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 يددع    بنيس ددًس ًسمددًسمددأ وىددعا م ددسرة اوأددم ل  وىددس  يدد     اينَّسدد احلمددهلل ا ايددعل   دد  
ال  بددب وامام ددس   ددس بهددح بيددن ة  نددس       ل  يددعابا اي  ددذيددال    ددهلل  بددب اوىمبددس  ا ددعم  

لة  بيدس   ا مأدلب دمدهلل  دل  اا  ليد   أ د      ال   لد  ادسا او  ال   ايس د ةل  اي  د طف    رح د  
 .ب هلل  ومس...ةة  ايفضيلة  احملب ايعل ب ث  اا يل س ب انشم بين ة اي ف 

 
 ددعاا ايشي ددية اينَّسدد  مددأ وا  ددس  د مددة اواهددهلل   دد  ا شددما اي ماىددح مع ددعا 

ع ددعا  ع  لددمل بس سددسر  ايشي َّددية   اا ددسا ا هلل يددة و دد  م  مددأ ىددس ع  ا م ( 033)يف ا ددسم  
يلمسددسر  ا سييددة ايددن  ددح مددأ وا  ددس  د مددة ايبددهللا    دد    يف ذيددال  دد      سددس  االاددًسيإل

 ددعاا ايشي ددية يف وربدد  م سجلددة  ددعا ا ع ددعا مددأ ىددس ع  او أددسرم ايددهلل ا اي مبيددةل  ىددهلل ا
بددسيفماو  يف ا ددعام   اينَّسدد بددعا   ددأ  او ىلت لددة يف ا ددسم   ( . 15إىل 15:)مددعام  ددح 

و  سمدد  مجددسيح  ور دد  ايبي نددة  ذيددال بشدد   إ  سإلىماربدد اينَّسدد ايثال ددة اواددما  ددأ  بددعا 
  ددس  اددنا مددأ  نسعددة ايشددمع ة  اينَّسدد  ىددهلل  ددسا مع ددعا  اي ف دديلية إىل ايشددمع ة اإلأددالمية

    يف ذيدال   ف د    دع     د    لد  مدأ ايضدم رعسا ا مد   د         إىلبد ل  ايسد ح    اإلأالمية
.  سددس  بددهلل    ددعو ايضددم رعسا   ل  ايددن   ىيددس  يإل ( ا سال اي مضعأل اينف لايددهلل ) دد   

  فددس  سح اي ددحيب ب حهددمل ور س دد    ددم     إ   يلنسدد  وأددبسع  ددم ية عثبددا ب ددس  سين دد   
إذا ا دد  ب ددو  ددم   ل  عثبددا بددسيع   بشددب ة ل  مددس عثبددا بسين ددسح ايفسأددهلل ايددعل إمعا  دد 

أددبسع يثبددعا ا ددعو او. ايبي نددة  اإلىددمارل  مددأ وأددبسب  وعضددس إ دد بس س    ايم دد   ددن ه   دد  
حيمح ايطفد  مدأ ايضديسا  ه لد  عنشد   شد   أدععة يف  ضدأ  ايهللعد  مد  احلفدس   لد               اينَّس 

   دأ  .  سم   هعىد  مدأ احلضدس ة  اينفهدة  اي  معد   ايوبيدة  ايع عدة  لد  مسيد    د  ع د            
 يف  .  د    مدة  تندسا وح دعر     ايز   د   و بطمعدمل احلدما     يةاينَّسد  يف ايشدمع ة اإلأدالم    عثبا 

أددال  اي ددب   ب عثبددا بدد   سددبس  و   ددس  حيدد   لدد  اي هددس   أددبي   ددع  او سددسع  ددم  اإل
 سددس  ايددي ة   فددسي  ة مسمعددس  م نععددس  م ددسمل  ة م سملددة ىسرمددة ايلهطددس   اي نسعددة بوبيدد  ة  اإل

وب ددهلل  إىل اى يددة   ىددهلل  س ددا ايشددمع ة اإلأددالمية. هلددة  مس يددة سعددة اإل لدد  ايعاىدد   تدد مب ايم 
أدد ال ميسددعرا   فيدد   و  ددسرو  دد بسل  ذيددال        اينَّسدد  إ بددسا ااحلددهلل م  نددهللمس   لدد 

 ع سددسمب  اإل بددساوبيدد ل  ع عأدد  يف  ددعا  إىل سدد  ايعيددهلل  إ بددسا إىلايشددسرا احل ددية ع شددع  
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مدسما   اىد     اإلىدمار  ليد   ندهلل   اي ل حبيد  عهبد  ايشد سم  ايد   لد  اي سدسم ل   عطلد  ميديال         
 مدأ   دة   .  جم عيد  يف   دة ا يدا    اينَّسد  احلسا  عنساي   س ايد  مدأ و يدس  يلدنف ل ام مدعر      

م رأددعا اي ددعاعل  يدد   ددهلل   تع ددهلل ة بس ددهلل  سينَّسدد واددما  ددعر مددأ اي ال دد   اي ز عددم ب
  ددسر ع ددمض إلأ هحددهلل    سدد  و  م ددة و   ددعا ا  لدد  اابددس  ايددعع ( اا  ليدد   أددلة  ددل )اا

.  دن وبيد  احلهيهدح    إىل   لد  اينسدس   سدبة  يدهلل     ا  اي دسرل  مدس  دم      يلعُّايضيسا  وم  إىلايعيهلل 
 ىدهلل  ثدما يف اي هدعم اوادن  مدأ همنندس        . دن ببدسر ة   إىل مس تع دهلل اوبندس  ايدععأ عن سدبع      

  مس يددة  اس ددة يف وعسمنددس  ددعو و ددهللام ايلهطددس    دد  و دد ي ب ددة مما ددز اإلعددعا   ايم سعددة اإل 
  ثددما  ددعيال م دد  ل  فددح اينَّسدد  إىل و    دد  يف إ ددهللا ايددهلل ا اإلأددالمية اددالا أددنة   
 ا هلل  إىل ورب دة  شدم ويدف م دعال   دع مس  د  اي  سبدة يف  دعا ا ع دعا و ثدم و ميدة مدأ             

آ ما اي  سبدة ايد   سد  و  و دع  ىدهلل  اهدا يف تع ديب مفس يمد ل  تهمعد           ول   ىٍا مض   اد 
 3امل   ع  سمل ايسبي مضسمين ل  اا ا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لواألاملبحث 
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 ، وبعض املسائل اخلالفية فيهاسباب ثبوتهأو  ،النَّسب املبادئ العامة يف إثبات
 
عن بعض املبادئ  لواأل، نتكلم يف املطلب ثالثة مطالب إىلسوف نقوم بتقسيم هذا املبحث  

أما املطلب  ،ألسباب اليت يثبت بها نسب الولدا ويف املطلب الثاني سوف نتكلم عن ،النَّسبالعامة يف 
 .بعض املسائل اخلالفية حول ثبوت النسب فيها الثالث فسنخصصه للحديث عن

 
 لواألاملطلب 

 النَّسبة يف ـــــض املبادئ العامــــبع
 
ا منهد أربدع  ، ولكنندا سدوف ندتكلم عدن     مهمدة، ومبدادئ جليلدة   مسائل عديددة و  النَّسبرتتب على ت 

عدن إنَّ النَّسدب حدق مدن      ولنتكلم يف الفدرع األ  ،فروع أربعة ذلك يفخرى ويها مدار املبادئ األن علفقط أل
حقدددوق األوالد، ويف الفدددرع الثددداني عدددن كيدددو إن األوالد ينسدددبون إىل األب ال إىل اأُلم، ويف الفدددرع الثالدددث  

مبدأ اإلحتيدال   عن سنتحدث عن كون مسائل النسب من النظام العام، أما الفرع الرابع فسيكون احلديث
 . يف إثبات النَّسب

 
 لواألالفرع 

 دالواألوق ــــق من حقـــح النَّسب
 

ان مل يكددن هدو كددل  ، وواج، وهددو مدا يقصددده العاقددان  غددراا الدز النسدل مددن أهدم أ  يعتد  التوالددد و  
: مدايلي األحوال الشخصية العراقدي   من املادة الثالثة من قانون ىلواألقد جاءت يف الفقرة ، وهمايقصدان

(( نسددل الاملشددرتكة و نشدداء رابطددة للحيدداةالددزواج هددو عقددد بددني رجددل وامددرأة غددل لدده  ددرعا  غايتدده إ   )) 
ث  درع الاداده   حيد  اإلسدالمية حفظ النسل من مقاصد الشدريعة  ، وأغراضهفالنسل من أهداف الزواج و

 .(1)م االجهدداا غددري، ووعقوبددة مرتكبدده الز ِّنددىختالطدده غددريم فظدده وعدددم إ ددرع حل، وعيالددزواج الشددر
حبيدث يبديح مدن     ن االسدالم مل اعلده غايدة الغايدات    ضروري من أجدل بقداء الندوع االنسداني اال أ    النسل و

 يليددقن هددذا االسددلوب العلددى وجدده الشدديوع مثددل احليوانددات أل هدم باناثددأجددل ذلددك اتصددال ذكددران بدد  آ
وهدو   ل ذلدك كمدا قلندا الدزواج    جد بدل  درع مدن أ    ،(2)فضله على كثري ممن خلدق  نسان الذي كرمه اهلل وباإل
ندده اليددن م عت بينهمددا، وأمدداالتزُأنثددى يرتتددب عليدده مسددائل كددثرية وحقوقددا  و  تصددال  ددرعي بددني ذكددر و إ

مجلدة   النَّسدب يتوقدو علدى   ، ود املتوالدد منهمدا  الواأل، ومنها ثبوت نسب تصال غري الشرعياإل ُئأومس

                                      
 . 383 عا ايفه  ل    بهللاي معة هعهللا  ل ايع يز يف ُو. م (1)
 . 313ل    9ة يف ايشمع ة اإلأالمية ل ج ايبيا ا سل بهللاي معة هعهللا  لا ف   يف و  س  ا مو   . م (2)
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باألقددارب، فضددمن احلقددوق    نهددا مددايتعلق وم. دالواألبوين ومنهددا مددايتعلق بدد  األحقددوق منهددا مددايتعلق بدد  
ن وحددق االرث حيددث أ ،بعددد تددوافر  ددروطها  حددق النفقددة حددق الطاعددة واالحددرتام و  -:بويناملتعلقددة بدداأل

ومدددن احلقدددوق املتعلقدددة  . رثالوالددددين عدددن طريدددق اإل  إىلوت يددد ول د بددداملالواألوال الددديت يرتكهدددا اأُلمددد
حددني  إىلارضداع ولددها   عتهددا هدي املسد ولة عدن    حبسدب طبي  اأُلمكدون  حدق الرضداع والدذي ت    -:دالواألبد 

اليكددون دقدددورها الددتخلذ مددن هددذه املسدد ولية، اال يف احلدداالت الدديت يكددون الرضدداع مضددرا     الفطددام، و
كلمدة   -:وحدق احلضدانة ، واحلضدانة   . بصحتها فحينئدذ وجدب علدى األب ان يسدتأجر مرضدعة للصدغري      

مددن عمددر الصددغري  فدرتة و هددذه القوفدده علدى قدميدده،  حددني و إىلربيتدده تجمازيدة و تعدد  العنايددة بالصدغري و  
 قلب يشفق عليه بد للصغري أن يكون له حضن دافئ ويف هذه الفرتة الو .(1)( احلضانة  مدَّة) تسمى 

هددي األحددق حبضددانة الولددد وتربيتدده حددال قيددام الزوجيددة وبعددد الفرقددة مددامل يتضددرر             اأُلمتعتدد  و))  
، ويكددون األب هددو املسدد ول عددن تددوفري هددذه    الرتبيددةوالدددفاع ووحددق النفقددة والتعلدديم  . (2)((احملضددون 

احلد الذي يكتسدب فيده    إىلأن تتزوج األنثى و يصل الغالم  إىلد الواألو تستمر نفقة )) احلقوق للصغري 
 إىلضدافة  د دوتهمدا، وإ الواأل إىليلولدة تركده الوالددين    اإلرث بأ حدق و. (3)(( امثاله مامل يكن طالدب عدامل   

الد على أقارب أبدويهم، وألقدارب أبدويهم    ود من أبويهم يرتب حقوقا  تختلفة لأالواألوت نسب ذلك فان ثب
 . د كحرمة املصاهرة، وحق النفقة بتوافر  روطها وغري ذلك مما الجمال لذكرها هناالواألعلى 

   
  

 الفرع الثاني
  األُماألب دون  إىلون ــــد ننسبالواأل

 
مهددداتهم ، ال أ آبدددائهم إىلغالدددب تشدددريعات دول العدددامل يف و سدددالميةاإلد يف الشدددريعة الواألينسدددب  

ُأدعددوهم ابددائهم هددو أقسددط عنددد اهلل فددإن مل   )) إىليف ذلددك بقولدده تعدد  اإلسددالميةواسددتدل فقهدداء الشددريعة  
نكددار نسددب بدداء مددن إفقددد منددع الشددرع احلنيددو اا .(4) ((...ءابددائهم فددإخوانكم يف الدددين ومددوليكم تعلمددوا

 )) :( رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم     )قدال  حيدث  ، بيده احلقيقدي  غري أ إىلم على النساء نسبة ولد رَّح، ودالواأل
مدا رجدل   يَّأولدن يدخلدها اهلل جنتده، و    يف  ديءٍ من ليس مدنهم فليسدت مدن اهلل     دخلت على قوٍمأ ما امرأٍةيَّأ

(( خدرين يدوم القيامدة    ااوني لواألفضحه على رؤوس منه و إىل تعحت ب اهلل، إح د ولده وهو ينظر اليه

                                      
ل  ايهس دح  بدهلل ايهدسمر إبدما يةل اال دة       387   366 دعاا ايشي دية ل     احملسمح دسأ  دس حل  دمح ىدس ع  او    (1)

 . 114ل   احملس ماا يف او عاا ايشي ية
 . مأ ىس ع  ا  عاا ايشي ية ( 57)ا سم   (2)
 . ا  عاا ايشي ية مأ ىس ع  ( 2)ايفهم  ( 59)ا سم   (3)
 . مأ أعر  ا  زاع (  5) ااعة  (4)
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صدلى اهلل   رسدول اهلل  بدائهم فقدال  غدري آ  إىلنتسداب  اإلبناء من أيضا  األ اإلسالميةو قد منعت الشريعة . (1)
 اإلسدالمية الشدريعة  حرمدت  و .(2) ((بيده وهدو يعلدم فا ندة عليده حدرام       غدري أ  إىلمن إدعدى  : )) عليه وسلم

هدذا كلده عكدس مدا هدو احلدال يف       و. صددر اإلسدالم  ا اهليدة و  بعدا يف متَّ ن كدان أبطلته بعد أنظام التب  و
 إىلفالعددل إذن يقضدي نسدبة اإلبدن     . األب إىلال  اأُلم إىلكما سنرى ذلك الحقا  حيدث ينسدب الولدد     الز ِّنى

نصدر الغريدب عدن اأُلسدرة ذكدرا  كدان أم       العالعددل و أبيه احلقيقي وأن حيمل إمسه، واإلسالم دين احلدق و 
بدداء منده لددذلك وحفظدا  حلقددوق اا   أوليدده ، وقدد تقددع مفاسدد كددثرية ومنكدرات ع   معهدا قطعددا  ُأنثدى الينسدد م  

بدالزواج   النَّسدب ت االسدالم  ثبد سدرة أ فريا  لوحددة االنسد ام يف األُ  تدو و ،نتقدا  اإل أوناء مدن الضدياع   بواأل
مه ثابدت يف  أ نسب الولد منو. وأبطل ماعدا ذلك النَّسبب اإلقرار أوالوطء بشبهة  أو، الفاسد أوالصحيح 

بدالطرق املدذكورة    بيه فال يثبدت االَّ أ إىلنسب الولد  أما، غري  رعية أو رعية كانت الوالدة احلاالت كل 
(3). 
 

 الفرع الثالث
  امــــــن النظام العـــــم النَّسبام ــــحكأ

 
 تكدون  لديت تدنظم املسدائل الديت    القانون على تسمية القواعدد القانونيدة ا  جرت العادة عند فقهاء  

رة ، اأُلمد قواعدد  ساسدية بال عليها احلفاظ علدى كيدان امتمدع وةايدة مقوماتده األ     همية ، و يرتتب ذات أ
 تددنظم عالقددة ن يتفقددوا علددى تخالفتهددا و علددى تسددمية القواعددد القانونيددة الدديت أي الدديت الاددوز لأفددراد أ
لددة ، وتنحصددر املكّم أوفسددرة علددى تخالفتهددا بالقواعددد امل ، و اددوز  ددم االتفدداقاالفددراد بعضددهم بددبعض

حدق اهلل   النَّسدب ، والن (4)فدراد  لأ همية هذه القواعد يف ضدمان تدوازن نسدني بدني املصداع املتعارضدة      أ
 أوه لغددري صدداحبه ، و الاددوز  ددرعا  إثباتدد أووحددق الولددد ، و الألددك أحددد نفددي نسددب الولددد بعددد ثبوتدده  

نفي نسب مولود عنه اال وفدق  دروط   ن يالألك أحد أغري والده احلقيقي، و إىلب االنسان ن ينسقانونا أ
حكددام الدديت يثبددت  واأل النَّسددبان طبيعددة قواعددد  علددى هددذا فدد ببحثهددا الفقهدداء يف موضددوع اللعددان، و   امقدد

وطبيعدة قواعدد   . التندازل عنهدا    أونسب الولد الادوز اخلدروج عليهدا واالتفداق علدى مااالفهدا       دوجبها 
، وصديانتها  التالعدب بهدا   أوقرار العائلة وثبوت االنساب وعدم اختالطهدا  هذه  ا أهميتها يف است النَّسب

احملافظة علدى مركدزه الشدرعي يف    ها ضمانة قوية لثبوت نسب الولد و، كما ان في من االهواء و النزوات
يتعلددق  النَّسددبي أوولددذلك قيددل أن دعدد عليدده ، أوامتمددع ، ومددا يرتتددب علددى هددذا املركددز مددن حقددوق لدده 

                                      
 . بح  معم  ر او وبع ما مل  اينسسرح يف   سع ايطالقل  إبأ  بس  يف   سع اين سح  أ و (1)
 . ميس    سع ا  سهلل  مسلة يف   سع اإل ام   ايبيسرل يفر او وحهللل  و (2)
 . 7249   7248ل    13ج  مي   ل  بة ايز يلحل ايفه  ا أالمح   و. م (3)
 . 52  معة احلمل ل     معة ايهس ع    إىلل ا هللا  يفحدمهلل او. إبما ية وبع ايلي    م .م (4)
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 النَّسددب، وقددد جعددل املشددرع العراقددي رييددز القددرارات الصددادرة مددن احملدداكم املتعلقددة ب رمددةباحلددل واحل
سنرى خالل حبثنا كيو ان الشريعة ومن قانون املرافعات املدنية، ( 138 )املادة  إىلوجوبيا استنادا 

، وأبددعت  واملواضديع األخدرى املتعلقدة حبيداة االنسدان     حكدام  األ يف صدياغة  كما انهدا انفدردت   اإلسالمية
 حكامدده ممددا المثيددل  ددا يف كددل تشددريعات العددامل وأ النَّسددبفانهددا كددذلك أبدددعت يف سددبل وصددياغة قواعددد 

 .(1) يثهادقدأها وح
 

 الفرع الرابع
 .النَّسباالحتيال يف إثبات مبدأ 

 
مدر  األ ن حتدى أدى والد اىل آبدائهم وأمهداتهم احلقيقديِّ   النَّسب وإحلاق األالشارع احلكيم متشوف اىل إثبات 

( النَّسددبحتيددال يف إثبدات  اإل)وهددو مايسدمى عنددد الفقهداء ب    ،بالشدريعة الغددراء اىل إاداد املدد رات لدذلك   
املبا در الدذي لديس فيده      النَّسدب قدرار ب نرى عدم صحة الرجوع عدن اإل ففيه،  ثباتل وسائل اإلسهَّحيث 

 ا لديس كالوصدية الديت ال تنفدذ االَّ    حد الورثة، وهو يف هذالنَّسب على الغري ولو كان فيه حماباة ألغميل 
اىل غدريه ولكدن يف مسدئلة    ة علدى املقدر اليتعدداه    قدرار ح َّد  ندرى إن اإل  ويف املسائل املالية جازة الورثة،بإ

فيتعددداه ويف والدة التددوأم نالحددظ إن اإلقددرار بأحدددهما دون املبا ددر  النَّسددبفددي فمددر اتلددو النَّسددب األ
 النَّسدب يضا ولو كان املقدر يعداني مدرا املدوت مهدول      صحيحا أ ويقع ثنني معاااخر يثبت نسب اإل

بدل   النَّسدب ن املقدر وجده   ن يبديِّ ى مدن غدري أ  بالددعو  النَّسدب  النه ليس تصرفا ماليا، وعند احلنفية يثبدت 
العقد الصحيح وحده سبب يف ثبوت نسب الولد ولو مل  نَّر احلال تكذبه وعندهم أيضا إولو كانت ظواه

