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Abstract: The origin of the issue of proving the proportions of the
child of adultery is that it is not permissible to prove it if the prostitute
is a bedding for a husband or a master and the owner of the bed has
not abandoned him. He is his child and I claim that he is the one who
claimed it. The scholars are of the view that zakaah is obligatory for
the child of the muezzin in this case. It is not permissible, but they
differed as to whether the adulterer is entitled to it. It shall be
attributed to the adulterer and shall be attached to him if he is
qualified by the terms and conditions of the A sample identified by
jurists. Therefore, addressing this dilemma is a legitimate duty of the
people of consideration and diligence in our time. It is necessary to
resolve it as it becomes more important in this age because it
addresses a real problem and an important issue by reaching a
comprehensive and accurate vision that represents a fundamental
solution for the children of adultery leading to their fairness. In the
case of an adulterer, and if the adulterer does not have a mattress for a
husband or a master, it is permissible to combine several meanings
together, from keeping the family, offspring, bread and chastity.
Therefore, the study aims to remove the problems and answer
questions, so as not to accuse Islamic jurisprudence of immobility and
lack of realism and inability to find a solution to the problems that
arise. These questions include: What is the origin of the question of
proving the proportions of the son of adultery known descent, and
evidence? What are the doctrines of jurisprudence on the issue of
proof of the proportions of the son of adultery and evidence? What is
the criterion and the basis for weighting between words, and what are
the reasons and reasons for this weighting, based on the historical,
analytical and comparative approach.
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االستالـ /32 :تشريف االكؿ3102/

 -القبكؿ /03 :تشريف الثاني3102/

 -النشر المباشر /0 :حزيراف3103/

الخالصة  :تعد نازلة المكاليد سفاحا مف اشد النكازؿ صعكبة كأكثرىا حيرة كاعقدىا نظ ار كأعظميا أثرا,
فاألصؿ في مسألة إثبات نسب كلد الزنا تكمف في انو ال يجكز إثباتو إذا كانت المزني بيا فراشا لزكج أك
سيد كلـ ينفو صاحب الفراش ,فيك كلده كاف ادعاه مف ادعاه  ,كليذا اجمع العمماء عمى أف استمحاؽ

الزاني لكلد المزني بيا في ىذه الحالة ال يجكز  ,كلكنيـ اختمفكا فيما إذا استمحقو الزاني كلـ تكف أالـ

فراشا لزكج أك سيد عمى قكليف كمذىبيف األكؿ ال ينسب كلد الزنا لمزاني مطمقا كال يمحؽ بو إذا استمحقو

كانما ينسب المو  ,كالثاني أف كلد الزنا ينسب لمزاني كيمحؽ بو إذا استمحقو بضكابط كشركط معينة

الكلمات المفتاحية :

حددىا الفقياء.

 اثبات النسب. ولد الزنا. -خالفات اثبات النسب.

لزكـ حسميا حيث تزداد أىميتيا في ىذا العصر ,ألنيا تعالج مشكمة كاقعية كقضية ميمة ,كذلؾ

لذا فقد أصبح التصدم ليذه النازلة يعد كاجبا شرعيا منكطا بأىؿ النظر كاالجتياد في عصرنا ,في

ب الكصكؿ إلى رؤية شاممة كدقيقة تمثؿ حال جكىريا ألبناء الزنا تفضي إلى إنصافيـ  ,كذلؾ بإسناد حميا
في إثبات نسب كلد الزنا لمزاني  -خصكصا إذا كجد ما يقكيو كاذا استمحقو الزاني كلـ تكف المزني بيا

فراشا لزكج أك سيد -إلى عدة معاف مجتمعة مف حفظ النسب كالنسؿ كالعرض كالعفة .

كتيدؼ الدراسة إلى إزالة اإلشكاليات كاإلجابة عف تساؤالت ,لئال يتيـ الفقو اإلسالمي بالجمكد كبعدـ

الكاقعية كعدـ القدرة عمى إيجاد حؿ لما يط أر مف مشاكؿ ,كمف ىذه التساؤالت ما يأتي  :ما ىك أصؿ
مسألة إثبات نسب كلد الزنا المعمكـ النسب ,كأدلتو ؟ كما ىي المذاىب الفقيية في مسألة إثبات نسب كلد

الزنا كأدلتيا؟ كما ىك معيار كأساس الترجيح بيف األقكاؿ ,كما ىي أسباب كمسكغات ىذا الترجيح
؟معتمديف عمى المنيج التاريخي كالتحميمي كالمقارف.

©  ,9102كلية الحقوق ,جامعة تكريت

المقدمة :
اىتمػػت الش ػريعة اإلسػػالمية بػػاألعراض كاألنسػػاب ,فجعمػػت حفػػظ النسػػؿ كالعػػرض مقصػػدا مػػف مقاصػػدىا الكميػػة
الضػركرية ,كمػا أكلػت األسػرة أيضػ ا اىتمامػا كبيػرا ,فاىتمػت ببنائيػا عمػى أسػاس مػف الطيػر كالشػرؼ كالعفػة ,ألنيػػا
المبنة األكلى في بناء المجتمع ,فإذا صمحت صػمح المجتمػع  ,كاذا فسػدت فسػد  ,فحرصػت بػاف يكػكف النسػب فييػا
نقيػا مصػػانا عػػف االنحػالؿ كارتكػػاب فاحشػػة الزنػا فيكػػكف مػػف نتائجيػا أكالد الزنػػا  ,فاألبنػػاء ىػـ ثمػرة الربػػاط المقػػدس
,كالكلد الذم يكلد عمى فراش الزكجيػة الثابتػة ينسػب لمػزكجيف مػف دكف حاجػة السػتمحاقو ,إذ إف األصػؿ فػي ثبػكت
النسػب ىػك الفػراش كالػزكاج الشػرعي الصػحيح كمػا عػداه فػال يكػكف فيػو نسػب  ,كىػذا األصػؿ ثابػت بأدلػة الشػرع

مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة( )3المجلد( )3العدد( )4الجزء(191-24 )9112( )1

55

الجزئيػػة كقكاعػػده الكميػػة كعمػػكـ تكجيياتػػو كقرائنػػو كمعطياتػػو  ,كتعػػد نازلػػة المكاليػػد سػػفاحا مػػف اشػػد الن ػكازؿ صػػعكبة
كأكثرىػػا حي ػرة كاعقػػدىا نظ ػ ار كأعظميػػا أثػ ػرا ,لػػذا فقػػد أصػػبح التصػػدم ليػػا يع ػػد كاجبػػا شػػرعيا منكطػػا بأىػػؿ النظ ػػر
كاالجتيػػاد فػػي عصػرنا ,كفػػي لػػزكـ حسػػميا حيػػث تػػزداد أىميتيػػا فػػي ىػػذا العصػػر كتتعػػاظـ أحكاليػػا كتتشػػعب ثارىػػا
كتداعياتيا لمػا لػت إليػو األكضػاع اإلنسػانية كالعالميػة ,كاسػناد حميػا فػي إثبػات نسػب كلػد الزنػا لم ازنػي  -خصكصػا
إذا كجد ما يقكيو كاذا استمحقو الزاني كلـ تكف المزني بيا فراشا لزكج أك سػيد – إلػى عػدة معػاف مجتمعػة مػف حفػظ
النسػب كالنسػؿ كالعػػرض كالعفة,كىكػذا تنبػػع أىميػة الد ارسػػة مػف أ نيػا تعػػالج مشػكمة كاقعيػػة كقضػية ميمػػة كنازلػة تعػػد
فعػػال مػػف اشػػد الن ػكازؿ حي ػرة كاعقػػدىا نظ ػ ار كأعظميػػا أث ػ ار  ,فيػػي تكجيػػو االىتمػػاـ إلػػى األنسػػاب كضػػركرة حفظيػػا
كاالستفادة مف كافة الكسائؿ التي تساىـ في ذلؾ الحفظ  ,الف مكضكع النسب مف المكضػكعات الميمػة جػدا لكػكف
حفظو يعد مقصد مف مقاصد الشريعة اإلسالمية ,الكصكؿ إلػى رؤيػة شػاممة كدقيقػة تمثػؿ حػال جكىريػا ألبنػاء الزنػا
تفضي إلى إنصافيـ.
فيػذه الد ارسػة تيػػدؼ عمكمػا إلػى إ ازلػػة عػدد مػػف اإلشػكاليات المتعمقػة بيػػذه النازلػة كاإلجابػة عػػف عػدة تسػػاؤالت,
لئال يتيـ الفقو اإلسالمي بالجمكد كبعدـ الكاقعية أك عدـ القدرة عمى إيجاد حؿ لما يط أر مػف مشػاكؿ  ,فػأردت بيػذا
البحث أف أُجيب عمى كثير مف تمؾ األسئمة ,كلعمي أسيـ في كضع تصكر مقبػكؿ فػي حػؿ تمػؾ المشػكمة كمعالجػة
تمؾ المعضمة  ,كمف ىذه التساؤالت  :ما ىك أصؿ مسألة إثبات نسب كلد الزنػا المعمػكـ النسػب ,كأدلتػو ؟ كمػا ىػي
المػػذاىب الفقييػػة فػػي مسػػألة إثبػػات نسػػب كلػػد الزنػػا كأدلتيػػا؟ كمػػا ىػػك معيػػار التػػرجيح بػػيف األق ػكاؿ ,كمػػا ىػػك أسػػاس
مسػػألة التػػرجيح ؟ كمػػا ىػػي أسػػباب كمسػػكغات ىػػذا التػػرجيح ؟ ...معتمػػديف عمػػى مػػنيج التػػاريخي كالكصػػفي كالمػػنيج
التحميمػي كالمقػػارف التػػاريخي ,فػػإلى جانػػب األحػكاؿ الشخصػػية الع ارقػػي ,كػػاف ىنػػاؾ قػػانكف الميػراث المصػػرم كقػػانكف
األحكاؿ الشخصية الكػكيتي كالسػكرم كالعمػاني كالسػكداني , ,كاإلمػاراتي ,فضػالن عػف قػانكني المػدني الفرنسػي  ,مػع
االستئناس ببعض القكانيف العربية كاألجنبية األُخر ,عندما تككف ىنػاؾ ضػركرة لػذلؾ,كما ذكرنػا أيضػا مكقػؼ الفقػو
كالقضاء في ىذه التشريعات إف كجد لذلؾ سبيالن ,فضالن عف مكقؼ الفقو اإلسالمي .
كأخي انر البد مف بياف ىيكمية البحػث فقػد قسػـ إلػى ثالثػة مباحػث  ,تناكلنػا فػي المبحثث اول مكضػكع  :أصػؿ
مسألة إثبات نسب كلد الزنا المعمكـ النسب كذلؾ في مطمبيف  ,تناكؿ األكؿ  :مسألة إثبات نسب كلػد الزنػا المعمػكـ
النسػػب ,كتضػػمف الثػػاني  :أدلػػة مسػػألة إثبػػات نسػػب كلػػد الزنػػا المعمػػكـ النسػػب.فيما تعػػرض المبحثثثث اليثثث

إلػػى

مكضكع :المذاىب الفقيية فػي إثبػات نسػب كلػد الزنػا  ,كذلػؾ فػي مطمبػيف  ,كػاف األكؿ عػف  :القػكؿ بػاف ال ينسػب
كلد الزنػا مطمقػا ,كاشػتمؿ الثػاني عمػى  :القػكؿ بػاف ينسػب كلػد الزنػا لم ازنػي .بينمػا عػالج المبحثث الي لثث مكضػكع :
الترجيح بيف األقكاؿ في إثبات نسب كلد الزنا  ,كذلؾ عبر مطمبيف  ,استعرض األكؿ :الرأم الػراجح بػيف األقػكاؿ ,
كبيف الثاني :أسباب الترجيح ,ككانت ىناؾ خاتمة:اشتممت عمى النتائج كالتكصيات.
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المبحث اول  /أص مسألة إيب ت سب للد الز المعملم ال سب
تعد الكالدة السبب الكحيد لثبكت النسب بالنسبة لألـ سكاء أكانت ىػذه الػكالدة مػف عقػد زكاج صػحيح أـ زكاج
فاسد أـ مف كطء بشبية أـ عف غير طريؽ الزكاج أصال كالزنا  ,كقد اتفقكا العمماء عمى نسبة مف كلد عمػى فػراش
شرعي لصاحب الفراش لمجػرد الػكالدة دكف اسػتمحاؽ لمكلػد منػو  ,إذ أف المػرأة إذا تزكجػت زكاجػا صػحيحا فػاف عقػد
الزكاج بحد ذاتو يعد سببا لصحة النسب مف غير حاجة إلى اعتراؼ صريح أك إقامػة بينػة عمػى ىػذه البنػكة ,كىكػذا
فإف األصؿ في مسألة إثبات نسب كلد الزنا تكمػف فػي انػو ال يجػكز إثبػات ىػذا النسػب إذا كانػت المزنػي بيػا ف ارشػا
ل ػػزكج أك س ػػيد كل ػػـ ينف ػػو ص ػػاحب الفػ ػراش ,في ػػك كل ػػده كاف ادع ػػاه م ػػف ادع ػػاه الف األص ػػؿ الس ػػالمة كاف الكل ػػد كل ػػد
شػرعي,كليذا اجمػع العممػاء عمػى أف اسػتمحاؽ ال ازنػػي لكلػد المزنػي بيػا فػي ىػذه الحالػػة ال يجػكز فػال يمحػؽ بػو كلػػك
استمحقو,كال ينسب إليو كانما ينسب لص احب الفراش,الف النسػب ال يثبػت أساسػا مػف الزنا,كالعمػة فػي أف النسػب ال
يثبػت مػف الزنػا ,ىػك أف الزنػا يعػد مػف جػرائـ الحػدكد التػي تسػتكجب العقػاب كالػذـ فكيػؼ يثبػت بػو النسػب الػذم ىػك
مفخرة كفضؿ  ,كلإلحاطة الشاممة بالمكضكع ينبغػي أف نقسػـ ىػذا المبحػث عمػى المطمبػيف ا:تيػيف :المطمثب اول /
مسألة إيب ت سب للد الز المعملم ال سب.المطمب الي

/أدلة مسألة إيب ت سب للد الز المعملم ال سب.

المطمب اول  /مسألة إيب ت سب للد الز المعملم ال سب
مم ال شك فيه أف العمماء اتفقكا عمى نسبة كلد الزنا المو كىذه النسبة تثبت بػالكالدة عػادة  ,إذ أف الػكالدة تعػد
السبب الكحيد كالحصرم لثبكت النسب بالنسػبة لػألـ سػكاء أكانػت ىػذه الػكالدة مػف عقػد زكاج صػحيح أـ زكاج فاسػد
أـ مف كطء بشبية أـ عف غير طريؽ الزكاج أصال كالزنا  ,فمتى كلدت المرأة طفال ثبت نسبو منيا عمى أية حاؿ
سػكاء كػػاف مجػػيء الطفػػؿ عػف طريػػؽ حػػالؿ أـ حػػراـ  ,إذ بمجػرد أف تمػػد أالـ طفميػػا فػػاف أمكمتيػا تثبػػت لػػو ,كيثبػػت
لممكلكد تبعا لذلؾ أصكؿ النسب كفركعو مف جية أالـ,كىذه الجية كاضحة ال تكاد تخفى  ,ألف الػكالدة أمػر معمػكـ
ككاضػػح كعػػادة ال يقػػع فييػػا إشػػكاؿ كال ن ػزاع إال مػػا يحصػػؿ عػػادة مػػف حػػاالت االشػػتباه فػػي المكاليػػد ( ,)0كعمي ػو فػػال
تػكارث بػػيف كلػػد الزنػػا كبػػيف أبيػػو كق اربػػة أبيػػو ,أمػػا بالنسػ ػػبة ألمػػو فقػػد ذىػػب جميػػكر العممػػاء إلػػى ثبػػكت التػكارث بينػػو
كبينيا ككذلؾ بينو كبيف قرابة أمو ( , )3كعمكما يمكننا أف نقسـ كلػد الزنػا باعتبػار أنسػابيـ إلػى ثالثػة أنػكاع -:ألال-
معمثثثلم ال سثثثب  -كى ػػك م ػػف عم ػػـ ل ػػو نس ػػب م عتب ػػر بس ػػبب الفػ ػراش أك نح ػػكه  ,في ػػذا بإجم ػػاع أى ػػؿ العم ػػـ ال يج ػػكز
استمحاقو.ي ي  -مجهل ال سب  -كىك مػف لػـ يعمػـ نسػبو كسػبب كالدتػو مجيػكؿ كال يعمػـ انػو بسػبب محػرـ ,فيػذا
) )0ينظػػر :د .بػػدراف أبػػك العينػػيف بػػدراف ,الفقػػو المقػػارف لألح ػكاؿ الشخصػػية بػػيف المػػذاىب األربعػػة السػػنية كالمػػذىب الجعفػػرم
كالقػػانكف ,دار النيضػػة العربيػػة لمطباعػػة كالنشػػر ,بيػػركت  , 0391 ,ج ,3ص 822؛ كلممزيػػد مػػف التفصػػيؿ تنظػػر :

المكاد  18-10/مف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي النافذ رقـ  022لسنة  0313المعدؿ الخاصة بالنسب.

) )3ينظر  :د .مصطفى إبراىيـ الزلمي كد .احمد عمي الخطيب  ,شرح قانكف األحكاؿ الشخصػية  ,القسػـ األكؿ فػي أحكػاـ
الميراث ,دار الكتب لمطباعة كالنشر  ,جامعة المكصؿ  ,0323 ,ص.023
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يجكز استمحاقو باإلجماع بالجممة .ي لي  -مقطلع ال سب  -كىػك مػف ال نسػب لػو معمػكـ لكػف يعمػـ سػبب كالدتػو ,
كى ػ ذا السػػبب ممغػػي شػػرعا لككنػػو مػػف زنػػا كنحػػك ذلػػؾ ,كالػػذم قطػػع ىػػذا النسػػب ىػػك الشػػرع قطػػع نسػػبو عػػف ال ازنػػي,
كحػػديثنا ىنػػا فػػي ىػػذا المطمػػب يتنػػاكؿ القسػػـ األكؿ كىػػك إثبػػات نسػػب كلػػد الزنػػا المعمػػكـ النسػػب أم إذا كانػػت الم ػرأة
المزني بيا فراشان لزكج أك سيد كجاءت بكلد كلـ ينفو صػاحب الفػراش  ,فانػو ال ينسػب إلػى ال ازنػي كال يمحػؽ بػو كلػك
استمحقو ,كانما ينسب لصػاحب الفػراش لمجػرد الػكالدة دكف اسػتمحاؽ لمكلػد منػو  ,إذ أتفػؽ عممػاء المسػمميف عمػى أف
المرأة إذا كانت فراشان لزكج أك سيد كجاءت بكلد كلـ ينفو صاحب الفراش أنو ال ينسب إلى ال ازنػي كال يمحػؽ بػو كلػك
استمحقو ,كانما ينسب لصاحب الفراش(, )0كمػا اتفقػكا أيضػا عمػى نسػبة مػف كلػد عمػى فػراش شػرعي لصػاحب الفػراش
لمجػػرد ال ػكالدة دكف اسػػتمحاؽ لمكلػػد منػػو  ,إذ أف المػرأة أذا تزكجػػت زكاجػػا صػػحيحا مسػػتكفيا لشػػركطو كأركانػػو كافػػة,
فاف عقد الػزكاج بحػد ذاتػو يعػد سػببا لصػحة النسػب مػف غيػر حاجػة إلػى اعتػراؼ صػريح أك إقامػة بينػة عمػى البنػكة
لقكلو ( )في الحديث الكارد عف أبي ىريرة ( )قاؿ  :قاؿ النبي ( ( )الكلد لمفػراش كلمعػاىر الحجػر ) متفػؽ
عميػو كركاه الجماعػػة ( , )3كفػػي ىػػذا الصػػدد قػػررت محكمػػة التمييػػز االتحاديػػة العراقيػػة انػػو " ...كلػػدل عطػػؼ النظػػر
عمى الحكـ المميز كجد انو غير صحيح كمخالؼ ألحكاـ الشرع كالقانكف لألسػباب التاليػة -0:كػاف الكاجػب إدخػاؿ
أشػػقاء المتػػكفي (ى ػػ) المدرجػػة أسػػمائيـ فػػي القسػػاـ الشػػرعي الم ارفػػؽ كبقيػػة أبنػػاء المميػػز عمييػػا  /المدعيػػة ال ارشػػديف
أشخاصػا ثالثػة لالستيضػاح  -3.االسػػتعانة بالكسػائؿ الفنيػة (فحػػص تطػابؽ األنسػجة) عنػػد التحقيػؽ بإثبػات النسػػب
 -2.إجراء التحقيقات عف أسباب عدـ تسجيؿ المراد إثبات نسبيف لمكرث الطرفيف ,)2( "....كقد اختمؼ فػي نسػب
كلد الزنا لمزاني إذا استمحقو عمى أقكاؿ عدة  ,فػإذا اسػتمحؽ ال ازنػي كلػده مػف الزنػا  ,فػال يخمػك مػف أف تكػكف المزنػي
بيا فراشا لزكج أك سيد – كىك مجاؿ بثنا في ىذا المطمب  ,-أك ال تككف فراشا لزكج أك سيد  ,كعمى ىذا األسػاس
فانػػو إذا لػػـ تكػػف ف ارشػػا لػػزكج أك سػػيد  ,فقػػد كقػػع الن ػزاع بػػيف العممػػاء كتراكحػػت كممػػة أىػػؿ العمػػـ الشػػرعي فػػي ىػػذه
المسالة بيف عدة أقكاؿ كمذاىب ,كىذا ما سيأتي بحثيا بالتفصيؿ في المبحث الثػاني إف شػاء اهلل تعالى,كىكػذا فػإف
أصؿ مسألة الخالفات الفقيية في إثبات نسب كلد الزنا تكمف في انو ال يجكز إثبػات ىػذا النسػب إذا كانػت المزنػي
بيا فراشا لزكج أك سيد كلـ ينفو صاحب الفػراش ,حيػث اجمػع العممػاء عمػى أف اسػتمحاؽ ال ازنػي لكلػد المزنػي بيػا ال
يجكز فال يمحؽ بو كلك استمحقو كال ينسػب إليػو كانمػا ينسػب لصػاحب الفػراش ,كاجمػع أىػؿ العمػـ فػي ذلػؾ عمػى أف
) )0ينظر  :احمد بف المػرابط بػف الشػيح محمػد الشػنقيطي ,اسػتمحاؽ كلػد الزنػا فػي النسػب  ,نػدكة األسػرة المسػممة كالتحػديات
المعاصػ ػرة  ,رابط ػػة الع ػػالـ اإلس ػػالمي ك المجم ػػع الفقي ػػي اإلس ػػالمي  ,ص.1المت ػػاح عم ػػى المكق ػػع االلكتركن ػػي ا:ت ػػي :
http://www.B7oth.com

) )3ينظر :أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم  ,صحيح البخارم  ,تحقيؽ كتخريج احمد زىػكة كاحمػد عنايػة  ,ط ,0دار
الكتاب العربي  ,بيركت  , 3118 ,ص ( 0211كتاب الحػدكد  ,بػاب لمعػاىر الحجػر  ,رقػـ الحػديث  )9202كالمفػظ

لمبخارم .

