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 دراسة يف املرتكز األصويل واملنجز الفقهي - النسب ونفيه يف اإلسالمإثبات  
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 امللخص

 هدف البحث إىل بيان :

نظرة الشرع للنسب  حيث  نظرته للنسب ختتلف عن نظرته إلقامة احلد فالشرع يثبت النسب  -1

ألدنى مالبسة، وهو يتشوف لذلك، أما احلد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، وكذلك يف 

 بثبا،، ويف احلدود جيب البحث عن اإلسقا.  احلقوق جيب البحث عن اإل

ما هو األصل يف بثبو، النسب يف الشريعة اإلسالمية   وهو كون املولود نشأ من اتصال جنسي  -8

بني الرجل واملرأة حتت مظلة الزواج، وأي عالقة جنسية خارج هذه املظلة يرتتب عليه حلوق 

شرعا؛ ألن النسب له حقيقة واحدة ال النسب لكون املولود ولدا لصاحب املاء وولدا للمرأة 

خيتلف باختالف املرأة والرجل أواملسلم والكافر، فكل مولود يلده اإلنسان فهو ابنه شرعا ولغة 

وطبّا وهذا أصل يقاس عليه كل عالقة جنسية حمرمة بني الرجل واملرأة أو أي ممارسة طبية 

مارسة أوالدا وبثبت لدينا مصدرهم لوسائل حمرمة لإلجناب، فإذا نتج عن تلك العالقة أو امل

 فقد حتقق منا. االنتساب فيثبت لذلك نسبهم آلبائهم 

بيان أنواع الو.ء بشبهة النكاح على اختالف أنواع الشبها، اليت ذكرها الفقهاء وهو يعود يف  -3

 مجلته إىل اختالل شر. من شرو. صحة النكاح وهذا جيعله من قبيل النكاح الفاسد  

ولد الزنا إىل أبيه الزاني مامل ينازعه فيه صاحب فراش صحيح؟ وهل  هل ميكن أن ينسب -4

 نسبته ألبيه الزاني يعارض النصوص الشرعية فضال عن توافقه مع القواعد واملبادئ األصولية 

هل أدلة إبثبا، النسب أدلة معللة وليست تعبدية؟  وهل ميكن استفادتنا من الوسائل العلمية  -5

نسب، ويف حال االستفادة منها يعد خروجا عن النصوص أم  دائرًا يف والطبية يف جمال إبثبا، ال

 فلك تلك النصوص ومستندًا هلا 

 هل البصمة الورابثية بعد بثبو، حقيقتها العلمية تعد دليال قاطعا على حتديد األبوة؟      -6

منهجية تهادي االسالمي، بثم بيان املصدرية واملرجعية اليت استند عليها هذا  املنجز الفقه االج

 التأصيل والتأويل هلذه املصدرية واملرجعية وهي نصوص الوحي )قرآنا وسنة(  وباهلل التوفيق قواعد

 د/ عبدالوهاب أمحد حممد السعيدي

كلية ونائب عميد  -اعدساملأستاذأصول الفقه 

 جامعة احلديدة -الشريعة والقانون
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 :املقدمة 

يامن كل أحكامه بعز احلكمة معقودة، ومجيع أفعاله باألغراض الصحيحة موجودة، كلَّت األلسنة عن 

نعام، وقهر، األفهام عن اإلحاطة مبا شرعت من األحكام حبسب مصاحل الوفاء لك بالشكر ما منحت من اإل

نوارها للطالبني، وتيسر إخراج جمهوالتها للراغبني، عبادك تنزيال، وأشر، إىل عللها تصرحيًا وتأوياًل، فتألقت أ

وصلواتك على من خصصته بتحمل أبثقاهلا إىل الثقلني، وأهلته للتوسط بينك وبني عبدك بالعالقتني، 

   وبعد: 1وعلى الذين طهرتهم بإذهاب األرجاس، وفضلتهم باستحقاق املودة مجيع الناس

، يعيش يف جمهواًل ومصريًا أباه يعيش حاضرًا الذي يعيش جاهاًل فقد أبثبتت الدراسا، االجتماعية أن اإلنسان

جمتمععع ال تربطععه بععه صععلة، فيشعععر بعزلععة وقلععق وحععرية وحقععد علععى استمععع، وكلمععا ازداد إحسععاس اإلنسععان            

بالنقص ازداد شعوره باألمل، فيتولد من األمل انفعال مالئم له، ومن هنا فإن حرمان الفرد معن النسعب حرمانعه    

حقوقه وإحلاق الظلم به، واملس بهويته، مما قد يؤدي به كل ذلك إىل الضياع بوجعه أو بعرخر، رغعم أن     من أهم

اإلسععالم ينظععر إىل املؤسسععة العائليععة باعتبارهععا نقطععة اسععتقرار  املبععدأ والواقععع أنععه مولععود مععن شخصععني أب وأم، و 

حعععق ععععن طريعععق اإلر  والوصعععية لععععامل متحعععرك، تنتقعععل معععن خالهلعععا ممتلكعععا، ا يعععل السعععابق إىل ا يعععل الال 

فراد، وحمطة فحص وتثبيت الشرعية، ومؤسسة اجتماعية لتعويض اخلسائر البشرية احلاصلة نتيجة مو، األ

انساب األفراد عن طريق الزواج واإلقرار بالنسب، ومركعز محايعة األفعراد فيمعا يتعلعق باحلعب واحلنعان والعدفء         

نسعي، ومسعرحًا لعتعلم املععارف قبعل اخلعروج للسعاحة االجتماعيعة،         واملطعم وامللجأ، ومكانعًا لتهعذيب السعلوك ا    

وموضعععععًا عظيمععععًا لععععتعلم وممارسععععة النشععععاطا، الروحيععععة والدينيععععة  وقععععد قععععد م اإلسععععالم يف نظريتععععه الفقهيععععة    

االجتماعيعة عرضععًا مفصععاًل حلقععوق الزوجععة املاليععة واملدنيعة، وحقععوق األبععوين واألجععداد واألحفععاد ، وحععق إحلععاق    

علععى أسععاس قاعععدة )إمكععان اإلحلععاق( الععيت تسععامل عليهععا الفقهععاء وغريهععا مععن احلقععوق، وهععذا يععع  أن          املولععود 

النظرية اإلسالمية تطرح للعامل املعاصر قاعدة عائلية متنح األفراد كل مواطن االستقرار النفسي واحلاجا، 

واألنثععى وربطهعععا بإصعععالح   العاطفيععة وهلعععذا فععإن نظعععرة اإلسععالم الرحيمعععة وعععاه العالقععة الشعععهوية بععني العععذكر     

املشععاكل االجتماعيععة، تضععع اإلسععالم علععى قمععة املؤسسععا، العالجيععة اهلادفععة ملعا ععة األمععراض الععيت تنشعع ها           

، هذا وقد حظي موضوع النسعب باهتمعام لعدق فقهعاء املسعلمني قعدميا يف معدوناتهم        2الدوافع الغريزية البشرية

أنععه علععى أهميتععه مل حيععا ببععاب خععاص يف حيععز الكتابععا،      الفقهيععة وناقشععوا كععثريا مععن مسععائله وقضععاياه بيععد   

الفقهيععة وإ ععا جععرق احلععديث عنععه ضععمن كتععب فقهيععة متفرقععة ككتععاب النكععاح والطععالق واللعععان والظهععار               

لذا فإن ا هد يف هعذا البحعث انصعب لدراسعة بععض جوانعب موضعوع النسعب وذلعك بوصعف            والرضاع والقضاء 

                                                           
  1ق عبداهلل بن حممد النجري اليم  خمطو. قمقتبس من كتاب أغوار األفهام يف الكشف عن مناسبا، األحكام تأليف الفقيه العالمة احملق 1

  111 ،111 ،77 ،11،9 ص عرجياأل زهري الدكتور االسالمى االجتماعي البناء يف األسرة ودور العائلى النظام: انظر 2
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سالمي ومناقشة الوسائل املستحدبثة ومدق مالءمتهعا إلبثبعا، النسعب ونفيعه     وحتليل وتقعيد املنجز يف الفقه اإل 

واملرتكز األصولي املستند عليه هذا اإلجنار ما يشكل يف نظعري رادفعا ودافععا لتسعديد الثغعرا، وحتديعد العثعرا،        

 1يف جمععال النسععب وقضععاياه لضععمان كععل طفععل حقععه يف النسععب مبععا يععتالءم مععع مقاصععد الشععريعة اإلسععالمية      

وق اإلنسان دون خرق النظام العام واألخالق احلميدة  على أن هذه احملاولة ال تدعي الشمول واإلحاطة ملعا  وحق

مت البحث فيه مع القصد والعزم لذلك؛ إذ أسعوار العنقص والضععف حائطعة بكعل إنسعان ومنعه سعبحانه ي سعتمد          

فععاهيمي الثععاني: املرتكععز    وقععد دار البحععث علععى بثالبثععة مباحععث األول: مععدخل م       العععون والتوفيععق والسععداد   

 األصولي الثالث: املنجز الفقهي  

 املبحث األول: مدخل مفاهيمي
 أوال: النسب املفهوم واملضمون

وقد استخدم للداللعة علعى واحعد معن      2النَّسب من حيث األصل يدل على معنى االتصال واالشرتاك بني شي ني

معا يطلععق علععى الرفععع يف نسععب الشععخص بععذكر أحععد  ك 3املععاني اآلتيععة: القرابععة يقععال: بينهمععا نسععب أي قرابععة 

، ويطلق على املصاهرة ومنه قوهلم: ناسعب  4آبائه:يقال نسبت فالنا إىل أبيه إذا رفعت يف نسبه إىل جده األكرب

  أما النسب يف اصطالح أهل الفقعه فقعد ع عرف بأنعه: اشعرتاك معن جهعة        5الرجل ب  فالن تزوج منهم وصاهرهم

،وذكر مثله ابن 7قة قربى تقوم بني أشخاص على أساس من صله ناوة عن رابطه الدم"، وبأنه:"عال6األبوين"

                                                           
 وضعمنتها  حقوَقعه  لعه  وحفظت فائقة، بعناية إلنساَنا اإلسالمية الشريعُة أحاطت فقد وماله، ونسله وعقله ونفسه ديِنه يف اإلنسان حفَا االسالم مقاصد أهمِّ من إنَّ 1

 بععأن عبعاده  علعى  امععنَّ - تععاىل  - اهلل أنَّ اإلسعالم  يف بالنَّسععب العنايعة  مظعاهر  أْجَلععى معن  فعإنَّ  لعذا  نسععبه؛ علعى  باحلفعا ِ  اإلنسععان حعق   احلقعوق  تلععك معن  جعلعت  إذ لعه، 

 اللَّععِه ِعْنععَد َأْكععَرَمُكْم ِإنَّ ِلَتَعععاَرُفوا َوَقَباِئععَل ش ععع وب ا َوَجَعْلَنععاُكْم َوُأْنَثععى َذَكععٍر ِمععْن َخَلْقَنععاُكْم ِإنَّععا النَّععاس  َأي َهععا َيععا ﴿: - وجععلَّ عععزَّ - فقععال ليتعععارفوا، وقبائععل شعععوب ا جعلععهم

 ومعن   واالخعتال.  االشعتباه  ععن  وحفظهعا  األنسعاب  مبعرفعةِ  إال وتعرلف  تعارف من ذلك على يرتتب وما والقبائل، الشعوب معرفة يتحقَّق  وال ،[11: احلجرا،] ﴾ َأْتَقاُكْم

 من لكلٍّ حيفُا وال شرعية، أصول على يتم ال جنسي اتصال كلَّ فحرَّم األنساب، لسالمِة ضمان ا واملرأة؛ الرَّجل بني الَعالقة بتنظيِم عناية أميا اإلسالم  ع ِنَي ذلك أجِل

 ععن  احنرفعت  العيت  والشععوب  األمعم  بععض   عليهعا  تعارفعت  العيت  العالقعا،  أنعواع  مجيععَ  وأبطعل  أوالد، معن  عنعه  ينعتج  وما آبثار، من االتصال هذا على يرتتب ما واملرأة الرَّجِل

 ه ععْم َوالَّععِذيَن ﴿: -وجعلَّ  عععزَّ-قعال  ولععذا الثابعت؛  الععيمني مبلعك  أو املعتععربة، بشعروِطه  الشععرعي النكعاح  علععى القائمعة  العالقععة سعوق  اإلسععالم  ي عِبح  ومل السععوية، اهلل شعرائع 

 أجعلِ  وِمعن  وعليعه  ،[7 - 1: املؤمنعون ] ﴾اْلَععاد ونَ  ه عم   َفُأوَلِ عكَ  َذِلعكَ  َوَراَء اْبَتَغعى  َفَمعنِ *  َمُلعوِمنيَ  َغْيعر   َفِإنَّه ْم َأْيَمان ه ْم َمَلَكْت َما َأْو َأْزَواِجِهْم َعَلى ِإلَّا*  َحاِفُظوَن ِلُفر وِجِهْم

 ومتاسعك  للمجتمعِع،  متاسعك   األنسعاب  فعبحفا  لألنسعاب،  حبفظعه  اإلنساني النوع حفُا يتم شأنها من اليت الطرِق أهمَّ ر اذاك البحث  هذا جاء النَّسب على احلفا 

 هعذا  فضعائل  معرفعة  يعتمَّ  وأن الفائعدة،  البحعثِ  هعذا  يف جيععلَ  أن املعوىل  سعائالً  النَّسعب،  إبثبعا،  طعرقِ  معرفعة  خعاللِ  من األنساب معرفة أهمية تربز  لذا االحنالِل؛ من لألسِر

  األمم مجيع عند اإلسالمي الدين الدين؛

  811ص  1م ج1991 1مادة نسب  معجم مقاييس اللغة أبو احلسني أمحد بن قارس تح عبدالسالم هارون  بريو، دار ا يل . 22
  812م ص 1998 1أمحد بن حممد الفيومي املصباح املنري بريو، دار لبنان . 3
  711ص  1م ج1992 1ن حممد بن مكرم املصري  بريو، دار صادر .مجال الدي العرب لسانانظر:  4

  811م  ص1998 1انظر: اهلادي إىل لغة العرب حسن بن سعيد الكرمي  بريو، دار لبنان . 5

  818ص8ج م1971-هع1191 لبنان– بريو،– للطباعه املعرفه دار-(ه1811)، احلنفي الطحطاوي امحد ،املختار الدر على الطحطاوي حاشية :نظرا 6

  18ص 1979 بغداد املعارف مطبعة1. كرم الواحد عبد اخلاص الدولي القانون يف ةالشخصي حوالاأل:انظر 7
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، وعلععى كععل فععإن الفقهععاء مل يهتمععوا بوضععع تعريععف خععاص لععه وذلععك لوضععوح معنععاه         2والزخمشععري 1عطيععة 

، فغععالبيتهم وععاوز التعريععف إىل احلععديث عععن املسععألة واكتفععى بعععض مععنهم    3واشععتهار داللتععه مععن جهععة اللغععة  

، ومنععه قولععه  5، كمععا هععو يف القععرآن مبعنى"القرابععة والصععلة"   4رة إىل معنععاه العععام يف اللغععة وهععو القرابععة   باإلشععا

َفِإَذا ن ِفَخ ِفي الص وِرَفال َأْنَسعاَب َبْيعَنه ْم َيْوَمِ عذ     }[ وقوله: 851]الصافا،:  {َوَجَعُلوا َبْيَنه  َوَبْيَن اْلِجنَِّة َنَسب ا}تعاىل:

   ومن هذا السرد يتبني لنا ما يلي:6[808]املؤمنون: {َوال َيَتَساَءُلوَن

ان هذه األقوال ال خترج النسب يف االصطالح ععن نطاقعه يف اللغعة، فتشعرتك يف اعتبعار النسعب هعو القرابعة          -8

اليت أساسها االشرتاك يف والدة قريبة أو بعيدة  هذا االشرتاك يكون من جهة األب أو من جهة األم ممعا يعع  أن   

 ومع هعذا االجيعاز يف حتديعد مفهعوم النسعب بصعورة عامعة تبقعى األهميعة قائمعة           7يكون من جهة األبوينالنسب 

واحلاجععة ماسععة لتحديععد مضععمونه بدقععة وتعديععد جهاتععه املعتععربة شععرعا لرتت ععِب كععثري مععن احلقععوق والواجبععا،      

ديث ععن النسععب  ومععن خعالل مجعع كعثري معن النصععوص الشعرعية املتناولعة احلع       8الشعرعية وانبنائهعا علعى ذلعك    

 إىل بثالبثة أنواع: -أي النسب شرعا-ونظر التأمل يف دالالتها الح ما ميكن تعداده وتقسيمه 

وهو جهة اآلباء فقط ويسعمى: نسعب االنتمعاء أو العدعوة والتعريعف، )عالقعة الفعرع         أحادية ا هة -1

تمي إليها فيصري فعردا  من جهة األب( ويراد بهذا النوع النسب من جهة العشرية أو األسرة اليت ين

من جهة األب  -رجال أو امرأة -منها ويلحق اسم العشرية بامسه وهذا يشمل أصول الشخص 

، فهعذا النعوع ممعا اخعتص بعه      9فقط كقوهلم: هو فعالن بعن فعالن بنسعبته إىل أبيعه أو عشعرية أبيعه       

                                                           
  احملرر الوجيز يف تفسري القرآن العزيز أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية تح عبداهلل بن بع د أو ذلك َقر ب أم أو أب يف آخر مع إنسان جيتمع أن:هو النسب 1

  11ص  11د ، ج 8يم األنصاري القاهرة دار الفكر العربي .ابراه

ص  8م ج1911 1  الفائق يف غريب احلديث حممود بن عمر الزخمشري  تح على البجاوي القاهرة دار إحياء الكتب العربية .قريبة والدة إىل رجع ما النسبقال:  2

881  
كما يف  فاألختان: الصهر وأما النسب، عرفتم وقد إال أراكم ما: فقال «وصهرا نسبا» عن اخلطاب بن عمر س ل: قال املغرية بن اهلل عبد عن محيد بن عبد أخرج 3

 بريو، دمشق، - الطيب الكلم دار كثري، ابن دارالشوكاني فتح القدير 

  99 1ج هع 1111 - 1.
  11م ص 8227 1ز اشبيليا للنشر والتوزيع .ينظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته  سفيان بن عمر بورقعة دار كنو 4
 8/881 القاهره-العربي الفكر دار-8.– ابراهيم امساعيل مدحم– القرانيه االلفا  معجم انظر 5

 انظر  ب نس بثم فسلم فجاء: انيس ابن حديث ومنه ففعلت االنتساب على ومحل  النسب عن سأل  أي له فانتسب فالن تسيب ويقال: انه املغرب صاحب ويذكر 6

  8/899ج– سوريه– اسامه مكتبة– خمتار احلميد وعبد فاخوري حممود حققه هع91 ، املطرزي الدين ناصر الفتح ابي االمام تاليف املعرب ترتيب يف املغرب
  11ينظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته  سفيان بن عمر بورقعة مرجع سابق ص 7

متعلقة بالنسب ناقشها الفقهاء يف مدوناتهم الفقهية اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف جوانب منها كالكفاءة يف النكاح ، والنفقة والوصية هناك أحكام فقهية  8 

 وأحكام احلدود وا نايا، واإلمامة وغريها 
 خذها: قال من بابأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب ا هاد  أبيه من جده املطلب وعبد «املطلب عبد ابن أنا:» نفسه عن وسلم عليه اهلل صلى الرسول قول ومنه 9

 هع1188 ،1.(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار الناصر ناصر بن زهري حممد تح 97/ 1ج 1218حديث  فالن ابن وأنا
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، 2الععرِّق واحلريععة  ،ولععذا يقععول العلمععاء: الولععد يتبععع أبععاه يف النسععب وأمَّععه يف    1اآلبععاء دون األمهععا،  

صياغة قاعدة هعذا النعوع علعى النحعو     ولذا فيمكن  3ونسب االنتماء هو املعرب عنه بعمود النسب

وابن القيم يف إعالمه  4قاله الكاساني يف بدائعه اآلتي: النسب واحلسب خيتص باألب دون األم 

جمموعة معن   والتأسيس النظري هلذا املسلك التقعيدي، 5حاكيا اتفاق املسلمني على ذلك

  6نصوص الوحي)كتاب وسنة(

بثنائية ا هة أي جهة األبوين ويسمى عالقة البنوة أي عالقة األبوين مبن يولد هلما من بنني وبنا،  -2

حقيقتها النسبة لألبوين املباشرين ألن الولد للوالدين باحلس وبنا، وبنيهم مهما سفل، و

شخص حتت هذا املعنى فالن بن فالن أو ، وعليه يقال يف نسب ال7والواقع وهما األبوان املباشران

فالن بن فالنة اليت هي أمه ولإلنسان الشرف بالنسب ألبيه أو ألمه لكن الي دعى املرء مضافا إىل 

                                                                                                                                                               
 ، 177 8، ج1111أخرجه أبوداود يف مسنده حديث  «ُأمََّنا َنْقُفو َوَلا َأِبيَنا ِمْن َنْنَتِفي َلا ِكَناَنَة ْبِن النَّْضِر َبن و َنْحن »آخر حديث يف وقال شرح وتعليق مصطفى البغا 

  م1999 - هع 1،1119. مصر هجر دار الرتكي احملسن عبد بن حممد الدكتورتح  ،الطيالسي داود بن سليمان داود أبو الطيالسي داود أبي مسندانظر: 

ص  17هع ج1129 1  املبسو. حممد بن أمحد السرخسي  بريو، دار املعرفة .قبطية كانت مارية هي أمه إذ قبطيًا ال قرشَّيا اهلل رسول ابن ابراهيم اعترب هنا ومن 1

119  
  897هع ص 1129 1األشباه والنظائر  عبدالرمحن السيوطي  بريو، دار الكتب العلمية . 2

  19 -19علمية يف إبثباته مرجع سابق ص ينظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، ال 3
   112ص 7ج 1918 8بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساني عالء الدين بريو، دار الكتاب العربي .  4
  99ص 8م ج1971إعالم املوقعني عن رب العاملني  حممد بن أبي بكر بن قيم ا وزية  بريو، داار ا بل  .  5

 معن  ومنعع  التعب   حكعم  اهلل فرفعع [ 1:األحعزاب ] {َوَمَواِليُكْم الدِّيِن ِفي َفِإْخَوان ُكْم آَباَءه ْم َتْعَلم وا َلْم َفِإْن اللَِّه ِعْنَد َأْقَسُط ه َو آلَباِئِهْم اْدع وه ْم} :تعاىل اهلل قول ذلك فمن 6

 وإبعراهيم  الربدونعي  أمحعد  تعح   119ص 11ج القرطيب  القرآن ألحكام  امعا:  انظر  نسبا أبيه إىل الرجل ينسب أن واألعدل األوىل أن إىل بقوله وأرشد لفظه إطالق

علعى أن   العدِّينِ  ِفعي  َفعِإْخَوان ُكمْ  آَبعاَءه مْ  َتْعَلم عوا  َلعمْ  َفعِإنْ    وميكن االستدال جبزء األية كذلك وهو قوله:م1991 - هع1111 8. القاهرة – املصرية الكتب دار أطفيش

 ُأمِّعِه،  إَلعى  َيْنَتِسعب   َلعا  ِلَععانٍ  َأْو د ِععيَ  َوَلعد   ِمعنْ  َلعه   َأَب َلا َمْن َأنَّ َعَلى َقِويٌّ َدِليل :  اآلية تفسري يف العربي ابن قال حال ا هل بأبيه والعلم بأمه، الولد الينسب إىل أمه ولو مع

 حممعد :  تعليعق ( هع111: املتوفى) العربي بن بكر أبو اهلل عبد بن حممد القاضي القرآن أحكام:  انظر  ِرقًّا اَنَك إْن َعْبد ه  َأْو ح رًّا، َكاَن إْن َوَوَلد ه  م ْعِتِقِه َأخ و ي َقال  َوَلِكنَّه 

: البقعرة ] {َمْعر وِفِبعالْ  َوِكْسعَوت ه نَّ  ِرْزُقه عنَّ  َلعه   اْلَمْوُلوِد َوَعَلى}: تعاىل وقوله  119 ص 1ج م 8221 - هع 1181 1. لبنان – بريو، العلمية، الكتب دار: عطا القادر عبد

 غعري  لكنعه  لغعة  الكعالم  بعنظم  بثبعت  ما وهو  االلتزام بداللة ا مهور عنها ويعرب النص إشارة يسمونها حيث احلنفية أصول يف كما -والتزاما إشارة يدل ما وهو[ 811

 وقوله  إليه بالنسبة املختص أنه ليدل االختصاص حبرف إليه لدالو بإضافة األب إىل النسب أن إىل الوالد ذكر دون له املولود ذكره يف -النص له سيق وال مقصود

 َواْتعل  }: فقعال  إليعه  املباشعرين  ابنيعه  ونسعب  حعواء،  إىل ولعيس  آدم إىل الناس مجيع اهلل نسب حيث[ 11: األعراف سورة( ]َمْسِجد  ُكلِّ ِعْنَد ِزيَنَتُكْم خ ذ وا آَدَم َبِني َيا: )تعاىل

 م1991 8. والنشعر  للطباععة  احلديثعة  الفعاروق  القعاهرة   البعزدوي  االسعالم  لفخعر   األسعرار  كشعف  شعرحه  معع  البزدوي أصول: انظر[  87: املائدة] {آَدَم اْبَنْي َنَبَأ َعَلْيِهْم

