
 

واج، تعريف: األول المبحث  تاريخية ونبذة النَّسب، وتعريف منه، والحكمة ومشروعيته، الزَّ
 :وأسبابه عنه،

واج: األول المطلب واج مشروعية   من مةوالحك مشروعيته، وأدلة الزَّ  :الزَّ

واج تعريف  :الزَّ

واج ج، الفعل   من هو: لغة   الزَّ  والزوج ،[1]الهودج على يطرح والنمط الفرد خالف والزوج   زوَّ
يباج، من اللون جل   ي قال قرين، له الذي لفرد ا هو والزوج الدِّ  والزوج زوجان، والمرأة للرَّ

 [.2.]شيء كلِّ  من والنوع الصنف

  

ا،: أي تزاوجا؛ ج ازدوج  ، اتخذها: امرأة وتزوَّ واج، كثيرة: أي مزواج؛ امرأة وي قال زوجة   الزَّ
 [.3.]الرجل امرأة: والزوجة

  

 [4.]النِّكاح على التزوج لفظ   ويطلق

  

واج ا الزَّ  :شرع 

فه ما منها الفقهاء، عند للزواج   تعريفات عدة   هناك ن   عقد: "بأنه الشافعي عرَّ  وطء إباحة يتضمَّ
 [5". ]ترجمت ه أو تزويج   أو إنكاح   بلفظ  

  

ع عقد هو: "الحنفية   وقال ض  ا؛ باألنثى المتعة لتملك و   وضع ال الشَّارع وضع: أي قصد 
 [6". ]المتعاقدين

  

ا له وتحل محرم، غير باألنثى، االستمتاع   به يحل   عقد إنَّه: "المالكية   وقال  [7". ]شرع 

  

 يصرف لفظه إطالق   فعند والمرأة، الرجل بين العشرة حل يفيد لتزويج،ا عقد إنه: "الحنابلة   وقال
 [8". ]دليل عنه يصرف لم ما إليه

  

واج شرعية على األدلة  :الزَّ

 :الكتاب من: أوال  

وا: ﴿ تعالى قوله -1 ح  مْ  َطابَ  َما َفاْنك  نَ  لَك  َباعَ  َوث اَلثَ  َمْثَنى النَِّساء   م  ْفت مْ  َفإ نْ  َور  ل واتَ  أاَلَّ  خ   ْعد 
َدة    [.3: النساء﴾ ] َفَواح 



  

وا: ﴿ تعالى قوله -2 ح  مْ  اأْلََياَمى َوأَْنك  ْنك  ال ح ينَ  م  نْ  َوالصَّ مْ  م  ك  َباد  مْ  ع   [.32: النور﴾ ] َوإ َمائ ك 

  

ا  :السنة من: ثاني 

جوا: ))وسلَّم عليه هللا صلَّى قوله -1  [9((. ]القيامة يوم األمم بكم مكاثر   فإني تزوَّ

  

ج الباءةَ  منكم استطاعَ  من الشباب، معشر يا: ))وسلَّم عليه هللا صلَّى قوله -2  [10((. ]فليتزوَّ

  

ا  :اإلجماع من: ثالث 

واج؛ مشروعية   على اإلسالمية الشريعة علماء   أجمع لقد  وفيه المحمدية، بالسنة   العمل به ألنه الزَّ
 كما عليها، الحفاظ من بدَّ  ال التي الخمس الضروريات   من وهي والنسل، النفس   على المحافظة  

 .بيان ه سيأتي

  

 :عام بشكل النَّسب موضوع   عن تاريخية ونبذة النَّسب، تعريف بيان: الثاني المطلب

واج مشروعية   من الحكمة  :الزَّ

واج هللا   شرع لقد  :الحكم هذه ومن الحكم؛ من مجموعة أجل   من الزَّ

واج ألنَّ : أوال   وع   لبقاء الوحيدة لة  الوسي هو الزَّ
. الدنيا لهذه هللا كتبه الذي األجل إلى اإلنساني النَّ

[11] 

  

ا واج ألنه: ثاني  ن حيث سليم؛ أساس   على األسرة قيام بالزَّ واج من تتكوَّ  مترابطة متحابة أسرة   الزَّ
 .ومتماسكة

  

ا واج ألنه: ثالث   إشباع خالل   من والزوجة، وجالزَّ  من لكل   راحة وتحقيق االستعفاف يتحقَّق بالزَّ
 [12. ]تعالى - هللا أباحه بما غرائزهم

  

ا واج ألنه: رابع   بين وثيقة الَعالقة   وتصبح اإلنسانية، االجتماعية والعالقات الروابط   تنشأ بالزَّ
وجين  .الزَّ

  



ا ا أنفسنا من لنا خلق هللا ألنَّ : خامس   من نوع   كوينوت النفوس تربية أجل ومن إليها، لنسكنَ  أزواج 
 [13. ]اإلنسان عند واالستقرار األمن

  

ا واج إنه: سادس   عليها؛ الحفاظ   على الشَّرع   حثَّ  التي اإلسالمية، الشَّريعة   مقاصد تتحقق بالزَّ
واج إنَّ  حيث  - بحثنا مدار   هو وهذا أخرى، جهة   من والنَّسل   جهة، من النفس على حفاظ فيه الزَّ
 .عديدة أمور من به يتعلَّق وما النَّسب إثبات طرق   بيان خالل   نم - تعالى هللا شاء إن

  

 .وحمايته النَّسب على الحفاظ أجل من هللا شرعها التي األسباب أهم بيان: الثالث المطلب

ا لغة   النَّسب؛ تعريف  :واصطالح 

افال وناسبَ  إليه، عزاه: أي َنسبه؛ وذكر وضعه، إذا: الشيء َنسب: يقال: لغة النَّسب  شاركه إذا: ن 
ا واستنسب تشاكال، إذا: الشيئان تناسب: ويقال وشاكله، : والتناسب نسبه، يذكرَ  أن سأله: فالن 
 به، التحق: أي أبيه؛ إلى وانتسب الصلة،: أي النَّسب؛ ويقال القرابة،: والنَّسب ،[14] التشابه
 [15.]جنسه معروف شريف: أي نسيب؛ ورجل

  

اب: ويقال  [16.]والءمه مزاجه وافق: أي الشيء؛ وناسب باألنساب، العالم وهو: ابةوالنَّسَّ  النَّسَّ

  

ا النَّسب  :اصطالح 

 :منها نذكر تعريفات عدة وله

 [17".]وحواشيه وفروعه بأصول ه اإلنسانَ  يربط   الذي النوع أو الساللة رباط أو الدم، عالقة   إنَّه"

  

 بشريعت ه، هللا توالَّها الخطورة ، من كبير جانب   على عظيمة وصلة سامية، رابطة إنه: "وقيل
 فأرسى واالضطراب، الفساد   من يحميها منيع بسياج   وأحاطها عنايت ه، من المزيد وأعطاها
 [18".]سليمة أسس   على قواعَدها

  

 :النَّسب تاريخ عن نبذة

ا األقوام بعض   عند النَّسب كان لقد ، ذي غير أمر  ا ي هتم يكن فلم بال   إذ أبيه؛ إلى الولد ة  بنسب كثير 
 وال لرجل، المرأة تخصيص ترى ال األسر بعضَ  إنَّ  حيث القبيلة؛ إلى نسبته يكفي كان