) )2قرار محكمة التمييز االتحادية العراقية رقـ/0119/شخصية أكلى 3112/في  (3112/2/32قرار غير منشكر) .
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الكلد إذا كلد عمى فراش الزكجيػة كلػـ ينكػره صػاحب الفػراش ,فيػك كلػده كاف ادعػاه مػف ادعػاه ,الف األصػؿ السػالمة
كاف الكلػػد كلػػد شػػرعي ( , )0كالف النسػػب ال يثبػػت أساسػػا مػػف جريمػػة الزنػػا لعمػػة أف الزنػػا يعػػد مػػف جػ ارئـ الحػػدكد التػػي
تستكجب العقاب كالذـ فكيؼ يثبت بو النسب الذم ىك مفخرة كفضؿ ( ,)3كىذا األصؿ ثابػت بأدلػة الشػرع الجزئيػة
كقكاعده الكمية كعمكـ تكجيياتو كقرائنو كمعطياتو ,كمف ذلؾ قاعدة رابطة النكاح كاألسرة كما يترتب عمييا مف ثار
كالت ازمػات كحقػكؽ ,كمػا تػؤكؿ إليػو مػف المصػالح المعتبػرة كمصػمحة حفػظ النسػؿ كالنسػب كالعػرض كرعايػة الكلػد
كحسػف كاليتػو كتكجييػو ,كاسػتقرار األحػكاؿ النفسػية كاألخالقيػة كاألمنيػة لمفػرد كالمجتمػع كالدكلػة كاألمػة فػي الظػاىر
كالباطف في العاجؿ كا:جؿ
المطمب الي

( )2

.

 /أدلة مسألة إيب ت سب للد الز المعملم ال سب

تبين لنا مما سبؽ أف المكلكد الذم كلد عمى فراش رجؿ فادعاه خر فانػو ال يمحػؽ بػو  ,فنسػب مػف كلػد عمػى
فراش شرعي لصاحب الفػراش لمجػرد الػكالدة منػو دكف اسػتمحاؽ لمكلػد  ,الف عقػد الػزكاج بحػد ذاتػو يعػد سػببا لصػحة
النسب مف غير حاجة إلػى اعتػراؼ صػريح أك إقامػة بينػة عمػى البنػكة ,ألف األصػؿ السػالمة كاف الكلػد كلػد شػرعي,
كقد دؿ عمى ىذا الحكـ المجمع عميو أدلة كثيرة نذكر منيا ما يأتي-:
 -0حديث أـ المؤمنيف السيدة عائشة ( )أنيا قالت  ( :كاف عتبة بف أبي كقاص عيد إلى أخيػو سػعد بػف أبػي
كقػاص أف ابػػف كليػػدة زمعػػة منػػي فأقبضػو...قاؿ النبػػي (:)الكلػػد لمفػراش كلمعػػاىر الحجػر ثػػـ قػػاؿ لسػػكدة بنػػت
زمعػػة زكج النبػػي ( :) احتجبػػي من ػػو لمػػا رأل مػػف ش ػػبيو بعتبػػة فمػػا رىػػا حت ػػى لقػػي اهلل ) أخرجػػو الش ػػيخاف
(,. )8فعتبػة بػػف أبػػي كقػػاص ,إنمػػا ادعػػى ىػػذا الكلػػد مػػف جيػػة زنػػا فػػي الجاىميػػة  ,كمثػػؿ ىػػذا كػػاف يمحػػؽ بػػو لػػك

) (0ينظػػر :عم ػػي ب ػػف محم ػػد المػػاكردم البص ػػرم الش ػػافعي ,الح ػػاكم الكبيػػر ف ػػي فق ػػو م ػػذىب اإلمػػاـ الش ػػافعي ش ػػرح مختص ػػر
المزني,تحقيؽ الشيح عمي محمد معكض كالشيح عادؿ احمد عبد المكجكد  ,ط ,0دار الكتب العممية  ,بيػركت -لبنػاف

0808 ,ق0338 /ـ ,ج ,2ص.093

) )3ينظػػر:د .احمػػد الكبيسػػي ,األح ػكاؿ الشخصػػية فػػي الفقػػو كالقضػػاء كالقػػانكف,ط ,3مطبعػػة اإلرشػػاد  ,بغػػداد  ,0313,ج0
الزكاج كالطالؽ كأثارىما,ص.231

) ) 2ينظر :د .نػكر الػديف مختػار ألخػادمي  ,نسػب المكلػكد خػارج الػزكاج  ,جامعػة الزيتكنػة – تػكنس ,رابطػة العػالـ اإلسػالمي

المجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي  ,الػػدكرة العشػػركف لممجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي المنعقػػدة فػػي مكػػة المكرمػػة فػػي الفت ػرةمف-03

32مح ػ ػ ػ ػػرـ 0823ق يكافقػ ػ ػ ػ ػػو 33-31ديسػ ػ ػ ػ ػػمبر3101ـ  ,ص .00المتػ ػ ػ ػ ػػاح عمػ ػ ػ ػ ػػى المكقػ ػ ػ ػ ػػع االلكتركنػ ػ ػ ػ ػػي ا:تػ ػ ػ ػ ػػي :
WWW.ISLAM TODAY.NET

) )8ينظ ػػر :البخ ػػارم ,مرج ػػع س ػػابؽ  ,ص  ( 812كت ػػاب البي ػػكع  ,ب ػػاب تفس ػػير المش ػػبيات  ,رق ػػـ الح ػػديث  )3112كالمف ػػظ
لمبخارم .
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ادعاه بعد ما اسمـ في اإلسالـ ما لـ يكف ىناؾ سبب ىك أكلى مف دعكاه  ,كفي مسألة زمعة ,قد كػاف مػا ىػك
أقكل مف الزنا كىك ادعاء الفراش لو (.)0
 -3ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ ( قاـ رجؿ فقاؿ :يػا رسػكؿ اهلل إف فالنػا ابنػي عػاىرت بأمػو
في الجاىمية فقاؿ رسػكؿ اهلل ( )ال دعػكة فػي اإلسػالـ ذىػب أمػر الجاىميػة الكلػد لمفػراش كلمعػاىر الحجػر )
أخرجو اإلماـ أبك داؤد

( )3

 ,ككجو االستشياد مف ىذا الحػديث :أنيػا صػريحة فػي أف مػف كلػد عمػى فػراش رجػؿ

فانػػو يمحػػؽ بػػو كال يمحػػؽ ال ازنػػي الػػذم يدعيػػو  ,كذلػػؾ أف أىػػؿ الجاىميػػة كػػانكا يقتنػػكف اإلمػػاء كيقػػرركف عمػػييف
الضرائب فيكتسبف بالفجكر فمف ادعاه مف الزناة كاعترفت أالـ بأنو لو ألحقػكه بػو ,فأبطػؿ النبػي ( )فػي حكػـ
الجاىمية الحؽ الكلد بالفراش كجعؿ لمعاىر الحجر .
 -2الحديث الذم ركاه أبك ىريرة ( )عف النبي ( ) قاؿ ( الكلد لصاحب الفراش ) أخرجو اإلماـ البخارم

( )2

 ,ككذلؾ فاف األصؿ في ثبكت النسب ىك الفراش كالزكاج الشرعي الصحيح  ,كما عداه فال يككف فيو
نسب,كذلؾ امتثاال لحديث لمرسكؿ الكارد عف أبي ىريرة ( )انو()قاؿ( :الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر)
كالذم تـ تخريجو سابقا ,كمحؿ الشاىد مف ىذه األحاديث ىك قكلو ( ( )الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر )
فقكلو ( الكلد) أم ما تمده المرأة التي ليا زكج أك سيد مف مكلكد ذكر أك أنثى  ,في حيف أف قكلو ( لمفراش)
أم ينسب لصاحب الفراش كىك الزكج أك مالؾ األمة كسمي بذلؾ ألنو يفترشيا بالحؽ كىي قياـ الحالة
الزكجية الصحيحة  ,كىي ككف المرأة متعينة لمكالدة لشخص كاحد في الزكاج الصحيح القائـ بيف الرجؿ
كالمرأة كقت ابتداء الحمؿ أم أف تككف المرأة متعينة لثبكت نسب كلدىا مف ىذا الرجؿ  ,الف عقد الزكجية
يقتضي اختصاص كؿ زكجة بزكجيا كليس لغيره أف يستمتع بيا  ,كنستنتج مف قكلو ( )أنو ألغى الشبو
الذم تقكـ عميو البصمة الكراثية,حيث نفى المكلكد عف الزاني مع كجكد الصفات المتشابو بينيما كجعمو
لمفراش ,كلك كاف إثبات النسب بالبصمة الكراثية جائ از لقضى النبي ( )بإلحاؽ نسب ىذا الغالـ بمف رماىا
بو زكجيا لشبيو بو ( , )8كالجدير بالذكر انو إذا أنكر صاحب الفراش أف ىذا الكلد منو كأقرت الزكجة بذلؾ
فيذا يعد إق ار ار بالزنا أك ثبت عمييا الزنا بالبينة أقيـ عمييا الحد ككاف كلدىا كلد زنا ,كيككف حكمو ىنا كالحكـ
) (1ينظػر :سػميماف بػف خمػؼ القرطبػي البػاجي األندلسػي,المنتقػى شػرح المكطػأ ,تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر احمػد عطػا ,ط,0
دار الكتب العممية ,بيركت0831 ,ق0333/ـ ,ج ,1ص.229

) )3أبػػك داؤد سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني ,سػػنف أبػػي داؤد مػػع أحكػػاـ األلبػػاني  ,ط ,3مكتبػػة المعػػارؼ  ,الريػػاض  ,مػػف
دكف سنة طبع  ,المجمد  ,0ص  (222كتاب الطالؽ  ,باب الكلد لمفراش  ,رقـ الحديث .) 3310

) )2البخارم  ,مرجع سابؽ  ,ص  (0299كتاب الفرائض  ,باب الكلد لمفراش حرة كانت أك امة ,رقـ الحديث . )9111

) (8ينظػػر  :المرجػػع السػػابؽ ,ص  23؛د .حسػػني محمػػكد عبػػد الػػدايـ عبػػد الصػػمد  ,البصػػمة الكراثيػػة كمػػدل حجيتيػػا فػػي
اإلثبػات د ارسػة مقارنػػة بػيف الفقػػو اإلسػالمي كالقػػانكف الكضػعي ,ط ,3دار الفكػػر الجػامعي ,اإلسػػكندرية  , 3100 ,ص
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إذا كانت أمو غير فراش ,كاف أنكرت الزكجة كقالت إف ىذا الكلد منو تالعنا كيفرؽ بينيما فرقة أبدية,كالكلد
يككف كلد مالعنة ال كلد زنا  ,فيقطع نسبو مف المالعف كال يككف ألحد فيو حؽ دعكل النسب الف في إثبات
النسب منو بالفراش حكـ بنفيو عف غيره  ,كالف نسب كلد المعاف كاف ثابتا مف الزكج بالفراش كبقي بعد المعاف
مكقكفا عمى حقو حتى ال تنفذ دعكل الغير فيو
المبحث الي

( )0

.

 /المذاهب الفقهية ف إيب ت سب للد الز

الزنػي كلػد الزنػا فانػو ينسػب إلػى
من المعمكـ أف الفقيػاء اتفقػكا عمػى أف أالـ إذا كانػت غيػر فػراش كلػـ يسػتمحؽ ا
أمو  ,كلكنيـ اختمفكا فيما إذا استمحقو الزاني كلـ تكف أالـ فراشا لزكج أك سيد عمى قكليف كمػذىبيف األكؿ ال ينسػب
كلد الزنا لمزاني مطمقا كال يمحؽ بو إذا استمحقو كانما ينسب المو  ,كالثاني أف كلد الزنا ينسػب لم ازنػي كيمحػؽ بػو إذا
استمحقو  ,كقد اختمؼ في نسب كلد الزنا لمزاني إذا استمحقو عمى أقكاؿ عدة  ,فإذا اسػتمحؽ ال ازنػي كلػده مػف الزنػا ,
فال يخمك مف أف تككف المزنػي بيػا ف ارشػا لػزكج أك سػيد – كىػك مػا بحثػاه سػابقا بالمبحػث األكؿ -أك ال تكػكف ف ارشػا
لزكج أك سيد  -كىك ما سنبحثو ىنا -فانو إذا لػـ تكػف ف ارشػا لػزكج أك سػيد  ,فقػد كقػع النػزاع بػيف العممػاء كتراكحػت
كممة أىؿ العمػـ الشػرعي فػي ىػذه المسػالة بػيف عػدة أقػكاؿ كمػذاىب إال أف األصػؿ فػي ذلػؾ كىػك عػدـ ثبػكت ىػذا
النسػػب كاسػػتثناء مػػف ىػػذا األصػػؿ كىػػك ثبػػكت ىػػذا النسػػب بض ػكابط كشػػركط معينػػة حػػددىا الفقيػػاء ,لػػذلؾ نجػػد مػػف
الضركرم أف نبحػث ىػذه األمػكر مفصػال عبػر المطمبػيف ا:تيػة  :المطمثب اول  /القثل بثأن ال ي سثب للثد الز ث
مطمق  .المطمب الي

 /القل بأن ي سب للد الز لم از

.

المطمب اول  /القل بأن ال ي سب للد الز مطمق
كم ىك معركؼ أف األصؿ في ثبكت النسب ىك الفراش كالزكاج الشرعي الصحيح,كما عػداه فػال يكػكف فيػو
نسػب,كىذا األصػؿ ثابػت بأدلػة الشػرع الجزئيػة كقكاعػده الكميػة كعمػكـ تكجيياتػو كقرائنػو كمعطياتػو,كمف ذلػؾ قاعػدة
رابطػة النكػاح كاألسػرة,كما تػؤكؿ إليػو مػف المصػالح المعتبػرة كمصػمحة حفػظ النسػؿ كالنسػب كالعػرض كرعايػة الكلػد
كحس ػػف

كاليتو,كلق ػػد ذى ػػب أص ػػحاب ى ػػذا الق ػػكؿ كى ػػك م ػػذىب جمي ػػكر الفقي ػػاء– كى ػػك ق ػػكؿ األئم ػػة األربع ػػة (,)3

الحنفية(,)2كالمالكية (,)0كالشافعية ( ,)3كالحنابمة (,)2كمذىب الظاىريػة

( )8

كغيػرىـ– إلػى أف كلػد الزنػا ال ينسػب ألب

) )0ينظػر :شػػمس الػػديف أبػك بكػػر محمػػد سػػيؿ السرخسػي  ,المبسػػكط  ,ط ,2دار المعرفػػة ,بيػػركت0232 ,ق0312 /ـ  ,ج
 ,1ص. 311

) )3ينظػػر  :عمػػي بػػف محمػػد المػػاكردم البصػػرم الشػػافعي ,الحػػاكم الكبيػػر فػػي فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ الشػػافعي شػػرح مختصػػر
المزني,مرجع سػابؽ ,ج ,2ص093؛ مالػؾ بػف انػس االصػبحي ,المدكنػة الكبػرل ,ط , 0دار الكتػب العمميػة  ,بيػركت
 -لبناف 0801 ,ق0338/ـ  ,ج , 3ص.119

) )2ينظػػر  :زيػػف الػػديف ابػػف نجػػيـ الحنفػػي ,البحػػر ال ارئػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ  ,ط , 3دار المعرفػػة  ,بيػػركت لبنػػاف  ,مػػف دكف
سنة نشر  ,ج  ,8ص .019

مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة( )3المجلد( )3العدد( )4الجزء(191-24 )9112( )1

011

ألب بحاؿ سكاء اقر بو الزاني أـ ل ـ يقر,كسكاء ثبتػت أبكتػو بمكجػب أم شػا سػكاء بالبصػمة الكراثيػة أـ بغيرىػا مػف
الكسائؿ األخر أـ ال,كانما ينسب إلى أمو(, )1كقد نص األمامية أيضػا عمػى أف النسػب يثبػت بالنكػاح الصػحيح كمػع
الشبية كال يثبت مع الزنا,فمك زنا رجؿ كجاء مف مائو كلد عمى الجزـ لـ ينسب إليو شرعا ( ,)9كبيػذا ذىػب جميػكر
العمماء إلى أف كلد الزنا يثبت نسبو مف أمو قطعا  ,كال يثبت نسبو مف أبيو الزاني ألف نسبو منو غير مقطكع بو ,
كألف الشرع الحنيؼ لـ يعتبر الزنا طريقا مشركعا التصاؿ الرجؿ بالمرأة كثبكت النسب إليو  ,كعمى ىذا فػال تػكارث
بػػيف كلػػد الزنػػا كبػػيف أبيػػو كق اربػػة أبيػػو ,أمػػا بالنس ػػبة ألمػػو فقػػد ذىػػب جميػػكر العممػػاء إلػػى ثبػػكت الت ػكارث بينػػو كبينيػػا
ككذلؾ بينو كبيف قرابة أمو (, )1كقد اتفػؽ أصػحاب المػذاىب األربعػة كالظاىريػة عمػى أف نسػب كلػد الزنػا يمحػؽ بأمػو
كما يمحؽ كلد المالعنة  ,كقد جاء ذلؾ مف خالؿ أقكاؿ الفقياء التي كردت في كتبيـ منيا مػا كرد عػف اإلمػاـ ابػف
نجيـ انو قاؿ" كالكلد يتبع أالـ ألنو متيقف بو مف جيتيا ,كليذا يثبت نسب كلد الزنا ككلػد المالعنػة منيػا حتػى ترثػو
كيرثيا  ,ألنو قبؿ االنفصاؿ ىك كعضك مف أعضائيا حسا كحكما "

( )2

.

كلقػػد ج ػػاء مكق ػػؼ القػ ػكانيف الكض ػػعية مشػػابيا لمكق ػػؼ الفق ػػو اإلس ػػالمي م ػػف ىػػذه الناحي ػػة عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ع ػػدـ
التصريح بذلؾ في بعض القكانيف  ,إذ يتـ بذلؾ الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية  ,كما ىك الحػاؿ فػي القػانكف

) )0ينظر  :أبك عبداهلل محمػد بػف مفمػح المقدسػي ,الفػركع كتصػحيح الفػركع  ,تحقيػؽ ابػك الزىػراء حػازـ القاضػي  ,ط ,0دار
الكتب العممية  ,بيركت 0802 ,ق  ,ج , 3ص .338

) ) 3ينظر  :احمد الصاكم  ,بمغة السالؾ ألقرب المسػالؾ  ,تحقيػؽ كضػبط كتصػحيح محمػد عبػد السػالـ شػاىيف  ,ط ,0دار
الكتب العممية  ,بيركت -لبناف 0801 ,ق0331/ـ ,ج,3ص.303

) )2ينظر  :أبك عبداهلل محمد بف مفمح المقدسي ,الفركع كتصحيح الفركع ,مرجع سابؽ  ,ج  , 3ص . 338

) ) 8ينظر  :بف حزـ الظاىرم  ,المحمى ,تحقيؽ لجنػة إحيػاء التػراث العربػي  ,دار األفػاؽ الجديػدة  ,بيػركت  ,ج , 01ص
.083

) )1ينظر :د .نكر الديف مختار ألخادمي  ,نسب المكلكد خػارج الػزكاج  ,مرجػع سػابؽ ,ص  8ك00؛ عبػد اهلل بػف محمػد بػف
سػميماف الشػػيير بػداماد أفنػػدم ,مجمػػع األنيػر فػػي شػػرح ممتقػى األبحػػر  ,دار إحيػاء التػراث العربػػي مصػكرة عػػف الطبعػػة

المصػرية 0201 ,ق  ,ج , 0ص 233؛ ؛ نػػكر الػػديف أبػك لحيػػة ,حقػػكؽ األكالد النفسػية كالصػػحية  ,ط ,0دار الكتػػاب
الحديث لمطباعة كالنشػر كالتكزيػع  ,القػاىرة  ,مػف دكف سػنة طبػع  ,ص , 98المتػاح عمػى المكقػع االلكتركنػي ا:تػي :
http:// nour salam.free.fr/b13.doc.

