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مقدمة

احلمد هلل الذي بحمده يستفتح كل كتاب، وباسمه يصدر كل خطاب، وبذكره يستأنس األحباب. 
ٍل مأموَله، وبرمحته وجد كلُّ واجٍد وصوَله، وبعونه أعطي  وأشهد أن ال إله إال اهلل، باسمه نال كلُّ مؤمِّ

كلُّ سائٍل سوَله. 
وأشهد أن سيدنا حممًدا عبد اهلل ورسوله، وصفيه وحبيبه، مفتاح الرمحة املرسلة وشمس دين اإلسالم. 
الله�م صل عىل س�يدنا حمم�د النبي، وأزواجه أمه�ات املؤمنني، وذريته وأهل بيت�ه، كام صليت عىل آل 

سيدنا إبراهيم، يف العاملني، إنك محيد جميد. 
ثم أما بعد... 

فإن�ه م�ع تردي أخالق بعض فئاٍت من املجتمع، وبعدهم عن أوام�ر الرشع وتعاليمه، ابتليت األمة يف 
زماننا هذا بالعديد من املخالفات، التي نجمت عن اخرتاق املحاذير واقرتاف املنهيات. 

وم�ن أخطر تل�ك املخالف�ات وأقواها أثًرا ع�ىل اإلرضار باألم�ة واملجتم�ع، اجلرائُم املتعلق�ة بانتهاك 
األعراض، إما بزنا -والعياذ باهلل- أو اغتصاب. 

وال يش�ك أح�د من الناس أن هذه اجلرائم تزلزل أركان املجتمع اإلس�المي ب�ام ينتج عنها من أرضار، 
وما يرتتب عليها من آثار. 

ولعل من أبرز املش�كالت النامجة عن هذه اجلرائم والتي فرضت نفس�ها -وبشدة- عىل طاولة النقاش 
-ه�ي مش�كلة »األوالد غري الرشعيني« الذين جناه�م املجتمع من هذه اجلرائ�م، وحصدهم من تلك 
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ه�ذا الولد حت�ى يبقى منك�س الرأس دائ�اًم يف ظل حي�اة مدنية 
توجب أن يكون لكل ولد نس�ب وعائلة وش�هادة ميالد وبطاقة 
ش�خصية حتمل اس�مه ونس�به، هبا حيفظ حقوقه املدنية ويتعامل 

مع اآلخرين؟!
ه�ل احلل الالئ�ق واملخرج امَلريضُّ هل�ذا الول�د أن يبقى مقطوع 
النس�ب م�ن جهة أبيه حامال الس�م جده من جه�ة أمه -كام هو 
معمول به اآلن-؟! أما خُيشى أن يوقعنا هذا املخرج -أيضا- يف 
مجلة من املحاذير؛ كاختالط األنساب عند من جعل ملاء الزنا أثًرا 
يف حتريم النكاح، وهم مجع ليس بالقليل من الفقهاء؟! أليس من 
املمكن أن يكرب هذا الولد فيتزوج بأخته من الزنا دون أن يدري؛ 
نظرا الختالف األس�امء؟! أو ليس من املمكن -أيضا- أن تكرب 
بن�ت الزنا فتتزوج من أبيها وه�و حمظور عند كثري من الفقهاء؟! 
كل هذا فضال عام يعانيه الولد من أرضار نفسية جراء قطع نسبه 

من أبيه.. 
كل ذل�ك ح�دا يب ألن أبحث يف الفقه اإلس�المي عن خمرج، به 
تص�ح نس�بة كل ولٍد ألبيه الطبيع�ي يف ضوء املعطي�ات العلمية 
احلديث�ة م�ن غ�ري مصادم�ة للنص�وص الرشعية، وق�د كنت يف 
البداي�ة ق�ارصا ه�ذا التخريج عىل ول�د املغتصب�ة دون املطاوعة 
بالزن�ا؛ نظ�را ملا بينهام م�ن مغايرة يف كثري من األح�كام الفقهية، 
فاحل�د عن املكرهة س�اقط، بين�ام هو يف املطاوع�ة الزم، واملهر-

عن�د البعض- للمكره�ة واجب، بينام هو ع�ن املطاوعة منتٍف، 
إىل غ�ري ذلك من األح�كام الفقهية التي تنبئ ع�ن املغايرة بينهام 

عند الفقهاء. 
لكنن�ي من خالل البحث وجدت أن التخريج الفقهي لتنس�يب 
ول�د االغتصاب س�يكون مبني�ا عىل ال�كالم يف ول�د الزنا؛ ألن 
املغتص�ب زاٍن، بل أش�د جرًم�ا من الزاين، ومن ثم توس�عت يف 
دائ�رة بحثي حتى ش�مل ولد الزن�ا واالغتصاب، وم�ن ثم جاء 

عنوان البحث عىل هذا النحو: 
»التخريج الفقهي لتنسيب أوالد الزنا واالغتصاب 

نظرة فقهية مع تطور العمل بالبصمة الوراثية« 

العالق�ات، وأصبح�وا ال مأوى هل�م إال الش�وارع والطرقات، 
حت�ى صاروا ظاهرة ال تنكر، ومش�كلة ال جي�وز أن ُيَغض عنها 

طرف، أو ُيَضن يف حلها بجهد. 
وم�ن أج�ل هذا كان ه�ذا البحث ال�ذي حاولت في�ه أن أجعل 
ه�ؤالء اجلن�اة املذنب�ني رشكاء يف حتم�ل مس�ؤولياهتم جتاه يشء 
اقرتف�وه، وذن�ب ارتكب�وه، وأن أجعل هلؤالء األطف�ال األبرياء 
خمرج�ا الئق�ا؛ حت�ى ال يعاقب�وا بجري�رة مل جيروه�ا، وجريمة مل 
يرتكبوه�ا، يف الوقت الذي حاولت فيه بكل جهدي أال أخالف 
نص�ا رشعيا، وال حديث�ا نبويا، وال تراثا فقهيا، وإنام هو اس�تناد 
إىل كالم األئمة والفقهاء، أو استنباط من أقواهلم، أو ختريج عىل 

نصوصهم. 
سبب اختيار املوضوع: 

ولقد كان س�بب البح�ث يف هذا املوضوع هب�ذا العنوان -قضية 
سئلت فيها من أحد القضاة املشتغلني بالقضاء يف حماكم األحوال 
الشخصية بمرص، وقد رفعت أمامه دعوى إثبات نسب من فتاة 
اغتصبها رجل ثبتت عليه جريمة االغتصاب جنائيا يف املحكمة 
اجلنائية، لكن بقي أن ه�ذه الفتاة -وكانت غري متزوجة- كانت 
ق�د محلت من ه�ذا املغتِصب وأتت منه بول�د، فتقدمت بدعوى 
ملحكم�ة األحوال الش�خصية التابعة هلا لتثبت نس�ب الولد من 
هذا املغتِصب الذي ينكر كونه منه، فطلب القايض إجراء حتليل 
احلام�ض النووي )D. N. A(، وأتت النتائج تؤكد كون الولد 
من�ه، فَهمَّ القايض ليقيض بمقتىض ذل�ك، وأراد إحلاق الولد به، 
لكن اس�توقفته -رغم قناعته بالتنس�يب- م�ادة القانون املوافقة 
للرشيع�ة اإلس�المية يف ه�ذا األمر، والت�ي تقيض بأن�ه ال يثبت 
نس�ٌب لرجل إال بنكاح صحيح أو فاسد أو وطٍء بشبهة، وأنه ال 

حظَّ للزاين -وكذا املغتصب- يف النسب. 
اس�توقفتني ه�ذه القضية كث�ريا واس�تثارت يف ذهن�ي كثريا من 

األسئلة: 
م�ا املخرج هل�ذه الفتاة الت�ي اغتصب�ت ووقعت عليه�ا اجلريمة 
وهي هلا كارهة؟! أتبقى هي وحدها املتحملة هلذا الرر ويبقى 
املج�رم طليق�ا بال مس�ؤولية أو ُغ�رم؟! وما الذنب ال�ذي جناه 
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 متهي���د 
 يف التعريف بالنسب يف الشريعة اإلسالمية 

وبيان أنه مما حيتال إلثباته

النس�ب يف اللغة واحد أنساب، واألنس�اب هي القرابات، ومن 
ا فََجَعلَُهۥ  ِي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآءِ بََشٗ ذلك قول اهلل تعاىل: ژَوُهَو ٱلَّ

نََسٗبا َوِصۡهٗراژ ]الفرقان: 54[. 
قال ابن قتيبة -رمحه اهلل- )ت: 276ه�( يف »غريب احلديث«: 

»أراد بالنسب: قرابة النس�ب، والصهر: قرابة النكاح«)))، وكذا 
قال ابن األثري -رمحه اهلل- )ت: 606ه�( يف »النهاية«)2). 

وس�واء عن�د أه�ل اللغ�ة أن تكون ه�ذه القرابة م�ن جهة األب 
أو م�ن جهة األم، فجميعها نس�ب، وإن كان م�ن أهل اللغة من 

قرصها عىل األب خاصة. 
ق�ال اب�ن منظ�ور -رمح�ه اهلل- )ت: ))7ه��( يف »اللس�ان«: 
»النس�ب: نس�ب القرابات، وه�و واحد األنس�اب« ثم نقل عن 
ابن ِس�يَده -رمح�ه اهلل- )ت: 458ه�( قوَله: »النِّْس�َبة والنُّْس�بة 

والنََّسب: القرابة، وقيل: هو يف اآلباء خاصة«)3). 
وإنام سميت القرابة نسبا سواء كانت من قبل األب أو األم؛ لتميز 
اإلنسان باالنتساب إليها، كتميزه باالنتساب إىل قبيلته وصنعته، 
ق�ال اجلوه�ري -رمح�ه اهلل- )ت: 393ه��( يف »الصح�اح«: 
»انتس�ب إىل أبي�ه: أي اعتزى«)4)، واملعنى: أن�ه قرن به وصار به 

بني الناس معروًفا. 
وقال الطرحيي -رمحه اهلل- )ت: 085)ه�( يف »جممع البحرين«: 
»النِّسبة: االنتس�اب إىل ما يوضح ويميز؛ كاألب واألم والقبيلة 

)))  غري�ب احلدي�ث، أليب حممد عبد اهلل بن مس�لم بن قتيب�ة 2/ 332 ط. دار الكتب 
العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 408)ه� 988)م. 

)2)  النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث، أليب الس�عادات املب�ارك اب�ن األث�ري 2/ 93 ط. دار 
الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 8)4)ه� 997)م. 

)3)  لس�ان العرب، البن منظور مادة )ن س ب( ط. دار إحياء الرتاث العريب- الطبعة 
األوىل سنة 405)ه�. 

)4)  تاج اللغة وصحاح العربية، إس�امعيل بن محاد اجلوهري مادة )ن س ب(، ط. دار 
العلم للماليني- الطبعة الرابعة 407)ه� 987)م، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار. 

خطة البحث: 
ولقد جاءت خطة هذا البحث مكونة من مقدمة وفصل متهيدي 

وثالثة فصول وخامتة: 
الفص�ل التمهي�دي: التعري�ف بالنس�ب يف الرشيعة اإلس�المية 

وبيان أنه مما حيتال إلثباته. 
 وقد اشتمل عىل ما يي: 

 أوال: تعريف النسب. 
 ثانيا: مكانة النسب يف الرشيعة اإلسالمية. 

 ثالثا: تشوف الشارع إىل إثبات النسب. 
 رابعا: بيان كون النسب مما حيتاط إلثباته. 

 خامسا: بيان كون النسب مما حيتال إلثباته. 
الفص�ل األول: أس�باب ثب�وت النس�ب املتف�ق عليه�ا يف الفق�ه 

اإلسالمي.  
 وفيه ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: ثبوت النسب بعقد النكاح الصحيح. 
 املبحث الثاين: ثبوت النسب بعقد النكاح الفاسد. 

 املبحث الثالث: ثبوت النسب بالوطء بشبهة. 
الفصل الثاين: ثبوت النسب بالزنا يف الفقه اإلسالمي. 

 وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: ثبوت النسب بالزنا مع وجود فراش. 

 املبحث الثاين: ثبوت النسب بالزنا مع عدم وجود فراش. 
الفصل الثالث: ضوابط تنسيب أوالد الزنا واالغتصاب. 

 وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: التأكد من األبوة البيولوجية للزاين. 

 املبحث الثاين: انعدام الفراش أو إمكانية نسبته لفراش. 
ثم جاءت بعد ذلك خامتة البحث وفيها أهم النتائج والتوصيات 

والفهارس. 
وأس�أل اهلل -ع�ز وج�ل- أن جيعل ه�ذا العمل خالًص�ا لوجهه 
الكريم، وأن يضع فيه النفع والقبول؛ فإنه سبحانه أفضل مرجوٍّ 

وأكرم مسؤول. 
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وق�ال -رمحه اهلل- يف »ش�فاء الغليل«: »الُبض�ع مقصود احلفظ؛ 
ألن يف التزاح�م علي�ه اخت�الط األنس�اب، وتلطي�خ الف�راش، 
وانقطاع التعهد عن األوالد، وفيه التوثب عىل الزوج والتغلب، 

وهي جملبة الفساد والتقاتل«)7). 
وم�ن أجل املحافظة عىل هذا املقصد حرم الش�ارع الزنا وحدَّ له 
د أصوله، فقال اهلل  حدوده، ورشع النكاح ونظم له ضوابطه وقعَّ
ۡزَوِٰجِهۡم 

َ
ٰٓ أ ِيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَن 5 إِلَّ َعَ -تعاىل-: ژَوٱلَّ

ُهۡم َغۡيُ َملُوِمنَي 6 َفَمِن ٱۡبَتَغٰ َوَرآَء  يَۡمُٰنُهۡم فَإِنَّ
َ
ۡو َم��ا َملََكۡت أ

َ
أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَعاُدوَنژ ]املؤمنون: 5- 7[. 
ُ
َذٰلَِك فَأ

َفَحرَصَ ط�رَق االس�تمتاع بالبضع يف النكاح وِمْل�ك اليمني، ثم 
ضبطه�ام بام حيفظ عىل الناس أنس�اهبم، ف�رشع العدة يف النكاح؛ 
اهلل -تع�اىل-:  فق�ال  اس�ترباًء لألرح�ام، وحفًظ�ا لألنس�اب، 
ژ ]الطالق: 4[،  ن يََضۡع��َن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلٰ��ُت ٱۡل

ُ
ژَوأ

فنه�ى أن ُتنك�ح املرأُة احلام�ل إال بعد وضع محله�ا؛ حفاًظا عىل 
نسب من يف بطنها، وجعل ذلك عدة هلا.

قال الكاس�اين -رمح�ه اهلل- )ت: 587ه�( يف »البدائع«: »وهذه 
العدة -يعني عدة احلامل- إنام جتب لئال يصري الزوج هبا س�اقًيا 

ماءه زرع غريه«)8). 
وألجل ه�ذا املعنى أيضا رشع اهلل -تعاىل- ع�دة األقراء للمرأة 
احلائ�ل إن كان�ت من ذوات احلي�ض، وأمره�ا أن ترتبص ثالثة 
قروء ملعاٍن عدة، منها اس�ترباء الرحم، وصيانة األنس�اب، ومن 
ثم يبني الكاساين -رمحه اهلل- احلكمة يف إجياب هذه العدة أيضا، 

فيقول: 
»وإن�ام جت�ب هذه العدة الس�ترباء الرح�م، وتع�رف براءهتا عن 
الش�غل بالول�د؛ ألهنا لو مل جت�ب وحيتمل أهنا محل�ت من الزوج 
األول، فتت�زوج ب�زوج آخ�ر وه�ي حام�ل م�ن األول، فيطؤها 
الثاين، فيصري ساقًيا ماءه زرع غريه، وقد هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 

)7)  شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، لإلمام الغزايل ص60) ط. 
مطبعة اإلرشاد- بغداد-.

سنة 390)ه� )97)م، حتقيق: د. محد الكبييس. 
)8)  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أليب العالء الكاس�اين 3/ 93) ط. دار الكتب 

العلمية- بريوت- الطبعة الثانية 406)ه� 986)م. 

والصناعة وغري ذلك«))). 
فالنس�ب إذن: هو رابطة بني االبن وأبيه، يتميز هبا الولد ويصري 
هبا بني الناس معروًفا، ومن ثم يقال للرجل إذا س�ئل عن نسبه: 
»استنسب لنا«، أي: انتسب لنا حتى نعرفك)2)، ويقال: »نسبت 

فالنا إىل أبيه: إذا رفعت نسبه إىل جده األكرب«)3). 
قال الراغب -رمحه اهلل- )ت: 502ه�( يف »املفردات«: 

»النس�ب والنِّس�بة: اش�رتاك م�ن جه�ة أح�د األبوي�ن، وذل�ك 
رضبان: نس�ب بالط�ول؛ كاالشرتاك من اآلباء واألبناء، ونسب 

بالعرض؛ كالنسبة بني بني اإلخوة وبني األعامم«)4). 
والنس�ب هبذا املعنى اللغوي ال خيتلف عن النسب املقصود عند 
الفقه�اء؛ إذ يقص�د ب�ه عندهم تل�ك الرابطة اجلامعة ب�ني الولد 
وأبي�ه، وبينه وبني أمه، والتي يرتت�ب عليها جمموعة من احلقوق 

والواجبات، ويناط هبا مجلة من األحكام. 
مكانة النسب يف الرشيعة اإلسالمية: 

لقد أوىل الش�ارع احلكيم هذا النسب رعايته، وركز عليه اهتاممه 
وعنايت�ه، حتى ُجعل االهت�امم بحفظه مقصًدا كليًّ�ا من املقاصد 
�دت القواع�َد  اخلمس�ة الت�ي أت�ت الرشيع�ة بحفظه�ا)5)، وَقعَّ
لضبطها وصوهنا، حتى صانت عىل الناس أعراضهم، وحفظت 

هلم أنساهبم، ورعتها من التزاحم عليها واالختالط. 
يقول اإلمام الغزايل -رمحه اهلل- )ت: 505ه�( يف »املستصفى«: 
»ومقصود الرشع من اخللق مخس�ة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم، 
ونفس�هم، وعقله�م، ونس�لهم، وماهلم؛ فكل م�ا يتضمن حفظ 
ه�ذه األصول فه�و مصلحة، وكل ما يفوت ه�ذه األصول فهو 

مفسدة، ودفعها مصلحة«)6). 

)))  جممع البحرين، لفخر الدين الطرحيي، مادة »نس�ب« الطبعة الثانية سنة 408)ه�، 
نرش: مكتب نرش الثقافة اإلسالمية. 

)2)  لسان العرب، مادة )ن س ب(. 
)3)  املصدر السابق. 

)4)  مفردات غريب القرآن، للراغب األصفهاين مادة »نسب« ص490، الطبعة األوىل 
404)ه�. 

)5)  مقاص�د الرشيعة اإلس�المية، للش�يخ حمم�د الطاهر بن عاش�ور ص)44 ط. دار 
النفائس- األردن- الطبعة الثانية )42)ه� )200م. 

)6)  املس�تصفى يف عل�م األصول، حلجة اإلس�الم أيب حامد الغ�زايل ص74) ط. دار 
الكتب العلمية- بريوت- طبعة سنة 7)4)ه�. 
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اخلدري -ريض اهلل عنه- أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال يف شأن سبي أوطاس: »ال 
توطأ حامل حتى تضع، وال غري حامل حتى حتيض حيضة«)7). 
وبعد أن وضع الش�ارع من القواعد ما يضمن حفظ األنس�اب، 
وحيم�ي ع�دم اختالطها يف الن�كاح وملك اليمني عىل الس�واء، 
توجه إىل امل�رأة صاحبة الوعاء، فحذرها من أن تدنس الفراش، 
أو أن متك�ن غ�ري صاح�ب الفراش الرشع�ي من نفس�ها، حتى 
يص�ب ما يعكر األنس�اب يف وعائها، فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص حينام أنزلت آية 
املالعنة: »أيام امرأة أدخلت عىل قوم من ليس منهم، فليست من 

اهلل يف يشء، ولن يدخلها اهلل جنته... احلديث«)8). 
وع�ن عب�د اهلل بن عم�ر -ريض اهلل عنهام- أنه قال: قال رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اش�تد غضب اهلل عىل ام�رأة أدخلت عىل قوم من ليس 

منهم، يطلع عىل عوراهتم، ويرشكهم يف أمواهلم«)9). 
قال املن�اوي -رمحه اهلل- )ت: )33)ه�( يف رشحه عىل »جامع 

السيوطي الصغري«: 
»املراد: أهنا محلت من زنا أو نحوه، فأتت بولد فنس�بته لصاحب 
الفراش، فصار ولده يف الظاهر، يطلع عىل باطن أمره، ويعوله ما 
دام حيا ويرثه إذا مات، وإنام اشتد غضبه عليها؛ ألن هذه اخليانة 
منها تعود بفس�اد فراش الزوج، وفس�اد النسب الذي جعله اهلل 
ب�ني الناس لت�امم مصاحلهم، وعده من مجلة نعم�ه عليهم، فالزنا 
يفيض إىل اختالط املي�اه واش�تباه األنساب، فهي جديرة بغضب 

7/ 09) ط. دار اجليل- بريوت- د. ت. 
)7)  أخرجه أمحد يف مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري 3/ 62، وأبو داود يف سننه من 
كتاب: النكاح، باب: يف وطء السبايا ح رقم )57)2(، واحلاكم يف مستدركه 2/ 95) 
يف آخ�ر كتاب النكاح، وقال: »صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرج�اه«، واحلديث ذكره 
ابن حجر يف »تلخيص احلبري« وقال: »إسناده حسن« )تلخيص احلبري يف ختريج الرافعي 
الكب�ري، البن حج�ر العس�قالين )/ 72) ط. املدينة املنورة، س�نة 384)ه� 964)م، 

حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين(. 
)8)  أخرج�ه أبو داود يف س�ننه م�ن حديث أيب هريرة، يف تفريع أب�واب الطالق، باب: 
التغلي�ظ يف االنتف�اء، حدي�ث رق�م )2263(، والنس�ائي يف س�ننه 6/ 80)، كت�اب: 
الطالق، باب: التغليظ يف االنتفاء من الولد، وابن حبان يف صحيحه )صحيح ابن حبان 
برتتيب ابن بلبان 9/ 8)4، كتاب: النكاح، باب: ثبوت النسب وما جاء يف القائف، يف 

ذكر نفي دخول اجلنة عن املرأة الداخلة عىل قوم بولد ليس منهم(. 
)9)  احلديث ذكره اهليثمي يف »جممع الزوائد« من كتاب: الفرائض، باب: فيمن أحلقت 
بق�وم من لي�س منهم، وقال: »رواه البزار والطرباين يف األوس�ط، وفيه إبراهيم بن يزيد 
وه�و ضعي�ف« )جمم�ع الزوائد ومنب�ع الفوائد، لن�ور الدين اهليثم�ي 4/ 225 ط. دار 

الكتب العلمية- بريوت- سنة 408)ه� 988)م(. 

ذل�ك بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يس�قني 
 .(2( ماءه زرع غريه«)))

وإذا كان الشارع قد احتاط حلفظ األنساب من جهة النكاح، فإنه 
أيضا قد احتاط حلفظها من جهة ملك اليمني، فرشع االس�ترباء 
فيه؛ صيانة لألنس�اب، »واالس�ترباء يف مل�ك اليمني نظري العدة 
يف الن�كاح« كام هي عب�ارة الرسخيس رمحه اهلل )ت: 483ه�( يف 

»املبسوط«)3). 
وه�ذا االس�ترباء يعني عند الفقه�اء: »تربص األمة مدًة بس�بب 
اليمني، حدوثا أو زواال؛ ملعرفة براءة الرحم«)4). فهو يعد »كشًفا 
عن حال األرحام عند انتقال األمالك؛ مراعاة حلفظ األنس�اب« 
ك�ام عرف�ه احلطاب -رمح�ه اهلل- )ت: 954ه��( يف »رشحه عىل 

املخترص«)5). 
وه�و واج�ب يف حق كل من اس�تحدث ملكا ألمة، إم�ا ببيع أو 
س�بي أو غريمها)6)، عمال بأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه أبو سعيد 

)))  احلديث رواه أبو داود يف س�ننه من حديث رويفع بن ثابت األنصاري بلفظ: »أما 
إين ال أق�ول لكم إال ما س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يوم حنني، ق�ال: »ال حيل المرئ 
يؤم�ن ب�اهلل واليوم اآلخر يس�قي ماءه زرع غ�ريه -يعني إتيان احلب�اىل- وال حيل المرئ 
يؤم�ن ب�اهلل واليوم اآلخ�ر أن يقع عىل امرأة من الس�بي حتى يس�تربئها، وال حيل المرئ 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيع مغنام حتى يقس�م« أخرجه أبو داود يف الس�نن يف كتاب: 
الن�كاح، باب: يف وطء الس�بايا، ح رقم )58)2(، وأخرجه الرتمذي يف س�ننه، كتاب: 
الن�كاح، ب�اب: الرجل يش�رتي اجلارية وه�ي حامل، ح رق�م )40))(، وق�ال: »هذا 

حديث حسن«. 
)2)  بدائع الصنائع 3/ )9). 

)3)  املبس�وط، لش�مس الدي�ن الرسخ�يس 3)/ 52) ط. دار املعرفة- بريوت- س�نة 
406)ه�. 

)4)  مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، للش�يخ حممد الرشبيني اخلطيب 3/ 
408 ط. دار إحي�اء ال�رتاث العريب- س�نة 377)ه� 958)م، كش�اف القناع عن متن 
اإلقن�اع، للش�يخ منصور البه�ويت 5/ 0)5 ط. دار الكتب العلمي�ة- بريوت- الطبعة 

األوىل 8)4)ه�. 
)5)  مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، للحطاب 5/ 5)5 ط. دار الكتب العلمية- 

بريوت- الطبعة األوىل 6)4)ه�. 
)6)  املبس�وط 3)/ 45)، حتف�ة الفقه�اء، لعالء الدين الس�مرقندي 2/ 2)) ط. دار 
الكت�ب العلمي�ة- ب�ريوت- الطبع�ة الثاني�ة- د. ت، بدائ�ع الصنائ�ع 5/ 253، التاج 
واإلكلي�ل ملخت�رص خليل، أليب عب�د اهلل حممد بن يوس�ف العب�دري 4/ 66) ط. دار 
الفكر- بريوت- الطبعة الثانية سنة 398)ه�، روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي 
6/ )40 وم�ا بعده�ا، ط. دار الكت�ب العلمي�ة- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 2)4)ه�� 
992)م حتقي�ق: ع�ادل عبد املوجود، وع�ي معوض، الكايف يف فق�ه اإلمام أمحد، البن 
قدام�ة 3/ 30 ط. املكت�ب اإلس�المي- ب�ريوت- د. ت، كش�اف القن�اع 5/ 0)5 
وم�ا بعده�ا، نيل األوطار من أحاديث س�يد األخي�ار رشح منتقى األخبار، للش�وكاين 



113

العدد الثاني غن التا دو الاقاي لت مةب لميد القنا مايرتتاا

الرشعية للولد من الضياع واالنحراف. 
ومل�ا كان األم�ر كذلك، تش�وف الش�ارع إليه�ا، وحثن�ا عليها، 
وحذرن�ا من كتامهنا، أو من جحدها، فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص حمذرا اآلباء من 
إنكار نسب أوالدهم دون حق: »أيام رجل جحد ولده وهو ينظر 
إلي�ه، احتجب اهلل منه، وفضحه ع�ىل رؤوس اخلالئق يف األولني 

واآلخرين«)5). 
ووجدن�اه ملسو هيلع هللا ىلص يثب�ت النس�ب بأدنى دلي�ل، وال ينفي�ه إال بأقوى 
به يف إثباته، ومل يعتمده يف نفيه،  دليل، فاعتمد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ
فع�ن عروة ب�ن الزبري -ريض اهلل عنهام- عن عائش�ة -ريض اهلل 
عنها- أهنا قالت: »دخل عيلَّ قائف والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ش�اهد، وأس�امة 
ب�ن زي�د وزيد ب�ن حارثة مضطجع�ان، فق�ال: إن ه�ذه األقدام 
َّ بذلك النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأعجبه، فأخرب  بعضه�ا من بعض، قال: َف��رُ

به عائشة«)6). 
ويف رواية أخرى عن عائشة -ريض اهلل عنها- أهنا قالت: »دخل 
ع�يلَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم وهو م�ور، فقال: يا عائش�ة، أمل 
، فرأى أس�امة وزيدا وعليهام  ي))) دخل عيلَّ ًزا املرُْدجِلِ َزِّ ت�ري أن جمرُ
قطيفة قد غطيا رؤوس�هام وبدت أقدامهام، فقال: إن هذه األقدام 

بعضها من بعض«)8). 
وه�ذا احلدي�ث اعت�ربه مجه�ور الفقهاء -م�ن غ�ري احلنفية ومن 
وافقه�م)9)- حج�ة ع�ىل اعتبار الش�به املعتم�د ع�ىل رأي القافة 

)5)  س�بق خترجي�ه م�ن حدي�ث عبد اهلل ب�ن عمر، وأوله: »اش�تد غض�ب اهلل عىل امرأة 
أدخلت عىل قوم من ليس منهم« ... احلديث. 

)6)  أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه، كتاب: ب�دء اخللق، باب: مناق�ب زيد بن حارثة، 
وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإحلاق القائف الولد. 

ز ب�ن األعور ب�ن مدلج الكن�اين املدجل�ي، كان قائفا، عده اب�ن األثري من  )7)  ه�و جمُ�زِّ
الصحاب�ة، وق�ال: إن�ام س�مي جم�ززا -بزاي�ني معجمتني يف آخ�ره- ألن�ه كان كلام أرس 
أس�ريا ج�ز ناصيته، وترج�م له ابن حجر يف الصحابة -أيضا- باس�م »جم�زز« – بزايني 
معجمت�ني-، وقال: »أغفل ذكره مجهور من صنف يف الصحابة« )أس�د الغابة يف معرفة 
الصحاب�ة، الب�ن األث�ري 5/ 67 ترمج�ة رق�م )4665( ط. دار إحياء ال�رتاث العريب- 
ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 7)4)ه�� 996)م، حتقيق: عادل أمح�د الرفاعي، اإلصابة يف 
متيي�ز الصحاب�ة، البن حجر العس�قالين 5/ 576 ترمجة رق�م )7747( ط. دار الكتب 

العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 5)4)ه� 995)م، حتقيق: عادل عبد املوجود(. 
)8)  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: القائف، وأخرجه مسلم يف 

صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإحلاق القائف الولد. 
)9)  وافق احلنفية عىل عدم االحتجاج بالقافة يف إثبات النسب فقهاء الزيدية واإلمامية 
واإلباضية )ينظر: نيل األوطار 7/ 80، )8، اخلالف، لشيخ الطائفة أيب جعفر الطويس 

رب األرباب«))). 
تشوف الشارع إىل إثبات النسب: 

ا  وإذا كان الش�ارع قد اعترب النس�ل واملحافظة علي�ه مقصًدا عامًّ
م�ن مقاص�د الرشيعة  اإلس�المية -كام س�بق بيان�ه-، فإنه ليس 
بغريب أن نلحظ تشوف الشارع إليه، وحثه عليه؛ ألن يف حتقيقه 
مصلحة العباد والبالد، وحيث وجدت املصلحة فثم رشع اهلل. 
َع الش�ارع ال�زواَج ورغ�ب فيه؛ بغي�ة حتقيق ه�ذا املقصد،  َف�رَشَ
فكانت املصلح�ة األصيلة من مرشوعية ال�زواج، هي املحافظة 
عىل النس�ل إجياًدا وإبق�اء)2) -وإن كان ثمة مصالح أخر-، فقال 
ُ َجَع��َل لَُك��م ّمِۡن  اهلل -تع�اىل- يف مع�رض االمتن�ان: ژَوٱللَّ
ۡزَوِٰجُكم بَننَِي وََحَفَدٗةژ 

َ
ۡزَوٰٗجا وََجَعَل لَُكم ّمِۡن أ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

]النحل: 72[، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تزوجوا الودود الولود؛ فإين 
مكاثر بكم يوم القيامة«)3)، وغري ذلك من األحاديث الواردة يف 

هذا الباب)4).
وملا كانت املصلحة والفائدة من هذا النسل ال تتحقق إال برعايته 
وصون�ه، وتعه�ده بالرتبي�ة واإلنف�اق، جعل الش�ارع م�ا يكفل 
للنس�ل حق الرعاية والرتبية واالنتامء، وهي آرصة »النسب« بني 
األوالد واآلباء، تلك اآلرصة التي ال تنتظم أمور النسل إال هبا، 
وال حتف�ظ حقوقه إال من خالهلا، تل�ك اآلرصة التي تعد احلامية 

)))  في�ض القدير رشح اجلامع الصغري، للش�يخ حممد عب�د الرؤوف املناوي )/ 658 
ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 5)4)ه� 994)م. 

)2)  املقاصد العامة للرشيعة اإلس�المية، د. يوس�ف العامل ص405 ط. املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي- الطبعة الثانية 5)4)ه� 994)م. 