هم يرى كان كما زوجة، ولكل   إخوة كانوا إذا بامرأة   الرجل تخصيص  ال لألم الولد نسبة بعض 
 [19.]لألب تنسبه

  



 المجتمع   في واألبناء المستولد بين أصح عبارةب أو واألبناء، الوالد بين ما َعالقة   من يكن لم ولهذا
 .القبائل من كبير عدد   في منفصلين يعيشان الجنسان كان إذ البدائي؛

  

 النَّسب، ثبوت   في الحق وللوالدين للولد اإلسالمية الشريعة   أثبتتها التي الهامة الحقوق   من فإنَّ  لذا
 وتأكيد وإثباته، الحقِّ  هذا تقرير   على سالم  اإل حرص وقد شيء، كلِّ  قبل أوال   للولد   حق   فهو

 وتماسكه اإلسالمي المجتمع حماية   في عظيم أثر لهذا كان وقد الولد، لهذا بالنِّسبة وجوده
 [20.]قوته على والحفاظ

  

 هي األسرةَ  ألنَّ  األسرة؛ على الحفاظ خالل   من وهذا النَّسب، ثبوت على حرص اإلسالمَ  فإنَّ  لذا
، فسد فسدت وإذا المجتمع   صلح َصلَحت إذا حيث المجتمع؛ بناء   في ىاألول اللبنة  وال المجتمع 
واج طريق   عن الوجود حيز إلى برزت إذا إال منها المنشود الهدفَ  تحقِّق   وال األسرة   تصلح  الزَّ

واج وبهذا الصحيح،  [21.]النَّسب يكون الزَّ

  

واجَ  هللا شرع فقد ولهذا  طريق   عن اإلنساني النوع بقاء الغايات هذه ولوأ سامية، لغايات   الزَّ
 [22.]اإلسالمية الشريعة   في جاء كما وجه، أكمل وعلى شرعي،

  

 :النَّسب أسباب

واجَ  هللا شرع لقد: قلنا  طرق بيان وقبل النَّسب، على والحفاظ األسرة   على الحفاظ أجل   من الزَّ
ا أسبابه ذكر   من لنا بدَّ  ال النَّسب إثبات  قادر شخص   كل يستطيع   بشكل   النَّسب طرق معرفة  ل أيض 
 :الطرق هذه ومن صحيح، بشكل   واستيعابه فهمه على

واج: أوال    :الصحيح الزَّ

واج   في النَّسب ثبوت سببَ  إنَّ 
ا المرأة كون الصحيح الزَّ  حتى ،[23]الفقهاء باتفاق وذلك فراش 

ا النَّسب   يكون واج في صحيح  ا، زوجها من الزوجة   محل   كونَ ي أن بد ال الصحيح الزَّ  وأن ممكن 
 مدة أقصى بعد بالولد   تأتي وأالَّ  عليها، العقد يوم   من أشهر ستة   عن يقل   ال بولد   الزوجة   تأتي

الق، يوم من للحمل    [24.]اللِّعان بطريق   النَّسب هذا الزوج   ينفي وأالَّ  الطَّ

  

ا واج: ثاني   :الفاسد الزَّ

واج في النَّسب ثبوت وسبب ا، المرأة كون الفاسد الزَّ ا تكون   وال فراش  واج   هذا في فراش 
 إال الزَّ

، خول  ا تكون   بأنَّها يقولون الذين للزيدية خالف ا بالد   .الوطء بإمكان   فراش 

  

ا  :اليمين ملك على بناء الجنسي االتصال: ثالث 



ا للزوج   يحل ال بولد   جاءت ثم أَمت ه، مع سيد   تالقى إذا: أي  يقر أن عليه فالواجب ينفَيه، أن شرع 
 [25.]بنسبه

  

ا ج َدت إذا حيث نوعان؛ الشبهةَ  إنَّ  حيث: شبهة على بناء الجنسي االتصال: رابع   هذه مثل و 
 .النَّسب إنكار يجوز فال الشبهة،

  

 والخاصة العامة النَّسب إثبات طرق

عت لقد م   في العلماء عبارات   تنوَّ
 باألدلة   البعض   يسميه كما أو النَّسب، تإثبا طرق   عن التكل 

 سرت فقد كبير، بشكل   الموضوع   بهذا يهتم هذا بحثي أنَّ  وبما النَّسب، لثبوت والخاصة العامة
 :يلي كما النَّسب إثبات طرق بيان   في

  

 :ويشمل العامة النَّسب إثبات طرق: الثاني المبحث

 .اإلقرار: األول المطلب

عوة؛ الفقهاء   يسميه ما هو نَّسببال اإلقرار: اإلقرار  االعتراف طريق   عن يثبت إنه: أي بالدَّ
ه الشخصي  حجة اإلقرارَ  إنَّ : الفقهاء   قال وقد ،[26]السبب لهذا دعوة تسمى وادعائه، بنفس 
، من المقر يتجاوز   ال اإلقرار أثرَ  أن ذلك ومعنى قاصرة، ه لإلقرار   كان ولهذا أحكام   على آثار 
 [27.]غيره وند فقط المقر

  

 :نوعان واإلقرار

 :المباشر اإلقرار: أوال  

ا بأن يقرَّ  بأن وهو  كل   اإلقرار   هذا على ويترتب للمقر، البنوة   فتثبت ابنته، هذه أو ابنه فالن 
 يوجدَ  أن يمكن   ال متالزمان أمران والبنوة األبوة ألنَّ  واألبوة؛ للبنوة التي وااللتزامات الحقوق  
ا، يثبتا إما فهما آلخر،ا دون أحدهما  إقراره، جاز بابن   الرجل   أقرَّ  إذا حيث يثبتا؛ ال أو جميع 
ا به وي ْحَصر ا، أو صغير   [28.]أقر أو االبن أنكر كبير 

  

 :شروطه المباشر، اإلقرار

 :أهمها ومن شروط، عدة   للنسب   المباشر اإلقرار   في يشترط

ا المقر   يكون أن -1 ا، عاقال   بالغ   لعدم والمكره؛ والمجنون الصبي إقرار   في عبرة فال مختار 
ضا األهلية  [29.]والرِّ

َقر   يكون أن -2 م وإال المقر، غير أب   من النَّسب معروف يكون بأالَّ  النَّسب، مجهولَ  له الم  ك   ح 
 ال حيث ذلك؛ عن االنتقال يصح   فال األب، ذلك من النَّسب بثبوت   قضى قد الشرع ألنَّ  ببطالن ه؛

 [30.]أبوان واحد لشخص يكون أن ي عقل



  

قها الب ن وة أو األبوة   تكون أن -3 ، ي صدِّ  يولد ممن به المَقر   يكون بأن الواقع، لها ويشهد الحس 
، لذلك ا يكون بأن تسمح حال وفي المق رِّ  لم فقط، سنين عشر بينهما السن فارق   كان فإنْ  له، ابن 
 [31.]يكذبه الواقعو الحس ألنَّ  اإلقرار؛ دعوى تصح

  

