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ملخ�ص البحث

و�ضوابط  الوراثية،  الب�ضمة  حقيقة  عن  احلديث  خطته  �ضوء  يف  البحث  تناول 
نفيه  بعد  الن�ضب  اإثبات  مناط  عن  حتدثت  ثم  باللعان،  املراد  فيه  وبينت  ا�ضتعمالها، 
باللعان، واأنه يدور حول عدة اأمور، هي: حتديد املراد بالبينة عند الفقهاء، واأثر التعبُّد 
والتعليل يف طرق اإثبات الن�ضب ونفيه، واأثر التعار�ض بني طرق اإثبات الن�ضب ونفيه، واأثر 
ا�ضرتاط حكم احلاكم يف نفي الن�ضب باللعان، واأثر تردد اللعان بني ال�ضهادة واليمني، 
واأثر التبعي�ض يف الأحكام على اللعان، ومدى ت�ضوف ال�ضريعة اإىل حفظ الأن�ضاب، واأثر 
ا�ضرتاط عدم خمالفة احل�ض اأو اليقني يف طرق اإثبات الن�ضب ونفيه، ثم ذكرت اأقوال 
العلماء املعا�ضرين يف امل�ضاألة مع املناق�ضة والرتجيح، وقد ظهر يل اأول الأمر بناًء على 
ما رجحته من اعتبار الب�ضمة الوراثية من القرائن، واأنها قد ت�ضحح الدعوى اأو تبطلها 
اإذا خالفت احل�ض اأو اليقني: اأنه اإذا نفى املالعن ن�ضب الولد ثم اأثبتت الب�ضمة الوراثية 
اأنه ابنه ثبت ن�ضبه منه خلطئه اأو كذبه يف دعواه، اإل اأنه يبقى هناك مانع قوي من القول 
بذلك هنا، وهو قول النبي s لأ�ضحابه: »اأب�ضروها..«، ثم قوله بعدها: »فهو لفالن«، 
وجاءت به على ما و�ضف s، ومع هذا مل يحكم مبوجب ذلك، وقال: »لول ما م�ضى 
من كتاب اهلل -اأو الأميان كما يف رواية- لكان يل ولها �ضاأن«، مع ات�ضال ذلك بحكم 
القا�ضي باأميان اللعان املغلظة واملكررة بني الزوجني واقرتانها باللعنة والغ�ضب، يدل 
دللة �ضريحة على اأن مناط امل�ضاألة لي�ض من باب تعار�ض القوي وال�ضعيف، واإمنا لها 
الظاهر من  على  وبناوؤها  امل�ضلمني،  نفو�ض  ال�ضارع يف  اأحكام  تعظيم  وهو:  اآخر  مناط 
وات�ضلت بحكم احلاكم  اإذا عقدت ووجدت  واأنها  ولعًبا،  لهًوا  واأنها ل تتخذ  اأحوالهم، 
ونحوه فال تنق�ض، كما لو طلَّق الزوج اأو خالع زوجته، لذا ترجح عندي -واهلل اأعلم- اأن 
الب�ضمة الوراثية متنع من نفي الولد يف اللعان اإذا اأثبتت اأن الولد من الزوج؛ لأنها تدل 
اأو كذبه يف دعواه، وعلى القا�ضي ونحوه اأن يجري حتليل الب�ضمة الوراثية  على وهمه 
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قبل اللعان بنفي الولد، والعلماء ا�ضتعملوا يف رد الدعاوي دللة العقل واحل�ض يف موا�ضع 
متعددة، والآن ت�ضتعمل دللة الب�ضمة الوراثية ول فرق، واأما بعد قيام اللعان ونفاذه فال 

اأثر للب�ضمة الوراثية بعد ذلك؛ ملا �ضبق ذكره.
واهلل اأعلم.
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املقدمة

الم على ر�ضوله النبي الأمني؛ نبينا حممد،  احلمد هلل رب العاملني، وال�ضالة وال�ضَّ
وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

وازل الفقهية املعا�ضرة، وبيان  ل يخفى على العلماء وطلبة العلم اأهمية البحث يف النَّ
حكمها يف ال�ضريعة الإ�ضالمية؛ امتثاًل للواجب الذي اأُنيط باأعناقهم، وكان حمطَّ تكليٍف 

بالن�ضبة اإليهم.
اإل ويف  اأنَّه ما من واقعٍة من الوقائع  اإليه العلماء من ال�ضلف واخللف  والذي ذهب 

�ضرع اهلل لها حكٌم، علمه من علمه، وجهله من جهله، قال تعاىل: )ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ  چ چ چ   چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژژ( 
]النعام:38[، قال الإمام ال�ضافعي -رحمه اهلل-: »فلي�ضت تنزل باأحٍد من اأهل دين اهلل 

نازلٌة اإل ويف كتاب اهلل الدليل على �ضبل الهدى فيها«))).
واإنه من الوقائع امل�ضتجدة وامل�ضكلة يف باب فقه الأ�ضرة م�ضاألة: 

)إثبات النَّسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان(.
اإىل  اأو املولود منه  فاإنه قد يلجاأ الزوج الذي يريد التن�ضل من ثبوت ن�ضب احلمل 
اإجراء اللعان اإذا ما توافرت �ضروطه، وكاأثٍر له؛ ينتفي الن�ضب عنه ويلحق املولود باأمه 
قد  فاإنه  قطعية،  نتائجها  وكون  الوراثية  الب�ضمة  لكت�ضاف  ونظًرا  اللعان،  متام  عند 
تلجاأ بع�ض الزوجات اأحياًنا اإىل طلب اإجراء الب�ضمة الوراثية كو�ضيلة لإثبات مولودها 
الزوج يقع حينها  املولود من  لن�ضب  النتائج مثبتة  فاإذا ما ظهرت  الزوج املالعن،  من 
الإ�ضكال بني طلب الزوج ال�ضابق اإجراء اللعان وما يرتتب عليه من التفريق الأبدي بني 

))) الر�ضالة ))/20). 
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الزوجني واإحلاق الولد بالأم، وبني نتيجة الب�ضمة الوراثية التي عار�ضت هذا الأثر، فما 
احلل الواجب االتباع عند ح�صول مثل هذا التعار�ض؟ 

وعليه؛ ميكن القول: اإن هذا املو�صوع يكت�صب اأهميته والبحث فيه من عدة اأمور:
طابع  عليه  يف�ضي  مما  ال�ضرعية،  والقواعد  الأحكام  من  جملة  بني  ده  تردُّ  : اأوالاً
والتعبد،  التعليل  ده بني  الراجح حياله، كرتدُّ الفقهي  اإىل احلكم  الو�ضول  ال�ضعوبة يف 
ذلك،  وغري  والظاهر،  والأ�ضل  والظن،  والقطع  والإثبات،  والنفي  والقرائن،  والأدلة 
ولهذا  ال�ضرعي،  لبيان احلكم  والدرا�ضة  والتمحي�ض  البحث  ي�ضتوجب مزيًدا من  مما 
َبه مع اللعان قال: »فاإن قيل: النبي  ملا عر�ض ابن القيم -رحمه اهلل- مل�ضاألة تعار�ض ال�ضَّ
s قد حكم بعد اللعان ونفي الولد باأنه اإن جاء ي�ضبه الزوج �ضاحب الفرا�ض فهو له، 
واإن جاء ي�ضبه الذي ُرميت به فهو له، فما قولكم يف مثل هذه الواقعة: اإذا لعن امراأته 
اأو  بالقافة،  عماًل  بال�صبه؟  به  تلحقونه  هل  ي�ضبهه،  الولد  جاء  ثم  ولدها،  من  وانتفى 

حتكمون بانقطاع ن�صبه منه؟ عماًل مبوجب لعانه.

لنقطاع  املقت�ضي  اللعان  اأعنته  جتاذب  �ضيق،  ومو�ضع  �ضنك،  جمال  هذا  قيل:   
ن�ضبه  ثبوت  الدال على  وال�ضبه  لأب،  ُيدعى  ول  لأمه  ُيدعى  واأنه  الولد،  وانتفاء  الن�ضب 
من الزوج، واأنه ابنه مع �ضهادة النبي s باأنَّها اإن جاءت به على �ضبهه فالولد له، واأنه 
َكَذب عليها، فهذا م�ضيٌق ل يتخل�ض منه اإل امل�ضتب�ضر الب�ضري باأدلة ال�ضرع واأ�ضراره، 
واخلبري بجمعه وفرقه، الذي �ضافرت به همته اإىل مطلع الأحكام، وامل�ضكاة التي منها 

ظهر احلالل واحلرام«))).
وقال ابن عبدالرب -رحمه اهلل- عند حديثه عن املالعن اإذا اأكذب نف�ضه بعد نفي 
الن�ضب باللعان؛ هل يثبت ن�صبه منه؟ قال: »واحلجج لهذه الأقوال من جهة املقاي�ضات 

والنظر فيها ت�ضعيب، ولي�ض يف امل�ضاألة اأثٌر م�ضند«)2). 
ثانياًا: يكت�ضي البحث يف هذا املو�ضوع اأهمية ق�ضوى يف ق�ضايا الأ�ضرة على م�ضتوى 
نفي  ب�ضدد  الق�ضاء  اأمام  املطروحة  املنازعات  كرثة  خالل  من  الق�ضائية  املمار�ضة 
الن�ضب، اأمام ف�ضاد الذمم وغياب الوازع الديني والأخالقي لدى بع�ض النا�ض، يف مقابل 
التطور امل�ضهود والطفرة احلا�ضلة يف جمال الب�ضمة الوراثية وعلم اجلينات، والنظر 
ينادي  اآخر  اجتاه  وبني  عليها،  للعان  ومرجح  الطبية  للخربة  راف�ٍض  اجتاٍه  بني  فيها 

باعتماد اخلربة الطبية والن�ضراف عن اللعان اأمام ا�ضتحالة حتقق �ضروطه.

))) زاد املعاد )5/)38).
)2) ال�ضتذكار )02/6)). وانظر: املب�ضوط )94/7)، مروج الذهب ))/236).
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اأ�صباب اختيار املو�صوع
هذا؛ وقد دفعني لختيار هذا املو�ضوع جملة من الأ�ضباب، اأبرزها:

العي على درا�ضٍة وافيٍة جمعت �ضتات املو�ضوع مع تاأ�ضيله وتوثيقه من  : عدم اطِّ اأوالاً
الن�ضو�ض ال�ضرعية وفهم العلماء لها.

الأنظمة  ورجال  التحقيق  وهيئات  ال�ضرعية  املحاكم  يف  املخت�ضني  حاجة  ثانياًا:   
لدرا�ضة هذه الق�ضية وقيا�ض ما ي�ضبهها عليها، وعقد املوؤمترات لدرا�ضتها)))، ول �ضيما 
ا ملًحا  اأن تقنية الب�ضمة الوراثية تقنية واعدة وقادمة بقوة، حتى اأ�ضحت اليوم مطلبًّ

على احلكومات والدول الإ�ضالمية لال�ضتفادة منها يف املجالت املخ�ض�ضة لها.
لذا وقع اختياري على هذا العنوان: 

)إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان-دراسة فقهية(
ر  يتي�ضَّ حتى  وقواعدها  اأ�ضولها  اإىل  ها  وردِّ م�ضائله،  حترير  يف  باهلل  ا�ضتعنت  وقد 

ا�ضتنباط دلئلها، ومن ثمَّ احلكم عليها.
اأهداف املو�صوع

تهدف هذه الدرا�ضة اإىل الآتي:
: التاأ�ضيل العلمي حلكم اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان، وما  اأوالاً

يكتنفه من اإ�ضكالت، وبيان احلكم ال�ضرعي حيالها.
م يعني الق�ضاة واملخت�ضني عند  ثانياًا: ملُّ ق�ضايا هذا املو�ضوع يف بحث علمي حمكَّ

الرجوع اإليه، فاإنَّ ذلك من مقا�ضد التاأليف.
الـدرا�صات ال�صابقة

كثرية  الوراثية  الب�ضمة  مو�ضوع  تناولت  التي  والأبحاث  الدرا�ضات  اأن  الواقع  يف 
الذي  اإىل مو�ضوعنا  التي تطرقت  الدرا�ضات  يهمنا هنا هو  ما  لكن  التناول،  ومتعددة 

نريد الكتابة فيه على وجه اخل�ضو�ض، وقد ظفرت بالدرا�ضات الآتية: 
الب�صمة الوراثية واأثرها على االأحكام الفقهية- درا�صة فقهية مقارنة، للدكتور: . 1

خليفة بن علي الكعبي، طبع: دار النفائ�ض، الطبعة االأوىل )1426هـ(.

�ضعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املعقود  الفقهية)  واآثارها  املعا�ضرة  الطبية  القرائن  لـ)موؤمتر  ح�ضوري  اآخرها  من  كان   (((
فاإنه مل يحظ  فيه،  نكتب  الذي  املو�ضوع  اأهمية هذا  الرغم من  وعلى  الأوىل 435)هـ،  بتاريخ: 0)-)) جمادى  الإ�ضالمية 

بالدرا�ضة العميقة واملناق�ضات املفيدة يف هذا املوؤمتر.
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وهذا البحث هو اأول من تعر�ض لدرا�ضة املو�ضوع، ح�ضب علمي، وقد حتدث عن 
امل�ضاألة، واأبدى بع�ض العرتا�ضات على القول بثبوت الن�ضب، من �ضفحة )486) 

اإىل �ضفحة )496)، اأي: يف حدود ع�ضر �ضفحات فقط.
الب�صمة الوراثية وجماالت اال�صتفادة منها، للأ�صتاذ الدكتور:ن�صر فريد وا�صل، . 2

بحث من�صور يف جملة املجمع الفقهي االإ�صلمي، العدد ال�صابع ع�صر )1425هـ(.

وقد اأورد ال�ضيخ يف بحثه فقط قرار دار الإفتاء امل�ضرية -يف الق�ضية املرفوعة 
مع  تعار�ضت  اإذا  الوراثية  بالب�ضمة  الن�ضب  بثبوت  واإفتاءها  وتفا�ضيلها-  اإليها 

نفي الولد باللعان.
 اإثبات الن�صـب بو�صائل التقنية الطبية احلديثة -درا�صة �صرعية، للدكتور: حممـد . 3

واآثارها  املعا�صرة  الطبيـة  القرائـن  ملوؤمتر:  م  مقـدَّ بحث  ح�صـنني،  اأحمـد  �َصـْعِدي 
الفقهية، املعقود بجامعة االإمام حممد بن �صعود االإ�صلمية )1435هـ(.

بع�ض  واأبدى  امل�ضرية،  الإفتاء  دار  لراأي  ح�ضنني  حممد  الدكتور  تعر�ض  وقد 
املناق�ضات عليه من �ضفحة )2)-8)).

وهذه الدرا�ضات م�ضكورة لها ف�ضل ال�ضبق يف اإثارة هذا املو�ضوع واملناق�ضات حوله، 
بقواعدها  للم�ضاألة  وربط  وتاأ�ضيل،  بحث  مزيد  اإىل  يحتاج  نظري  يف  املو�ضوع  اأن  اإل 
اأن  اجتهدت  ما  وهو  حولها،  اأثريت  التي  واملناق�ضات  الأدلة  وجمع  ال�ضرعية،  واأ�ضولها 

اأقوم به يف بحث هذه امل�ضاألة ال�ضائكة. 
منهج البحث

لقد اتبعت يف بحث هذا املو�ضوع املنهج الآتي:
ر امل�ضاألة املراد بحثها ت�ضويًرا دقيًقا قبل بيان حكمها، ليتَّ�ضح املق�ضود من . ) اأ�ضوِّ

درا�ضتها.
اإذا كانت امل�ضاألة من موا�ضع التفاق، فاأذكر حكمها بدليله مع توثيق التفاق من . 2

مظانه املعتربة.
اإذا كانت امل�ضاألة من م�ضائل اخلالف فاأتَّبع ما ياأتي:. 3

امل�ضاألة حملَّ خالف، وبع�ضها  اإذا كانت بع�ض �ضور  اأ-  حترير حمل اخلالف 
حملَّ اتفاق.

ويكون عر�ض  العلم،  اأهل  بها من  قال  وبيان من  امل�ضاألة،  الأقوال يف  ب- ذكر 
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اخلالف ح�ضب املذاهب الفقهية: )احلنفية، ثم املالكية، ثم ال�ضافعية، ثم 
احلنبلية).

ج- اإذا مل اأقف يف امل�ضاألة على مذهٍب ما فاأَ�ْضُلُك بها م�ضلك التخريج.
د- توثيق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�ضه.

من  عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة،  وجه  بيان  مع  الأقوال  اأدلة  ا�ضتق�ضاء  هـ- 
مناق�ضات، وما يجاب به عنها اإن وجدت.

و- الرتجيح مع بيان �ضببه.
والتحرير، . 4 التخريج،  يف  الأ�ضيلة  واملراجع  امل�ضادر،  اأمهات  على  العتماد 

والتوثيق، واجلمع.
ترقيم الآيات القراآنية وبيان �ضورها.. 5
حيحني، . 6 تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره اأهل ال�ضاأن يف درجتها اإن مل تكن يف ال�ضَّ

اأو اأحدهما، فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئٍذ بتخريجها.
تخريج الآثار من م�ضادرها الأ�ضيلة واحلكم عليها.. 7
التعريف بامل�ضطلحات و�ضرح الغريب.. 8
العناية بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم.. 9

الرتجمة لالأعالم غري امل�ضهورين. . 0)
�ض للبحث، مع اإبراز اأهم النتائج.. )) تكون اخلامتة عبارة عن ملخَّ
اإتباع البحث بالفهر�ض املتعارف عليه، وي�ضمل:. 2)

• فهر�ض امل�ضادر واملراجع. 	
• فهر�ض املو�ضوعات.	

تق�صيمات البحث
 انتظمت تق�ضيمات البحث مع املقدمة يف ثالثة مباحث، واأحد ع�ضر مطلًبا:

اأهمية املو�ضوع، واأ�ضباب اختياره، واأهدافه، والدرا�ضات ال�ضابقة،  املقدمة: وفيها: 
ومنهج البحث، وتق�ضيماته.

املبحث الأول: حقيقة الب�ضمة الوراثية، وفيه ثالثة مطالب:
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املطلب الأول: حقيقة الب�ضمة الوراثية يف اللغة وال�ضطالح.
املطلب الثاين: �ضوابط ا�ضتعمال الب�ضمة الوراثية.
 املطلب الثالث: املراد باللعان يف اللغة وال�ضطالح.

املبحث الثاين: مناط اإثبات الن�ضب بعد اللعان، وفيه ثمانية مطالب:
املطلب الأول: حتديد املراد بالبينة عند الفقهاء.

املطلب الثاين: التعبُّد والتعليل يف طرق اإثبات الن�ضب ونفيه.
املطلب الثالث: التعار�ض بني طرق اإثبات الن�ضب ونفيه.

املطلب الرابع: ا�ضرتاط حكم احلاكم يف نفي الن�ضب باللعان.
املطلب اخلام�ض: تردد اللعان بني ال�ضهادة واليمني.

املطلب ال�ضاد�ض: التبعي�ض يف الأحكام.
املطلب ال�ضابع: ت�ضوف ال�ضريعة اإىل حفظ الأن�ضاب.

املطلب الثامن: ا�ضرتاط عدم خمالفة احل�ض اأو اليقني يف و�ضائل اإثبات الن�ضب 
ونفيه.

املبحث الثالث: اأقوال العلماء يف حكم اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه 
باللِّعان مع املناق�ضة والرتجيح.

ثم اخلامتة، وفيها ملخ�ض البحث، واأهم النتائج.
فهر�ض امل�ضادر واملراجع. 
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املبحث الأول
حقيقة الب�صمة الوراثية

املطلب الأول
حقيقة الب�صمة الوراثية يف اللغة وال�صطالح

اإ�ضبعه،  بطرف  ختم  اإذا  ب�ضًما،  م  يب�ضِ م  ب�ضَ الفعل:  من  ماأخوذة  الب�صمة: 
والب�ضمة: اأثر اخلتم بالإ�ضبع، فالب�ضمة اإًذا: الأثر الباقي للم�ض اأطراف الأ�ضابع، ثم 

تو�ضع يف ذلك ف�ضمل اخلتم با�ضتعمال الآلة ))).
والوراثية: ن�ضبة للوراثة، وهي يف الأ�ضل عند العرب: انتقال ُقنية اإليك من غريك 
من دون عقد، وغلب بذلك املنتقل عن امليت، يقال: ورثه ماله، وورثه عنه ورًثا، وِرَثًة، 
ووراثة واإراثة، وقد ي�ضدق ذلك على انتقال الأمور املعنوية، ومنه: ورث فالن املجد عن 

اأبيه)2).
النووي«  بـ»احلم�ض  ي�ضمى  عما  عبارة  هي  الوراثية  فالب�ضمة  اال�صطلح:  يف  اأما 
 Deoxyribo( العلمي  لال�ضم  اخت�ضار   (DNA( الثالثة  وحروفه   ،(DNA(
Nucleic Acid)، وقد �ضمي باحلم�ض النووي نظًرا لوجوده ومتركزه يف نواة اخللية 

للكائن احلي، وهو احلم�ض النووي منقو�ض الأك�ضجني)3).
ومتتاز  احلية،  اخلاليا  من  بنيته  وركب  الإن�ضان،  تعاىل-  -�ضبحانه  اهلل  خلق  لقد 
هذه اخلاليا باحتوائها على نواٍة غالًبا ما تكون ُكروية ال�ضكل، وتعد هذه النواة مركز 
معظم  ويف  وتكاثرها،  اخللية  لبقاء  الالزمة  الوراثية  املادة  بها  ويوجد  اخللية،  نظام 
ا ت�ضمى عند اأهل  اخلاليا تكون تلك املادة الوراثية مرتبة على �ضور اأج�ضام �ضغرية جدًّ

))) انظر: املعجم الو�ضيط ))/60) مادة )ب�ضم).
)2) انظر: ل�ضان العرب )99/2))، تاج العرو�ض )382/5)، املعجم الو�ضيط )024/2))، مادة )ورث) للجميع. 

)3) انظر: تطبيقات تقنية الب�ضمة الوراثية يف التحقيق والطب ال�ضرعي )�ض50).  



432

د. عاصم بن منصور بن محمد أباحسني

الخت�ضا�ض بـ)الكرومو�ضومات)، وتنتقل بوا�ضطتها -بقدرة اهلل- ال�ضفات الوراثية من 
 (X(جيل اإىل اجليل الذي بعده، ول ميكن روؤيتها اإل حتت املجهر الإلكرتوين على �ضكل

اأو )Y)، وفيما يلي بع�ض ال�ضور التو�ضيحية:

وت�ضم نواة كل خلية يف ج�ضم الإن�ضان )46) كرومو�ضوًما ت�ضمل )23) زوًجا، منها 
)22) زوًجا متماثلة يف كل من الذكر والأنثى ت�ضمى الكرومو�ضومات اجل�ضدية، والزوج 
رقم )23) يختلف يف الذكر عنه يف الأنثى، ويحتوي على املعلومات التي حتدد اجلن�ض، 

.(XX( ويف الأنثى باحلرفني (XY( ويرمز لها يف الذكر باحلرفني
 (23( يحمل  الأب  من  منوي  بحيوان  تعاىل-  اهلل  -باإذن  الإن�ضان  خلق  ويبداأ 
 (23( حتمل  الأم  من  وبوي�ضة   ،(Y  + فردًيا   22 اأو   ،X  + )22فردًيا  كرومو�ضوًما 
كرومو�ضوًما )22 فرديًّا + X)، وبعد التلقيح ي�ضبحان -باإذن اهلل تعاىل- خلية واحدة 
 (XY + اأو 22 زوًجا XX + ملقحة حتمل )23) زوًجا من الكرومو�ضومات )22 زوًجا
مع  تتطابق  ل  فهي  الأم،  من  الآخر  والن�ضف  الأب،  من  الوراثية  ال�ضفات  ن�ضف  بها 
جاءت  بل  وجه،  كل  من  الأم  كرومو�ضومات  مع  ول  وجه،  كل  من  الأب  كرومو�ضومات 

خليًطا منهما، فجل القائل �ضبحانه يف كتابه: )ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ  ۇئ ۆئ( ]الإن�ضان:2[))).

))) انظر: درا�ضة حتليلية ل�ضتخدام تقنيات الب�ضمة الوراثية )�ض889)، دور الدليل املادي احليوي يف اجلرائم اجلن�ضية +
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بقلب  ي�ضمى  ما  اأو  للكرومو�ضوم،  الداخلي  اجلزء  النووي  احلام�ض  وي�ضغل 
بع�ض  بع�ضها حول  �ضديد على هيئة �ضالمل ملتف  التفاف  الكرومو�ضوم، وهو يف حالة 
اأجزاء  احلام�ض  هذا  على  ويوجد  للكرومو�ضومات،  الأ�ضا�ضية  البناء  وحدة  م�ضكاًل 
تدعى بالُعقد اجلينية اأو اجلينات، وهي الأجزاء التي حتمل ال�ضفات الوراثية املوجودة 
باجلنني منذ بداية ن�ضاأته وتكوينه؛ كنوع ف�ضيلة دمه، ولون ب�ضرته، وعيونه، ونحو ذلك. 
ا اأن ت�ضل�ضل القواعد النيرتوجينية على ُجزيء احلام�ض النووي يختلف  وثبت علميًّ
من �ضخ�ض اإىل اآخر، وهذا الختالف هو الأ�ضا�ض العلمي ملا ي�ضمى بالب�ضمة الوراثية، 
القواعد  ت�ضل�ضل هذه  اإذ ل يوجد �ضخ�ضان مت�ضابهان يف  النووي،  اأو ب�ضمة احلام�ض 
النيرتوجينية على ُجزيء احلام�ض النووي اإل يف حالت التوائم املتماثلة فقط، والتي 

اأ�ضلها حيوان منوي واحد، وُبيي�ضة واحدة))).
وميكن القول: اإن اأبرز خ�ضائ�ض املادة الوراثية هي:

اأنها ل تت�ضابه بني اثنني اإل يف حالت التوائم املتماثلة فقط على اأنها جزء من . )
ا اإن مل ينعدم. املليار، اأو اأكرث من املليار مما يجعل احتمال الت�ضابه نادًرا جدًّ

= )�ض923)، الب�ضمة الوراثية واأثرها يف الإثبات )�ض443).
))) انظر: الهند�ضة الوراثية لوجدي �ضواحل )�ض26)، تطبيقات تقنية الب�ضمة الوراثية )�ض49)، درا�ضة حتليلية ل�ضتخدام 

تقنيات الب�ضمة الوراثية )�ض893).
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هوية . 2 حتديد  يف  و�ضيلة  اأدقَّ  الآن  حتى  تعد  فهي  قطعية  نتائجها  لكون  نظًرا 
�ضاحبها، واأنه ولٌد لهذا الرجل اأو نفيه عنه.

اأنها ل تتغري من مكان لآخر يف اجل�ضم، فنتيجتها ثابتة بغ�ض النظر عن مكان . 3
العينة التي اأخذت من اجل�ضم، �ضواء اأخذت من العني، اأو الكبد، اأو الدم واملني 
حتمل  على  قدرة  لها  اأن  كما  والعظم،  واجللد  كال�ضعر  الأن�ضجة  اأو  واللعاب، 
الظروف اجلوية املختلفة، كالرطوبة واجلفاف، وارتفاع درجة احلرارة، فيمكن 
عمل الب�ضمة الوراثية من التلوثات املنوية اأو الدموية اجلافة مما م�ضى عليها 

وقت طويل.
اأن احل�ضول على نتائج الب�ضمة الوراثية اأمر �ضهل ميكن معرفته من املخت�ضني . 4

الوراثية حتليل عينة �ضئيلة من  الب�ضمة  نتائج  ملعرفة  ويكفي  دون كبري عناء، 
اأع�ضاء اجل�ضم اأو �ضوائله))).

العديد . 5 يف  الوراثية  الب�ضمة  نتائج  ا�ضتخدام  ميكن  اأنه  الخت�ضا�ض  اأهل  يرى 
بنوة  على  التنازع  حدوث  عند  الن�ضب  جمال  يف  كا�ضتخدامها  املجالت،  من 
طفل، اأو يف حالت تبديل املواليد يف امل�ضت�ضفيات، اأو حالت ال�ضتباه يف اأطفال 
الأنابيب، ويف تعرف اأ�ضحاب اجلثث امل�ضوهة اأو املتفحمة يف احلوادث والكوارث 
اجلماعية، وميكن ا�ضتخدامها يف املجال اجلنائي من خالل تعرف اجلاين يف 

جرائم العتداءات اجلن�ضية، اأو ال�ضرقة، اأو الختطاف، وغريها )2).
وهكذا تكون العالقة بني املعنى اللغوي وال�ضطالحي للب�ضمة الوراثية ظاهرة، فاإن 
الب�ضمة الوراثية هي اأثر ومادة ماأخوذة ومنتقلة من الأبوين لالأبناء، وهذا النتقال لي�ض 
ماًل، واإمنا هو �ضفات وراثية تتمثل يف اخلاليا احلية للولد، فهي بهذا الو�ضف تدخل يف 

دللة املعنى اللغوي ول تخالفه. 

))) انظر: تطبيقات تقنية الب�ضمة الوراثية )�ض26، )3، 52))، درا�ضة حتليلية ل�ضتخدام تقنيات الب�ضمة الوراثية )�ض904).
)2) انظر: درا�ضة حتليلية ل�ضتخدام تقنيات الب�ضمة الوراثية )�ض897).  
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املطلب الثاين
�صوابط ا�صتعمال الب�صمة الوراثية

ميكن تق�ضيم هذه ال�ضوابط اإىل ق�ضمني:
ل: ال�صوابط الفقهية، وهي: الق�صم االأَوَّ

ة، . ) نَّ ال�ضُّ اأو  الكتاب  من  �ضرعيًّا  ا  ن�ضًّ الوراثية  الب�ضمة  ا�ضتعمال  يخالف  ل  اأن 
مردودة  فتكون  بالفرا�ض،  الثَّابت  �ضب  النَّ لنفي  ة  الوراثيَّ الب�ضمة  كا�ضتعمال 

مل�ضادمتها ملا هو اأقوى منها يف نظر ال�ضرع.
اأن ل يخالف ا�ضتعمال الب�ضمة الوراثية العقل واملنطق واحل�ضَّ والواقع، كاإثبات . 2

ه، اأو لكونه مقطوع الأنثيني، اأو لمراأة  �ضب بها ملن ل يولد ملثله؛ اإما ل�ضغر �ضنِّ النَّ
ا�ضتوؤ�ضل رحمها، ويف هذه احلالة تكون الب�ضمة الوراثية ملغية، ول عربة بها؛ 

لأنه قد اعرتاها اخلطاأ، اأو التَّالعب، اأو الكذب))).
وهناك بع�ض ال�ضوابط خمتلف فيها بني الفقهاء املعا�ضرين، وهي:

�ضب . 3 النَّ اإثبات  املتَّفق عليها يف  الوراثية بدياًل عن الطرق  الب�ضمة  ت�ضتخدم  األَّ 
نة- على  م الطرق املتَّفق عليها -وهي الفرا�ض والإقرار والبيِّ حال وجودها، فتقدَّ

ارع. رق اأقوى يف نظر ال�ضَّ الب�ضمة الوراثية؛ لأّن هذه الطُّ
رق -كالقافة والقرعة- فال باأ�ض من تقدمي الب�ضمة . 4 ا ما مل ُيتَّفق عليه من الطُّ اأمَّ

الوراثية عليها، ويكون تقدميها على القافة من باب قيا�ض الأوىل، وتقدميها على 
د على املظنون. القرعة من باب ترجيح املوؤكَّ

فيهم  تتوافر  ن  ممَّ وم�ضاعدين  خرباء  من  املختربات  يف  العاملني  جميع  يكون  اأن   
والتَّكليف،  والعدالة،  مل�ضلم،  �ضب  النَّ اإثبات  حال  يف  الإ�ضالم  وهي:  القائف؛  �ضروط 

واخلربة، والتَّجربة، وانتفاء التهمة)2).
اإن الب�ضمة الوراثية دليل م�ضتقل  وهذان ال�ضابطان مبنيان على قول بع�ض العلماء: 
لإثبات الن�ضب، يف حني يرى اآخرون اأنها لي�ضت دلياًل يثبت بها الن�ضب على انفرادها، واإمنا 

تعد قرينة مكملة ومرجحة لالإثبات اأو النفي ي�ضتعني بها القا�ضي عند التعار�ض)3).

))) انظر: اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة لل�ضواط )�ض)69))، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية للجزار )�ض8)8))، 
الب�ضمة الوراثية مفهومها وحجيتها )�ض98)).

ة واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض)5). )2) انظر: اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة لل�ضواط )�ض)69))، الب�ضمة الوراثيَّ
)3) �ضياأتي بحث لهذه امل�ضاألة عند احلديث عن حتديد املراد بالبينة يف ال�ضرع.
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الق�صم الثَّاين: ال�صوابط الفنيَّة واالإجرائية، وهي:
ي الإخالل . ) اأن يكون العاملون يف هذا املجال من ذوي اخلربة والأمانة؛ لئال يوؤدِّ

ة النتائج. بذلك اإىل ال�ضك يف م�ضداقيَّ
احلديثة؛ . 2 التِّقنية  اإليه  لت  تو�ضَّ ما  باأحدث  دة  مزوَّ واملعامل  املختربات  تكون  اأن 

وابط التِّقنية املعتمدة. ل�ضمان �ضحة النتائج ح�ضب املعايري العلميَّة، وال�ضَّ
 اأن يتمَّ عمل التَّحاليل بعدد اأكرب من اخلاليا احلية، مع توثيق جميع اخلطوات . 3

يف �ضجاّلت معتمدة، وحفظها للرجوع اإليها عند احلاجة؛ �ضماًنا ل�ضحة النتائج 
والطمئنان اإليها قدر الإمكان))).

املطلب الثالث
املراد باللعان يف اللغة وال�صطالح

اللعان يف اللغة: م�ضدر للفعل )لعن)، ماأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من 
الـخري، يقال: لعن لعاًنا، ومالعنة، والتعاًنا، وتالعًنا، واللَّْعنُة: ال�ضم، والـجمع: ِلعاٌن، 

واللَِّعاُن والـُمالعَنة: اللَّْعُن بـني اثنـني ف�ضاعًدا)2). 
اأما اللِّعان يف ال�صرع: فهو الوارد يف قوله تعاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   
ڭ  ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې      
ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ   ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ  
ىئ ىئ ی ی   ی     ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب  يبجت( 

]النور:0-6)[.

