJKندي، الUو"ت، ص
 .45، عّمان، دار النفا�س، ص1ه)، البصمة الوراثية وأثر3ا عhm {حUام الفق7ية، طy1426_: خليفة (الكع -)7(
وراثية ب�ن أبو الوفا: محمد، مدى ¯Jية البصمة الوراثية VW [ثبات اJKنا�ي VW القانون الوضV والفقه [سالمي، بحث مقدم إhi مؤتمر ال7ندسة ال -)8(

 .2/685م، جامعة [مارات، 5لية الشر°عة والقانون، 2002ماي  7-5الشر°عة والقانون"، 
 .45الكعy_: البصمة الوراثية وأثر3ا عhm {حUام الفق7ية، (م،س)، ص -)9(
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� املطلب�الثاQي:�طرNق�نفي�الLسب�I)�الفقه�Eسالمي. �املطلب � ذا !"� �اللعانإنتعرف �مف*وم �الوحيد��-.- �الطر4ق باعتباره

��-لنفي�ال@سب�"!�الفقه�>سالمي �"!�وأدلة�مشروعيته�"!�الشرEعة�>سالمية،�كما نتعرض�أل م�الشروط�الواجب�تحقق*ا

 اللعان�الذي�به�يتم�نفي�Tسب�الولد،�وذلك�ما�TسSثمره�عند�مناقشة�إمPانية�نفي�ال@سب�بالبصمة�الوراثية�من�عدمه.

� �اللعان: UVمع� �عن�أوال: �و>Xعاد �الطرد �وقيل: �ا^[\]، �من �والطرد �>Xعاد �ومعناه �"لعن"، �aصل: �من �مصدر�اللعان bشتق

 .)1(هللا

أما�"!�oصطالح�فقد�اختلفت�lعر4فات�الفق*اء�له�حسب�املذا ب�الفق*ية�وتقارkت�معانhiا،�و ذا�بيان�(مختصر)�لتعر4ف�

 اللعان�حسب�ترتpب�املذا ب�الفق*ية:

�'حناف:�-1 �"!��عند �الزنا �حد �ومقام �حقه، !"� �القذف �حد �مقام �قائمة �باللعن �مقرونة �باأليمان �مؤكدات  و�"ش*ادات

 .)2(حق*ا"

 .)3(بأنه�"حلف�زوج�مسلم�مPلف�عw-�زنا�زوجته،�أو�نفي�حمل*ا،�وحلف*ا�عw-�تكذيبه�أرuعا"�عرفه�املالكية�-2

�بأنه:�"~لمات�معلومة�جعلت�{|ة�للمضطر�إ.-�قذف�من�لطخ�فراشه�وأ^yق�العار�به�أو�إ.-�نفي�الولد"�عند�الشافعية�-3

)4(. 

ن ا.-انب+ن مقرونة باللعن والغضب�قائمة�مقام�حد�قذف�أو�lعذيب�أو�بأنه�"ش*ادات�مؤكدات�بأيمان�م�عرفه�ا8`نابلة�-4

 .)5(حد زنا 34 جان01ا"

 .)6(بأنه "قذف امرأته بالزنا Nكذا مطلقا أو بإIسان سماه دخل 0Dا أو لم يدخل ادA@ رؤ?ته أو لم يدع" عرفه ابن حزم -5

 نة وZجماع واملعقول:دل عV@ مشروعية اللعان القرآن والسثانيا: أدلة مشروعية اللعان: 

̈    ©  M«  ª  قوله [عا\@:من القرآن الكر8م: -1 ̄     ¬{  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §    ®
Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º           ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±   °Å       È  Ç     Æ

  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  ÉL  :أن�.ذه�+ية�مخصصة�لعموم�قوله�ووجه%$ستدالل� ٩ - ٦النور�:

،�� ٤النور:  Mk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a  `   _      ̂ ]  \l    o   n  mL  2عا0/:

فخص�مH;ا�Oزواج�الذين�يرمون�أزواج4م،�فرفع�هللا�عH;م�حد�القذف�إذا�لم�Eستطيعوا�إثبات�زنا�زوجا>;م�بأر6عة�ش4داء،�

�بالزناف4و� �أزواج4م RS� �القول /Tع� �إقدام4م RS� �والعذر�لألزواج �الرخصة �باب �وزYادة�)7(من �لألزواج، َرج
َ
�ف �فZ;ا �+ية �و.ذه ،

 .)8(�مخرج،�إذا�قذف�أحد.م�زوجته،�و2عسر�علZ;م�إقامة�الب^نة�أن�يالعH;ا�كما�أمر�هللا�2عا0/

 أحاديث�كثbcة�نذكر�مH;ا:من%السنة%النبو(ة:%%%-2

                                                 
 .13/387ابن�منظور:�لسان�العرب،�(م،س)،�مادة:�لعن،��-)1(
. ابن نجيم: زEن الدين (د،ت)، البحر الرائق شرح ك:9 2/217تب العلمية، ، ب,+وت، دار الك2ه)، تحفة الفق"اء، ط1414السمرقندي:�أبو�بكر�عالء�الدين�(�-)2(

 .4/122، القاQرة، دار الكتاب Pسالمي، 2ك:9 الدقائق، ط
fليل ه)، منح ا1409c. عل`ش: أبو عبد هللا محمد (5/455، ب,+وت، دار الكتب العلمية، 2ه)، التاج وP[ليل ملختصر خليل، ط1416املواق: أبو عبد هللا ( -)3(

cليل شرح مختصر خليل، (د،ط)، ب,+وت، دار الفكر، اf4/270. 
ه)، مغok 1415. الشرpيok: شمس الدين(l3/370نصاري: زكرEا (د،ت)، أسjk املطالب hi شرح روض الطالب، (د،ط)، القاQرة، دار الكتاب Pسالمي،  -)4(

 .5/52، ب,+وت، دار الكتب العلمية، 1املحتاج إvw معرفة ألفاظ املstاج، ط
 . 5/390الszوyي: منصور (د،ت)، كشاف القناع عن مxن Pقناع، (د،ط)، ب,+وت، دار الكتب العلمية،  -)5(
 .9/331ابن حزم: أبو محمد (د،ت)، املح{v باآلثار، (د،ط)، ب,+وت، دار الفكر،  -)6(
 .4/152، ب,+وت، مؤسسة املعارف، 4ه)، الفقه املال�ي وأدلته، ط1426ابن طاQر: ا�cب`ب ( -)7(
 .6/14، الرEاض، دار طيبة لل�شر والتوز�ع، 2ه)، تفس,+ القرآن العظيم، ط1420ابن كث,+: أبو الفداء (-)8(
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مد الساعدي: "أن عوEمر ال�fال�ي أyى رسول هللا عن س"ل بن سع
ّ
v هللا عليه وسل

ّ
وسط الناس فقال: يا رسول هللا،  ص{

مأرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول هللا 
ّ
v هللا عليه وسل

ّ
: قد أنزل هللا فيك ص{

م، وأنا مع الناس عند رسول هللا وhi صاحبتك فاذQب فأت �sا، قال، قال س"يل: فتالعنا
ّ
v هللا عليه وسل

ّ
، فلّما فرغا  ص{

ممن"تالع4)ما"قال"عو2مر:"كذبت"عل()ا"يا"رسول"هللا"إن"أمسك�sا، فطلق"ا ثالثا قبل أن يأمره رسول هللا 
ّ
>"هللا"عليه"وسل

ّ
،""ص=

 .)1(قال"مالك:"قال"ابن"شLاب:"فJانت"تلك"Gعد"سنة"املتالعن@ن"

̂ختصار"ومخافة"Zطالة.وواV"WXشرTع"هللا عان"من"iذه"اfgادثة،"وeحاديث"ف()ا"كث@aة،"آثرت"تركLا"Gغية"
ّ
 "Vعاj>"لل

""وأجمع"العلماء"من $جماع: -3 "النووي،"حيث"قال: فقد"نقل"Zجماع"ع=>"مشروعية"اللعان"غ@a"واحد"من"الفقLاء"م4)م:

 .)2(ع=>"fsة"اللعان"qr"اpgملة"

وأكذبته،"وال"بwّنة"له""eئمة"قال:""أجمعوا"ع=>"من"قذف"زوجته،"أو"رماiا"بالزنا،"أو"نفى"حملLا"وqr"رحمة"eمة"qr"اختالف

 .)3(أنه"يجب"عليه"اfgد،"وله"أن"يالع4)ا"

 :""وTستدل"ملشروعية"اللعان"من"وجL@ن:من املعقول -4

صا"من"املحنة"بتلطيخ"الفراش،"وشافيا"من"ال"-1
ّ
غيظ"qr"رؤ2ة"املكروه،"وقطعا"لعالئق"أن"هللا"Vعاj>"جعل"للزوج"اللعان"مخل

 .)4(ال�سب"الباطل"عن"eب

،"يث�ت")5(أن"الزوج"ح@ن"يتلطخ"فراشه"Gس�ب"امرأته،"فله"أن"يقذفLا"لينفي"العار"وال�سب"الفاسد،"فجعل"اللعان"بwنة"له"-2

 �)ا"fsة"أقواله.