ثبددت فاندده غددري قابددل   فقهدداء غددري قابددل للتحويددل حيددث متددى أُ   عنددد ال النَّسددبراة قددط ويلتددق الرجددل بددامل 
قدد   ن اليكدون يف إدعداءه وأ  ن يتع ل الزوجالنَّسب أ رتط الفقهاء لنفي وإ والنفي من قبل الغري ،(2)للفسخ

هنئدة  الذي تقبل فيه التن حيصل النفي من الزوج يف الوقت أقربه قبل ذلك صراحة أو ضمنا حيث اب أ
هم كدنَّ ة بدني املدذاهب ول  خدتالف يف املددَّ  ، مدع إ (3)ةو تقبل فيه ا ديِّباملولود أو إبتياع آلة الوالدة كاملهد أ

كدددل هدددذه األحكدددام . دعددداء الدددزوج قصدددريا ملولدددود وإة بدددني والدة ان يكدددون املددددَّمتفقدددون علدددى وجدددوب أ
إهتمامدا خاصَّدا دسدئلة     المية قدد أولدت  سد اإلستثنائية إن دلَّ على  ىء فإنَّما تدلُّ علدى إن الشدريعة اال  

                                      
 .  317   316ل    9ل ج يف و  س  ا مو   بهلل اي معة هعهللا  ل ا ف  . م (1)
ل ا مييز    ايهلل ك  حيب  معاامل يلهس ع  ويف  م ع  عاا ايشي يةب   ىمار د مة او -:حتسمعةىضا د مة اي مييز اإل (2)

ب عنفيس  س  إبن  مس ا ميز  لي س  سا  يست مس      تسرعخ  است مس يعيال  هدعه  فدح  سدب س مدأ ىبد       ( ا هلل    لي س )  لي س 
   .منشعر يف معى  جمل  ايهضس  اي ماىح 11/11/2338يف  2338/ ي ية/235 .اي ن

 .   مس ب هلل س 133 عاا ايشي يةل   يسيسأة ايشم ية يف او سح  مم ل ا بهللايف. م (3)
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يف ذلددك  ددتى الوسددائل والطددرق وإن خالفددت القواعددد العامددة يف     تإحلدداق نسددب املواليددد ب بددائهم وسددلك  
 .االثبات

 
 املطلب الثاني

 ـــــد سباب اليت نثبت بها نســــــب الولاأل
 
، البّيندة  :الثالدث ، والفدراش  :نيالثدا ، واإلقدرار  :ىلواأُل،  أبيده بأربعدة وسدائل    إىليثبت نسب الولدد   

، ويف اإلقددرارعددن  لواأليف الفددرع نددتكلم فددروع أربعددة  إىلعليدده سددوف نقسددم هددذا املطلددب . الدديمني: والرابددع
ك بقددر تعلدق   ذلد و ويف الفدرع الرابدع عدن الديمني،     ، البّيندة ويف الفدرع الثالدث عدن     ،الفرع الثاني عن الفراش

 . املباحث بعضها مع بعض  يرتابطحتى يتواصل ور دوضوعنا واأُلم
 

 لواألالفرع 
 اإلقرار

 
قضدائي  غدري ال  اإلقدرار  أما، م احملكمة حبق عليه اخرأماهو اخبار اخلصم : )) القضائي  اإلقرار 

 (1)((قيمت بالواقعدة املقدر بهدا   يف غري الدعوى اليت ألكن م احملكمة وأما أوفهو الذي يقع خارج احملكمة، 
و ، خبدار الشدخذ بوجدود القرابدة بينده وبدني  دخذ آخدر        ا)) خدذ فهدو   ه معندى أ فل النَّسبب اإلقرار أما

ن تكدون  أ أمدا الصدلة القائمدة مدا بدني األصدول والفدروع ، و       -:هدي أن تكدون قرابدة مبا درة، و    أمدا القرابة  
ن يكددون احدددهم فرعددا  قرابددة احلوا ددي الددذين امعهددم أصددل مشددرت  دون أ -:قرابددة غددري مبا ددرة ، وهددي

 إقدرار علدى نفدس املقدر، و    النَّسدب ب إقدرار  -: قسدمني  إىل النَّسدب ب اإلقدرار قسم نو على هذا ي .(2) ((لالخر 
 . على الغري النَّسبب

ضدي ةدل نسدب املقدر لده      تيق إقدرار ) وهدو مدا يعد  عنده الفقهداء بدددد       -:على نفس املقـر  النَّسبب اإلقرار أما
قر له من نفس املقر ابتداء  ثدم يتفدرع عليده    النه يستدعي ثبوت نسب امل( على املقر به ابتدءا   النَّسبب

 اإلقدرار ومة، ويشدرتط يف  اأُلمباألبوة و  اإلقرارنوة، وببال اإلقرارثبوت نسبه من غري املقر، وهو عبارة عن 
  -:بالبنوة مايلي 

 

                                      
 .  1979يسنة  137و ً     س يًس مأ ىس ع  اإل بسا رىة /  59ا سم   (1)
 .  376ل  احملسمح دسأ  س ح ل ا  هللر ايسسبمل ل   422ايشيخ دمهلل وبع ه م ل او عاا ايشي ية ل    (2)
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لغدا   ن يكدون املقدر لده با   غري ا ائز أن يلتزم بارادة غريه، ولكن ادب أ ، النه من تصديق املقر له -: ال أو
بنسدبه علدى    اإلقدرار غدري مميدز فدال يتوقدو     كدان   إذا أمدا عاقال  عند مجهور الفقهاء ومميزا  عند احلنفيدة ،  

 . فيه نفع له  النَّسبب اإلقرارخرى ، الن توفرت  روطه األ إذاتصديقه 
متدى   لنَّسدب اف، اإلقرارمل يثبدت بد   النَّسدب ان معلدوم  ، النه ان كد  النَّسبان يكون املقرله جمهول  -: ثانيا 

 . اليقبل الفسخ النَّسبالسابق املعني، و النَّسبيقتضي فسخ  اإلقرارثبت يكون غري قابل للتحويل، و
يا  بالسدن للمقدر تعدذر ان يكدون     أوكدان املقرلده مدثال  مسد     إذا، النده   للمقدر  ن يولدد مثدل املقرلده   أ -: ثالثا 
  . ابنه
 . ال  أوالزوجية  إثبات هذه احلالة اب نه يف، اليكون جمردا  عن االضافة للزوجية ان -: رابعا 

نازعده فيده غدريه تعدارا ومل يكدن احلداق نسدب الولدد          إذاالنده  ، ه مندازع إقدرار أن الينازعده يف   -: خامسا 
 (1).غليل الدمذ رأي الطب وخمن  هادة وأ البّينةبل البد من  اإلقرار رد دخر ىل من ااأوباحدهما 

علدى غدريه صدحيحا  ولدو كدان فيده        النَّسدب املبا ر الذي ليس فيه غميدل   النَّسبب اإلقرارو يقع  
ويقع صحيحا  ايضدا    ،(2)حماباة الحد الورثة ، وهو يف هذا ليس كالوصية فانها التنفذ اال باجازة الورثة 

صددرت مدن امدرأة     إذانده لديس تصدرفا  ماليدا ، و    ، اليعداني مدرا املدوت    النَّسدب ولو كان املقدر مهدول   
، فان كانت الزوجيدة  عتدة، فال يثبت نسب الولد الذي أقرت ببنوته من زوجها اال بتصديقهم أو متزوجة

ن يصددقها  كاندت معتددة فيلدزم أ    إذا أمدا ثابتدا  بدالفراش،    النَّسدب كدان   اإلقدرار قائمة بينهما وقت حصول 
، النَّسدب ملقدر وجده   بالدعوى من غري أن يدبني ا  النَّسبنفي يثبت احلاإلمام مذهب ن ويالحظ أ. (3)الزوج 

 م مالددك يوجددب علددى املقدر أن يددبني وجدده ثبددوت ااأُلمد ذهب لكددن مددبدل ولددو كانددت ظددواهر احلدال تكذبدده، و  
يكون مدن مهداجري بلدد     أوكأن يكون املقر بنسبه لقيطا ،  اإلقراراقض كانت ظواهر احلال تن إذا النَّسب

د فلدو كدان ميتدا  مل    ايضا  حياة الولد  نَّسبالب اإلقرارقد ا رتط احلنفية لصحة املقر فيه، ومل ينزل وخر آ
 اإلقدرار فيكون الد أوكان البن املتويف  إذاال فيما بعكس احل ه ثبات، اذ ال حاجة بعد الوفاة إلاإلقراريصح 

 .(4)بيهم من أ النَّسب ثبوت إىلاجتهم حد والواألبنسبه بعد وفاته  صحيحا ، رعاية ملصلحة ه الء 
  
بوجود قرابة بني  خذ و دخذ آخدر مدن غدري البندوة       اإلقراروهو   -:على الغري بنسب حممول اإلقرار أما

ل ر هندا حيّمد  ، فدان املق د  بن بنتده إ أوبنه، إبن إ أوجده  أونه عمه ومة ، كإقرار  خذ اخر بأاأُلمواالبوة و

                                      
ل 377   376ل   اا ايشي دية يف ايشدمع ة اإلأدالمية    دع عأ  بهلل احلميدهللل او دمهلل دح ايهلل:  عا  عو ايشم   عن م (1)

 بهللاي معة هعهللا  ل ا ف    .مل    379دسأ  س ح ا  هللر ايسسبمل ل   ل  422 ايشيخ دمهلل وبع ه م ل ا  هللر ايسسبملل   
 . 399ل    9  س  ا مو  ل ج يف و

 .  333ل ايفهم   424ل   ا  هللر  فس بع ه م  ل و (2)
 .  379ل   دسأ  س ح  فس  (3)
 .  7267ل    13  بة ايز يلح ل ا  هللر ايسسبمل ل ج . م (4)



 12 

وع مددن يف هددذا الندد النَّسددب يشددرتط لثبددوت، و(1)عليدده بعددد ذلددك  اإلقددرارال  ثددم يسددرى أوعلددى غددريه  النَّسدب 
ر لده مدن الشدخذ الدذي     ن يثبدت نسدب املق د   ه، وأر يف إقدرار عليده املق د   النَّسبل ق من ة ن يصّدأ اإلقرار

خدوه  بانده أ  النَّسدب بالغا  لشخذ جمهدول   كان عاقال الده وأوأحد  تويف رجل فأقّر إذاف ،النَّسبل عليه ة 
ه علدى  إقدرار ر ، فال يسدري  صرة على املق ة قاحّ  اإلقرارالن  ،(2)ه يف حق نفسه ال يف حق غريه إقرارصح 

ر يف نصديبه مدن الرتكدة،    ر له يف هذه احلالدة املق د  ، و يشار  املق هإقرارر على الورثة الذين مل يوافقوا املق 
مسدتحقا  للنفقدة وجبدت    املقر لده فقدريا    ر موسرا  وكان املق  إذالعلماء اختلفوا يف مقدار مايأخذه، ولكن او

 اإلقرار)ر على نفس املق  اإلقراراتلو عن الدعوى ب اإلقرارعوى يف هذا النوع من الدو.  عليه النفقة
، ولدو مل  مدن يقدوم مقامده    أومة الدعوى على املدعى عليه احلّي املبا ر يصح اقا اإلقرارففي . (املبا ر

 الن الددعوى يف البد أن تكون الدعوى ضمن دعوى حدق آخدر   خر ، فان كان ميتا  فتكن ضمن دعوى حق آ
يف  أمدا ، (3) نت حقا  حلاضدر تضمَّ إذا الَّى غائب إالدعوى علة تكون دنزلة دعوى على الغائب وهذه احلال

ن تكدون الددعوى ضدمن دعدوى حدق اخدر       كدعوى العمومة واالخدوة، فالبدد أ  ( غري املبا ر )  اإلقرارحالة 
وهدو الشدخذ الدذي ينتهدي     ري علدى الغد   النَّسدب ، ملا فيه من غميل ميتا  أوه حيا  سواء كان املدعي علي

ومدة ترفدع ضدمن    دعدوى العم  أواألخدوة حيدث ترفدع ضدمن دعدوى النفقدة،       مدن ذلدك دعدوى    ، والنَّسباليه 
حدد  ن دعدوى حدق يكدون اخلصدم يف ذلدك هدو أ      ضدم  النَّسدب  إثبدات هكذا عنددما يدراد   و... دعوى املرياث 

يانددا  كافيددا  و يددبني مجيددع كددة بن يددبني املدددعي مجيددع الرتت الرتكددة غددت يددده، ويشددرتط أكاندد إذاالورثددة 
ى بصدرية  مقدار نصيبه الذي يستحقه فيها وجهة االرث الديت يسدتحق بهدا ليكدون القاضدي علد      الورثة، و

 وعلى . (4)املدين  أوالدائن  أواملوصى له  أومن الدعوى ، و كذلك يصح أن يكون اخلصم هو الوصي 
يصددح اقامددة دعددوى )) الفقددرة الثالثددة منهددا بدددددمددن قددانون املرافعددات املدنيددة، ( 336)هددذا نصددت املددادة 

 (( . النَّسب امردة، و التسمع دعوى االرث اال  ضمن املال 
  

 
 
 
 
 

                                      
 .  عاا ايشي ية مأ ىس ع  او( 54) م ا سم  عن (1)
بدما ية ل   بدهللايهسمر إ  ايهس حل  32ل   2ايشيخ دمهلل هعهلل اوبيس حل  مح او  س  ايشم ية يف او عاا ايشي ية ل ج  (2)

 .  121ل    ا  هللر ايسسبمل
 ل  379ل  دمهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهلل ل ا  هللر ايسسبمل ل   425وبع ه م ل ا  هللر ايسسبملل    (3)
 . 433ل    9ل ج ا ف   يف و  س  ا مو ل  بهللاي معة هعهللا . م (4)
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 الفرع الثاني
 الفراش

عن املعنى اللغوي للفراش، ويف  لواألنتحدث يف املقصد ثالثة مقاصد  إىلسوف نقسم هذا الفرع 
 .ملقصد الثالث عن مراتب الفراش، وااملقصد الثاني نتحدث عن املعنى االصطالحي

 
 .املعنى اللغوي للفراش -:لواألاملقصد 
 الدذي جعدل لكدم    )) :إىلقدد جداء يف قولده تعد    ط الثياب ، و يقال للمفروش فدرش وفدراش، و  بس -:الفرش 

ها نائيددة الأكددن االسددتقرار عليهددا، والفددراش   لددها ومل اعلددي ذلَّأ ،(1)(( ...والسددماء بندداء  را فر ددااأل
كد  بدالفراش الزوجدة الن الدزوج حيدق لده       ، و(2)ي يركدب  ومدايفرش مدن االنعدام أ   فدرش  وأ رش ،مجعه ف

 ل  اا  ليد   )قال رسول اهلل  ،(3)حق الولد به باعتباره والده لافرتا ها  رعا  دوجب عقد نكاح صحيح في

والولدد يكدون   . راشمعنى احلديث أن الولد لصاحب الفد و. (4)(( الولد للفراش و للعاهر احل ر ))  :( ألة
بنددة، أي يقددال للمددذكر  اإلبددن، واإل: الولددد : بري، قددال أبددو احلسددن  واحدددا  ومجعددا ، و يقددال للصددغري والكدد  

املدرأة   -:هدورة، وعهدورا ، وعهدارة    عهدرا ، و عهدر ، و مدأخوذة مدن الع   :فهدي ( العاهر)كلمة  أما، (5)امل نث و
الفداجرة عداهرة،    (6)بدو زيدد يقدال للمدرأة     التهذيب قدال أ  يفو ،مطلقا  الز ِّنىاتاها ليال  للف ور ثم غلب على 

دعداه  وطلبده،   ن له اخليبة مما اأ: فقيل أن معناه ( بفتح احلاء و ا يم ) ر احل أما. ، ومسافحةمعاهرةو
(( ترابدا   كفه  وان جاء يطلب مثن الطلب فامأ)) كما جاء يف احلديث الصحيح لفالن الرتاب و: كما يقال 
و اعلددوا  ك عددن خيبتدده، وعدددم اسددتحقاقه لددثمن الطلددب، والددا مل اددروا اللفددظ علددى ظدداهره  تعددبريا  بددذل

كدل عداهر يسدتحق الدرجم، والدا يسدتحقه       نده لديس   ، أل الز ِّانييف حق احل ر عبارة عن الرجم املستحق 
: بدة  ةلنداه علدى ماذكرندا مدن اخلي     إذا أمدا ، على ظاهره يف العمدوم (( العاهر ))احملصن، فال اري لفظ 

 .(7)، و االصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته  يف حق كان زاٍن أماكان ذلك ع
 

                                      
 . (22)أعر  ايبهم  ااعة (1)
 . 389ل   ايشيخ را   ا  ف س حل م جة مفمماا ايفس  ايهمب  (2)
 . 939ل    2 ل ل ج  ل ب يمعج و سمع  ايهس ح ايبيضسيمؤ   ا نس ل ل ايف ب ايسمساإلمس  هعأ ايهللعأ  بهلل ا (3)
حدهللل  ايومدعلل  اينسدسرحل      ال  اإلمدس  مسيدال  اإلمدس  و   ل   مسلة يف   سع ايم سر او ايبيسرل يف   سع ا  عمسا (4)

  ع مبهللو   ية مدأ مبدسما ايفهد  ا أدالمح يف      ي ثم  ر ات    مى  ًاايبي هحل  ايهللارمحل ا عا احلهللع  عهوع مأ  ع   م عاتم
 . اينَّس إ بسا 

 .  569 ف س ح ل ا  هللر  فس  ل   ايشيخ را   او (5)
 .  611ل    4ن عرل يسس  اي مع ل ج دمهلل بأ م م  بأ م (6)
 .  35ل    3  س  ل ج مهللَّ  اوايشيخ تهح ايهللعأ وبعايف ب ا  م   بإبأ مىيمل اي يهللل إ  س  او  س   مح   (7)
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 .املعنى االصطالحي للفراش -:املقصد الثاني
وتعدد  الددوطء، كمددا تسددتعمل دعنددى كددون املددرأة متعينددة للددوالدة لشددخذ        كلمددة جمازيددة  -:شاالفددر

وفددق الشددروط   قددد عقددد علددى أم الولددد   الرجددل الددذي كددان ب احلدداق املولددود وهددي تعدد  كددذلك   .(1)واحددد
اب عظدديم مددن ابددواب الفقدده االسددالمي، اذ يعطددي ةايددة  بددوعظدديم يف غايددة الروعددة  مبدددأوهددو  .الشددرعية

ولدد   االفرتاء عليها فما تلده املرأة منوصيانة لنسب الولد وةاية لشرف الزوجة وعرضها من العبث و
ن والدتده علدى فدراش الزوجيدة     ، ألاالعدرتاف بده   إىل الزوج دون حاجة بيهأ إىلعلى فراش الزوجية ينسب 

مدى بعيدد جددا     إىلذهبوا  السابق اخذا  دعنى احلديثمن الزوج، حتى أن احلنفية و قرينة كافية لكونه
, (2)ة قدط  ب الولدد ولدو مل يلتدق الرجدل بداملرأ     حينما قرروا ان العقد الصحيح وحدده سدبب يف ثبدوت نسد    

خددر باقصددى زوجددني أحدددهما باقصددى املغددرب واا  إىلق نسددب ولددد ن تع ددب بعددد هددذا كيددو يلحدد  فلددك أ
نهدارا  فأتدت بولدد مل    ية يطوءها ليال  و، ولو كانت سّريال مرد العقداأُلماف و بينهما مسافة آاملشرق 

الشدريعة علدى حفدظ األسدرة     فدان دل هدذا علدى  ديء فانهدا تددل علدى مددى حدر            ،(3)يلحق نسدبه بده   
بدالفراش   النَّسبمشروعية احلاق  أما. االنكارد من التشرد والواألاع ورعاية ضياملسلمة من التفكك وال

 ، واألصل يف ذلك القرآن والسنة النَّسبفقد اتفق العلماء على أن الفراش سبب من أسباب ثبوت 
واهلل جعدل لكدم مدن أنفسدكم أزواجدا  وجعدل لكدم مدن          ))فقدد جداء يف قولده تعدإىل    : أما القدران  . االمجاعو

الذين  ومعنى هذه ااية واضح وصريح يف داللتها على ثبوت نسب األوالد  (4)((م بنني وحفدة أزواجك
فاحلدديث الدذي قمندا بشدرحه آنفدا  والدذي رواه       : أمدا السدنة   . الذين هم مثرة من مثرات الزواج بالفراش 

تقددمني  فقدد أمجدع علمداء اأُلمدة مدن امل     : أهل الصحاح يدل داللدة واضدحة علدى هدذا اأُلمدر، أمدا االمجداع        
ولذلك أخذ به جل القدوانني العربيدة   . (5)واملتاخرين على ثبوت النَّسب بالفراش دون أن يشذ منهم أحد 

