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ABSTRACT:  

This study dealt with the judicial reasons in proving 
parenting from a set of judicial rulings issued by the Ministry 
of Justice, and it is consisted of an introduction, three topics 
and a conclusion. The introduction includes the significance of 
the topic, reasons for choosing, research problem, research 
objectives, and previous studies. The first topic deals with 
judicial reasoning which contains four requirements: the first 
requirement: defining the reasons, the second requirement: 
the legality of causation of judgments, the third requirement: 
the definition of proving parentage, and the fourth 
requirement: the legality of proving parentage. The second 
topic addresses proving parenting which has six 
requirements: the first requirement depicts the definition of 
evidence; the second requirement tackles the definition of 
parentage; the third requirement addresses the methods of 
establishing lineage; the fourth requirement tackles cases in 
which the parentage claim is not heard; the fifth requirement 
addresses the effect of a false marriage contract in 
establishing parentage; and the sixth requirement tackles the 
effect of a corrupt marriage contract in establishing 
parentage. The third topic deals with the reasons Judicial in 
proving parentage and it contains six requirements: the first 
requirement tackles proving parentage by acknowledgment, 
the second requirement deals with proving parentage by 
evidence, the third requirement depicts proving parentage by 
bed, the fourth requirement delineates proving parentage with 
the least duration of pregnancy, the fifth requirement portrays 
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proving parentage by the longer the pregnancy period, and 
the sixth requirement portrays proving the parentage of the 
DNA mismatch. The conclusion includes the most prominent 
results. 

Most notable results: 
 Memorizing lineages is of great importance in Islamic 
law.,The reason is everything that leads to others., Judiciary 
is the obligation of legal ruling and the separation of disputes. 
Evidence means establishing an argument.,  Affiliation proves 
to the plaintiff that his son was born on his bed from his wife 
or maidservant by two witnesses., Validity of the certificate in 
detail in the lineage., Acknowledgment: submission to and 
acknowledgment of the truth.,  A corrupt marriage is attached 
to a valid marriage in terms of proven lineage; Because the 
lineage, which is necessary to prove the revival of the child, 
with conditions.,The minimum period of pregnancy is six 
months.,The most likely period of pregnancy is four years. 
Genetic fingerprinting is one of the modern methods that help 
prove parentage. 
Keywords: Judicial Reasons, Proving of Parentage, Judicial 
Rulings, Ministry of Justice. 
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  :املقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رسولھ األمین نبینا محمد وعلى الھ 
وصحبھ أجمعین أما بعد فإن الشریعة اإلسالمیة شریعة عامة وشاملة وخصھا اهللا بالحفظ 
والصون وال تستقیم أمور العباد إال بالرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى أقوال أھل 

حكم اهللا تعالى في جمیع الوقائع التي تحصل لھم لیھتدون بھدي القرآن الكریم  العلم لبیان
والسنة النبویة الشریفة والعمل وفق ما شرعھ اهللا لھم وقد تشوفت الشریعة اإلسالمیة إلى 
حفظ النفس البشریة من ضیاعھا  وضیاع حقوقھا ومن ذلك حفظ األنساب ورعایتھا لما 

وعدم ضیاع الحقوق وما یترتب علیھا من  من صلة للرحم یترتب على ذلك من المصالح 
أحكام شرعیة كحق النفقة والمیراث و القضاء في المملكة العربیة السعودیة حفظ  لھذه 
النفس حقھا من خالل الحكم بین الناس بما شرعة اهللا في كتابھ الكریم وسنة نبیھ صلى 

بتسبیب الحكم  وھذا مما قرره  اهللا علیھ وسلم وقد ألزمت األنظمة السعودیة القاضي
الفقھاء  سابقًا لما لھذه التسبیب من بیان للحكم وقناعة  للمترافعین بھذا الحكم وقد عزمت 

تسبیبات قضائیة في إثبات النسب من المدونة القضائیة الصادرة (بعنوان  في بحثي ھذا 
ھل العلم و أسأل على تأصیل ھذه التسبیبات في أثبات النسب من كتب أ)من وزارة العدل

  . اهللا اإلعانة والتوفیق في ذلك والحمد هللا رب العالمین
  

  :أھمیة الموضوع
  :ویمكن القول أن ھذا الموضوع یكتسب أھمیتھ والبحث فیھ من عدة أمور وھي

  .تحقق المصلحة للفرد والمجتمع بإثبات النسب.١

دھم إنكار فساد الذمم وغیاب الوازع الدیني واألخالقي لدى بعض الناس بتعم .٢
  .النسب

  .بیان تسبیبات المحاكم في المملكة العربیة السعودیة في ما یتعلق بإثبات النسب .٣

  .بیان أھمیة األخذ بالتسبیب القضائي .٤

  .دراسة تحلیلیة للتسبیبات  القضائیة في أثبات النسب .٥

  .تمیز القضاء في المملكة العربیة السعودیة باالعتماد على الشریعة اإلسالمیة.٦

  .ا یترتب على ثبوت النسب من حفظ لألنسابم  .٧

  .أھمیة ھذا الموضوع في قضایا األسرة على مستوى الممارسة القضائیة .٨

  .الحاجة الماسة إلى معرفة تسبیب األحكام القضائیة.٩
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  :الموضوع اختیارأسباب 
  : من األسباب التي دعتني على اختیار ھذا الموضوع ما یأتي 

  .ة بالحفاظ على األنسابالتأكید على اھتمام الشریع.١

  .كثرة المنازعات المطروحة أمام القضاء المتعلقة بإثبات النسب.٢

عن التسبیب القضائي في إثبات -حسب ما اطلعت علیھ  - عدم وجود بحث مستقل.٣
  .النسب

  .جھل كثیًر من الناس بحقیقة إثبات النسب.٤

  : أھداف البحث
  .تناول ھذا الموضوع في بحث علمي مستقل-١
  .اآلثار المترتبة على إثبات النسببیان  -٢
  .التأصیل العلمي للتسبیب القضائي في إثبات النسب -٣

  : مشكلة البحث

أن التسبیب القضائي یجعل القضاة یحرصون على جودة ھذا الحكم.  

أن التسبیب القضائي یعد من العوامل المھمة في عدالة األحكام القضائیة.  

ان صحة الحكمالتسبیب القضائي لھ أثر بالغ في ضم.  

 ُیشكل التسبیب القضائي في أثبات النسب عامًلا مھًما في عدم ضیاع حقوق
  .المترافعین

ُیعد التسبیب القضائي في إثبات النسب من الطرق المثلى لقناعة المترافعین.  

  : الدراسات السابقة
بحسب ما طلعت علیھ من بحوث سابقة في إثبات النسب لم أجدھا تناولت 

  . بیبات القضائیة في إثبات النسبموضوع التس
  : انتظمت خطة البحث مع المقدمة في ثالثة مباحث وخاتمة :خطة البحث

  :المقدمة وفیھا

أھمیة الموضوع.  

أسباب اختیاره.  

مشكلة البحث.  

أھداف الدراسة.  

الدراسات السابقة.  
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منھج البحث.  

  : التسبیب القضائي وفیھ أربعة مطالب : المبحث األول

تعریف السبب لغة واصطالحًا: ألولالمطلب ا.  

مشروعیة تسبیب األحكام: المطلب الثاني.  

تعریف القضاء لغة واصطالحًا: المطلب الثالث.  

مشروعیة القضاء: المطلب الرابع.  

  : إثبات النسب وفیھ ستة مطالب: المبحث الثاني

تعریف اإلثبات لغة واصطالحًا: المطلب األول.  

سب لغة واصطالحًاتعریف الن: المطلب الثاني.  

طرق ثبوت النسب: المطلب الثالث.  

حاالت ال ُتسمع فیھا دعوى النسب: المطلب الرابع.  

المطلب الخامس أثر عقد النكاح الباطل في إثبات النسب.  

أثر عقد النكاح الفاسد في إثبات النسب: المطلب السادس.  

  : طالبتسبیبات قضائیة في إثبات النسب وفیھ ستة م: المبحث الثالث

إثبات النسب باإلقرار: المطلب األول.  

إثبات النسب بالبینة: المطلب الثاني.  

إثبات النسب بالفراش: المطلب الثالث.  

إثبات النسب بأقل مدة الحمل: المطلب الرابع.  

إثبات النسب بأكثر مدة الحمل: المطلب الخامس.  

إثبات النسب بعدم تطابق الحمض النووي: المطلب السادس.  

  .وفیھا أبرز النتائج: خاتمةال
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  املبحث األول

  التسبيب القضائي 

  : وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

ًطوا  بف ار.  

  :تعریف السبب
والجمع أسباب وكل شيء  ١الحبل وكل شيء یتوصل بھ إلى غیره )السبب(

 ٰه مه جه هن من خن  حن جن  ُّ  :كقولھ تعالى. یتوصل بھ إلى الشيء فھو سبب

 هث مث هت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي

من كان یظن أن لن ینصر اهللا محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم، : قال ابن عباس ٢ َّ  هس مس

یقول ثم ) ثم لیقطع(أي سماء بیتھ)إلى السماء(في الدنیا واآلخرة فلیمدد بسبب أي بحبل 
  .٣لیختنق بھ

عریف ُعرف السبب بعدة تعریفات لعل من أبرزھا ت :تعریف السبب اصطالحًا
  ٥)وھوما یلزم من وجوده الوجود، ومن عدمھ العدم لذاتھ: (٤القرافي

ب اطا  

  رو ب ام

إن تسبیب األحكام أمر مقرر في الشریعة اإلسالمیة فقد كان القرآن الكریم  

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  ُّ : والسنة النبویة یبینان األسباب كقولھ تعالى

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

 خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين

                                      
 ).١/٤٥٨( العرب لسان  - ١
 ).١٥(سورة الحج اآلیة  - ٢
 ).١٨/٥٨١(تفسیر الطبري  - ٣
: المتوفى(أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي  - ٤

 )ھـ٦٨٤
 ).٨١ص(تنقیح الفصول في اختیار المحصول  - ٥
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فبین اهللا السبب من وجود مصارف الزكاة حتى ال یكون ھذا المال  ١ َّ  هب مب

  .یتداول بین االغنیاء فقط

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب  ُّ : وقولھ تعالى 

بینت ھذه اآلیة السبب الذي من أجلھ  ٢َّ َّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث

  .لذین كفروا بعدم إرسال الرسل إلیھمأرسلت الرسل حتى ال یكون حجة ل
ما رواه أبو ھریرة، رضي اهللا عنھ، أن رسول اهللا صلى اهللا : ومن السنة النبویة

إذا صلى أحدكم فلیخفف، فإن منھم الضعیف، والسقیم، والكبیر، وإذا : ((علیھ وسلم، قال
الصالة  بین الحدیث السبب في المنع من تطویل ٣))صلى أحدكم لنفسھ فلیطول ما شاء

  .عند اإلمامة بالناس مراعاة ألصحاب األعذار

  اطب اث

ًطوا  ءف ار.  