ا يكون أال -4 ه، في كاذب  ق ر   يكون كأن كذب ه، تبين فإن إقرار  َقر   الم   ال مختلفين، بلدين من له والم 
َنة تقوم أو َخْلَفها، المق رَّ  أنَّ  ي علم ه زوجة تزل لم األم أنَّ  على َبيِّ  هذه ففي ماتت، حتى بغير 

ا كذبه، لظهور   االستلحاق لهذا يلتفت ال الصورة  استلحاقه فإنَّ  له، المَقرِّ  بلدة دخل قد كان إذا أمَّ
 [32.]الولد به ويلحق صحيح

  

نا من ابنه له المقر بأنَّ  يصرح أالَّ  -5 نا ألنَّ  التبني؛ بطريقة   أو الزِّ  ما إليه يثبت وال فاسد الزِّ
 بأصولها يتزوجَ  أن له فإنَّ  بالمرأة   زنى فمن البنوة، آثار   من أثر   أي عليه يترتب   وال منه، تخلف

 إذا استحقَّهم بمن الجاهلية أوالد ينيط - عنه هللا رضي - عمر كان حيث وابنه؛ وألبيه وفروعها
ا كذلك، كان الجاهلية فعل أكثر ألنَّ  فراش؛ هناك يكن لم  أحكامه ووضوح اإلسالم انتشار بعد أمَّ
نا ولد ي لحق   فال  [33.]ال أو فراش هناك كان العلماء، من أحد   عند بمدعيه الزِّ

  

ا؛ المق ر   يكون أن -6  [34.]بالدعوى يثبت ال وهو المال، استهدف ربَّما اإلقرار إذ حي  

  

 شيء، على هذا دلَّ  إنْ  لذا المباشر؛ اإلقرار في ت شترط التي الشروط بعض عن عام بشكل   هذا
 الشريعة مقاصد   من تعالى هللا جعله ثحي النَّسب؛ على للحفاظ   اإلسالم رعاية مدى على يدل   فإنه

ا ويدل   الوجود، وجانب العدم جانب   من عليها الحفاظَ  تعالى هللا   علينا أوجب التي اإلسالمية  أيض 
 .خاص بشكل   الزوجين وأحكام عام، بشكل   األسرة ألحكام   الشريعة مراعاة مدى على

  

 :المباشر غير اإلقرار

ى إقرار ألنه النَّسب؛ تفيد ال وكلها شتى، صور   له رالمباش غير بالنَّسب اإلقرار    الغير   إلى يتعدَّ
ا المباشر غير بالنَّسب اإلقرار إنَّ  حيث يجوز؛ ال وهو ا المقر يكون أن إمَّ  وارث، غير أو وارث 
ا ا يكون أن وإمَّ  أو ابنين كانا بأن مورثهما، من ثالث بنسب اثنان أقرَّ  قد كان فإذا أكثر، أو واحد 
ا بشهادت هما، ينتسب النَّسب فإنَّ  الشَّهادة، لشروط   مستوفين وكانا عمين، أو وينأخ  به أقرَّ  إذا أمَّ

 بهذا المالكي المذهب أئمة   ذهب فقد الثاني، األخ وأنكره ثالث بأخ أخ أقرَّ  بأن الورثة ؛ من واحد  
 .طريقين

  

 أن وله نسبه، يثبتَ  أن غير من ثلثال وورث به، المقر معه حلف عدال   المقر األخ كان إن: أوال  
 .وأخته الميت بأمِّ  يتزوجَ 

  



ا ل فيستوي عدال ، يكون أن المقرِّ  في يشترط ال أنه المعتمد وهو: ثاني  ل، وغير المعدَّ  وال المعدَّ
ا المقر يكون أن يشترط لكنَّه به، المقر على يمين  [35.]رشيد 

  

 بمجرد آلخر شخص   نسبَ  يلحقَ  أن إنسان   يملك ال ألنه نسب؛ به يثبت   ال اإلقرار هذا أنَّ  والواقع
قه ولو حتى اإلقرار لهذا أثر ال إنه بل التلفظ،  به يثبت ال له المقر تصديق أنَّ  ذلك له؛ المقر صدَّ
، هذا في مصلحة   له للمقر يكون قد ألنه عليه؛ المقر من النَّسب  يجلب منهم إذن فهو التصديق 
 .لنفسه النفع

  

 [36.]موضوعنا ليس وهذا النَّسب، ثبوت غير اآلثار بعض اإلقرار   من النوع لهذا أنَّ  مع

  

 :البينة: الثاني المطلب

رق   من البينة   ت َعد  
 والوضوح، البيان   من مأخوذة وهي غيره، وفي النَّسب في العامة واألدلة الط 

ه؛ من بينة   على وهو وضح،: الصبح استبان: ويقال  [37.]خفاء وعدم وضوح   على: أي أمر 

  

 فالن، ابن   هو الولد هذا أنَّ  ،[38]وامرأتين رجل أو رجلين، شاهدين؛ شهادة   عن عبارة والبينة
لد وأنه ه على و  ا ومحمد، حنيفة أبي عند القول وهذا أَمت ه، أو زوجت ه من فراش   رجلين شهادة أمَّ
افعية عند الورثة وجميع المالكية ، عند فقط  تكون الشَّهادة إنَّ  حيث يوسف؛ وأبي والحنابلة الشَّ

 [39.]سماعه أو به المشهود لمعاينة  

  

ة   اتفق وقد واج   في كما بالتَّسامح النَّسب إثبات جواز   على األربعة األئمَّ
 والرضاع؛ والزفاف الزَّ

لع   ال األمور هذه ألنَّ  ى بالتسامح، الشهادة   فيها تقبل لم فإذا الخواص، إال عليها يطَّ  إلى ذلك أدَّ
 [40.]زواج وحرمة إرث   من عليها المترتبة األحكام   وتعطيل حرج  

  

، به يثبت الذي األول السببَ  إنَّ  إذ بالغة؛ أهمية النَّسب إثبات   في للبينة وإنَّ   فراش وهو النَّسب 
ا الولد، نسب إال به يثبت   ال حيث األثر؛ محدود حقيقت ه في هو الزوجية،  ألخا مثل الولد غير أمَّ

ريق، هذا عن بداهة نسبته يثبت فال العم، أو  قاصرة   حجة   هو اإلقرار، وهو الثاني والسبب الطَّ
 يكفي ال قد المجال   هذا في اإلقرارَ  إنَّ  بل به، أقرَّ  الذي صاحب ه على مقصور   أثَره أنَّ  بمعنى
 النَّسب، حاالت من ير  كث في البينة حتمية   تظهر   وهكذا النَّسب، حاالت   من كثير   إلثبات بذات ه

 [41.]العدول الشهود شهادة أشرنا كما هنا المقصودة والبينة

  

ا  فيما بيَّنا حيث النَّسب؛ فيه يثبت الذي العدول الشهود عدد: أي الشهادة؛ نصاب   في يتعلَّق   ما أمَّ
ا بتشوق الحنيف اإلسالمي الشرع   حثَّ  فلقد ذلك، في العلماء آراءَ  سبق  النَّسب؛ ات  إثب إلى دائم 

، وعلى الوالدة وعلى أوال ، الولد   على محافظة   ا وكرامة وشرف ا سمعة المجتمع   .وحفظ 



  