 (. 54،53،52،51)العربية واإلسالمية ومنها القانون العراقي يف أربع مواد هي
  

 :  مراتب الفراش -:املقصد الثالث
  -:الضعو وهي اقسام عند احلنفية حبسب القوة و ربعةللفراش أ 
 . ة اليت اليثبت نسب ولدها حتى يدعيه سيدها ماأَل وهو فراش: فراش ضعيو  -1

                                      
 . 41بسيب مة ايعرا ية  تطبيهست  ايهضسريةل   اينَّس  ل با  سبمل احل ة بإ بسا  بهللاي زعز بأ مهللا (1)
ل  ي أ ايهس ع  اي ماىح ب ع ادع ب دعا ايدمول  مدس أدنبب      323ل   9هللا ل ا ف   يف و  س  ا مو ل ج  بهللاي معة هع. م (2)

 .   هًس 
 . 13   12ل   يطمق احل مية يف ايسيسأة ايشم يةل اة اجلعهعةبأ ىيَّإ اإلمس  (3)
 ( .  72) عة أعر  اينح ل اا (4)
 .  14   13ل   مراأة مهسر ةل رأسية مس س ن اينَّس  ل  بعادمعم ا طي عسأب  س م .   (5)
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ولددت بعدد ذلدك فدان ولددها       إذام الولدد الديت ولددتها لسديدها سدابقا  فد      وهو فدراش أ : فراش متوسط  -2
 . نفاه  إذا دعوة السيد له ، اال يثبت نسبه من سيده دون توقو على 

حدال عددتها    أوحال قيدام الزوجيدة الصدحيحة بينده وبدني زوجهدا ،       وهو فراش الزوجة : فراش قوي  -3
 . دعوى ، و لكنه ينتفي باللعان  إىلمن طالق رجعي فيثبت نسب الولد من غري حاجة 

تفي باللعان الن مدن  دروط اللعدان أن تكدون     الين النَّسبوهو فراش املطلقة بائنا  فان : قوى فراش أ -4
 ( . كما يف الطالق الرجعي  )حكما   أوالزوجية قائمة فعال  

 
  -:عند مجهور الفقهاء فالفراش على مرتبتني  أما
ينتفدي   النَّسدب فدان  . بدائن   أوعّتددة مدن طدالق رجعدي     فدراش امل  أووهو فراش الزوجة : فراش قوي  -1

 . باللعان و الينتفي بغريه 
 (1).فيه الوطء  النَّسب مة حيث يشرتط لثبوتش الأوهو فرا: فراش ضعيو  -2
 
 

 الفرع الثالث
 البّينة

 
، ومدن  (2)حمسوسدة   أوليدة كاندت   اللدة الواضدحة عق  هدي الدّ  أويظهدره،  إسم لكل مايبني احلق و -: البّينة

 القدددران مدددرادا  بهدددا مل تدددأت قدددط يف البّيندددة، الن اها حقدددهاألربعدددة مل يدددوف مسدددمَّ أوخصدددها بالشددداهدين 
  قول الننيِّكما جاء يف ، ال هان مفردة وجمموعةوة والدليل مرادا  بها احلّ  الشاهدان، واّنما أتت

صددحح عليدده مددا ي ّنأ: أي، (3)(( والدديمني علددى املدددعى عليدده علددى املدددعي نددةالبيِّ: )) (صددلى اهلل عليدده وسددلم)
 دأنه   النَّسدب ن أ: لواأل ديئان   ندة البيِّب النَّسدب  ية ثبوتحّ و (4).البّينةوالشاهدان من  دعواه ليحكم له
 (صدلى اهلل عليده وسدلم   )حكدم الرسدول   : الثاني املعت ة، و البّينةه بإثباتخرى اوز ي األأودعكشأن سائر ال

قدد  ، و(5)به مدن علدم ذلدك     إىله اهلل تعصَّ تباه دا خبغريه عند اإل النَّسبلحق القائو هو من يبالقافة ، و
مدن   أمدا ، بهدا  النَّسدب أدلة ثبوت من بعده فكانت دليال  من  (صلى اهلل عليه وسدلم )حكم بالقافه خلفاء الرسول 

والتقددم الدذي    ،بسبب ندرة عددد القافدة   النَّسبمن الصعوبة احلكم بالقافة يف مسائل الناحية القانونية ف

                                      
 .  172   171ل    2اا ايشي ية ل ج  عل  مح ىس ع  او ايهس ح  ال  ايهللعأ ام اة (1)
 . 67ا  هللر ايسسبملل   ايشيخ را   ا  ف س ح ل (2)
 . احلهللع  ر او ايومعل بإأنسم  حيب (3)
 .  14ة اجلعهعة ل ا  هللر ايسسبمل ل   بأ ىي اُومس  إ (4)
 .  488ل    4ج  م ماة م س ح ايفس  ا ن سج ل إىلايشيخ دمهلل ايشمبي  ا طي  ل م   احمل سج  (5)
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عليده فدإذا مل يثبدت النَّسدب      (1). ضدروريا   ا فلم يعد احلاجة اليده تكنولوجيالو  هده العامل يف جمال العلم
ز للمدعي أن يثبت ما ادعاه بالبّينة الشرعية املعت ة ، و من البّينة باإلقرار لفوات  روط الثبوت به جا

، ولكدن علددى   (2)الديت يعمدل بهدا يف العصددر احلاضدر هدي مسددئلة غليدل دم الولدد و الددزوجني أو املددعي         
الرغم من دقة التحلديالت و تطدور االجهدزة كمدا ي كدد أطبداء الطدب الشدرعي، اال  أنده الأكدن التأكدد مدن             

يف مجيددع االحددوال ، و خاصددة يف مقددام إثبددات النَّسددب الددذي هددو أمددر جددد خطددري،   %  133 هددا صددحة نتائ
في ب غري الدقة وال يكتفي يف ذلك بالتحليل فقط بل يتعني توافر دليل آخر أو قرائن أخدرى مكّملدة لده    

ب عليهدا  ليس كافيا  بذاته إلثبدات النَّسدب اذ ان نتي تده قدد يرتتد     ( D.N.A)ألن غليل احلمض النووي 
بل يتعداه إىل  خذ أخدر قدد يكدون     –الذي قد يكون هو املدعي  –إثباتها النَّسب ليس لأب احلقيقي 

فالبّيندة ح دة متعديدة اليقتصدر أثرهدا      هو والد هذا الشخذ أو اخيه، الغداد ا يندات الوراثيدة بينهمدا     
أخدرى و هدي أن نتدائ     على املدعى عليده بدل يثبدت يف حقده وحدق غدريه بعكدس اإلقدرار و هندا  مشدكلة           

أحباث الددم تقددم دلديال  رددا قاطعدا  لنفدي النَّسدب فقدط، والتفيدد كددليل إثبدات م كدد للنسدب، أي انهدا               
ومددن . واقعيددا  تفيددد الرجددل صدداحب الدددعوى يف انكددار نسددبة الولددد اليدده فقددط دون ان تفيددد يف إثباتدده لدده   

ء فحدذ الددم يعتمدده حدني تكدون نتدائ        ناحية اخرى نرى ان الزوج حينما يتقدم للمحكمة بطلب اجدرا 
هذا التحليل لصاحله فقدط يف حدني يت اهدل هدذا الطلدب إذا كاندت النتدائ  غدري م كددة للنفدي ، بدل رددا             

وقد كانت مسئلة إثبات النَّسب بالطرق العلمية حمدل   (3).يل أ إىل رفض طلب فحذ الدم يف هذه احلالة 
/  1/  13ي يف دورته السادسدة املنعقددة دكدة املكرمدة يف     جدل فقهي واسع اال  أن جملس الفقه االسالم

، و بعد االطالع على البحدوث الديت قددمت مدن قبدل الفقهداء واالطبداء واخلد اء يف املوضدوع قدرر            2332
- :مايلي 

   
، ولكدن يف   النَّسدب يف جمدال  ة الوراثيدة يف التحقيدق ا ندائي و   نع  رعا  من االعتمداد علدى البصدم   ماأل -1

البددد ان تقدددم النصددو  و  اددب ان حيدداط دنتهددى احلددذر واحليطددة والسددرية ، و   النَّسددب بدداتإثجمددال 
 . القواعد الشرعية على البصمة الوراثية 

                                      
 ل  احل ة بسيهيساة عهللا  مأ 7   لل م اعذ مأ ا عى  ا ي و  ح م ًس  ىس ع ًس اينَّس أسمب أيهلل دمهلل ل م عا ا س شسر  (1)

. بسع احل ة بس      ح ميي  مأ ومية اإل بسا يف ايهس ع  اي ماىحل  ي أ ايعأسر  اي لمية اي طعر  واعا م س  احل ة بسيهيسادة 
 . ب  يف     ايفه  ا طعية  اينَّس مسئلة احل ة بسيهسا    م   ايهسرف   بعا  ىهلل ا   اه س  ايشمع ة اإلأالمية يف 

لد ب اىل  ايدهلل مس ا ميدز     عاا ايشي ية يف  مدسر  بإ بدسا  سد  ايطف   ب   ىمار د مة او: يز ا حتسمعةىضا د مة اي مي (2)
ايهدمار ا دمىة    .( سدجة  مل اواحد  تطدسب  ) يدة  أد  س ة بسيعأدسر  ايفن   ايهس ع  و    س  مأ ايعا   اإل  س  ايشما خمسيف و
  .2338ل  زعما  (1)ل منشعر يف اينشم  ايهضسرية اي هللم23/3/2338يف  2337/ ي ية ُو ىل/1336

ل رأدسية  اينَّس  يف ايفهد  ا أدالمح    س  ل  اؤام مم هلل ما م بهللعمل و9أسمب ايسيهلل دمهلل ل ا  هللر ايسسبملل   ا س شسر  (3)
 .  128ل    مس س ن
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  (1).و الاوز تقدأها على اللعان  النَّسبالاوز  رعا  االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي  -2
  

ة ولدددا  حددال قيددام النكدداح ، فقددد تلددد الزوجددكمددا قلنددا ّينددةالب، والشددهادة مددن بالشــهاد  النَّســب إثبــات أمــا
يعرتف بوالدتها ولكدن   أوحال عدتها، فينفي الزوج نسب الولد منه و قد ينكر الوالدة اصال ، أوالصحيح 

ة يف حالة وفاة الزوج قدد ينكدر الورثدة والدة املعتددة لوفدا     هذا املولود هو الذي ولدته زوجته، ون ينكر أ
ينكر البداقون، هدذه كلدها مسدائل تتفدرع عدن       ويعرتف بعضهم به  أون  خصية املولود، ينكرو أوزوجها 

كدن الدذي يهمندا    ة النستطيع اخلوا يف غمارها لعدم تعلقها دوضوعنا و ليعالشهادة حبثها فقهاء الشر
اددوز نسددبه  خصددية املولددود و ثبددوتعددني  يف هددذا امددال هددو أن فقهدداء الشددريعة اتفقددوا أن الددوالدة وت

اتفقدوا كدذلك علدى قبدول  دهادة      ها بالشهادة، والا اخلالف يف نصاب الشهادة وصدفات الشدهود، و  باتإث
رجدل وامدرأتني، وعندد     أوولكن اختلفوا يف نصابهن  فعند أبي حنفيدة وحممدد  دهادة رجلدني      (2)النساء ،

ه يدرى ان هندا    املطلدع لكتدب الفقد   و. ية واحلنابلدة ف ميدع الورثدة   عندد الشدافع   أمدا املالكية رجلني فقط، 
، ففددي النَّسدب بددني قبو دا يف ثبددوت  بددني قبدول  ددهادة النسداء يف الددوالدة وتعدني  خصددية املولدود و     فرقدا  

. فهدو ماذكرنداه انفدا     النَّسبيف موضوع  أماتلو الفقهاء اختالفا  كبريا  يف أربعة أقوال، موضوع الوالدة اخ
فقدد اتفدق    ،بالوالددين  النَّسدب احلداق   إىلشدوف  لكدن الن الشدارع مت  ينده املشدهود، و  الشهادة تكون دعاو

بشدهادة السدماع  دأنه  دأن الدزواج والزفداف والددخول         النَّسب إثباتربعة على جواز فقهاء املذاهب األ
 الناس ا تهاره بني هو استفاضة اخل  و: التسامح والرضاع والوالدة والوفاة، و

فرددا  يهدا  دهادة السدماع    مل جتدز ف  إذاا  النداس فد  خدو  ور اليطلع عليها اال اأُلمح تهم يف هذا أن هذه و
فدوا يف بيدان   ، ولكدن اختل احلرج، و تعطيل األحكام املرتتبة عليها كاالرث وحرمة املصاهرة إىلأدى ذلك 

 (3).كيفيته املراد من التسامع و
 

 الفرع الرابع
 اليميـــــــــــــــــــــــــن

 
نده ولدده، ومل   يددعي أ  كٌل النَّسبع  خصان يف جمهول تناز إذاختلو العلماء على مذهبني فيما إ 

هدا علدى   املدعى عليه ؟ و هدل أكدن ردُّ   إىل، فهل توجه اليمني على دعواه البّينةن يقيم يستطع املدعي أ
 ؟  النَّسباملدعي عند نكول املدعى عليه ، وحنكم له ب

                                      
 . 9 لل ا  هللر ايسسبملل   بهللاي زعز بأ ا هللا (1)
 .  م طف   ميهلل  . ل حتهيمل م 335   لدمهلل بأ دمعم اوأم   ل اجلسم  و  س  اي  سر: عن م (2)
 .  7272   7271ل    13  بة ايز يلح ل ا  هللر ايسسبمل ل ج . م (3)
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ق العبداد غددري املاليددة واليقصددد  ندده مددن حقددوال النَّسدب ن االسددتحالف الاددري يف يددرون أو: لواألاملدذهب  
م مالدك،  ااأُلمد  ن يستحلو املددعى عليده و اليعدرا عليده الديمني ، و هدذا رأي      منها املال، عليه الأكن أ

بشداهدين ومدا كدان كدذلك التعدرا فيده       اال  اليثبت  النَّسبن وأبو حنفية ورواية عن أةد، على أساس أ
 . اليمني كاحلدود 
 النَّسدب و منهدا   –اليت اليقصد منها املال ه أن حقوق العباد غري املالية وويرى أصحاب: املذهب الثاني

، مسدتدلني بعمدوم   علدى املددعي عندد نكدول املددعى عليده      تدرد  يستحلو فيها املدعى عليده املنكدر، و   –
، و هذا عام يف كل مدٍع عليه وهدذا رأي  (1)(( على املدعي و اليمني املدعى عليه  البّينة)) معنى احلديث 

 .(2)الزيدية شافعية وصاحني ابي حنفية ، واحلنابلة يف الرواية الثانية وال
 

 
 املطلب الثالث

 فيها النَّسببعض املسائل اخلالفية حول ثبوت 
 
بدالتلقيح   النَّسدب مسدئلة ثبدوت    لواألل يف الفدرع  واثالثة فروع، نتند  إىلنقسم هذا املطلب  سوف 
يف الفدرع الثالدث نبحدث يف موضدوع     انية احلمل من عدذراء، و مكنتكلم عن إيف الفرع الثاني ، وصطناعيإلا

 م ال ؟ أ الز ِّانيوهل يلحق نسبه ب الز ِّنىولد 
 

 
  لواألالفرع 

 (3)( التلقيح االصطناعي ) بغري مجاع  النَّسبثبوت 
 
كليهمدا رنعهمدا مدن اإل داب ، وهدي       أوالزوجدة   أوقد تكون هنا  مشاكل صحّية تتعلق بالزوج  

، لددذلك فكددر العلمدداء حلددل هددذه املشدداكل    ذا امددالاملتخصصددني يف هدد عروفددة لدددى االطبدداء و مكددثرية و
تبدار ، ثدم زرعهدا يف رحدم     نابيدب اخ الرجل خارج الدرحم يف أ  ّ ملرأة دا بييضةفكرة تلقيح  إىلفتوصلوا 
ة طبيعيدة  طفدال  عدن طريدق والد    ن يكمل لوه ارجضنها كما لو كان ةال  اعتياديا ، وبعد أحتاملرأة لت

                                      
 . ايهللار ىط  ر او ايبيسرل  مسلة   إبأ مس     ايومعل   (1)
 ل  136   135 م بهللعم ل ا  هللر ايسسبمل ل   ل اؤام مم هلل ما 521ل   6  بة ايز يلح ل ا  هللر  فس ل ج . م (2)
 . مسب هلل س   267ا طي  ا  هللر ايسسبملل    س م .   
أالمح إ هللا و  اي ملية جتمل يف و بعبة إا بسرل  عسمح اه س  ايشما اإل( ا فسا او سبي  )  عو ايطمعهة وعضًس بددعسم   (3)

 .أ هللاسا م   ايم   يف ر ة ا مو  ب ن مجسا إل إ(  اإلأ هللاسا )  عر  عو اي ملية بدد
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هدد يف   1437 ذه العملية صور عديدة ذكره جملدس جممدع الفقده االسدالمي يف دورتده املنعقددة سدنة        و. 
  -:عمان وهي 

لقيحدة  ليست زوجته ثم تدزرع ال  مأخوذة من امرأة بييضةمن زوج و مأخوذ ي تلقيح بني م ِّن ارأ -1
 . يف رحم زوجته 

 . يف رحم الزوجةلقيحة الزوجة ، ثم تزرع تلك ال بييضةزوج و رجل غري ال م ِّن اري التلقيح بني أ -2
يف رحدم  لقيحدة  ة من الزوجة ، ثم تزرع المأخوذ بييضةمن الزوج و م ِّن اري تلقيح خارجي بني أ -3

 . حبملها  عٍةّوطامرأة مت
حددم يف رلقيحددة جنبيددة و تددزرع الامددرأة أ بييضددةجددنني و رجددل أ مدد ِّن اددري تلقدديح خددارجي بددني  أ -4

 . الزوجة 
جدة االخدرى   لقيحدة يف رحدم الزو  الزوجة ثم تزرع ال بييضةالزوج و  م ِّن اري تلقيح خارجي بني أ -5

 ( . ن الرجل له زوجتان باعتبار أ)  ذا الزوج 
 . يتم التلقيح خارجيا  ، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة زوجته و بييضةن ت خذ م ِّ الزوج وأ -6
 . رةها لتلقح تلقيحا  داخليا  أو املوضع املناسب من مهبل زوجته غقن يفالزوج و م ِّن ت خذ أ -7
  

ا  باتدا  النهدا   ممنوعدة منعد   كلدها حمرمدة  درعا  و   ىلواألن الصدور اخلمسدة   أ: وقرر جملدس الفقده االسدالمي    
تركيدب   جدنني عدن الزوجدة يف   أ أوأجنني عن الدزوج   لدخول ماء عنصراختالط األنساب فيها و إىلت دي 

حصددلت حالددة مثددل هددذه    إذالددذي كددان منتشددرا  يف ا اهليددة ، و  ستبضدداع االولددد وهددو  ددبيه بنكدداح اإل  
ان كددان يثبددت مددن الزوجددة صدداحبة  ، فددان نسددبه اليثبددت مددن الددزوج ، و  احلدداالت ، و نددت  عددن ذلددك ولددد 

 . ن الولد منهاتأكدنا أ إذا،  بييضةال
حددرج مددن الل ددوء اليهمددا مددع   ندده الممددع أالصددورتان السددادس والسددابع فقددد رأى جملددس ا   أمددا 

خذ بهذه الطريقدة يف التوالدد فدان نسدب الولدد ينسدب       و عند األ (1).حتياطات الالزمة ضرورة أخذ كل اإل
 . ضة يو البوي ّ الزوجني صاحب امل إىل
 

 
 
 
 

                                      
ل  9ا ف   يف و  س  ا دمو ل ج   بهللاي معة هعهللا  ل . ل   م 5181ل    7ل ج   بة ايز يلح ل ا  هللر ايسسبمل. م: عن م (1)

عسأب .   ل   61س  ايبشمعة يف ايشمع ة اإلأالميةل ل    ضهرا ة او )اي س ح حبث  ا  نع    بهللايهسمر. ل ممسب هلل سل   389  
 .  مسب هلل س  352   ا  هللر ايسسبملل ل س م ا طي 
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 الفرع الثاني
 العـــــــــذراء و احلمـــــــــل 

 
قدوا اليده و   تطرو موضدوعا  مدن املواضديع اال    ملسدائل ، و ء املسدلمون مسدئلة مدن ا   مل يرت  الفقهدا  

امل غشداء البكدارة ، فهدل    حبثوه حبثا  مستفيضا ، ومن هذه املسدائل مسدئلة أن غمدل البندت العدذراء سد      
 ةلت فلمن ينسب احلمل ؟  إذاغمل البنت العذراء ؟ و كيو ؟ و 

 إذاذلك و   ختصاىل االأوغمل وهذه حقيقة أكدها األطباء من العذراء أكن ان  
 اامع فيمسح ذكره خبرقٍة أوفرجها، كرجل يستم  على فرج امرأة فتحمل،  إىلوصل ماء الرجل 