تجب"qr"املتالعن@ن"��Gص()ما"فذكروا"Gعد"أن"تJلم"الفقLاء"عن"الشروط"ال��" ثالثا: أ;م شروط نفي الولد باللعان.

Zمام" م4)ا:"أن"يJون"الزوجان"مJلف@ن،"وأن"يJون"الزوج"مختارا"غ@a"مكره"ع=>"اللعان،"وأن"يJون"اللعان"بحضور"القا���"أو

...!ت*لموا!عن!شروط!أخرى!من!شأ�)ا"التضwيق"ع=>"وقوع"نفي"الولد،"ملا"لLذه"املسألة"من"خطورة"بالغة،"وأiم")6(ونحو"ذلك

 1ذه!الشروط:

ثم!أراد!!-دون!عذر–،!فلو!أن!الزوج!علم!باABمل!أو!الوالدة!فسكت!عن!نفيه!6عد!علمه!أن"يقع"نفي"الولد"فور"العلم"به!-1

!فقدر1ا! !تقدير1ا، KL! !اختلفوا !فإNOم !الفورRة، STع! !اتفاقUم !ومع !القذف، !حد !وRحد !ذلك، !منه !فال!ي[\ !باللعان !ينفيه أن

 .)7(وfعضUم!بأكcd!مدة!النفاس،!وأحالUا!6عضUم!للعرف!6عضUم!بمدة!الNaنئة!باملولود،

:!فqشcpط!أال!ي*ون!الزوج!قد!أقر!بالولد!قبلUا!صراحة!أو!ضمنا،!ومثال!kقرار!الصرRح:!أن!يقول!عدم"إقرار"الزوج"بالولد"-2

يقبل!الNaنئة!باملولود،!!1ذا!اABمل!أو!1ذا!الولد!مwx،!ومثال!kقرار!الضمwx:!أن!vسcu!مع!زوجته!وKs!حامل!ملداواNrا،!أو!أن

 .)8(ألن!العاقل!ال!vسكت!عادة!عند!الNaنئة!بمولود!لqس!منه

                                                 
 .2/1129،!1492باب!اللعان،!رقم:!.!ومسلم:!كتاب!الطالق،!7/42،!5308أخرجه!البخاري:!كتاب!الطالق،!باب!اللعان!ومن!طلق!6عد!اللعان،!رقم:!!-)1(
!أبو!زكر -)2( !(النووي: !الدين wمح�! ، بCFوت، دار إحياء الCDاث العرAي، 2ه)، امل<=اج شرح >;يح مسلم بن ا045اج (شرح النووي ع&% مسلم)، طR1392ا

10/119. 
 .2/210الصفدي: القاbcd صدر الدين (د،ت)، رحمة Zمة _^ اختالف Zئمة، تحقيق: عبد الكرQم حامدي، (د،ط)، ا05زائر، دار البصائر، -)3(
 .2/747، بCFوت، دار الغرب nسالمي، 1م)، القlس _^ شرح موطإ مالك بن أhس، تحقيق: محمد ولد كرQم، ط1992العرAي: أبو بكر ( ابن -)4(
 .8/48ه)، املغbu، (د،ط)، القاtرة، مكتبة القاtرة، 1388ابن قدامة: أبو محمد (-)5(
 .35ا05ناية، (م،س)، صالسlيل: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامxا _^ الwسب و -)6(
 . 2/95ه): بداية املج�=د و�=اية املقتصد، (د،ط)، القاtرة، دار ا5;ديث، 1425. ابن رشد ا5;فيد (3/246ال�اساhي: بدا�ع الصنا�ع، (م،س)، -)7(
 .35/262. املوسوعة الفقxية ال�و�Qية: (م،س)، 326الxال�^: البصمة الوراثية وعالئقxا الشرعية، (م،س)، ص-)8(
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بارك�هللا�لك��45مولودك،�وجعله�هللا�لك�خلفا�مبار(ا،�وأّمن�ع&%�دعائه،�أو�قال:� قال�الشABازي:�"إن�?ّنأه�رجل�بالولد،�فقال:

،�وقال�املالكية:�"إذا�وطئ�زوجته�Yعد�رؤVWXا�تزSي،�)1(به"�استجاب�هللا�دعاءك،�سقط�حقه��45النفي؛�ألن�ذلك�يتضمن�Fقرار 

 .)2(أو�Yعد�علمه�بوضع�اhiمل�يمتنع�لعانه،�وXثdت�Sسب�الولد�له،�وaقيت�زوجته"

�ونفى��حياة الولد: -3 �ولدا، �فلو�ولدت�املرأة �Sسبه، �بقطع �اhiكم �وعند �عند�اللعان، �حيا �يoون�الولد �أن �اhiنفية اشApط

مات�الولد�قبل�حصول�اللعان،�أو�مات�Yعد�حصول�اللعان�ولكن�قبل�اhiكم�بقطع�Sسبه�عن�الزوج�الزوج�Sسبه�منه،�ثم�

ال�يyتفي�عنه؛�ألن�الyسب�يتقرر�باملوت،�والvwxء�إذا�تقرر�ال�يمكن�نفيه،�ولكن�للزوجة�اhiق��45طلب�إجراء�اللعان�إن�مات�

 .)3(الولد�قبل�إجرائه�لدفع�عار�الزنا�عVzا

من�املالكية�الشافعية�واhiنابلة�حياة�الولد�عند�اللعان�لنفي�Sسبه؛�ألن�Sسبه�ال�ينقطع�باملوت،�بل�ولم�{شApط�اi|م}ور�

�ق��Aولد�فالن،�وXلزم�الزوج�تج}�Bه�وتكفينه؛�فيoون�له�نفي�Sسبه�وإسقاط�مؤنته�كما�لو�(ان� يقال:�مات�ولد�فالن،�و?ذا

�نحو  .)4(حيا �الفق}اء �توجه �مدى �يدرك �الشروط �ل}ذه ��واملتأمل �الوقوع �قليل �اللعان �متعذرا–جعل �نقل �لم فيجعل��-إن

�و��4 �اhiياة، 45� �آصرة �وقطع�ألقوى �ألسرار�الناس، وف�� �لألسر، ��شت�ت �عليه�من �يApتب �ملا �?و�آخر�الدواء، �الذي (الoّي

ا�ألّم�به�آصرة�البنوة�و�بوة،�و?ذا�ال�شدد��45ت�hيح�اللعان�يجعل�الزوج�يبحث�عن�أية�مندوحة�أخرى�يمكن�أن��عا��iم

 من�رزء��45عرضه،�إال�إذا�(ان�ع&%�يقBن�قاطع�من�(ون�الولد�ل�س�من�مائه.

 آراء!الفق6اء!املعاصر1ن!/.!نفي!ال*سب!بالبصمة!الوراثية دون اللعان.�املطلب الثالث:

الزوج،�من�علمنا�مما�تقدم�أن�طرBق�نفي�ال<سب�;و�اللعان،�وإذا�تب7ن�من�خالل�نتائج�البصمة�الوراثية�()ة�ما�يدعيه�

،�\]�مدى�إمZان�Yكتفاء�-واW)ال�;ذه-أن�الولد�املولود�ع�RSفراشه�لPس�ابنا�له،�فقد�اختلفت�أنظار�الفقJاء�املعاصرBن�

 بالبصمة�الوراثية�لنفي�الولد�دون�الa`وء�للعان،�إ_�Rقول7ن:�

 أوال:!أقوال!الفق6اء.