الحكم  وأصلُھ قضًى ألنھ من قضیت إال : القضاء في اللغة: تعریف القضاء لغة
أن  الیاء لما جاءت بعد األلف ھمزت، والجمع األقضیة، والقضیة مثلھ والجمع القضایا، 

القاطع لألمور المحكم لھا، واسُتقضي فالن أي : القاضي معناه في اللغة: زقال أھل الحجا
  .٤ُجعل قاضیًا یحكم بین الناس

  : ویأتي القضاء بمعاٍن منھا

 زي ري ٰى ين ىن  ُّ : ومنھ قولھ تعالى: األداء

  ٥َّ  َّ حج جئحئ يي ىي ني  مي

 ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم ُّ : ومنھ قولھ تعالى: الموت

   ٦ َّ جي يه

                                      
 )٧(اآلیة : سورة الحشر -١
 )١٦٥(اآلیة : سورة النساء - ٢
كتاب : ، ومسلم)١/١٤٢(كتاب األذان، باب إذا صلى لنفسھ فلیطول ما شاء : أخرجھ البخاري - ٣

 )١/٣٤١(الصالة، باب أمر األئمة بتخفیف الصالة في تمام 
 )١/٨٤(لسان العرب  - ٤
 )٢٠٠(اآلیة : سورة البقرة - ٥
 )٢٣(اآلیة : سورة األحزاب - ٦
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 ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  ُّ : لھ تعالىومنھ قو: األمر

 ١َّ َّ جت

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : ومنھ قولھ تعالى: الخلق

   ٢ َّ حي  يمجن

اختلفت عبارات الفقھاء في تعریف القضاء ومن أھم ھذه : تعریف القضاء اصطالحًا
  : التعریفات

  ٣)ھو الحكم بین الناس بالحق والحكم بما أنزل اهللا : (تعریف الحنفیة
  ٤)اإلخبار عن حكم شرعي على سبیل اإللزام : (الكیةتعریف الم

  ٥)فصل الخصومة بین خصمین فأكثر بحكم اهللا : (تعریف الشافعیة
وھو ٦) ھو اإللزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات : (تعریف الحنابلة

التعریف الجامع المانع، وھو الذي أمیل إلیھ، وتعاریف المذاھب األخرى لم تسلم من 
لقضاء فیھا، فتعریف الحنفیة والشافعیة والمالكیة  یدخل فیھ التحكیم، ویتبین دخول غیر ا

  .أن القاضي یشترك معھ غیره في فصل الخصومات

راب اطا  

  .رو اء

  ٧القضاء مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع: مشروعیة القضاء
  : مشروعیة القضاء بالكتاب

  : منھا وردت آیات تدل على مشروعیة القضاء

 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح  ُّ 

  ٨َّ  َّ مل جعمع مظ حط مض خض  حض

                                      
 )٢٣(اآلیة : سورة االسراء - ١
 )١٢(اآلیة : ورة فصلتس - ٢
 )٧/٢: (بدائع الصنائع - ٣
 )١/١١: (تبصرة الحكام - ٤
 )٦/٢٥٧: (مغني المحتاج - ٥
 )٦/٢٨٥:(كشاف القناع - ٦
 ).١١/٣٧٣(، المغني )٢/٢٨٩(، المھذب )١٩/٢٤(، أدب القاضي )١٦/٦٠(المبسوط : انظر - ٧
 )٤٩(اآلیة : سورة المائدة - ٨
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 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ  ُّ 

 ١ َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  ُّ 

  ٢ َّ لك خك حك جك حقمق مف

  : مشروعیة القضاء من السنة
 إنما: ((عن أم سلمة، رضي اهللا عنھا، أن رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلم، قال

أنا بشٌر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن یكون َأْلَحَن بُحجَِّتھ من بعٍض، فأقضي 
  .متفق علیھ ٣))لھ بنحو ما أسمع، فمن قضیُت لھ بحقِّ أخیھ فإنما َأقَطُع لھ قطعًة من الناِر

عن عمرو بن العاص، رضي اهللا عنھ، أنھ سمع رسول اهللا، صلى اهللا علیھ 
كم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد، ثم أخطأ فلھ إذا ح: (وسلم، یقول

  . متفق علیھ ٤)أجر 
  : مشروعیة القضاء باإلجماع

وأجمع المسلمون على : أجمع المسلمون على مشروعیة القضاء، قال ابن قدامھ
والقضاء من فروض الكفایات؛ ألن : مشروعیة نصب القضاء، والحكم بین الناس، ثم قال

  .ر الناس ال یستقیم بدونھ، فكان واجبًا علیھم كالجھاد واإلمامةأم

                                      
 )٦٥(اآلیة : سورة النساء - ١

 )٥١(اآلیة : سورة النور - ٢
كتاب : ، ومسلم)٩/٦٩(كتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم : اخرجھ البخاري - ٣

 )٣/١٣٣٧(االقضیة باب، الحكم بالظاھر واللحن بالحجة 
كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتھد أو أخطأ : اخرجھ البخاري -  ٤

 )٣/١٣٤٢(اب األقضیة، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ كت: ، ومسلم)٩/١٠٨(
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  املبحث الثاني

  إثبات النسب

  : وفیھ ستة مطالب

  اطب اول

ًطوا  تف ار.  

  .١ثبت الشيء یثبت ثباتًا وثبوتًا فھو ثابت وثبیت وثبت :تعریف اإلثبات لغة
  : على معان منھا٢ویأتي اإلثبات في اللغة

  .ال أحكم بكذا إال بثبت أي بحجة: فیقال: الحجة
أي ) لیثبتوك(أثبتھ السقم إذا لم یفارقھ، ومنھا قولھ تعالى : فیقال: اإلقامة

  .یجرحوك جراحة ال تقوم معھا
  .عرفھ حق المعرفة: أثبتھ والمقصود: فیقال: المعرفة

ا عام یطلق العلماء اإلثبات على معنیین أحدھم: تعریف اإلثبات اصطالحًا
  .واآلخر خاص

إقامة الحجة مطلقًا سواء كانت على حق أو واقعة، أو أمام القاضي أو : فالعام ھو
  .غیره، سواء كان ذلك عند التنازع أم قبلھ

إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددتھا الشریعة :( أما المعنى الخاص ھو
  .٣)اإلسالمیة على حق أو واقعة، تترتب علیھا آثار شرعیة

ب اطا  

 ًطو ا  بف ار.  

النسب ھو نسب القرابات وھو واحد االنساب والنسب القرابة وقیل  :النسب لغة
ھو في االباء خاصة والجمع أنساب ویقال نسیبھ أي قریبھ وینسب إلى ما یوضح ویمیز 

  .٤من أب وأم وحي وبلد وصنعة وغیر ذلك
حظ إن النسب ھنا یجمع ما بین عالقة اإلنسان ومن خالل التعریف اللغوي ُیال

  .وغیره إما بقرابة أو بغیر ذلك كعالقة اإلنسان بصنعة أو ببلد معین
لم یتناول أھل العلم فیما رأیت بیان معنى النسب : تعریف النسب اصطالحًا

ویظھر أن داللة المعنى اللغوي على القرابة بعمومھا كانت مناسبة وذلك لشھرة ھذا 
  .ىالمعن

                                      
 )٢/١٩(لسان العرب  - ١
 )٢/١٩(المرجع السابق  - ٢
 )٢٣-١/٢٢(وسائل اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة  - ٣
 )١/٧٥٥(لسان العرب  - ٤



  الصادرة من  وزارة العدل التسبیبات القضائیة في إثبات النسب من مجموعة األحكام القضائیة
   

- ١٧٠٢ -  
 

وھي االتصال بین إنسانین باالشتراك في : القرابة: (وقد عرفھ بعض الفقھاء بأنھ
  ١)والدة قریبة أو بعیدة

النسب عبارة عن مرج الماء بین الذكر واألنثى على وجھ : (٢وعرفھ ابن العربي
  .٣)الشرع

: فصل: (أن یتكلم عن اإلقرار في النسب قال ٤: وعندما أراد الخطیب الشربیني
  ٥)قرار بالنسب وھو القرابة، وجمعھ أنساب في اإل

  اطب اث

  .طرق وت اب

  :الفراش
  .بسطھ: من فرش الشيء یفِرُشھ ویفُرُشھ فرشًا: تعریف الفراش لغة

أي ِوطاًء لم یجعلھا  ٦ َّ مس جب هئ  مئ خئ حئ  ُّ : وقولھ تعالى

  .حزنة غلیظة ال یمكن االستقرار علیھا
النساء ألنھن : الزوج والِفراش والُفُرُش والمفاِرُش والفِراُش المرأة، والِفراش

  .ُیفترشن
  .٧والمرأة تسمى فراشًا ألن الرجل یفترشھا

تعین المرأة للوالدة : المراد بالفراش اصطالحًا: تعریف الفراش اصطالحًا
  .لشخص واحد

  ٨)أن تتعین المرأة للوالدة لشخص وأحد: ومعنى الفراش: (جاء في تبیین الحقائق
  ٨)وأحد

  عیة ثبوت النسب بالفراش مشرو
  .األصل في ثبوت النسب بالفراش الكتاب والسنة واإلجماع

 جه هن  من خن حن جن مم خم ُّ  :من الكتاب قولھ تعالى

  .٩         َّ  هث هيمئ  مي خي حي جي ٰه مه

                                      
 )٢/٥٠٠(شرح منتھى اإلرادات  - ١
 )ھـ٥٤٣: المتوفى(المعافري االشبیلي المالكي القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي  - ٢
 )٣/٤٤٧(أحكام القرآن البن العربي  - ٣
 )ھـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  - ٤
 )٣/٣٠٤(مغني المحتاج  - ٥
 )٢٢(اآلیة : سورة البقرة - ٦
 )٦/٣٢٦(لسان العرب  - ٧
 )٣/٤٣(تبیین الحقائق  - ٨
 ) ٧٢(اآلیة : رة النحلسو - ٩
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ما جاء في الصحیحین من حدیث عائشة، رضي اهللا عنھا، : ومن السنة النبویة
ھذا یا َرسوَل : اٍص وَعْبُد بُن َزْمَعَة في ُغالٍم، فقاَل َسْعٌداْخَتَصَم َسْعُد بُن أِبي وّق: (قالت