)3)  أخرجه أمحد يف مس�نده من حديث أنس 3/ 58)، أخرجه ابن حبان يف صحيحه 
)صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان 9/ 338 كتاب: النكاح، باب: الزجر عن التبتل(، 
واحلدي�ث ذكره اهليثم�ي يف »جممع الزوائ�د« )4/ 252( وق�ال: »رواه أمحد والطرباين 
يف األوس�ط م�ن طريق حفص ب�ن عمر عن أنس، وقد ذكره اب�ن أيب حاتم، وروى عنه 

مجاعة، وبقية رجاله رجال الصحاح«. 
)4)  ق�ال اب�ن حجر -رمح�ه اهلل- يف »الفتح«: »األحاديث ال�واردة يف ذلك كثرية: فأما 
حدي�ث: »فإين مكاثر بكم«، فصح من حديث أنس بلفظ: »تزوجوا الودود الولود فإين 
مكاثر بكم يوم القيامة«، أخرجه ابن حبان، وذكره الش�افعي بالًغا عن ابن عمر بلفظ: 
»تناكحوا تكاثروا فإين أباهي بكم األمم«، وللبيهقي من حديث أيب أمامة: »تزوجوا فإين 
مكاث�ر بكم األمم«، وال تكون�وا كرهبانية النصارى، وورد: »فإين مكاثر بكم« -أيضا- 
م�ن حديث الصنابحي، وابن األعرس، ومعقل بن يس�ار، وس�هل ب�ن حنيف، وحرملة 
بن النعامن، وعائش�ة، وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغريهم« )فتح الباري برشح 

صحيح البخاري، البن حجر العسقالين 9/ )9 ط. دار املعرفة- بريوت- د. ت.(. 
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نفي نس�ب، وما أقره إال أنه رضيه ورآه علام، وال يرس إال باحلق 
ملسو هيلع هللا ىلص«)3). 

وقال -رمحه اهلل-: 
»أخربين عدد من أهل العلم من املدينة ومكة أهنم أدركوا احلكام 

يفتون بقول القافة«)4). 
وق�ال اإلمام البغوي -رمح�ه اهلل- )ت: 6)5ه�( يف رشحه عىل 
ه�ذا احلديث: »واحلديث حجة مل�ن حكم بقول القائف، وذلك 
أن الناس كانوا قد ارتابوا يف نس�ب أس�امة من زيد؛ إذ كان زيد 
أبيض اللون، وجاء أس�امة أس�ود اللون، قال أبو داود: سمعت 
أمح�د بن صال�ح يقول: كان أس�امة أس�ود ش�ديد الس�واد مثل 
الق�ار)5)، وكان زيد أبيض مثل القطن، وكان املنافقون يتكلمون 
فيهام بام يسوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص سامعه، فلام سمع قول جمزز فيهام فرح به 
ا لكان ال يظهر عليه الرسور،  ورسي عن�ه، ولو مل يكن ذل�ك حقًّ
ب�ل كان ينك�ر علي�ه ويمنعه عنه ويق�ول له: ال تق�ل هذا؛ ألنك 
إن أصب�ت يف يشء مل آم�ن علي�ك أن ختطئ يف غ�ريه، فيكون يف 

خطئك قذف حمصنة ونفي نسب«)6). 
وأما عدم اعتامده ملسو هيلع هللا ىلص للشبه يف نفي النسب، فقد ثبت يف الصحيح 
م�ن حدي�ث أيب هريرة -ريض اهلل عنه- »أن أعرابيًّا أتى رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: إن ام�رأيت ولدت غالًما أس�ود وإين أنكرته، فقال 
له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فام ألواهنا؟ 
ق�ال: مح�ر، قال: هل فيها م�ن أورق؟ قال: إن فيه�ا لورقا، قال: 
فَأنَّ�ى ترى ذل�ك جاءها؟ قال: يا رس�ول اهلل ع�رق نزعها، قال: 

ولعل هذا عرق نزعه، ومل يرخص له يف االنتفاء«)7). 

)3)  خمترص املزين، لإلمام املزين ص7)3 ط. دار املعرفة- بريوت- د. ت. 
)4)  خمترص املزين ص7)3. 

)5)  القار: هو يشء أسود كانت تطىل به اإلبل، وكذا السفن حتى يمنع دخول املاء إليها 
)معجم العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي مادة »قور« ط. مؤسسة دار اهلجرة- الطبعة 
الثانية 0)4)ه�، حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، لسان العرب مادة 

»قري«(. 
)6)  رشح الس�نة، لإلم�ام البغوي 9/ 285 ط. املكتب اإلس�المي- دمش�ق- الطبعة 

الثانية 403)ه� 983)م، حتقيق: شعيب األرناؤوط- حممد زهري الشاويش. 
)7)  أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف صحيحه، كتاب: االعتصام بالسنة، باب: من شبه 
أصال معلوما بأصل مبني قد بني اهلل حكمهام ليفهم السائل، وأخرجه يف كتاب: اللعان، 

باب: من عرض بنفي الولد، وأخرجه مسلم يف كتاب اللعان. 

وس�يلًة من وس�ائل إثبات النس�ب، وهو ما يع�رف عند الفقهاء 
بالقياف�ة، وهي حجة يف اإلثبات وإحل�اق الولد بأبيه عند مجهور 
الفقه�اء من املالكية والش�افعية واحلنابل�ة والظاهرية، وهو قول 
عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك -ريض اهلل عنهم-، قال ابن 

عبد الرب -رمحه اهلل-: »وال خمالف هلم من الصحابة«))). 
ووجه الداللة من احلديث: أن املرشكني كانوا يطعنون يف نس�ب 
أس�امة بن زيد بن حارث�ة؛ ألن زيدا كان قص�ريا، أبيض اللون، 
وكان أس�امة طويل القامة، أس�ود اللون، فتكلم الناس يف ذلك 
ب�ام كان يس�وء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن زي�دا كان ِحبَّ رس�وِل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكره القدح فيه ويف أس�امة، فلام مجع 
زا امُلْدجِلي -وكان قائفا- بينهام يف النسب، وقال: »هذه أقدام  جُمَزِّ
بعضها من بعض«، رُسَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ لزوال القدح فيهام بقوله 
ممن كان يطعن يف نسبهام، فلو مل تكن القيافة حقا والشبه معتمدا 
يف اإلثب�ات، ملا رُسَّ هبا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ال يرس بباطل، ولرد 

ذلك عليه وإن أصاب)2). 
قال الشافعي -رمحه اهلل- )ت: 204ه�( معلًقا عىل هذا احلديث: 
»فلو مل يكن يف القافة إال هذا، انبغى أن يكون فيه داللة أنه ِعْلٌم، 
ولو مل يكن علاًم لقال له: »ال تقل هذا«؛ ألنك إن أصبت يف يشء 
مل آم�ن علي�ك أن ختط�ئ يف غ�ريه، ويف خطئك ق�ذف حمصنة أو 

6/ 350 ط. مؤسس�ة النرش اإلس�المي- قم- إيران- الطبعة األوىل 7)4)ه�، رشح 
النيل وش�فاء العليل، ملحمد بن يوس�ف أطفيش 5)/ 70) ط. وزارة الثقافة والرتاث 

القومي- عامن- الطبعة الثانية 406)ه� 986)م(. 
)))  االس�تذكار اجلام�ع ملذاه�ب فقه�اء األمص�ار، الب�ن عب�د ال�رب 7/ 73) ط. دار 
الكت�ب العلمي�ة- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل س�نة 2000م، حتقي�ق: س�امل حمم�د عطا، 
الذخرية، لش�هاب الدين القرايف 4/ 302 ط. دار الغرب- س�نة 994)م حتقيق: حممد 
حج�ي، بداي�ة املجتهد وهناية املقتص�د، أليب الوليد بن رش�د 2/ )29، 292، ط. دار 
الفك�ر- بريوت- س�نة 5)4)ه�� 995)م، األم، لإلم�ام الش�افعي 6/ 266 ط. دار 
الفك�ر- بريوت- الطبع�ة الثانية 403)ه�� 983)م، املهذب يف فقه اإلمام الش�افعي، 
أليب إس�حاق الش�ريازي )/ 437 ط. دار الفكر- بريوت- د. ت، املغني، البن قدامة 
6/ 395، 396 ط. دار الكتاب العريب- بريوت- د. ت، املحىل، البن حزم 9/ 435 

ط. دار الفكر- بريوت- د. ت، حتقيق: الشيخ أمحد شاكر. 
)2)  الذخ�رية للق�رايف 4/ 302، احل�اوي الكبري رشح خمترص امل�زين، لإلمام املاوردي 
7)/ 382، 383 ط. دار الكت�ب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 9)4)ه� 999)م 
حتقيق: عي معوض، وعادل عبد املوجود، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، لشمس 
الدي�ن الزرك�يش 2/ 226 ط. دار الكتب العلمية- ب�ريوت- الطبعة األوىل 423)ه� 

2002م، نيل األوطار 7/ 80. 
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بيان كون النسب مما حيتاط إلثباته: 
ومل�ا كان هذا هو ش�أن النس�ب ومكانته يف الرشيعة اإلس�المية 
ويف قض�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفتاوي�ه، كانت القاع�دة املعمول هبا 
عن�د الفقه�اء: »أن النس�ب مما حيت�اط إلثباته وال حيت�اط لنفيه«، 
فلو تعارض يف مس�ألة داعي اإلثبات وداعي النفي، لكان داعي 

اإلثبات مقدًما؛ إحياء للولد، وصوًنا له من الترشد والضياع. 
ولقد رصح اإلمام الش�ريازي -رمحه اهلل- )ت: 476ه�( بتقرير 
ه�ذه القاع�دة، فقال: »النس�ب حيت�اط إلثباته وال حيت�اط لنفيه، 
وهل�ذا إذا أتت بول�د يمكن أن يكون منه، ويمكن أال يكون منه، 

أحلقناه به؛ احتياطا إلثباته، ومل ننفه احتياطا لنفيه«)5). 
ونف�س العب�ارة نص عليها املوفق بن قدام�ة -رمحه اهلل-، فقال: 
»النس�ب حيتاط إلثباته ال لنفيه، وهلذا لو أتت امرأته بولد يمكن 
كون�ه من�ه ويمكن أن يك�ون من غ�ريه، أحلقناه ب�ه احتياًطا، ومل 

نقطعه عنه احتياًطا لنفيه«)6). 
ذكرا ذلك يف كتاب »اللعان« يف مس�ألة م�ا لو أتت املرأة بولدين 
توأم�ني، فانتفى زوجه�ا عن أحدمها، وأق�ر باآلخر، فإن احلكم 
أن�ه يلحقه الولدان، وجيعل من انتفى منه تابًعا ملن أقرَّ به، وليس 

العكس؛ ألن النسب حيتاط إلثباته ال لنفيه)7). 
وع�ىل هذه القاعدة بنى الفقهاء الفروع واملس�ائل يف هذا الباب، 

كام ال خيفى عىل متتبع، وال يغيب عن مدقق. 
ومن املسائل التي يمكن التدليل هبا عىل تلك القاعدة: ما ذكروه 
يف امرأة قدمت من بالد الروم ومعها طفل ال يعلم له نس�ب من 
جهة أبيه، فاس�تلحقه رجل من املس�لمني وأقر بنسبه، وتوفرت 
فيه رشوط اإلقرار بالنس�ب، فإن احلكم عن�د الفقهاء أنه يلحقه 
نس�به؛ ألن�ه من املحتم�ل أن يكون ه�ذا الرجل دخ�ل بالدهم، 
أو دخل�ت ه�ي بلد اإلس�الم، ووطئها الرجل بنكاح أو ش�بهة، 
فينس�ب إليه إن اس�تلحقه؛ لوجود اإلمكان وع�دم املنازع؛ ألن 
النس�ب مما حيتاط إلثباته ال لنفيه، وهذا بخالف ما إذا تيقن عدم 

)5)  املهذب للشريازي 2/ 23). 
)6)  املغني 9/ 39. 

)7)  املهذب 2/ 23)، املغني 9/ 39، الكايف البن قدامة 3/ 288. 

فلم يعتمد النبي ملسو هيلع هللا ىلص جمرد الشبه يف نفي نسب الولد؛ للداللة عىل 
أمهية األنساب ومدى تشوف الشارع إلثباهتا. 

وم�ن ث�م يعل�ق الن�ووي -رمح�ه اهلل- )ت: 676ه��( عىل هذا 
احلدي�ث معددا الفوائد املس�تفادة منه، فيق�ول: »وفيه االحتياط 

لألنساب، وإحلاقها بمجرد اإلمكان«))). 
ويقول احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل- )ت: 852ه�( يف »الفتح«: 
»وفي�ه االحتياط لألنس�اب وإبقائها مع اإلم�كان، والزجر عن 

حتقيق ظن السوء«)2). 
وقد متس�ك فقه�اء احلنفية -رمحهم اهلل- هب�ذا احلديث يف القول 
بعدم حجية القيافة يف إثبات النسب؛ بحجة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعتمد 
الشبه يف أمر النسب، فقال الرسخيس -رمحه اهلل- يف »املبسوط«: 
»وجمرد الش�به غري معترب، فقد يشبه الولد أباه األدنى، وقد يشبه 
األَب األعىل الذي باعتباره يصري منسوبا إىل األجانب يف احلال، 
وإليه أشار رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني أتاه رجل فقال: »أنا أسود شديد 
السواد وقد ولدت امرأيت ولدا أبيض فليس مني، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: هل 
ل�ك من إبل؟ فقال: نع�م، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ما لوهنا؟ ق�ال: محر، فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: ه�ل فيها من أورق؟ فقال: نعم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: مم ذاك؟ فقال: 
لع�ل عرقا نزع، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ولعل هذا ع�رق نزع« فبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أنه ال عربة للشبه«)3). 
لكن يقال: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعتمده يف النفي؛ لضعفه، وإنام اعتمده 
يف اإلثبات؛ ألن مبنى النس�ب يف الرشع عىل االحتياط إلثباته ال 

لنفيه. 
وهذا ما أج�اب به ابن قدامة -رمحه اهلل- )ت: 630ه�(، حيث 
ق�ال: »ضع�ف الش�به عن نف�ي النس�ب ال يلزم من�ه ضعفه عن 
إثباته؛ فإن النس�ب حيتاط إلثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من 

ذلك التشديد يف نفيه، وأنه ال ينتفي إال بأقوى األدلة«)4). 

)))  رشح الن�ووي ع�ىل صحيح مس�لم، لإلم�ام الن�ووي 0)/ 34) ط. دار الكتاب 
العريب- بريوت- الطبعة الثانية 407)ه� 987)م. 

)2)  فتح الباري 9/ 366. 
)3)  املبسوط 7)/ 70. 

)4)  املغني 6/ 397، 398. 
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القول بقبول رجوعه، وقاسوا النسب يف ذلك عىل املال، فقالوا: 
ك�ام جاز له الرج�وع يف اإلقرار باملال، جاز له الرجوع يف اإلقرار 
بالنس�ب إذا صدق�ه امُلَق�رُّ ل�ه، وإىل ذلك ذه�ب فقه�اء الزيدية، 

وفقهاء الشيعة اإلمامية يف أحد القولني عندهم)5). 
لكن مجهور الفقهاء عىل التفرقة يف ذلك بني املال والنسب، ومبنى 
التفرقة بينهام عىل أن النسب مما حيتاط إلثباته، فوجب االحتياط 

له هاهنا بإبقائه باإلقرار األول وعدم إسقاطه  بالرجوع)6). 
ق�ال اب�ن قدام�ة -رمح�ه اهلل-: »وإذا ثبت النس�ب باإلق�رار ثم 
أنك�ر امُلِق�ر، مل يقبل إنكاره؛ ألنه نس�ب ثبت بحج�ة رشعية فلم 
ي�ُزل بإن�كاره؛ كام لو ثب�ت ببينة أو بالف�راش، وس�واء كان امُلَقرُّ 
ب�ه -بالفت�ح- غري مكل�ف، أو مكلفا فصدق امُلِق�ر -بالكرس-، 
وحيتمل أن يسقط نسب املكلف باتفاقهام عىل الرجوع عنه؛ ألنه 
ثبت باتفاقهام فزال برجوعهام؛ كاملال، واألول أصح؛ ألنه نسب 
ثبت باإلقرار، فأشبه نسب الصغري واملجنون، وفارق املال؛ ألن 

النسب حيتاط إلثباته«)7). 
وألجل ه�ذا املعنى -أيض�ا- ضعف ابن حج�ر اهليتمي -رمحه 
اهلل- )ت: 974ه��( الوجه املنص�وص عليه عن ابن أيب هريرة، 
وصح�ح الوجه اآلخ�ر القايض بعدم صحة الرج�وع فيه، فقال 

-رمحه اهلل- يف »الفتاوى الكربى«: 
»نقل الشيخان)8) هاتني املقالتني قبُل، ومل يفصحا برتجيح، وعدم 

345ه� وله املس�ائل يف الفروع، ورشح خمترص املزين. )طبقات الش�افعية، أليب بكر بن 
أمح�د بن قايض ش�هبة )/ 26)، 27) ط. ع�امل الكتب- بريوت- الطبعة األوىل س�نة 

407)ه�، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان( . 
)5)  فتح العزيز ))/ 89)، روضة الطالبني 4/ 62، التاج املذهب ألحكام املذهب، 
ألمحد بن قاس�م العنييس 4/ 63، 64 ط. دار احلكمة اليامنية- صنعاء- س�نة 4)4)ه� 
993)م، املنتزع املختار من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار يف فقه األئمة األطهار، 
لإلمام أمحد بن حييى املرتىض، انتزعه ابن مفتاح الزيدي 4/ 84) ط. مكتبة غميضان- 
صنعاء- س�نة 400)ه�، تذكرة الفقهاء، للحسن بن يوسف احلي 2/ 70) ط. املكتبة 

الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، د. ت. 
)6)  املبس�وط للرسخ�يس 7)/ 98، 99، حاش�ية الدس�وقي، للش�يخ حمم�د بن عرفة 

الدسوقي، عىل الرشح الكبري 
للش�يخ الدردي�ر 3/ 9)4 ط. مطبعة صبيح بالقاهرة- س�نة 353)ه�� 934)م، فتح 
العزي�ز للرافع�ي ))/ 89)، مغن�ي املحت�اج 2/ 259، املغني الب�ن قدامة 5/ 334، 

 .335
)7)  املغني 5/ 334، 335. 

)8)  يقصد الرافعي والنووي -رمحهام اهلل-، ومها املعنيان باس�م: »الشيخان« إذا أطلق 

التقائه هبا، ال بدخوله إليها، وال بدخوهلا إليه))). 
قال املاوردي -رمحه اهلل- )ت: 450ه�( يف »رشح املخترص«: 

»إذا ادع�ى رج�ل من بلد اإلس�الم ولَد ام�رأٍة قدمت من أرض 
الروم ومل نعلمه خرج إىل أرض الروم، حلق به الولد، وال اعتبار 
بتصدي�ق املرأة أو تكذيبه�ا له؛ ألنه ال َحقَّ هلا يف نس�ب املولود، 
ع نكاحها،  فل�م يعترب من جهته�ا التصديق أو التكذيب م�ا مل يدَّ
وإن�ام حل�ق ب�ه الول�د وإن مل يعلم دخول�ه إىل أرض ال�روم؛ ألن 
األنس�اب تلح�ق باإلمكان، وق�د يمكن أن يك�ون دخل أرض 
ال�روم ومل يعلم ب�ه، ولو أحطنا عل�اًم أنه مل يدخ�ل أرض الروم، 
فقد يمكن أن تكون املرأة قد دخلت قبل ذلك بالد اإلس�الم ومل 
يعلم هبا، فصار اجتامعهام ممكنًا، فلحق به الولد مع اإلمكان«)2). 
وقال اب�ن قدامة -رمحه اهلل- يف »املغني«: »ولو قدمت امرأة من 
بل�د ال�روم ومعها طفل، فأق�ر به رجل، حلقه؛ لوج�ود اإلمكان 
وع�دم املنازع؛ ألنه حيتم�ل أن يكون دخل أرضه�م، أو دخلت 
يف دار اإلسالم ووطئها، والنسب حيتاط إلثباته، وهلذا لو ولدت 
ام�رأة رجل وهو غائب عنها بعد عرشين س�نة م�ن غيبته، حلقه 
وإن مل يعرف له قدوم إليها وال عرف هلا خروج من بلدها«)3). 

وم�ن ذلك -أيض�ا- ما نص علي�ه الكثري من الفقهاء يف مس�ألة 
الرجوع عن اإلقرار بالنس�ب: فلو أقر رجل بنس�ب ولد جمهول 
النسب، وتوفرت رشوط اإلقرار املنصوص عليها عند الفقهاء، 
وثبت النس�ب هبذا اإلقرار، ثم بدا للُمِق�ر أن يرجع عن إقراره، 

فهل يقبل منه الرجوع أو ال؟ اختلف يف ذلك الفقهاء: 
فذه�ب فقهاء الش�افعية يف وجه قاله اب�ن أيب هريرة)4) وغريه إىل 
)))  خمترص املزين ص4))، 5)) ، احلاوي الكبري 7/ 04)، فتح العزيز رشح الوجيز، 
لإلمام الرافعي ))/ 86)، 87) مطبوع عىل هامش املجموع للنووي ط. دار الفكر- 
ب�ريوت- د. ت، املبدع يف رشح املقنع، إلبراهي�م بن حممد بن مفلح احلنبي 0)/ 0)3 
ط. املكتب اإلس�المي– بريوت- س�نة 400)ه�، البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء 
األمص�ار، ألمح�د بن حييى بن املرتىض 6/ 3) ط. دار احلكمة اليامنية– صنعاء- الطبعة 
األوىل 366)ه�� 947)م، تصوير س�نة 409)ه� 988)م، املبس�وط يف فقه اإلمامية، 
للش�يخ أيب جعفر الط�ويس 3/ 44، 45 ط. املطبعة احليدرية- طه�ران- الطبعة الثانية 

388)ه�، حتقيق: حممد الباقر البهبودي. 
)2)  احلاوي الكبري 7/ 04). 

)3)  املغني 5/ 335. 
)4)  هو إمام الش�افعية أبو عي احلس�ن بن احلس�ني بن أيب هريرة البغدادي، انتهت إليه 
رئاس�ة الش�افعية يف العراق، وكان من أصح�اب الوجوه يف املذهب، تويف ببغداد س�نة 
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إذ إن�ه مل�ا تق�رر يف أذه�ان الفقهاء أن مبن�ى النس�ب يف الرشيعة 
اإلس�المية ع�ىل االحتياط إلثبات�ه؛ نظًرا لتش�وف الش�ارع إليه 
صوًنا للولد وحفًظا له من الضياع، س�لك الفقهاء مسلك احليل 
الرشعية أحياًنا يف س�بيل إثبات النس�ب، وإن اختلفت مذاهبهم 
 . يف ذلك ما بني مكثر من ذلك -كفقهاء احلنفية-، وما بني مقلًّ
ومن أبرز املس�ائل التي يمكن التدليل هبا عىل هذا املس�لك عند 
عوة- بكرس الدال- أو االس�تلحاق،  مجهور الفقهاء: مس�ألة الدِّ
وه�ي اإلقرار بنس�ب الول�د، فإن الفقه�اء قد اش�رتطوا لصحة 
اإلقرار بنس�ب الول�د رشوًطا معينة فوق ما اش�رتطوه يف عموم 

اإلقرار، بحيث ال يثبت النسب يف اإلقرار إال هبا، وهي: 
أوال: أن يكون الولد املس�تلَحق -بفتح احلاء- جمهوَل النس�ب، 
فلو اس�تلحق رج�ل ول�ًدا معروف النس�ب مل يصح اس�تلحاقه 
قطًعا؛ ألن النس�ب إذا ثبت ال يقبل النقل من ش�خص لشخص 

آخر. 
ثانيا: كون االستلحاق ممكنًا من جهة احلس، بأن يمكن أن يولد 
، ال يثبت النس�ب باإلقرار، كام  ب احلسُّ املِقرَّ مثل�ه ملثله، فلو َكذَّ

لو أقر ببنوة ولد أكرب منه يف السن، فإنه ال يلحقه قطًعا. 
ثالث�ا: أال ي�رصح يف اس�تلحاقه وإقراره بأن�ه ابنه م�ن الزنا، فلو 
رصح بذلك مل ينسب  إليه؛ ألن الشارع قطع النسب عن الزاين، 
ومل يعترب الزنا وسيلة إلثبات النسب كام هو قول مجهور الفقهاء. 
رابع�ا: تصديق املَق�ّر له للمِقر إن كان بالًغا، فلو اس�تلحق رجٌل 
ابنً�ا بالًغ�ا، فال بد من تصديق االبن له حتى يصح االس�تلحاق، 
فإن كذبه الولد املس�تلَحق مل يثبت النس�ب، أم�ا الصغري فيلحق 

باالستلحاق من غري اشرتاط تصديق. 
فهذه مجلة الرشوط التي اتفق عليها الفقهاء الستلحاق الولد)3)، 
)3)  جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، ملحمد بن س�ليامن الش�هري بداماد أفندي 2/ 
304 ط. دار إحياء الرتاث العريب- بريوت- د. ت، تكملة البحر الرائق، للشيخ حممد 
ب�ن حس�ني الطوري الق�ادري رشح كن�ز الدقائ�ق 7/ 255 ط. دار الكت�ب العلمية- 
بريوت- الطبعة األوىل 8)4)ه�، الرشح الكبري للش�يخ الدردير عىل خمترص خليل مع 
حاش�ية الدس�وقي 3/ 3)4 ط. مطبعة صبيح بالقاهرة- سنة 353)ه� 934)م، فتح 
العزي�ز للرافعي ))/ 87)، روضة الطالبني 4/ )6، حتفة املحتاج برشح املنهاج البن 
حج�ر اهليتم�ي 2/ 448، 449 ط. مكتبة الثقافة الدينية- د. ت، حتقيق: د. حممد حممد 
تام�ر، املغني الب�ن قدام�ة 5/ 327، 328، البحر الزخ�ار 6/ 2)، املخترص النافع يف 
فق�ه اإلمامية، أليب القاس�م احل�ي ص244 ط. دار األضواء- ب�ريوت- الطبعة الثالثة 

ترصحيهام بالرتجيح ظاهر، لكنهام تركاه للعلم به من كالمهام؛ إذ 
قي�اس ابن أيب هريرة ذلك عىل ما لو أق�ر له بامل ورجع وصدقه 
امُلَق�رُّ ل�ه، معل�وم ضعفه م�ن كالمهام، م�ن أن النس�ب حيتاط له 

بخالف املال«))). 
�ا كان اخلالف احلاصل بينهم يف مثل هذه الفروع واجلزئيات  وأيًّ
إال أن األصل العام الذي جيمعهم يف هذا الباب، هو أن النس�ب 
حيت�اط إلثباته، وم�ن ثم وجدناهم -رمحهم اهلل- يبنون النس�ب 
ع�ىل االحت�امالت الن�ادرة الت�ي يمك�ن تصورها ب�أي حال من 

األحوال؛ إحياء للولد، وصونا له من الضياع. 
ولقد س�لك القانون املرصي هذا املس�لك أيضا، وسار عىل هذا 
املنه�اج يف تقنني امل�واد يف هذا الباب، فكان م�ن القواعد العامة 
عند القانونيني يف باب إثبات النسب، أنه حيتاط يف إثبات النسب 
م�ا ال حيت�اط يف غريه؛ إحي�اء للولد، وأن�ه لو تع�ارض ظاهران 
يف ثب�وت النس�ب، قدم املثبت ل�ه؛ لوجوب االحتي�اط، وأنه ال 
ينس�ب لساكت قول إال يف مس�ألة النسب، فاإلقرار بالنسب كام 
يكون باللفظ الرصيح، جيوز أن يستفاد من داللة التعبري، أو من 
الس�كوت يف بعض املواضع التي يعترب الساكت فيها مقرا باحلق 
لس�كوته، اس�تثناء من قاعدة: »ال ينس�ب لس�اكت قول«، وكذا 
سكوت الوالد بعد التهنئة بالولد بعد والدته، يعد إقرارا منه بأنه 
ابن�ه، فليس ل�ه أن ينفيه بعد بلعان... إىل غ�ري ذلك من القواعد 

التي ترسخ هلذا املنهج يف القانون املرصي)2). 
بيان أن النسب مما حيتال إلثباته: 

وإذا كان النسب يف الرشيعة اإلسالمية وكذا القانون املرصي مما 
حيتاط إلثباته -كام سبق بيانه-، فإنه أيضا مما حيتال إلثباته باتباع 
أدن�ى املخ�ارج وأندر االحتامالت، ما دام�ت متصورة يف العقل 

والعادة. 

يف املذهب. 
)))  الفت�اوى الك�ربى الفقهي�ة، الب�ن حج�ر اهليتم�ي 3/ 25) ط. مطبع�ة املش�هد 

احلسيني- القاهرة- سنة 392)ه�. 
)2)  ينظر يف ذلك: تعليق عىل نصوص قانون األحوال الشخصية، للمستشار أمحد نرص 
اجلن�دي ص307 وم�ا بعدها ط. مطبعة القاهرة احلديثة- ن�رش: نادي القضاة- د. ت، 
موس�وعة األحوال الشخصية، للمستشار معوض عبد التواب ص6)4 ط. دار الثقافة 

للطباعة والنرش- القاهرة -، نرش: منشأة املعارف باإلسكندرية- سنة 984)م. 
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لكثر تعرض الدعاوى يف ذلك، وفسدت األنساب«)3). 
لكن املش�هور يف املذهب عند املالكية عدم اشرتاط هذا الرشط، 
واالكتف�اء بمج�رد اإلقرار -ك�ام هو مذهب اجلمه�ور-؛ ألهنم 
اعتربوا يف ه�ذا الباب اإلمكان وحده، ما مل يقم دليل عىل كذب 

املِقر؛ لتشوف الشارع للحوق النسب)4). 
وق�د أخذ القانون امل�رصي يف ذلك بمذهب اجلمه�ور، فاعتمد 
يف اإلقرار بالنس�ب الرشوط األربعة املتفق عليه�ا عند الفقهاء، 
واكتف�ى باإلقرار املجرد ال�ذي مل يرصح صاحبه فيه بكون الولد 
م�ن الزنا، وأثبت به النس�ب دون أن يكلفه بي�ان وجهه؛ اعتامدا 
عىل االحتامل القائم بأنه ولد من نكاح فاس�د أو من وطء شبهة؛ 
مح�ال حلال املس�لمني ع�ىل الص�الح، وصيان�ة حل�ق األوالد يف 

النسب، وحفًظا هلم من الضياع)5). 
وملا كان هذا متقرًرا يف أذهان القانونيني، وجدناهم يقعدون مواد 
القان�ون يف ضوء ه�ذه األصول التي فرع عليها الفقهاء مس�ائل 
الفقه وفروعه يف هذا الباب، فجاءت املادة اخلامسة عرشة ]5)[ 
من قانون األحوال الشخصية املرصي رقم )25( لسنة 929)م 

املنظمة لدعوى النسب تنص عىل اآليت: 
»ال تس�مع عن�د اإلن�كار دعوى النس�ب لولد زوج�ة ثبت عدم 
التالق�ي بينها وبني زوجها من حني العقد، وال لولد زوجة أتت 
به بعد س�نة من غيبة الزوج عنها، وال لولد املطلقة واملتوىف عنها 

زوجها إذا أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة«. 
فاعتم�د القانون هاهنا م�ن بني االختالفات الفقهي�ة الواردة يف 
حتدي�د أق�ىص مدة للحمل التحديد بس�نة شمس�ية )365 يوما( 
لتكون ه�ي أقىص مدة للحمل، معتمدا يف ذلك عىل رأي الطب 
الرشعي، كام اعتمد الستة أشهر لتكون أقل مدة للحمل، وليس 

)3)  املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد سليامن الباجي 6/ 5 ط. مطبعة السعادة بمرص– 
الطبعة األوىل سنة )33)ه�. 

)4)  مواهب اجلليل 7/ 250، حاشية الدسوقي 3/ 3)4. 
)5)  تعلي�ق ع�ىل نصوص قان�ون األحوال الش�خصية ص293 وما بعده�ا، األحوال 
الشخصية، للشيخ حممد أبو زهرة ص396 وما بعدها ط. دار الفكر العريب- القاهرة- 
الطبع�ة الثالثة 377)ه� 957)م، حقوق األوالد يف الرشيعة اإلس�المية والقانون، د. 

بدران أبو العينني بدران ص37 ط. مؤسسة شباب اجلامعة- اإلسكندرية- د. ت. 
 

واختلفوا يف رشط آخر، وهو تكليف امُلِقر -بالكرس- ببيان وجه 
النس�ب، حتى يتسنى العلم بكون هذا الوجه مما يثبت به النسب 

يف الرشع أم ال. 
واحلاصل.. أن مجهور الفقهاء مل يتعرضوا هلذا الرشط واكتفوا يف 
ذلك باإلقرار املجرد برشوطه السابقة فقط، بحيث لو أقر إقراًرا 
جمرًدا برشوطه السابقة، وقال: »هذا الولد ابني خلق من مائي«، 
ثبت النس�ب وحلق به الولد وإن مل يعل�م له زواج بأمه؛ الحتامل 
أن يك�ون أحبلها هذا الولد يف نكاح فاس�د، أو يف وطء بش�بهة، 

وكالمها طريقان من طرق إثبات النسب الرشعية. 
والس�ؤال اآلن: هل يلحق به الولد أيضا حتى لو كذبته الظواهر 

ودلت عىل أنه ولد زنا؟
اإلجاب�ة: نعم، يثبت نس�به م�ا دام قد أقر إق�راًرا مطلًقا مل يرصح 
في�ه بكون�ه ولًدا له من زنا؛ ألن اإلق�رار بالبنوة مطلًقا عن اجلهة 
حممول عىل جهة مصححة للنس�ب وهي الفراش  كام هي عبارة 
الكاس�اين -رمحه اهلل- يف »البدائ�ع«)))، وأما كذبه فمرد أمره فيه 
إىل اهلل، وم�ن ث�م ق�ال الفقه�اء: »يثبت النس�ب هاهن�ا قضاء ال 

ديانة«)2). 
وال شك أن الذي دفع الفقهاء لألخذ هبذا املسلك، والعمل هبذا 
املخرج، هو األصل العام املنش�ود يف الرشع، واملقصود باحلفظ، 

وهو »حفظ الولد من الضياع«. 
ومل خيال�ف يف ذلك إال بعض فقهاء املالكية -رمحهم اهلل- الذين 
اش�رتطوا لصحة االس�تلحاق فوق ما ذك�ر: »العلم بتقدم نكاح 
املستلِحق -بالكرس- ُأمَّ املستلَحق -بالفتح-«، وهو أحد قولني 
البن القاسم )ت: )9)ه�(، واختاره سحنون )ت: 240ه�(. 

