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 داءــــــــــــالإه
       

ىل من ادبين ورابين ضبيا وضادكين شااب اىل من حتمل املشاق وامطؼاب  اإ

 اىل يشءمين ادىن  يأ خذومل  يشءمن اجيل اىل اذلي اغطاين لك 

 ))ايب امؼزيز(( امغايل امد هللا يل يف معره .. امني ..

 

 وارضؼتين وربتين ضغريا وحنت ػيل كبريا اىل اىل من محلتين جنينا

 هور غيين وهمجة فؤادي ومطدر احلنان وامرمحة يف حيايت اىل منبع

 احلب امطايف .. اىل ))ايم احلبيبة (( امغامية امد هللا يف معرها .. امني ..

 

 اىل ضاحب امفضل امجليل اموافر وامؼطاء اجلزيل املشكور اىل الاب

 والاخ وامطديق اىل احلبيب اخمللص اذلي ل يؼطي بال حدود

 وجيزل بال ملابل

 

 الباحث
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 وحقدٌس شكس
 بعد اٌ يٍ اهلل حعاىل عهً وحىفٍقه يٍ امتاو حبثً هرا احىجه  خبانص

 اذ انفاضم  بكس عباس عهًشكسي وحقدٌسي اىل االسخ

 شسف عهى انبحث فقد كاَج نخىجٍهاحه انسدٌدة ويخابعخهامل

 احلثٍثت انفضم االكرب يف امتاو حبثً عهى هرا اننحى داعٍا اهلل

 حعاىل اٌ حيفظه كًا احقدو بانشكس اجلزٌم وانخقدٌس اىل مجٍع

 انكادز انخدزٌسً نطٍهت انسنىاث االزبع فقد حعهًج انكثري

 ينهى واسال اهلل حعاىل اٌ ٌسدد خطاهى خديت نهعهى وانفضٍهت

 شكسي وحقدٌسي اوال واخسا هلل حعاىل واىل كم يٍ ساعدًَ

 يف امتاو حبثً هرا .

 انباحث
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 والحكمة منه

: تعرٌف النسب  األولالمطلب  -
 لغة واصطالحا
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 المقدمة  

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف الخلق سٌدنا محمد وعلى اله 

 المنتجبٌن , وبعد :الطٌبٌن الطاهرٌن واصحابه 

 هم ثمرة الحٌاة الزوجٌة وغاٌتها , وهم بهجة الدنٌا وزٌنتها , ولقد رتب  األوالدفان 

 لهم الشارع الحكم حقوقا , تكفل السعادة والحماٌة , واول هذه الحقوق, حق النسب, 

 حكاما تنظٌمٌة , وٌعد اثبات النسب اول حق ٌثبت للطفل بعد انفصاله ا وخصص لها

 عن امه بالوالدة .

 دراسة  –وقد وقع اختٌارنا على هذا الموضوع )احكام النسب فً الفقه والقانون 

 الهمٌته من ناحٌتٌن شرعٌة والتشرٌعٌة , فقد حضً موضوع معاصرة ( نظرا 

 اثبات النسب واالحكام المتعلقة به باهتمام المشرع الذي شرع له احكاما خاصة به , 

 وكما نعلم ان احكام قانون االسرة مستمدة من الشرٌعة االسالمٌة وقد جاءت هذه 

 ت الفقهاء المسلمٌن .االحكام متظمنة فً القران والسنة الشرٌفة وفً اجتهادا

 وللموضوع اهمٌة بالغة دفعت الكثٌر من المؤلفٌن الى تناوله بالبحث والدراسة

 السٌما ضمن الجزء المتعلق بالزواج والطالق وغٌرها من الموضوعات التً  

 تخص االسرة .

 اما اهداف هذه الدراسه , فهً : 

 الثبات النسب وابطال  التاكٌد على ضرورة ان ٌكون الفراش الوسٌلة الشرعٌة -1

 الزنا عمال بقاعدة ) الولد للفراش ( .

 تحذٌر االباء من انكار ابائهم وانتساب االبناء لغٌر ابائهم .  -2

 تحذٌر المرأة التً تنسب الى زوجها من لٌس منه وهً تعلم ذلك  -3

 بها وعلٌه ٌمكن طرح التسائل االتً : ماهً االسباب القانونٌة والشرعٌة التً ٌثبت 

 النسب ؟ وماهً طرق اثباته واالحكام المتعلقة بذلك ؟ 
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 وقد اجاب البحث عن هذا التسائل , من خالل صفحاته , وفقراته , حٌث عملت على 

 تقسٌم دراستً هذه على مبحثٌن ضم كل منهما مطلبٌن .