ثية�قرBنة�تقوي�جانب�الزوج،�وتؤكد�حقه�\]�اللعان،�لكن�ال�يرى�أ()ابه�أنه�eعت�cdنتائج�البصمة�الورا�قول!املا@ع?ن:!-1

 تحل�محل�اللعان،�وعليه�ال�ي<تفي�ال<سب�إال�باللعان�فقط،�وال�يجوز�تقديم�البصمة�الوراثية�عليه.

[Sالزحي� �و;به �الدكتور �بيqrم �ومن �املعاصرBن، �الفقJاء �جمJور �واصل)5(و;و�قول �نصر�فرBد �والدكتور ،)6(�[Sع� �والدكتور ،

�وعليه�قرار�)10(،�والدكتور�عمر�السzيل)9(،�والدكتور�محمد�yشقر)8(،�والدكتور�عبد�الستار�فتح�هللا�سعيد)7(لقره�داu]ا ...

�نفي� [\� �الوراثية �البصمة RSع� �Yعتماد �شرعا �يجوز �"ال �فيه: جاء �حيث �{سالمي، �العالم �برابطة �{سالمي �الفقه مجمع

 .)11(ال<سب،�وال�يجوز�تقديمJا�ع�RSاللعان"

                                                 
.�املرداوي:�عالء�الدين�(د،ت)،�{نصاف�\]�معرفة�3/84الشc7ازي:�أبو�إ�)اق�(د،ت)،�املJذب�\]�فقه�{مام�الشاف�]،�(د،ط)،�بc7وت،�دار�الكتب�العلمية،�-)1(

 .9/263، ب+&وت، دار إحياء ال'&اث العر"ي، 2الرا���من�ا�Wالف،�ط
 .4/166ابن طا<ر: الفقه املال8ي وأدلته، (م،س)، -)2(
 .3/246ال8اساHي: بداDع الصناDع: (م،س)، -)3(
. املوسوعة الفقWية 2/122. الش+&ازي: املWذب PU فقه Tمام الشافPQ، (م،س)، 2/459الدردير: أحمد (د،ت)، الشرح الكب+&، (د،ط)، ب+&وت، دار الفكر، -)4(

 .35/264ال8و\]ية: (م،س)، 
 .23،ص16االت hستفادة مfgا، بحث مقدم للمجمع الفقab بمكة املكرمة، دورة ه)، البصمة الوراثية ومج1425الزحي[P: و<بة ( -)5(
 .109، ص16ه)، البصمة الوراثية ومجاالت hستفادة مfgا، بحث مقدم للمجمع الفقab بمكة املكرمة، دورة 1425واصل: نصر فر\د ( -)6(
)7(- ) P]ع :Pnسالمية، ص، ب2م)، فقه القضايا الطبية املعاصرة، ط2006القره داT شائرt355+&وت، دار ال. 
 .147ه، ص1425، 16فتح هللا سعيد: عبد الستار، البصمة الوراثية ومجاالت hستفادة مfgا، بحث مقدم للمجمع الفقab بمكة، الدورة  -)8(
 .441راثية، ال8و\ت، صم)، إثبات ال�سب بالبصمة الوراثية، بحث مقدم إ�~ مؤتمر الوراثة والWندسة الو z1998شقر: محمد ( -)9(
 .41السtيل: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامWا PU ال�سب وا��ناية: (م،س)، ص-)10(
 ه.1422، 10، 26-21، أيام 16القرار السا�ع �شأن البصمة الوراثية ومجاالت hستفادة مfgا، الدورة -)11(
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�املجDEين:�-2 �من��قول �ل#س �الوراثية�أن�ا*(مل�أو�الولد �بالبصمة �يقينا �ث6ت �إذا �اللعان �إلجراء �أنه�ال�وجه و@رى�أ?(ابه

 الزوج،�و@نفى�الLسب�بذلك،�وHستغ�CDبه�عن�اللعان.

 .)2(،�والدكتور�يوسف�القرضاوي )1(وإX�YZذا�القول�ذXب�Wل�من�الشيخ�محمد�مختار�السالمي

 الفر#ق!ن.ثانيا:�أدلة�

 استدل�القائلون�بأن�الLسب�ال�ينفى�إال�باللعان،�وال�تحل�البصمة�الوراثية�محله�*(ال�بما�يأbي:أدلة�الفر#ق�'ول:��-1

®     ¬{  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   § ̈    ©  M«  ª  :�استدلوا�بقوله�bعاYZ:من�القرآن�الكر#م�-أ
     ¹     ̧  ¶  µ   ́  ³  ²   ±   °  ¯      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºÅ    Ç     Æ

  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É     ÈL  :٦النور - . 

أن!$ية!ذكرت!أن!الزوج!إذا!لم!يكن!له!شا;د!إال!نفسه!في34أ!للعان،!وإحداث!البصمة!الوراثية!'عد!$ية!!ووجه$الداللة:

C!كتاب!هللا،!ومن!أحدث!GHد!عJّو!ردّ تزLس!منه!فOأمرنا!;ذا!ما!ل!Q)3(. 

 استدلوا!بأحاديث!مVWا:من$السنة$النبو'ة:$$-ب

-!! !الن[\ !أن !أ^س محديث
ّ
!وسل !عليه !هللا G

ّ
Hسا'غ!!ص! !العينaن، !أكحل !به !جاءت !فإن !"أبصرو;ا !املتالعنaن: !قصة QC! قال

n!الساقaن،!فLو!لشرJك!بن!سمحاء"،!فجاءت!به!كذلك،!فقال!الن[\!
ّ

oن،!خدaليتq 
ّ

Hمص
ّ
:!"!لوال!ما!مrst!من!G!هللا!عليه!وسل

 .)4(كتاب!هللا!لvان!Qu!ولLا!شأن"

مأن!معرفة!الن[\!!ووجه$الداللة:
ّ
G!هللا!عليه!وسل

ّ
Hالصفة!!ص!GHك!العمل!باللعان،!مع!أن!الولد!جاء!عxyيجة!لم!تجعله!يzللن

 .)5(املكرو;ة

فلما!{ان!عام!قالت:!"{ان!عتبة!عLد!إGu!أخيه!س!ر|s\!هللا!عVWا!ما!روته!عا}شة!- عد:!أن!ابن!وليدة!زمعة!م�\!فاقبضه!إليك،

الفتح!أخذه!سعد!فقال:!ابن!أ�Q!عLد!إQu!فيه،!فقام!عبد!بن!زمعة!فقال:!أ�Q!وابن!وليدة!أ�ي!ولد!عGH!فراشه،!فzساوقا!

م(تدافعا!)!إ*(!الن'&!
ّ
(!هللا!عليه!وسل

ّ
ل:!ابن!أ@>!ع=د!إ*>!،!فقال!سعد:!يا!رسول!هللا!ابن!أ@>!قد!<ان!ع=د!إ*>!فيه،!فقا!ص9

مفيه،!فقال!عبد!بن!زمعة:!أ@>!وابن!وليدة!أIي،!ولد!ع9(!فراشه،!فقال!الن'&!
ّ
(!هللا!عليه!وسل

ّ
:!Nو!لك!يا!عبد!بن!زمعة،!ص9

 .)6(الولد!للفراش!وللعاNر!ا[\]ر،!ثم!قال!لسودة:!احتج'&!منه،!ملا!رأى!من!شUVه!Tعتبة،!فما!رآNا!حPQ!لقي!هللا"

مل!هللا!أن!رسو !ووجه$الداللة:
ّ
(!هللا!عليه!وسل

ّ
الوراثية،!وأبقى!ا[aكم!!ص9 أNدر!الشبه!البeّن!وNو!الذي!dعتمد!ع9(!الصفات

 .)k)7ص9>!وNو!الفراش،!فال!ينفى!إال!باللعان!فحسب

 واستدلوا!لذلك!من!ج=تeن:من$املعقول:$$-ج

                                                 
)1(-!! !لn]ينات <oالبيولو! !التحليل !املختار، !محمد !<لية!السالمي: !والقانون، !الشرsعة !بeن !الوراثية !ملؤتمر!ال=ندسة !مقدم !بحث !vثبات، <w! !وx]يته الzشرyة

 .2/405ه،!1423،!2،!24-22الشرsعة!والقانون،!جامعة!vمارات!العر}ية!املتحدة،!
 .1/506لندوة!ا[aادية!عشر،!ال�وyت،!م)،!املناقشات!الفق=ية!للبصمة!الوراثية:!ا1998مؤتمر!املنظمة!الطبية!vسالمية!للعلوم!الطبية!(!-)2(
.!وNو!نص!حديث!أخرجه!البخاري:كتاب!الص�n،!باب!إذا!18،!الرyاض،!مجلة!العدل،!ص23ه)،!البصمة!الوراثية!وx]ي�Uا،!عدد1425قاسم:!عبد!الرشيد!(-)3(