 تتواَفر   وامرأتين رجل أو رجلين بشهادة   يثبت   النَّسب بأنَّ  القائل الحنفية مذهبَ  أرجح   فإني لذلك
ا لمذهبا بهذا األخذ   في ألنَّه وذلك العدالة، وأهمها الشهادة، شروط   فيهم  لدائرة   وتوسعة تيسير 

ها إلى اإلسالمي الشرع   يتشوق   التي الثابت النَّسب ا توسيع   [42.]دائم 

  

، نسبَ  مسلم غير واآلخر مسلم   أحدهما شخصان   تنازع لو أنَّه الحنفية   قال كما ذلك وفي  ولد 
عى ه، هو الولد هذا أنَّ  المسلم   فادَّ عى عبد   على البينةَ  منهما كل   وأقام ،ابنه أنَّه المسلم غير وادَّ
ا؛ ويكون المسلم، لغير   به ي قضى دعواه، ، يقدر ال الحرية شرفَ  ألنَّ  حر    يرتفع   هذا وفي بثمن 
 أرقى إليه تصل   ال مما والوجداني، الفكري التحرر مراتب أعلى إلى اإلنسان بتكريم   اإلسالم
 [43.]الحاضر وقتنا في المعاصرة الدول  

  

 يثبت وأنَّه النكاح، قيام عند الواحد بشهادة   النَّسب   في ي قضى أنه على الحنفية علماء   أجمعَ  وقد
 .المقرين بقيام   والنَّسب الشهادة بهذه الولد   تعيين

  

ا حنيفة أبو يرى وكما ها نسب   يثبت   ال ولدت إذا المعتدة أنَّ  أيض   رجالن بوالدتها يشهدَ  أن إال ولد 
 الحالة   هذه وفي الزوج، ق بل   من اعتراف أو ظاهر، حبل هناك يكون أن إال وامرأتان، رجل أو

 قولهما ووجه واحدة، امرأة شهادة يثبت أنَّه ومحمد يوسف أبو وقال شهادة، غير   من النَّسب   يثبت
، ملزم والفراش العدة، بقيام   قائم الفراشَ  أنَّ   الولد، لتْعيين المرأة شهادة   إلى والحاجة للنسب 

 [44.]الوالدة على بشهادت ها فيتعين

  

ها تنقضي العدةَ  أنَّ  حنيفة أبي ووجه ، فصارت الحمل، بوضع بإقرار   المنقضي والفراش أجنبية 
ا ليصلحَ  بحجة   ليس  إلى ماسة الحاجة فكانت الواحدة، المرأة شهادة: أي الضعيفة؛ للحجة   مؤيد 
، النَّسب إثبات    لثبوت المستلزمة بفراشها المتصلة هاوالدت   على النصاب بكمال   وذلك ابتداء 

ا النَّسب ثبوت منه يلزم وقت   في لكونها النَّسب؛ ا الحبل   كان إذا ما بخالف   شرع   قبل ظاهر 
، من به االعتراف صدر أو دعواها، وج 

ا الفراش   كان أو الزَّ  ألنَّ  الوالدة؛ دعواها وقت قائم 
، في لما الوالدة   قبل ثابت   النَّسب ا الحمل ياموق البطن   [45.]اعتراف ا أو ظاهر 

  

جال يستطع   ال فيما جائزة النِّساء شهادة: ))وسلَّم عليه هللا صلَّى قول ه ذلك في ولهما  النظر الرِّ
 [46((.]إليه

  

سول   عن حديث   وهناك الم عليه - الرَّ  متعلقة مواضع في عام بشكل   القابلة، شهادةَ  قبل أنه - السَّ
 .البينة طريق عن سبالنَّ  إثبات بطرق  

  

ا افعية، بعلماء   يتعلَّق   ما أمَّ  [47.]نسوة بأربع   إال تكون ال والنَّسب الوالدة في البينة أنَّ  فيرون الشَّ



  

 ال: "قدامة ابن يقول   حيث واحدة؛ امرأة   بشهادة   هذا في البينة   تكون أن يحق   إنه: الحنابلة وقال
 ".الجملة في المنفردات النِّساء شهادة ل  قبو في خالف ا العلم أهل   بين نعلم

  

 واالستحالل، الوالدة،: أشياء خمسة منفردات شهادتهنَّ  فيه تقبل والذي: "القاضي وقال
يوب والرضاع،  وانقضاء والبرص، والثيابة، والبكارة، والقرن، كالرتق، عامة الثياب تحت والع 

ة  .الواحدة المرأة شهادة تقبل فإنَّها ات،منفرد النساء شهادة   فيه تقبل موضع   وكل ،"العدَّ

  

سولَ  وألنَّ  نساء، أربع شهادة إال فيه تقبل ال أنَّه ثور وأبو والشعبي عطاء وقال  هللا صلَّى الرَّ
 [.48((]رجل بشهادة   امرأتين شهادة: ))قال وسلَّم عليه

  

 البينةَ  إنَّ  حيث طويل؛ عنها الكالم فإنَّ  النَّسب، إلثبات كطريقة   البيِّنة   عن كالمنا نهاية   وفي
؛ عند إال تكون ال النَّسب إلثبات   المطلوبة  النَّسب بها يثبتَ  أن القاضي يستطيعَ  حتى التنازع 
 اإلسالم اهتمام   مدى على يدل   هذا بينها، األقوى تقديم   من بد ال البيانات تعارض   وعند لمدعيه،
ة تكزاتوالمر األسس وضع ومدى النَّسب، على بالحقائق    إلى تؤدي أن شأنها من التي الهامَّ
 .النَّسب على الحفاظ  

  

 .القرعة: الثالث المطلب

، من مشتقة والقرعة هامَ  خلطوا إذا وكانوا بشيء، شيء ضرب   وهو القرع   التي ونحوها السِّ
هم قرع القرعة، في تستعمل   ا، بعض   ةمستوي صغيرة رقاع بقطع   القرعةَ  النَّاس   استعمل ثم بعض 

 المقترعين، أسماء أو عليها، متفق خاصة إشارة   رقعة   كلِّ  في ويكتب   المقترعين، عدد على
، في وتوضع هم ي دخ ل ثم صندوق، في أو وعاء   خرج فمن وهكذا، منها، واحدة   ويخرج يَده أحد 
 [49.]عليه أو له القرعة   أصبحت سهم ه

  

ليل   هذا في ورد وقد  فقد وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسول عن حديث   نَّسبال إثبات   في واتِّخاذه الدَّ
 كنت  : "قال أرقم، بن زيد عن الخليل، ابن عبدهللا حديث   من سنن هما في والنسائي داود أبو روى
ا  أهل   من نفر ثالثةَ  إنَّ : فقال اليمن، أهل   من رجل   فجاء وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي عند جالس 
ا أَتوا اليمن ، في إليه ختصموني علي   هما فقرع بينهما، علي   فقرع ولد   لصاحب ه وعليه الولد ألحد 
ه بدتْ  حتى وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسول   فضحك الدية، ثلثا ه أضراس   [50".]ونواجذ 

  

 َوَما: ﴿ تعالى قوله في: األول الموضع: موضعين في الكريم القرآن   في القرعة ذكر   جاء وقد
ْنتَ  مْ لَدَ  ك  ه مْ  أَْقاَلَمه مْ  ي ْلق ونَ  إ ذْ  ْيه  ْنتَ  َوَما َمْرَيمَ  َيْكف ل   أَي  مْ  ك  م ونَ  إ ذْ  لََدْيه   [.44: عمران آل﴾ ] َيْخَتص 