 النَّْضعرِ  َبن عو  َنْحعن  : »القع  حيث وسلم عليه اهلل صلى النيب فحديث السنة وأما  18 ص سابق مرجع إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: ينظر  ،91 ص1ج

 كعان  أبعاكم  فعإن  إمساعيعل،  بع   ارموا: »فقال السالم عليه امساعيل إىل كلهم العرب ونسب أبيه جهة من بربائه فاعترب «ُأمََّنا َنْقُفو َوَلا َأِبيَنا ِمْن َنْنَتِفي َلا ِكَناَنَة ْبِن

 بعن  فعالن  غعدرة  هعذه : فقيعل  لعواء،  غعادر  لكعل  يرفعع : حعديث  وكعذلك   11 ص 1ج 8199 حعديث   الرمعي  علعى  التحعريض  باب  والسري ا هاد يف البخاري أخرجه «راميا

 أبععو احلجععاج بعن  مسععلم  املختصعر  الصععحيح املسعند :انظععر ،1711 حعديث  الغععدر حتعريم  بععاب ا هعاد  يف مسععلم أخرجعه   بأمهععاتهم ال بربعائهم  يععدعون النعاس  حيععث"  فعالن 

  1191 ص 1ج بريو، – العربي الرتا  إحياء دار الباقي عبد فؤاد حممد: تح( هع891: املتوفى) النيسابوري القشريي احلسن
 َيىَوَيْح}: َبَلَغ َحتَّى {َوَأي وَب َوس َلْيَماَن َداو َد ذ رِّيَِّتِه َوِمْن}: تعاىل قوله بدليل جمازا ابنا يسميان البنت وابن االبن فابن فمجازًا جهتهما من األجداد أحد إىل النسبة أما 7

[ 81: النسعاء ] {َوَبَنعات ُكمْ  ُأمََّهعات ُكمْ  َعَلعْيُكمْ  ح رَِّمْت}: لقوله البنت بنت نكاح حتريم على االمجاع وكذلك   ابنته ابن وهو ذريته من عيسى فجعل[ 11: األنعام] {َوِعيَسى

  بنتا تسمى البنت بنت أن على فدل
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الذي ال فالنسبة هنا نسبة بنوة ال نسبة انتماء اسم أمه وإ ا ي دعى مضافا إىل اسم أبيه  

  1تشاركه األم يف خصوصية هذا النسب

وهي ما ميكن تسميتها بالقرابة النسبية وتشمل قرابة األصول كاألب والفروع تعددية ا هة  -3

وهي عالقة اجتماعية ومع من يشرتكون يف والدة  كاإلبن واحلواشي كاإلخوة والرحم كاخلال،

واحدة قريبة أو بعيدة، وال يدخل يف هذا املعنى القرابة من جهة املصاهرة )كأهل الزوجة والزوج 

)كقرابة الرضاع والوالء( لعدم حتقق علة االشرتاك يف  2ا( وال القرابة احلكميةبالنسبة ألحدهم

نصوص القرآن  والتأسيس النظري هلذا االختيار  3والدة يف املصاهرة واحلكمية وحتققها يف النسبية

       4الكريم والسنة النبوية

 بثانيًا: النسب املبنى واملغزق: 

يقعوم علعى القرابعة العيت أساسعها العوالدة وهعو نظعام يقعوم علعى           مبنى النسب يف الشريعة اإلسعالمية  

من األقارب لكل فعرد، وهعم أقاربعه معن جهعة أبيعه ومعن جهعة أمعه فهعو بثنعائي ا هعة ويأخعذ بععني االعتبعار                

ا هتني يف وقت واحد ومع هذا االعتبار فليست ا هتني على مرتبة واحدة بل الفروق الشرعية بينهما 

التحعام أصعحاب النسعب الواحعد يف عصعبة واحعدة يقعوم بينهعا         أما مغعزق النسعب فهعو:      5ةأحكام كثري

التضامن والتععاون والتناصعر لعبعض يف السعلم واحلعرب، فهعو عالقعة صعلة وتالحعم وتناصعر وتقعارب بعني             

وا ِمععْن َتَعلَّم عع»الععذين ومعهععم هععذه العالقععة ومععن هنععا ي فهععم معنععى قععول الرسععول صععلى اهلل عليععه وسععلم:      

،صععلة 6«َمععا َتِصععُلوَن ِبععِه َأْرَحععاَمُكْم، َفععِإنَّ ِصععَلَة الععرَِّحِم َمَحبَّععة  ِفععي أْهلععِه، َمْثععَراة  ِفععي َماِلععه، َمْنَسععَأة  ِفععي َأبَثععِرهِ      

 :7حقيقية ال وهمية ال قيمة هلا وهلذا قال الشاعر

 ن تنسَّبالعمرو أبيك اخلري ال م         وإن القريب من يقرب نفسه 

                                                           
  19ته مرجع سابق ص ينظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثبا 1
مة أو املتخيلة  انظر: القرابة أي اليت حكمت بها وقررتها الشريعة االسالمية  ويطلق عليها علماء االجتماع القرابة االفرتاضية أو االجتماعية أو الطقوسية أو املتوه 2

   91هع ص 1111رة مكتبة الثقافة الدينية د . واملريا  يف استمع بني القواعد الشرعية والتصرفا، الواقعية عبدالرحيم حممد  القاه
 مكتبعة  الكويعت   األشعقر  سعليمان  حممعد  تعح  تغلعب  أبعي  ابعن  عمعر  بعن  عبعدالقادر  الطالعب  دليعل  بشعرح  املعررب  نيعل   واملنعاوي  السعكيت  وابعن  املعررب  نيعل  صاحب ذلك ذكر 3

  999 ص التعاريف مهما، على التوقف األبوين أحد جهة من رتاكاالش النسب املناوي يقول  111 ص 1ج الزبيدي العروس تاج  11 ص 8ج 1. الفالح

 ومن واألنا  الذكور من والذرية واألمها، اآلباء جهة من القرابا، فاألرحام[ 71: األنفال] {اهلل ِكَتاِب ِفي ِبَبْعٍض أوىل َبْعض ه ْم األرحام َوْأْوُلوْا}: تعاىل اهلل قول 4

 من حيرم" فحديث السنة أما  11 ص سابق مرجع إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: انظر  قوتها أو قرابةال درجة عن النظر بصرف منهم تناسل

 1ج8911 حديث والرضاع األنساب على الشهادا، باب الشهادا، يف البخاري أخرجه  «الوالدة من حيرم ما حترم الرضاعة إن» رواية ويف" النسب من حيرم ما الرضاع

  انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته مرجع سابق األخرق الرواية من املفهوم املعنى وهو القرابة مطلق به املراد األوىل الرواية يف فالنسب  172

  58ص
 االنتماء النسب حق ألن أمه بعشرية وصلته قرابته بثبو،   مع أمه عشرية من ال األب عشرية من الولد الحتساب األم جهة قرابة على األبوة جهة قرابة ترجيح ومنها 5

 األب إليها ينتمي اليت العشرية اسم أو األب عائلة اسم الولد باسم ُأحلق أن ذلك أبثر من فكان األب عشرية به ختتص أبوي حق
  119ص 11ج1191أخرجه أمحد يف مسنده حديث  6

 ,818ص  1انظر: ا وهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج 7



 

824 
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 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

أي أن القريب حقا من تقرب باملودة وبذل املعروف واخلري وإن مل يكن قريبا بالنسب وقريب النسعب ال يعدل علعى     

   1قربه إذا كان مقصرا يف مودته وصلته ألهل قرابته

 بثالثًا: النسب املوقع واألهمية 

مععن حقععوق والتزامععا، تععرتبط يف     النسععب مععن أكثععر املباحععث الفقهيععة والقانونيععة أهميععة ملععا يرتتععب عليععه        د يععع

فعإن النسعب حيعتكم يف تأصعيله إىل      فمعن حيعث القواععد   أحكامها جبملة من القواعد الشرعية واآلبثار الفقهية، 

فعإن النسعب كمعا هعو      ومعن حيعث اآلبثعار   عدد من املبادئ اليت تقعوم عليهعا العنظم التشعريعية كالبينعة واإلقعرار،       

االجتماعية اليت تؤسعس للمجتمعع وحتعدد مععامل ازدهعاره و ترابطعه، وهعو        معلوم مثرة العالقة الزوجية الرابطة 

، كمعا أنعه حيقعق اهلويعة لألفعراد ويعطعي هلعم الشععور          3أو املاليعة  2السبب األول يف اكتسعاب احلقعوق املعنويعة   

ق باالنتماء، و يقوي الروابط االجتماعية ويؤسس من بثم لدولة قوية، وكل ذلك يف إطعار معا حعدده الشعارع ورأ    

 بالنسب أميا اهتمام وذلك من جانبني اإلسالمية أنه حيقق املقصد من عمارة األرض  وقد اهتمت الشريعة

، وأقعر اإلسعالم بععد حثعه علعى العزواج أحقيعة كعل فعرد يف االسعم           5، ومعن جانعب الععدم   4الوجعود  جانعب  معن 

، وأرسعت  8وشعبهة  7وحكمعا  6ةواالنتساب إىل أبوين وعائلة، امسا ودمعا وصعلة؛ فأبثبتعه بالزوجيعة القائمعة حقيقع      

                                                           
 11 ص سابق مرجع إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: ينظر 1
  واحلرمة كاالسم 2
  واملريا  كالنفقة 3
 صعاغت  ذلعك  أجعل  معن  احلنيعف  اإلسعالم  تععاليم   عل  يف عزيعزاً  شعاخماً  ليبقعى  النسعب  علعى  للمحافظة العرق وبثيق مستقيمًا منهجًا اإلسالمية الشريعة خطت حيث 4

 واإلععالن  والواليعة  كاإلشعهاد  تشعريعاته  وضعبط  عليعه  واحلعث  العزواج  مشروعية: ومنها الوجود جهة من النسب حتفا اليت األمور من مجلة الغراء اإلسالمية الشريعة

 غري سرًا الزواج كان لو ولكن لزوجني،ا إىل منتسب هو إ ا الزواج هذا من املتأتي النسل أن بالتالي ويعرف الناس، بني بشيوعها الزوجية العالقة تعرف به إذ واإلشهار،

 السعليب  األبثعر  له يكون ما وهو زوجية، عالقة بينهما تعلم ال إذ صحيحًا، ذاته يف النسب كان وإن الزوجني من النسل نسب إنكار إىل يؤدي ذلك فإن الناس عند معروف

 ، واحرتامععه عنعه  الععذب وبعني  بينععه وحيعول  ، الزنععا معن  يقربععه بالنكعاح  فاإلسعرار ، ذاتععه يف النسعب  صععحة فيعه  ينفععع أن دون والنفسعية،  االجتماعيععة الناحيعة  مععن النسعل  علعى 

 درًأ الععزواج إعععالن يف فععإن ذلععك ول واالتهععام؛ الشععك دائععرة يف ويوقعهععا املععرأة حصععانة مععن يععنقص أنععه كمععا ، نسععبه صععحة يف والشععك أمععره اشععتباه إىل النسععل ويعععرض

 إليعه  تعدعوا  أمعر  وهعو  ، الزوجيعة  احلقعوق  لصيانة الدولة من رمسية بوبثيقة التوبثيق وكذلك أصله إىل انتسابه صحة من لللنس وحفظًا إسراره على املرتتبة للمفاسد

 لتارخيهعا  األمعة  معرفعة  -1التنازع عند إليه الرجوع سهولة -8 حمدودة وغري طويلة مدة املكتوب العقد حفا إمكانية -1منها عدة منافع التوبثيق وهلذا الشريعة

حممعد سعليمان األشعقر     فقهية مستجدا،، 19 صعبد اسيد النجار  الشريعة مقاصد، 112الشريعة ابن عاشور ص  مقاصدانظر:  أنسابها وحفا أجياهلا، وتسلسل

  119,111ص
 ،1،1 آيعة  األحعزاب  سعورة  يف كمعا  التعب   حتعريم  وكعذلك ، 8آيعة : النعور  سعورة  يف كمعا  فاعلعه  علعى  العقوبعة  وإجيعاب  الزنا كتحريم األمور، من مجلة بتحريم وذلك 5

 مقاصعد  معع  منسعجمة  مرتابطعة  أحكامعه  أصعبحت  حتعى  الشعوائب  مجيعع  معن  النسعب  وَنقعت  اإلسعالمية  الشعريعة  أحكعام  معع  تتفعق  ال العيت  ا اهليعة  ععادا،  كل وأبطلت

 ليس من قوم على أدخلت امرأة أميا:"  املتالعنني آية نزلت حني والسالم الصالة عليه لقوله أوالدهم نسب ينكرون الذين اآلباء على  الشارع شدد و، اإلسالمية الشريعة

 داود أبعو  أخرجه "   واآلخرين األولني رؤوس على وفضحه منه اهلل احتجب إليه ينظر وهو ولده جحد رجل ما وأي جنته، اهلل يدخلها ولن شيء يف اهلل من فليست منهم

 حميعي  حممعد : تعح ( هعع 871: املتوفى) السَِِّجْستاني األشعث بن سليمان داود أبو داود، أبي سنن: : انظر  879ص 8ج 8891 حديث االنتفاء يف التغليا باب الطالق يف

 أبيعه  غعري  إىل ادععى  معن  بعاب أخرجعه البخعاري     " حعرام  عليه فا نة يعلم وهو أبيهإىل غري  ادعى من:"أيضا وقوله  بريو، – صيدا العصرية، املكتبة احلميد، عبد الدين

  119ص  1ج  9799حديث 
 يف  ل عقد صحيح  6

 أبثناء العدة   7
 سيأتي احلديث عنها يف بثنايا البحث بتفصيل  8
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 النعوع  علعى  حفا عا  1منيعع  بسعياج  وأحاطتعه  والرذيلعة  الفسعاد  قواعد وأسعس حلمايتعه وتصعفيته معن     

 واملعودة  التعرلف  علعى  وتعربيتهم  صحيحة تنش ة األوالد لتنش ة املناسب للجو وإجيادا اإلنساني،

األسععرَة هعي اللبنععة األوىل يف بنععاِء   ، ومحايععة للمجتمعع اإلسععالمي ومتاسعكه واحلفععا  علععى قوتعه؛ ألنَّ   2والرتاحعم 

 الشعريعة  استمعع؛ حيعث إذا َصعَلحت صعلح استمعع  وإذا فسعد، فسعد استمعع ، وعلعى كعل فقعد بلعغ اهتمعام             

 استمعع  هعذا  ليكعون  حفعا استمعع   إىل يفضعي  شعرعياً  مقصعداً  عدتعه  أن بالنسعب  اإلسعالمية 

 قبلعها،  ممعا  بعل  لعدن العوالدة   معن  دمتتع  رعايعة  ويرععاهم  أبنائعه  حيتضعن  العذي  الصعاحل  املنبعت 

 والفكريعة  والرتبيعة النفسعية   السعوي  النمعو  إىل بعه  لتصعل  اإلنسعان  حيعاة  مراحعل  كعل  ليشعمل 

 حتت تدخل بأبعادها املختلفة الرعاية وهذه مصلحًا و صاحلًا الفرد بها يكون اليت واألخالقية

   3النسل حفا مسمى

وأصبول ، أصبول نررةبة وهمبا سسبما: :  لنسبب املبحث الثاني: املرتكزات األصولية ملسائل ا
 إجرائية 

 أواًل: األصول النظرية: 

 القرآن الكريم   -1

القععرآن الكععريم دسععتور األمععة وقانونهععا املععنظم لشععؤون حياتهععا فهععو كععالم البععاري احلكععيم الععذي يعلععم مععا ينفععع        

وهو من تنزيل  4يع أسقامهاسعادتها والدواء لكل داء وفيه شفاء األمم من مج سبيلالبشرية وما يضرها ففيه 

، حتعى حعوق هعذا السعفر العظعيم      5حكيم خبري عليم يسعتحيل عليعه العنقص يف حكعم أو أمعر أو خطعأ يف توجيعه       

، 7، وهعو أم العدالئل وقعيم البيعان  ميعع األحكعام      6قانون كل شيء ببالغة خارقة طعو، حبعار كعالم بعني دفتيعه     

اني القعععرآن والعععوعي بعععه معععا هعععم حمتعععاجون      تتكشعععف معانيعععه ععععرب العصعععور ليأخعععذ أهعععل كعععل عصعععر معععن معععع        

،فععالنص ومقرراتععه هععو الععدليل واملرجععع ومععا ا هععود الفقهيععة يف جمموعهععا إال شععروح وتفاسععري للنصععوص   8إليععه

                                                           
  81ص 1ج احملتاج نهاية: الرملي: انظر 1
  1 ص) ،(1 عدد)اإلسالمية) والدراسا، الشريعة كلية حولية ، حكمه يف ومن الصغري من النسب بثبو، مدق: احملمدي 2

  117النجارص اسيد دعب الشريعة مقاصد:: انظر  3
 [18: اإلسراء] {َخَسار ا ِإالَّ الظَّاِلِمنَي َيِزيد  َواَل لِّْلم ْؤِمِننَي َوَرْحَمة  ِشَفاء  ه َو َما اْلُقْرآِن ِمَن َون َنزِّل }كما قال تعاىل: 4
  [9: النمل]{َعِليٍم َحِكيٍم َلد ْن ِمْن اْلُقْرآَن َلت َلقَّى َوِإنََّك} كما قال تعاىل: 5
 [19: اإلسراء] {ُكُفور ا ِإلَّا النَّاِس َأْكَثر  َفَأَبى َمَثٍل ُكلِّ ِمْن اْلُقْرآِن َهَذا ِفي ِللنَّاِس َصرَّْفَنا َوَلَقْد} كما قال تعاىل: 6
 َربِِّهعمْ  ِإَلعى  بث عمَّ  َشعْيء   ِمعنْ  اْلِكَتعابِ  ِفعي  َفرَّْطَنعا  َمعا }:تععاىل  وقولعه [ 19: النحعل ] {م ْسعِلِمنيَ ِلْل َوب ْشَرق َوَرْحَمًة َوه د ق َشْيء  ِلُكلِّ ِتْبَيان ا اْلِكَتاَب َعَلْيَك َوَنزَّْلَنا}كما قال تعاىل: 7

 [11: األنعام] {ي ْحَشر وَن
   11م ص8212 1انظر: ابن رشد احلفيد الفيلسوف الفقيه د  طه جابر العلواني دار السالم للطباعة والنشر . 8
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 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

، ومعرام التجديعد ال ميكعن حتقيقعه إال بعالرجوع      1واجتهاد يف فهمهما وتطبيعق ملقرراتهمعا حسعب الفهعم والوسعع      

االجتهععاد والتععنظري والتجديععد املنشععف والكاشععف إضععافة إىل كونععه مصععدر      إىل القععرآن اسيععد باعتبععاره مصععدر   

، 2العقيدة والشريعة وبناء العمران واحلضارة جبهود إنسان التزكية وتوفيق اهلل وهداية القرآن لليت هعي أقعوم  

واخلطععاب القرآنععي يوجهنععا إىل مصععدر هععذا اخلطععاب علععى النحععو الععذي يوجهنععا إىل خصععائص هععذا املصععدر ويف    

َوَلَقعْد َناَداَنعا ن عوح     }قت نفسه يضفي عليه حيوية فوق حيوية مضعمون اخلطعاب ذاتعه وهكعذا ختربنعا البينعا،:       الو

[، فكتاب اهلل هو أصل األصول والغاية اليت تنتهي إليها أنظعار النظعار ومعدارك    67]الصافا،: {َفَلِنْعَم اْلم ِجيب وَن

       3قديمأهل االجتهاد وليس وراءه مرمى ألنه كالم اهلل ال

 النبوية السنة-2

شرف  الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مسمَّى و يفته ومرِسله فهو مبلغ؛ فقيمته ال من بشريته بعل مبعن يبلعغ    

، وقعد خصعه   5، فإن بلغ رسالته انتهى دوره فعلى املبلَّغ أن يهعتم بالرسعالة ألن الععربة باملقصعد ال بالوسعيلة     4عنه

حيزهعا بشعر غعري الرسعل فقعد قعرن اهلل تععاىل طاععة الرسعول بطاعتعه فكفعاه شعرفا             اهلل تعاىل بصفا، عظيمة مل 

وجععل اهلل معن عالئعم اإلميعان قبعول       7، بثعم أمرنعا بطاعتعه   6وكفانا ذلة أمامه وقد قرن ذو ا الل امسعه بامسعه  

ه أجعر  ، فمعن اتبععه فلع   8حكمه صلى اهلل عليه وسلم ألنه ال حيكعم معن قبعل نفسعه وإ عا معن قبعل احلكعيم العلعيم         

  11ندما بالغا 10، ومن يعصه يندم9عظيم

 

 

 

 

                                                           
 829، 1م ص8229 1الشخصية  حبو  فقهية مؤصلة د  حممد بلتاجي دار السالم القاهرة .انظر: دراسا، يف األحوال  1

  11م ص8229 1انظر: حنو إعادة بناء علوم األمة االجتماعية والشرعية د  منى أبو الفضل ود  طه جابر العلواني دار السالم القاهرة . 2

  11ص 1انظر: املوافقا، الشاطيب ج 33
 [111: عمران آل] {َرس ول  ِإلَّا م َحمَّد  َوَما}:تعاىل قال 4
  [111: عمران آل] {الشَّاِكِريَن اللَّه  َوَسَيْجِزي َشْي  ا اللََّه َيض رَّ َفَلْن َعِقَبْيِه َعَلى َيْنَقِلْب َوَمْن َأْعَقاِبُكْم َعَلى اْنَقَلْبت ْم ُقت ِل َأْو َماَ، َأَفِإْن}  5
  [118: عمران آل] {ت ْرَحم وَن َلَعلَُّكْم َوالرَّس وَل اللََّه َوَأِطيع وا}[ 18: عمران آل] {اْلَكاِفِريَن ي ِحب  َلا اللََّه َفِإنَّ َتَولَّْوا َفِإْن رَّس وَلَوال اللََّه َأِطيع وا ُقْل}  6

 اللَّعهِ  ِإَلعى  َفعر د وه   َشعْيء   ِفعي  َتَنعاَزْعت مْ  َفعِإنْ  ِمعْنُكمْ  اْلعَأْمرِ  َوُأوِلعي  الرَّس وَل َوَأِطيع وا اللََّه َأِطيع وا آَمن وا لَِّذيَنا َأي َها َيا}[ 91: النساء]{اللَِّه ِبِإْذِن ِلي َطاَع ِإال َرس وٍل ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما}  7

 [19: ءالنسا] {َتْأِويًلا َوَأْحَسن  َخْير  َذِلَك اْلرِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ت ْؤِمن وَن ُكْنت ْم ِإْن َوالرَّس وِل
 َواتََّبْعَنعا  َأْنَزْلعتَ  ِبَمعا  آَمنَّعا  َربََّنعا }[ 91:النسعاء ]{َتْسعِليم ا  َوي َسعلِّم وا  َقَضعْيتَ  ِممَّعا  َحَرج عا  َأْنُفِسعِهمْ  ِفعي  َيِجعد وا  َلعا  بث عمَّ  َبْيعَنه مْ  َشعَجرَ  ِفيَمعا  ي َحكِّم عوكَ  َحتَّى ي ْؤِمن وَن َلا َوَربَِّك َفَلا} 8

 [11: عمران آل] {الشَّاِهِديَن َمَع َفاْكت ْبَنا الرَّس وَل
  [178:عمران آل] {َعِظيم  َأْجر  َواتََّقْوا ِمْنه ْم َأْحَسن وا ِللَِّذيَن اْلَقْرح  َأَصاَبه م  َما َبْعِد ِمْن َوالرَّس وِل ِللَِّه اْسَتَجاب وا الَِّذيَن}  9

  [18: النساء] {َحِديث ا اللََّه َيْكت م وَن َوَلا اْلَأْرَض ِبِهم  ت َسوَّق َلْو وَلالرَّس  َوَعَصو ا َكَفر وا الَِّذيَن َيَود  َيْوَمِ ذ }  10

  71م ص 8229 1انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبد احلميد البدارين دار ابن حزم . 11
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 العقل  -3 

التثبت شريعة دون عقل، حيعث النسعق الثالبثعي )اهلل  القعرآن  النبعوة( وجعودا واعتقعادا واستسعالما وتكليفعا قعائم           

، ووسعيلة ملعرفعة حكعم اهلل معن خعالل      2، و منا. التكليف1على العقل فهو حمور ارتكاز اإلجابة وموطن اإلبثبا،

،و أداة الفهم واإلدراك والنظر والتلقعي واملوازنعة, واملوجعه لإلنسعان ودوافععه      4؛ إذ هو آلة املعارف3دلة السمعيةاأل

وغرائزه املختلفة، وهو الذي مييِّز بني اخلري الصحيح والصادق, وبني اخلرافة والدجل, وزخرف القعول, وهعو أداة   

وال يوجععد إدراك وال تفكععري, وال معرفععة وال خطععاب، ألن    التطععور وطريععق احلضععارة, ودون العقععل ال يوجععد إنسععان,   

القععدرة علععى ممارسععة عملياتععه املختلفععة مععن تفكععري وتععدبر وتععذكر وحتليععل واسععتنبا. وغريهععا نعمععة وهبهععا اهلل     

اإلنسععان، ومععع درجععة أهميتععه ورفعععة مكانتععه ال ميكععن أن ينظععر يف آمععاد الكععون, وحقععائق الواقععع نظععرة حتليليععة            

فطرة, وتقنع النفس من غري نسما، الوحي ودالالته, اليت حو، اخلري والرشاد لإلنسعان, ودلعت   فاحصة توافق ال