) )9ينظر  :نكر الديف أبك لحية  ,الحقكؽ الشرعية لألكالد القاصريف  ,ط ,0دار الكتاب الحػديث لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ,
الق ػ ػ ػػاىرة  ,م ػ ػ ػػف دكف س ػ ػ ػػنة طب ػ ػ ػػع  ,ص  ,01المت ػ ػ ػػاح عم ػ ػ ػػى المكق ػ ػ ػػع االلكتركنػػ ػ ػػي ا:تػػ ػ ػػي :
http:// salam.free.fr/b16.3.htm.

nour

) )1ينظر:د.مصطفى إبراىيـ الزلمي كد .احمػد عمػي الخطيػب ,شػرح قػانكف األحػكاؿ الشخصػية,مرجع سابؽ,القسػـ األكؿ فػي
أحكاـ الميراث,ص.023

) ) 2زيف الديف ابف نجيـ الحنفي ,البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ,مرجع سابؽ  ,ج  , 8ص.310
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الع ارقػي ( ,)0فػػي حػيف نصػػت بكضػػكح المػادة 221/مػػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية الكػػكيتي ,كالمػادة 81/مػػف قػػانكف
الميػ ػراث المصػ ػػرم ,كالم ػػادة 212/مػ ػػف ق ػػانكف األح ػ ػكاؿ الشخص ػػية السػ ػػكرم  ,كالم ػػادة 212 /مػ ػػف ق ػػانكف االتحػ ػػاد
اإلمػػاراتي لألح ػكاؿ الشخصػػية  ,كالمػػادة 331 /مػػف قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية العمػػاني ,كالمػػادة  819 /مػػف قػػانكف
األحكاؿ الشخصية السكداني لممسمميف (. )3
كقػػد اسػػتدؿ أصػػحاب ىػػذا المػػذىب فػػي تػػدعيـ كجيػػة نظػػرىـ مػػف السػػنة النبكيػػة كالمعقػػكؿ كالقكاعػػد الشػػرعية ,
كيمكننا أف نبينيا كذلؾ عمى التفصيؿ ا:تي -:
(ألال) اودلة من الس ة ال بلية
 -0ما جاء في صحيح البخارم فيما كرد في نفي المالعنة كفيو ما أخرجو مالؾ بف انس عف نافع عف ابف عمػر
( ()أف النبي  العف بيف رجؿ كامرأة فانتفى مف كلدىا ففرؽ بينيما كالحػؽ الكلػد بػالمرأة) ( ,)2أمػا عػف كجػو
الداللة مف ىذا الحديث الشريؼ عند جميكر الفقياء أف كلد الزنا أسكأ حاال منو -أم مف كلد المالعف  -فيأخػذ
حكمو ,إذ األكلى أف يطبؽ عمى كلد الزنا ألنػو أسػكء حػاال مػف كلػد المعػاف ,كأجيػب عػف اسػتدالليـ بػاف نفػي كلػد
المالعنػػة إنمػػا كػػاف لطمػػب الػػزكج كىػػك صػػاحب الحػػؽ  ,بخػػالؼ كلػػد الزنػػا فػػإنكـ تمنعػػكف نسػػبو حتػػى مػػع طمػػب
الزاني استمحاقو بيذه الصفة ( ,)8كالمقصكد في ىػذا الصػدد بكلػد المعػاف كىػك الكلػد الػذم كلدتػو أمػو عمػى فػراش
زكجية صحيحة شرعا كلكف الزكج رماى ا بالزنا  ,كقد يجمع إلى ىذا أف ينفي نسب كلدىا منو  ,إال انػو ال يكجػد
شيكد يشيدكف بذلؾ  ,لذلؾ ش عػرع اهلل تعػالى المعػاف طريقػا لخػالص الػزكج مػف ىػذا القػذؼ كخػالص الزكجػة مػف

حػػد الزنػػا كاف كػػاف لمكػػاذب منيمػػا عنػػد اهلل عػػذاب اشػػد مػػف حػػد القػػذؼ كحػػد الزنػػا ,كمتػػى تمػػت المالعنػػة أمػػاـ

القاضي كحكـ بنفي نسب الكلد مف أبيو كالحاقو بأمو ,كصار كلد المعاف ككلد الزنا مف ناحية انػو ال تػكارث بينػو

) (0تنظر :المادة 0 /مف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي كالتي نصت عمى أف  -3 ....-0 " :إذا لـ يكجد نػص تشػريعي
يمكف تطبيقو فيحكـ بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصكص ىذا القانكف  -2تسترشد المحاكـ فػي

كػؿ ذلػؾ باألحكػاـ التػي اقرىػػا القضػاء كالفقػو اإلسػالمي فػػي العػراؽ كفػي الػبالد اإلسػػالمية األخػرل التػي تتقػارب قكانينيػػا
مف القكانيف العراقية ".

) )3تنظػػر  :المػػادة 221/مػػف قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية الكػػكيتي النافػػذ رقػػـ 10لسػػنة 0328المعػػدؿ؛كالمادة 81/مػػف قػػانكف
الميػراث المصػػرم النافػػذ رقػػـ  11لسػػنة 0382المعػػدؿ؛ كالمػػادة 212/مػػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية السػػكرم النافػػذ رقػػـ

 13لسنة 0312المعدؿ بالقانكف 3111؛كالمادة 212 /مف قانكف االتحاد اإلماراتي لألحكاؿ الشخصية النافذ رقـ 32

لسػػنة 3111؛كالمػػادة 331 /مػػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية العمػػاني النافػػذ رقػػـ  23لسػػنة 0331المعػػدؿ؛كالمادة819 /
مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكداني لممسمميف النافذ لسنة  0330المعدؿ.

) )2البخارم ,مرجع سابؽ ,ص( 0001كتاب الطالؽ ,باب يمحؽ الكلد بالمالعنة ,رقـ الحديث )1201كالمفظ لمبخارم.

) )8ينظر:د.س ػ ػػعد ال ػ ػػديف مسػ ػ ػػعد ىاللي,البص ػ ػػمة الكراثي ػ ػػة كعالئقيػ ػ ػػا الش ػ ػػرعية,ط ,0منشػػ ػػكرات كميػ ػ ػػة الشػ ػ ػريعة كالد ارسػ ػ ػػات
اإلسالمية,جامعة الككيت0803, ,ق0333/ـ ,ص .218
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كبػػيف أبيػػو الػػذم العػػف أمػػو فيػػو كنفػػى نسػػبو  ,كمػػا انػػو ال ت ػكارث بينػػو كبػػيف احػػد مػػف أقربػػاء المالعػػف ( ,)0أمػػا
بالنسبة لالـ كأقربائيا فاف التكارث يثبت بينيما عند جميع الفقياء ,لما ركم عف ابف جابر( )انػو قػاؿ( :جعػؿ
رسكؿ اهلل  ميراث ابف المالعنة ألمو كلكرثتيا مف بعده ) ( ,)3ككما جاء في الحديث المذككر نفا ( أف النبي
 العف بيف رجؿ كأمراه فانتفى مف كلدىا ففرؽ بينيما كالحؽ الكلد بالمرأة ) .
 -3مػػا كرد أف النبػػي( )قػػاؿ فػػي الح ػ ديث الش ػريؼ المػػركم عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده أف رسػػكؿ
اهلل( )قػػاؿ ( أيمػػا رجػػؿ عػػاىر بح ػرة أك أمػػة فالكلػػد كلػػد زنػػا ال يػػرث كال يػػكرث ) انفػػرد بػػو الترمػػذم (,)2ككجػػو
الداللة مف ىذا الحديث الشريؼ في نظرىـ  ,أف النسب لك كاف يثبت بالزنا لترتب عميو ثا ار شرعية مػف ميػراث
كغيره كلما لـ يكف ذلؾ دؿ عمى أف كلد الزنا ال يمحؽ بالزاني  ,كلـ يفصؿ الرسكؿ ىنا في كػكف المػرأة ف ارشػا أك
غير فراش (.)8
 -2ما كرد في الحديث الكارد عف أبي ىريرة ( )انو ( )قاؿ( :الكلد لمفراش كلمعاىر الحجػر) متفػؽ عميػو كالػذم
تػػـ تخريجػػو ,ككجػػو الداللػػة عنػػدىـ مػػف ىػػذا الحػػديث أف النبػػي( )حصػػر كقصػػر ثبػػكت النسػػب عمػػى صػػاحب
الفراش فال يككف لغيره كلـ يمحقو بالزاني ,فمـ يجعؿ كلدا لغير الفراش,كما لـ يجعػؿ لمعػاىر سػكل الحجػر  ,فػدؿ
ذلؾ عمى أف الزاني إذا استمحؽ كلػده مػف الزنػا لػـ يمحػؽ بػو (, )1كيمكػف الػرد عمػييـ بػاف محػؿ الخػالؼ إنمػا ىػك
استمحا ؽ الزاني لكلد مف زنى بيا إذا لػـ تكػف ف ارشػا لػزكج أك سػيد  ,كىػذا الحػديث إنمػا ىػك خػاص بمػا إذا كانػت
المػرأة ف ارشػا لػزكج أك سػػيد كالػذم سػبؽ أف بينػا إجمػػاع العممػاء عمػى أف الكلػد ال يمحػػؽ بػالزاني فػي ىػذه الحالػػة ,
فقصر الفراش عمػى مػف لػو االختصػاص بػالكطء كػالزكج كالسػيد يتعػارض مػع حػؽ الػزكج فػي نفػي الكلػد بالمعػاف
كاىػدار الفػراش ,كأيضػا منػػع نسػػبة الكلػد لمػػزكج إف أتػت الزكجػػة بػػو مػف غيػره ألقػؿ مػػف سػػتة أشػير  ,كىػػذا المنػػع

) )0ينظر:د.مصػ ػػطفى الخػ ػػف كد .مصػ ػػطفى البغػ ػػا كعمػ ػػي الش ػ ػربجي,الفقو المنيجػ ػػي عمػ ػػى مػ ػػذىب اإلمػ ػػاـ الشػ ػػافعي,ط,2دار
القمـ,دمشؽ,3111المجمد ,3ص.221

) )3أبك داؤد  ,مرجع سابؽ ,ص ( 839كتاب الفرائض  ,باب ميراث ابف المالعنة  ,رقـ الحديث .) 3318

) )2أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكرة الترمػػذم ,سػػنف الترمػػذم الجػػامع الصػػحيح  ,حققػػو كأخرجػػو الشػػيح خميػػؿ مػػأمكف
شيحو ,ط, 0دار المعرفة لمطباعة كالنشر ,بيركت0832,ق3113 /ـ ,ص  (223كتاب الفرائض  ,بػاب مػا جػاء فػي
إبطاؿ ميراث كلد الزنا ,رقـ الحديث . )3002

) )8ينظر :د.محمد الشناكم  ,البصمة الكراثية كحجيتيا في اإلثبات الجنائي,تقديـ د.عبمة الكحالكم,دكف مكػاف الطبع,القػاىرة
 ,3101 ,ص. 301

) )1ينظ ػػر :عم ػػي ب ػػف محم ػػد الم ػػاكردم البص ػػرم الش ػػافعي,الحاكم الكبي ػػر ف ػػي فق ػػو م ػػذىب اإلم ػػاـ الش ػػافعي ش ػػرح مختص ػػر
المزني,مرجع سابؽ ,ج ,2ص.032
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 ,فجعػػؿ الحػػديث الكلػػد لمف ػراش دكف العػػاىر  ,أمػػا إذا لػػـ تكػػف الم ػرأة ف ارشػػا فمػػـ يتناكلػػو الحػػديث

بالبياف .
 -8ما جاء في حديث أـ المؤمنيف السيدة عائشة( )أنيا قالت ( :كػاف عتبػة بػف أبػي كقػاص عيػد إلػى أخيػو سػعد
بف أبي كقاص أف ابف كليدة زمعة ...احتجبي منو لمػا رأل مػف شػبيو بعتبػة فمػا رىػا حتػى لقػي اهلل ) كالحػديث
تـ تخريجو سابقا ,ككجو االستدالؿ بالحديث أف النبي( )قد أثبت الكلد لفػراش زمعػة لمكليػدة المػذككرة فإنػو لمػا
قاؿ عبد بف زمعة كلد عمى فراش ألحقو النبي ( )بزمعة صاحب الفراش ,كلـ ينظر إلى الشبو البيف الذم فيو
المخالفة لمممحكؽ بو (.)3
 -1ما كرد عف ابف عباس( )انو قاؿ ( قاؿ رسكؿ اهلل ( )ال مساعاة في اإلسالـ مف سػاعى فػي الجاىميػة فقػد
لحؽ بعصبتو  ,كمف ادعى كلدا مػف غيػر رشػدة فػال يػرث كال يػكرث ) (, )2ككجػو االسػتدالؿ أف النبػي( )ألغػى
كأبطؿ المساعاة في اإلسالـ – كىي الزنا– فدؿ ىذا عمى أف كلد الزنا ال يمحؽ بالزاني إذا استمحقو سػكاء أكانػت
أمػػو ف ارشػػا لػػزكج أك سػػيد أـ لػػـ تكػػف ذلػػؾ ثػػـ بػػيف النبػػي( )أيضػػا حكػػـ ادعػػاء كلػد الزنػػا انػػو ال يػػرث كال يػػكرث,
كاإلرث مف لزكـ النسب فيدؿ عمى انو ال يمحؽ بالمدعي كلػـ يفصػؿ الرسػكؿ( )فػي كػكف أالـ ف ارشػا أك عدمػو
بؿ ىك عاـ(.)8
 -9ما ركاه عمرك بف شعيب عف أبيػو عػف جػده قػاؿ ( قػاـ رجػؿ فقػاؿ :يػا رسػكؿ اهلل إف فالنػا ابنػي عػاىرت بأمػو
فػػي الجاىميػػة فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل( ) ال دعػػكة فػػي اإلسػػالـ ذىػػب أمػػر الجاىميػػة الكلػػد لمف ػراش كلمعػػاىر الحجػػر )
(,)1ككجو االستدالؿ أف النبي ( ) أنكر استمحاؽ كلد الزنا كعده مف أمكر الجاىمية كلـ يستفسر عػف حػاؿ الكلػد
الكلد ىؿ ىك عمى فراش أـ ال .
 -1كقػػد عمػػؿ أصػػحاب ىػػذا القػػكؿ  :فقػػالكا إف إثبػػات النسػػب بالزنػػا فيػػو تسػػييؿ ألمػػر الزنػػا كاشػػاعة الفاحشػػة بػػيف
المؤمنيف ,فاف قطع النسب عف الزاني شرع لمعنى الزجر عف الزنا  ,فانػو إذا عمػـ أف مػاءه يضػيع بالزنػا يردعػو
ذلؾ عف الكقكع في الزنا كاشاعة لمفاحشة

( )9

 ,كيمكف أف يعتػرض عمػى ىػذا التعميػؿ بأنػو يمػزـ منػو قبػكؿ التكبػة

لككنيا ال تسيؿ أمر الزنا كال تجعؿ الزاني يتياكف بفعمو ,إذا عمـ أف تكبتو تكفر ذنبو بؿ كتبػدؿ بيػا سػيئاتو إلػى

) )0ينظر  :د .سعد الديف مسعد ىاللي مرجع سابؽ  ,ص. 319

) )3ينظر :د .نكر الديف مختار ألخادمي  , ,نسب المكلكد خارج الزكاج  ,مرجع سابؽ  ,ص.03

) )2أبك داؤد  ,مرجع سابؽ  ,ص  (229كتاب الطالؽ  ,باب في ادعاء كلد الزنا  ,رقـ الحديث  )3390؛

) )8ينظػ ػ ػػر  :أبػ ػ ػػك سػ ػ ػػميماف حمػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد الخطػ ػ ػػابي ألبسػ ػ ػػتي  ,مع ػ ػ ػػالـ السػ ػ ػػنف  ,ط ,0المطبعػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة  ,حم ػ ػ ػػب ,
0213ق0322/ـ ,ج ,2ص.312

) )1أبك داؤد  ,مرجع سابؽ  ,ص  (222كتاب الطالؽ  ,باب الكلد لمفراش  ,رقـ الحديث .) 3310
) )9ينظر  :السرخسي  ,مرجع سابؽ  ,ج , 8ص  , 311كج ,01ص.018
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حسنات  ,ثـ إف عدـ إثبات النسب بالزنا في حاؿ ككف المزني بيػا ليسػت ف ارشػا ,إنمػا يتضػرر منػو فػي األصػؿ
كلد الزنا حيث يبقى ال أب لو ينتسب إليو كيعنى بو.
 -2عممكا كذل ؾ أصحاب ىػذا القػكؿ  :فقػالكا أف المػرأة المزنػي بيػا قػد تجػرأت عمػى الفجػكر كالزنػا كيحتمػؿ أف يكػكف
زنػػا بيػػا أكثػػر مػػف رجػػؿ كلػػيس بعػػض الزنػػاة أكلػػى بػػو لحاقػػو بػػو كليػػذا فػػاف الزنػػا يقطػػع النسػػب مػػف ال ازنػػي مطمقػػا
(, )0كيمكػػف أف يعتػػرض عمػػى ىػػذا التعميػػؿ بأنػػو إنمػػا يصػػح فيمػػا إذا لػػـ يسػػتمحؽ ال ازنػػي كلػػد المزنػػي بيػػا ,كأمػػا إذا
اسػػتمحقو فيػػك أكلػػى بإلحاقػػو بػػو خاصػػة كاف االنتفػػاع بيػػذا االسػػتمحاؽ أكثػػر مػػا يكػػكف لكلػػد الزنػػا كالقػػكؿ بػػاف الزنػػا
يقطع النسب مف الزاني يسمـ بو إذا كانت المزني بيا فراشا أما إذا لـ تكػف ف ارشػا فيػذا ىػك محػؿ النػزاع  ,كعممػكا
كػػذلؾ فقػػالكا إف نعمػػة النسػػب إنمػػا تكػػكف مػػف جيػػة الطاعػػة ال مػػف جيػػة المعصػػية فػػال تنػػاؿ بالزنػػا ( ,)3كيمكػػف
االعتراض عمى ىذا التعميؿ باف ىذا إنما يصح لك كانت نعمة النسب لم ازنػي  ,كالكاقػع أف النسػب لكلػد الزنػا فػال
يرد ىذا التعميؿ مف أساسو ,فمف القكاعػد العظيمػة فػي الشػريعة اإلسػالمية أف اإلنسػاف ال يحمػؿ كزر غيػره ,قػاؿ
تعالى  :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ( ,)2فكيؼ يعاقب كلد الزنا بحرمانو مف النسب بجريرة كالديو.
(ي ي ) اودلة من المعقل

كقد استدؿ أصحاب ىذا المذىب بدليؿ المعقكؿ مف كجػكه منيػا مػا يػأتي( -0-: )8إف

مػاء الزنػا ىػدر ال حرمػة لػو فػػال يرتػب أثػرا -3.إف النسػب نعمػة كالزنػػا نقمػة كجريمػة يجػب أف يعاقػب فاعميػػا ال أف
يكافأ بنسب غيػره -2.إف األبػكة كصػؼ شػرؼ ال يسػتحقيا إال مػف بػذؿ كقػدـ ليػا بػالزكاج  -8.انػو ال يمكػف التػيقف
مف أف كلد الزنا منو ألف الذم طاكعتو ساقطة المركءة كالشيادة كيمكف أف تفعؿ مع غيره كما فعمت معو فمف أيػف
تتأكد نسبة الكلد لو -1.أف الزاني تعدل حدكد اهلل فمك ألحقنا الكلد بو لكاف ذريعة لكؿ متفحش لـ يصػؿ إلػى المػرأة
برضاىا كرضا أىميا أف يصيبيا كيككف الكلد لو فكاف البد أف يعامؿ بنقيض قصده.
(ي لي ) اودلة من القلاعد الشرعية  -0األصػؿ فػي ثبػكت النسػب ىػك الفػراش كالػزكاج الشػرعي الصػحيح كمػا عػداه
فػال يكػكف فيػو نسػب −3.األصػؿ عػدـ ثبػكت نسػب كلػد الزنػا مطمقػا اسػتنادا لممصػادر الكاشػفة العقميػة كلقاعػدة سػد
لذريعة الزنا ( -:)1إال انو بتقديرنا المتكاضع يمكننا أف استثني – اجتيادا – مػف ذلػؾ صػكرة كاحػدة كىػي إذا تػزكج
) ) 0ينظر :احمػد بػف عمػي الػرازم الجصػاص,أحكاـ القرف,تحقيػؽ محمػد الصػادؽ قمحػاكم,دار إحيػاء التػراث العربي,بيػركت,
0811ق  ,ج ,1ص.38