بفرجها فتحمل ، حيث ان يف غشاء البكارة فتحة تسمح درور دم   ِّفتمسح بنت بها فرجه فيعلق امل
مر بن اخلطاب رجال  يف عهد عو قد روي ان . اليها احليض ، وهي نفسها تسمح بدخول احليوان املنوّي

ُه عليها فساغ املاء راد الدخول بها ، فمنعت نفسها منه فصب ماءتزوج جبارية وأ (رضي اهلل عنه)
وثقلت بغالم، فرفع ذلك إىل عمر، فبعث إىل زوجها، فسأله فصدقها فعندئذ قال عمر ، فحملت فيها

والس ال هنا  (1)(( .ب الّصداق وكملت العدَّة من أغلق بابا  أو ارخى سرتا  فقد وج( : ))رضي اهلل عنه)
 ملن ينسب املولود إذا ةلت به البنت العذراء بالطريقة اليت تكلمنا عنها انفا  ؟ 

 إىلن املولددود ينسددب  متددزوجني فددال  ددك أ   ّ كانددت البنددت و صدداحب املدد    إذا: و ا ددواب هددو 
، فمع عدم  كانا غري متزوجني إذاما ،  دينابق املروي عن اخللفاء الراالقضاء الس إىلالزوجني استنادا  

 الز ِّندى ركدان فعدل   جدود الشدبهة وهدي عددم زوال البكدارة، وعددم غقيدق احدد أ        لو اعتبار فعل الرجدل زندى   
 أمدا . (2)يدر ن فعدل الرجدل معصدية يوجدب التعز    ذلدك أ ، فانده يبقدى بعدد    مثلدها يف الفدرج   أوبتغيدب احلشدفة   
 .  الز ِّنىالرجل حاله حال املولود من فعل  ىلإاملرأة و الينسب  إىلاملولود فينسب 

 
 
 
 
 
 

                                      
طسع ايم اعة ا ع عر  مأ ىضس  ا لفس  ايما هللعأ  مم بأ ا  . 361   363عسأب  س م ا طي ل ا  هللر  فس  ل   .   (1)

ابدع احلسدأ  لدح بدأ الدف بدأ بطدسا        :  بععًس  مس  ع م م    نهلل ايب ول عن م هللعثًسيي   ل  (ر ح اا  ن ة )   مأ ب هللو 
 . بما ية وبع متية عسأم بأ إ: ل ب حهيمل  522ل    7مح  حيب ايبيسرل ل ج ايب مل ايهم يب ل  

  . مس ب هلل س  349ل    2ايع  ح ل ج  أالمح مهسر ًس بسيهس ع يهسمر  عم ل اي شمع  اجلنسرح اإل بهلل ا (2)
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 الفرع الثالث
 الز ِّنىنســــــــــب ولــــــــد 

 
، حيددث أندده أنتهددا   حش، وأضددراره علددى الفددرد وامتمددع خطددريةٌ امددن أكدد  الفددو فاحشددٌة الز ِّنددى 

جدنح الظدالم، يف جدو    ، ويتولدد منده مثدرة نكددة يف     ندا اهلل حبفظده  رعراا وسبب  ال  النسدل الدذي أم  لأ
مضدديعة  النَّسددبأن رسددك علددى هددون، فتعدديش مبتددورة    اّمددإأن تدددس يف الددرتاب و إّمدداحددزين، ف ٍبمكتّئدد

تتلقدداه وترعدداه،  حانيددة  فددال جتددد يدددا  وعطفهددا ب وعنايتدده، وحنددان اأُلممددن  ددفقة األ احلقددوق، حمرومددة 
سدتغرق البشدرية بال دك يف مسدتنقع      هدذا فدان الفوضدى ا نسدية     إىلضدافة  تتبنداه، باإل  سرة رحيمدة  والُأ

ن ّيالدز ِّاني مدراا الفتاكدة الديت قدد اليقتصدر علدى       نتشار األسبب إل الز ِّنىالرذيلة والشقاء، ناهيك عن أن 
 .هري خري  اهد على ذلكوالُز يدزومرا اا ،قرباءبرياء واألهل واألد األالواألبل تلحق 

، هددل الز ِّنددىسدالمي يف مسددئلة املولددود مدن   اإل لفقددهختلدو علمدداء ا أ فقددد الز ِّنددىخبصددو  نسددب ولدد   أمدا 
 الز ِّاندديتددزوج  إذار كددذلك اأُلمددفهددل يكددون  الز ِّانيكددان ا ددواب عدددم احلاقدده بدد  إذام ال ؟ وأ الز ِّانيق بددحددلي

  ؟  الز ِّنىعلى فعل ه على كَروما هو حكم امُل ه ؟ يتدزنَّ
 أوزوج لد  كاندت فرا دا    إذا الزَّانيدة  نلدى أ ع أمجدع العلمداء املسدلمون    ىلواألذ املسدئلة  ففيما خت 

لدا  ستلحقه، وال ينسدب اليده وإ  ولو إ انيالزِّلفراش، فانه اليلحق بد، وجاءت بولد ومل ينفه صاحب اسيِّ
ولدد علدى غدري     إذالدا اخلدالف فيمدا    ، وإ...((الولدد للفدراش  ))ني حبدديث  ينسب لصاحب الفراش مسدتدل 

 انيالزِّفريقني ففريق قال بعدم أحلاقه بد  إىلوأنقسموا   أختلو العلماءأحد، فهنا  الزَّانيفراش ومل ينازع 
الولدد  ))الدذي هدو موضدوع حبثندا     منهدا احلدديث الدذي سدقناه سدابقا  و     حاديدث كدثرية   ن ب يات وأمستدليِّ

يارسدول  : قدام رجدل فقدال   : )) هأنَّد واحلديث الذي رواه عمدرو بدن  دعيب     . (1)(( للفراش و للعاهر احل ر 
 يف االسدالم،  ةدعو ال: (صلى اهلل عليه وسلم)ه يف ا اهلية، فقال رسول اهلل ب ، عاهرت بأمِّإ فالنا  اهلل إن

 ربعددةأَلمددة املددذاهب اوأصددحاب هددذا الددرأي هددم أِئ ((.ذهددب أمددر ا اهليددة، الولددد للفددراش وللعدداهر احل ددر 
بدن  إسدريين والنخعدي و  بدن  لبصدري وإ واحلسدن ا  سدحاق بدن راهويده   إالفريدق الثداني وهدم     أمدا والظاهرية، 

 ، كن مولودا  على فراش يدعيه صاحبهن مل يإ نىالزِّن املولود من أ: قالوا فم قّيالبن ة وتلميذه إتيمي
( أي يلحدق  ) الدذي كدان يلديط     ( ي اهلل عنده رضد ) حلق به ، مستدلني بفعدل عمدر بدن اخلطداب     ُأ انيالزِّدعاه وأ
بهدذا الدرأي عندد    ( رحديم حسدن العكيلدي    ) خدذ القاضدي   د أوقد  (2).سدالم الد ا اهلية دن إدعداهم يف اإل أو

/  7يف  2313/ صدية   خ/  99قلديم كوردسدتان ذي الدرقم    لى القرار الصادر من حمكمة ريدز إ تعليقه ع
االحوال الشخصية  حمكمةقض قرار بن اليت كانت قد قضت قرار حمكمة التميز خطأحيث أ 2313/  4

بيدده اليلحدق بأ  نددىالزِّ، الن ولدد  للشددرع والقدانون  تخدالو صددحيح ون احلكددم املميدز غدري   يف عقدرة وقدررت أ  

                                      
 . أبمل ختمه   (1)
 .  187عسأب  س م ا طي  ل ا  هللر ايسسبمل ل   .   (2)
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اإلمام أبدو حنيفدة    انيالزِّب نىالزِّثم ساق أدلته وذكر من ضمن الذين قالوا بإحلاق ولد . (1)اخل ...  رعا  
الظاهريدة والزيديدة   خدرى و نفيدة مدع االئمدة الثالثدة األُ    رده فاحلأوحنفيدة مل يقدل بدالرأي الدذي     ن أبي مع أ
 عدروة بدن الدزبري   ) دعداه فدالرأي الدذي سداقه هدو قدول       وإن إ انيالزِّبد  ندى الزِّم احلاق نسب ولدد  فقون بعدمت

سدتند  وإ ( يدة وعمر بن دينار واحلسن البصدري واسدحق بدن راهو   بي رباح وسليمان بن يسار وعطاء بن أ
يثده أن الدرأي األخدري    يه وتلميذه إبن القّيم كمدا قلندا، ثدم قدال يف معدرا حد     أوتعلى ه الء إبن تيمية يف ف

و . حسدبما ذكدره  ( عقليدة قويدة   نصدية و ح ة نقلية و) أربعة عشر إىليستند  انيالزِّأي إحلاق ولد الزنا ب
ن أ أمدا ة املنقولدة  احلّ د  ، النان مرتادفدان النصية مصدطلح ن احل ة النقلية وأ: نا نقولحنن يف معرا رّد

يدددورد هدددذين ، عليددده فهدددو مل حدددديثا  أو يدددة يكدددون آ أن اّمدددإكدددذلك  الدددنذُّحدددديثا  نبويدددا ، و أو يدددة كدددون آت
...  ُأدعوهم ابائهم هدو أقسدط عندد اهلل   )) ستشهاده ب ية إ أما. ي رأيُهلكي يقّو ال املصطلحني املرتادفني إ

قدد تبنداه     (صدلى اهلل عليده وسدلم   ) الدذي كدان الدننيِّ    ( ي اهلل عنده رض) نها نزلت يف زيد بن ثابت فمعلوم إ( (ية اا
غري  إىلو منع اابناء من االنتساب بطلت التب  و نقض االسالم هذا النظام ، زول هذه ااية اليت أقبل ن

وكلها أحاديث صحيحة . ب يف هذ املوضوعردنا يف مقدمة حبثنا مجلة أحاديث كلها تصُّأونائهم، وقد بأ
ة عليده  ية فهي ح َّد هذه اافان يكن من أمر . ها المن حيث السند وال من حيث الداللةحد يستطيع ردَّال أ

رده يف النقطدة  أومدا   أما. صحاب الفراش ن أباءهم احلقيقيِّآ إىلناء باأل ن بدعوةمنّيال له الن اهلل يأمر امل 
 درع مدن   عدن  درع مدن قبلندا و     خبدارٌ مني البخاري و مسلم عدن أبدي هريدرة فهدي أ    ااأُلمالثانية من حديث 

، و هندا  أكثدر   يات وأحاديدث يف الشدرع اإلسدالمي ختالفده    عا  لنا عند وجود نصو  من آليس  رقبلنا 
. اكثرهددا قطعيددة الثبددوت رده بعضددها قطعيددة يف داللتهددا وبعضددها ظنيددة و أوديث ختددالو مددا حددمددن آيددة و

بدق  الدوارد يف احلدديث قدد تطَّ   ( ب األ)  الثبدوت والداللدة ألن كلمدة    رده فهدو ظد   أوفعكس احلديث الدذي  
ن الد ا اهليددة دددأومدداروي أن عمددر بددن اخلطدداب كددان يلدديط   أمددا. ازا يضددا  جمددي أب غددري احلقيقددعلددى األ

ي رضد ) حت  به القاضي الفاضل يف النقطة الثالثة فهذا استالل باطل الن عمدر  الذي إ، وعاهم يف االسالمدَّإ

،  ندى لزِّاه مدن  نَّد عون يقولدون إ سالم مل يكن املدَّن إدعاهم يف اإلالد ا اهلية دأوعندما كان يلحق  (اهلل عنده 
نكداح   أماالد الكفار الحق بهم الن النكاح عند ه الء العلماء أونسب  نَّعلى أ معون ثم ان العلماء يكاد ُي

سدلموا يف عهدد   الحدق بهدم، و قدد إسدتدلوا بدان خلقدا  كدثريا  أ        النَّسدب يف احلدالتني ف نكاح فاسد و أوصحيح 
علدى أنكحدتهم وثبدت نسدب أوالدهدم ، ومل يسدأ م       وإسدلم نسداؤهم وَأقدّروا     (وسدلم  صلى اهلل عليده )رسول اهلل 
عن  روط نكاحهم وال عن كيفيته، وهذا أمر علم بدالتواتر والضدرورة عليده     (وسلم صلى اهلل عليه)رسول اهلل 

أمددا مددا أورده يف النقطددة : (صددلى اهلل عليدده وسددلم)فددان فعددل عمددر بددن اخلطدداب مل اددرج عمددا سددنَّه رسددول اهلل   
اندده إذا تنددازع ربُّ الفددراش والعدداهر (( اخل ... الولدد للفددراش  )) معنددى حددديث السادسدة مددن تعليقدده بددأن  

فالولد لدربِّ الفدراش و لديس املقصدود منده حصدر النَّسدب ددا لده فدراش ، فهدذا صدحيح و لكدن متدى ؟               
ا رتط فقهاء احلنفيدة لددعوى اإلنسدان نسدب جمهدول النَّسدب أن اليقدول انده مدن الزِّندى فدان قدال ذلدك مل              

                                      
 . ا  م ت ليه   ل  ىمار د مة اي ميز ايسسبمل ايع م يف معى  جمل  ايهضس  اي ماىح ا  ل   ل  ا  و يا  (1)
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أمدا إن إدعداه ومل يصدرح بأنَّده مدن      ((. و للعاهر احل در  : )) .... (عليه وسلم صلى اهلل)به منه لقوله يثبت نس
، و ادوز للمددعي يف احلالدة األوىل أن يرجدع عدن إقدراره و يدَّعيده بددون ذكدر الزِّندى           (1)الزِّنى ثبدت نسدبه   

زِّاني كدان هدذا تخالفدا  لدنذ احلدديث      ثدم انندا لدو احلقندا الولدد بدال      . والرجوع عن اإلقرار يف الزِّنى مقبدول 
 النَّسدب اعل نسدبا  وولددا  لغدري الفدراش كمدا مل اعدل ح درا  لغدري الزِّاندي ، و         الذي مل  (صلى اهلل عليه وسلم)فالنني 
الولدددد : ))وقولددده: )) ، ويف هدددذا الصددددد يقدددول اأُلمدددام أبدددوبكر ا صدددا  (2) التندددال جبرأدددة الزِّندددىنعمدددة 

أن مدن الفدراش لده    : إثبات النَّسب لصاحب الفدراش، والثداني  : أحدهما: عنيني قد إقتضى م..(( للفراش
لل نس لدخول األلدو والدالم عليده،    (( الفراش))إسم لل نس، وكذلك قوله (( الولد))النسب له، الن قوله 

خسددي وقددال اأُلمددام السر. (3) ((ال ولددد االَّ للفددراش: فلددم يبددق ولددد االَّ وهددو مددراد بهددذا اخلدد ، فكأندده قددال   
ال يثبت النَّسب بالزِّنى الن الزِّانية يأتيها غري واحد، ولو أثبتنا النَّسدب بدالزِّنى رددا يد دي     : )) احلنفي 

 .(4) ((إىل نسبة ولد إىل غري أبيه، وهذا حرام بالنذ
ورين صدحيح موافدق للشدرع و    التداريخ املدذك  م وقلديم كوردسدتان ذي الدرق   عليه فان قرار حمكمة ريدز إ   

: فيمدا ادذ املسدئلة الثانيدة وهدي      أمدا . خطأ مردود عليده ( رحيم العكيلي ) تعليق القاضي ، والقانون
الرجددل لددو زنددى  نَّإ: يدده أود يف فتمدداام السرخسددي احلنفددي عددن دااأُلمدديتدده ، فقددد نقددل دزنِّ اندديالزِّتددزوج 

نسدبه منده، وإن   كثر مدن تداريخ العقدد ثبدت     فدا  أ هرد فان جاءت به لستة بامرأة ثم تزوجها فولدت له ول
ن قال ذلدك فدال يثبدت نسدبه     ، فإ نىالزِّدعاه ومل يقل انه من إ إذا قل من ذلك اليثبت نسبه االَّجاءت به أل

 هنِّد بدرأي مدن يقولدون ذلدك فإ     أخدذا   انيالزِّبد  ندى الزِّولكدن لدو حكدم القاضدي بلحدوق ولدد       . (5)و اليرث منده  
 أمددا .(6)كددم القاضددي يرفددع اخلددالف يف املسددئلة جتهدداد اليددنقض دثلدده وحيلحقدده حبكددم القاضددي، الن األ
فنت دت عدن ذلدك مولدود فهدل       ندى الزِّه على فعدل  كر قد ُأ انيالزِّن يكون أ: خبصو  املسئلة الثالثة وهي

اليلحدق   ندى الزِّكدراه علدى   ات  عدن اإل الولدد الند   ا مهور، قال ؟ فقد أختلو الفقهاء انيالزِّيثبت نسبه من 
، وهدو قددول أبدي ثدور، وبهددذا قدال احلنفيددة ، وبعدض احلنابلدة والقددول غدري االظهددر        ه كددَرامُل انيالزِّنسدبه بد  

حمققوا املالكيدة والقدول األظهدر للشدافعية،      أما، للشافعية، وبعض املالكية وهو رأي إبن حزم والزيدية
                                      

ل س تز   س ايز ا ح  ب عطئ س   د   أ بس  حر   ه   بإمما  احبلا من  المس إ ))-: ل ايبزاهعة س  يف ا س ل ىس ييس   ا س (1)
اينَّس  إ  ب عهد  إ د  مدأ    ا س هللًا مأ  ىا اين سح  سه اين سح  عثبا  و  ميس ة  إ   س  بعيهلٍل:  يهللال ىسا ايفهي  وبع ايلي 

 يدهلل مد       عمث من  ا   و  عهعا ايم    دعا ايع  اينَّس مأ  ىا اين سح   عثبا  و  مى  مأ أ ة ايز  ل  إ   س ا بعيهلل و
 ل3 ا ايبزاهعدةلج اي ايهللعأ دمهلل بدأ  د سع ا  دم   بدإبأ ايبدزاهل ا دس ل ىس دييس   ا دس         س :عن م((.    عهعا مأ ايز   

 .ل371 
 . 75ل    اؤام مم هلل ما م بهللعمل ا  هللر ايسسبمل.  مس ب هلل س 394  ل  س م ا طي ل ا  هللر ايسسبملعسأب .   (2)
 159ل   5  ايهما ل ج ل و  ساُومس  وبعب م اجل س  (3)
 237ل  4ايسماسحل ا بسع ل ج دمهلل بأ وبح ب م اُومس  (4)
 .  382ل   9ل ج ا ف   يف و  س  ا مو ل  بهلل اي معة هعهللا . م (5)
 . 138ل   (( س   يهلل ايز    )) ايشيخ  هلل س  بأ دمهلل بأ   يمل ايهللىيال ل حبث  ا  نع  (6)
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 قولده  ه يلحق بالواطئ لعمومكَرن نسب الولد النات  عن وطء امُللة، فقد قالوا أقوال عند احلنابوأصح األ
املالكيدة  ، و احلنابلدة و (1)(( سدتكرهوا عليده   والنسديان ومدا أُ   اخلطدأُ  مديت عدن أُ  فدعَ ُر))  (صلى اهلل عليه وسلم)
 ندى الزِّكدراه  دبهة يسدقط حدد     واإل ،النَّسدب يوجدب ثبدوت    ندى الزِّسقوط حدد    نَّالشافعية متفقون على أو

 .(2) انيالزِّنسب املولود بلثبوت جب ومو
 

                                      
 . ام نل  إبأ مس   بلفي بر او ايط ا ح يف ا  جة اي ب (1)
 .  152عسأب  س م ا طي  ل ا  هللر ايسسبمل ل    (2)
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 املبحث الثاني
 بالفـــــــــراش  النَّسب إثبات

 
سدباب الديت   عدن الفدراش يف معدرا حدديثنا عدن األ      لواألمن املبحدث  ضد تكلمنا يف الفرع الثالث  

وأهميددة هددذا (( احل ددر  الولددد للفددراش و للعدداهر)) قددد غدددثنا عددن معنددى احلددديث  ، والنَّسددبيثبددت بهددا 
وبعد الفرقة، واملدرأة   وغري الصحيح الصحيحعن تطبيقاته يف النكاح  ، ويف هذا املبحث سنتكلماحلديث

مطالدب ندتكلم يف   أربعدة  وتطبيق مبدأ الفراش على كل مدن هدذه املسدائل، وذلدك يف     ، املتويف عنها زوجها
نددتكلم عددن ثبددوت  املطلددب األول عددن ثبددوت النَّسددب يف النكدداح الصددحيح و ددروطه، ويف املطلددب الثدداني  

  ب الثالث سنتكلم عن نسب الولد بالفراش بعد الفرقةالنَّسب يف النكاح غري الصحيح، ويف املطل
 . واملطلب الرابع سيخصذ للحديث عن ثبوت نسب املولود من املفقود واألسري

 
 لواألاملطلب 

 النكاح الصحيحونفيه حال قيام  النَّسبثبوت 
  
ويف الصدحيح،   يف النكداح عدن ثبدوت نسدب املولدود      لواألنتكلم يف الفدرع  فرعني  إىلم هذا املطلب نقسِّس 