, شعريطة  أن يفهعم العقعل النصعوص معن      5على تكرميه وتشعريفه ليقعوم بواجبعه علعى أبهعى صعورة وأكمعل حعال        

ل حتعى أدخلعوه يف   زاوية التصور القرآني للكون واحلياة واإلنسان،وقد توسع األصعوليون يف اسعتخدام دليعل العقع    

  6مسائل ال حتصى وجعلوه خمصصا لعموما، الشرع وفق ضوابط معروفة

 مقاصد التشريع ا وهرية العدل واملصلحة   -4

ينبثق مفهوم العدل من معنى إعطاء احلق ألهلعه مبعا حيقعق هلعم املصعاحل املشعروعة علعى وجعه          أصل العدل-أ

دي، ويعتعرب هعذا املفهعوم عنصعرا تكوينيعا يف بنيعة سعائر املقعررا،         يرفع الظلم عنهم يف ضعوء التعوازن املعنعوي واملعا    

الشرعية العقدية والفرعية وروحا منبثة يف منظومة األحكام الشرعية كلها؛ لتأسسه على الشمول واإلطالق، 

وقعد كعان الععدل معيعارا مرجعيعا لفقهعاء        7وقيامه علعى النظعرة الكليعة واملوضعوعية للحقعوق العامعة واخلاصعة       

ة يكشععفون بععه عععن مععدق وجاهععة االجتهععاد بععالرأي يف ذلععك العهععد؛ كمععا كععانوا حيتكمععون إليععه حععني       الصععحاب

جيدون أن العموما، الظاهرة تناقض املعاني املؤسِّسة هلا والعلل اليت كونتها؛ مما جعلهم يتخذون من الععدل  

يف مناقضععة قصععد الشععارع  وسععيلة لضععمان االتسععاق بععني أشععكال األحكععام وعللععها القريبععة والعليععا حتععى ال يقعععوا     

                                                           
 التسعليم  وعلعى  إعجعازه؟  علعى  العدليل  فمعا  اإلعجعاز  قيعل  فعإن ! تععاىل  هللا عنعد  معن  القعرآن  كعون  علعى  العدليل  فمعا ! القرآن قيل فإن ؟ أصال اهلل وجود على الدليل فما   1

  الشريعة إلبثبا، العقل من بد فال     وهكذا ؟ عنده من أنه دليال اإلعجاز كون على الدليل فما بإعجازه

  !أصال التكليف معنى يدرك ال من يكلف فكيف 2
  باحلكم مستقل ال حلكما هذا معرفة إىل موصل والعقل اهلل هو احلاكم أن مبعنى 3

  11انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبداحلميد البدارين ص 4

 ِإنِّعي  ﴿: تععاىل  وقعال [, 72:اإلسعراء ]  ﴾َتْفِضعيالً  َخَلْقَنعا  مِّمَّعنْ  َكعِثريٍ  َعَلعى  َوَفضَّعْلَناه مْ  الطَّيَِّباِ، مَِّن َوَرَزْقَناه م َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي َوَحَمْلَناه ْم آَدَم َبِني َكرَّْمَنا َوَلَقْد﴿: تعاىل قال 5

  [12:البقرة]  ﴾ َخِليَفًة اأَلْرِض ِفي َجاِعل 
   8/111انظر: اإلحكام يف أصول األحكام  سيف الدين علي بن حممد اآلمدي  6
 َفِقعري ا  َأْو َغِنيًّعا  َيُكعنْ  ِإْن َواْلعَأْقَرِبنيَ  اْلَواِلعَدْينِ  َأِو َأْنُفِسعُكمْ  َعَلعى  َوَلعوْ  ِللَّعهِ  ش عَهَداءَ  ِباْلِقْسعطِ  َقعوَّاِمنيَ  ُكون عوا  آَمن عوا  الَّعِذينَ  َأي َها َيا}: تعاىل بقوله الكريم القرآن أكده ما وهذا 7

 ِللَّعهِ  َقعوَّاِمنيَ  ُكون عوا  آَمن عوا  الَّعِذينَ  َأي َهعا  َيعا }:وقولعه [ 111: النسعاء ] {َخعِبري ا  َتْعَمُلعونَ  َمعا ِب َكعانَ  اللَّعهَ  َفعِإنَّ  ت ْعِرض عوا  َأْو َتْلعو وا  َوِإْن َتْععِدُلوا  َأْن اْلَهعَوق  َتتَِّبع عوا  َفَلعا  ِبِهَمعا  َأْوَلى َفاللَّه 

  [1: املائدة] {َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبري  اللََّه ِإنَّ اللََّه َواتَُّقوا ِللتَّْقَوق َأْقَرب  ه َو اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َألَّا َعَلى َقْوٍم َشَنرن  َيْجِرَمنَُّكْم َوَلا ِباْلِقْسِط ش َهَداَء
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بسبب طردهم إجراء األحكام على صورة واحدة دون مالحظة التغري الطارئ على بنية عللها التكوينية وغاياتها  

  واآلبثععار الععواردة عععن الصععحابة كععثرية يف أن االجتهععاد بسععائر أنواعععه يفتقععر إىل     1الباعثععة علععى وضعععها ابتععداء 

هععد مععن إحاطععة بععأدوا، االجتهععاد فلععيس يسعععه أن يتجععاوز اسععتخدام   مبععاني العععدل وأصععوله وأنععه مهمععا بلععغ است 

           2أصول العدل ومقتضياته اكتفاء بغريه عنه

يرجععع مضععمون املصععلحة إىل غايععة التسععخري اإلهلععي لكععل مععا يف األرض مععن منععافع كععي         أصععل املصععلحة: -ب

، 3مة أمعرهم يف العدنيا واآلخعرة   يستخدمها الناس يف سبيل  حفا حياتهم وما يتصل بها من متطلبا، السعتقا 

ومععن هنععا أّكععد علمععاء الشععريعة ونظارهععا أنهععا مععا جععاء، إال ملصععلحة العبععاد يف املعععاش واملعععاد ضععبطا للسععلوك،       

توجيها إىل املنافع كسبا وإىل املفاسد هجرًا، وهذا ما فعلعه الصعحابة الكعرام، حيعث قعاموا بتطبيقعا، املصعلحة        

سعائل والقضعايا، إال أن أ هعر جماالتهعا يف تلعك الفعرتة ميعدان السياسعة وإدارة         يف عهدهم شاملة لسائر أنعواع امل 

شؤون الدولة ومرافقها العامة بثم يليها جمال املعامال، ا ارية بعني النعاس تكييفعا لألحكعام الشعرعية يف ضعوء       

قاصعععده عللععها وأهععدافها وإن مل تكعععن علععى عهععد رسعععول اهلل؛ ألن موافقععة أحكععام سياسعععة التشععريع لنصوصععه وم        

وقواعععده ال تععع  أن تكععون املوافقععة بشععواهد نصععية خاصععة؛ وإ ععا مبناهععا علععى عععدم مناقضععة املقاصععد األساسععية  

  4وروحه العامة وأصوله الكلية ولو مل يرد بها نص خاص بعينه

 :األصول اإلجرائيةبثانيا: 

 االجتهاد والتحري -1

فصيال فاالجتهاد بذل الوسع والطاقة يف الوصعول  عموما، أما ت 5االجتهاد والتحري لفظان متقاربان يف املعنى

إىل الظن الغالب يف القضية املعراد إزالعة االشعتباه والشعك فيهعا مبعا حيقعق مقصعد االسعالم يف النظعام األسعري،            

ممعا يعع  طلعب الصعواب والتفتعيش       6وأما التحري فهو تغليب الظن على أمر عند تعذر الوقوف على احلقيقة

جيح أحد االحتمالني بدليل يتوصل به إىل طرف العلعم وإن كعان ال يتوصعل بعه إىل معا      عن املقصود، وذلك برت

    7يوجب حقيقة العلم واليقني

 

 

                                                           
  899-891انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبد احلميد البدارين ص 1

  891املرجع السابق ص 2
   79ص 9، والبحر احمليط الزركشي ج819ص 1يراجع مفهوم املصلحة يف: املستصفى للغزالي ج 3
، واالجتهعاد بعالرأي يف عصعر اخلالفعة الراشعدة د       19-11ص 1م ج1991صعوله  فتحعي العدري  مؤسسعة الرسعالة بعريو،       انظر: حبو  مقارنة يف الفقه االسعالمي وأ  4

 وما بعدها  872م ص8211 1عبدالرمحن السنوسي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت .
  117ص 12انظر: املوسوعة الفهية  وزارة األوقاف ج 5
  188م ص1911 1  حممد رواس قلعة جي دار النفائس بريو، .انظر: معجم لغة الفقهاء د 6
  197ص 8انظر: كشاف اصطالحا، الفنون حممد أعلى التهانوي شركة خيا. للكتب والنشر بريو، ج 7
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 االستصالح:  -2 

تعترب املصاحل املرسلة أ هر قواعد االجتهاد عندما تضيق وجوه االستنبا. من النصوص التشريعية ملا فيها 

القدرة على التحليق يف آفاق التشريع واستيعاب كل ما من اخلصوبة التشريعية وما مييزها من خصائص 

يفرزه تطور احلياة من مستجدا، املصاحل واحلاجا،؛ لذا يعترب االستصالح أوسع أبواب االجتهاد بالرأي فيما 

ال نص فيه  ول ن سبق احلديث عن املصلحة من حيث هي مقصد جوهري ميثل أساسا مرجعيا لالجتهاد؛ 

ليت قررتها قواطع الشريعة؛ فإن املصلحة املرسلة تعترب أبثرا مباشرا العتبار املصلحة لقيامه على الكليا، ا

  ومن 1مقصدا جوهريا يف التشريع؛ وذلك لقيامها على معنى املمابثلة للمصاحل املقررة شرعا يف جنسها

بعضهم ببعض إ ا  املبادئ املتفق عليها أن أحكام الشريعة املنظمة للحياة العامة للمجتمع ولعالقا، األفراد

شرعت لتحقيق املصاحل العامة للمجتمع أو اخلاصة لألفراد، واحلكم اخلاص بكل عالقة اجتماعية يدرك ما 

فيه من مصلحة أو مفسدة بالعقل الذي يعتمد يف حكمه على مالبسا، الواقعة املعينة واآلبثار الفعلية لتطبيق 

، وكما تقوم املصلحة املعتربة على معنى 2شاطيباحلكم عليها كما قرر ذلك العز بن عبدالسالم، وال

املعقولية فإن املصاحل املرسلة كذلك يشرت. يف قبوهلا أن تكون معقولة يف ذاتها حبيث يسلم العقالء بأن 

  وإذا كان هذا هو مفهوم املصلحة املرسلة؛ فاالستصالح هو البناء عليها 3األخذ بها جلبا للنفع ودفعا للحرج

يالحا يف استصالحا، الصحابة أنهم مل يكونوا يلجأون إىل مقتضياتها الستنبا. األحكام ألن يف االجتهاد، و

االستنبا. من الشيء فرع عن كونه مصدرا منقوال معتربا ومصادر التشريع حمصورة يف نصوص الكتاب 

املستنبط من  والسنة وإ ا يلجأون إىل االستصالح باعتباره وسيلة لإلحلاق مبعنى أن االستصالح هو األمر

: اختذه الصحابة ساعت د أمرا مسلما، وراحوا -املصادر األصلية وملا بثبتت مشروعيته بشهادتها ا ملية له 

ينظرون يف القضايا واحلواد  هل هي مصلحة مرسلة أم ال؟  وهذا ليس استنباطا عند التحقيق والتأمل، 

  ليتساءلوا: هل يعترب هذا مصلحة أم ال؟ فإن وإ ا هو من باب حتقيق املنا.؛ فكأنهم يقفون عند كل حاد

حتققوا من كونه مصلحة؛ فإنهم يسلمون له املشروعية تلقائيا دون استدالل؛ الستغنائهم باالستدالل على 

أصل اعتبار املصاحل املرسلة عن إعادة التماس احلجج واألدلة على مشروعية ذلك الشيء املستحد ؛ وكل ما 

، تلك املشروعية أن ينفروا إىل واربهم وتقديرا، عقالئهم لتقرر هلم أن الشيء نافع كانوا يتكلفونه يف إبثبا

وكل ذلك مما قرره نظار العلماء فيما بعد  ومما يستخلص من  -وصاحل ؛ وأن ذلك الشيء فاسد وضار :

ستسعفونها مناهج الصحابة يف العمل باملصاحل املرسلة أنهم ما كانوا يلجأون إليها ابتداء وإ ا كانوا ي

                                                           
   121انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوسي ص 1
  19ص 1، املوافقا، ج1ص 1انظر: قواعد األحكام ج 2

  127ص 8االعتصام الشاطيب ج 3
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حتت إحلاح احلاجة الطارئة اليت تستوجبها البي ة أو يقتضيها تغري الظروف واألحوال أو يتطلبها واقع  

                            1النفوس من حيث ضعف الوازع واخلياسة بالذمم واملوابثيق

 االحتيا.  -3

من الطبيعي أن تكون مثرة االجتهاد  فإن –االجتهاد بالرأي حركة يف نطاق الظن ودوران يف جمال االحتمال 

  2متفاوتة يف مراتب القوة والظهور مما يؤسس لألخذ باألحو. استرباء للدين وفرارا من التوحل يف احلرام

ول ن كان االحتيا. يرتبط مبجال التطبيق والعمل بالدرجة األوىل؛ فإن له يف جمال البيان عرقا ضارب 

ألة على بيان احلكم أواًل قبل احلاجة إىل معرفة طريق تنزيله وتكييفه؛ حيث يتوقف النظر يف املس , ا ذور

لكن اجتهادهم يف استبانة تلك األحكام قد ال حيقق موقفا جازما ورأيا قارا يصدرون عنه، ويف مثل هذه 

، وجمال العمل باالحتيا. 3األحوال كانوا غالبا ما يلجاون إىل االحتيا. واحلذر يف شأن احلل واحلرمة

؛ أما العبادا، فخوفا من بقاء عهدتها يف ذمة املكلف وقيام مطالبته بإعادتها 4البا إ ا هو العبادا، واحلقوقغ

أو قضائها، وأما احلقوق فتحرزا من إضاعتها والتالعب بها سرد شبهة قد ال تنتهض متمسكا لتجاوزها 

خلطورته وتعلق األحكام به، حتى إذا  هر    وقد سار الفقهاء يف النسب وبثبوته على مبدأ االحتيا.5وإهدارها

ما يؤيد هذا املبدأ ويرسي دعائمه جندهم يتلقونه بالقبول، فيطرح يف ميزان الشرع فما وافقه وحقق مقاصده 

 كان العمل وفقه وما كان غري ذلك مل يلتفت إليه 

 رفع اخلالف: -4

ع  العمل بدليل املخالف يف املسألة من رفع اخلالف أو مراعاة اخلالف مبعنى مالحظة مصريه وعاقبته، وهو ي

املذاهب الفقهية املعتربة، مبا ال يبطل دليل املستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل املراعى وقوته، وهذا يقرب 

بني املذاهب، ومينع التعصب املذهيب، وقد يكون دليل املخالف أقوق فيعمل باألرجح، وهو ما قرره الشافعية يف 

م:"اخلروج من اخلالف مستحب"، واألدلة متكابثرة يف اإلعتصام وعدم التفرق واالتفاق على قواعدهم بقوهل

كلمة واحدة فهي دالة على استحباب اخلروج من اخلالف، بل اتفق العلماء على احلث على اخلروج من 

                                                           
  112-129انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوسي ص 1

  91انظر: مراعاة اخلالف د عبدالرمحن السنوسي ص 2

 األول االجتهعاد  أنتجعه  العذي  احلكعم  وفعق  للتصرف مالزما الشك جيعل مما احلكم مبحل القائمة االحتماال، أحد على املسألة محل يف الرتدد هو االحتيا. ومنشأ 3

  انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن االحتيا. مقتضى إىل باجتهاده العمل يتجاوز أن بعد إال الشك أبثر يرتفع وال األصل، مع الوقوف أو

  188، 111السنوسي ص

   واحلقوق العبادا، جمال من أضيق لكنها أخرق؛ جماال، ولإلحتيا. 4

  181-188، 111انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوسي ص 5
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اخلالف نصوص ، ومستند العلماء يف قاعدة رفع 1اخلالف، إذا مل يلزم منه إخالل بسنة، أو أوقع يف خالف آخر 

   3وفعل الصحابة الكرام 2السنة

 :العذر با هل -5

والعيت صعنفت فيهعا مصعنفا، كعثرية تأصعيال حلاهلعا وتفصعيال إلجرائهعا،           قعد هذه املسعألة معن املسعائل الكعرب    ت

إمجاال، والسنة على تفصيل فيها، وهي من العوارض العيت تطعرأ    4ومستند العلماء يف تقعيدها نصوص القرآن

دون األصول،كما هي أمر نسيب إضايف ليس على إطالقه يتفعاو، بعاختالف األشعخاص وبعاختالف      على الفروع

، والفعرق بينهمعا معن جهعة املعنعى أن      6، مبعنى املأمورا، واحملظورا،5املكان والزمان، وباختالف الواجب واحملرم

ور عنهععا بسععبب مفاسععدها  املقصععود مععن املععأمورا، إقامععة مصععاحلها وذلععك ال حيصععل إال بفعلععها، واملنهيععا، مزجعع   

امتحانا للمكلف باالنفكاك عنها وذلك إ ا يكون بالتعمد الرتكابها ومعع النسعيان وا هالعة مل يقصعد املكلعف      

  وعذر اإلنسعان با هعل ال يععذره    8، على تفصيل يف املنهيا، كونها أسباب7ارتكاب املنهي فعذر با هل فيه    

                                                           
  118ص م8228-هع1181، 1.اخلراز دار، الباكستاني قادر غالم بن زكريا: احلديث أهل منهج على الفقه أصول منانظر:   1
 رسعول  فراععى  يدعيعه،  منهمعا  كعل  زمععة  بن وعبد وقاص أبي بن سعد فيه اختصم الذي زمعة ولد قصة يف - وسلم عليه اهلل صلى - قوله مالك عند فيه واألصل 2

 زمععة  بنعت  سعودة  هعي  العيت  الفعراش  صعاحب  بنعت  فعأمر  الشعبه  وحكعم  زمععة  هعو  العذي  بصعاحبه  الولعد  فعأحلق  الفعراش  حكم أي احلكمني - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل

 منظومعة  علعى  شعرح  وهعو ( م1918/هعع 1112 ،) الشعنقيطي  العوالتي  حييعى  حممعد  سيدي الشيخ مالك، اإلمام أصول يف السالك إيصال: انظر الولد من باالحتجاب

  11ص1ج م21/8221 يف الوهراني الشاطيب: ورتبه نقله املالكي الفقه أصول يف ع اهلل رمحه ع كف أبي بن أمحد
 حسعن  حممد، والتوجيه األصالة بني الفقهية القواعدانظر:   كله شر اخلالف قائاًل للقصر ميله مع نعثما مع الصالة إمتامه يف عنه اهلل رضي مسعود ابن كفعل 3

   11/1اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس ،الغفار عبد
 َبْعععَد ح جَّععة  اللَّععِه َعَلععى ِللنَّععاِس َيُكعونَ  ِلَ لَّععا َوم نععِذِريَن م َبشِّععِريَن ر س ععًلا}:تعععاىل وقولعه [, 1:لععكامل] {َنععِذير  َيععْأِتُكْم َأَلععْم َخَزَنت َهععا َسعَأَله مْ  َفععْوج  ِفيَهععا ُأْلِقععَي ُكلََّمععا}: تعععاىل كقولعه  4

  [11:اإلسراء] {َرس وًلا َنْبَعَث َحتَّى م َعذِِّبنَي ُكنَّا َوَما}: تعاىل وقوله[ , 191:النساء] {الر س ِل

 ألنعه  اإلبثعم؛  حيث من اإلنسان به يؤاخذ فال بالواجب ا هل أما احملرم، الشيء هذا كان مهما أحكامه من شيء عليه يرتتب وال اإلنسان به يؤاخذ ال باحملرم فا هل 5

 يععذر  بعاحلكم  جعاهال  كعان  فعإن  تفعريط  منعه  حيصعل  مل وإن معه، يتساهل أن ميكن ال فإنه تفريط منه حصل كان فإن: تفصيل فيه فهذا القضاء حيث من لكن جاهل

 حيعث  قبعاء  أهعل  حعديث : ومنها عذر هلا يع  أصل على بانية ألنها بالقضاء النيب يأمرها مل اليت املستحاضة وحديث صالته، يف املسيء حلديث القضاء، عنه عويرف به

  القبلة غري إىل الصلوا، بعض صلوا
 حقعوق  دون اهلل حقعوق  يف تكعون  بعأن  قيعدها  معن  ومنهم أطردها، من فمنهم ماءالعل من كثري بها تكلم با هل فيها العذر يف واحملظورا، املأمورا، بني التفريق قاعدة 6

 بهمعا  يععذر  والنسعيان  ا هعل )و( بسعقوطه  احلعق  صعاحب  يرض مل إذا ضمانه جيب ما ضمان من متنع فال املخلوقني حقوق يف أما والرمحة العفو على مب  ألنه العباد

 أمعره  حيعث  أميعة  بعن  يعلعى  وحعديث  بعالنهي   هلعه  باإلععادة  يعؤمر  ومل الصعالة  يف تكلعم  ملعا  احلكعم  بعن  معاويعة  حعديث  فيه واألصل املأمورا، دون املنهيا، تعاىل اهلل حق يف

 فعال  ناسعيا  أو جعاهال،  اإلحعرام  يف وطعف  معن  أن علعى  عنه اهلل رضي الشافعي اإلمام به واحتج ، هله بالفدية يأمره ومل احملرم عن ا بة بنزع وسلم عليه اهلل صلى النيب

  عليه فدية

 - هعع 1121، 8. الكويتيعة  األوقعاف  وزارة الزركشي بهادر بن الدين بدر اهلل عبد أبو الفقهية القواعد يف املنثور، و187ص8ج العيد دقيق البن األحكام إحكام: انظر 7

  19ص 8ج م1911

 بعاب  معن  عنعه  املنهعي  كعان  وإن دم، يلزمعه  وال خميطعا  لعبس  كمحعرم  معه حبك العلعم  حعال  عنعه  واإلقعالع  تركعه  وجعب  اإلتعالف  بعاب  معن  لعيس  عنعه  املنهعي  الفعل كان إن 8

 يف فرق ال) األئمة بني عليها املتفق للقاعدة املكلف علم فيه يشرت. ال الذي الوضعي احلكم من وهو سبب، اإلتالف إذ أبثره، ترتب عند جبهله ا اهل يعذر فال اإلتالف

 حرمعة  جهعل  معن  أن: هعذا  يف والقاععدة  والظاهريعة  األربععة،  املعذاهب  عنعد  شعبهة  ا هعل  لكعون  تسقط الفعل على عقوبة ترتب حال ويف ،(وا هل العلم بني املتلف ضمان

 كونها عن خيرجها ال وهذا الفروع، بعض عنها خيرج وقد خالف، فيه فروعها بعض ذكرناها اليت القاعدة وهذه ،(حيد مل وفعله العقوبة أو احلد فيه جيب مما شيء

 الشعريعة  يف معتعرب  األكثعري  الغالعب  فعإن  وأيضعا  كليعا  كونعه  ععن  خيرجعه  ال الكلعي  مقتضعى  ععن  ا زئيعا،  بععض  فتخلعف  بثبعت  إذا الكلعي  األمر)شاطيبال قال  كلية
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 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 بعد معن التحقعق معن دععوق ا هعل يف املسعألة معن حيعث الصعحة فلعيس            يف تقصريه يف طلعب احلعق، واملهعم أنعه ال     

كل جهل يدعيه صاحبه يعترب عذرا يعفى صاحبه من املسؤولية وهلذا يقول الفقهاء :" ال يقبل يف دار االسالم 

     1العذر با هل"

 املبحث الثالث: املنجز الفقهي
ونا، القواعد الفقهية الضابطة لباب النسب بل هي هذه القواعد مل تكن مصاغة ضمن مد الفوائد والقواعد    

 الباحعث  قصعد و ضوابط صيغة من أقوال األئمة املستقرأة من مدوناتهم الفقهية وباخلصوص مجهور الفقهعاء  

 وقواععد  ضعوابط  فيعه  الفقعه  أبواب من باب فكل  وقوانني ضوابط متثل اليت القواعد بيان املبحث هذا خالل من

 معععا كععثرياً  الفقهععاء ف والضععابط،  القاعععدة  لفععا  مععن  كععل  بععني  االصععطالحية  الفععروق  إىل النظععر  دون وأصععول، 

: والقاععدة  القاععدة،  بعه  ويعنعون ( الضعابط ) لفعا  ويسعتعملون  الضعابط،  بهعا  ويعنعون ( القاعدة) لفا يستعملون

 فقد ،جازمًا حتمًا تفريقًا ليس العلماء معظم عند والضابط القاعدة بني والتفريق  األصل يف الضابط مبعنى

 أّن يف جيتمعان والضابط القاعدة، ف 2ضابط جمرد حقيقتها يف وهي فقهية، قواعد العلماء من كثري يذكر

 بيانعه  سعيجري  معا  وهعذا  الفقهية والفروع ا زئيا، من عدد على ينطبق فقهية، كلية قضية منهما واحد كّل

   تعاىل اهلل شاء إن املبحث يف

ق طرق الثبو، الشرعية فال يقبل النقض وال النقل وال التحويل بعوض أو : إذا النسب بعد بثبوته بإحدقاعدة 