 فكان عنوان المبحث االول : ماهٌة النسب , واهمٌته والحكمة منه , وٌضم 

 مطلبٌن : 

 تعرٌف النسب لغة واصطالحا .  -1

 اهمٌة النسب . -2

 , وهم ٌضم  وحدٌثااما المبحث الثانً فعنوانه : شروط النسب وطرق اثباته قدٌما 

 مطلبٌن اٌضا :

 ـ الفرق بٌن الزواج الصحٌح والفاسد والرضاعة فً اثبات النسب .1

 االرث فً النسب . -2

 واخٌرا اقول : حسبً انها كانت محاولة للبحث ال تخلو من الصعوبات وال سٌما وانا 

 ن المعلومة الدقٌقة , فارجو من هللا العزٌزاتصفح الكتب والمصادر للبحث ع

 البحث وتقوٌم ما الحكٌم ان ٌهلمنً الصواب , كما ارجو من اساتذتً االكارم قراءة  

 ٌه من هفوات الباحث المبتدئ , فهم اكفل الفصل وقع منه من اعوجاج , وازاحة ما ف

 والعرفان , ولهم كل الشكر واالمتنان , والحمد والشكر هلل اوال واخرا .

 

 

 

 الباحث
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 المطلب االول :

 تعرٌف النسب لغة واصطالحا 

 النسب لغة : -اوال :

 النسب :هو القرابة , ٌقال: نسبه فً بنً فالن , فهو منهم ,والجمع )انساب(,)نسب 

 . (1) الشًء الى فالن :عزاه الٌه (

 ثانٌا :النسب اصطالحا : 

 النسب : صلة الشخص بغٌره على اساس القرابه القائمة على صلة الدم . والغالب 

 طل االسالم نظام التبنً , فً استعمال كلمة نسب هو نسب الشخص البٌه , ولهذا اب

 , اي انسبوا االوالد الى  (2)قال تعالى : )) ادعوهم البائهم هو اقسط عند هللا (( 

 ابائهم الحقٌقٌٌن , وهذا اعدل عند هللا عزوجل , ولذلك ٌرى الفقهاء ان هللا سبحانه 

 .(3)وتعالى ارشد الناس الى ما هو اولى واعدل وهو نسبة الرجل الى ابٌه 

 فكلمة النسب :اذا اطلقت تشمل الصلب ,اي :النسب بٌن االباء واالبناء خاصة ,سواء 

 علوا او سفلوا ,كما تشمل :

 العصبة بٌن الرجل وبنٌه , وكذا قرابة ابٌه فقط كاالعمام وبنٌهم . كما تسمل اٌضا 

 )) الرحم اي قرابة الرجل من ناحٌة امه وعمته وجدته , سواء البٌه او المه , 

 . (4)اي قرابه رحم (  -ذلك ٌقال : بٌنهما رحم ول

 

 . 916/  2المعجم الوسٌط :  -1

 . 5االحزاب ,  -2

احمد  المستشارالموارٌث , , و النسب –الشخصٌة , عدة النساء  األحوالٌنظر: موسوعة  -3

 . 1155/  2:  نصر الجندي 

 . 1155/  2المرجع نفسه :  -4
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 المطلب الثانً :

 النسب : أهمٌة

 النسب عالقة قوٌة تقوم علٌها االسرة ,وتربط اطرافها برباط دائم الصلة ,فبعضها 

 من بعض ,وفٌها وحدة الدم ,والولد جزء ابٌه ,وكل منهما عصب االخر ,فالنسب 

 اسرة ,وهو لحمتها,اذ ٌمنع تفكهها وانفصالها ,واالسالم حرٌص على هو نسٌج كل 

 من الدخٌل علٌها ,الن النسب نعمة من نعم هللا  التاكٌد على صلة النسب ,فأحاطها

 اهر قدرته ,قال تعالى : )) هو الذي خلق من الماء على عباده ,ومظهرا من مظ

 , فاهلل سبحانه خلق االنسان , وجعله نسبا وصهرا , (1)بشرا وجعله نسبا وصهرا( 

 االلتزام بها وهما رباط كل قربى بٌن البشر , وقد احكم قواعد هذا الرباط , وطلب  

 والمحافظة على سالمتها نظرا الهمٌتها كً ٌعرف كل انسان اصله , وتتاكد روابط 

 . قال تعالى : )) ٌاٌها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى  (2)القربى بٌن بنً االنسان 

 , وفً هذه االٌة  (3)وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم (( 

 الكرٌمة تاكٌد على ان النسب بٌن الناس ٌكون فً الحٌاة الدنٌا , اما فً االخرة فال 

 ٌنسب الناس بعضهم لبعض , وهو ما ٌؤكده قوله تعالى : )) فاذا نفخ فً الصور فال 

 . (4)انساب بنهم ٌومئذ (( 

 وقد اقتضت حكمة هللا البالغة ان ٌنسب كل فرد من عباده بٌن ابوٌن ٌقومانه , 

 ٌقومان بامره , وربط بٌن الثالثة برباط متٌن قائم على المحبة والحنان والعطف , و

 وهذه الرابطة بٌن الفرد ووالدٌه هً التً ٌطلق علٌها النسب , 

 . 54الفرقان /  -1

 . 13الحجرات /  -2

 .1156-2/1155عة االحوال الشخصٌة , احمد نصر الجندي : ٌنظر: موسو -3

 121المؤمنون /  -4
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 . (1)وهو نعمة انعم هللا بها على عباده , وجعلها مظهرا من مظاهر قدرته 