ووجهه: »أن النس�ب إنام يؤثر فيه االس�تلحاق إذا كان َثمَّ سبب 
مع�روف من ملك يمني أو نكاح، أما إذا مل يكن س�بب تقوى به 
الدعوى، وجب أن تبطل؛ ألنه لو ثبت النسب بمجرد الدعاوى، 
405)ه�� 985)م، قواع�د األح�كام يف معرف�ة احل�الل واحل�رام، أليب منصور احلي 
2/ 437 ط. مؤسس�ة النرش اإلس�المي- قم- إيران- الطبعة األوىل 3)4)ه�، رشح 

النيل وشفاء الغليل 5)/ 329 وما بعدها. 
)))  بدائع الصنائع 6/ 242. 

)2)  حاش�ية ابن عابدين املس�امة: رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين 3/ 54 ط. 
دار الفكر- سنة 5)4)ه�. 
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أش�هر من النكاح الحتامل علوقه بعد العق�د، وأن ما قبل العقد 
كان انتفاًخا ال محال، وحيتاط يف إثبات النسب ما أمكن«)2). 

واحلاصل: 
أن الفقه�اء يف الرشيع�ة والقانون قد احتاطوا ألمر النس�ب، بل 
واحتالوا إلثباته قدر اإلمكان؛ والتمسوا املخارج الرشعية حتى 
حييوا هبا األوالد، وحيفظوه�م من الترشد والضياع كام برز ذلك 

جليا من أحكامهم ونصوصهم. 
هذا.. 

وإينِّ وإذ تكب�دت هب�ذا البح�ث مش�قة خمالف�ة مجه�ور األم�ة، 
ومناهض�ة م�ا م�ىض علي�ه العمل ع�رب الس�نني واألزم�ان فقًها 
وقض�اًء، فإين آث�رت أن ألتمس لنف�يس العذر في�ام تبنيته يف هذا 
البح�ث ب�ام تقرر يف ه�ذا التمهيد م�ن أن مبنى النس�ب يف الفقه 
والقض�اء عىل االحتياط، وتتب�ع احليل واملخ�ارج إلثباته، حتى 
يتب�ني بذلك أن هذا البحث -وإن خول�ف به اجلمهور يف ظاهر 
األم�ر- ما هو إال س�ري يف نف�س االجتاه الذي أسس�وه، واملنهج 
الذي أرس�وه، وه�و »التامس املخ�ارج إلثبات األنس�اب محاية 
ل�ألوالد«، حت�ى ولو دلت القرائن أحيانا ع�ىل أنه ولد ختلق من 
ماء زنا؛ إذ القاعدة أنه ما دام ثمة خمرج يمكن أن نثبت به النسب 
للولد، فليتبع قدر اإلمكان؛ إحياًء للولد وحفًظا له من الضياع، 
وه�ذا ه�و نفس املنه�ج املتبع يف كتاب�ة هذا البح�ث، واهلل تعاىل 

وحده املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. 

)2)  حاشية ابن عابدين 3/ 54. 

يف ذلك خالف فقهي. 
وعليه.. فإن دعوى النس�ب ال تس�مع من املرأة عند اإلنكار إذا 
ج�اءت حال قيام الزوجية بولد ألقل من س�تة أش�هر من تاريخ 
عقد الزواج، وكذا إذا أتت به بعد س�نة كاملة من تاريخ الطالق 

أو من وفاة الزوج أو غيبته. 
واملالح�ظ هن�ا أن امل�رشع نص عىل عدم س�امع الدع�وى فقط، 
ومل يتع�رض إىل أمر النس�ب من حيث النف�ي أو اإلثبات، فقال: 
»ال تس�مع عن�د اإلن�كار دعوى النس�ب...«، ومل يق�ل: »ينتفي 

النسب...«. 
والس�بب يف ذل�ك: أن�ه أراد أن يفت�ح خمرًجا لل�زوج إذا أراد أن 
يس�تلحق الول�د باإلق�رار، فل�و فعل لكان ل�ه ذل�ك، ولثبت له 
النس�ب من جه�ة اإلق�رار ال من جه�ة الفراش، ب�رشط اكتامل 
رشوط اإلق�رار، وأن يق�ر به إقراًرا جم�رًدا دون أن يرصح بكونه 
ُولِ�د له من زنا، فحينئذ ينس�ب إليه اعتامًدا ع�ىل االحتامل القائم 
بأنه ُولِد له بوطء ش�بهة، أو بنكاح فاسد تقدم عىل عقد الزواج؛ 
مح�ال حلال املس�لمني عىل الص�الح، ونفيا لتهم�ة الزنا عن األم، 
واحتياًطا ألمر النسب؛ ألن النسب مما حيتاط يف إثباته، بل حيتال 

إلثباته قدر اإلمكان؛ إحياًء للولد وحفًظا له من الضياع))). 
وق�د نص املحقق اب�ن عابدين -رمح�ه اهلل- )ت: 232)ه�( يف 

»حاشيته« عىل هذه املسألة، فقال: 
»فلو ألقل من س�تة أشهر من وقت النكاح ال يثبت النسب، وال 
يرث منه إال أن يقول: »هذا الولد مني«، وال يقول: »من الزنا«. 
خانية. والظاهر: أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة 
ف�ال جي�وز له أن يدعي�ه؛ ألن الرشع قطع نس�به من�ه، فال حيل له 
اس�تلحاقه به. ولذا لو رصح بأنه من الزن�ا ال يثبت قضاًء أيضا، 
وإنام يثبت لو مل يرصح؛ الحتامل كونه بعقٍد سابق أو بشبهة؛ محال 
حلال املس�لم عىل الصالح، وكذا ثبوته مطلًقا إذا جاءت به لستة 
)))  موس�وعة األح�وال الش�خصية ص0)4، تعلي�ق ع�ىل نصوص قان�ون األحوال 
الش�خصية ص273، 274، حق�وق األوالد، د. ب�دران أب�و العين�ني ص22، أح�كام 
األحوال الش�خصية يف الرشيعة اإلسالمية، للش�يخ عبد الوهاب خالف ص78) ط. 
دار القل�م- الكوي�ت- الطبعة الثاني�ة 0)4)ه� 990)م، حق�وق األوالد، حممد أمني 
الغ�زايل ص5)، 6)، ط. دار االحت�اد الع�ريب للطباعة- منش�ورات معهد الدراس�ات 

اإلسالمية د. ت. 
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ومن ثم يقول الباجي -رمحه اهلل- )ت: 474ه�( يف »رشحه عىل 
املوط�أ«: »ول�د املالعنة وول�د الزنا ال يبطل نس�به من جهة أمه؛ 
ألن�ه ال حيتاج يف إحلاقه هب�ا إىل عقد نكاح؛ فلذلك ال ينتفي عنها 

بلعان وال إقراٍر بزنا«)6). 
أما النس�ب من جهة الرجل فقد حددت له الرشيعة اإلس�المية 
-بع�د الت�رسي باإلماء)7)-أس�بابا، ال يثبت النس�ب ل�ه إال من 

خالهلا: 
أوهل�ا عقد الن�كاح الصحي�ح: فمتى ت�م عقد الن�كاح صحيحا 
مستكمَل األركان والرشوط، استتبعه ثبوت النسب يف الرشيعة 
اإلس�المية من غري حاجة إىل دليل آخر، ف�إذا تزوج رجل امرأة 
زواًجا صحيًحا، ثم جاءت الزوجة بولد يمكن كونه من الزوج، 
ثبت نس�ب الولد للزوج مبارشة من غري توقف عىل اعرتاف من 

الزوج أو إقامة بينة عىل بنوته. 
وهكذا نص الش�افعي -رمح�ه اهلل- يف »األم«، فقال: »واألصل 
أن ولد الزوجة للزوج بغري اعرتاف، مات الزوج أو عاش، ما مل 

ينفه أو يالعن«)8). 
واألصل يف ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش«، أي: لصاحب 

الفراش. 
ق�ال الكاس�اين -رمح�ه اهلل- يف »البدائع«: »وقول�ه عليه الصالة 
والس�الم: »الول�د للف�راش«، أي: لصاح�ب الف�راش، إال أن�ه 
أضمر املضاف فيه اختصاًرا؛ كام يف قوله –عز وجل-: ژَوۡس َِٔل 
ٱۡلَقۡرَيَةژ ]يوسف: 82[ ونحوه، واملراد من الفراش هو املرأة؛ فإهنا 
تس�مى ف�راش الرجل وإزاره وحلاف�ه، ويف التفس�ري يف قوله عز 
ۡرفُوَعٍةژ ]الواقعة: 34[ أهنا نس�اء أهل اجلنة)9)،  ش�أنه: ژَوفُُرٖش مَّ

)6)  املنتقى 4/ 83. 
)7)  مل أتعرض هاهنا للكالم عن الترسي باعتباره وسيلة رشعية إلثبات النسب؛ نظرا 

إللغاء العمل بالرق يف العامل اآلن. 
)8)  األم 5/ ))3. 

)9)  وهذا أحد قولني لعلامء التفس�ري، والثاين: أهنا احلش�ايا املفروشة للجلوس والنوم. 
)ينظر: زاد املس�ري يف علم التفس�ري، الب�ن اجل�وزي 7/ 284 ط. دار الفكر- بريوت- 
الطبعة األوىل 407)ه� 987)م، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن عبد اهلل، اجلامع ألحكام 
القرآن، أليب عبد اهلل حممد القرطبي 7)/ 0)2 ط. دار إحياء الرتاث العريب- بريوت- 

سنة 405)ه� 985)م(. 

 الفصل األول 
أسباب ثبوت النسب املتفق عليها يف الفقه اإلسالمي

وفيه ثالثة مباحث: 
املبحث األول: ثبوت النسب بعقد النكاح الصحيح. 

املبحث الثاين: ثبوت النسب بعقد النكاح الفاسد. 
املبحث الثالث: ثبوت النسب بالوطء بشبهة. 

ول
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

لصح�تح ح ا ك� ل�ب ل�ب��ب �ب��تد ا �ت ا �بو
�ث

لق�د اكتفت الرشيعة اإلس�المية بالوالدة يف إثبات نس�ب الولد 
ألم�ه، فجعل�ت جمرد ال�والدة س�بًبا يف ثبوت نس�ب الولد ألمه 
ع�ىل أي حال جاءت به املرأة، س�واء جاءت ب�ه من نكاح أو من 

سفاح))) . 
ق�ال ابن عب�د الرب -رمحه اهلل- )ت: 463ه�( يف »االس�تذكار«: 
»األم ال ينتف�ي عنه�ا ولدها أبدا، وأنه الحق هب�ا عىل كل حال؛ 

لوالدهتا له«)2). 
وقال ابن حزم -رمحه اهلل- )ت: 456ه�( يف »املحىل«: »والولد 

يلحق باملرأة إذا زنت ومحلت به، وال يلحق بالرجل«)3). 
والس�بب يف ذل�ك -ك�ام ذكر الفقه�اء-: »أن اعتب�ار الفراش يف 
النس�ب إن�ام ع�رف بحدي�ث النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للف�راش«)4)، 
ومعن�اه: الولد ملالك الف�راش، وال فراش للم�رأة؛ ألهنا مملوكة 

وليست باملكة، فبقي احلكم يف جانبها متعلقا بالوالدة«)5). 

)))  خال�ف فقهاء الش�يعة اإلمامية مجه�ور الفقهاء يف ذلك ونص�وا -يف الصحيح من 
مذهبه�م- عىل أن ولد الزن�ا ال يلحق بأمه، وقطعوا التوارث بينهام، وقد نص عىل ذلك 
الطويس يف »املبس�وط« فقال: »إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لس�تة أشهر 
فصاع�دا- مل يلح�ق نس�به بال خ�الف ب�األب، وعندنا: ال يلح�ق باألم حلوق�ا رشعيا، 

وعندهم: يلحق بأمه« )املبسوط يف فقه اإلمامية 4/ 209). 
)2)  االستذكار 6/ )0). 

)3)  املحىل 0)/ 323. 
)4)  أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث أيب هريرة بلفظ: »الولد للفراش وللعاهر 
احلجر« كتاب: احلدود، باب: للعاهر احلجر، وأخرجه مس�لم يف كتاب الرضاع، باب: 
الول�د للف�راش، وللحدي�ث ط�رق أخ�رى يف الصحيحني وغريمه�ا من رواية عائش�ة 

وغريها من الصحابة. 
)5)  املبسوط 7)/ 54)، 55)، بدائع الصنائع 6/ 243. 



121

العدد الثاني غن التا دو الاقاي لت مةب لميد القنا مايرتتاا

وهذا الرشط خمتلف فيه بني الفقهاء: 
فذه�ب فقه�اء احلنفي�ة -رمحه�م اهلل- إىل ع�دم اش�رتاط ذل�ك 
واكتف�وا بمج�رد العقد، فجعلوه س�بًبا ظاه�ًرا علق�وا عليه أمر 
النس�ب؛ بحج�ة أن التالقي والدخول أمر باط�ن ال يطلع عليه، 

فيقام العقد مقامه يف إثبات النسب. 
ق�ال الرسخ�يس -رمح�ه اهلل- يف »املبس�وط«: »وم�ن أصلن�ا يف 
النكاح اجلائز: أن النس�ب ثبت بمجرد الفراش الثابت بالنكاح، 

وال يشرتط معه التمكن من الوطء«)5). 
وق�ال -رمحه اهلل- أيضا: »إن ثبوت النس�ب م�ن الرجل باعتبار 
الف�راش ال بحقيق�ة انخالق�ه من مائ�ه؛ ألن ذل�ك ال طريق إىل 
معرفت�ه، وال باعتبار ال�وطء؛ ألنه رسٌّ عن غ�ري الواطئني، فأقام 
ال�رشع الف�راش مقام�ه تيس�ريا، ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للف�راش«، 
والفراش س�بب ظاهر، ومتى أقيم الس�بب الظاه�ر مقام املعنى 
اخلفي تيس�ريا، س�قط اعتب�ار املعن�ى الباط�ن؛ ألن املقصود من 

النسب حكمه ال عينه«)6). 
وقال الكاس�اين -رمحه اهلل- يف »البدائع« يف معرض الكالم عىل 
األح�كام املرتتبة عىل النكاح الصحيح ما نص�ه: »ومنها: ثبوت 
النسب، وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة، لكن سببه الظاهر 
هو الن�كاح؛ لكون الدخول أم�ًرا باطنًا، فيقام الن�كاح مقامه يف 

إثبات النسب«)7). 
وحج�ة احلنفية يف ذلك حديث النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش«)8)، 
فقالوا: نسبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص للفراش مطلقا ومل يذكر فيه اشرتاط وطء 

وال ذكره)9). 
ورت�ب احلنفي�ة ع�ىل ذلك كث�رًيا م�ن املس�ائل التي خالف�وا هبا 

اجلمهور، ومنها: 
ما لو تزوج مرشقي بمغربية بينهام مس�رية عام فأتت بولد لس�تة 
أش�هر من ح�ني العقد عليها، فإن الولد يثب�ت للفراش عندهم؛ 

)5)  املبسوط 7)/ 56). 
)6)  املبسوط 7/ 70. 

)7)  بدائع الصنائع 2/ )33، 332. 
)8)  سبق خترجيه.

)9)  عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني 23/ )25 ط. دار إحياء 
الرتاث العريب- بريوت- د. ت. 

فسميت املرأة فراشا ملا أهنا تفرش وتبسط بالوطء عادة«))). 
وثب�وت النس�ب يف الزواج الصحي�ح إذا أمكن ك�ون الولد من 
ال�زوج أمر جممع عليه بني الفقهاء، وقد نقل اإلمجاع فيه مجع من 

العلامء)2). 
قال ابن عبد الرب -رمحه اهلل- يف »التمهيد«: »أمجعت اجلامعة من 
العل�امء أن احل�رة فراش بالعقد عليها مع إم�كان الوطء وإمكان 
احلمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء واحلمل، فالولد 
لصاحب الفراش ال ينتفي عنه أبًدا بدعوى غريه، وال بوجه من 

الوجوه إال باللعان«)3). 
لكن الفقهاء قد اش�رتطوا لثبوت النس�ب بالنكاح رشوًطا ال بد 
من توافرها حتى نصحح النس�َب للفراش، ومجلة هذه الرشوط 

ما يي: 
ال�رشط األول: أن يك�ون ال�زوج مم�ن يول�د ملثله ويتص�ور منه 
اإلحب�ال ع�ادة، كالرج�ل البالغ الق�ادر عىل اإلحب�ال، فلو كان 
ال�زوج صغ�رًيا مل يبل�غ وال يتصور من�ه إنزال، وج�اءت زوجته 
بول�د، فإن نس�به ال يثبت للف�راش قطًعا؛ لتيقن ك�ون الولد من 
غ�ري الزوج؛ لعدم مقدرته ع�ىل اإلحبال، وهذا رشط متفق عليه 
بني الفقهاء، وإن كان هلم تفصيل يف حتديد الس�ن املتصورة معها 

اإلحبال )4). 
ال�رشط الثاين: أن يمكن التالقي بني الزوجني بعد عقد النكاح، 

)))  بدائع الصنائع 6/ 242. 
)2)  رشح النووي عىل صحيح مسلم 0)/ 38، طرح التثريب يف رشح التقريب، لزين 
الدي�ن عبد الرحيم العراق�ي 7/ 9)) ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 

سنة 2000م، حتقيق: عبد القادر حممد عي. 
)3)  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب 8/ 83) ط. وزارة عموم 
األوقاف والشؤون اإلسالمية- املغرب-، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،  حممد عبد 

الكبري البكري. 
)4)  البح�ر الرائ�ق 4/ 263، الت�اج واإلكلي�ل ملخترص خليل، أليب عب�د اهلل حممد بن 
يوس�ف ب�ن أيب القاس�م العب�دري 4/ 33) ط. دار الفك�ر- ب�ريوت- الطبع�ة الثانية 
398)ه��، ال�رشح الكب�ري للش�يخ الدردي�ر 6/ 45، امله�ذب للش�ريازي 2/ 20)، 
الوس�يط يف املذه�ب، أليب حامد الغ�زايل 6/ 09) ط. دار الس�الم- القاهرة- الطبعة 
األوىل س�نة 7)4)ه�، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، املغني البن قدامة 
9/ 53، ال�كايف الب�ن قدام�ة 3/ 292، املح�رر يف الفق�ه عىل مذهب اإلم�ام أمحد بن 
حنب�ل، ملجد الدي�ن ابن تيمي�ة 2/ )0) ط. مكتبة املعارف- الري�اض- الطبعة الثانية 
س�نة 404)ه��، املنتزع املختار البن مفت�اح الزيدي 2/ )37، 370، املبس�وط يف فقه 

اإلمامية، أليب جعفر الطويس 5/ 232، قواعد األحكام للحي 3/ 83)، 84). 
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املوط�وءة؛ لك�ون الواط�ئ يستفرش�ها، أي: يصريه�ا بوطئه هلا 
فراًش�ا ل�ه، يعني فال ب�د من اعتبار الوطء حتى تس�مى فراًش�ا، 
وأحل�ق به إم�كان ال�وطء، فمع ع�دم إم�كان الوطء ال تس�مى 

فراًشا«)6). 
وقال النووي -رمحه اهلل- يف »رشحه عىل الصحيح«: 

»وهذا ضعيف ظاهر الفس�اد، وال حج�ة له يف إطالق احلديث؛ 
ألنه خرج عىل الغالب وهو حصول اإلمكان عند العقد«)7). 

وذهب ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة )ت: 728ه��( وتلميذه ابن 
القيم )ت: )75ه�( -رمحهام اهلل- إىل مذهب ثالث يف املس�ألة، 
فق�اال: ال يثب�ت الول�د للف�راش إال بتحق�ق ال�وطء، ف�ال عربة 
عندمه�ا بالعقد -كام ق�ال األحناف-، وال حت�ى بإمكان الوطء 
-ك�ام قال اجلمهور-، وإن�ام الرشط هو حتقق ال�وطء، وقال ابن 
تيمية -رمحه اهلل-: إن اإلمام أمحد -رمحه اهلل- أشار إليه يف رواية 
ح�رب؛ فإنه نص يف روايت�ه فيمن طلق قبل البن�اء وأتت امرأته 
بول�د فأنك�ره، أنه ينتفي عن�ه بغري لعان، وقال اب�ن القيم -رمحه 
اهلل-: »وه�ذا الذي نص عليه يف رواي�ة حرب هو الذي تقتضيه 

قواعده وأصول مذهبه«)8). 
واحلج�ة عندمها يف ذلك: أن أهل اللغة والعرف ال يعدون املرأة 
فراش�ا قبل البناء هبا، وإذا كان األمر كذلك فكيف تأيت الرشيعة 
بإحلاق نس�ب من مل يْبن بامرأته وال دخل هبا ملجرد إمكان ذلك، 
وه�ذا اإلمكان ق�د يقطع بانتفائه عادة، ومن ث�م فال تصري املرأة 

فراًشا إال بدخول حمقق عندمها)9). 
لكن مما يرجح قول اجلمهور ويرد به عىل اشرتاط حتقق الدخول: 
أن معرفة الوطء املحقق أمر عسري؛ ألنه رسٌّ بني الزوجني ال يطلع 
عليه أحد غريمها، فلو اعتربناه يف إثبات النسب ألدى إىل إبطال 

ب�ريوت- د. ت، األعالم لل�زركي )/ 85) ط. دار العلم للماليني- بريوت- الطبعة 
اخلامسة سنة 980)م(. 

)6)  طرح التثريب 7/ 9))، فتح الباري 2)/ 29. 
)7)  رشح النووي عىل صحيح مسلم 0)/ 38. 

)8)  زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم 5/ 5)4 ط. مؤسس�ة الرس�الة- الطبعة 
الرابع�ة عرشة- س�نة 407)ه��- 986)م، حتقي�ق: ش�عيب األرناؤوط، عب�د القادر 

األرناؤوط. 
)9)  املصدر السابق. 

لوجود سببه وهو النكاح، وإن مل يوجد الدخول حقيقة))). 
لكن مجهور الفقهاء مل يكتفوا بمجرد العقد، وإنام اشرتطوا إمكان 
تالقي الزوجني واجتامعهام عىل الوطء، واكتفوا باشرتاط إمكان 

الوطء دون القطع بتحققه؛ ألنه أمر ال يطلع عليه عادة. 
وعلي�ه فإن اجلمهور من غري احلنفية ال حيكمون بثبوت النس�ب 
للف�راش يف مس�ألة ما ل�و ت�زوج املرشق�ي باملغربية ع�ىل النحو 
الس�الف ذك�ره عند فقه�اء احلنفي�ة -رمحه�م اهلل-، وذلك ألن 
االجت�امع بينه�ام غري ممك�ن يف الع�ادة، وإن كان ممكن�ا يف الرشع 
والعقل عىل سبيل خرق العادة من باب الكرامة -كام قال فقهاء 
األحن�اف-، إال أن املعت�رب هاهن�ا عن�د اجلمه�ور ه�و اإلمكان 
العادي ال العقي؛ ألن األمور إنام حتمل عىل العادة املستقرة، وال 
حتم�ل ع�ىل اإلمكان يف ال�رشع أو العقل، وعىل ه�ذا نص فقهاء 
املالكية والشافعية واحلنابلة -يف ظاهر مذهبهم- وفقهاء الزيدية 

واإلمامية واإلباضية)2). 
وأج�اب اجلمهور ع�ىل احلنفية: بأن اعتبار جم�رد العقد يف ثبوت 
الفراش دون النظر إىل الوطء مجود ظاهر كام هي عبارة الشوكاين 
-رمح�ه اهلل- )ت: 255)ه��()3)، ف�كأن أبا حنيف�ة -رمحه اهلل- 
هاهن�ا مل ينظر إىل العلة التي من أجله�ا أثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبا الولد 
للف�راش، ورأى أهنا عبادة غري معللة، فمجرد العقد عنده مثبت 
للف�راش عىل كل حال، وهذا يشء ضعيف كام قال ابن رش�د)4) 

-رمحه اهلل- )ت: 595ه�(. 
ق�ال أبو العب�اس القرطبي -رمح�ه اهلل-)5): »الف�راش كناية عن 

)))  بدائع الصنائع 2/ )33، 332. 
)2)  بداية املجتهد 2/ 95، الرشح الكبري للدردير 2/ 460، احلاوي الكبري 7/ 04)، 
05)، امله�ذب للش�ريازي 2/ 20) ، روض�ة الطالب�ني 6/ 306، مغن�ي املحتاج 3/ 
380، املغني البن قدامة 9/ 53، كش�اف القناع 5/ 473، املنتزع املختار البن مفتاح 
الزي�دي 2/ 370، ني�ل األوطار 7/ 76، 77، املبس�وط للط�ويس 5/ 232، اخلالف 

للطويس 5/ 49، رشح النيل ألطفيش 5)/ 70). 
)3)  نيل األوطار 7/ 76 

)4)  بداية املجتهد 2/ 95. 
)5)  هو الفقيه املالكي واملحدث أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، املعروف 
بابن املزين، ولد س�نة 578ه�، وبرع يف عدة علوم منها الفقه واحلديث والعربية، وكان 
مدرس�ا باإلس�كندرية، وهب�ا تويف س�نة 656ه��، وله م�ن املصنف�ات رشح نفيس عىل 
صحيح مس�لم، س�امه املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مس�لم )الديباج املذهب يف 
معرف�ة أعي�ان علامء املذهب، الب�ن فرحون املالك�ي )/ 68 ط. دار الكت�ب العلمية- 
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يتزوجها«)5). 
لك�ن الفقه�اء ق�د اختلف�وا يف حتدي�د الوق�ت ال�ذي يبت�دئ به 

احتساب تلك املدة: 
فذه�ب احلنفية إىل القول بميض س�تة أش�هر من ح�ني العقد)6)، 
وعند اجلمهور: س�تة أش�هر من حني متكنه م�ن الوطء)7)، وعند 
اب�ن تيمية وابن القيم -رمحهام اهلل-: س�تة أش�هر من حني حتقق 

الوطء)8)- كل عىل أصله السابق تقريره يف الرشط السابق-. 

�ت 
�ب ل�ث� لم�بح�ث ا  ا

سد � ل�ب ح ا ك� ل�ب ل�ب��ب �ب��تد ا �ت ا �بو
�ث

الن�كاح الفاس�د: هو النكاح الذي مل جتتمع في�ه رشائطه بأن فاته 
رشط م�ن رشوط الصح�ة؛ كم�ن تزوج بغ�ري ش�هود)9)، وهذا 
النكاح يأخذ يف ثبوت النسب به حكم النكاح الصحيح إذا اقرتن 
به الوطء والدخول؛ ألن النكاح الفاسد قبل الدخول ال حكم له 
بخالف الصحيح؛ فإن النسب يف الصحيح يثبت بمجرد إمكان 
ال�وطء دون اش�رتاط حتققه -كام ه�و رأي اجلمهور- أو بمجرد 

العقد نفسه دون نظر للوطء أصال- كام هو مذهب احلنفية-. 
قال الرسخيس -رمحه اهلل- يف »املبسوط«: »ال خالف بني العلامء 
أن النس�ب يثبت بالفراش، والف�راش تارة يثبت بالنكاح، وتارة 
يثبت بملك اليمني، فأما الفراش يف النكاح الصحيح يثبت بنفسه 
إذا جاءت بالولد ملدة يتوهم أن العلوق بعد النكاح، ثبت نس�به 
ع�ىل وجه ال ينتف�ي إال باللعان إذا كان من أهل اللعان، وكذلك 
النس�ب يثبت بشبهة النكاح إذا اتصل به الدخول، وهذه الشبهة 
تثبت بالنكاح الفاس�د تارة، وبإخبار املخرب أهنا امرأته تارة؛ ألن 

)5)  املغني 9/ 53. 
)6)  البح�ر الرائ�ق 4/ 273، تبي�ني احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق، لفخ�ر الدين عثامن 

الزيلعي 3/ 39 ط. دار الكتاب اإلسالمي- القاهرة- سنة 3)3)ه�. 
)7)  بداي�ة املجته�د 2/ 95، طرح التثريب للعراق�ي 7/ 9))، الكايف البن قدامة 3/ 
292، املبدع البن مفلح 8/ 98، نيل األوطار 7/ 76، 77، املنتزع املختار البن مفتاح 
الزيدي 2/ 370، املبس�وط للطويس 5/ 232، اخلالف للطويس 5/ 49، رشح النيل 

ألطفيش 5)/ 70). 
)8)  جمموع الفتاوى، البن تيمية 34/ 0) ط. مكتبة ابن تيمية- الطبعة الثانية، حتقيق: 

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي. 
)9)  بدائع الصنائع 6/ 243، البحر الرائق 3/ 249. 

كثري من األنس�اب، والنسب -كام تقرر سابًقا- حيتاط إلثباته ال 
لنفيه، واعتبار جمرد اإلمكان يناسب ذلك االحتياط))). 

قال الش�وكاين -رمح�ه اهلل- يف »رشح األزهار«: »وقد أفرط من 
ق�ال: إن�ه ال يعترب إمكان الوطء وأن العق�د بمجرده يكفي؛ فإن 
ه�ذا إثب�ات للفراش بام ال يصدق عليه اس�م الفراش ال لغة وال 
رشع�ا، وفّرط من قال: إنه ال بد من العلم بالدخول؛ فإن معرفة 
ا، فاعتباره يؤدي إىل بطالن كثري من األنس�اب،  هذا متعرسة جدًّ

فالتوسط بني اإلفراط والتفريط هو احلق«)2). 
ال�رشط الثالث: أن يولد الولد بعد ميض س�تة أش�هر عىل األقل 
م�ن حني الزواج، وس�بب التحديد بالس�تة أش�هر أهن�ا أقل مدة 
للحم�ل -كام هو منص�وص عليه-)3)، فلو أت�ت املرأة بولد بعد 
العقد عليها وقبل ميض س�تة أش�هر من وق�ت زواجها، مل يثبت 
نس�به للف�راش قطًعا؛ حلصول القطع بأن ه�ذا احلمل كان عالقا 

هبا قبل الزواج. 
وه�ذا ال�رشط متف�ق علي�ه -أيض�ا- ب�ني الفقهاء، وق�د حكى 
الش�وكاين -رمحه اهلل- يف »رشح املنتقى« اإلمجاع عليه)4)، ونفى 
اب�ن قدامة -رمحه اهلل- اخلالف عليه بني أهل العلم- فقال: »أن 
تأيت به لدون س�تة أش�هر من حني تزوجها، فال يلحق به يف قول 
كل م�ن علمنا من أه�ل العلم؛ ألننا نعلم أهن�ا علقت به قبل أن 

)))  نيل األوطار 7/ 77. 
)2)  الس�يل اجل�رار املتدف�ق عىل حدائق األزه�ار، للش�وكاين 2/ )33 ط. دار الكتب 

العلمية- بريوت- الطبعة األوىل- سنة 405)ه�، حتقيق: حممود إبراهيم زايد. 
)3)  ثبت هذا فيام أخرجه البيهقي بسنده أن عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه- أيت بامرأة 
قد ولدت يف س�تة أش�هر، فأمر هبا أن ترجم، فقال عي بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-: 
لي�س ذلك عليها، ق�ال اهلل تبارك وتع�اىل: ژوََحۡلُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َش��ۡهًراژ وقال: 
ژ  ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَ��نۡيِ َكِملَنۡيِ

َ
ژ وق�ال: ژَوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡع��َن أ ژَوفَِصٰلُ��ُهۥ ِف َعَم��نۡيِ

فالرضاعة أربعة وعرشون ش�هرا، واحلمل س�تة أشهر، فأمر هبا عثامن أن ترد، فوجدت 
ق�د رمج�ت. وكذا أخ�رج البيهقي مثل ذلك م�ن صنيع عي مع عم�ر -ريض اهلل عنهام، 
وثب�ت مثله م�ن حديث عكرمة عن ابن عب�اس -ريض اهلل عنهام- أن�ه كان يقول: »إذا 
ولدت املرأة لتس�عة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعرشون شهرا، وإذا وضعت لسبعة 
أش�هر كفاه�ا من الرض�اع ثالثة وعرشون ش�هرا، وإذا وضعت س�تة أش�هر كفاها من 
الرضاع أربعة وعرشون شهرا، كام قال اهلل –عز وجل- يعني قوله: ژوََحۡلُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ 
ثََلُٰثوَن َش��ۡهًراژ«. )الس�نن الكربى للبيهقي، كت�اب: العدد، باب: ما ج�اء يف أقل مدة 

احلمل 7/ 442). 
)4)  نيل األوطار 7/ 77. 
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ل�ث  ل�ث� لم�بح�ث ا ا
 

�بههت
ء �ب�ث ط لو ل�ب��ب �ب� �ت ا �بو

�ث

الش�بهة يف اللغة: اسم من االشتباه، وهو اإلشكال واالختالط، 
تقول: اشتبه عليه األمر، إذا أشكل عليه واختلط)5). 

