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ميحرلا نمحرلا هللا

(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فمهً")
جواب سؤال

نسب الولد باالعتماد على التحلٌل الجٌنً
إلى NajmeddineKhcharem
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
شٌخنا الجلٌل هل ٌستطٌع الرجل أن ٌنفً نسب الولد باالعتماد على التحلٌل الجٌنً؟
وبارك هللا فٌك.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
أوالً :عند الخالف فً إثبات أي مسؤلة فإنه ٌجوز استعمال جمٌع وسائل اإلثبات الصحٌحة وبذل الوسع فً أن
تكون دقٌقة ...وٌدخل فً هذه الوسائل واألسالٌب الـ ،DNAووسائل التحقٌق العلمٌة ،وأٌة وسٌلة إثبات توصل إلى
الرأي الصواب فً أٌة مسؤلة إال إذا ورد نص شرعً خاص بمسألة معٌنة فٌجب أن ٌلتزم ذلن النص دون حٌد...
وللعلم فإن الحمض النووي  DNAله تركٌبة واحدة فً اإلنسان وفً كل الكائنات الحٌة .وهو عبارة عن
شرٌطٌن ملتصقٌن ملتفٌن حول بعضهما كسلم الطوارئ الملفوف .وتتكون جوانبه من جزٌئات السكر والفوسفات،
وتتكون درجات هذا السلم من مجموعة من القواعد النٌتروجٌنٌة .ومعنى هذا أن كل شرٌط ٌتكون من وحدات من
سكر وفسفور وقاعدة نٌتروجٌنٌة .وتسمى كل وحدة النٌكلٌوتٌدات.
إن هذه النٌكلٌوتٌدات مرتبة بشكل متقن .وٌقسم هذا الشرٌط المتراص من النٌكلٌوتٌدات إلى أجزاء ووحدات
مورث) والتً تعرف باللغة اإلنجلٌزٌة بالجٌنات " ."Genesوكل مورث ٌحمل صفة
تسمى بالمورثات (مفردها ِ ّ
معٌنة تعطً التعلٌمات المطلوبة لصناعة نوع معٌن من البروتٌنات ،وهً المواد الخام التً ٌصنع منها أنسجة
الجسم.
هذه "المورثات" أو "البصمات الوراثٌة" تحمل خصائص وراثٌة عند الوالدٌن واألوالد ...وهً خصائص
متشابهة خلقها هللا سبحانه لربط األنساب ببعضها ،فإذا فرضنا نظرٌا ً دقة الفحص ودقة النتائج للبصمة الوراثٌة بٌن
الوالد وولده ،أي أننا حصلنا على الحقائق الوراثٌة من هذه البصمة الوراثٌة كما أودعها الخالق سبحانه فٌها فإنها
تبٌن نسب الولد إلى والده .لكن الخبراء والمختصٌن ٌقولون إن احتمال الخطؤ وارد فً نتائج الفحص بسبب ما
ٌحدث أثناء التحلٌل من أخطاء بشرٌة أو مخبرٌة ،أو حدوث أي تلوث تتعرض له العٌنة ،وكذلن حدوث
"شُبهات" فً صدق المائم بالفحص ،وإخالصه لمهنة الفحص دون ولوعه تحت عوامل أخرى ...فكل هذا ٌؤثر
فً النتائج.
وعلٌه فإن نتائج فحص الـ  DNAلٌست بالضرورة لطعٌة الداللة الحتمال ورود الخطأ فً النتٌجة بسبب
العوامل المذكورة أعاله ،فإذا عولجت األخطاء المذكورة فٌمكن استعمالها كوسٌلة من وسائل اثإثبات ألٌة مسألة
لم ٌرد نص شرعً فً إثباتها ...أما إن ورد فٌلتزم النص الشرعً دون حٌد...

فمثالً عند إثبات من هو صاحب الجثة المجهولة ...أو إثبات الموالٌد ألي أم عندما ٌحدث خالف فً
المستشفٌات ...فإنه ٌجوز فٌها التحقق والتثبت باستعمال أٌة وسٌلة صحٌحة من وسائل التحقق ،وأي طرٌقة سلٌمة
فً التبٌن والتثبت ...كاستعمال الـ ،DNAوالتحقٌق الجاد مع الذٌن فً المنطقة التً ُوجدت فٌها الجثة ،ومع
موظفً قسم الوالدة فً المستشفى ،وبؤي وسٌلة من وسائل التحقق الصحٌحة بحٌث ٌحصل االطمئنان بصحة
النتائج التً ٌوصل إلٌها ...وكل هذا جائز ألنه لم ٌرد نص شرعً خاص فً إثباتها وإذن ٌدخل اإلثبات تحت
النصوص العامة .أما إذا ورد نص شرعً فً إثبات تلن المسألة فإنه وحده الذي ٌلتزم.