 ومن اهم اغراض الزواج تكوٌن وحدة اجتماعٌة صالحة تسمى ) العائلة ( التً 

 االوالد ( , فاالوالد هم ثمرة  –الزوجة  –تتالف من عناصرها الثالثة ) الزوج 

 لرعاٌته من عهد والدتهم الى ان ٌبلغوا الحٌاة الزوجٌة , وقد شرع هللا تعالى احكاما 

 سن رشدهم فشرع احكاما لثبوت نسبهم ولرضاعهم وحضانتهم واالنفاق علٌهم الى 

 .( 2)بلوغهم حد الكسب 

 ونظرا الى النتائج الخطٌرة التً تترتب على النسب , عنً الشارع بتنظٌمه وتهذٌبه

 الٌم والتشرٌعات التً تؤكد وحماٌته من االهواء والعبث , واحاطة بسٌاج من التع 

 طهره وقدسٌته ومن اجل ذلك قضى على ما كان معروفا عند العرب فً الجاهلٌة 

 . فقال تعالى : )) وما جعل ادعٌائكم ابنائكم ,ذلكم قولكم  (3)من االدعاء والتبنً 

 .(4)بافواهكم وهللا ٌقول الحق وهو ٌهدي السبٌل (

 ق عرى الروابط العائلٌة والمحافظة علٌها من ثٌوحكمة الشارع من ذالك انما هً تو

 النقص والخلل فً اجزائها , لتقوم بوظٌفتها الكبرى التً وجدت من اجلها وهً بقاء 

 النوع االنسانً على اكمل وجه البقاء ولتكون خلٌة حٌة فً جسم االمة , وحجرا 

 .  (5)قوٌا صالحا فً بناء المجتمع 

 

 

 .1/314فً الفقه والفقهاء والقانون , الدكتوراحمد عبٌد الكبٌسً :ٌنظر : االحوال الشخصٌة  -1

 . 145/  1ٌنظر : االحوال الشخصٌة , حسٌن علً :  -2

 .2/314عة االحوال الشخصٌة , , اثار التفرٌق بٌن الزوجٌن : ٌنظر: موسو -3

 . 4االحزاب / -4

 . 1/145االحوال الشخصٌة , حسٌن علً :  -5
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والد عن التالعب والعبث توعد رسول هللا )صلى هللا علٌه ولكً تصان انساب اال

 وسلم ( كل اب 

 ٌنكر نسب ابنه بالعقاب الشدٌد , فقال : )) اٌما رجل جحد ولده وهو ٌنظر الٌه , 

 احتجب هللا منه ٌوم القٌامة وفضحه على رؤوس الخالئق (( , الن هذا ٌؤدي بالولد 

 بالنسبة للولد الذي ٌنتسب الى غٌرمسببا له الى المهانة والذل , وال ٌختلف االمر 

وهو ٌعلم : )) من ادعى الى غٌر ابٌه  الذل والهوان , فقال )صلى هللا علٌه وسلم ( 

 انه غٌر ابٌه 

 فالجنة علٌه حرام (( . وٌنطبق هذا اٌضا على المرأة التً تنسب الى زوجها من 

امرأة ادخلت على قوم من لٌس لٌس ابنه , فقال ) صلى هللا علٌه وسلم ( : )) اٌما 

 منهم , فلٌست من 

 .  (1)هللا فً شً ولن ٌدخلها جنته (( 

 وهذا هو السر وراء تفرٌعات الفقهاء وافتراضاتهم التً قد تبدو احٌانا غرٌبة عن 

 المالوف بعض الشً . واذ حرصوا اشد الحرص على صٌانه نسب االوالد من 

 . (2)ة كلها بما تركوه من ثروة فقهٌة فاحتاطوا لالمر الحٌطالضٌاع والجهل 

 وعلى هذا فالنسب فً االسالم قائم على الحل والمشروعٌة فهو نعمة من عند هللا

 , اذ قال تعالى : )) وهللا جعل لكم من انفسكم ازواجا  -كما تقدم ذكره  –تعالى  

 وجعل من ازواجكم بنٌن وحفدة ورزقكم من الطٌبات افبالباطل ٌؤمنون وبنعمة هللا 

 , وهذه االٌة المباركة تكشف العدٌد من المعانً التً فٌها نعم هللا ( 3)هم ٌكفرون (( 

 , ومنها :  (4)على عباده 

 

 

 .315/ 1ٌنظر : موسوعة االحوال الشخصٌة , اثار التفرٌق بٌن الزوجٌن :  -1

 . 315/  2المرجع نفسه :  -2

 . 72النحل / -3
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وارٌث ,احمد الجندي النسب الم –ٌنظر: موسوعة االحوال الشخصٌة , عدة النساء  -4

:2/1157 . 

 

 الزواج رابطة مقدسة , وهو مٌثاق غلٌظ تقوم علٌه االسرة التً هً نواة  -1

 المجتمع .

 الزواج ظاهرة دٌنٌة , عنً بها االسالم , واهتم بها , ففٌها تنظٌم لفطرة  -2

 االنسانٌة التً اودعها هللا فً االنسان كما اودعها فً غٌره من المخلوقات .