) )3ينظر  :المرجع السابؽ  ,ج ,3ص .023

) )2سكرة اإلنعاـ 098/؛ كتنظر أيضا :سكرة اإلسراء01 /؛ كسكرة فاطر02/؛ كسكرة الزمر ,1 /كسكرة النجـ .22/

) )8لممزيػػد م ػػف التفصػػيؿ ينظ ػػر  :د .سػػعد ال ػػديف مسػػعد  ,مرج ػػع سػػابؽ  ,ص 219؛ د .محم ػػد الشػػناكم  ,مرج ػػع س ػػابؽ ,
ص.302

) (1مف الجدير بالذكر أف ىذا القػكؿ يعػد مبػدأ قضػائيا معمػكال بػو فػي المممكػة العربيػة السػعكدية  ,كقػد صػدر بػو قػ اررات عػف
الييئػػة القضػػائية العميػػا فػػي المممكػػة منيػػا :قػرار عػػف الييئػػة القضػػائية العميػػا رقػػـ ( )003كتػػاريح (0231 /1/00ق) ,

كقرار رئيس القضاة الشيح محمد بػف إبػراىيـ ()033/00؛ كمػا اختػاره عػدد مػف المجػاميع العمميػة كالفقيػاء المشػيكريف,
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الزاني مف المزني بيا  ,كأف يطمب الزاني استمحاؽ كلده بأف يككف الكلد مف ماءه ,كاف ال تككف الزانية فراشا لػزكج
أك سيد أك داعرة يغشاىا أكثر مف كاحد  ,كأف يككف اإللحاؽ بقرار يصدر مف القاضي كذلؾ بعد أف يقاـ حػد الزنػا
عمييمػػا كيعمنػػا تكبتيمػػا -النصػػكح إلػػى اهلل تعػػالى -أمػػاـ القضػػاء  ,كيكػػكف ذلػػؾ بإشػػياد اهلل تعػػالى كبحضػػكر شػػيكد
يشػػيدكف بػػذلؾ كيثبػػت ذلػػؾ بحضػػكر القاضػػي فػػي محضػػر رسػػمي  ,فضػػال عػػف تطبيػػؽ بػػاقي الض ػكابط كالشػػركط
الخاصة بيا كالتي سنكضحيا الحقا.
المطمب الي

 /القل ب ن ي سب للد الز لم از

إن القكؿ الثاني كىك قكؿ أصحاب المذىب الثاني بأف كلد الزنا يمحؽ بالزاني إذا استمحقو كلػـ تكػف أالـ ف ارشػا
كال شبية,فينسب كلد الزنا لمزاني كذلؾ متى عرفنػا انػو مػف كػاف مائػو أك اقػر بػو  ,كىػذا القػكؿ اختػاره شػيح اإلسػالـ
ابف تيمية كرجحو ابف القيـ  ,لقػد ذىػب قػكؿ لفيػؼ مػف أىػؿ العمػـ المحققػيف قػديما كحػديثا مػف أئمػة السػمؼ كعممػاء
الخمػؼ إلػى أف كلػد الزنػا المكلػكد خػارج رابطػة الػزكاج يثبػت نسػبو ممػف زنػا بأمػو بضػكابط كشػركط  ,كتكبػة ال ازنػي
كالمزني بيا كزكاجيما كطمب إلحاؽ الكلد بابيو كأمو ,كاف يكػكف الكلػد متخمقػا مػف مػاء الرجػؿ  ,كاف ال تكػكف المػرأة
فراشا لزكج كاف ال يغشاىا أكثر مف زكج ( ,)0فممف ذىب إليو مف القدامى عمر بف الخطاب( )كعركة بف الزبير
 ,كسػميماف بػف يسػار  ,كالحسػف البصػرم كمحمػد بػف سػيريف ,كاسػحاؽ بػف راىكيػو ,كعطػاء بػف أبػي ربػاح كاإلمػاـ
الشعبي كبعض المالكية ,كاختػاره شػيح اإلسػالـ ابػف تيميػة

( )3

كتمميػذه العالمػة ابػف قػيـ الػذم رجحػو ( , )2كأفتػى بػو

الحنفية حيث ذكركا انو يحؿ تزكج الحبمػى مػف الزنػا إذا مػا تزكجػت بػالزاني الػذم حبمػت منػو( ,)8فقػد ركم عػف أبػي
حنيفة انو قػاؿ  :ال أرل باسػا إذا زنػا الرجػؿ بػالمرأة فحممػت منػو أف يتزكجيػا مػع حمميػا كيسػتر عمييػا كيكػكف الكلػد

كمف ذلؾ فتاكل المجنة الدائمة رقـ (  )09322تنظر :فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتػاء  , 101 /09نقػال

عف  :د.عبد السالـ بف محمد الشكيعر ,اسػتمحاؽ مقطػكع النسػب  ,نػدكة األسػرة المسػممة كالتحػديات المعاصػرة  ,رابطػة
لعالـ اإلسالمي المجمع الفقيي اإلسالمي ,ص ,31المتاح عمى المكقع ا:تي :

http://www.B7oth.com

) )0ينظر  :د .نكر الديف مختار ألخادمي ,نسب المكلكد خارج الزكاج  ,مرجع سابؽ ,ص.9

) )3ينظر  :أبك عبداهلل محمد بف مفمح المقدسي ,الفركع كتصحيح الفركع ,مرجع سابؽ  ,ج  , 3ص . 338

) ) 2ينظػػر :ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ,زاد المعػػاد فػػي ىػػدل خيػػر العباد,شػػرح كتعميػػؽ الشػػيح عبػػد العزيػػز بػػف بػػاز كالشػػيح محمػػد حامػػد

ألفقي ,ط ,0دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع,القػاىرة, 3112,المجمػد ,2ج ,1ص (309فصػؿ ذكػر حكػـ رسػكؿ اهلل 
في استمحاؽ كلد الزنا كتكريثو ) .

) )8في ىذا الصدد فقد ركم في األثر عف رجؿ زنا بامرأة ثـ ادعى كلدىا ىؿ يمحؽ بو الكلد ؟ فقاؿ إسحاؽ :الػذم يعتمػد أف
يككف يجمد الحد إذا اقر انو زنا كاذا استيقف أف الكلد منػو لمػا اسػتكثؽ منيػا أف يقبػؿ الكلػد كلػيس ىػا ىنػا خػالؼ لقػكؿ

النبي( ( )الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر )ألنو ال فراش ىاىنا كىػك عػاىر كلممزيػد مػف التفصػيؿ ينظػر :د .عبػد السػالـ
بف محمد الشكيعر  ,مرجع سابؽ  ,ص. 3
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كلدا لو ( , )0كقد قاؿ الكماؿ بف اليماـ انو " أما لك كاف الحبؿ مف زنا منو جاز النكػاح باالتفػاؽ كمػا فػي الفتػاكل
الظيرية محاالن إلى النكازؿ قاؿ رجؿ تزكج حامال مف زنا منو فالنكاح صحيح عنػد الكػؿ كيحػؿ كطؤىػا عنػد الكػؿ "
(, )3كمػػا قػػاؿ إب ػراىيـ ألنخعػػي انػػو يمحػػؽ كلػػد الزنػػا بػػالكاطا إذا أقػػيـ عميػػو الحػػد كيرثػػو كىػػك قػػكؿ عػػركة بػػف الزبيػػر
كسػػميماف بػػف يسػػار ,كزاد إب ػراىيـ ألنخعػػي بأنػػو يمحػػؽ بػػو أيضػػا إذا ممػػؾ المكطػػكءة ( , )2فػػي حػػيف قػػاؿ إسػػحاؽ بػػف
راىكيو كالحسف البصرم في رجؿ زنا بػامرأة فكلػدت كلػدا فػادعى كلػدىا ,يجمػد كيمزمػو الكلػد  ,كىػك أيضػا قػكؿ عػركة
بف الزبير كسميماف بف يسار ,فقد ركل عنيما إنيما قاال  ,أيما رجؿ أتى إلى غالـ يػزعـ انػو ابػف لػو كانػو زنػا بأمػو
كلـ يدع ذلؾ الغالـ احد فيك ابنو  ,كاحتج سميماف باف عمر بف الخطاب()كاف يميط أكالد الجاىمية بمف ادعػاىـ
في اإلسالـ ( ,)8كلقد ذىػب مػف أصػحاب المػذىب الثػاني كىػـ اإلمػاـ أبػك حنيفػة كمحمػد بػف الحسػف  -كىػك المعتمػد
كعميػو الفتػكل فػي المػذىب -كقػاؿ ابػػف عبػاس()إلػى أف ابػف الزنػا ينسػب إلػػى ال ازنػي إف تػزكج بػالمزني بيػا كىػػي
حامؿ  ,أما إف لـ يتزكجيا حتى كضعت أك كاف الحمؿ ليس منو فال ينسب ألب كانما ينسب إلػى أمػو التػي كلدتػو
(,)1أما ممف ذىب إليو مف المعاصريف فميـ سعد بف ناصر الخثالف كخالد المصمح كيكسؼ بف عبد اهلل الشبيمي
كعمي محيي الديف القره داغي كنايؼ العجمي كعقيؿ بف محمد ألمقطرم كىني الجبير كنكر الديف ألخادمي

( )9

.

كفػػي ىػػذا الصػػدد تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف غالبيػػة التش ػريعات العربيػػة كمػػا ذكرنػػا سػػابقا قػػد أخػػذت بمػػذىب جميػػكر
الفقياء كىك قكؿ األئمة األربعة كمذىب الظاىرية القائؿ بعدـ إثبات كلد الزنا مف أبيو الزاني مطمقا( ,)1كلـ يخالفيـ

)(0ينظر :فخر الديف عثماف الزيمعي الحنفػي ,تبػيف الحقػائؽ شػرح كنػز الػدقائؽ  ,ط, 0دار المعرفػة  ,بيػركت ,مػف دكف سػنة
طبع  ,ج, 1ص.313

) )3ينظر :المرجع السابؽ ,ج ,3ص.002

) )2ينظ ػػر :د .محم ػػد جمي ػػؿ محم ػػد دي ػػب المص ػػطفى  ,اس ػػتمحاؽ كل ػػد الزن ػػا فػػػي الفق ػػو اإلس ػػالمي  ,ن ػػدكة األسػ ػرة المسػػػممة
كالتحػػديات المعاص ػرة  ,رابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي المجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي  ,ص.01المتػػاح عمػػى المكق ػع االلكتركنػػي

ا:تي http://www.B7oth.com:

) ) 8ينظر:مالػؾ بػف انػس االصػبحي,مؤطأ اإلمػاـ مالػؾ,تحقيؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي,دار إحيػاء التػراث العربي,مصػػر ,دكف
سنة طبع ,ج , 3ص. 181

) )1ينظػػر  :كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي المعػػركؼ بػػابف اليمػػاـ الحنفػػي ,شػػرح فػػتح القػػدير  ,دار الكتػػب
العمميػػة  ,بيػػركت  ,مػػف دكف سػػنة طبػػع  ,ج , 2ص  280؛ عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف سػػميماف الشػػيير بػػداماد أفنػػدم ,
مرجع سابؽ  ,ج , 0ص .233

) )9لممزيد مف التفصيؿ ينظر  :د .نكر الديف مختار ألخادمي ,نسب المكلكد خارج الزكاج  ,مرجع سابؽ  ,ص.01 -09
.01

) )1تنظر  :المادة 0/مف قانكف األحػكاؿ الشخصػية الع ارقػي؛ كالمػادة  221/مػف قػانكف األحػكاؿ الشخصػية الكػكيتي ؛ كالمػادة
 81/مف قانكف الميػراث المصػرم ؛ كالمػادة  212/مػف قػانكف األحػكاؿ الشخصػية السػكرم ؛ كالمػادة  212 /مػف قػانكف
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يخػػالفيـ فػػي ذلػػؾ إال المشػػرع التكنسػػي حيػػث قضػػي بج ػكاز إسػػناد لقػػب األب لمطفػػؿ مجيػػكؿ النسػػب الػػذم يثبػػت
بػػاإلقرار أك بشػػيادة الشػػيكد أك بالتحميػػؿ الجينػػي ,اذ ذىبػػت تش ػريعات بعػػض الػػدكؿ العربيػػة إلػػى اعتبػػار البصػػمة
الكراثية كانزاليا في إثبات النسب منزلة تساكم منزلة الشيادة كاإلقرار  ,كمف أبرز ىذه التشريعات التشػريع التكنسػي
 ,إذ كػػاف الفصػػؿ األكؿ مػػف قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية رقػػـ  32لسػػنة 0332ـ الصػػادر فػػي 0332 / 01 / 32
ص ػريحا فػػي ىػػذا الخصػػكص ,حيػػث قضػػى انػػو يمكػػف لػػألب أك لػػالـ أك لمنيابػػة العمكميػػة رفػػع األمػػر إلػػى المحكمػػة
االبتدائيػػة المختصػػة لطمػػب إسػػناد لقػػب األب لمطفػػؿ الػػذم يثبػػت بػػاإلقرار أك بشػػيادة الشػػيكد أك بكاسػػطة التحمي ػػؿ
الجين ػػي أم بالبص ػػمات الكراثي ػػة أف ى ػػذا الش ػػخص ى ػػك أب ذل ػػؾ الطف ػػؿ  ,إذ نص ػػت بي ػػذا الم ػػادة 11 /م ػػف ق ػػانكف
األحكاؿ الشخصية التكنسي عمى األتي " عمى األـ الحاضػنة البنيػا القاصػر كمجيػكؿ النسػب أف تسػند لػو اسػما
كلقبيػػا العػػائمي أك أف تطمػػب اإلذف بػػذلؾ طبػػؽ ألحكػػاـ مجمػػة الحالػػة المدنيػػة  ,كيمكػػف لػػألب أك لػػألـ أك لمنيابػػة
العمكميػػة رفػػع األمػػر إلػػى المحكمػػة االبتدائيػػة المختصػػة لطمػػب إسػػناد لقػػب األب لمطفػػؿ الػػذم يثبػػت بػػاإلقرار أك
بشػػيادة الشػػيكد أك بكاسػػطة التحميػػؿ الجينػػي أف ىػػذا الشػػخص ىػػك أب ذلػػؾ الطفػػؿ "(,)0كطبقػػا ليػػذا الػػنص يكػػكف
المشػرع التكنسػػي ىػػك أكؿ المشػرعيف العػػرب الػػذم يجيػز صػراحة إثبػػات نسػب المجيػػكؿ كمػػف عمػى شػػاكمتو بكاسػػطة
التحميػؿ الجينػػي أك البصػػمات الكراثيػػة ,أم إثبػػات نسػػب كلػػد الزنػػا بالبصػػمة الكراثيػػة  ,إال أف نػػص ىػػذه المػػادة تثيػػر
مالحظتػػيف ىػػامتيف ىمػػا (: )3اوللثث:

تتعمػػؽ بػػاإلجراءات فقػػد بػػيف الػػنص السػػابؽ إف الجيػػة المختصػػة فػػي دعػػكل

إثبات بنكة مجيكؿ النسب ىي المحكمة االبتدائية  ,كحػددت أطػراؼ الػدعكل بػاألب كاألـ كالنيابػة العامػة كألكؿ مػرة
بصريح النص إسناد صفة لمنيابة العمكمية لمقياـ بقضايا إثبػات النسػب .الي يثة تتعمػؽ ىػذه المالحظػة بمضػمكف
ال ػػنص الس ػػابؽ ال ػػذم ج ػػاء في ػػو " عم ػػى األـ الحاض ػػنة البني ػػا القاص ػػر كمجي ػػكؿ النس ػػب أف تس ػػند ل ػػو اس ػػما كلقبي ػػا
العػػائمي " ...كنػػص فػػي الفق ػرة الثانيػػة أيضػػا عمػػى إمكانيػػة إسػػناد لقػػب األب ليػػذا الطفػػؿ إذا ثبػػت انػػو كالػػده مبينػػا
الكسائؿ التي تثبػت بيػا ىػذه األبػكة  ,فنصػت الفقػرة الثانيػة عمػى انػو " لطمػب إسػناد لقػب األب لمطفػؿ الػذم يثبػت
باإلقرار أك بشيادة الشيكد أك بكاسطة التحميؿ الجيني أف ىػذا الشػخص ىػك أب ذلػؾ الطفػؿ "  ,كبػالنظر فػي الفقػرة
األكلػػى يتبػػيف أف نسػػب الطفػػؿ ال مجيػػكؿ الحػػؽ بأمػػو كجكبػػا  ,إذ عمييػػا أف تسػػند لػػو اسػػما كلقبيػػا العػػائمي  ,أمػػا إذا
تعمػػؽ األمػػر بإثبػػات األبػػكة عمػػى معنػػى الفقػرة الثانيػػة فيصػػبح األمػػر متعمقػػا بإمكانيػػة مخكلػػة س ػكاء لػػألب أك لػػألـ أك
النيابة العمكمية فمماذا ىذه التفرقة؟! ,كلإلجابة عف ذلؾ التسػاؤؿ يمكننػا القػكؿ بػاف ىػذا األمػر ال يتعمػؽ بتفرقػة فػي
التعامػػؿ بػػيف األـ كاألب كانمػػا يتعمػػؽ بتفرقػػة بػػيف صػػكرتيف:اوللثث :ىػػي مػػا جػػاءت بػػو الفق ػرة األكلػػى مػػف المػػادة
االتحػػاد اإلمػػاراتي لألح ػكاؿ الشخصػػية ؛ كالمػػادة  331 /مػػف قػػانكف األح ػكاؿ الشخصػػية العمػػاني ؛ كالمػػادة  819 /مػػف
قانكف األحكاؿ الشخصية السكداني .

) )0تنظر  :المادة  11/مف قانكف األحكاؿ الشخصية التكنسي النافذ رقـ  32لسنة  0332المعدؿ.
) )3ينظر  :د .محمد الشناكم  ,مرجع سابؽ  ,ص 302ك.308
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السابقة التي جاء فييا انو " عمى األـ الحاضنة البنيا القاصر كمجيكؿ النسب أف تسند لو اسػما كلقبيػا العػائمي...
" كالتي تتعمؽ بالطف ؿ الذم يتعػذر إثبػات نسػبو كيبقػى مجيػكؿ النسػب  ,فيكػكف عمػى األـ عنػدىا أف تسػند لػو اسػما
كلقبيا العائمي إذ يجب أف ال يبقى بدكف نسب .الي ية كىي ما نصػت عمييػا الفقػرة الثانيػة التػي جػاء فييػا انػو "
لطم ػػب إس ػػناد لق ػػب األب لمطف ػػؿ ال ػػذم يثب ػػت ب ػػاإلقرار أك بش ػػيادة الش ػػيكد أك بكاس ػػطة التحمي ػػؿ الجين ػػي أف ى ػػذا
الشخص ىك أب ذلؾ الطفؿ " كالتي تتعمؽ بطرؼ إثبات نسب الطفؿ غير الشرعي تجاه كالده البيكلػكجي ,كاذا مػا
جػػاز أف نعتبػػر كلػػد الزنػػا (الطفػػؿ الطبيعػػي) مجيػػكؿ النسػػب كىػػك كػػذلؾ  ,أصػػبح باإلمكػػاف كبمقتضػػى نػػص المػػادة
إلحاؽ نسبو بأبيو الزاني ,أما بالبينة (شػيادة الشػيكد) أك اإلقػرار أك بكاسػطة التحميػؿ الجينػي (البصػمات الكراثيػة) ,
كعميو فاف النسب الطبيعي يمكف إتيانو مف األب البيكلكجي كاف تعذر ذلػؾ فعمػى األـ أف تمػنح الطفػؿ اسػما كلقبيػا
العائمي  ,كقد أعترؼ المشرع التكنسي كألكؿ مرة في مسألة إثبػات نسػبيـ مػف بػائيـ البيكلػكجييف بالتحميػؿ الجينػي
( البصػمات الكراثيػػة ) خاصػػة فػي ظػػؿ انعػػداـ البينػة كاإلقػرار ,بػػؿ يجػكز المجػػكء إلػػى التحمػيالت الجينيػػة قبػػؿ البينػػة
كاإلقرار  ,إذ أف كجكد تمؾ التحميالت في مرتبة ثالثة كتنزيميا تمؾ المرتبػة ال يفيػد فػي شػيء  ,ألف الكسػائؿ الػكاردة
فػػي الفصػػؿ األكؿ مػػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية التكنسػػي ليسػػت كاردة عمػػى سػػبيؿ الترتيػػب كانمػػا كاردة عمػػى سػػبيؿ
الذكر

( )0

 ,كما أف قانكف األحكاؿ الشخصية التكنسػي كػاف قػد أجػاز إثبػات البنػكة الطبيعيػة  -البنػكة غيػر الشػرعية-