وقد اختلف يف تو�ضيفه بني ال�ضهادة واليمني اأو هو مركب منهما، لذا فقد عرفه بع�ض 
الفقهاء باأنه: �ضهادات موؤكدات بالأميان، مقرونة بلعن من الزوج وغ�ضب من الزوجة)3).

الفقهية  الأحكام  واأثرها على  ة  الوراثيَّ الب�ضمة  لل�ضواط )�ض)69))،  املعا�ضرة  الطبية  بالقرائن  الن�ضب  اإثبات  انظر:   (((
)�ض50).  

)2) انظر: تهذيب اللغة )2/)24)، ل�ضان العرب )3)/387)، تاج العرو�ض )8/36)))، مادة )لعن) للجميع.
)3) انظر يف تف�ضيل ذلك: بدائع ال�ضنائع )8/)5)، تبيني احلقائق )23/7))، ال�ضرح الكبري للدردير )457/2)، الفواكه الدواين 
)273/5)، مغني املحتاج )64/4))، اأ�ضنى املطالب )279/2)، ك�ضاف القناع )63/5)، مطالب اأويل النهى )359/6)، زاد 

املعاد )362/5).
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و�ضمي اللعان بذلك لكونه �ضبًبا للبعد بني الزوجني، اأو لأن الزوجني ل ينفكان من اأن 
يكون اأحدهما كاذًبا فتح�ضل اللعنة عليه، اأو لأن املالعن يقول: )لعنة اهلل عليه اإن كان 

من الكاذبني)، وتلك هي العالقة بني املعنيني: اللغوي وال�ضطالحي))).
وقبل البدء يف احلديث عن املبحث الثاين راأيت من املهم اأن اأورد اأبرز الأدلة التي يدور 

يف فلكها مو�ضوع البحث؛ متهيًدا ملحاولة ا�ضتنباط حكم امل�ضاألة منها، وهذه الأدلة هي:
s ب�ضريك بن . ) عن ابن عبا�ض  اأن هالل بن اأمية قذف امراأته عند النبي 

�ضحماء، فقال النبي s: »البينة اأو حدٌّ يف ظهرك«، فقال: يا ر�ضول اهلل! اإذا راأى 
اأحدنا على امراأته رجاًل ينطلق يلتم�ض البينة! فجعل النبي s يقول: »البينة واإل 
حدٌّ يف ظهرك«، فقال هالل: والذي بعثك باحلق اإين ل�ضادق، ولينزلن اهلل ما 
يربئ ظهري من احلد، فنزل جربيل ÷ واأنزل عليه: )ھ ے ے(، 
فقراأ حتى بلغ )ی   ی     ی جئ(، فان�ضرف النبي s فاأر�ضل اإليهما، فجاء 
اأحدكما كاذب، فهل منكما  اأن  يعلم  »اإن اهلل  يقول:   s النبي  ف�ضهدوا  هالل، 
تائب؟«، ثم قامت ف�ضهدت، فلما كان عند اخلام�ضة وقفوها، فقالوا: اإنها موجبة، 
اليوم  �ضائر  قومي  اأف�ضح  ل  قالت:  ثم  ترجع،  اأنها  ظننا  حتى  ونك�ضت  فتلكاأت 
�ضابغ  العينني)2)،  اأكحل  به  جاءت  فاإن  »انظروها،   :s النبي  فقال  فم�ضت، 
الأليتني)3)، خدلج ال�ضاقني)4)، فهو ل�ضريك بن �ضحماء«، فجاءت به كذلك، فقال 

النبي s: »لول ما م�ضى من كتاب اهلل لكان يل ولها �ضاأن«)5).
وعن ابن عبا�ض  قال: جاء هالل بن اأمية وهو اأحد الثالثة الذين خلفوا، فجاء . 2

من اأر�ضه ع�ضاء فوجد عند اأهله رجاًل، واجتمَعِت الأن�ضاُر فقالوا:... الآن ي�ضرب 
ة وُيبطُل �ضهادته يف امل�ضلمني، فقال هالٌل: واهلل اإين  ر�ضول اهللَّ s هالل بن اأُميَّ
لأرجو اأن يجعَل اهلل يل منها خمرًجا، فقال هالٌل: يا ر�ضول اهلِل! اإين قد اأَرى ما 
 s ا جئُت به، واهلُل يعلُم اأين ل�ضادٌق، قال: وواهلِل اإنَّ ر�ضول اهلِل ا�ْضتدَّ عليَك مِمَّ

ِ s الوحي فنزلْت: )ھ ے  يريُد اأْن ياأُمَر ب�ضْربه اإْذ اأنزَل اهلل على ر�ضول اهللَّ
 s اهلِل  ر�ضول  عن  ف�ضري  الآيَة،  ۇ(  ۇ  ڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
فقال: »اأَْب�ضْر يا هالُل، فَقْد جَعَل اهلل لك فَرًجا َوخَمَرًجا«، فقال هالٌل: قد كنت 

))) انظر: تهذيب اللغة )2/)24) مادة )لعن)، فتح الباري )440/9). 
)2) اأي: اإن اأهداب عينيه �ضوداء مثل الكحل. انظر: مقايي�ض اللغة )63/5))، النهاية يف غريب احلديث والأثر )4/)27)، 

لهما مادة )كحل).
)3) اأي: عظيمهما. انظر: ل�ضان العرب )433/8)، النهاية يف غريب احلديث والأثر )843/2)، لهما مادة )�ضبغ).

)4) اأي: ممتلئ ال�ضاقني وعظيمهما. انظر: ل�ضان العرب )249/2)، النهاية يف غريب احلديث والأثر )37/2)، لهما مادة )خدلج).
)5) اأخرجه البخاري يف ال�ضحيح، كتاب تف�ضري القراآن، باب قوله: )ويدراأ عنها العذاب)، رقم )4470)، )772/4)). 
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 s اأَْرجو ذاَك من ربي عز وجل، فذكر حديث تالعنهما اإىل اأن قال: ففرق النبي
ُه َل ُيْدعى وَلُدها لأٍب، وَل ترمى هي بِه، وَل ُيرمى وَلُدَها، وَمْن  اأنَّ ى  بينهما، وَق�ضَ
اأْجِل  اأْن ل بْيَت لها عليه، ول قوَت؛ من  ى  ، وَق�ضَ اأو رَمى وَلَدَها فَعَلْيِه احْلدُّ رَماَها 
ى عنها، وقالs: »اإن جاءت به اأ�ضيهب)))  َقاِن من غرْيِ طالٍق ول ُمتَوفًّ ُهَما يَتَفرَّ اأنَّ
الًيا)6)  اأري�ضح)2) حم�ض ال�ضاقني)3)، فهو لهالل، واإن جاءت به اأورق)4) جعًدا)5) ُجمَّ
الًيا  خدلج ال�ضاقني �ضابغ الأليتني، فهو للذي رميت به«، فجاءت به اأورق جعًدا ُجمَّ
s: »لول الأميان لكان يل ولها  ال�ضاقني �ضابغ الأليتني، فقال ر�ضول اهلل  خدلج 

�ضاأن«)7)، قال عكرمة)8): »فكان بعد ذلك اأمرًيا على م�ضر، وما ُيدعى لأب«)9). 
s، فقال عا�ضم بن عدي)0)) يف ذلك . 3 وعنه قال: ذكر التالعن عند ر�ضول اهلل 

اأهله رجاًل، فقال  اأنه وجد مع  اإليه  قوًل، ثم ان�ضرف، فاأتاه رجل من قومه ي�ضكو 

التمهيد  اللغة )6/3)3) مادة )�ضهب)،  ال�ضعر الأ�ضود. انظر: مقايي�ض  اأ�ضهب، وال�ضهبة: حمرة يف  اأ�ضيهب: ت�ضغري   (((
لبن عبدالرب )5)/44).

)2) الرجل الأر�ضح: �ضغري الأليتني. انظر: مقايي�ض اللغة )395/2)، ل�ضان العرب )449/2)، لهما مادة )ر�ضح).
)3) اأي: دقيق ال�ضاقني. انظر: تهذيب اللغة )6/4)))، ل�ضان العرب )288/6)، لهما مادة )حم�ض).

)4) اأي: اأ�ضمر اللون. انظر: مقايي�ض اللغة )02/6)) مادة )ورق)، عمدة القاري )3)/)25).
ا، فاملدح معناه: اأن يكون �ضديد اخللق مع�ضوب اجلوارح غري م�ضرتخ ول م�ضطرب،  )5) اجلعد يف �ضفات الرجال يكون مدًحا وذمًّ
اأو يكون جعد ال�ضعر وهو �ضد ال�ضبط؛ لأن ال�ضبوطة اأكرثها يف �ضعور العجم، واأما الذم فهو الق�ضري املرتدد اخللق. انظر: 

تهذيب اللغة ))/225) مادة )جعد)، عمدة القاري )3)/)25).
)6) ب�ضم اجليم وت�ضديد الياء: ال�ضخم الأع�ضاء التام الأو�ضال. انظر: تهذيب اللغة )))/75) مادة )جمل)، التمهيد لبن 

عبدالرب )5)/45)، عمدة القاري )3)/)25). 
)7) اأخرجه اأبو داود يف �ضننه، كتاب الطالق، باب يف اللعان، برقم )2256) )277/2)، والإمام اأحمد يف م�ضنده ))/238)، 
واللفظ لأحمد، من طريق عباد بن من�ضور عن عكرمة عن ابن عبا�ض، قال ابن دقيق يف الإملام باأحاديث الأحكام )692/2): 
ا اإل اأن اجلبل يحيى بن �ضعيد يقول فيه: عباد ابن  »عباد بن من�ضور تكلم فيه غري واحد، وُتكّلم يف روايته عن عكرمة خ�ضو�ضً
من�ضور ثقة لي�ض ينبغي اأن يرتك حديثه لراأي اأخطاأ فيه، يريد ما ين�ضب اإليه من القدر«، وقال الألباين يف �ضعيف اأبي داود 

)246/2): »قلت: اإ�ضناده �ضعيف لعنعنة عباد بن من�ضور و�ضعفه، وبه اأعله احلافظ املنذري والع�ضقالين«.
، اأ�ضله بربري من اأهل املغرب، كان حل�ضني بن اأَبي احلر العنربي، فوهبه لعبداهلل بن عبا�ض،  )8) هو: عكرمة موىل ابن عبا�ض 
قال اأيوب عن عمرو بن دينار: دفع اإيل جابر بن زيد  م�ضائل اأ�ضاأل عنها عكرمة، وجعل يقول: هذا عكرمة موىل ابن عبا�ض، 
هذا البحر ف�ضلوه، وقال اأبو ال�ضعثاء: هذا عكرمة موىل ابن عبا�ض، هذا اأعلم النا�ض، وقيل ل�ضعيد بن جبري: تعلُم اأحًدا اأعلم 
منك؟ قال: نعم، عكرمة، مات عكرمة موىل ابن عبا�ض �ضنة خم�ض ومئة رحمه اهلل. انظر يف ترجمته: رجال م�ضلم )09/2))، 

تهذيب الكمال )272-265/20). 
)9) انظر: �ضنن اأبي داود )33/5))، م�ضند اأحمد بن حنبل ))/238).

بلي بن عمرو بن احلاف بن  البلوي من  )0)) هو: عا�ضم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن �ضبيعة، العجالين، ثم 
ق�ضاعة، واأخوه معد بن عدي، يكنى اأبا عبداهلل، وقيل: اأبا عمر، �ضهد بدًرا واأحًدا واخلندق وامل�ضاهد كلها، وقيل: مل ي�ضهد 
بدًرا بنف�ضه؛ لأن ر�ضول اهلل s رّده عن بدر بعد اأن خرج معه اإليها اإىل اأهل م�ضجد ال�ضرار؛ ل�ضيء بلغه عنهم، و�ضرب له 
ب�ضهمه واأجره، تويف  �ضنة خم�ض واأربعني، وقد بلغ قريًبا من ع�ضرين ومئة �ضنة. انظر يف ترجمته: ال�ضتيعاب )2/)78)، 

تهذيب الكمال )3)/507). 
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عا�ضم: ما ابتليت بهذا اإل لقويل فيه، فذهب به اإىل ر�ضول اهلل s فاأخربه بالذي 
وجد عليه امراأته، وكان ذلك الرجل م�ضفًرا، قليل اللحم، �ضبط ال�ضعر، وكان الذي 
 :s اأنه وجد عند اأهله َخْدل))) اآدم)2) كثري اللحم، فقال ر�ضول اهلل  ادعى عليه 
«، فو�ضعت �ضبيًها بالذي ذكر زوجها اأنه وجده عندها، فالعن ر�ضول اهلل  »اللهم بنيِّ
s بينهما، فقال رجل لبن عبا�ض يف املجل�ض: اأهي التي قال ر�ضول اهلل s: »لو 
رجمت اأحًدا بغري بينة رجمت هذه!« فقال ابن عبا�ض: ل، تلك امراأة كانت تظهر يف 

الإ�ضالم ال�ضوء)3). 
وقد . 4 العجالين،  احلارث  بن  عومير  �ضهدت  قال:   ،(4( جعفر  بن  عبداهلل  وعن 

 s اهلل  ر�ضول  بينهما  فالعن  حملها،  واأنكر  ال�ضحماء،  بن  ب�ضريك  امراأته  رمى 
وهي حامل، فراأيتهما يتالعنان قائمني عند املنرب، ثم ولدت، فاأحلق الولد باملراأة، 
وجاءت به اأ�ضبه النا�ض ب�ضريك بن ال�ضحماء، وكان عومير قد لمه قومه، وقالوا: 
اإل خرًيا، فلما جاء ال�ضبه ب�ضريك عذروه، وعا�ض املولود بعد  امراأٌة ل نعلم عليها 
ذلك �ضنتني، ثم مات، وعا�ضت اأمه بعده ي�ضرًيا، و�ضار �ضريك بعد ذلك عند النا�ض 
بحال �ضوء، ومل يبلغنا اأنه اأحدث توبة، وذكر بع�ض الرواة اأن عوميًرا قال: واهلل يا 
«، وقال: »انظروا،  ر�ضول اهلل ما قربتها منذ َعَفار النخل)5)، فقال s: »اللهم بنيِّ
فاإن جاءت به كذا، فهو لزوجها، واإن جاءت به كذا، فهو للذي تتهم به«، فاأتت به 
يدعى  ولكن  لأب،  يدعى  »ل  وقال:  باملراأة،  الولد   s فاأحلق  املكروه،  الوجه  على 
لأمه، ومن رماه، اأو رمى اأمه فعليه احلد، وق�ضى اأنه ل قوت لها عليه، ول �ضكنى، ول 
عدة، ومل يجلد ر�ضول اهلل s عوميًرا يف قذفه �ضريك بن ال�ضحماء«، و�ضهد عومير 

))) بفتح اخلاء املعجمة واإ�ضكان الدال املهملة، وهو املمتلئ ال�ضاق، وهو �ضد احلم�ض. انظر: تهذيب اللغة )22/7)) مادة 
)خدل)، �ضرح النووي على �ضحيح م�ضلم )0)/ 29)). 

)2) الآدم من النا�ض: هو الأ�ضمر، و�ضمي بذلك لأنه اأكرث لون بني اآدم. انظر: مقايي�ض اللغة ))/72)، خمتار ال�ضحاح ))/4)، 
لهما مادة )اأدم).

 ،(5004( برقم  بينة«،  بغري  اأحًدا  راجًما  كنت  »لو   :s النبي  قول  باب  الطالق،  كتاب  �ضحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   (3(
)2034/5)، واأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب اللعان، برقم )497))، )34/2)))، واللفظ للبخاري. 

اأ�ضماء بنت عمي�ض  واأمه:  ابن اجلواد،  اأبو جعفر املدين، اجلواد  الها�ضمي،  القر�ضي  اأَبي طالب  )4) هو: عبداهلل بن جعفر بن 
ي�ضمى بحر اجلود،  الإ�ضالم، وكان �ضخيًّا، جواًدا حليًما، وكان  اأول مولود ولد بها يف  باأر�ض احلب�ضة، وهو  اخلثعمية، ولد 
وُيقال: اإنه مل يكن يف الإ�ضالم اأ�ضخى منه، مات  �ضنة ثمانني، وهو عام اجلحاف؛ �ضيل كان ببطن مكة جحف احلاج 
الكمال  تهذيب  ترجمته:  يف  انظر  �ضنة.  ت�ضعني  ابن  تويف  يوم  جعفر  بن  عبداهلل  وكان  احلمولة،  وعليها  بالإبل  وذهب 

)4)/367)، الكا�ضف ))/543).
)5) عفار النخل: تلقيحها واإ�ضالحها، يقال: عفر النخل، وذلك اأن يعفى عن ال�ضقي بعد الإبار، لئال ينتف�ض اأربعني يوًما، ثم 
ي�ضقى ثم يرتك اإىل اأن يعط�ض ثم ي�ضقى، والأ�ضل فيه قولهم: لقيته عن عفر اإذا لقيه بعد انقطاع اللقاء خم�ضة ع�ضر يوًما 

ف�ضاعًدا، من الليايل العفر وهي البي�ض. انظر: ل�ضان العرب )589/4)، الفائق )7/3). 
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.((( s بن احلارث، و�ضريك بن ال�ضحماء اأحًدا مع ر�ضول اهلل
وعن اأبي هريرة  قال: جاء رجل من بني فزارة)2) اإىل ر�ضول اهلل s فقال: . 5

 :s ض باأن ينفيه، فقال له النبي� ولدت امراأتي غالًما اأ�ضود، وهو حينئٍذ ُيعرِّ
فيها من  األوانها؟ قال: حمر، قال: هل  نعم، قال: فما  اإبل؟ قال:  »هل لك من 
نزعه  يكون  اأن  قال: ع�ضى  اأتاها ذلك؟  فاأنى  قال:  لورًقا،  فيها  اإن  قال:  اأورق؟ 
عرق، قال: فهذا ع�ضى اأن يكون نزعه عرق«، ومل يرخ�ض له يف النتفاء منه)3)، 

ويف رواية: »اإن امراأتي ولدت غالًما اأ�ضود واإين اأنكره«)4).
وعن عائ�ضة  قالت: »اخت�ضم �ضعد بن اأبي وقا�ض وعبد بن زمعة)5) اإىل ر�ضول . 6

اهلل s، فقال �ضعد: يا ر�ضول اهلل! ابن اأخي عتبة بن اأبي وقا�ض عهد اإيل اأنه 
ابنه، انظر اإىل �ضبهه! وقال عبد بن زمعة: هذا اأخي يا ر�ضول اهلل! ولد على فرا�ض 
ًنا بعتبة، فقال: »هو لك يا  اأبي، فنظر ر�ضول اهلل s اإىل �ضبهه، فراأى �ضبًها بيَّ
عبد بن زمعة، الولد للفرا�ض وللعاهر احلجر، واحتجبي منه يا �ضودة بنت زمعة«، 

قالت: فلم ير �ضودة قط)6). ويف رواية: »هو لك، هو اأخوك يا عبد بن زمعة«)7).
 وعن عبداهلل بن عمر  اأن عمر  قال: »ما بال رجال يطئون ولئدهم ثم . 7

يعتزلونهن، ل ياأتيني وليدة يعرتف �ضيدها اأن قد اأمل بها اإل اأحلقت به ولدها، 
فاعزلوا بعد ذلك، اأو اتركوا«)8). 

))) ن�ضبه الزيلعي يف ن�ضب الراية )253/3) لبن �ضعد يف الطبقات اأنه قال: اأخربنا حممد بن عمر هو الواقدي حدثني ال�ضحاك بن 
عثمان عن عمران بن اأبي اأن�ض عن عبداهلل بن جعفر، فذكره.وهذا الإ�ضناد مل يتكلم عنه الزيلعي ب�ضيء، ومل اأقف على ق�ضة لوم 
النا�ض لعومير  يف الطبقات لبن �ضعد، ول يف غريه من الكتب، واأما بقية ما ورد يف احلديث فهو ثابت يف ال�ضحاح وغريها، 
واحلديث -كما �ضبق- يف اإ�ضناده الواقدي متكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. انظر: الثقات )88/2))، تهذيب الكمال )3)/374)، 

تهذيب التهذيب )323/9).
)2) بنو فزارة، والن�ضبة اإليها )َفَزاري)، من�ضوب اإىل َفَزاَرة بن ُذبيان بن َبِغي�ض بن َرْيث بن َغَطَفان، بطن كبري ُين�ضب اإليه 

جماعة من ال�ضحابة فمن بعدهم. انظر: عجالة املبتدي وف�ضالة املنتهي يف الن�ضب ))/)0)).
)3) اأخرجه البخاري يف ال�ضحيح، كتاب الطالق، باب اإذا عر�ض بنفي الولد، برقم )4999)، )2032/5)، وم�ضلم يف �ضحيحه، 

كتاب اللعان، برقم )500))، )37/2)))، واللفظ مل�ضلم. 
)4) اأخرجها م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب اللعان، برقم )500))، )37/2))).

)5) هو: عبُد بن َزمَعَة بن َقي�ِض بن عبد �ضم�ض بن عبد ودٍّ بن ن�ضر بن مالك بن ح�ضل بن عامر بن لوؤي العامِري، اأمه: عاِتكة بنت 
ًدا من �ضادات ال�ضحابة، وهو اأخو �َضوَدة بنت َزمَعة لأبيها. انظر يف ترجمته:  الأخيف بن علقمة بن ُلوؤي، كان عبًدا �ضريًفا �ضيِّ

اأ�ضد الغابة )532/3)، الإ�ضابة )286/4).
انتفى من ولده، برقم )6384)، )2484/6)، وم�ضلم يف  اإثم من  الفرائ�ض، باب  البخاري يف ال�ضحيح، كتاب  اأخرجه   (6(

�ضحيحه، كتاب الر�ضاع، باب الولد للفرا�ض، برقم )457))، )080/2))، واللفظ مل�ضلم. 
)7) اأخرجها البخاري يف ال�ضحيح، كتاب املغازي، باب من �ضهد الفتح، برقم )4052)، )565/4)).

)8) اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ، كتاب الأق�ضية، باب الق�ضاء يف اأمهات الأولد، برقم )422))، )742/2) من طريق ابن 
�ضهاب عن �ضامل بن عبداهلل بن عمر عن اأبيه عن جده.

واإمنا ذكرت اأثر عمر  قبل حديث عائ�ضة الآتي مراعاة لت�ضل�ضل املعلومة فقط.
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اأ�ضارير . 8 تربق  م�ضروًرا  عليَّ  دخل   s اهلل  ر�ضول  »اإن  قالت:  عائ�ضة   وعن 
ًزا))) نظر اآنًفا اإىل زيد بن حارثة واأ�ضامة بن زيد  وجهه فقال: اأمل تري اأن جمزِّ
 فقال: اإن هذه الأقدام بع�ضها من بع�ض«، قال اأبو داود -رحمه اهلل-: »كان 

اأ�ضامة اأ�ضود، وكان زيد اأبي�ض«)2). 

))) هو: جمزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناين املدجلي، كان عارًفا بالقيافة، قال بع�ض 
العلماء: اإنه مل يكن ا�ضمه جمزًزا، واإمنا قيل له ذلك لأنه كان اإذا اأ�ضر اأ�ضرًيا جزَّ نا�ضيته واأطلقه، وقد اختلف يف اإ�ضالمه، 
قال ابن حجر: »ومل اأر يف �ضيء من الأخبار ما ي�ضرح باإ�ضالمه... لكن قرينة ر�ضا النبي s و�ضروره تدل على اأنه اعتمد 
ال�ضحابة  الإ�ضابة يف متييز  الغابة )67/5)،  اأ�ضد  ترجمته:  انظر يف  �ضرعي«.  اعتمده يف حكم  ملا  كافًرا  كان  ولو  خربه، 

 .(775/5(
)2) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب الفرائ�ض، باب القائف، برقم )6388)، )2486/6)، واأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، 

كتاب الر�ضاع، باب العمل باإحلاق القائف الولد، برقم )459))، )2/)08))، واللفظ للبخاري.
وقول اأبي داود ذكره يف �ضننه عند احلديث رقم )2267)، )280/2). 
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املبحث الثاين
مناط اإثبات الن�صب بعد اللعان

املطلب الأول
حتديد املراد بالبينة عند الفقهاء

تاأتي هذه املطالب يف مو�ضوع البحث حماولًة جتلية الق�ضايا والقواعد التي ميكن اأن 
ترجع اإليها امل�ضاألة، ولتكون اأ�ضباًبا للو�ضول اإىل القول الراجح فيها، لذا راأيت تقدميها هنا 
مراعاًة لت�ضل�ضل عر�ض املعلومة، ولريتبط الفرع بقاعدته واأ�ضله الذي يرجع اإليه، وليعذرنا 
املن�ضف اإن اأطلنا الكالم فيها مع اإيرادنا �ضيًئا من اأقوال العلماء عنها مما وقفت عليه بعد 

طول ا�ضتقراء، فما ذاك اإل لدقة املو�ضوع و�ضيق مدركه، واهلل امل�ضتعان. 
اأما املطلب الأول وهو: حتديد املراد بالبينة عند الفقهاء، فاأقول فيه:

اأنهم يطلقون  الإثبات  الفقهاء عند حديثهم عن طرق  بع�ض   املالحظ من ن�ضو�ض 
لفظ )البينة) على ال�ضهادة فح�ضب، فاإذا ذكروا لفظ )البينة) اأرادوا بها �ضهادة ال�ضهود.

جاء يف الأ�ضباه والنظائر: »القا�ضي ل يق�ضي اإل باحلجة، وهي البينة )ال�ضهادة)، 
اأو الإقرار، اأو النكول«))).

وجاء يف درر احلكام �ضرح جملة الأحكام: »البينة هي ال�ضهادة ال�ضرعية«، وجاء فيه: 
»احلجج ال�ضرعية هي عبارة عن البينة )ال�ضهادة)، والإقرار، والنكول عن اليمني«، وجاء 
فيه: »فكما اأنه يطلق على �ضهادة ال�ضاهدين اللذين يقومان لإثبات الدعاء على هذا الوجه 
ب�ضدق  ت�ضعر  فلكونها  خمتلفة،  الت�ضمية  اأ�ضباب  اأن  اإل  حجًة،  عليها  يطلق  كذلك  بينًة، 
املدعي يطلق عليها بينة، ولكون املدعي بتلك ال�ضهادة يتغلب فيها على خ�ضمه يطلق عليها 

حجة«)2).

))) الأ�ضباه والنظائر لبن جنيم ))/7)2). 
.(323/4( (2(
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وجاء يف حتفة املحتاج: »والبينات جمع بينة، وهم: ال�ضهود؛ لأن بهم يتبني احلق، 
وُجمعوا لختالف اأنواعهم«))).

، والأنثى  وجاء يف ك�ضاف القناع: »)وواحد البينات بينٌة) من بان ال�ضيء، فهو بنيِّ
بينة )وهي العالمة الوا�ضحة كال�ضاهد فاأكرث)«)2).

البينة على كل »ما يبني احلق ويظهره«، ف�ضمل ذلك  فاأطلق  الفقهاء  وتو�ضع بع�ض 
طرق الإثبات)3) والقرائن عموًما ما دامت مما ُيظهر احلق ويبينه)4).

جاء يف جمموع فتاوى ابن تيمية -رحمه اهلل- عند حديثه عن اعتبار القرائن، قال: 
»فهذا الباب باب عظيم النفع يف الدين، وهو مما جاءت به ال�ضريعة التي اأهملها كثري من 
الق�ضاة واملتفقهة زاعمني اأنه ل يعاقب اأحد اإل ب�ضهود عاينوا اأو اإقرار م�ضموع، وهذا خالف 
ما تواترت به ال�ضنة و�ضنة اخللفاء الرا�ضدين، وخالف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف 
املعروف وتنكر املنكر، ويعلم العقالء اأن مثل هذا ل تاأباه �ضيا�ضة عادلة، ف�ضاًل عن ال�ضريعة 

الكاملة«)5). 

.(285/(0( (((
)2) )384/6). وانظر: املفردات يف غريب القراآن ))/68). 

)3) نق�ضد بطرق الإثبات هنا: الطرق الواردة يف ال�ضرع لثبوت الن�ضب، ومن املعلوم اأن الولدة تعدُّ املدخل الأ�ضا�ضي ملو�ضوع 
الن�ضب، وبعدها تظهر جهتا الن�ضب الرئي�ضتان: جهة الأمومة، وجهة الأبوة.

اأما اجلهة الأوىل: فبمجرد اأن تلد املراأة ولدها، فاإنها تثبت اأمومتها له، ويثبت للمولود تبًعا لذلك اأ�ضول الن�ضب وفروعه من 
جهة الأم، �ضواء كانت الأم فرا�ًضا لزوج اأو ل، وهذه اجلهة وا�ضحة ل تكاد تخفى؛ لأن الولدة اأمر م�ضاهد معلوم، ول يقع فيه 

اإ�ضكال ول نزاع عادة، اإل ما يح�ضل نادًرا من حالت ال�ضتباه يف املواليد ونحوها. 
ا للمولود مبجرد الولدة الأبوة، واأ�ضول الن�ضب وفروعه من جهة الأب، وهذه اجلهة من  واأما اجلهة الثانية: فاإنه يثبت اأي�ضً
اإليها يتحقق الن�ضب الفعلي الذي ترتبط به منظومة الأحكام ال�ضرعية  "الأبوة" هي اجلهة املهمة والتي بالنت�ضاب  الن�ضب 
املتعلقة بالن�ضب يف النكاح، واملحرمية، والنفقة، والولية، والإرث، ونحو ذلك، فلهذه الأهمية اعتنى الفقهاء ب�ضبط مثبتات 

الأبوة، وا�ضتهرت عندهم بطرق اإثبات الن�ضب، وما ذكروه منها هو: 
اأوًل: الفرا�ض؛ واملراد به: فرا�ض الزوجية ال�ضحيح، وهو اأن يرتبط الرجل باملراأة بعقد زواج �ضحيح م�ضتوفًيا ل�ضروطه 

واأركانه، فاحلمل املتح�ضل عادة من هذا الرتباط ين�ضب ل�ضاحبه وهو الزوج.
ثانًيا: الإقرار اأو "ال�ضتلحاق"؛ وهو الإقرار بالن�ضب على النف�ض، باأن يقول املقر املكلف ملجهول الن�ضب: هذا ابني، اأو يقول 

املقر املكلف جمهوُل الن�ضب: هذا اأبي، و�ضح منهما ذلك عادًة. 
ثالًثا: ال�ضهادة بثبوت الن�ضب؛ باأن ي�ضهد ال�ضهود باأن فالًنا جمهول الن�ضب ابٌن لفالن، ُولد على فرا�ضه، اأو ت�ضهد القابلة بذلك.

رابًعا: القيافة؛ باأن ي�ضهد اثنان لهم معرفة بال�ضبه باأن فالًنا جمهول الن�ضب ابٌن لفالن.
خام�ًضا: القرعة؛ ويوؤخذ بها عند القائلني بها عند التنازع يف الن�ضب اأو ت�ضاوي البينتني، اأو تعار�ض قول القافة، وعند فقدان 
الن�ضب من ال�ضياع، وقطًعا  اإىل القرعة حينئٍذ، حفاًظا على  ال�ضرعي املتقدمة، في�ضار  الن�ضب  اإثبات  غريها من و�ضائل 

للنزاع واخل�ضومة وال�ضقاق.
وهذه الو�ضيلة غري معمول بها يف زمننا هذا بف�ضل اهلل ثم التقدم العلمي يف جمال حتليل الدم والب�ضمة الوراثية.

انظر فيما �ضبق: املب�ضوط )7)/56))، جامع الأمهات ))/403)، احلاوي الكبري )))/395)، ك�ضاف القناع )0/5)4). 
)4) انظر: تب�ضرة احلكام ))/342). 

 .(306/(5( (5(
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يف  العالمات  بعده  من  واأ�ضحابه   s النبي  اعترب  »وقد  احلكمية:  الطرق  يف  وجاء 
الأحكام، وجعلوها مبينة لها، كما اعترب العالمات يف اللقطة، وجعل �ضفة الوا�ضف لها اآية 
: »خذ من وكيلي و�ضًقا، فاإن التم�ض منك اآية،  وعالمة على �ضدقه، واأنها له، وقال جلابر
ل هذه العالمة منزلة البينة التي ت�ضهد اأنه اأذن له اأن يدفع  ف�ضع يدك على ترقوته«)))، فنزَّ
اإليه ذلك، كما نزل ال�ضفة للقطة منزلة البينة، بل هذا نف�ضه بينة، اإذ البينة: ما تبني احلق 
وا به املراأة  من قول وفعل وو�ضف، وجعل ال�ضحابة  احلَبل عالمة واآية على الزنا، فحدُّ
واإن مل تقر، ومل ي�ضهد عليها اأربعة، بل جعلوا احلَبل اأ�ضدق من ال�ضهادة، وجعلوا رائحة 
اخلمر وقيئه لها اآيًة وعالمة على �ضربها مبنزلة الإقرار وال�ضاهدين... واعترب العالمة يف 
ولد املالعنة، وقال: »انظروها، فاإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لهالل بن اأمية، واإن 
جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به«، فاأخرب اأنه للذي ُرميت به لهذه العالمات 

وال�ضفات، ومل يحكم به له؛ لأنه مل يدعه، ومل يقر به، ول كانت املالعنة فرا�ًضا له«)2).
اأنهم يقولون بغري ال�ضهادة من  اأ�ضحاب القول الأول؛ فاإنه يظهر  وبالتاأمل يف راأي 
طرق الإثبات، لكن يعربون عنها مب�ضمياتها اخلا�ضة، فيقولون مثاًل: الق�ضاء بالإقرار، 
والق�ضاء باليمني، والق�ضاء بالنكول، وهكذا، ويعربون عن ذلك كله باحلجج ال�ضرعية)3).
كما يظهر من راأي اأ�ضحاب القول الثاين: اأنهم جعلوا للقرائن والأمارات ب�ضروطها 
مرتبة الأدلة واحلجج ال�ضرعية يف ا�ضتقاللها على اإثبات احلكم)4)، وهذا ما ل يرت�ضيه 

اأ�ضحاب القول الأول)5). 

اأبو داود يف �ضننه، كتاب الأق�ضية، باب الوكالة، برقم )3632)، )4/3)3)، قال ابن حجر يف التلخي�ض احلبري  اأخرجه   (((
)3/)5): »�ضنده ح�ضن«.

)2) )86). وانظر: زاد املعاد )5/)36)، معني احلكام )�ض66)).
)3) انظر: التعار�ض والرتجيح يف طرق الإثبات )�ض8))، تعار�ض البينات يف الفقه الإ�ضالمي )�ض45).