 لوال الزواج ما كان االنسان الذي جعله هللا خلٌفة فً االرض لٌعمرها , وقد  -3

 كر , وفضله على كثٌر من مخلوقاته .خلقه وسواه وعدله ووضع فٌه العقل والف

 لوال الزواج لتساوى االنسان مع غٌره من المخلوقات من حٌث الفوضى فً  -4

 اشباع غرٌزته , والشٌوع فٌها .

 ان فً الزواج اكراما للنسل , وحفاظا على بقائه واستمراره . -5

 من تحرم بٌن االسالم من تحل للرجل زوجة , وبٌن من تحرم علٌه تابٌدا , و -6

 علٌه تاقٌتا .

 لم ٌرد االسالم للنسب ان ٌكون خفٌا , وانما اختار له ان ٌكون ظاهرا مشهورا  -7

 بٌن الناس , جلٌا بٌنهم غٌر مستور , بل وٌعتز به صاحبه .

 جعل هللا من النفس ازواجا , وجعل من الزوج نعمة , وجاء هذا الزوج الذي  -8

 ن من انواع الزواج المحرمة معروفة فً الجاهلٌة , شرعه هللا فً كتابه لٌحرم ما كا

 وكانت سببا للفساد وضٌاع االنساب , ومنها : زواج الرهط , زواج االستٌضاع , 

 وتبادل الزوجات . 

 . (1)جعل االسالم الولد للفراش , وللعاهر الحجر , ونص على تحرٌم الزنا  -9
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النسب , والموارٌث , احمد نصر  –اء ٌنظر : موسوعة االحوال الشخصٌة , عدة النس -1

 . 1158 – 1157/  2الجندي : 

 االول المطلب

 الفرق بٌن الزواج الصحٌح والفاسد والرضاعة فً اثبات النسب 

 شروط النسب :

 : (1)( 51جاء فً المادة )

 )) ٌنسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطٌن التالٌٌن :

 الحمل .ان ٌمضً على عقد الزواج اقل مدة  -1

 ان ٌكون التالقً بٌن الزوجٌن ممكنا . -2

عدم اعتراض الزوج على ادعاء الزوجة بالحمل فً دعوى النفقة التً رفعتها ضده 

 وٌعتبر اقرار ضمنٌا بالحمل مانعا من سماع دعواه بنفً نسب المولود عنه .

 :  (2)( عل 52ونصت المادة )

مجهول النسب ٌثبت به نسب المقر ل –ولو فً مرض الموت  –االقرار بالبنوة  -1

 له اذا كان ٌولد لمثله .

اذا كان المقر امرأة متزوجة او معتدة فال ٌثبت نسب الولد من زوجها اال  -2

 بتصدٌقه او البٌنة .

 :( 3)( على 53كما نصت المادة )

اقرار مجهول النسب باالبوة او االمومة ٌثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان 

 ه لمثله .ٌولد مثل

 

 

تطبٌقات قانون االحوال الشخصٌة المعدل , باقر خلٌل الخلٌلً , مالحظ المكتب الفنً  -1

 .  234بمحكمة تمٌٌز العراق : 

 . 236المرجع السابق نفسه :  -2
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 . 236المرجع السابق نفسه :  - -3

 

 :  (1)( على 54ونصت المادة )

 االقرار بالنسب فً غٌر البنوة واالبوة واالمومة ال ٌسري على غٌر المقر اال 

 بتصدٌقه .

 والنسب ٌثبت بطرٌق من احد الطرق االربعة االتٌة : 

 الفراش : وٌتحقق بشروط ثالثة : -1

 االول : ان تكون المراة زوجة شرعٌة للرجل , وان تحصل بٌنهما المقاربة على 

 وجه ٌمكن ان ٌكون الولد من مائه فان كان الزوج صغٌرا لم تجر العادة على ان 

 ٌولد لمثله , لم ٌثبت النسب بحال .

 سته اشهر على اقل تقدٌر , ابتداء من تارٌخا الى الثانً : ان ٌمضً على المقاربة 

 وضع الحمل , وهً اقل مدة الحمل .

 شهر وهً اقصى مدة الحمل .الثالث : اال تزٌد مدة المقاربة عن تسعة ا

 ومتى انتفى واحد من هذه الشروط الثالثة , كما لو ولدت الزوجة من غٌر مقاربة 

 الزوج , او اقاربها وهو صغٌر , ولدت حمال كامال قبل مضً ستة اشهر او بعد 

 .( 2)مضً تسعة اشهر لم ٌثبت النسب 

 االقرار : فلو اقر الزوج فً مجلس الحكم او خارجه بان هاب للطفل , فلٌس له  -2

 ان ٌنفٌه بعد ذلك , وفً حكم االقرار مالو تقبل التهانً بالولد عند والدته , وانفق 

 . (3)علٌه وعلى امه حٌن النفاس , وعامله معاملة االباء لالبناء 

 