وتعرف عند الفقهاء بأهنا: »ما يشبه اليشء الثابت وليس بثابت يف 
نفس األمر«)6). وقيل: هي »ما يشبه احلقيقة وليس بحقيقة«)7). 
فش�بهة الوطء: هي مع�ارشة بني رجل وامرأة قائمة عىل اش�تباه 
وإش�كال، بحيث مل تتمحض زًنا خالًص�ا، وال نكاًحا صحيًحا، 
كأن ُيش�تبه عىل رجل فيطأ أجنبيًة ُزفَّت إليه عىل أهنا زوجته وهو 

ال يدري. 
وهذا الوطء بالشبهة له صور شتى وأمثلة عدة، اختلف الفقهاء 
يف آحاده�ا اختالًف�ا واس�ًعا م�ن حي�ث إس�قاط احل�د وإثب�ات 
النس�ب، وإن كان�وا ق�د اتفق�وا يف اجلملة عىل أن الوطء بش�بهة 
من حيث اجلملة س�بب من أسباب ثبوت النسب؛ »ألن الشبهة 
تعم�ل عمل احلقيقة في�ام هو مبني عىل االحتياط، وأمر النس�ب 
مبن�ي ع�ىل االحتياط« كام ه�ي عبارة ال�خ�ي -رمحه اهلل- يف 

»املبسوط«)8) . 
وق�د ذك�ر الفقهاء -رمحه�م اهلل- أنواًع�ا خمتلفة لش�بهة الوطء، 
وص�وروا لكل ن�وع منه�ا بصور متع�ددة، ويمك�ن حرص هذه 

األنواع يف أربعة: 
النوع األول: شبهة املحل أو شبهة امللك: 

وهي الش�بهة التي قد يبدو للرجل فيها أن املرأة املوطوءة حتل له 
بوجه من الوجوه لوجود شبهة امللك أو احلق فيها بدليٍل موجٍب 
للحل يف املحل، ومن َثمَّ سامها بعض الفقهاء »شبهة املوطوءة«؛ 
لثبوت امللك أو احلق فيها من وجه، وهذه الشبهة تتحقق بوجود 
الدليل النايف للحرمة، دون توقف عىل ظن الواطئ أو اعتقاده. 

وم�ن صور هذه الش�بهة: وطء الرجل لألمة املش�رتكة بينه وبني 

)5)  لسان العرب 3)/ 505 مادة )شبه(. 
)6)  بدائع الصنائع 7/ 36، البحر الرائق 5/ 9)، الدر املختار 4/ 82). 

)7)  تبيني احلقائق 3/ 80). 
)8)  املبسوط 7)/ 99، 00). 

الش�بهة تعمل عمل احلقيق�ة فيام هو مبني ع�ىل االحتياط، وأمر 
النسب مبني عىل االحتياط«))). 

وحجة الفقهاء يف إثبات النسب بعقد النكاح الفاسد: أن النسب 
حيت�اط إلثباته قدر اإلم�كان؛ إحياء للولد، فيرتت�ب عىل الثابت 

من وجه، كالنكاح الفاسد؛ ملا فيه من شبهة العقد)2). 
واحت�ج لذلك ابن حزم -رمحه اهلل- من الس�نة ب�ام ثبت من »أن 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص جاء باحلق، ومل تزل الناس يس�لمون ويف نكاحهم 
الصحيح والفاس�د؛ كاجلمع بني األختني، ونكاح أكثر من أربع 
وام�رأة األب، ففس�خ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل ذلك وأحل�ق فيه األوالد«، 
غري أنه اش�رتط إلحلاق الولد يف الفاس�د أن يكون الزوج جاهال 
بفس�اده، فال يلحق الولد فيه بعامل بالفساد عنده- خالفا ملا عليه 

اجلمهور-)3). 
وقد اشرتط الفقهاء لثبوت النسب يف النكاح الفاسد ما اشرتطوه 
يف الن�كاح الصحي�ح من ك�ون الزوج مم�ن يولد ملثل�ه، وإمكان 
االجت�امع ب�ني الزوجني في�ه، وجميء الول�د بعد م�يض أقل مدة 
احلمل وهي س�تة أشهر فأكثر من وقت إمكان االجتامع -كام يف 
النكاح الصحيح عن�د اجلمهور- خالفا لفقهاء احلنفية -رمحهم 
اهلل- فإهن�م اختلفوا هاهنا يف ابتداء احتس�اب امل�دة بعد اتفاقهم 

عىل احتساهبا يف النكاح الصحيح من وقت العقد: 
فذهب الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف -رمحهام اهلل- إىل القول 

باحتساهبا من وقت العقد؛ قياًسا عىل الصحيح. 
وخالفه�ام حممد -رمحه اهلل- فقال: حتتس�ب من وقت الدخول، 
وه�ذا ه�و املفت�ى ب�ه يف املذه�ب عنده�م؛ ألن النكاح الفاس�د 
لي�س ب�داٍع إىل الوطء حلرمت�ه، بخ�الف الصحي�ح، فاعترب فيه 

الدخول)4). 
)))  املبسوط 7)/ 99، 00). 

)2)  بدائع الصنائع 6/ 243، البحر الرائق 3/ 299، تبيني احلقائق 2/ 53). 
)3)  املحىل 9/ )49، 0)/ 322. 

)4)  اهلداي�ة رشح بداي�ة املبت�دي، للمرغيناين )/ ))2 ط. املكتبة اإلس�المية، د. ت، 
تبي�ني احلقائق 2/ 53)، البح�ر الرائق 3/ 299، الدر املختار مع حاش�ية ابن عابدين 
3/ 47)، أس�نى املطالب رشح روض الطالب، لش�يخ اإلس�الم زكريا األنصاري 3/ 
377 ط. مطبعة البايب احللبي سنة 3)3)ه�، املبدع البن مفلح 8/ 99، كشاف القناع 
5/ 479، املنت�زع املخت�ار م�ن رشح األزه�ار 2/ 47، الس�يل اجل�رار 2/ )33، نيل 

األوطار 7/ 76، 77. 
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النوع الثاين: شبهة الفعل أو شبهة االشتباه: 
وهي الشبه التي يكون فيها املحل خالًيا عن احلق وامللك أصال، 
ف�ال يك�ون للواطئ يف املوط�وءة حق أب�ًدا، ولكن اش�تبه عليه، 
فظنه�ا حتل ل�ه بظنه غرَي الدليل دليال، ولذلك س�امها احلنفية ب�: 
»ش�بهة االشتباه«؛ ألنه اشتباه وظن حتصل يف ذهن الواطئ فقط 

دون أن جيد سنًدا أو دليال يعضده. 
ورشط حتقق هذه الشبهة واعتبارها عند الفقهاء: أن يظن الواطئ 
أن ال�وطء فيها حالل له، فلو مل يظن ذلك وكان جازًما بحرمتها 

فخالف َوَواَقَعَها، متحض الفعل زًنا. 
وم�ن صور هذه الش�بهة: ما لو وطئ الرجل جاري�ة أبيه أو أمه، 
فإن�ه ال حق له فيها أصال ب�أي حال من األحوال، وليس له فيها 
ملك أو حتى ش�بهة ملك، لكن اعتربها الفقهاء ش�بهة إن ادعى 
أنه ظن أهنا حتل له؛ ألن العادة جرت بأن الرجل ينبس�ط يف مال 
أبيه وأمه وينتفع به من غري استئذان أو حشمة يف العادة، ويرىض 
ز االنتفاع بامله يف الرشع من غري  الوالد عادة بذلك عىل وجه جُيَوِّ
اس�تئذان، فإذا ظ�ن الولد الوطَء م�ن هذا القبيل ح�الال يعذر؛ 
ألن وطء اجل�واري م�ن قبيل االس�تخدام، فيش�تبه عليه احلال، 

واالشتباه يف حمله معذور فيه. 
وم�ن الصور أيض�ا: ما لو وط�ئ معتدته من ث�الث، فإن حرمة 
املطلقة ثالثا مقطوع هبا، فلم يبق له فيها شبهة ملك أو حق، لكن 
اعتربها الفقهاء شبهًة إذا ظن احلل؛ ألن املعتدة من طالق ثالث 
-وإن زال عنه�ا امللك واحلق- إال أنه بقي فيها بعض األحكام؛ 
كالنفق�ة والس�كنى واملنع من اخل�روج وثبوت النس�ب وحرمة 
أختها وأربع س�واها... وغري ذلك من أحكام، فحصل االشتباه 

لذلك، فأورث شبهة إن ظن حله؛ ألنه يف موضع االشتباه. 
وكذا لو زفت إلي�ه امرأة أجنبية فوطئها ظانًّا أهنا زوجته، فيصري 
هذا االشتباه -أيضا- شبهة، سواء أخربوه أهنا زوجته أو مل خيربه 
أحد، وكذا لو وجد عىل فراش�ه ام�رأة فجامعها ظانًّا أهنا زوجته 

-خالفا للحنفية يف هذه الصورة األخرية-. 

األول )/ 377، 378 ط. مكتب�ة املفي�د- ق�م- د. ت، حتقي�ق: د. الس�يد عب�د اهلادي 
احلكيم، رشح النيل ألطفيش 7/ 355. 

غريه، أو وطء الرجل أمة ولده.
فف�ي الص�ورة األوىل: وإن كان ال�وطء حراًم�ا إال أن الواطئ له 
يف املوط�وءة مل�ك حمقق، ف�أورث ذل�ك يف الوطء ش�بهة، وأما 
الص�ورة الثاني�ة: فإن�ه وإن كان ال�وطء فيها حراًم�ا أيضا إال أن 
الواطئ -وهو األب- له يف املوطوءة شبهة امللك؛ لكوهنا مملوكة 
ابنه، والولد وما َمَلَك ِمْلٌك ألبيه؛ لقول النبيملسو هيلع هللا ىلص: »أنت ومالك 
ألبيك«)))، قال الكاساين -رمحه اهلل-: »فظاهر إضافة مال االبن 
إىل األب بح�رف الالم، يقت�يض حقيقة امللك، فلئ�ن تقاعد عن 

إفادة احلقيقة، فال يتقاعد عن إيراث الشبهة أو حق امللك«)2). 
ومن صور هذه الش�بهة أيضا: ما مثل ب�ه فقهاء األحناف فيام لو 
وط�ئ املعتدة من طالق بائن بالكنايات؛ فإن يف بينونتها اختالًفا 
بني الصحابة، فكان عمر -ريض اهلل عنه- يذهب إىل القول بأهنا 
رجعية، فاعُترِب هذا دليال مورًثا للش�بهة يف الوطء، لوجود شبهة 

احلق أو احلل يف املوطوءة. 
حكم شبهة املحل: 

واحلك�م يف ه�ذا النوع من الش�به عند عامة الفقهاء: أنه مس�قط 
للح�د ومثبت للنس�ب؛ ألن الوطء فيه مل يتمح�ض زًنا؛ لوجود 
ش�بهة احلق أو املل�ك بوجود الدليل املوج�ب للحل، وعىل هذا 
ن�ص فقه�اء احلنفي�ة واملالكي�ة والش�افعية واحلنابل�ة والزيدي�ة 
واإلمامي�ة، وفقه�اء اإلباضية -يف أحد قول�ني عندهم-، إال أن 
احلنفي�ة -رمحه�م اهلل- علق�وا ثبوت النس�ب هاهنا ع�ىل ادعاء 

الواطئ للولد)3). 

)))  أخرجه أمحد يف مس�نده من حديث عمرو بن ش�عيب عن أبيه عن جده 2/ 204، 
وابن ماجه يف سننه من حديث عمرو -أيضا- حديث رقم )2292(، وآخر من حديث 
جاب�ر رقم ))229(، كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده. وعلق الزيلعي 
يف »نص�ب الراي�ة« عىل حدي�ث جابر بقوله: »ق�ال ابن القطان: إس�ناده صحيح، وقال 
املن�ذري: رجال�ه ثقات« ]نص�ب الراية ألحادي�ث اهلداية، للزيلع�ي 4/ 35) ط. دار 

احلديث- القاهرة- الطبعة األوىل 5)4)ه� 995)م[. 
)2)  بدائع الصنائع 7/ 35. 

)3)  بدائ�ع الصنائ�ع 7/ 35، البح�ر الرائ�ق 5/ 9)، تبي�ني احلقائ�ق 3/ 76)، الدر 
املختار مع حاش�ية ابن عابدين 4/ 82)، 83)، االس�تذكار، البن عبد الرب 7/ )52 
وم�ا بعده�ا، الذخرية للق�رايف 2)/ 66، التاج واإلكلي�ل 6/ 293، بداية املجتهد 2/ 
355، املهذب للش�ريازي 2/ 268، الوس�يط للغ�زايل 6/ 443، روضة الطالبني 7/ 
))3، املغن�ي 0)/ 55)، كش�اف القناع 6/ 23)، البحر الزخ�ار 4/ 36)- 40)، 
القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربية، ملحمد بن مكي العامي امللقب بالش�هيد 
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وم�ن ث�م ع�رب الفقهاء عن هذه الش�بهة ب��: »ش�بهة الطريق« أو 
»ش�بهة اجلهة« أو »ش�بهة اخت�الف العلامء«، وهذه الش�بهة هي 
ما اصطلح فقهاء احلنفية عىل تس�ميته باس�م »النكاح الفاس�د«، 
وهو النكاح الذي اختل فيه رشط من رشوط الصحة -كام سبق 

بيانه-. 
ق�ال النووي -رمحه اهلل- يف »الروضة«: »ش�بهة اجلهة: كل جهة 

صححها بعض العلامء وأباح الوطء هبا...«)2). 
الرم�يل  الدي�ن  كش�مس  الش�افعية  م�ن  املتأخ�رون  وعرفه�ا 
)ت:004)ه�( وغريه بأهنا: »اجلهة التي أباح الوطء هبا عامل«)3). 
ورشط بع�ض الفقهاء العتبار هذه الش�بهة: أن تكون مبنية عىل 
خ�الف معترب قوي املدرك عند الفقهاء، صادر ممن يعتد بخالفه 

عندهم. 
وحك�م هذه الش�بهة: أهنا مس�قطة للح�د مثبتة للنس�ب باتفاق 

الفقهاء)4). 
النوع الرابع: شبهة العقد: 

وهي الش�بهة التي تنش�أ عن وجود صورة عقد النكاح يف نكاح 
متفق عىل بطالنه، وهذه الشبهة انفرد هبا اإلمام أبو حنيفة -رمحه 

اهلل- دون غريه من الفقهاء. 
فاعترب -رمحه اهلل- وجود صورة العقد يف النكاح الباطل ش�بهة 
نافية للحد مثبتة للنسب حتى ولو كان النكاح متفًقا عىل حرمته 

وبطالنه بني الفقهاء وكان الواطئ عاملا باحلرمة والبطالن. 
ومن صور هذه الش�بهة عند اإلمام: ما لو عقد النكاح عىل أخته 
من النس�ب أو غريه�ا من املحرمات التي ال حت�ل له، وهو يعلم 

)2)  روضة الطالبني 7/ 2)3. 
)3)  هناي�ة املحت�اج إىل رشح املنه�اج، لش�مس الدين الرم�ي 8/ 434 ط. دار الفكر- 
بريوت- س�نة 404)ه� 984)م، حاش�ية البجريمي عىل رشح منهج الطالب للش�يخ 
زكري�ا األنص�اري املس�امة: »التجري�د لنف�ع العبي�د«، تأليف: الش�يخ س�ليامن بن عمر 
البجريم�ي 4/ 446 ط. املكتبة اإلس�المية- ديار بكر- تركي�ا، د. ت، الرساج الوهاج 
عىل متن املنهاج، للش�يخ حممد الزهري الغمراوي )/ 522 ط. دار املعرفة- بريوت- 

د. ت. 
)4)  بدائ�ع الصنائ�ع 7/ 35، الذخ�رية للق�رايف 2)/ 66، بداي�ة املجته�د 2/ 365، 
الوس�يط للغ�زايل 6/ 443، ال�رساج الوهاج عىل مت�ن املنه�اج )/ 522، املغني البن 
قدام�ة 0)/ 55)، كش�اف القن�اع 6/ 23)، 24)، القواعد والفوائد للش�هيد األول 

)/ 377، رشح النيل ألطفيش 7/ 354، 355. 

حكم شبهة الفعل: 
ذهب مجهور الفقهاء: من املالكية والش�افعية واحلنابلة والزيدية 
واإلمامي�ة واإلباضية -يف أحد قولني- إىل القول بس�قوط احلد 
هب�ذه الش�بهة إذا ظ�ن الواط�ئ ح�ل املوط�وءة، ويس�تتبع ذلك 
احلك�م بثبوت النس�ب؛ ألن�ه وطء اعتق�د إباحته بام يع�ذر مثله 
فيه، فس�قط فيه احلد، إذ ال إثم مع الظن، وس�قوط احلد يستتبعه 
ثبوت النسب؛ ألن األصل أن النسب يثبت بانتفاء احلد، وينتفي 

بثبوته. 
وخال�ف فقه�اء احلنفي�ة -رمحه�م اهلل- فقال�وا بس�قوط احل�د؛ 
للشبهة، وعدم ثبوت النسب؛ ألن املوطوءة فيها عارية عن شبهة 
احلق أو امللك، والنس�ب يعتمد قيام امللك أو احلق يف املحل، ومل 
يوجد هاهنا فتمحض الفعل زنا، فلم يثبت به نس�ب، وإنام درئ 

فيها احلد ملعنى راجع إىل الواطئ، وهو االشتباه. 
واس�تثنى احلنفي�ة من ذل�ك صورتني فق�ط أثبتوا فيهام النس�ب 

عوة لتأويل تأولوه، ومها:  بالدِّ
األوىل: م�ا ل�و زفت إلي�ه أجنبية ُأْخ�رِب أهنا زوجت�ه فوطئها، فإن 
النس�ب يثب�ت هاهن�ا وإن كان�ت ش�بهة اش�تباه ال مل�ك ل�ه يف 
املوطوءة وال ش�بهة؛ ألنه اعتمد دليال رشعيا يف موضع االشتباه 

وهو اإلخبار بكوهنا زوجته. 
والثاني�ة: ما لو وطئ معتدته من طالق ثالث، فإن النس�ب فيها 
يثبت بالدعوة أيضا لشبهة العقد فيها، بخالف باقي الصور))). 

النوع الثالث: شبهة الطريق أو اجلهة: 
وهي كل ما اختلف العلامء يف إباحته من صور األنكحة املختلف 
يف صحته�ا؛ كاختالفه�م يف صحة الن�كاح ب�دون ويل أو بدون 
ش�هود أو نحو ذلك، فهذا االختالف احلاصل بني املجتهدين يف 
املس�ألة يورث يف الوطء ش�بهة، هبا يس�قط احلد ويثبت النسب، 

)))  ينظ�ر يف ذل�ك: بدائ�ع الصنائع 7/ 36، البح�ر الرائق 5/ )2 وم�ا بعدها، تبيني 
احلقائ�ق 3/ 77) وم�ا بعده�ا، ال�در املخت�ار مع حاش�ية اب�ن عابدي�ن 4/ 85) وما 
بعده�ا، الذخ�رية للقرايف 2)/ 66، الوس�يط للغ�زايل 6/ 443، روض�ة الطالبني 7/ 
))3، املغني البن قدامة 7/ 344، 345، 0)/ 55)، كشاف القناع 5/ 476، البحر 
الزخار 4/ 37)، رشائع اإلس�الم يف مسائل احلالل واحلرام، للمحقق احلي 2/ 564 

ط. مؤسسة الفاء- بريوت- الطبعة الثانية 983)م 403)ه�، رشح النيل 7/ 355. 
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 الفصل الثاني
ثبوت النسب بالزنا يف الفقه اإلسالمي

وفيه مبحثان: 
املبحث األول: ثبوت النسب بالزنا مع وجود فراش. 

املبحث الثاين: ثبوت النسب بالزنا مع عدم وجود فراش. 

ول 
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

ث
� را

ب
د � و � مع و�ب �ب ب

لر ل�ب��ب �ب� �ت ا �بو
�ث

اتفق الفقهاء عىل أن املرأة إذا كانت فراًش�ا لرجل -س�واء كانت 
متزوجة أو أم�ة مملوكة- وجاءت بولد من زنا، فإن الولد يلحق 
بصاح�ب الفراش ويثبت نس�به منه وال ينتفي عن�ه إال باللعان، 

وال حظ للزاين فيه وإن ادعاه باتفاق الفقهاء كافة. 
وق�د حك�ى بعضهم اإلمجاع ع�ىل ذلك، فقال اب�ن قدامة -رمحه 
اهلل- يف »املغن�ي«: »وأمجع�وا ع�ىل أن�ه إذا ولد ع�ىل فراش رجل 
فادع�اه آخر، أن�ه ال يلحقه، وإن�ام اخلالف في�ام إذا ولد عىل غري 

فراش«)3). 
واألص�ل يف ه�ذا ق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للف�راش وللعاه�ر 
احلج�ر«)4)، واملعنى فيه باتفاق الفقه�اء: أنه إذا تعارض الفراش 
م�ع الزن�ا فإن�ه يق�دم الف�راش م�ن غري ش�ك، بحيث يس�تحق 
صاحب الفراش نس�ب الولد بالفراش، ويس�تحق الزاين اخليبة 

واحلد بزناه. 
وق�د ق�ىض النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذل�ك يف قصة ختاص�م عبد ب�ن زمعة مع 
س�عد بن أيب وقاص الثابتة يف الصحيحني، فعن عائش�ة -ريض 
اهلل عنه�ا- أهن�ا قالت: »كان عتب�ة بن أيب وقاص عه�د إىل أخيه 
س�عد ب�ن أيب وقاص أن ابن ولي�دة زمعة ِمنِّ�ي، فاقبضه، قالت: 
فل�ام كان عام الفتح أخذه س�عد بن أيب وقاص وق�ال: ابن أخي 
ق�د عهد إيلَّ فيه، فقام عبد ب�ن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أيب، 
ولد عىل فراشه، فتساوقا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال سعد: يا رسول اهلل! 
اب�ن أخ�ي، كان قد عهد إيلَّ فيه، فقال عب�د بن زمعة: أخي وابن 

)3)  املغني 7/ 29). 
)4)  سبق خترجيه. 

بع�دم حلها ل�ه، لكنه خالف وعق�د عليها ووطئها هب�ذا العقد، 
فهو عقد باطل جيب تفريقهام باتفاق األمة، لكن اإلمام أبا حنيفة 
-رمحه اهلل- اعترب وجود صورة العقد هاهنا شبهة مسقطة للحد 
مثبتة للنس�ب، واكتفى بالق�ول بالتعزير حتى ول�و كان الواطئ 

عامًلا بالتحريم. 
وذل�ك ألن األص�ل عند اإلم�ام أيب حنيفة: أن الن�كاح إذا وجد 
م�ن األه�ل مضاًفا إىل حم�ل قابل ملقاصد الن�كاح، يمنع وجوب 
احلد، س�واء كان النكاح حالال أو حراًما، وس�واء كان التحريم 
خمتلًف�ا فيه أو جممًعا عليه، وس�واء ظن احلل فادعى االش�تباه أو 

علم باحلرمة))). 
وحجة أيب حنيفة -رمحه اهلل- يف ذلك: أن لفظ النكاح صدر من 
أهل�ه مضاًف�ا إىل حمله، فاعترب العقد ش�بهة مانعة م�ن احلد مثبتة 
للنس�ب؛ وذل�ك ألن حم�ل النكاح عن�د اإلمام ه�و كل أنثى من 
بنات آدم قابلة ملقصود النكاح، ومقصوده الوالدة، فصارت كل 
أنث�ى قابلة ألن تك�ون حمال للنكاح، وكان ينبغ�ي أن ينعقد عقد 
الن�كاح يف حق اجلمي�ع، إال أنه تقاعد عن إف�ادة حقيقة احلل يف 

حق املحرمات، لكن بقيت شبهة العقد. 
لكن ما عليه مجهور الفقهاء وعليه الفتوى أيًضا عند احلنفية: هو 
القول ببطالن هذه الشبهة يف حق العامل باحلرمة، فلو عقد نكاحه 
ع�ىل أخته أو إح�دى حمارمه ووطئه�ا وهو ع�امل بحرمتها عليه، 
متحض فعله زًنا موجًبا للحد مسقًطا للنسب عند اجلمهور؛ ألنه 
يص�ري عقًدا عىل غري حمله فيلغو وال يعتد به؛ ألن حمل العقد عند 
اجلمه�ور ه�و األنثى املحللة، وليس�ت كل أنث�ى عىل اإلطالق. 
وه�ذا ما ذه�ب إلي�ه املالكي�ة والش�افعية واحلنابل�ة والظاهرية 
والزيدي�ة واإلمامية واإلباضية، وهو قول الصاحبني من احلنفية 

-حممد بن احلسن وأيب يوسف -رمحهام اهلل-)2). 

)))  بدائع الصنائع 7/ 35. 
)2)  بدائ�ع الصنائ�ع 7/ 35، البح�ر الرائق 5/ 26، 25، الدر املختار مع حاش�ية ابن 
عابدي�ن 4/ 87)، 88)، بداي�ة املجتهد 2/ 356، الت�اج واإلكليل 6/ 293، الرشح 
الكبري للدردير مع حاش�ية الدس�وقي 4/ 4)3، املهذب للشريازي 2/ 268، الوسيط 
للغزايل 6/ 445، روضة الطالبني 7/ 2)3، املغني البن قدامة 7/ 345، املحىل ))/ 

253، البحر الزخار 6/ 43)، رشح النيل ألطفيش 7/ 355. 
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سبق القول بحكاية اإلمجاع عىل عدم جواز نسبة ولد الزنا للزاين 
إذا كان�ت أم�ه فراًش�ا لرجل، ووجوب نس�بته للف�راش؛ عمال 

بقضاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الثابت نقله يف قصة وليدة زمعة. 
لك�ن الفقه�اء قد اختلفوا فيام إذا ُولِد ول�د الزنا عىل غري فراش، 
كأن ت�زين امرأة غ�ري متزوجة وتأيت بولد من زناها، فهل ينس�ب 

للزاين أو ال؟ 
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: 
ذهب مجه�ور الفقهاء -رمحه�م اهلل- إىل القول بقطع نس�بته من 
الزاين مطلقا، واالكتفاء بنسبته إىل أمه فقط، وعىل هذا نص أكثر 
فقه�اء احلنفي�ة وفقهاء املالكي�ة -خالفا البن القاس�م ومجاعة- 
والش�افعية واحلنابلة والظاهرية والزيدية واإلمامية واإلباضية، 
غ�ري أن فقهاء اإلمامية قطعوا نس�بته إىل أمه أيضا كام س�بق بيانه 

 .(3(

القول الثاين: 
ذه�ب مجاع�ة من أه�ل العل�م إىل القول بجواز نس�بة ول�د الزنا 
لل�زاين إذا ولد ع�ىل غري فراش، وممن قال هب�ذا الرأي مجاعة من 

فقهاء التابعني ومن بعدهم من فقهاء املذاهب -رمحهم اهلل-.
فروي عن احلس�ن البرصي -رمح�ه اهلل- )ت: 0))ه�( أنه قال 
يف رج�ل زنا بامرأة فول�دت ولًدا فادعى ولده�ا: »جيلد ويلزمه 
الولد«، وكان إس�حاق ب�ن راهويه -رمح�ه اهلل- )ت: 238ه�( 
يذه�ب إىل أن املول�ود م�ن الزن�ا إذا مل يك�ن مولودا ع�ىل فراش 
يدعيه صاحبه، وادعاه الزاين، أحلق به، وهبذا أيضا قال عروة بن 
الزب�ري )ت: 99ه�( وس�ليامن بن يس�ار )ت: 09)ه�( -رمحهام 
اهلل-، فذك�ر عنهام أهنام ق�اال: »أيام رجل أت�ى إىل غالم يزعم أنه 

)3)  بدائع الصنائع 6/ 242، االس�تذكار 7/ 72)، احلاوي الكبري 8/ 62)، املغني 
7/ 29)، املحىل 0)/ 323، البحر الزخار 4/ )4)، املخترص النافع ص92)، رشح 

النيل 5)/ 68). 

وليدة أيب، ولد عىل فراش�ه، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هو لك يا عبد 
ب�ن زمعة، ثم قال النب�ي: الولد للفراش وللعاهر احلجر، ثم قال 
لس�ودة بنت زمعة زوج النبي: احتجبي منه يا سودة؛ ملا رأى من 

شبهه بعتبة، فام رآها حتى لقي اهلل«))). 
ومعنى هذا احلديث وقصته -كام قال رشاحه من أهل العلم-: أن 
أهل اجلاهلية كانوا يقتنون الوالئد، ويقررون عليهن الرائب، 
فيكتس�بن بالفج�ور، وكانوا يلحقون النس�ب بالزن�اة إذا ادعوا 
الولد كام يف النكاح، فإذا أتت وليدة بولد، وقد استفرشها السيد، 
وزنى هبا غريه أيضا، فإن اس�تلحقه أحدمها أحلق به ونسب إليه، 
وإن اس�تلحقه كل واح�د منهام وتنازعا فيه، ع�رض عىل القافة، 
وكان عتب�ة قد صنع هذا الصنيع يف جاهليته بوليدة زمعة، وظن 
أن الولد له، فعهد إىل أخيه بأن يضمه إىل نفس�ه وينس�به إىل أخيه 
حين�ام احتر، وكان كافرا، فلام كان عام الفتح أزمع س�عد عىل 
أن ينف�ذ وصيت�ه وينزعه، فأب�ى ذلك عبد بن زمع�ة، وترافعا إىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال سعد: هو ابن أخي -عىل ما كان عليه األمر 
يف اجلاهلي�ة-، وقال عب�د: هو أخي -عىل ما اس�تقر عليه األمر 
يف اإلس�الم-، فأبطل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص حكم اجلاهلي�ة وأحلقه بزمعة، 
وَحَكم أن الولد للس�يد الذي ولد عىل فراش�ه، وليس للزاين من 
فعله س�وى الوبال والنكال؛ إبط�اال ملا كانوا عليه من جاهليتهم 

من إثبات النسب للزاين)2). 
فه�ذا قضاء قضاه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف قضيٍة تع�ارض فيها الفراش مع 
الزن�ا، َفَغلَّ�ب فيها النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أمر الفراش، حتى ولو كان الش�به 
يف الول�د معض�دا دعوى ال�زاين؛ ألن دليل الف�راش أقوى، فال 
يعارض بغريه، وقد صار هذا إمجاًعا بني الفقهاء ال اختالف فيه. 

)))  أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب: احلالل بني واحلرام بني وبينهام مشبهات، 
واللف�ظ ل�ه، وأخرجه يف اخلصومات، باب: دعوى الصب�ي للميت، وأخرجه يف كتاب 
العت�ق وفضل�ه، باب: أن الول�د للفراش، وغري ذل�ك من مواضع، وأخرجه مس�لم يف 

كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات. 
)2)  االستذكار البن عبد الرب 7/ 63)، 64)، عمدة القاري رشح صحيح البخاري، 
لب�در الدين العيني ))/ 96)، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن 8/ 467، 
468 ط. دار العاصمة- الرياض- الطبعة األوىل 7)4)ه� 997)م، حتقيق: عبد العزيز 
بن أمحد املش�يقح، مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح، للمال عي بن س�لطان القاري 
6/ 429 ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 422)ه�- )200م، حتقيق: 

مجال عيتاين. 
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»قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »وللعاهر احلجر«، فمعن�اه: إذا ادعى -أي العاهر- 
عه:  ول�َد صاح�ِب الفراش، م�ن أمة أو من ح�رة، وأم�ا إن مل يدَّ
ففي املزنية أن حممد بن عيسى)6) سأل ابن كنانة عن قوم أسلموا 
بجامعتهم وحتملوا إىل دار اإلس�الم، فادع�ى بعُضهم ولد ِزْنية، 
أيلح�ق به؟ ق�ال: »نعم، من ح�رة كان الولد أو م�ن أمة، إال أن 
يدعيه معه س�يد األمة، أو زوج احلرة، فيكون أوىل به؛ ألن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الولد للفراش وللعاهر احلجر«، وقاله ابن القاسم«)7). 
وه�ذا ال�رأي القائ�ل بإحلاق الولد بال�زاين إذا مل يك�ن فراش قد 
اختاره ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة -رمحه اهلل- ورجح�ه يف أكثر 
م�ن موضع من فتاويه، فقال -رمح�ه اهلل- يف باب: ما يلحق من 
النسب من »الفتاوى الكربى«: »وإن استلحق ولده من الزنا وال 
ف�راش، حلقه، وهو مذهب احلس�ن وابن س�ريين )ت110ه�(، 
والنخعي وإس�حاق«)8)، وكذا م�ال إليه تلميذه ابن القيم -رمحه 

اهلل- كام هو مرصح به منه يف »زاد املعاد«)9). 
األدلــة والمناقشـة

أوال: أدلة اجلمهور: 
اس�تدل اجلمهور ملا ذهب�وا إليه من القول بعدم جواز نس�بة ولد 
الزن�ا لل�زاين ول�و كان مول�ودا عىل غري ف�راش بأدلة من الس�نة 

واملعقول: 
أوال: أدلة السنة: 

)أ(: اس�تدلوا من الس�نة بعموم قول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش 
وللعاهر احلجر«)0)). 

وجه الداللة من احلديث: 
ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قطع فيه النس�بة إىل 
الزاين مطلقا بقوله: »للعاهر احلجر«، فيعم مجيع األحوال، سواء 

ولد الولد عىل فراش أو ولد عىل غري فراش. 

)6)  هو حممد بن عيسى األعشى، كان من املتفقهني عىل تالمذة اإلمام مالك ) طبقات 
الفقهاء للشريازي ص65)). 

)7)  املنتقى 6/ 8. 
)8)  الفتاوى الكربى 4/ 585. 
)9)  زاد املعاد 5/ 425، 426. 

)0))  سبق خترجيه. 