! !.!ومسلم:!كتاب!kقضية،!باب!نقض!kح�ام!3/184،!2697إذا!اصطanوا!ع9(!ص�n!جور!فالص�n!مردود،!رقم: ،!1718الباطلة!ورد!محدثات!kمور،!رقم:

3/1334. 
 .!6/100،!4747أخرجه!البخاري:!كتاب!تفس�e!القرآن،!باب!قوله!�عا*(:!وyدرأ!ع�Uا!العذاب،!رقم:!-)4(
 .462،!ب�eوت،!دار!ابن!حزم،!ص1ه)،!املستجدات!w>!وسائل!vثبات،!ط1431العمر:!أيمن!(-)5(
!باب-)6( !ا[aدود، !كتاب !البخاري: !!أخرجه !رقم: !6818للعاNر!ا[\]ر، ،8/165! !رقم: !الشUVات، !وتو�> !للفراش !الولد !باب !الرضاع، !كتاب !ومسلم: .1457!،

2/1080. 
 .155فتح هللا سعيد: البصمة الوراثية ومدى )ستفادة م#"ا، (م،س)،!ص-)7(
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لو قدر أن تنصل Oب من اNDلف Lعد أن أن إبقاء حكم اللعان يتحقق فيه من املصاCD ما ال يتحقق بالبصمة الوراثية، ف -

ادeh عef زوجته بالزنا، فإن bذا الن`وص _عت^[ لصاCD الولد \] بقاء Zسبه من ذلك Oب، لصاCD بWت الزوجية ببقاء 

 .)1(العالقة بnن الرجل وزوجته، وlذلك يتحقق السk[ واتصال الjسب

البصمة أننا ال Zستطيع أن Zعتمد عef البصمة فحسب، ونقيم حد ا - لزنا عef الزوجة، بل ال بد من البWنة، فكيف نقدم

 .)2(عef اللعان، وال نقيم s"ا اNDد؟

 استدل�القائلون�بتقديم�البصمة�ع()�اللعان،�أنه�ال�وجه�إلجراء اللعان بما يأuي:أدلة�الفرFق�الثاCي:��-2

®     ¬¦   § ̈    ©  ª  »    {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  M  بقوله�9عا8):!استدلوامن!القرآن!الكر#م:!!-أ
   °  ¯L :6النور . 

أن�الزوج�يPQأ�للعان�لنفي�الLسب�عند�فقد�من�HشFد�له�بما�رمى�به�زوجته�من�أن�اBCمل�ل@س�منه،�و>ذا��وجه!الداللة:

̄   °     ¬{  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   § ̈    ©  M«  ª  مع�TUقوله�9عا8):   ®L��،النور)

فإذا�eان��-املقصود�منه�البصمة�الوراثية–التقدم�العلa`�لم�يبق�الزوج�وحيدا�ال�سند�له،�بل�أصبح�له�شا>د�)،�ومع�>ذا�6

 .)3(�موثوقا�به،�فإنه�يjون�رافعا�الhiام�الزوج�بالكذب

ون ف'&ا أنه ورد "! كالم�الفقFاء�ما�يدل�ع()�حاالت�قرrبة�ومشاhqة�ملثل�>ذا�اBCكم،�و�noاBCاالت�الm`�يjمن!املعقول:!!-ب

، أو صغLMا ال )5(، أو خصّيا، أو عّنFنا)4(ماCع حA@? يمنع من :نجاب، فال يحتاج ف'&ا إ56 لعان، مثل أن ي0ون الزوج مجبو*ا

ف حTU لو تكرر مرات عديدة
ّ
 .)6(يولد ملثله... فكذلك بالaسبة للبصمة الوراثية، فإ[&ا تح0ي واقعا محسوسا ال يتخل

 ثالثا:&جمع&وتوفيق.

  h عدi:!kل ما يlmC ذه، والتأمل ف'&ا، جدير بنا أنq اء من أدلة "! مسألتناr5 ما ذكره الفقkطالع ع 

hستدالل باآليات القرآنية و{حاديث النبوwة ال yعت}L حاسما "! املوضوع، وال yسلم hحتجاج به لكال الفرwقMن، بل وأمكن  -

استدالل الفرwقMن بآية اللعان، ووّجrrا �ل واحد ��دمة رأيه، وqو ما ل0ل من الفرwقMن hحتجاج بالنص ذاته؛ كما رأينا 

، حيث جعله iعضrم قاضيا بالaسب للفراش، مrمال تماما الشبه، "! حMن )7(وقع مع حديث: "الولد للفراش وللعاqر ا��lر"

محMن استدل به البعض �خر من أن أمره 
ّ
5 هللا عليه وسل

ّ
kعت صy 5 إعمال لسودة  باالحتجاب من الغالمkتبا عLأثرا م� L{

وعليه فإCي أ��ص عمل القا�@? حMن �عرض عليه دعوى نفي الaسب من طرف الزوج، "! ا��طوات  الشبه "! القضية.

 �تية:

نفي الولد؛ إن لم يكن  -1 5kتب عLن له الوعيد امل�Mبw5 زوجته، وkا عrأقام ?Uه بخطورة الدعوى الLMوعظ الزوج وتبص

مواه أبو qرwرة  أن الن�? متيقنا، بمثل بما ر 
ّ
5 هللا عليه وسل

ّ
kو ينظر إليه احتجب هللا منه،  صqقال: "أيما رجل ��د ولده و

�ثار السلبية الكبLMة الU? ت�Lتب ع5k مضّيه "! )8(وف��ه ع5k رؤوس {ولMن و�خرwن" ، وwج�&د القا�@? ليو�� للزوج

                                                 
 .462العمر: املستجدات "! وسائل :ثبات، (م،س)، ص-)1(
)2(- �l20&ا، (م،س)، صقاسم: البصمة الوراثية و�. 
 .405السالمي: التحليل البيولو¤! ل£lينات ال¢شرwة، (م،س)، ص -)3(

 .1/89املجبوب: من استؤصلت مذاكLMه، الفيومي: املصباح املنLM، (م،س)،  -)4(

 .168من له ذكر ال يمكن به جماع لشدة صغره أو لدوام اس�Lخائه، الرصاع: شرح حدود ابن عرفة، صالعّنMن:  -) 5(

 .464العمر: املستجدات +* وسائل $ثبات، (م،س)، ص  - )6(

 سبق تخر=جه. -) 7(

، 4645. والZساYي: كتاب الطالق، باب التغليظ +* Eنتفاء من الولد، رقم: 3/575، 2263أخرجه أبو داود: كتاب الطالق، باب التغليظ +* Eنتفاء، رقم:  -)8(

وqf]ه قال ابن opر: " ووافقه الذj" .kljذا حديث f]يح عbc شرط مسلم، ولم يخرجاه ، وقال:" 2/220، 2814. وا\]اكم: كتاب الطالق، رقم: 5/286
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krsت +* أمره، وأن ال يمvون الولد منه، بل  دعواه، كما يطلب منه التثzدعواه إال إذا |ان متيقنا تماما بأن ال مجال ل *+

و�ستفسر منه عن دليله +* نفي الولد، فر�ما |ان دليال ضعيفا؛ كأن ب�� ذلك عbc أنه |ان �عزل ح{ن الوطء، أو لzون الولد 

 نادا إل��ا.ال �ش��ه... إ�b ما jنالك من ا\��q ال�k نص الفق�اء عbc عدم بناء دعوى اللعان اس�

 و6عد!3ذا؛!فإن!رجع!الزوج!عن!دعواه!فذلك!حسن،!أما!إن!تمادى!فيحيله القا�kr إ�b ا\�طوة الثانية.

فإذا!استمر!الزوج!QR!دعواه!يطلب!منه!القاJKL!تحليل!البصمة!الوراثية،!ليتأكد!من!ذلك،!و?قطع!الشك!باليق:ن،!و3ذا!!-2

 Zجراء!يجعلنا!أمام!احتمال:ن!ال!ثالث!لVما:

ثبوت!lسب!kبن!من!الزوج،!وQj!مسألة!اختلفت!فfgا!أنظار!الفقVاء!املعاصر?ن!ب:ن!قائل!بأن!الزوج!يج^[!ع\]!ترك!!ول:� 

اللعان،!ولو!العن!فإن!الrسب!يثpت،!ومؤّدى!3ذا!القول!تقديم!البصمة!الوراثية،!والعمل!fmا،!سواء!ترك!الزوج!اللعان!أم!