اللَِّھ ابُن أِخي ُعْتَبَة بِن أِبي وّقاٍص، َعِھَد إَليَّ أنَّھ ابُنُھ، اْنُظْر إلى َشَبِھِھ، وقاَل عبُد بُن 
َر َرسوُل اللَِّھ َصلَّى ھذا أِخي یا َرسوَل اللَِّھ، ُوِلَد عَلى ِفراِش أِبي ِمن وِلیَدِتِھ، َفَنَظ: َزْمَعَة

ھو لَك یا عبُد بَن َزْمَعَة، الَوَلُد : اُهللا علیھ وسلََّم إلى َشَبِھِھ َفَرَأى َشَبًھا َبیًِّنا بُعْتَبَة، فقاَل
  .١.)َفَلْم َیَر َسْوَدَة َقطُّ: ِلْلِفراِش وِلْلعاِھِر الَحَجُر، واْحَتِجِبي منھ یا َسْوَدُة بْنَت َزْمَعَة قاَلْت

  ٢)فھذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش : (ل ابن القیمقا
ال خالف بین العلماء أن النسب یثبت بالفراش، وأنھ أقوى طریق في : اإلجماع

  .إثباتھ
  .٣)فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت علیھ األمة : (قال ابن القیم

  :مراتب الفراش
  : جعل الفقھاء مراتب الفراش على مرتبتین

وھو فراش الزوجیة، ومعتدة الطالق الرجعي، والبائن، وال ینتفي  :اش قويفر
  .النسب فیھ إال باللعان

  .وھو فراش األمة وینتفي النسب فیھ بنفس النفي من غیر لعان :وفراش ضعیف
  .٤ونص األحناف على أن للفراش ثالثة مراتب

) بكسر الدال(وھو فراش األمة وال یثبت النسب فیھ إال بالدعوة  :فراش ضعیف
  .أي بادعاء الولد

وھو فراش أم الولد ویثبت النسب فیھ بال دعوة ولكنھ ینتفي  :فراش متوسط
  .بالنفي

وھو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي والنسب فیھ ال ینتفي إال  :فراش قوي
  .باللعان

  :فیما تصیر بھ الزوجة فراشًا
النكاح، واختلفوا في اتفق الفقھاء على أن الزوجة تصیر فراشًا بمحرد عقد 

  : ثبوت النسب على ثالثة أقوال
من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ  ٥ذھب جمھور الفقھاء :القول األول

  .یشترط لثبوت النسب وجود العقد مع إمكانیة الوطء، وال یشترط ثبوت اللقاء

                                      
: ، ومسلم)٣/٨١(كتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحربي وھبتھ وعتقھ : أخرجھ البخاري - ١

 )٢/١٠٨٠(كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبھات 
 )٥/٣٦٨(زاد المعاد  - ٢
 )٥/٣٦٨(المرجع السابق  - ٣
 )٦/٢٤٣(بدائع الصنائع  - ٤
 )٥/٤٠٦(، كشاف القناع )٨/٣٣٠(، روضة الطالبین )٤/١٤٢(بدایة المجتھد  - ٥
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ثیر من أن معرفة الوطء المحقق متعذرة، واألخذ بھا یؤدي إلى بطالن ك :دلیلھم
  . األنساب وھي یحتاط فیھا، واألخذ بإمكان الوطء یناسب ذلك االحتیاط

یثبت النسب بعقد الزواج حتى وإن لم : قالوا ١وھو مذھب الحنفیة :القول الثاني
أما النكاح الصحیح فلھ : (٢یوجد الدخول حقیقة فیثبت النسب لوجود سببھ، قال الكاساني

ذلك حكم الدخول حقیقة لكن سببھ الظاھر ھو النكاح  أحكام، ومنھا ثبوت النسب وإن كان
لكون الدخول أمرًا باطنًا فیقام النكاح مقامھ في إثبات النسب؛ ولھذا قال النبي، صلى اهللا 

، وكذا لو تزوج المشرقي بمغربیة فجاءت )الولد للفراش وللعاھر الحجر: (علیھ وسلم
  .٣سببھ وھو النكاح بولد یثبت النسب وإن لم یوجد الدخول حقیقة لوجود

ذھب ابن تیمیھ وتلمیذه ابن القیم إلى أنھ ال یثبت النسب إال بمعرفة  :القول الثالث
  .الدخول المحقق
استندوا في ذلك إلى أھل اللغة والعرف بأنھم ال یعدون المرأة فراشًا قبل : دلیلھم

 دخل بھا وال البناء بھا؛ إذ كیف تأتي الشریعة بإلحاق النسب بمن لم یبن بامرأتھ وال
  .٤اجتمع بھا، ولو بمجرد اإلمكان؛ فال تصیر المرأة فراشًا إال بالدخول المحقق

ما ذھب إلیھ الجمھور من ثبوت النسب بالعقد بشرط إمكان : والراجح، واهللا أعلم
الدخول؛ ألن القول في إثبات النسب بالعقد فقط مع عدم إمكانیة الدخول لیس من االحتیاط 

ریعة أكدت على أھمیة المحافظة علیھ والقول بعدم ثبوت النسب اال في النسب والش
  .بمعرفة الدخول المحقق أثباتھا في كل حالة أمر متعذر

  : اإلقرار
: اإلقرار اإلذعان للحق واالعتراف بھ، أقر بالحق أي: تعریف اإلقرار لغة

  .٥اعترف بھ وقد قرره علیھ وقرره بالحق حتى أقر
إشارة (إظھار مكلف مختار ما علیھ لفظًا أو كتابة أو ( :تعریف اإلقرار اصطالحًا

أو على موكلھ أو مولیھ مما یمكن إنشاؤه لھما، أو على مورثھ بما یمكن ) من أخرس
  .٦)صدقھ 

ھو ادعاء المدعي أنھ : (بقولھ٧ویعبر عنھ أیضًا باالستلحاق، وعرفة ابن عرفھ
  .٨)أب لغیره

  ار من الكتاب والسنة واإلجماعثبتت مشروعیة اإلقر: مشروعیة اإلقرار

                                      
 )٢/٣٣٢(بدائع الصنائع  - ١
 )ھـ٥٨٧: المتوفى(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  - ٢
 )٢/٣٣٢(بدائع الصنائع  - ٣
 )٥/٣٧٢(زاد المعاد  - ٤
 )٣/٢٣٩(لسان العرب  - ٥
 )١٢/١٢٥(اإلنصاف  - ٦
 )٨٠٣(الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد اهللا، توفي محمد بن محمد بن عرفة  - ٧
 )٥/٢٣٨(مواھب الجلیل  - ٨
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  ١ َّ حق مف خف حف جف مغ  ُّ : قولھ تعالى: من الكتاب
  
  

بصیرة أي شاھد، وھو شھود جوارحھ علیھ، وفیھا دلیل على : وجھ االستدالل
  .٦٢قبول إقرار المرء على نفسھ

  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : وقولھ تعالى

 ٣ َّ  ين ىن من خن حن جن يم ىم

ثم أقررتم بمعرفة ھذا : أي) وأنتم تشھدون ثم أقررتم (قولھ : وجھ االستدالل
  ٤.المیثاق وصحتھ وأنتم تشھدون بھ

  : وردت أحادیث كثیرة في مشروعیة اإلقرار منھا: من السنة
إنَّ َرُجًلا ِمَن األْعَراِب َأَتى : عن أبي ھریرة وزید بن خالد الجھني أنھما قاال

یا َرسوَل اِهللا، َأْنُشُدَك اللََّھ إلَّا َقَضْیَت لي بِكَتاِب  :َرسوَل اِهللا َصلَّى، اللَُّھ علیھ وسلََّم، َفقاَل
َوھو َأْفَقُھ منھ َنَعْم، َفاْقِض بْیَنَنا بِكَتاِب اِهللا َوْأَذْن ِلي، َفقاَل َرسوُل : اِهللا، َفقاَل الَخْصُم اآلَخُر

عَلى ھذا، َفَزَنى باْمَرَأِتِھ، وإنِّي إنَّ اْبِني كاَن َعِسیًفا : ُقْل، قاَل: اِهللا، َصلَّى اللَُّھ علیھ وسلََّم
ُأْخِبْرُت أنَّ عَلى اْبِني الرَّْجَم، َفاْفَتَدْیُت منھ بِمَئِة َشاٍة َوَوِلیَدٍة، َفَسَأْلُت َأْھَل الِعْلِم، فأْخَبُروِني 

قاَل َرسوُل اِهللا، َصلَّى أنَّما عَلى اْبِني َجْلُد ِمَئٍة، َوَتْغِریُب َعاٍم، َوأنَّ عَلى اْمَرَأِة ھذا الرَّْجَم، َف
َوالَِّذي َنْفِسي بَیِدِه، َألْقِضَینَّ بْیَنُكما بِكَتاِب اِهللا، الَوِلیَدُة َواْلَغَنُم َردٌّ، وعَلى : اللَُّھ علیھ وسلََّم

: قاَل. ُجْمَھااْبِنَك َجْلُد ِمَئٍة، َوَتْغِریُب َعاٍم، َواْغُد یا ُأَنْیُس إلى اْمَرَأِة ھذا، َفِإِن اْعَتَرَفْت َفاْر
  .٥َفَغَدا َعَلْیَھا، َفاْعَتَرَفْت، فأَمَر بَھا َرسوُل اِهللا، َصلَّى اللَُّھ علیھ وسلََّم، َفُرِجَمْت

واالعتراف ھو ) فإن اعترفت فارُجمھا(ورد في الحدیث : وجھ االستدالل
  .اإلقرار

هللا أجمع المسلمون على كون اإلقرار حجة من لدن رسول اهللا، صلى ا: اإلجماع
  .٦علیھ وسلم، إلى یومنا ھذا من غیر نكیر

  : أربعة أركان وھي ٧لإلقرار عند الجمھور: أركان اإلقرار

                                      
 )١٤(اآلیة : سورة القیامة - ١
 )١٩/٩٩(تفسیر القرطبي  - ٢
 )٨٤(اآلیة : سورة البقرة - ٣
 )١/٢١١(تفسیر ابن كثیر  - ٤
، )٨/١٧٦(بًا عنھ كتاب الحدود، باب ھل یأمر اإلمام رجًال فیضرب الحد غائ: أخرجھ البخاري - ٥

 )٣/٣٢٤(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا : ومسلم
 )٥/١٠٩(المغني  - ٦
، المغني مع الشرح )٤/٣٤٩(، روضة الطالبین )٩/٢٥٨(، الذخیرة )١٠/٢١٢(بدائع الصنائع  - ٧

 )٦/٦٠١(الكبیر
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وھي لفظ أو ما یقوم مقامھ مما یدل على توجیھ الحق قبل المقر، وال : الصیغة
  .خفاء بصریح ألفاظھ، ویقوم مقام اللفظ اإلشارة، والكتابة، والسكوت