ع ذلك الغ�الَم أحٌد، فهو ابنه«)))،  اب�ن له، وأنه زنى بأمه، ومل َيدَّ
وكان إبراهيم النخعي -رمح�ه اهلل- )ت: 96ه�( يقول: »يلحق 
الواطئ إذا أقيم عليه احلد«، وكان أبو حنيفة -رمحه اهلل- يقول: 
إن تزوجه�ا الزاين قب�ل وضعها ولو بيوم، حلق ب�ه الولد، وإن مل 
يتزوجها، مل يلحق به«، وكان القايض أبو يعىل -رمحه اهلل- )ت: 
458ه��( وغريه م�ن بعض فقه�اء احلنابل�ة، يقول�ون: »يلحقه 

الولد بحكم حاكم«)2). 
وكان ابن القاسم -رمحه اهلل- من املالكية يرى -عىل غري مشهور 
املذه�ب- أنه إذا أس�لم قوم م�ن أهل احلرب، واس�تلحقوا بعد 
إس�المهم أوالدا من زناهم قبل اإلسالم، فإهنم يلحقون هبم إذا 
مل يكن هناك من يدعهم لفراش�ه، فإن دعاهم أحد لفراش�ه، قدم 

الفراش)3). 
ويف »املدونة« أنه -رمحه اهلل- سئل: »لو أن قوما من أهل احلرب 
أس�لموا، أكنت تليط أوالدهم هبم من الزن�ا وتدعو هلم القافة؟ 
فقال: مل أس�مع من مالك فيه ش�يًئا، ولكن وجه ما جاء عن عمر 
بن اخلطاب أن لو أسلم أهل داٍر من أهل احلرب، كان ينبغي أن 

يصنع هبم ذلك؛ ألن عمر قد فعله، وهو رأيي«)4). 
وكذا قال ابن كنان�ة)5) -رمحه اهلل- من فقهاء املالكية، فيام حكاه 

عنه الباجي -رمحه اهلل- يف »رشح املوطأ«، حيث قال: 

)))  أخ�رج ذلك عنهام الدارمي بس�نده، ففي س�ننه عن عبد اهلل ب�ن صالح عن بكر بن 
مر عن عمرو بن احلارث عن بكري عن سليامن بن يسار قال: »أيام رجل أتى إىل غالم 
فزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه، ومل يدع ذلك الغالم أحد، فهو يرثه«. قال بكري: وسألت 
عروة عن ذلك فقال مثل قول س�ليامن بن يس�ار، وقال عروة: »بلغنا أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ال: »الول�د للف�راش وللعاهر احلجر« س�نن الدارم�ي، لعبد اهلل بن هب�رام الدارمي- 

كتاب: الفرائض، باب: مرياث ولد الزنا«. 
)2)  احل�اوي الكب�ري 8/ 62)، املغني البن قدام�ة 7/ 29)، زاد املعاد البن القيم 5/ 
425، الف�روع البن مفلح 5/ 403، املبدع 8/ 06)، اإلنصاف يف معرفة الراجح من 
اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لعي بن س�ليامن املرداوي 9/ 269 ط. دار 

إحياء الرتاث العريب- بريوت- د. ت، حتقيق: حممد حامد الفقي. 
)3)  مواهب اجلليل 7/ 252. 

)4)  املدونة الكربى، لإلمام مالك برواية سحنون عن ابن القاسم 3/ 340 ط. مطبعة 
السعادة- مرص- د. ت. 

)5)  هو عثامن بن عيس�ى بن كنانة، كان م�ن أصحاب اإلمام مالك ومن نظرائه، وكان 
مالك حيره ملناظرة القايض أيب يوس�ف، ويل رئاسة املدرسة املالكية بعد اإلمام مالك، 
غ�ري أنه ت�ويف بعد مالك بس�نتني أو ث�الث )طبقات الفقهاء، أليب إس�حاق الش�ريازي 

ص52) ط. دار القلم- بريوت- د. ت، حتقيق: خليل أمليس(. 
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ال�زاين ولده إذا مل تكن املرأة فراًش�ا قوالن أله�ل العلم، والنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الولد للفراش وللعاهر احلجر«، فجعل الولد للفراش 

دون العاهر، فإذا مل تكن املرأة فراًشا، مل يتناوله احلديث«)3). 
ودليل أصحاب هذا القول عىل هذا الفهم: قضاء سيدنا عمر بن 
اخلطاب -ريض اهلل عنه-؛ فقد روى عنه مالك يف املوطأ بس�نده 
وغريه من علامء الس�نة -كام سيأيت بيانه مفصال- أنه -ريض اهلل 
عنه- كان يلحق أوالد زنا اجلاهلية بمن ادعاهم يف اإلسالم، إذا 

مل يكن هلم فراش ينسبون إليه. 
وال يص�ح ذل�ك من�ه -مع علمه بقض�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ولد 
وليدة زمعة، وقول النبي فيه: »الولد للفراش وللعاهر احلجر«- 

إال عىل محله للحديث عىل ما إذا كانت املرأة فراًشا فقط. 
)ب(: كام استدل اجلمهور من السنة أيضا بام روي عن ابن عباس 
-ريض اهلل عنهام- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال مساعاة يف اإلسالم، َمن 
س�اَعى يف اجلاهلية فقد أحلقته بعصبت�ه، ومن ادعى ولًدا من غري 

رشدة، فال يرث وال يورث«)4). 
وجه الداللة من احلديث: 

ووج�ه الدالل�ة من ه�ذا احلديث أن املس�اعاة هي الزن�ا، وكان 
األصمع�ي -رمح�ه اهلل-)ت: 5)2ه��( جيعله�ا يف اإلم�اء دون 
احلرائر؛ ألهنن كن يسعني ملواليهن فيكتسبن هلم برائب كانت 
عليهن، فكان يقال: س�اعت األمة: إذا فجرت، وساعاها فالن: 
إذا فج�ر هبا. فأبطل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ومل ُيْلِحق النس�ب هبا، وعفا 
ع�ام كان منه�ا يف اجلاهلية ممن أحلق هبا، ومل يف�رق النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني 

املولود عىل فراش أو عىل غري فراش)5). 
مناقشة هذا الدليل: 

أجي�ب عن هذا احلديث بأن يف إس�ناده رج�ال جمهوال، فال تقوم 

)3)  جمموع الفتاوى 32/ 2))، 3))، الفتاوى الكربى 2/ 79، 80. 
)4)  أخرج�ه اإلم�ام أمحد يف مس�نده م�ن حديث اب�ن عب�اس )/ 362، وأخرجه أبو 
داود يف س�ننه كتاب: النكاح، باب: يف ادعاء ولد الزنا ح رقم )2264(. قال الش�وكاين 
-رمحه اهلل- يف نيل األوطار ]6/ 84)[: »يف إس�ناده رجل جمهول«. واحلديث أخرجه 
-أيضا- الطرباين بسنده عن ابن عباس يف املعجم األوسط ])/ 300[، واملعجم الكبري 
يف حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس 2)/ 39، وعلق عليه اهليثمي يف جممع الزوائد 

]4/ 227[ بقوله: »رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عمرو بن احلصني وهو مرتوك«. 
)5)  النهاية يف غريب احلديث 2/ 396، الفروع البن مفلح 5/ 404. 

قال اإلمام اجلصاص -رمحه اهلل- )ت370ه�(: »وقوله: »الولد 
للفراش« قد اقتىض معنيني:

أحدمها: إثبات النسب لصاحب الفراش. 
والث�اين: أن م�ن ال فراش له، فال نس�ب له؛ ألن قول�ه: »الولد« 
اس�م للجن�س، وكذل�ك قول�ه: »الف�راش« للجن�س؛ لدخول 
األلف والالم عليه، فلم يبق ولد إال وهو مراد هبذا اخلرب، فكأنه 

قال: »ال ولد إال للفراش«))). 
ووجه الكاساين -رمحه اهلل- الداللة من هذا احلديث عىل الوجه 

املقصود أيضا فقال: »وداللة احلديث من وجوه ثالثة: 
أحدها: أن النبي -عليه الصالة والس�الم- أخرج الكالم خمرج 
القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش واحلجر للزاين، فاقتىض 
أال يك�ون الولد مل�ن ال فراش له، كام ال يك�ون احلجر ملن ال زنا 

منه؛ إذ القسمة تنفي الرشكة. 
والث�اين: أن�ه -عليه الص�الة والس�الم- جعل الول�د لصاحب 
الف�راش ونف�اه ع�ن ال�زاين بقول�ه -علي�ه الصالة والس�الم-: 

»وللعاهر احلجر«؛ ألن مثل هذا الكالم يستعمل يف النفي. 
والثال�ث: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت 
نس�ب ول�د ملن ليس بصاح�ب الفراش مل يك�ن كل جنس الولد 

لصاحب الفراش، وهذا خالف النص. 
فع�ىل ه�ذا: إذا زن�ى رجل بامرأة فج�اءت بولد فادع�اه الزاين مل 
يثبت نس�به منه؛ النعدام الفراش، وأما املرأة فيثبت نس�به منها؛ 

ألن احلكم يف جانبها يتبع الوالدة«)2). 
مناقشة هذا الدليل: 

أجاب أصح�اب القول الثاين القائلني بتنس�يب ولد الزنا للزاين 
عند انعدام الف�راش عن هذا احلديث: بأنه مقصور عىل حالة ما 
ل�و جاء ولد الزن�ا عىل فراش، وتعارض الفراش م�ع الزنا، فإنه 
يلحق بالفراش؛ عمال بقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ووقوفا عند قضائه، 

أما إذا جاء الولد عىل غري فراش فإن احلديث ال يتناوله. 
قال الش�يخ اب�ن تيمية -رمح�ه اهلل- يف »فتاويه«: »يف اس�تلحاق 
)))  أح�كام الق�رآن، أليب بكر اجلص�اص 3/ 396 ط. دار الكتب العلمية- بريوت- 

الطبعة األوىل سنة 5)4)ه� 994)م، حتقيق: عبد السالم حممد عي شاهني. 
)2)  بدائع الصنائع 6/ 242. 
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يملكها أو من حرة عاهر هبا، فإنه ال يلحق به وال يرث، وإن كان 
الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة« ويف 
الرواية الثانية: »وهو ولد زنا، ألهل أمه من كانوا، حرة أو أمة«، 
فقىض النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنسبة ولد الزنا إىل أمه حرة كانت أو أمة، وقطع 
نس�به من أبي�ه العاهر، ومل يفرق بني املول�ود عىل فراش واملولود 

عىل غري فراش)3). 
مناقشة هذا الدليل: 

وأجيب عن هذا احلديث بأن يف سنده حممد بن راشد املكحويل)4)، 
وفيه مقال)5). 

)د(: كام استدل اجلمهور أيضا بام رواه الرتمذي بسنده من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أيام رجل 

عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا ال يرث وال يورث«)6). 
وجه الداللة من احلديث: 

ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قىض فيه بعدم نسبة 
ول�د الزنا إىل الزاين، وعم�م احلكم بقوله: »أيام رجل...«، وعىل 
ه�ذا ف�ال فرق ب�ني أن يول�د الولد عىل ف�راش أو يول�د عىل غري 

فراش. 
مناقشة هذا الدليل: 

ونوقش هذا الدليل بأن يف سنده ابن هليعة)7)، وفيه مقال. 
)3)  الفروع البن مفلح 5/ 403، 404 بترصف. 

)4)  ه�و أب�و حييى حممد بن راش�د املكح�ويل الش�امي اخلزاعي، املتوىف س�نة 60)ه�، 
اختلف فيه أهل اجلرح والتعديل، فمنهم من وثقه وقبل حديثه، كاإلمام أمحد وحييى بن 
مع�ني، وكان عبد الرزاق يق�ول: ما رأيت أورع يف احلديث منه، وضعفه آخرون، فكان 
الرازي يقول فيه: ضعيف احلديث، وقال النس�ائي: ليس بالقوي، وقال فيه ابن حبان: 
»كان م�ن أهل الورع والنس�ك، ومل يك�ن احلديث من صنعته، فكث�ر املناكري يف روايته، 
فاس�تحق ت�رك االحتجاج به« )ينظر ترمجت�ه يف: تاريخ بغداد، للخطي�ب البغدادي 2/ 
337 ترمج�ة رق�م )839( ط. دار الكتب العلمية- ب�ريوت- الطبعة األوىل 7)4)ه�، 
حتقي�ق: مصطف�ى عب�د القادر عط�ا، اجل�رح والتعدي�ل، لل�رازي 7/ 253 ترمجة رقم 
)385)( ط. دار إحي�اء ال�رتاث الع�ريب- الطبع�ة األوىل 372)ه�� 952)م، هتذيب 
الك�امل يف أس�امء الرجال، للحافظ امل�زي 25/ 86) وما بعده�ا، ترمجة رقم )5208) 
ط. مؤسسة الرسالة- الطبعة الرابعة 406)ه� 985)م، حتقيق: بشار عواد معروف(. 

)5)  نيل األوطار 6/ 48). 
)6)  أخرجه الرتمذي يف س�ننه من كتاب: الفرائض، باب: ما جاء يف الرجل يس�لم عىل 

يد الرجل- ح رقم )96)2(، وقال: »والعمل عىل هذا عند أهل العلم«. 
)7)  هو عبد اهلل بن هليعة بن عقبة، أبو عبد الرمحن املرصي، املتوىف سنة 74)ه�، ترجم 
له البخاري يف الضعفاء الصغري، وروى عن حييى بن سعيد أنه كان ال يراه شيئا، وذكره 
النسائي يف الضعفاء واملرتوكني، وقال: »ضعيف«، وترجم له الذهبي يف التذكرة، وأثنى 

به حجة))). 
)ج(: اس�تدل اجلمه�ور أيض�ا ب�ام روي م�ن حديث عم�رو بن 
ْس�َتْلَحق  ش�عيب عن أبيه عن ج�ده »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قىض أن كل مرُ
-بفت�ح احلاء- اس�ترُْلِحق بع�د أبيه الذي يدعى ل�ه، ادعاه ورثته، 
فق�ىض أن كل من كان من أم�ة يملكها يوم أصاهبا فقد حلق بمن 
استلحقه، وليس له مما قسم قبله من املرياث يشء، وما أدرك من 
مرياث مل يقس�م، فله نصيبه، وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى 
له أنكره، وإن كان من أمة مل يملكها أو من حرة عاهر هبا، فإنه ال 
يلح�ق به وال يرث، وإن كان ال�ذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد 

زنية من حرة كان أو أمة«. 
ويف رواية: »وهو ولد زنا ألهل أمه من كانوا، حرة أو أمة، وذلك 
فيام استلحق يف أول اإلسالم، فام اقتسم من مال قبل اإلسالم فقد 

مىض«)2). 
وجه الداللة من احلديث: 

ووج�ه الداللة من هذا احلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني فيه حكم الولد 
املس�تلَحق -بالفتح-، وقىض بأن الولد إذا اس�تلحقه الورثة بعد 

موت أبيه الذي يدعى له، فإن احلال ال ختلو عن اآليت:
إم�ا أن يك�ون الولد من أم�ة كانت مملوكة للواط�ئ يوم أصاهبا، 
فهذا يلحق بمن اس�تلحقه، وحكمه يف املرياث ما بينه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
م�ن أنه إذا اس�ُتْلِحق بعد قس�م امل�رياث، فال يرج�ع بنصيبه عىل 

الورثة، وما أدرك من املرياث قبل قسمه، فله منه نصيبه. 
وكذا قد يك�ون الولد من أمة كانت مملوكة للواطئ يوم أصاهبا، 
لك�ن كان أبوه ال�ذي يدعى له ينكره قبل موته، فحينئذ ال يلحق 
إن ادع�اه الورث�ة؛ ألن األصل الذي الورثة خل�ف له، منكر له، 
فكي�ف يلحق به مع إن�كاره، وهذا معنى قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: 

»وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره«.
ث�م بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص احلك�م يف ولد الزنا، فقال: »وإن كان من أمة مل 

)))  زاد املعاد 5/ 427، نيل األوطار 6/ 84). 
)2)  أخرج�ه أب�و داود يف س�ننه م�ن كت�اب: النكاح، ب�اب: يف ادعاء ول�د الزنا ح رقم 
)2265(، وح رق�م )2266(، واللف�ظ ل�ه. وأخرج�ه اب�ن ماجه يف س�ننه م�ن كتاب: 
الفرائض، باب: يف ادعاء الولد ح رقم )2746(. واحلديث يف س�نده حممد بن راش�د، 

وقد تكلم فيه. 
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ع�ي ولد ام�رأة، فدعا عم�ر بن اخلط�اب -ريض اهلل  كالمه�ا َيدَّ
عن�ه- قائفا، فنظر إليه�ام فقال القائف: لقد اش�رتكا فيه، فربه 
رة، ثم ق�ال للمرأة: أخربيني خربك،  عم�ر -ريض اهلل عنه- بالدِّ
فقال�ت: كان ه�ذا ألحد الرجل�ني يأتيها وهي يف إب�ل أهلها فال 
يفارقه�ا حت�ى يظ�ن أن ق�د اس�تمر هبا مح�ل، ثم ان�رصف عنها 
فأهريق�ت دم�ا، ث�م خلف هذا -تعن�ي اآلخر-، ف�ال أدري من 
أهيام هو؟ فَكربَّ القائف، فقال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- 

للغالم: َواِل أهيام شئت«)3). 
ووج�ه الدالل�ة من هذا ظاهر: وهو أن س�يدنا عم�ر -ريض اهلل 
عن�ه- كان يلح�ق األوالد م�ن زن�ا اجلاهلي�ة بم�ن ادعاهم بعد 
اإلس�الم، بحي�ث إذا جاءه رجل مس�لم وادعى ول�دا له من زنا 
اجلاهلي�ة، ومل يكن هناك فراش يلحق به الولد، فإن س�يدنا عمر 
-ريض اهلل عن�ه- كان يلح�ق الول�د به، كام هو مس�تفاد من هذا 

اخلرب. 
ويف رواي�ة أخ�رى: »أن�ه -ريض اهلل عن�ه- ُأيِت بنس�وة أو إم�اء 
س�اعني يف اجلاهلية، فأمر بأوالده�ن أن يقوموا عىل آبائهم وأال 

يسرتقوا«)4). 
»ومعن�ى التقوي�م: أن تكون قيمته�م عىل الزانني مل�وايل اإلماء، 

ويكونوا أحرارا الحقي النسب بآبائهم الزناة«)5). 
وإن�ام كان هذا القضاء منه -ريض اهلل عنه- عىل هذا النحو؛ ألن 
أوالد الزن�ا ه�ؤالء ولدوا عىل غري فراش، واس�تلحقهم آباؤهم 
الزن�اة دون أن يعاَرض�وا يف دعواه�م بفراش، وم�ن ثم أحلقهم 
عم�ر هبم، أما لو عورض�وا يف دعواهم بف�راش، لقدم الفراش؛ 
عم�ال بقض�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ولد ولي�دة زمع�ة، وقوله فيه: 

»الولد للفراش وللعاهر احلجر«)6). 
)3)  أخرج�ه مال�ك يف املوط�أ ]2/ 740، )74[ م�ن كت�اب: القضاء، ب�اب: القضاء 
بإحل�اق الول�د بأبي�ه، وأخرج�ه البيهق�ي يف الس�نن الك�ربى ]0)/ 263[ م�ن كتاب: 

الدعوى والبينات، باب: القافة ودعوى الولد. 
)4)  أخرجه الطحاوي بس�نده يف رشح مش�كل اآلثار ))/ 6) ط. مؤسسة الرسالة- 
بريوت- الطبعة األوىل 408)ه� 987)م، حتقيق: ش�عيب األرناؤوط، وابن أيب ش�يبة 

يف مصنفه من كتاب: اجلهاد، باب: أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم املسلمون. 
)5)  الفائق يف غريب احلديث، للزخمرشي 2/ 43) ط. دار الكتب العلمية- بريوت- 

الطبعة األوىل سنة 7)4)ه�، النهاية يف غريب احلديث 2/ 369. 
)6)  التمهيد البن عبد الرب 8/ 93) بترصف. 

ثانيا: أدلة املعقول: 
استدل مجهور الفقهاء من املعقول بأدلة منها ما يي: 

)أ(: قالوا: إن الزانية قد ينوهبا غري واحد من الرجال، فلو نس�بنا 
ولد الزنا للزاين لربام تتم نسبته إىل غري أبيه، وذلك حرام بالنص، 
حت�ى إنه يف جانب املرأة ملا كان الزنا ال يؤدي إىل هذا االش�تباه، 

كان النسب ثابتا من جهتها))). 
مناقشة هذا الدليل: 

وجي�اب عن ه�ذا بأن�ه يمكن يف ه�ذا الزم�ان بالوس�ائل الطبية 
احلديث�ة حتدي�د األب الطبيعي عىل س�بيل القطع، فل�م يبق هلذا 

القول جمال. 
)ب(: قال�وا أيض�ا: إن قطع النس�ب عن الزاين إن�ام كان بطريق 
العقوب�ة زج�ًرا له عن الزنا؛ ألن�ه إذا علم أن م�اءه يضيع بالزنا، 

لتحرز عن فعله)2). 
مناقشة هذا الدليل: 

وجي�اب عن ه�ذا بأنه قد تغري احل�ال يف هذا الزم�ان؛ نظرا لتغري 
بع�ض الذم�م وانعكاس بع�ض الفطر، حتى أصبح�ت العقوبة 
للزاين هي تنس�يب الولد له، وأصبح يف أكثر األحوال علمه بأن 

ماءه يضيع مشجعا له. 
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاين: 

اس�تدل أصح�اب القول الث�اين القائل بجواز تنس�يب ولد الزنا 
للزاين إذا مل تكن املرأة فراشا بأدلة من السنة والقياس: 

أوال: أدلة السنة: 
)أ(: م�ا رواه اإلم�ام مال�ك يف املوطأ بس�نده وغريه عن س�ليامن 
بن يس�ار أن عمر بن اخلط�اب -ريض اهلل عنه- كان يليط أوالد 
اجلاهلي�ة بم�ن ادعاهم يف اإلس�الم، قال س�ليامن: فأتى رجالن 
عليه ثم قال: »ومل يكن عىل س�عة علمه باملتقن«، وقال يف آخر ترمجته: »يروى حديثه يف 
املتابع�ات وال حيت�ج به« )ينظ�ر: الضعفاء الصغري، لإلمام البخ�اري ص69 ترمجة رقم 
)99)( ط. دار املعرف�ة- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 406)ه�� 968)م، حتقيق: حممود 
إبراهي�م أبو زي�د، الضعفاء واملرتوكني، للنس�ائي ص203 ترمجة رق�م )346( مطبوع 
م�ع الضعفاء الصغ�ري للبخ�اري، ط. دار املعرفة- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 406)ه� 
968)م، حتقي�ق: حمم�ود إبراهيم أبو زيد، تذكرة احلفاظ، لش�مس الدي�ن الذهبي )/ 

237 وما بعدها، ترمجة رقم )224( ط. دار إحياء الرتاث العريب، د. ت(. 
)))  املبسوط 4/ 207، 7)/ 54) بترصف. 

)2)  املصدر السابق بترصف. 
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جرجي�ا، فتعرض�ت ل�ه فكلمته فأب�ى، فأت�ت راعي�ا فأمكنته من 
نفس�ها، فولدت غالًم�ا، فقالت: هو من جري�ج، فأتوه وك�وا 
صومعته، فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصىل ثم أتى الغالم فقال: من 
أب�وك يا غالم؟ قال: الراعي، قال�وا: نبني صومعتك من ذهب؟ 

قال: ال، إال من طني«)3). 
وجه الداللة من احلديث: 

ووج�ه الدالل�ة من ه�ذا احلديث أن جرجيا س�أل الول�د -وهو 
ول�د زنا- وق�ال: »من أب�وك؟« فأجابه الولد بإنط�اق اهلل قائال: 
»الراع�ي«- قال�وا: وهذا إنط�اق من اهلل ال يمك�ن فيه الكذب، 

فدل عىل جواز إحلاق ولد الزنا بأبيه الزاين)4). 
ق�ال اإلمام القرطب�ي -رمحه اهلل- )ت: )67ه�( يف »تفس�ريه«: 
»إن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�د حكى عن جريج أنه نس�ب اب�ن الزنا للزاين، 
وصدق اهلل نسبته بام خرق له من العادة يف نطق الصبي بالشهادة 
ل�ه بذل�ك، وأخرب هب�ا النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عن جري�ج يف مع�رض املدح 
وإظهار كرامته، فكانت تلك النس�بة صحيحة بتصديق اهلل تعاىل 

وبإخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فثبتت البنوة وأحكامها«)5). 
مناقشة هذا الدليل:

أج�اب اجلمهور عن االس�تدالل هبذا احلدي�ث بأنه -فضال عىل 
أنه رشع من قبلنا- قد يكون املراد من قول جريج: »من أبوك؟« 
االستفسار عن صاحب املاء، غري أنه سامه أبا عىل سبيل املجاز. 

قال النووي -رمحه اهلل- يف »رشحه عىل الصحيح«: 
»وجوابه -أي جواب هذا االستدالل- من وجهني: 

أحدمه�ا: لعله كان يف رشعه�م يلحقه، والثاين: امل�راد: »ِمْن ماء 
َمْن أنت؟« وسامه أبا جمازا«)6). 

ثانيا: أدلة القياس: 
استدل أصحاب هذا القول من القياس بدليلني: 

)3) أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه من حدي�ث أيب هري�رة، كتاب: املظ�امل، باب: من 
ه�دم حائط�ا فليبن مثله، واللفظ له، وأخرجه بلفظ آخ�ر يف مواضع أخر من صحيحه، 
وأخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه من كتاب: ال�رب والصلة، ب�اب: تقديم ب�ر الوالدين عىل 

التطوع بالصالة وغريها. 
)4)  زاد املعاد 5/ 426. 

)5)  تفسري القرطبي 5/ 5)). 
)6)  رشح النووي عىل صحيح مسلم 6)/ 07). 

وه�ذا يفيد أن س�يدنا عمر -ريض اهلل عن�ه- قد فهم من حديث 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للف�راش وللعاهر احلجر«، أن�ه مقصور عىل 
حالة ما لو تعارض الفراش مع الزنا، فإنه يقدم الفراش من غري 

خالف، وهي مسألة اإلمجاع املحكي سابقا. 
أم�ا لو جاء الولد عىل غري فراش، فإن�ه ال بأس أن يلحق الزاين، 

وليس ثمة خمالفة حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
غري أن الروايات املروية عن س�يدنا عمر -ريض اهلل عنه- هاهنا 
وردت يف زنا حصل يف اجلاهلية، واستلحاق حصل يف اإلسالم، 
فأخذ منها أصحاب هذا القول احلكم باجلواز يف زنا واستلحاٍق 
حص�ال يف اإلس�الم، وقالوا: ال تعارض يف ذل�ك مع قول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش«. 
مناقشة هذا الدليل: 

أجاب اجلمهور عن هذا الدليل بقوهلم: إن هذا القضاء كان من 
عمر -ريض اهلل عنه- يف والدة اجلاهلية فقط؛ أما إذا كان الوطء 

واالستلحاق مجيعا يف اإلسالم، فإنه ال يلحق. 
ق�ال ابن عبد ال�رب -رمحه اهلل- يف »االس�تذكار«: »هذا منه -أي 
م�ن عمر- كان خاص�ا يف والدة اجلاهلية حي�ث مل يكن فراش، 
وأما يف والدة اإلس�الم، فال جيوز عند أحد من العلامء أن يلحق 

ولد من زنا«))). 
وق�ال املاوردي -رمح�ه اهلل- )ت: 450ه��( يف »احلاوي«: »إن 
ذلك منه يف عهار البغايا يف اجلاهلية دون عهار اإلسالم، والعهار 
يف اجلاهلية أخف حكاًم من العهار يف اإلس�الم، فصارت الشبهة 
الحقة به، ومع الش�بهة جيوز حلوق الول�د، وخالف حكمه عند 

انتفاء الشبهة عنه يف اإلسالم«)2). 
)ب(: كام اس�تدل أصحاب هذا القول أيض�ا بام روي عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص من خرب جريج الناس�ك، وفيه : »كان رجل يف بني إرسائيل 
-يق�ال له: جري�ج- يصيل، فجاءته أم�ه فدعته فأب�ى أن جييبها، 
ِْته حتى تريه  فق�ال: أجيبه�ا أو أصيل؟ ثم أتته فقالت: الله�م ال مترُ
املومس�ات، وكان جري�ج يف صومعت�ه، فقال�ت ام�رأة: ألفتن�ن 

)))  االستذكار 7/ 72). 
)2)  احلاوي الكبري 8/ 62)، 63). 



134

العدد الثاني غن التا دو الاقاي لت مةب لميد القنا مايرتتاا

ه�ذا املعن�ى منتفي�ا يف جهة األم، كان النس�ب ثابت�ا منها بمجرد 
الوالدة)4). 

ثاني�ا: م�ا قرره الكاس�اين -رمح�ه اهلل- يف »البدائع« م�ن التفرقة 
بينه�ام ب�أن »اعتبار الفراش يف النس�ب إنام ع�رف بحديث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للفراش«، ومعناه: الولد ملالك الفراش، وال فراش 
للم�رأة؛ ألهن�ا مملوكة وليس�ت باملك�ة، فبقي احلك�م يف جانبها 

متعلقا بالوالدة«)5). 
الق�ول الراج�ح: 

ه�ذا.. والق�ول ال�ذي يرتج�ح يل يف ه�ذه املس�ألة -بعد عرض 
األدل�ة وحتليلها- هو القول املخال�ف للجمهور القايض بإحلاق 
ول�د الزنا بأبي�ه إذا مل يكن ثمة فراش ينس�ب إلي�ه؛ حفًظا للولد 

وصيانة له من الترشد والضياع. 
وق�وام هذا الرتجيح: أن مجهور الفقهاء ليس هلم يف هذه املس�ألة 
مستمس�ك ق�وي يعتمد عليه س�وى حديث الصحي�ح: »الولد 
للف�راش وللعاهر احلجر«، وأصحاب الق�ول املخالف القائلني 
بإحلاق�ه إذا ع�دم الفراش مل خيالفوا ه�ذا احلديث، بل وقفوا عند 
أم�ر النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وقضائ�ه في�ه، وألزموا ب�ه أنفس�هم، وكانوا أول 
القائلني به، لكنهم قرصوه عىل ما إذا تعارض الفراش مع الزنا. 
أم�ا إذا مل يك�ن ف�راش، فل�و قلنا بع�دم اللح�وق أيضا ك�ام قال 
اجلمه�ور؛ عم�ال بعموم�ات األحادي�ث الت�ي قىض النب�ي فيها 
بإبط�ال أم�ر اجلاهلية وأن�ه بعد اإلس�الم ال يلحق ول�د بعاهر، 
لعورضنا بقضاء سيدنا عمر الثابت يف السنة الصحيحة، والذي 
أحلق فيه الولد للزاين بعد قطع النبي نسبته إليه، ولزمنا االعتذار 
واجل�واب عنه، وجواب اجلمهور عنه بأن�ه قضاء خاص بأوالد 
اجلاهلي�ة فقط -من وجهة نظري- غري كاٍف؛ إذ إنه كيف يمكن 
هلم أن يس�لموا بقضائه ويصححوه، ويق�روا يف جواهبم بأنه إنام 
صح منه؛ ألنه كان يف والدة اجلاهلية، ويف الوقت نفسه يستدلون 
بأحادي�ث للنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص تقيض ببط�الن ما كان عليه أم�ر اجلاهلية، 
ع�ون العموم  وأن�ه بعد اإلس�الم ال يلحق ول�د بعاهر أبدا، ويدَّ

)4)  املبسوط 4/ 207 بترصف. 
)5)  املبسوط 7)/ 54)، 55)، بدائع الصنائع 6/ 243. 

أوهل�ام: قي�اس ولد الزنا ع�ىل الولد املنف�ي باللع�ان، فقالوا: »ملا 
كان انتف�اء الولد عن الواط�ئ باللعان، ال يمنع من حلوقه به بعد 

االعرتاف، فكذلك ولد الزنا«))). 
مناقشة هذا الدليل: 

وأج�اب اجلمهور عن هذا الدلي�ل بأنه قياس مع الفارق؛ »فولد 
اللع�ان خمال�ف لول�د الزن�ا، والف�رق بينه�ام أن ول�د املالعنة ملا 
كان الحق�ا بالواط�ئ قبل اللعان، ج�از أن يصري الحق�ا به بعد 
االع�رتاف؛ ألن األصل فيه اللحوق، والبغاء طارئ، وولد الزنا 
مل يكن الحقا ب�ه يف حال، فريجع حكمه بعد االعرتاف إىل تلك 

احلال«)2). 
ثانيهام: 

قي�اس األب عىل األم يف نس�بة ول�د الزنا إليها مع اش�رتاكها مع 
ال�زاين يف ج�رم الزنا، فهي زانية مثله، ومع ذل�ك حلق الولد هبا، 

فيلحق باألب كذلك؛ إذ ال فرق. 
وهذا القياس أسس�ه ابن القيم -رمحه اهلل- واعتربه دليال انترص 
به هلذا الق�ول، فقال: »والقياس الصحي�ح يقتضيه -أي يقتيض 
ه�ذا القول-؛ فإن األب أحد الزانَينْي، وه�و إذا كان يلحق بأمه 
وينس�ب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النس�ب بين�ه وبني أقارب 
أم�ه، مع كوهنا زنت به، وق�د وجد الولد من م�اء الزانَينْي، وقد 
اش�رتكا فيه واتفقا عىل أنه ابنهام، فام املانع من حلوقه باألب إذا مل 

ِعه غرُيه؟! فهذا حمض القياس«)3).  يدَّ
مناقشة هذا الدليل: 

مل أر من اجلمهور أحًدا تعرض ملناقشة هذا القياس، لكنه يمكن 
أن يق�ال: إنه قياس م�ع الفارق أيض�ا؛ ألن األب يفارق األم يف 

حلوق النسب من أوجه، منها: 
أوال: ما ذكره ال�خي -رمحه اهلل- يف »املبس�وط« من أن املرأة 
الزاني�ة ق�د ينوهبا أكثر م�ن رجل، فيحص�ل االش�تباه يف إحلاقه 
بأحده�م، ألن�ه رب�ام يلح�ق بغ�ري أبيه ال�ذي هو صاح�ب املاء، 
وهلذا مل جيز نس�بته إىل األب؛ حلصول هذا االشتباه، لكن ملا كان 

)))  احلاوي الكبري 8/ 62). 
)2)  املرجع السابق 8/ 63). 