تائج!البصمة!الوراثية،!وال!|سقط!حق!yب!QR!نفي!الولد!باللعان،!وع\]!أية!حال!مvKw!فيه،!وu:ن!قائل!tعدم!kلتفات!إs]!ن

 .)1(فاملسألة!خارجة!عن!مجال!بحثنا،!وال!|سمح!املقام!بpسط!الكالم!فfgا!

نفي!lسب!kبن!من!الزوج،!وع\]!ذلك!يتأكد!قول!الزوج!و?�ب:ن!��ة!دعواه،!وQR!3ذه!ا��ال!يتوجب!ع\]!القاJKL!!الثا"ي:

 الزوجة!fmذه!ا��قيقة،!و?ف��!لVا!املجال!لتجيب!عن!ذلك،!وإجاب�fا!ال!�عدو!أن!ت�ون!أحد!kحتماالت:!!أن!يواجه

 أن!�ع�[ف!بالزنا،!وعليه!يجب!علfgا!حد!الزنا،!و?نفى!lسب!الولد!من!الزوج،!وال!حاجة!للعان!حيrئذ.!�ول:!*حتمال&&&

الفقه!Zسالمي؛!من!دفع!أن!تد�Q!وطًئا!tش�fة!أو!اغتصابا.!*حتمال&الثا"ي:!!! QR!د،!للمبدإ!املتقرر�..!،!مما!|سقط!ع�fا!ا�

 ا��دود!بالش�fات،!و?مكن!طلب!يمي�fا!دعما!لدعوا3ا،!و?نفى!lسب!الولد،!وال!لعان!QR!3ذه!ا��ال.

ولم!تتعرض!:!أن!تنكر!الزنا!ووطء!الش�fة!وkغتصاب...،!وتصّر!ع\]!أن!الولد!منه،!وأ�fا!لم!تزن!طواعية،!*حتمال&الثالث

ا!من!ا��طوة!الثالثة.  لالغتصاب!وال!لوطء!ش�fة،!ففي!3ذا!املوقف!املتعنت!م�fا،!ال!يجد!القاJKL!ُبد�

أمام!استغالق!املشVد،!و�ون!الزوجة!تنكر!تماما،!فحي�fا!ي��أ!القاJKL!للعان،!وما!ي�[تب!عليه!من!إجراءات،!بل!و?مكن!!-3

�ل!ا�للقاJKL!أن!يظVر!ملن!يحضر!جلسة!اللعان!مقتvKw!ت قر4ر�البصمة�الوراثية�الذي�يصدق�دعوى�الزوج،�'ل�ذلك�زجرا

 للتعّنت�غ�A8املAHر،�وللعزة�باإلثم،�وردعا�لغ7A8ا�من�ال@ساء�من�أن�يحذين�حذو7ا،�أو�يقتف8ن�أثر7ا.

 املطلب$الرا&ع:$أثر$البصمة$الوراثية$/.$نفي$آثار$ال(سب$&عد$اللعان

،�ب8ن�الولد�واملالِعن،�ومن�بيWXا�منع�التوارث�بيWXما،�وعدم�وجوب�النفقة�-اللعانUعد��–رتب�الفق!اء�آثارا�ع�RSقطع�ال@سب�

 بيWXما،�سواء�نفقة�Zباء�ع�RS]بناء�أو�نفقة�]بناء�عZ�RSباء،�و7ذا�باتفاق!م.

 [�^Sعض�آثار�البنوة�و]بوة�ب8ن�الولد�واملالعن،�وفيما�يUبقاء��RSة�املقابلة�فقد�نصوا�كذلك�ع!bcا�^dا�وWeف�AHعتf�ghام�الiح

 الولد�أجنkيا�عن�املالعن،�وما�الfعت�AHفيه�أجنkيا:

 BحLام$الJ$>Kعطى$فFGا$الولد$حكم$Bجن?<:$-1

 فال�توارث�ب8ن�املالعن�و8nن�الولد�باتفاق.�Mرث:$-أ

 اق�كذلك.:�فال�تجب�بيWXما�نفقة�Zباء�ع�RS]بناء،�وال�نفقه�]بناء�عZ�RSباء،�و7ذا�باتفالنفقة$-ب

 BحLام$الK<$ال$يكون$فFGا$الولد$أجنPيا:$-2

 .)2(ذ7ب�اpcنفية�واملالكية�إ�Ruأنه�ال�تجوز�ش!ادة�أحد7ما�لآلخر�إلمiان�استpqاقه�الشSادة:$-أ

 فلو�قتل�املالعن�الولد�الذي�نفاه�باللعان�ال�يقتل�به�كما�لو�قتل�ولده.�القصاص:$-ب

                                                                                                                                                                
�A8بpc4افه$بتفرد$عبد$هللا$بن$يو=س$به،$عن$سعيد$املق45ي،$وأنه$ال$1عرف$إال$-,ذا$ا*(ديث"$الت! يص�اCالعلل،$مع$اع$HI$JKرنؤوط$3/453الدارقطS$وضعفه$.

 .7/1403،$3480.$وgh(ه$باملتاfعة$HI$السلسلة$الe(يحة:$رقم:$3/617،$1427وضعفه$Sلبا=ي$HI$السلسلة$الضعيفة:$رقم:$HI$تحقيقه$لسXن$أWي$داود،$

 .44.$والسzيل:$البصمة$الوراثية$ومدى$مشروعيy,ا،$(م،س)،$ص358للتوسع$ينظر:$الpالHv:$البصمة$الوراثية$وعالئقpا$الشرعية،$(م،س)،$ص$-)1$(

 .7/295.$الزرقا=ي:$شرح$ع��$مختصر$خليل،$(م،س)،$��4/168$الشرح$الكب~4:$(م،س)،$الدسو{H:$حاشية$ع-)2(
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العن�الولد�الذي�نفي�@سبه�باللعان�لم�ي:�9ادعاؤه،�الحتمال�أن�يكذب�املالعن�نفسه�فلو�اد%$�غ"!�امل�0لتحاق�بالغ*(:�-ج

 فيعود�@سب�الولد�له.

باللعان،�ألن�الولد�يجوز�أن�يGون��املحرمية:�-د فلو�Vان�للمالِعن�بUت�من�امرأة�أخرى،�فال�يحل�له�تزوMجLا�ممن�نفى�@سبه

ن�املنفية�باللعان�حكمLا�أ_^ا�تحرم�عW$�نافa^ا،�ولو�لم�يدخل�بأمLا،�أل_^ا�ال�ابنا�للمالعن،�ونفى�الشافعية��YZأحد�قول"ن�عW$�أ

  .)1(تUتفي�عنه�قطعا�لدليل�fgوقLا�به�لو�أكذب�نفسه،�وأل_^ا�رcdبة��YZاملدخول�b^ا

 Bعليالت�الفق?اء�لبقاء�أثر�ال;سب�7عد�اللعان.�-3

قطع�@سبه�فجميع�أحGام�@سبه�باق�من�nب�سوى�امل"!اث،��نقلت�معظم�مصادر�nحناف�ما�مفاده:�"أن�ولد�املالعنة�kعدما

بUته� ح�wzأن�شLادة�nب�له�ال�تقبل،�وشLادته�ألبيه�ال�تقبل،�ودفع�الزVاة�إليه�ال�تجوز،�ولو�Vان�أن�wxفuvوجه�أبوه،�أو�تزوج

 .)2(منه�إن�Vان�ابنا�ال�يجوز،�وغ"!�ذلك�من�أحGام�الUسب"

�أ �"واعلم �الLمام: �بن �الكمال ��YZوقال �بل �nحGام، �جميع YZ� �ال�|عمل �باألم �وأfgق �nب �من �@سبه �قطع �إذا �املالعنة �ولد ن

أحد~ما� fوق�بالغ"!،�ح�wzال�تجوز�شLادة
ّ

kعضLا�فيبقى�الUسب�بي�^ما،��YZحق�الشLادة�والزVاة�والقصاص�والنGاح�وعدم�ال�

Vب�بقتله،�ولو�n�$Wاة�ماله�إليه،�وال�يجب�القصاص�عVت�من�امرأة�أخرى�لآلخر،�وال�صرف�زUان�البن�املالعنة�ابن،�وللزوج�ب