أما باإلقرار أك البينة أك التحميؿ الجيني  ,كعمػى ىػذا فػإذا مػا ثبتػت ىػذه البنػكة بػاإلقرار الصػريح كالرضػائي  ,فانػو
ال يقبػػؿ الرجػػكع عػػف ذلػػؾ ,كتبقػػى مسػػألة نفيػػو إذا كػػاف ثابتػػا بالكسػػيمتيف األخي ػرتيف كىمػػا البينػػة كالتحميػػؿ الجينػػي ,
ف ولل :إذا ثبتت البنكة الطبيعية -البنكة غير الشرعية -بمكجب دعكل أقامتيا األـ أك النيابة العامة باالستناد إلػى
البي نة  ,فانو يمكف لمػف ثبػت نسػبو منػو أف يعػارض تمػؾ البينػة  ,كػأف يثبػت أنػو فػي زمػف الحمػؿ كػاف فػي حالػة ال
يمكف معيا أف يككف كالدا لمطفؿ  ,كأف يككف صغي ار ال يمني أك عاج از أك أنػو كػاف بعيػدا عػف مكػاف كجػكد األـ ,
لالي ية إذا ثبت نسب الطفؿ بالبينة كأثبت األب المزعكـ عدـ أبكتو لو بالتحميؿ الجيني ,فأنو في مثؿ ىػذه الحالػة
تغمب الحقيقة العممية كترد دعكل إثبات البنكة غير الشرعية .
كقد استدؿ أصحاب ىذا المذىب الثاني في تدعيـ كجية نظرىـ بأدلة األحكػاـ الشػرعية األصػمية النقميػة الػكاردة
مف القرف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة  ,ككذل ؾ مف المػأثكر كالمعقػكؿ كمػف األدلػة مػف القكاعػد الشػرعية  ,كيمكننػا
أف نكضحيا كما يأتي -:
(ألال) اودلة من القرآن الكريم -

) (0لممزيد مف التفصيؿ تنظر :المادة  11/مف قانكف األحكاؿ الشخصية التكنسي .
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 -1فق ػ ػػد ج ػ ػػاء ف ػ ػػي قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ (, )0ككجو الداللة أف اهلل تعالى خػص لم ازنػي نكػ اح الزانيػة كالعكػس كمنػع ذلػؾ عمػى المػؤمنيف ,كيجػب
لتحقؽ نكاح الزاني مف الزانية أف يستبرئ رحميا مف غيره  ,فال يحػؿ المػرئ يػؤمف بػاهلل كاليػكـ ا:خػر أف يسػقي
ماء زرعو غيره.
 -3كما جاء في قكلو تعالى إذ قاؿ سبحانو كتعالى  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ ( ,)3ككجو الداللة مف ا:يػة الكريمػة
أف فػي إلحػػاؽ كلػػد الزنػا بػػالزاني إذا لػػـ يكػػف ثػـ فػراش مصػػمحة عظيمػة لكلػػد الزنػػا فػػي حفػظ نسػػبو مػػف الضػػياع ,
كالقػػكؿ بعػػدـ حفػػظ نسػػبو يمحقػػو الضػػرر كيصػػيبو بالعػػار بسػػبب جريمػػة لػػـ يرتكبيػػا  ,كىػػذا ال يتفػػؽ مػػع ا:يػػات
الكريمة التي دلت عمى أف ال تحمؿ نفس كزر أخرل .
(ي ي ) اودلة من الس ة ال بلية -
 -0فقػد كرد خبػر جػريج المخػرج فػي الصػحيحيف فػي الحػديث الشػريؼ عػف أبػي ىريػرة( )قاؿ:قػاؿ رسػكؿ ()
(كػاف رجػػؿ مػف بنػػي إسػرائيؿ يقػػاؿ لػو جػريج يصػمي فجاءتػػو أمػو فدعتػػو فػأبى أف يجيبيػػا  ,فقػاؿ :أجيبيػػا أك
أصػػمي؟ ثػػـ أتتػػو فق الػػت :الميػػـ ال تمتػػو حتػػى تريػػو كجػػكه المكمسػػات ,ككػػاف ج ػريج فػػي صػػكمعتو ,فقالػػت الم ػرأة :
ألفتنف جريجا  ,فتعرضت لو فكممتو فأبى ,فاتت راعيا فأمكنتو مف نفسيا فكلدت غالما ,فقالت :ىك مػف جػريج,
فػاتكه ككسػركا صػكمعتو فػانزلكه كسػػبكه فتكضػأ كصػمى ,ثػـ أتػػى الغػالـ فقػاؿ :مػف أبػػكؾ يػا غػالـ ؟ قػاؿ :ال ارعػػي,
قػالكا :نبنػي صػكمعتؾ مػف ذىػب ,قػاؿ  :ال إال مػف طػيف ) أخرجػو الشػيخاف

( )2

 ,ككجػو الداللػة أف النبػي ()

حكي عف جريج نسب الكلد لمراعي الزاني,كصدؽ اهلل تعالى ىذه النسبة بمػا أجػراه مػف خػالؼ العػادة فػي نطػؽ
الصبي بالشيادة لو بذلؾ ,كقكلو أف أبي فالف الراعي,فكانت تمؾ النسػبة صػحيحة فيمػزـ أف يجػرم بينيمػا أحكػاـ
األبكة كالبنكة.
كقد قاؿ اإلماـ ابف القيـ في ذلؾ " كىذا إنطاؽ مف اهلل ال يمكف فيو الكذب "

( )8

 ,كيستنبط مف ىذا انو يصح

أف يطمؽ عمى الزاني انو أب كلد الزنا  ,كبنػاء عمػى ىػذا فػإذا اسػتمحؽ ال ازنػي كلػده مػف الزنػا كلػـ تكػف أمػو ف ارشػا
لحؽ بو .

) )0سكرة النكر . 2 /

) (3سكرة النجـ .22 /

) (2ينظػػر :البخػػارم  ,مرجػػع سػػابؽ  ,ص  (839كتػػاب المظػػالـ  ,بػػاب إذا ىػػدـ حائطػػا فميػػبف مثمػػو  ,رقػػـ الحػػديث ) 3823
كالمفظ لمبخارم.

) )8ينظػػر :ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ,زاد المعػػاد ,مرجػػع سػػابؽ,المجمد  ,2ج , 1ص (309فصػػؿ فػػي حكمػػو بالكلػػد لمف ػراش كاف
األمة تككف فراشا .)...
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 -3كمػا كرد فيمػػا أخرجػو اإلمػػاـ البخػػارم عػف ابػػف عبػاس ( ( ) إف ىػػالؿ ابػػف أميػة قػػذؼ ام أرتػو عنػػد النبػػي 
بشريؾ بف سحماء فقاؿ النبي ( ) البينة أك حد في ظيرؾ...ثـ قالت ال افضح قكمي سائر اليكـ فمضت فقػاؿ
النبي( )أبصركىا فاف جاءت بو أكحؿ العينيف سػاب ا:ليتػيف-عظيميمػا -خػدلج السػاقيف -ممتمػى السػاقيف -
فيك لشريؾ بف سحماء فجاءت بو كذلؾ فقاؿ النبي( ) لكال ما مضى مػف كتػاب اهلل لكػاف لػي كليػا شػأف) (, )0
ككجػػو اسػػتدالليـ قكلػػو فيػػك لش ػريؾ بػػف سػػحماء إثبػػات النسػػب ,أم أف النبػػي ( )احػػتكـ لصػػاحب الشػػبو كىػػك
صػػاحب المػػاء ,فكجػػب أف يمحػػؽ كلػػد الزنػػا بمػػف ىػػك مػػف مائػػو إذا اقػػر بػػو أك ثبتػػت أم كسػػيمة انػػو ابنػػو,ففي ىػػذه
القصة كىػي مالعنػة ىػالؿ بػف أميػة مػع ام أرتػو ,كفيػو يقػكؿ النبػي( ( ) لػكال مػا مضػى مػف كتػاب اهلل لكػاف لػي
كليا شأف )إذ جاء الكلػد مشػابيا لشػريؾ بػف سػحماء ,كالنبػي( )جعػؿ عػدـ مشػابية الكلػد لمػزكج دلػيال عمػى أنػو
ليس منو كأنو منفي عنو بدليؿ قكلو (:) إف جاءت بو عمى كجو كذا فيك ليالؿ ,كاف جاءت بو عمى كجػو كػذا
فيك لشريؾ,كفي ىذا اعتبار لمشبو(الصفات الجينية)حيث جعمػو النبػي( )داال عمػى نفػي النسػب عػف الػزكج

( )3

كىك عيف ما تقكـ بو البصمة الكراثية في ىذه الحالة,كنكقش ىذا االستدالؿ بأنو لػيس فػي الحػديث مػا يػدؿ عمػى
اعتبػػار الصػػفات المتشػػابية أك الصػػفات الجينيػػة كالتعكيػػؿ عمييػػا فػػي نفػػي النسػػب بػػدليؿ أنػػو( )لػػـ يمحػػؽ الكلػػد
بمشبيو في الحكـ ,كانما نفاه عف الزكج بناء عمى ما تقػدـ مػف لعانػو  ,كالمعنػى انػو لػكال القػرف حكػـ بعػدـ الحػد
عمػػى ا لمتالعنػػيف كعػػدـ التعزيػػر لفعمػػت بيػػا مػػا يكػػكف عب ػرة لمنػػاظريف كتػػذكرة لمسػػامعيف,أم إيمػػاف المعػػاف التػػي
صدرت مف المرأة بإنكػار الزنػا ,ألف المعػاف سػبب أقػكل مػف الشػبو ,كبالتػالي ال يصػار إلػى البصػمة الكراثيػة مػع
كجػػكد مػػا ىػػك أقػػكل منيػػا كىػػك المعػػاف ,كالمػراد أف المعػػاف يػػدفع الحػػد عػػف المػرأة كلػكال ذلػػؾ ألقػػاـ ()عمػػى المػرأة
الح ػػد م ػػف اج ػػؿ ذل ػػؾ الش ػػبو الظ ػػاىر بال ػػذم رمي ػػت ب ػػو ( , )2كي ػػدؿ ى ػػذا ان ػػو ال يعم ػػؿ باالجتي ػػاد كمن ػػو البص ػػمة
الكراثية,كانما يعمؿ بالكحي اإلليي كيجرم األمػر عمػى الظػاىر كلػك قامػت قرينػة تقتضػي خػالؼ الظاىر,كحينئػذ
نغض النظر عػف نتيجػة البصػمة الكراثيػة كنعمػؿ بظػاىر المعػاف(,)8كيمكننػا االعتػراض عمػى ىػذا االسػتدالؿ بػاف
ىذا الحديث ىك خارج عف محؿ النزاع فاف محؿ الخالؼ فيما إذا استمحؽ الزاني كلد المزني بيا كلـ تكف ف ارشػا
) )0البخػػارم ,مرجػػع سػػابؽ ,ص ( 311كتػػاب التفسػػير  ,بػػاب قكلػػو تعػػالى :سػػكرة النػػكر , 2 /رقػػـ الحػػديث  ) 8181كالمفػػظ
لمبخارم.

) )3ينظر :ابف قدامة المقدسي ,المغني البف قدامة ,مكتبة القاىرة0222 , ,ىػ 0392 /ـ,ج ,9ص (031باب فصػؿ القافػة
).

) )2لممزيػد مػػف التفصػػيؿ ينظػر  :محمػػد بػػف عمػػى بػف محمػػد الشػػككاني ,نيػؿ األكطػػار شػػرح منتقػػى األخبػار مػػف أحاديػػث سػػيد
األخي ػػار ,ط , 2مطبع ػػة مص ػػطفى ألب ػػابي الحمب ػػي كأكالده ,الق ػػاىرة 0221,ق0390/ـ  ,ج , 9ص ( 211ب ػػاب م ػػف
يقذؼ زكجتو برجؿ سماه ) .

) )8ينظػػر  :د .كىبػػة الزحيمػػي  ,قضػػايا الفقػػو كالفكػػر المعاصػػر ,ط , 3دار الفكػػر أفػػاؽ معرفػػة متجػػددة  ,دمشػػؽ0832 ,ق
 , 3111/ص. 881
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لزكج,كامػرأة ىػػالؿ بػػف أميػػة كانػػت ف ارشػػا ليالؿ,كقػػد سػػبؽ لنػػا أف نقمنػػا اإلجمػػاع عمػػى أف ال ازنػػي إذا اسػػتمحؽ كلػػد
المزني بيا ككانت فراشا لزكج فانو ال يمحؽ بو,كبناء عمى ىذا فال يستقيـ االستدالؿ بيذه القصة .
 -2كرد عػػف أـ المػػؤمنيف السػػيدة عائشػػة( )قالػػت ( :كػػاف عتبػػة بػػف أبػػي كقػػاص عيػػد إلػػى أخيػػو سػػعد بػػف أبػػي
كقػػاص أف ابػػف كليػػدة زمعػػة منػػي فأقبضػػو ...احتجبػػي منػػو لمػػا رأل مػػف شػػبيو بعتبػػة فمػػا رىػػا حتػػى لقػػي اهلل)
أخرجػػو الشػػيخاف كالحػػديث تػػـ تخريجػػو سػػابقا ,كيقػػكؿ أصػػحاب ىػػذا المػػذىب بػػاف النبػػي( )اعتبػػر الشػػبو الػػداؿ
عمػػى صػػاحب الم ػػاء كلػػيس ال ػػداؿ عمػػى ص ػػاحب الف ػراش كأمػػر س ػػكدة باالحتجػػاب ,فم ػػك لػػـ يك ػػف ىنػػاؾ اعتب ػػار
لصاحب الماء لما أمرىا باالحتجاب ,كمف ىنػا قػاؿ ابػف حجػر العسػقالني اسػتدؿ بػو الحنفيػة عمػى انػو لػـ يمحقػو
بزمعة ألنو لك ألحقو بو لكاف أخا لسكدة كاألخ ال يؤمر باالحتجاب منو (. )0
(ي لي ) اودلة من المأيلر  -نذكر منيا ما يأتي-:
 -0ما ركل عف ابف عباس( )ان و سػئؿ عػف الرجػؿ يزنػي بػالمرأة ثػـ يريػد نكاحيػا ؟ فقػاؿ أكؿ أمرىػا سػفاح كأخػره
نكاح  ,كفي ركاية قاؿ :إف تابػا فانػو ينكحيػا ,كسػألو أيضػا رجػؿ فقػاؿ :إنػي كنػت الػـ بػامرأة كأتػي منيػا مػا حػرـ
اهلل ,فرزقني اهلل مف ذلؾ تكبة ,فأردت أف أتزكجيا فقاؿ الناس أف الزاني ال ينكح إال زانية أك مشػركة ,فقػاؿ ابػف
عباس ليس ىذا في ىذا انكحيا فما كاف مف إثـ فعمي ( , )3كلما ركم عف ابف عبػاس( )أيضػا انػو سػئؿ عػف
الرجؿ يفجر بالمرأة ثـ يتزكجيػا  ,فقػ أر عميػو  ,قكلػو تعػالى مػف سػكرة الشػكرل االيػة :31ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ (.)3
 -3كما ركم أف رجال زنا بامرأة في زمف أبي بكر الصػديؽ(فجمػدىما مائػة جمػدة ألنيمػا كانػا غيػر محصػنيف ثػـ
زكج أحدىما مف األخػر كنفاىمػا سػنة  ,كركم مثػؿ ذلػؾ عػف عمػر كابػف مسػعكد كجػابر بػف عبػد اهلل( ,)كقػاؿ
ابف عباس( )في ىذا الحكـ  :أكلو سفاح ك خره نكاح كالنكاح مباح فال يحرـ السفاح النكاح  ,ذلؾ مثػؿ رجػؿ
سػػرؽ مػػف حػػائط ثم ػرة ثػػـ أتػػى صػػاحب البسػػتاف فاشػػترل منػػو ثم ػرة فمػػا سػػرؽ ح ػراـ كمػػا اشػػترل حػػالؿ  ,كخػػالؼ
المالكية إذ قالكا  :إذا زنا الرجؿ بػالمرأة فػال يحػؿ لػو أف ينكحيػا حتػى يسػتبرئيا مػف مائػو الفاسػد ,ألف النكػاح لػو
حرمة كمف حرمتو إال يصب عمى ماء السفاح فيختمط الحالؿ بالحراـ كيمتزج ماء الميانػة بمػاء العػزة (,)8كاتفقػكا

) (0ينظر  :د .محمد الشناكم  ,مرجع سابؽ  ,ص.303

) )3ينظر  :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  ,المصنؼ  ,تحقيؽ الشيح حبيب الرحمف أألعظمي ,ط , 0منشػكرات

المجمس العممي 0231 ,ق , 0310/ج , 1ص ( 313باب الرجػؿ يزنػي بػامرأة ثػـ يتزكجيػا  ,حػديث رقػـ ) 03121

.

) )2ينظر  :المرجع السابؽ ,ص ( 313باب الرجؿ يزني بامرأة ثـ يتزكجيا  ,حديث رقـ . ) 03121

) (8ينظػػر :عبػػد الػػرحمف ا لجزيػػرم ,الفقػػو عمػػى المػػذاىب األربعػػة  ,اعتنػػى بػػو نجيػػب الماجػػدم كاحمػػد عػػكض أبػػك الشػػباب ,
المكتبة العصرية  ,صيدا – بيركت– لبناف 0833 ,ق3112/ـ  ,ص  ( 0013كتاب الحدكد ).
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عم ػػى أني ػػـ إذا عق ػػد عميي ػػا كل ػػـ ي ػػدخؿ بي ػػا حت ػػى اس ػػتبرأىا م ػػف مائ ػػو الحػ ػراـ ف ػػاف ذل ػػؾ ج ػػائز  ,كق ػػد ركم ع ػػف
عائشة( )أنيا سألت عف رجؿ زنا بامرأة ثـ تزكجيا فكرىتو (.)0
(رابع ) اودلة من المعقل  -كقد استدؿ أصحاب المذىب الثاني بالمعقكؿ مػف عػدة كجػكه ,فاألدلػة مػف المعقػكؿ
عديدة يمكف أف نكجز أىميا فيما يأتي ( -0-:)3القياس عمى األـ مف الزنا فكما أف الكلد ينسب إلى أمو مف الزنا
ألنيا ىي التي كلدتو ,فكذلؾ ينسب إلى أبيو ألنو خمؽ مف مائو  ,فما المػانع مػف لحكقػو بػاألب إذا لػـ يدعػو غيػره,
كقػػد ذكػػر اإلمػػاـ ابػػف القػػيـ انػػو " كىػػذا مػػذىب كمػػا ت ػراه قػػكة ككضػػكحا ...كالقيػػاس الصػػحيح يقتضػػيو فػػاف األب احػػد
الزانييف كىك إذا كاف يمحؽ بأمو كينسب إلييا كترثو كيرثيا كيثبت النسػب بينػو كبػيف أقػارب أمػو مػع ككنيػا زنػت بػو
كقػػد كجػػد الكلػػد مػػف مػػاء الػزانييف كقػػد اشػػتركا فيػػو  ,فمػػا المػػانع مػػف لحكقػػو بػػاألب إذا لػػـ يدعػػو غيػره ؟ فيػػذا محػػض
القياس " ( -3 .)2إف تنسيب الكلد لصاحب الماء أفضػؿ مػف أف يتػرؾ بػدكف نسػب ألب -2.قيػاس مػاء الزنػا عمػى
ماء النكاح لعمػكـ الحػديث النبػكم" الكلػد لمفػراش "...كالػذم سػبؽ تخريجػو -8 .قيػاس مػاء ال ازنػي عمػى مػاء الشػبية
فقد ذىب ا لفقياء إلى أف مف كطا بشبية امرأة غيره أك امرأة أخيػو كأتػت بكلػد أمكػف أف يكػكف منػو نسػب لػو -1 .
اسػػتدؿ القػػائمكف بحجيػػة البصػػمة الكراثيػػة فػػي مجػػاؿ إثبػػات النسػػب بػػالمعقكؿ حيػػث قػػالكا إف" أصػػكؿ الشػػرع كقكاعػػده
كالقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبو في لحكؽ النسب  ,كالشارع متشكؼ إلى اتصاؿ األنسػاب كعػدـ انقطاعيػا,
كليػػذا اكتفػػى فػػي ثبكتيػػا بػػأدنى األسػػباب مػػف شػػيادة المػرأة الكاحػػدة عمػػى ال ػكالدة  ,كالػػدعكل المجػػردة مػػع اإلمكػػاف,
كظاىر الفراش  ,فال يستبعد أف يككف الشبو – الذم تقكـ عميو البصمة الكراثية -الخالي عف سػبب مقػاكـ لػو كافيػا
في ثبكتو " (.)8
(خ مس ) اودلة من القلاعد الشرعية  -نكجز أىميا فيما يأتي (-0-:)1قاعدة تشػكؼ الشػرع إلػى ثبػكت النسػب
كتيسػيره ألسػباب ذلػؾ ككسػائمو -3.قاعػدة كػكف إثبػات النسػب أكلػى مػف نفيػو -2.قاعػدة السػتر عمػى الزنػاة كأىميػـ
كأكالدىـ -8.قاعدة م ارعػاة مػتالت فعػؿ نسػبة الكلػد إلػى أبكيػو كحمايتػو مػف الجنػكح -1.قاعػدة كػكف التشػريع ي ارعػي
) (0ينظر :عبد الرحمف الجزيرم  ,مرجع سابؽ  ,ص  ( 0012كتاب الحدكد ).