)3)  زاد املعاد 5/ 426. 
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وهبذا قىض يف قضية الش�يخ من بني زهرة الذي قال حينام سأله: 
»أما الفراش فلفالن، وأما النطفة فلفالن«. 

واس�تثنى م�ن احلديث م�ا إذا انعدم الف�راش، فأحلق في�ه الولد 
بال�زاين، وهبذا قىض فيام روى عنه مالك وغريه من أنه كان يليط 

أوالد اجلاهلية بمن ادعاهم يف اإلسالم. 
ق�ال ابن عب�د الرب -رمحه اهلل- يف »التمهي�د«: »وقد ُظنَّ أن عمر 
ب�ن اخلطاب كان يلي�ط أوالد اجلاهلية بم�ن ادعاهم، كان هناك 
ف�راش أم ال، وذل�ك جهل وغب�اوة وغفلة مفرط�ة، وإنام الذي 
كان عم�ر يقيض ب�ه أن يلي�ط أوالد اجلاهلية بم�ن ادعاهم إذا مل 
يك�ن هناك ف�راش، وفيام ذكرنا من قول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد 
للفراش وللعاهر احلجر« ما يكفي ويغني، ونحن نزيد ذلك بيانا 
بالنصوص عن عمر -ريض اهلل عنه- وإن كان مستحيال أن يظن 
به أحد أنه خالف بحكمه حكم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الولد للفراش 
وللعاهر احلجر إال جاهل، ال س�يام مع اس�تفاضة هذا اخلرب عند 
الصحاب�ة ومن بعدهم... ثم س�اق احلديث الس�ابق الذي قىض 

فيه عمر بكون الولد للفراش«)2). 
وهذا املعنى نفس�ه هو ما فهمه عروة بن الزبري وسليامن بن يسار 
-رمحهام اهلل- من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش«، ويؤكد ذلك 
ما رواه عنهام الدارمي بسنده عن بكري عن سليامن بن يسار قال: 
ع  »أي�ام رجل أت�ى إىل غالم فزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه، ومل يدَّ
ذلك الغالم أحٌد، فهو يرثه«. قال بكري: وسألت عروة عن ذلك 
فقال مثل قول س�ليامن بن يس�ار، وقال عروة: »بلغنا أن رس�ول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: الولد للفراش وللعاهر احلجر«)3). 
فق�ول ع�روة -ريض اهلل عن�ه-: »بلغن�ا أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
ع  الول�د للف�راش...« م�ع قضائه بإحل�اق الولد بال�زاين إذا مل يدَّ
ذل�ك الغالم أحد، دليل عىل أنه فهم من حديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ما ذكرناه. 
وق�د روي عن عط�اء أيض�ا )ت: 4))ه�( ما يفي�د ذلك، ففي 
املصن�ف عند عبد ال�رزاق -رمحه اهلل- بس�ندمها عن ابن جريج 
قال: »س�ئل عطاء عن ول�د الزنا ولدته أمٌة، فأعتقه س�ادة األم، 

)2)  التمهيد 8/ 93)، 94). 
)3)  سبق خترجيه. 

فيه�ا جلميع األحوال؛ حالة وجود الفراش، وحالة انعدامه، وال 
شك أن هذه األحاديث كانت متقدمة عىل قضاء سيدنا عمر. 

فالسؤال إذن: كيف استساغ سيدنا عمر -ريض اهلل عنه- خمالفة 
ه�ذه األحاديث التي ق�ىض النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببطالن أم�ر اجلاهلية وأنه 

بعد اإلسالم ال يلحق ولد بعاهر أبدا؟!
ال يمكن -عىل رأي اجلمهور- أن يصح هذا من عمر -ريض اهلل 
عن�ه- إال إذا قلن�ا: إنه مل يكن عىل علم هبذه األحاديث، وبقضاء 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها بإبطال إحلاق األوالد بالزناة عىل ما كان عليه أمر 

اجلاهلية، بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش وللعاهر احلجر«. 
لكن الثابت يف السنة الصحيحة أن سيدنا عمر -ريض اهلل عنه- 
كان عىل علم هبذه األحاديث، ومل يغب عنه قضاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها 
بك�ون الول�د للف�راش، بل وقىض ب�ه عم�ر -ريض اهلل عنه- يف 

إحدى القضايا الثابتة عنه. 
فأخ�رج الش�افعي -بس�نده- وغريه ع�ن عبيد اهلل ب�ن أيب يزيد 
ع�ن أبيه قال: »أرس�ل عمر إىل رج�ل من بني زهرة كان س�اكنا 
معنا، فذهبنا معه، فس�أله عن والد من والد اجلاهلية، فقال: أما 
الف�راش فلف�الن، وأما النطف�ة فلفالن، فق�ال -ريض اهلل تعاىل 

عنه-: صدقت، ولكن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىض بالفراش«))). 
فثبت هبذا أن لسيدنا عمر يف هذا الباب قضاءين: 

أحدمه�ا: أحلق في�ه الولد بالزاين عىل خالف ق�ول النبي: »الولد 
للفراش...« كام هو فهم اجلمهور للحديث. 

والث�اين: مل يلح�ق فيه الولد بال�زاين وأحلقه بالف�راش، عىل وفق 
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش...«. 

فهل يقال: إن سيدنا عمر -ريض اهلل عنه- خالف حديث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح، مع علمه به، ووصوله له؟!

معاذ اهلل أن يقول أحد ذلك، لكن األوىل أن يقال: 
إن س�يدنا عمر -ريض اهلل عنه- فهم من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد 
للفراش وللعاهر احلجر« قرص ذلك عىل حالة ما إذا وجد فراش، 

))) أخرجه الش�افعي يف أول كتاب األقضية م�ن األم 6/ 3)2، وأخرجه يف اختالف 
احلدي�ث يف ب�اب نفي الول�د ]اختالف احلدي�ث، للش�افعي ص543 د. ط، د. ت. [، 
وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ]7/ 402[ من كتاب: اللعان، باب: الولد للفراش 

ما مل ينفه رب الفراش. 
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 الفصل الثالث 
ضوابط تنسيب أوالد الزنا واالغتصاب

وفيه مبحثان: 
املبحث األول: التأكد من األبوة البيولوجية للزاين. 

املبحث الثاين: انعدام الفراش أو إمكانية نسبته لفراش. 

ول 
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

�ة
�ب ا �ة�ة للرب �ةولو�ب ل�ب �ة ا �بو

ل�أ كد م�ب ا
أ
ل�ةا ا

بعد ترجيح القول القايض بجواز تنسيب أوالد الزنا واالغتصاب 
لل�زاين إذا انعدم فراش ينس�بون إليه، جيب علين�ا أن نبحث عن 

مجلة الضوابط التي جيب مراعاهتا يف هذا الباب. 
وأول ه�ذه الضواب�ط التي جي�ب االنتب�اه إليها، ه�ي التأكد من 
بن�وة الول�د ألبيه، وأبوة األب ل�ه؛ حتى ُيْدع�ى كلُّ ولد إىل أبيه 
الطبيعي من غري اختالط، وحتى نتغلب عىل ما قد حيدث أحيانا 
م�ن تناوب بعض املغتصبني عىل ام�رأة أو نحوه مما قد يؤدي إىل 
تعدد املاء الذي قد يتخلق منه الولد، فكان ال بد من معرفة األب 

الطبيعي صاحب النطفة. 
قدي�ام كان�ت العرب تلجأ إىل ما يس�مى ب��: »القياف�ة« يف حتديد 
نس�ب الول�د إىل أبي�ه الفع�ي يف حالة التن�ازع حول األنس�اب؛ 
وذل�ك ع�ن طريق اعتامد الش�به الظاهري بني الول�د وأبيه، وقد 
جاء اإلس�الم وأقر هذا النظام، واعترب القيافة وسيلة من وسائل 
حتديد األنس�اب، وهبذا قىض اجلمهور من الفقهاء كام سبق بيانه 

يف بداية هذا البحث. 
لكن العامل اآلن قد عرف من وسائل حتديد األنساب ما هو أدق 

وأحكم من القيافة. 
لقد تطورت الدراس�ات العلمية يف جمال علم الوراثة يف النصف 
األخ�ري م�ن الق�رن العرشين تط�ورا ملحوظا، فظه�رت يف هذا 
القرن تقدمات أساس�ية يف دراس�ة وراثة اإلنسان وفرت أدوات 
جدي�دة لتحلي�ل عين�ات الش�واهد يف القضايا اجلنائي�ة، وفض 

اخلالف يف النزاعات حول النسب واألبوة. 
وكان م�ن أه�م وأبرز ه�ذه التقدم�ات يف جمال وراثة اإلنس�ان: 

ثم إن أباه اس�تلحقه وعرف مواليه أنه ابنه، ثم مات، أيرثه أبوه؟ 
قال: نعم. وعمرو بن دينار«))). 

ويف رواي�ة ع�ن ابن جريج ق�ال: »قلت لعط�اء: إن عرف مواليه 
أن�ه ابن�ه فخاصموه يف مرياثه؟ قال: يرثه أب�وه إذا عرفوا أنه ابنه، 

ولكن إن أنكروا أنه ابنه، كان مرياثه هلم«)2). 
ق�ال عبد الرزاق: »ع�ن معمر أو غريه »حيدث عن احلس�ن مثل 

عطاء«)3). 
ويف رواية ابن أيب شيبة عن عطاء أنه قال: »يرثه إذا عرف مواليه 

أنه ابنه، وإن أنكر مواليه وخاصموه، مل يرثه«)4). 
ونح�ن نصري إىل ما ص�ار إليه هؤالء، فنعم�ل حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يف حال�ة وج�ود الف�راش، ونعم�ل قضاء عم�ر يف حال�ة انعدام 
الف�راش، ونعم�م قض�اءه -ريض اهلل عن�ه- يف عه�ار اجلاهلي�ة 
واإلس�الم مجيع�ا؛ إذ ال وج�ه ملا قال�ه اجلمهور م�ن قرص قضائه 
عىل عهار اجلاهلية فقط؛ لعدم املعارضة إذن بينه وبني قول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »الولد للفراش« عىل هذا التخريج املذكور. 
قال ابن القيم -رمحه اهلل- مرجًحا هذا القول: »واحتج س�ليامن 
ب�أن عم�ر كان يلي�ط أوالد اجلاهلي�ة بمن ادعاهم يف اإلس�الم، 
وه�ذا املذهب كام تراه قوة ووضوحا، ولي�س مع اجلمهور أكثر 

من »الولد للفراش«، وصاحب هذا املذهب أول قائل به«)5). 

)))  أخرج�ه عب�د الرزاق يف مصنفه من كت�اب: الفرائض، باب: مرياث اللقيط ح رقم 
 .](3854[

)2)  أخرج�ه عبد ال�رزاق يف مصنفه- كت�اب: الفرائض، باب: م�رياث اللقيط ح رقم 
 .](3858[

)3)  مصن�ف عب�د ال�رزاق، أليب بك�ر عبد ال�رزاق- كت�اب: الفرائض، ب�اب: مرياث 
اللقيط ح رقم ]3855)[. 

)4)  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه- كتاب: الفرائض، باب: يف ولد الزنا يدعيه الرجل 
يقول: هو أيب، هل يرثه؟ 

)5)  زاد املعاد 5/ 425، 426. 
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تتكون منها أجس�ام اخلاليا احلية اس�م »الربوتوبالزم«، واعتقد 
العلامء يف البداية أن رس احلياة يكمن يف الربوتوبالزم، وأن انقسام 

اخلاليا وتكاثرها إنام ينشأ من انقسام وتكاثر الربوتوبالزم. 
لكن رسعان ما تالش�ى هذا االعتقاد عند العلامء، ملا تبني هلم أن 
اخللي�ة التي تفقد نواهتا رسعان ما متوت، لذا رأى العلامء أن رس 
احلي�اة واخللق يكمن يف يشء ما بداخل نواة اخللية، فركز العلامء 

أبحاثهم ودراساهتم عىل نواة اخللية)3). 
وبالدراس�ات واألبح�اث اكتش�ف العل�امء أن بداخ�ل نواة كل 
خلي�ة يوج�د جمموع�ة م�ن األمح�اض النووي�ة، أمهه�ا احلمض 

النووي العمالق ).D. N. A( أو »الدنا«. 
اكتشف العلامء أن هذا احلامض هو أساس حياة اخللية، واملحرك 
لكل ما هبا من عمليات حيوية وتناس�لية، وأنه حيتوي عىل املادة 
الوراثية املتوارثة عن اآلباء واألجداد، والتي متيز اإلنسان عموما 
ع�ىل غريه من الكائنات، ومتيزه بمفرده عىل وجه اخلصوص عن 
غ�ريه من بقية الب�رش، بحيث ال يطابقه فرد آخ�ر من الناس عىل 

مدى احلياة. 
هيئ�ة  ع�ىل  الن�واة  داخ�ل  الن�ووي  احلام�ض  ه�ذا  ويتش�كل 
ش�بكة من اخلي�وط امللتف�ة التي تس�مى ب��: »الكروموزومات« 
أطل�ق  ك�ام  امللون�ة،  األجس�ام  أي:   »Chromosomes«
عليه�ا الع�امل »و. والدي�ر« W. Waldeyer، وق�د تس�مى ب�: 

»الصبغيات«؛ ألهنا تلون عند الصبغ. 
كل صبغ�ي أو كرموزوم منه�ا عبارة عن تركي�ب خيطي طويل 
من احلام�ض النووي ).D.N.A( ملت�ف بصورة حمكمة حيمل 
عدًدا من اجلين�ات التي حتمل الصفات الوراثية للفرد التي متيزه 
جسديا ونفس�يا عن غريه من املخلوقات، بل وبقية البرش، فهذه 
اجلينات حتوي س�جال ملايض اإلنسان، كام حتمل شفرة وخريطة 

ملستقبله. 
وع�دد ه�ذه الكروموزوم�ات )الصبغي�ات( داخ�ل كل خلي�ة 
جس�دية خيتل�ف من كائن ح�ي آلخر، ففي اإلنس�ان: عددها يف 

)3)  اهلندسة الوراثية يف القرآن ص58. 
 

اكتش�اف احلام�ض النووي الذي يس�كن اخللي�ة، املعروف عند 
العل�امء ب�� »الدن�ا«، أو: ال��: ».D. N. A« اختص�ارا الس�مه 
العلمي املع�روف »deoxyribonucleic acid« أي: محض 
الديوك�يس ريبونوكليي�ك، هذا احلامض ال�ذي وصف من قبل 

العلامء بأنه »حمقق اهلوية األخري لإلنسان«))). 
 وبي�ان ذلك: أن جس�م اإلنس�ان -ك�ام هو معل�وم- مكون من 
أعض�اء؛ كالقل�ب والكبد والعين�ني وغري ذل�ك، كل عضو من 
هذه األعضاء مقس�م إىل عدة أنس�جة: كالعظام، والغضاريف، 
واجلل�د، واللح�م، وال�دم... إل�خ، وق�د كانت دراس�ات علم 
األحي�اء »البيولوجي�ا« ملكون�ات جس�م اإلنس�ان وغ�ريه م�ن 
الكائنات احلية تعتمد قديام بصفة أساسية عىل ما يشاهده العلامء 

بالعني املجردة، وبحاسة اللمس، والترشيح لبعض األعضاء. 
لكن يف القرن السابع عرش امليالدي اكتشف املجهر، فاستخدمه 
العل�امء يف دراس�ة أنس�جة األعض�اء يف اإلنس�ان وغ�ريه م�ن 
الكائنات احلي�ة، فالحظ العلامء أن مجيع األنس�جة يف الكائنات 
احلي�ة -اإلنس�ان وغريه- تتك�ون من وح�دات متناهية الصغر، 
ومتش�اهبة إىل حد كبري، فأطلق�وا عليها اس�م »اخلاليا«، وخرج 
العل�امء بحقيق�ة مفاده�ا: أن مجي�ع الكائن�ات احلي�ة م�ا هي إال 
عب�ارة ع�ن جمموعة كبرية جدا من اخلالي�ا التي يصل عددها إىل 
الباليني، فمثال: جس�م اإلنس�ان يرتكب من حوايل 30 تريليون 
خلية برشية، تتش�كل منها مجيع أنس�جة اجلس�م، والتي تش�كل 

بدورها أعضاءه املختلفة)2). 
ومع تقدم البحث العلمي ووسائله، اكتشف العلامء أن كل خلية 
يف أي كائن حي تتكون من كتلة هالمية شفافة حيدها من اخلارج 
غش�اء، ويف وسط اخللية يوجد جسم كثيف صغري، أطلقوا عليه 

اسم »النواة«. 
يف عام 846)م أطل�ق العامل »هوجوفون موهل« عىل املادة التي 
)))  بصم�ة الدن�ا: العل�م والقانون وحمقق اهلوي�ة، إلريك الن�در ص95)، 96) من 
كتاب: الشفرة الوراثية لإلنسان: القضايا العلمية واالجتامعية ملرشوع اجلينوم البرشي، 
حترير: دانيل كيفلس، ولريوي هود، ترمجة د. أمحد مس�تجري- ط. سلسلة عامل املعرفة- 

الكويت- سنة 997)م. 
)2)  اهلندسة الوراثية يف القرآن وأرسار اخللق والروح والبعث، هشام كامل عبد احلميد 

ص57 وما بعدها ط. مركز احلضارة العربية- القاهرة- الطبعة األوىل 2002م. 
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واالنقس�ام، فتصري خليتني، ثم أربعا، ث�م ثامٍن... وهكذا إىل أن 
تص�ل إىل مالي�ني اخلاليا داخل رحم امل�رأة، وعند مرحلة معينة 
تبدأ هذه اخلاليا يف تكوين األنس�جة واألعضاء بانضامم بعضها 

إىل بعض يف شكل جمموعات عىل ترتيب حمكم دقيق))). 
 »D. N. A.« وع�ىل هذا: فإنه م�ن املمكن أن يعرف »الدنا« أو 
بأن�ه: »احلام�ض النووي الذي حيت�وي عىل املعلوم�ات الوراثية 
للخلية، والذي يوجد عىل نحو متميز يف الكرموسومات، ويبقى 
يف النواة كمس�تودع دائم للمعلومات، ويتضاعف ويتوزع بدقة 

عند كل انقسام خلوي«)2). 
وم�ن خصائص هذه املادة الوراثي�ة )احلمض النووي( أو الدنا: 
أهنا موجودة يف كل خاليا اجلس�م -عدا ك�رات الدم احلمراء-، 
وأهن�ا متطابق�ة يف كل خاليا اجلس�م بحيث ال ختتلف يف اجلس�م 
الواحد م�ن خلية ألخرى، وأهنا ال تتغري أثناء احلياة، وكذا تظل 

ثابتة حلدٍّ بعيد)3). 
ومعنى ه�ذا: أن احلامض النووي أو )الدن�ا( املأخوذ من كرات 
ال�دم البيضاء، س�يكون متطابق�ا مع الدنا املأخوذ من الش�عر أو 
اجلل�د أو العظ�ام أو حت�ى س�وائل اجلس�م؛ كاللعاب والس�ائل 
املنوي واملخاط ونحو ذلك، كام أنه يمكن أخذ احلامض النووي 
م�ن أي خلية ول�و بعد مدى طوي�ل، فقد تؤخذ م�ن دم متلطخ 
م�ىض علي�ه زمن، وقد تؤخذ م�ن بقايا عظام أو أس�نان أو حتى 

)))  ينظ�ر يف ه�ذا: اهلندس�ة الوراثي�ة يف الق�رآن ص60 وم�ا بعده�ا، التنب�ؤ الوراثي، 
د. زول�ت هارس�نياي، وريتش�ارد هت�ون ص24 وما بعدها ط. سلس�لة ع�امل املعرفة- 
الكوي�ت- س�نة 409)ه�� 988)م، ترمج�ة: د. مصطف�ى إبراهي�م فهم�ي، د. خمت�ار 
الظواهري، التنبؤ العلمي ومستقبل اإلنسان، د. عبد املحسن صالح ص66 وما بعدها 
ط. دار ال�رشوق- القاهرة- الطبع�ة األوىل 409)ه� 989)م، الوراثة واإلنس�ان، د. 
حمم�د الربيع�ي ص3) وما بعدها ط. سلس�لة ع�امل املعرفة- الكويت- س�نة 986)م، 
أحكام اهلندسة الوراثية، د. سعد بن عبد العزيز الشويرخ ص70 وما بعدها، ط. كنوز 
إش�بيليا- الرياض- الطبع�ة األوىل 428)ه� 2007م، الطبيب يف ع�رص املعلوماتية- 
رصاع م�ن أج�ل البقاء، د. حمم�د نبيل دك الب�اب ص87) وما بعده�ا، ط. دار الرضا 
للنرش- الطبعة األوىل سنة 2000م، البصمة الوراثية وعالئقها الرشعية، د. سعد الدين 
ه�اليل ص32 وما بعدها ط. مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة األوىل 3)4)ه� 0)20م، 
البصمة الوراثية ومدى مرشوعية استخدامها يف النسب واجلناية، لعمر بن حممد السبيل 
ص0) وم�ا بعده�ا، ط. دار الفضيل�ة- الري�اض- الطبع�ة األوىل 423)ه� 2002م، 
أرسار علم اجلينات، عبد الباسط اجلمل ص07) ط. مكتبة األرسة- القاهرة- د. ت. 

)2)  الوراثة واإلنسان ص76). 
)3)  بصمة الدنا- العلم والقانون وحمقق اهلوية األخري ص96). 

كل خلية جسدية )46( ستة وأربعون كروموزوما. 
هذه الكروموزومات تكون عىل هيئة أزواج، كل اثنني ملتصقان 
ببعضه�ام، بحيث يكون جمموعها )23( ثالث�ة وعرشين زوجا، 

فرد منها من األب، والفرد اآلخر من األم. 
اثنان وعرشون من هذه األزواج ختتص بصفات اجلسم من لون 
وطول وقرص وقابلية لألمراض، ونحو ذلك، وال فرق بني هذه 
األزواج االثن�ي والعرشي�ن يف الرج�ل واملرأة، بل هي متش�اهبة 

فيهام متام التشابه. 
وكروم�وزوم واح�د منها فقط هو الذي حي�دد الصفات املتعلقة 
بالذك�ورة واألنوث�ة، ويس�مى »الكروم�وزوم اجلن�يس«، وه�و 
خيتل�ف يف الذك�ر عن األنث�ى، فبينام حتم�ل األنث�ى كروموزوما 
جنس�يا أنثوي�ا، وه�و م�ا يس�مى ب��: »كروم�وزوم X« – حيمل 
الرجل نوع�ني من هذا الكروم�وزوم: أحدمه�ا: »الكروموزوم 
األنث�وي X«، واآلخ�ر: كرم�وزوم ذك�ري، وه�و ما يع�رف ب� 

 .»Y الكروموزوم«
ح للبويضة،  ويتوقف جن�س اجلنني عىل نوع احليوان املنوي امللقِّ
ف�إن كان حامال للكروموزوم »Y« فإن املولود يكون ذكرا، وإن 

كان حامال للكروموزوم »X« فإن املولود يكون أنثى. 
وتب�ني للعل�امء أن اخلالي�ا اجلنس�ية -وه�ي: احلي�وان املنوي يف 
الرج�ل، والبويض�ة يف امل�رأة- حتتوي ن�واة كل خلي�ة منها عىل 

نصف عدد الكروموزومات املوجودة يف اخللية اجلسدية. 
فيحت�وي احليوان املن�وي من الرجل عىل ثالث�ة وعرشين )23) 
كروموزوم�ا، والبويضة عىل ثالث�ة وعرشين )23( كروموزوما 
أيض�ا، ف�إذا لق�ح احليوان املن�وي البويض�ة واحتد هب�ا، اندجمت 
نواهت�ام وكون�ا نواة واحدة، وه�ي »اخللية اجلنيني�ة األوىل«، التي 

تعرف ب�: »نطفة األمشاج«. 
وع�ىل ه�ذا تكون بداية ختلق اإلنس�ان م�ن خلية واح�دة مركبة 
م�ن احليوان املنوي للرج�ل، وبويضة املرأة، ه�ذه اخللية تتكون 
م�ن ثالثة وعرشين زوج�ا من الكروموزوم�ات التي حتمل كل 
الصف�ات املوروث�ة ع�ن اآلب�اء واألج�داد، نصفها م�ن األب، 
والنص�ف اآلخ�ر من األم، ثم تبدأ هذه اخللي�ة األوىل يف التكاثر 
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هوية اإلنس�ان، سواء يف حتديد األش�خاص املتهمني يف القضايا 
اجلنائي�ة؛ وذل�ك من خالل أخذ عين�ة من دنا املته�م ومطابقتها 
بعين�ة أخ�رى من م�رسح اجلريمة، وك�ذا اس�تخدامها يف حتديد 
األب�وة يف قضايا النس�ب؛ وذلك أيضا عن طري�ق أخذ عينة من 

دنا الولد ومطابقتها بأخرى من دنا أبيه. 
ففي سنة 987)م أسس العامل إليك جيفريز أوىل الرشكات التي 
تق�دم خدم�ة حتلي�ل احلامض الن�ووي، ووف�رت خدماهتا لكل 
م�ن األفراد واهليئات عىل الس�واء، ومن وقتها توجهت كثري من 

املحاكم إىل اعتامد تلك النتائج كأدلة يف القضايا)5). 
ويف 988)م ب�دأت يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية اختبارات 
االستفادة من احلمض النووي يف اكتشاف اجلرائم عىل املستوى 

املحي واإلقليمي. 
ويف عام 990)م قام مكتب التحقيقات الفيدرايل بإنش�اء سجل 
قوم�ي لعينات البصمة الوراثية، وقد أثبت هذا الس�جل نجاًحا 

يف جمالني: 
أحدمها: إجياد عالقة بني املشتبه فيه ومرسح اجلريمة أو الضحية. 
ثانيهام: اس�تبعاد أش�خاص م�ن دائرة االش�تباه بناء ع�ىل اآلثار 

البيولوجية)6). 
وأما يف الدول العربية: فقد أوىص املؤمتر العريب الثالث لرؤس�اء 
أجه�زة األدل�ة اجلنائية املنعقد بع�امن يف الفرتة م�ا بني 0)- 2) 
مايو 993)م -بناء عىل طلب من أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمني�ة- تضمني برنامج عملها دراس�ة نظام تصنيف الس�وائل 
البيولوجي�ة بنظام بصمة احلمض الن�ووي ).D. N.A( ومدى 
إمكانية االستفادة منها يف جمال العدالة اجلنائية بالدول العربية. 

وبالفع�ل قام�ت أكاديمية ناي�ف العربية للعل�وم األمنية بإعداد 
دراسة حول املوضوع حتت عنوان: »البصمة الوراثية والتحقيق 
اجلنائ�ي الفن�ي«، وق�د أش�ارت الدراس�ة إىل رضورة االهت�امم 
ببصم�ة احلمض النووي وإمكانية االس�تفادة يف جم�ال مكافحة 

)5)  البصمة الوراثية د. سعد الدين هاليل ص7. 
)6)  ينظ�ر: التحقي�ق اجلنائ�ي املتكام�ل، ملحمد األم�ني الب�رشي ص262، 263 ط. 
أكاديمي�ة نايف العربية للعل�وم األمنية- الرياض- 9)4)ه� 998)، نقال عن البصمة 

الوراثية يف اإلثبات اجلنائي ص8، 9. 

م�ن س�ائل منوي موجود عىل مالبس قطني�ة قد مىض عليه أربع 
سنوات))). 

وم�ن خصائص هذه املادة الوراثية أيضا أهنا متيز كل إنس�ان عن 
غ�ريه من بقية البرش، بحي�ث ال يتطابق اثنان يف مادتيهام الوراثية 

-أبدا- إال يف حالة »التوائم املتامثلة«)2). 
وم�ن أجل هذا س�امها ع�امل الوراث�ة اإلنجليزي إلي�ك جيفريز 
ب��: »البصم�ة الوراثي�ة« لإلنس�ان؛ تش�بيها هلا ببصم�ة اإلصبع 
الت�ي يتميز هبا كل ش�خص عن غريه، وق�د أعلن ذلك يف بحث 
ل�ه أوضح في�ه أنه من خالل دراس�ته املس�تفيضة ع�ىل احلمض 
النووي تبني أن لكل ش�خص بصمة وراثي�ة خاصة به متيزه عن 
غريه من الناس، وال تتطابق إال يف حالة التوائم املتامثلة، واقرتح 
اس�تخدام هذه التقنيات حلل مش�كلة حتديد اهلوية لكل إنس�ان، 
ب�ام فيه�ا إثبات األبوة الطبيعية، وقد س�جل اخرتاعه هذا يف عام 
985)م، وبالفعل أسس إليك جيفريز أوىل الرشكات التي تقوم 
بتتجري البصمة الوراثية عن طريق حتليلها لألفراد وللهيئات عىل 

السواء)3). 
وم�ن ث�م ق�ال بع�ض الباحث�ني: »إن احت�امل تطاب�ق القواع�د 
النرتوجيني�ة يف احلمض النووي يف ش�خصني غ�ري وارد، األمر 
ال�ذي رق�ى هبا إىل أن تك�ون قرينة نفي وإثبات ال تقبل الش�ك، 
وق�ال بعضه�م: إن نتيج�ة البصم�ة الوراثي�ة يف اإلثبات بنس�بة 

99.99% ويف حالة النفي 00)%«)4). 
ومل�ا كان�ت بصم�ة الدن�ا أو البصمة الوراثي�ة حاملة ل�كل هذه 
اخلصائ�ص الدقيق�ة، اهت�م الكث�ريون باس�تخدامها يف حتدي�د 

)))  البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي بني الرشيعة والقانون، املستشار الدكتور: فؤاد 
عبد املنعم أمحد ص5)- 7) ط. املكتبة املرصية- اإلسكندرية- د. ت. 

)2)  التوائم عىل نوعني: إما توائم متامثلة أو متشاهبة، وهي التوائم التي تنشأ من بويضة 
خمصبة واحدة، تنقس�م بعد التخصيب يف خالل أربع�ة عرش يوما إىل جنينني منفصلني. 
والن�وع اآلخ�ر: توائم غري متش�اهبة، وهي التوائم التي تنش�أ من ختصي�ب بويضتني يف 
آن واح�د. ومن ث�م تبلغ درجة التوافق أعالها يف التوائم املتش�اهبة )الوراثة واإلنس�ان 

ص43)). 
)3)  البصم�ة الوراثي�ة د. س�عد الدي�ن ه�اليل ص6، 7، البصمة الوراثي�ة وأثرها عىل 
األح�كام الفقهي�ة، خليف�ة ع�ي الكعب�ي ص8، 9 ط. دار النفائ�س- األردن- الطبعة 

األوىل 426)ه� 2006م. 
)4)  البصمة الوراثية وأثرها عىل األحكام الفقهية ص45، 46. 



140

العدد الثاني غن التا دو الاقاي لت مةب لميد القنا مايرتتاا

وأم�ا يف جم�ال القانون: فقد دخل�ت البصمة الوراثي�ة بالفعل يف 
جم�ال القضاء يف كثري من الدول العربية، ومنها مرص، ففي س�نة 
995)م تم إنش�اء معمل للط�ب الرشع�ي والبيولوجيا اجلزئية 
إلج�راء اختب�ارات احلام�ض الن�ووي ).D. N.A(، وقام هذا 
املعمل بالفعل بالكش�ف عن ع�دد من القضاي�ا املتعلقة بإثبات 
النس�ب، والتع�رف ع�ىل األش�خاص املفقودي�ن بتحلي�ل عينة 
م�ن احلامض الن�ووي يف العظام املتبقية، وجمموع�ة من القضايا 

األخرى العديدة)3). 
وباجلمل�ة: فإنه قد تضافرت األبح�اث يف جمال البصمة الوراثية 
فور اكتش�افها، وخلص كث�ري من الفقه�اء املعارصين إىل القول 
باعتباره�ا قرين�ة قوية حيتك�م إليها يف إثبات النس�ب وال حيتكم 
إليها يف نفيه؛ قياس�ا عىل القيافة التي جعلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسيلة من 
الوس�ائل التي حيتك�م إليها يف قضايا النس�ب، وقىض هبا مجهور 
الفقه�اء، وما من ش�ك أن البصمة الوراثية هب�ذا الوصف الذي 

ذكرناه هي أقوى وأدق من القيافة بكثري. 
وملا كان األمر كذلك كان من األمهية بمكان أن حيتكم إىل حتليل 
ال� ).D. N.A( أو البصمة الوراثية يف حتديد األبوة البيولوجية 
لل�زاين أو املغتص�ب، حتى ال ينس�ب ولد إىل غ�ري أبيه األصي، 
وحت�ى ال ُيتهم بريء، وال خيىلَّ متهم، عىل أن يبقى هذا التحليل 
خاضًع�ا لرقابة معامل الطب الرشعي وبطلب من القضاء، وفق 

الضوابط والقيود املعمول هبا يف هذا املجال. 

998)/ ص333 نق�ال عن: البصمة الوراثية د. س�عد الدين هاليل ص7، 8، )8 وما 
بعدها. 