 .)3(ال�يجوز�لالبن�أن�يuvوج�بتلك�البUت،�وإن�اد%$�إ@سان�~ذا�الولد�ال�ي:9،�وإن�صّدقه��YZذلك"

�وفاة� �kعد �يدعيه �بمن �الولد �fgوق ��fة �عدم �الLمام �بن �الكمال �~و�اس�شGال �nحGام �~ذه �بقاء �من �العلة �يو�9 ومما

"و~و�مشGل��YZثبوت�الUسب�إذا�Vان�املد%�Yممن�يولد�مثله�ملثله،�وادعاه�kعد�موت�املالعن،�ألنه�مما��املالعن�حيث�يقول:

 .)4(يحتاط��YZإثباته،�و~و�مقطوع�الUسب�من�غ"!ه،�ووقع��ياس�من�ثبوته�من�املالعن"

�"فال  �حاشcته: YZ� Yالدسو�� �يقول �است�fاقه، �ب:fة ��عليلLم �من �nمر�ذاته �نجد �املالكية �ولد��وعند �وإن �وال�أم �أب |شLد

 .)6(،�وقال�ا�gر�����YZشرحه�عW$�خليل:�"وMدخل��YZالولد�ولد�املالعنة�ألن�له�أن�|ست�fقه")5(مالعنة�ل:fة�است�fاقه"

وعند�الشافعية�قوالن��YZبقاء�ما�ذكرنا�من�أحGام�الUسب،�و�f�ّوا�بقاء~ا،�يقول�الشرdي����YZحديثه�عن�املنفية�بلعان�

رم�عW$�نافa^ا�ولو�لم�يدخل�بأمLا؛�أل_^ا�ال�تUتفي�عنه�قطعا�بدليل�fgوقLا�به�لو�أكذب�نفسه،�وأل_^ا�رcdبة��YZ"وحكمLا�أ_^ا�تح

�kسرقة� �والقطع �لLا، بقذفه �واfgد �لLا، �بقتله �عليه �القصاص �وجوب YZو� �سائر�محارمه، �إ�$ �حرم�^ا �وتتعدى �b^ا، املدخول

 .)Y�)7:�ال"مالLا،�وقبول�شLادته�لLا�وجLان�أوجLLا�كما�قال�شي

�أكذب� �ما �حال �لLا �بإfgاقه �@س�^ا �ثبوت �إعادة �والحتمال �قطعا، �عنه �تUتف �لم �بأ_^ا �آثار�الUسب �بقاء �الشرdي�� �علل وكما

نفسه،�نجد�غ"!ه�من�علماء�الشافعية�كذلك�|عللون؛�فيقول�الغزا�Y:�"وجه�التحرMم�أ_^ا�عرضة�ال�fوق�به�kس�ب�الفراش�

                                                 
)1(-)� �nئمة �شمس �محمد �1414السرخ ��: �دار�املعرفة، �ب"!وت، �(د،ط)، �امل�سوط، �(29/198ه)، �أبو�حامد :Yالغزا�� �تحقيق:�1417. �املذ~ب، YZ� �الوسيط ه)

 .4/752. عل,ش: منح ا%$ليل، (م،س)، 5/103دار�السالم،��،�القا~رة،1أحمد�محمود�إبرا~يم،�محمد�محمد�تامر،�ط
 ه) ، ا%$وUرة النLMة عST مختصر1322. الزOيدي: أبو بكر (5/573، بLMوت، دار الكتب العلمية، 1ه)، البناية شرح الCداية، ط1420العي@?: بدر الدين (-)2(

̂بحر، (د،ط)، بLMوت، دار إحياء ال\Lاث أفندي: عبد الرحمن  .2/71املطبعة ا%LMWية،  القاUرة، ،1القدوري، ط داماه(د،ت)، مجمع ^bcر a` شرح ملتقى 

 .7/80. ابن نجيم: البحر الرائق، (م،س)، 2/197العرhي، 
 .2/297ابن الCمام: كمال الدين (د،ت)، فتح القدير، (د،ط)، بLMوت، دار الفكر، -)3(
 .2/297ابن الCمام: فتح القدير، (م،ن)،  -)4(
 .4/108سوr`: حاشية عST الشرح الكبLM، (م،س)، الد-)5(
 . 7/179ا%Wرvw?: أبو عبد هللا محمد (د،ت)، شرح عST مختصر خليل، (د،ط)، بLMوت، دار الفكر، -)6(
 .4/288الشرOي@?: مغ@? املحتاج، (م،س)،  -)7(
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"وم�bم من قال: ال يجوز للمالعن ن�احCا ألbcا غLM منفية عنه قطعا، ولCذا لو أقر �bا ث�ت  ، و{قول النووي:)1(إن كذب نفسه"

 .)2(ال�سب"

ولم أظفر من نصوص ا%�نابلة إال عST ما ذكره ابن تيمية؛ حيث قال: "و�Oت املالعنة ال تباح للمالعن عند عامة العلماء؛ 

bا ينقطع من أب�bذا ألن ول,س فيه إال نزاع شاذ؛ مع أن �س�Ûئمة، و ا، ولكن لو است��قCا ل��قته، وUما ال يتوارثان باتفاق 

̂ح�ام دون �عض، فابن املالعنة ل,س بابن، ال يرث وال يورث،  ال�سب ت�بّعض أح�امه، فقد ي�ون الرجل ابنا a` �عض 

 . )3(وUو ابن a` باب الن�اح"

 .)4(مات ولم �علل "وكذا اب�ته املنفية بلعان"وذكر املرداوي حرمة الب�ت املنفية بلعان عطفا عST املحر 

وUذا �حتمال سا�غ مشروع  ̂ح�ام بMن املالعن والولد باحتمالية �ون الولد من الزوج، وإننا نالحظ ت�LيرUم لبقاء �عض 

البصمة  a` الزمن الذي لم يكن للقضاة فيه س�يل إلدراك مدى صدقية الزوج من الزوجة، لكن a` عصرنا أصبحت

حMن –راثية تبMن بدقة مدى ان�ساب الولد للمالعن من عدمه، وعليه ي�شأ سؤال مفاده: Uل يمكن للبصمة الوراثية الو 

أن تجM© لنا أن نم¨§ �ل ¦ثار املتبقية بMن املالعن والولد، مثل الشCادة، والقصاص،  -تأكد نفي الولد من املالعن

 و�لتحاق بالغLM، واملحرمية..؟

غLM املLMاث –نجدUم ي�Lرون بقاء �عض آثار ال�سب  -عST اختالف مذاb�Uم-سبق من نصوص الفقCاء  وعند النظر فيما

 �ش,ئMن يؤوالن a` ال�bاية إ»S أحدUما؛ وUما: -والنفقة

 احتمالية�"ون�الولد�من�املالعن،�فقد�ي&ون�الزوج�"اذبا.� ول: 

أثر�من�آثار�:ول؛�إذ�لو�لم�يكن�>ناك�احتمال�للبنوة�ملا�أمكن��>و�إم&انية�است?<اق�املالعن�للولد،�و>ذا�:خ78 �والثا#ي:!

د�جملة�من�املصادر�لم�أجد�Lعليال�آخر�لبقاء�>ذه�Jثار�Iعد�اللعان.
ّ

 است?<اقه،�وع�RSالرغم�من�تفق

� �القطعية �بل �الكب78ة؛ �بالدقة �تYسم �نجد>ا �فإننا �الوراثية؛ �البصمة �تحليل �نتائج R_إ� �نظرنا �حال–وإذا ab� �النفيسّيما ،�-ة

�علم� RSع� �لي&ون �اللعان، �قبل�إجراء �إ_�Rالبصمة �آنفا�من�ال?eوء �وصفنا �ما RSع� �اللعان �نازلة ab� ghiسار�القا� �فإذا ولذلك

ُيجري�اللعان�ب8ن�الزوج8ن،�و>و�متأكد�يقينا�أن�الولد�لnس�من�صلب��-واk<ال�>ذه–بالصادق�وال&اذب�من�الزوج8ن؛�فإنه�

 الولد�من�املالعن،�وال�أبوة�املالعن�للولد.الزوج،�فال�احتمال�وارد�لبنوة�

�–ومن�>نا�يYبّدى�لنا�إش&ال�عند�دراسة�>ذه�املسألة�و>و:�>ل�يمكن�للقا�ghiأن�يل�as"ل�آثار�الrسب�ب8ن�املالِعن�والولد�

 مما�أثwته�الفقvاء�Iعد�اللعان،�لالحتمال�الذي�اسYندوا�إليه؟

،�مما�يجعل{�gأد_�aفxyا�بدلوي،�معتمدا��abذلك�ع�ab-�RSحدود�اطال}�a–حد�أعود�فأeّzل�أن�>ذه�املسألة�لم�يتطرق�إلxyا�أ

 LJي:��

 مزّ�ة�البصمة�الوراثية�أ�xا�قطعت�الشك�باليق8ن؛�فلم��عد�>ناك�احتمال��علل�به�بقاء�آثار�الrسب�ب8ن�املالعن�والولد.�-1

ه�فإذا�انتفى��حتمال�الوارد�انتفى�حكم�تلك�Jثار�ما�قرره�العلماء�من�أن�اk<كم�يدور�مع�علته�وجودا�وعدما،�و�ناء�علي�-2

 املتبقية.