  .على نفسھ أو على غیره أو على نفسھ وغیرهوإقرار الرجل إما : المقر
وھو صاحب الحق المقر بھ ویشترط أن یكون أھًال لالستحقاق وأال : المقر لھ

  .یكذب المقر
  .وھما ضربان اإلقرار بالنسب، واإلقرار بالمال: المقر بھ

  :شروط اإلقرار بالنسب
  : ما یلي ١ُیشترط لإلقرار بالنسب عند الجمھور

 مجھول النسب فإن كان معروف النسب لم یصح ألنھ یقطع  أن یكون المقر بھ
  نسبھ الثابت من غیره

  أال ینازعھ فیھ منازع ألنھ اذا نازعھ فیھ غیره تعارضا فلم یكن إلحاقھ بأحدھما
  .أولى من اآلخر

  أن یمكن صدق المقر بأن یحتمل أن یولد لمثلھ فلو كان في سن ال یتصور كونھ
  .یكذبھ منھ لم یثبت النسب ألن الحس

أن یكون المقر بھ ممن ال قول لھ مثل الصغیر والمجنون، أو یصدق المقر إن 
  .كان ذا قول وھو المكلف

  .أن یكون المقر بالنسب بالغًا، عاقًال، غیر مكره على اإلقرار
  :البینة

  .٢البینة لغة مأخوذة من البیان وھو اإلیضاح والتعریف: تعریف البینة
  المراد بالبینة 

فمنھم من جعلھا الشھادة، ومنھم من قال بأنھا : علماء في المراد بالبینةاختلف ال
  .كل ما یبین الحق ویظھره

  .٣الشھادة أو الشھود: فذھب جمھور العلماء إلى تعریف البینة بأنھا
  .اسم لكل ما یبین الحق ویظھره: وذھب ابن تیمیة وابن القیم أن كلمة البینة

  . ٤)اسم لما ُیبین الحق ویظھره : ینة في الشرعوالمقصود أن الب(قال ابن القیم 
أن البینة ال تقتصر على الشھادة فقط لكثرة الوسائل التي : وألظھر، واهللا أعلم

تبین الحق وتظھره كالبصمة الوراثیة في زماننا ھذا، ووسائل أخرى لیس ھذا مجال 

                                      
، المغني )٣/٣٠٤(اج ، مغني المحت) ١٠٥ -٦/١٠٤(، شرح الزرقاني )٧/٢٢٨(بدائع الصنائع  - ١
)٥/١٤٧( 

 )١/٢٠٤(القاموس المحیط  - ٢
، كشاف القناع )٦/٣٩٩(، مغني المحتاج )٢/٢٧٥(، المقدمات الممھدات )٦/٢٥٤(بدائع الصنائع  - ٣
)٦/٣٨٤.( 

 ٢٤ص(الطرق الحكمیة  - ٤
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المراد في لذكرھا، ومن قال بتخصیص البینة بالشھادة فإنھ تخصیًص بدون مخصص، و
  .ھذا المبحث بالبینة ما ذھب إلیھ الجمھور بأن البینة ھي الشھادة والشھود

  
  
  

مشتق اسمھا من مصدر الفعل شھد ومفردھا شھادة والجمع : تعریف الشھادة لغة
شھادات وجمع الشاھد شھود وأشھاد وشھد، والشھادة خبر قاطع، والشاھد حامل الشھادة 

  .١عن غیره ومؤدیھا ألنھ مشاھد لما غاب 
  .٢أشھد، أو شھدت: اإلخبار بما علمھ بلفظ: تعریف الشھادة اصطالحًا

أجمع العلماء على أن النسب یثبت لمدعیھ بأن یشھد : حكم ثبوت النسب بالشھادة
  .٣شاھدان أنھ ابنھ وأنھ ولد على فراشھ من زوجتھ أو أمتھ

  : واختلفوا في نصاب الشھادة إلثبات النسب على قولین
یشترط في نصاب الشھادة على النسب أن یشھد بثبوتھ رجلین  :األولالقول 

  .٤عدلین وبھذا قال الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة
  .٥)َلا ِنَكاَح ِإلَّا ِبَوِليٍّ َوَشاِھَدْي َعْدٍل: (قول الرسول، صلى اهللا علیھ وسلم: دلیلھم

و رجل وامرأتان، وبھذا قال یقبل في بینة النسب رجالن عدالن أ :القول الثاني
  .٦الحنفیة

  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث ُّ :دلیلھم  

  ٧ خم ننىن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك

أن اهللا أجاز قبول شھادة النساء بوجھ عام مع الرجال  :وجھ االستدالل من اآلیة
دون تفریق بین حق وحق فكان األمر على إطالقھ فیجوز شھادة الرجال مع النساء في 

  .٨نسب عمًال بذلك العمومإثبات ال
مصدر استفاض یقال فاض الحدیُث والخبر استفاض أي  :االستفاضة في اللغة

  .٩ذاع وھو حدیث مستفیض أي منتشر في الناس
  .١٠إشھار الحال بین الناس: الشھادة باالستفاضة اصطالحًا

                                      
 )٢/٤٩٤(، الصحاح )١/٣٢٤(المصباح المنیر  - ١
 )٦/٤٠٤(كشاف القناع  - ٢
 )٥/٤١٧(، زاد المعاد )٢/٣٥٧(ھد بدایة المجت - ٣
 )٦/٤٣٤(، كشاف القناع )٨/٣١١(، نھایة المحتاج )٦/١٨٠(مواھب الجلیل  - ٤
 )٧/٢٠٢(السنن الكبرى للبیھقي  - ٥
 )٢٨٠-٦/٢٧٧(بدائع الصنائع  - ٦
 )٢٨٢(اآلیة : سورة البقرة - ٧
 )٦/٢٧٧(بدائع الصنائع  - ٨
 )٧/٢١٢(لسان العرب  - ٩

 )١/٤٠٠(ب أسنى المطال - ١٠
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أجمع أھل العلم على صحة الشھادة : (یقول ابن قدامھ :حجیة الشھادة بالسماع
  .١)ستفاضة في النسب والوالدةباال

  :القافة
جمع قائف من قاف یقوف والمصدر قیافة والقافة قوم یعرفون : تعریف القافة لغة
  .٢اآلثار  ویعرفون األنساب

معرفة الشبھ بین الولد والوالد لیلحق بأبیھ أو أمھ إذا : تعریف القافة اصطالحًا
  .٣ألقدامتنازع في استلحاقھ أكثر من واحد، ومعرفة آثار ا

  :حكم ثبوت النسب بالقافة
  : اختلف الفقھاء في ثبوت النسب بالقافة على قولین

من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى ثبوت النسب  ٤مذھب الجمھور :القول األول
  .بالقیافة إال إن المالكیة إنما یجوزونھا في أوالد اإلماء دون الحرائر

إنَّ َرسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا، علیھ : ((، قالتحدیث عائشة، رضي اهللا عنھا: دلیلھم
أَلْم َتَرْي أنَّ ُمَجزًِّزا َنَظَر آِنًفا إلى : وسلََّم، َدَخَل َعَليَّ َمْسُروًرا، َتْبُرُق أساِریُر وْجِھِھ، فقاَل

    ٥))إنَّ ھِذه األْقداَم َبْعُضھا ِمن َبْعٍض: َزْیِد بِن حاِرَثَة وُأساَمَة بِن َزْیٍد، فقاَل
أن النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، لم ینكر على القائف : وجھ االستدالل من الحدیث

  .٦قولھ بالقافة، بل سر بذلك، وھل یظھر السرور إال بما ھو حق
  .أن النسب ال یثبت بقول القافة: ٦وبھ قال الحنفیة :القول الثاني

  .٧)ھر الحجرالولد للفراش وللعا: (قول النبي، صلى اهللا علیھ وسلم: دلیلھم
أن النبي، صلى اهللا علیھ وسلم، جعل الولد لصاحب الفراش، : وجھ االستدالل

على الرغم من عدم الشبھ، ونفاه عن الزاني، على الرغم من وجود الشبھ، ولو ثبت 
النسب بالقافة لكانت قد حصلت بما رآه من شبھ المدعى بھ بعتبة، ولم یحكم بھ لصاحب 

  .٨الفراش
ھو قول الجمھور لقوة دلیلھم لألحادیث الصحیحة في قبول : أعلمالراجح، واهللا 

  .قول القائف فالنبي، صلى اهللا علیھ وسلم، ال ُیسر إال بحق

                                      
 )١٠/١٤١(المغني  - ١
 ،)٩/٢٩٣(لسان العرب  - ٢
 )٦/١٢٧(المغني  - ٣
 ، )٦/١٢٧(، المغني )٦/٢٦٦(األم )٢/١١٥(تبصرة الحكام  - ٤
كتاب الرضاع، باب العمل : ، ومسلم)٨/١٥٧(كتال الفرائض، باب القائف : أخرجھ البخاري - ٥

 )٢/١٠٨٢(بإلحاق القائف الولد 
 )١٧/٧٠(المبسوط  - ٦
، ومسلم كتاب الرضاع، باب الولد )٨/١٦٥(كتاب الحدود، باب للعاھر الحجر : أخرجھ البخاري - ٧

 )٢/١٠٨١(للفراش وتوقي الشبھات 
 )٦/٢٤٤(بدائع الصنائع  - ٨
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  :القرعة
  .١المساھمة: السھمة، والمقارعة: مصدر قرع، والقرعة معناھا: تعریف القرعة لغة     

  

فیما بینھم بما یمتنع ھي فعل ما یعّین حظَّ كل شریك : (تعریف القرعة اصطالحًا
  .٢)علمھ حین فعلھ

  دل الكتاب والسنة النبویة على الحكم بالقرعة: مشروعیة القرعة

 مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج  ُّ : قولھ تعالى: من الكتاب

  ٣َّ  َّ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

لما وضعت مریم في المسجد اقترع علیھا أھل المصلى وھم : قال ابن عباس 
  ٤)قترعوا بأقالمھم أیھم یكفلھا یكتبون الوحي فا

رسول اهللا، صلى : قال: عن أبي ھریرة، رضي اهللا عنھ، قال: ومن السنة النبویة
َلْو َیْعَلُم النَّاُس ما في النَِّداِء َوالصَّفِّ األوَِّل، ُثمَّ َلْم َیِجُدوا ِإلَّا َأْن َیْسَتِھُموا : ((اهللا علیھ وسلم

ُموَن ما في التَّْھِجیِر َلاْسَتَبُقوا ِإَلْیِھ، ولو َیْعَلُموَن ما في الَعَتَمِة علیھ َلاْسَتَھُموا، ولو َیْعَل
اختلف الفقھاء بالعمل بالقرعة فیما : إثبات النسب بالقرعة.٥))َوالصُّْبِح َلَأَتْوُھما ولو َحْبًوا