 بغري عوض 

املعهود للرتكيب الصحيح للنسب هو ذكعر لفعا االبعن بعني علمعني كمحمعد بعن أمحعد وإسعقا. لفعا االبعن            

حقععوق  أن والقاعععدة املعتععربةوانتسععاب الزوجععة إىل زوجهععا بععدال مععن أبيهععا خععالف املعهععود يف التععأريخ اإلسععالمي،    

النسعععب شعععيء واحعععد ال يدخلعععها العععنقض وال تقبعععل التغعععيري دون دليعععل شعععرعي ومعععن هعععذه احلقعععوق حعععق األب يف     

االحتفا  بامسه ولقبه جبانب أمساء أوالده وبناته، والشارع اعترب جانب املباني واملعاني يف بعاب األمسعاء ونهعى    

مل يقصععد بهععا معانيهععا املخالفععة للشععريعة عععن كععثري مععن األمسععاء مععن التسععمي بهععا أو إجرائهععا يف احلععديث وإن  

، ورعاية الشعرع لسعالمة املبعاني واملععاني أو لسعالمة أحعدهما دائعرة كمعا يقعول          3وذلك صيانة للعرض والشرف

                                                                                                                                                               
 علعم  معن  صعول األ ملختصعر  الكعبري  الشعرح ، 119ص8  انظعر: املوافقعا، ج  (الثابعت  الكلعي  هعذا  يععارض  كلعي  منهعا  ينعتظم  ال ا زئيعة  املتخلفا، ألن القطعي العام اعتبار

  بعدها وما 889ص م8211 - هع 1118 ،1مصر. الشاملة، املكتبة املنياوي، حممد بن حممود املنذر أبو األصول

  11ص 9واملغ  ابن قدامة ج 9ص 1انظر: ما قاله ابن عابدين يف هذا الصدد حاشية ابن عابدين ج 1
 دمشق – الفكر دار الشارقة، جامعة - اإلسالمية والدراسا، الشريعة كلية عميد الزحيلي طفىمص حممد  د األربعة املذاهب يف وتطبيقاتها الفقهية القواعد 2

 81/ 1 م 8229 - هع 1187 ،1الطبعة
 ذلعك  يقولعون  اليهود كان وقد ،[121] {َأِليم ل َعَذاب  يَنَوِلْلَكاِفِر َواْسَمع وا اْنُظْرَنا َوُقوُلوا َراِعَنا َتُقوُلوا َلا آَمن وا الَِّذيَن َأي َها َيا}:تعاىل قوله يف للمؤمنني النهي جاء وقد 3

 مؤسسعة  شعاكر  حممعد  أمحدتح  (هع112: املتوفى) الطربي  يزيد بن جرير بن حممد  القرآن تأويل يف البيان جامع  انظر: وا هل احلمق وهي الرعونة بقصد للنيب

 اهلل صلى الرسول قول ذلك ونظري( انظرنا)بع وأبدهلم اليهود قصد عن قصدهم اختالف مع قوهلا عن املؤمنني فنهي  199ص 8ج م 8222 - هع 11182. الرسالة

 ال: " وقوله  1791ص  1ج 8811حديث  كرما العنب تسمية كراهة باب  أخرجه مسلم يف صحيحه العنب يع "  احلبلة قولوا ولكن الكرم،: تقولوا ال: " وسلم عليه
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 2، والنيب يقول: "اْلَوَلاء  ُلْحَمة  َكُلْحَمِة النََّسِب، َلا يباع وال يوهب"1الشيخ بكر أبوزيد يف ميزان الصدق والعدل 

  وقد جعاء الوعيعد معن اهلل تععاىل ملعن      3زوجا، النيب أمها، املؤمنني مثال حيتذق يف عدم تغيري ألقابهنوحسبنا 

وما يععرف معن نسعب بععض األمسعاء إىل أمهعاتهم نتيجعة اشعتهار األم         «  4خيالف أمر النيب ويتنكب سنته وهداه

نععا اإلسععالمي حيععث مقصععود   مبوقععف أو منزلععة فيععدعى الشععخص منسععوبا إىل أمععه أمععر جععرق العععادة بععه يف تأرخي     

، وهذا ال يعع  انقطعاع نسعب هعذا املعدعو معن أبيعه أو أنعه ال أب له،والنسعب إىل األم ال          5النسب التعريف والشهرة

يتعارض مع كون الولد ينسب إىل أبيه أو إىل قوم أبيعه فهمعا أمعران متباينعان ألن صعفة البنعوة العيت تضعاف إىل         

ا ولألب معًا، إذ بثبوته لألم باعتبار الوالدة ولألب باعتبار ختلقه من مائه، األم عند ذكر نسب الولد حق بثابت هل

فكععان حععق االنتسععاب راجععع إليهمععا ونسععبته إىل أمععه ال غضاضععة فيععه وال خمالفععة حلكععم الشععرع ألنععه ابنهععا حسععا     

               6وواقعا وشرعا

 : ال ينسب أوالد البنا، إىل آباء األمها،  قاعدة 

القاععدة ال يصعح االعتمعاد علعى حعديث:       هولعذا عمعال بهعذ    7ء أن النسعب إىل األمهعا، مهجعور ععادة    اعترب الفقها

 -8يف نسعب ابعن البنعت إىل أب األم ل:تعي:      8«اب  هذا سيد، ولعل اهلل أن يصلح به بعني ف عتني معن املسعلمني    »

ه الصالة والسعالم  نص العلماء أن من مجلة خصائصه علي -2 9ألن احلديث وارد على خالف القياس للنص

ِلُكلِّ »قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  -3أن أوالد بناته الذكور واإلنا  ينسبون إليه صلى اهلل عليه وسلم 

                                                                                                                                                               
 كراهيعة  بعاب   أخرجعه البخعاري   وغالمعي  وفتاتي فتاي: وليقل أميت، عبدي: أحدكم يقل وال موالي، سيدي: وليقل بك،ر اسق ربك، وضف ربك أطعم: أحدكم يقل

 ال بابأخرجه البخاري  «نفسى لقست ليقل ولكن نفسى، خبثت أحدكم يقولّن ال: »وحديث  112ص  1ج 8118حديث   أميت أو عبدي: وقوله الرقيق، على التطاول

 املسعلمني  يأخعذ  -عليعه  وسعالمه  اهلل صعلوا،  النبعىّ  ولكعن  للقعىء،  وتهّيؤهعا  العنفس،  غثيان وهو واحد، معناهما واللفظان  11ص 1ج 9179يث حد نفسي خبثت: يقل

 اخلطيععب يععونس الكععريم عبععد  للقععرآن القرآنععي التفسععري   انظععر:خبيثععة مشععاعر منهععا فتتخّلععق السععي ة، الكلمععا، هععذه بهععا تعلععق أن مععن ألسععنتهم وحيمععى الكلمععة، بععأدب

  179ص  7ج القاهرة – العربي الفكر دار(هع1192 بعد: املتوفى)

  7معجم املناهي اللفظية  بكر أبو زيد  ص 1

 الفارسععي بلبععان بععن علععي الععدين عععالء األمععري: ترتيععب (هععع111: املتععوفى) الب سععيت الععدارمي، حععامت، أبععو حبععان بععن حممععد حبععان ابععن صععحيح تقريععب يف اإلحسععانانظععر:  2

  189ص 11ج  1912م حديث 1911 - هع 1121 1. بريو، الرسالة، مؤسسة  األرنؤو. شعيبتح   (هع 719: املتوفى)

  عمر أبيها عشرية ع َدي ب  إىل تنسب اخلطاب بنت وحفصة التيمية عائشة نسبها يف فيقال أبيها عشرية تيم ب  إىل تنسب عائشة كانت فقد 3

 مسععت  قعال  عنعه،  اهلل رضعي  وقعاص  أبي بن سعد عن البخاري وحديث ،[91: النور] {َأِليم  َعَذاب  ي ِصيَبه ْم َأْو ِفْتَنة  ت ِصيَبه ْم َأْن َأْمِرِه َعْن ِلُفوَني َخا الَِّذيَن َفْلَيْحَذِر}: بقوله 4

 1ج  9799حعديث   أبيعه  غعري  إىل ادععى  معن  بعاب خاري   أخرجه البحرام عليه فا نة أبيه، غري أنه يعلم وهو أبيه، غري إىل ادعى من: »يقول وسلم، عليه اهلل صلى النيب

  املعروف نسبه من واالنتفاء أبيه غري إىل االعتزاء وهو ارتكبه الذي الفعل حرمة دليل ا نة من وحرمانه  119ص 
 صعلى  العذي  البيضعاء  بعن  وكسهيل لكندي،ا عمرو ابن املطاع بن عبداهلل وأبوهما حسنة بن وعبدالرمحن حسنة بن شرحبيل الصحابة من أمه إىل بنسبه ع رف وممن 5

  انظر: جنم الدين النسفي  طلبة الطلبة يف االصطالحا، الفقهية  بلوجستان : القرشي هالل بن ربيعة بن وهب وأبوه املسجد يف صلى اهلل عليه وسلم اهللعليه رسول 

  18دائرة املعارف االسالمية د . د ، ص 
، واملفصل يف أحكام املرأة  د  عبدالكريم زيدان 111ص  7، وبدائع الصنائع مرجع سابق ج97 ص سابق مرجع إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: ينظر 6

   119ص 9م ج1991 1بريو، مؤسسة الرسالة .
 111ص  7بدائع الصنائع مرجع سابق ج 7
  119ص  9ما جأخرجه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهلل عنه 8

  11ص  1والشيخ ا مل يف حاشيته على املنهاج ج 18ص  8أشار إىل هذا السيوطي يف احلاوي ج 9
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 قععال العلمععاء أن اخلصوصععية  -4 1«َبِنععي ُأمِّ َعَصععَبة  َيْنَتم ععوَن ِإَلععْيِهْم ِإلَّععا اْبَنععْي َفاِطَمععَة، َفَأَنععا َوِلي ه َمععا َوَعَصععَبت ه َما      

للطبقة العليعا فقعط فعأوالد فاطمعة األربععة )احلسعن واحلسعني وأم كلثعوم  وزينب(ينسعبون إليعه وأوالد احلسعن            

واحلسني ينسبون إليهما فينسبون إليه وأوالد زينب وأم كلثوم ينسبون إىل أبيهم عمعر وعبعد اهلل ال إىل األم وال   

ر فععيهم علععى قاعععدة الشععرع يف أن الولععد يتبععع أبععاه يف   إىل أبيهععا ألنهععم أوالد بنععت بنتععه ال أوالد بنتيععه فجععرق األمعع  

كمعا أن أب األم   جمعازاً  أن هعذه النسعبة إليعه علعى جهعة اسعاز ألن ابعن البنعت يسعمى ابنعاً           -5  2النسب ال أمعه 

؛ ألن الولد مشتق من التولد وهم متولدون عن أبعي أمهعم والتولعد معن جهعة األم كالتولعد معن        جمازًا يسمى أبًا

أن هناك فرقا بني أن يقول هذا ولدي أو ابع  وبعني أن ينسعبه إىل نفسعه فلعو قعال وقفعت علعى          -7  3جهة األب

 -6  4أوالدي دخل ولد البنت ولوقال وقفت على من ينسب إلّي مل يدخل ولد البنت نص على ذلعك الفقهعاء  

نععواع النسععب الععيت سععبق أن عالقععة البنععوة يف قععول:"اب " ال يلععزم منهععا بثبععو، نسععب االنتمععاء لقائلععها واستحضععار أ  

  5شكالاحلديث عنها يزيل اإل

 صال ا نسي بني الرجل واملرأة : أساس بثبو، النسب هو االتقاعدة 

ألن حعديث الولعد للفعراش يتجعه إىل     النسب يف حقيقته مبناه على املخالطة ا نسية بني الرجل واملعرأة   أي  

االشرتاك بينهما، وإسناد النسب يف احلعديث إىل قيعام   تقرير بثبو، النسب إليهما لوجود عالقة الزواج على وجه 

حالة الزوجية إ ا هو لدفع التهم والنزاعا، الواردة عليه، وبهذا تكون قاعدة االنتساب واحعدة ال فعرق فيهعا بعني     

الرجل واملرأة ألن سببها واحدة وهو االتصال ا نسعي بينهمعا فيكعون حكعم انتسعاب املولعود إليهمعا ال حيكعم فيعه          

، وقيام النسب على هذا األساس 6نظر إىل حل االتصال أو حرمته وإ ا يدور باالتصال نفسه وجودا وعدمابال

أمر يدرك بالفطرة والواقع حيعث جععل اهلل هعذا امليعل يف الكائنعا، احليعة لبقعاء النسعل واسعتمراره وألن اإلنسعان           

يث أن االتصال هو سبب النسب فعإن العوالدة   مبشي ة اهلل ال خيلد يف الدنيا فقد عوضه ببقاء نسله من بعده، وح

                                                           
  انظعر:  179ص  1ج  1772أخرجه احلاكم يف املستدرك يف معرفة الصحابة باب ومن مناقب احلسن واحلسني ابع  بنعت رسعول اهلل صعلى اهلل عليعه وسعلم  حعديث          1

 بععريو، – العلميععة الكتععب دار عطععا القععادر عبععد مصععطفىتععح  (هععع121: املتععوفى) ا النيسععابوري اهلل عبععد بععن حممععد احلععاكم اهلل عبععد أبععو نيالصععحيح علععى املسععتدرك

 م 1992 – 1111.

، الوهعاب بتوضعيح   والشعيخ سعليمان بعن منصعور ا معل يف فتوحعا       18ص  8م ج1911انظر: عبدالرمحن السيوطي احلاوي للفتاوق  بعريو، دار الكتعب العلميعة د .     2

  11ص 1شرح منهج الطالب واملعروف حباشية ا مل على املنهاج القاهرة دار الفكر د . د، ج
  انظعر:  ابنته ابن وهو يتهذر من عيسى فجعل[ 11: األنعام] {َوِعيَسى َوَيْحَيى}: َبَلَغ َحتَّى {َوَأي وَب َوس َلْيَماَن َداو َد ذ رِّيَِّتِه َوِمْن}: تعاىل كقوله ذلك على القرآن دل وقد 3

  18ص 7ا امع ألحكام القرآن للقرطيب مرجع سابق ج
  18ص  8انظر: احلاوي للفتاوق السيوطي مرجع سابق ج 4
  99 ص سابق مرجع إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: ينظر 5
   817 -819املرجع السابق ص 6
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وقعد حعدد اإلسعالم اإلطعار الشعرعي العذي تعتم فيعه املخالطعة بعني            1تعترب معرفة بذلك االتصال أو عالمة عليعه  

، وبنعاء علعى ذلعك صعا      2ا نسني إلعفاف النفس وحتصيل النسعل وهعي حمصعورة يف النكعاح وملعك العيمني      

أو الفععروج احلرمععة" ال حيععل منهععا إال مععا ورد بطريععق شععرعي      3 األبضععاعالفقهععاء قاعععدتهم املعروفععة:" األصععل يف  

صععحيح، فالقاعععدة مسععتمرة أن عالقععة الرجععل بالنسععاء مبناهععا علععى التحععريم واحلظععر ملععا يف ذلععك مععن كشععف     

   4العورا، وهتك األستار واختال. األنساب فال حيل منها إال ما أحله الشرع

   5بثبو، النكاح : العقد الصحيح هو السبب يفقاعدة  

 7أن العقد الصحيح فرع عن أصل متفق عليه وهو: 6وخالف العلماء يف حقيقة النكاح هل هو العقد أم الو.ء

قاعدة :" ينسب الولد ألبيه لثبو، النسب إال إذا توافر، فيه شرو.   ، غري أنه ال يكون صاحلًاسبب بثبو، النسب

"، واألساس الذي هو حاضر يف نظعر  9فه بالطرق املشروعةومل ين 8متى كان الزواج شرعيا و أمكن االتصال

الفقهاء من حيعث ا ملعة بصعرف النظعر ععن اخعتالفهم يف بععض املسعائل أن النسعب ال يثبعت إال بععد عالقعة             

فشعيخ اإلسعالم ومعن وافقعه اعتعرب بثبعو، النسعب باملخالطعة         جنسية بعني الرجعل واملعرأة يف إطارهعا احملعدد شعرعا       

ظن واكتفى ا مهور مبجرد  ن املخالطة وهو اخللوة اليت تنبف حبصول خمالطعة معع أن   احملققة ال سرد ال

املظنة قد ال تصدق وهذا احتمال مرجوح ال يقطع النسب مراععاة السعتقراره ودفعع الضعرر احلاصعل علعى الولعد        

جعل بزوجتعه؛ لكعن    واألم، وأما احلنفية فقد ارتكزوا على املصلحة يف بثبو، الولد مبجرد العقد ولعو مل يتصعل الر  

                                                           
عن أبي حنيفة قوله الوالدة مبنزلة املعرف  انظر: أصول السرخسي  تح أبوالوفاء األفغاني بريو، دار املعرفة د . ذكر ذلك حممد بن أمحد السرخسي  ونقل  1

 السبب أردا وإن فصحيح واملعرف العالمة قصد فإن  الوالدة النسب مدخل:" قال حيث األشقر حممد األستاذ ذكره كما السبب هي وليست، 112ص   8هع ج1178

  811 ص م8221 1. الرسالة مؤسسة بريو،  األشقر سليمان حممد  الطيب الفقه يف اجتهادية أحبا : انظر فال ًاوطريق وبابًا مدخاًل السبب يسمى حيث

  11ص 8م ج1911 1انظر: بداية استهد ونهاية املقتصد حممد بن أمحد بن رشد  القاهرة مكتبة مصطفى البابي احلليب . 2
 النسل بابتغاء ا ماع هو النساء من األعظم املقصود ألن كل من جزء وهو بالبضع وعرب 3
واملنثور يف القواعد بدر الدين حممد بن بهادر الزركشي تح  117ص 8م ج1997 8انظر: موسوعة القواعد الفقهية حممد صدقي البورنو الرياض مكتبة التوبة . 4

    91شباه والنظائر للسيوطي صواأل 77ص 1هع ج1121 8د تيسري فائق أمحد  الكويت وزارة األوقاف .
  11ص 9النكاح هو عقد يفيد شرعًا حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر على الوجه الشرعي انظر: املفصل يف أحكام املرأة زيدان ج 5

 َفاْنِكح وه نَّ}" تعاىل لقوله الصحيح وهو بقوله الشوكاني رجحه ما وهو ذلك، من العكس على ولغة الو.ء يف جماز العقد يف شرعية حقيقة أنه بعضهم قال حيث 6

 زوجته ونكح للعقد فالن ب  يف نكح حنو بقرينة إال يفهما ال أنهما بدليل معًا والو.ء العقد يف جماز أنه وقيل باإلذن، جيوز ال والو.ء[ 81: النساء]{ َأْهِلِهنَّ ِبِإْذِن

 . د البابي مصطفى مطبعة القاهرة  مالك اإلمام مذهب إىل املسالك ألقرب السالك بلغة: انظر  بينهما االشرتاك يرتجح أنه أو اساز عالما، من وذلك للو.ء

  819ص للفيومي املنري املصباح ،877ص 1ج 1971 . د ا يل دار بريو، الشوكاني علي بن حممد األخبار منتقى شرح األوطار ونيل  ،171ص 1ج هع1178

 هو صالحيته لرتتب اآلبثار عليه العقد الصحيح املعترب يف نظر الشارع  7

ن القيم والصنعاني اعترب مجهور الفقهاء الدخول احلقيقي املمكن هو دليل الزوجية ، بينما اعترب احلنفية بالعقد فقط دون التالقي ، واشرت. ابن تيمية واب 88

 لعدم لعان دون ينتفي تابعه ومن تيمية وابن ا مهور وعند احلنفية رأي يف لعانبال إال الولد ينتفي وال النسب به يثبت الزواج عقد أن اخلالف وفائدة الدخول احملقق،

، الشرح الصغري ألمحد بن 111، 111ص 8، وبداية استهد ج 111،118ص  8  انظر: بدائع الصنائع للكاساني جاحملقق الدخول وعدم الزوجني بني التالقي إمكان

، االختيارا، 189ص 7، واملغ  البن قدامة ج111ص  1  ومغ  احملتاج للشربي  ج191ص 1هع ج1178.  حممد الدردير القاهرة مطبعة مصطفى البابي د

 1، وسبل السالم للصنعاني ج111ص 1، وزاد املعاد البن القيم ج871الفقهية من فتاوق شيخ االسالم ابن تيمية  على بن حممد البعلي بريو، دار املعرفة د . د ، ص 

  812ص
 ه اللعان ، كما يشرت. أن يأتي يف املدة احملددة اليت يتصور منها جميء الولد فال يكون ألقل من ستة أشهر وال أكثر من عشرة أشهر املقصود ب 9
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مع حرص الشعريعة علعى حفعا األنسعاب واتصعاهلا واسعتقرارها ال بعد أن يكعون النسعب مبنيعا علعى طريعق  عاهر               

الثبو، ال ما بثبت زيفه باحلس والواقع كما أن الشريعة حريصة على قطع األنساب الظاهر بطالنها كالتب  

بعت الصعحيح والععدل والتوسعط أوىل كمعا      فاتصال النسب غعري الصعحيح ال يقعل خطعورة ععن قطعع النسعب الثا       

إذ الوقوف على الو.ء احلقيقي أمر متعذر فأقاموا ما يدل عليه أو يفضعي وهعو إمكعان العدخول      1رأي ا مهور

وإمكان تالقي الزوجني بعد العقعد شعر.    2"والقاعدة الفقهية:" دليل الشيء يف األمور الباطنية يقوم مقامها

مكعان والتصعور العقلعي أم هعو اإلمكعان الفعلعي احلسعي، وأن الشعريعة قعد علقعت           متفعق عليعه واخلعالف يف أهعو اإل    

  3أحكاما كثرية على جمرد الظن

   5وجب فسخه إمجاعًا 4: إذا وقع النكاح الباطل أو الفاسدقاعدة

وعلعة وجعوب الفسععخ أنعه لععيس بنكعاح حقيقععة لععدم اسعتيفاء شععرو. الصعحة وخروجععا ععن املعصععية الناشع ة عععن          

ب شععرعي، ويرتتععب علععى عقععده يف حالععة العلععم منهمععا اإلبثععم للعمديععة إال أن يععدعيا ا هععل فععال إبثععم   خمالفععة واجعع

  6ويفسخا كل واحد منهما ولو بغري حمضر عن صاحبه دخل بها أو ال بل جيب على القاضي التفريق بينهما

قتضععت أن يثبععت وإذا كانععت القاعععدة: هععي أن الزوجيععة الصععحيحة فععراش يثبععت بهععا النسععب، فععإن املصععلحة قععد ا    

النسب يف النكاح الفاسد والباطل ويف النكاح بشبهة، وذلك محاية للنسب معن الضعياع ومحايعة لألعراض،ولعذا      

فإن الزواج الفاسد كالزواج الصحيح يف مسألة بثبو، النسب حيث يشرت. فيه ما يشرت. يف الزواج الصعحيح  

 قيقيا، وأن حتمل املرأة بعد مضي اقل مدة احلمل من حيث إمكانية احلمل من الزوج والدخول باملرأة دخوال ح

  سواء علم العاقدان فساده أو جهاله  7: يثبت نسب املولود من النكاح الفاسد املختلف يف فسادهقاعدة

والتأسيس النظري هلذا التقعيد فهذا النوع من النكاح يسقط احلد ويثبت به النسب دون خالف بني الفقهاء  

اح مععن حيععث ا ملععة ولععيس بزنععا حلععديث َعاِئَشععَة َأنَّ َرس ععوَل اهلِل َصععلَّى اللَّععه  َعَلْيععِه َوَسععلََّم       أنععه نكعع  -8اآلتععي:  هععو

َمْهعر   ، َفِإْن َدَخعَل ِبَهعا َفَلَهعا الْ   َقاَل:"َأي َما اْمَرَأة  َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليَِّها َفِنَكاح َها َباِطل ، َفِنَكاح َها َباِطل ، َفِنَكاح َها َباِطل 

                                                           
  111انظر: السب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف تأبثريه ص 1

  17م ص1919هع 1129 1. ، والقواعد الفقهية علي أمحد الندوي دار القلم دمشق891ص 1املوافقا، الشاطيب ج 2

 وقعد سعرد أمثلعة  كعثرية تتعلعق      181-111م ص 1919 1انظر: شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال عزالدين بن عبدالسالم تح خالعد الطبعاع د م .   3

 بالنكاح وتوابعه مبنية على جمرد الظن 

قررها وانفرد بها من بني سائر االجتهادا، األخعرق العيت ال وععل بعني الصعحة والعبطالن مرتبعة بثالثعة،         نظرية فساد العقود حنفية املنشأ واالجتهاد احلنفي هو الذي  4

يف إطعالق الفقهعاء صعفة    أما عند باقي الفقهاء وعلى شتى مدارسهم واخعتالفهم فالنكعاح الفاسعد فيعه والباطعل مرتادفعان وال يرتتعب عليعه أي أبثعر قبعل العدخول، والعلعة             

حمضعا    بثبو، بعض آبثار العقد يف العقد الفاسد إذا أعقبه دخول متييزا له عن الباطل الذي ال يثبت فيه أبثر من اآلبثعار بعل يعتعرب العدخول فيعه زنعا      الفساد على هذا هو 