  



الم عليه - يونس شأن   في: الثاني الموضع نَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ : ﴿ تعالى قال - السَّ ينَ  م  ْدَحض  ﴾  اْلم 
 [.141: الصافات]

  

نا في رعة  الق جاءت وقد  :مواطن ثالثة في شرع 

ا أراد إذا وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي كان: أوال    خرج سهم ها خرجَ  فأيهنَّ  نسائه، بين أقرعَ  سفر 
 [51.]به األخذَ  مالك   يرى ال الموضوع   وهذا بها،

  

وجات بين القرعة   في المالكية علماء   بين خالف ا وحكى العربي، ابن   وخالفه  على الغزو عند الزَّ
 [52.]االقتراع والصحيح   قولين،

  

ا فع وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي أنَّ : ثاني   ولم موته، عند فأعتقهم أعب د، ستة له كان رجال   أنَّ  إليه ر 
أهم فكرهه، وسلَّم عليه هللا صلَّى النبي إلى ذلك فرفع غيرهم، مال له يكن  أجزاء، ثالثةَ  وجزَّ

 .أربعة وأرقَّ  اثنين، فأعتقَ  بينهم، فأقرع

  

ا  وليحلل واستهما، الحق، وتوخيا اذهبا: ))فقال درست، مواريث في إليه اختصما رجلين أنَّ : ثالث 
 ((.صاحَبه منكما واحد   كل  

  

 الشيء في القرعة اعتماد   في الجمهور   قول   وهو بالقرعة ، وأحمد والشافعي مالك اإلمام   أخذ وقد
 .الشرعية الطرق انسداد بعد لطريق واحتيج البينتان تساوت إذا التداعي، فيه وقع الذي

  

 [53.]الشيعة من الهادوية وكذلك حنيفة، أبو اإلمام   بالقرعة األخذ   في وخالف

  

 :القاضي حكم: الرابع المطلب

ا وهذا  يرفع قضاؤه أو القاضي وحكم   وغيره، النَّسب فيها يشترك   التي األدلة   من دليل أيض 
ها ينكشف   القضايا أنَّ  إال القضية، في ويفصل الخالفَ  فاذ حيث من أمر   .النقض أو النَّ

  

، على المبني القضاء بلزوم   القولَ  توجب الضرورةَ  وألنَّ   جاز لو ألنه نقضه؛ يجوز   وال االجتهاد 
ه ه نقض  ْكم واستمرارها، الخصومة اندفاع   إلى يؤدي فإنه آخر، قاض   إلى برفع   عند القاضي وح 

ْجَتَهد مسألة كلِّ  في نافذ   لحنفية  ا ا؛ المالكية رأي هو وهذا ينقض، وال يرد   فال فيها، م   حيث أيض 
 تولى من فيه ينظر ال: أي العالم؛ العدل   حكم يتعقب   وال: "الصغير شرح ه في الدردير يقول
 ".جحده



  

ا  [54.]اإلباضية الشيعة ذلكوك القاضي، اجتهاد   في واالستحسان القياسَ  أنكروا فقد الظاهرية أمَّ

  

 أن يمكن   ال القاضي ألنَّ  وذلك به، األخذ يجب   القاضي حكمَ  أنَّ  أرى فإني الدليل هذا خالل   ومن
 وعليه فالن، إلى فالن نسب   هو هذا أنَّ  والتأكد   العلم   من عالية بصيرة   على يكونَ  أن بعد إال يعلم

ا القاضي، بحكم األخذ   فيجب    فهنا القاضي، حكم   من أقوى أخرى بطرق   ثبتَ  دق كان إذا أمَّ
ه ي ستأنس   الئل هذه خالل   من وجد ما حسب به ويؤخذ بحكم   .الدَّ

  

 :االستفاضة: الخامس المطلب

ماع، عليها وي طلق النَّسب، إثبات   في تستعمل   التي العامة األدلة   من خامس دليل   وهذا  وهي السَّ
ا أنَّ  سمعوا بأنَّهم الكذب   على تواطؤهم ي ؤمن جمع   يشهدَ  أن ، ابن   فالن   النَّسب هذا وأنَّ  فالن 

؛ بين مستفيض    .منتشر: أي النَّاس 

  

 شروط   في الكاساني يقول   حيث النَّسب؛ في السماع أو باالستفاضة الشهادة قبولَ  الحنفية   ويرى
ه به المشهود بمعاينة   التحمل   يكون أن: الشَّهادة    يصح   مخصوصة أشياء في إال بغيره، ال بنفس 
 مخصوصة، أشياء في إال التسامح   في الشهادة تطلق   ال حيث النَّاس؛ من والتسامح فيها التحمل  
 [55.]وامرأتين رجل أو رجلين من التسامح   ويأتي والموت، والنَّسب، النِّكاح،: وهي

  

ا المالكية يشترط   وال لم وقد دلين،ع بشهادة   يجيزونها بل السماع، شهادة   في عدد   بينةَ  أنَّ  ع 
 ما على إالَّ  اإلنسان   يشهدَ  أال األصلَ  إنَّ  إذ األصل؛ على ألنها للضرورة ؛ جازت إنما السماع
ا سمع،  [56.]للضرورة هذه السماع خالل من الشَّهادة   أمَّ

  

اهد   يسمعَ  أن ينبغي أنه التسامع صفة   في واألصحاب الشافعي وذكر  فينسب بنسبه، المشهودَ  الشَّ
، االستشهاد   جواز ذلك إلى ماع  ماع شهادة   في العددَ  واشترطوا بالسَّ  بالنَّسبة   االستفاضة أو السَّ

 [57.]للنَّسب

  

  

 النَّسب، غير في تستعمل   ال التي األدلة وهي الخاصة؛ النَّسب إثبات طرق: الثالث المبحث
 :وتشمل

  

 .الفراش: األول المطلب



، اسم إنه: وقيل االفتراش، حالة   عن به ي عبر وقد للزوجة، سم  ا الفراش معنى إنَّ : قيل وج 
 للزَّ

؛ في أحاديث   وردت وقد الرجل، زوجة: وقيل  عنه هللا رضي - هريرة أبي حديث   منها االفتراش 
، الولد: ))وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسول قال: قال -  إنَّ : أي ؛[58((]الحجر وللعاهر للفراش 

 الظنية مجردَ  وإنَّ  العقد، بمجرد   يثبت الفراشَ  إنَّ : حنيفة أبو قال وقد الفراش، في يلحق   الولد
 .نسبه فيثبت كافية

  

اجح   فه فقد وحَده، بالعقد   يحدث الفراشَ  أنَّ  المالكية   عند والرَّ  أنه الصغير شرح ه في الدردير عرَّ
 [59".]تمت ع   لحلِّ  عقد  " الشرع عرف   في

  

ا افعي أمَّ كاح   في الفراش أنَّ  فيرون ة  الشَّ
، يكون النِّ  األَمة   فراش   وفي الوطء، إمكان أو بالعقد 

 [60.]غيره ملك   في وهي بالوطء، أو عندهم الملك بمجرد   يكون وال بالوطء،

  