)4) انظر: درر احلكام )430/4).
)5) جاء يف البحر الرائق )205/7): »وزاد ابن الغر�ض ق�ضًما �ضاد�ًضا مل اأره اإىل الآن لغريه؛ فقال: واحلجة اإما البينة اأو الإقرار 
اأو اليمني اأو النكول عنه، اأو الق�ضامة، اأو علم القا�ضي مبا يريد اأن يحكم به، اأو القرائن الدالة على ما يطلب احلكم به دللة 
وا�ضحة بحيث ت�ضريه يف حيز املقطوع به، فقد قالوا: لو ظهر اإن�ضان من دار ومعه �ضكني يف يده وهو متلوث بالدماء �ضريع 
اإن�ضاًنا مذبوًحا لذلك احلني وهو مت�ضمخ  احلركة، عليه اأثر اخلوف، فدخلوا الدار يف ذلك الوقت على الفور، فوجدوا بها 
بدمائه، ومل يكن يف الدار غري ذلك الرجل الذي وجد بتلك ال�ضفة وهو خارج من الدار؛ اأنه يوؤخذ به، اإذ ل ميرتي اأحد يف 
اأنه قاتله، والقول باأنه ذبح نف�ضه اأو اأن غري ذلك الرجل قتله ثم ت�ضور احلائط فذهب، اإىل غري ذلك، احتمال بعيد ل يلتفت 

اإليه اإذ مل ين�ضاأ عن دليل«.
ويف رد املحتار )437/7): »وزاد ابن الغر�ض من احلنفية القرينة الوا�ضحة، وقال اخلري الرملي احلنفي: ل �ضك اأن ما 
زاده ابن الغر�ض غريب خارج عن اجلادة، فال ينبغي التعويل عليه ما مل يع�ضده النقل«. قال ابن عابدين:» واحلق اأن هذا 
حمل تاأمل، ول يظن اأن يف مثل ذلك يجب عليه الق�ضا�ض مع اأن الإن�ضان قد يقتل نف�ضه، وقد يقتله اآخر ويفر، وقد يكون 

اأراد قتل اخلارج فاأخذ ال�ضكني واأ�ضاب نف�ضه فاأخذها اخلارج وفر منه وخرج مذعوًرا، وقد يكون اتفق دخوله فوجده =
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على  ان�ضحب  احلكم  اإثبات  يف  منها  ي�ضتقل  وما  البينة  مفهوم  يف  اخلالف  وهذا 
الب�ضمة الوراثية، وقد اختلف الفقهاء املعا�ضرون يف تو�ضيفها على قولني:

القول االأول: اعتربوها من جملة الأدلة امل�ضتقلة يف اإثبات الن�ضب))).

دلياًل  �ضماها  وبع�ضهم  حكمها،  فتاأخذ  القرائن،  مبرتبة  اعتربوها  الثاين:  القول 
ا، اأو دلياًل تكميليًّا)2). ناق�ضً

د بني ذلك، فجعلها بينة م�ضتقلة، اأو قرينة قوية)3)! ومن الباحثني املعا�ضرين من تردَّ
ا، ولنو�ضح ذلك يف الآتي: وتاأتي ثمرة اخلالف يف هذه امل�ضائل مهمة جدًّ

انبنى على اخلالف يف ذلك: اخلالف يف ح�ضر طرق الإثبات )4)، فنجد اأن من . )
العلماء من جعلها حم�ضورة ل يزاد عليها، ومنهم من اأطلقها وقال: اإنه ل ميكن 
ح�ضرها)5)، ومنهم من اأدخل فيها القرائن، ومنهم من مل يدخلها، كما �ضبق 

قريًبا.
من قال باأن الب�ضمة الوراثية دليل م�ضتقل، فاإن من هوؤلء من قال باأن الب�ضمة . 2

الوراثية -عند التعار�ض- تقدم على غريها من و�ضائل الإثبات؛ لأن تلك الو�ضائل 
والطرق  الو�ضائل  تقدم  قال:  من  ومنهم  قطعية)6)،  الوراثية  والب�ضمة  ظنية 

، وقد تكون ال�ضكني بيد الداخل فاأراد قتل اخلارج ومل يتخل�ض منه اإل بالقتل ف�ضار دفع  = مقتوًل فخاف من ذلك وفرَّ
ال�ضائل، فلينظر التحقيق يف هذه امل�ضاألة«.

وقال ال�ضيخ اأحمد اإبراهيم بك يف كتابه الطرق ال�ضرعية يف الإثبات )680): »وكتب املذهب احلنفي- مملوءة باعتبار 
قول  على  النكول  يف  اإل  ال�ضتحقاق  ق�ضاء  اأ�ضباب  من  القرينة  اعتربوا  اأجدهم  مل  ولكني  كثرية،  موا�ضع  يف  القرائن 

ال�ضاحبني، ولعل ذلك مبني على �ضدة احتياطهم ب�ضبب عدم ان�ضباط القرائن«.
))) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام ال�ضرعية )�ض292، 300)، الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته 
)�ض)35، 358، 359)، الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض5)3)، تعار�ض البينات يف الفقه الإ�ضالمي )�ض)5)). 
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض292، 300)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض43). 
)3) قال الدكتور عبدالر�ضيد القا�ضم يف بحثه: الب�ضمة الوراثية وحجيتها ))6): »وهي تعدُّ بينة م�ضتقلة اأو قرينة قوية! يوؤخذ 

بها يف احلكم ال�ضرعي اإثباًتا ونفًيا«، وانظر: )�ض66). 
)4) انظر: اإثبات الن�ضب بو�ضائل التقنية الطبية احلديثة )�ض853))، طرق الإثبات ال�ضرعية )�ض43).

)5) جاء يف تب�ضرة احلكام ))/342): »وملا كانت البينات مرتبة بح�ضب احلقوق امل�ضهود فيها، واملحتاج اإىل اإقامتها، وما هي عليه 
من التو�ضعة والت�ضييق، والتثقيل والتخفيف، واإمكان التوثيق وتعذره، واختالف مراتبها يف القوة وال�ضعف، احتجنا اإىل ذكرها 
وعد اأنواعها ومتثيل م�ضائلها، وقد ذكر القا�ضي عبدالوهاب -رحمه اهلل تعاىل- منها يف املعونة خم�ضة ع�ضر وجًها، وكذلك 
القا�ضي اأبو الوليد بن ر�ضد يف املقدمات، وزاد عليها القرايف يف القواعد وعدها �ضبعة ع�ضر نوًعا، وهي اأ�ضعاف ذلك بح�ضب 
العتبار الذي اأ�ض�ضوه، والطريق الذي �ضلكوه... ولهم -رحمة اهلل عليهم- ف�ضيلة ال�ضبق وفتح باب التو�ضع يف الفهم، ويندرج 
يف �ضلك البينات، وما يقوم مقامها، ذكر ما تف�ضل به الأحكام من ال�ضلح والإقرار وما اأ�ضبه ذلك«، وجعلها يف كتابه �ضبعني 

باًبا. وانظر: معني احلكام ))/67، 90) فقد جعلها يف واحد وخم�ضني باًبا. 
)6) انظر: الآثار الق�ضائية والفقهية للب�ضمة الوراثية )�ض425))، تعار�ض البينات يف الفقه الإ�ضالمي )�ض)5))، طرق الإثبات 
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والإقرار  كالفرا�ض  عليها  املتفق  �ضيما  ل  الن�ضب،  اإثبات  يف  عليها  املن�ضو�ض 
والبينة، على الب�ضمة الوراثية؛ لأن هذه الطرق اأقوى يف تقدير ال�ضرع، ولأن ذلك 
ة  رعيَّة وا�ضتبدالها بالأدلَّة الفنيَّ هاية اإىل اإلغاء جميع الن�ضو�ض ال�ضَّ ي يف النِّ �ضيوؤدِّ
احلديثة، وعليه فال يلجاأ اإىل الب�ضمة الوراثية اإل عند التنازع يف الإثبات، وعدم 
الدليل الأقوى، وحكمها يف ذلك حكم القيافة، فلو اأقر رجل بن�ضب جمهول الن�ضب، 
وتوفرت �ضروط الإقرار فاإنه يلتحق به، ول ي�ضح حينئٍذ عر�ضه على القافة لعدم 

املنازع، والب�ضمة الوراثية كالقافة يف احلكم))).
الب�ضمة . 3 تعار�ضت  حال  يف  فاإنه  كالقيافة  احلكم  يف  الوراثية  الب�ضمة  جعل  من 

�ضروًطا  هناك  لأن  القائف؛  قول  م  يقدَّ البع�ض:  فقال  القافة،  دليل  مع  الوراثية 
ت�ضرتط يف القائف دون الب�ضمة الوراثية، ولأن الو�ضائط يف الب�ضمة الوراثية كثرية، 
ا القائف ُيخرب باحلكم مبا�ضرة، والب�ضمة الوراثية ُتعرف عن طريق اأجهزة  واأي�ضً
فاإنه  الب�ضمة  مع  القائف  قول  تعار�ض  اإذا  اآخرون:  وقال  �ضيًئا)2)،  تعي  ل  �ضماء 
يوؤخذ بالب�ضمة الوراثية دون دليل القافة؛ لأن دليل الب�ضمة الوراثية -عندهم- 
اأقوى من دليل القافة، ومثلها القرعة، ويكون تقدميها على القافة من باب قيا�ض 

د على ما هو مظنون)3). الأوىل، وتقدميها على القرعة من باب احلكم باملوؤكَّ
من قال باأن الب�ضمة الوراثية دليل م�ضتقل يف اإثبات احلكم مل يلتزم به يف جميع . 4

الأبواب، فقد ا�ضتثنوا احلدود واجلنايات من هذا احلكم! و�ضححوا احلكم فيها 
قطعية عندهم!  اأنها  مع  فيها،  الوراثية  الب�ضمة  يعتربوا  ومل  والإقرار،  بال�ضهادة 
وقالوا: »مع اأن الب�ضمة الوراثية دليل مادي لتحديد هوية ال�ضخ�ض والعالقة بينه 
، لكن حتديد هوية ال�ضخ�ض ل �ضاأن له بن�ضبة  وبني اآثاره التي يخلفها وراءه اأينما حلَّ
باأنه املجرم احلقيقي!  اإىل مرتكبها، فاإنه ل يقطع  التي يجب بها احلد  اجلرمية 
له  عالقة  ل  وهو  وراءه  اأثًرا  وترك  اجلرمية  عقب  وجوده  ي�ضادف  اأن  لحتمال 
باجلرمية، كما يحتمل اأن يكون هو الفاعل احلقيقي ولكن كانت هناك دوافع اأخرى 
اأو  اإكراه  اأو  ن�ضيان  اأو  كخطاأ  و�ضروطها؛  اجلرمية  اأركان  من  ت�ضعف  ومالب�ضات 
نحو ذلك... ومع ذلك فاإن الب�ضمة الوراثية تنري الطريق للعدالة وتر�ضدهم اإىل 
وللعدالة  ال�ضحية،  اأو ج�ضم  م�ضرح اجلرمية  على  بالفعل  مروا  الذين  الأ�ضخا�ض 

ال�ضرعية )�ض695، 0)7).
لليو�ضف )�ض492))، الب�ضمة الوراثية واأثرها يف الإثبات )�ض488)،  اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة  ))) انظر: 

الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض377).
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية مفهومها وحجيتها )�ض204). 

)3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها يف الإثبات )�ض488)، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض380).
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بروؤيتها الثاقبة اأن تقرر موؤاخذة املتهم وامل�ضتبه فيهم بالعقاب التعزيري اأوًل على 
اأ�ضا�ض ا�ضتبعاد تطبيق احلدود ال�ضرعية مع وجود اأدنى �ضبهة«))).

ل . 5 فاإنها  قاطعة  كانت  اإنها مهما  قالوا:  القرائن  الوراثية من  الب�ضمة  اإن  قال  من 
ت�ضل اإىل مرتبة الدليل، واإمنا تدل على �ضحة الأمر امل�ضتدل به اأو بطالنه، كما اأنها 
م عليه، ول يقام بها حكم على ا�ضتقالل ما مل تدعمها حجج اأخرى كالإقرار  ل ُتقدَّ
وال�ضهادة، فهي اأمٌر يعتمده القا�ضي عند النظر يف اأدلة ثبوت الن�ضب ويقت�ضر اأثره 
على جمرد اإن�ضاء احتمال اأو �ضبهة يف مو�ضوع الدليل)2)، وعليه؛ فال يقام بها حد 
التهمة،  لوجود  التعزير؛  توجب  قد  لكنها  ال�ضهود،  �ضهادة  اأو  العرتاف  دون  الزنا 
و�ضيلة  وتعد  الذمة،  براءة  الأ�ضل  لأن  التهام؛  من  التربئة  يف  بها  يوؤخذ  ا  واأي�ضً
للرتجيح يف حالت البينات املتعار�ضة، اأو حالة جمهول الن�ضب، وهذا الرتجيح ل 
اإثبات  الفرا�ض- طريق  -اأي:  الذي هو  الفرا�ض  تدل على �ضاحب  لأنها  بل  لذاتها 

ًدا )3). الن�ضب، واإذا جاءت نتائجها بعد اللعان على النفي فاإنها تعد اأمًرا موؤكِّ
وقالوا: اإن هذا هو حقيقة الب�ضمة الوراثية، فاإنها تعد قرينة تن�ضم اإىل الدليل 
كونها  على  بناء  القيافة  على  قا�ضها  من  اأخطاأ  ولهذا  مبفردها،  دلياًل  ولي�ضت 
دلياًل؛ لأن القرينة اأمر م�ضاحب للدليل ومت�ضل به، »ولأن الأدلة ال�ضرعية التي ل 
خالف فيها، كالإقرار وال�ضهادة، تفوق على قوة الب�ضمة الوراثية، وذلك من حيث 
�ضماع القا�ضي للبينات ال�ضرعية، ومن حيث �ضرعية هذه الأدلة ال�ضرعية املدعمة 
الب�ضمة  بخالف  �ضلف،  عن  �ضلًفا  واإجماع،  و�ضنة  كتاب  من  ال�ضرعية  باحلجج 
الوراثية والتي اأطلق عليها البع�ض ا�ضم ال�ضاهد ال�ضامت؛ لأنها ل حتاكي وجدان 
القا�ضي و�ضمريه اليقظ، ول تخلو هذه الورقة -ورقة حتليل الب�ضمة- من بع�ض 

امل�ضطلحات الأجنبية التي ما اأنزل اهلل بها من �ضلطان«)4).

))) من كالم الدكتور �ضعد الدين الهاليل -مع ت�ضرف ي�ضري- يف بحثه: الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض433). وانظر: 
التعار�ض والرتجيح يف طرق الإثبات )�ض54))، وجاء يف درر احلكام �ضرح جملة الأحكام )4/)43): »لو رئي �ضخ�ض حاماًل 
خنجًرا ملوًثا بالدماء وخارًجا من دار خالية وهو يف حالة ا�ضطراب، وُدخل اإىل الدار فوًرا فوجد رجٌل مذبوح، فال ي�ضتبه 
القا�ضي  العدول، فيحكم  بال�ضهود  اأ�ضرنا،  ال�ضخ�ض، كما  فاإذا ثبت حال ذلك  القاتل لذلك املذبوح،  ال�ضخ�ض هو  اأن ذلك 
عليه باأنه قاتل عمًدا، ول يلتفت اإىل الحتمالت الوهمية، كاأن يظن اأن املذبوح قد ذبح نف�ضه اأو اأنه ذبحه �ضخ�ض اآخر وهدم 
احلائط وكان ذلك ال�ضخ�ض خمتفًيا وراء احلائط، اإىل غري ذلك من الحتمالت الوهمية«، مع اأن املجلة ترى اأن القرينة 

القاطعة اأحد اأ�ضباب احلكم. 
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض300)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض43).

)3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض)30، 307، 3)3، 5)3)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة 
منها )�ض78)، امل�ضتجدات يف و�ضائل الإثبات )�ض35-37)، التعار�ض والرتجيح يف طرق الإثبات )�ض55)).

)4) من كالم الدكتور خليفة الكعبي يف كتابه: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض304). وانظر: )�ض2)3)، اإثبات 
الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة لليو�ضف )�ض576)).
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تدور  النتائج  وقطعية  وعلميًّا  ح�ضيًّا  دلياًل  كونها  حيث  من  الوراثية  الب�ضمة  وقالوا: 
بني ال�ضرط واملانع ل�ضحة الدعوى اأو بطالنها)))، كما اأن الأخذ بالب�ضمة الوراثية ل 
يعار�ض اأدلة الن�ضب الأخرى، ول يعدُّ طرًحا لها؛ لأن اأدلة الن�ضب من الفرا�ض والإقرار 
والقيافة ونحوها هي اأدلة ظنية؛ اإذ مل يكن مبقدور الفقهاء الأوائل تعليق ثبوت الن�ضب 
بغريها، فاعترب الفقهاء وجود غلبة الظن يف الن�ضب كافًيا يف ثبوته، وما تقدمه تقنية 
الب�ضمة الوراثية من ك�ضف دقيق لعالقة الأبوة مع البنوة يفوق بكثري ما تقدمه الو�ضائل 
الظنية الأخرى، فال ميكن حينئٍذ طرح الدليل املتيقن اإىل ما هو دونه، وعليه فاإن نتائج 
الب�ضمة الوراثية تاأتي م�ضححة اأو موؤيدة لدليل الن�ضب الظني، والدليالن ال�ضحيحان 
ل يتعار�ضان اأبًدا، واخلطاأ يف �ضورة من �ضور التطبيق ل يعني اإلغاء دليل الأ�ضل، ولأن 
الن�ضب، ومن ل  ال�ضبي  باإطالق، فلم ي�ضححوا دعوى  الأدلة  العلماء مل يعملوا هذه 
يولد له، ومن اأتي به لأقل من �ضتة اأ�ضهر)2)، والتهمة ت�ضقط من قيمة الدليل كما ت�ضقط 
ال�ضبهة احلدود، واإهدار الدليل ال�ضرعي لي�ض لذاته واإمنا لوجود املانع، فال�ضاهد مثاًل 
يرف�ض  لأنه  لي�ض  ب�ضهادته  اأخذه  وعدم  ب�ضهادته،  ياأخذ  لن  ف�ضقه  للقا�ضي  ثبت  اإذا 
الدليل ال�ضرعي اإمنا لوجود علة يف ال�ضخ�ض نف�ضه كالف�ضق اأو الإكراه، وعليه؛ فاأدلة 
ثبوت الن�ضب بحالها ول تاأخري فيها، لكن اجلديد هو يف املقايي�ض واملعايري التي يعرف 
بها �ضحة دليل الإثبات من بطالنه، ومدى �ضدق الدعوى من زيفها، فالفقهاء الأوائل 
فرق،  ول  الوراثية  الب�ضمة  قرينة  ت�ضتخدم  والآن  والعقل،  احل�ض  قرينة  ا�ضتخدموا 
وعليه فالب�ضمة الوراثية قد تكون �ضرًطا اأو مانًعا من قبول كل دليل ا�ضرتط له عدم 

خمالفة دليل احل�ض والعقل، وكل متيقن)3).
بناء على جعل الب�ضمة الوراثية من الأدلة اأو القرائن، فاإذا ُعلم بناًء على نتائج . 6

ن من اإجراء  الب�ضمة الوراثية اأن الولد لي�ض من الزوج، فقال البع�ض: اإنه ل ميكَّ
ن من  اللعان لنفي الولد؛ لأنه ثبت يقيًنا اأن الولد لي�ض منه، وقال اآخرون: اإنه ميكَّ

))) ومنهم من قال: تدور بني ال�ضبب وال�ضرط واملانع، ومثلوا على ال�ضبب: بالتنازع يف الن�ضب، فاإن نتائج ال�ضبه بالب�ضمة تكون 
�ضبًبا لن�ضب الطفل لأبيه �ضاحب نتائج الب�ضمة الوراثية. انظر: الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض299)، الب�ضمة 

الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض64). 
ا فاإنها يف هذا املثال بينت �ضاحب  اإذا جعلت �ضبًبا كانت دلياًل ولي�ضت قرينة، واأي�ضً اأقول: وما ذكروه حمل نظر؛ لأنها 

الفرا�ض احلقيقي للطفل، وثبت الن�ضب لظهور ال�ضبب وهو الفرا�ض، ل لنتيجة الب�ضمة الوراثية. 
ال�ضرعية  وعالئقها  الوراثية  الب�ضمة   ،(359 ،358 اإثباته )�ض)35،  العلمية يف  امل�ضتجدات  تاأثري  ومدى  الن�ضب  انظر:   (2(

)�ض5)3)، وانظر: الفروق للقرايف )245/3)، البهجة �ضرح التحفة )�ض528).
اإثباته  )3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض304، 2)3)، الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف 
الإثبات  طرق  يف  والرتجيح  التعار�ض  )�ض45)))،  الزنا  اإثبات  يف  واأثرها  املعا�ضرة  الطبية  القرائن   ،(365 )�ض363، 
)�ض52))، الب�ضمة الوراثية مفهومها وحجيتها )�ض204)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض64)، الب�ضمة 

الوراثية وحجيتها )�ض64).
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والب�ضمة  للنفي فقط،  املعترب  الطريق  اللعان هو  لأن  الولد؛  لنفي  اللعان  اإجراء 
ا لدرء  دت قوله، وقد حتمل املراأة على العرتاف، واملراأة تالعن اأي�ضً الوراثية اأكَّ
احلد عنها؛ لحتمال اأن تكون وطئت �ضبهة، اأو باإكراه، اأما اإذا ُعلم من تلك النتائج 
ن من اإجراء اللعان لأجل نفي الولد؛ لأنه ثبت يقيًنا اأن  اأن الولد من الزوج فال ميكَّ
ن من اللعان لدرء احلد عن الزوجني؛ حد القذف من الزوج  الولد منه، واإمنا ميكَّ
الزوج قد يكون متاأكًدا من �ضلة زوجته  بينهما؛ لأن  وللتفريق  املراأة،  والزنا من 

غري امل�ضروعة بغـريه، فيحتاج للعان �ضيانة لفرا�ضه))). 
على القول اإن الب�ضمة الوراثية من القرائن فاإنه ل ي�ضرتط لها التعدد؛ قيا�ًضا . 7

على ال�ضهادة والقيافة؛ لأن احلكمة املذكورة يف قوله تعاىل: )ڳ ڳ ڱ 
لأن  الوراثية؛  الب�ضمة  يف  توجد  ل  ]البقرة:282[  ڱ(  ڱ  ڱ  

نتائجها يقينية)2).
واأما من جعل الب�ضمة الوراثية بينة م�ضتقلة وقرينة قوية يف وقت واحد فاإنه ظاهر 
عدم ات�ضاق الفروع الفقهية مع هذا التقعيد؛ ولأنه ل يجتمع و�ضفان خمتلفا الأثر حلقيقة 

دة بني ال�ضبب وال�ضرط واملانع. واحدة، ومثله -كما�ضبق بيانه- من جعلها مرتدِّ
ومما يح�ضن اإيراده يف هذا املطلب التفريق بني جملة من القواعد، هي:

• قاعدة اأدلة م�ضروعية الأحكام.	
• وقاعدة اأدلة وقوع الأحكام.	
• وقاعدة احلجاج.	

الأحكام  م�ضروعية  »اأدلة  فقال:  اهلل-  -رحمه  القرايف  ذكره  فيما  يت�ضح  والفرق 
حم�ضورة �ضرًعا تتوقف على ال�ضارع، وهي نحو الع�ضرين، واأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة 
فاأدلة  موانعها،  وانتفاء  �ضروطها  وح�ضول  اأ�ضبابها  وقوع  اأي:  الأحكام  وقوع  على  الدالة 
املدينة  اأهل  واإجماع  الأ�ضلية  والرباءة  والإجماع  والقيا�ض  وال�ضنة  الكتاب  م�ضروعيتها: 
واإجماع اأهل الكوفة على راأي وال�ضتح�ضان وال�ضت�ضحاب... ونحو ذلك مما قرر يف اأ�ضول 
ذلك  اأن  على  يدل  �ضرعي  على مدرك  منها  واحد  كل  يتوقف  الع�ضرين،  نحو  وهي  الفقه، 
وقوعها فهي غري منح�ضرة،  اأدلة  واأما  الأحكام،  ال�ضرع ل�ضتنباط  ن�ضبه �ضاحب  الدليل 

ڦ  )ڤ   تعاىل:  قوله  عنده  الظهر  لوجوب  �ضبًبا  م�ضروعيته  دليل  مثاًل  فالزوال 
عليه،  الدالة  الآلت  العامل  يف  وح�ضوله  الزوال  وقوع  ودليل  ]الإ�ضراء:78[،  ڦ(  ڦ 

))) انظر: نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض27).
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض242).
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والزرقالية)4)،  وال�ضكارية)3)،  الدائرة،  وربع  وامليزان)2)،  كالأ�ضطرلب)))،  الآلت  وغري 
الظالل،  اآلت  وجميع  الأر�ض،  يف  املركوزة  والعيدان  الب�ضيطة)6)،  والرخامة  والبنكام)5)، 
وجميع اآلت املياه، واآلت الطالب كالطنجهارة)7)، وغريها من اآلت املاء، واآلت الزمان، 
واملخرتعات  املو�ضوعات  من  ذلك  وغري  ال�ضاعات،  بقدر  ر  ُقدِّ اإذا  احليوان  تنف�ض  وعدد 
التي ل نهاية لها، وكذلك جميع الأ�ضباب وال�ضروط واملوانع ل تتوقف على ن�ضب من جهة 
ال�ضرع، بل املتوقف: �ضببية ال�ضبب، و�ضرطية ال�ضرط، ومانعية املانع، اأما وقوع هذه الأمور 
فال يتوقف على ن�ضب من جهة �ضاحب ال�ضرع، ول تنح�ضر تلك الأدلة يف عدد، ول ميكن 

الق�ضاء عليها بالتناهي«)8).
وقال: »اأما الأدلة فقد تقدمت وتقدم انق�ضامها اإىل اأدلة امل�ضروعية واأدلة الوقوع، واأما 
احلجاج فهي ما يق�ضي به احلكام... فاحلجاج تتوقف على ن�ضب من جهة �ضاحب ال�ضرع، 
واملراأتان  والنكول،  واليمني  والنكول،  وال�ضاهد  واليمني،  وال�ضاهد  والإقرار،  البينة  وهي: 
ال�ضافعي،  عند  ن�ضوة  واأربع  بالن�ضاء،  يخت�ض  فيما  واملراأتان  والنكول،  واملراأتان  واليمني، 
ت�ضاويهما  اأميانهما عند  بعد  التحالف عند مالك: فيقت�ضمان  ال�ضبيان، وجمرد  و�ضهادة 
عند مالك، فذلك نحو ع�ضرة من احلجاج هي التي يق�ضي بها احلاكم، فاحلجاج اأقل من 
الأدلة الدالة على امل�ضروعية، واأدلة امل�ضروعية اأقل من اأدلة الوقوع كما تقدم، وفائدة هذه 
املجتهدون،  عليها  يعتمد  فالأدلة  طوائف،  ثالث  على  ال�ضريعة  يف  موزعة  الأنواع  الثالثة 
الهالل  وروؤية  كالزوال  املكلفون،  عليها  يعتمد  والأ�ضباب  احلكام،  عليها  يعتمد  واحلجاج 

ونحوهما«)9). 

))) )الأ�ضطرلب) بفتح الهمزة واإ�ضكان ال�ضني و�ضم الطاء، معناه: ميزان ال�ضم�ض، فـ)اأ�ضطر) ا�ضم للميزان، و)لب) ا�ضم 
لل�ضم�ض بل�ضان اليونان، ويف املعجم الو�ضيط ))/7)): »هو جهاز ا�ضتعمله املتقدمون يف تعيني ارتفاعات الأجرام ال�ضماوية، 

ومعرفة الوقت، واجلهات الأ�ضلية«. وانظر يف تف�ضيل طريقته: الوايف بالوفيات )3/2)). 
)2) اأي: ميزان ال�ضم�ض، ويطلقه بع�ض العلماء على الأ�ضطرلب، ويرى اآخرون اأنها طريقة اأخرى تعتمد على تتبع �ضري ال�ضم�ض كل 
ال�ضنة وحلولها يف اأوائل الربوج، و�ضبط اختالف الظل باختالف وقت الربج، جاء يف كتاب الأزمنة والأمكنة ))/250): »وملا 
كان الظل يختلف يف ال�ضنني والبلدان من اأجل اختالف العرو�ض وال�ضماوات، عمدت اإىل حلول ال�ضم�ض اأوائل الربوج، وَق�ضمت 
عليها اأقدام الظل ببلدنا الذي هو اأ�ضبهان... فاأول حلول ال�ضم�ض برج احلمل يكون الظل عند الزوال اأربعة اأقدام ون�ضف 
الع�ضر... واأول حلولها برج الثور يكون الظل قدمني وثلثي قدم وثلثي ع�ضر... «. وانظر: مواهب اجلليل ))/385)، اإحياء علوم 

الدين )266/2)، الوايف بالوفيات )9)/307).
)3) جاء يف كتاب اأبجد العلوم )385/2): »ربع الدائرة هو: علم يعرف منه كيفية ا�ضتخراج الأعمال الفلكية بطرق خمت�ضة،... 

ولالأعمال الفلكية اآلت اأخر �ضوى ما ذكر؛ كالع�ضا والزرقالة وال�ضكارية واأمثالها«.
)4) هي �ضفيحة مدورة من املعدن، ر�ضمت عليها جمموعة النجوم ودوائر الفلك الرئي�ضة، وبها تر�ضد النجوم. انظر: تكملة 

املعاجم العربية )4/5)3) )زرقالة). 
ه بع�ض ال�ضعراء املحدثني اخل�ضر النحيل بخ�ضر البنكام. انظر: املعجم الو�ضيط ))/)7). مل، وقد �ضبَّ )5) هي: �ضاعة الرَّ

)6) هي: اآلة وقائمة ب�ضيطة لقيا�ض الوقت، ُيعرف بكل واحدة منهما ما مي�ضي من النهار من �ضاعة زمانية. انظر: الزيج ))/203).
)7) الطنجهارة اأو الطرجهارة: قدح اأو كاأ�ض اأو قارورة. انظر: تكملة املعاجم العربية )30/7) )طرجهارة). 

)8) الفروق ))/)23). وانظر: قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام )2/)4). 
)9) الفروق ))/232)، وانظر: )89/4)). 
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املطلب الثاين
د والتعليل يف طرق اإثبات الن�صب ونفيه التعبُّ

نفيه  بعد  الوراثية  بالب�ضمة  الن�ضب  اإثبات  اإليها يف  يرجع  اأن  التي ميكن  امل�ضائل  من 
اإثبات الن�ضب ونفيه، واإذا فهمت العلة منها  باللعان هي م�ضاألة: التعبُّد والتعليل يف طرق 
ا تعذر  اأو كان احلكم تعبديًّ اأمكن القيا�ض عليها، واإذا كانت العلة قا�ضرة  وكانت متعدية 
والأمة  معللة،  كلها  ال�ضرعية  الأحكام  فاإن  للتعليل  العام  باملفهوم  اأخذنا  واإذا  فيه،  ذلك 
نق�ضده  ما  هو  هذا  ولي�ض  تعاىل)))،  اهلل  علم  يف  وحكمة  علة  حكم  لكل  اأن  على  جممعة 
بالتعليل هنا، اإمنا نق�ضد به اإمكان ظهور علة احلكم للمجتهد، فاحلكم حينها معلٌل، واإذا 

مل ميكن فاحلكم تعبدٌي.
اأن الأ�ضل  اأنه تكاد تتفق كلمتهم على  العلماء يجد  الباحث كالم  وحينما ي�ضتقرئ 
يف الأحكام ال�ضرعية التعليل، ومل يخالف يف ذلك اإل قلة قليلة، وخ�ض بع�ض املخالفني 

العبادات بذلك فقط)2).
جاء يف كتاب احلكم التعبدي يف البحث الأ�ضويل: »اإن حماولة كل من اإلغاء التعبديات 
وجعل كل الأحكام تعبدية، تعد حماولة تعود على الت�ضريع الإ�ضالمي بنتيجة �ضلبية، على 
واحلكم  التعبدي  احلكم  من  كل  و�ضع  احلكمة  من  واأنه  �ضاحبها،  نية  ح�ضن  من  الرغم 
تعاىل  به اهلل  ا�ضتاأثر  فيما  فيخو�ض  وتو�ضيعه،  الأول  اإلغاء  دون  املنا�ضب،  املعلل يف حمله 
مما لي�ض لالإن�ضان قدرة على اإدراكه على وجه التاأكيد والتف�ضيل، ول اإلغاء الثاين وجعل 
الأحكام كلها تعبدية، مما ي�ضبب الق�ضاء على مرونة الت�ضريع، وح�ضن ا�ضتجابته للحوادث 

وامل�ضتجدات املتعاقبة«)3). 
ويظهر اأن تعليل طرق اإثبات الن�ضب م�ضاألة قدمية جديدة، فقد كان خلفاء املدرك فيها 
خالف بني الفقهاء والباحثني، فقد جاء يف بداية املجتهد: »و�ضذ اأبو حنيفة فقال: من وقت 
الأق�ضى  باملغرب  اإن تزوج عنده رجل  اإنه  الدخول غري ممكن، حتى  اأن  واإن علم  العقد، 
امراأًة بامل�ضرق الأق�ضى فجاءت بولد لراأ�ض �ضتة اأ�ضهر من وقت العقد اأنه يلحق به اإل اأن 
ينفيه بلعان، وهو يف هذه امل�ضاألة ظاهري حم�ض؛ لأنه اإمنا اعتمد يف ذلك عموم قوله عليه 

))) انظر: املوافقات )385/2)، مفتاح دار ال�ضعادة )22/2). 
التعبُّد ومرارة التحكم«،  اأوىل من قهر  اأمكن تعليل احلكم تعنيَّ تعليله، وكان  )2) جاء يف املغني لبن قدامة ))/404): »متى 
الأ�ضول  على  الفروع  تخريج   ،(285/(( املوافقات   ،(387( الف�ضول  تنقيح  �ضرح   ،(297/(( للمقري  القواعد  وانظر: 

للزجناين ))4)، رو�ضة الناظر لبن قدامة )�ض305)، مناهج الأ�ضوليني يف بحث م�ضاألة تعليل الأحكام )�ض8))). 
)3) احلكم التعبدي يف البحث الأ�ضويل )�ض2). 
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ال�ضالة وال�ضالم:)الولد للفرا�ض))))، وهذه املراأة قد �ضارت فرا�ًضا له بالعقد، فكاأنه راأى 
اأن هذه عبادة غري معللة، وهذا �ضيء �ضعيف«)2).