  :یتعلق بدعاوى النسب على قولین
ة، ورجحھ ابن القیم، ذھبوا إلى قول عند المالكیة والشافعیة والحنابل :القول األول

  .٦جواز العمل بالقرعة في إثبات النسب
عن زیِد بِن أرَقَم، : (ما روي عن زید بن أرقم، رضي اهللا عنھ، قال: دلیلھم

ُكْنُت جالًسا عند النَّبيِّ، صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم، فجاء رُجٌل ِمن أھِل : رِضي اُهللا عنھ، قال
نَفٍر ِمن أھِل الیَمِن أَتْوا علیا یختِصموَن إلیھ في وَلٍد، قد وَقعوا على  إنَّ ثالثَة: الیَمِن فقال

ِطیَبا بالولِد لھذا، : ِطیَبا بالولِد لھذا، فَغَلَیا، ثمَّ قال الثنیِن: امرأٍة في ُطْھٍر واحٍد، فقال الثنیِن
ُشَركاُء ُمتشاِكسوَن؛ إنِّي ُمقِرٌع أنتم : ِطیَبا بالولِد لھذا، فَغَلَیا، فقال: فَغَلَیا، ثمَّ قال الثنیِن

بیَنكم، فَمن َقَرَع فلھ الولُد، وعلیھ لصاِحَبْیھ ُثُلَثا الدَِّیِة، فأقَرع بیَنھم، فجَعلھ ِلَمن َقَرَع، 
  .٧)فضِحك رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم حتَّى بَدْت أضراُسھ أو نواِجُذه

                                      
 )٨/٢٦٦(لسان العرب  -١
 )٣٧٨ص(حدود ابن عرفة  - ٢
 )٤٤(اآلیة : سورة آل عمران - ٣
 )١/٢٧٣(أحكام القران البن العربي  - ٤
كتاب الصالة، : ، ومسلم)١/١٣٢(كتاب األذان، باب فضل التھجیر إلى الظھر : اخرجھ البخاري - ٥

 )١/٢٣٣(باب تسویة الصفوف وإقامتھا 
 )٣/٦٠٠(، المغني )٤/١٤٤(، بدایة المجتھد )٨/٣(األم  - ٦
 )٣٤٣٤(رقم الحدیث : سنن النسائي - ٧
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حك  رسول اهللا، صلى اهللا علیھ وسلم، ال یض( تعلیقًا على الحدیث  ١قال ابن حزم
دون أن ینكر ما یرى أو یسمع ما ال یجوز البتة إال أن یكون مسرورًا بھ وھو، صلى اهللا 

  ٢)علیھ وسلم، ال یسر إال بحق، وال یجوز أن یسمع باطًال فیقره وال یصح خالفھ ألبتھ
األمالك  أن القرعة غایة المقدور علیھ من ترجیح الدعوى ولھا دخول في دعوى

التي ال تثبت بقرینة وال أمارة فدخولھا في النسب الذي یثبت بمجرد الشبھ الخفي المستند 
  .٣إلى قول القائف أولى
عدم جواز العمل بالقرعة في إثبات النسب، وھذا ما ذھب إلیھ : القول الثاني

  ٤الجمھور وھو مذھب الحنفیة
قرعة رجمًا بالغیب والقافة أن القرعة كانت مشروعة ثم نسخت، وألن ال: دلیلھم

  ٥أولى منھا ألنھا تعتمد على شيء معلوم والقرعة ال تعتمد على شيء
القول بعدم الجواز ألن النسب مما یحتاط فیھ وأمره خطیر  :الراجح، واهللا أعلم

ال یتناسب مع القرعة وألن الحدیث متكلم فیھ من جھة والمعمول بھ في زماننا عدم األخذ 
  .ما ھو أقوى منھا كالعمل بالحمض النوويبالقرعة لوجود 

راب اطا  

  .ت    دوى اب

  .ال ُتسمع دعوى النسب من عالقة غیر شرعیة
اتفق الفقھاء على أن الزاني إذا استلحق الولد من الزنا وكانت الزانیة فراشًا لم 

نفى أن یلحق في اإلسالم ولد ف: (٧قال ابن عبد البر ٦ُیلحق بھ إنما ُینسب لصاحب الفراش
  .٨)ولد الزنا، وأجمعت األمة على ذلك نقًال عن نبیھا، صلى اهللا علیھ وسلم 

ومن المبادئ القضائیة في النظام السعودي عدم سماع دعوى إثبات نسب من 
ولد الزنا ال ُیلحق نسبھ : (عالقة غیر شرعیة ألنھ یعتبر ابن زنا فجاء في المبدأ القضائي

  .٩)تلحقھشرعًا ولو اس
ال ُتسمع دعوى النسب إذا كانت المرأة فراشًا لرجل وولد على فراشھ فادعاه آخر 

  .فإنھا ال تسمع ھذه الدعوى لثبوت النسب لصاحب الفراش
  
  

                                      
 ھـ٤٥٦: المتوفى(ألندلسي القرطبي الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم ا - ١
 )٣٤٢- ٩/٣٤١(المحلى  - ٢
 )٦/٤٦٣(اإلنصاف  - ٣
 )١/٣١١(، المبدع )٣/٣١٨(، المھذب )٢/٩٠(، تبصرة الحكام )٨/٢٥٨(بدائع الصنائع  - ٤
 )٣٩٧-٣٩٤(البحر الرائق  - ٥
 ) ٩/١٢٣(، المغني )٣/٢٠(، أسنى المطالب )٢/٢١٦، مواھب الجلیل )٨/١٨٤(حاشیة ابن عابدین  -٦
 )ھـ٤٦٣: المتوفى(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  - ٧
 )١٨/٣١٢(التمھید  - ٨
 )١١/٣/١٣٩٥(، )١١٢): (ه ق ع( - ٩



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " ني صدار الثاإلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٧١١ -  
 

وأجمعو على أنھ إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنھ ال :(قال ابن قدامة
  .١)یلحقھ

عتبرت الشریعة القیافة في إثبات وإذا ا: (....جاء في المبدأ القضائي السعودي
وال رسولھ،  -سبحانھ–النسب عند التنازع فإنھا ألغت ذلك في إثبات الحدود ولم یأمر اهللا 

صلى اهللا علیھ وسلم، با اللتفات إلیھا وألحقت الولد بأمھ أو بصاحب الفراش كما ھو 
  .٢)معلوم من النصوص الشرعیة

تنفك الدعوى عما یكذبھا أو یناقض  في دعاوى النسب یجب أن: (والمبدأ األخر
  .فكان احتمال أنھ من غیر صاحب الفراش أمرًا غیر مقبول ٣)الواقع

  ال ُتسمع دعوى األب بنفي الولد عند وجود قرائن تبین موافقتھ على ھذا النسب
إذا ولدت زوجة الرجل فسكت عن نفیھ، مع إمكانھ، لزمھ : قرر أھل العلم أنھ

  .٤بعد ذلكنسبھ ولم یكن لھ نفیھ 
ومن شروط نفي الولد أال یوجد دلیل على اإلقرار بھ فإن أقر : (جاء في المبدع

ولم یملك نفیھ ألن ....بھ لم یملك نفیھ في قول أھل العلم أو ھنئ بھ فسكت كان إقرارًا بھ
  .٥)فیھ ضررًا متحققًا

ما یدل على إذا وجد من األب : (وھذا مبدأ قضائي في النظام السعودي ونصھ ما یلي     
الموافقة على انتساب ولده لھ كأن یوافق على العقد للبنت أو إضافة الولد لسجلھ المدني 
أو وافق على اإلنفاق علیھ فھذا كلھ كاف إلثبات نسب الولد ألبیھ وإذا صدر صك مثبت 

  .٦)لما ذكر فال یسوغ سماع دعوى األب بنفي ھذا الولد بعد ذلك النتھائھا بھذا الحكم 

طساب ا  

  .أر د اح اطل  إت اب

ما بقي من : بقیة الشيء والجمع آثار وأثور واألثر: األثر: تعریف األثر في اللغة
: حصول ما یدل على وجوده، ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى:  ، وأثر الشيء٧رسم الشيء

  . )َفانُظْر ِإَلىٰ آَثاِر َرْحَمِت اللَِّھ(
الخبر، : األثر في االصطالح یأتي لمعان أربعة وھي: الحًاتعریف األثر اصط

  . والبقیة، والعالمة، وما یترتب على الشيء ومن ذلك قول الفقھاء أثر عقد النكاح

                                      
 )٦/٣٤٥(المغني  - ١
 )٣/٩/١٤١٩(، )٥١٠/٥): (م ق د ( - ٢
 )١/٥/١٤٢٧(، )٥٤١/٣): (م ق د ( - ٣
 )٨/٧٦(، المغني )٥/٧٣(، مغني المحتاج )٣/١١٠(، المدونة )٦/٢٥٥(ئع الصنائع بدا - ٤
 )٨/٩٥(المبدع  - ٥
 )١٣/٤/١٤١٥(، )١٨٥/٥): (م  ق د( - ٦
  )٤/٥(لسان العرب  - ٧
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: إنھ مأخوذ من الضم أو االختالط  أو المغالبة یقال: قیل :تعریف النكاح لغة
ض إذا اختلط بثراھا، تناكحت األشجار إذا إنضم بعضھا إلى بعض، ونكح المطر األر

  . ونكحھ الدواء إذا خامره وغلبھ
: تنوعت ألفاظ الفقھاء في تعریفھ وقد عرفھ ابن قدامھ بقولھ :النكاح اصطالحًا

  ).عقد التزویج فعند إطالقھ ینصرف إلیھ مالم یصرفھ عنھ دلیل : النكاح في الشرع(
ذھب ضیاعًا : الضیاع والخسران یقال بطل یبطل بطالنًا: تعریف البطالن لغة

  وخسرًا فھو باطل
یقصد بالنكاح الباطل ما كان مجمعًا على فساده بین : المراد بالنكاح الباطل

  .المذاھب كنكاح الخامسة، أو المتزوجة من الغیر، أو المطلقة
  : أثر النكاح الباطل في ثبوت النسب

یترتب عقد النكاح الباطل ال یترتب علیھ أي أثر من آثار العقد الصحیح، فال 
  .٩علیھ أثر، ولو بعد الدخول، ویعتبر في منزلة العدم فال یثبت بھ النسب مطلقًا

أما األنكحة الباطلة كنكاح المتزوجة والمعتدة وشبھھ فإذا علما : (قال ابن قدامة
  ).بالحال والتحریم فھما زانیان وعلیھما الحد وال یلحق النسب فیھ