ا كاح   في المرأة فراشَ  أنَّ  فيرون الحنابلة   أمَّ
 األَمة وفراش الوطء، وإمكان بالعقد   يكون إنما النِّ

 [61.]تيالءباالسْ 

  

 في والعلة   بينة، أو إقرار   إلى حاجة   دون الزوج، وهو صاحب ه، من النَّسب ثبوت   الفراش   وحكم
واج عقدَ  أنَّ  بينة أو إقرار   على توقف   دون بالفراش   النَّسب ثبوت    الزوجة   اختصاص يقتضي الزَّ

 من فهو بولد   جاءت إن أنه هذا ونتيجة بها، يستمتع وأن لغيره، وليس وحده له فهو بزوج ها،
م فيما واألصل   زوج ها، ، الولد: ))وسلَّم عليه هللا صلَّى قوله تقدَّ  ((.الحجر وللعاهر للفراش 

  

 :وهي ثالثة، أصول على بالفراش النَّسب ثبوت ويبنى

وجة الحمل   إمكان -1 وج   كان فلو زوجها، من للزَّ ا الزَّ  منه تحملَ  أن يتصور ال بحيث   صغير 
ا زوجيته تعتبر ال والمراهقة ، البلوغ   دون لكونه ت ه؛زوج  باتِّفاق   النَّسب   به يثبت فراش 

 [62.]العلماء

  

 أقلَّ  ألنَّ  وذلك الصحيح، النكاح في العقد وقت   من أشهر ستة   من ألقل الزوجة   به تأتي أال -2
 .أشهر ستة هي الفقهاء باتفاق حمل مدة  

  

 هي حمل مدة أقصى ألنَّ  الصحيح؛ النِّكاح في العقد وقت   من امينع من ألكثر به تأتي أالَّ  -3
 سنة أو عشرة، أو أشهر، تسعة   من ألكثر به تأتي أال الجعفرية وعند الحنفية، قال كما سنتان،

كاح   من كل   في الوطء، حين من
 .والفاسد الصحيح النِّ

  



افعية   وقال سنين، خمس هي حمل مدة أكثر أنَّ  إلى المالكية   وذهب  قول   وهو سنين، أربع الشَّ
 [63.]للمالكية آخر

  

ة، باألدلة   النَّسب بثبوت المتعلِّقة األحكام   بعض   عام بشكل   هذا  لذا الفراش؛ طريق وعن الخاصَّ
 اهتمام   مدى لنا يتضح   النَّسب إثبات   في إال تستعمل ال التي الخاصة الطريقة هذه بيان   فبعد

 .أحكام من به يتعلَّق وما ،النَّسب بقضايا الفقهاء

  

 :القيافة: الثاني المطلب

، إذا أثَره قاف: وقيل اآلثار، يعرف   من: والقائف   القافة، من وهي  تبَعه،: أي أثَره؛ واقتاف تبَعه 
 [64.]الهجائية الحروف   من والقاف  

  

 الفقهاء عند القيافةو وبينهم، بينه الشبه لوجود   بأصول ه؛ الولد إلحاق هي الفقهاء   عند والقيافة
 .االشتباه عند النَّسب بمعرفة   مخصوصة

  

 :قوالن ذلك في ولهم النَّسب، إثبات في القيافة   على االعتماد في الفقهاء   آراء   تفاوتتْ  وقد

 ثبوت   في شروع   بالقيافة   العملَ  أنَّ  والحنابلة والشافعية المالكية من الفقهاء   جمهور   ذهب فقد •
 وأبي عباس كابن العلماء   بعض   ذهب هذا وإلى القائف، يعرف ها التي العالمات   على بناء النَّسب،
 [65.]وغيرهم - عنهم هللا رضي - األشعري موسى

  

، غير   بالقيافة النَّسب   معرفة أنَّ  إلى واإلمامية والزيدية الحنفية   وذهب •  بقول   ي عمل   فال مشروع 
 [66.]المجال هذا في القائف

  

 هو النَّسب ثبوت طريقَ  أنَّ  على يدل   إنه: أي ؛((للفراش الولد: ))بحديث لهذا الحنفية   جَّ احت وقد
 .غير ال الفراش  

  

ا  بالقيافة   عمل - عنه هللا رضي - عمر أنَّ  ثبت أنه: منها األدلة؛ من بعدد   احتجوا فقد الجمهور أمَّ
حابة   من محضر   في ا فكان منهم، واحد   إنكار   غير من الصَّ  [67.]إجماع 

  

ح    .الحصر يفيد   ال الفراش حديثَ  وألنَّ  أدلتهم، لقوة الجمهور؛ إليه ذهب ما وأرجِّ

  



 :الدعوة أو االستلحاق: الثالث المطلب

ليل   هذا يكون وال النَّسب، بإثبات الخاصة األدلة   من ثالث دليل   وهو  المتعلِّق   النَّسب   في إال الدَّ
" الدعوة" لفظ الحنفية   عليه ويطلق   منه، أَمت ه ولدته ما أنَّ  السيد   دعيي أن وهو األوالد، بأمهات  

 ".الدعوى" أو

  

 الغالب   في يكن لم الجاهلية   في اإلقرار أو االستلحاق أنَّ  على اإلقرار معنى االستلحاق يفيد وقد
 إال النَّسب إثبات في اهذ الدعوة بدليل   يأخذ ولم اإلماء، أوالد   من النَّسب بإلحاق   يتعلَّق   فيما إال

 [.68]األخرى المذاهب أصحاب   دون الحنفية

  

 استلحاق: هي المدونة المذاهب أصحاب غير   من الفقهاء وبعض   الحنفية بها يقول   التي والدعوة  
ا لتصبحَ  المستولدة ولد   ها؛ فراش  ها أراد إذا األم إنَّ : أي لسيد  ا تكون أن سيد   أن يكفي فال له، فراش 
 دون االستيالء يثبت   فال الولد، هذا استلحاق: أي الدعوة؛ تصاحبه أن بدَّ  ال بل بوطئها، يقرَّ 

 .دعوة

  

وي وقد  كان يدعه لم فإن الولد، بدعوة   إال فراش ها يثبت   ال األَمةَ  أنَّ  والثوري حنيفة أبي عن ر 
ا ْلك   [69.]له م 

  

ا لدعوة؛ا األَمة فراش   في يعد ال أنَّه إلى الجمهور   ذهب وقد ليل، ظاهر   على اعتماد   وهو الدَّ
 .ذلك إلى اإلشارة   سبقت كما الفراش حديث

  

 :الحمل: الرابع المطلب

؛ في إال يكون ال وهو النَّسب، ثبوت أدلة   من رابع دليل   وهو  ليست المطلقةَ  إنَّ  حيث المطلَّقات 
ا، الق الفراش   زال فقد فراش   .بالطَّ

  

 بانقضاء   تقر لم ما أكثر أو لسنتين به جاءت إذا الرجعية المطلقة سب  ن يثبت: الرجعية المطلقة
تْ  فإنْ  عدتها، ا حنيفة، أبي عند وهذا نسب ه، يثبت ال بولد   جاءت ثم عدت ها، بانقضاء أقرَّ  ثبوت أمَّ
، سنتين من ألقل به جاءت إذا الرجعية ولد   نسب ا فظاهر   منهما؛ ألكثر به جاءت إذا ثبوته أمَّ