 . 236ل : تطبٌقات قانون االحوال الشخصٌة المعد -1

,  89االحوال الشخصٌة والتطبٌقات الشرعٌة وصكوكها , تالٌف : محمد احمد العمر :  -2

 . 222 – 197وٌنظر الوجٌز فً شرح االحوال الشخصٌة وتعدٌالته , د . احمد الكبٌسً : 
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 . 89االحوال الشخصٌة والتطبٌقات الشرعٌة وصكوكها : -3

 

 دوائر العقارات واالحصاء والمحاكم ودفتر  علٌه وكذا لو سجل اسمه بهذا النسب فً

 . (1) الدعوة التاجر والقصاب والرسائل واوراق

 شهادة رجلٌن عادلٌن : وال تقبل شهادة النساء فً النسب منفردات وال منضمات  -4

 الى الرجال , وٌثبت النسب بشهادة عدلٌن سواء اشهد ابتداء فقاال : هذا فالن ابن 

 . (2)راش , ام بثبوت النسب فالن , ام شهدا بالف

 الفرق بٌن الزوج الصحٌح والزوج الفاسد والرضاعة فً اثبات النسب :

 ج الصحٌح :ااوال : الزو

 وفٌه ٌحل للرجل والمرأة استمتاع كل منهما باالخر , حتى ان من الفقهاء من عرفه 

 . (3)بانه عقد ٌرد على مالك المتعة قصدا , او هو عقد ٌتضمن اباحة الوطء 

 واثبات النسب فً الزواج الصحٌح ٌكون اذا وضعت الزوجة حملها حال قٌام 

 .(4)عمال بالقاعدة العامة )) الولد للفراش ((  –الزوجٌة ثبت نسب مولودها للزوج 

 وقد فصلنا القول بهذه القاعدة فً الصفحات السابقة من هذا البحث .

 

 

 

 

 

 

 . 92 – 89االحوال الشخصٌة والتطبٌقات الشرعٌة وصكوكها : -1

 . 9المرجع السابق نفسه :  -2

 . 1158/  2والموارٌث :  –النسب  –موسوعة االحوال الشخصٌة , عدة النساء  -3
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 . 1162/  2المرجع السابق نفسه :  -4

 

 فالزواج الصحٌح ٌعد سببا الثبات النسب واظهاره , كما هو سبب لثبوته فً الواقع 

 , فمتى ثبت الزواج الصحٌح باٌة وسٌلة من وسائل االثبات المقررة شرعا .... ثبت 

 كل من تاتً به المراة من اوالد فً هذا الزواج .

 اذا  –حتها وقضت محكمة النقض بانه ال ٌشترط لسماع الدعوى باثبات النسب ص

 ان ٌكون هذا الزواج ثابتا بوثٌقة زواج رسمٌة , وانما  –كان سببه زواج صحٌح 

 ٌصدق علٌه هذا الوصف وٌصبح سببا الثبات النسب باعتباره لذلك متى حضره 

 شهود , واستوفى اركانه وسائر شروط صحته شرعا , سواء وثق رسمٌا او ثبت 

 . (1) بمحرر عرفً او كان بعقد غٌر مكتوب

 سند من ومحكمة النقض بحكمها هذا تفتح الباب الثبات نسب المولود من ابٌه على 

 القاعدة الشرعٌة ) الولد للفراش ( والاعتبار عندها لتوثٌق عقد الزواج فً مجال 

 ثبات النسب , الذي ٌحتاط فً اثباته حتى ان الفقهاء اثبتوا النسب فً النكاح الفاسد 

 . (2)والوطء بشبهة 

 

 

 

 

 

 

 

/  2موسوعة االحوال الشخصٌة , اثار التفرٌق بٌن الزوجٌن , احمد نصر الجندي :   -1

1181  . 
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 . 1181/  2المرجع السابق نفسه :  -2

 

 ثانٌا : الزواج الفاسد :

النكاح الفاسد هو النكاح غٌر الصحٌح , اي الذي فقد شرطا او اكثر من شروط 

صحته , وقد صرح فقهاء االحناف بان النكاح الفاسد لٌس بنكاح حقٌقٌة اذ ٌقول 

الكاسانً : )) واالصل فٌه ان النكاح الفاسد لٌس بنكاح حقٌقة (( وابن عابدٌن اثبت 

 –د حق فسخه ولو بغٌر محضر عن صاحبه لكل من الرجل والمراة فً النكاح الفاس

دخل بها او لم ٌدخل بها فً االصح خروجا عن المعصٌة , بل ٌجب على القاضً 

 . ( 1)التفرٌق بٌنهما 

فً الحقٌقة نكاح ولٌس بزنا , وانما اصابه خلل فً شروط صحته , النكاح الفاسد 

زنا , ولذلك وقف الفقهاء فبات فاسدا , وتولد عنه ولد , فهل هذا الولد ال ٌعتبر من ال