ثانٌاً :واآلن نؤتً لسإالك حول نفً نسب الولد ...إن هذه المسؤلة ورد فٌها نص شرعً خاص بها فهو وحده
الذي ٌُلتزم ،وذلك على النحو التالً:
 -1إن نتائج الـ  DNAال تصلح دلٌالً على هذه المسؤلة ،ألن إثبات نسب المولود للزوج ونفٌه ،له أدلته
الخاصة به فً اإل سالم ،فال ٌثبت النسب أو ٌنفى بغٌرها ،وال ٌإثر فً ذلك ما صدر من فتاوى بعد انتشار أبحاث
الـ  ،DNAحٌث بدأت تصدر فتاوى من دور اإلفتاء ،وبخاصة فً مصر ومن لجان األوقاف ،وبخاصة فً
الكوٌت ،بآراء مختلفة للموضوع ،فمنهم من ٌجٌز  DNAفً النفً واإلثبات ،ومنهم من ٌجٌزه فً النفً دون
اإلثبات ،ومنهم من ٌجٌزه فً إثبات النسب إن كانت هناك زوجٌة قائمة ،وال ٌجٌزه فً حاالت الزنا ،وبعض
المتفٌقهٌن المضبوعٌن بثقافة الغرب أجازوه حتى فً إثبات النسب فً حاالت الزنا!!
 -2والحكم الصحٌح فً هذه المسألة هو ما حدده الشرع تحدٌدا ً بٌنا ً فً موضوع النسب ،ولد وضحنا هذا
األمر فً النظام االجتماعً ،فمد ورد فً موضوع النسب:
( ...والزوج إذا ولدت امرأته ولدا ً ٌمكن أن ٌكون منه بؤن ولدته لستة أشهر فؤكثر من تارٌخ زواجه بها فهو ولده،
راش» متفق علٌه من طرٌق عائشة رضً هللا عنها .والحاصل :أنه ما دامت المرأة فً
الولَ ُد لل ِف ِ
لقول النبً َ « 
زوجٌة الزوج وولدت ولدا ً بؤكثر من ستة أشهر من الزواج فهو ولد الزوج مطلقاً.
إال أن الزوج إذا ولدت امرأته ولدا ً لستة أشهر فؤكثر وتحقق أن هذا الولد لٌس منه فإنه ٌجوز له أن ٌنفٌه
بشروط ال بد من تحقٌقها ،فإذا لم تتحقق هذه الشروط ال قٌمة لنفٌه بل ٌبقى ولده شاء أو أبى .وهذه الشروط هً:
أوالً  -أن ٌكون الذي ٌنفٌه منه قد ولد حٌا ً فال ٌنفى نسب الولد إذا نزل مٌتا ً ألنه ال ٌلحق نفٌه حكم شرعً.
ثانٌا ً  -أن ال ٌكون قد أقر صراحة أو داللة بؤنه ابنه ،فإذا أقر صراحة أو داللة بؤنه ابنه ،فال ٌصح أن ٌنفً
نسبه بعد ذلك.
ثالثا ً  -أن ٌكون نفً الولد فً أوقات مخصوصة وأحوال مخصوصة ،وهً ولت الوالدة ،أو ولت شراء
لوازمها ،أو ولت علمه بأن زوجته ولدت إن كان غائباً ،وال ٌنتفً نسب الولد إذا نفاه فً غٌر هذه األوقات
واألحوال .فإذا ولدت امرأته ولدا ً فسكت عن نفٌه مع إمكانه ،لزمه نسبه ولم ٌكن له نفٌه بعد ذلك ،فإن علم بالولد
راش» أخرجه البخاري عن عائشة رضً هللا
الولَ ُد لل ِف ِ
وأمكنه نفٌه ولم ٌنفه ثبت نسبه ،ألن رسول هللا ٌ قولَ « :
عنها.
رابعا ً  -أن ٌعقب نفً الولد اللعان أو أن ٌنفٌه باللعان وال ٌنتفً الولد عنه إال أن ٌنفٌه باللعان التام.
ع ْن ُه َما« :أَنَّ َر ُج ًال
فإذا تحققت هذه الشروط األربعة نُفً الولد ،وأُلحق بالمرأة ،فقد روى ابن ُ
ً ه
َّللاُ َ
ع َم َر َر ِ
ض َ
الولَ َد ِبا ْل َم ْرأ َ ِة» ،أخرجه
الَع ََن ْ
ً  بَ ٌْ َن ُه َماَ ،وأ َ ْلحَكَ َ
ً ِ َ وا ْنتَفَى ِم ْن َولَ ِد َها ،فَفَ َّرقَ النَّ ِب ُّ
ام َرأَتَهُ فًِ َز َم ِن النَّ ِب ّ
البخاري.