    19ص 9، واحمللى ج111ص 7، واملغ  ابن قدامة ج97ص 7، والفقه االسالمي ج8/971 1ج1انظر: املدخل العام الفقهي مصطفى الزرقاء دار الفكر م
  وهذا عند مجيع الفقهاء بالنسبة للمتفق على فساده وعند القائلني بالفساد بالنسبة للمختلف فيه إال إذا حكم حاكم بصحته فال ينقض حكمه 5

  111-118ص 1هع ج1119 8، والدر املختار شرح تنوير األبصار حممد عالء الدين احلصكفي بريو،  دار الفكر .111ص 8انظر: بدائع الصنائع للكاساني ج 6

 من أمثلة هذا النكاح: النكاح بال ولي أو بال شهود ونكاح الشغار واحملرم باحلج ونكاح املتعة وغريها   7
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"  قال الشاطيب: وهذا تصحيح للمنهي عنعه معن وجعه ولعذلك يقعع فيعه املعريا  ويثبعت         1ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها 

الولععد للفععراش  »أنهععا زوجتععه فهععي فععراش لععه وقععد جععاء يف احلععديث      ألنععه وط هععا معتقععداً  -2  2النسععب للولععد 

وهعذا النكععاح تولععد عنععه هععذا املولععود فيثبععت بععه   النسععب حيتععا. يف إبثباتععه إحيععاء  للولععد -3 3«وللععاهر احلجععر 

"، والنكاح املختلف يف 5القاعدة عند الفقهاء" كل نكاح ي درُأ عنه احلد فالولد ال حق بالواطف -4  4النسب

فساده ال حد فيه اتفاقا لعتمكن الشعبهة احلاصعلة معن اخعتالف العلمعاء يف حعل صعورة النكعاح بعني مبعيح وحمعرم             

ن قال أن هذا النكاح أو مثله يكون الولد فيه ولد زنا ال يلحقه نسبه وال يتوار  هو وأبعوه    فم6وهي عني الشبهة

  7الواطف فإنه خمالف إلمجاع املسلمني

 ويثبت النسب عند ا مهور  يسقط احلد إمجاعًا 8يف النكاح اسمع على فساده : الو.ء جهاًل قاعدة

ومستند هذا التقعيد يف األمر نفسه   حقه وإن كان حرامًايف وذلك لوجود شبهة ا هل، فاعترب الو.ء حالاًل

 9يف اعتقععاده أنععه وط هععا معتقععدا أنهععا زوجتععه والنسععب يتبععع اعتقععاد الععواطف احلععل وإن كععان خمط ععاً   -8: هععو

كل نكاح ي درُأ عنعه احلعد فالولعد     للقاعدة املعتربة عند الفقهاء" -2  10وفارق و.ء الزنا لعدم اعتقاد حله

بثبو، النسب ال يفتقر إىل صعحة النكعاح يف نفعس     -3 12 النتفائه بوجوده وبثبوته بعدمه11طفال حق بالوا

  أما احلنفية فعاعتربوا ا هعل شعبهة مسعقطة     13األمر بل الولد للفراش كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

هم أن النسعب لكعي   ، والزنعا ال يثبعت بعه النسعب ومسعتند     للحد ولكن اليثبت به النسب ألن الفععل يف حقيقتعه زنعاً   

   14يثبت جيب أن يكون هناك ملك أو حق يف احملل إذ هو ال يثبت بغري الفراش

                                                           
   191ص 8ج م 1991 بريو، - اإلسالمي الغرب دار 1121حديث  ِبَوِليٍّ ِإالَّ ِنَكاَح اَل َجاَء َما َباب  أخرجه الرتمذي يف سننه  1
  821ص 1ول الشريعة ابراهيم بن موسى الشاطيب  بريو، دار املعرفة د . د ، جاملوافقا، يف أص 2

  111ص 1،ج9719أخرجه البخاري يف مواضع متفرقة منها يف الرضاع باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة حديث  3
  811ص 1انظر: اهلداية شرح البداية علي بن أبي بكر املرغيناني بريو، املكتبة االسالمية د . د، ج 4
  112انظر: قوانني األحكام الشرعية حممد بن أمحد بن جزي د م د . د ، ص  5

ح مركعز الدراسعا،   وهذا النوع من الشبهة يسمى شبهة اخلالف ويسميه املالكيعة شعبهة الطريعق والشعافعية شعبهة ا هعة  انظعر: الفعروق ألمحعد بعن ادريعس القعرايف تع              6

، وتبعيني احلقعائق وشعرح كنعز العدقائق عثمعان بعن علعي         11ص 9  واملغع  البعن قدامعة ج   1127ص 1م ج8221 1ة دار السعالم . الفقهية واالقتصادية بالقاهرة القاهر

    172ص 8م ج8222 1الزيلعي  بريو، دار الكتب العلمية .

  111-111ص  8هع ج1119انظر: الفتاوق الكربق أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية تح حسنني حممد خملوف بريو، دار املعرفة  7
 من أمثلته: نكاح املعتدة، وزوجة الغري، واملطلقة بثالبثا، ونكاح احملارم وهن احملرما، على التأبيد   8

 18د ، جانظععر: جممععوع الفتععاوق أمحععد عبععداحلليم بععن تيميععة مجععع وترتيععب عبععدالرمحن بععن قاسععم النجععدي وابنععه عبععدالرمحن مكععة مكتبععة النهضععة احلديثععة د .      9

   97ص
  99ص 1املغ  ابن قدامة املقدسي ج انظر: 10
  112انظر: قوانني األحكام الشرعية بن جزي ص  11

 1، وحتفعة احملتعاج إىل أدلعة املنهعاج اهليتمعي ج     828ص 19، واملدونعة الكعربق مالعك بعن أنعس ج     818انظر: أقول الفقهاء يف ذلك يف: قوانني األحكعام البعن جعزي ص    12

   187ص 1، وكشاف القناع للبهوتي ج119ص 1ألفا  املنهاج ج ، ومغ  احملتاج إىل معرفة معاني811ص
  189انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته ص  13
  119ص 1، وشرح فتح القدير ابن اهلمام ج171ص 1، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ج19ص 7انظر: بدائع الصنائع ج 14
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  1يف النكاح الفاسد اسمع على فساده يوجب احلد وينفي النسب عند ا مهور : الواطف عاملًاقاعدة  

حيث جيب قوهلم:  -2 2األحاديث الواردة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم -8ومستند هذا التقعيد 

الو.ء حصل يف فرج جممع على حترميه من غري ملك وال شبهة  -3 3احلد ال يلحق الولد بالنسب

  أما أبو حنيفة وسفيان 4ملك والواطف أهل للحد عامل بالتحريم فيجب احلد كما لو مل يوجد العقد

أو األخت وسواء الثوري وزفر فقالوا أن النسب يثبت ولو كان النكاح جممعا على حترميه كنكاح األم 

  5علم باحلرمة أوال، ويدرأ احلد عن الفاعل لشبهة العقد ولكن يبالغ يف تعزيره  سامة جرمه

أن العقد صادف حمله ألن حمل التصرف ما يقبل مقصوده واألنثى من بنا، آدم قابلة  ومستندهم

ن إفادة حقيقة احلل فيور  للتوالد وهو املقصود فكان ينبغي أن ينعقد يف مجيع األحكام إال أنه تقاعد ع

  6شبهة ألن الشبهة ما يشبه الثابت ال نفس الثابت وقد ارتكب جرمية وليس فيها حد مقدر فيعزر

 النكاح سبب يثبت به النسب   7: الو.ء بشبهةقاعدة

  وللو.ء بشبهة صور بثال  وهي شبهة يف احلكم وشبهة يف اخلالف وشبهة يف الفعل وزاد أبو حنيفة

 ري وزفر رابعا وهو شبهة العقد وتفصيلها على النحو اآلتي: وسفيان الثو

 1لتحقق ا هل باحلكم إمجاعا 8: يسقط احلد عن الفاعل يف شبهة الفعلقاعدة  

                                                           
حزم:" والولد يلحق يف النكاح الصحيح والعقد الفاسد ا اهل بفساده وال يلحق العامل بفساده"  احمللى علي بن حزم بريو، دار من أقوال الفقهاء يف ذلك  قول ابن  1

 19ج ، وكذلك انظر: قول املالكية والشافعية واحلنابلة  وما عليه الفتوق عند احلنفيعة  وغريهعم يف: املدونعة الكعربق ابعن أنعس      188ص 12اآلفاق ا ديدة د . د، ج

، وخمتصعر اخعتالف العلمعاء امحعد بعن حممعد       11ص 7، وبعدائع الصعنائع الكاسعاني ج   119ص 9، املغع  البعن قدامعة ج   811ص  1، وحتفة احملتاج  اهليتمعي ج 828ص

     899ص 1هع ج1117 8الطحاوي  تح عبداهلل نذير أمحد بريو، دار البشائر االسالمية .

  191ص 1  أخرجه أمحد يف مسنده جماله وآخذ عنقه أضرب أن فأمرني أبيه، امرأة نكح رجل إىل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلل رسول بعث : قال عازب بن الرباء  حديث 2

 َبِهيَمعةً  َأَتعى  َوَمعنْ  َمْحعَرمٍ  َذاَ، َأَتعى  َمعنْ  َبعاب  رجعه بعن ماجعة يف سعننه       أخ«َفعاْقت ُلوه   َمْحعَرمٍ  َذاِ، َعَلعى  َوَقععَ  َمعنْ : »َوَسعلَّمَ  َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرس ول  َقاَل: َقاَل َعبَّاٍس اْبِن وحديث

  العربية الكتب إحياء دار الباقي عبد فؤاد حممد تح (هع871: املتوفى) ماجة ابن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن سنن  انظر: 119ص 8ج  8191حديث 

  811انظر: قوانني األحكام ابن جزي ص 3

 891ص 1قدير ابن اهلمام جشرح فتح ال 4

  11ص 7، وبدائع الصنائع ج891ص 1انظر: شرح فتح القدير ابن اهلمام ج 5
  891ص 1، وشرح فتح القدير ابن اهلمام ج128ص 8اهلداية شرح البداية  املرغيناني ج 6
 حرامععا كونععه يععتعني مل ومععا بععامر امععر ويلتععبس يشععتبه بععه مععا ) هععي الشععبهه ان الفنععون اصععطالحا، يفالشععبهة لغععة: االلتبععاس واالخععتال. ويف االصععطالح كمععا جععاء   7

 – الفنعون  اصعطالحا،  يف العلعوم  جعامع  ،121ص 11وقال ا رجاني مامل يتيقن كونه حراما أو حالال انظر: لسان الععرب البعن منظعور ج    (صوابا او خطأ ال اوحالال،

 انعه  فيعرف يشبهه الو.ء اما  191هع ص 1121 1راهيم األبياري بريو، دار الكتاب العربي .، والتعريفا، علي بن حممد ا رجاني تح اب 8/199ج– السابق املرجع

ومشابهته الزواج الصحيح يف  عن العاقعدين    ((حتى توجب احلد ويثبت بها النسب بزنا تليس معاشرة بني رجل وامرأة تشبه الزواج الصحيح وليست كذلك و كل))

لنكاح فهو و.ء يف نكاح فاسد والو.ء يف النكاح الفاسد ال يكون زنا باإلمجاع ولذا يعترب من أنواع النكاح غري الصحيح وعدم صحته الختالل شر. من شرو. صحة ا

لعت  خوان تزوجا أخعتني فأدخ ألنه بزواج صحيح يف حقيقته  مثال الو.ء بشبهة املرأة املزفوفة إىل بيت زوجها دون رؤية سابقة فقيل له إنها زوجتك وليست زوجته، أو أ

ا، العلميعة يف إبثباتعه   كل واحعد منهمعا علعى أخيعه فوط هعا، ومثعل و.ء املطلقعة بثالبثعا أبثنعاء الععدة، ومثعل العدخول جباريعة االبعن    انظعر: النسعب ومعدق تعأبثري املسعتجد                   

     118مرجع سابق ص
 بعه  األخعذ  الشعارع  اعتعرب  ، النعاس  معن  خعرب  أو ضععيف  أو قوي الشارع من دليل غري من حالال احلرام فيظن الشخص نفس يف حتد  اليت الشبهة هي -: الفعل شبهة 8
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 
           أي البععد مععن االشععتباه وقععد عععرب املالكيععة بقععوهلم: اعتقععاد املْقععِدم مقارنععة السععبب املبععيح وإن أخطععأ يف

  3عليه احلد عند ا مهور خالفا ألبي حنيفة ، فإذا مل يدع االشتباه وجب2حصول السبب

 سواء علم احلرمة أو جهلها إمجاعا  4: يسقط احلد عن الفاعل يف شبهة احمللقاعدة  

واملععؤبثر يف إيععرا  الشععبهة الععدليل الشععرعي بععدون توقععف علععى  ععن ا ععاني أو            كمععا أنهععا ماحيععة لوصععف الزنععا     

   5اعتقاده

 إمجاعا : يثبت النسب يف و.ء شبهة احملل قاعدة 

 6وذلك لثبو، امللك من وجه  

 تسقط احلد ويثبت بها النسب سواء اعتقد الواطف احلل أو التحريم  1: شبهة اخلالفقاعدة

    2إمجاعا

                                                                                                                                                               
  الشعبهة  ععني  وهعو  االشعتباه  فحصعل  احلعد  يقتضعي  اعتقعاده  يف املطابقعة  وعدم احلد عدم يقتضي الذي ةباالباح االعتقاد إىل مرّده الشبهة تلك وأساس بالشرع، جهله

 فراشعه  يف نائمعة  امعرأة  جيعد  كمعن  يعتقعد  معا  حسعب  علعى  زوجتعه  تكعون  كعأن  وط هعا،  اباحعة  وهعي  نفسعه  يف بثبتعت  مظنعة  عن املرأة الرجل يطأ أن الشبهة هذه أمثلة ومن

 يف ويالحعا  الواقعع،  يف زوجتعه  هي وليست زوجته انها له وقيل اليه زفت امرأة على يدخل وكالذي زوجته ليست أنها ذلك بعد يتبني بثم االساس هذا على بها فيدخل

 يف بثالبثعا  املطلقعة  زوجتعه  الرجعل  وطعف  لعو  كمعا  جهلعه  بسعبب  حقعه  بقعاء  يف االشعتباه  فحصل بقائه عدم يوجب ما حصل لكن احملل يف قائما كان العقد أن الفعل شبهة

 الشخصعية  األحعوال : انظعر   يعلمعون  ال قعوم  بني نشأ أنه أو باإلسالم عهده لقرب التحريم جيهل لكنه بها تربطه اليت العالقة يعلم وهو الرضاع من أخته يتزوج أو العدة

 ،1127ص 1ج القرايف الفروق ،11ص م1979-هع1199، 8. عامر العزيز عبد  د وقضاء فقها االسالمية الشريعة يف الشخصية االحوال ،112 ص أبوزهرة حممد

      178ص 1ج سابق مرجع الرائق البحر ،17ص 7ج– سابق مرجع الصنائع بدائع

النسعب واألحنعاف ععدم    واخلالف املرتتب على هذه القاعدة يف بثبو، النسب بعد سقو. احلد أوال وهل الشبهة متحو وصف الزنا أم ال؟ قوالن للفقهاء ا مهور يثبعت   1

 مر معنا سابقا  الثبو،، وقد

  1121ص 1الفروق القرايف ج 2
 إذا مل يدع االشتباه صار، شبهة عقد عند أبي حنيفة ومتابعيه أما بقية األئمة فال يقولون بشبهة العقد  3

 الفاععل  فيسعتند  راجعح  جلي آلخروا مرجوح خفي دليل أحدهما متعاضدين دليلني بني اخللط يف يقع هنا والرجل امللك، شبهة أو احملل شبهة وتسمى  احلكم شبهة 4

 فيشعتبه  وحمعرم  كمبعاح  الشعبهة،  لعذلك  فتتولعد  حعق  وجعه  علعى  قائمعا  الفععل  جيعل املرجوح الدليل وجود مع لكن احملرم؛ الفعل يف فيقع اخلفي الدليل مقتضى على

 بائنعا  طالقعا  زوجتعه  يطلعق  كمعن (  احملعل  يف احلرمعه  دا، ينفعي  دليعل  وجعود  ععن  ناشع ه  شعبهه  هعي ) و حعرام،  عليعه  هعو  بينمعا  الوقعاع  إباحعة  ويتصعور  الشرعي الدليل عليه

 مراجععة  علعى  فيقعدم  احلعالل  مظنعة  املطلعق  نفعس  يف يعدفع  مرجعوح  آخعر  دليعل  يقعوم  قعد  ذلعك  ومعع  الععدة  يف وهعي  مراجعتهعا  جعواز  ععدم  هعو  الفقهعاء  بعني  عليعه  فاسمع

 أو بتععة أو بععائن، أنععت: كقولعه  الكنايععا،، بلفععا امرأتععه طلعق مبعنععى  ،"رواجععع الكنايعا، :"طععاباخل بععن عمععر قعول  وهععو املرجععوح الععدليل إىل اسعتنادا  العععدة يف وهععي مطلقتعه 

 وكالعدخول وهعو قعول عمعر رضعي اهلل عنعه ،       العدليل  لشعبهة  وذلك الصداق، عليه ووجب بذلك، حيد ال فإنه العدة يف وهي وط ها بثم منه فبانت ذلك، حنو أو خالصة،

 لعألب  اإلضعافة  وهعذه " ألبيعك  ومالعك  أنت" وسلم عليه اهلل صلى قوله وهو احملل يف شبهة ويوجد البنه ملك بل هلا ملكه لعدم ويق فيها التحريم ودليل االبن جبارية

 يف يوقع مرجوح آخر دليل لقيام إذًا تقوم احلكم فشبهة  احلد يدرأ هنا الشرعي الدليل فوجود  شبهته فتثبت باإلمجاع امللك حقيقة يرد مل وإن لألب ملكية نوع تفيد

: انظر" 222استطعتم ما املسلمني عن احلدود ادرؤا:" وسلم عليه اهلل صلى لقوله الفاعل عن احلد تدرأ الشبهة فهذه احلالل شبهة أو الفعل حلية مظنة الواطف نفس

 العرمحن  عبد – االربعه املذاهب على الفقه ،11ص– السابق املرجع – حنفي احلسي  وحممد 8/199ج– السابق املرجع – الفنون اصطالحا، يف العلوم جامع انظر

 املرجعع  – موسعى  يوسعف  وحممعد  7/19ج– السعابق  املرجعع  – الشعرائع  ترتيعب  يف الصعنائع  وبعدائع  1/181ج – 1911– لبنان– بريو، – العلميه الكتب دار – ا زيري

 أوموطع  خعرق األ صحابهاأ ومؤلفا، السته الكتب الحاديث ا امع سندامل ،119 ص زهرة أبو الشخصية واألحوال ،119ص 8ج أفندي داما األنهر جممع ،1ص السابق

 رقعم  – لبنعان  – بعريو،   ا بعل  دار( ه711:،) الدمشعقي  كعثري  البعن  خزميعه  ابعن  وصعحيح  العدارمي  وسعنن  محيعد  بعن  وعبعد  حنبعل  بعن  محعد أو احلميدي ةوحاشي مالك

  82ج 19799 احلديث

  197ص 1احلقائق الزيلعي ج ، وتبيني111ص 1انظر: كشف األسرار البزدوي ج 5
   111انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، املعاصرة يف إبثباته ص  6
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 
 للحل وإن كان خمط ا يف اعتقاده  3: النسب يتبع اعتقاد الواطفقاعدة 

     م احلعععد، واحلعععدود وقعععد حصعععل االشعععتياه بعععني قعععول احملعععرم املقتضعععي احلعععد وبعععني املبعععيح املقتضعععي ععععد

تدرأبالشبها،  والذي يلفت االنتباه أن احلنفية مل يفردوا شبهة اخلعالف بقسعم مسعتقل النعدراجها حتعت شعبهة       

احملل حيث شبهة احملل تقوم على أساس تعارض دلعيلني حمعرم راجعح ومبعيح مرجعوع وشعبهة اخلعالف تقعوم علعى          

 ي مبيح ضعيف       تعارض قولني ستهدين أحدهما دليله احملرم قوي والثان

" ومعن بثعم فهعو زواج باطعل     : كل زواج باحملرما، يفسخ قبل الدخول وبعده ويثبت به النسب واالسترباءقاعدة

أبثبت به املشرع النسب؛ لكن ذلك يدفعنا إىل التساؤل عن نية الزوجني هنا هعل يعلمعان باحلرمعة أم ال؟ فعإن مل     

وهعو معن قبيعل العو.ء بشعبهة بعل هعو أسعلم، أمعا وأن يكونعا ععاملني             يكونا عاملني، فثبعو، النسعب ال يعثري أي إشعكال    

باحلرمة فال أرق عنهم اختالفا عن جرمية الزنا، ومن بثم فعموم النص هنا حيتعاج إىل توضعيح وضعبط حتعى ال     

 نفتح بابا للتذرع بالعقد الباطل وحنل ما كان حراما ونثبت ما نفاه الشرع 

 الو.ء دون حاجة إىل دعوة : النسب يف التسري يثبت بنفس قاعدة  

          ألن األصل أن ينسب  الولد إىل من خلق معن مائعه وقعد بثبعت أن األمعة يف التسعري مستفرشعة لسعيدها

فيلحقه نسب ولدها دون دعوة ويكون اإلقرار مسبقا بالولد مامل يقم العدعوة علعى كونعه لعيس منعه، وقعد كعان        

عليه وسلم كان يلزمهم بدعوة مواليدهم منهن لثبعو،  الصحابة يطؤون السراري ومل ينقل أن النيب صلى اهلل 

    4أنسابهم ويف هذا رعاية ملصاحل الولد واألمة

                                                                                                                                                               
 فقعط  نعوعني  القسعمة  أن احلنفيعة  عنعد  واملعتمعد  املصعطلحا،،  يف بينهم فيما اختالف على والشافعية املالكية به انفرد تقسيم وهو الطريق أو ا هة يف شبهة وتسمى 1

 اختلعف  نكعاح  كعل  اخلعالف  شعبهة  أي: بعه  واملقصعود   للشافعية العقد شبهة وهو بثالثا نوعا وزاد احلنفي املذهب داخل أبوحنيفة وانفرد احملل، يف وشبهة الفعل يف شبهة

 يف العو.ء : اأمثلتهع  ومعن   يعتعرب  ال ومعا  النكعاح  لصعحة  شعرطا  يعتعرب  فيمعا  الخعتالفهم  نظعرا  صعحيح  غعري  اآلخر البعض واعترب صحته، منهم بعض فرأق ، الفقهاء فيه

 ومعدق  النسعب : انظعر   فيهعا  املختلعف  األنكحعة  معن  وغريهعا  اسوسعية  ونكعاح  البعائن  الرابععة  ععدة  يف اخلامسعة  ونكعاح  الشعغار  ونكعاح  املتعة ونكاح شهود وبال ولي بال النكاح

  111 ص 81ج الكويتية واملوسوعة ،118 ص إبثباته يف املعاصرة املستجدا، تأبثري

  1127ص  1يف جانظر: الفروق  القرا 2
 وكععذلك( التأبيععد علععى احملرمععا، وهععن) مصععاهرة أو رضععاع أو بنسععب احلرمععة كانععت سععواء احملععارم نكععاح يف حتصععل بشععبهة الععو.ء مععن الصععوره وهععذه: العقععد شععبهه 3

 وجعود  أسعاس  على العقد شبهة وتقوم  احملل شبهة قبيل من وتكون واحدا قوال قائمة فالشبهة احملرما، بقية أما قطعي بطريق حرمتهن الثابت التأقيت على احملرما،

 كانعت  ولعو  حتعى  احلنفيعة  لعدق  الفاععل  ععن  احلد تدرأ احلرمة وهذه حقيقة، العقد فيه وجد ما فخرج بثابت وليس الثابت يشبه ما الشبهة ألن حقيقة ال صورة العقد

 حاال يف القائمة الشبهة أن ويظهر باحلرمة، الفاعل علم عدم بثبت إذا إال يدرأ ال احلد أن فعندهم وحممد يوسف أبا والصاحبان مالك أما بها علم على وكان مؤبدة

 إىل راجععة  تكعون  الشعبهة  ألن العقعد  شعبهة  تلتغعي  أن دون العقعد  شعبهة  الفعل شبهة حتتوي ا هل حال ففي الشبهتان تداخل يظهر وهنا فعل شبهة هي باحلكم ا هل

 يكعون  وجعد  لعو  والعقعد  العقد بتحريم العاقد لعلم عندهم العقد بشبهة عربة وال الفعل شبهة تلتغي ا مهور دنفع العلم لحا يف أما ا ميع، عند العقد إىل ال الفعل

 ووهع  حكمعه  يثبعت  مل وإن عنده معتربة العقد صورة ألن الفعل شبهة التغاء حال يف تبقى العقد شبهة فإن معه ومن أبوحنيفة أما الشبهة، تنتفي وعليه املعدوم حكم يف

 العقعد  فمحعل  ا مهعور  وأمعا  أنثعى  عليعه  املعقود كون وهو ملقصوده قابال يكون ما العقد حمل أن احلنفية وحجة الفاعل عن احلد لدرء كافية لكنها لبطالنه االباحة

 ،81ص 1ج عابعدين  ابعن   ابعدين ع ابعن  حاشعية  ،111-111ص أبوزهرة الشخصية واألحوال ،892ص 1ج اهلمام ابن القدير فتح شرح: انظر  القصدية وليس احللية

 انظعر  ،179/ 1ج– السعابق  املرجعع  – العدقائق  كنعز  شعرح  ئعق  احلقعا  وتبعيني  1/118ج السعابق  املرجعع  القعدير  وفعتح   11/ 9ج السعابق  املرجعع  – للسرخسعي  -سو.بامل