)3)  البصم�ة الوراثية د. س�عد الدين هاليل ص7، البصم�ة الوراثية للحامض النووي 
كأحد األس�اليب العلمية احلديث�ة يف مكافحة اجلريمة، د. ملي�اء فتحي عوض- الدورة 
الثاني�ة واألربع�ون- املركز القومي للبح�وث االجتامعية واجلنائي�ة- القاهرة- من 7/ 
4/ )200- 6/ )200 ص5، نقال عن: البصمة الوراثية وأثرها عىل األحكام الفقهية 

ص89. 
 

اجلريمة يف البالد العربية«))). 
ويف ع�ام 998)م عق�دت املنظم�ة اإلس�المية للعل�وم الطبي�ة 
ندوهت�ا الفقهي�ة الطبي�ة احلادي�ة عرشة لدراس�ة تط�ورات علم 
الوراثة واهلندس�ة الوراثية واجلين�وم البرشي، وعرضت فيها يف 

جمال البصمة الوراثية أبحاثا أربعة: 
أوهلا: بحث بعنوان »إثبات النس�ب بالبصمة الوراثية« للدكتور 

حممد سليامن األشقر. 
والثاين: بحث للدكتور حس�ن عي الش�اذيل، بعن�وان: »البصمة 

اجلينية وأثرها يف إثبات النسب«. 
مفت�ي  الس�المي،  املخت�ار  حمم�د  الش�يخ  لفضيل�ة  والثال�ث: 
اجلمهوري�ة التونس�ية األس�بق، وكان بعن�وان: »إثبات النس�ب 

بالبصمة الوراثية«. 
ورابعها: للدكتور س�عد العنزي اخلبري ب�وزارة العدل الكويتية، 
وعنون ب�: »البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات النسب«. 
ونوقش�ت ه�ذه األبح�اث يف تل�ك الن�دوة وخرج منه�ا النص 

اخلتامي عىل النحو اآليت: 
»تدارس�ت الندوة موضوع البصمة الوراثية، وهي البنية اجلينية 
التفصيلي�ة التي تدل عىل هوية كل ف�رد بعينه، والبصمة الوراثية 
من الناحية العملية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية 
البيولوجي�ة، والتحق�ق من الش�خصية، ال س�يام يف جم�ال الطب 
الرشع�ي، وهي ترق�ى إىل مس�توى القرائن القطعي�ة التي يأخذ 
هب�ا مجهور الفقهاء يف غري قضايا احل�دود الرشعية، ومتثل تطوًرا 
�ا ضخ�اًم يف عل�م القيافة ال�ذي تعت�د به مجه�رة املذاهب  عرصيًّ
الفقهي�ة، وال ت�رى الندوة حرًج�ا رشعيًّا يف االس�تفادة من هذه 
الوس�يلة بوجه عام عند التنازع يف إثبات نس�ب املجهول نس�به، 
بن�اء ع�ىل طلب األط�راف املعني�ة مب�ارشة باألمر، أم�ا اعتامدها 
باعتبارها وسيلة إثبات فيبقى يف يد السلطة الترشيعية التي متلك 

صوغ القوانني عىل ضوء اعتبارات املصلحة العامة«)2). 

)))  التحقي�ق اجلنائي املتكام�ل ص262، 263 نقال عن البصم�ة الوراثية يف اإلثبات 
اجلنائي ص9. 

 
)2)  أع�امل الن�دوة احلادي�ة ع�رشة للمنظمة اإلس�المية للعل�وم الطبية بالكويت س�نة 
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مكة رفع ذلك إليه فس�أهلام فاعرتفا، فجلدمها عمر احلد وعرض 
أن جيمع بينهام، فأبى الغالم«)3). 

وأم�ا احلال�ة الثانية: وهي م�ا إذا كانت املرأة الزاني�ة أو املغتصبة 
فراًش�ا لرجل، فإن�ه يقدم أمر الف�راش عىل الزنا من غري ش�ك؛ 
لق�وة الفراش، وذل�ك عمال بق�ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للفراش 
وللعاه�ر احلجر«، وينس�ب الولد للفراش ويلح�ق بالزوج وال 

ينتفي عنه إال بلعان. 
ولكن يبقى الكالم هاهنا يف مسألة رضورية، وهي: 

حك�م س�كوت ال�زوج ع�ن نس�بة ول�ٍد حتصل م�ن زن�ا امرأته 
بمطاوعة منها أو إكراه، هل جيوز له الس�كوت والقبول بالولد، 
أو أنه جيب عليه أن ينفيه بلعان؟ وهل حكم املرأة املطاوعة بالزنا 

يف ذلك كحكم املكرهة التي ال ذنب هلا؟ 
– خالف وتفصيل يف ذلك بني الفقهاء: 

أما عن س�كوت الرجل وقبوله بولد الزنا املولود عىل فراشه من 
زوجته املطاوعة بالزنا، فإن احلكم خيتلف فيه باختالف األحوال 

اآلتية: 
احلالة األوىل: 

وه�ي م�ا لو تيقن الزوج ك�ون الولد ليس من مائ�ه؛ كأن تأيت به 
زوجته من غري أن يطأها أصال، أو وطَِئها لكنها أتت به ألقل من 
ستة أشهر من يوم وطئها، فهنا يعلم يقينا أنه ليس من مائه؛ ألن 
أقل مدة احلمل س�تة أشهر، فإذا حصل للزوج هذا اليقني وعلم 
قطًع�ا كون الولد م�ن غري مائه، فإنه جيب عليه عند عامة الفقهاء 
نفيه بلعان، وال جيوز له الس�كوت عليه؛ ألنه لو سكت عن ولد 
يعلم قطًعا أنه ليس من مائه، للحقه بالفراش، والختلط بأوالده 
وزامحه�م يف حقوقهم، وجلعل حمرًما لبنات�ه وهن أجنبيات عنه، 
وكل ذل�ك ال جيوز، وإىل هذا ذهب عام�ة فقهاء املذاهب وأكثر 

)3)  أخرجه الشافعي يف مسنده من كتاب عرشة النساء من حديث عبيد اهلل بن أيب يزيد 
عن أبيه ]مس�ند الشافعي، لإلمام الشافعي ص290 ط. دار الكتب العلمية- بريوت- 
ع�ن طبع�ة بوالق األمريية والنس�خة املطبوعة يف اهلن�د- د. ت[، وأخرج�ه البيهقي يف 
اِن  السنن الكربى ]7/ 55)[ من كتاب النكاح، باب: ما يستدل به عىل قرص آية: ژٱلزَّ

َل يَنِكُح إِلَّ َزانَِيًةژ عىل ما نزلت فيه أو نسخها. 

�ة 
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أ
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ل�ب م ا ا �بعد ا

التزاًم�ا باإلمجاع الذي ال جي�وز خرقه، ووقوًفا عند حديث النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »الول�د للف�راش وللعاهر احلجر«، وتأسيًس�ا عىل ما س�بق 
ذك�ره من محل هذا احلديث عىل ما ل�و تعارض الزنا مع الفراش 
دون تعمي�م، رأي�ت أن يكون م�ن مجلة الضواب�ط املهمة يف هذا 
الب�اب  أيض�ا: انع�دام الفراش ال�ذي يمكن نس�بة الول�د إليه، 
بحي�ث يول�د الول�د عىل غري ف�راش أصال، أو يول�د عىل فراش 

لكن انعدمت نسبته إليه حتى صار كأنه بغري فراش. 
وبيان ذلك: 

أن ال�زاين أو املغتصب إم�ا أن يفجر -والعياذ ب�اهلل- بامرأة غري 
متزوج�ة -ليس�ت فراش�ا- أو بام�رأة متزوج�ة -ف�راش ألحد 

األزواج-. 
أما احلالة األوىل: وهي ما لو مل تكن املرأة فراًشا، فإن الولد ينسب 
فيها للزاين أو املغتصب؛ تقليًدا لقول من أجاز ذلك من الفقهاء. 
واألوىل يف مث�ل ه�ذه احلال�ة أن يعرض عىل الرج�ل واملرأة فيها 
ا  الزواج بعد العقوبة عىل الذنب والتوبة منه؛ جلبا للس�رت، وسدًّ
لب�اب الفضيح�ة)))؛ فام من توبة أفضل م�ن أن يتزوجها كام قال 
س�يدنا أب�و بك�ر -ريض اهلل عنه-؛ فعن عبيد اهلل ب�ن عبد اهلل بن 
عتبة أنه قال: »سئل أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه- عن رجل 
زن�ى بامرأة ث�م يريد أن يتزوجه�ا؟ قال: ما من توب�ة أفضل من 
أن يتزوجه�ا، خرجا من س�فاح إىل نكاح«)2)، لك�ن يبقيا يف أمر 
الن�كاح خمريين من غري إجبار؛ ملا روي عن س�يدنا عمر -ريض 
اهلل عنه- أن رجال تزوج امرأة، وكان له ابن من غريها وهلا بنت 
م�ن غ�ريه، ففجر الغ�الم باجلارية وظهر هبا مح�ل، فلام قدم عمر 

)))  وإن كان اب�ن مس�عود وال�رباء ب�ن عازب وعائش�ة وع�ي بن أيب طالب واحلس�ن 
الب�رصي -ريض اهلل عنه�م- ذهب�وا –خالفا للجمه�ور- إىل القول بع�دم جواز نكاح 
ال�زاين م�ن الزانية، وقالوا: ال جيتمعان أبدا، لكن يرد عليهم بأهنا مل ترد يف آية املحرمات 
ا َوَرآَء َذٰلُِكۡم... اليةژ ]النس�اء: 24[. )ينظر:  ِحلَّ لَُكم مَّ

ُ
التي قال يف آخرها: ژَوأ

احلاوي 9/ 89، املغني البن قدامة 7/ 8)5). 
)2)  أخرج�ه عب�د ال�رزاق يف مصنف�ه، كتاب: الن�كاح، ب�اب: الرجل ي�زين بامرأة ثم 

يتزوجها ح رقم ]2795)[. 
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النووي -رمحه اهلل- يف »الروضة«، فقالوا: ال جيب النفي يف حالة 
العلم واليقني، لكن الصحيح هو األول)7). 

احلالة الثانية: 
وهي ما لو ثبت زناها برؤية أو نحوها، لكنه مل يتيقن كون الولد 
من ماء الزنا؛ وذلك كأن يطأها ومل يس�تربئها ثم رأى رجال يزين 
هب�ا، وأت�ت بولد مل يعلم يقينا كونه من�ه أو من الزاين، وذلك بأن 
تلده لس�تة أش�هر فأكثر من ي�وم الزنا، بحيث حيتم�ل كونه منه، 
وحيتم�ل كونه من الزنا، فمن الفقه�اء من اعتمد هاهنا عىل غلبة 
الظن وأقامه�ا مقام اليقني يف وجوب نفي الولد، فقال ابن اهلامم 
-رمحه اهلل )ت: )86ه�( من احلنفية- يف باب »االس�تيالد« من 
»رشح اهلداية«: »ال جيوز أن يس�تلحق نسب من ليس منه، كام ال 
جيوز أال يس�تلحق نسب من هو منه، فكان أمر االستلحاق مبنيا 

عىل اليقني أو الظهور الذي ال يقابله ما يوجب شكا«)8). 
وإىل هذا -أيض�ا- ذهب فقهاء الش�افعية واحلنابلة، فنصوا عىل 
أنه إذا غلب عىل ظنه أن الولد من ماء الزنا؛ بأن جاء الولد شبيها 
بال�زاين، أو كان الزوج عقيام، أو كان يع�زل عنها، فحينئذ يلزمه 
نفي�ه؛ إقامة لغلبة الظن مق�ام التحقيق واليقني، أم�ا إذا مل يغلب 
ع�ىل ظنه كونه م�ن ماء الزنا، فال جيب عليه نفيه، وله الس�كوت 

عليه، بل لو غلب عىل ظنه كونه منه، مل جيز له نفيه)9). 
وأم�ا املالكي�ة فقد نقل�وا يف هذه احلال�ة ثالثة أقوال ع�ن اإلمام 
مالك -رمحه اهلل- فقالوا: إن العن الزوج لرؤية الزنا من امرأته 
وادعى الوطء قبل هذه الرؤية وادعى عدم االس�ترباء بعد ذلك 
ال�وطء، ثم أتت بول�د، فهذا الولد إما ال يمكن أن يكون من زنا 
الرؤي�ة ب�أن أتت به ألقل من س�تة أش�هر م�ن يوم الرؤي�ة، وإما 
يمكن أن يكون من زنا الرؤية؛ بأن أتت به لس�تة أش�هر أو أكثر 

من يوم الرؤية. 
ف�إن كان األول: فإن الولد يلحق ب�ه قطعا؛ لتيقن كونه منه، وال 

)7)  روضة الطالبني 6/ 304. 
)8)  رشح فت�ح القدي�ر، لكامل الدين بن اهلامم ع�ىل اهلداية للمرغيناين 5/ 39، 40 ط. 

دار الفكر- بريوت- الطبعة الثانية- د. ت. 
)9)  املهذب للش�ريازي 2/ )2)، املحرر ملجد الدين ابن تيمية 2/ 95، رشح منتهى 

اإلرادات للبهويت 3/ 355. 

أهل العلم))). 
قال ابن نجي�م -رمحه اهلل- )ت: 970ه�( يف »البحر«: »اإلقرار 
بالولد الذي ليس منه حرام، كالس�كوت الس�تلحاق نسب من 

ليس منه«)2). 
وس�ئل ابن القاس�م -رمحه اهلل- ع�ام يوجب اللع�ان بني الرجل 
وامل�رأة؟ فق�ال: »ال جيب اللع�ان إال م�ن رؤية أو اس�ترباء«)3)، 
واملقص�ود: رؤية الزنا من الزوجة يقينا، وس�بق اس�ترباء منه هلا 

بحيث يتيقن قطًعا كون الولد ليس منه. 
قال املواق -رمحه اهلل- )ت: 897ه�( يف »رشح املخترص«: »من 
املدون�ة: جيب اللعان بأحد وجهني جممع عليهام: أن يدعي رؤية 
زناها كاملرود يف املكحلة ثم مل يطأها بعد ذلك، أو ينفي محال قبله 

استرباء يف نكاحه«)4). 
وقد احتج مجاعة الفقهاء عىل وجوب نفيه وحرمة الس�كوت يف 
ه�ذه احلالة م�ن املنقول بحدي�ث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أيام ام�رأة أدخلت 
عىل قوم من ليس منهم فليس�ت من اهلل يف يشء ولن يدخلها اهلل 

جنته... إلخ احلديث«)5). 
ووجه الداللة من احلديث: 

أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مل�ا ح�رم عىل امل�رأة أن تدخل عىل الق�وم من ليس 
منهم، دلَّ عىل أن الرجل مثلها، فال جيوز له السكوت الستلحاق 

نسب من ليس منه)6). 
لك�ن خالف بعض فقهاء الش�افعية -رمحهم اهلل- يف وجه حكاه 
)))  البح�ر الرائ�ق 4/ 204، ال�در املختار مع حاش�ية اب�ن عابدي�ن 3/ )54، التاج 
واإلكلي�ل 4/ 32)، ال�رشح الصغ�ري للش�يخ الدردي�ر مع حاش�ية الصاوي املس�امة: 
بلغة الس�الك ألقرب املس�الك، للش�يخ أمحد الصاوي 2/ 430، )43 ط. دار الكتب 
العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 5)4)ه� 995)م، حتقيق: حممد عبد السالم شاهني، 
احل�اوي الكب�ري ))/ 7)، 8)، املهذب 2/ )2)، املغن�ي البن قدامة 9/ 42، الرشح 
الكب�ري الب�ن قدام�ة 0)/ 9)2، كش�اف القن�اع 6/ 38)، التاج املذه�ب 2/ 259، 

املبسوط للطويس 5/ 84)، رشائع اإلسالم للحي 3/ 653. 
)2)  البحر الرائق 4/ 204. 

)3)  املدونة 3/ 5)). 
)4)  التاج واإلكليل 4/ 32). 

)5)  سبق خترجيه. 
)6)  املهذب 2/ )2)، أسنى املطالب 3/ 376، رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق 
أويل النه�ى ل�رشح املنته�ى، ملنص�ور بن يون�س بن إدري�س البه�ويت 3/ 355 ط. عامل 
الكت�ب- ب�ريوت- الطبعة الثاني�ة 996)م، مطالب أويل النه�ى يف رشح غاية املنتهى، 

ملصطفى الرحيباين 6/ 98) ط. املكتب اإلسالمي- دمشق- سنة )96)م. 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أي�ام رج�ل جحد ولده وهو ينظر إلي�ه احتجب اهلل منه 
وفضحه عىل رؤوس اخلالئق يف األولني واآلخرين«)4). 

حكم املكرهة عىل الزنا )املغتصبة(: 
ه�ذا كل�ه يف املطاوع�ة بالزنا، أم�ا املكرهة عىل الزن�ا )املغتصبة( 
فإن الكالم فيه�ا خيتلف عن املطاوعة؛ بناء عىل منهج الفقهاء يف 

التفرقة بينهام يف كثري من األحكام. 
فمن املس�ائل التي ختالف فيه�ا املرأة املكرهة ع�ىل الزنا املطاوعَة 
به: »مس�ألة لعاهنا لنفي الولد«، فبينام أوجب الفقهاء عىل الزوج 
اللع�ان لنف�ي ول�ٍد تيق�ن كونه من زن�ا امرأت�ه املطاوع�ة بالزنا، 
اختلف�وا يف لعان�ه زوجته املكره�ة عىل الزنا لينف�ي ولدها الذي 

تيقن حصوله من غصبها. 
وصورة املس�ألة: أن تكره زوجته عىل زنا يف طهر مل جيامعها فيه، 
فت�أيت بولد يمكن كونه من هذا اإلكراه؛ بأن تأيت به لس�تة أش�هر 
فأكث�ر من ي�وم إكراهها، وتثبت جريم�ة االغتصاب هذه وتعلم 
ببينة أو بظهور قرينة؛ كاستغاثة منها عند النازلة، وتقر هبا الزوجة 
أمام زوجها، فام احلكم يف هذا الولد؟ أيبقى منسوًبا للفراش عىل 

قاعدة: »الولد للفراش«، أو أنه جيب عليه نفيه بلعان؟ 
اختلف يف ذلك الفقهاء: 

فذهب فقهاء احلنفية واحلنابلة -يف صحيح مذهبهم- إىل القول 
بلح�وق الولد بالف�راش، وأنه لي�س للزوج أن ينفي�ه؛ ألن نفي 
الول�د ال يكون إال بلعان، واللع�ان هاهنا متعذر؛ ألن من رشط 
اللعان القذف، والزوج هنا لو قال هلا: اس�تكرهت عىل الزنا، ال 
يك�ون قاذفا هل�ا، وكذا من رشط متامه أن تالعن املرأة أيضا، وال 
يصح اللعان م�ن املرأة هاهنا؛ ألهنا ال تكذب الزوج يف إكراهها 

عىل الزنا)5). 
ق�ال ال�خ�ي -رمح�ه اهلل- يف »املبس�وط«: »ولو ق�ال: زنيت 
مس�تكرهة، مل يك�ن قاذفا هل�ا...؛ ألن املس�تكرهة ال تكون زانية 
رشع�ا؛ فإن الفع�ل ينعدم منها، وهو التمك�ني يف اإلكراه، وهلذا 

ال يلزمها احلد«)6). 
)4)  سبق خترجيه. 

)5) املبسوط 7/ )5، املغني 9/ 45، اإلنصاف للمرداوي 9/ 245. 
)6)  املبسوط 7/ )5 بترصف. 

حيل له نفيه. 
وإن كان الثاين: فلإلمام مالك فيه أقوال ثالثة: 

أحده�ا: أنه يلزمه الولد وال ينتفي عنه أصال، ال باللعان األول، 
بن�اء ع�ىل أن اللعان إنام رشع لنفي احلد فق�ط، وال بلعان جديد؛ 
ألن عدول�ه عن دعوى االس�ترباء رض�ا منه باس�تلحاق الولد، 

فليس له أن ينفيه بعد. 
وثانيها: أنه يلزمه ما مل ينفه بلعان جديد. 

والثال�ث: أنه منفي عنه باللع�ان األول، وهو اللعان بزنا الرؤية؛ 
بن�اء عىل أن اللع�ان وضع لنفي احلد والولد معا، فإن اس�تلحقه 

 .((( بعد ذلك، حلق وُحدَّ
احلالة الثالثة: 

أال يثب�ت زناه�ا وال يعل�م من حاهل�ا الزنا، ولكن أت�ت بولد ال 
يش�بهه؛ كأبيض بني أس�ودين، أو أس�ود بني أبيضني، أو جاءت 
ب�ه وق�د كان الزوج يع�زل عنها، أو نحو ذلك من ُش�بٍه مل تعضد 
بقرين�ة تدل عىل الزنا، فإنه حيرم عليه واحلالة هذه نفيه عند عامة 
أهل العلم؛ ألن الولد قد يأيت مشاهبا ألحد أجداده، فلعله نزعه 
عرق -كام ورد يف اخلرب-، وألنه قد يسبق املاء إىل الفرج قهرا يف 
حالة العزل، ومن ثم ال جيوز له أن يعول عىل ذلك يف نفيه، حتى 
ق�ال فقهاء املالكية -رمحهم اهلل-: ال ع�ربة بلعانه إن العن، وال 

حُيَد لعذره)2). 
لكن ذه�ب بعض فقهاء الش�افعية واحلنابل�ة -يف وجه ضعيف 
عنده�م يف املذهب�ني- إىل القول بجواز نفيه؛ اعتامدا عىل الش�به؛ 

لكن األول هو الصحيح)3).
أم�ا يف غري ه�ذه األحوال كأن كان�ت احلال مس�تقيمة وال يقني 
وال ش�بهة، فإنه حيرم عىل الزوج نفي ولده؛ عمال بقول رس�ول 

)))  الرشح الكبري مع حاش�ية الدس�وقي 2/ )46، رشح خمترص خليل، للش�يخ حممد 
اخلريش 4/ 27) ط. دار الفكر- بريوت- د. ت. 

)2)  خمترص خليل، للشيخ خليل بن إسحاق ص33) ط. دار الكتب العلمية- بريوت- 
الطبعة األوىل 6)4)ه�، الرشح الصغري مع بلغة الس�الك 2/ 432، حاشية الدسوقي 
2/ )46، املهذب للشريازي 2/ 22)، هناية املحتاج 7/ 3))، رشح منتهى اإلرادات 
3/ 355، التاج املذهب 2/ 259، املبسوط يف فقه اإلمامية 5/ 85)، رشائع اإلسالم 

للحي 3/ 653، رشح النيل 7/ 364. 
)3) احلاوي الكبري ))/ 8)، املغني 9/ 43، 44. 
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وإذا علم ذلك فإنه يقال: 
إذا تع�ارض الزنا مع الفراش يف أمر النس�ب وكانت احلالة جتيز 
للزوج الس�كوت عىل حلوق الولد، واس�تجاز لنفسه السكوت، 
كان ل�ه ذلك، وينس�ب الولد لفراش�ه وال حظ لل�زاين فيه؛ لقوة 

الفراش. 
أم�ا إذا نفاه الزوج، أو كانت احلالة توجب عليه نفيه، فإنه ينتفي 
عن�ه الولد بلعان�ه، ويبقى هذا الولد بعد اللعان مقطوع النس�ب 
م�ن جهة املالِعن منس�وًبا ألمه فقط، فيصري كم�ن ُولد عىل غري 
فراش، فيأخذ حكمه يف جواز نس�بته لل�زاين؛ ألن فراش أمه قد 

زال باللعان. 
لكن من الفقهاء من جعل ولد املالعنة حمبوًسا عن االستلحاق؛ 
حل�ق املالِع�ن -بالك�رس-، فل�م جييزوا ألح�د غ�ري املالِعن أن 
يس�تلحقه وإن تواف�رت في�ه رشوط االس�تلحاق، مل�ا للمالِعن 
فيه من ش�بهة؛ ألنه كان قد ولد عىل فراش�ه، ومن ثم قطعوا بعد 
اللعان نسبه من حيث اإلرث والنفقة، وأبقوه يف أحكام أخرى؛ 
كحرم�ة نكاح الزوج املالِعن بول�د املالعنة لو كانت بنتا، وعدم 
ج�واز إعطائه من الزكاة املفروضة... إىل غري ذلك من األحكام 
الت�ي ذكروه�ا، ومنها: أن�ه ال تصح دع�وى غري الن�ايف له، وإن 

صدقه الولد وحتصلت كل رشوط االستلحاق. 
قال ابن اهلامم -رمحه اهلل- يف »رشح اهلداية«: 

»واعل�م أن ول�د املالعنة إذا ُقطِع نس�به م�ن األب وأحلق باألم، 
ال يعم�ل القط�ع يف مجيع األحكام بل يف بعضها، فيبقى النس�ب 
بينه�ام يف ح�ق الش�هادة وال�زكاة والقص�اص والن�كاح وع�دم 
اللحوق بالغري؛ حتى ال جيوز شهادة أحدمها لآلخر، وال رصف 
زكاة مال�ه إلي�ه، وال جي�ب القصاص عىل األب بقتل�ه، وإن كان 
الب�ن املالعن�ة ابن وللزوج بنت من ام�رأة أخرى ال جيوز لالبن 
أن يتزوج بتلك البنت، ولو ادعى إنساٌن هذا الولَد ال يصح وإن 
صدق�ه الولد يف ذل�ك، وال يبقى إال يف حق النفقة واإلرث، كذا 

يف الذخرية«)4). 
وك�ذا ن�ص فقهاء الش�افعية -رمحهم اهلل- عىل أن�ه ال جيوز لغري 

)4)  رشح فتح القدير 4/ 297. 

وق�ال اب�ن قدامة -رمح�ه اهلل- يف »املغن�ي«: »إن أكرهت زوجته 
ع�ىل الزن�ا يف طهر مل يصبها فيه، فأتت بول�د يمكن أن يكون من 
الواط�ئ، فه�و من�ه -يقصد م�ن ال�زوج- وليس لل�زوج قذفها 

بالزنا؛ ألن هذا ليس بزنا منها. 
وقياس املذهب: أنه ليس له نفيه ويلحقه النسب؛ ألن نفي الولد 
ال يك�ون إال باللع�ان، ومن رشط اللعان الق�ذف، وألن اللعان 
ال يت�م إال بلعان امل�رأة، وال يصح اللعان من امل�رأة هاهنا؛ ألهنا 
ال تك�ذب ال�زوج يف إكراهه�ا عىل ذل�ك، وهذا ق�ول أصحاب 

الرأي«))). 
حجة هذا القول: 

وق�د احت�ج أصح�اب هذا الق�ول ع�ىل مذهبهم يف ع�دم جواز 
اللع�ان هاهنا بقوهلم: »إن اللعان إن�ام ورد به الرشع بعد القذف 
َُّهۡم ُشَهَدآُء  ۡزَوَٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل

َ
ِيَن يَۡرُموَن أ يف قوله تعاىل: ژَوٱلَّ

نُفُس��ُهۡم... اليةژ ]النور: 4[، وملا العن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني هالل 
َ
ٓ أ إِلَّ

وامرأت�ه كان بع�د قذف�ه إياه�ا، وكذل�ك مل�ا العن ب�ني عويمر 
العج�الين وامرأت�ه كان بعد قذفه إياه�ا، وال يثبت احلكم إال يف 
مثله، وألن نفي اللعان إنام ينتفي به الولد بتاممه منهام وال يتحقق 

اللعان من املرأة هاهنا«)2). 
وذهب فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية ثانية اختارها 
مج�ع منه�م إىل القول بأن ل�ه أن ينفيه بلعان م�ن جهته هو، دون 
حاجة إىل التعاهنا؛ وحجتهم يف ذلك: أنه حمتاج إىل نفيه، فكان له 

ذلك؛ كام لو زنت مطاوعة)3). 
واحلاصل: 

أن ثمة أحوال جيب عىل الزوج فيها نفي الولد، وأحوال ال جيب 
علي�ه فيها ويبق�ى األمر مرتوكا ل�ه باخليار، وأح�وال ثالثة حيرم 

عليه فيها نفيه. 

)))  املغني 9/ 45. 
)2)  املغني 9/ )5. 

)3)  رشح خمت�رص خلي�ل للخ�ريش 4/ 33)، الفواكه الدواين عىل رس�الة ابن أيب زيد 
الق�ريواين، للش�يخ أمح�د النف�راوي 2/ 50 ط. دار الفكر- بريوت- س�نة 5)4)ه�، 
حاش�ية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، للش�يخ ع�ي الصعيدي العدوي 2/ 
39) ط. دار الفكر- بريوت- س�نة 2)4)ه�، حتقيق: يوس�ف الش�يخ حممد البقاعي، 

أسنى املطالب 3/ 378، املغني 9/ )5، الفروع البن مفلح 5/ 393. 
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أن يستلحقه، وهذا ما نص عليه بعض املتأخرين من احلنفية)5). 
ومن ثم يمكن أن يقال: 

إن�ه يف هذا الع�رص وبعد تطور العمل بالبصم�ة الوراثية، يمكن 
بس�هولة االعت�امد عليها يف ه�ذا األمر، بحيث ل�و أجري حتليل 
احلام�ض الن�ووي بع�د حص�ول اللع�ان م�ن الزوج، وكش�ف 
التحلي�ل عن عدم النس�بة بينهام، مل يع�د للمالِعن عىل الولد من 
س�بيل الس�تلحاقه، ومل يعد ل�ه فيه حقٌّ خُيْش�ى إبطاُل�ه أوتفويُته 
علي�ه، وم�ن ث�م يتحصل اإلي�اس املذك�ور، وال�ذي يفتح باب 

االستلحاق لغري املالِعن، واهلل تعاىل أعلم.

)5)  الدر املختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 3/ 542. 

املالِعن اس�تلحاقه، وذكر السيوطي -رمحه اهلل- )ت: 855ه�( 
ذل�ك م�ن ضوابطهم، فق�ال يف »األش�باه« يف الضواب�ط يف باب 

اللعان: 
»ضابط: ليس لنا جمهول ال يس�تلحقه إال واحد معني غري املنفي 

باللعان عن فراش نكاح صحيح، ال يستلحقه إال نافيه«))). 
والعل�ة يف ذلك -ك�ام نص�وا-: أن املالِعن أوىل باس�تلحاقه من 
غريه، ملا له فيه من ش�بهة؛ ألنه ولد عىل فراش�ه، فلو أجيز لغريه 

ت عىل املالِعن حقه)2).  أن يستلحقه، لفوَّ
ق�ال الش�مس الرم�يل -رمح�ه اهلل- يف »رشح�ه ع�ىل املنهاج« يف 
مع�رض حديث�ه ع�ن رشوط االس�تلحاق بع�د أن ذك�ر أن من 
ال�رشوط: »أال يك�ون الول�د املس�تلَحق -بالفت�ح- مع�روف 
النس�ب، فلو كان معروف النس�ب مل يصح اس�تلحاقه«، قال ما 
نص�ه: »وعلم مما تق�رر عدم صحة اس�تلحاق منفيٍّ بلع�ان ُولِد 
ع�ىل فراِش ن�كاٍح صحيح؛ مل�ا فيه من إبط�ال حق الن�ايف؛ إذ له 

استلحاقه«)3). 
ه�ذا غاية م�ا ذكروه يف التعلي�ل هلذا القول، لكن الس�ؤال اآلن: 
كي�ف يكون احلكم لو حصل اإلياس من اس�تلحاق املالِعن له، 
وانقطع الس�بيل لثبوته للمالِعن، أيبقى ه�ذا الولد مقطوًعا من 

النسب الذي تشوف الشارع إلثباته؟!
لق�د بح�ث املحقق ابن اهل�امم -رمح�ه اهلل- هذا، فق�ال بعد نقله 
الس�ابق ع�ن الذخرية: »وه�و -أي القول بعدم اس�تلحاقه لغري 
ِع�ي ممن يولد مثله  النايف- ُمْش�كٌل يف ثبوت النس�ب إذا كان املدَّ
ملثل�ه، وادع�اه بعد م�وت املالِعن -بالكرس-؛ ألن�ه مما حيتاط يف 
إثباته، وهو مقطوع النسب من غريه ووقع اإلياس من ثبوته من 

املالعن«)4). 
ومعنى هذا: أنه إذا وقع اإلياس من نسبته إىل املالِعن، جاز لغريه 

)))  األش�باه والنظائر، للس�يوطي ص479 ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة 
األوىل 403)ه�. 

)2)  أس�نى املطالب 3/ 389، هناية املحتاج 7/ 25)، حاش�ية اجلمل، للشيخ سليامن 
اجلمل، عىل رشح املنهج، للش�يخ زكريا األنصاري 4/ 438 ط. دار الفكر- بريوت- 

د. ت.  
)3)  هناية املحتاج 5/ 08). 