                                                 
 .3/149صاري:�أس{��املطالب،�(م،س)،�.�والكالم�نفسه�تماما�قاله�زكر�ا�:ن5/103الغزا_a:�الوسيط��abاملذ>ب،�(م،س)،�-)1(
.�والتعليل�نفسه�نجده�عند:�الش78ازي:�املvذب،�(م،س)،�16/219النووي:�أبو�زكر�اء�مح��gالدين�(د،ت)،�املجموع�شرح�املvذب،�(د،ط)،�ب78وت،�دار�الفكر،�-)2(

2/440)� �أبو�القاسم :aوالراف�� �ط1417. �الوج�8، �العز�ز�شرح �ال1ه)، �دار�الكتب �ب78وت، ،� �(م،س)، �(8/31علمية، �يح�� �أبو�اk<س8ن �والعمرا�ي: ه)،�1421.

 .9/257،�جدة،�دار�امل�xاج،�1البيان��abفقه��مام�الشاف�a،�تحقيق:�قاسم�النوري،�ط
 .32/139ه)،�مجموع�الفتاوى،�(د،ط)،�املدينة�املنورة،�مجمع�امللك�فvد،�1416ابن�تيمية:�أحمد�بن�عبد�اk<ليم�(-)3(
 .�8/109نصاف،�(م،س)،�املرداوي:��-)4(
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!له،!وتضGيقا!عليه،!وعBC!سAيل!املثال:!منع!غ6"ه!من!است+*اقه!&عت#"!!-3 !إثقاال!لNاMل!الولد،!وتقييدا بقاء!تلك!Rثار!Qعّد

 إرغاما!له!عBC!البقاء!دون!_سب،!مما!ي+*ق!به!من!Yضرار!ما!هللا!به!عليم.

كره!أخلص!إBm!أنه!يمكن!للقاhij!أن!يلe!fgل!آثار!الdسب!ب6ن!املالعن!والولد!bعد!إجراء!اللعان!إذا!اعتمد!عBC!ومما!سبق!ذ

لم! البصمة!قبل�ا،!إال!~f!مسألة!واحدة؛!و|f!ثبوت!أحNام!الرGyب!(أو!الرGyبة!للبdت)!إذا!ولدت!من!زوجته!الhu!دخل!stا،!فإن

 يدخل!stا!فال!حكم!حي�sا.

 لبحث!بتوفيق!من!هللا!QعاBm؛!وجب!تذييله!بما!تمخض!عنه!من!نتائج:bعد!تمام!اخاتمة:�

!ولكن!- !املالعن؛ ال يمكن أن تحّل البصمة الوراثية محل اللعان 34 نفي ال0سب ولو جاءت نتائج)ا مؤكدة لدعوى الزوج

 راء اللعان بXن الزوجXن. Vستفاد مEUا 34 التأكد من ادعاء الزوج، و3R املرحلة الHO ي0ب3N عLM القاHIJ أن يراعEFا قبل إج

يمكن dستفادة من نتائج البصمة الوراثية 34 مa` _ل ^ثار الHO يبقEFا اللعان بXن املالِعن والولد، كعدم جواز الش)ادة -

لبعض)ما، وعدم إعمال القصاص بيEUما عند ارتkاب موجبه، ومنع الولد من dلتحاق بالغfX، وسرeان املحرمية بيEUما، وما 

 لك من توسعة ورفع لqrرج عن الولد الذي أضLn دون mسب.34 ذ

 قائمة�املصادر�واملراجع:

 ، بحث مقدم إ}L مؤتمر الوراثة وال)ندسة الوراثية، الkوeت.إثبات�ال1سب�بالبصمة�الوراثيةم)، 1998محمد ( )شقر: -1

 ، دارإحياء ال�fاث العر�ي.،(د،ط)، بfXوتمجمع�)<=ر�>;�شرح�ملتقى�)بحرعبد الرحمن داماه (د،ت)،  أفندي: -2

 ،�الر#اض،�دار�املعارف.1،�طسلسلة�)حاديث�الHIيحة��وEFGء�من�فقCCا�وفوائدBاه)، 1415محمد ناصر الدين ( )لباAي: -3

 ،�الر#اض،�دار�املعارف.�1،�طسلسلة"�حاديث"الضعيفة"وأثر)ا"ال'&%ء"$#"�مةه)،�1412محمد�ناصر�الدين�(��لبا�ي: -4

 ،�(د،ط)،�القا=رة،�دار�الكتاب�:سالمي.�أس=>"املطالب"$#"شرح"روض"الطالب(د،ت)،��زكر#ا��نصاري: -5

،�بGHوت،�دار�طوق�1،�طوسLنه"وأيامه""gاIJامع"املسند"الDEيح"املختصر"من"أمور"رسول"هللا"ه)،�1422محمد�بن�إسماعيل�(�البخاري: -6

 النجاة.

 ،�:سكندر#ة،�مRشأة�املعارف.1،�طالبولUس"العلمي"أو"فن"التحقيقم)،�2000رمسMس�(�MNنام: -7

 منصور�(د،ت)،�كشاف�القناع�عن�مXن�:قناع،�(د،ط)،�بGHوت،�دار�الكتب�العلمية.��الMWوVي: -8

 ه)،�مجموع�الفتاوى،�(د،ط)،�املدينة�املنورة،�مجمع�امللك�ف`د.�1416أحمد�بن�عبد�ا[\ليم�(�ابن"تيمية: -9

 ،�بGHوت،�دار�الكتب�العلمية.�1،�تحقيق:�محمد�عطا،�طيح_ناملستدرك"ع[\"الDEه)،�1411أبو�عبد�هللا�(�اDJاكم: -10

،�القا=رة،�1،�تحقيق:�أmي�حسن�بن�قطب،�طالتghيص"اDJب_a"$#"تخرeج"أحاديث"الرافc#"الكب_aه)،�1416أبو�الفضل�ع�jk(�ابن"`Iر: -11

 مؤسسة�قرطبة.��

 ،�(د،ط)،�بGHوت،�دار�الفكر.املح[\"باآلثارأبو�محمد�(د،ت)،��ابن"حزم: -12

13- %&kرgJوت،�دار�الفكر.�شرح"ع[\"مختصر"خليلأبو�عبد�هللا�محمد�(د،ت)،��:اGH(د،ط)،�ب�، 

،�217،�ترجمة:�أحمد�مستجGH،�عدد�مIqم"الpلمات"العس_aة"$#"كتاب"الشفرة"الوراثية"لإل�سانم):�1997(�دانUيل"كيفلس"ول_aوي")ود -14

 �الrو#ت،�سلسلة�عالم�املعرفة.

�(�أبو"داود: -15 �uشعث �بن �1430سليمان "داودسrه)، "أsي �طن ،jkبل� �قره �wامل �محمد �uرنؤوط، �شعيب �تحقيق: �دار�الرسالة�1، �بGHوت، ،

 العاملية.