لوق الفالحتم ، عدة في الع  جعيِّ  وطئها ثم أقل، أو به مجيئها من سنتين قبل ما إلى امتدَّ  بأن الرَّ
 [70.]فحملت

  

 كون يجوز   ألنه سنتين؛ من ألقل بولد جاءت إذا المبتوتة المطلقة نسب   يثبت: المبتوتة والمطلقة
الق   قبل كان الحمل

 نسبه يثبت لم الفرقة وقت نم سنتين لتمام   به جاءت وإن النَّسب، فيثبت الطَّ
 واآلخر سنتين من ألقل أحدهما بولدين المبتوتة جاءت لو إنه: قيل وقد البينونة، بعد العلوق لتيقن  



 حادث علوق   من الثاني ألنَّ  يثبت؛ ال محمد   وعند حنيفة، أبي عند نسب هما ثبت سنتين من ألكثر
 [.71]توءمان ألنهما األول ؛ فيتبعه اإلبانة ، بعد

  

 األردنية الشخصية األحوال قوانين ببعض النَّسب: الرابع المبحث

 الثالث بالفصل   جاء حيث(: م2010) لسنة األردني الشخصية األحوال قانون: األول المطلب
 :يلي كما مفصل وبشكل النَّسب بموضوع المتعلقة التفصيالت القانون لهذا

 .النَّسب: األول الفصل

 :156 المادة

 .سنة وأكثرها أشهر، ستة   حملال مدة أقل  

 :157 المادة

ه المولود نسب   يثبت - أ  .بالوالدة ألمِّ

  

 :إال ألبيه المولود نسب   يثبت ال - ب

 :أو الزوجية، بفراش   - 1

 :أو باإلقرار، - 2

 :أو بالبينة، - 3

 .الزوجية بفراش   اقتران ها مع القطعية، العلمية بالوسائل   - 4

  

 حين من زوج ها وبين بينها التالقي عدم   ثبت زوجة   لولد   النَّسب دعوى نكار  اإل عند تسمع ال - ج
، وج غيبة من سنة   بعد به أتتْ  زوجة   لولد   وال العقد   العلمية بالوسائل   يثبت لم ما عنها، الزَّ

 .له الولد أنَّ  القطعية

  

 تاريخ   من سنة   من كثرأل به أتت إذا المطلقة   لولد   النَّسب دعوى اإلنكار   عند تسمع ال - د
الق، ها عنها المتوفى لولد وال الطَّ  .الوفاة تاريخ   من سنة   من ألكثر به أتت إذا زوج 

  

 :158 المادة

واج عقد   على مضى إن الفراش لصاحب   الولد   -أ حيح الزَّ  .الحمل مدة أقل الصَّ

  



 تاريخ   من الحمل مدة ألقل ولد إذا بشبهة   الوطء أو الفاسد العقد   في المولود نسب   يثبت -ب
خول  .بشبهة الوطء أو الد 

  

 :159 المادة

 أو فسخ أو بطالق   الفراق، تاريخ من سنة خالل الزوجة   به جاءت إذا ألبيه المولود نسب   يثبت
 .وفاة

  

 :160 المادة

، ألبيه المولود نسب   يثبت  :التالية بالش روط الموت، مرض   في ولو باإلقرار 

ا له المقر   يكونَ  أن -  أ  .النَّسب مجهول حي  

 .الحال ظاهر   يكذبه أال -  ب

ا المقر يكون أن -  ج  .عاقال   بالغ 

ق رِّ  بين السنِّ  فارق   يكون أن -  د َقرِّ  الم   .اإلقرار صحة يحتمل له والم 

 .المق ر العاقل البالغ له المَقر   يصدق أن - هـ

  

 :161 المادة

ا يكون أن يجوز بالنَّسب   اإلقرار  .ضمني  ا أو صريح 

  

 :162 المادة

َتَبنَّى الولد   كان ولو بالتبني، النَّسب يثبت ال  .النَّسب مجهول اْلم 

  

 :163 المادة

وجين بتصادق بالفراش   الثابت النَّسب   ينتفي ال - أ وج   ل عان تمام بعد إال نفيه، على الزَّ
 من الزَّ

 .الزوجة ل عان   على توق ف   غير

  

خول أو منحل أو قائم صحيح زواج   في بالفراش   الولد نسب   فيها يثبت   التي األحوال   في - ب  بالد 
جل   يجوز   - بشبهة بوطء أو فاسد زواج   في  باللِّعان، الحمل أو الولد   نسبَ  عنه ينفي أن للرَّ

ل   ج  ه يالعن أن وللرَّ نا المرأة إقرار حال النَّسب لنفي بمفرد   .بالزِّ

  



جل لىع يمتنع - ج  :التالية الحاالت من أي في الولد أو الحمل نسب لنفي اللعان الرَّ

 .بها العلم أو الوالدة، وقت   على شهر مرور   بعد - 1

ا أو صراحة   بالنَّسب اعترف إذا - 2  .ضمن 

 .له الولد أو الحملَ  أنَّ  القطعية العلمية بالوسائل   ثبت إذا - 3

  

 :164 المادة

نا من به زوجَته رمى فيما صادق   إنه: باهلل أيمان أربعَ  الرجل   سمَ يق بأن اللِّعان   يجري  نفي أو الزِّ
 لمن إنه: باهلل أيمان أربعَ  المرأة   وتقسم   الكاذبين، من كان إن عليه هللا لعنةَ  أنَّ  والخامسة الولد،

ادقين من كان إن عليها هللا غضبَ  أنَّ  والخامسة الكاذبين،  .الصَّ

  

 :165 المادة

وجين بين اللِّعان   على يترتب - أ  .زواجهما عقد   فسخ   الزَّ

  

جل   عن الولد نسب   انتفى به، القاضي وَحَكم النَّسب لنفي اللِّعان كان إذا - ب  نفقت ه تجب وال الرَّ
هما يرث وال عليه، ه نسب ه وي لحق اآلخر، أحد   .بأمِّ

  

 .له الولد نسب يثبت سبالنَّ  بنفي الحكم   بعد ولو نفَسه الرجل   أْكَذب إذا - ج

  

ا عام بشكل   هذا  موضوع في ،(76) سنة في األردني الشخصية األحوال قانون   به تكلَّم عمَّ
ا كان األردني القانون أنَّ  كيف نالحظ لذا بها؛ يثبت   التي الحاالت وبعض النَّسب  في واضح 

 .النَّسب إثبات عملية   في الغموض وتجنَّب عبارات ه،

  

 :المصري الشخصية األحوال قانون: نيالثا المطلب

 25 رقم لقانون المرسوم من( 15) المادة في إال النَّسب لموضوع   المصري القانون   يتطرق   لم
 :يلي ما على نصَّ  وقد ،1929 لسنة

 حين من زوجها وبين بينها التالقي عدم   ثبت زوجة   لولد   النَّسب دعوى اإلنكار عند تسمع ال •
، وج غياب   من سنة بعد به أتت زوجة   لولد   وال العقد   عنها والمتوفَّى المطلقة لولد   وال عنها، الزَّ
ها الق وقت   من سنة   من ألكثر به أتت إذا زوج   .الوفاة أو الطَّ