منه موقفا هو ثبوت النسب فٌه , الن هذا النكاح ٌدرأ الحد , وتثبت فٌه العدة , 

صٌانة لماء الرجل , وبراءة الرحم من حمل فٌه , فاذا كان حمل ٌثبت نسبه من 

الرجل , ولو كان نكاحه فاسدا , وصاحب البدائع من فقهاء االحناف ٌقول : )) واما 

اسد فال حكم له قبل الدخول , واما بعد الدخول فٌتعلق به احكام منها ثبوت النكاح الف

 النسب بشروط ,. هً : 

 ان ٌكون الرجل قادرا على الوطء . -1

 ( 2)ان تلد المرأة القل مدة الحمل , والتً تبدا من وقت امكان الدخول بها  -2

ٌن الفقهاء ان اما اثبات النسب فً الزواج الفاسد , فانه من المجمع علٌه ب -

 النسب ٌثبت فً النكاح الفاسد 

 

 

 

 

 

 ن , احمد نصر الجندي :موسوعة االحوال الشخصٌة , اثار التفرٌق بٌن الزوجٌ -1
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 2  /1174  

 . 1175-1174/  2المرجع السابق نفسه :  -2

 

 الن فً اثباته احٌاء للولد حتى ال ٌبقى بدون والد ٌربٌه الن الفساد ٌنفً حل الوطء 

 ال بثبوت النسب , وانما العبرة فً النكاح الفاسد بالدخول فٌثبت الفراش فٌه من حٌن 

 الدخول ال بمجرد العقد كما فً النكاح الصحٌح , واذا اراد الزوج نفً الولد الذي 

 الن النفً ال ٌكون اال باللعان وهو غٌر  –نسب الٌه فال ٌتانى له ذلك عند الحنفٌة 

 , ومعنى هذا ان النكاح الفاسد فً هذه المسالة اقوى من  د صحٌحاممكن الن العق

 . (1)الصحٌح 

 نص الفقهاء على ان الفراش اربع مراتب اولها ضعٌف وهو فراش االمة ال  -

 متوسط وهو فراش ام الولد فانه ٌثبت بال ٌثبت به النسب اال بدعوى , ثانٌا 

 حة ومعتدة الطالق دعوى لكنه ٌنفى بالنفً , وثالثهما قوي وهو فراش المنكو -

 

الرجعً فانه ال ٌنفً باللعان , ورابعهما وهو االقوى كفراش معتدة البائن 

 والزوج الفاسد فان الولد ال ٌنفى فٌه اصال الن نفٌه متوقف على اللعان 

 . (2)وشروط اللعان الزوجٌة الصحٌحة 
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 . 285االحوال الشخصٌة نفسا وماال , صالح حنفً :  -1

 . 286المرجع السابق نفسه :  -2

 

 ثالثا : الرضاعة : 

 وهً واجبة على االم حٌث تجبر على ارضاع ولدها الحدى ثالث حاالت وهً :

 اذا كان ولدها ال ٌقبل ثدي غٌرها . -1

 اذا لم توجد مرضعة سواها . -2

 اذا لم ٌكن للولد وال البٌه مال تستاجر به مرضعة . -3

 وفٌما عدا هذه الحاالت الثالثة ال تجبر على ارضاعه اذا امتنعت منه , وانما على 

 ابٌه ان ٌستاجر مرضعة له واجرتها فً مال الطفل , واذا لم ٌكن له مال فعلى ابٌه , 

 وٌجب على المرضعة ارضاع الطفل فً المدة المعٌنة حسب االتفاق ) فتقٌم عند 

 ة , او ٌحمل الٌها فً منزلها لترضعه ( , واذا لم حاضنته , او ترضعه من غٌر اقام

 ٌتفق على شً من هذا فعلٌها ان ترضعه عند حاضنته , واذا انقضت مدة اجارتها 

 للطفل والطفل ال ٌقبل ثدي غٌرها , تجبر على تمدٌد االجارة حتى ٌقبل ثدي امه 

 وابت  , وارادت امه ارضاعه فهً احق بارضاعه اال اذا وجدت متبرعةوغٌرها 

 . (1)ارضاعه بغٌر اجرة 
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 . 157 – 156/  1حوال الشخصٌة , حسٌن علً : اال -1

 

 

 وٌثبت الرضاع بشهادة رجلٌن عدلً ناو رجل وامراتٌن عدول , وال ٌشترط لصحة 

 الشهادة تقدم الدعوى , لتضمنها حق هللا تعالى , وعلٌه اذا تزوج رجل امرأة ثم علم 

 انها تحرم علٌه رضاعا وجب علٌهما االفتراق وان لم ٌفترقا وثبت للمحاكم ذلك 

 الفرق بٌنهما , وال مهر على الرجل ان وقع التفرٌق قبل الدخول لفساد العقد , ولها 

 . (1)االقل من المسمى ومهر المثل ان كان بعد الدخول وال نفقة علٌه وال سكنى 

 :  (2)( 55وقد نصت المادة )

 على االم ارضاع ولدها اال فً الحاالت المرضٌة التً تمنعها من ذلك ((.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 162/  1االحوال الشخصٌة , حسٌن علً :  -1
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 . 164شرح قانون االحوال الشخصٌة العراقً , احمد نصر الجندي :  -2

 

 