 ،�(د،ط)،�بGHوت،�دار�الفكر.�الشرح"الكب_aأحمد�(د،ت)،��الدردير: -16

17- :#cه)،�1417أبو�القاسم�(�الرافt_ز"شرح"الوجeوت،�دار�الكتب�العلمية.�1،�طالعزGHب�، 

 لوليد�محمد،�بداية�املجxzد�وxyاية�املقتصد،�(د،ط)،�القا=رة،�دار�ا[\ديث.�ه):�أبو�ا1425(�ابن"رشد"اDJفيد -18

 ،�بGHوت،�املكتبة�العلمية.1،�طشرح"حدود"ابن"عرفةه)،�1350أبو�عبد�هللا�(�الرصاع: -19

 املطبعة�ا[}GHية.�القا=رة،�،1،�طالقدوري"اIJو)رة"الن_aة"ع[\"مختصره)�،�1322أبو�بكر�(�الزwيدي: -20

 .16،�بحث�مقدم�للمجمع�الفق)'�بمكة�املكرمة،�دورة�البصمة�الوراثية�ومجاالت�yستفادة"مMxاه)،�1425و=بة�(�الزحي[#: -21

 ،�(د،ط)،�بABوت،�دار�املعرفة.�امل2سوطه)،�1414:�محمد�شمس�9ئمة�(السرخ.-, -22
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�محمد�املختار(السالمي -23 :1423� �Oثباته)، AP� �وESيته �ال2شرTة �لEWينات AXالبيولو� �بحث�مقدم�ملالتحليل ؤتمر�الLندسة�الوراثية�بBن،

 ،.24�،2-22الشرSعة�والقانون،�Uلية�الشرSعة�والقانون،�جامعة�Pمارات�العرOية�املتحدة،�

 ،�بABوت،�دار�الكتب�العلمية.2،�طتحفة�الفق]اءه)،�1414:�أبو�بكر�عالء�الدين�(السمرقندي� -24

ي_, -25  ،�بABوت،�دار�الكتب�العلمية.1،�طeاجمغ_,�املحتاج�إ�bcمعرفة�ألفاظ�املaه)،�1415:�شمس�الدين(الش̀ر

 ،�(د،ط)،�بABوت،�دار�الكتب�العلمية.امل]ذب��APفقه�Oمام�الشافAg:�أبو�إ[\اق�(د،ت)،�الش8fازي � -26

 ،�تحقيق:�عبد�الكرiم�حامدي،�(د،ط)،�اefزائر،�دار�البصائر.رحمة�@مة��APاختالف�@ئمة:�القاa`'�صدر�الدين�(د،ت)،�الصفدي -27

 ،"ب$#وت،"مؤسسة�املعارف.4،�طالفقه�املالnي�وأدلتهه)،�1426ب�(:�اf\بlابن�طاjر -28

 ،"ب$#وت،"دار"الغرب"?سالمي.1،"تحقيق:"محمد"ولد"كر.م،"طالق-س�,+�شرح�موطإ�مالك�بن�أ#سم)،"1992:"أبو"بكر"(ابن�العر�ي -29

 ،"(د،ط)،"ب$#وت،"دار"الفكر.منح�ا:9ليل�شرح�مختصر�خليله)،"1409:"أبو"عبد"هللا"محمد"(عل0ش -30

 ،"جدة،"دار"املQRاج.1،"تحقيق:"قاسم"النوري،"طالبيان�,+�فقه�Aمام�الشاف<+ه)،"1421:"أبو"اLMس$ن"يحHI"(العمرا#ي -31

 ،"ب$#وت،"دار"ابن"حزم.1،"طاملستجدات�,+�وسائل�Aثباته)،"1431:"أيمن"(العمر -32

33- KLدايةه)،"1420:"بدر"الدين"(العيOة."،"ب$#وت،"دار"الكتب"العلمي1،"طالبناية�شرح�ال 

34- +Pبه)،"1417:"أبو"حامد"(الغزاTالقا^رة،"دار"السالم.1أحمد"محمود"إبرا^يم،"محمد"محمد"تامر،"ط،"تحقيق:"الوسيط�,+�املذ"، 

 .16،"بحث"مقدم"للمجمع"الفقa`"بمكة،"الدورة"البصمة�الوراثية�ومجاالت�]ستفادة�مXYاه)"،"1425:"عبد"الستار(فتح�هللا�سعيد -35

 ،"ب$#وت،"مؤسسة"الرسالة."8،"طالقاموس�املحيطه)،"1426مجد"الدين(:"أبو"طا^ر"الف^[وز�آبادي -36

 ،"(د،ط)،"ب$#وت،"املكتبة"العلمية.املصباح�املن^[�,+�غرaب�الشرح�الكب^[:"أبو"العباس"(د،ت)،"الفيومي -37

 ،"الر.اض،"مجلة"العدل."23،"عددالبصمة�الوراثية�و9fيXeاه)،"1425:"عبد"الرشيد"(قاسم -38

 �،"(د،ط)،"القا^رة،"مكتبة"القا^رة.املغKLه)،"1388:"أبو"محمد"(ابن�قدامة -39

 ،"ب$#وت،"دار"الmشائر"?سالمية.2،"طفقه�القضايا�الطبية�املعاصرةم)،"2006:"عij(داh+ القره -40

 ،"الر.اض،"دار"طيبة"للoشر"والتوزnع.2،"طتفس^[�القرآن�العظيمه)،"1420:"أبو"الفداء"(ابن�كث^[ -41

42- Kpيةالبصمة�الو ه)،"1426:"خليفة"(الكعOام�الفقrحt�uvا�عTس.1،"طراثية�وأثرrعّمان،"دار"النفا"، 

 ،"(د،ط)،"القا^رة،"دار"الدعوة.امل9yم�الوسيط(د،ت):""مجمع�اللغة�العرwية -43

 ،"ب$#وت،"دار"إحياء"الt#اث"العرsي.2،"طAنصاف�,+�معرفة�الرا{|�من�ا:}الف:"عالء"الدين"(د،ت)،"املرداوي " -44

"(دمسلم -45 "النuسابوري "اvwMاج "بن :" �،ت)، �هللا �رسول uPإ� �العدل uPإ� �العدل �املختصر�بنقل �ال��يح "عبد"gاملسند "فؤاد "محمد "تحقيق: ،

 الباiy،"(د،ط)،"ب$#وت،"دار"إحياء"الt#اث.

�الطبية -46 �للعلوم �Aسالمية "2000( املنظمة �ا:9يKLم): �والعالج �وا:9ينوم �الوراثية �والOندسة �الوراثة "إسالمية-"ندوة "عبد""-رؤ.ة إشراف:

 لعو{|`،"تحر.ر:"رجاء"اvMندي،"ال}و.ت.الرحمن"ا

 ،"ب$#وت،"دار"صادر."3،"طلسان�العربه):"1414:"أبو"الفضل"جمال"الدين"(ابن�منظور  -47

 ، ب;9وت، دار الكتب العلمية. 2، طالتاج$و*(ليل$ملختصر$خليله)، 1416: أبو عبد هللا (املواق -48

 ، القاHرة، دار الكتاب Eسالمي.2ط، البحر$الرائق$شرح$ك67$الدقائق: ز@ن الدين (د،ت)، ابن$نجيم -49

 ، ب;9وت، مؤسسة الرسالة. 1، تحقيق: حسن شلMN، طالس7ن$الكABى ه)، 1421: أبو عبد الرحمن (ال?سا=ي -50

 ، (د،ط)، ب;9وت، دار الفكر. املجموع$شرح$املFذب: أبو زكر@اء محMU الدين (د،ت)، النووي -51

، ب;9وت، دار إحياء ال[9اث 2(شرح النووي ع]Z مسلم)، ط ح$OPيح$مسلم$بن$اJKLاجاملHIاج$شر ه)، 1392: أبو زكر@ا محMU الدين (النووي -52

ي.  الع̂ر

53- QRالFا$الشرعيةم)، 2010: سعد الدين (الFبة. 1، طالبصمة$الوراثية$وعالئقHرة، مكتبة وHالقا ، 

 ، (د،ط)، ب;9وت، دار الفكر.فتح$القدير: كمال الدين (د،ت)، ابن$الFمام -54

̂ستفادة$مHIاه)، 1425: نصر فر@د (واصل -55  .16، بحث مقدم للمجمع الفقMc بمكة املكرمة، دورة البصمة$الوراثية$ومجاالت$

، بحث مقدم إZh مؤتمر الgندسة مدى$Jdية$البصمة$الوراثية$Qc$*ثبات$اJLنا=ي$Qc$القانون$الوضQa$والفقه$*سالمي: محمد، أبو$الوفا -56

  م، جامعة Eمارات، nلية الشرjعة والقانون.2002ماي  7-5الوراثية ب;ن الشرjعة والقانون"، 