 . نفي النسب وآثارهعن : الفرع الثاني
 لواألالفرع 

 يف النكاح الصحيحبوت نسب املولود ث
 

، ويف املقصد الثاني الزواجل عن معنى ونتحدث يف املقصد األثالثة مقاصد  إىلهذا الفرع  سوف نقسم
صه للكالم عن اخللوة فسنخص الثالث، أما املقصد الزواج الصحيحيف  النَّسبو روط ثبوت  أركان عن

 .بها  النَّسبومدى ثبوت  الصحيحة
 

 .من الزواج الصحيح النَّسبالزواج، وأركانه، وشروط ثبوت معنى  -:لواملقصد األ
 ْمُكِسد ُفْنأَ ْنِمد  ْمُكد لَ َقَلد َخ أْن ومدن آيتدهِ  ))  إىل، وقدد ورد بهدذا املعندى يف قولده تعد      (1)االقدرتان : لغدة  الزواج

عقد بني رجدل وإمدرأة   ))-:و أما إصطالحا فه (2) ...((ةَمْحَرَو ة وَدَم ْمُكيَنبَ َلَعَجليها َوإ  واُنسُكَتلِ زواجا َأ
                                      

 278دمهلل بأ وبح ب م ايماهلل خم سر اي حسحل  : عن م (1)
 (.21) أعر  ايم   ااعة( 2)
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فقدد إختلدو    ، أما أركان عقدد الدزواج    (1) ((والنسلغل له  رعا غايته إنشاء رابطة للحياة املشرتكة 
  ((ماهيتدة  ون جزءا  من ما يتوقو عليه وجود احلكم، ويك)) هو  :، والركن عند االصولينيالفقهاء فيه

 الصيغة أي : فعند احلنفية ركن النكاح هو
ولدديِّ، وزوجددان، وصدديغة، وقددال الشددافعية  : أركددان النكدداح ثالثددة: و عنددد املالكيددة( االادداب والقبددول ) 

زوج وزوجدة،  : وليِّ، وزوج،  وزوجدة، وصديغة و داهدان، وقدال احلنابلدة األركدان إثندان       : األركان مخسة
ينعقددد ))  : وقددد أخددذ قددانون األحددوال الشخصددية العراقددي بددرأي احلنفيددة عندددما نددذَّ علددى،  (2)وصدديغة 

. (3) ((مقامده يقدوم الوكيدل   مدن أحدد العاقددين وقبدول مدن ااخدر و       - عرفدا   أويفيدد لغدة     -الزواج بإاداٍب  
والنافدذ غدري   النافدذ االزم  )واب أن ننبه هنا أنَّ نسب الولد يثبت للزوجني يف النكاح الصدحيح بأقسدامه   

زة ، أمدا  دروط   والعقد املوقوف هو العقد الذي الينفذ اال بعد اجازة من لده حدق االجدا   (. االزم واملوقوف
الدديت إذا تددوفرت الحيددق ألٍي مددن الطددرفني و غريهمددا فسددخه بإرادتدده املنفددردة لكددن  اللددزوم فهددي الشددروط

الزم فيحدق للطدرف الدذي تقدرر      اوز الفسخ بإتفاق الطرفني، وإذا ختلدو  درط مدن  دروطها يكدون غدري      
عدم اللزوم ملصلحته طلب فسخه و روط االنعقاد والصحة والنفداذ واللدزوم كدثرية النسدتطيع احلدديث      

فقدط ولكدن يهمندا هندا هدو مدا مددى         النَّسدب عنها هنا لضيق امدال وألن حدديثنا ينصَّدب علدى مسدئلة      
 .(4)املعت ة  عند افتقار الزواج لالركان والشروط الشرعية النَّسبثبوت 

 
 . من الزواج الصحيح النَّسبشروط ثبوت  -:املقصد الثاني

- :وتتضمن مخسة  روط هي
  

  حصول عقد النكاح  -:لواألالشرط 
ولدد حدال قيدام     إذا النَّسدب  درط يف ثبدوت   إتفق الفقهاء أن عقد النكاح الصحيح وما احلق به من العقدد   

ثدم إن الشدريعة اإلسدالمية قضدت بدان الولدد للفدراش مدع أن          .اِتدعتامُل حكما  كما يف أو الزوجية حقيقية 
العقل الازم جزما  قاطعا  بان هذا املولود من هذا الرجل، وذلك الن األصل أن حنمِّل أحوال الناس على 
اإلستقامة واإللتزام باحلددود املشدروعة ، وأال  ندب  األحكدام علدى الفدروا العقليدة املبنيدة علدى سدوِء           

                                                                                                                           
  .ا سم  ايثسيثة مأ ىس ع  او عاا ايشي ية (1)
 .44ل   اإلأالميةيف ايشمع ة   ن س   حة ا ن ح حتسب بنىهللارل او (2)
  . عاا ايشي يةمأ ىس ع  او ا سم  ايماب ة (3)
 .44حتسب بنىهللارل ا  هللر  فس ل    .(4)
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أن تكون هذه املرأة تختصة برجل واحد، واملفروا فيهدا العفَّدة و طهدارة الدذيل      إىلوذلك ي دي الظنِّ، 
  .(1)أن غمل منهعي من أن يعا رها ووقد ةلت من هذا الزوج الذي ليس به مانع  رعي والطبي

 
 .إمكان ةل هذه املرأة من زوجها صاحب الفراش -:الثاني الشرط

ت زوجته ولدا  مل يلحق هذا الولدد بدالزوج، واليثبدت نسدبه منده الن الصدغري       فإذا كان الزوج صغريا  وولد
درجدٍة اليقدوى    إىلفإذا فرضنا أن الدزوج صدغري دون سدن البلدوغ أو كدان عنيندا  أو مريضدا         ال يء له، 

، و كذلك إذا  إدعت الزوجة إنها وضعت ولددا   (2)معها على أن يقرب زوجته فال يثبت نسب الولد اليه
الزوج يف حني إنها كانت مزالة الرحم أو يتعذر إ ابها للولد وثبت ذلك بتقرير طني فال  إىله أو نسبت
واليتدأتى منده ا مداع فدال     إذا أنكدره الدزوج أو أنكدره اخلصدم ممدن لده مصدلحة يف ذلدك،          النَّسدب يثبت 

قظدة أو منددام  يتصدور منده العلددوق، وإتفدق يف هددذا أصدحاب املددذاهب األربعدة، أمددا إذا إحدتلم الصددغري يف ي      
سنِّه و قيافته، فيلحق نسبه بالزوج،  إىلفمعنى ذلك إنه صار بالغا  بالعالمة، حتى لو كان صغريا  بالنظر 

أدنى سنُّ اإلحتالم عندد احلنفيدة للغدالم هدو اثدنيت عشدرة       : ولكن يف أيِّ سنٍِّ أكن أن حيتلم الصغري فيها
صدلى  )العمر عشر سنني فحملت إمرأته حلقه ولده لقولده  ، أما عند احلنابلة فإذا كان الزوج له من (3)سنة 

. (4) ...((مرُّوا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضدربوهم عليهدا وهدم أبنداء عشدرٍ     : ))(اهلل عليه وسلم
و اليقاس أحكام الذَّكر يف هذا امال على اأُلنثى ، ألن اأُلنثى قد غيض لتسع سنني من عمرهدا، وهدذا   

ون األب واددب لثبددوت نسددب الولددد ألبيدده عنددد الشددافعية واملالكيددة أن اليكدد    . ة للددذَّكرالنَّسددببغددري وارد 
بددوب هددو مددن قطددع عضددوه الددذكري، واملمسددوح هددو مددن قطددع مجيددع ذكددره       وام. جمبوبددا  أوممسددوحا 

وإنثييه، أما من قطع إنثياه أو اليسرى فقدط أو اليمندى فقدط فريجدع يف  دأنه لأطبداء واملختصدني، فدإن         
وعنددد املالكيددة والشددافعية أيضددا  إذا كددان   (5)ال مل يثبددت : مندده، وان قددالوا النَّسددبيولددد لدده ثبددت : قددالوا

 .(6)انتفاءه باللعان  إىلالزوج صغريا  وجمبوبا  أو ممسوحا  وأنكر نسب الولد منه فال حاجة 
                                      

 16عسأب ا طي ل ا  هللر ايسسبملل  .   (1)
بد   إبدأ ا دهلل ح ا طلدعع  فدح  سدب  مدأ معييدهلل         : 2337/ ي دية ُو ىل /2712ىضا د مة اي مييز يف ىمارو ا دمىة   (2)

  ا دهلل ح م دسع بسيضد ف    امسج  يف أجالا ا  عاا ا هلل ية  ا  تهمعم ايلجنة ايطبية ايهللارميدة عشدن اىل     21/9/2334
   مي أ ا بسا اي     ا  ا هلل    لي س ىهلل  لفا اييمب ايهس ع ية ا ع  ة ايي س مأ ا دهلل ح  ليد     21/9/2335اجلنسح منع 

 139  س  ا  عاا ايشي ية يف ىماراا د مة اي مييز ا حتسمعةل  مرعهلل ما م اجلنسبحل و: عن م. اس  ايهلل عا ىسبلة يلمم
من  ل و  وم    اينَّس  س ا بعيهلل  عثبا  يب إبأ  شم أنب تز ج إممو   )) اجلسم  و  س  اي  سر يألأم     س  يف  (3)

 .  115  ((   نس  شم  أنة مهللَّ  ايبلعغ إ
 .  م ب أنسم  سأر او وبع ما (4)
 ل13ج   بة ايز يلح ل ا  هللر ايسسبمل ل. ل   م مس ب هلل س 322ل    9ل ج ا ف   يف و  س  ا مو ل اي معة هعهللا   بهلل. م (5)

 . مسب هلل س  7256  
 .  368دمهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهلل ل ا  هللر ايسسبمل ل    (6)
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  -:كثر احلمل فأ مدَّةأن يلد الولد ألقل : لثالشرط الثا
مستندين يف ذلدك علدى قدول     تفاقا  بني العلماء يف مجيع املذاهبإ أ هري ستة احلمل ه مدَّةأقل و 

  :من اايتني الكرأتني املدَّةالذين إستنبطا هذه  ( ي اهلل عنهمارض) بن عباس علي بن أبي طالب وإ
 ((...االنسان بولديه احسنا ةلته ُأمه كرها ووضعته كرها وةله وفصله ثالثون  هرا  ووصينا

فبا مع بني اايتني  (2) ...((حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعةوالولدات يرضعن َأولدهن ))  و. (1)
ية الت ارب الطبِّبحوث العلمية وت الوقد دلَّ ،أ هرالرضاع أربعة وعشرون  هرا  واحلمل ستة نرى أن 

  من وقت الزواج  املدَّة هذه بتدُأالستة هذه ؟ عند احلنفية ت  هرولكن متى تبتدُأ األ. على صحة ذلك
من إمكان الوطء بعد  بتدُأت املدَّةن هذه ند مجهور الفقهاء فإع أما( ي وقت عقد النكاح الصحيحأ)

كان اليثبت نسبه من الزوج اتفاقا ، و أ هراحلمل من ستة  دَّةن ولد ألقل من احلد األدنى ملالزواج فإ
املرأة ةلت به  ندعاءه على إحيمل إإدعاه الزوج، و ذاإ ن احلمل به حدث قبل الزواج االَّدليال  على أ

، مراعاة  ملصلحة وطٍء بشبهة أوا بناءا  على عقد فاسد على عقد اخر، وإمَّ ا بناء إمَّ قبل العقد عليها،
. لأعراا بقدر اإلمكان، ولكن يف هذه احلالة يثبت نسبه منه بالدعوى البالفراش الولد، وسرتا 

... (( الولد للفراش )) ة وا مهور يف هذا امال أن احلنفية يأخذون بظاهر حديث واخلالف بني احلنفي
القول أن الدخول فعال  بل غقق ذلك عقال  وعادة، ورتبوا على هذا  أو، وإن مل يتحقق إمكان الوطء 

من  رأ هالرجل لو تزوج إمرأة ثم طلقها بعد العقد مبا رة  وهما يف جملس العقد ثم جاءت بولد لستة 
وقت العقد حلقه الولد وثبت نسبه، و هذا فيه كما قلنا إحتياط للولد، و عدم ضياعه، ومنع من وقوع 

املنطق، أما ا مهور فقد رفضوا هذا  إىلمشكلة اللقطاء وإن كانت الفكرة التستسيغها العقل وتفتقر 
د عدم اللقاء بني الزوجني فعال  احلسِّ والعادة ، فلو تأكَّ أوالتوجه وقالوا يشرتط إمكان التالقي بالفعل 

 .(3)مل يثبت نسب الولد من الزوجني 
   

 احلمل دَّةالتزيد عن احلد االقصى مل مدَّةان تلد يف   -:الشرط الرابع
 ات نعالواملخلوعات وامل الد املطلقاتأونسب  إثباتمنها  احلمل فوائد كثريٌة مدَّةقصى وملعرفة أ

احلمل مل يرد  مدَّةقصى أ إىلة النَّسبذلك،  وب إىلوما  ازواجهنَّ لغائب عنهنَّاو ازواجهنَّ واملتويف عنهنَّ
، لذلك مجاع بني العلماء يف ذلكاحلمل وليس هنا  إ مدَّةمن القرآن وال من السنة حول أقصى  نذٌّ

و آرائهم، ونشأ عن جتهاد بعض العلماء إ أو. وقائع تقع أوبقيت معرفة ذلك مبنية على آثار تسمع 
 كما  أ هر، على عشرة روايات تقريبا  بني تسعة (4)لك إختالفاتها كثرية يف تعني أكثر مدَّة احلمل ذ

                                      
 .  15عة أعر  ا  هس ل اا (1)
 .  233عة أعر  ايبهم  ل اا (2)
 .  325   ل9ج لا ف   يف و  س  ا مو  بهلل اي معة هعهللا  ل . ل   م 411 هللر ايسسبمل ل   بع ه م  ل ا و (3)
 .  13 ل  ل ا  هللر ايسسبملا طي عسأب  س م.  ( 4)
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كما قال به  قال به الظاهرية، وبني عدم وجود حدٍّ ألقصاه كما قال به أبو عبيد، وبني سنتني
ء الناقذ من احلنفية، وأربع سنوات كما قال به الشافعية، وكل هذه ااراء مبنيَّة على اإلستقرا

قصرية ينقطع  أوأخبار آحاد الناس فمدَّة احلمل اليتيسر معرفته بالضبط فقد تسبقه فرتة طويلٌة 
ىل باإلعتبار يف وفيها احليض فيظن إن املدَّة كلها للحمل ويقع تبعا  لذلك اخلطأ يف حساب مدته واأل

ألنه تقدير سليم وهو رأي  هذه املسئلة هو رأي األطباء الشرعيني جبعل أقصى مدَّة احلمل سنة
  أ هرحممد بن احلكم وفيه إحتياط للحاالت النادرة فالغالب املعتاد يف والدات النساء هو تسعة 

 . (1)على هذه املدَّة كي يكون هنا  احتياط للحاالت النادرة الوقوع  أ هروألمانع من زيادة ثالثة 
 

 بعد العقددددد مكان التالقي بني الزوجيددن عادة إ -:امسالشرط اخل
هدل يكفدي جمدرد العقدد     : ، إختلفدوا النَّسدب بعد إتفاق الفقهاء على أن النكداح الصدحيح يثبدت بده      

، أو البد من غق ق الدخول، أو يكفي إمكانه فقط؟ على ثالثة مذاهب، املذهب األول يدرى  النَّسبلثبوت 
ول وإليه ذهب احلنفية، أمدا املدذهب   جمرد العقد من غري إ رتاط إمكان الدخ النَّسبأنه يكتفي يف إثبات 

بل البدد مدن إمكدان الدوطء أي إمكدان دخدول        النَّسبالثاني فريى أصحابه أنه اليكفي جمرد العقد إلثبات 
الزوج بزوجته، وبهذا قال مجهور الفقهاء مدن املالكيدة والشدافعية واحلنابلدة، أمدا املدذهب الثالدث فدريى         

رد العقد وإمكان الدخول بدل البدد مدن الددخول احملقدق وهدو رأي       اليكفي فيه جم النَّسبأتباعه أن ثبوت 
قدد إختدار قدانون    و. (2)الشيخ إبن تيمية وتلميذه إبن القيِّم، والدراجح مدن هدذه االقدوال هدو قدول ا مهدور       

وال الشخصددية يف املددادة احلاديددة  ما عدد  عندده قددانون االحدد عنددد مددذهب ا مهددور االحددوال الشخصددية
وذلددك الن العقددد جعددل (( ن يكددون التالقددي بددني الددزوجني ممكنددا   أ)) بقولدده ة واخلمسددون الفقددرة الثانيدد

بعدد   تدت بولددٍ  وأ مكان هذا التالقي عادة جني هو السبب احلقيقي للحمل فلو إنتفى إاالتصال بني الزو
مت الدزواج بالوكالدة بدني زوجدني      إذاكدذلك  و.(3)من تاريخ الدزواج اليثبدت نسدبه منده      أ هرمضي ستة 
إدعت الزوجة إنهدا وضدعت ولددا      أ هر دولة وااخر يف دولة ُأخرى بعيدة وبعد مضي ستة أحدهما يف

 دَّةبددا  ال يف بلدد الدزوج وال يف بلدد الزوجدة وال ملد      وقدد ثبدت أن الدزوجني مل يلتقيدا  أ    زوجهدا   إىلنسبته و
 .(4) النَّسبيسرية فال يثبت 

  
 
 

                                      
 .  4   3ل    2ج  ا  هللر ايسسبملل لو م  اسعز ايلمسس ل. م( 1)
 . س مس ب هلل  45 بهللاي زعز بأ ا هللا لل ا  هللر ايسسبملل    (2)
 .  78 طف  ايز ح ل و  س  ايز اج  ايطالق ل   م. م( 3)
 .  115ايهس ح  بهلل ايهسمر ابما ية ل ا  هللر ايسسبمل ل   ( 4)
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 بها سبالنَّ اخللو  الصحيحة و مدى ثبوت -:املقصدالثالث
الددخول احلكمدي هدو عبدارة عدن إجتمداع الدزوجني يف مكدان منفدردين آمدنني مدن             أواخللوة الصدحيحة  

املدانع الشدرعي    أوكالصغر ( يتصال ا نساإل)ني من املانع الطبيعي بإذنهما خالي طالع عليها االَّاإل
 أو عمدى  أ أوا   خذ ثالث معهمدا ولدو كدان نائمد     ي كوجوداملانع احلسِّ أوكاحليض وصيام رمضان، 

لددم الفقهدداء حددول و قددد تك .(1)وجددد مددانع مددن هددذه املوانددع تكددون اخللددوة فاسدددة   إذا، فددصددبيا  مميددزا 
ن أ إىل، فقددد ذهددب احلنفيددة بدداخللوة النَّسددب مددن هددذه ااثددار مدددى ثبددوتاخللددوة الصددحيحة وآثارهددا و

 ثم طلقها وجاءتها بولددٍ  ختلى الزوج بزوجتهبوب فلو إحة ولو من اموة الصحيليثبت باخل النَّسب
اخللوة وهذا ما  مدَّةن تطول أ هو مذهب املالكية بشرطثبت نسبه من الزوج، و أ هرألكثر من ستة 

تفى فيده  ذهب اليه الشافعية ايضدا  وإن مل يقدر بدالوطء، الن مقصدود النكداح اإلسدتمتاع والنسدل فداك        
ن الادرى  ، وقدد إعتداد النداس يف أعدرافهم أ    (2)وة ، ومل اتلو عنهم احلنابلة يف ذلك لكان من اخلماإلب

جني ولكن هذا الأنع  رعا  من أن اتلى الدزوج بزوجتده   بعد سفر الزو أويف ليلة الزفاف  االَّالدخول 
قبل ذلدك وأن يطئهدا وخاصدة يف أيامندا هدذه حيدث إعتداد كدثري مدن النداس، علدى السدفر بزوجداتهم و              

املقدررة   اإلثبدات ت اخللدوة الصدحيحة بالشدهادة وبطدرق     تثب و .(3)كن تخصوصة أماختالء بهن يف اإل
ختدذُّ أحددهما   حكدام  الصدحيحة و بدني الددخول احلقيقدي وأ     حكام مشرتكة بني اخللدوة هنا  أكافة، و

 . دون ااخر 
 

 الفرع الثاني
 ثارهالصحيح  وآالنكاح يف  النَّسبنفي 

اىل مقصدين نتحدث يف املقصد األول عن آثار نفي النسب يف الشريعة اإلسالمية،  سنقسم هذا الفرع
 . ويف املقصد الثاني عن آثار نفي النسب يف القانون 

 
 

   اإلسالميةيف الشرنعة  آثار نفي النسب : لواألاملقصد 
 أ هرأتي به لستة ن تأ أمامراة يف عقد صحيح ثم ولد  ما ولد فتزوج بإ إذاالرجل  نَّسبق وأن قلنا إ

 أقرَّ ثبت نسبه من الزوج سواٌء لواألن كان فإ أ هرأن تلده ألقل من ستة  أوأكثر من حني العقد، ف
بت نسبه الن زمن الفراش مل فال يث أ هركان الثاني وهو والدة الولد ألقل من ستة  إذاو. (4)ال   أوبه 