املعا�ضرين؛  الباحثني  ا اخلالف بني  اأي�ضً تبعه  املتقدم  ونظًرا لوجود هذا اخلالف 
فنجد من يرى اأن اأدلة ثبوت الن�ضب معللة، ومنهم من يرى اأن اأدلة ثبوت الن�ضب تعبدية.
قال الدكتور �ضفيان اأبو رقعـة)3): »ينبغي التاأكيد على اأن اأدلة الن�ضب لي�ضت تعبدية، 
واأن املق�ضود منها اإثبات عالقة الن�ضب بعالمات ظاهرة، وكل ما ميكن اأن ي�ضتفاد منه 
من و�ضائل علمية اأو مكت�ضفات طبية يف اإظهار تلك العالقة فهو مقي�ض على ما ا�ضتنبطه 
الفقهاء من اأدلة دلت عليها الن�ضو�ض؛ لأن املعنى ثبوت الن�ضب بني املنت�ضب واملنت�ضب اإليه 
بوجه من الوجوه ال�ضرعية املعتربة، وكل ما يحقق هذا املق�ضد فهو ماأذون به �ضرًعا«)4). 
وقال الدكتور اأحمد اليو�ضـف)5): »اإن اأدلة اإثبات الن�ضب لي�ضت اأمًرا توقيفيًّا تعبدًيا ل 
اأن  الن�ضب بعالمات ظاهرة، وكل ما ميكن  اإثبات عالقة  واإن املق�ضود منها  يزاد عليها، 
ي�ضتفاد منه من و�ضائل علمية، اأو مكت�ضفات طبية يف اإظهار تلك العالقة فهو مقي�ض على ما 
ا�ضتنبطه الفقهاء من اأدلة دلت عليها الن�ضو�ض، بدليل اأن كثرًيا من الفقهاء ذكروا اأموًرا 
يثبت بها الن�ضب ومل ترد يف ن�ضو�ض الوحيني، واإمنا اأخذوها من عمل ال�ضحابة: كالقرعة، 
ملا  توقيفية  كانت  ولو  ذلك،  ونحو  للولد،  والتخيري  الطبع،  كميل  ا�ضتح�ضاًنا:  بها  قالوا  اأو 

و�ضعهم الزيادة على الوارد يف الن�ضو�ض«)6).
وقال الدكتور �ضعد الديـن الهاليل)7): »اإن و�ضائل اإثبات الن�ضب لي�ضت اأموًرا تعبدية 
حتى نتحرج من تاأخريها بعد ظهور نعمة اهلل تعاىل بالب�ضمة الوراثية، ولن نهملها يف 
فلي�ض  الوراثية  الب�ضمة  لتعميم  الإمكانات  تتي�ضر  مل  فاإذا  املقل،  حيلة  لأنها  احلقيقة؛ 

اأمامنا بدٌّ من ال�ضتمرار يف تلك الو�ضائل ال�ضرعية املعروفة«)8). 
»واأما  فيقول:  تعبدية،  يراها  الكعـبي)9)  خليفة  الدكتور  جند  ذلك،  مقابل  ويف 
الحتجاج باأن الأدلة ال�ضرعية التقليدية -للن�ضب- لي�ضت تعبدية فاإن هذا القول لي�ض 

))) تقدم تخريجه.
 .(88/2( (2(

)3) اأ�ضتاذ م�ضارك، وعميد كلية العلوم الإ�ضالمية بجامعة املدينة العاملية.
)4) الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض344). 

)5) اأ�ضتاذ م�ضارك بكلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية، جامعة الق�ضيم.
)6) اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة )�ض575)). 

)7) اأ�ضتاذ ورئي�ض ق�ضم الفقه املقارن بكلية ال�ضريعة والقانون بجامعة الأزهر.
)8) الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض6)3).

)9) رئي�ض ق�ضم �ضوؤون املجتمع يف اإدارة مراكز الدعم الجتماعي ب�ضرطة اأبوظبي، وحا�ضل على الدكتوراه يف ال�ضريعة والقانون. 
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ومثَّل  تعبدية«،  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  بها  ال�ضرع جاءت  اأحكام  اأغلب  اأن  ذلك  ب�ضحيح، 
لذلك: با�ضتقبال القبلة، وق�ضر ال�ضالة، ولب�ض مالب�ض الإحرام))).

فقال:  �ضليمان)2)  ن�ضري  الدكتور  ذكره  فيما  امل�ضاألة  هذه  يف  اخلالف  ثمرة  وتاأتي 
»هل اإن و�ضائل الإثبات الواردة عن ال�ضارع احلكيم هي توقيفية؟ ل يجوز اإ�ضافة و�ضائل 
اأخرى عليها، فاإذا كان اجلواب بالإيجاب فتكون -الب�ضمة الوراثية - مبرتبة القرائن 

ولي�ضت مبرتبة الأدلة، واإذا قلنا بالعك�ض ف�ضتكون من جملة الأدلة امل�ضافة«)3).
ومما تنبغي الإ�ضارة اإليه هنا اأهمية معرفة خ�ضائ�ض احلكم التعبدي، التي ميكن 
ال�ضتفادة منها ل�ضتجالء حكم هذه امل�ضاألة، ومما ذكره العلماء يف ذلك الأمور الآتية: 

االأمر االأول: اأن احلكم التعبدي غري معقول املعنى. 

االأمر الثاين: له �صفة الثبات.

االأمر الثالث: اأنه يفتقر اإىل النية. 

االأمر الرابع: اأنه يكون على هيئات معينة. 

االأمر اخلام�ض: اأنه ال جتوز فيه النيابة. 

االأمر ال�صاد�ض: ي�صرتط له االإميان واالإ�صلم.

االأمر ال�صابع: اأنه يثاب عليه اإذا اأتاه املكلف، ويعاقب عليه اإذا تركه. 

االأمر الثامن: ي�صرتط له اجلهة واملكان والزمان. 

االأمر التا�صع: ي�صرتط له البلوغ والعقل. 

االأمر العا�صر: اأنه ال يجوز االبتداع فيه)4(. 

وتعبدية من  الن�ضب معللة من وجه،  ثبوت  اأدلة  اإن  القول  فاإنه ميكن  النظر  اأمعنا  ولو 
وجه، وذلك اأنه من املعلوم اأن �ضبب ثبوت الن�ضب هو النكاح ال�ضحيح وما اأحلق به، وملك 

)ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ   ۇ   ۇ ۆ  تعاىل:  قوله  املذكوران يف  اليمني، 

))) )�ض379).
)2) الدكتور ن�ضري خ�ضـر �ضليمان، من العراق، له كتاب: اأحكام اجلنائز يف الفقه الإ�ضالمي، واأحكام رد املواريث يف الفقه 

الإ�ضالمي والقانون الو�ضعي، وغريهما.
اإثبات  للردادي )�ض)49))،  املعا�ضرة  الطبية  بالقرائن  الن�ضب  اإثبات  وانظر:  الإثبات )�ض7)).  و�ضائل  امل�ضتجدات يف   (3(
الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة لليو�ضف )�ض6)6))، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض376)، تعار�ض 
البينات يف الفقه الإ�ضالمي )�ض54)، الحتجاج بالقرائن الطبية املعا�ضرة على التحر�ض اجلن�ضي لل�ضماعيل )�ض306)).

)4) انظر: احلكم التعبدي يف البحث الأ�ضويل )�ض56) فما بعدها.
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حكم  ربط  ال�ضارع  اأن  بالتعليل  اأريد  فاإن  ]املعارج:30-29[)))،  ۋ(  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ 
النت�ضاب ب�ضبب ظاهر ل يخفى على اأكرث النا�ض وهو م�ضهور بينهم؛ لأجل اأن يحفظ حق 
فهي  رجحته  اأو  احلكم  هذا  اأظهرت  و�ضيلة  وكل  طريق،  باأي�ضر  لأبيه  النت�ضاب  من  البن 

مقبولة، فهذا حق و�ضواب.
ال�ضببني، فال جتوز  ال�ضارع ق�ضر حكم النت�ضاب على هذين  اأن  بالتعبد  اأريد  واإن 

ا )2). الزيادة عليهما ول مدخل للقيا�ض فيهما، فهذا حق اأي�ضً
اأن  اإل  وبناء عليه فلي�ض كل ن�ضبة بني الأب واأبيه توجب الإحلاق والنت�ضاب، اللهم 
ترتبط باأحد هذين ال�ضببني، ومما يدل على ذلك ال�ضنة النبوية املطهرة، وفهم كبار 
، ففي حديث املتالعنني قال فيه النبي s: »اإن جاءت به اأ�ضيهب اأري�ضح  ال�ضحابة 
الًيا خدلج ال�ضاقني �ضابغ الأليتني  حم�ض ال�ضاقني فهو لهالل، واإن جاءت به اأورق جعًدا ُجمَّ
الًيا خدلج ال�ضاقني �ضابغ الأليتني، فقال  فهو للذي رميت به«، فجاءت به اأورق جعًدا ُجمَّ
ر�ضول اهلل s: »لول الأميان لكان يل ولها �ضاأن«، قال عكرمة -اأحد الرواة-: »فكان 

بعد ذلك اأمرًيا على م�ضر وما ُيدعى لأب«)3).
وعن عائ�ضة  قالت: اخت�ضم �ضعد بن اأبي وقا�ض وعبد بن زمعة اإىل ر�ضول اهلل 
s، فقال �ضعد: يا ر�ضول اهلل! ابن اأخي عتبة بن اأبي وقا�ض عهد اإيل اأنه ابنه، انظر 
فنظر  اأبي،  فرا�ض  على  ولد  اهلل!  ر�ضول  يا  اأخي  هذا  زمعة:  بن  عبد  وقال  �ضبهه!  اإىل 
ًنا بعتبة، فقال: »هو لك يا عبد بن زمعة، الولد  ر�ضول اهلل s اإىل �ضبهه، فراأى �ضبًها بيِّ
للفرا�ض وللعاهر احلجر، واحتجبي منه يا �ضودة بنت زمعة«، قالت: فلم ير �ضودة قط، 

ويف رواية: »هو لك، هو اأخوك يا عبد بن زمعة«)4).
عن  �ضئل  زهرة  بني  من  �ضيًخا  اأن  باإ�ضناده:  اهلل-  -رحمه  ال�ضافعي  الإمام  وروى 
عنها  مات  اأو  زوجها  اإذا طلقها  املراأة يف اجلاهلية  وكانت  ِولد اجلاهلية،  ِولد)5) من 

))) جاء يف املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7)/99): »ل خالف بني العلماء -رحمهم اهلل- اأن الن�ضب يثبت بالفرا�ض، والفرا�ض تارة 
يثبت بالنكاح، وتارة يثبت مبلك اليمني، فاأما الفرا�ض يف النكاح ال�ضحيح يثبت بنف�ضه اإذا جاءت بالولد ملدة يتوهم اأن 
العلوق بعد النكاح ثبت الن�ضب على وجه ل ينتفي اإل باللعان اإذا كان من اأهل اللعان، وكذلك الن�ضب يثبت ب�ضبهة النكاح 
اإذا ات�ضل به الدخول، وهذه ال�ضبهة تثبت بالنكاح الفا�ضد تارة، وباإخبار املخرب اأنها امراأته تارة؛ لأن ال�ضبهة تعمل عمل 
احلقيقة فيما هو مبني على الحتياط، واأمر الن�ضب مبني على الحتياط، األ ترى اأنه يف حق وجوب املهر والعدة جعلت 

ال�ضبهة مبنزلة حقيقة النكاح فكذلك يف الن�ضب«.
)2) انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7)/56)).

)3) تقدم تخريجه و�ضرح غريبه.

)4) تقدم تخريجه و�ضرح غريبه.
)5) بالك�ضر، يقال: َوَلَدت املراأُة َتلُد ِوَلًدا ووَلَدًة. انظر: تاج العرو�ض )325/9) مادة )ولد).
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نكحت بغري عدة، فقال الرجل القائف: »اأما الفرا�ض فلفالن واأما النطفة فلفالن«، فقال 
: �ضدق، ولكن ر�ضول اهلل s ق�ضى بالفرا�ض«))). عمر بن اخلطاب 

فنجد هنا اأنه مل يكتف بوجود الن�ضبة بني الوالد وولده فح�ضب، فلم يثبت الن�ضب يف 
حديث اللعان لنتفاء النكاح ال�ضحيح وما يتبعه من الفرا�ض، ومل يثبت الن�ضب يف ق�ضة 
اخت�ضام �ضعد بن اأبي وقا�ض وق�ضة عمر  ل�ضاحب النطفة؛ لأنها مل ت�ضتند اإىل �ضبب 

�ضحيح، بل اإىل �ضبب حمرٍم باطل وهو الزنا)2). 
وعليه؛ ميكن القول اإنه اأقرب ما تو�ضف به امل�ضاألة باأنها من قبيل العلل القا�ضرة، فتكون 
معللة باأنها ت�ضلح لإ�ضافة احلكم اإليها، وتكون قا�ضرة لعدم اطرادها)3)، فلي�ض هناك �ضبب 
ظاهر ُي�ضهر فُيعرف �ضوى النكاح وملك اليمني، وغريها مما ذكره العلماء؛ كالقرعة، اأو ميل 
الطبع، اأو التخيري للولد، ونحو ذلك، ومنها الب�ضمة الوراثية، هي اأمور لي�ضت ظاهرة لكل 
اأحد، وقد يكرث يف بع�ضها النزاع واخلالف، وغاية ما فيها اأنها قرائن واأمارات لت�ضحيح 

الدعوى اأو ترجيحها ملعرفة �ضاحب الفرا�ض، هذا ما يتعلق بالتعليل يف اإثبات الن�ضب.
اأما التعليل يف نفي الن�ضب فنقول فيه:

)ھ ے  تعاىل:  قوله  وحكمه يف  اللعان  ذكر  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اأن  املعلوم  من 
ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې      ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ   
واللعان  ]النور:9-6[،  حئ(  جئ  ی  ی      ی    ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ 
يعد الطريق الوحيد الوارد يف ال�ضريعة الإ�ضالمية لدرء احلد عن الزوج القاذف لمراأته 
بالزنا، ويدخل يف ذلك ما يرتتب عليه من نفي احلمل اأو الطفل)4)، فينفي الزوج ن�ضبه منه 
اأثناء اللعان، ويبقى النظر هنا يف كون هذا الطريق هل هو معلل؟ فيمكن اإحلاق غريه به، 
وُيدراأ احلد عن الزوج بغري اللعان وُينفى الن�ضب عنه كذلك اإن كان هناك حمل اأو طفل)5).
ا  الذي يظهر يل -واهلل اأعلم- من خالل النظر يف كالم العلماء، اأن حكم اللعان اأي�ضً

))) اختالف احلديث ))/547). 
)2) انظر: التمهيد )94/8))، اختالف احلديث لل�ضافعي ))/548)، فتح الباري ))/ 37). 

)3) انظر: تخريج الفروع على الأ�ضول للزجناين )�ض47)، الأ�ضباه والنظائر لل�ضبكي )80/2)).
)4) هذا قول جمهور الفقهاء، وخ�ض بع�ضهم النفي يف حال احلمل فقط. انظر: املب�ضوط )44/7)، جممع الأنهر ))/460)، 
التمهيد )5)/64))، �ضرح الزرقاين على املوطاأ )93/4))، احلاوي الكبري )))/92)، مغني املحتاج )380/3)، املغني 

)))/)6))، زاد املعاد )398/5)، املحلَّى )0)/47)).
)5) حمل الكالم هنا حينما تكون اأحوال الزوجني مهياأة لإجراء اللعان باأن ل يوجد مانع مينع من ذلك، ولهذا قال العلماء: ل ي�ضرع 
اللعان لنفي الن�ضب يف حق املجبوب، ول من ل يولد له؛ لأنه ل يلحق به ذلك الن�ضب، ول يفيد اللعان �ضيًئا. انظر: الفروق للقرايف 

)245/3)، البهجة �ضرح التحفة )528). 
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معلل بعلة قا�ضرة ل توجد يف غريه )))، فجانب التعليل فيه -كما قال العلماء- باأنه: حدٌّ 
�ضروري جعله اهلل عند التكاذب، فالزوج معدوٌل به عن القيا�ض يف قذف الأجانب؛ اإذ 
اأمور تخفى على غريه، ول يتي�ضر له �ضهود على ذلك عادة،  اإنه يّطلع من زوجته على 
ا له يف هذه احلال، ولكن ملا مل تكن اأميان الزوج مبنزلة  فكان اللعان ب�ضروطه خمل�ضً
ال�ضهداء الأربعة حقيقة، وكانت الزوجة م�ضون عر�ضها عن دعوى الزوج كما كان قبل 
اأن تعار�ضها باأميان اأخرى مثلها يدراأ عنها بها العذاب، وكما  النكاح، كان لها حينئٍذ 

�ضينت نف�ضها بالق�ضا�ض من املعتدي، فاإنه ي�ضان عر�ضها بدرء احلد عنها)2).
واأما جانب التعبد فيه فيت�ضح يف ا�ضتجماعه خ�ضائ�ض وموؤكدات ل تتحقق يف غريه 

وميتنع قيا�ضها عليه، وهي -غري ما تقدم يف خ�ضائ�ض احلكم التعبدي-:
اأن ال�ضارع خ�ضَّ اللِّعان بالأزواج دون غريهم.. )
واأن اللعان يكون بحكم حاكم.. 2
واأنه يكون بلفظ ال�ضهادة. . 3
واأن الق�ضم فيه يكون باأعظم اأ�ضماء الرب �ضبحانه وتعاىل واأجمعه ملعاين اأ�ضمائه . 4

احل�ضنى وهو ا�ضم )اهلل). 
تاأكيد جواب الق�ضم مبا يوؤكد به املق�ضم عليه من )اإن) و)الالم)، واإتيانه با�ضم . 5

الفاعل الذي هو )�ضادق) و)كاذب) دون الفعل الذي هو )�ضدق) و)كذب). 
تكرار ذلك خم�ض مرات. . 6
دعاء الزوج على نف�ضه يف اخلام�ضة بلعنة اهلل اإن كان من الكاذبني، ودعاء املراأة . 7

على نف�ضها بالغ�ضب من اهلل اإن كان من ال�ضادقني. 
اإخبارهما عند اخلام�ضة اأنها املوجبة لعذاب اهلل، واأن عذاب الدنيا اأهون من . 8

عذاب الآخرة. 
جعل لعانه مقت�ضًيا حل�ضول العذاب عليها، وجعل لعانها دارًئا للعذاب عنها، . 9

وهو اإما احلد اأو احلب�ض. 
التفريق بني املتالعنني. . 0)
تاأبيد تلك الفرقة ودوام التحرمي بينهما )3).. ))

))) انظر: امل�ضت�ضفى ))/326)، تقومي النظر )303/4)، الإبهاج �ضرح املنهاج )60/3)). 
)2) انظر: اجلامع ال�ضغري ))/289)، تقومي النظر )4/)30)، زاد املعاد )365/5).

)3) انظر: بدائع ال�ضنائع )3/)24)، �ضفاء الغليل للغزايل )657)، زاد املعاد )362/5). 
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وقد جاء يف كتاب الو�ضيط للغزايل يف �ضياق حديثه عن اللعان: »وال�ضحيح اأنه يتعني 
لفظ ال�ضهادة، فال يجوز اإبدالها باحللف، واأنه يتعني لفظ اللعن والغ�ضب من اجلانبني، 
ويجب رعاية الرتتيب بتاأخري اللعن والغ�ضب، وجتب املوالة بني الكلمات، وكل ذلك ميل 

اإىل التعبد خلروج الأمر عن القيا�ض«))). 

املطلب الثالث
التعار�ض بني طرق اإثبات الن�صب ونفيه

من الق�ضايا التي تتاأثر بها م�ضاألة اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان: 
باأكرث من و�ضف لعتبارات  يو�ضف  اأن  التعار�ض ميكن  بينهما، وهذا  التعار�ض  ق�ضية 

خمتلفة، وجملة ذلك:
تعار�ض الإثبات والنفي)2).

تعار�ض القطعي والظني)3).
تعار�ض املتفق عليه واملختلف فيه)4).

تعار�ض الأ�ضل مع الظاهر)5). 
املمانعة على  التعار�ض هو:  اإن  يقال:  اأن  الأو�ضاف يح�ضن  وقبل احلديث عن هذه 
معار�ضة،  �ضميت  واملمانعة  املدافعة  �ضبيل  على  احلجتان  تقابلت  واإذا  املقابلة،  �ضبيل 
وذلك باأن يقت�ضي اأحد الدليلني اأو احلجتني اأو الأمارتني ثبوت اأمر والآخر انتفاءه، اأو 

ِحلَّه والآخر حرمته يف حمل واحد، وزمان واحد مع ت�ضاويهما يف القوة)6).

))) الو�ضيط يف املذهب )6/ )0)). وانظر: الأحكام التعبدية واآثارها يف الفقه الإ�ضالمي )755/2).
)2) انظر: الإثبات بالقرائن اأو الأمارات حممد احلاج النا�ضر )2)/29/2)23).

)3) وقد يعربَّ عن ذلك بتعار�ض القوي وال�ضعيف، انظر: �ضرح ال�ضنة للبغوي )256/9)، طرح الترثيب )7/)2))، املغني )60/8)، 
الطرق احلكمية ))/323)، الب�ضمة الوراثية واأثرها يف الإثبات لآل قرون )488)، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة 
)�ض487)، 490))، التعار�ض والرتجيح يف طرق الإثبات )�ض89)، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض453).
)4) وقد يعرب عن ذلك بتعار�ض املن�ضو�ض وغري املن�ضو�ض، اأو تعار�ض الن�ض مع ال�ضتدلل. انظر: املوافقات )266/2، 272)، 
احلاوي الكبري )))/55)، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية )�ض395))، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة )�ض583)، 

588)، 8)6))، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض380). 
)5) انظر: الهداية �ضرح البداية )5/2)))، فتح القدير )333/5)، الفروق للقرايف )64/4)، 245)، قواعد الأحكام يف م�ضالح 
الأنام )28/2)، الأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )�ض85)، اإعالم املوقعني ))/)0))، حجة اهلل البالغة )�ض722)، البهجة �ضرح 

التحفة )�ض49).
)6) انظر: اأ�ضول ال�ضرخ�ضي )22/2)، �ضرح التلويح على التو�ضيح )6/2)2)، املوافقات )344/5)، امل�ضت�ضفى ))/279)، رو�ضة 

الناظر ))/387).
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ومن القواعد املقررة يف هذا الباب: اأنه اإذا تعار�ض دليالن فالواجب اأن يقال: ل يخلو 
اأحدهما قطعيًّا والآخر  اأن يكون  واإما  اأن يكونا ظنيني،  واإما  اأن يكونا قطعيني  اإما  الأمر: 
ظنيًّا، فاأما القطعيان فال يجوز تعار�ضهما، وهذا متفق عليه؛ لأن الدليل القطعي هو الذي 
يجب ثبوت مدلوله، ول ميكن اأن تكون دللته باطلة، وحينئٍذ فلو تعار�ض دليالن قطعيان 
يعتقد  ما  كل  بل  وهو حمال،  النقي�ضني  بني  للزم اجلمع  الآخر  يناق�ض مدلول  واأحدهما 
تعار�ضه من الدلئل التي يعتقد اأنها قطعية فال بد من اأن يكون الدليالن اأو اأحدهما غري 
اأن ل يكون مدلولهما متناق�ضني، فاأما مع تناق�ض املدلولني املعلومني فيمتنع  اأو  قطعي، 
تعار�ض الدليلني، واإن كان اأحد الدليلني املتعار�ضني قطعيًّا دون الآخر فاإنه يجب تقدميه 
باتفاق العقالء؛ لأن الظن ل يرفع اليقني، ولذلك ُمنع القا�ضي من احلكم بخالف علمه 
ولو مع وجود ال�ضهادة، واأما اإن كانا جميًعا ظنيني فاإنه ي�ضار اإىل طلب ترجيح اأحدهما، 

فاأيهما ترجح كان هو املقدم))). 
الو�صف االأول: تعار�ض االإثبات مع النفي

يراد بالتعار�ض هنا: اأن يوجد من نايف الن�ضب ما ينق�ض دعواه)2)، كاأن يقرَّ املالعن 
على نفي الولد بن�ضبه منه، والقاعدة يف باب الق�ضاء: اأن التعار�ض والتناق�ض بني الدعاوى 
مينع �ضماعها)3)، لكن �ضرح بع�ض الفقهاء -رحمهم اهلل- باأن هذه القاعدة ل جتري يف 
باب الن�ضب، وقالوا: »التناق�ض ل مينع ثبوت الن�ضب بالدعوة، كاملالعن اإذا اأكذب نف�ضه، 
وهذا لأن �ضببه )اأي: العلوق) خفي، فرمبا ا�ضتبه عليه الأمر يف البتداء فظن اأنه لقيط 
ثم تبني له اأنه ولده«)4)، و�ضواء كان ذلك بعد حكم احلاكم بالنفي اأو قبله؛ لأنه اإذا كان 

التناق�ض يقبل بعد حكم احلاكم فالأن يقبل قبله من باب اأوىل)5).
وقد ن�ضَّ الفقهاء على اأن النفي ل يقبل اإل اإذا كان معلوًما من�ضبًطا حم�ضوًرا، واأن 
يكون متواتًرا اأو مبنيًّا على ظن غالب، واأن الإثبات فيه زيادة علم، وبابه اأو�ضع من النفي)6).
وعليه؛ فاإذا اعتربنا الب�ضمة الوراثية من الأدلة فاإنها ترجح على دليل اللعان؛ لأنها 
تفيد الإثبات، واللعان يفيد النفي، واملثبت مقدم على النايف كما لو اأقرَّ املالعن بالبنوة.

))) انظر: الفروق للقرايف )62/4)، املوافقات )87/4))، قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام )46/2)، درء تعار�ض العقل 
والنقل ))/79)، و�ضائل الإثبات للزحيلي )805/2). 

)2) انظر: بدائع ال�ضنائع )222/6).
)3) انظر: املب�ضوط )6)/78))، البحر الرائق )54/6))، الإقناع )309/2).

 ،(72/(9( القدير  فتح   ،(298/3( احلقائق  تبيني   ،(243/6( ال�ضنائع  بدائع  وانظر:   .(2(2/(0( لل�ضرخ�ضي  املب�ضوط   (4(
ا: م�ضنف عبدالرزاق )7/)))). املدونة )06/6))، الأم )5/)3))، املغني )8/)7)، املحلى )0)/43)). وانظر اأي�ضً

)5) انظر: ثبوت الن�ضب للخطيب )�ض239).
)6) انظر: الفروق للقرايف )4/)6)، و�ضائل الإثبات للزحيلي ))/78).
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اأما اإذا جعلناها يف مرتبة القرائن فال يخلو:
ا تعار�ض اللعان؛ لأن اللعان هو اأميان  اإن جعلنا القرائن من جملة احلجج فاإنها اأي�ضً
على  الوراثية  الب�ضمة  نتائج  وجاءت  احلجج  من  القرائن  اعتربنا  فاإذا  �ضهادات،  اأو 

خالف تلك الأميان اأو ال�ضهادات فقد عار�ضتها.
وقوع  على  تدل  قد  حينها  الوراثية  الب�ضمة  فاإن  احلجج  من  القرائن  جنعل  مل  واإن 
هل  املعار�ضة:  هذه  ال�ضوؤال عن  يبقى  لكن  الولد،  ونفي  الزوج  لعان  الكذب يف  اأو  اخلطاأ 
وقعت بني الظنيات؟ اأو القطعيات؟ اأو بني الظني والقطعي؟ هذا ما نريد احلديث عنه يف 

الو�ضف الثاين.
الو�صف الثاين: تعار�ض القطعي والظني

يطلق العلماء العلم القطعي على اأحد معنيني:
الأول: ما يقطع الحتمال اأ�ضاًل، كاملحكم واملتواتر.

والثاين: ما يقطع الحتمال النا�ضئ عن دليل، كاخلرب امل�ضهور، ودللة الظاهر.
فالأول: ي�ضمونه علم اليقني، والثاين ي�ضمونه علم الطماأنينة.

والأول: يكون رده كفًرا، والثاين: يكون رده بدعة. 
وغالب ما ي�ضتعمل من املعنيني يف كالم العلماء عن القطعيات -ومنها القرائن- هو 
باعتبار املعنى الثاين، وال�ضبب يف ذلك اأن الو�ضول اإىل الدليل القاطع الذي ينتفي معه 
كل احتمال ل مطمع فيه، اإذ هو يف حيز امل�ضتحيل غالًبا، فاإذا فات الأخذ بعلم اليقني 

وجب الأخذ بعلم الطماأنينة اأو ما يقرب منه))).
ويف م�ضاألة اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان جند اأننا اأمام اأمرين 

متعار�ضني:
الأول: الفرا�ض، والب�ضمة الوراثية.

والثاين: اللعان.
فالأمر الأول يعار�ض الثاين، فال بدَّ حينئٍذ من بيان مرتبة هذين الأمرين من جهة 

القطع اأو الظن، ليتبني نوع هذا التعار�ض وقوته.

))) انظر: اأ�ضول ال�ضا�ضي )�ض272)، التو�ضيح يف حل غوام�ض التنقيح ))/242)، الفروق للقرايف )29/4)).
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االأمر االأول: 
اأ- الفرا�ض. 

الأمور  من  الفرا�ض  اأن  لها:  العلماء  وفهم  ال�ضرع  ن�ضو�ض  يف  بالتاأمل  يظهر  الذي 
الظنية، يدل على ذلك الآتي:

ت�ضق  اأمر  وذلك  والده،  ماء  املولود خملوًقا من  بكون  الن�ضب حقيقًة  ثبوت  اأن   : اأوالاً
معرفته، ولكن التمكن منه بقيام الفرا�ض �ضبٌب ظاهر فوجب اعتباره، كما اأقيم 
د امللك يف الأمة مقام ا�ضتغال رحمها مباء الغري يف جتدد وجوب ال�ضترباء،  جتدُّ
اإ�ضقاط اعتبار التناق�ض،  اأمر العلوق يكون عذًرا يف  ولهذا قال العلماء: خفاء 
فلو اأكذب الزوج نف�ضه بعد ق�ضاء القا�ضي بنفي الن�ضب، ثبت منه، وبطل حكم 
احلاكم فيه، ول ينظر اإىل التناق�ض؛ لأن الإن�ضان قد يظهر له اأن العلوق لي�ض 

منه، ثم يتبني له اأنه منه))).
ثانياًا: اأنه لو كان الفرا�ض اأمًرا مقطوًعا به ملا قوي اللعان على رفعه مع تاأكيد العلماء 
�ضاحب  به  اأقر  لو  اأنه  الفقهاء:  ذكر  ولهذا  اأمكن،  ما  الفرا�ض  اعتبار  على 
الفرا�ض مرًة مل يكن له نفيه بعد ذلك؛ لأن اإقراره بكل حقٍّ لآدمي مرًة يلزمه 
ول يخرجه منه �ضيء غريه، اأما قبل الإقرار فثبوت الن�ضب منه بحكم الفرا�ض 
على احتمال اأن ل يكون منه فيت�ضور نفيه باللعان حينئٍذ، اأما بعد تن�ضي�ضه 

على اأنه خملوق من مائه فال يبقى بعده احتمال النفي)2).
ثالثاًا: اأن الفقهاء ذكروا �ضوًرا ل ي�ضح معها الن�ضب ولو قام دليل الفرا�ض، كما لو 
جاءت بالولد لأقل من �ضتة اأ�ضهر منذ التمكن من الدخول، وكما لو كان الزوج 
�ضبيًّا مل يبلغ، اأو كان الزوج باملغرب وزوجته بامل�ضرق وامل�ضري لها يزيد على �ضتة 

اأ�ضهر)3).
ا: اأنه لو اختلف اثنان اأو اأكرث يف ادعاء الولد فاإن الفرا�ض يعد مرجًحا ل�ضاحب  رابعاً
الدعوى، ولو كان اأمًرا يقينيًّا ملا وقع التنازع وملا احتيج اإليه فيه، وملا روعي معه 
الحتياط، ومما يدل على هذا ما جاء يف ق�ضة ابن وليدة زمعة فاإنه s »حكم 
التغلب ل  �ضبيل  �ضودة على  اأخو  واأنه  الظاهر،  للفرا�ض لزمعة على  بالولد  فيه 
على �ضبيل القطع اأنه لزمعة عند اهلل عز وجل، ثم اأمر �ضودة بالحتجاب منه؛ 

))) انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7)/99، 56)).
)2) انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7)/99)، اختالف احلديث ))/548)، املغني لبن قدامة )65/8).

)3) انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7)/99)، بداية املجتهد )88/2)، الب�ضمة الوراثية وعالئقها ال�ضرعية )�ض5)3).
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لل�ضبهة الداخلة عليه وهي ما راأى من �ضبهه بعتبة فاحتاط لنف�ضه وذلك فعل 
اخلائفني هلل عز وجل؛ اإذ لو كان ابن زمعة يف علم اهلل يف حكمه هذا ملا اأمر 
�ضودة بالحتجاب منه كما مل ياأمرها بالحتجاب من �ضائر اإخوتها«)))، وروى 
ال�ضافعي يف ق�ضة عمر بن اخلطاب  اأنه �ضاأل �ضيًخا من بني زهرة عن ِولد 
من ولد اجلاهلية فقال: »اأما الفرا�ض فلفالن، واأما النطفة فلفالن«، فقال عمر
النطفة  »واأما  فقوله:  بالفرا�ض«)2)،  s ق�ضى  ر�ضول اهلل  ولكن  »�ضدق،   :

فلفالن«، وغريها من الأدلة ال�ضابقة تفيد باأن الفرا�ض من الأمور الظنية.
ب- الب�صمة الوراثية

اأو قطعية  الوراثية ظنية  الب�ضمة  اعتبار  املعا�ضرون يف  والباحثون  الفقهاء  اختلف 
على قولني:

القول االأول: يرى اأن الب�ضمة الوراثية تفيد الظن، وقال به بع�ض الباحثني)3).

الفقهاء  اأكرث  به  وقال  القطع،  تفيد  الوراثية  الب�ضمة  اأن  يرى  الثاين:  القول 
املعا�ضرين)4).