) )3لممزيد مف التفصيؿ ينظر  :د .سعد الديف مسعد ىاللي  ,مرجػع سػابؽ  ,ص  291؛ د .محمػد الشػناكم  ,مرجػع سػابؽ
 ,ص. 331

) )2ينظػػر:ابف قػػيـ الجكزيػػة ,زاد المعػػاد ,مرجػػع سػػابؽ ,المجمػػد  ,2ج , 1ص (309فصػػؿ فػػي حكمػػو بالكلػػد لمف ػراش كاف
األمة تككف فراشا.)...

( )8ينظػػر :ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ,الطػػرؽ الحكميػػة فػػي الس ياسػػة الشػػرعية  ,عنػػي بػػو كرتػػب مادتػػو كبكبيػػا صػػالح احمػػد الشػػامي ,
ط ,0المكتب اإلسالمي  ,بيركت ,دمشؽ ,عماف 0832,ق3113 /ـ ,ص . 282

) )1لممزيد مف التفصيؿ ينظر  :أبك العباس تقي الديف احمد بف تيمية الحراني  ,الفتاكل الكبػرل لشػيح اإلسػالـ ابػف تيميػة ,
تحقيػػؽ قػػدـ لػػو حسػػنيف محمػػد مخمػػكؼ  ,دار المعرفػػة  ,بيػػركت  ,مػػف دكف سػػنة طبػػع  ,ج , 01ص , 103ك ج, 32

ص. 328
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الحقائؽ ال األكىاـ فال عبرة بالتكىـ-9.قاعدة ال يحمؿ أحد عف أحد أك قاعػدة التػزر كازرة كزر أخػرل -1.قاعػدة
المكازنػة بػيف المصػالح كالمفاسػد المتعمقػة بثبػكت النسػب كعدمػو-2.م ارعػاة االعتبػار بػالكاقع المعاصػر كمشػكالتو
كتحدياتػو المػؤثرة فػي كقػكع الزنػا -3إف الشػريعة اإلسػالمية جػاءت بتحصػيؿ المصػالح كتكميميػا كتعطيػؿ المفاسػد
كتقميميا .
المبحث الي لث /الترجيح بين اوقلا ف إيب ت سب للد الز
اتفث الفقيػاء عمػى أف أالـ إذا كانػػت غيػر فػراش كلػـ يسػػتمحؽ ال ازنػي كلػد الزنػا فانػػو ينسػب إلػى أمػو  ,كلكػػنيـ
ا ختمفكا فيما إذا استمحقو الزاني كلـ تكف أالـ فراشا لزكج أك سيد عمى قكليف كمذىبيف األكؿ بػاف ال ينسػب كلػد الزنػا
لم ازن ػػي مطمق ػػا كال يمح ػػؽ ب ػػو إذا اس ػػتمحقو كانم ػػا ينس ػػب الم ػػو  ,كالث ػػاني أف كل ػػد الزن ػػا ينس ػػب لم ازن ػػي كيمح ػػؽ ب ػػو إذا
استمحقو ,كىذه المذاىب قد عززت راءىا بجممة مف األدلة ,إال انو مف التأمؿ في تمؾ األدلػة كبعػد مناقشػتيا ,نجػد
أف بعضيا قد ال تثبت أماـ ميزاف الترجيح ,ألنيا ال تقكـ حجة عمى ما ذىب إليو,كما إف بعض األدلة التي ذكرت
ىػػي قكيػػة فػػي الظػػاىر ,كلكػػف مػػف بعػػد مناقشػػتيا كجػػدنا أنيػػا ال تخمػكا مػػف إيػرادات كاعت ارضػػات ممػػا جعميػػا ضػػعيفة
بحيث ال يمكف االستدالؿ بيا  ,حيث انو إذا تطرؽ إلى الدليؿ االحتماؿ سقط بػو االسػتدالؿ ,لػذلؾ البػد أف نبحػث
ىػػذه األمػػكر مفصػػال فػػي ىػػذا المطمػػب ضػػمف المطالػػب ا:تيػػة  :المطمثثثب اول  /الثثثرأج الثثثراجح بثثثين اوقثثثلا .
المطمب الي

 /أسب ب الترجيح .

المطمب اول  /الرأج الراجح بين اوقلا
ف الحقيقة كالكاقع كبعد أف عرضنا أدلة المذاىب كاألقػكاؿ  ,رأينػا أف كػؿ فريػؽ قػد عػزز أريػو بجممػة مػف األدلػة
سكاء مف الكتاب أـ مف السنة أـ مف المعقكؿ أـ مػف المػأثكر  ,إال انػو لػدل التأمػؿ فػي األدلػة المػذىب األكؿ كبعػد
مناقشتيا  ,رأينا أنيا ال تثبت أما ـ ميزاف النقد العممي  ,كبناء عمى ذلؾ فإنيػا ال تقػكـ حجػة عمػى مػا ذىبػكا إليػو ,
كما أف بعض األدلة التي ذكركىا ىي قكية في الظػاىر ,كلكػف مػف بعػد مناقشػتيا كجػدنا أنيػا ال تخمػكا مػف إيػرادات
كاعتراضات مما جعميا ضعيفة بحيث ال يمكف االستدالؿ بيا ,كتماشيا مع القاعدة التي تنص عمى انو إذا تطرؽ
إلى الدليؿ االحتماؿ سقط بو االستدالؿ .
كالحؽ أف الخالؼ في ىذه المسألة ىك عمى قدـ كساؽ  ,كالترجيح فييا ليس باألمر الييف  ,كذلػؾ لعػدـ كجػكد
أدلػػة شػػافية تحسػػـ المكضػػكع  ,فاألدلػػة التػػي تتحػػدث عػػف بيػػت القصػػيد كالتػػي نصػػت ص ػراحة عمػػى حكػػـ المسػػألة
ض ػػعيف ة ,كال ػػبعض ا:خ ػػر م ػػف األدل ػػة قياس ػػات كاس ػػتنتاجات ال تخم ػػك م ػػف إيػ ػرادات كاعت ارض ػػات مم ػػا يجع ػػؿ ب ػػاب
االحتماؿ مفتكحا ,كبالتالي ال يمكف ترجيح رأم احد ا:راء عمػى األخػر بنػاء عمييػا  ,فاألدلػة كاألقيسػو التػي اسػتدلكا
بيا متعارضة متضاربة يرد بعضيا بعضا  ,لذا فإننا نعدؿ عمػى االسػتدالؿ بيػا الف األدلػة ككمػا يقػكؿ األصػكليكف
إذا تعارضػػت تسػػاقطت ,كالػػذم يمعػػف النظػػر فػػي المسػػألة كبعػػد عػػرض أدلػػة المجي ػزيف كالمػػانعيف يػػرل انػػو مػػا زاؿ
البعض في تردد مف ىذا االستمحاؽ  ,كما زالت المشكمة قائمة كأىؿ العمـ فػي حيػرة تػدؿ عمييػا إعػادة بحػث قضػية
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االستمحاؽ في أكثر مف م ؤتمر فقيي  ,كتدؿ عمى تمؾ الحيرة تصريحات كثير مف العمماء بترؾ قضػية االسػتمحاؽ
ىذه إلى القضاة يحكمكف فييا باجتيػادىـ  ,كمػا القضػاة بػأعرؼ لحكميػا ممػف أحاليػا عمػييـ  ,كمػا ىػذا إال ىػركب
مف الفتكل ألنيـ لـ يقتنعكا بمػا نقػؿ كمػا قيؿ,لػذلؾ أريػت أف أجتيػد فػي الرجػكع إلػى أصػؿ المسػألة لعمػي أصػؿ إلػى
رأم سديد فييػا كمقنػع لكػؿ متشػكؾ  ,سػائال المػكلى عػز كجػؿ أف ييػديني إلػى مػا فيػو رضػاه كالػى مػا فيػو مصػمحة
اإلسالـ كالمسمميف كاف ييديني سػكاء السػبيؿ  ,فقضػية االسػتمحاؽ قػد اسػتغمقت بػيف جميػكر مػانع كأفػراد مجيػزيف ,
كاألقػكاؿ مكػػررة كال مخػػرج أك مػػرجح  ,كاألصػ ؿ فػػي البحػػث العمنػػي عنػػد تنقػػيح المنػػاط أف نحصػػر جميػػع األكصػػاؼ
التي يمكف أف يتعمؽ بيا الحكـ ثـ نختار الكصؼ المناسب  ,فإذا كاف الحصر ناقصا فربما لف نقع عمػى الكصػؼ
المناسػػب  ,كمػػا لػػك حص ػرنا األكصػػاؼ التػػي ىػػي مظنػػة تح ػريـ الخمػػر بالسػػيكلة كالرائحػػة كالمػػكف  ,فمػػف نصػػؿ إلػػى
الكصػػؼ ا لحقيقػػي الػػذم ىػػك اإلسػػكار  ,لػػذلؾ حاكلػػت أف أجػػد مػػدخال كمخرجػػا كحػػال لممسػػألة عػػف طريػػؽ البحػػث
كالتقصػػي فػػي األسػػباب كالعمؿ ,كىكػػذا فػػاف الميػػؿ إلػػى األخػػذ بػػالرأم الثػػاني كمػػف كافقيػػـ ىػػك مػػف بػػاب االحتيػػاط ال
لمجرد قكة أدلتيـ فحسب  ,كعميو فاف ترجيحنا لممذىب الثاني كليذا القكؿ ىك مف باب األخػذ باألسػمـ ال مػف بػاب
األخذ باألحكاـ كاهلل تعػالى أعمػى كاعمػـ بالصػكاب ,كمسػألة التػرجيح ىػذه التػي نحػف بصػددىا  ,ليسػت مسػالة يسػيرة
بؿ مسألة تعتمد عمى المالحظة كالتحميؿ كالخبػرة كاالسػتدالؿ كاالسػتنتاج  ,فػالترجيح بػيف األقػكاؿ كالمػذاىب المؤيػدة
مف إثبات نسب كلد ال زنا لم ازنػي كمػذىب المػانعيف مػف إثبػات نسػب كلػد الزنػا لم ازنػي  ,كذلػؾ فػي حالػة أنيػا لػـ تكػف
فراشا لزكج كسيد  ,يقكدنا إلى ترجيح مذىب ثالث كسطي كتحسػيني  -بػيف المػذىب األكؿ المػانع مػف إثبػات نسػب
كلد الزنا مطمقا كمذىب المؤيد مف إثبات نسب كلد الزنا في حالة أف المزني بيا لـ تكف ف ارشػا لػزكج كسػيد  -كىػك
يشبو المذىب الثاني بعد إدخػاؿ التحسػينات عميػو بػاف يكػكف نسػب كلػد الزنػا إلػى ال ازنػي لػيس مطمقػا  ,كانمػا ضػمف
ضكابط كشركط محددة فقيا  ,كاف يككف ذلؾ استثناء مف األصؿ مف عدـ نسػب كلػد الزنػا لم ازنػي  ,فاألصػؿ فػي
ذلؾ كىك عدـ ثبكت ىذا النسب كاس تثناء مػف ىػذا األصػؿ كىػك ثبػكت ىػذا النسػب بضػكابط كشػركط معينػة حػددىا
الفقياء ,كقد كجدنا انو كاف اتجاه أغمب الفقياء المعاصريف -كىك رأينا أنا محدثكـ الباحث العبد الفقير هلل بدايػة -
في رجحاف قكؿ الجميكر لقكة أدلتو كحتى ال تختمط األنساب كتشيع الفاحشة بيف النػاس
( )3

اليكـ -كىـ كثرة -

( )0

 ,إال أف بعػض فقيائنػا

يرجحكف المذىب القائؿ بإلحاؽ كلد الزنا كنسػبو لم ازنػي إذا اسػتمحقو كلػـ تكػف أمػو ف ارشػا لػزكج

) )0ينظػػر  :د .محمػػكد محمػػد حسػػف  ,النسػػب كأحكامػػو فػػي الش ػريعة اإلسػػالمية كالقػػانكف ألكػػكيتيي  ,مجمػػس النشػػر العممػػي
بالككيت  ,0333 ,ص. 18

) )3تجػػدر اإلشػػارة إلػػى انػػو أجػػاز بعػػض عممػػاء األزىػػر اسػػتخداـ تحميػػؿ البصػػمة الكراثيػػة فػػي إثبػػات كلػػد الزنػػا ,فقػػاؿ د .عبػػد
المعطي بيكمي(عضك مجمع البحكث اإلسالمية بػاألزىر)إف القػكؿ بػأف مػاء الزنػا ىػدر-أم مػا ينػتج عنػو غيػر معتػرؼ

بػػو -فيػػو تجاىػػؿ لمصػػالح المسػػمميف ,كمػػا قػػاـ الشػػرع إال لتحقيػػؽ ىػػذه المصػػالح  ,كاتفػػؽ د .محمػػد أرفػػت عثماف(عضػػك
مجمع البحكث اإلسالمية)أيضا عمػى ضػركرة األخػذ بتحميػؿ البصػمة الكراثيػة إلثبػات كلػد الزنػا ألبيػو ,إال انػو يفػرؽ بػيف

حالة المرأة المتزكجة التي زنت كالمرأة غير المتزكجة كقػاؿ :انػو يجػكز إثبػات نسػب كلػد الزنػا مػف المػرأة غيػر المتزكجػة
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أك سيد  ,كذلؾ لقكة ما استدؿ بػو أصػحاب ىػذا القػكؿ فػي الجممػة كلضػعؼ أدلػة القػكؿ األكؿ ( ,)0كمػا اتضػح ذلػؾ
بعد مناقشتيا مف قبمنا  ,حيث ال يكجد دليؿ مف كتاب أك سنة ينيى عف إلحاؽ كلد الزنػا بػالزاني  ,بػؿ أف الشػكاىد

إلػػى ال ازنػػي  ,أمػػا إذا كػػاف كلػػد الزنػػا م ػ ف ام ػرأة متزكجػػة,فال يجػػكز أف يدعيػػو ال ازنػػي كيطمػػب بإلحػػاؽ نسػػبو بو,لمقاعػػدة
الشرعية التي بينيا ( )كىػي قكلػو ":الكلػد لمفػراش كلمعػاىر الحجػر" كأيػدت ذلػؾ د.عبمػة الكحالكم,أسػتاذة الفقػو المقػارف
بجامعة األزىر,كلممزيد ينظر :د .محمد الشناكم  ,مرجع سابؽ  ,ص .333

) )0لممزيػػد مػف التفصػػيؿ ينظػػر  :د .نػػكر الػػديف مختػػار ألخػػادمي ,نسػػب المكلػػكد خػػارج الػػزكاج ,مرجػػع سػػابؽ  ,ص01؛ نػػكر
الديف أبػك لحيػة  ,الحقػكؽ الشػرعية لػألكالد القصػريف,مرجع سػابؽ ,ص  01؛د .سػعد بػف تركػي الخػثالف ,أحكػاـ األكالد
الناتجيف عف الزنى ,الدكرة العشركف لممجمع الفقيي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة فػي الفتػرة مػف  32-03محػرـ

0823ق – يكافقػ ػ ػػو  33-31ديسػ ػ ػػنبر  , 3101رابطػ ػ ػػة العػ ػ ػػالـ اإلسػ ػ ػػالمي ص ,88المتػ ػ ػػاح عمػ ػ ػػى المكقػ ػ ػػع ا:تػ ػ ػػي :
https://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2011/8/9/7_201189_20481.pdf

؛ كقد جاء في قكلو في فتكل لجنة مكقع الفقو اإلسالمي عمى النحك ا:تي  :فػأكافؽ عمػى مػا جػاء فػي الفتػكل كعمػى مػا رجػح
فييا مف جػكاز زكاج ال ازنػي بػالمزني بيػا بشػرط تكبتيمػا كاسػتمحاؽ ال ازنػي لكلػده مػف الزنػا بشػرط أف ال تكػكف المزنػي بيػا

ف راشا لزكج (أك سيد) كىذا ىك القكؿ الذم يتفؽ مع األصكؿ كالقكاعد الشرعية كفيػو مصػالح عظيمػة خاصػة لمكلػد الػذم
يترتب عمى القػكؿ بعػدـ اسػتمحاقو تحطػيـ لشخصػيتو كعقػدة تالزمػو طيمػة حياتػو ...د .سػعد بػف تركػي الخػثالف ؛ كخالػد

المصػػمح ( يميػػؿ إليػػو تنظيػ ار فقييػػا كلػػيس افتػػاءا فعميػػا ) كقػػد جػػاء فػػي قكلػػو فػػي فتػػكل لجنػػة مكقػػع الفقػػو اإلسػػالمي عمػػى
النحػك ا:تػي :الفضػالء فػي أمانػة كحػػدة الفتػكل بمكقػع الفقػو اإلسػالمي أصػػحاب الفضػيمة اإلجػالء  ...كأذكػركـ بمػا نقػػؿ

عف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ) )انو قاؿ " إال أخبركـ بالفقيو كؿ الفقيػو ؟ مػف لػـ يػؤيس النػاس مػف رحمػة
اهلل كلـ يرخص ليـ في معاصي اهلل " كقد قاؿ شيح اإلسػالـ معنػى ىػذا الكػالـ الفقيػو كػؿ الفقيػو الػذم ال يػؤيس النػاس
مف رحمة اهلل كال يجرئيـ عمى معاصي اهلل  ,كظني أف الفتكل العامة بمثؿ ىذا مما قد ينفتح بو عمى الناس بػاب سػكء

كشر كقد أدركت مالحظة مثؿ ىذا المعنػى فػي أجكبػة مػف أدركتػو مػف عممائنػا  ,كال يغيػب عػف شػريؼ عممكػـ مػا ذكػره
ألشاطبي مف ضركرة مراعاة المتالت في الفتكل ,عمما إني مف حيث النظر الفقيي أميػؿ إلػى القػكؿ بجػكاز زكاج ال ازنػي
بالمزني بيا لكف ىذا رأم أجسر عمى تدكينو في بحث عممي أك تقرير تعميمي لكني اجػبف أف أفتػي بػو فتػكل تسػير بيػا

الركبػػاف ( فقػػالكا عمػػى اهلل تككمنػػا ربنػػا ال تجعمنػػا فتنػػة لمقػػكـ الظػػالميف ) الميػػـ بص ػرنا بالص ػكاب كلػػيس كراء اهلل مرمػػى
أخككـ د .خالد المصمح ؛ كيكسؼ بف عبداهلل الشبيمي كالذم جاء قكلو في فتكل لجنة مكقع الفقو اإلسالمي عمى النحك

التالي  :أفيدكـ بالمكافقة عمى ما جاء في الفتػكل بػارؾ اهلل فػيكـ د .يكسػؼ بػف عبػداهلل الشػبيمي ؛ كد .عمػي محػي الػديف
القره داغي كقد جاء في قكلػو فػي فتػكل لجنػة مكقػع الفقػو اإلسػالمي عمػى النحػك ا:تػي  ... :كبعػد  :أكافػؽ عمػى الفتػكل

كعمى الذم رجح فييػا كىػذا أريػي مسػجؿ منػذ عػدة سػنكات فػي كتػابي " فقػو القضػايا الطبيػة المعاصػرة  ,ط دار البشػائر

اإلسالمية ببيركت  , 3111 ,كلكف بشرط كاحد  ,كىك أف ال تككف الزانية داعرة يغشاىا أكثر مف كاحػد ىػذا كاهلل اعمػـ
 ...د .عمي محي الديف القره داغي ؛ كنايؼ العجمي ,كد.عقيؿ بف محمد المقطرم  ,كقد جاء في قكلو في فتكل لجنة

مكقع الفق و اإلسالمي عمى النحك ا:تي  :أكافؽ عمى نشر الفتيا بالصيغة التي أعدتيا المجنة أخككـ د .عقيؿ بف محمد
المقطرم ؛ كىاني الجبير كقػد جػاء فػي قكلػو فػي فتػكل لجنػة مكقػع الفقػو اإلسػالمي عمػى النحػك ا:تػي  :الحمػد هلل كحػده

كقد اطمعت عمى الفتكل كأكافؽ عمييػا ال مػانع مػف نشػرىا ىػاني الجبيػر  ,كلممزيػد مػف التفصػيؿ ينظػر  :د .نػكر الػديف

مختار ألخادمي ,نسب المكلكد خارج الزكاج  ,مرجع سابؽ  ,ص.01
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تؤكد عمى ضركرة إلحاؽ كؿ مكلكد بكالده الطبيعي مع مراعاة ضكابط االستقرار في اإلثبػات  ,كعػدـ إغفػاؿ عقػاب
المخطا الحقيقي كىك ال ازنػي بػإنزاؿ حػد ا هلل تعػالى فيػو كفقػا لقكاعػد تنفيػذ الحػدكد شػرعا  ,كىػك حقيقػة مػا نميػؿ إلػى
ترجيحو في ىذه الدراسة كذلؾ لألسباب كالمسكغات التي سكؼ نكضحيا أنفا .
المطمب الي