 اثبات النسب بالطرق الحدٌثة

 واخٌرا تجدر االشارة الى كٌفٌة اثبات النسب بالطرق الحدٌثة , فلو حصل التباس 

 فً نسبة المولود البٌه بسبب اختالط بٌن الموالٌد فً المستشفى مثال, او فً حال 

 فٌمكن العمل حٌنئذ باالسباب التً تدل على نسبة  –ال قدر هللا تعالى  –الكوارث 

 المولود الى ابٌه من اعمال للقٌامة ونحوها مما ذكره الفقهاء فً القدٌم , وفً زماننا 

 ٌمكن العمل باالسالٌب العلمٌة التً اكتشفها العلم الحدٌث مما ٌقطع بانتساب المولود 

 الى ابٌه , ومن ذلك البصمة الوراثٌة , وقد صدر قرار مجلس الفقه االسالمً التابع 

 هـ حول هذه المسالة  1422/  12/  26(  وتارٌخ 7السالمً برقم )لرابطة العالم ا

 :  (1) , ومما ورد فٌه

 )) ثانٌا : ان استعمال البصمة الوراثٌة فً مجال النسب ال بد ان ٌحاط بمنتهى 

 الحذر والحٌطة والسرٌة , ولذلك البد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعٌة البصمة 

 الوراثٌة .

 ز شرعا االعتماد على البصمة الوراثٌة فً نفً النسب , وال ٌجوز ثالثا : ال ٌجو

 تقدٌمها على اللعان .

 رابعا : ال ٌجوز استخدام البصمة بقصد التاكد من صحة االنتساب الثابتة شرعا , 

 وٌجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة , الن فً ذلك المنع 

 سابهم .حماٌة العراض الناس وصونا الن

 

 



23 

 الموسوعة العلمٌة , احكام النسب فً الشرٌعة االسالمٌة , ) طرق اثباته ونفٌه( . -1

 /http://www.alukah.net/sharia/0/56/85:رابط الموضوع   

 

 

 خامسا : ٌجوز االعتماد على البصمة الوراثٌة فً مجال اثبات النسب فً الحاالت 

 االتٌة : 

 حاالت التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التً ذكرها الفقهاء ,  -أ

 سواء اكان التنازع على مجهول النسب انتفاء االدلة او تسوٌها , ام كان بسبب 

 االشتراك فً وطء الشبهة ونحوه .

 حاالت االشتباه فً الموالٌد فً المستشفٌات , ومراكز رعاٌة االطفال ونحوها. –ب 

 حاالت ضٌاع االطفال واختالطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب ,  –ج 

 .( 1)تعذر معرفة اهلهم (( 

 ثم اوصى المجلس بان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثٌة اال 

 بطلب من القضاء , وان ٌكون فً مختبرات مختصة , وان تمنع القطاع الخاص 

 هذا الفحص , ولما ٌترتب على ذلك من المخاطر الهادف للربح من مزاولة 

 . (2)الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 الموسوعة العلمٌة , احكام النسب فً الشرٌعة االسالمٌة , ) طرق اثباته ونفٌه( . --1
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 /http://www.alukah.net/sharia/0/56/85:رابط الموضوع   

 المصدر السابق نفسه . -2

 

 المطلب الثانً :

 االرث فً النسب

 اذا اقرت المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها اربعة اشهر وعشرا ثم ولدت القل 

 من ستة اشهر من ٌوم االقرار فان نسب الولد ٌثبت من زوجها الذي توفً عنها . 

 . (1)وان ولدته لستة اشهر فاكثر من وقت االقرار لم ٌثبت نسبة منه 

 : (2)واثبات نسب ولد المعتدة من وفاء والتً تدعً الوالدة امر فٌه تفصٌل 

 جمٌع الورثة فً ادعائها فالمولود ابن المٌت فً  –اي اقر لها  – اذا صدقها –أ 

 قولهم جمٌعا , ولو لم ٌشهد بالوالدة غٌرهم وسبب ذلك : 

 النسب فً حقهم .ان االرث خالص حقهم , ولذا ٌقبل تصدٌقهم فٌه , وٌثبت  -1

 الناس كافة , ٌشترط فٌه ان ٌتم  لٌظهر فً حق –من المٌت  –ثبوت النسب  -2

 وهم عدول  –ذكورا واناثا  –نصاب الشهادة بالمقرٌن , وان ٌكونا من اهل الشهادة 

 , فاذا توافرت فً الورثة هذه الشروط ثبت النسب من المٌت فً حق الناس كافة 

 ٌه الن ثبوت النسب فً حق غٌر الورثة تبع لمثبوته فً حق لقٌام الحجة الكاملة عل

 المقرٌن باقرارهم , وال ٌرعً للتبع شرائطه اذا ثبت اصله , وعلى هذا ٌشارك 

 المولود المقرٌن من الورثة والمنكرٌن من الورثة , وٌطالب غرٌم المٌت بدٌنه , فاذا 

 بال توقف على اثبات نسبة ادعى المولود دٌنا للمٌت على اخر تسمع دعواه علٌه , 

 ثانٌا 

 

 –الحضانة  –الرضاع  –النسب  –االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة فقهاء وقضاء  -1

 . 46نفقة االقارب , تالٌف : عبد العزٌز عامر : 
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/  2النسب والموارٌث , احمد نصر الجندي :  –موسوعة االحوال الشخصٌة , عدة النساء  -2

1167 – 1168 . 