دليل القول الأول:
�ضة للخطاأ  اأن اأكرث املحاكم يف الدول العربية ل تاأخذ بها، ول تعد لها �ضاأًنا؛ لأنها معرَّ
والتزوير والتدلي�ض، كما تقوم على حتليل �ضوائل ي�ضعب على اأهل ال�ضرع معرفتها، ومن 

ثمَّ ل ترقى ملرتبة الدليل القطعي)5).
دليل القول الثاين:

اإن الأبحاث املتوالية والتطبيق العملي والتجربة دلت على اأن نتائج الب�ضمة الوراثية 
يف حتديد الن�ضب ل تقل عن )98%)، فهي قطعية يف هذا الأمر، ول يقل و�ضفها عن دليل 

الإقرار، اأو ال�ضهادة الظنيني)6).

اإحكام  النووي على �ضحيح م�ضلم )0)/39)،  �ضرح  وانظر:  البخاري )95/6)).  �ضرح �ضحيح  ابن بطال يف  ))) من كالم 
الأحكام )204/2)، طرح الترثيب )28/7))، اجلوهر النقي )70/7))، زاد املعاد )398/5)، املحلى )2)/243). 

)2) تقدم تخريجه و�ضرح غريبه. 
)3) ممن �ضرح بذلك الدكتور خليفة الكعبي. انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض482، 496)، وانظر: 
اإثبات الن�ضب ونفيه بالب�ضمة الوراثية وتطبيقاتها الق�ضائية )�ض207)، اأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي )�ض727).
الب�ضري  اجلينوم  خريطة  )�ض93)،  لل�ضويلم  الوراثية  الب�ضمة  )�ض273)،  ال�ضرعية  وعالئقها  الوراثية  الب�ضمة  انظر:   (4(
)�ض82))، الب�ضمة الوراثية للخطيب )�ض94))، اأهمية الفحو�ض الوراثية )�ض88)، الب�ضمة الوراثية للدامي )�ض724). 

)5) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض292)، اأثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي )�ض727).
)6) انظر: الب�ضمة الوراثية لل�ضويلم )�ض95)، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض298)، تطبيقات تقنية 
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اأ�ضحاب  لأن  لفظي؛  خالف  القولني  بني  امل�ضاألة  هذه  يف  اخلالف  اأن  يظهر  اأقول: 
القول الأول يعلِّلون باأن املعامل غري مهياأة، وكونها عر�ضة للخطاأ، ومن ثم فاإن النتائج 

ر انتفاء ذلك فالظاهر اأنهم مع اأ�ضحاب القول الثاين))). ل تكون دقيقة، لكن لو قدِّ
االأمر الثاين: اللعان

الذي يظهر بالتاأمل يف ن�ضو�ض ال�ضرع وفهم العلماء لها اأن اللعان من الأمور الظنية، 
يدل على ذلك الآتي:

اليمني  اأو  ال�ضهادة  ياأبى كون  اأو ميني، والقيا�ض  اللعان يف حقيقته: �ضهادة  اأن   : اأوالاً
حجة يف الأحكام؛ لأنهما خربان حمتمالن لل�ضدق والكذب، واملحتمل ل يكون 
حجة ملزمة، ولكن ُترك ذلك بالن�ضو�ض التي فيها اأمر للحكام بالعمل بال�ضهادة 
واليمني، ونظًرا حلاجة النا�ض اإىل ذلك؛ اإذ املنازعات واخل�ضومات تكرث بني 
بح�ضب  والتكليف  خ�ضومة،  كل  يف  للعلم  املوجبة  احلجة  اإقامة  وتتعذر  النا�ض 
الو�ضع، لذا فاإن حقوق العباد التي فيها اإلزام حم�ض ل تثبت بخرب الواحد اإل 
وطماأنينة  التاأكيد  لأن  والولية؛  والأهلية  ال�ضهادة  لفظ  وتعيني  العدد  ب�ضرط 

ى اأظهر)2). القلب اإىل قول املثنَّ
دت ال�ضريعة يف و�ضفه وحكمه، وجعلت القرائن  اللعان �ضدَّ فلما كان هذا �ضاأن 
القيا�ض يف قذف  به عن  فالزوج معدول  الغالب،  للظن  والأمارات فيه مرجحة 
اللعان  فكان  �ضهود،  له  ولي�ض  خفي،  اأمر  على  زوجته  من  يطلع  فاإنه  الأجانب، 
ا له؛ لأن »جانب الزوج فيه اأقوى من جانب املراأة، فاإن املراأة تنكر زناها  خمل�ضً
وتبهته، والزوج لي�ض له غر�ض يف هتك حرمته واإف�ضاد فرا�ضه ون�ضبة اأهله اإىل 
فاإذا  ظاهًرا،  لوًثا  هذا  فكان  اإليه،  �ضيء  واأكره  عليه  اأ�ضو�ض  ذلك  بل  الفجور، 
وعامهم،  خا�ضهم  النا�ض  قلوب  يف  جًدا  الأمر  قوي  املراأة  نكول  اإليه  ان�ضاف 
ت بلعانه، ولكن ملا مل تكن  فا�ضتقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها �ضرًعا، فُحدَّ
اأميانه مبنزلة ال�ضهداء الأربعة حقيقة، كان لها اأن تعار�ضها باأميان اأخرى مثلها 

يدراأ عنها بها العذاب: عذاب احلد املذكور يف قوله تعاىل: )ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃ( ]النور:2[، ولو كان ِلعانه بينة حقيقة ملا دفعت اأميانها عنها �ضيًئا«)3).
قال ابن القيم -رحمه اهلل-: »واإمنا حدت مبجموع لعانه خم�ض مرات ونكولها 

الب�ضمة الوراثية )�ض52))، خريطة اجلينوم الب�ضري )�ض82)).
))) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض306). 

)2) انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )6)/2)))، اأ�ضول ال�ضرخ�ضي ))/334).
)3) زاد املعاد )365/5).



463

إثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان

عن معار�ضته مع قدرتها عليها، فقام من جمموع ذلك دليل يف غاية الظهور 
والقوة على �ضحة قوله، والظن امل�ضتفاد منه اأقوى بكثري من الظن امل�ضتفاد من 

�ضهادة ال�ضهود«))).
ثانياًا: اأن الفقهاء �ضرحوا باأن الزوج لو اأكذب نف�ضه بنفي الولد بعد اللعان ثبت ن�ضب 
الولد منه؛ لأن احلكم باللعان على نفي الولد اإمنا هو لأجل ترجح �ضدق الزوج 
الن�ضب  ثبت  باإقراره  الأمر  انك�ضف  فاإذا  كاذب،  الزوجني  اأحد  باأن  القطع  مع 
منه، ولأن وازع املقر عن اإقراره طبعي، ووازع ال�ضاهد �ضرعي، والوازع الطبعي 
اأقوى من الوازع ال�ضرعي، ولذلك يقبل الإقرار من كل م�ضلم وكافر وبر وفاجر، 

لقيام الوازع الطبعي)2).
ثالثاًا: اأنه لو انتفى الن�ضب بني املولود و�ضاحب الفرا�ض بعد اللعان، فاإن الفقهاء مل 

يجروه يف كل الأحكام، بل ا�ضتثنوا من ذلك: 
ول . ) باللعان،  ن�ضبه  نفى  ملن  واأ�ضوله  املالعن  �ضهادة  تقبل  فال  ال�ضهادة: 

ل�ضحة  وذلك  لأ�ضوله،  ول  نفاه  ملن  فروعه  واأحد  ن�ضبه  ُنفي  من  �ضهادة 
ا�ضتلحاق الولد املالعن.

لو . 2 به، كما  يقتل  باللعان ل  نفاه  الذي  الولد  فلو قتل املالعن  الق�ضا�ض: 
قتل الأب ولده.

اللتحاق بالغري: فلو ادعى غري املالعن الولد الذي ُنفي باللعان ل ي�ضح . 3
ادعاوؤه ول يثبت ن�ضبه منه، وذلك لحتمال اأن يكذب املالعن نف�ضه فيعود 

ن�ضب الولد له. 
املحرميَّة: فلو كان للمالعن بنت من امراأة اأخرى، واأراد اأن يزوجها ملن . 4

نفى ن�ضبه باللعان اأو لبنه فال يحل هذا الزواج؛ لأن الولد يجوز اأن يكون 
ابًنا للمالعن، ومع هذا الحتمال ل يحل الزواج �ضرًعا. 

ونظًرا ملا �ضبق قال الفقهاء: اإن اللعان قطع بع�ض الأحكام بني املولود وولده من 
املرياث والولية والنفقة، وانقطاع هذه الأحكام ل يدل على انقطاع الن�ضب؛ لأن 

ا: �ضرح معاين الآثار )03/3))، تقومي النظر )4/)30)، قواعد الأحكام  ))) زاد املعاد )369/5)، وانظر: )363/5). وانظر اأي�ضً
يف م�ضالح الأنام )42/2)، املغني لبن قدامة )65/8)، الآثار الق�ضائية والفقهية للب�ضمة الوراثية )�ض436)، 437)). 

)2) انظر: اجلامع ال�ضغري ))/289)، املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )53/7)، جممع الأنهر ))/459)، ال�ضتذكار )02/6))، بداية 
املجتهد )90/2)، املنتقى �ضرح املوطاأ )4/)8)، مواهب اجلليل، )242/5)، بلغة ال�ضالك ))/362)، املنخول ))/440)، 
اأ�ضنى املطالب )386/3)، نهاية املحتاج )7/)2))، املغني )58/8)، �ضرح الزرك�ضي  قواعد الأحكام )9/2))، 32))، 

على اخلرقي )235/5)، مطالب اأويل النهى )546/5)، املحلى )2)/243).
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اأجنبيًّا على  بناء على زعمه، وظنه مولوًدا  الأ�ضل  يثبت �ضرًعا بخالف  اللعان 
فرا�ضه، فال يظهر هذا الظن يف �ضائر الأحكام، كما لو كان الأب رقيًقا اأو كافًرا 

والولد حرٌّ م�ضلم ))). 
ا: ما ن�ض عليه الفقهاء من واقع ا�ضتقراء ن�ضو�ض ال�ضريعة من قيام اللعان على  رابعاً
بقوله:  املحتاج  نهاية  كتاب  يف  جاء  ما  ذلك:  ومن  الراجح،  والحتمال  الظن 
راآها وهي يف نكاحه...  باأن  له )علم زناها)  الزوج )قذف زوجة)  اأي  »و)له) 
ا موؤكًدا) لحتياجه حينئٍذ لالنتقام منها لتلطيخها فرا�ضه والبينة  )اأو ظنه ظنًّ
قد ل ت�ضاعده... ول بد فيما يظهر اأن يبني كيفية الزنا اإذا كان ممن ي�ضتبه عليه 
احلال لأنه قد يظن ما لي�ض بزنا زنا، وكاأن اأقرت له وغلب على ظنه �ضدقها...
ا موؤكًدا واأمكن كونه  )ولو اأتت) اأو حملت )بولد علم اأنه لي�ض منه) اأو ظنه ظنًّ
منه ظاهًرا )لزمه نفيه) واإل لكان ب�ضكوته م�ضتلحًقا ملن لي�ض منه وهو ممتنع... 
)ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا) على ال�ضواء باأن ولدته ل�ضتة 
اأ�ضهر فاأكرث من وطئه ومن الزنا ول ا�ضترباء )حرم النفي) لتقاوم الحتمالني 

والولد للفرا�ض«)2).
ا: اأنه قد ا�ضتقر يف ال�ضريعة اجلمع بني املتماثالت وامل�ضتبهات)3)، وباب اللعان  خام�صاً
اأن  فيها  لالأولياء  يجوز  فاإنه  اأوىل)4)،  مبثله  ال�ضبيه  واإحلاق  الق�ضامة،  كباب 
كانوا غائبني عن مكان  واإن  قتله  اأنه  اإذا غلب على ظنهم  القاتل  يق�ضموا على 
�ضـاحبكم«)5)،  دم  وت�ضتحقون  »اأحتلفون  لالأن�ضار:  قال   s النبي  لأن  القتل؛ 
هذا  ما  »غلطت،  الق�ضامة:  بعد  الويل  قال  واإن  بخيرب،  والقتل  باملدينة  وكانوا 
الذي قتلته اأو ظلمته بدعواي القتل عليه«، اأو قال: »كان هذا املدعى عليه يف بلد 
اآخر يوم القتل«، وكان بينهما ُبعٌد ل ميكن اأن يقتله اإذا كان يف ذلك البلد، اأو اأقام 
املدعى عليه بينة بذلك بطلت الق�ضامة، ولزمه ردُّ ما اأخذه، لأنه مقر على نف�ضه 

))) انظر: بدائع ال�ضنائع )248/3)، حا�ضية الد�ضوقي )208/4)، احلاوي الكبري )))/75)، املهذب )27/2))، الفروق 
للكرابي�ضي ))/225)، رو�ضة الطالبني )43/6)، املغني )259/6)، املو�ضوعة الفقهية الكويتية )264/35). 

)2) )7/)))). وانظر: حتفة املحتاج )5/8)2).
)3) انظر: امل�ضت�ضفى ))/300)، الإحكام يف اأ�ضول الأحكام )4/))).

)4) انظر: الفروق للقرايف )65/4))، الربهان يف اأ�ضول الفقه )799/2)، امل�ضت�ضفى ))/326)، تقومي النظر )522/2)، 
�ضرح النووي على �ضحيح م�ضلم )0)/9))).

)5) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب الأحكام، باب كتاب احلاكم اإىل عماله والقا�ضي اإىل اأمنائه، برقم )6769)، )2630/6)، 
وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب الق�ضامة واملحاربني والق�ضا�ض والديات، باب الق�ضامة، برقم )669))، )3/)29)). واللفظ 

للبخاري.
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فقبل اإقراره )))، وكذلك اللعان؛ فاإن الأميان فيه قائمة على الظن الغالب، ولو 
رجع عن قوله يف نفي الن�ضب بعد اللعان قبل منه ذلك. 

وبناء على ما �ضبق ذكره من ظنية اللعان، فهل ميكن القول برتجيح الب�صمة الوراثية 
عليه عند التعار�ض؟ 

»من  الإدري�ضي)2):  عبداحلق  الأ�ضتاذ  يقول  هذا  ويف  ذلك،  التزم  من  الباحثني  من 
النبوية،  وال�ضنة  القراآن  يف  قطعية،  ن�ضو�ض  ب�ضاأنه  وردت  �ضرعي  حكم  اللعان  اأن  املعلوم 
ا اأن الأمر يتعلق بنوع الأحكام املعرب عنها بالو�ضيلة ال�ضرفة، وهي اأحكام  ولكن املوؤيد اأي�ضً
تتميز بكونها لي�ضت مق�ضودة لذاتها نهائيًّا، ومن ثم فهي قابلة للتغيري اإذا فـقـدت الو�ضيلة 
قيمتها ووظيفتها، وترتيًبا على ذلك؛ فاإننا نرى اأنه متى تبني اأن زماننا يتيح لنا تنظيم هذه 
الو�ضيلة وتنفيذ هذه التدابري التو�ضلية ال�ضرفة، ببدائل اأكرث جناعة وفاعلية وم�ضداقية، 
واأكرث حتقيًقا للمق�ضود، فال �ضك يف اأن الأخذ بها واإقرار اأحكامها واإحاللها حمل ما جرى 
به العمل يف ال�ضدر الأول، عمل م�ضروع، وتعبري غري ممنوع... وتاأ�ضي�ًضا على ما �ضبق، يتبني 
اأن اللعان قد فـقـد فعاًل قيمته، خا�ضة يف وقتنا احلايل ما دام يقوم على ال�ضك ل اليقني، 
كان يف  اإذا  الزوج  اأن  لنا من خالل  يظهـر  فال�ضك  اإل،  لي�ض  كيدًيا  انتقـامًيا  يعـد  واأحياًنا 
اأن ي�ضهد على �ضبيل القطع اأن زوجته قد ارتكبت الزنا فاإن الأمر على خالف  ا�ضتطاعته 
ذلك بالن�ضبة لواقعة نفي الولد؛ لأن الزوج ل ي�ضتطيع اأن يوؤكد على �ضبيل القطع اأن الولد 
لي�ض منه حتى ولو كان �ضادًقا يف اتهامه لزوجته بواقعة الزنا، اإذ قد تكون الزوجة مرتكبة 
للزنا فعاًل اإل اأن الولد قد يكون ابَنه باأن يكون احلمل قد حدث منه... واإذا كانت الب�ضمة 
الوراثية قد جاءت بامل�ضاهدة احلقيقية لل�ضفات الوراثية القطعية، دومنا ك�ضف للعورة، اأو 
م�ضاهدة لعملية اجلماع بني الزوجني، ودومنا ت�ضكك يف ذمم ال�ضهود اأو املقرين اأو القافة 
حقيقية  واقعية  �ضورة  عليه  م�ضجل  مطبوع  اآيل  ك�ضف  اإىل  يرجع  الأمر  لأن  )الأطباء)، 
لل�ضفات الوراثية لالإن�ضان، والتي يتطابق ن�ضفها مع الأم احلقيقية ون�ضفها الآخر مع الأب 

الطبيعي، فهل بعد ذلك يجوز اأن نلتجئ لأدلة الظن ونرتك دلياًل يكاد يكون قطعيًّا!«)3).
ومن الباحثني من مل يلتزم بذلك -مع ظنية اللعان- وقال: اإن التعار�ض هنا لي�ض بني 

ق بني ال�ضورتني باأمور، هي: اأمرين مت�ضاويني من جميع الوجوه، وفرَّ
اأن اللعان دليل ثبوته نقلي من�ضو�ض عليه، بخالف الب�ضمة الوراثية، فهي من . )

القرائن.

))) انظر: املغني لبن قدامة )399/8)، ك�ضاف القناع )69/6)، مطالب اأويل النهى )6/)5)).
)2) خريج كلية العلوم القانونية والقت�ضادية والجتماعية، جامعة حممد اخلام�ض ال�ضوي�ضي، الرباط، له بحث: نفي الن�ضب 

بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي. 
)3) نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض9)، 26). 
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اأن اللعان يكون بني كل زوجني م�ضلمني، بخالف الب�ضمة الوراثية فال ي�ضرتط . 2
لها الإ�ضالم؛ لأنها عند البع�ض قرينة فلي�ضت �ضهادة اأو مييًنا.

الب�ضمة . 3 بخالف  التكرار،  فيها  وي�ضرتط  خم�ضو�ضة  باألفاظ  يكون  اللعان  اأن 
الوراثية، فال ي�ضرتط لها ذلك.

اأن املراأة ت�ضتحق املهر على زوجها بتمام اللعان، بخالف الب�ضمة الوراثية فال . 4
تثبت �ضيًئا من ذلك. 

الب�ضمة . 5 بخالف  بالأم،  ويلحقه  الفرا�ض  �ضاحب  عن  الن�ضب  ينفي  اللعان  اأن 
الوراثية، فال تنفي الن�ضب عند عامة العلماء املعا�ضرين.

 اأن اللعان ل يك�ضف عني الزاين بخالف الب�ضمة الوراثية.. 6
اأن اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية اعتماد على اأمر مادي يعتمد العلم واحل�ض . 7

ويقوم على الت�ضجيل الذي ل يقبل العود والإنكار، بخالف غريها من الطرق مما 
يعتمد على الذمم، ويقبل العود والإنكار))).

دليل  على  ترجح  قد  فاإنها  الأدلة  من  الوراثية  الب�ضمة  اعتربنا  اإذا  وباجلملة؛ 
اللعان؛ لأنها تفيد القطع، واللعان يفيد الظن، والقطعي مقدم على الظني، وقيا�ًضا 
على الإقرار و�ضهادة ال�ضهود، واأما اإذا جعلناها يف مرتبة القرائن فاإنها تدل هنا على 
وقوع اخلطاأ يف النفي باللعان، واأن املالعن جانب ال�ضواب يف ذلك، ولكن على كال 
واإن  الولد يف الأ�ضل ل�ضاحب الفرا�ض،  اأن  الن�ضب هنا باعتبار  التقديرين هل يثبت 
مل يقر به املالعن؟ اأم تبقى اأميان اللعان وحكم القا�ضي بها مانعة من ذلك؟ �ضياأتي 
لذلك مزيد بيان -اإن �ضاء اهلل- عند احلديث عن ا�ضرتاط حكم القا�ضي يف اللعان.

الو�صف الثالث: تعار�ض املتفق عليه واملختلف فيه
هو:  اللعان  مع  الوراثية  الب�ضمة  تعار�ض  عند  فيها  النظر  ينبغي  التي  العتبارات  من 
ي�ضع لأحد من  ول  الثابتة،  ال�ضرعية  الأدلة  اللعان من  اأن  املعلوم  والختالف، فمن  التفاق 
اعتبارها  فيها اخلالف يف  فجرى  الوراثية  الب�ضمة  واأما  ذلك)2)،  يخالف يف  اأن  امل�ضلمني 
وهذه  م�ضححة،  اأو  مرجحة  كقرينة  اأو  القافة،  على  مقي�ض  اأو  م�ضتقل،  كدليل  بها  والأخذ 
الق�ضية دفعت بع�ض الباحثني اإىل ترجيح دليل اللعان على الب�ضمة الوراثية عند التعار�ض، 

))) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض437-439، 456، )48، 489)، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية 
املعا�ضرة لليو�ضف )�ض576)، 604)). 

)2) انظر: بداية املجتهد )87/2).
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قال الدكتور خليفة الكعبي: »متى ما وجد الفرا�ض والإقرار وال�ضهادة والبينة القاطعة فال اأثر 
للب�ضمة الوراثية على هذه احلالت... وكل ن�ضب قائم على الفرا�ض ويقبل اللعان فالب�ضمة 
قرينة  فيه  الوراثية  فالب�ضمة  لعان  اأو  فرا�ض  من  خال  موطن  وكل  جتوز،  ل  فيه  الوراثية 
قوية«)))، وقال الدكتور اأحمد اليو�ضف: »والقول بتقدمي الب�ضمة على الطرق ال�ضرعية الثابتة 
مطلًقا قد يوؤدي اإىل اإلغاء كثري من الن�ضو�ض ال�ضرعية، وا�ضتبدالها بالأدلة الفنية احلديثة، 
فكلما ا�ضتجد دليل يف هذا الع�ضر �ضاغ للبع�ض تقدميه على دليل �ضرعي، وكاأن امل�ضاألة هي 
وا�ضتبدال  ال�ضوتية،  بالب�ضمة  الإقرار  عن  فُيكتفى  خطري،  م�ضلك  وهذا  اجتهادات،  �ضبق 

ال�ضهادة بب�ضمة الإذن، ونحو ذلك«)2).
وهذا الكالم ال�ضابق حق و�ضواب، ولكن ينبغي اأن يحدد مو�ضع التفاق والختالف 
اإىل جانب  نظر  اإن  واأما  فنعم،  للدليل  الثبوت  اإىل جانب  نظر  فاإن  الرتجيح،  املوؤثر يف 
التو�ضيف فاللعان خمتلف فيه بني ال�ضهادة واليمني، وكذلك الأثر والنتيجة خمتلف فيها، 
واأما الب�ضمة الوراثية فال خالف معنوًيا يف اإفادتها القطع، واإمنا هو خالف لفظي؛ اإذ 

اإنها قائمة على التجربة، والتجربة تدل على ما ذكر، فكيف ي�صوغ اخللف فيها؟!
الو�صف الرابع: تعار�ض االأ�صل مع الظاهر

لبقائه  �ٍض  الثابت بدليل، غري متعرَّ املتيقن  العلم على: احلكم  اأهل  الأ�ضل عند  يطلق 
ول لزواله)3)، في�ضرتط يف الأ�ضل: الثبوت بدليل �ضرعي اأو عقلي اأو ح�ضي، واليقني: وي�ضمل 
ين�ضَّ  مل  واإن  وال�ضتمرار  للبقاء  �ضاحًلا  الأ�ضل  يكون  اأن  مبعنى  والدوام:  الغالب،  الظن 
تالزم  ل  اإذ  الدوام؛  دليل  غري  الثبوت  دليل  اأن  مراعاة  مع  ذلك،  على  له  املوِجب  الدليل 

بينهما)4). 
وتعدُّ الأ�ضباب والأو�ضاف من اأهم موارد معرفة الأ�ضول، كجعل دخول �ضهر رم�ضان 
�ضبًبا  ال�ضحيح  الفرا�ض  وجعل  ال�ضلوات،  اأوقات  وكذا  ال�ضوم،  لوجوب  �ضبًبا  عام  كل 

لثبوت الن�ضب، وكاعتبار ا�ضتمرار و�ضف احلياة للمفقود، وو�ضف الطهورية للماء)5). 
اأمر راجح ح�ضوله)6)، في�ضرتط يف  واأما الظاهر فهو: احلالة القائمة التي تدل على 
الغالب هنا  ل الظن  العادات، وينزَّ اأو  بالبينات والأمارات  الوقوع  اأرجحية  الظاهر: ثبوت 

))) الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض380).
)2) اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة )�ض583))، وانظر: )�ض588)).

)3) انظر: نظرية تعار�ض الأ�ضل والظاهر يف الفقه الإ�ضالمي )�ض34). 
)4) انظر: نظرية تعار�ض الأ�ضل والظاهر يف الفقه الإ�ضالمي )�ض34).

)5) انظر: الفروق للقرايف )29/4))، امل�ضت�ضفى للغزايل ))/60)). 
)6) انظر: نظرية تعار�ض الأ�ضل والظاهر يف الفقه الإ�ضالمي )�ض30، 32).
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منزلة التحقيق، كالق�ضاء بال�ضهادة يف الدماء والأموال والأب�ضاع، واحلكم باأميان اللعان 
مع اإمكان الكذب والغلط، واإباحة الق�ضر يف امل�ضافة املحدودة مع اإمكان عدم امل�ضقة))).

من  �ضبق  كما  من�ضبًطا،  قويًّا  الظاهر  يكون  حينما  الأ�ضل  على  الظاهر  ويرتجح 
الأمثلة)2). 

وميكن القول: اإن تعار�ض الب�ضمة الوراثية مع اللعان هو من قبيل تعار�ض الأ�ضل مع 
الظاهر باعتبار اأن الفرا�ض هو الأ�ضل يف ثبوت الن�ضب، واللعان ظاهٌر َقِوي على رفع هذا 
ا حكم االأ�صل اإذا ان�صمت اإليه الب�صمة  الأ�ضل ونفي الن�ضب)3)، فهل يرفع هذا الظاهر اأي�صاً

الوراثية؟

ميكن اجلواب عن ذلك من جانبني:
االأول: النظر اإىل جهة اليقني والظن)4)، و�ضبق احلديث فيه.

الثاين: النظر اإىل تغليب جانب الأخذ بالظاهر، واأن اللعان اإذا نفى الن�ضب مل يلتفت 
اإىل خالفه من الدللت والأمارات، واأخذ بهذا كثري من العلماء، ومنهم الإمام ال�ضافعي 
ا بني  اأن يحكم على الظاهر، ول يقيم حدًّ  s اأمره  -رحمه اهلل- فقال: »اإن اهلل تعاىل 
اثنني اإل به؛ لأن الظاهر ي�ضبه العرتاف من املقام عليه احلد اأو بينة، ول ي�ضتعمل على 
اأحٍد يف حدٍّ ول حقٍّ وجب عليه دللًة على كذبه ول يعطي اأحًدا بدللة على �ضدقه حتى تكون 
 s الدللة من الظاهر يف العام ل من اخلا�ض، فاإذا كان هذا هكذا يف اأحكام ر�ضول اهلل
كان من بعده من الولة اأوىل اأن ل ي�ضتعمل دللة ول يق�ضي اإل بظاهر اأبًدا، فاإن قال قائل: 
ما دل على هذا؟ قلنا: قال ر�صول اهلل s يف املتلعنني: »اإن اأحدكما كاذب«، فحكم على 
ال�ضادق والكاذب حكًما واحًدا اأن اأخرجهما من احلد، وقال ر�ضول اهلل s: »اإن جاءت 
به اأحيمر فال اأراه اإل قد كذب عليها، واإن جاءت به اأدعج فال اأراه اإل قد �ضدق، فجاءت 
به على النعت املكروه«، وقال ر�ضول اهلل s: »اإن اأمره لبنيِّ لول ما حكم اهلل«)5)، فاأخرب 
اأن �ضدق الزوج على امللتعنة بدللة على �ضدقه وكذبه ب�ضفتني، فجاءت دللة على �ضدقه 
فلم ي�ضتعمل عليها الدللة، واأنفذ عليها ظاهر حكم اهلل تعاىل من ادراء احلد، واإعطائها 

))) انظر: تب�ضرة الأحكام ))/0)))، املوافقات )359/2).
)2) انظر: الفروق للقرايف )29/4))، الأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )�ض68). 

)3) انظر: الهداية �ضرح البداية )5/2)))، فتح القدير )333/5)، الفروق للقرايف )64/4)، 245)، قواعد الأحكام يف م�ضالح 
البالغة )�ض722)، البهجة  اإعالم املوقعني ))/)0))، حجة اهلل  لل�ضيوطي )�ض85)،  الأنام )28/2)، الأ�ضباه والنظائر 

�ضرح التحفة )�ض49). 
)4) انظر: قواعد الأحكام )44/2).

)5) تقدم تخريجه.
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ال�ضداق، مع قول ر�ضول اهلل s: »اإن اأمره لبني لول ما حكم اهلل«، ويف مثل معنى هذا 
من �ضنة ر�ضول اهلل s قوله: »اإمنا اأنا ب�ضر، واإنكم تخت�ضمون اإيل، ولعل بع�ضكم اأن يكون 
اأحلن بحجته من بع�ض، فاأق�ضي له على نحو ما اأ�ضمع منه فمن ق�ضيت له ب�ضيء من حق 
اأخيه فال ياأخذه، فاإمنا اأقطع له قطعة من النار«)))، فاأخرب اأنه يق�ضي على الظاهر من كالم 
اخل�ضمني، واإمنا يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبني اهلل على ما يعلمان، ومن مثل 
هذا املعنى من كتاب اهلل قول اهلل عز وجل: )ک  ک گ( ]املنافقون:)[ اإىل قوله: 
الإ�ضالم،  من  اأظهروا  مبا  دماءهم   s اهلل  ر�ضول  فحقن  ]املنافقون:)[،  )ڻ( 
واأقرهم على املناكحة واملوارثة، وكان اهلل اأعلم بدينهم بال�ضرائر، فاأخربه اهلل تعاىل اأنهم 
يف النار، فقال: )ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]الن�ضاء:45)[، 
وهذا يوجب على احلكام ما و�ضفت من ترك الدللة الباطنة واحلكم بالظاهر من القول 
اأو البينة اأو العرتاف اأو احلجة، ودل اأن عليهم اأن ينتهوا اإىل ما انتهى بهم اإليه، كما انتهى 
ر�ضول اهلل s يف املتالعنني اإىل ما انتهى به اإليه ومل يحدث ر�ضول اهلل s يف حكم اهلل 
واأم�ضاه على املالعنة مبا ظهر له من �ضدق زوجها عليها بال�ضتدلل بالولد اأن يحدها حد 
الزانية، فمن بعده من احلكام اأوىل اأن ل يحدث يف �ضيء هلل فيه حكم ول لر�ضوله s غري 
ما حكما به بعينه اأو ما كان يف معناه... وقال ر�ضول اهلل s للمتالعنني: »ح�ضابكما على 
اهلل، اأحدكما كاذب«، دل على ما و�ضفت يف اأول امل�ضاألة من اأنه يحكم على ما ظهر له، واهلل 
ويل ما غاب عنه«)2)، وقال: »وما و�ضفت من حكم اهلل ثم حكم ر�ضوله s يف املتالعنني 
اأن جاءت به املتالعنة على النعت املكروه يبطل حكم الدللة التي هي اأقوى من الذرائع، 

فاإذا اأبطل الأقوى من الدلئل اأبطل له الأ�ضعف من الذرائع كلها«)3). 
وجاء يف كتاب احلاوي الكبري: »ومراد ال�ضافعي -رحمه اهلل- بذكره بيان ما دل عليه 
من ثالثة اأحكام: اأحدها: اأن احلكم يكون بالظاهر دون الباطن، واإن ُعلم اأن الباطن 
خمالف للظاهر؛ لأنه قد علم قطًعا اأن اأحدهما كاذب واإن مل يعلم بعينه، فلم يعترب حال 

علمه وحكم بالظاهر من اأحوالهما«)4). 

اأنها ماتت...، برقم )6565)، )2555/6)،  اإذا ع�ضب جارية فزعم  اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب احليل، باب   (((
وم�ضلم يف �ضحيحه، كتاب الأق�ضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، برقم )3)7))، )337/3)). 

)2) الأم )28/5)).
ا: التمهيد )82/8))، )9/22)2)،  )3) الأم )297/7)، وانظر: ))/260) )304/7)، اختالف احلديث ))/547). وانظر اأي�ضً
اأحكام القراآن لبن العربي )355/3)، �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال )470/7)، �ضرح الزرقاين على املوطاأ )29/4)، 
�ضرح ال�ضنة )327/9)، بيان من اأخطاأ على ال�ضافعي ))/270)، فتح الباري )463/9)، مرقاة املفاتيح )423/6)، اإعالم 

املوقعني )3/)0)). 
)4) )))/55). وانظر: فتح الباري )462/9). 
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قالوا: واأما قوله s: »اإن جاءت به... فهو لفالن« فهو s: »مل يخرب عن �ضاأن الولد 
و�َضَبِهه ليغريِّ بذلك حكم اللعان، واإمنا اأخرب عنه ليتبني ال�ضادق منهما من الكاذب، الذي 
قد ا�ضتوجب اللعنة والغ�ضب، فهو اإخبار عن اأمر قدري كوين، يتبني به ال�ضادق من الكاذب 
بعد تقرر احلكم الديني، واأن اهلل �ضبحانه �ضيجعل يف الولد دلياًل على ذلك... وملا جاءت به 
على النعت املكروه، مل يعر�ض للمراأة، ومل يف�ضخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم الزانية، 
مع العلم باأنه �ضدق عليها، فكذلك لو جاءت به على �ضبه الزوج يعلم اأنه كذب عليها، ول 
يغريِّ ذلك حكم اللعان فيحدُّ الزوج، ويلحق به الولد، فلي�ض قوله: »اإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهالل بن اأمية« اإحلاًقا له به يف احلكم، كيف وقد نفاه باللعان وانقطع ن�ضبه به! كما اأن قوله: 
»واإن جاءت به كذا وكذا، فهو للذي رميت به« لي�ض اإحلاًقا به وجعله ابنه، واإمنا هو اإخبار 
عن الواقع، وهذا كما لو حكم باأميان الق�ضامة، ثم اأظهر اهلل �ضبحانه اآية تدل على كذب 
احلالفني مل، ينتق�ض حكمها بذلك، وكذا لو حكم بالرباءة من الدعوى بيمني، ثم اأظهر اهلل 

�ضبحانه اآية تدل على اأنها ميني فاجرة، مل يبطل احلكم بذلك«))). 