واللعان مشتق من اللعن ،ألن كل واحد من الزوجٌن ٌلعن نفسه فً الخامسة إن كان كاذباً .واألصل فٌه قوله
ٌِن ٌَ ْر ُم َ
تعالىَ ﴿ :والَّذ َ
اَّل إِنَّهُ لَ ِم َن
ش َها َدةُ أ َ َح ِد ِه ْم أ َ ْربَ ُع َ
س ُه ْم فَ َ
ون أ َ ْز َوا َج ُه ْم َولَ ْم ٌَك ُْن لَ ُه ْم ُ
ش َها َدات ِب َّ ِ
ش َهدَا ُء إِ َّال أ َ ْنفُ ُ
َان ِم َن ا ْلكَا ِذبِ َ
علَ ٌْ ِه إِ ْن ك َ
صا ِدلِ َ
اب أ َ ْن ت َ ْ
اَّل
ش َه َد أ َ ْربَ َع َ
ٌن * َوٌَد َْرأ ُ َ
َّللا َ
ش َهادَات بِ َّ ِ
سةُ أَنَّ لَ ْعنَتَ َّ ِ
ال َّ
ٌن * َوا ْل َخ ِ
ام َ
ع ْن َها ا ْلعَ َذ َ
سةَ أَنَّ َ
صا ِدلِ َ
علَ ٌْ َها إِ ْن ك َ
غ َ
إِنَّهُ لَ ِم َن ا ْلكَا ِذبِ َ
ٌن﴾.
َّللا َ
ب َّ ِ
َان ِم َن ال َّ
ٌن * َوا ْل َخ ِ
ام َ
ض َ

وإذا لم تتحمك شروط نفً الولد فال ٌُنفى ،وٌثبـت نسبه من الزوج ،وتجري علٌه جمٌع أحكام البنوة.
هذه هً األحكام الشرعٌة بخصوص النسب ونفٌه وال ٌستعمل فٌها إال هذه البٌنة ).انتهى
وعلٌه فال ٌنفى نسب الولد باستعمال الـ DNAبل فمط بالشروط التً بٌنها الشرع أعاله ال غٌر.
ثالثاً :ومن الجدٌر ذكره أن اإلسالم اهتم اهتماما ً كبٌرا ً فً األنساب ،ومن النصوص المستفٌضة فً هذا
األمر:
ً ٌَ ،قُولَُ « :م ِن ا َّدعَى إِلَى َ
غٌ ِْر
ً ه
َّللاُ َ
س ْع ٍد َر ِ
* أخرج البخاري فً صحٌحه َ
ع ْنهُ ،قَا َل َ
ع ْن َ
س ِم ْعتُ النهبِ ه
ض َ
أَبٌِ ِهَ ،و ُه َو ٌَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َ
علَ ٌْ ِه َح َرام».
غٌ ُْر أَبٌِ ِه ،فَا ْل َجنَّةُ َ
َّللا َ « :م ِن ا َّدعَى إِلَى َ
سو ُل ه ِ
ع ْب ِد ه ِ
غٌ ِْر أَبٌِ ِه لَ ْم ٌَ َرحْ ِرٌ َح
ع ْم ٍرو قَا َل :قَا َل َر ُ
َّللا ب ِْن َ
ع ْن َ
* وأخرج ابن ماجه َ
س ِمائ َ ِة عَام».
ٌر ِة َخ ْم ِ
ا ْل َجنَّ ِةَ ،و ِإنَّ ِرٌ َح َها لٌَُو َج ُد ِم ْن َم ِ
س َ
ٌن نَ َزلَتْ آ ٌَةُ
هللا َ و ُه َو ٌَقُولُِ « :ح َ
سو َل ِ
س ِم َع َر ُ
* وأخرج النسائً فً السنن الكبرى َ
ع ْن أ َ ِبً ُه َرٌ َْرة َ ،أَنههُ َ
ش ًْءَ ،ولَ ْن ٌُ ْد ِخلَ َها هللاُ َجنَّتَهَُ ،وأٌَُّ َما َر ُجل
هللا فًِ َ
ام َرأَة أ َ ْد َخلَتْ َ
ا ْل ُم َال َ
ستْ ِم َن ِ
ْس ِم ْن ُه ْم ،فَلَ ٌْ َ
عنَ ِة :أٌَُّ َما ْ
علَى لَ ْوم َم ْن لٌَ َ
َج َح َد َولَ َدهَُ ،و ُه َو ٌَ ْن ُ
ٌن َو ْاْل ِخ ِر َ
وس ْاأل َ َّو ِل َ
ب هللاُ ِم ْنهَُ ،وفَ َ
ٌن».
ض َحهُ َ
علَى ُر ُء ِ
ظ ُر إِلَ ٌْ ِه احْ ت َ َج َ
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 07ربٌع اآلخر 1439هـ
الموافق 2017/12/25م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبون:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10
73741828.122848424578904/743176285879445/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/7ov5m3yfacw
رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/945337718468464642
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