                                      
 .  43ل  ا  هللر ايسسبملم طف  ايز ح ل . ل   م151 ل ا  هللر ايسسبملل  دمهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهلل( 1)
 .  63   59ل   بما يةل ا  هللر ايسسبمليهسمر إ بهلل ا ايهس حل  34ل ا  هللر ايسسبملل   ا طي عسأب  س م.  ( 2)
 .  332   331 ل  9ل ا ف   يف و  س  ا مو ل ج بهلل اي معة هعهللا .   م ل199 ل ا  هللر ايسسبملل  بع ه م ودمهلل ( 3)
 .  465/  2 س ية ايهللأعىح  :ن ميف  عو احلسية ع ع  بهلل   ي س  ل عمس  مسيال إذا  فح ايز ج  س   يهللو  نهلل اإل( 4)
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أقر الزوج بأنه إبنه  إذا، ففي هذه احلالة لعقدكون مبدأ احلمل سابقا  على اياحلمل، و مدَّةقل يبلغ أ
وطٍء بشبهة  أوثبت نسبه منه وحيمل إعرتافه بأن احلمل قد حصل يف فراش آخر سواء بعقد صحيح 

انكر الزوج نسب الولد منه ونفاه ففهي هذه  إذا أما .(1)ال بالفراش  اإلقرارلكن ب، و عقد فاسٍد أو
ا يفرق القاضي بينهملزوج و ينسب للمرأة فقط ونفى الولد عن اباملالعنة ياحلالة عليه أن يالعن و

 املتالعنان))  :(وسلم  صلى اهلل)والاوز أن اتمعا يف زواج أبدا  لقوله . و يدرا  عنها العذاب باملالعنة
و روط وآثار مت ركان كيفية وأ اإلسالميةلللعان يف الشريعة ، و(2)(( الاتمعان أبدا  إذا تفرَّقا 

 .(3)ها يف مطَّوالت الكتب الفقهية الجمال هنا لذكرها تفصيل
 

 : يف القانون  آثار نفي النسب :املقصد الثاني 
رى مدن  دراح   ومل أ يدالء علدى ذكدرٍّ   وال الظهدار وال اإل  مل يأتي القانون العراقي ملسدئلة اللعدان    

مدن قبدل الدزوج ،     سدب النَّحصدول نفدي    حكدام الشدريعة يف حدال   أ إىلالقانون العراقي من قال بالرجوع 
 حدوال الشخصدية احلدالي ذي الدرقم    قضاء العراقدي بعدد تطبيدق قدانون األ    رى تطبيقا  لللعان يف الومل أ
 اإلثبدات عمدال قواعدد قدانون    فيستخلذ من ذلك بأن املشدرع العراقدي أراد بدذلك إ    1959لسنة  177

 ددك الددزوج يف كددون   اإذ، فددلقضددائية كلددها تنصددب يف هددذا امددال  التطبيقددات اعلددى هددذه املسددئلة و 
جدراء الفحدذ   مدة الددعوى يف احملكمدة أكنده طلدب إ     قابعد إو من زوجته املولود من فرا ه الزوجية

 إىلنفدي نسدب املولدود     أو إثبدات الذي يعتمد يف ( D.N.A)غليل املخت ي على ا ينات الوراثية و
د وجني من عدمه أمدر جد  الزَّ ىلإمولود  نسبِة إثباتو النَّسبن مسئلة املرأة ولكن اب غري الدقة أل

النده بدالنظر يف    ندة البيِّل لده ك خدر مكمَّد  حليل فقط بدل يدتعني تدوافر دليدل آ    فال يكتفي يف ذلك بالت خطري
قصدرت   أو، وبعدد فدرتة مدن الدزمن طالدت      ظهورهدا  وقدت  فإنهدا تكدون رهيندة    كتشافات العلميدة كافة اإل

لكدن علدى عداتق مدن يقدع عدبء       و ،(4)ه كتشداف السدابق عليد   يظهر إكتشاف جديد يدل على قصدور اإل 
 النَّسدب  لتخلدو  درط مدن  دروط ثبدوت      جتده  زو مدن  دوولد امل إبنه نازع الزوج مثال  نسب إذا اإلثبات

تعتدد  فرا ددا  للرجددل  ( الزوجددة ) الرجددل هددو املدددعي وإن املددرأة   نَّدددا أ: املددذكورة ؟ وا ددواب هددو  
فروا كذلك هو حصول التالقي بينهما من حني املفاملفروا إنها كانت فرا ا  له من حني العقد، و

 الزوجة  ، والتكلوالنَّسب ى  روط ثبوتحدو إختلُّيقع عليه يف  اإلثبات ، لذلك فعبُءالعقد ايضا 
                                      

 .  372   ل ا  هللر ايسسبمللل   دمهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهلل 4ل    2ج  ل ا  هللر ايسسبمللبيس حدمهلل هعهلل او( 1)
 .  م  ايبي هح بإأنسم  حيباحلهللع  ر او وبع ما( 2)
 عس رأعا اا :  نس  لعأًس يف ا سجهلل ييلة اجلم ة إذ ما  و  سرل اهسا:  بهللاا إبأ مس عم ىسا س  مس ر او    يف ايلَّاو( 3)

 دة  يلَّ دة ىدسا و  ((  ل معول  إ  أ ا أ ا  ل   ديي    ت لة  ة ايم   ههلل م  ه     ر اًل ؟ اإ  ى ل  ى ل معول  إرا عو)) 
 .  س  عة ايلَّإا بل انزيا ب

 .  9ل   ا  هللر ايسسبملل ا  سشسر أسمب أيهلل دمهلل( 4)
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ن الشدروط املدذكورة مدن    ، ألاإلثباتثبته جبميع طرق ين بشيء وله يف سبيل ذلك أ( املدعى عليها ) 
 .(1)الوقائع املادية 

 
 

  الثانياملطلب 
 يف نكـــــــــاح غيــــــــر صحيـــــح ثبوت النسب 

ثالثة فروع، نتكلم يف الفرع االول عن نسب املولود من نكاح فاسد، ويف  سنقسم هذا املطلب اىل
أكثر من بنسب املولود من الوطء بشبهه، ويف الفرع الثالث عن نسب ولد املتزوجة  الفرع الثاني عن

   .زوج
 

  لواألالفرع 
 ملولود من نكاح فاسدنسب ا

 

مجهدور الفقهداء هدو مدرادف      العقدد الفاسدد عندد   : ، وإصدطالحا  (2)الح نقيض الصَّ: الفساد لغة  
صدله دون  ماكدان مشدروعا  بأ  )  :الفساد عندد احلنفيدة هدو   وهو الذي مل يرتتب عليه آثاره،  و: البطالن
القبدول لكنده فقدد  درطا      ااب وعقد حصل فيه اإل: تعريو عقد النكاح الفاسد فهو أما،  (3)( وصفه 
فقدد يكدون    اإلسالميةختالف املذاهب ختتلو بإ وهي نكحة الفاسدة كثريٌةاألو ،(4)ائط الصحةمن  ر
متفدق علدي فسدادها بدني      نكحدةٌ ما فاسدا  عندد مدذهب وغدري فاسدد يف مدذهب آخدر، ولكدن هندا  أ         زواٌج

عندد مجهدور    –النكداح بغدري ولدي    و، ون  دهود وإجراء العقد د، معينة دَّةقرتان العقد دالفقهاء منها  إ
نكداح  و،  العددَّة النكداح يف  ومصداهرة ،   أورضداع   أومدن نسدب    ونكاح احملدارم  –الفقهاء عدا احلنفية 

ن النكدداح الفاسددد معتدد   وقددد إتفددق مجيددع الفقهدداء وأصددحاب املددذاهب علددى أ   .(5)اخل ... املشددركات 
وكان ادب أن  ن العقد غري صحيح ، فرغم أ(6)اطئ بالنكاح الصحيح من حيث حلقوق نسب الولد بالو

للفددراش دوجددب العقددد حيددث الأكددن أن تكددون املددرأة فرا ددا     ، فددال وجددودثددٍرأ يِّأن اليرتتددب عليدده أ

                                      
 .  373   372ل    ل ا  هللر ايسسبملدسأ  س حاحملسمح ( 1)
 .  384ل   2اي بل ج  ىسمعس لوحهلل بأ الي  ايفما يهللل( 2)
 .  137   136ل    1ه  اإلأالمح ل جل ُو عا ايفلحي  بة ايز . م: عن م( 3)
 .  39ىسة و  س  ايز اج  ايطالقل    عاا ايشي ية ل وحهلل اي بيسحل  مح ىس ع  او. م: عن م( 4)
إ بدسا اينسد  يف ايهدس ع     ) حبثد  ا  ندع    لبش بهلل ايمؤ   مبس. م  ل س ب هلل س م 128ا  هللر ايسسبمل    لحتسب بنىهللار( 5)

 .  75   ل(24)ل ا نشعر يف جملة ا    سم ايهضسرحل اي هللم (اجلزارمل 
 .  118  عسأب  س م ا طي ل ا  هللر ايسسبملل .  ( 6)
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قد رتب على العقدد الفاسدد بعدض ااثدار      ،النَّسبالشارع وحرصا  منه على عدم ضياع  نَّأ الَّللرجل، إ
يف  النَّسدب ، فدالفراش الدذي يثبدت بده     املدرأة املددخول بهدا    نمد  املولدود  سدب ن ومن هدذه ااثدار ثبدوت   

  فإذا توفر للقاضي تسعٌة ،(1)فالدخول هو الفراش  ولما الدخنَّالزواج غري الصحيح ليس هو العقد وإ
يف األمدر،    دبهةٌ هندا    ّنواحددٌة علدى إ   لده حيثيدةٌ   على أن املولود إبن زندى ، وتدوفرت   تسعون حيثية و

للصحيح على الفاسد لقولده  اها ترجيحا  للحالل على احلرام وطرح ماعديثية، ووجب األخذ بهذه احل
أدرؤا : ) نده قدال  إ (صدلى اهلل عليده وسدلم   )قدد ثبدت عدن الرسدول     و . (2)(( ...وقولوا للناس حسدنا  ...)) ىلاتع

حيدتم   الشريعة اإلسالمية ة يفيع، مما يع  أنَّ القاعدة الشر (3)(( ستطعتم احلدود عن املسلمني ما إ
الديقني بعددم وجدود    بعدد ا دزم و   ه تولدد مدن حدرام اال    نَّد على كل إنسان أن اليشهد والحيكم على أحد إ

ملرأة مدن  ن غمل اتصور أ: النكاح الفاسد  روط منها يف  النَّسبيشرتط لثبوت و. ة بهة يف املسئل
يف أقل مدن مددَّة   املولود ن التأتي اخللوة الصحيحة ، وأ أوغقق الدخول ، والنَّسبالزوج الذي يدعي 
 يخ العقد عند من تاراخللوة بها على رأي املالكية و أومن تاريخ الدخول  أ هراحلمل وهي ستة 

، ى رأي مجهددور الفقهدداء عدددا احلنفيددة   بالعددان علدد  الينتفددي االِّو النَّسددبوحينئددٍذ يثبددت  . (4)احلنفيددة 
ان أن يكدون العقدد صدحيحا ، أمدا إذا ولدد      ان عندهم اليصح يف الزواج الفاسد، ألن من  روط اللعفاللع

ش يف الزواج الفاسدد  ن الفراا يتبني أو من هن. فال يثبت نسبه إال إذا إدعاه الزوج أ هرألقل من ستة 
نفددي نسددب املولددود ن يعندد احلنفيددة أقددوى مددن الفددراش يف الددزواج الصدحيح، و ددذا يسددتطيع الددزوج أ  

النكداح  و .(5)اليسدتطيع ذلدك يف الدزواج الفاسدد     حيح، وفصاعدا  يف الزواج الص أ هرالذي يأتي لستة 
على املدرأة   العدَّةستوجب أنه إذا حصل فيه الدخول إ، إالَّ اسد يستوجب التفريق لعدم مشروعيةالف

يف كدل   النَّسدب هندا  خدالف بدني العلمداء يف هدل يثبدت       و. إن كان فاسدا  إلسدت اء الدرحم  و بعد التفريق
، تختلدو فيده   أوكداح الفاسدد كمدا قلندا أمدا متفدق علدى فسداده بدني العلمداء           م ال ؟ الن النفاسد أ نكاح

 والراجح
م علددم العاقدددان فسدداده أ ن النكدداح املختلددو يف فسدداده يثبددت فيدده نسددب املولددود سددواءٌ  مددن أقددوا م إ

 إىل باضدديةألوا املالكيددةذهددب مجهددور فقهدداء )) بددابش يقددول الرؤوف دأن الدددكتور عبددد الَّإ (6).جهدداله 

                                      
 .  375   ل ا  هللر ايسسبمللدسأ  س حاحملسمح ( 1)
 .  (83)ااعة ايبهم  أعر  ( 2)
ر ل  عا احلهللع  بم اعسا   ىهلل. ىط  يف أنن  بلفي بام ايهللارع  ل  ايبي هح يف ايسنأ اي  ال  مسيال يف ا اإلمس  ام   و( 3)

 (( . مرؤا احلهلل م بسيشب سا إ)) ح س  عا ايلفي  ر ا وعضًس بلفي  َّخم لفة و
ل أالمح  امي د  فه  اإلاي لايز يلح دمهلل   بةل   14   ل2دمهلل هعهلل اوبيس حل ا  هللر ايسسبملل ج : عن م يف  عو ايشم  ( 4)

 . 116ا  هللر ايسسبملل   ل  بهلل ايهسمر ابما يةايهس ح    ل7262ل    13ج
 .  374ل   دمهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهللل ا  هللر ايسسبمل: ن مع( 5)
 .  43ا  هللر ايسسبملل   لاؤام مم هلل ما م( 6)
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يف هدذه   هند حصل الددخول بعدد العلدم باحلرمدة، أل    إذا النكاح املتفق على فساده يف  النَّسب بوتعدم ث
املدددرأة ألن ، حلدددّدض الز ِّندددى و يرتتدددب علدددى ذلدددك وجدددوب ا  رخدددقدددد إنتفدددت و الشدددبهتكدددون احلالدددة 
 .(1)(( احلنفي به يف املذهب  تىفبل بالدخول احلقيقي وهو امل يف الزواج الفاسد فرا ا التصري

 
 لفرع الثانيا
 .ة بهيف الوطء بش النَّسبثبوت 

 
.  (2)م باطدل اإللتباس، ويف الشرع ما التبس أمره فال يدري أحالل هو أم حرام وحق هو أ: الشبهة لغة 

 مدرأةٍ هنا هو يف امال الذي حنن بصدد دراسدته وهدو وطء الرجدل إل   لكن مايعنينا يف معنى الشبهة و
ن الرجل يطأ املرأة عن جهل وليس عدن علدم فقدد أعطداه     ذلك، وألوجته وهي ليست كظانا  منه أنها ز

قضددي بدددرء احلدددود  حاديددث الدديت تإعتمددادا  علددى األ الز ِّاندديخددر غددري حكددم  الفقدده االسددالمي حكمددا  آ 
   سنفصلها يف مقاصد ثالثة قسام ثالثةأ إىلقهاء الشبهة يف هذه املسئلة قد قسم الفبالشبهات و

 
  ل شبهة احمل -:املقصد االول

ام الدددليل تتحقددق بقيدد ددبهة امللددك أيضددا  ألن سددببها حكددم الشددارع، وبهة احلكددم وتسددمى  ددو 
ن الشددبهة نا ددئة مددن الدددليل النددايف للحرمددة يف ذاتدده، والتتوقددو علددى ظددنِّ ا دداني وإعتقدداده، وذلددك أل

 الولدد الدذي جداءت بده املدرأة لسدتة      يثبدت نسدب   غققت هذه الشدبهة يددرأ بهدا احلدد، و     إذاالشرعي ف
لفهم ا، وخددذلددك مجهددور الفقهدداء  إىلان كمددا ذهددب عددباللِّ عندده االَّ الينفددىفصدداعدا  دون دعددوى، و أ ددهر

، وطء ندددهم ومثددال  ددبهة احملددل ع النَّسددبت بدداليث الِّوا إدعدداءه مددن الددزوج، وإ ددرتطاحلنفيددة حيددث إ
اجعدة  دا قياسدا     ن وقاعهدا يعتد  مر  بائندا  وهدي يف عددتها ظاندا  منده أ      الرجل زوجته اليت طلقها ثالثدا  

 .(3) ((الكنايات رواجع ) )ثر األ إىلة طالقا  رجعيا  استنادا  على املطلق
 

  شبهة العقد  -:املقصد الثاني

                                      
 .  74   ا  هللر ايسسبملل  بهللايمؤ   مبسبشل( 1)
  .   ايل ة اي مبيةل حتهيمل جمم471ل   1بام  ل ا  جة ايعأيطل ج بما ية م طف   إ( 2)
 م  ىهلل وأنهلل اوبيس ح او. 44ل   اؤام مم هلل ما مل ا  هللر ايسسبملل   15ل    2دمهلل هعهلل اوبيس حل ا  هللر ايسسبملل ج ( 3)

و هللو   يف اي حسح ل   ي أ ايهعا يي   هللعثًس الة  إ    هللع ( ألة ل  اا  لي   )ايمأعا  إىل(( اي نسعسا ر ا   ))ايهسر  
ر ا ي دسر ل   مس ذ مو  دس   م ( اا  ن  ر ح)   ي مم بأ ا طسع ب ض ة إ:    يف ايسنأل ب  ذ مو ايفه س  يف   ب ة اهسا

 .  م   مس ذ مو  س   جمم  او( اا  ن ة  ر ح)    ىعا ب و اي حسبة بينمس ذ م ايب و ااام إ
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عقدد رجدل   لو وجود صورة املبيح كما  أو، شأت من وجود العقد صورة ال حقيقةهي اليت نو 
 لَّاملصاهرة، فدإن كدان يعتقدد احلد     أو النَّسب أومة عليه بسبب الرضاع على حمرَّ أوة الغري على معتدَّ

كدان   إذا أمدا ، ر وثبدت نسدب الولدد   زِّعد و هل احلكم الشرعي سقط عنه احلدُّا أول غرأها عليه اهو
 مني أبو يوسو اماإلي وإن إدعاه على رأ اليسقط عنه احلدُّو النَّسب، فال يثبت عاملا  بالتحريم

   ،يقام عليهال ن احلدَّأبو حنيفة فعنده أ أما احلنابلة، و، والشافعية، واملالكيةوحممد من احلنفية
 .(1)حنفية فقط بو به أ نفرد بهة العقد تقسيم إو
 

  شبهة الفعل  -:املقصد الثالث
 بالفعل هنا هو الوطء وتسمى  بهة اإل تباه، ويسميها الشافعية  بهة يف الفاعل واملقصود  
   لَّن يعتقد ا اني احل  دليل على التحريم أصال ، وأن هناالشبهة يف الفعل أن اليكويشرتط لقيام و
، ومل يعتدد  احلنفيددة الددوطء بشددبهة الفعددل  (2) كددان ا دداني يعلددم حبرمددة الفعددل وجددب عليدده احلدددُّ   إذاو
 وطئها  إذاوا من ذلك املزفوفة اليه غري زوجته ، وإستثنعاه الواطيءإدن به وإ النَّسبساسا  لثبوت أ

نفرق يف الوطء بشبهة بدني رجدل   ن حدَّ عليه وثبت نسب الولد من الزوج، واب أوجاء منها بولٍد فال 
 خدر يطدأُ  وبدني رجدل آ   زوجهدا فيعتز دا حتدى تدأتي بولددٍ      ها فيده سَّد خدر يف طهدر مل أ  يطُأ زوجة رجدل آ 

 ىلواألففدي احلالدة   . نهدا ن يكدون م ها فيه زوجها ثم تأتي بولد أكدن أ طئبشبهة يف الطهر الذي و إمراة 
طء ثبدت نسدب الولدد مدن الدواطيء، وإنتفدى عدن الدزوج         فصاعدا  من حني الو أ هرلستة  أتت بولٍد إذا

طيء الوطء فالقول قوله بغري أني، ويلحق نسب الولدد بدالزوج، النده الأكدن     نكر الوابغري لعان، وإن أ
تت املرأة بولدد  أ اإذيف احلالة الثانية ف أما. سب الولدنكار نالزوج يف إ ل دعوىبقالتاحلاقه باملنكر، و

ففدي هدذه    .(3)بهة أكن أن يكون هذا الولد من الزوج، وأكدن أن يكدون مدن الرجدل الدذي وطئهدا بشد       
الندووي   احلمدض ة ويب الشدرعي ليدتم غليدل األنسد     على الطبالولد عرا أطراف الدعوى واحلالة ي

لزوجددة والرجددل  الوراثيددة للولددد مددع كددل مددن الددزوج وا   مطابقددة الصددفات  و( D.N.A)مددا يعددرف بدددد  أو
 ن يكددون يف سددنٍّأبدد ن يولددد ملثددل الددواطيء ولدددٌ أ: بددالوطء بشددبهة النَّسددبويشددرتط لثبددوت . الددواطيء