  نقیض الصالح: تعریف الفساد في اللغة
كل عقد اختلف العلماء في جوازه بأن فقد شرطًا من : مراد بالنكاح الفاسدال

  .١٢شروط صحتھ التي لم یتفق علیھا كافة العلماء كالنكاح بغیر ولي أو بغیر شھود 

  اطب ادس

  .أر د اح اد  إت اب

ثبوت النسب  اتفق الفقھاء على أن النكاح الفاسد ملحق بالنكاح الصحیح من حیث
  . ألن النسب مما یحتاط في إثباتھ إحیاء للولد وذلك بشروط

أن یكون الزوج ممن یولد لمثلھ: الشرط األول  

أن یولد الولد في أقل مدة الحمل: الشرط الثاني  

إمكان الوطء بعد العقد، وإلي ھذا الشرط ذھب الجمھور من المالكیة : الشرط الثالث
  .حنفیة فیكفي عندھم في إثبات النسب مجرد العقدوالشافعیة والحنابلة أما ال

وال حد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حلھ أو حرمتھ فإذا : (قال ابن قدامھ
ثبت ھذا فإن من اعتقد حلھ لیس علیھ أثم وال أدب، ألنھ من مسائل الفروع المختلف فیھا، 

  .١)لحالینومن اعتقد حرمتھ أثم وأدب إن أتت بولد منھ لحقھ نسبھ في ا

                                      
 )٧/١٢(المغني  - )١(
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  املبحث الثالث

  تسبيبات قضائية يف إثبات النسب 

  :وفیھ ستة مطالب

  اطب اول

  .ات اب رار

  :وقائع القضیة
إقامة المدعیة دعوھا ضد المدعي علیھ طالبا نفي نسبھ إلى والدھا وذلك لكون 

د وفاة والدھا أثبتتھ  المدعى علیھ لیس أخي شقیًقا لھا وإنما تبنتھ والدتھا في طفولتھ وبع
المدعیة في صك حصر الوراثة جھًلا منھا وبعرض الدعوى على المدعى علیھ أنكر 

  صحتھا وبطلب البینة من المدعیة أحضرت  شاھدین على صحة دعواھا باالستفاضھ 
  :الحكم وتسبیبھ

ونظر لسبق اقرار المدعیة في صك حصر الوراثة أن المدعى علیھ أحد ورثة 
متھا على ذلك البینة المعدلة شرعا كما أن الوالدین لم ینفیا نسبھ بل أثبتھ والدھا وأقا

المورث في دفتري حفیظة النفوس في وقت یحتمل أن یولد لمثلھ وألن المقرر شرعا 
  إلحاق النسب بالشبھة 

لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي ضد المدعى علیھ لظھور انتسابھ إلى 
في ھذه القضیة ثبت  وصدق الحكم من محكمة االستئناف  أبیھ فاعترضت المدعیة  

النسب إلى المدعى علیھ برد دعوى المدعي وكالة ومن األسباب التي أخذ بھا ناظر 
القضیة إقرار المورث بالنسب  بأن أثبتھ  في حفیظة النفوس في وقت یحتمل أن یولد 

ن األب ما یدل على إذا وجود م( لمثلھ ومن المبادئ القضائیة في النظام السعودي
الموافقة على انتساب ولده لھ كأن یوافق على العقد للبنت أو إضافة الولد لسجلھ  المدني 
أو وافق على اإلنفاق علیھ  فھذا كلھ كافي إلثبات نسب الولد إلى ألبیھ وإذا صدر صك 

  )لحكممثبت لما ذكر فال یسوغ سماع دعوى األب بنفي ھذا الولد بعد ذلك النتھائھا بھذا ا
  :الدراسة الفقھیة للتسبیب

قد تناولنا في المبحث الثاني المقصود في اإلقرار واألحكام المترتبة علیھ ونتناول 
  في ھذه القضیة السبب التي استند علیھ ناظر القضیة في ھذا الحكم

  : لإلقرار عند الجمھور أربعة أركان وھي: أركان اإلقرار
مما یدل على توجیھ الحق قبل المقر، وال وھي لفظ أو ما یقوم مقامھ : الصیغة

  .خفاء بصریح ألفاظھ، ویقوم مقام اللفظ اإلشارة، والكتابة، والسكوت
  .وإقرار الرجل إما على نفسھ أو على غیره أو على نفسھ وغیره: المقر

وھو صاحب الحق المقر بھ ویشترط أن یكون أھًال لالستحقاق وأال : المقر لھ
  .یكذب المقر

  .وھما ضربان اإلقرار بالنسب، واإلقرار بالمال :المقر بھ
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  شروط اإلقرار بالنسب
  : ُیشترط لإلقرار بالنسب عند الجمھور ما یلي

  أن یكون المقر بھ مجھول النسب فإن كان معروف النسب لم یصح ألنھ یقطع
  نسبھ الثابت من غیره

 حاقھ بأحدھما أال ینازعھ فیھ منازع ألنھ اذا نازعھ فیھ غیره تعارضا فلم یكن إل
  .أولى من اآلخر

  أن یمكن صدق المقر بأن یحتمل أن یولد لمثلھ فلو كان في سن ال یتصور كونھ
  .منھ لم یثبت النسب ألن الحس یكذبھ

  :إثبات النسب بالبینة

  :وقائع القضیة
إقامة المدعیة دعواھا ضد الوراثة المدعي علیھم طالبة إثبات بنوتھا لمورثھم  

وكیل المدعي علیھم أنكر صحتھا ودفع بأنھ مورثھم لم یخبرھم  وبعرض الدعوى على
بزواجھ من أم المدعیة وال أن لدیھ بنت منھا وطلب إجراء تحلیل الحمض النووي 
للطرفین براء لذمة مورثھم وبطلب البینة من المدعیة قدمت ورقة بخط المورث تتضمن 

اإلقرار للمورث كما أحضرت  إقراره بأن المدعیة ابنتھ فصادق وكیل الورثة على نسبة
  المدعیة شاھدین معدلین شرعا فشھدا بأن المدعیة ابنة لمورث المدعي علیھم 

  :الحكم وتسبیبھ
ولذا فقد حكم ناظر القضیة في ثبوت نسب المدعیة إلى والد المدعي علیھم 

 اإلثباتات الرسمیة لھ فاعترض وكیل المدعى علیھم وصدق الحكم وإلزامھم بإضافتھا في 
من محكمة االستئناف في ھذه القضیة المعروضة أمامنا كانا من أسباب ثبوت النسب أن 
المدعي إثباتھا قد جاءت ببینة وھي شھادة رجلین عدلین وقد أخذا ناظر القضیة بذلك 

  واثبت لھا النسب 
  :الدراسة الفقھیة للتسبیب
  .تأشھد، أو شھد: اإلخبار بما علمھ بلفظ: تعریف الشھادة اصطالحًا

أجمع العلماء على أن النسب یثبت لمدعیھ بأن یشھد : حكم ثبوت النسب بالشھادة
  شاھدان أنھ ابنھ وأنھ ولد على فراشھ من زوجتھ أو أمتھ

  : واختلفوا في نصاب الشھادة إلثبات النسب على قولین
یشترط في نصاب الشھادة على النسب أن یشھد بثبوتھ رجلین  :القول األول

  . ال الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلةعدلین وبھذا ق
  . )َلا ِنَكاَح ِإلَّا ِبَوِليٍّ َوَشاِھَدْي َعْدٍل: (قول الرسول، صلى اهللا علیھ وسلم: دلیلھم

یقبل في بینة النسب رجالن عدالن أو رجل وامرأتان، وبھذا قال  :القول الثاني
  . الحنفیة
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 مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث  ُّ : دلیلھم

 خم ننىن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك

َّ .  

أن اهللا أجاز قبول شھادة النساء بوجھ عام مع الرجال : وجھ االستدالل من اآلیة
دون تفریق بین حق وحق فكان األمر على إطالقھ فیجوز شھادة الرجال مع النساء في 

  . إثبات النسب عمًال بذلك العموم
  :إثبات النسب بالفراش

  :وقائع القضیة 
ي دعوى أن المدعى علیھ تزوج شقیقتھ ثم ظل یتردد علیھا لمدة سنة أقام  المدع

وكان یختلي بھا وأن شقیقتھ زارت عمتھا في بیتھا أم الزوج  وقد اختلى بھا الزوج 
وجامعھا وأنجبت أثر ذلك الجماع بنت وقد أنكر المدعى علیھ ھذا البنت وطلب المدعي 

ن الزوجة وولیھا توفي بعرض الدعوى إثبات نسب ھذه البنت من المدعى علیھ علمًا أ
على المدعي علیھ صادق على إثبات الوالد وقد اختلى بھا ولكنھ لم یجمعھا وذكرا بأنھ 
اختلى بالمرأة عدة مرات ولم یجامعھا وأما البنت فلیست بنتھ لكونھ لم یجامع زوجتھ 

  إطالقًا ورفض إثبات نسبھا وصادق المدعي على تاریخ والدة البنت 
  :وتسبیبھ الحكم

وبناء على إقرار المدعي علیھ باختالئھ عدة مرات بالمرأة وأن قراره بأنھا ولدت 
ثبوت النسب وإلحاقھ بصاحب  وھي على فراشھ وأنجبت الطفلة وقد أجمع أھل العلم على 

الفراش فقد صدر الحكم في ثبوت نسب الطفلة المدعي علیھا بالنظر إلى تسبیب فضیلة 
ب الذي بنى علیھ حكم القضیة بأن الوالدة كانت على فراش الزوجیة الناظر نجد أن السب

  وھذا من أقوى األدلة على ثبوت النسب 
  :الدراسة الفقھیة للتسبیب

تناولنا في المبحث الثاني في ھذا البحث المقصود بالفراش واألحكام المترتبة 
  ي ھذا الحكمعلیھ ونتناول في ھذه القضیة السبب الذي استند علیھ ناظر القضیة ف

  . )نسب بالفراش فأجمعت علیھ األمة فأما ثبوت ال: (قال ابن القیم
اتفق الفقھاء على أن الزوجة تصیر فراشًا بمحرد عقد النكاح، وقد أخذ ناظر 

  القضیة بقول جمھور العلماء
من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنھ یشترط لثبوت  ذھب جمھور الفقھاء 

  .د مع إمكانیة الوطء، وال یشترط ثبوت اللقاءالنسب وجود العق
أن معرفة الوطء المحقق متعذرة، واألخذ بھا یؤدي إلى بطالن كثیر من : دلیلھم

  .األنساب وھي یحتاط فیھا، واألخذ بإمكان الوطء یناسب ذلك االحتیاط
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  إثبات النسب بأقل مدة الحمل