)4)  رشح فتح القدير 4/ 297. 
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كانت جهة البنوة يف املرياث مقدمة عىل جهة األخوة. 
فف�ي »املغن�ي« َعَق�د ابن قدامة -رمح�ه اهلل- يف كت�اب الفرائض 
فصال يف املسائل التي جيتمع فيها قرابتان يف املرياث، وذكر أمثلة 
هلذه املس�ائل ثم قال: »وإن وطئ مس�لم بعض حمارمه بشبهة أو 
اش�رتاها وهو ال يعرفه�ا، فولدت له، واتفق مثل هذه إلنس�ان، 

فاحلكم فيها مثل هذا سواء«))). 
وإذا علم بوجود مثل هذه املسائل يف الفقه اإلسالمي، فال يكون 

األمر مستغربا إذا قلنا بالتنسيب يف زنا املحارم أيضا. 
وباجلمل�ة: فإنني ع�ىل علم بأن هذه النتيجة الت�ي توصلت إليها 
م�ن خ�الل ه�ذا البحث ل�ن ُيَس�لم هبا من قب�ل بع�ض الفقهاء 
املعارصين، وأهنا لن ختلو عند بعضهم من خماوف واعرتاضات، 
لكنها قناعتي باملوضوع، ورؤيتي للقضية، وحس�بي أنني بذلت 
فيها جهدي ووس�عي، من غري اعتامد عىل كالم عقي، أو حجج 
مرس�لة، وإنام هي أقوال ونصوص نقلت عن السلف والفقهاء، 
ج�اءت مدعمة بالدليل، من غري مصادم�ة للنصوص الرشعية، 
أو األقوال الفقهية، وإنني ألرجو أن أكون قد وفقت يف طرحها، 
ف�إن كان األم�ر كذلك فاحلم�د هلل عىل كرمه وامتنان�ه، وإن كان 
غ�ري ذلك فحس�بي أنني بذلت جهدا عس�اين أن أث�اب عليه من 
اهلل، وأما ما بقي من خماوف وحماذير فيمكن أن يناقش عىل موائد 
احل�وار يف املجامع الفقهية، ويصاَغ ما اتف�ق عليه منها يف صورة 
ضواب�ط جي�ب عند التقن�ني مراعاهت�ا يف هذا الب�اب، واهلل تعاىل 

املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. 

��ي
ل��نر�ع�
� ��ي ا
�ح���م��د ��س���ع��د �ع���ل�

أ
ا

مدرس الفقه املقارن بكلية الدراسات 
اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة

)))  املغني 7/ 85). 

خامت����ة البحث

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس�الم عىل أرشف املرس�لني، 
وعىل آله وصحابته الغر امليامني.. 

وبعد...
فتلك هي النتيجة التي وصلت إليها يف هذا البحث، وهي القول 
بتنس�يب أوالد الزن�ا واالغتصاب املولودي�ن عىل غري فراش إىل 
آبائه�م الطبيعيني، فإن كانوا قد ولدوا عىل فراش فالفراش أحق 
هب�م، إال أن ينفيه�م صاحب الف�راش بلعان، ف�إن نفاهم عادوا 
باللحوق إىل آبائهم الطبيعيني، بعد التأكد من أبوهتم البيولوجية 

والقطع بعدم ثبوت نسبتهم من املالِعن . 
لكنه قد يقول قائل: إن النس�ب نعمة م�ن اهلل عىل العبد، فكيف 

جيعل احلرام سببا يف الوصول لتلك النعمة؟ 
لكن يقال: قديام كانوا يتنازعون عىل النسب وخيتصمون من أجل 
استلحاقه، لكننا اآلن وقد انعكست بعض الفطر وخربت بعض 
الذمم أصبح النس�ب ينظر إليه م�ن اجلناة عىل أنه نقمة ينبغي أن 
تدفع بكل الوس�ائل وش�تى الطرق، ومن ثم ترفع الدعوى أمام 
القض�اء فينكر اجلاين ويتنصل من اس�تلحاقه، فلو ألزمناه بولده 

بمخرج فقهي ومسلك َمريض لكان أوىل. 
وق�د يق�ال أيض�ا: إذا تبنيتم هذا االجت�اه، فامذا س�تفعلون يف زنا 
املحارم؟ كيف لو زنا رجل بابنته أو بأخته أو اغتصبها وأتت منه 
بولد؟ أليس من املستغرب أن ينسب الولد إليه، فيصري األب أبا 
ه  للول�د وأبا ألم الولد يف نفس الوقت، ويص�ري األخ أبا لولٍد أمُّ

أخُت أبيه؟! 
لك�ن يقال: إن ه�ذه حاالت نادرة يف املجتمع اإلس�المي لكنها 
بالفع�ل واقع�ة وموج�ودة، وال يك�ون األم�ر فيها مس�تغربا إذا 
أجريناها عىل النتيجة املذكورة وقلنا فيها بالتنس�يب؛ ألنه يوجد 
عندنا يف الفقه ما يشبه تلك احلالة، فلو أن رجال وطئ ابنته بشبهة 
ت�درأ احلد وُتثبت النس�ب، فإن احلكم فيه عن�د الفقهاء أن يثبت 
ه بن�ت أبيه، ويصري  نس�ب الول�د منه، فيصري الرج�ل أًبا لولٍد أمُّ
الولد أخا ألمه، بحيث لو ماتت أمه ورثها بالبنوة واألخوة، وإن 
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2)- املعجم األوس�ط، للحافظ أيب القاس�م سليامن بن أمحد 
الطرباين، ط. دار احلرمني- سنة 5)4)ه� 995)م. 

3)- املعج�م الكبري، أليب القاس�م الط�رباين، ط. دار إحياء 
ال�رتاث الع�ريب، نرش: مكتب�ة ابن تيمي�ة- القاه�رة- الطبعة 

الثانية- د. ت. 
4)- املنتق�ى رشح املوط�أ، أليب الوليد س�ليامن الباجي، ط. 

مطبعة السعادة بمرص– الطبعة األوىل سنة )33)ه�. 
5)- املوط�أ، لإلم�ام مالك، ط. دار إحي�اء الرتاث العريب- 
ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 406)ه�� 985)م، حتقي�ق: حممد 

فؤاد عبد الباقي. 
6)- تلخي�ص احلبري يف ختريج الرافع�ي الكبري، البن حجر 
العس�قالين، ط. املدين�ة املن�ورة- س�نة 384)ه�� 964)م، 

حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين. 
7)- س�نن أيب داود، للحافظ أيب داود السجس�تاين، ط. دار 
الفكر- بريوت- الطبع�ة األوىل 0)4)ه� 990)م، حتقيق: 

سعيد حممد اللحام. 
8)- س�نن الدارم�ي، لإلمام حمم�د بن هب�رام الدارمي، ط. 

مكتبة االعتدال- دمشق- د. ت. 
9)- س�نن النس�ائي، لإلم�ام النس�ائي، ب�رشح الس�يوطي 
وحاش�ية الس�ندي، ط. دار الفكر- بريوت- سنة 348)ه� 

930)م. 
20- س�نن اب�ن ماج�ه، ط. دار الفك�ر- ب�ريوت- د. ت. ، 

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. 
)2- رشح الس�نة، لإلمام البغوي، ط. املكتب اإلس�المي- 
دمش�ق- الطبعة الثاني�ة 403)ه� 983)م، حتقيق: ش�عيب 

األرناؤوط- حممد زهري الشاويش. 
22- رشح النووي عىل صحيح مس�لم، لإلمام رشف الدين 
الن�ووي، ط. دار الكت�اب الع�ريب- بريوت- الطبع�ة الثانية 

407)ه�. 
23- رشح مشكل اآلثار، للطحاوي، ط. مؤسسة الرسالة- 
ب�ريوت- الطبعة األوىل 408)ه� 987)م، حتقيق: ش�عيب 

ثبت املراجع

)- القرآن الكريم.
كتب التفسري:

2- أح�كام الق�رآن، أليب بك�ر اجلص�اص ط. دار الكت�ب 
العلمي�ة- ب�ريوت- الطبعة األوىل س�نة 5)4)ه� 994)م، 

حتقيق: عبد السالم حممد عي شاهني. 
3- اجلام�ع ألحكام القرآن، أليب عب�د اهلل القرطبي، ط. دار 

إحياء الرتاث العريب- بريوت- سنة 405)ه� 985)م. 
4- زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، ط. دار الفكر- 
ب�ريوت- الطبعة األوىل 407)ه� 987)م، حتقيق: حممد بن 

عبد الرمحن عبد اهلل. 
كتب احلديث ورشوحه: 

5- اختالف احلديث، لإلمام الشافعي، د. ط. ، د. ت. 
6- االس�تذكار اجلام�ع ملذاه�ب فقهاء األمص�ار، أليب عمر 
يوس�ف ب�ن عب�د ال�رب، ط. دار الكت�ب العلمي�ة- بريوت- 
الطبع�ة األوىل س�نة 2000م، حتقيق: س�امل حمم�د عطا، عي 

معوض.
7- اإلع�الم بفوائ�د عمدة األح�كام، البن امللق�ن، ط. دار 
العاصم�ة- الري�اض- الطبع�ة األوىل 7)4)ه�� 997)م، 

حتقيق: عبد العزيز بن أمحد املشيقح. 
8- التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب، 
ط. وزارة عموم األوقاف والش�ؤون اإلسالمية- املغرب-، 
حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،  حممد عبد الكبري البكري. 
9- اجلام�ع الصحي�ح، للرتم�ذي، ط. دار الفكر- بريوت- 

سنة 403)ه�، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
0)- الس�نن الك�ربى، أليب بك�ر البيهق�ي، ط. دار الفك�ر- 

بريوت- د. ت. 
))- املس�تدرك عىل الصحيحني، للحاكم، ط. دار املعرفة- 
ب�ريوت- س�نة 406)ه��، حتقيق: د. يوس�ف عب�د الرمحن 

املرعشي. 
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37- نص�ب الراي�ة ألحادي�ث اهلداي�ة، للزيلع�ي، ط. دار 
احلديث- القاهرة- الطبعة األوىل- سنة 5)4)ه� 995)م. 
38- ني�ل األوط�ار رشح منتقى األخبار من أحاديث س�يد 

األخيار، للشوكاين، ط. دار اجليل- بريوت- د. ت. 
 كتب أصول الفقه: 

39- ش�فاء الغليل يف بيان الش�به واملخيل ومسالك التعليل 
لإلمام الغزايل، ط. مطبعة اإلرش�اد -بغداد- سنة 390)ه� 

)97)م، حتقيق: د. محد الكبييس. 
40- املس�تصفى يف علم األصول، حلجة اإلس�الم أيب حامد 
الغ�زايل، ط. دار الكت�ب العلمي�ة- ب�ريوت- طبع�ة س�نة 

7)4)ه�. 
)4- مقاصد الرشيعة اإلس�المية، للش�يخ حمم�د الطاهر بن 
عاشور، ط. دار النفائس- األردن- الطبعة الثانية )42)ه� 

)200م. 
42- املقاصد العامة للرشيعة اإلس�المية، د. يوس�ف العامل، 
ط. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي- الطبعة الثانية 5)4)ه� 

994)م. 
كتب الفقه املذهبي: 

أ(: مذهب احلنفية: 
43- البح�ر الرائ�ق، البن نجيم رشح كن�ز الدقائق، ط. دار 

الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل سنة 8)4)ه�. 
الدي�ن  لع�الء  الرشائ�ع،  ترتي�ب  الصنائ�ع يف  بدائ�ع   -44
الكاس�اين،  ط. دار الكت�ب العلمية- بريوت- الطبعة الثانية 

406)ه� 986)م. 
45- تبي�ني احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائق، للزيلع�ي، ط. دار 

الكتاب اإلسالمي- القاهرة- سنة 3)3)ه�. 
46- حتفة الفقهاء، لعالء الدين السمرقندي، ط. دار الكتب 

العلمية- بريوت- الطبعة الثانية 4)4)ه� 994)م. 
47- تكملة البحر الرائق، للش�يخ حممد بن حس�ني الطوري 
العلمي�ة-  الكت�ب  دار  ط.  الدقائ�ق،  كن�ز  رشح  الق�ادري 

بريوت- الطبعة األوىل سنة 8)4)ه�. 

األرناؤوط. 
24- صحي�ح البخ�اري، ط. دار الفك�ر- ع�ن طبع�ة دار 

الطباعة العامرة بإستانبول- سنة )40)ه� )98)م.
25- صحيح مسلم، ط. دار الفكر- بريوت- د. ت. 

26- صحي�ح اب�ن حب�ان برتتي�ب ابن بلب�ان، لع�الء الدين 
ابن بلبان الفاريس، ط. مؤسس�ة الرس�الة- الطبع�ة الثانية- 

4)4)ه� 993)م، حتقيق: شعيب األرناؤوط. 
27- ط�رح التثري�ب يف رشح التقري�ب، لزي�ن الدي�ن عب�د 
الرحي�م العراقي، ط. دار الكت�ب العلمية- بريوت- الطبعة 

األوىل سنة 2000م، حتقيق: عبد القادر حممد عي. 
28- عم�دة الق�اري رشح صحي�ح البخ�اري، لب�در الدين 

العيني، ط. دار إحياء الرتاث العريب- بريوت- د. ت. 
29- فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري، الب�ن حج�ر 
العسقالين، ط. دار املعرفة- بريوت- الطبعة الثانية- د. ت. 
30- في�ض القدير رشح اجلامع الصغري، للش�يخ حممد عبد 
الرؤوف املن�اوي، ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة 

األوىل 5)4)ه� 994)م. 
)3- جمم�ع الزوائد ومنبع الفوائ�د، لنور الدين اهليثمي، ط. 

دار الكتب العلمية- بريوت- سنة 408)ه� 988)م.
32- مرق�اة املفاتيح رشح مش�كاة املصابي�ح، للمال عي بن 
س�لطان الق�اري، ط. دار الكتب العلمية-ب�ريوت- الطبعة 

األوىل 422)ه� )200م، حتقيق: مجال عيتاين. 
33- مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، ط. دار صادر- بريوت- 

د. ت. 
34- مس�ند اإلم�ام الش�افعي، ط. دار الكت�ب العلمي�ة- 
ب�ريوت- عن مطبعة ب�والق األمريية والنس�خة املطبوعة يف 

بالد اهلند. 
35- مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة يف األحاديث واآلث�ار، ط. دار 
الفكر- الطبعة األوىل 409)ه�، حتقيق: سعيد حممد اللحام. 
36- مصن�ف عب�د ال�رزاق، أليب بك�ر عب�د ال�رزاق، نرش: 

املجلس العلمي، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، د. ت. 
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60- ال�رشح الكب�ري للش�يخ الدردي�ر ع�ىل خمت�رص خليل، 
م�ع حاش�ية الدس�وقي، ط. مطبعة صبي�ح بالقاهرة – س�نة 

353)ه� 934)م. 
)6- الفواك�ه ال�دواين ع�ىل رس�الة اب�ن أيب زي�د القريواين، 
للش�يخ أمح�د النف�راوي، ط. دار الفك�ر- ب�ريوت- س�نة 

5)4)ه�. 
62- خمترص خليل، للشيخ خليل بن إسحاق، خمترص خليل، 
ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 6)4)ه�. 

63- املدونة الكربى، لإلمام مالك برواية س�حنون عن ابن 
القاسم، ط. مطبعة السعادة- مرص- د. ت. 

64- من�ح اجللي�ل رشح ع�ىل خمت�رص خليل، للش�يخ حممد 
عليش، ط. دار الفكر- بريوت- سنة 409)ه� 989)م. 

65- مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، للحطاب، ط. دار 
الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 6)4)ه� 995)م، 

حتقيق: زكريا عمريات. 
ج(: مذهب الشافعية: 

66- أس�نى املطالب رشح روض الطالب، لش�يخ اإلس�الم 
زكريا األنصاري، ط. مطبعة البايب احللبي سنة 3)3)ه�. 

67- األش�باه والنظائر، لإلم�ام الس�يوطي، ط. دار الكتب 
العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 403)ه�. 

68- األم، لإلمام الشافعي، ط. دار الفكر- بريوت- الطبعة 
الثانية 403)ه� 983)م. 

69- حتف�ة املحت�اج برشح املنهاج، البن حج�ر اهليتمي، ط. 
مكتبة الثقافة الدينية- د. ت. ، حتقيق: د. حممد حممد تامر. 

70- حاش�ية البجريمي ع�ىل اإلقناع املس�امة: »حتفة احلبيب 
ع�ىل رشح اخلطيب«، للش�يخ س�ليامن البجريم�ي ط. املكتبة 

اإلسالمية- ديار بكر- تركيا- د. ت. 
)7- حاش�ية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح منهج الطالب 

للشيخ زكريا األنصاري، ط. دار الفكر- بريوت- د. ت. 
72- روض�ة الطالب�ني وعم�دة املفت�ني، للن�ووي، ط. دار 
الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 2)4)ه� 992)م. 

48- حاشية ابن عابدين املسامة: رد املحتار عىل الدر املختار، 
البن عابدين، ط. دار الفكر- سنة 5)4)ه�. 

49- الدر املختار للحصكفي رشح تنوير األبصار للنسفي، 
مع حاشية ابن عابدين، ط. دار الفكر- سنة 5)4)ه�. 

50- رشح فتح القدير، البن اهلامم، ط. دار الفكر- بريوت- 
الطبعة الثانية- د. ت. 

)5- املبس�وط، لش�مس الدين الرسخيس، ط. دار املعرفة- 
بريوت- سنة 406)ه�. 

52- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، ملحمد بن س�ليامن 
الع�ريب-  ال�رتاث  إحي�اء  دار  أفن�دي، ط.  بدام�اد  الش�هري 

بريوت- د. ت. 
53- اهلداية رشح بداية املبتدي، أليب احلس�ن املرغيناين، ط. 

املكتبة اإلسالمية، د. ت. 
ب(: مذهب املالكية: 

54- بلغة الس�الك ألقرب املسالك، للشيخ أمحد الصاوي، 
م�ع الرشح الصغري لس�يدي أمح�د الدردي�ر، ط. دار الكتب 
العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 5)4)ه� 995)م، حتقيق: 

حممد عبد السالم شاهني. 
55- الت�اج واإلكليل ملخترص خلي�ل، أليب عبد اهلل حممد بن 
يوس�ف بن أيب القاس�م العب�دري، ط. دار الفكر- بريوت- 

الطبعة الثانية 398)ه�. 
56- حاش�ية الع�دوي ع�ىل رشح كفاي�ة الطال�ب الرب�اين، 
للش�يخ عي الصعي�دي الع�دوي، ط. دار الفكر- بريوت- 

سنة 2)4)ه�، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي. 
57- حاش�ية الشيخ حممد عرفة الدسوقي عىل الرشح الكبري 
لس�يدي أمح�د الدردي�ر، ط. مطبع�ة صبيح بالقاهرة – س�نة 

353)ه� 934)م. 
58- الذخ�رية، لإلم�ام الق�رايف، ط. دار الغرب- بريوت- 

سنة 994)م، حتقيق: حممد حجي. 
59- رشح خمت�رص خلي�ل، للش�يخ حممد اخل�ريش، ط. دار 

الفكر- بريوت- د. ت. 
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85- الف�روع، أليب عبد اهلل حممد ب�ن مفلح، ط. دار الكتب 
العلمي�ة- ب�ريوت- الطبعة األوىل 8)4)ه��، حتقيق: حازم 

القايض. 
86- كش�اف القن�اع للبه�ويت رشح اإلقناع للش�يخ موس�ى 
احلج�اوي، ط. دار الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 

8)4)ه�. 
87- ال�كايف يف فقه اإلمام أمح�د، ملوفق الدين بن قدامة، ط. 

املكتب اإلسالمي- بريوت- د. ت. 
88- املبدع يف رشح املقنع، أليب إس�حاق إبراهيم بن مفلح، 

ط. املكتب اإلسالمي- بريوت- سنة 400)ه�. 
89- املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملجد 
الدين عبد السالم ابن تيمية، ط. مكتبة املعارف- الرياض- 

الطبعة الثانية 404)ه�. 
90- جمموع فتاوى ابن تيمية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع 
وترتيب عبد الرمحن بن حممد النجدي، ط. مطابع الرياض- 

الطبعة األوىل- سنة )38)ه�. 
)9- مطال�ب أويل النه�ى يف رشح غاي�ة املنته�ى، للش�يخ 
مصطفى الرحيباين، ط. املكتب اإلس�المي- دمش�ق- س�نة 

)96)م. 
ه�(: مذهب الظاهرية: 

92- املحىل، البن حزم الظاهري، ط. دار الفكر- بريوت- 
د. ت. ، حتقيق: الشيخ أمحد شاكر. 

و(: مذهب الزيدية: 
93- البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، ألمحد بن 
حيي�ى بن املرتىض، ط. دار احلكم�ة اليامنية- صنعاء- الطبعة 

األوىل 366)ه� 947)م تصوير سنة 409)ه� 988)م. 
94- الت�اج املذه�ب ألح�كام املذه�ب، ألمح�د ب�ن قاس�م 
العني�يس، ط. دار احلكم�ة اليامنية- صنعاء- س�نة 4)4)ه� 

993)م. 
95- املنت�زع املختار من الغيث املدرار املفتح لكامئم األزهار 
يف فق�ه األئمة األطهار، لإلمام أمحد بن حييى املرتىض، انتزعه 

73- الرساج الوهاج عىل متن املنهاج، للشيخ حممد الزهري 
الغمراوي، ط. دار املعرفة للطباعة والنرش- بريوت- د. ت. 
74- فتح العزيز للرافعي رشح الوجيز، عىل هامش املجموع 

للنووي ط. دار الفكر- بريوت- د. ت. 
75- الفت�اوى الك�ربى الفقهي�ة، الب�ن حج�ر اهليتمي، ط. 

مطبعة املشهد احلسيني- القاهرة- سنة 392)ه�. 
76- خمت�رص املزين، لإلمام املزين، ط. دار املعرفة- بريوت- 

د. ت. 
77- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، للخطيب 

الرشبيني، ط. مصطفى احللبي سنة 377)ه� 958)م. 
78- املهذب يف فقه الش�افعية، أليب إسحاق الشريازي، ط. 

دار الفكر- بريوت- د. ت. 
79- هناي�ة املحت�اج إىل رشح املنهاج، لش�مس الدين الرمي 
الصغري، ط. دار الفكر- بريوت- سنة 404)ه� 984)م. 

دار  ط.  الغ�زايل،  حام�د  أليب  املذه�ب،  يف  الوس�يط   -80
الس�الم- القاه�رة- الطبع�ة األوىل 7)4)ه��، حتقيق: أمحد 

حممود إبراهيم، حممد حممد تامر. 
د(: مذهب احلنابلة: 

)8- اإلنص�اف يف معرف�ة الراجح م�ن اخلالف عىل مذهب 
اإلم�ام أمح�د بن حنب�ل، لعي بن س�ليامن امل�رداوي، ط. دار 
إحي�اء الرتاث العريب- ب�ريوت- د. ت.  حتقيق: حممد حامد 

الفقي. 
82- رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، لش�مس الدين أيب 
عب�د اهلل حممد الزركيش، ط. دار الكت�ب العلمية- بريوت- 
الطبع�ة األوىل 423)ه� 2002م، حتقي�ق: عبد املنعم خليل 

إبراهيم. 
83- رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح 
املنتهى، للش�يخ منصور البهويت، ط. عامل الكتب- بريوت- 

الطبعة الثانية 996)م. 
84- الفتاوى الكربى، لش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة، ط. دار 

املعرفة- بريوت- د. ت. 
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05)- احلاوي الكبري رشح خمترص املزين، للاموردي، ط. دار 
الكتب العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 9)4)ه� 999)م، 

حتقيق: عي حممد معوض- عادل أمحد عبد املوجود. 
06)- املغن�ي رشح خمترص اخلرق�ي، ملوفق الدين بن قدامة، 

ط. دار الكتاب العريب- بريوت- د. ت. 
 كتب القانون والطب والفقه العام: 

07)- أحكام األحوال الش�خصية يف الرشيعة اإلس�المية، 
للش�يخ عب�د الوه�اب خ�الف، ط. دار القل�م- الكويت- 

الطبعة الثانية 0)4)ه� 990)م. 
08)- أح�كام اهلندس�ة الوراثي�ة، د. س�عد بن عب�د العزيز 
الطبع�ة األوىل  الري�اض-  الش�ويرخ، ط. كن�وز إش�بيليا- 

428)ه� 2007م. 
09)- األحوال الش�خصية، للشيخ حممد أبو زهرة، ط. دار 

الفكر العريب- القاهرة- الطبعة الثالثة 377)ه� 957)م. 
0))- أرسار علم اجلينات، عبد الباس�ط اجلمل، ط. مكتبة 

األرسة- القاهرة- د. ت. 
)))- بصم�ة الدن�ا: العلم والقانون وحمق�ق اهلوية، إلريك 
الن�در- م�ن كت�اب: الش�فرة الوراثي�ة لإلنس�ان: القضاي�ا 
العلمي�ة واالجتامعية ملرشوع اجلين�وم البرشي، حترير: دانيل 
كيفلس، ولريوي هود، ترمجة د. أمحد مس�تجري- ط. سلسلة 

عامل املعرفة- الكويت- سنة 997)م. 
 2))- البصم�ة الوراثي�ة يف اإلثب�ات اجلنائي ب�ني الرشيعة 
والقان�ون، املستش�ار الدكت�ور: ف�ؤاد عب�د املنع�م أمحد، ط. 

املكتبة املرصية- اإلسكندرية- د. ت. 
3))- البصمة الوراثية وأثرها عىل األحكام الفقهية، خليفة 
ع�ي الكعب�ي، ط. دار النفائ�س- األردن- الطبع�ة األوىل 

426)ه� 2006م. 
4))- البصم�ة الوراثية وعالئقها الرشعية، د. س�عد الدين 
ه�اليل، ط. مكتبة وهبة- القاه�رة- الطبعة األوىل 3)4)ه� 

0)20م. 
5))- البصم�ة الوراثي�ة وم�دى مرشوعي�ة اس�تخدامها يف 

اب�ن مفت�اح الزي�دي، ط. مكتب�ة غميض�ان- صنعاء- س�نة 
400)ه�. 

96- الس�يل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، للشوكاين، 
س�نة  األوىل  الطبع�ة  ب�ريوت-  العلمي�ة-  الكت�ب  دار  ط. 

405)ه�، حتقيق: حممود إبراهيم زايد. 
ز(: مذهب اإلمامية: 

97- تذكرة الفقهاء، للحس�ن بن يوس�ف احلي، ط. املكتبة 
الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، د. ت. 

الن�رش  مؤسس�ة  ط.  الط�ويس،  للش�يخ  98-اخل�الف، 
اإلسالمي- قم- سنة 407)ه�، حتقيق: سيد عي اخلراساين، 

وسيد جواد شهرستاين، وآخرين. 
99- رشائع اإلس�الم يف مس�ائل احلالل واحل�رام، للمحقق 
احل�ي، ط. مؤسس�ة الفاء- بريوت- الطبع�ة الثانية 983)م 

403)ه�. 
00)- القواع�د والفوائ�د يف الفق�ه واألص�ول والعربي�ة، 
ملحمد ب�ن مكي العامي امللق�ب بالش�هيد األول، ط. مكتبة 

املفيد- قم- د. ت، حتقيق: د. السيد عبد اهلادي احلكيم. 
)0)- املبس�وط يف فق�ه اإلمامي�ة، للط�ويس، ط. املطبع�ة 
احليدرية- طه�ران- الطبعة الثانية 388)ه��، حتقيق: حممد 

الباقر البهبودي. 
02)- املخت�رص النافع يف فقه اإلمامية، أليب القاس�م احلي، 
405)ه��  الثالث�ة  الطبع�ة  ب�ريوت-  األض�واء-  دار  ط. 

985)م. 
 )ح( مذهب اإلباضية: 

ب�ن يوس�ف  العلي�ل، ملحم�د  الني�ل وش�فاء  03)- رشح 
أطفي�ش، ط. وزارة الثقافة والرتاث القومي- عامن- الطبعة 

الثانية 406)ه� 986)م. 
كتب الفقه املقارن: 

04)- بداي�ة املجتهد وهناية املقتصد، أليب الوليد بن رش�د، 
ط. دار الفك�ر- بريوت- س�نة 5)4)ه�� 995)م، حتقيق: 

خالد العطار. 
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املعرفة- الكويت- سنة 986)م. 
 كتب الرتاجم والطبقات: 

26)- أس�د الغابة يف معرف�ة الصحابة، البن األثري، ط. دار 
إحي�اء الرتاث الع�ريب- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 7)4)ه� 

996)م، حتقيق: عادل أمحد الرفاعي. 
27)- اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحابة، البن حجر العس�قالين، 
ط. دار الكت�ب العلمية- ب�ريوت- الطبعة األوىل 5)4)ه� 

995)م، حتقيق: عادل عبد املوجود. 
28)- تذكرة احلفاظ، لشمس الدين الذهبي، ط. دار إحياء 

الرتاث العريب، د. ت. 
29)- تاري�خ بغ�داد، للخطيب البغ�دادي، ط. دار الكتب 
العلمية- بريوت- الطبعة األوىل 7)4)ه�، حتقيق: مصطفى 

عبد القادر عطا. 
30)- هتذيب الكامل يف أس�امء الرجال، للحافظ املزي، ط. 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الرابعة 406)ه� 985)م، حتقيق: 

بشار عواد معروف. 
)3)- اجل�رح والتعدي�ل، لل�رازي، ط. دار إحي�اء ال�رتاث 

العريب- الطبعة األوىل 372)ه� 952)م. 
32)- الديب�اج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، البن 

فرحون املالكي، ط. دار الكتب العلمية- بريوت- د. ت.
33)- األعالم، للزركي )/ 85) ط. دار العلم للماليني- 

بريوت- الطبعة اخلامسة سنة 980)م. 
34)- الضعفاء الصغري، لإلمام البخاري، ط. دار املعرفة- 
ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 406)ه�� 968)م، حتقيق: حممود 

إبراهيم أبو زيد. 
35)- الضعفاء واملرتوكني، للنس�ائي، مطبوع مع الضعفاء 
الصغ�ري للبخاري، ط. دار املعرف�ة- بريوت- الطبعة األوىل 

406)ه� 968)م، حتقيق: حممود إبراهيم أبو زيد. 
36)- طبقات الش�افعية، أليب بكر بن أمحد بن قايض شهبة، 
ط. ع�امل الكت�ب- ب�ريوت- الطبعة األوىل س�نة 407)ه�، 

حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان. 

النس�ب واجلناية، لعمر بن حممد الس�بيل، ط. دار الفضيلة- 
الرياض- الطبعة األوىل 423)ه�. 

6))- تعلي�ق ع�ىل نص�وص قان�ون األح�وال الش�خصية، 
للمستش�ار أمحد نرص اجلندي، ط. مطبع�ة القاهرة احلديثة- 

نرش: نادي القضاة- د. ت. 
7))- التنب�ؤ العلمي ومس�تقبل اإلنس�ان، د. عبد املحس�ن 
صالح، ط. دار الرشوق- القاهرة- الطبعة األوىل 409)ه� 

989)م. 
8))- التنب�ؤ الوراث�ي، د. زول�ت هارس�نياي، وريتش�ارد 
هتون، ط. سلس�لة ع�امل املعرفة- الكويت- س�نة 409)ه� 
د. خمت�ار  فهم�ي،  إبراهي�م  د. مصطف�ى  ترمج�ة:  988)م، 

الظواهري. 
9))- حق�وق األوالد، حممد أمني الغ�زايل، ط. دار االحتاد 
العريب للطباعة- منش�ورات معهد الدراس�ات اإلسالمية د. 

ت. 
20)- حق�وق األوالد يف الرشيع�ة اإلس�المية والقان�ون، 
د. ب�دران أبو العينني بدران، ط. مؤسس�ة ش�باب اجلامعة- 

اإلسكندرية- د. ت. 
)2)- زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، ط. مؤسسة 
الرس�الة- الطبع�ة الرابعة عرشة- س�نة 407)ه� 986)م، 

حتقيق: شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط. 
22)- الطبيب يف عرص املعلوماتية- رصاع من أجل البقاء، 
د. حممد نبيل دك الباب، ط. دار الرضا للنرش- الطبعة األوىل 

سنة 2000م. 
23)- موس�وعة األحوال الش�خصية، للمستش�ار معوض 
عبد التواب، ط. دار الثقافة للطباعة والنرش- القاهرة، نرش: 

منشأة املعارف باإلسكندرية- سنة 984)م. 
24)- اهلندس�ة الوراثي�ة يف الق�رآن وأرسار اخلل�ق والروح 
والبع�ث، هش�ام ك�امل عب�د احلمي�د، ط. مرك�ز احلض�ارة 

العربية- القاهرة- الطبعة األوىل 2002م. 
25)- الوراثة واإلنس�ان، د. حممد الربيعي، ط. سلسلة عامل 
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37)- طبق�ات الفقه�اء، أليب إس�حاق الش�ريازي، ط. دار 
القلم- بريوت- د. ت. حتقيق: خليل أمليس. 

كتب اللغة واملعاجم: 
38)- ت�اج اللغ�ة وصح�اح العربي�ة، للجوه�ري، ط. دار 
العلم للماليني- بريوت- الطبعة الرابعة 407)ه� 987)م 

حتقيق: أمحد عبد الغفور عطا. 
39)- غري�ب احلدي�ث، أليب حمم�د عب�د اهلل بن مس�لم بن 
قتيب�ة، ط. دار الكت�ب العلمي�ة- ب�ريوت- الطبع�ة األوىل 

408)ه� 988)م. 
40)- الفائق يف غريب احلديث، للزخمرشي، ط. دار الكتب 

العلمية -بريوت- الطبعة األوىل سنة 7)4)ه�. 
)4)- لس�ان العرب، الب�ن منظ�ور، ط. دار إحياء الرتاث 

العريب- الطبعة األوىل سنة 405)ه�. 
42)- جمم�ع البحرين، لفخر الدين الطرحيي، الطبعة الثانية 

سنة 408)ه�، نرش: مكتب نرش الثقافة اإلسالمية. 
43)- معج�م الع�ني، للخلي�ل ب�ن أمح�د الفراهي�دي، ط. 
مؤسس�ة دار اهلج�رة- الطبع�ة الثانية 0)4)ه��، حتقيق: د. 

مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي. 
44)- مفردات غريب القرآن، للراغب األصفهاين، الطبعة 

األوىل 404)ه�. 
45)- النهاي�ة يف غري�ب احلديث، أليب الس�عادات املبارك 
ب�ن األثري، ط. دار الكتب العلمي�ة- بريوت- الطبعة األوىل 

8)4)ه� 997)م. 

فهرس احملتويات

108 ................................................... م�ة م�ةد
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