املطلب الرابع
ا�صرتاط حكم احلاكم يف نفي الن�صب باللعان

�ضبق احلديث عن اأو�ضاف خمتلفة من التعار�ض، وذكرنا من بينها تعار�ض الأ�ضل 
م الظاهر، وهو دليل اللعان، على الأ�ضل، وهو دليل  مع الظاهر، واأن من العلماء من قدَّ
وياأتي  والقرائن،  الأمارات  على  بناء  بالن�ضب  الأخذ  من  مانًعا  اللعان  وجعل  الفرا�ض، 
واأن هذا  باللعان،  الن�ضب  نفي  ا�ضرتاط حكم احلاكم يف  املطلب يف احلديث عن  هذا 

ال�ضرتاط قد يكون مانًعا اآخر لالأخذ بثبوت الن�ضب بالقرائن والدللت.
اأو  م،  وقد �ضرح الفقهاء -رحمهم اهلل- باأن اللعان ل يقام اإل بح�ضرة حاكم، اأو حمكِّ
ذي �ضوكة وَمَنعة)2)؛ لأن النبي s لعن بني عومير العجالين وامراأته وبني هالل بن اأمية 
ه اإليهما، ولأن اللعان  وامراأته، ومل يكن يف اأيامه s لعان غري هذين، فتوله بينهما، ومل يردَّ
ميني اأو �ضهادة واأيهما كان فال يثبت بهما حق اإل بحكم، ولأن اللعان ت�ضتحق به املراأة نف�ضها 

))) زاد املعاد )5/)38).
حا�ضية   ،(376/3( املحتاج  مغني   ،(275/(( احلكام  تب�ضرة   ،(9(/2( املجتهد  بداية   ،((7/3( احلقائق  تبيني  انظر:   (2(
اجلمل على �ضرح املنهج )409/5)، املغني )52/8)، ك�ضاف القناع )390/5)، ك�ضف املخدرات )664/2)، التف�ضري الكبري 

)49/23))، مراتب الإجماع ))/)8).
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كما ي�ضتحق املدعي بالبينة، فلما مل يجز اأن ي�ضتحق املدعي ما ادعاه اإل بحكم احلاكم وجب 
مثله يف ا�ضتحقاق املراأة نف�ضها))). 

حلكم  ا  نق�صاً ذلك  يعدُّ  فهل  الو�ضائل،  باإحدى  اللعان  بعد  املنفي  الن�ضب  اأُثبت  فاإذا 
احلاكم؟

اأو �ضهادة ال�ضهود،  اأما يف حالة وجود اإحدى احلجج ال�ضرعية؛ كالإقرار من الزوج، 
على  حقٍّ  كل  وكذا  احلالة،  هذه  يف  يثبت  الن�ضب  اأن  على  الفقهاء  من  جملة  ن�ضَّ  فقد 
حكم  فيبقى  املوؤبد،  والتحرمي  كاملهر  احلقوق  من  له  كان  ما  بخالف  كالنفقة،  املالعن 

احلاكم ونحوه ثابًتا يف ذلك)2).
احلالة  من  اأخًذا  هنا؛  الن�ضب  ثبوت  بعدم  اآخر  قوٌل  امل�ضاألة  يف  ج  ُيَخرَّ اأن  وميكن 

الثانية، ولأنه لي�ض يف امل�ضاألة اأثٌر م�ضنٌد)3).
واأما يف حالة ثبوت الن�ضب بالقرائن والأمارات فقد قال كثري من العلماء باأنه ل ينق�ض 
حكمه يف هذه احلال، جاء يف �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال -رحمه اهلل- بعد ذكره 
اأحاديث اللعان، قال: »وفيه من الفقه اأن احلاكم اإذا حكم بالبينة املن�ضو�ضة، ثم تبني له 
بدليل غري ما ظهر اإليه فيما حكم به، اأنه ل يرد ما حكم فيه اإل بالن�ض ل مبا قام له من 
الدليل من  له  اأن جاءت به على املكروه مل يحدها، وكذلك قام  اأنه بعد  األ ترى  الدليل، 
ال�ضبه يف ابن وليدة زمعة، فلم يق�ض به ل�ضعد بن اأبي وقا�ض، ولكن اأمر �ضودة بنت زمعة 
بالحتجاب منه، فحكم لل�ضبه يف عني احلكم املن�ضو�ض اأوًل، ومل يعر�ض حلكم اهلل بف�ضخ 

من اأجل الدليل«)4). 
وهذه امل�ضاألة يف احلقيقة ترجع اإىل م�ضاألة اأخرى، وهي اأن حكم احلاكم يف ق�ضية 
من الق�ضايا هل ينفذ يف الظاهر واإن كان الباطن على خلفه؟ اأم يف الظاهر فقط، فاإن 

كان الباطن على خلفه نق�ض؟

ممن حتدث عن هذه امل�ضاألة العالمة اأبو جعفر الطحاوي -رحمه اهلل- فقال يف كتابه 
�ضرح معاين الآثار: »باب احلاكم يحكم بال�ضيء فيكون يف احلقيقة بخالفه يف الظاهر... 
اإزالة  اأو  به حاكم -من متليك مال،  اأن كل ق�ضاء ق�ضى  اإىل  اأبو جعفر: فذهب قوم  قال 
ملك عن مال، اأو من اإثبات نكاح، اأو من َحلِّه بطالق اأو مبا اأ�ضبهه- اأن ذلك كله على حكم 

))) انظر: اأحكام القراآن للج�ضا�ض )52/5))، الهداية )25/2)، بدائع ال�ضنائع )246/3)، رد املحتار )590/2)، بداية 
املجتهد )2/)9)، احلاوي الكبري )))/ 44). 

)2) انظر: البحر الرائق )6/)28)، مغني املحتاج )459/4)، ك�ضاف القناع )442/6).
)3) انظر: ال�ضتذكار لبن عبدالرب )02/6)). 

 .(470/7( (4(
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الباطن، واأن ذلك يف الباطن كهو يف الظاهر وجب ذلك على ما حكم به احلاكم، واإن كان 
ذلك يف الباطن على خالف ما �ضهد به ال�ضاهدان وعلى خالف ما حكم به ب�ضهادتهما 
على احلكم الظاهر مل يكن ق�ضاء القا�ضي موجًبا �ضيًئا من متليك ول حترمي ول حتليل، 
واحتجوا يف ذلك بهذا احلديث)))، وممن قال بذلك اأبو يو�ضف، وخالفهم يف ذلك اآخرون، 
 :s فقالوا: ما كان من ذلك من متليك مال فهو على حكم الباطن، كما قال ر�ضول اهلل
»من ق�ضيت له ب�ضيء من حق اأخيه فال ياأخذه، فاإمنا اأقطع له قطعة من النار«، وما كان 
فحكم  اجلرحة  وباطنهم  العدالة  ظاهرهم  ب�ضهود  نكاح  اأو  بطالق  ق�ضاء  من  ذلك  من 
مثلهم معه، فذلك  ب�ضهادة  اأن يحكم  د اهلل  تعبَّ الذي  ب�ضهادتهم على ظاهرهم،  احلاكم 
 s يحرم يف الباطن كحرمته يف الظاهر، والدليل على هذا ما قد روي عن ر�ضول اهلل
يف املتالعنني عن عبداهلل بن عمر  قال: فرق ر�ضول اهلل s بني اأخوي بني العجالن 
وقال لهما: »ح�ضابكما على اهلل، اهلل يعلم اأن اأحدكما كاذب، ل �ضبيل لك عليها«... فقد 
علمنا اأن ر�ضول اهلل s لو علم الكاذب منهما بعينه مل يفرق بينهما ومل يالعن، ولو علم 
اأن املراأة �ضادقة حلد الزوج لها بقذفه اإياها، ولو علم اأن الزوج �ضادق حلد املراأة بالزنا 
م الفرج على  الذي كان منها، فلما خفي ال�ضادق منهما على احلاكم وجب حكم اآخر، فحرَّ
الزوج يف الباطن والظاهر ومل يرد ذلك اإىل حكم الباطن... وهذا قول اأبي حنيفة وحممد 
اأبي حنيفة يف ذلك حديث ابن عبا�ض  يف  رحمهما اهلل... ومما يدل على �ضحة قول 
ق�ضة هالل بن اأمية ولعان النبي s بينهما ثم قال: »اإن جاءت به على �ضفة كيت وكيت 
فهو لهالل بن اأمية، واإن جاءت به على �ضفة اأخرى فهو ل�ضريك بن �ضحماء، الذي رميت 
s: »لول ما م�ضى من الأميان لكان  به، فجاءت به على ال�ضفة املكروهة، فقال النبي 
يل ولها �ضاأن«)2)، ومل تبطل الفرقة الواقعة بلعانهما مع علمه بكذب املراأة و�ضدق الزوج، 
ا بحكم  ف�ضار ذلك اأ�ضاًل يف اأن العقود وف�ضخها متى حكم بها احلاكم مما لو ابتداأ اأي�ضً
ا اأن احلاكم ماأمور باإم�ضاء احلكم عند �ضهادة ال�ضهود  احلاكم وقع، ويدل على ذلك اأي�ضً
الذين ظاهرهم العدالة ولو توقف عن اإم�ضاء احلكم مبا �ضهد به ال�ضهود من عقد اأو ف�ضخ 
عقد لكان اآثما تارًكا حلكم اهلل تعاىل؛ لأنه اإمنا كلف الظاهر ومل ُيكلَّف علم الباطن املغيب 

عند اهلل تعاىل«)3).

، ولعل بع�ضكم اأن يكون اأحلن بحجته من بع�ض فاأق�ضي له على نحو ما  ))) يعني قوله s: »اإمنا اأنا ب�ضر، واإنكم تخت�ضمون اإيلَّ
اأ�ضمع منه، فمن ق�ضيت له ب�ضيء من حق اأخيه فال ياأخذه، فاإمنا اأقطع له قطعة من النار«، تقدم تخريجه.

)2) تقدم تخريجه.
)3) )56/4)). وانظر: اأحكام القراآن للج�ضا�ض ))/5)3)، املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )227/6)، فتح القدير )4/)25)، عمدة 
للدردير  الكبري  ال�ضرح   ،((64/7( للخر�ضي  خليل  خمت�ضر  �ضرح   ،((80/2( للقرايف  الفروق   ،(25(/(3( القاري 
دليل   ،(((6/4( املنهج  على  البجريمي  حا�ضية   ،(4(9/2( ال�ضرواين  حوا�ضي   ،((75/(3( الباري  فتح   ،((56/4(

الطالب ))/340)، املخت�ضر يف اأحكام الب�ضر )20/4)). 
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املطلب اخلام�ض
تردد اللعان بني ال�صهادة واليمني

د اللعان بني ال�ضهادة  من الق�ضايا التي ميكن اأن ترجع اإليها م�ضاألة البحث هي: تردُّ
د يقع اخلالف يف �ضوره وم�ضائله، وبينهما اختالف يف الأحكام،  واليمني، ونظًرا لهذا الرتدُّ
فمن ذلك: اأنه ل يجوز اأن ي�ضهد الإن�ضان لنف�ضه واإن جاز اأن يحلف لها، وال�ضهادة ل تكرر 
والأميان  الأميان،  وت�ضاويه يف  ال�ضهادة  الرجل يف  ت�ضاوي  ل  واملراأة  تكرر،  قد  والأميان 

ت�ضح من الفا�ضقني والكافرين واململوكني ول ت�ضح ال�ضهادة منهم))). 
وهذا الرتدد م�ضكل جًدا، مما حدا بع�ض الفقهاء اأن يغلب اإحدى ال�ضائبتني حتى تت�ضق 
م�ضائل اللعان مع م�ضائل ال�ضريعة الأخرى، وحدا باآخرين اأن يجعل اللعان اأ�ضاًل م�ضتقالًّ 
بنف�ضه يف ال�ضرع ل يقا�ض عليه، جاء يف كتاب امل�ضت�ضفى للغزايل -رحمه اهلل-: »ما مل 
بت الواقعة من مناطني، ولي�ض يتمح�ض اأحدهما  يوجد فيه كل مناط على الكمال، لكن تركَّ
فيحكم فيه بالأغلب، مثاله: اأن اللعان مركب من ال�ضهادة واليمني، ولي�ض بيمني حم�ض؛ 
ٍع، ولي�ض ب�ضهادة؛ لأن ال�ضاهد ي�ضهد لغريه وهو اإمنا  لأن ميني املدعي ل تقبل، واملالعن مدَّ
ال�ضائبتني، ول ميكن  اليمني وال�ضهادة فاإذا تناق�ض حكم  اللعان لفظ  ي�ضهد لنف�ضه، ويف 
اإخالء الواقعة عن اأحد احلكمني، وظهر دليل على غلبة اإحدى ال�ضائبتني ومل يظهر معنى 
اأن العبد ممنوع من  اأن يحكم بالأغلب الأ�ضبه... فاإنا نظن  منا�ضب يف الطرفني فينبغي 
ال�ضهادة ل�ضر فيه م�ضلحة، وممكن من اليمني مل�ضلحة، واأ�ضكل الأمر يف اللعان، وبان اأن 
اإحدى ال�ضائبتني اأغلب، فيكون الأغلب على ظننا بقاء تلك امل�ضلحة املودعة حتت املعنى 
الأغلب، فاإن قيل: ومب يعلم املعنى الأغلب املعني؟ قلنا: تارة بالبحث عن حقيقة الذات، 
وتارة بالأحكام وكرثتها، وتارة بقوة بع�ض الأحكام وخا�ضيته يف الدللة، وهو جمال نظر 
املجتهدين، واإمنا يتوىل بيانه الفقيه دون الأ�ضويل، والغر�ض اأنه اإذا �ُضلِّم اأن اأحد املناطني 
اأحد احلكمني املتناق�ضني  اأن ُيخلى عن  اإما  اأغلب وجب العرتاف باحلكم مبوجبه؛ لأنه 

وهو حمال، اأو يحكم باملغلوب اأو بالغالب فيتعني احلكم بالغالب«)2).
تقومي  كتاب  يف  جاء  بنف�ضه،  م�ضتقالًّ  اأ�ضاًل  اللعان  بجعل  -كما�ضبق-  اآخرون  وقال 
النظر: »الإن�ضاف اأن يف اللعان �ضائبتني: ميني و�ضهادة، فلكونه ت�ضديق املرء نف�ضه بقوله 
املوؤكد با�ضم اهللَّ تعاىل هو ميني؛ لأن هذا حدُّ الأميان، واأنه يتكرر من �ضخ�ض واحد، ثم ل 

))) انظر: احلاوي الكبري )))/ 3)). 
)2) ))/323). وانظر: تخريج الفروع على الأ�ضول للزجناين )�ض)8، 84)، الأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )�ض534). 
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ميكن متحي�ض �ضائبة اليمني، فاإنه يخالف قيا�ض الأميان اإجماًعا، حيث هو ميني املدعي 
اليمني يبطل  اإليه، وحق  يعود  اأن  فله  اللعان  امتنع عن  لو  واإنه  ابتداء،  لإثبات ما يدعيه 
بالنكول، ويخالف قيا�ض ال�ضهادات، فاإنه �ضهادة املرء لنف�ضه يف حمل عر�ضه وذلك غري 

م�ضروع... واللعان راأ�ض بنف�ضه منقطع عن ال�ضهادات والأميان«))).
اأحكام  اإىل  مردود  غري  بنف�ضه،  م�ضتقل  حكم  اللعان  »حكم  املعاد:  زاد  يف  وجاء 
الأحكام،  من  نظريه  �ضرع  الذي  �ضرعه  بنف�ضه،  قائم  اأ�ضل  هو  بل  والبينات،  الدعاوى 

ل احلالل واحلرام«)2). له الذي ف�ضَّ وف�ضَّ

املطلب ال�صاد�ض
التبعي�ض يف الأحكام

من امل�ضائل التي ميكن اأن تذكر عند احلديث عن ثبوت الن�ضب بعد نفيه باللعان ما 
يف�ضي اإليه ذلك من تبعي�ض اآثار اللعان، ومن املعلوم اأن اللعان بني الزوجني يرتتب عليه 

الآثار الآتية:
غري . ) كانت  اإن  التعزير  اأو  حم�ضنة،  الزوجة  كانت  اإن  الزوج  عن  احلد  �ضقوط 

حم�ضنة.
التفريق بني الزوجني.. 2
التحرمي املوؤبد بينهما.. 3
انتفاء الولد املالعن عليه عنه، فال ين�ضب اإليه، واإمنا ين�ضب لأمه.. 4
5 ..  اأنه ل يجوز رميها بعد، ول رمي ولدها، ومن فعل ذلك ُحدَّ
اأنه ل جتب للمالعنة على املالعن نفقة ول �ضكنى.. 6
اأنه ل ي�ضقط �ضداقها بعد الدخول، فال يرجع به عليها، فاإن كان �ضادًقا فقد . 7

ا�ضتحل من فرجها عو�ض ال�ضداق، واإن كان كاذًبا كان اأبعد له منها.
درء احلد عن املالعنة، ولو جاءت بالولد على �ضفة من رميت به)3).. 8

.(303/4( (((
)2) )369/5). وانظر: امل�ضت�ضفى ))/326)، قواعد الأحكام ))/62)، فتح الباري )3)/75))، الإبهاج يف �ضرح املنهاج )72/2). 
)3) انظر: حتفة الفقهاء )2/)22)، املغني )52/8)، املبدع )90/8)، اإثبات الن�ضب بالقرائن الطبية املعا�ضرة لليو�ضف )�ض606)). 
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واإذا ثبت الن�ضب بعد ذلك باإحدى طرق الإثبات، فاإن العلماء ذكروا باأن هذه الآثار 
عليه  وحترم   ، احلدُّ عنه  ُيدراأ  فاإنه  للن�ضب،  الزوج  اإنكار  مع  �ضيما  ل  وتتبع�ض،  تتجزاأ 
املراأة، ويثبت الن�ضب منه، فانظر كيف اأن الن�ضب ينفيه اللعان ثم يثبت بعُد من الزوج! 

مع اأن الآثار الأخرى ل تزال باقية على حكم اللعان!
ملن  م�ضتغرًبا  لي�ض  فيه  التبعي�ض  واأمر  واملدرك،  املاأخذ  دقيق  الن�ضب  باب  اأن  والواقع 
هنا  كالمه  واأنقل  اهلل،  رحمه  القيم  ابن  العالمة  ذلك  تو�ضيح  منه  ح�ضن  وممن  تاأمله، 
برمته لنفا�ضته، قال -رحمه اهلل- عند حديثه عن ق�ضة اخت�ضام �ضعد بن اأبي وقا�ض وعبد 
، قال: »واأما اأمره �ضودَة  وهي اأخته بالحتجاب منه فهذا يدل على اأ�ضل  بن زمعة 
وهو: تبعي�ض اأحكام الن�ضب، فيكون اأخاها يف التحرمي واملرياث وغريه، ول يكون اأخاها يف 
املحرمية واخللوة والنظر اإليها؛ ملعار�ضة ال�ضبه للفرا�ض، فاأعطى الفرا�ض حكمه من ثبوت 
احلرمة وغريها، واأعطى ال�ضبه حكمه من عدم ثبوت املحرمية ل�ضودة، وهذا باب من دقيق 
ال�ضرع  ماأخذ  يف  بالنظر  املعنيون  اأغواره،  على  املطلعون  الأئمة  اإل  يلحظه  ل  و�ضره  العلم 
واأ�ضراره، ومن نبا فهمه عن هذا، وغلظ عنه طبعه، فلينظر اإىل الولد من الر�ضاعة كيف 
هو ابٌن يف التحرمي ل يف املرياث ول يف النفقة ول يف الولية، وهذا ينفع يف م�ضاألة البنت 
املخلوقة من ماء الزاين، فاإنها بنته يف حترمي النكاح عليه عند اجلمهور، ولي�ضت بنته يف 
املرياث ول يف النفقة ول يف املحرمية، وباجلملة فهذا من اأ�ضرار الفقه ومراعاة الأو�ضاف 
التي ترتتب عليها الأحكام، وترتيب مقت�ضى كل و�ضف عليه، ومن تاأمل ال�ضريعة اأطلعته من 

ذلك على اأ�ضرار وِحَكٍم تبهر الناظر فيها«))).
 

املطلب ال�صابع
ت�صوف ال�صريعة اإىل حفظ الأن�صاب

من القواعد املهمة يف باب الن�ضب: اأن �ضريعة الإ�ضالم مت�ضوفة اإىل ات�ضال الأن�ضاب 
وعدم انقطاعها، واملحافظة عليها و�ضرتها، ولهذا ُبنيت اأحكام الن�ضب فيها على التغليب 
والأخذ باأدنى الأ�ضباب يف ثبوته، قال ابن قدامة -رحمه اهلل-: »حلوق الن�ضب مبني على 
يحتاط  الن�ضب  »فاإن  وقال:  الوطء«)2)،  يثبت  واإن مل  الإمكان  يثبت مبجرد  وهو  التغليب، 

))) حا�ضية ابن القيم على �ضنن اأبي داود )262/6)، وانظر: زاد املعاد )0/5)4، 4)4)، اإعالم املوقعني )356/4)، الإن�ضاف 
)268/9)، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض490). 

)2) املغني )58/8).
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باأقوى  اإل  ينتفي  ل  واأنه  نفيه،  يف  الت�ضديد  ذلك  من  ويلزم  دليل،  باأدنى  ويثبت  لإثباته، 
الأن�ضاب وعدم  ات�ضال  اإىل  »وال�ضارع مت�ضوف  القيم -رحمه اهلل-:  ابن  الأدلة«)))، وقال 

انقطاعها، ولهذا اكتفى يف ثبوتها باأدنى الأ�ضباب«)2). 
وكما اأن �ضريعة الإ�ضالم مت�ضوفة اإىل ات�ضال الن�ضب فهي مت�ضوفة كذلك اإىل ال�ضرت على 
امل�ضلمني واإ�ضاعة الف�ضيلة بينهم، واحلفاظ على متا�ضك الأ�ضر وترابطها، فاأهدرت الن�ضب 
يف واقعة الزنى ولو ثبت اأن الولد تخلق من ماء الزاين، لقوله s: »الولد للفرا�ض، وللعاهر 
احلجر«)3)، اأي: اإن الن�ضب يثبت من �ضاحب الفرا�ض، وهو الزوج، وللعاهر الزاين اخليبة 

ول حقَّ له يف الولد، ولأن الن�ضب نعمة، والزنا نقمة، فال ي�ضتحق �ضاحبه النعمة)4).
وحق  للولد،  وحق  هلل،  حق  اأربعة:  حقوق  عليه  يرتتب  الإ�ضالم  يف  الن�ضب  واإثبات 

لالأب، وحق لالأم.
ي،  اأبيه احلقيقي، ونهى عن التبنِّ اأمر بدعوة الولد اإىل  اأنه  فحق اهلل فيه من جهة 
د عن كلِّ فعل يكون من الرجل اأو املراأة من �ضاأنه تزييف  وجعله قوًل بغري احلق، كما توعَّ

الن�ضب، اأو الد�ض فيه ما لي�ض منه، اأو الإخراج منه ما هو من حقيقته و�ضلبه.
واأما حق الولد: فاإنه ثمرة اأبيه، ونتاج زرعه، فكان من حقه اأن يثبت ن�ضبه من اأبيه ل من 
رها ال�ضارع له، جاء يف كتاب الإحكام  �ضواه، كما اأن يف انت�ضابه لأبيه حفًظا حلقوقه التي قرَّ
يف اأ�ضول الأحكام: »فالأن حفظ الن�ضب اإمنا كان مق�ضوًدا لأجل حفظ الولد حتى ل يبقى 
مة حتى  هًة منعَّ ي له، فلم يكن مطلوًبا لعينه وذاته، بل لأجل بقاء النف�ض مرفَّ �ضائًعا ل مربِّ

تاأتي بوظائف التكاليف واأعباء العبادات«)5).
واأما حق الأب: فالأنه املولود له، فكان حق ن�ضبة الولد اإليه ل اإىل غريه، وفيه رعاية 

حلقوقه التي اأوجبها اهلل على ولده.
واأما حق الأم: فالأنها ُتعريَّ برتك ذلك بولٍد ل اأب له)6).

وقاعدة ت�ضوف ال�ضارع حلفظ الأن�ضاب واإثباتها وات�ضالها هي عند ح�ضول ال�ضك يف 
كون الولد خلق من ماء من يدعيه، وعدم ح�ضول العلم بكونه من غريه، فال بد من وجود 

))) املغني )47/6).
)2) الطرق احلكمية ))/ 323).

)3) تقدم تخريجه. 
)4) انظر: الأم )54/5))، احلاوي الكبري )4/9)2)، اإعالم املوقعني )244/2)، الآثار الفقهية والق�ضائية للب�ضمة الوراثية، 

)�ض9)4)، 426)). 
)5) الإحكام يف اأ�ضول الأحكام لالآمدي )288/4).

)6) انظر: الطرق احلكمية ))33)، الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض77).
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الحتمال مع الإمكان اأن يكون هذا الولد ملن ادعاه، وقيام ال�ضبهة ملحق باحلقيقة يف حمل 
الحتياط، اأما اإذا ح�ضل العلم باأن الن�ضب ل ميكن اأن يكون ممن ادعاه فال جمال لإعمال 

القاعدة يف هذه احلال ))).

املطلب الثامن
ا�صرتاط عدم خمالفة احل�ض اأو اليقني يف و�صائل اإثبات الن�صب ونفيه

تكون  قد  املخالفة  وهذه  املخالفة،  من  عليه  يرتتب  ملا  ما  قوٍل  قبول  اأحياًنا  قد ميتنع 
ب�ضبب تعار�ض ذلك القول مع ق�ضايا حم�ضو�ضة اأو متيقنة، ومن الأمور املهمة يف الب�ضمة 
الوراثية هو قيامها على التجربة، واحلكماء يقولون: »التجارب عقل ثان، ودليل هاد، واأدب 
للدهر«)2)، ويعدُّ العلماء التجربة ال�ضحيحة من الطرق التي يح�ضل معها العلم واليقني، 
واملعلومات  وامل�ضببات«)3)،  الأ�ضباب  »بتالزم  اأو  العادات«  بـ»اطراد  اأحياًنا  عنها  ويعربون 
التجريبية يقينية عند من جربها، والنا�ض يختلفون يف هذه العلوم لختالفهم يف التجربة، 
والتجربة درجة اأعلى من احل�ض، فاإذا راأى اأحٌد مائًعا وقد �ضربه ف�ضكر، فحكم باأن جن�ض 
هذا املائع م�ضكر، فاحل�ض هنا مل يدرك اإل �ضرًبا و�ضكًرا واحًدا، واحلكم باأن جن�ضه م�ضكر 
ق�ضية عامة ل ق�ضية يف عني، ولي�ض للح�ض اإل ق�ضية يف عني، فاحلكم يف الكل هو للعقل، 
ولكن بوا�ضطة تكرر الإح�ضا�ض مرة بعد اأخرى اأو التجربة؛ اإذ املرة الواحدة ل يح�ضل العلم 

بها)4).
قال الدكتور �ضفيان اأبو رقعة: »حقائق العلوم التجريبية هي حقائق �ضرعية، والأحكام 
الظنية)5) واإن كانت مبنية على اأدلة معتربة يف ال�ضرع فاإنها ت�ضقط اإذا �ضهد بخالفها اأدلة 
ح�ضية اأو عقلية قاطعة، كما اأنها تتعزز وترقى اإىل مرتبة القطع واإن كان احلكم يف اأ�ضله 
ا اإذا �ضهد له احل�ض اأو العقل �ضهادة قاطعة فاإنه يكون مفيًدا لليقني بعد ذلك، وهذا  ظنيًّ
يفيد يف فهم وتطبيق بع�ض احلقائق ال�ضرعية الواردة يف الكتاب وال�ضنة، كما اأن له دوًرا يف 

العلمية يف  امل�ضتجدات  تاأثري  الن�ضب ومدى  املوقعني )287/3، 303، 304)،  اإعالم  الطرق احلكمية ))/323)،  انظر:   (((
اإثباته )�ض360)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض89)، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية 

)�ض493).
)2) لباب الآداب لأ�ضامة بن منقذ )�ض93).

)3) انظر: امل�ضت�ضفى ))/37).

)4) انظر: امل�ضت�ضفى ))/36).
)5) ومنها: دليل الفرا�ض واللعان.
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اأ�ضلوب الرتجيح بني الأدلة ال�ضرعية الظنية واحلقائق العلمية القطعية يف حال التعار�ض، اإذ 
ينبغي التعامل مع هذا التعار�ض كالتعامل بني الأدلة ال�ضرعية فيما اإذا اختلفت اأو تعار�ضت 
فيما بينها فيقدم القطعي على الظني لفك هذا اخلالف، واملراد بحقائق العلوم التجريبية 
احلقائق العلمية التي تقوم عليها اأدلة قطعية، ح�ضية كانت اأم عقلية، ول نعني بها النظريات 
العلمية املعر�ضة للتغري اأو ما يثبته العلم اليوم وينفيه غًدا، فهذا ل ميكن تف�ضري الن�ضو�ض 
من خالله؛ لأنه عر�ضة للتبدل والتغري، والدليل على هذا القول: اأن ال�ضرع ق�ضى باأن كل 

)ې   تعاىل:  قال  وعقله؛  بح�ضه  الإن�ضان  يكت�ضبها  اإمنا  دنيوية  اأو  كانت  دينية  احلقائق، 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۈئ( ]النحل:78[، فاإذا كانت احلقائق اإمنا تكت�ضب باحل�ض والعقل فمن البديهي 

اأن يقال: اإن كل ما �ضهد له احل�ض والعقل فهو حقيقة، وما مل ي�ضهد له فلي�ض حقيقة«))).
اعتربوا  اأنهم  الإ�ضالم يف مواطن متعددة، فمن ذلك:  بها علماء  القاعدة عمل  وهذه 
خمالفة اخلرب املروي ل�ضريح العقل مما ل يقبل التاأويل -كاجلمع بني ال�ضدين مثاًل- �ضبًبا 
با�ضتحالة  ُقطع  اإذا  الهالل  بروؤية  ال�ضاهد  �ضهادة  وردوا  قبوله)2)،  وعدم  ه،  ردِّ اأ�ضباب  من 
ولدته )3)، ولو اأقرَّ رجٌل بن�ضب، اأو �ضهدت به بينٌة، ف�ضهدت بينٌة اأخرى: اأن هذا لي�ض من 
نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فار�ضي، اأو هذا حب�ضيٌّ والآخر رومي، فقد قال �ضيخ الإ�ضالم 
ابن تيمية -رحمه اهلل-: »اإن التغاير بينهما اإن اأوجب القطع بعدم الن�ضب فهو كال�ضن، فهنا 
اإن كان املقت�ضي للن�ضب الفرا�ض مل  اأمًرا حمتماًل مل ينفعه، لكن  ينتفي الن�ضب، واإن كان 

))) الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض366). وانظر: التجربة وعالقتها بالأدلة ال�ضرعية )�ض375).
)2) جاء يف املو�ضوعات لبن اجلوزي ))/64): »امل�ضتحيل لو �ضدر عن الثقات ُردَّ وُن�ضب اإليهم اخلطاأ، األ ترى اأنه لو اجتمع 
خلٌق من الثقات فاأخربوا اأن اجلمل قد دخل يف �ضم اخلياط ملا نفعتنا ثقتهم ول اأثرت يف خربهم؛ لأنهم اأخربوا مب�ضتحيل، 
فكل حديث راأيته يخالف املعقول، اأو يناق�ض الأ�ضول، فاعلم اأنه مو�ضوع فال تتكلف اعتباره«. وانظر: النكت على كتاب ابن 

ال�ضالح لبن حجر )845/2).
)3) جاء يف فتاوى ال�ضبكي ))/209): »ههنا �ضورة اأخرى وهو اأن يدل احل�ضاب على عدم اإمكان روؤيته، ويدرك ذلك مبقدمات 
ا؛ لأنه ي�ضتحيل، فلو اأخربنا به  قطعية، ويكون يف غاية القرب من ال�ضم�ض، ففي هذه احلالة ل ميكن فر�ض روؤيتنا له ح�ضًّ
خمرب واحد اأو اأكرث ممن يحتمل خربه الكذب اأو الغلط، فالذي يتجه قبول هذا اخلرب وحمله على الكذب اأو الغلط، ولو �ضهد 
به �ضاهدان مل تقبل �ضهادتهما؛ لأن احل�ضاب قطعي وال�ضهادة واخلرب ظنيان، والظن ل يعار�ض القطع ف�ضاًل عن اأن يقدم 
ا وعقاًل و�ضرًعا، فاإذا فر�ض دللة احل�ضاب قطًعا على عدم الإمكان  عليه، والبينة �ضرطها اأن يكون ما �ضهدت به ممكًنا ح�ضًّ
ا�ضتحال القبول �ضرًعا؛ ل�ضتحالة امل�ضهود به، وال�ضرع ل ياأتي بامل�ضتحيالت، ومل ياأت لنا ن�ض من ال�ضرع اأن كل �ضاهدين تقبل 
�ضهادتهما �ضواء كان امل�ضهود به �ضحيًحا اأو باطاًل«، وقال: »اعلم اأنه لي�ض مرادنا بالقطع ههنا الذي يح�ضل بالربهان الذي 
مقدماته كلها عقلية، فاإن احلال هنا لي�ض كذلك، واإمنا هو مبني على اأر�ضاد وجتارب طويلة وت�ضيري منازل ال�ضم�ض والقمر 
ومعرفة ح�ضول ال�ضوء الذي فيه بحيث يتمكن النا�ض من روؤيته... فكذلك اإذا �ضهد عندنا اثنان اأو اأكرث ممن يجوز كذبهما 
اأو غلطهما بروؤية الهالل، وقد دل ح�ضاب ت�ضيري منازل القمر على عدم اإمكان روؤيته يف ذلك الذي قال »اإنهما راأياه فيه«، ترد 
�ضهادتهما؛ لأن الإمكان �ضرط يف امل�ضهود به، وجتويز الكذب والغلط على ال�ضاهدين املذكورين اأوىل من جتويز انخرام العادة، 

وامل�ضتحيل العقلي ل يقبل الإقرار به ول ال�ضهادة، فكذلك امل�ضتحيل العادي«.
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يلتفت اإىل املعار�ضة، واإن كان املثبت له جمرد الإقرار اأو البينة، فاختالف اجلن�ض معار�ض 
ظاهر«))).