  

 :السوري الشخصية األحوال قانون: الثالث المطلب



 :بالنَّسب المتعلقة التالية الموادِّ  على نصَّ  فقد

 :أنه على تنصَّ ( 128) رقم المادة

ا، وثمانون مائة الحمل مدة أقل •  .شمسية سنة وأكثرها يوم 

  

 :أنه على( 129) رقم المادة وتنص

 :بالشَّرطين زوج ها إلى ي نسب الصحيح النكاح في زوجة   كلِّ  ولد •

واج عقد على يمضيَ  أالَّ  -1  .الحمل مدة   من أقل الزَّ

  

وجين بين التالقي عدم   يثبت أال -2 وجين أحد   كان لو كما محسوسة، صورة  ب الزَّ ا الزَّ  أو سجين 
ا  .الحمل مدة من أكثر معين بلد   في غائب 

  

 :أنه على( 268) رقم المادة وفي

ه على بالنَّسب شخص   أقرَّ  إذا • ، غير   :التالية بالشَّرائط التركةَ  له المَقر   استحقَّ  لمجهول 

َقر   النَّسب   َيْثب تَ  أال -1 َقرِّ ا من له الم   .عليه لم 

  

ه عن المق ر   يرجع أال -2  .إقرار 

  

 .اإلرث موانع من مانع يقوم أال -3

  

تْ  حيث( 135) رقم المادة  :أنه على نصَّ

نِّ  فرق   وكان له، المقر صادَقه إذا النَّسب به يثبت   األمومة أو باألبوة النَّسب مجهول إقرار •  السِّ
 .ذلك يحتمل   بينهما

  

 :التونسي القانون: الرابع المطلب

 :ومنها التالية، الن صوص على م1956 سنة الصادر التونسي القانون   يحتوي

 :أنه على ينص   حيث ؛(68) الفصل

، النَّسب يثبت •  .فأكثر الثقة أجل من شاهدين بشهادة   أو األب، بإقرار   أو بالفراش 



  

 :أنه على ينص   حيث ؛(69) الفصل

 زوجة لولد   وال زوجها، وبين بينها التالقي عدم ثبت زوجة   لولد   إلنكار  ا عند النَّسب يثبت   ال •
وج غيبة   من سنة   بعد به أتت  .الطالق تاريخ   من أو مفارقته، من أو عنها، الزَّ

  

 :السعودي القانون: الخامس المطلب

 كتب لىإ األسرة بموضوع المتعلقة المسائل حل في السعودية العربية المملكة في القضاة يرجع
 الحنبلي المذهب

  

 :1975 لسنة الصومالي القانون: السادس المطلب

 :أنه على( 53) رقم المادة نصت حيث

ا وثمانون مائة للحمل مدة أقل •  .واحدة شمسية سنة وأقصاه يوم 

  

 :أنَّه على( 54) رقم المادة وتنص  

واج في المولود   نسب   يثبت • وج   من الصحيح الزَّ
 :التاليين نبالشَّرطي الزَّ

واج عقد تاريخ من للحمل   فترة أقل انقضاء - أ  .الزَّ

  

وجين لتالقي بالنَّسب   االستحالة ثبوت عدم - ب  إلى العقد وقت   من استمرَّ  موجود مانع   بسبب   الزَّ
ا عشر اثني واستمرَّ  بعده حدث أو الوالدة، وقت    مدة تحتسب   المانع زوال حالة   وفي متتالية، شهر 
وال تاريخ   من الحمل    .الزَّ

  

 (:2) فقرة

وج به يعترف لم ما المولود نسب يثبت   ال السابقة الشروط   توفر عدم حالة   في •  .الزَّ

  

 :م1958 لسنة المغربي الشخصية األحوال قانون: السابع المطلب

تْ  حيث ؛(85) المادة  :أنه على نصَّ

واج عقد   على مضى إن للفراش   الولد •  المستند فالولد   وإال االتصال ، وأمكن لحمل،ا مدة أقل الزَّ
 .الحق غير العقد   لهذا

  



 :أنه على تنص   حيث( 86) رقم المادة

وجة   ولد(: 1) فقرة خول   بعد فاسد زواج   من الزَّ  - الدخول تاريخ من فأكثر أشهر لستة   ولد إذا الد 
 .الزوج إلى نسبه يثبت  

  

 .الفراق تاريخ   من سنة   خالل به جاءت إذا إال نسب ه، تيثب ال فراق   بعد ولد وإذا(: 2) فقرة

  

 :أنه على تنص   حيث ؛(89) رقم المادة

، النَّسب   يثبت • ماع بينة أو عدلَْين، بشهادة   أو األب، من باإلقرار   أو بالفراش  ل د ابن ه بأنه السَّ  و 
ه على  .زوجت ه من فراش 

  

 الكالمَ  أنَّ  العلم مع العربية، القوانين بعض   في اتهإثب وطرق النَّسب موضوع عن عام بشكل   هذا
 والذي اإلسالمية، الشريعة من المأخوذة القوانين هذه بعض   ذكر   تم هللا بحمد   لكن طويل، هذا في

 .إثباته وطرق النَّسب بموضوع اإلسالمية الشريعة اعتناء مدى إلظهار   يكفي أنه أعتقد  

  

 :والنتائج الخاتمة

 الكتب   في القراءة ع صارة به خرجت وما النَّسب، إثبات طرق   في البحث   من هللا رهَيسَّ  ما هذا
ا الفقهية ا، قديم  ، هذا في القانون رجال   وضعه وما وحديث   اآلراء   من مستمد   هو مما المجال 
اء اإلسالمية الشَّريعة في الفقهية  .الغرَّ

  

ها وناموسه، وجوهره زبدته هو البحث هذا نتائج إنَّ  ا يكون الخاتمة في وإظهار   الفائدة ، من مزيد 
ا  هو إثباته وطرق النَّسب موضوع من المقام   هذا في إبرازه أستطيع   وما لألهمية ، وتذكير 
 :كالتالي

 ضياعَ  اإلسالم   جعل بل اإلسالم ، عليها حرص التي المواضيع   من النَّسب موضوع إنَّ : أوال  
ا واختالطه النَّسب ا؛ ةللبشري ضياع   .اإلسالمية الشَّريعة مقاصد   من ألنه جميع 

  

ا ة، طرق   منها المجال؛ متعددة   النَّسب إثبات طرقَ  إنَّ : ثاني  ة وأخرى عامَّ  .خاصَّ

  

ا  ال وحتى النَّاس، على أيسر الحياة   تكون أن أجل   من هو النَّسب على الحفاظ   من الهدفَ  إنَّ : ثالث 
 .كبير حرجو ضيق   في النَّاس   اختالط   يقع

  



ا  تكلمت قد اإلسالمية الشريعة من والمأخوذة النَّسب بموضوع   الخاصة العربية القوانين إنَّ : رابع 
 .وغيره بالنَّسب اعتنائها مدى على دليل وهذا الموضوع هذا عن واسع بشكل

  

ا  في رالمبص والعقل المستنير الفكر هداني أن على تعالى هللا أشكر فإني النهاية وفي: خامس 
 .التوفيق ولي وهللا البحث هذا كتابة
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