  وقائع القضیة
الزوج بأن الزوج ال یعترف بأن أقامة المدعیة الزوجة على المدعى علیھ 

المولودة ابنتھ ولم ینفق علیھا وتطلب من إثبات بنوتھا لھ وإلزامھ بالنفقة علیھا وبسؤال 
المدعى علیھ أجاب بقولھ ما ذكرتھ المدعیة أنھا كانت زوجة لي وطلقتھا ھو صحیح وما 

ا لدى ذكرتھ أنھا أنجبت مني بنتًا فقد ولدت على فراشي وھي في عصمتي وسجلتھ
األحوال المدنیة إنھا بنتي وألن ال أنفیھا وال أثبتھا وقد حصل عندي بعض الشك ھكذا 
أجاب وقد تأكد ناظر القضیة ناظر القضیة من األوراق الرسمیة من شاھدة المیالد 

  .وصلك الطالق وشھود المدعیة
  :الحكم وتسبیبھ

تھ مع إمكانیة كونھ من ولدت زوج(فبناء على ما تقدم لدي ولما قرره أھل العلم  
فقد ثبت لدي أن المولودة ابنت ) نصف سنة منذ أمكن وطؤھا منھ لحقھ بأن تلده بعد 

المدعي علیھ من زوجتھ المدعیة وبھ حكمت بالنظر إلى تسبیب فضیلة ناظر القضیة فقد 
          اعتمد على أسباب متعددة وكون الوالدة جاءت في أقل مدة الحمل فقد حكم بثبوت النسب

  : الدراسة الفقھیة للتسبیب
  .١اتفق الفقھاء على أن أقل مدة للحمل ستة أشھر

فاتفق الفقھاء كلھم على أن المرأة التلد دون ستة أشھر إال أن : (یقول ابن القیم
  ٢)یكون سقطًا، وھذا أمر تلقاه الفقھاء من الصحابة، رضي اهللا عنھم 

مع علماء المسلمین بأن الولد ال وقد أج:( حیث قال ٣ونقل اإلجماع ابن عبد البر
  ٤)یلحق إال في تمام ستة أشھر من یوم النكاح

الواقعة التي وقعت أمام الخلیفة عمر، رضي اهللا عنھ، حیث رفعت إلیھ : دلیلھم
امرأة ولدت في ستة أشھر من وقت زواجھا فھم عمر، رضي اهللا عنھ إقامة الحد علیھا 

لو خاصمتك : باس، رضي اهللا عنھم، فقالفاختصمھ علي بن أبي طالب، وقیل ابن ع

وقولھ  ٥  َّ هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّ : لكتاب اهللا لخصمتك قال تعالى

َّ مت ىنين من خن حن جن  ُّ 
  .٧فخلى عمر سبیلھا  ٦ 

  

                                      
 ، المغني)٦/٣٦(، روضة الطالبین )١/٢٠٢(، أحكام القرآن البن العربي  )٣/٢١١(بدائع الصنائع  - ١
)٨/١٢١( 

 . )١٧٧ص(تحفة المودود بأحكام المولود  - ٢
 سبق ترجمتھ - ٣
 )٧/١٧٠(االستذكار  - ٤
 )٢٣٣(اآلیة : سورة البقرة - ٥
 )١٥(اآلیة : سورة األحقاف - ٦
 )٧/٧٢٧( السنن الكبرى  - ٧
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  : إثبات النسب بأكثر مدة الحمل
قامت المدعیة دعوى بوجود حمل بعد وفاة زوجھا بأكثر من سنة : وقائع القضیة

یة طالبة إثبات النسب الطفل المولود وإلحاقھ بالورثة وبشھادة وأثبت ذلك بتقاریر طب
أوالدھا بأنھ والدتھم كانت تعاني من نزیف في الرحم قبل وفاة والدھم بناء على ما تقدم 
وبعد االطالع على تبلیغ الوالدة وإقرار الوراثة بأن الطفل المولود شقیق لھم وأبن ألبیھم 

ھـ ٢٢/٢/١٤٢٧ووالده توفي بتاریخ ) ھـ٨/١/١٤٢٩(و حیث أن الولد قد ولد بتاریخ  
  وھي اقل من أكثر مدة الحمل على الراجح من كالم أھل العلم 

  :الحكم وتسبیبھ
ثبت أن الولد ھو ابن المتوفي واحد ورثتھ وبھذا حكم ناظر القضیة بالنظر إلى 

ل وذلك تسبب فضیلة ناظر القضیة للحكم الصادر نجده ذكر سبب أقل من أكثر مدة الحم
التقاریر الطبیة الموثقة بأن المدعي تعاني من نزیف في الرحم حتى قبل وفاة  نظرا إلى 

زوجھا وذلك بشھادة أوالدھا في ذلك ویتبین من ھذه القضیة ونحن في زماننا ھذا عدم 
  قوة رجحان من قال بأن الحمل ال یستمر أكثر من تسعة أشھر

  :الدراسة الفقھیة للتسبیب
ء اختالفًا متباینًا في تقدیر أقصى مدة للحمل ونجملھا في ثالثة اختلف الفقھا

  : أقوال
ذھب أصحاب القول إلى أن أقصى مدة للحمل ھي تسعة أشھر وھو : القول األول

  .١قول ابن حزم
أیما رجل : (بما روي عن عمر بن الخطاب، رضي اهللا عنھ، أنھ قال: استدل

فلتجلس تسعة أشھر حتى یستبین  طلق امرأتھ فحاضت حیضة أو حیضتین ثم قعدت
حملھا فإن لم یستبن حملھا في تسعة أشھر فلتعتد بعد التسعة أشھر ثالثة أشھر عدة التي 

فھذا عمر ال یرى الحمل أكثر من تسعة (وعلق علیھ ابن حزم بقولھ ٢)قعدت عن الحیض
  ٣)أشھر

  .٥وایة عنھ، وأحمد في ر٤أن اكثر الحمل سنتان وذھب إلیھ الحنفیة: القول الثاني
  .٥عنھ

ال یبقى الولد في رحم أمھ أكثر : (حدیث عائشة، رضي اهللا عنھا، قالت: دلیلھم
  )٦من سنتین ولو بفلكة مغزل

                                      
 )١٠/٣١٧(المحلى  - ١
 )٧/٦٨٩(السنن الكبرى  - ٢
 )١٠/٣١٧(المحلى  - ٣
 )٣/٢١١(بدائع الصنائع  - ٤
 )١١/٢٣٢(المغني - ٥
 )٣/٢١١(بدائع الصنائع  - ٦
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أن ھذا ال یعرف بالرأي وإنما قالتھ سماعًا من رسول اهللا، صلى : وجھ االستدالل
  .١اهللا علیھ وسلم

افعیة والحنابلة أن أكثر مدة الحمل أربع سنین وھو مذھب الش: القول الثالث
  .٢وروایة عن مالك

أن كل ما ورد بھ الشرع مطلقًا ولیس لھ حد في اللغة وال في الشرع : دلیلھم
یرجع فیھ إلى الوجود وقد وجد الحمل ألربع سنین، وإذا تقرر وجوده وجب أن یحكم بھ، 

  .٣وال یزاد علیھ
  : أثبات النسب بعدم تطابق البصمة الوراثیة

  :وقائع القضیة
مة المدعیة دعواھا ضد المدعى علیھ طالبة الحكم بثبوت نسب ابنھا إلى أقا 

المدعي علیھ وإلزامھ بالنفقة على الطفل وتصحیح وضعھ رسمیا بعد أن ادعت تعرضھا 
لالغتصاب من المدعى علیھ وإنجابھا للطفل منھ وبعرض الدعوى على المدعى علیھ 

لى ملف القضیة في الحق العام اتضح أنكرھا جملة وتفصیال وبعد اطالع ناظر القضیة ع
انھ سبق إخضاع الطرفین والطفل إلى تحلیل الحمض النووي الوراثي فأظھرت نتیجتھ 
تطابق نتیجة الطفل مع المدعي دون المدعى علیھ مما ینافي أن یكون ھو األب للطفل 

  .موضوع الفحص
  :الحكم وتسبیبھ

فاعترضت المدعیة  ولذا فقد حكم ناظر القضیة بصرف النظر عن الدعوى
وصدق الحكم من محكمة االستئناف بالنظر إلى تسبیب فضیلة ناظر القضیة في حكمھ 

لعدم ثبوت ھذا النسب وھو عدم تطابق تحلیل الحمض النووي  الصادر نجد ذكر سبب 
وقد حكم بعدم ثبوت النسب إلى الرجل وصرف النظر في الدعوة المقامة من المرأة فكان 

الحمض النووي سببًا لعدم ثبوت النسب وفیما یلي نبین تفصیل ھذا  عدم تطابق تحلیل
  .السبب

  :الدراسة الفقھیة للتسبیب
الموروثات : ھي البنیة الجینیة نسبة إلى الجینات أي: تعریف البصمة الوراثیة

  .٤التفصیلیة التي تدل على ھویة كل فرد بعینھ
عقد ذي وزن جزئي ھو عبارة عن مركب كیمیائي م: المراد بالحمض النووي

الحمض النووي الریبوزي : عال ال یمكن للكائن الحي االستغناء عنھ یعرف بالدنا أي
  .٥منزوع األوكسجین

                                      
 )٣/٤٥(تبیین الحقائق  - ١
 )٨/١٢١(، المغني)٦/٣٩(روضة الطالبین  - ٢
 )٨/٢١٢(، المغني )٣/٣٩٠(مغني المحتاج  - ٣
 )٢٠/١٠٥٠(أعمال ندوة الوراثة الھندسیة الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني : ینظر - ٤
 )٤٩ص(الوراثة الخلویة الطبیة  أساسیات - ٥
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اشترط العلماء المعاصرون في خبیر البصمة : شروط العمل بالبصمة الوراثیة

لوراثیة الوراثیة ما یشترطھ  الفقھاء في القائف، جاء في توصیة  ندوة الوراثة والھندسة ا
البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة وسیلة ال تكاد تخطئ في التحقق من : (ما نصھ

الشخصیة وال سیما في مجال الطب الشرعي وتمثل تطورًا عصریًا عظیمًا في مجال 
القیافة الذي یذھب إلیھ جمھور الفقھاء في إثبات النسب المتنازع علیھ، ولذلك ترى الندوة 

  ).١٣ل ما یؤخذ فیھ بالقیافة من باب أولىأن یؤخذ بھا في ك
حاالت التنازع : المسائل التي یعتمد فیھا في إثبات النسب على البصمة الوراثیة

على مجھول النسب بمختلف صور التنازع على مجھول النسب بسبب انتفاء األدلة أو 
  .٤٢تساویھا، أم كان بسبب االشتراك في وطء الشبھة

  

  : اثیة في إثبات النسبحكم األخذ بالبصمة الور
أجاز المجمع الفقھي لرابطة العالم اإلسالمي االستفادة منھا في إثبات النسب 

نسبة إلى الجینات، وكان مما جاء في بیان ختام المجلس ) البنیة الجینیة(وأطلق علیھا اسم 
  .٣)لو تنازع رجالن على أبوة طفل فإنھ یجوز االستفادة من استخدام البصمة الوراثیة(

                                      
 )٥٦(ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب  - ١
 )٧(ھـ القرار رقم ١٦/١٤٢٥مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي في دورتھ السادسة عشرة  - ٢
 .كة المكرمةھـ بم١٤١٩المجمع الفقھي  لرابطة العالم اإلسالمي الدورة الخامسة عشرة  - ٣
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  الخاتمة
  : أبرز النتائج

حفظ األنساب لھ أھمیة بالغة في الشریعة اإلسالمیة.  