 /أسب ب الترجيح

مم الشك فيه إن مسالة ترجيحنا لممذىب الثاني كبعد إدخػاؿ التحسػينات عميػو بػاف يكػكف نسػب كلػد الزنػا إلػى
الزاني ليس مطمقا  ,كانما ضمف ضكابط كشركط محددة فقيا  ,كاف يككف ذلؾ استثناء مػف األصػؿ مػف عػدـ نسػب
كلػػد الزنػػا لم ازنػػي  ,كبعػػد النظػػر فػػي المسػػالة كأق ػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػة العممػػاء تبػػيف لنػػا كاهلل تعػػالى اعمػػـ بالص ػكاب كاليػػو
المرجػع كالمػتب ,إف كلػد الزنػػا ينسػب لم ازنػ ي كفػؽ ضػكابط كشػركط إذا اسػتمحقو كلػـ تكػػف المزنػي بيػا ف ارشػا لػػزكج أك
سيد  ,كقامت الدالئؿ عمى ثبكت الحالة التي أدت إلػى كصػكؿ مائػو إلػى رحػـ المزنػي بيػا كمػا فػي حالػة االسػتعانة
باختبارات البصمة الكراثية .
كحقيقة فاف مسألة ترجيحنا ىذه في إثبات نسب كلد الزنا إلى الزاني ليست مسألة اعتباطيػة كلػـ تػأتي مػف فػراغ ,
بؿ أنيا جاءت مف تكافر أسباب كمسكغات ليذا االختيار كيمكننا أف نكجزىا فيما يأتي -:
 -0إف مػػا اسػػتدؿ بػػو الجميػػكر إمػػا أدلػػة صػػحيحة خارجػػة عػػف محػػؿ الن ػزاع أك أدلػػة غيػػر صػػحيحة  ,فػػابرز أدلػػة
الجميكر – أصحاب القػكؿ األكؿ -حػديث ( الكلػد لمفػراش ) ..كال إشػكاؿ فػي صػحتو كال فػي داللتػو لكنػو حقيقػة
خارج محؿ النزاع  ,كليذا فاف القائميف باالستمحاؽ – أم القائميف بالقكؿ الثاني – ىػـ أكؿ قائػؿ بػاف المزنػي بيػا
إذا كانت فراشا فػاف الكلػد ال ينسػب لم ازنػي كلػك اسػتمحقو  ,كانمػا ينسػب لصػاحب الفػراش  ,كقػد سػبؽ نقػؿ حكايػة
اإلجمػػاع عمػػى ذلػػؾ  ,كأمػػا بقيػػة أدلػػة الجميػػكر فػػداللتيا ضػػعيفة كمػػا يتضػػح ذلػػؾ مػػف مناقشػػتيا ,كأدلػػة أصػػحاب
القػػكؿ الثػػاني  -القػػائميف باالسػػتمحاؽ -كاف كػػاف بعضػػيا قػػد أجيػػب عنػػو إال أنيػػا بمجمكعيػػا قكيػػة  ,كليػػذا قػػاؿ
اإلماـ ابف القيـ " فكاف إسحاؽ بف راىكيو يذىب إلى أف المكلكد مػف الزنػا إذا لػـ يكػف مكلػكدا عمػى فػراش يدعيػو
صػػاحبو كادعػػاه ال ازنػػي الحػػؽ بو...,كىػػذا المػػذىب كمػػا ت ػراه قػػكة ككضػػكحا  ,كلػػيس مػػع الجميػػكر أكثػػر مػػف الكلػػد
لمفراش. )0( ".....
 -3إف أمر النبي ( )لسكدة ( )باالحتجاب عف شخص مفترض أف يككف أخػا ليػا بمقتضػى الحكػـ الػذم حكػـ
بو  ,حيث جعؿ النبي الكلد لمفراش فحكـ بالكلد مكضع الخصكمة لعبد بف زمعة أخا لو فيػو التفػاؼ إلػى الػدالئؿ
التي خالفت الظاىر الذم حكـ بو,كما إف أمر النبي ( )لسكدة باالحتجاب عمف نسب إلى أبييا زمعة بػالنظر
إلى الشبو بيف الكلد كمف ادعاه بطريؽ الزنا ىك عتبة بف أبي كقػاص ليػك خيػر دليػؿ قػاطع عمػى اعتبػار الك ارثػة
فػػي بػػاب النسػػب كبنػػاء األحكػػاـ عمييػػا ,لكػػف لمػػا كػػاف عمػػـ الك ارثػػة عممػػا بسػػيطا كداللتػػو داللػػة ضػػعيفة لػػـ يرتػػب
) )0ينظػر:ابف قػيـ الجكزيػة  ,زاد المعػاد ,مرجػع سػابؽ ,المجمػد  ,2ج , 1ص (309فصػؿ فػي حكمػو  بالكلػد لمفػراش كاف
األمة تككف فراشا .)...
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الشػػارع الحكػػيـ عميػػو أحكػػاـ النسػػب لمػػا قػػد يترتػػب عميػػو مػػف فسػػاد,الف فمسػػفة التش ػريع تمنػػع بنػػاء األحكػػاـ عمػػى
الدالئؿ الضعيفة,كمع اكتشاؼ البصمة الكراثيػة التػي تقطػع بكجػكد صػمة الك ارثػة أك عػدميا بػيف كلػد الزنػا كال ازنػي
كجب اعتمادىا سبيال لذلؾ .
 -2كمف األسباب األخر التي حثتنا كجعمتنا نميؿ في عممية الترجيح بػيف المػذاىب إلػى القػكؿ بػاف ينسػب كلػد الزنػا
لمزاني بمكجب ضكابط كشركط  ,كىك ما ثبػت بػاألثر مػف حكػـ كاضػح كقػكم ليػذه المسػألة  ,كىػذا المػذىب كمػا
تراه قكة ككضكحا  ,كلػيس مػع الجميػكر أكثػر مػف الكلػد لمفػراش ,كصػاحب ىػذا المػذىب أكؿ قائػؿ بػو  ,كالقيػاس
الصحيح يقتضيو  ,فاف األب احد الزانييف  ,كىك إذا كػاف يمحػؽ بأمػو كينسػب إلييػا كترثػو كيرثيػا كيثبػت النسػب
بينػو كبػػيف أقػارب أمػػو مػػع ككنيػا زنػػت بػػو  ,كقػد كجػػد الكلػػد مػف مػػاء الػزانييف  ,كقػد اشػػتركا فيػػو ,فمػا المػػانع مػػف
لحكقو باألب إذا لـ يدعيػو غيػره ,كىكػذا فقػد كجػدنا  -كحسػب كجيػة نظرنػا المتكاضػعة  -أف بعػض ممػا اسػتدؿ
بو المانعكف مػف إثبػات نسػب كلػد الزنػا  ,كمػا أجيػب مػف أصػحاب المؤيػديف مػف إثبػات نسػب كلػد الزنػا بضػكابط
كشركط معينة  ,انػو كاضػح صػحة رأم أصػحاب المؤيػديف كرجحانػو  ,كبالمقابػؿ بطػالف رأم مخػالفيـ المػانعكف
مػف إثبػات نسػب كلػد الزنػا,

كقػد رجػح ىػذا القػكؿ أيضػا فػي ا:كنػة األخيػرة فػي عػاـ 0821ق3113/ـ  ,فػي

مكقػع الفقػو اإلسػالمي بالريػاض ,كالػذم يػديره فضػيمة الشػيح خالػد الػدعيج  −حفظػو اهلل تعػالى كحفػظ جميػع
أصحاب الفضيمة المشايح الكراـ.)0( -

) )0ينظػر :مكقػع الفقػو اإلسػالمي بالريػاض ,كالػذم يػديره فضػيمة الشػيح خالػد الػدعيج  ,نقػال عػف  :د .نػكر الػديف مختػار
ألخػادمي  ,نسػب المكلػكد خػارج الػزكاج  ,مرجػع سػابؽ  ,ص 9؛ كفػػي ىػذا المجػاؿ فإننػا نػكرد الفتػكل عػف لجنػة الفتػػاكل

الصادرة بمكقع الفقو اإلسالمي بشأف تزكج الزاني بالمزني بيا  ,كنسبة الكلد إليو كىي بالتفصيؿ عمى النحك األتػي -:
رأم لجنػة الفتػكل بمكقػع الفقػو اإلسػالمي( فتػكل رقػـ ( )8فتػكل بشػأف تػزكج ال ازنػي المزنػي بيػا كنسػبة الكلػد إليػو)" -:

الحمد هلل رب العالميف  ,كالصالة كالسالـ عمى ...نبينا محمد كعمى لػو كصػحبو أجمعػيف  ..كبعػد  :فقػد اطمعػت لجنػة
الفتكل بمكقع الفقو اإلسالمي عمػى السػؤاؿ الػكارد إلييػا بػرقـ ( )2كتػاريح 0821/1/0ق كنصػو :أنػا شػاب أقمػت عالقػة
محرمة مع مطمقة ,كأسفرت العالقػة عػف كجػكد طفمػة أنجبتيػا األـ خػارج البمػد  ,كأنػا أكد أف أصػمح غمطتػي كالمػرأة تريػد

أف أتزكجيا لتحضر البنت مف الغربة ,فما كضع ىذه البنت معػي كمػاذا أفعػؿ؟ كبعػد اإلطػالع كالد ارسػة أجابػت المجنػة

بما يأتي -:فإف الزنا فاحشة عظيمة ,كجريمة ال يعد ليا بعد الكفر كقتؿ الػنفس شػيء كسػبيؿ لمشػر كاشػاعة الفاحشػة,
كسبب لنشر العداكة كالبغضاء ,كباب عظيـ لكثير مف األمراض كاألدكاء ,لػذا حرمػو اهلل فػي كتابػو كفػي سػنة نبيػو ,

كنكع في بياف تحريمو ,فتارة بػالنيي عنػو صػراحة  ,كتػارة بكصػفو بػأقبح األكصػاؼ ,كقرنػو بصػنكؼ المحرمػات ,كتػارة
َّ
بتحريـ الطرؽ المفضية إليو ِّ
كسدىا ,مما يدؿ عمى شناعة أمػره كشػدة خطره...كفػي الحػديث الطكيػؿ فػي رؤيػاه ذكػر
عقكبة الزناة ,ففي حديث سمرة بف جندب في الصحيحيف قػاؿ (:فانطمقنػا فأتينػا عمػى مثػؿ التنػكر  −قػاؿ  :فأحسػب

أنو كاف يقكؿ  :فإذا فيو لغط كأصكات قاؿ :اطمعنا فيو فإذا فيو رجاؿ كنساء عراة كاذا ىـ يأتييـ ليب مف أسفؿ مػنيـ
فإذا أتاىـ ذلؾ الميب ضكضكا  −قاؿ  −قمت ليما :ما ىؤالء ؟ قاؿ  :قاال لي :انطمؽ انطمػؽ كفػي خػره :كأمػا الرجػاؿ
كالنساء العراة الذيف فى مثؿ بناء التنكر فإنيـ الزناة كالزكاني) البخػارم ( )0331كمسػمـ(,(8331كمػا انعقػد اإلجمػاع
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كىكذا فإننػا نأمػؿ كنتشػكؽ إلػى رؤيػة فتػاكل عراقيػة أك عربيػة تعتمػد فػي تكػكيف عقيػدتيا كترسػيح اقتناعيػا عمػى
أدلػػة عمميػػة ال يصػػح شػػرعا كال قانكنػػا أف تيػػدر البصػػمة الكراثيػػة فػػي إثبػػات نسػػب كلػػد الزنػػا  ,ألنيػػا نتػػاج أبحػػاث
عمػى تحػريـ الزنػا كأنػو كبيػرة مػف الكبػائر  ,لػذا كػاف الكاجػب التنبيػو عمػى تحػريـ كخطػر الزنػا كأنػو مػف الفػكاحش
العظاـ.اإلجماع البف المنذر( .)80أما المسألة الكارد السؤاؿ بشأنيا فقد اختمؼ أىؿ العمـ في زكاج الزاني بالمزني بيا

إذا لـ تكف فراشا لػزكج أك سػيد كاسػتمحاؽ كلػده منيػا عمػى قػكليف :القثل اول  :أنػو ال يجػكز لمرجػؿ أف يسػتمحؽ كلػده

مف الزنا كىك قكؿ األئمة األربعة كمذىب الظاىرية  .كأبرز ما استدلكا بو حػديث عائشػة رضػي اهلل عنيػا َّأن عيػا قالػت (:
اختصـ سعد ابف أبي كقاص كعبد بػف زمعػة فػي غػالـ فقػاؿ سػعد  :ىػذا يػا رسػكؿ اهلل ابػف أخػي عتببػة بػف أبػي كقػاص
عيػػد أم انػػو ابنػػو انظػػر إلػػى شػػبيو  ,كقػػاؿ عبػػد بػػف زمعػػة  :ىػػذا أخػػي يػػا رسػػكؿ اهلل كلػػد عمػػى فػراش أبػػي مػػف كليدتػػو ,

فنظػر رسػػكؿ اهلل ( ) إلػى شػػبيو فػرأل شػػبيا بينػػا بعتبػة  ,فقػػاؿ ىػك لػػؾ يػا عبػػد بػػف زمعػة الكلػػد لمفػراش كلمعػػاىر الحجػػر
كاحتجبػي منػو يػا سػكدة بنػت زمعػة فمػـ تػره سػكدة قػط ) .أخرجػو البخػارم( .)0303كمسػمـ (.) 3981كقػد أجيػب عػف

الحديث بأنو كرد فيما إذا كاف ىناؾ صاحب فراش ينازع في الكلػد أمػا إذا لػـ يكػف صػاحب فػراش فػإف الحػديث ال يػدؿ
عميو إذ ال نزاع أصال  ,فما المانع مف استمحاؽ أبيو لو؟!.القل الي

 :أف األفضؿ أف يتزكجيا الزاني كينسب الكلد

لو كىذا القكؿ مركم عف عركة بف الزبير كسػميماف بػف يسػار كالحسػف البصػرم كابػف سػيريف كاختػاره شػيح اإلسػالـ ابػف

تيمية كتمميذه ابف القيـ .كأبرز ما استدلكا بو ا:تي:ألالا  :حديث أبػي ىريػرة ) )فػي قصػة جػريج كفيػو قػاؿ :مػف أبػكؾ
يا غالـ ؟ قاؿ الراعي أخرجو البخارم( )3213كمسمـ (. )8931ككجو الدليؿ :أف النبي ( )حكػي عػف جػريج نسػب

َّ
كصدؽ اهلل ىذه النسبة بما أجراه مف خالؼ العادة في نطؽ الصبي.ي ي  :قصة مالعنة ىالؿ بف
الكلد لمراعي الزاني
أمية رضي اهلل عنو مع امرأتو كفي و ( فاف جاءت بو أكحؿ العينيف ساب ا:لييف خدلج الساقيف فيك لشريؾ بف سحماء
) أخرجو البخارم ( , )8212ككجو االستدالؿ :أف النبي( )نسب الكلد ألبيو مف الزنا كالذم خمؽ مػف مائػو .ي ليث :

القياس عمى األـ مف الزنا فكما أف الكلد ينسب ألمو مف الزنا ألنيا ىي التي كلدتو فكذلؾ ينسػب ألبيػو ألنػو خمػؽ مػف
مائو فيك أبكه ككنا كاف انتفت األبكة الشرعية فكاف أكلى الناس بو.رابع  :أف ىذا ىك المكافؽ لقكاعد الشرع فػإف الشػرع

يتشػكؼ إلػى ثبػكت النسػب كحفػظ الكلػد مػف الضػياع كالتشػرد كاالنحػراؼ كفػي األخػذ بيػذا القػكؿ تحقيػؽ ليػذا المطمػب

الشرعي العظيـ  ,كال شؾ أف ككف الكلد ينشأ منسكبا ألب خير لو مف أف ينشأ منسكبا ألمو مصاحبا لمعار بقية عمره
يتجرع كيالت جريرة ليس لو فييػا يػد ففػي عػدـ نسػبتو مفاسػد عظيمػة كمحػكؽ العػار بػو كبأمػو كبػذكييا بػؿ كبػالمجتمع

ككػؿ مػع مػا فػي ىػذا القػكؿ مػف السػتر عمػى الزنػاة كالزكانػي كأىمػييـ ككلػدىـ كتشػجيع ليػـ عمػى التكبػة .كىػذا القػكؿ ىػك

الذم يترجح كىك أنو يصح تزكج الزاني مف الزانية لكف بشػرط تكبػة االثنػيف كالعػزـ عمػى عػدـ الرجػكع كمػا يصػح نسػبة
كلد الزنا ألبيو إذا استمحقو بؿ ىك األكلى بو كىك ما قضى بػو الصػحابة  فقػد كػاف عمػر  يمػيط  −أم يمحػؽ −

أكالد الجاىميػة بمػػف ادعػػاىـ فػي اإلسػػالـ أخرجػو عبػد الػػرزاؽ فػػي المصػنؼ ) )03218كالبييقػي فػي السػػنف
الكبػرل , 392/01كسػئؿ ابػف عبػاس  فػيمف فجػر بػامرأة ثػـ تزكجيػا؟ قػاؿ :أكلػو سػفاح ك خػره نكػاح ال بػأس بػو .

أخرجو البييقي في السنف الكبرل  , 011/1كعف جابر بف عبد اهلل  قاؿ  :ال بأس بذلؾ أكؿ أمرىا زنا حراـ ك خره

حالؿ .أخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ , 313/1كسئؿ عمرك بف جابر بف زيد عػف الرجػؿ يفجػر بػالمرأة ثػـ يتزكجيػا؟

قاؿ ىك أحؽ بيا ىك أفسدىا.مصنؼ ابف أبي شيبة , 290/2كا:ثار فػي ذلػؾ كثيػرة جػدا عػف الصػحابة كالتػابعيف فػي

القضػاء كالفتػكل بػذلؾ كاهلل اعمػـ " ينظػر :فتػكل رقػـ ( )8بشػأف تػزكج ال ازنػي المزنػي بيػا كنسػبة الكلػد إليػو ,أمانػة كحػدة
الفتاكل بمكقع الفقو اإلسالمي ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية  ,نقال عف  :د .نػكر الػديف مختػار ألخػادمي  ,نسػب
المكلكد خارج الزكاج  ,مرجع سابؽ  ,ص .83
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كدراسات عممية لفكر أنساني متصؿ ال يتجافى كال يتنافى مطمقا مع أحكاـ الشريعة اإلسػالمية التػي تقبػؿ أم نتػاج
عممي يخدـ البشرية جمعاء

( )0

.

) )0في ىذا الصدد فقد جاء في إقرار دار اإلفتػاء المصػرية العمػؿ بالبصػمة الكراثيػة فػي إثبػات النسػب عمػى الػرغـ مػف إجػراء
المعاف بيف الزكجيف ما نصو " بعد أف استعرضت كقائع الدعكل كقامت بفحص المستندات المرفقة بيا تبيف منيا  :أف

المدعي عبد الشافي...عقد قرانو عمى المدعى عمييا مناؿ ...بتاريح  0338/3/01كانو دخؿ بالمدعي عمييا في نفس
التػػاريح حسػػب أق ػكاؿ المػػدعى عمييػػا كشػػاىدييا ككضػػعت الطفمة(بسػػنت)في  ,0331/2/03بينمػػا ينكػػر المػػدعي...إف
تػػاريح الػػدخكؿ بالمػػدعى عمييػػا ...كػػاف يػػكـ عقػػد القػػرف سػػالؼ الػػذكر  ,كانمػػا كػػاف بتػػاريح ,0338/01 /01كاستشػػيد

بػػزميميف لػػو فػػي العمػػؿ,ثـ قػػرر أف المػػدعي عمييػػا...لـ تكػػف بك ػ ار كقػػت الػػدخكؿ عمييػػا ,كانمػػا كانػػت حػػامال فػػي الشػػير
الرابع ,كقاـ برفع دعكل نفي نسب الطفمة ,كقاـ الزكجاف بأداء يمػيف المعػاف ,كأجريػت عمػى الطفمػة الفحػكص كالتحاليػؿ

ال طبية كانتيػت إلػى انػو ال مػانع مػف الناحيػة الطبيػة مػف ثبػكت نسػب الطفمػة إلػى المدعي,كبعػد تطبيػؽ القكاعػد الشػرعية
سػػالفة الػػذكر عمػػى كاقعػػة الػػدعكل تػػرل دار اإلفتػػاء مػػا يمػػي  :أكال  :يفػػرؽ بػػيف الػػزكجيف المتالعنػػيف كال يجتمعػػاف أبػػدا .