 

 الن النسب ثبت فً حق الناس كافة .

 وتم نصاب الشهادة بهم , وكانوا من  –معتدة الوفاء فً الوالدة  –اذا صدق الورثة 

 اهل الشهادة , فال ٌشترط ان تكون شهادتهم فً مجلس القضاء . وال تشترط 

 . (1)الخصومة على األي الصحٌح فً المذهب 

 ولم ٌكونوا من اهل الشهادة , ال  –معتدة الوفاة فً الوالدة  –اذا صدق الورثة  -ب

 ٌثبت النسب اال فً حق المقرٌن منهم .

 وال ٌشترط فً حق المقرٌن هنا ان ٌكونوا جمٌعا من الورثة حتى ٌتم نصاب الشهادة 

 فً هذه الحالة تشترط  –, فقد ٌكون المقر وارثا وٌشهد معه اجنبً غٌر وارث 

 الخصومة , والشهادة فً مجلس القضاء , النهما شاهدٌن ولٌسا مقرٌن . وقد قضى 

 بان اقرار الوارث باخر من شانه ان ٌؤدي الى معاملته باقراره فً حدود استحقاق 

 المقر له بالمٌراث فً تركه المٌت , وفً غٌره من الحقوق التً ترجع الٌه , وٌؤخذ 

 ف فً مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوي المقر باقراره , الن والٌة التصر

 المال دون ما اعتداد بما اذا كان المقر له وارثا حقٌقة , بل ٌكفً بان تعتبر صفته 

 . (2)بحسب الظاهر 

 بالنسب , وكذلك دعوى الشهادة على االقرار بالنسب  روقد جاءت دعوى االقرا

 باصدار الئحة ترتٌب المحاكم (  1931/  78( من الرسوم بقانون رقم )98بالمادة )

 ,(3)(1/2222رقم )الشرعٌة , ثم جاءت المادة السابعة من القانون الصادر بالقانون 

 

 .  1168/  2والموارٌث :  –النسب  –موسوعة االحوال الشخصٌة , عدة النساء  -1

 . 1168/ 2المرجع السابق نفسه :  -2



26 

 .  411االسرة ومحكمة االسرة احمد الجندي :  -3

 

  

 

 لتنص على انه )) ال تقبل عند االنكار دعوى االقرار بالنسب او الشهادة على 

 االقرار به بعد وفاة المورث , اال اذا وجدت اوراق رسمٌة ومكتوبة جمٌعها بخط 

 (1)دعاء ((, او ادلة قطعٌة جازمة تدل على صحة هذا االالمتوفً وعلٌها إمضاؤه

 وٌترتب على نفً النسب ارتفاع احكام النسب فٌما ٌتعلق بالمٌراث والنفقة :

 اما عن االرث : فانه ال توارث بٌنهما , بمعنى عدم اعتبار قرابة االبوة  -1

 فً االرث , فاذا مات المنفً عن مال فان من منفاه ال ٌرثه , وال ٌرثه 

 كذلك احد عن طرٌق قرابة االبوة .

واما عن النفقة : فانها ال تجب بٌن النافً والمنفً نفقة االباء على االبناء وال  -2

 .نفقة االبناء على االباء 

اعتبار عالقة االبوة  أهدرارتفاع النسب فً هاتٌن الحالتٌن هو ان النفً  وأساس

والبنوة فٌهما , وارتفاع هذٌن الحكمٌن ثمرة طبٌعٌة لنفً النسب عن المنافً ثم ان 

ٌن االثرٌن ٌتعلقان بحقوق مالٌة , وال ٌتعلقان بحل او حرمة , فٌرتفعان حتى ولو هذ

 . (2)كان المنفً ابن النافً حقٌقة 
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 .  411االسرة ومحكمة االسرة احمد الجندي :  -1

 . 141االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة فقهاء وقضاء , عبد العزٌزعامر: -2

 

 الخاتمة

 

 هذا البحث ٌمكن القول :وفً ختام 

بان ثبوت النسب فً جمٌع الحاالت ٌجعل الطفل ابنا حقٌقٌا , وٌكسب جمٌع الحقوق 

المشروعة : االبوة الحقة على هذا الطفل سواء كانت الحقوق مما عرفها الفقهاء ام 

كانت مما وضعته القوانٌن واالنظمة الوضعٌة فً الدولة التً ٌكون الطفل ومدعٌه 

 ا .من رعاٌاه

ترعى  اذن , قد كفل الشرع والقانون للطفل هذا الحق , كما حفظ حقوق االم التً

 ف واالعتماد على النفس .الطفل حتى بلوغه سن التكلٌ
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 االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة فقهاء وقضاء النسب , الرضاع ,  -1
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