كمدا ذكرندا فدإذا     أ دهر وأن يولد املولود ألدنى مددَّة احلمدل وهدي سدتة     . يتصور منه الوطء واإلحبال
بدأن   ءعي الدواطي ن يددَّ ويشدرتط عندد احلنفيدة أ   . بدت نسدبه مدن الدواطيء    قل من ذلدك مل يث أل جاء بولٍد

 .(4)ثبتت  بهة الفراش عليها دخوله بها أ نىلشبهة اليت بن ااملولود إبنه، وذلك أل
 

                                      
  .375مهلل دح ايهللعأ  بهلل احلميهللل ا  هللر ايسسبملل   ل   د15ل    2دمهلل هعهلل اوبيس حل ا  هللر ايسسبملل ج : عن م( 1)
 .  47ل   اؤام مم هلل ما مل ا  هللر ايسسبمل( 2)
 .  344ل    8ل ج ا ف   يف و  س  ا مو  بهلل اي معة هعهللا ل .م( 3)
 .  49   48ل    فس ل ا  هللر اؤام مم هلل ما م( 4)
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 الثالثالفرع 

 نسب ولد املتزوجة بأكثر من زوج 
 

 تزوج من رجل آخر وهي غت الزوج األول ، سئلة على إمرأة متزوجة من زوج وتويصدق هذه امل
من زوجها األول وهي بعد يف العددَّة وتتدزوج مدن رجدل آخدر، فتكدون        ويصدق أيضا  على إمراة مطلقة

 ا زوجان، الن املرأة اليت تكون يف العدَّة التكون خليَّة من زوج فالزوج األول قد يراجعها يف العددَّة ،  
أو يعقد عليها مرَّة ُأخرى بعقدد جديدد إذا كدان الطدالق بائندا  بينوندة صدغرى ومل رضدي علدى املدرأة           

ها، فددإذا أتددت الزوجددة دولددود فددأي زوج ينسددب ؟  ذهددب بعددض الفقهدداء أندده إذا ثبددت إن الددزوج    عدددَّت
بدني  ق بينهدا و يفدرَّ   الثاني مل يكن على علدم بزواجهدا األول، أو بدأن طالقهدا رجعدي ومل رضدي عدتده       

هة، عتبدار أن الثداني قدد وطئهدا بشدب     بإزوجها الثاني ويلحق الولد بالثاني إذا ولدته بعد ستة أ هر 
وإن علم الثاني بأن  ا زوجا  وتعمَّد زواجها حيدَّ ويلحدق الولدد بداألول مطلقدا، وذهدب الدبعض ااخدر        
إىل أنه إذا أتت بالولد قبل ستة أ دهر مدن زواجهدا بالثداني يلحدق بداألول ويثبدت للثداني مدا ولدد بعدد            

الزواج بالثداني ففدي هدذه     ستة أ هر إن طلقها األول ثالثا  دون علمها أو أنكرت ذلك ، أو ُأج ت على
احلاالت يثبت نسب الولد للزوج األول، فان تدخل القاضدي وفدرق بينهمدا لدزم الثداني مدا ولددت قبدل         

 .(1)ستة أ هر وحيدُّ كذلك 
 

 املطلب الثالث
 نســــــــب ولــــــــــد املطلقـــــــــة 

 
قدل  أ أو أ دهر ه، وأدر سدتة   بعدد  أوزوجها بالطالق قبل الددخول  قد حيصل الفرقة بني املرأة و 
صداحب   ود ؟ للدزوج املطلدق  ن ينسدب املولد  مد تدأتي املدرأة املطلقدة دولدود فل    أكثر على الطدالق و  أو

نددتكلم يف . عدددة مقاصددد إىللل ددواب علددى هددذا السدد ال يلددزم أن نقسددم هددذا الفددرع ؟ وم لغددريه أ الفددراش
يف اطددة دوضددوع الطددالق، و حهددا لإنواعالعدددَّة وأفمددن املهددم معرفددة معنددى   العدددَّةعددن  لواألاملقصددد 

فيمدا   وحكمهدا  برية من ذوات القروء املددخول بهدا  املقصد الثاني سنتكلم عن نسب ولد املطلقة الك
ث عددن نسددب ولددد  نددتكلم يف املقصددد الثالدد كانددت املطلقددة مددن طددالق رجعددي أم مددن طددالق بددائن، و   إذا

عددن نسددب ولددد   لرابددع سددنتحدث يف املقصددد او. املطلقددة الكددبرية اايسددة مددن احلدديض املدددخول بهددا   
 . اخريا  يكون حديثنا عن نسب ولد املطلقة غري املدخول بها الصغرية املدخول بها، و

                                      
 .  75ل   ايسسبمل ا  هللر ل  مبسبشايمؤ  بهلل. م( 1)
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  لواألالفرع 
 .حقيقتها و أنواعها  العدَّ 

 
حمددودة ترتبدذ    دَّةسم مل، وهي إ هراأل أوقراء أصلها من العدد إل تما ا على عدد من اإل -:العدَّة

: إىلصددل فيهددا قولدده تعدد  األ، و (1)لتف عهددا علددى زوجهددا   أوف بددراءة رةهددا للتعبددد  فيهددا املددرأة لتعددر 

أن يطلقهدا  : معنى ااية كمدا قدال عكرمدة   و .(2)((  ياأيها الننّي إذا طلَّقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ..))
دَّة واليددري حبلدى هدي أم ال، ومعندى ُأحصدوا العد       حبلى مستبينا  ةلها واليطلقها وقد طداف عليهدا  

ومبددأ  . (3)أي إحفظوها واعرفوا إبتداءها وإنتهاءها لئال تطول العدَّة على املدرأة فتمتندع عدن االزواج    
العدَّة يف الطالق والفسخ تبدأ منذ الفرقة سواء علمت الزوجة بالفرقدة أم ال، ألن سدبب وجدوب العددَّة،     

العددَّة مدن مدوت الدزوج إذا أيقنتده      فيعد إبتداؤها من وقت وجدود السدبب، أمدا مبددأ     . الطالق أو الوفاة
املرأة ببيِّنة فانها تعتَّد من يوم الوفاة وغسب من الساعة اليت فارقها زوجها فيها، حتى لو مل تكدن  
تعلم بذلك، وإذا كدان الدزواج فاسددا  فالعددَّة تبددأ عقيدب التفريدق مدن القاضدي بينهمدا أو مدن حدني أن             

طئهدا أو خليدت سدبيلها، وتنتهدي العددَّة بإنتهداء أجلدها        تركدت و : يظهر عزمه علدى تدر  وطئهدا بقولده    
فدإذا كاندت حدامال  فعددتها هدي بوضدع       . وحبسب حالدة املدرأة مدن كونهدا عددة طدالق أو وفداة أو ةدل        

...((ةال أجلهنَّ أن يضعن ةلهنَّوُألت اأَل..: ))ىلوله تعاةلها لق
إذا كانت غدري حامدل وكاندت    و. (4) 

ء مع إختالف الفقهاء يف معنى القرء هل هو حديٌض أم طهدٌر، وإن كاندت    ممن غيض فتعتد بثالثة قرو
ممن الغيض أو كاندت آيسدة فعددَّتها ثالثدة أ دهر، أمدا املتدويف عنهدا زوجهدا فأمدا ان تكدون حدائال  أو             
حددامال ، فددإذا كانددت حددائال  مل توطددأ أو كانددت صددغرية أو كانددت زوجهددا صددبيا  أو ممسددوحا  أو عنينددا       

شرة أيام، وتنتهي عدَّتها بإنتهاء هذه املددَّة، وإن كاندت حدامال  تنتهدي عددَّتها بوضدع       فأربعة أ هر وع
ةلها، وإذا حصدل التندازع وقالدت الزوجدة وضدعت عددَّتي وكدذَّبها الدزوج، فدالقول قو دا مدع احللدو             

األ دهر  ألنها أمينة فيما خت  وتقول، وقد تتحول املرأةوتنتقدل عددَّتها مدن اإلقدراء إىل األ دهر أو مدن       
، وتتحول العدَّة من األ دهر إىل القدروء تكدون يف حالدة مدا إذا كاندت املعتَّددة تعتَّدد بثالثدة          (5)إىل اإلقراء

أ هر أما لصغرها أو ألنها بلغت بالسن ومل تأتها عادة النساء، وبينما هي يف عدتها باأل دهر إذا بهدا   
                                      

 .1433ل    3ل ج تع ي  ا ن سج إىلل  جسية احمل سج لهأبأ ا أماج ايهللعأ وبح  ف  ا ش عر بإ( 1)
 . (1)عة ايطالق ااأعر  ( 2)
 .  378ل   3وبع ايفهللا  إبأ  ثنل تفسن إبأ  ثنل ج ( 3)
 ( .  4) عة ااأعر  ايطالق ( 4)
 . ل  مسب هلل س61ل   ل يف ايشمع ة اإلأالمية اي هللَّ   س  ييلح  سأ ايز ب ح ل و.م( 5)
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ة أن تستأنو عدَّتها بثالثة قروء، وكذلك ترى الدم قبل نهاية عدتها، ففي هذه احلالة اب على املرأ
إذا كانت املعتدَّة تعتدُّ باأل هر ألنها من الالئي يئسدن مدن احملديض فبددأت عددتها باأل دهر ثدم رأت        
عادة النساء فإنها ترت  العدَّة باأل دهر وتسدتأنو عددتها بدالقروء وإن كاندت عددَّتها قدد  دارفت علدى          

لقروء إىل األ هر فتكون يف حالة ما إذا كاندت املعتددَّة قدد طلقدت طالقدا       أما َغوُّل العدَّة من ا. اإلنتهاء
رجعيددا  وقددد تددويف زوجهددا والتددزال يف العدددَّة، ومل تكددن حددامال  فإنهددا اددب أن تددرت  اإلعتددداد بددالقروء        

سددم ، ألن املطلقددة رجعيددا  مل يددزل عنهددا إ (أربعددة أ ددهر وعشددرة أيددام  ) وتبتدددئ يف اإلعتددداد باأل ددهر  
والدذين يتوفدون مدنكم ويدذرون أزواجدا يرتبصدن بأنفسدهن أربعدة         ))ىلفتكون تخاطبة بقوله تعاالزوجة 

، أما املطلقة بائندا  فدإذا مل يكدن مطلقهدا يقصدد الفدرار مدن املدرياث فإنَّهدا التدرت            (1)(( ..أ هٍر وعشرا
لنكاح قدد زال بدالطالق   وتتمِّها حتى تنتهي ألن ا عدَّتها األوىل باإلقراء أو باأل هر وإلا تستمرُّ عليها

الفرار من مرياثهدا، وطلقهدا ومدات يف عددَّتها فإنهدا تدرت  العددَّة        ( مطلقها ) أما إذا قصد زوجها . البائن
مراعدداة  إلعتبددارين،  ( عدددة الطددالق أو الوفدداة  ) وتعتدددُّ بأبعددد األجلددني    -بدداإلقراء أو األ ددهر  -األوىل 

هي كونها أصدبحت وارثدة ألن زوجهدا    : ن، واإلعتبار الثانيزوال النكاح بالطالق البائ: اإلعتبار األول
 .(2)طلقها يف مرا املوت 

 
 الفرع الثاني

 .نسب ولد املطلقة الكبري  من ذوات احليض املدخول بها 
أحكامده   لكدلٍ تكون طالقها رجعيدا  أو بائندا  و   املطلقة املدخول بها إذا كانت من ذوات احليض أما أن

  .سن ملها يف مقاصد ثالثة
 

  املطلقة الرجعية  -:املقصد االول
نقضدداء هددا بإإقرارعدددم  أوهددا إقرارجعيددا  بغددض النظددر عددن املطلقددة طالقددا  ر ينظددر العلمدداء إىل 

ن للدزوج  م وتتمتع باحلقوق كالسكنى والنفقة، وإالفراش قائعلى إنها التزال زوجة حكما  و ،(3)تهاعدَّ
  -:اء على هذا بنالفعل و أوبالقول  العدَّةمراجتعها خالل 

                                      
 . (234 ) عةايبهم  اا أعر ( 1)
 . 144   143  ل 2ج لايسسبملايهس ح  ال  ايهللعأ ام اة ل ا  هللر ( 2)
ق ا مو  يف  الم س  يع اسيف س ت هللَّ :ل ا نهلل ا سي يةست  هضس   هللَّق اي س ا مو  بإ نسك اال  بب اي لمس   عا ا هللَّ  اين ت هللَّ( 3)
ومس ايشسا ية . ام   أم مع سا  ل   إ  اسيفا  سمت س و  اينسس ل    ميب  لي س اي هللَّ  ا همنًس مي أ اي  ا هضس  مَّج إذا إيز ا

ا ب هللو  إذا  لها ا تس س ايهلل  اس  وى  مس مي أ   َّإ: ىسيعا   ا طلهة  نهلل ة إ نس    ال ع  ععمًس  حل  س ل  مس تنهضح ب   هللَّ ى اإ  و
ا  د      د َّ ل ادإ  طةها يف  يو   فسس ا ى  اُوم س  أب ة  ورب ع  ععمًس  ل اس   لَّمثس ية  ورب ع  ععمًس اي هللَّ   تنهضح ب  و

 ال دة   ال دع       ال ب ععمدسً تس ة    ة برا  ببرب  ومم س  ل  اوى ل ومس احلنسبلة اإا لفعا يف وحَّ ها يف   م و  يف  يو ؟ لِّ



 39 

ق ثبدت  احلمدل مدن وقدت الطدال     مددَّة قدل  قبدل أ  تت بولددٍ أ إذااتفق العلماء ان املطلقة طالقا  رجعيا   -1
 . الولد كان يف بطنها وقت طالقها  نَّنسبه من الزوج املطلق ، ألننا تيقنا إ

 دَّةد االقصددى ملددقددل مددن احلدداتددت بولددد أل إذااملطلقددة طالقددا  رجعيددا   نَّإتفددق العلمدداء كددذلك علددى إ -2
ن يكون الولدد منده،   أكن أ مدَّةتت به يف ألنها أ. الطالق ثبت نسبه من الزوج املطلقاحلمل من وقت 

 . كان اأُلميثبت ب النَّسبو 
ختلو العلماء يف احلمل من وقت الطالق فقد إ دَّةكثر من احلد االقصى ملاتت بالولد بعد أ إذا أما -3

  -:مذهبني  إىلذلك 
احلمدل مددن   دَّةقصدى ملد  أتددت بالولدد ألكثدر مدن احلددد األ    إذان املطلقدة الرجعيدة   يدرى إ  :لواأل املدذهب 

حلنفيدة، واحلنابلدة، وبعدض الشدافعية، ولكدن      بهذا قدال ا نسب الولد يلحق بالزوج، ون وقت الطالق فإ
ولدد  ن الالولدد بعدد وقدت الطدالق فريدق يدرى إ       الديت يلحدق بهدا    املددَّة ختلفوا يف أصحاب هذا املذهب إ

أبو إسدحق مدن الشدافعية ألنهدا أكدن أن تكدون       و، ومنهم احلنفية املدَّةيلحق باملطلق من غري غديد 
ت ، فالرجعيدة  لد احلمدل ثدم وطئهدا فحب    دَّةقصدى ملد  مدا قبدل احلدد األ    إىلرها ممتدة الطهر بأن إمتد طه

الفريددق  أمددا. ةدَّتددت بدده مددن غددري تقدددير دددحددق مطلقهددا مددا ألكالزوجددة يف معظددم األحكددام فالولددد إذن ي
احلمدل مدن وقدت     دَّةقصدى ملد  األ كثدر مدن احلددِّ   جداءت بده أل   إذاطلق ن الولدد يلحدق بدامل   الثاني فدريى إ 

الشدافعية   علمداء  و هدذا هدو رأي بعدض    العددَّة نتهداء  احلمدل مدن وقدت إ    مددَّة قصدى  الطالق، وألقل مدن أ 
 . احلنابلة و

الزوج املطلق إذا اتت به مطلقته الرجعية بعد فريى أصحابه بأن الولد اليلحق ب: أما املذهب الثاني 
احلدِّ األقصدى ملددَّة احلمدل مدن وقدت الطدالق وهدذا هدو رأي املالكيدة والدراجح عندد الشدافعية، ألنهدا              
يشبه البائن يف هذه احلالة، والبائن إذا أتت بالولد ألكثر من احلد األقصدى مدن وقدت الطدالق اليلحدق      

 (1).املطلق 
 

  طلقة البائنة امل -:املقصد الثاني
هدذا  أو مل تقدر بدذلك،  و  نقضاء عدتها أقرت بإ إذايف حالة املطلقة البائنة اب التفرقة بني ما  

  -:ما سوف نبينه 
احلمدل   دَّةقصدى ملد  بإنقضاء عدَّتها وكان الطالق بائنا  وجاءت بولد ألقل من احلد األت قرَّأ إذا -:أوالً

يقَّن مده قبدل الطدالق فدال يتد     لدد موجدودا  يف رحدم أُ   يكدون الو ن يثبت نسدبه مدن املطلدق ، ألنده حيتمدل أ     
 ضياع لشرف املرأة ن يف قطع نسبه هضم حلقوق الولد و، فيكوبزوال الفراش قبل حصول احلمل

                                                                                                                           
 131   ل ا  دهللر ايسدسبملل  ا طيد   عسأب  س م: عن م. ععمًس   طة  مثس ية   شم   ععمًس   طة  ا نس    ال ب ععمًس  حل  ب

  .  مسب هلل س
 .  مسب هلل س  79ل   عسأب  س م ا طي ل ا  هللر ايسسبمل( 1)
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 .(1)، وهو اليقوم بالظن فيثبت نسبه تهاعشريو
، قيدل اليثبدت   القاألقصدى مدن وقدت الطد     دِّلتمام احلد  جاءت بولٍدبانقضاء عدتها و مل تقّر إذا -:ثانياً

وطئها حرام، وقيل يثبدت نسدبه ألنده حيتمدل      نَّوأل مل حادث بعد الطالق فال يكون منهنسبه الن احل
 ن يكون من وطء حصل يف حال قيام النكاح، ن العلوق من وطء حادث بعد الطالق، وحيتمل أن يكوأ

الني، اذ حتمددهددر اإلظهددذا أو أ ددهرتسددعة  إىلن الولددد يبقددى يف الددبطن وكانددت حددامال  وقددت الطددالق ، أل
، وةل ُأمور املسدلمني علدى الصدالح والسدداد واجدب       العدَّةن التتزوج يف الظاهر من حال املسلمة أ

 الثابدت بداليقني اليدزول االَّ   راش ثابت بيقني لقيام النكاح ، والفما أمكن فإن كان النكاح ثابتا  بيقني و
 ، طلقثبت نسبه إذن من امل. (2)(( ني اليزول بالشك اليق)) بيقني مثله بناء على القاعدة الفقهية 

النَّسدب يثبدت مدن املطلدق بالددعوى ألن إدعداءه لده         نَّإ: النَّسب اليثبت قالوا  نَّإ: وحتى الذين قالوا 
 ن الشافعية ر من اخلالف احلاصل بني العلماء أالظاهو.  (3)وطئها بشبهة يف العدَّة  هنوجه وهو إ

مددام كدداألكثر وسددكت ن التَّوبعددض احلنفيددة إقددال املالكيددة كاألقددل، وم التمددا وبعددض احلنفيددة اعلددون
 مام عندهم كاألقل والراجح هو القول األول أي أن اعل ن التَّاحلنابلة عن ذلك والظاهر من كالمهم إ

 
  .(4)نزال و الطالق يف وقت واحد التمام كاألقل المكان أن يكون اإل

خدتالف بدني   علدى إ  العددَّة تنقضدي يف مثلدها    مدَّةنقضاء عدتها يف إت املطلقة بقرَّأ إذا -:ثالثاً
قدل مدن سدتة    أن تدأتي بده أل   أمدا احلمل من وقت الطالق ف مدَّةقصى يف أ الفقهاء ثم جاءت بولٍد

 أوقرت بانقضداء عددتها فيثبدت نسدب الولدد مدن الدزوج املطلدق لظهدور كدذبها           من يوم أ أ هر
 اإلقددرارة باحلمددل وقددت هددا كانددت معتدددَّنَّ، ألندده ثبددت أ تهانقضدداء عدددَّغلطهددا يف إخبارهددا عددن إ

هدا  إقراركثدر مدن وقدت    أ أو أ دهر ن جداءت بده لسدتة    وإ .(5) أ دهر قدل مدن سدتة    فاملرأة التلدد أل 
خبارهددا بانقضدداء هددا مصدددقة يف إنَّ، وأالصددل إاإلقددراربانقضدداء عدددتها مل يظهددر كددذبها يف هددذا 

جداءت   إذاكدذلك اليثبدت نسدب الولدد     به منه، ولولد من زوجها و اليثبت نسعدتها فال يكون ا
ن احلمددل يكددون احلمددل مددن وقددت إخبارهددا بإنقضدداء عدددتها، أل  مدددَّةقصددى بالولددد ألكثددر مددن أ
مدن   نده مدن الز ِّندى ثبدت نسدبه     لكدن لدو إدعداه الدزوج ومل يصدرح إ     الطدالق ، و حادثا  يقينا  بعد 