  111-117 ص إبثباته يف العلمية املستجدا، تأبثري ومدق النسب: بتصرف
 171املرجع السابق ص  4
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 
    نسب املتولد من الزنا 

املراد بالتنسيب يف املسألة هو نسب البنوة وهذا بالضرورة يستلزم تنسيبه إىل أبيه علعى جهعة االنتمعاء ألنعه ممعا      

الفقهاء أن املعنى املؤبثر يف النسب كون الولد خملوقا من مائه وهو أمر اختص به األب دون األم وال خالف بني 

  1يدرك بالطبيعة البشرية  وإن كان أمرا باطنا لكنه يثبت باعتبار أمور  اهرة تدل عليه

 : ولد الزنا يثبت نسبه من أمه الزانية باعتبار الوالدة  قاعدة

  2كان بالنكاح أو السفاح ًارع بل منسوب إليها سواءوال يشرت. يف تولده منها أن يكون ذلك علة وجه الش

: كل ولد يولد على فراش لرجل يف اإلسالم فإنه يلحق به وال ينتفي عنه بعدعوق الزانعي إال أن ينفيعه    قاعدة

 صاحب الفراش بلعان  

سب بالزنعا  : ال يثبت النوقاعدةحلديث " الولد للفراش وللعاهر احلجر"    3وهذا ما ال خالف فيه بني الفقهاء

  وعمدة االستناد يف هذا الرأي حديث:" الولد للفراش وللععاهر احلجعر"   4وهذا قول أكثر الفقهاء يف االسالم 

ن احلديث جاء إ لكن ميكن القولمبعنى قصر النسب على الفراش فال ولد ملن ال فراش له والزاني ال فراش له  

يب ولد الزنعا معن الزانعي يف  عرف جمعرد ععن النعزاع أي        للفصل يف قضية متنازع فيها ومل يأ، لتقرير حكم تنس

، كمععا أنععه ال  5يف  ععرف ال تكععون فيععه املععرأة مفرتشععة لزوجهععا وهععذا املعنععى يؤيععده سععياق احلععديث أو سععبب وروده     

معارضة بني إالطة أوالد الزنا بربائهم كما فعل عمر وبني حكم النيب يف قوله وللعاهر احلجر فعاألول حممعول   

اش ميكععن كونععه منععه والثععاني يف حععال وجععود الفععراش وعليععه حيمععل احلععديث، ومععاء الزنععا موجععب   علععى أنععه ال فععر

للحد ولكنه مع ذلك يصلح أن يكون سعببا لثبعو، النسعب باعتبعار أنعه حملوقعا معن مائعه، والزنعا بعالنظر للفععل            

أبيعه، والثبعو،    حمرم وجناية يستحق فاعلها العقاب لكنه حيصل منه إنسان له حرمة وال هعدر حلرمتعه  نايعة   

،كمعا أن الزجعر بالعقوبعة أعظعم معن الزجعر بقطعع النسعب، وباالبثبعا، يتحقعق           6باعتبار الولد ال باعتبعار الفععل  

معنععى العقوبععة أكثععر مععن حتققععه بععالنفي للرتتععب ملععا يرتتععب علععى الوالععد بعععد التنسععيب مععن واجبععا، كععثرية             

ق للفاحشععة، وقطععع النسععب لععيس نعمععة بععل يف  كالنفقععة والرعايععة والرتبيععة وغريهععا، إىل جانععب احنصععار وتضععيي 

تنسيبه نقمعة ألنعه بعالقطع ختَلعى ذمتعه ععن مجيعع الواجبعا، والنقمعة تلحعق الولعد ال الوالعد معن جهعة القطعع،                

                                                           
  119ص 8هع ج1178أصول السرخسي حممد بن أمحد السرخس يتح أبو الوفاء األفغاني  بريو، دار املعرفة د .  انظر:  1

  811ص 9انظر: بدائع الصنائع ج 2
  111ص 1م ج1912 8انظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد يوسف بن عبدالرب تح حممد الفالح املغرب وزارة األوقاف . 3
، قعوانني  811، 11ص 8، وبداية استهد ابن رشعد ج 111ص 1أكثر الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية انظر: حاشية ابن عابدين جقول   4

    191ص 9ابن حزم ج ، احمللى899، 881ص 9، املغ  ابن قدامة ج128ص 1، حواشي الشرواني على حتفة املنهاج الشرواني ج819األحكام الشرعية ابن جزي ص

  882انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته ص  5
  881املرجع السابق ص  6
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

  كما هو مقرر يف بعاب املوازنعا،   والقاعدة: أن قطع نعمة تكون سببا  لب نقمة أشّد منها ال تقر به الشريعة 

     1بني املصاحل واملفاسد

بادعائعه ذلعك وإن بثبعت حعل      2ولذا أحلق عمر ابن الزنعا بأبيعه الزانعي لكونعه منعه      : النسب يتبع الطبيعة قاعدة

الزنععا عنعععدهم قبععل االسعععالم فلععيس الععععربة بكونععه حعععالال يف ا اهليععة حرامعععا يف االسععالم فعععيحكم بنسععبه وفقعععا        

ويثبت النسب بينه وأقارب أمه الزانية والولد العتقادهم إذا هم دخلوا االسالم، وإذا حلق بأمه ونسب هلا ويربثها 

، ويف تنسعيب الولعد معن    3وجد من ماء الزانيني فما املانع من حلوقه باألب إذا مل يدع غريه وهذا حما القيعاس 

أبيه الزاني إحياء  للولد ودفعا للهالك عنه بسبب قطعه عنه وحرمانه من احلقوق اليت تعجعز األم ععن توفريهعا    

مبنزلة اإلهالك حكما وهذه املصاحل داخلة يف نطاق حفا النفس وهعي معن املصعاحل الضعرورية     له فكان القطع 

 ويرتتعب علعى تنسعيبه آبثعار معنويعة ونفسعية مهمعة يف حيعاة         4اليت اعتربتها الشريعة ودععت إىل احملافظعة عليهعا   

أللسنة بالتعيري ويععرض  الولد يوفر له حياة مستقرة وال يعيش عقدة احلرمان فيصري نشازا يف استمع تناله ا

أسرته للقيل والقال وتتعكر عليهم صفو احلياة مما قد يعرضه للجنوح للفساد ومقارفة ا رمية وهذه مفاسد 

ومعن القواععد: اسعتواء     :" ي تحمل أخف املفسدتني يف سبيل دفعع أشعدهما"   والقاعدةتربو على مفسدة تنسيبه، 

للمعصية على حد سواء والشريعة عدل كلها ومن مقتضى العدل العقاب بني أهل ا رمية إذا كانت املقارفة 

أن ينسب الولد إىل ابيه الزاني كما ينسب إىل أمه الزانية وأن حيمل تبعة النسعب ومعا يسعتتبعه معن أحكعام وال      

ينععا. بععاألم وحععدها ألنععه كععان طرفععا مشاركاومسععاويا يف مقارفععة ا رميععة فععال ميكععن أن يعفععى مععن املسععؤولية      

  5ه جريرة فعلهوحيمل غري

ومسعععتند القاععععدة قعععول اهلل تععععاىل:ِإْن ُأمََّهعععات ه ْم ِإلَّعععا اللَّعععاِئي       : األمومعععة بثابتعععة للمعععرأة مبجعععرد العععوالدة     قاععععدة

[، واملولعود بععد أن تلعده أمعه ينسعب      233]البقعرة:   {َواْلَواِلعَدا،  ي ْرِضعْعَن َأْوَلعاَده نَّ   }[، وقولعه:"  2]اسادلعة: {َوَلْدَنه ْم

ولزومه يف كل حاال، الوالدة شعرعية أو   7، والنسب يلزمها وال حيتمل النفي6احلس والواقع والشرعإليها ب

  8غري شرعية ألن الفقهاء اعتربوا بالطبيعة يف إحلاق الولد بأمه

 

                                                           
  889-889انظر: نفس املرجع ص  1
    712ص 8ج 1182حديث كان يليط أوالد ا اهلية مبن ادعاهم يف االسالم مالك يف كتاب األقضية: باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه  رقم  2

  189ص 1زاد املعاد ابن القيم ج 3
، والنسعب  199-191م ص 1971 1انظر: شعفاء الغليعل  يف بيعان الشعبه واملخيعل ومسعالك التعليعل أبوحامعد الغزالعي تعح محعد الكبيسعي بغعداد مطبععة اإلرشعاد .                4

   811ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته ص

  811 -818مية يف إبثباته صانظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العل 5
  72ص 12، واملبسو. ج112ص 8انظر: أصول السرخسي ج 6
  811ص 9انظر: بدائع الصنائع الكاساني ج 7

  181ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج 8



 

323 
 

 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 أدلة مظهره        و النسب بني أسباب منش ة 

  األسباب املنش ة:: أواًل

ة ا نسععية بعني الرجععل واملععرأة بشععر. أن يكععون عععن طريععق مشععروع  أسعباب النسععب شععيء واحععد اتفاقععا وهععو العالقعع 

بالنكاح أو التسري، والفراش كناية على قيام الزوجية حقيقة)يف  ل عقد صحيح( أو حكما)أبثناء العدة( عند 

جميء الولد، وأصلها حديث الولد للفراش، إذ جعل قيام الزوجية داللة على بثبو، النسب، فكونه ولد والزوجية 

 فإنه ال حيتاج إىل إقرار وال إىل بينة  قائمة

والسععععنة  2القععععرآن   وهععععو أقععععوق األدلععععة ومسععععتند هععععذا األصععععل  1: يثبععععت النسععععب بععععالفراش إمجاعععععاً قاعععععدة

معع أصعحابه   صعلى اهلل عليعه وسعلم    ،والفعلية والتقريرية، والسنة الفعلية والتقريرية معن حيعاة العنيب    3القولية

إال وكان ينسب ألبيه بناء علعى عقعد العزواج وحعديث الولعد للفعراش جعاء         أقوق األدلة، إذ ما كان من ولد يولد

 5يقصد به تعني املرأة لزوجها، وعند أبي حنيفة 4متأخرا يف عام الفتح، ومفهوم دليل الفراش عند ا مهور

مبعنعى كنايعة    6اسم للزوج ونقل عن اإلمام ابن أبي مجرة املالكي أن الفعراش يف احلعديث كنايعة ععن ا معاع     

عن ذلك االتصال ا نسي بني الرجل واملرأة الذي أقيم الزواج الشرعي دليال عليها يؤيد هذا قولعه تععاىل: ه عنَّ    

[ وقعول عبعد ابععن زمععة هعذا أخععي ولعد علعى فععراش أبعي ومل يقعل مععن         816]البقععرة: {ِلَبعاس  لَُّكعْم َوَأْنععت ْم ِلَبعاس  لَّه عنَّ    

  7ليكون الزوج وباستعمال حرف "على" على الفراش املعروف فراش أبي لتكون الزوجة، أو قوله ولد من أبي

وهععي الشععهادة واالقععرار واالستفاضععة والقيافععة والقرعععة ومععا يقععوم مقامهععا مععن احلقععائق   األدلععة املظهععرةبثانيععًا: 

  العلمية 

   8فيها:"النسب يثبت ملدعيه بالشهادة إمجاعًا البينة والقاعدة  -1

الشهادة أنه ولده ونصاب الشهادة على العوالدة، وتكعون البينعة عنعد التنعازع      واخلالف بني الفقهاء كان يف نصاب 

 بني املقرين بالنسب و حال إنكار املقر عليه بالنسب 

 

 

                                                           
  112ص 1انظر: زاد املعاد ابن القيم ج 1
 هن اليت الزوجا، من البنني جبعل االمتنان الداللة ووجه[ 78: النحل]{ َوَحَفَدًة َبِننَي َأْزَواِجُكْم ِمْن َلُكْم َعَلَوَج َأْزَواج ا، َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َجَعَل َواللَّه }: تعاىل قوله 2

  فراش
   وقد مر خترجيه  احلجر وللعاهر للفراش الولد:" صلى اهلل عليه وسلم  الرسول قول 3

  811ص 1انظر: تبيني احلقائق الزيلعي ج 4

  79ص 9، ونيل األوطار الشوكاني ج812ص 1الم الصنعاني جانظر: سبل الس 5

  821ص 9انظر: فتح الباري ابن حجر ج 6

  171-171انظر: نظرية التقريب والتغليب ص  7
   117ص 1، وزاد املعاد ابن القيم ج117ص 8انظر: بداية استهد ابن رشد ج 8
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

  

  1فيه: اإلقرار من أقوق وسائل إبثبا، احلقوق اإلقرار والقاعدة 

ويععرب عنعه احلنفيعة بالعدعوق،      3بالنسب يعرب عنه فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة باالسعتلحاق  2واإلقرار 

وقععد اتفععق الفقهععاء علععى أن حكععم االسععتلحاق عنععد الصععدق واجععب ونفيععه حععرام ويعععد مععن الكبععائر ألنععه كفععران      

  واإلقعرار بالنسععب علععى ضععربني:  4النعمعة وفيععه تضععييع لألنسعاب وإخععالل لألحكععام الععيت علقهعا اهلل عزوجععل بهععا   

ى العنفس ويكعون بعأبوة أو ببنعوة ويف هعذا الضعرب يثبعت النسعب         األول: اإلقرار بأصل النسب وهو محل النسعب علع  

بشر. أن يكون املَقر  له جمهول النسب، وأن يصدقه احلس، ويصدقه املقر له يف إقراره ألن اإلقرار حجة قاصعرة  

 عليععه، وأن ال يععذكر املقععر بععأن هععذا الولععد مععن الزنععا  والثععاني: إقععرار فيععه حتميععل النسععب علععى الغععري وهععو اإلقععرار   

بالقرابة غري املباشرة كاإلقرار باألخوة، والعمومة وهذا الضرب من الدعوق بالنسب التقبعل ألنهعا دععوق نسعب     

جمرد فيه حتميل النسب على الغري وهو ليس يف الدعوق إال إن صدقه من محل النسب عليه أو أقعام املقعر بينعة    

لصحة هذا النوع من اإلقرار أن يعبني   5ملالكيةعلى دعواه فعندئذ  يثبت النسب بالبينة والتصديق ولذا اشرت. ا

املقعر وجععه النسععب ببينععة تععدل علعى صععدقه ومل يشععرت. ا مهععور هععذه البينعة، هععذا وإن كععان لقععول ا مهععور مععا     

يربره يف القديم إال أن اإلقرار بالنسب يف  ل الظروف الراهنة دون بينة مثري لكثري من الشكوك والرِّيب ويفتح 

الد لقطاء غري معرويف اآلبعاء الستشعراء املنكعر وإقبعال املسعلمني علعى الغعرب العذي قعنن التعب            بابا الستلحاق أو

وعمل به، فكان األحو. لألنساب واألعراض األخذ مبذهب مالك سدا للفساد وذريعة التب ، والشارع يتشعوف  

 أي وجعه فيكعون إبثبعا، لنسعب     إلبثبا، األنساب الثابتة بوجه من الوجعوه الشعرعية املعتعربة، أمعا إذا مل يسعتند إىل     

غعري صعحيح ترتتعب عليعه اسعتباحة األمعوال واإلطعالع علعى احلرمعا، وإبثبعا، النسعب املزيعف ال يقعل خطعورة عععن               

                                                           
، وقول الرسول صلى اهلل عليعه وسعلم:"أغد يعا    [111: النساء]{َأْنُفِسُكْم َعَلى َوَلْو ِللَِّه ش َهَداَء ِباْلِقْسِط َقوَّاِمنَي ُكون وا ن واآَم الَِّذيَن َأي َها َيا} دل على ذلك قول اهلل تعاىل: 1

 ، عن أبي هريرة وزيد بن حالد ا ه   1181ص 1ج 1997أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها" أخرجه مسلم يف احلدود حديث 
 شعرعية  يف واألصعل   القصعاص  أو املنفععة  أو كعالعني  للنعاس  أو والتعزيعرا،،  احلعدود  يوجعب  مبعا  كعاإلقرار  هلل كعان  سعواء  ، بثابعت  حبعق  االععرتاف  شعرعاً  اإلقرار نىومع 2

 ِمععَن َمَعُكععْم َوَأَنععا َفاْشععَهد وا َقععاَل َأْقَرْرَنععا َقععاُلوا ِإْصععِري َذِلُكععْم ىَعَلعع َوَأَخععْذت ْم َأَأْقععَرْرت ْم َقععاَل }:تعععاىل لقولععه بهععا املقطععوع السععنة ، الضععرورة أو املسععلمني، مععن اإلمجععاع بعععد اإلقععرار

   [11: عمران آل] {الشَّاِهِديَن

  811ص 1واالستلحاق لغة االدعاء واصطالحا كما قال ابن عرفة هو: ادعاء املدعي أنه أب لغريه  انظر: مواهب ا ليل احلطاب ج 3

 ،[78: النحل]{َيْكُفر وَن ه ْم اللَِّه َوِبِنْعَمِة ي ْؤِمن وَن َأَفِباْلَباِطِل الطَّيَِّباِ،، ِمَن َوَرَزَقُكْم َوَحَفَدًة َبِننَي َأْزَواِجُكْم ِمْن َلُكْم َوَجَعَل َأْزَواج ا، َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َعَلَج َواللَّه }:" تعاىل قال 4

 ِمْنعه ،  اللَّعه   اْحَتَجعبَ  ِإَلْيعِه،  َيْنُظعر   َوه عوَ  َوَلعَده ،  َجَحعدَ  َرج علٍ  َوَأي َمعا  َجنََّتعه ،  اللَّعه   ي عْدِخَلَها  َوَلعنْ  َشعْيء ،  ِفعي  اللَّعهِ  ِمعنَ  َفَلْيَسعتْ  ِمعْنه ْم،  َلعْيسَ  َمعنْ  ٍمَقْو َعَلى َأْدَخَلْت اْمَرَأة  َأي َما: »وحديث

 بعن  سعليمان  داود أبعو ، داود أبعي  سعنن :    انظعر: 879ص 8ج 8891يف الطالق بعاب التغلعيا يف االنتفعاء حعديث        أخرجه أبو داود«َواْلرِخِريَن اْلَأوَِّلنَي ر ء وِس َعَلى َوَفَضَحه 

، وحجة 11ص 1 وانظر ما قال: الشاطيب يف املوافقا، جبريو، – صيدا العصرية، املكتبة ،احلميد عبد الدين حميي حممد: تح (هع871: املتوفى) السَِِّجْستاني األشعث

  787-789ص 8الدهلوي ج اهلل البالغة
 1دار الغعرب االسعالمي .  انظر: النعوادر والزيعادا، علعى معا يف املدونعة معن غريهعا معن األمهعا، أبعو حممعد عبعداهلل بعن أبعي زيعد القريوانعي تعح عبعدالفتاح احللعو بعريو،                      5

    111ص 1، املدونة الكربق مالك ج117ص 11م ج1999
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

، وتعتربالبينة أقوق داللة من اإلقرار ذلك أن اإلقرار حيتاج إىل تصديق املقعر لعه بينمعا    1إنكار النسب الصحيح 

ن أن حيتععاج إىل تصععديق املععدعى عليععه ، وقععد حصععر الفقهععاء البينععة يف    الشععهادة تثبععت الواقعععة لقععوة حجيتهععا دو  

 شهادة عدول وهي يف النسب شهادة عدلني  

 أو الشهادة بالسماع أو التسامع  دليل من أدلة إبثبا، النسب  2: االستفاضةقاعدة

تعععذر يف بععاب وتسععمى الشععهادة بالسععماع واألصععل شععهادة الشععهود علععى مععا عععاينوه أو وقفععوا علععى حقيقتععه وهععذا م   

النسب فكانت الضرورة قاضية علعى االعتمعاد علعى معا هعو شعائع ومتعداول بعني النعاس وهلعذا يقعول احلنفيعة بعأن              

، وحكعى ابعن املنعذر يف حجيعة الشعهادة بالسعماع أنعه        3قبوهلا من باب االستحسان ألنها واردة على خالف القيعاس 

     4مل يعلم أحدا منع منه

 عند مجهور العلماء  5ة: يثبت النسب بالقيافقاعدة

وحكم إبثبا، النسب بها واالعتماد عليها تفاوتت أراء الفقهاء فيها على ضعربني: ضعرب معتمعد هلعا وهعم مجهعور       

وهعععو معععروي ععععن مجعععع معععن     9واملالكيعععة يف أوالد اإلمعععاء  8والظاهريعععة 7واحلنابلعععة 6الفقهعععاء معععنهم الشعععافعية 

تند ا مهعور يف هعذا االعتمعاد هعو سعرور العنيب         ومسع 11وضرب غري معتمعد هلعا وهعم احلنفيعة     -10الصحابة

والتقريعر منعه    13، وسروره تقرير باملشعروعية ألنعه ال يسعر بباطعل    12بالقائف بني زيد بن حاربثة وأسامة بن زيد

، وما أُ بثر كذلك عن عمعر أنعه عمعل بالقيافعِة يف حمضعٍر معن الصَّعحابِة معن غعري          14صلى اهلل عليه وسلم حجة

                                                           
مسعلم كتعاب اإلميعان حعديث      «حرام عليه فا نة أبيه، غري أنه يعلم أبيه، غري اإلسالم يف أبا ادعى من» صلى اهلل عليه وسلم:وقد ورد التحذير عن األمرين معا قال   1

أبعوداود بعاب التغلعيا يف اإلنتفعاء      «َواْلعرِخِرينَ  وَِّلنَياْلعأَ  ر ء وِس َعَلعى  َوَفَضعَحه   ِمْنعه ،  اللَّعه   اْحَتَجعبَ  ِإَلْيعِه،  َيْنُظعر   َوه عوَ  َوَلعَده ،  َجَحعدَ  َرج علٍ  َوَأي َمعا     »، وقعال أيضعا   12ص 1ج 91

، فاحلععديث األول وعيععد يف إبثبععا، النسععب املزيععف والثععاني وعيععد يف إنكععار النسععب الصععحيح والقاعععدة الفقهيععة أن الشععارع يتشععوف إىل إبثبععا،         879ص 8ج 8891حععديث 

عليها الفقهاء  والفرق بني اإلقرار بالنسب والتب  أن األول:اععرتاف بنسعب حقيقعي لشعخص     األنساب ليست على إطالقها بل هي مقيدة بالشرو. الشرعية اليت نص 

-811بثباته صجمهول النسب، والثاني استلحاق شخص ولدا معروف النسب لغريه أو جمهول النسب كاللقيط  انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إ

819  
 شائع هو ما على بناء الشهود يشهد بثم فالن ابن فالنا بأن متداوال مشاعا ويصري سالنا بني اخلرب اشتهار واالستفاضة 2

 199ص 1، والشرح الكبري  الدرديري ج119ص 19انظر: املبسو. السرخسي ج 3
  191ص 12انظر: املغ  ابن قدامة  ج 4
 9ج منظعور  ابن العرب لسان: انظر  بأخيه األخ أو بأبيه الولد نسب إلحلاق الشبه رفةمع والثاني أصحابها ملعرفة اآلبثار تتبع: األول أمرين على اللغة يف القيافة تطلق 5

  819ص

  111ص 1انظر: مغ  احملتاج الشربي  ج 6
  11ص 9انظر: املغ  ابن قدامة ج 7

  111ص 9انظر: احمللى ابن حزم ج 8

  119ص 8انظر: بداية استهد ابن رشد ج 9

  218-119ص 1انظر: زاد املعاد ج 10

  72ص 17انظر: املبسو. السرخسي ج 11
  117ص 1ج 9772أخرجه البخاري باب القائق  حديث  12

  78ص 1انظر: شرح عمدة األحكام ابن دقيق العيد ج 13

  1819ص 1انظر: الفروق القرايف ج 14
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 وهذه داللة سنة صرحية وعمل الصحابة ترجح اعتبار القيافعة طريقعا شعرعيا    1ن إمجاع اإنكاِر واحد  منهم، فكا 

  واحععتجَّ 2يف إبثبعا، النسععب واألخععذ بالقيافعة حيععث ال يوجععد دليعل إلبثبععا، النسععب وهعو أوىل مععن عععدم األخعذ بهععا      

  3الفراش  ال غرياحلنفيُة هلذا حبديث:" الولد للفراش"؛ أي: إنه يدل  على أنَّ طريَق بثبو، النَّسب هو 

 : القرعة مع ضعف داللتها يثبت بها النسب عند ا مهور قاعدة

بثبا، النسب ؛ إ ا يلجأ إليها إذا انعدم املرجح بعني األدلعة   إوالقرعة أضعف الطرق يف اعتماد الفقهاء عليها يف  

ها أوىل حفا ا للنسب عن ذ بخالسابقة كالفراش والبينة واإلقرار والقيافة ومع أنها من أضعف األدلة لكن األ

وهععو قععول   5واملالكيععة يف أوالد اإلمععاء  4الضععياع وقطعععا للنععزاع واخلصععومة وقد ذهععب إىل القععول بهععا الظاهريععة       

    7وقال بها أمحد يف رواية 6الشافعي يف القديم

إبثبا،  القواعد العامة القاضية باالحتيا. يف ومستند مجهور الفقهاء يف هذا األخذ، 8وابن أبي ليلى وإسحاق

النسب ودفع املفسدة املرتتبة على ضياع األنساب على الولد وقرابته واستمع، وكذلك ما ُأبثر عن علي َأنَّه  ُأِتَي 