ولو كان الزوج جمبوًبا اأو �ضغرًيا ل يولد ملثله، انتفى الولد من غري لعان؛ لأنه ُيقطع بكون 
الولد ل ميكن اأن يكون ابًنا للزوج، فلم تعد حاجة اإىل اإجراء اللعان، قال الإمام ال�ضافعي 

-رحمه اهلل-: »اإذا اأحاط العلم اأن الولد لي�ض من الزوج، فالولد منفي عنه بال لعان«)2). 
» فالفقهاء الأوائل ا�ضتخدموا قرينة احل�ض والعقل، والآن ت�ضتخدم قرينة الب�ضمة 
الوراثية ول فرق، وعليه؛ فالب�ضمة الوراثية قد تكون مانًعا �ضرعيًّا من قبول كل دليل 

ا�ضرتط له عدم خمالفة دليل احل�ض والعقل«)3). 
اأقول: ما �ضبق ذكره من املطالب هي اأمور عنَّت يل حول امل�ضاألة -قيد البحث- بعد 
ا حتريرها قدر الإمكان والو�ضع على اأنها قد تكون اأ�ضباًبا للخالف  ل، وحاولت جادًّ طول تاأمُّ
رت وُفِهمت على وجهها  ي�ضتفاد منها يف الرتجيح يف املبحث الآتي، فاإن الأ�ضباب اإذا حرِّ

�َضُهل بناء الأحكام عليها.

))) الفتاوى الكربى )586/4). 
)2) نقله عنه املاوردي يف احلاوي الكبري )4)/83))، وقال: »هذا �ضحيح«.

)3) الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض363، 365). وانظر: القرائن الطبية املعا�ضرة واأثرها يف اإثبات الزنا 
)�ض45)))، التعار�ض والرتجيح يف طرق الإثبات )�ض52))، الب�ضمة الوراثية مفهومها وحجيتها )�ض204)، الب�ضمة 

الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض64)، الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض64).
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املبحث الثالث
اأقوال العلماء يف حكم اإثبات الن�صب بالب�صمة الوراثية بعد نفيه 

باللِّعان مع املناق�صة والرتجيح

حكمه  يف  ومن  القا�ضي  على  ينبغي  اإنه:  القول  يح�ضن  املبحث  هذا  عن  احلديث  قبل 
قبل اإجراء اللعان بني الزوجني اأن يعر�ض على الزوج اإجراء الب�ضمة الوراثية قبل اإقدامه 
على اللعان؛ ملا يف ذلك من ت�ضحيح توهمه اأو تاأكيد ظنه، فاإن الزوج قد ت�ضاوره ال�ضكوك 
النتائج  وكانت  للولد،  الوراثية  الب�ضمة  اإجراء  على  اأقدم  ما  فاإذا  امراأته،  والأوهام حول 
تبطل تلك ال�ضكوك ندم على ذلك الظن، وحفظ حق الع�ضرة مع زوجه، وملا فيه من حفظ 
ا من حفظ فرا�ضه من الت�ضويه،  حق الولد يف النت�ضاب اإىل اأبيه ما اأمكن ذلك، وملا فيه اأي�ضً
وحفظ الأ�ضرة واملجتمع من التفكك والت�ضرذم، والعمل بنتائج الب�ضمة الوراثية ل ي�ضقط 
فاإجراء  العان،  لقيام  الأوحد  ال�ضبب  لي�ض  الن�ضب  انتفاء  لأن  يعار�ضه؛  ول  باللعان  العمل 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  يتم  الوراثية  الب�ضمة  فح�ض  واإجراء  الزوجني،  بني  للتفريق  املالعنة 
انتفاء  توؤكد  الوراثية  الب�ضمة  نتيجة  جاءت  فان  ل،  اأم  احلقيقي  الأب  هو  املالعن  الزوج 
الزوج،  الن�ضب عن  وينتفي  للفرقة  �ضبًبا موجًبا  اللعان  اإذ ي�ضبح  اإ�ضكال هنا؛  الن�ضب فال 
وهكذا يتحد اأثر اللعان مع نتيجة الب�ضمة الوراثية يف نفي الن�ضب، واأما اإذا جاءت نتيجة 
الب�ضمة الوراثية موؤكدة ثبوت الن�ضب من الزوج املالعن حكم القا�ضي بلزوم الن�ضب منه 
مع بقاء اللعان كاإجراٍء للفرقة بني الزوجني؛ لأن اللعان قد يكون من اأجل تهمة املراأة بالزنا، 
ولي�ض من اأجل نفي الولد، فيحق للزوج حينئٍذ اأن يالعن لهذا الغر�ض، ويحق للمراأة اأن تدفع 
عن نف�ضها قذف الزوج بالزنا، دون اأن يكون للب�ضمة الوراثية اأدنى تاأثري على اإجراء اللعان.
ولو قيل بوجوب اإجراء الب�ضمة الوراثية قبل املالعنة بني الزوجني يف احلال املتقدمة 
الب�ضمة  العمل يف جمال  يكون  »قد  وا�ضل))):  ن�ضر  الدكتور  الأ�ضتاذ  قال  وجه،  له  لكان 
واجًبا اإذا كانت هي ال�ضبيل لبيان ومعرفة احلقيقة، واإذا تعينت طريًقا لرد احلق اأو تربئة 
النفع  العمل بها لتحقيق  فاإنه يجب عليهم  واإذا تعينت على بع�ض املتخ�ض�ضني  املظلوم، 

))) هو الأ�ضتاذ الدكتور ن�ضر فريـد وا�ضل، مفتي جمهورية م�ضر العربية �ضابًقا.
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لالأمة... وقد يكون العمل بها مندوًبا اإذا ترتب على العمل بها منافع وفوائد للمجتمع دون 
اأن يكون يف ترك العمل بها م�ضار«))).

ر اأن الب�ضمة الوراثية اأجريت بعد اللعان بنفي الولد، وكانت النتائج تثبت  لكن لو قدِّ
الن�ضب من املالعن، فاإن الفقهاء املعا�ضرين اختلفوا يف ثبوت الن�ضب حينئٍذ على قولني:

القول االأول: اإن الن�ضب ل يثبت بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان، وهذا ظاهر 
قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�ضالمي)2)، وهو قول بع�ض الباحثني)3).

القول الثاين: اإن الن�ضب يثبت بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان، وهو راأي دار 
الإفتاء امل�ضرية)4)، وبع�ض العلماء والباحثني)5).

نفيه  بعد  الوراثية  بالب�صمة  الن�صب  اإثبات  بعدم  االأول: )القائلون  القول  اأدلة 
باللعان(

الدليل االأول:
اإثبات ن�ضبه، وذلك من  اأقوى من الب�ضمة الوراثية يف  اللعان بنفي الولد �ضبب  اإن 

وجهني:
 s الأول: اأن الب�ضمة الوراثية تاأخذ حكم القيافة، ومع ذلك مل ُيثبت بها النبي
الن�ضب مع اللعان، كما يف احلديث: »اأب�ضروها فاإن جاءت به اأكحل العينني، 
�ضابغ الأليتني، خدلج ال�ضاقني، فهو ل�ضريك بن �ضحماء«، فجاءت به كذلك، 
فقال النبي s: »لول ما م�ضى من كتاب اهلل لكان يل ولها �ضاأن«)6)، كما 
مل يعترب s ال�ضبه يف ولد وليدة زمعة لوجود ما هو اأقوى منه وهو الفرا�ض، 

فاإنه ُيعمل بدليل الفرا�ض، ول يلتفت اإىل ال�ضبه بالن�ض والإجماع)7).

))) الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض63).
)2) جاء فيه: "يجوز العتماد على الب�ضمة الوراثية يف جمال اإثبات الن�ضب يف احلالت التالية..."، ثم ذكروها حم�ضورًة، ومل 

يذكروا منها م�ضاألة البحث. انظر: قرارات املجمع الفقهي الإ�ضالمي، الدورة ال�ضاد�ضة ع�ضرة، �ض )358).
)3) منهم الدكتور خليفة الكعبي، والدكتور حممد �ضعدي ح�ضانني، والباحث عبدالعزيز اآل جابر. انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على 
الأحكام الفقهية )�ض)49)، اإثبات الن�ضب بو�ضائل التقنية الطبية احلديثة )�ض)86))، اإثبات الن�ضب ونفيه بالب�ضمة الوراثية 

وتطبيقاتها الق�ضائية )�ض207).
)4) نقاًل عن الدكتور ن�ضر فريد وا�ضل. انظر: الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض90). 

)5) منهم الدكتور ن�ضر فريد وا�ضل، والباحث عبداحلق الإدري�ضي. انظر: الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض90)، 
نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض7)). وانظر: اأحكام الن�ضب للدكتور اأحمد م�ضطفى 

)�ض265)، الب�ضمة الوراثية لل�ضبيِّل )�ض44). 
)6) تقدم تخريجه.

)7) انظر: �ضرح ال�ضنة )256/9)، طرح الترثيب )7/)2))، املغني )60/8)، اإعالم املوقعني )4/3)))، الطرق احلكمية ))/323). 
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، واإحلاقه بالب�ضمة الوراثية ا�ضتدلل، وال�ضتدلل ل  الثاين: اأن النفي باللعان ن�ضٌّ
ي�ضتعمل مع وجود الن�ض، وي�ضتعمل اإذا انفرد، وهذا كما يحكم يف احلادثة 
، فاإن وجد ترك له القيا�ض، فالب�ضمة الوراثية  بالقيا�ض اإذا مل يكن فيها ن�ضٌّ
واملعرفة من  التخ�ض�ض  اأهل  اإقرار  والختبار، مع  التجربة  تزال يف طور  ل 
التحليالت،  اإجراء  اأثناء  الفنية  الناحية  من  اخللل  وقوع  باحتمال  اخلرباء 
ومن ثم مل تتفق عليها حتى حماكم الدول الأوروبية التي اكت�ضفتها، وف�ضاًل 
عن ذلك فاإن ال�ضارع يت�ضوف اإىل اإثباث الن�ضب ول ينفيه اإل باأقوى الأ�ضباب 

وهو اللعان))).
نوق�ض من وجهني:

الأول: باأنه ل ُي�ضلَّم باأن الب�ضمة الوراثية تاأخذ حكم القيافة؛ لأن الب�ضمة الوراثية 
اأقوى من القيافة مبراحل.

الن�ضب،  بنفي  يتعلق  فيما  ظني  لكنه  ثبوته،  يف  �ضرعي  ن�ض  اللعان  اأن  الثاين: 
والب�ضمة الوراثية قطعية يف اإثباته كما تفيد بذلك التجارب املتكررة، وفيها 

م على النايف )2). زيادة علم، واملثبت مقدَّ
الدليل الثاين:

والإنكار  العود  تقبل  ال�ضرعية  واحلجج  والأميان،  ال�ضهادات  على  قائم  اللعان  اإن   
ممن عقدها، فكيف بعد ما يتم ذلك اللعان يقال باإثبات ن�ضبه بالب�ضمة الوراثية مع اأن 

القاعدة هي: اأنه ل ين�ضب اإىل �ضاكت قول )3).
نوق�ض:

باأن ال�ضارع اأجرى نفي الن�ضب باللعان جرًيا على الظاهر، بدليل اأنه الطريق الوحيد 
اإل مع  الغالب  يقدم عليه يف  واأنه ل  ره بذلك،  لت�ضرُّ الزوج  لذلك، وقد ق�ضره على 
التحري واحلذر، وحينئٍذ فالأحكام الظنيَّة، واإن ُبنيت على اأ�ضل �ضرعي، فاإن ذلك 
م�ضروط بعدم خمالفة احل�ض، اأو العقل، ولذلك فاإن قول من قال: باإحلاق الولد لأكرث 

الأحكام  على  واأثرها  الوراثية  الب�ضمة  )�ض3))،  الو�ضعي  القانون  �ضوء  يف  الطبية  واخلربة  اللعان  بني  الن�ضب  نفي  انظر:   (((
الفقهية )�ض32)). وانظر: الفروق للقرايف )26/3))، احلاوي الكبري )))/55)، طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )7/)2)). 
 ،(370  ،368 )�ض366،  اإثباته  يف  العلمية  امل�ضتجدات  تاأثري  ومدى  الن�ضب  )�ض204)،  للخطيب  الن�ضب  ثبوت  انظر:   (2(

الب�ضمة الوراثية حل�ضني الدامي )�ض793).
اإثباته  العلمية يف  امل�ضتجدات  تاأثري  ومدى  الن�ضب  الفقهية )�ض487، 489)،  الأحكام  على  واأثرها  الوراثية  الب�ضمة  انظر:   (3(
والنظائر  الأ�ضباه  )�ض54))،  جنيم  لبن  والنظائر  الأ�ضباه  وانظر:  )�ض80)).  الب�ضري  اجلينوم  خريطة  )�ض373)، 

لل�ضيوطي ))/307).
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من اأب اعترب اأمًرا م�ضتحياًل؛ لإثبات الطب عدم اإمكان ذلك، جاء يف بداية املجتهد: 
»اإن القول باإحلاق الولد لأكرث من اأب قول فيه تخليط، واإبطال للمعقول واملنقول«)))، 
والب�ضمة الوراثية مل تثبت الن�ضب، واإمنا اأظهرت خطاأ ظن املالعن ال�ضابق يف دعواه 

اأو كذبه، فكيف يقال: ل يثبت الن�ضب هنا مع اأن نتائجها قطعية)2)!
الدليل الثالث:

اإن القول بثبوت الن�ضب بالب�ضمة الوراثية يوؤدي اإىل تبعُّ�ض الأحكام وتناق�ضها، فيفرق 
بني املالعن واملراأة وولدها مبوجب دليل لعانهما القويل الذي ختم باللعنة والغ�ضب، ثم 
بعد ذلك ُيردُّ مولودها كرًها عليه بدون دليل موجب قوله )3)، »ومن املعلوم اأن اللعان اإذا 
متَّ فاإنه ينفي الن�ضب حلًما ودًما كما لو �ضلَّ راأ�ض اآدمي من ج�ضده، فما الذي يرجعه مرة 

اأخرى؟ اأيعقل اأن يكون تقرير طبي يرد اللحم والدم اإىل الزوج بدل االإقرار؟«)4).

نوق�ض:
باأنه اإن ُجعلت الب�ضمة الوراثية مبرتبة الأدلة فال مانع من التبعي�ض هنا، بدليل اأن 
ا لالأحكام، والإقرار  الفقهاء �ضرحوا باإثبات الن�ضب يف حال الإقرار مع اأن فيه تبعي�ضً
يفيد الظن، والب�ضمة الوراثية تفيد القطع، واللعان ي�ضمل: درء احلد، ونفي الولد، 
اأنه قد يوجد اللعان بدون نفي الولد، واإن  وهما لي�ضا من الأحكام املتالزمة، بدليل 
ُجعلت من القرائن فالن�ضب ثبت بالفرا�ض ال�ضابق على اللعان الذي اأظهرت الب�ضمة 

الوراثية خطاأ ظن الزوج يف اطراحه وجلوئه اإىل نفيه باللعان)5).
اأجيب:

باأنه ل يوجد ن�ضٌّ قاطٌع من كتاب اأو �ضنة على اأنه اإذا مت اللعان بني الزوجني وافرتقا 
قال  ولذا  الإقرار،  دليل  مع  حتى  ذلك  بعد  يرجع  للمولود  الن�ضب  اأن  اأبدية  فرقة 
احلافظ ابن عبدالرب -رحمه اهلل-: »واحلجج لهذه الأقوال -اإذا اأكذب نف�ضه بعد 
نفي الن�ضب باللعان- من جهة املقاي�ضات والنظر فيها ت�ضعيب ولي�ض يف امل�ضاألة اأثٌر 

م�ضنٌد«)6)، فيبقى حكم اللعان حينها خالًيا من املعار�ض)7).

))) بداية املجتهد )359/2). وانظر: �ضرح ال�ضري الكبري لل�ضرخ�ضي ))/47))، جمموع الفتاوى لبن تيمية )332/22)، اإعالم 
املوقعني )303/3).

)2) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض366).
)3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض480، 482، 490).

)4) الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض490، 493). وانظر: الب�ضمة الوراثية حل�ضني الدامي )�ض793).
)5) انظر: الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض76).

)6) ال�ضتذكار )02/6)). 
)7) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض487).
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الدليل الرابع:
اإن و�ضائل اإثبات الن�ضب املتفق عليها �ضرًعا حم�ضورٌة وحمددٌة، وال�ضارع احلكيم قد 
ا نفي الن�ضب يف طريق واحد متفق عليه وهو اللعان، واإذا كانت هذه الطرق  ح�ضر اأي�ضً
حم�ضورٌة فال داعي بعد ذلك اأن ت�ضاف و�ضائل اأخرى م�ضتحدثة بدعوى التقدم العلمي 

اأو التطور البيولوجي، ف�ضاًل اأن تتقدم عليها ))).
الدليل اخلام�ض:

قالوا: كما اأنه ل يجوز ا�ضتخدام الب�ضمة الوراثية للتاأكد من الن�ضب الثابت، فكذلك 
ل تئ�ضتخدم الب�ضمة الوراثية لإثبات الن�ضب املنفي، واجلامع ح�ضول الت�ضكيك املوؤدي 

اإىل الفو�ضى وال�ضطراب يف الأن�ضاب)2).
ميكن اأن يناق�ض:

باأن ال�ضارع يت�ضوَّف اإىل اإثبات الن�ضب باأدنى الأ�ضباب، ولذلك فا�ضتخدام الب�ضمة 
اإثبات  يف  ا�ضتخدامها  من  للمق�ضد  خمالف  الثابت  الن�ضب  من  د  للتاأكُّ الوراثية 

الن�ضب املنفي، والأخري يوافق مق�ضود ال�ضارع ول يعار�ضه.
الدليل ال�صاد�ض:

اإذا نفي الن�ضب باللعان فال اعتبار  اأما  اللعان،  ُيعمل بها قبل  اإن الب�ضمة الوراثية 
بالب�ضمة الوراثية بعد ذلك؛ لأن ال�ضاقط ل يعود)3).

الدليل ال�صابع:
اإن املراأة لو ولدت من الزنا وادعاه الزاين، اأو ثبت ذلك بالب�ضمة الوراثية، فاإنه ل 

يثبت ن�ضب الولد منه، فكذلك اإذا ُنفي الن�ضب باللعان فاإنه ل يثبت بعُد)4).
ميكن اأن يناق�ض من وجهني:

الأول: باأنه يف م�ضاألتنا مل يثبت الزنا اأ�ضاًل، ولذلك �ضرع اللعان لدرء احلد.
الثاين: اأن الأ�ضل املقي�ض عليه خالف فيه بع�ض العلماء فال ي�ضتقيم به ال�ضتدلل)5).

))) انظر: نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض3)). 
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية لل�ضويلم )�ض29))، الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض49)، فقه الق�ضايا الطبية 

املعا�ضرة )�ض263). 
)3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض488).

)4) انظر: اأثر القرائن الطبية يف اإثبات الزنا واللواط )�ض29).
)5) انظر: املب�ضوط )7)/54))، �ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي )6/)0))، احلاوي الكبري )62/8))، املغني )23/9)).
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نفيه  بعد  الوراثية  بالب�صمة  الن�صب  باإثبات  )القائلون  الثاين:  القول  اأدلة 
باللعان(

الدليل االأول:
قول النبي s: »الولد للفرا�ض«))).

فقد جعل s كل جن�ض الولد ل�ضاحب الفرا�ض، فاإذا ُترك هذا الأ�ضل لعار�ٍض ثم 
تبنيَّ خالفه لدليل قطعي -كالب�ضمة الوراثية- رجعنا اإىل الأ�ضل؛ وهو ثبوت الن�ضب)2).

نوق�ض من وجهني:
الأول: باأن هذا الأ�ضل انتفى بدليل اأقوى منه، وهو نفي الولد باللعان، امل�ضتمل على 
�ضلَّ  لو  كما  ودًما  الن�ضب حلًما  ينفي  فاإنه  اللعان  متَّ  فاإذا  والغ�ضب،  اللعنة 

راأ�ض اآدمي من ج�ضده)3).
ميكن اأن يجاب عن ذلك:

باأن اللعان ظني من جهة نفي الولد، وهو حجة �ضرورية عمل بها لرجحان �ضدق 
اإذا  اأقوى منه؛ وهو الب�ضمة الوراثية  الزوج يف دعواه، وهذا الظن يرتفع مبا هو 

دلت على ثبوت الن�ضب؛ لظهور خطاأ الزوج يف ظنه ال�ضابق اأو كذبه يف دعواه.
اأن الب�ضمة الوراثية اإمنا تعترب يف الن�ضب يف حالة قيام عقد النكاح بني  الثاين: 
الزوجني ووجود دليل الفرا�ض، اأما وقد زال النكاح ووجدت الفرقة بينهما 

فال اعتبار بالب�ضمة الوراثية حينئٍذ)4).
ميكن اأن يجاب عن ذلك:

باأن هذه املناق�ضة منقو�ضة بدليل الإقرار بالولد بعد نفي الن�ضب، وقد قال بذلك 
جمهور الفقهاء.

الدليل الثاين:
قول النبي s: »اإن جاءت به اأ�ضيهب اأري�ضح حم�ض ال�ضاقني فهو لهالل«)5).

))) تقدم تخريجه.
)2) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض485)، الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض77).

)3) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض490).

)4) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض482).
)5) تقدم تخريجه و�ضرح غريبه.
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فاأفاد احلديث اأنه لو متت املالعنة بني الزوجني، وولد الطفل �ضبيًها بالزوج �ضاحب 
الفرا�ض، فاإنه ين�ضب له، ول ينفى عنه؛ لأن الن�ض جاء بن�ضبته اإليه، والب�ضمة الوراثية 
اأقوى من جمرد الت�ضابه الظاهري الذي اأخذ به الر�ضول s يف اإثبات الن�ضب؛ لأنها 

تخرب عن باطن الأمر، لكن ُيدراأ احلد عن الزوج؛ لوقوع الأميان ))).
نوق�ض من وجهني:

الأول: اأن النبي s مل يقرر هنا قيا�ض ال�ضبه يف الن�ضب، ولو كان هذا القيا�ض معترًبا 
يف هذا احلكم لأرجاأ النبي s املراأة حتى ت�ضع، فينظر ال�ضبه ملن؟ فيحكم به 
ل�ضاحب ال�ضبه، ويقيم احلد على املراأة يف حال كون ال�ضبه للزاين، ولكن قوله: 
»اأب�ضروها«، يدور يف فلك بيان ال�ضادق منهما والكاذب، فقد قال s: »اإِنَّ 
اهللَّ يعلم اأَنَّ اأحدكما كاذب«، ويف ذكر الكاذب وف�ضحه زجر لغريه، فقول النبي 
به ف�ضح  املراد  بل  ن�ضٍب،  اإحلاق  به  يريد  ل�ضريك بن �ضحماء«، ل  s: »فهو 
»اللهم   :s قال  ولهذا  اقرتف،  ما  اقرتاف  الآخرون من  يرتدع  لكي  الزاين 
«، وكان عومير  قد لمه قومه، وقالوا: امراأٌة ل نعلم عليها اإل خرًيا، فلما  بنيِّ
جاء ال�ضبه ب�ضريك  عذروه، فالن�ضُّ هنا يدور يف فلك اإثبات ُجرم الزنا اأو 

نفيه، ولي�ض يف اإطار اإثبات ن�ضب الطفل لفالن اأو فالن)2).
الثاين: اأن هناك موانع متنع من اإثبات الن�ضب يف هذه احلال، وهي:

قوله s يف احلديث: »لول ما م�ضى من كتاب اهلل لكان يل معها �ضاأن«)3)، 
فاأخرب اأن متام اللعان بنفي الولد مانع من خالفه)4).

اأن اإحلاق الن�ضب بال�ضبه كان قبل ن�ضخ العمل بالقافة؛ لقوله s: »الولد للفرا�ض«، 
وقد ارتفع الفرا�ض باللعان)5).

ُيثبت الن�ضب؛ لأنه ل يق�ضي يف احلدود بعلمه، وقد وقع ما قال،  s مل  اأن النبي 
فيكون العلم حا�ضاًل له، ومع ذلك ما رجم املراأة، ول من رميت به، ول اأثبت الن�ضب)6).
اأن علماء الإ�ضالم مل يقل واحد منهم: اإن املراأة املالعنة اإذا اأتت بولد ي�ضبه الزوج 

))) انظر: الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض90، 7)))، القرائن الطبية املعا�ضرة واأثرها يف اإثبات الزنا )�ض)5)))، 
الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض486)، الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض77).

)2) انظر: اإثبات الن�ضب بو�ضائل التقنية الطبية احلديثة )�ض855)، )86)).
)3) تقدم تخريجه.

)4) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض)49)، وانظر: �ضبل ال�ضالم )7/5)2).
)5) انظر: البحر الزخار )44/4)). 

)6) انظر: الفروق للقرايف )44/4، 04)، 235)، الذخرية )0)/)9). 
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املالعن فاإنَّ اللعان يبطل وين�ضب الولد للزوج الذي لعن، فهذا القول مل يقل به اأحد من 
علماء الفقه، واأ�ضحاب هذا الراأي لي�ض لهم �ضلف من علماء الأمة الأثبات))).

ما جاء يف بع�ض روايات احلديث: »وق�ضى s اأن ل يدعى لأب«، ويف رواية: »فكان 
ُيدعى يعني الولد لأمه«، ويف رواية: »اأنه كان بعد ذلك اأمرًيا على م�ضر وما ُيدعى لأب«)2)، 

والق�ضاء هو احلكم والإلزام)3)، وال�ضحابه فهموا ذلك ومل ين�ضبوه لأب مطلًقا)4).
فيها،  والتكلُّف  البواطن،  عن  بالبحث  نكلَّف  ول  ظواهرها  على  جتري  الأمور  اأن 
َبِه يقت�ضي حلوقه باأ�ضبههما به، ُثمَّ مل يلحقه بواحد  بي s حكم ال�ضَّ »ولهذا جعل النَّ

اهر مانع من حلوقه«)5).    َبه؛ لأن احلكم يف الظَّ منهما مع وجود ال�ضَّ
الدليل الثالث:

اأو �ضهد بذلك  اأقرَّ بالولد بعد اللعان  القيا�ض على الإقرار، قالوا: كما اأن الزوج لو 
ال�ضهود، ُقبل ذلك �ضرًعا مع اأنها اأدلة ظنية، فكذلك يقال يف الب�ضمة الوراثية التي هي 

اأقطع للكذب واخلطاأ من الإقرار)6).
نوق�ض:

دليل  دليل من�ضو�ض عليه مع  تقابل  ونحوه  الإقرار  لأنه يف  الفارق؛  قيا�ض مع  باأنه 
اللعان املن�ضو�ض عليه، فاملقر ثبت رجوعه عما لعن عليه، كما اأن الولء يف الأ�ضل 
ملعتق الأب فاإذا كان الأب رقيًقا كان ملعتق الأم، فلو اأُعتق الأب بعد هذا اجنرَّ الولء 
من موايل الأم اإليه ورجع اإىل اأ�ضله، وهو نظري ما اإذا كذب املالعن نف�ضه وا�ضتلحق 
الولد رجع الن�ضب والتع�ضيب من الأم وع�ضبتها اإليه)7)، واأما الب�ضمة الوراثية فهي 

من القرائن، فال تعار�ض الأدلة)8).

))) انظر: اإثبات الن�ضب بو�ضائل التقنية الطبية احلديثة )�ض855)). وانظر: زاد املعاد )403/5)، الطرق احلكمية ))/86، 322).
)2) تقدم تخريجها.

)3) انظر: خمتار ال�ضحاح ))/226)، تاج العرو�ض )0/39)3)، مادة )ق�ضي) للجميع.
)4) انظر: اأحكام القراآن للج�ضا�ض )46/5)). 

)5) احلاوي الكبري )))/56). وانظر: التمهيد )82/8))، معرفة ال�ضنن والآثار )277/5)، فتح الباري )463/9)، اإعالم 
املوقعني )287/3).

ل )�ض44)، الب�ضمة الوراثية وحجيتها  )6) انظر: اأحكام الن�ضب للدكتور اأحمد م�ضطفى )�ض265)، الب�ضمة الوراثية لل�ضبيِّ
)�ض78). وانظر: املب�ضوط )4)/407)، فتح القدير )334/5)، املدونة )98/7)، الأم )305/5)، زاد املعاد )7/5)4).

)7) انظر: املغني )55/8)، زاد املعاد )5/)40).
)8) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض493، 496).
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الدليل الرابع:
 اإن ال�ضارع احلكيم يت�ضوف اإىل اإثبات الن�ضب باأدنى الو�ضائل، والب�ضمة الوراثية هنا 
تتوافق مع مق�ضود ال�ضارع ول تخالفه، ل �ضيما مع خراب الذمم عند بع�ض النا�ض للكيد 
بزوجته واإحلاق ال�ضرر بها، ففي اإثبات الن�ضب اإقرار للحق وا�ضتقرار للو�ضع الجتماعي 

يف املجتمع ))).
نوق�ض:

باأن الزوج مل يكذب نف�ضه يف هذه احلال، فكيف ين�ضب اإىل �ضاكت قول)2).
اأجيب:

الأدلة  تقل عن  الوراثية ل  والب�ضمة  تعبدية،  اأموًرا  لي�ضت  الن�ضب  ثبوت  اأدلة  باأن 
الأخرى اإن مل تفق عليها يف اإفادتها للقطع)3).

نوق�ض:
بها  جاءت  التي  ال�ضرع  اأحكام  اأغلب  اأن  ذلك  �ضحيحة،  لي�ضت  الدعوى  هذا  باأن 
ال�ضريعة الإ�ضالمية تعبدية، كا�ضتقبال النا�ض القبلة، وق�ضر ال�ضالة يف اأثناء ال�ضفر، 

ولب�ض مالب�ض الإحرام يف احلج، واأ�ضهره املعلومات، وغريها من الأمور التعبدية)4).
الدليل اخلام�ض:

اليمني  اإىل  يلجاأ  اأنه ل  والقاعدة  الزوجني،  اأميان قائمة بني  اللعان يف حقيقته  اإن 
اإل عند عدم الأدلة والرباهني، فالزوج يلجاأ لإجراء اللعان لنفي ن�ضب الولد عنه عند 

فقد من ي�ضهد له مبا رمى به زوجته من اأن احلمل لي�ض منه، ولهذا قال تعاىل: )ھ 
ۋ(  ۋ  ٴۇ   ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
م على ميني اللعان لفقد ال�ضرط الذي  ]النور:6[، لذا فاإن الب�ضمة الوراثية ينبغي اأن تقدَّ

ذكرته الآية)5).

))) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض486)، الب�ضمة الوراثية وجمالت ال�ضتفادة منها )�ض82، 20))، 
الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض74).

)2) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض488).
)3) انظر: نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض3)، 9)).

)4) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض379)، نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون 
الو�ضعي )�ض3)). 

)5) انظر: الب�ضمة الوراثية واأثرها على الأحكام الفقهية )�ض487، 489)، الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته 
)�ض373)، خريطة اجلينوم الب�ضري )�ض80)). 
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الدليل ال�صاد�ض:
القيا�ض على اإحلاق ولد الزنا بالزاين بعد نفيه عنه، فكما يجتمع اإثبات احلد عليه 

مع ثبوت الن�ضب، كذلك اللعان اإذا اأنكر املالعن يقع لدرء احلد مع بقاء الن�ضب))).
نوق�ض:

.(3 باأنه معار�ض لقوله s: »... وللعاهر احلجر«)2)
اأجيب:

باأن معنى احلديث هو يف حال تَنازع الولَد �ضاحُب الفرا�ض والزاين، اإما اإذا مل تكن 
املراأة مفرت�ضة لزوجها فاإن احلديث ل يدل �ضراحة على املنع من الإحلاق، فاإن الأب 
اأحد الزانيني، والولد اإذا كان يلحق باأمه وين�ضب اإليها وترثه ويرثها ويثبت الن�ضب 
بينه وبني اأقارب اأمه مع كونها زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيني وا�ضرتكا فيه 

عه غريه)4)! واتفقا على اأنه ابنهما، فما املانع من حلوقه بالأب اإذا مل يدَّ
نوق�ض:

الن�ضب �ضرًعا ملعنى الزجر عن الزنا،  باأن هذا القول يربر لفعل الزنا؛ لأن قطع 
فاإنه اإذا علم اأن ماءه ي�ضيع بالزنا فاإنه يتحرز عنه)5).

اأجيب:
باأن اإثبات الن�ضب ل يلزم منه اإ�ضقاط العقوبة لتعلقها ببدن الزاين، واإثبات الن�ضب 
من الزاين يف الردع اأ�ضد من قطع الن�ضب عنه؛ اإذ يلزمه بذلك القيام بالنفقات، 
والرعاية، والرتبية التي يف اإ�ضقاطها تخفيف عنه، كيف والنبي s راعى اأثر هذا 
املاء بقوله: »واحتجبي منه يا �ضودة«)6)، وبناء عليه اإذا ح�ضلت البينة من الإقرار 
من الزاين بالولد اأو ما كان اأقوى منه من البينات كالب�ضمة الوراثية، فاإنه يثبت 

ن�ضبه منه )7). 

))) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض208، 2)2).
)2) تقدم تخريجه.

)3) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض220).
)4) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض220، 223). وانظر: املنتقى �ضرح املوطاأ )5/6)، زاد املعاد 

.(426/5(
)5) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض225).

)6) تقدم تخريجه.
)7) انظر: الن�ضب ومدى تاأثري امل�ضتجدات العلمية يف اإثباته )�ض225).
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الدليل ال�صابع:
اإن قول الزوج يف اللعان حمتمل لل�ضدق والكذب، ولي�ض من الفقه اأن ترتك البينة 
القاطعة لقول حمتمل، فالقول بعدم ثبوت الن�ضب فيه خمالفة للح�ض والواقع، وال�ضريعة 
اأعظم قدًرا اأن تبني اأحكامها على ذلك، ل �ضيما مع تاأكد ف�ضاد كثري من الذمم فيلجوؤون 
ا من امل�ضوؤولية  للعان ويحلفون اأمياًنا كاذبة كيًدا لزوجاتهم واإ�ضراًرا باأولدهم، ومتل�ضً

وحتمل اأعبائهم))).
هذه جملة اأدلة الفريقني التي وقفت عليها.