                                      
 .  19   18ل    2ج  بيس ح ل ا  هللر ايسسبمل لدمهلل هعهلل او( 1)
 .  358   357 ل  13ج لا ف   يف و  س  ا مو هعهللا  ل  بهللاي معة . م( 2)
 .  358ل    هعهللا  ل ا  هللر  فس  بهللاي معة . م (3)
 .  88   87ل ا  هللر ايسسبمل ل   عسأب  س م ا طي  (4)
 .  359هعهللا  ل ا  هللر  فس  ل    بهللاي معة . م (5)
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أو بعددد وطئهددا   فاسددد ندده وجددد بعددد حصددول عقددد  الددزوج املطلددق بالدددعوى ، وحيمددل علددى إ  
 (1).بشبهة 

 
  نسب ولد املطلقة الصغري  املدخول بها : املقصد الثالث 

 سم املراهقة ر عنها البعض ااخر بإر بعض الفقهاء عن غري البالغة بإسم الصغرية، وعبَّبَّع 
 الأكدن  والصدغرية الديت   النَّسبن الكالم عن هي اليت اامع مثلها ألاملراد بها عندهم غري البالغة وو

 . فعلى هذا يكون املراد املراهقة، وهي اليت قاربت البلوغ. أن توطأ التدخل غت هذا الكالم
حبلدت   إذاوا الصدغرية حبكدم ادالو غريهدا ذلدك الن الصدغرية هدي الديت مل غبدل فد          العلماء مل اصُّو

 أمددا. (2) صدبحت كددبرية يسدري عليهددا مدا يسددري علدى البالغددات    تعددد صدغرية بددل أ  نهدا مل فمعندى ذلددك إ 
ان يكددون طالقهددا قبددل   أمدداان الصددغرية املطلقددة : هددي خاصددة و أمددااحلنفيددة فددأفردوا للصددغرية احك 

 . بعده  أوالدخول 
   ا صورتانالطالق قبل الدخول و -:األوىلاحلالة 

مددن وقددت  - أ ددهرهددي سددتة احلمددل و دَّةدنددى ملددقددل مددن احلددد األن تددأتي بالولددد ألأ -:الصددورة االوىل
قدل  مل كدان موجدودا  قبدل وقدوع الطدالق، وألن أ     ن احلنا تأكدنا أّنبت نسبه من املطلق ألفيث -الطالق

 .  أ هراحلمل ستة  مدَّة
وقدت الطدالق فدال يثبدت نسدبه مدن املطلدق         نفصاعدا  مد  أ هٍرن تأتي بالولد لستة أ -:الصور  الثانية

ملطلقدة قبدل الددخول    ن اأ ن األصل أن الصغرية العدة  ا، والطالق حصل قبل  الدخول واملعدروف أل
 .(3)نها تكون قد ةلت به بعد زوال الفراش بالطالق قبل الدخول فال حيل وطئها أل. بها العدة  ا

 
 : كان الطالق بعد الدخول  إذا -:الثانيةاحلالة 

تها نقضاء عدَّت بإر من أن تكون املطلقة قد أقرَّاأُلمفال الو . حصل الطالق بعد الدخول إذا
 .ال  أوعي حبال  ن تدَّأ أماف. تهافإن مل تقر بإنقضاء عدَّ. ال أو

فددإن النَّسددب يثبددت، ولكددن هنددا   و مل تدددع حددبال   العدددَّةمل تقددر بانقضدداء  إذا -:ىلواألالصــور  
خالف بني احلنفية يف هذا، فعند أبي حنفية وحممد إن جاءت بالولدد ألقدل مدن تسدعة أ دهر مدن وقدت        

وسدتة أ دهر أقدل احلمدل، وإن جداءت بده        ن العددَّة تنتهدي بثالثدة أ دهر    الطالق يثبت نسبه بناء علدى أ 
إن املراهقدة صدغرية بديقني ومدا عدرف      : وح ة أبو حنفية وحممد هي . ألكثر من ذلك فال يثبت نسبه

باليقني اليزول بالشك واإلحتمال والصغر مناف للحمدل، وقدد بديَّن اهلل عزوجدل إنَّ عددة مدن مل غدض        
                                      

 .  21ل    2 ح ل ا  هللر ايسسبمل ل ج ا بيسدمهلل هعهلل  (1)
 .  457ابع ه م  ل ا  هللر ايسسبمل ل   دمهلل   ل 542ل   3 سر    س ية ابأ  سبهللعأ ل جابأ  سبهللعأ ل ايهللر ا ي( 2)
 .  139ل   عسأب  س م ا طي ل ا  هللر ايسسبمل (3)
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أمددا أبددو يوسددو . ها حيكددم الشددرع بإنقضدداء العدددَّة سددواٌء أقددرت هددي أم مل تقددر ثالثددة أ ددهر وبانقضدداء
فعنده إنَّ النَّسب يثبت يف الطالق البدائن إىل سدنتني مدن وقدت الطدالق، ويف الطدالق الرجعدي إىل سدبعة         
وعشددرين، بندداء  علددى إنَّ ثالثددة أ ددهر عدددة الصددغرية وأربعددة وعشددرون  ددهرا  أقصددى مدددَّة احلمددل عنددد  

وح َّدة أبدو   . وعلى هذا فهدو مدع ا مهدور يف اقصدى مددَّة احلمدل، ألن عددَّة الصدغرية باأل دهر          احلنفية،
يوسو إنَّ النَّسب يف الطالق البائن يثبدت إىل سدنتني، ألنهدا ملَّدا ولددت خرجدت عدن كونهدا صدغرية إىل          

نَّ النَّسب يثبت إىل كونها كبرية وهذا حكم الكبرية إذا طلقت طالقا  بائنا  أما إذا كان الطالق رجعيا  فإ
 .     (1)سبعة وعشروين  هرا  إلحتمال أن يكون قد وطئها يف آخر عدتها وهي ثالثة أ هر فعلقت بها سنتني 

إذا أقدرَّت بإنقضداء العددَّة بعدد ثالثدة أ دهر مدن الطدالق الرجعدي أو البدائن ومل تددع             -:الصور  الثانيـة 
 ذا جاءت به ألقل من ستة أ هٍر من وقت اإلقرار ففي هذه احلالة ننظر فإ. احلبل ثم جاءت بولٍد

وألقل من تسعة أ هر من وقت الطالق ثبت نسب الولد من الدزوج املطلدق وإالَّ فدال، ومدن هندا يتبديَّن       
إنَّ هنددا  فرقددا  بددني حكددم اإلقددرار بانقضدداء العدددَّة بالنَّسددبة للصددغرية وحكددم اإلقددرار بانقضدداء العدددَّة        

اايسدة عنددما ولددت تبديَّن إنهدا مل تكدن آيسدة بدل كاندت مدن ذوات اإلقدراء            بالنَّسبة لآليسة، حيث إن 
 (2).بعكس الصغرية، و ذا التستأنو الصغرية العدَّة إذا حاضت بعد إنقضاء العدَّة واايسة تستأنو 

 
ل قو ددا منهددا بددالبلوغ فيقبدد  إقددرارفهددذا  العدددَّةل وهددي يف إدعددت الصددغرية احلبدد  إذا -:الثالثــةالصــور  
، و بنداء علدى   هدا إقرار، فت خدذ ب تها وةلدها عدرف بعددَّ  كالكبرية يف ثبوت نسدب ولددها ألنهدا أ    فتصبح

طددالق يف احلمددل مددن وقددت ال دَّةقصددى ملددأتددت بدده ألقددل مددن احلددد األ  إذاذلددك فاندده يثبددت نسددب ولدددها  
 و القدول . (3)قل من سدبعة و عشدرين  دهرا   مدن وقدت الطدالق يف الطدالق الرجعدي         الطالق البائن ، وأل

عدددة الصددغرية  ة الكددبرية بدداإلقراء و ن عدددَّبددأن الصددغرية كددالكبرية يف كددل أحكامهددا اليسددتقيم ذلددك أل      
بلددوغ سددن  إىلن طددال العهددد نسددب ولدددها يف الطددالق الرجعددي مددا أتددت بدده وإ  فددالكبرية يثبددت.  ددهرباأل

ن رية ألاليأس، ألنه اوز أن تكون ممتدة الطهر، وأن يكون وط ها كان يف آخر الطهر، خبدالف الصدغ  
قصدى  املدذكورة يف أ  مددَّة تبقى حبلدى لل تها ثم غبل وخر عدَّفيحتمل أن يطئها يف آ أ هرعدتها ثالثة 

 .(4)عشرين  هرا  من وقت الطالق حتى يثبت نسبه أن تأتي به ألقل من سبعة و ، فالبدَّاحلمل مدَّة
 

 
                                      

 .  362ل   ا ف   يف و  س  ا مو ل  بهللاي معة هعهللا . م( 1)
 .  113   112ل ا  هللر ايسسبمل ل    م ا طي عسأب  س( 2)
تس ة و  ٍم  ىدهلل مت دهلل    اى   مهللَّ  احلم   ح  َّ ب نس إنس وي نَّسى   مهللَّ  احلم    عا  نهلل ب و ايفه س  ايععأ ذ م ا أن ب  ( 3)

 . رول ايط  ايشم ح أنة  ا هلل  بسإلأ هما    اىل
 .  114   113ل    فس ل ا  هللر عسأب  س م ا طي  (4)



 43 

 الرابع املطلب 
 ود واألسري، واملفقاـــــــب ولد املتويف عنها زوجهـــــــنس

ويف  يف عنها زوجها،ع االول عن نسب ولد املرأة املتوسنقسم هذا املطلب اىل فرعني نتكلم يف الفر
 .الفرع الثاني عن نسب ولد املفقود واألسري

 
 الفرع االول 

 عنها زوجها نسب ولد املتويف
  
يتوفدون مدنكم ويدذرون     والدذين  )) ىلايدام لقولده تعد   وعشدرة أ  أ دهر ربعة ة املتويف عنها زوجها هي أعدَّ

قدال مجهدور الفقهداء مدن املالكيدة والشدافعية       .  (1) ..((أزواجا يرتبصدن بأنفسدهن أربعدة أ دهٍر وعشدرا     
واحلنابلة على إنَّ املرأة إذا تويف عنها زوجها ثم أتت بولٍد، فدإن أتدت بده دون أقصدى مددَّة احلمدل مدن        

إن املتدويف عنهدا   : الف احلنفيدة الدذين قدالوا   خبد . فال يوم الوفاة ثبت نسبه، وإن أتت به ألكثر من ذلك
أمَّدا أن التقدر بإنقضداء عددتها، وأمدا أن تقدر       : زوجها إذا أتت بولٍد فإنها الختلو مدن حداالت ثدالث فهدي    

 .(2)بانقضاء عدَّتها، أو تسكت 
  

   مل تقر بانقضاء عدتها إذا -: لواألاملقصد 
قصدى  أن تدأتي بده أل   اأمَّتت بولد فهي تها وأعدَّ نقضاءتقر املرأة املتويف عنها زوجها بإمل  إذا 

 . احلمل  مدَّةقصى ألكثر من أ أواحلمل  مدَّة
 

  احلمل من وقت الوفاة  مدَّةقصى جاءت بالولد أل إذا -: ىلواألاحلالة 
خ احلمدل مدن تداري    مددَّة قصدى  أل تها ثم جاءت بولٍدنقضاء عدَّمل تقر املتويف عنها زوجها بإ إذا 

مل تددع املدرأة    إذا: م أبدو حنفيدة  امد اإلقدال  و. نسبه من الزوج عندد أبدي حنفيدة وصداحبيه     الوفاة ثبت
ويف عنهدا  ة املتد ن عدَّ، ألالنَّسبيام اليثبت وعشرة أ أ هرثم جاءت بالولد لعشرة  العدَّة مدَّةاحلمل يف 

ال  قددد التكدددون حدددام تها بوضدددع احلمدددل، ون تكددون حدددامال  فتنقضدددي عدددَّ  زوجهددا ذات جهدددتني  دددواز أ 
نقضدداء مل تقددر بإنقضدداء عدددتها النعلددم إنهددا غددري حامددل فددال حنكددم بإ إذا، فدد  ددهرفتنقضددي عدددتها باأل

 .(3)يام وعشرة أ أ هرربعة ضي أعدتها د رد م

                                      
 .  114ا طي  ل ا  هللر ايسسبمل ل   عسأب  س م  (1)
 .  365   364ل   ايسسبملل ا  هللر  بهللاي معة هعهللا . م (2)
 . 22ل   2  هللر ايسسبمل ل ج ا بيس ح ل ادمهلل هعهلل  (3)
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احلمدل   دَّةقصى ملد األ كثر من احلدِّأل جاءت املرأة املعتدة من وفاة زوجها بولٍد إذا -:احلالة الثانية

مددرأة األصددل أن كددل إن ت نسددبه إلحتمددال أنهددا ةلددت بدده بعددد الوفدداة وألمددن وقددت وفدداة زوجهددا اليثبدد
ه لديس منده وهدو أن تلدده     نَّد علمندا يقيندا إ   إذا الَّفإن نسب ولدها يثبت من الزوج إ العدَّةوجبت عليها 
 إذاسدباب الفرقدة فد   غريهمدا مدن أ   أوطدالق   أواحلمل مدن وقدت الفرقدة ددوت      دَّةقصى ملضمن احلد األ
يقَّن حصدول احلمدل قبدل الوفداة     نتد احلمدل مدن وقدت الوفداة ال      دَّةر من احلد االقصدى ملد  كثجاءت به أل

 .(1) النَّسبحتمال ةلها به بعد الوفاة فال يثبت إل
 

    .اقرت بانقضاء عدتها إذا: املقصد الثاني 
 لددٍ تدت بو وعشدرة أيدام ثدم أ    أ دهر ربعدة  يف عنها زوجها بإنقضداء عددتها دضدي أ   وأقرت املرأة املت إذا
فدأكثر اليثبدت    أ دهرٍ ن جداءت بده لسدتة    نده وإ ها ثبت نسب الولدد م إقرارمن وقت  أ هرقل من ستة أل

 .(2)حتمال علوقها من غريه نسبه إل
  .ن سكتت فلم تقر بشيءإ: املقصد الثالث 

  :ة يف املرأة الساكتة على قولني ختلو احلنفيإ 
 العددَّة نقضداء  هدا بإ إقرارن عددم  يت تددعي احلبدل أل  خذ حكم املرأة الاملرأة الساكتة تأ -: لواألالقول 
 . هذا قول احلنفية ما عدا زفر تها، ونقضاء عدَّألقرت بإ الَّأنها تدَّعي احلبل وإ إىليشري 

ى هدذا  علد وهدذا قدول زفدر، و    العددَّة نقضداء  املدرأة السداكتة تعتد  دثابدة مدن أقدرت بإ       -: القول الثاني
ودليلده  ، وعشرة أيام مدن وفداة زوجهدا    أ هرقل من عشرة ي به ألفالبد لكي يثبت نسب ولدها أن تأت

وعشدرة   أ هرربعة جها جهة واحدة يف الشرع وهي مضي أة املتويف عنها زونقضاء عدَّإل نَّعلى ذلك إ
ها، فغايدة  ءبإنقضاأيام فبمضيِّها حيكم الشرع بإنقضاءها، وهو يدل على إنقضاء العدَّة، وإن مل تقر 

عشدرة أيدام باإلنقضداء    و ربعدة أ دهر  ها، ولو أقرت بعدد مضدي أ  قضاؤها دنزلة إقرارنر أن اعل إاأُلم
دعدت احلبدل   إ إذا الَّإ نقضداء اليثبدت النَّسدب   هدا باإل كثر من ستة أ هر من وقت إقرارثم جاءت بولد أل

 .(3)تها نقضاء عدَّبإ قبل اإلقرار
 

 
 

                                      
 .  115ل   عسأب  س م ا طي ل ا  هللر ايسسبمل (1)
 .  365ل    بهللاي معة هعهللا ل ا  هللر ايسسبمل. م (2)
 .  116   115ل   عسأب  س م ا طي ل ا  هللر  فس  (3)
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  الفرع الثاني
 ثبوت نسب املولود من املفقود و األسري 

 
، أو أسريا  فحينئٍذ لكي يثبت نسدب املولدود مدن املفقدود أو األسدري في دب       (1)يكون الزوج مفقودا  قد 

أن يلد ألقل من احلد األقصى ملددَّة احلمدل مندذ األسدر أو الفقدد ألن خدالف ذلدك يعد  أن النطفدة قدد           
ا مل يوجدد قديٌِّم   علقت يف رحم الزوجة بعد فقد الزوج أو أسره، وادب أن يقدام الددعوى علدى القديَّم وإذ     

في ددب نصددب قدديِّم م قددٍت للخصددومة ، والتأكددد مددن الفقدددان أو األسددر بكتدداب تأييددد مددن ا هددات              
املختصة ذات العالقة، وطلب صورة قيد العائلة واإلستماع إىل البّينة الشخصدية للمددعي، واليكفدي    

يددة رعايددة القاصددرين يف إقدرار القدديِّم بالدددعوى بددل البددد مددن وجددود أدلدة مقنعددة وكافيددة، و إدخددال مدير  
وإذا مل يكدن املددعي قدد أقدام     . الدعوى كشخذ ثالث، وحضور اإلدعاء العام واإلستماع إىل أقوا مدا 

دعواه إالِّ بعد اإلستحصال على ح َّدة بوفداة املفقدود أو األسدري ففهدي هدذه احلالدة فدان دعدوى إثبدات           
أمددا إذا كددان كددال  –حبكددم احملكمددة  –نسددب الصددغري ألبدديهم اددب أن تقددام علددى ورثددة الددزوج املتددويف 

الزوجني متوفيان وكان من بني األبناء را د فيقام الدعوى من قبله على جده ألب أو جدتده ألب، ويف  
حالة كون األوالد كلهم صغار وال وارث لأبوين غري هد الء الصدغار في دوز نصدب وصديِّ م قدت علدى        

عوى مددن قبدل أحددد الوصِّدني علددى ااخددر   أحدد القاصددرين ووصدي م قددت آخددر علدى بقيددتهم، وتقدام الددد    
على الوصيِّ امل قت لأوالد  (2)إلثبات النَّسب واوز أن تقام الدعوى من قبل دائرة رعاية القاصرين

القاصرين ألن اخلصم يف دعدوى النَّسدب هدو الدوارث أو الوصديِّ أو القديِّم أو املوصدى لده أو الددائن أو          
، ويأخذ الغائب فيمدا ذكرنداه حكدم    (3)د ه الء إلثبات النَّسب املدين، في وز ان تقام الدعوى على أح

وبعدد إصدددار احملكمدة قرارهددا ادب عددرا الددعوى علددى حمكمدة التميددز وجوبددا       . املفقدود أو االسددري 
 .من قانون املرافعات املدنية 339استنادا  الحكام املادة 

 
 
 
 
 

                                      
مأ  ع م   يست  مأ ممست   ل      اييهب اههلل ع ل   يست   ل  ممست    ىدهلل ع لد  ممستد   لد   يستد    ذيدال        :ا فهعم  ع( 1)

 .  س   م   ايفههلل 
 . مأ ىس ع  ر سعة ايهس معأ (  34 )  ا سم    ح  اي  ن اىل و  تن   احمل مة   َّيًس وع     مارم  ر سعة ايهس معأ  ح( 2)
 .  116   115ل   ل ا  هللر ايسسبمل بهلل ايهسمر ابما يةايهس ح ( 3)
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 اخلامتة

وت النسب وبسطنا املوضوع حسب بة الفراش كسبب من أسباب ثبعد أن قمنا ببحث مسئل
اييت يف ن غلت ألسهبت وفصَّولوال ذلك أل كثريا  مكان، وحسب الوقت املتاح والذي ضاق علىَّاإل

هذا البحث مل يكن إستكمال  رط تطلبه تغري صنفي إىل صنو أعلى من أصناف القضاة فقط بل 
قد الذي تطرقت اليه، و ح مفهوم وبعد املوضوعيوضِّ بطرٍح ن ارج هذا البحثأردت أيضا أ

حكامه خرجت منه فعال بفوائد كثرية وإستنتاجات جليلة وأبرزها عظمة هذا الدين وكيو نس ت أ
، وهذا هو  أن على هذا املنوال احملكم حبيث تناظمت عقده ومل تتناقض كلياته وال فروعه

نا فعل املشرع العراقي وحسكلما دفع  احلاجة اليه،  وقد تكلمت يف هذا سالم يف كل ما يتناولهاإل
 ن اوا يفاىل الشريعة االسالمية ومل يرد أ عندما أرجع تفاصيل أحكام ثبوت النسب وجزئياته

وختيري احلكم  بعض املسائل فأعطى بذلك مساحة واسعة للقاضي يف التفكري كما فعل مع غمارها
واهلل  كتابة هذا البحثوأدعوا اهلل اخريا ان اكون قد وفقت يف . املناسب مع الدعوى املعروضة

  .املوفق
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