السبب كل شيء یتوصل بھ إلى غیره.  

القضاء ھو اإللزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات.  

یقصد باإلثبات إقامة الحجة.  

النسب ھو االتصال بین إنسانین باالشتراك في والدة قریبة أو بعیدة.  

 فراشًا بوجود عقد النكاحالزوجة تصیر.  

المراد بالفراش تعیین المرأة للوالدة لشخص واحد.  

البینة كل ما یبین الحق ویظھره.  

النسب یثبت لمدعیھ أنھ ابنھ ولد على فراشھ من زوجتھ أو أمتھ بشاھدین.  

صحة الشھادة باالستفاضة في النسب.  

اإلذعان للحق واالعتراف بھ: اإلقرار.  

صیغة، المقر، المقر لھ، المقر بھال: أركان اإلقرار.  

الراجح إثبات النسب بالقافة.  

عدم جواز العمل بالقرعة ألن النسب ُیحتاط في أمره.  

ال ُتسمع دعوى النسب من عالقة غیر شرعیة.  

 ال ُتسمع دعوى النسب إذا كانت المرأة فراشًا لرجل وولد على فراشھ فادعاه آخر

  .لنسب لصاحب الفراشفإنھا ال تسمع ھذه الدعوى لثبوت ا

 ال ُتسمع دعوى األب بنفي الولد عند وجود قرائن تبین موافقتھ على ھذا النسب.  

 عقد النكاح الباطل ال یترتب علیھ أي أثر من آثار العقد الصحیح فال یترتب علیھ أثر

  .ولو بعد الدخول، ویعتبر في منزلة العدم، فال یثبت بھ النسب مطلقًا

 بالنكاح الصحیح من حیث ثبوت النسب؛ ألن النسب مما یحتاط النكاح الفاسد ملحق

  .في إثباتھ إحیاء للولد وذلك بشروط

أقل مدة للحمل ستة أشھر  .  

أكثر مدة للحمل أربع سنین على الراجح.  

البصمة الوراثیة من الوسائل الحدیثة التي ُتعین على إثبات النسب.  
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  المصادر والمراجع 
قاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري ال: أحكام القرآن المؤلف

محمد : راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ) ھـ٥٤٣: المتوفى(االشبیلي المالكي 
 - ١٤٢٤الثالثة، : لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : عبد القادر عطا الناشر

  م ٢٠٠٣
ن محمد بن عبد البر بن عاصم أبو عمر یوسف بن عبد اهللا ب: االستذكار المؤلف

سالم محمد عطا، محمد علي معوض : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 
  ٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : بیروت الطبعة -دار الكتب العلمیة : الناشر

عالء الدین أبو الحسن علي بن : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف المؤلف
دار إحیاء : الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(حي الحنبلي سلیمان المرداوي الدمشقي الصال

  الثانیة: التراث العربي الطبعة
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف : البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف

  )ھـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجیم المصري 
أحمد  أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد المؤلف

 –دار الحدیث : الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 
  القاھرة

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف
الثانیة، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦
إبراھیم بن علي بن : تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام المؤلف

مكتبة الكلیات : الناشر) ھـ٧٩٩: المتوفى(محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 
  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦األولى، : األزھریة الطبعة

ي بن محجن عثمان بن عل: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ المؤلف
شھاب الدین أحمد : الحاشیة) ھـ ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

) ھـ ١٠٢١: المتوفى(بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ 
  ھـ ١٣١٣األولى، : بوالق، القاھرة الطبعة -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس : لمولود المؤلفتحفة المودود بأحكام ا
: عبد القادر األرناؤوط الناشر: المحقق) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

  ١٩٧١ – ١٣٩١األولى، : دمشق الطبعة -مكتبة دار البیان 
 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر : المؤلف) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم

محمد حسین شمس الدین : المحقق) ھـ٧٧٤: المتوفى(ي البصري ثم الدمشقي القرش
 -األولى : بیروت الطبعة -دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون : الناشر
  ھـ ١٤١٩
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أبو عمر یوسف بن عبد اهللا : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید المؤلف
: تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(ري القرطبي بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم

وزارة عموم األوقاف : محمد عبد الكبیر البكري الناشر، مصطفى بن أحمد العلوي 
  ھـ ١٣٨٧: المغرب عام النشر - والشؤون اإلسالمیة 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب : جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف
: أحمد محمد شاكر الناشر: المحقق) ھـ٣١٠: وفىالمت(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة
 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي : صحیح البخاري المؤلف= وأیامھ 
مصورة عن (دار طوق النجاة : ناصر الناصر الناشرمحمد زھیر بن : المحقق

  ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن : تفسیر القرطبي المؤلف= الجامع ألحكام القرآن

) ھـ٦٧١: المتوفى(أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
القاھرة  -دار الكتب المصریة : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش الناشر: تحقیق
  م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : الذخیرة المؤلف
، ٢محمد حجي جزء : ١٣، ٨، ١جزء : المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي 

دار الغرب : محمد بو خبزة الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣سعید أعراب جزء  :٦
  م ١٩٩٤األولى، : بیروت الطبعة -اإلسالمي

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد : رد المحتار على الدر المختار المؤلف
بیروت -دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢لثانیة، ا: الطبعة
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف

المكتب اإلسالمي، : زھیر الشاویش الناشر: تحقیق) ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
  م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان الطبعة -دمشق -بیروت

أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس محمد بن : زاد المعاد في ھدي خیر العباد المؤلف
مكتبة  -مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

  م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : المنار اإلسالمیة، الكویت الطبعة
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي : السنن الكبرى المؤلف

محمد عبد القادر عطا : المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(لبیھقي الخراساني، أبو بكر ا
  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : لبنات الطبعة - دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني : شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ومعھ
) ھـ١٠٩٩: المتوفى(عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري : المؤلف

دار الكتب العلمیة، : عبد السالم محمد أمین الناشر: ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ
  م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢األولى، : لبنان الطبعة -بیروت 
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أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد : شرح تنقیح الفصول المؤلف
بد الرؤوف سعد طھ ع: المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

  م ١٩٧٣ - ھـ  ١٣٩٣األولى، : شركة الطباعة الفنیة المتحدة الطبعة: الناشر
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة المؤلف

دار العلم : أحمد عبد الغفور عطار الناشر: تحقیق) ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
  م ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧عة الراب: بیروت الطبعة -للمالیین 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم : الطرق الحكمیة المؤلف
  مكتبة دار البیان الطبعة: الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى : القاموس المحیط المؤلف
محمد : راث في مؤسسة الرسالة بإشرافمكتب تحقیق الت: تحقیق) ھـ٨١٧: المتوفى(

لبنان  -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : نعیم العرقُسوسي الناشر
  م ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : كتاب التعریفات المؤلف
علماء بإشراف الناشر ضبطھ وصححھ جماعة من ال: المحقق) ھـ٨١٦: المتوفى(

  م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : لبنان الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر
منصور بن یونس بن صالح الدین ابن : كشاف القناع عن متن اإلقناع المؤلف

  دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي أبو عبد : ألم المؤلف

دار : الناشر) ھـ٢٠٤: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة سنة النشر: بیروت الطبعة -المعرفة 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : لسان العرب المؤلف
بیروت  -دار صادر : الناشر) ھـ٧١١: المتوفى(صاري الرویفعى اإلفریقى األن

  ھـ ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة
إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، : المبدع في شرح المقنع المؤلف

 -دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر) ھـ٨٨٤: المتوفى(أبو إسحاق، برھان الدین 
  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨ألولى، ا: لبنان الطبعة

المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي : المبسوط المؤلف :
 - ھـ ١٤١٤: بدون طبعة تاریخ النشر: بیروت الطبعة -دار المعرفة : الناشر) ھـ٤٨٣

  م١٩٩٣
 أبو عبد الرحمن أحمد بن : السنن الصغرى للنسائي المؤلف= المجتبى من السنن

عبد الفتاح أبو غدة : تحقیق) ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي  شعیب بن علي
  ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، : حلب الطبعة -مكتب المطبوعات اإلسالمیة : الناشر

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : المحلى باآلثار المؤلف
  تبیرو –دار الفكر : الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 
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المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : المدونة المؤلف :
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ١٧٩
 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ

) ھـ٢٦١: المتوفى(ابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیس: وسلم المؤلف
  بیروت –دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق

أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر المؤلف
  بیروت –المكتبة العلمیة : الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 

 شمس الدین، محمد بن : معرفة معاني ألفاظ المنھاج المؤلفمغني المحتاج إلى
دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن : المغني البن قدامة المؤلف

: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي  قدامة الجماعیلي المقدسي ثم
  مكتبة القاھرة الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٠
 المنار. ط(المغني ویلیھ الشرح الكبیر(  
أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : المھذب في فقة اإلمام الشافعي المؤلف

  دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 
 شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن : الجلیل في شرح مختصر خلیل المؤلفمواھب

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ٩٥٤: المتوفى(
عبد الرحمن بن ؛ محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو: المؤلف

محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شمس الدین أبو الفرج مطبعة المنار ومكتبتھا  سنة 
   ٢: الطبعة ١٣٤٧: النشر
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج المؤلف

بیروت دار الفكر، : الناشر) ھـ١٠٠٤: المتوفى(بن حمزة شھاب الدین الرملي 
  م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن : النھایة في غریب الحدیث واألثر المؤلف
: المتوفى(محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

طاھر أحمد : م تحقیق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت،  -المكتبة العلمیة : الناشر) ھـ٦٠٦
  محمود محمد الطناحي -زاوى ال
شرح حدود ابن عرفة . (الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة

محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع التونسي المالكي : المؤلف) للرصاع
  .ھـ١٣٥٠األولى، : المكتبة العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ٨٩٤: المتوفى(
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