َأْقععَرَع،  َأْنععت ْم ش عَرَكاء  م َتَشاِكس ععوَن َفَجَعععَل اْلَوَلعَد ِللَّععِذي  »ِفعي بَثَلابَثععة  اْشعَتَرُكوا ِفععي ُطْهععِر اْمعَرَأة  َفععَأْقَرَع َبْيععَنه ْم َوَقعاَل:     

 قعال الععز بعن    9«اِجعذ ه  َوَجَعَل َله َما بث ُلَثا الدَِّيِة، َفُأْخِبَر ِبَذِلَك النَِّبي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضعِحَك َحتَّعى َبعَدْ، َنوَ   

     10عبدالسالم إ ا شرعت القرعة عند تساوي احلقوق دفعا للضغائن واألحقاد والرضا مبا جر، به األقدار

 : ميل الطبع مع ضعف داللته صار إليه الفقهاء يف إبثبا، النسب  قاعدة

وهو يع  ميل الطبع عند الولد إىل أحعد العرجلني حبكعم اِ بلعة فعإذا مل تقعم بينعة لعدق أحعد املتنعازعني تعرجح            

معدق  وهذا يربز جانبه اعترب ميالن الطبع لدق الطفل إىل أحدهما مرجحا يلزم حلوق النسب به دون منازععة،  

 ومستند الفقهاء األبثر املروي 11ولو من وجه ضعيف وأن ذلك أفضل من ضياعهأولوية احلفا  على النسب 

اَل ع َمعر  َرِضعَي اهلُل َعْنعه     َأنَّ ع َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َرِضَي اهلُل َعْنه  َقَضى ِفي َرج َلعْيِن ادََّعَيعا َرج ًلعا َلعا َيعْدِري َأي ه َمعا َأب عوه ، َفَقع        

                                                           
  119ص 8، بداية استهد ج182ص 1، زاد املعاد ج117ص 1انظر: سبل السالم الصنعاني ج 1
  899ب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته ص انظر: النس 2
  818ص 9انظر: بدائع الصنائع الكاساني ج 3

  112ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج 4
 وما بعدها  17ص 1انظر: املدونة الكربق ابن أنس ج 5

  112ص 1انظر: زاد املعاد ابن القيم ج 6
  111ص 9انظر: اإلنصاف املرداوي ج 7

  112ص 1عاد ابن القيم جانظر: زاد امل 8

   811ص 8ج 8899أخرجه أبوداود يف اللعان باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا يف الولد حديث  9
  77ص 1قواعد األحكام  ابن عبدالسالم ج 10
، والنسعب ومعدق تعأبثري املسعتجدا،     1219ص 9، واملغع  ابعن قدامعة ج   181ص 8، ومغ  احملتاج الشربي  ج117ص 8انظر: قواعد األحكام العز بن عبد السالم ج 1111

   121العلمية يف إبثباته ص 
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

أن أخذ الفقهاء بدليل  ومما ينبغي التأكيد عليه عقب تقرير أدلة إبثبا، النسب  1ج ِل: " اْتَبْع َأيَّه َما ِشْ َت"ِللرَّ 

القرعة أو ميالن الطبع أو حكم القاضي عند من يستأنس به إلبثبا، النسب لععدم وجعود دليعل أو تععارض األدلعة      

أن األخعذ بهعذه األدلعة علعى ضععفها أوىل معن ععدم         -8حول إبثبا، النسب مع ضعف هذه األدلة يوحي بعاآلتي:  

أن  -3أن يف التنسيب بهعا رعايعة للولعد وقيعام مبصعاحله وشعؤونه         -2األخذ بها حرصا على اتصال النسب  

أننعععا يف هعععذا العصعععر وبععععد   -4هعععذه األدلعععة كانعععت الوسعععائل املمكنعععة للرتجعععيح يف زمعععان الفقهعععاء السعععابقني    

 ميكععن مععن خالهلععا معرفععة األبععوة عنععد التنععازع علععى وجععه الدقععة فاحلاجععة غععري   اكتشععاف الوسععائل العلميععة الععيت

أن القصد معن سعرد الوسعائل القدميعة هعو بيعان حعرص االسعالم          -5داعية إىل االحتكام إىل الوسائل السابقة  

رق  وممعا سعبق يتعبني أن طع    2على اتصال النسب بكل وسيلة وللداللة على أن إبثبا، األنسعاب لعيس أمعرا توقيفيعا    

بثبو، النسب وإن تعدد، إال أنها تععود كلعها إىل قاععدة االحتيعا. فيعه وأن أقعوق طريعق هعو معا كعان راجععا إىل            

الفراش أو شبه الفراش أما ما يأتي بعدها من طرق إ ا يب  على الطريق األول فكل من البينة واإلقرار وحتى 

 حعععععععععععععععععق بعععععععععععععععععه    القيافعععععععععععععععععة أو القرععععععععععععععععععة ال تثبعععععععععععععععععت النسعععععععععععععععععب إذا ععععععععععععععععععدم الفعععععععععععععععععراش أو معععععععععععععععععا يل     

  النسبقوادح 

 وقد تكلم الفقهاء عن قوادح النسب على النحو اآلتي: 

  ل يف اعتباره ميكن ال احلمل مدة أقصى حول السابق الفقهاء خالف: بواسطة مدة احلمل 

 أقصى تقدير يف يعتمدوا مل الفقهاء أن -8التالية لألسباب وذلك وتطور الطب العلم وجود

 اختالفًا وختتلف تتضارب همءآرا مما جعل ، سنة أو كتاب نم شرعي نص على احلمل مدة

 روتها اليت الشواهد وعلى الناس من بهم وبثقوا من أقوال على الفقهاء اعتماد-2 .كبريًا

 جيوز وال ، هو من يعرف وال يصدق ال من إىل راجعة مكذوبة أخبار وكل هذه ، النساء

 من كثري عند التقدير هذا ادعاء يف بالسب أن -3 3هذا مبثل تعاىل دين اهلل يف احلكم

 عن عبارة هو والذي الكاذب احلمل يف الطب عليه يطلق ما احلقيقة يف هو إ ا النساء

 وينقطع بالغازا، البطن فينتفخ ينجنب أن اإلجناب دون عن يبحثن الالتي النساء تصيب حالة

 أقصى أن لي يظهر سبق ما ، وبناء على4العصر احلديث يف الطب أكده ما وهو ، احليض

 تزيد قد واليت أشهر تسعة املعهودة هي املدة الشرعية األحكام عليها ت بنى اليت احلمل مدة

 احلمل بلغ فإذا ,  املشيم على غذائه يف يعتمد ألن ا نني, فقط  أسابيع بثالبثة أو أسبوعني

                                                           
   وقال هذا إسناد صحيح موصول 111ص 12ج 81898أخرجه البيهقي يف السنن الكربق باب القافة ودعوق الولد حديث  1
  121انظر: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته ص  2
  117ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج  3
  111م ص1911هع 1121 1انظر: حلق االنسان بني الطب والقرآن حممد على البار  الدار السعودية . 4
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 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

 حيتاجه ذيال بالغذاء ا نني إمداد على قادرة ومل تعد املشيمة ضعفت املعتادة نهايته 

 ومل املدة طالت فإذا اساعة من ا نني عانى الوالدة حتصل مل فإن ، حياته الستمرار

1الرحم داخل حنبه قضى الوالدة حتصل
 على قادرة صار، اليوم والطبية العلمية التقنيا، .

، 2بدقة يف حتديد عمر ا نني  املعهودة املدة واوز محل امرأة ادعت إذا اخلالف فيما حسم

  3احلمل آبثار ذكرها الفقهاء مدة بواسطة النسب ترتتب على نفيو

 وترتب على هذا القادح عدة قواعد هي:  بواسطة اللعان  

  4: إذا ولد، املرأة للزوج ولدا ميكن كونه منه فإنه يلحق بهقاعدة

  5: ينقطع نسب الولد باللعان من جهة األب ويلحق بأمه عند مجهور العلماءقاعدة

ولد للفراش عام دخله التخصيص  مبعنى الولد للفراش مامل ينفه صاحب الفراش وال تعارض بني : القاعدة

 العام واخلاص 

  6: النسب الذي ي لحق به الولد بأمه هو نسب االنتماء ال نسب البنوةقاعدة

السكو، : يبنى النفي على أصل االحتيا. يف أحا الشرو.  ألن االقرار بالولد الذي ليس منه حرام كقاعدة

وازنت الشريعة بني االبثبا، والنفي فلم تراعي جانب االبثبا، وحده على حساب  7الستلحاق نسب من ليس منه

النفي  ألن االبثبا، قد يكون ألمر غري بثابت ففتحت النفي بشروطه وأعطت الزوج احلق يف نفعي نسعبه إذا غمعره    

ه وطردا للفساد الداخل عليعه، واعتعرب، مفسعدة    اليقني أو الظن الغالب بعدم نسبته إليه حفا ا على نقاء نسب

 له املربئة البينة مقام ، ألن شهادته تقوم8االقرار به أعظم من مفسدة القذف وهلذا سقط احلد باللعان

                                                           
    179,171 صم دار النفائس 822هع 1182 1أمحد حممد كنعان . الطبية الفقهية املوسوعة 1

م 8212هععع 1111الشععريعة والقععانون ا امعععة االسععالمية غععزة   انظععر: قععوادح النسععب يف ضععوء علععم الورابثععة املعاصععر  سععهري سععالمة حععافا رسععالة ماجسععتري مععن كليععة    2

  11ص
 مل العزواج  وقعت  معن  أشعهر  سعتة  معن  ألقعل  بعه  جعاء،  وإن العزوج،  معن  نسعبه  بثبعت  الزواج وقت من فأكثر أشهر لستة بولد جاء، إذا الزوجة أنملخص هذه اآلبثار ما يلي:  3

 اللععان  ععن  حعديثهم  عند الفقهاء إليه أشار وهذاما ، منه نسبه إبثبا، ميكن فال ، اليقني وجه على النكاح مقيا قبل حصل قد بالزوجة العلوق ألن الزوج؛ من نسبه يثبت

 الولعد  هعذا  نسعب  فعإن  العزواج  وقعت  معن  أشعهر  ستة من ألقل الزوجة ولد، إذا املولود، نسب يف فاصلة عالمة أشهر الستة فجعلوا احلمل مدة وأقل احلمل نسب بني ربطوا

 ععدة  بععد  أسعابيع  وبثالبثة أشهر تسعة من ألكثر أي احلمل ملدة األقصى احلد من ألكثر بولد الزوجة جاء، وإذا الفقهاء، باتفاق لعان إىل حاجة دون وجالز عن ينتفي

 معن  ألكثعر  بولعد  الزوجعة  جعاء،  وإذا دعواهعا،  تقبعل  فعال  للعزوج  الولعد  نسعب  وادععت  فيهعا،  ولد، اليت املدة يف إليها يصل ال مسافة وبينهما تزوجها إذا أو الطالق أو الوفاة

 اهلمععام ابععن القععدير فععتح شععرح ،111ص1ج جنععيم ابععن الرائععق البحععر: انظععر  لعععان إىل حاجععة دون الععزوج عععن ينتفععي الولععد هععذا نسععب فععإن احلمععل ملععدة األقصععى احلععد

 ،111ص1ج املرتضى حيي بن أمحد الزخار البحر ،111ص1ج لشربي  ا احملتاج مغ  ،111 ص8ج رشد ابن استهد بداية ،811ص1ج القرايف الدخرية ،111ص1ج

   199ص  الكويت األعلى النشر جملس م1999 1. حسني حممد حممود الكوييت والقانون االسالمية الشريعة يف وأحكامه النسب ،197ص11ج قدامة ابن املغ 

 لقول الرسول: الولد للفراش وللعاهر احلجر   4

  199ص 1، وزاد املعاد  ابن القيم ج111ص 7انظر: املغ  ابن قدامة ج 5

  119ص 1انظر: أحكام القرآن البن عربي ج 6
  118ص 1انظر: البحر الرائق ابن جنيم ج 7
  128ص 1انظر: زاد املعاد  ج 8
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والنفعي اسعرد ال يقعبعل لتأييده باللععان وإ ا يتععيعن أن يسعتنعد إىل رؤية الزنعى أو إىل عععدم اتصعال     احلد من 

ني مدة تفعوق الفعتعرة القعصوق للحمل مما يتععذر معهعا حتعققعه إن مل نقل مسعتحيل كغعيبععة الععزوج    بني الزوجع

، واهلععدف مععن إكثععار الفقععه اإلسععالمي مععن شععرو. اللعععان هععو محايععة األنسععاب مععن اإلنكععار    1أو اععتعقعالعععه مععثال

ا بسععببه يف الواقععع نظععرا للععوازع  الكيععدي ومحايععة مركععز األوالد، وهععو وسععيلة يقععدم عليععه الععزوج إذا كععان متيقنعع   

أما اليوم حيث تراجع الوازع الدي  وتأكد فساد كثري من الذمم فيلجؤون هلذه املسطرة )اللعان(   ،2الدي 

  !3السريعة والسهلة

اللععان لالنتصعاف أو االنتقعام يقعوم علعى       فهل من وسيلة حلماية أفضل لنسب الطفل ضمن مسعطرة اللععان    

الحتمال أن يكون احلمل قد حد  منه، ولذا كانت قيعود وشعرو. اللععان للحعد معن الشعك،       الشك ال اليقني، 

ومينع العزوج معن اللععان، إذا وجعد، قعرائن بسعيطة تعدل علعى ععدم ا ديعة يف إنكعاره، كععدم اسعترباء املعرأة قبعل                

جتهاد الذي طبق االستنتاج البديهي من هذا اال  هور احلمل والسكو، بعد العلم باحلمل ولو يوما أو يومني،

: متعى تعوفر، وسعيلة قعادرة علعى كشعف احلقيقعة يكعون لكعل معن العزوجني احلعق يف             به الفقه آية اللعان هو أنعه 

  ومن املعلوم أن اللعان حكعم  4املطالبة بها لتربئة ساحته من تهمة الكذب اليت ال يبعدها عنه أداء أميان اللعان

سنة النبويعة، ولكعن املؤيعد أيضعا أن األمعر يتعلعق بنعوع األحكعام         شرعي ورد، بشأنه نصوص قطعية، يف القرآن وال

املعععرب عنهععا بالوسععيلة الصععرفة، وهععي أحكععام تتميععز بكونهععا ليسععت مقصععودة لععذاتها نهائيععا ومععن بثععم فهععي قابلععة         

للتطوير يف قيمتها وو يفتها متى تبني أن زماننا يتيح لنا تنظيم هذه الوسيلة وتنفيذ هذه التدابري التوسعلية  

لصرفة، ببدائل أكثر جناعة وفاعلية ومصداقية وأكثعر حتقيقعا للمقصعود فعال شعك يف أن األخعذ بهعا وإقعرار         ا

أحكامها عمل مشروع، وتعبري غري ممنوع، ألن ما طوَّرناه مل يكن تعبديا ومل يكن هو مصعلحة ومقصعودا يف ذاتعه    

ليعوم بالتقنيعا، الطبيعة احلديثعة معع      وإ ا مصلحته فيمعا يفضعي إليعه، ممعا يعع  السعماح بضعرورة االسعتعانة ا        

اإلبقععاء علععى اللعععان للوصععول لنتععائج يقعععينية تبعععدد الشععك تطبيقععا لقاععععدة) الشععك يععزول باليقعععني( فععإذا علععم   

بالنتائج الطبية أن الولد ليس منه ي َمَكن من إجراء اللعان لنفي الولد؛ ألنه بثبت يقينا أن الولد ليس منعه، أمعا   

ئج أن الولعد منعه، فعال ميكعن معن إجعراء اللععان ألجعل نفعي الولعد، وإ عا ميكعن معن اللععان               إذا علم من تلك النتعا 

كإجراء شرعي لدرء احلد عنهما والتفريق بينهما؛ ألن الزوج قد يكون متأكدا من صلة زوجته غعري املشعروعة   

الطبيععة قععد حيعقعععق  بغعععريه، وهنععا يكععون مععن حقععه إجععراء اللعععان دون نفععي الولععد، ومععن مت فععإن الركععون للنتعائعععج     

غايتني إحداهما: إمكانية تراجع املالعن قبل العفحعص وبثانيهما: إمكانية إبثبا، الفحص عكس مزاععم املالعععن،  

                                                           
  12 ،صم1999 1. اخلمليشي دأمحالدكتور:  القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، ا زء الشخصية، األحوال قانون على التعليقانظر:   1

  بعدها وما 118 ص ،112 العدد والقانون، القضاء مبجلة منشور مقال احلسي  الغازي أمحد للفراش، الولدانظر حبث :  2
-م 8228 فعاس،  عع  احلقعوق  كليعة  ،جامععة سعيدي حممعد بعن عبعداهلل       املعمقعة  العليا الدراسا، دبلوم لنيل رسالة مغنية، رشيدي، النسبالطفل يف  حقانظر حبث :  3

 12 ص ،م8221

  78- 71اخلمليشي ص أمحد القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، ا زء الشخصية، األحوال قانون على التعليق انظر:4
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وبهذا اإلجراء تتحعقعق الغاية من مقاصد الشريعة اإلسالمية العيت تتشعوف للحععوق النسعب، و نكعون قععد فهعمنععا         

عي والعلمعي دون أن يعع  ذلعك إهمالعه أو وعاوزه وإ عا هعو النفعاذ         النعص على أساس ضرورا، التعطعور االجتمعا 

 د  1إىل جوهره وما وراءه

  باالعتماد على اخلربة الطبية

و قيام بثبو، النسب أو نفيه على قواعد حمددة سار عليها الفقه والقضاء ، مل خيل من كثرة النوازل فيه 

والذي أ هر للوجود وسائل   البشرية يف هذا العصر والقضايا ، ناهيك عن التطور التكنولوجي اليت عرفته

علمية دقيقة تؤكد أو تنفي عالقة البنوة أو األبوة ، و بالتحديد ما اصطلح عليه بالبصمة الورابثية ؛ و إذا 

علمنا أنها من مستجدا، العصر أن نسبة دقة نتائجها تكاد تكون قطعية ، فما مدق حجيتها على القواعد 

اليت سار عليها الفقهاء منذ عهد النبوة ، وهل تقوم قاعدة مع تلك القواعد ؟ أم األمر غري الشرعية الثابتة 

أبثار، مسألة اعتماد اخلربة الطبية كوسيلة شرعية إلبثبا، أو نفي النسب جدال واسعا بني  ذلك ؟ وقد

ته احلديثة يف جمال الفقهاء،إذ يعتربها املؤيدون وسيلة مهمة ملواكبة التشريع ملستجدا، هذا العصر وتقنيا

الطب الشرعي، وباخلصوص علم اهلندسة الورابثية وتطوراته، وكونها وسيلة إجيابية تقينا مرارة نسبة الولد 

لغري أبيه واختال. األنساب، وحتسم يف معرفة األب واألم البيولوجيني للولد املزداد بصفة يقينية  فهل ميكن 

شهادة الطبية وما هو أبثر النتائج العلمية لفحص األم على نفي النسب عن طريق إبثبا، العقم بواسطة ال

 إبثبا، النسب ونفيه  

 عن طريق إبثبا، العقم بواسطة الشهادة الطبية  

فاخلربة قد قرر، من أجل االست ناس بها فقط، ومبادئ الفقه اإلسالمي مع أخذه بها يف جمال العيوب  

خصوصا اسال الذي نبحث فيه مما مل يكن له أبثر  وا راحا،، وعذره يف ذلك تدني مكانة الطب وضعفها

ضمن مصادر الفقه اإلسالمي، أما اليوم، وقد أصبح الطب يف العديد من أموره مبنيا على اليقني، للتقدم الذي 

أحرزه يف أغلب جماالته  واخلربة يف ميدان النسب إبثباتا ونفيا،هي مسألة مبنية على اليقني أو على جمرد 

نأخذ باألوىل ونستبعد الثانية  وو عيفعة القعاضي حل العنزاععا، بني اخلعصوم بكعيفعية ععادلعة،  االحتمال حبيث

شريطة الوقوف على حقيقة الدعوق لكل خصم، ومتى  هر، وسيلة جديدة تعيننا على الوصول إىل احلقيقة 

ا،والفقه اإلسالمي أخذ عع وهي منا. الععدالة ع وجب األخذ بها ولو مل يسبق للفقه اإلسالمي أن أخذ به

قد جاء يف و 2بالقيافة وهي جمرد فراسة، واخلربة الطبية املتخصصة قائمة على اليقني ال احلدس والتخمني

س ل مالك عن اخلصي هل يلزمه الولد، قال: قال مالك أرق أن يسأل أهل املعرفة » مدونة اإلمام مالك:

                                                           
  18 ص 8221/ 8228: سنة فاس احلقوق كلية اهلل عبد بن حممد سيدي جامعة املعمقة ، العليا الدراسا، دبلوم لنيل رسالة مغنية، النسب رشيدي يف الطفل حق1

  119ص م8229 البيضاء بالدار ا ديدة النجاح مطبعة الكشبور، الشخصية حممد األحوال قانون يف الوسيط 2
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، أحلق فقهاء املذهب املالكي باخلصي العاها، 1«لزمهبذلك، فإن كان يولد ملثله لزمه الولد، وإال مل ي 

والعيوب اخللقية األخرق يف ا هاز التناسلي اليت يشكك يف تأبثريها على القدرة اإلجنابية لدق الرجل، 

والعيوب الظاهرة للجهاز التناسلي هي اليت كان ميكن أن يثار ا دل بشأنها، أما العيوب الداخلية فلم يكن 

تعرف عليها  وأهل املعرفة كما رأق بعض فقهاء املذهب النساء كما رأق البعض أنهم حذاق يف اإلمكان ال

األطباء وإذا كان هذا هو موقف الفقه يف اعتماد اخلربة القائمة على جمرد التجربة الظاهرية واحملدودة 

)الشرعية( لنفي بطبيعتها، يكون من الصعب القول بأن التحليل الطيب يف وقتنا احلاضر ليس من الوسائل 

النسب، واحلال أن هذا التحليل ع عكس خربة أهل املعرفة املتحد  عنها يف الفقه ع يقوم على وسائل علمية 

2يقينية
شريطة اقعتعنعاع القعاضي واطم نانه إىل صحعة ما ورد فيها حتعليال واستعنتعاجعا، ولذلعك ال تقعبعل ،   

به والوسائعل املستعملة للتعرف على هذه األسباب، وما يؤكد وجود الشهعادة الطبية بالععقعم دون بيعان أسبا

 العقم وقت نشوء احلمل موضوع النزاع  

 بواسطة عدم أهلية االجناب

ميكعععن للحقعععائق العلميعععة الطبيعععة املعاصعععرة أن تقعععول كلمعععة الفصعععل يف أهليعععة االجنعععاب وعدمعععه يف كعععل معععن      

  7، والعنني6، واسبوب5، واخلصي4،واملمسوح3الصغري

 les empreintes génétiques بواسطة البصما، العورابثية

هو الذي يثبت بصعفة يقينيعة وجعود أو ععدم وجعود العالقعة البيولوجيعة بعني الشخصعني اللعذين جيعرق عليهمعا،              

  8وتسمى اخلربة ا ينية ونتائجها حتمية

 أبثر النتائج العلمية لفحص الدم على إبثبا، النسب أو نفيه

                                                           
  111ص 1انظر: املدونة مالك ج 1
  91 ص اخلمليشي، أمحد القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، ا زء الشخصية، األحوال قانون على التعليق 2

 1ج القعرايف  والعدخرية  ،111ص 1ج مالعك  املدونعة : انظعر   النسعب  يلحقعه  العذي  الصعغري  سعن  يف واختلفعوا ، ملثلعه  يولعد  ال العذي  الصعغري  نسعب  نفعي  على الفقهاء اتفق 3

  121ص 1ج احلجاوي االقناع ،191ص 81ج قدامة ابن الكبري الشرح ،819ص

 ال لفعا  فقعط  العذكر  مقطعوع  أو واألنثعيني  العذكر  مقطوع على أطلقوا احلنفية أن غري ، املعنى بهذا الفقهاء معظم واستعمله، ينيواألنث الذكر مقطوع: وهولغًة 4

، رد 72ص8ج منظعور  الععرب ابعن   لسعان  ،111ص 7ج الععروس الزبيعدي   تعاج انظعر اخلعالف يف:     اسبعوب  لفعا  واألنثعيني  العذكر  مقطعوع  علعى  أطلقعوا  واملالكية ،جمبوب

  181ص 1، الدخرية القرايف ج199ص 1تار ابن عابدين جاحمل
  171، معجم لغة الفقهاء قلعة جي ص189ص1، الدخرية القرايف ج111ص1  انظر: البحر الرائق ابن جنيم جذكره وبقي خصيتاه نزعوهو الذي  5
 1 انظعر:  الصعحاح ا عوهريج   واألنثيني العذكر  مقطعوع  عنعدهم  فهعو  ةاملالكيع  سعوق ، األنثعيني  بعاقي  فقط الذكر مقطوع الفقهاء معظم عند واسبوب، القطع ا ب 6

  181ص1، والدخرية القرايف ج191ص9، املبدع ابن مفلح ج199ص1، ورد احملتار ابن عابدين ج99ص
، 11ص1احملتعاج الشعربي  ج   ، مغع  189ص1، العدحرية القعرايف ج  897ص1  انظعر: شعرح فعتح القعدير ابعن اهلمعام ج      ائهخالسعرت  اآللعة  قيعام  معع  الو.ء عن العجز هو 7

  111ص82االنصاف املرداوي ج

8  



 

318 
 

 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

ال جمال فيعه للشعك بعل     ، أصبح معه معرفة نسب الولد أمرًاكبريًا لمية لفحص الدم تطورًاعرفت النتائج الع 