الرتجيح:
عند التاأمل يف خالف العلماء ال�ضابق، وما م�ضى ذكره من امل�ضائل التي اأو�ضحت باأنها 
قد تكون اأ�ضباًبا للرتجيح يف هذه امل�ضاألة يتبني اأن اعتبار الب�ضمة الوراثية من القرائن هو 
القول الراجح يف تو�ضيفها، وهو اأقرب اإىل حقيقتها، وما يرتتب على ذلك من الآثار جاٍر 
على قانون الفقه، ومن ذلك اأنها ت�ضحح الدعوى اأو تبطلها اإذا وافقت احل�ض اأو خالفته، 
عند  يلحقه  الذي  والن�ضب  الفرا�ض  �ضاحب  على  تدل  اأنها  اإل  جديًدا  اأمًرا  تثبت  ل  وهي 
التنازع اأو ال�ضتباه، فاإذا تعار�ضت الإقرارات ملن ل يعرف ن�ضبه اأو ح�ضل ا�ضتباه للمواليد 
يف امل�ضت�ضفيات مثاًل، ونحو ذلك، فاإنه ترتجح الدعوى التي �ضهدت لها الب�ضمة الوراثية 
دون ما �ضواها من الدعاوي، وقل مثل ذلك يف جمالت ا�ضتخدامها الأخرى، وكان مقت�ضى 
هذا القول: اأنه اإذا نفى املالعن ن�ضب الولد)2)، ثم اأثبتت الب�ضمة الوراثية اأنه ابنه ثبت 
ن�ضبه منه؛ للقطع بخطئه اأو كذبه يف دعواه، ويدخل يف ذلك كل قرينة جديدة قطعية، فاإنها 

تاأخذ حكم الب�ضمة الوراثية. 
بن  العز  ذكره  ما  وتاأملنا  بخ�ضو�ضه،  اللعان  باب  يف  قلياًل  النظر  اأمعنا  لو  ولكن 
عبدال�ضالم -رحمه اهلل- يف كتابه )قواعد الأحكام) بقوله: »وقد يتعار�ض اأ�ضٌل وظاهٌر، 
ويختلف العلماء يف ترجيح اأحدهما ل من جهة كونه ا�ضت�ضحاًبا بل ملرجح ين�ضم اإليه من 
خارج«)3)، لوجدنا اأن هذا ما وقع يف م�ضاألة البحث، فاإنه، مع ما �ضبق من جعل الب�ضمة 
الوراثية �ضمن القرائن القاطعة، وما يرتتب على ذلك من الآثار، يبقى هناك مانع قوي 
من القول بذلك هنا، وهو قول النبي s لأ�ضحابه: »اأب�ضروها..«، ثم يقول بعدها: »فهو 
s، ومع هذا مل يحكم مبوجب ذلك، وقال: »لول ما  لفالن«، وجاءت به على ما و�ضف 

))) انظر: الب�ضمة الوراثية وحجيتها )�ض73)، نفي الن�ضب بني اللعان واخلربة الطبية يف �ضوء القانون الو�ضعي )�ض))، 
.((3

)2) وي�ضمل ذلك: التوءمني؛ لأنهما خلقا من ماٍء واحد.
.(45/2( (3(
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م�ضى من كتاب اهلل -اأو الأميان كما يف رواية- لكان يل ولها �ضاأن«، مع ات�ضال ذلك بحكم 
فاإنه  والغ�ضب،  باللعنة  واقرتانها  الزوجني،  بني  واملكررة  املغلظة  اللعان  باأميان  القا�ضي 
واإمنا  وال�ضعيف،  القوي  تعار�ض  باب  لي�ض من  امل�ضاألة  اأن مناط  يدل دللة �ضريحة على 
لها مناط اآخر؛ وهو: تعظيم اأحكام ال�ضارع يف نفو�ض امل�ضلمني، وبناوؤها على الظاهر من 
اأحوالهم، واأنها ل تتخذ لهًوا ولعًبا، واأنها اإذا عقدت ووجدت وات�ضلت بحكم احلاكم ونحوه 
اأو ق�ضد  اأن يتحرى ول يقدم عليه مع ال�ضك  اإجراء اللعان  فال تنق�ض، وعلى الزوج قبل 
الإ�ضرار، فاإنه اإذا ُعقد اللعان فاته كل حق له، ووجب كل حقٍّ عليه، كما اأنه اإذا طلَّق الزوج 
ا اأو هازًل ح�ضبت عليه، وهذا املناط �ضرح به الإمام ال�ضافعي -رحمه  زوجته اأو خالعها جادًّ
اهلل- يف مواطن متعددة من كتبه)))، واإنك لتعجب من اهتمامه بذلك، فكاأنه حلظ هذا 
ا  ا واأدلة ال�ضريعة عموًما، ومما يو�ضح هذا الأمر اأي�ضً امللحظ من اأحاديث اللعان خ�ضو�ضً
ما ذكره الإمام ال�ضاطبي -رحمه اهلل- يف كتاب املوافقات فقال: »من التفت اإىل امل�ضببات 
من حيث كانت عالمة على الأ�ضباب يف ال�ضحة اأو الف�ضاد ل من جهة اأخرى، فقد ح�ضل 
على قانون عظيم ي�ضبط به جريان الأ�ضباب على وزان ما �ضرع اأو على خالف ذلك، ومن 
هنا جعلت الأعمال الظاهرة يف ال�ضرع دلياًل على ما يف الباطن، فاإن كان الظاهر منخرًما 
اأ�ضل عام يف  ا، وهو  اأي�ضً الباطن بذلك  اأو م�ضتقيًما حكم على  الباطن بذلك،  حكم على 
نافع يف  الوجه  اإليها من هذا  اللتفات  بل  والتجريبيات،  العاديات  الأحكام  و�ضائر  الفقه 
ا، وكفى بذلك عمدة اأنه احلاكم باإميان  ا، والأدلة على �ضحته كثرية جدًّ جملة ال�ضريعة جدًّ
املجرح،  وجرحة  العدل  وعدالة  العا�ضي،  وع�ضيان  املطيع  وطاعة  الكافر،  وكفر  املوؤمن 
الت�ضريع  كلية  هو  بل  الأمور،  من  ذلك  غري  اإىل  املواثيق،  وترتبط  العقود  تنعقد  وبذلك 

وعمدة التكليف بالن�ضبة اإىل اإقامة حدود ال�ضعائر الإ�ضالمية اخلا�ضة والعامة« )2).
مهرها  فاملراأة  عدة،  م�ضالح  على  ا�ضتمل  وقد  ال�ضريعة،  عدالة  تاأباه  ل  القول  وهذا 
ها بالزنا اأقيم عليه احلد؛ لأنها دراأت عن نف�ضها  حمفوظ لها، وعر�ضها م�ضون، فمن عريَّ
العذاب بلعانها، واإذا جاءت نتيجة الب�ضمة الوراثية مثبتة للن�ضب من الزوج زادها ذلك 
اأو على ع�ضبتها  وترثه، وجتري عليها  ويرثها  لأمه،  ُين�ضب  فاإنه  الولد  واأما  ونقاًء،  طهًرا 
نفقته، وقد ق�ضى النبي s: باأن الولد املنفي باللعان »ل ُيدعى لأب، ولكن يدعى لأمه، 
ومن رماه، اأو رمى اأمه فعليه احلد«)3)، والزوج املالعن يناله ال�ضرر اإذا تبني له بالب�ضمة 
ه النا�ض بذلك، ل�ضوء ظنه اأو ف�ضاد ذمته بكذبه  الوراثية خطاأ دعواه اأو كذبه فيها، وُيعريِّ
ا فاإن ذهاب فلذة كبده وانتفاء ولِد �ضلبه منه لي�ض بالأمر  عليها وطعنه يف عر�ضها، واأي�ضً

))) انظر: الأم ))/260) )297/7، 304)، اختالف احلديث ))/547).
.(233/(( (2(

)3) تقدم تخريجه.
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الطبعي  الوازع  اأقل من  الندم، فال  اإن مل يحمله على مرارة  الديني  الوازع  فاإن  الي�ضري، 
الذي هو اأقوى من الوازع ال�ضرعي، وكذا يفوته كل حق له ب�ضبب اللعان))).

وبناء على ما تقدم، فالراجح عندي -واهلل اأعلم- اأن الب�ضمة الوراثية متنع من نفي 
الولد يف اللعان اإذا اأثبتت اأن الولد من الزوج؛ لأنها تدل على وهمه اأو كذبه يف دعواه، 
وعلى القا�ضي ونحوه اأن يجري حتليل الب�ضمة الوراثية قبل اللعان بنفي الولد، والعلماء 
ا�ضتعملوا يف رد الدعاوي دللة العقل واحل�ض يف موا�ضع متعددة، والآن ت�ضتعمل دللة 
الب�ضمة الوراثية ول فرق، واأما بعد قيام اللعان ونفاذه، فال اأثر للب�ضمة الوراثية بعد 

ذلك؛ ملا �ضبق ذكره عن قريب. 

))) انظر: قواعد الأحكام )9/2))، 32)). 
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خامتة البحث

قال مقّيده: احلمد هلل اأوًل واآخًرا على منَّ به علي من اإجناز هذا البحث لهذه امل�ضاألة 
ال�ضائكة، واأرجو اأن اأكون قد وفقت يف اإي�ضاحها، وجتلية العوائق التي تكتنفها ح�ضب الو�ضع 

والطاقة، فاإن كان من �ضواب فمن اهلل، واإن كان من خطاأ فمن نف�ضي وال�ضيطان. 
هذا؛ وقد حتدثت يف هذا البحث عن حقيقة الب�ضمة الوراثية، و�ضوابط ا�ضتعمالها، 
وبينت املراد باللعان، ثم ذكرت مناط اإثبات الن�ضب بعد اللعان، واأنه يدور حول عدة اأمور؛ 
هي: حتديد املراد بالبينة عند الفقهاء، واأثر التعبُّد والتعليل يف طرق اإثبات الن�ضب ونفيه، 
واأثر التعار�ض بني طرق اإثبات الن�ضب ونفيه، وحكم ا�ضرتاط حكم احلاكم يف نفي الن�ضب 
باللعان، واأثر تردد اللعان بني ال�ضهادة واليمني، واأثر التبعي�ض يف الأحكام على اللعان، 
ومدى ت�ضوف ال�ضريعة اإىل حفظ الأن�ضاب، واأثر ا�ضرتاط عدم خمالفة احل�ض اأو اليقني يف 
و�ضائل اإثبات الن�ضب ونفيه، ثم ختمت احلديث بذكر اأقوال العلماء املعا�ضرين يف امل�ضاألة 

مع املناق�ضة والرتجيح، وهذه اأبرز النتائج التي تو�ضلت اإليها:
اعتربها من  فمنهم من  الوراثية،  الب�ضمة  تو�ضيف  املعا�ضرون يف  العلماء  اختلف 
من  ومنهم  القرائن،  مبرتبة  اعتربها  ومنهم  الن�ضب،  اإثبات  يف  امل�ضتقلة  الأدلة  جملة 
د بني ذلك فجعلها بينة م�ضتقلة، وقرينة قوية! والراجح اأنها مبرتبة القرائن، وعليه؛  تردَّ
بني  تدور  النتائج،  وقطعية  وعلميًّا  ح�ضيًّا  دلياًل  كونها  من حيث  الوراثية  الب�ضمة  فاإن 

ال�ضرط واملانع ل�ضحة الدعاوي اأو بطالنها.
الراجح اأن اأدلة ثبوت الن�ضب معللة من وجه، وتعبدية من وجه )علة قا�ضرة)، فجانب 
التعليل فيها من حيث ربط ال�ضارع حكم النت�ضاب فيها ب�ضبب ظاهر ل يخفى على اأكرث 
النا�ض؛ لأجل اأن يحفظ حق البن من النت�ضاب لأبيه باأي�ضر طريق، وكذا كل و�ضيلة اأظهرت 
هذا احلكم اأو رجحته فهي مقبولة، وجانب التعبد فيها من حيث اأن ال�ضارع ق�ضر حكم 
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النت�ضاب فيها على �ضببني هما: النكاح وملك اليمني، فال جتوز الزيادة عليهما ول مدخل 
للقيا�ض فيهما.

ا؛ فاإنه معلل بعلة قا�ضرة ل توجد يف غريه، فجانب التعليل فيه  وكذا حكم اللعان اأي�ضً
من جهة اأنه حدٌّ �ضروري جعله اهلل عند التكاذب، فالزوج معدول به عن القيا�ض يف قذف 
الأجانب؛ اإذ اإنه يطلع من زوجته على اأمور تخفى على غريه، ول يتي�ضر له �ضهود على ذلك 
ا�ضتجماعه  حيث  من  فيه  التعبد  وجانب  احلال،  هذه  يف  له  ا  خمل�ضً اللعان  فكان  عادة، 
خ�ضائ�ض وموؤكدات ل تتحقق يف غريه، وميتنع قيا�ضها عليه، ومن ذلك: اأن ال�ضارع خ�ضَّ 
اللِّعان بالأزواج دون غريهم، واأنه يكون بحكم حاكم، واأنه يكون بلفظ ال�ضهادة، واأن الق�ضم 
فيه بـ)اهلل) فقط، مع تاأكيد جواب الق�ضم مبا يوؤكد به املق�ضم عليه من )اإن) و)الالم)، 
)�ضدق)  هو  الذي  الفعل  دون  و)كاذب)  )�ضادق)  هو  الذي  الفاعل  با�ضم  والإتيان 

و)كذب)... اإلخ. 
من الق�ضايا التي تتاأثر بها م�ضاألة اإثبات الن�ضب بالب�ضمة الوراثية بعد نفيه باللعان: 
باأكرث من و�ضف لعتبارات  يو�ضف  اأن  التعار�ض ميكن  بينهما، وهذا  التعار�ض  ق�ضية 
تعار�ض  والظني،  القطعي  تعار�ض  والنفي،  الإثبات  تعار�ض  خمتلفة، ومن جملة ذلك: 

املتفق عليه واملختلف فيه، تعار�ض الأ�ضل مع الظاهر.
اأن دليل الفرا�ض واللعان يعتربان من الأمور الظنية.

الراجح اأن اللعان اأ�ضٌل م�ضتقلٌّ بنف�ضه، فلي�ض مييًنا باإطالق، ول�ضهادة باإطالق.
اأن �ضريعة الإ�ضالم مت�ضوفة اإىل ات�ضال الأن�ضاب وعدم انقطاعها، واملحافظة عليها 
و�ضرتها، وهذا يف حال ال�ضك، اأما اإذا ح�ضل العلم باأن الن�ضب ل ميكن اأن يكون ممن 

ادعاه فال ميكن ال�ضتدلل بهذا املق�ضود يف باب الن�ضب.
بناء على القول الراجح من اعتبار الب�ضمة الوراثية من القرائن واأنها ت�ضحح الدعوى 
اأو تبطلها اإذا خالفت احل�ض، فاإن مقت�ضى القول باأنه اإذا نفى املالعن ن�ضب الولد ثم اأثبتت 
الب�ضمة الوراثية اأنه ابنه ثبت ن�ضبه منه خلطئه اأو كذبه يف دعواه، اإل اأنه يبقى هناك مانع 
بعدها  قال  اأنه  ثم  »اأب�ضروها..«،  لأ�ضحابه:   s النبي  قول  وهو  بذلك،  القول  قوي من 
»فهو لفالن«، وجاءت به على ما و�ضف s، ومع هذا مل يحكم مبوجب ذلك، وقال: »لول 
ما م�ضى من كتاب اهلل -اأو الأميان كما يف رواية- لكان يل ولها �ضاأن«، مع ات�ضال ذلك 
والغ�ضب،  باللعنة  واقرتانها  الزوجني  واملكررة بني  املغلظة  اللعان  باأميان  القا�ضي  بحكم 
فاإنه يدل دللة �ضريحة على اأن مناط امل�ضاألة لي�ض من باب تعار�ض القوي وال�ضعيف، واإمنا 
لها مناط اآخر وهو: تعظيم اأحكام ال�ضارع يف نفو�ض امل�ضلمني، وبناوؤها على الظاهر من 
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اأحوالهم، واأنها ل تتخذ لهًوا ولعًبا، واأنها اإذا عقدت ووجدت وات�ضلت بحكم احلاكم ونحوه 
فال تنق�ض، وعلى الزوج قبل اإجراء اللعان اأن يتحرى، ول ُيْقدم عليه مع ال�ضك اأو ق�ضد 
الإ�ضرار، فاإنه اإذا ُعقد اللعان فاته كل حق له، ووجب كل حقٍّ عليه، كما اأنه اإذا طلَّق الزوج 

ا اأو هازًل ح�ضبت عليه. زوجته اأو خالعها جادًّ
وبناء على ما تقدم؛ فالراجح عندي -واهلل اأعلم- اأن الب�ضمة الوراثية متنع من نفي 
الولد يف اللعان اإذا اأثبتت اأن الولد من الزوج؛ لأنها تدل على وهمه اأو كذبه يف دعواه، 
وعلى القا�ضي ونحوه اأن يجري حتليل الب�ضمة الوراثية قبل اللعان بنفي الولد، والعلماء 
ا�ضتعملوا يف رد الدعاوي دللة العقل واحل�ض يف موا�ضع متعددة، والآن ت�ضتعمل دللة 
الب�ضمة الوراثية، ول فرق، واأما بعد قيام اللعان ونفاذه فال اأثر للب�ضمة الوراثية بعد 

ذلك؛ ملا �ضبق ذكره عن قريب. 
ذي  �ضهر  من  الرابع  ال�ضبت  يوم  ع�ضر  البحث  كتابة  من  الفراغ  كان  ده:  مقيِّ قال 

.s القعدة لعام األف واأربعمئة وخم�ض وثالثني من هجرة النبي
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

و�ضلى اهلل و�ضلَّم على نبينا وحبيبنا حممد، وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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الطبية  القرائن  ملوؤمتر  مقدم  بحث  احلربي،  عبدالكرمي  بن  د.�ضامر  العدلية، 
املعا�ضرة واآثارها الفقهية، )435)هـ)، املجلد الثالث.

دور القرائن والأمارات يف الإثبات، د.عو�ض عبداهلل اأبو بكر، جملة جممع الفقه . 96
الإ�ضالمي، العدد الثاين ع�ضر.

بريوت، . 97 الغرب،  دار  القرايف،  اإدري�ض  بن  اأحمد  الدين:  �ضهاب  الذخرية، 
)994)م)، حتقيق: حممد حجي. 

رجال �ضحيح م�ضلم، اأبو بكر: اأحمد بن علي بن منجويه الأ�ضبهاين، دار املعرفة، . 98
بريوت، الطبعة الأوىل، )407)هـ)، حتقيق: عبداهلل الليثي.

رد املحتار على الدر املختار، حممد اأمني بن عمر بن عابدين، دار الفكر، بريوت، . 99
))42)هـ).

الإ�ضالمي، . 00) املكتب  النووي،  �ضرف  بن  يحيى  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�ضة 
بريوت، الطبعة الثانية، )405)هـ). 

رو�ضة الناظر وجنة املناظر، اأبو حممد: عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�ضي، . )0)
)399)هـ)،  الثانية،  الطبعة  الريا�ض،  �ضعود،  بن  حممد  الإمام  جامعة  طبع: 

حتقيق: د.عبدالعزيز عبدالرحمن ال�ضعيد.
الزرعي . 02) اأيوب  بكر  اأبي  بن  اأبو عبداهلل: حممد  العباد،  املعاد يف هدي خري  زاد 

بريوت،  الإ�ضالمية،  املنار  مكتبة  الر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  ن�ضر  القيم،  بابن  املعروف 
الأرناوؤوط  �ضعيب  حتقيق:  )407)هـ)،  ع�ضرة،  الرابعة  الطبعة  الكويت، 

وعبدالقادر الأرناوؤوط.
الزيج، اأبو عبداهلل: حممد بن جابر بن �ضنان احلراين املعروف بالبتاين، نقل . 03)

عن الن�ضخة املحفوظة مبكتبة بلدة الإ�ضكوريال من بالد الأندل�ض، مدينة رومية 
العظمى، الطبعة الأوىل، )899)م)، حتقيق: د. كارلو نالينو.

�ضبل ال�ضالم �ضرح بلوغ املرام من اأدلة الأحكام، حممد بن اإ�ضماعيل ال�ضنعاين . 04)
الأمري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الرابعة، )379)هـ)، حتقيق: 

حممد عبدالعزيز اخلويل.
حممد . 05) حتقيق:  الفكر،  دار  ال�ضج�ضتاين،  الأ�ضعث  بن  �ضليمان  داود،  اأبي  �ضنن 

حميي الدين عبداحلميد.
دار . 06) الزرقاين،  عبدالباقي  بن  حممد  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، )))4)هـ). 
�ضرح الزرك�ضي على خمت�ضر اخلرقي، بدر الدين: حممد بن عبداهلل الزرك�ضي، دار . 07)

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، )423)هـ)، حتقيق: عبداملنعم خليل اإبراهيم.
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الطبعة . 08) بريوت،  الإ�ضالمي،  املكتب  البغوي،  م�ضعود  بن  احل�ضني  ة،  نَّ ال�ضُّ �ضرح 
الثانية، )403)هـ)، حتقيق: زهري ال�ضاوي�ض، و�ضعيب الأرناوؤوط.

ال�ضرقية . 09) ال�ضركة  طبع  ال�ضرخ�ضي،  اأحمد  بن  حممد  الكبري،  ري  ال�ضِّ �ضرح 
لالإعالنات، )424)هـ).

ال�ضرح الكبري، اأحمد الدردير، دار الفكر، بريوت. . 0))
احلجاج)، . ))) بن  م�ضلم  �ضحيح  ل�ضرح  )املنهاج  م�ضلم  �ضحيح  على  النووي  �ضرح 

اأبو زكريا: يحيى بن �ضرف بن مري النووي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 
الطبعة الثانية، )392)هـ).

القرايف، . 2)) ال�ضنهاجي  اإدري�ض  بن  اأحمد  الدين  �ضهاب  الف�ضول،  تنقيح  �ضرح 
حتقيق: نا�ضر بن علي بن نا�ضر الغامدي يف ر�ضالة مقدمة لنيل درجة املاج�ضتري 

يف جامعة اأم القرى، ))42)هـ)، اإ�ضراف اأ.د.حمزة بن ح�ضني الفعر.
�ضرح �ضحيح البخاري، اأبو احل�ضن: علي بن خلف بن عبدامللك بن بطال البكري . 3))

القرطبي، مكتبة الر�ضد، الريا�ض، الطبعة الثانية، )423)هـ)، حتقيق: اأبو متيم 
يا�ضر بن اإبراهيم.

�ضرح خمت�ضر �ضيدي خليل، ملحمد بن عبداهلل اخلر�ضي، دار الفكر، بريوت. . 4))
بريوت، . 5)) العلمية،  الكتب  دار  الطحاوي،  حممد  بن  اأحمد  الآثار،  معاين  �ضرح 

الطبعة الأوىل، )399)هـ)، حتقيق: حممد زهري النجار. 
�ضفاء الغليل يف بيان ال�ضبه واملخيل وم�ضالك التعليل، اأبو حامد: حممد بن حممد . 6))

ابن حممد الغزايل، مطبعة الإر�ضاد، بغداد، الطبعة الأوىل، )390)هـ)، حتقيق: 
د.حمد الكبي�ضي. 

كثري، . 7)) ابن  دار  البخاري،  اإ�ضماعيل  بن  حممد  عبداهلل:  اأبو  البخاري،  �ضحيح 
بريوت، الطبعة الثانية، )407)هـ)، حتقيق: م�ضطفى ديب البغا.

�ضحيح م�ضلم، م�ضلم بن احلجاج الني�ضابوري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، . 8))
حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي.

�ضعيف اأبي داود، حممد نا�ضر الدين الألباين، موؤ�ض�ضة غرا�ض للن�ضر والتوزيع، . 9))
الكويت، الطبعة الأوىل، )423)هـ).

طرح الترثيب يف �ضرح التقريب، زين الدين: اأبو الف�ضل عبدالرحيم بن احل�ضيني . 20)
حتقيق:  )2000م)،  الأوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  العراقي، 

عبدالقادر حممد علي.
اأحمد . )2) لل�ضيخ  الإ�ضالمية،  املذاهب  اختالف  بيان  مع  ال�ضرعية  الإثبات  طرق 

اإبراهيم بك واآخر، املكتبة الأزهرية للرتاث، الطبعة الرابعة، )2000م).
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بن . 22) حممد  الدين:  �ضم�ض  عبداهلل:  اأبو  ال�ضرعية،  ال�ضيا�ضة  يف  احلكمية  الطرق 
اأبي بكر بن اأيوب بن �ضعد الزرعي الدم�ضقي املعروف بابن قيم اجلوزية، مطبعة 

املدين، القاهرة، حتقيق: د.حممد جميل غازي.
عجالة املبتدي وف�ضالة املنتهي يف الن�ضب، اأبو بكر: حممد بن مو�ضى بن عثمان . 23)

احلازمي الهمداين، دار الن�ضر، الهيئة العامة ل�ضوؤون املطابع الأمريية، القاهرة، 
الطبعة الأوىل، )384)هـ)، حتقيق: عبداهلل كنون.

عمدة القاري �ضرح �ضحيح البخاري، حممود بن اأحمد العيني، دار اإحياء الرتاث . 24)
العربي، بريوت. 

لبنان، . 25) املعرفة،  دار  الزخم�ضري،  عمر  بن  حممود  احلديث،  غريب  يف  الفائق 
الطبعة الثانية، حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد اأبو الف�ضل اإبراهيم.

لبنان، . 26) املعرفة،  دار  ال�ضبكي،  عبدالكايف  بن  علي  الدين:  تقي  ال�ضبكي،  فتاوى 
بريوت.

الفتاوى الكربى، �ضيخ الإ�ضالم: اأبو العبا�ض تقي الدين: اأحمد بن عبداحلليم بن . 27)
تيمية احلراين، دار املعرفة، بريوت، قدم له: ح�ضنني حممد خملوف.

فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، اأحمد بن علي حجر الع�ضقالين، دار املعرفة، . 28)
بريوت، اعتنى به: حمب الدين اخلطبيب. 

الهمام، . 29) ابن  عبدالواحد  بن  حممد  الدين:  كمال  الفقري،  للعاجز  القدير  فتح 
وبهام�ضه العناية �ضرح الهدايه للبابرتي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية. 

الأوقاف . 30) وزارة  الكرابي�ضي،  الني�ضابوري  احل�ضني  بن  حممد  بن  اأ�ضعد  الفروق، 
د.حممد  حتقيق:  )402)هـ)،  الأوىل،  الطبعة  الكويت،  الإ�ضالمية،  وال�ضوؤون 

طموم.
الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، اأبو العبا�ض: اأحمد بن اإدري�ض القرايف، . )3)

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، )8)4)هـ)، عناية: خليل املن�ضور. 
بقرارات . 32) مزودة  مقارنة  طبية  فقهية  درا�ضة  املعا�ضرة-  الطبية  الق�ضايا  فقه 

املجامع الفقهية والندوات العلمية، اأ.د.علي القره داغي واأ.د.علي املحمدي، دار 
الب�ضائر الإ�ضالمية، بريوت، الطبعة الثانية، )427)هـ).

�ضامل . 33) بن  بن غنيم  اأحمد  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  ر�ضالة  الدواين على  الفواكه 
النفراوي املالكي، دار الفكر، بريوت، )5)4)هـ).

القرائن الطبية املعا�ضرة واأثرها يف اإثبات الزنا، اأ. د.ح�ضن ال�ضيد حامد خطاب، . 34)
بحث مقدم ملوؤمتر القرائن الطبية املعا�ضرة واآثارها الفقهية، )435)هـ)، املجلد 

الثالث.
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قرارات املجمع الفقهي الإ�ضالمي مبكة املكرمة، من الدورة الأوىل اإىل ال�ضاد�ضة . 35)
ع�ضرة، الطبعة الثانية، بدون عالمات ن�ضر اأخرى.

قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، عبدالعزيز بن عبدال�ضالم، دار الكتب العلمية، . 36)
بريوت. 

القواعد اأو قواعد الفقه، اأبو عبداهلل: حممد بن اأحمد املقري، حتقيق: د.حممد . 37)
الدردابي، دار الأمان، الرباط، )2)20م).

الكا�ضف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ضتة، اأبو عبداهلل: حممد بن اأحمد . 38)
القراآن، جدة،  الإ�ضالمية، موؤ�ض�ضة علوم  للثقافة  القبلة  الدم�ضقي، دار  الذهبي 

الطبعة الأوىل، )3)4)هـ)، حتقيق: حممد عوامة.
ك�ضاف القناع عن منت الإقناع، من�ضور بن يون�ض البهوتي، دار الفكر، بريوت، . 39)

)402)هـ)، حتقيق: هالل م�ضيلحي. 
ك�ضف املخَدرات والريا�ض املزهرات ل�ضرح اأخ�ضر املخت�ضرات، عبدالرحمن بن . 40)

عبداهلل البعلي احلنبلي، دار الب�ضائر الإ�ضالمية، لبنان، بريوت، الطبعة الأوىل، 
)423)هـ)، حتقيق: حممد بن نا�ضر العجمي.

لباب الآداب لأ�ضامة بن منقذ، اأبو املظفر: جمد الدين: اأ�ضامة بن مر�ضد بن علي . )4)
ابن منقذ الكناين، مكتبة ال�ضنة، القاهرة، الطبعة الثانية، )407)هـ)، حتقيق: 

اأحمد حممد �ضاكر.
ل�ضان العرب، حممد بن منظور، دار �ضادر، بريوت، الطبعة الأوىل.. 42)
املب�ضوط، �ضم�ض الأئمة: حممد بن اأحمد ال�ضرخ�ضي، دار املعرفة، بريوت.. 43)
جممع الأنهر �ضرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن بن حممد �ضيخي زاده، دار الكتب . 44)

العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، )9)4)هـ)، حتقيق: خليل املن�ضور. 
بن . 45) عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين:  تقي  تيمية،  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ  فتاوى  جمموع 

تيمية احلراين، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، جمعها: عبدالرحمن بن قا�ضم 
وابنه حممد.

الآفاق اجلديدة، بريوت، حتقيق: جلنة . 46) دار  بن حزم،  اأبو حممد: علي  املحلَّى، 
اإحياء الرتاث العربي.

حتقيق: . 47) )5)4)هـ)،  بريوت،  لبنان،  مكتبة  الرازي،  حممد  ال�ضحاح،  خمتار 
حممود خاطر. 

املخت�ضر يف اأخبار الب�ضر، اأبو الفداء: عماد الدين اإ�ضماعيل بن علي بن كثري، . 48)
املطبعة احل�ضينية امل�ضرية، القاهرة، الطبعة الأوىل، )325)هـ).

املدونة الكربى، رواية: عبدال�ضالم بن �ضعيد بن حبيب )�ضحنون)، دار �ضادر، بريوت. . 49)
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مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت والعتقادات، اأبو حممد: علي بن اأحمد بن . 50)
�ضعيد بن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية، بريوت.

مرقاة املفاتيح �ضرح م�ضكاة امل�ضابيح، علي بن �ضلطان حممد القاري، دار الكتب . )5)
العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة الأوىل، )422)هـ)، حتقيق: جمال عيتاين.

اأبو احل�ضن: علي بن احل�ضني بن علي امل�ضعودي، بدون عالمات . 52) مروج الذهب، 
ن�ضر اأخرى.

اجلامعة . 53) جملة  �ضليمان،  خ�ضر  د.ن�ضري  الإثبات،  و�ضائل  يف  امل�ضتجدات 
الإ�ضالمية، عدد )8))، )426)هـ).

امل�ضت�ضفى يف علم الأ�ضول، اأبو حامد: حممد بن حممد الغزايل، دار الكتب العلمية، . 54)
بريوت، الطبعة الأوىل، )3)4)هـ)، حتقيق: حممد عبدال�ضالم عبدال�ضايف.

م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل ال�ضيباين، موؤ�ض�ضة قرطبة، م�ضر. . 55)
م�ضنف عبدالرزاق، اأبو بكر: عبدالرزاق بن همام ال�ضنعاين، املكتب الإ�ضالمي، . 56)

بريوت، الطبعة الثانية، )403)هـ)، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
املكتب . 57) الرحيباين،  م�ضطفى  املنتهى،  غاية  �ضرح  يف  النهى  اأويل  مطالب 

الإ�ضالمي، دم�ضق، ))96)م). 
باإخراجه: . 58) العربية، قام  العربية بجمهورية م�ضر  اللغة  الو�ضيط، جممع  املعجم 

اإبراهيم م�ضطفى، اأحمد ح�ضن الزيات، حامد عبدالقادر، حممد علي النجار، 
اأ�ضرف على طبعه: عبدال�ضالم هارون.

بريوت، . 59) العلمية،  الكتب  دار  البيهقي،  بن احل�ضني  اأحمد  والآثار،  ال�ضنن  معرفة 
حتقيق: �ضيد ك�ضروي ح�ضن. 

معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�ضمني من الأحكام، اأبو احل�ضن: عالء الدين: . 60)
علي بن خليل الطرابل�ضي، ن�ضر: مطبعة م�ضطفى البابي احللبي واأولده، م�ضر، 

الطبعة الثانية، )393)هـ).
مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، حممد اخلطيب ال�ضربيني، دار . )6)

الفكر، بريوت. 
املغني على خمت�ضر اخلرقي، عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�ضي، دار الفكر، . 62)

بريوت، الطبعة الأوىل، )405)هـ). 
مفتاح دار ال�ضعادة ومن�ضور ولية العلم والإرادة، اأبو عبداهلل: حممد بن اأبي بكر . 63)

اأيوب الزرعي املعروف بابن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت.
دار . 64) الأ�ضفهاين،  حممد  بن  احل�ضني  القا�ضم:  اأبو  القراآن،  غريب  يف  املفردات 

املعرفة، لبنان، حتقيق: حممد �ضيد كيالين.
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مقايي�ض اللغة، اأحمد بن فار�ض، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية، )420)هـ)، . 65)
حتقيق: عبدال�ضالم هارون. 

واأمين . 66) جابر  �ضالح  حممود  الأحكام،  تعليل  م�ضاألة  بحث  يف  الأ�ضوليني  مناهج 
املّجلد  والقانون،  ال�ضريعة  علوم  جملة  الأردنية،  اجلامعة  الدباغ،  م�ضطفى 

)32)، العدد الأول، )2005م).
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