للنفععي فقععط إىل مرحلععة حامسععة  انتقععل فيععه الوضععع مععن مرحلععة كانععت فيهععا نتععائج فحععص الععدم دلععيالً   الععيقني

لعدم دليعل   نتعائج فحعص ا    للنفعي واإلبثبعا، مععاً    مؤكعداً  ويقينية، وذلك بأن أصبحت نتعائج فحعص العدم دلعيالً    

بالقصععرية أن دم أفععراد بعع  البشععر يتنععوع إىل عععدة    تلقععد أبثبععت األحبععا  العلميععة ومنععذ مععدة ليسعع    للنفععي فقععط

، واليت ال تتغري منذ العوالدة إىل الوفعاة، وهعذا النععت     1فصائل، وأن لكل فعصيلة دموية خصائصها احملددة علميا

ا أن الفصائل الدموية تالئم تقسيما، متكعن معن   يشكل دعامة وإسهاما كبريا يف التعرف على األشخاص، كم

  وععرف أنهعا تتعوار  تبععا لقعوانني بثابتعة       8000متحيص التحاليل، منذ اكتشاف هذه الفصائل الدموية عام 

 8001أصبحت بذلك هي السبيل العلمي الوحيد املعول عليه يف نفي األبوة واألمومة، كما قرر األطباء عام 

نى شك بأن فصيلة دم االبن تتأبثر بنوع فصيلة دم أبيه وأمه، سواء كان دمهعم معن   بصفة قاطعة ال خيالطها أد

فصيلة واحدة أو من فصيلتني خمتلفتني، حيث إن كل إنسان ير  صفاته من أبيعه وأمعه مناصعفة متامعا، إذ أن     

ديعة وكعذلك   احليوان املنوي عبارة عن خلية منصفة أي أنها حتمل نصف عدد املوربثا، املوجودة يف اخللية العا

بويضة األنثى فإذا احتد احليوان املنوي بالبويضة، تكونت خلية كاملة فيها عدد املوربثا، املوجودة يف أي خلية 

إنسانية عادية نصعفهعا مأخعوذ من األب ونصفها اآلخر مأخعوذ معن األم، وبطريعق فحعص الفصعيلة العيت ينتسعب       

ع أمكعن التوصعل علميعا إىل إحعدق الفرضعيتني: أوهلعا  هعور           إليها دم الزوجة والعزوج والولعد ع كمعا قعرر األطبعاء       

فصععيلة دم الولععد خمالفععة ملقتضععيا، تناسععل فصععيليت الععزوجني، وهععذا يفيععد بالتأكيععد أن الععزوج لععيس هععو األب    

احلقيقعي لعذلك الولععد، وبثانيهمعا  هععور فصعيلة دم الولععد موافقعة ملقتضععيا، تناسعل فصععيليت دم العزوجني معععا،        

وج قد يكون األب احلقيقي للولد، وقد ال يكون أباه، إلمكان اشرتاك وتوافق الفصيلة الدمويعة  وهذا معناه أن الز

بني عدة أشخاص يكون الزوج املدعى عليه من بينهم، ولذا ال تفيد مطلقا يف احلصول على دليل إبثبا، مؤكد، 

    2بل إنها جمرد قرينة بسيطة تقبل إبثبا، العكس

على إبثر اكتشاف محعض مععني يف جسعم اإلنسعان حيمعل الصعفا،        ولإلبثبا،نتائج فحص الدم مؤكدا للنفي 

 الورابثية اخلاصة بكل إنسان واليت تظل مالزمة له مدق احلياة، وقد مسيت هذه الصفا، بالبصمة الورابثية 

 ماهية البصمة الورابثيةأوال: 

من حامض الدنا املتمركز يف عرفها أحد الباحثني بأنها:"تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء 

 مبعنى أنها الصفا، الورابثية اليت تنتقل من األصول إىل الفروع   البحث يف 3نواة أي خلية من خاليا جسمه

صبغيا، ومن  23صبغيا واحليوان املنوي 23العناصر املكونة للخلية، فتوصل العلماء إىل أن البويضة حتمل 

                                                           
  19ص م 1997،17ع77 العدد املغربية، احملاكم جملة الكشبور ، الشخصية حممد األحوال مادة يف الطبية اخلربة مركز 1
  وما بعدها 881األول ص  دور التقدم البيولوجي يف إبثبا، النسب، حممد حممد أبو زيد حبث منشور يف جملة احلقوق الكويت، العدد 2
  11ص 1البصمة الورابثية وعالئقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة سعد الني هاللي جامعة الكويت . 3
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صبغيا، مما يع  احتواءها على املعلوما،  47امللقحة تستكمل  احتادهما عن طريق اإلخصاب فإن البويضة 

هذه اخللية عبارة عن منظومة معقدة مضبوطة  الورابثية اليت تأتي من األب واألم معا املربجمة يف ا ينا، 

العدد يف جزئياتها وتفاعالتها وو ائفها  هذه ا ينا، عبارة عن جزي ا، عمالقة تكون ما يشبه اخليو. 

ة اسدولة، تسمى هذه ا زئيا، باحلامض النووي الديعوكعسي العريعبعوزي، واملخعتعزل يف حعدروف الرفيع

ADN
   2، لكل إنسان على وجود األرض بصماته الورابثية اخلاصة، باستثناء التوائم املتطابقة1

 إمكانية البصمة الورابثية يف إبثبا، النسب ونفيه 

نسععبة النجععاح يف إبثبععا، النسععب أو نفيععه عععن طريععق معرفععة البصععما،     دلععت األحبععا  الطبيععة التجريبيععة علععى أن 

أمعا يف حالعة اإلبثبعا، فإنعه يصعل إىل قريعب معن         800الورابثية يصل يف حالة النفي إىل حد القطعع أي بنسعبة     

  فإذا أبثبتت التجارب الطبية والفحوصا، املخربية التشابه يف ا ينعا، بعني   تقريبًا 00القطع وذلك بنسبة   

على التشابه احلاصل بينهمعا يف املوربثعا،    بنوته هلما، وقد تثبت بنوته ألحد والديه بناء  بن وأبويه، بثبت طبيًااال

ا ينيععة، بينمععا ينفععي عععن اآلخععر منهمععا، بنععاء علععى انتفععاء التشععابه بينهمععا يف شععتى املوربثععا، ا ينيععة، وجمععال      

ال يعود  وهذا يف نظرناخدم يف اساال، ا نائية  العمل بالبصمة الورابثية واسع وال ينحصر يف النسب  بل يست

كتشعاف  اإىل النقل احلريف ملعا ة هذا الفقه ملوضوع النسب، بل إىل اإلعمعال العقلعي واملنطقعي هلعذا الفقعه، و     

أن معا ته للنسب هي صعاحلة لكعل زمعان ومكعان، وتأخعذ يف اعتبارهعا بالدرجعة األوىل مصعلحة الولعد املعزداد أو           

د، وذلك بلحوق نسب الولد إىل أبيه أوال، بثعم بثانيعا صعيانة هعذا النسعب طعوال حيعاة الولعد، وبدرجعة          الذي سيزدا

موازيععة رعععى الفقععه اإلسععالمي املععالكي أيضععا مصععلحة املععرأة احلامععل سععواء أكانععت متزوجععة أو خمطوبععة، وذلععك   

لحة املعرأة والولعد، بعل    حفظا لشرفها، وونب حلوق عار ابن الزنعا لوليدها والفقعه اإلسعالمي مل يقعف عنعد مصع      

من خالل مصلحة هعذين األخرييعن، سعيتمكن الرجعل معن حفعا شعرفه ونسعب أجعداده يف ولعده، وذلعك يف إطعار             

 ومن األدلة على حجيعة العمعل بالبصعمة الورابثيعة    نظام شرعي امسه الزواج، غايته حفا األنساب من الضياع 

 اسعععاال، الطبيعععة واالجتماعيعععة، والنعععافع معععن   األصعععل يف األشعععياء النافععععة اإلباحعععة ويف البصعععمة نفعععع يف   -1

التصرفا، اليت مل يرد فيه من الشارع حكم مباح، مع مبعدأ سعلطان اإلرادة للشعخص يف أحقيعة إنشعاء وإبعرام معا        

اإلمجعاع العملعي لألمعة  وذلعك يف إبثبعا،        -2يره من عقود وتصرفا، ما مل يصعادف ضعررا بعالنفس أو بعالغري     

مة األصععابع والتوقيععع اخلطععي وغريهععا ومل ينكععر هععذا فقهععاء األمععة فكععان هععذا        اهلويععة الشخصععية وفحععص بصعع   

لالستصناع الذي بثبث باإلمجاع العملي من األمة كما قعال احلنفيعة والبصعمة وسعيلة تقبعل يف       االمجاع نظريًا

االستصععالح حكععم مبقتضععى املصععلحة والبصععمة تتعلععق بالنظععام     -3جمععال إبثبععا، اهلويععة والنسععب وا نايععة    

                                                           
(  Leisctr)  جبامعععة أسععتاذ(  Alex Seffeyo)  الربوفسععور هععو االكتشععاف هععذا وصععاحب ،( Acide Désoyuribo Nucléique)  للمصععطلح اختصععار وهععو 1

  القضائية الشرطة مبعمل األحبا  ومدير ا امعة بنفس الورابثية ا ينا، معمل يسرئ وهو باجنلرتا
  879 ص زيد ، أبو حممد النسب حممد إبثبا، يف البيولوجي التقدم دور ، 2
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قيعاس األوىل  وذلعك يف اعتمعاد القيافعة يف النسعب معع        -4 1ضام  واحلقوق اخلاصعة ومصعاحل استمعع   الت 

كونها قائمة على اخلربة واملعرفة يف إدراك الشبه  وورود اخلطأ فيها، وهذه أوىل العتمادهعا األسعاليب العلميعة    

لنسعب وإبثباتعه بالبصعمة حفعا     حلفا ضروريا، ومنهعا ا  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت جاء -5الدقيقة 

ألركانععه وتثبيععت لقواعععده واحلكععم الشععرعي املتمععاهي مععع مقاصععد الشععريعة وأصععوهلا هععو احلكععم األقععرب إىل            

قواعععد الشععرع حيععث الشععارع متشععوف إىل إبثبععا، األنسععاب ووصععلها بأصععوهلا       -7 2الصععواب إن شععاء اهلل تعععاىل 

إال حيععث تعععذر إبثباتهععا وقصععده مععن وراء ذلععك اسععتقرار     ويكتفععي يف إبثباتهععا بععأدنى األدلععة وال حيكععم بانقطاعهععا   

األسععر وصععيانة األعععراض ومحايععة استمععع والبصععمة وسععيلة علميععة موبثوقععة ميكععن االسععتفادة منهععا يف حتقيععق       

  3تشوف الشارع إىل إبثبا، األنساب

يف بثبو، النسب نستجلي موقف العلماء  املعاصرين من البصمة الورابثية   موقف العلماء من البصمة الورابثية 

وشرو. اعتبارها؛ ألن النسب له خطورته على الفرد واستمع فإنه يثبت كما سبقت اإلشارة إليه مبجعرد قيعام   

الزوجيععة املعتععربة شععرعا ومععا يقععوم يف حكمهععا، لععذا جنععد الفقهععاء قععدميا وحععديثا ال جييععزون مسععاع دعععوق بثبععو،     

أبثبته فراش الزوجية فال حيتاج إىل إبثبا، وال ينتفعي إال   النسب إال يف حال التنازع على جمهولي النسب ،أما ما

بالطرق املشروعة ونع  به اللعان  ومن بثم فظهور البصعمة الورابثيعة كعأداة يتحقعق بهعا معن عالقعة العوالدة بعني          

جعل الفقهاء املعاصرون خيتلفون يف تصنيفها كدليل يقوم بذاته أو قرينة األبناء واآلباء بنسبة أقرب لليقني 

هعو يف اعتمادهعا يف بثبعو، النسعب،أما اعتمادهعا يف األحبعا         واخلعالف شعرعا    يد املعلوم من القواعد املعروفعة تؤ

تبعاين يف  ا نائية فقد كان حمل اتفاق بني الفقهاء كما اتفقوا على شروطها، لكعن يف بثبعو، النسعب لعوحا     

قيعام القواععد العيت سعار عليهعا االجتهعاد       فيما يتعلق بتكييف البصعمة الورابثيعة معع     ال سيماآرائهم واجتهاداتهم 

قدميا وحديثا ،بني من اعتربها قاعدة مسعتقلة ومعن اكتفعى جبعلعها قرينعة ،ومعن قاسعها علعى القيافعة و ضعيق           

بالتععالي مععن جمععال األخععذ بهععا يف بثبععو، النسععب، فاملؤيععدون السععتعمال البصععمة يف إبثبععا، النسععب مطلقععا وذلععك    

خلطأ عنها، اللهم إال ما كان سببه بشعري يسعهل االحتيعا. فيعه، بثعم اتفعاق       إلبثبا، العلم دقة صحتها وانتفاء ا

الفقهاء على بثبو، النسعب بعالفراش معع اسعتحالة القطعع بإبثباتعه إلحاطعة العالقعة بالسعرت واخلصوصعية ولكعن            

الفقهععاء أقععاموا املظنععة مقععام امل نععة لقيععام حالععة الزوجيععة بالعقععد كمععا ذهععب احلنفيععة، أو بالععدخول كمععا ذهععب    

 مهور  والبصمة الورابثية قطعية يف إبثبا، الصفا، الورابثية ومن بثم صحة البنوة واألبوة دون ما إخالل بسمة ا

السعرت الععيت متيععز العالقععة الزوجيععة الععيت يععأتي علععى إبثرهععا الولععد و دون مععا تشععّكك يف ذمععم الشععهود أو املقععرين أو   

                                                           
رابثية بني الشريعة والقانون جامعة يراجع: البصمة الورابثية وحكم استخدامها يف جمال الطب الشرعي والنسب  ناصر عبد اهلل امليمان، أحبا  مؤمتر اهلندسة الو 1

    911/ص8م ج8228اإلمارا، 
  911-911املرجع السابق ص  2

   118-119يراجع هذه األدلة بتفصيل يف: النسب ومدق تأبثري املستجدا، العلمية يف إبثباته مرجع سابق ص  3
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واقعيعة حقيقيعة للصعفا، الورابثيعة لإلنسعان،      القافة ألن األمر يرجع إىل كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة  

واليت تتطعابق يف نصعفها معع األم احلقيقيعة، ونصعفها اآلخعر معع األب الطبيععي،و اعتربهعذا العرأي أن هعذه أدلعة             

ورابثيععة يف بثبععو، النسععب، إذ أن   نيععة وليسععت تعبديععة حتععى يتحععرج مععن اسععتعماهلا يف مقابععل قطعيععة البصععمة ال   

اسععتعماهلا ضععرورة ال غنععى عنععه إال  إذا مل تتيسععر اإلمكانععا، لتعمععيم البصععمة الورابثيععة فلععيس أمامنععا بععّد مععن             

حيعث يقعول: "َسعن ِريِهْم آَياِتَنعا ِفعي اآلَفعاِق        -تعاىل-االستمرار يف تلك الوسائل الشرعية املعروفة  وصدق اهلل 

 مِّن لَِّقاء َيَتَبيََّن َله ْم َأنَّه  اْلَحقّ  َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَّه  َعَلى ُكلِّ َشْيء  َشِهيد  * َأال ِإنَّه ْم ِفي ِمْرَية  َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى

[  وبنععاء عليععه  ذهععب علمععاء مععن األزهععر نععذكر  54، 53َربِِّهععْم َأال ِإنَّععه  ِبُكععلِّ َشععْيء  مّ ِحععيط " ]سععورة فصععلت: اآليتععان  

نهم: الععدكتور حممععد رأفععت عثمععان عضععو جممععع البحععو  اإلسععالمية و الععدكتور عبععد املعطععي بيععومي عضععو    معع

-جممع البحو  اإلسالمية باألزهر إىل أنها تيسر التحقق من نسب ولد الزنا و أن القول بأن: ماء الزنعا هعدر   

ال لتحقيق هذه املصاحل  وأكد فيه واهل ملصاحل املسلمني، وما قام الشرع إ -أي ما ينتج عنه غري معرتف به

لولعد الزنعا سعيؤدي إىل التقليعل معن جعرائم الزنعا؛         ال سعيما با، النسب بالبصمة الورابثية، الدكتور بيومي أن إبث

ألن الزانععي إذا أدرك أنععه سععيتحمل عاقبععة جرميتععه فسععيفكر ألععف مععرة قبععل ارتكععاب الفاحشععة، وكععذلك احلععال        

فت عثمان عضو اسمع البحو  اإلسالمية  أيضا على ضرورة األخعذ  بالنسبة للمرأة  واتفق الدكتور حممد رأ

بتحليل البصعمة الورابثيعة إلبثبعا، ولعد الزنعا ألبيعه، إال أنعه يفعرق بعني حالعة املعرأة املتزوجعة العيت زنعت، واملعرأة غعري                 

بثباتهعا  املتزوجة وأوضح أن طريقة إبثبا، الشعرع للنسعب ختتلعف ععن نظرتعه إلقامعة حعد الزنعا، ففعي األوىل يعتم إ          

بأدنى دليل، أما يف احلالة الثانية فيسقط احلد بوجود أي شبهة  وقال: إنه جيعوز أن ينسعب ولعد الزنعا معن املعرأة       

غعري املتزوجععة إىل الزانعي، حيععث قععال بعذلك جمموعععة مععن كبعار الفقهععاء معنهم ابععن تيميععة وابعن القععيم، أمععا إذا        

ماء أن يدعيه الزاني، ويطالب بإحلاق نسبه بعه للقاععدة   كان ولد الزنا من امرأة متزوجة فال جيوز بإمجاع العل

اليت بينها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهي قوله الشريف: "الولد للفعراش وللععاهر احلجعر"  وإععادة النظعر      

يف تنسيب ابن الزنا للفاعل بناء على تفسري حديث "الولد للفراش" علعى حقيقتعه ولعيس علعى مظنتعه، وقياسعا       

لشعبهة ، وعمعال بتكملعة احلعديث "واحعتجيب منعه يعا سعودة" ملعا رأق الشعبه بينعا بعتبعة بعن أبعى وقععاص،               علعى و.ء ا 

ولعدم وجود دليل شعرعي مينعع معن هعذا التنسعيب العذق ذهعب إليعه بععض املالكيعة وبعه قعال احلسعن وابعن سعريين                

إن كانت خلية ) بعدون  والنخعى وإسحاق وعروة وسليمان بن يسار كما ذهب إليه احلنفية بشر. الزواج منها 

زوج (  وألن أكثععر الفقهععاء يرخصععون فععى اسععتلحاق جمهععول النسععب دون استفصععال طالععب اإلحلععاق شععريطة أن  

يكون ذلك ممكنا عقال  وأخذا بروح النص فى قوله تعاىل :]ادعوهم آلبائهم هو أقسط عنعد اهلل فعإن مل تعلمعوا    

ح فيمعا أخطعأمت بعه ولكعن معا تعمعد، قلعوبكم وكعان اهلل         آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جنا

  حيعث نفعى اهلل اإلبثعم ملصعلحة األطفعال عنعد ععدم تعمعد اخلطعأ فعى تنسعيبهم،             5غفورا رحيمًا [ األحزاب اآليعة  
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  وقععد أحاطهععا الفقهععاء بشععرو. زيععادة يف متععتني    1وإذا مععا أخععذنا بهععذا التوجععه نكععون قععد حققنععا فوائععد كععثرية     

  ئجها حقائقها وضبط نتا

 اخلامتة:

ويف األخري وبعد مقاربتنا للمصاحل الثال  )الولد واألبوين (اليت حيرص الفقه اإلسالمي على حفظها 

وصيانتها من خالل بثبو، األنساب، لن جند من خالل هذا احلرص والصيانة والتشوف للحوقها، إال حرصه 

س أفراد استمع، وضمان اإلستقرار هلذه على بثبو، املبادئ والقيم واألخالق اإلسالمية السامية يف نفو

النفوس يف داخلها وفيما بينها، وونيبها التشرذم النفسي الذي ستعيشه إن عاشت جاهلة ألصلها ونسبها مما 

أن النسب من املسائل املهمة اليت حرصت أحكام الشريعة اإلسالمية و الفقهاء يف اجتهادهم على صونها يؤكد 

ليل وتشدد، يف نفيه فال ينتفي إال بأقواها وهواللعان وما يقوم مقامه كالبصمة ومحايتها فأبثبتته بكل د

الورابثية، وألن اإلسالم شريعة صاحل لكل زمان ومكان كانت االستفادة من كل ما ود به التطورا، العلمية 

اية النسب يف حفا مقصد النسب بثبوتا ونفيا له داللته على ريادة الفقه اإلسالمي والعاملني عليه يف رع

واملبادرة باألخذ باالكتشافا، العلمية، شريطة التزام الضوابط واملعايري املوافقة ملقاصد الشريعة يف األحكام 

اليت وضعها الفقهاء املعاصرون عرب جمامعهم الفقهية وروابطهم العلمية أو الكتاب والباحثون عرب إنتاجاهم 

  ج اآلتية: ، ومن هنا فقد توصل الباحث إىل النتائاملعريف

أن نظرة الشرع للنسب ختتلف عن نظرته إلقامة احلد فالشرع يثبت النسب ألدنى مالبسة، وهو يتشوف  -8

لذلك، أما احلد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، وكذلك يف احلقوق جيب البحث عن اإلبثبا،، ويف 

 والسداد والتوفيق إىل الرشاد احلدود جيب البحث عن اإلسقا.  هذا واهلل نسأل هلذا املؤمتر النجاح 

هو كون املولود نشأ من اتصال جنسي بني اإلسالمية األصل يف بثبو، النسب يف الشريعة  -2

الرجل واملرأة حتت مظلة الزواج، وأي عالقة جنسية خارج هذه املظلة يرتتب عليه حلوق النسب لكون 

يقة واحدة ال خيتلف باختالف املرأة املولود ولدا لصاحب املاء وولدا للمرأة شرعا؛ ألن النسب له حق

والرجل أواملسلم والكافر، فكل مولود يلده اإلنسان فهو ابنه شرعا ولغة وطبّا وهذا أصل يقاس عليه 

كل عالقة جنسية حمرمة بني الرجل واملرأة أو أي ممارسة طبية لوسائل حمرمة لإلجناب، فإذا نتج 

                                                           
 إنقعاذ  8 واملرجعيعة  الذاتيعة  بصعفاتها  الشخصعية  اهلويعة  حتقعق  التعى  ، اإلنسعان  فعى  اهلل آيعا،  معن  كرية الورابثية البصمة  هور فى تعاىل اهلل بنعمة اإلستفادة 1: منها 1

 إعمععاال واإلنفعاق  الرتبيعة  مسع ولية  املتسعبب  حتميعل  1 القمامععة صعناديق  جبعوار  أو املسعاجد  أعتعاب  علعى  املولعودين  إلقععاء  عاهرة  وتقليعل  املسعلمني  أطفعال  معن  املتشعردين 

 هلعا  العزوج  اتهعام  لعدق  الزوجعة  ععن  نفيهعا  أو الزنعا  جرميعة  إلبثبعا، " اللععان " معن  بدال الورابثية بالبصمة األخذ من مانع فال عليه وبناءا"   بالغنم الغرم"  الشرعية للقاعدة

 قععق وحم لألبنععاء، ومنصععف للنععزاع قععاطع -شععهادة بوصععفها DNAالععع حتليععل خاصععة- العلميععة بالوسععائل األخععذ إن: " يف بيععومي د ،يقععول باألبنععاء اعرتافععه وعععدم

 األميعان " ألن ضعروري  أمعر  التحليعل  بهعذا  األخعذ  أن مؤكعدا  ،"األنسعاب  وحفعا  -الشعرف  علعى  املتطعاولني  يردع حيث- الصحيح موضعها للعدالة وواضع ملصلحتهم،

 ال أصعبح  اليعوم  أمعا  واألوالد، سعاء الن و لعم  املظعامل  ارتكعاب  ععن  النعاس  يعردع  اهلل معن  فيهعا  اخلعوف  كعان  عصور يف للناس رادعة كانت اللعان يف الزوجان بها حيلف اليت

 " الغموس باألميان وال اهلل حبدود الكثريون يعبأ
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نا مصدرهم فقد حتقق منا. االنتساب فيثبت لذلك عن تلك العالقة أو املمارسة أوالدا وبثبت لدي 

 نسبهم آلبائهم 

الععو.ء بشععبهة النكععاح علععى اخععتالف أنععواع الشععبها، الععيت ذكرهععا الفقهععاء يعععود يف مجلتععه إىل        -3

 اختالل شر. من شرو. صحة النكاح وهذا جيعله من قبيل النكاح الفاسد 

فعراش صعحيح لععدم معارضعة القععول     ينسعب ولعد الزنعا إىل أبيعه الزانعي معامل ينازععه فيعه صعاحب           -4

القول بهذا للنصوص الشرعية فضال عن انطوائه على مصاحل حفا النفس والنسب وحفظا له من 

 الضياع  واالحنراف والنقمة على استمع 

أن أدلععة إبثبععا، النسععب أدلععة معللععة وليسععت تعبديععة واسععتفادتنا مععن الوسععائل العلميععة والطبيععة يف    -5

 هلا  ًاعن النصوص بل دائر يف فلك تلك النصوص ومستند جمال إبثبا، النسب ال يعد خروجا

 البصمة الورابثية بعد بثبو، حقيقتها العلمية تعد دليال قاطعا على حتديد األبوة      -7

     واهلل اهلادي إىل سواء السبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