ثانيػا  :يثبػت نسػػب الطفمة(بسػنت) المكلػػكدة بتػاريح 0331 /2/03إلػػى كالػدىا عبػد الشػػافي كال ينتفػي عنػػو تأسيسػا عمػػى

ا:تػػي  -0:أف الزكجػػة المػػدعي عمييػػا قػػد كضػػعت بعػػد أكثػػر مػػف سػػتة أشػػير  ...اقػػؿ مػػدة لمحمػػؿ مػػف تػػاريح العقػػد

الصحيح كقبؿ مركر سنة شمسية مف تاريح الكطء كالغيبة عنيا ,كاف إمكانية حدكث الحمؿ مف الػزكج كالتالقػي بينيمػا

قائمة مف كقت عقد القرف ,كال يقدح في ثبػكت النسػب ادعػاء الزكج(المػدعي) كشػيادة شػاىديو بأنػو اجػرم حفػؿ الزفػاؼ

بتاريح  0338/01/01الحتماؿ أف يككف المدعي قد دخؿ عمييا كعاشرىا بعد عقػد القػرف ,كاف الشػاىديف لػـ يقػر ار إال
أنيما حض ار حفؿ الزفاؼ فقط كلـ يعرؼ ما إذا كاف قد دخؿ بيا لـ ال  ,كبذلؾ تطػرؽ االحتمػاؿ إلػى دليمػو ,كالػدليؿ إذا
تطػرؽ إليػػو االحتمػػاؿ سػػقط بػػو االسػػتدالؿ ,باإلضػػافة إلػػى أف شػػاىدم الزكجػػة قػػرر انػػو دخػػؿ بيػػا يػػكـ عقػػد القػػرف ,كالف

الثابػػت شػػرعا أف كػػؿ مػػف كلػػد عمػػى ف ارشػػو فيػػك كلػػده شػػرعا كنسػػبا طالمػػا أمكػػف انػػو يكػػكف لػػو لقكلػػو ( ( )الكلػػد لمفػراش
كلمعاىر الحجر ) متفؽ عميو ,كعمى ذلػؾ فيقتصػر اثػر المعػاف عمػى درء الحػد عػف الػزكج كالتفريػؽ بينيمػا دكف أف يػؤثر

ذلؾ في نسب الطفمة إلى كالدىا ,كالشػارع يتشػكؼ إلػى إثبػات النسػب حرصػا عمػى مصػمحة الطفػؿ ,كال يكجػد فػي كاقعػة

الدعكل ما يدؿ عمى نفي النسب,خاصة كانو قد دخؿ بيػا كعاشػرىا معاشػرة األزكاج فػي ظػؿ عقػد زكاج صػحيح شػرعا.
 -3التحاليػػؿ الطبيػػة التػػي أجريػػت جميعيػػا بالمعامػػؿ المركزيػػة لممعامػػؿ الطبيػػة الشػػرعية الخاصػػة بفصػػائؿ الػػدـ ,ككػػذلؾ
الخاصػػة بالحػػامض النػػككم أثبتػػت أف الطفمػػة تحمػػؿ العكامػػؿ الكراثيػػة مناصػػفة بػػيف الػػزكجيف ,كبػػذلؾ تكػػكف الطفم ػة مػػف
الناحيػػة الطبيػػة ثمػرة زكاجيمػػا  ,كال يكجػػد مػػا يمنػػع نسػػب الطفمػػة إلػػى كػػؿ منيمػػا ألنػػو يعمػػؿ بالػػدليؿ العممي,قياسػػا عمػػى

إثبػػات رسػػكؿ اهلل()النسػػب بالشػػبو لمػػزكج صػػاحب الف ػراش فػػي الشػػكؿ,أف ألسػػنو فػػي المتالعنػػيف أف يفػػرؽ بينيمػػا كال
يجتمعاف أبػدا كلػك أف ىػذا الػزكج القػاذؼ الم أرتػو ذكػر فػي قذفػو إياىػا أنيػا حامػؿ مػف الزنػا الػذم قذفػو بيػا يترتػب عمػى
ذلؾ نفيو إياىا,كألزـ الكلد أمو أم نسب المو ,كاف إقػرار دار اإلفتػاء المصػرية لمعمػؿ بالبصػمة الكراثيػة إيمانػا منيػا بػاف

الشريعة اإلسالمية تقبؿ أم نتاج عممي يخدـ البشرية " ينظػر :إقػرار دار اإلفتػاء المصػرية العمػؿ بالبصػمة الكراثيػة فػي
إثبات النسب عمػى الػرغـ مػف إجػراء المعػاف بػيف الػزكجيف  ,نقػال عػف:د .فػؤاد عبػد المػنعـ احمد,البصػمة الكراثيػة كدكرىػا

ف ػػي اإلثب ػػات الجن ػػائي ب ػػيف الشػ ػريعة كالق ػػانكف  ,بح ػػث م ػػؤتمر اليندس ػػة الكراثي ػػة بػػػيف الشػ ػريعة كالقانكف,كمي ػػة الشػ ػريعة
كالقانكف,جامعػ ػ ػػة اإلمػ ػ ػػارات العربيػ ػ ػػة المتحػ ػ ػػدة  ,ج , 8ص , 0812-0819المتػ ػ ػػاح عمػ ػ ػػى المكقػ ػ ػػع ا:تػ ػ ػػي :
http://www.uaeu.ae.
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الخ تمة
ألال  /ال ت ئج -
 -0خمصنا إلى أف كلد الزنا يتككف حقيقة مػف مػاء الػزانييف كقػد اشػتركا فيػو فعػال ,فػال يعقػؿ أف ننسػبو إلػى احػدىما
دكف األخػػر ,كاسػػتنتجنا إف مػػاء الزنػػا لػػيس ىػػد ار ,كانتيينػػا إلػػى إف ق ػرار الحرمػػاف مػػف األبػػكة بالنسػػبة لم ازنػػي ىػػك
أصال قرار تػأديبي عقػابي كلػيس نصػا ممزمػا ,فمػك كجػدنا عقابػا خػر مناسػبا كػاف ىػذا كاجػب التطبيػؽ ,ثػـ كيػؼ
ننزؿ عمى الزاني العقاب بما يضر البػرمء كىػك الط فػؿ ,كلعػؿ خيػر عقػاب فػي مثػؿ ىػذه الحالػة أف نمزمػو بالكلػد
ليتحمؿ عبء تربيتو كاإلنفاؽ عميو إعماال لقاعدة الغنـ بالغرـ .
 -3اتضػح أف العممػػاء اتفقػكا عمػػى نسػػب مػف كلػػد عمػػى فػراش شػػرعي لصػاحب الفػراش لمجػػرد الػكالدة دكف اسػػتمحاؽ
لمكلد منو ,فإذا كلد عمػى فػراش الزكجيػة كلػـ ينكػره صػاحب الفػراش فيػك كلػده كاف ادعػاه مػف ادعػاه ,الف األصػؿ
السالمة كاف الكلد ىك كلػد شػرعي ,كقػد اجمػع العممػاء ىنػا عمػى أف اسػتمحاؽ ال ازنػي لكلػد المزنػي بيػا ال يجػكز ,
فال يمحؽ بو كلك استمحقو ,كال ينسب إليو كانما ينسب لصاحب الفراش  ,الف النسب ال يثبػت أساسػا مػف الزنػا
 ,أما إ ذا لـ تكف المرأة فراشا لزكج أك سيد  ,فقد كقع الخالؼ بيف العمماء ىنػا ىػؿ يمحػؽ بػو أك ال يمحػؽ كذلػؾ
عمى قكليف كمػذىبيف ىمػا  :المثذهب اول  -فػذىب جميػكر الفقيػاء إلػى انػو ال يمحػؽ بػو كىػك القػكؿ المشػيكر
عند المذاىب األربعة  :الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة ,بػاف ال ينسػب كلػد الزنػا لم ازنػي مطمقػا كال يمحػؽ بػو
إذا استمحقو كانما ينسب المو .المذهب الي

 -كذىب طائفة مف التابعيف – كىك قكؿ عند الحنفيػة كقػكؿ عنػد

الحنابمػػة – أف كلػػد الزنػػا ينسػػب لم ازنػػي كيمحػػؽ بػػو إذا اسػػتمحقو  ,كقػػد ذكػػر بالد ارسػػة أدلػػة الف ػريقيف كتػػـ مناقشػػتيا
مناقشة مستف يضة  ,كقد رجحت قكؿ المذىب الثاني كىك أف الزاني إذا استمحؽ الكلد الناتج عػف زنػاه فانػو يمحػؽ
بو في ىذه الحاؿ بضكابط كشركط ,كاف ىذا القكؿ اختاره جمع مف المحققيف مف أىؿ الحػؿ كشػيح اإلسػالـ ابػف
تيميػػة كالعالمػػة ابػػف القػػيـ ,إذ الحظنػػا انػػو كػػاف اتجػػاه أغمػػب الفقيػػاء المعاص ػريف  -كىػػك رأم أنػػا الباحػػث العبػػد
الفقير هلل بداية  -في رجحاف قكؿ الجميكر المػذىب األكؿ لقػكة أدلتػو كحتػى ال تخػتمط األنسػاب كتشػيع الفاحشػة
بػيف النػػاس ,إال أف بعػػض فقيائنػػا اليػػكـ -كىػػـ كثػرة -يرجحػكف المػػذىب القائػػؿ بإلحػػاؽ كلػػد الزنػػا كنسػػبو لم ازنػػي ,
حيث ال يكجد دليؿ مف كتاب أك سنة ينيى عف إلحاؽ كلد الزنا بالزاني– كىك رأينا المتكاضع أخيػ ار بعػد الد ارسػة
كالتمحيص -بؿ أف الشكاىد تؤكػد عمػى ضػركرة إلحػاؽ كػؿ مكلػكد بكالػده الطبيعػي مػع م ارعػاة ضػكابط االسػتقرار
في اإلثبات ,كعدـ إغفاؿ عقاب المخطا الحقيقي كىك الزاني بإنزاؿ حد اهلل فيو كفقا لقكاعد تنفيذ الحػدكد شػرعا,
كىك ما نميؿ إليو في ىذه الدراسة,خصكصا انو أجاز بعض عمماء األزىػر اسػتخداـ البصػمة الكراثيػة فػي إثبػات
كلد الزنا .
 -2ظير مف ىذه الدراسة أف التشريعات العربيػة عمكمػا تسػتمد أحكػاـ النسػب مػف الفقػو اإلسػالمي ,إال انػو ال تػزاؿ
البصمات الكراثية بعيدة كؿ البعد عف متناكؿ تمؾ التشريعات  ,كقد أخذت ىذه التشػريعات فػي خصػكص إثبػات
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نسب كلد الزنا بالبصمة الكراثية بمذىب جميكر الفقياء كىػك قػكؿ األئمػة األربعػة كمػذىب الظاىريػة القائػؿ بعػدـ
إثبػػات كلػػد الزنػػا مػػف أبيػػو ال ازنػػي  ,كلػػـ يخػػالفيـ فػػي ذلػػؾ إال المشػػرع التكنسػػي  ,حيػػث قضػػي بج ػكاز إسػػناد لقػػب
األب لمطفؿ مجيكؿ النسػب الػذم يثبػت بػاإلقرار أك بشػيادة الشػيكد أك بالتحميػؿ الجينػي ,كلعػؿ الغايػة األساسػية
التي دفعػت ىػذا القػانكف الفريػد لتقريػر مثػؿ ىػذا الشػا  ,ىػك إيمانػو العميػؽ بضػركرة إيجػاد حػؿ لمجيػكؿ النسػب
كالمشرديف كاألبناء الطبيعييف .
ي ي  /التلصي ت -
ألال / /نقتػػرح إيػ ػراد فصػػؿ كام ػػؿ خ ػػاص فػػي ق ػػانكف األح ػكاؿ الشخص ػػية الع ارق ػػي يسػػمى الفص ػػؿ ال اربػػع يب ػػيف فيي ػػا
المسائؿ المتعمقة بالمعاف ككلد المعاف ,كذلؾ في الباب الرابع بعد الفصؿ األكؿ الطالؽ كالفصؿ الثػاني التفريػؽ
القضائي كالفصؿ الثالث التفريؽ االختيػارم ( الخمػع ) كيكػكف بعػد المػادة  89/مػف قػانكف األحػكاؿ الشخصػية
الع ارقػػي كتكػػكف المػكاد عمػػى السػػياؽ ا:تػػي  -:الفصػػؿ ال اربػػع المعػػاف -المػػادة  " -0/أ -ال يػػتـ المعػػاف إال أمػػاـ
المحكمة المختصة كتتـ إجػراءات السػير فييػا عمػى كفػؽ القكاعػد المعمػكؿ بيػا شػرعا فػي الشػريعة اإلسػالمية .
ب -فػػي حالػػة قيػػاـ الػػزكج بػػإجراء المعػػاف كامتنعػػت الزكجػػة عػػف إج ارئػػو أك حالػػة امتناعيػػا مػػف الحضػػكر أمػػاـ
المحكمػػة أك غابػػت مػػف دكف عػػذر مشػػركع كتعػػذر إبالغيػػا ,فعمػػى القاضػػي أف يحكػػـ بنفػػي نسػػب الكلػػد عػػف
الرجؿ.ج -في حالة اعتراؼ الزكج بما يفيد كذبو في اتياـ زكجتو بالزنػا أك نفػي نسػب الكلػد عنػو ,حينئػذ عمػى
القاضػػي أف يحكػػـ بالعقكبػػة الشػػرعية لحػػد القػػذؼ كبإثبػػات نسػػب الكلػػد لػػو  ,كلػػك بعػػد الحكػػـ بنفيػػو كمػػف حػػؽ
الزكجة أف تطالب برد اعتبارىا مف زكجيا الذم العنيا " -.المادة " -3/أ -الفرقػة بالمعػاف فرقػة مؤبػدة كيحػرـ
عمى الزكج المالعف مف التزكج مرة أخرل بزكجتو التي العنيا بعد ت ماـ المعاف كترتيب أثاره ما لػـ يصػدر مػف
الػػزكج مػػا يفيػػد تكذيبػػو لنفسػػو  .ب -يشػػترط إج ػراء المعػػاف بػػيف الػػزكجيف أف يكػػكف الزكجػػاف عػػاقميف كمكمفػػيف
كغير محدكديف في القذؼ ,كاف يككف بينيما عقد زكاج شرعي صحيح كقائـ حقيقػة أك حكمػا " -.المػادة- 2/
" يترتػب عمػػى إجػراء المعػػاف بػػيف الػزكجيف لنفػػي نسػػب الكلػػد ا:ثػػار ا:تيػة :أ -صػػدكر حكػػـ مػػف القاضػػي بنفػػي
نسب الكلد عف الزكج المالعف .ب -عدـ كجػكد نفقػة لكلػد المعػاف عمػى الػزكج المالعػف .ج -إلحػاؽ نسػب كلػد
المعاف بأمػو " -.المػادة " -8 /أ -ال ينتفػي نسػب الكلػد عػف الػزكج المالعػف بمجػرد إجػراء المعػاف بػؿ البػد مػف
صػدكر حكػػـ مػف القاضػػي بنفػي نسػػب الكلػد عػػف المالعػف.ب -لمقاضػػي سػمطة تقديريػػة فػي حكمػػو بنفػي نسػػب
الكلػػد عػػف المالعػػف باعتمػػاده عمػػى جميػػع الكسػػائؿ المقػػررة شػػرعا " -.المػػادة " - 1/يػػرث كلػػد المعػػاف مػػف أمػػو
كقرابتيا كترثو أمو كقرابتيا".
ي ي  //نقترح عمى المشرع العراقي إضافة فقرات جديدة لممادة  18/مف قانكف األحػكاؿ الشخصػية الع ارقػي لتكػكف
بالصػػيغة ا:تيػػة  - 3 " -:يعػػد الطفػػؿ الرضػػيع -مػػف الرضػػاعة -كحػػده دكف إخكتػػو كأخكاتػػو كلػػدا لممرضػػعة
كزكجيػػا كأخػػا لجميػػع أكالدىػػا كيسػػرم التح ػريـ عميػػو كعمػػى فركعػػو  -2 .ال يحػػرـ الرضػػاع إال مػػا حصػػؿ قبػػؿ
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الفطاـ أك في الحكليف سكاء كاف المبف قميال أـ كثي ار  -8 .يمنع التبني شػرعا كقانكنػا  -1كيمكػف لػألب ال ازنػي
أك لألـ الزانية أك لالدعاء العاـ  -لمنيابة العمكمية -رفع األمر إلػى محكمػة األحػكاؿ الشخصػية – االبتدائيػة-
المختصػػة لطمػػب إسػػناد لقػػب األب ال ازنػػي لمطفػػؿ الػػذم يثبػػت بػػاإلقرار أك بشػػيادة الشػػيكد أك بكاسػػطة التحميػػؿ
الجينػػي( البصػػمة الكراثيػػة ) أف ىػػذا الشػػخص ىػػك أب ذلػػؾ الطفػػؿ  ,عمػػى أف ينسػػب كلػػد الزنػػا لم ازنػػي بض ػكابط
كشركط محددة ىي  :أكال -تكبة الزاني كالمزني بيػا بالنػدـ كالعػزـ عمػى عػدـ العػكدة ليػا  ,كيكػكف ذلػؾ بإشػياد
اهلل تعالى كبحضكر شيكد يشيدكف بذلؾ كيثبت ذلؾ بحضكر القاضي في محضر رسمي  .ثانيا -أف يتزكج
الزاني بالمزني بيا  .ثالثا -أف يطمب الزاني استمحاؽ كلده  .رابعا-أف يككف الكلػد مػف مػاء ال ازنػي  .خامسػا-
أف ال تككف الزانية فراشا لزكج أك سػيد  .سادسػا -أف ال تكػكف الزانيػة داعػرة يغشػاىا أكثػر مػف كاحػد  .سػابعا-
أف ي ككف اإللحاؽ بقرار يصدر مف القاضي كذلؾ بعػد أف يقػاـ حػد الزنػا عمييمػا كيعمنػا تكبتيمػا -النصػكح إلػى
اهلل تعػػالى -أمػػاـ القضػػاء  .ثامنػػا -تترتػػب عػػؿ الفق ػرة ( )1مػػف ىػػذه المػػادة – كبعػػد صػػدكر الحكػػـ القضػػائي
البات ما يأتي  :جميع ا:ثار التػي تترتػب عمػى النسػب الثابػت بالنكػاح الشػرعي الصػحيح ابتػداء كأصػالة كىػي
نكعاف  -0:ثار تعكد إلى النسب ذاتو مف حيػث نفػكذه عمػى الكافػة كحفظػو كعػدـ صػحة نقمػو أك إسػقاطو أك
تعجيػز فػي إثباتػو -3 .ك ثػار تعػكد إلػى مسػتمزماتو الماديػة كالمعنكيػة كمػزكـ الرعايػة كالنفقػة كالتعيػد بالتربيػة
كالتعمػيـ كاإلرشػاد كقيػاـ المحرميػة كاسػتحقاؽ الميػراث كاسػتحقاؽ دـ القتيػؿ أك ديتػو باألخػذ أك العفػك -2.يحػرـ
عمى الزاني أف يتزكج بنتو مف الزنا أك أختػو مػف الزنػا  ,كيعػد كلػد الزنػا كالكلػد فػي النكػاح الصػحيح مػف حيػث
األثر " .
فهرس الثمص در لالمثثراجثثع لمدراسة
ألال  /كتب التفسير -
.0احم ػػد ب ػػف عم ػػي الػ ػرازم ال جص ػػاص الحنف ػػي ,أحك ػػاـ القرف,تحقي ػػؽ محم ػػد الص ػػادؽ قمح ػػاكم,دار إحي ػػاء التػ ػراث
العربي,بيركت0811 ,ق  ,ج3ك ج. 1
ي ي  /كتب الحديث الشريف -
. 0أبك داؤد سميماف بف األشعث السجستاني ,سنف أبي داؤد مػع أحكػاـ األلبػاني  ,ط ,3مكتبػة المعػارؼ  ,الريػاض
 ,مف دكف سنة طبع  ,المجمد . 0
. 3أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفػي البخػارم ,صػحيح البخػارم  ,تحقيػؽ كتخػريج احمػد زىػكة كاحمػد عنايػة ,
ط ,0دار الكتاب العربي  ,بيركت . 3118 ,
. 2أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكرة الترمػػذم ,سػػنف الترمػػذم الجػػامع الصػػحيح  ,حققػػو كأخرجػػو الشػػيح خميػػؿ
مأمكف شيحو ,ط , 0دار المعرفة لمطباعة كالنشر ,بيركت0832 ,ق3113 /ـ.
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ي لي  /كتب شرح الحديث الشريف -
 .0أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  ,المصنؼ  ,تحقيؽ الشيح حبيب الػرحمف االعظمػي ,ط ,0منشػكرات
المجمس العممي0231 ,ق,0310/ج1.
 .3أبػ ػ ػػك سػ ػ ػػميماف حمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد الخطػ ػ ػػابي البسػ ػ ػػتي ,معػ ػ ػػالـ السػ ػ ػػنف  ,ط , 0المطبعػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة  ,حمػ ػ ػػب ,
0213ق0322/ـ ,ج.2
.2سػميماف بػف خمػؼ القرطبػي البػاجي األندلسػي  ,المنتقػى شػرح المكطػأ ,تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر أحمػد عطػا,
ط ,0دار الكتب العممية ,بيركت0831 ,ق0333 /ـ ,ج. 1
.8محمػػد بػػف عمػػى بػػف محمػػد الشػػكك اني ,نيػػؿ األكطػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار مػػف أحاديػػث سػػيد األخيػػار ,ط, 2
مطبعة مصطفى ألبابي الحمبي كأكالده ,القاىرة 0221,ق0390/ـ  ,ج. 9
رابع  /كتب الفقه اإلسالم

-

أ  -كتب الفقو الحنفي :
. 0ابػف نجػػيـ الحنفػػي ,البحػػر ال ارئػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ ,ط ,3دار المعرفػػة لمطباعػة كالنشػػر ,بيػػركت ,مػػف دكف سػػنة
طبع  ,ج. 8
. 3شػػمس الػػديف أبػػك بكػػر محمػػد بػػف سػػيؿ السرخسػػي ,المبسػػكط  ,ط ,2دار المعرفػػة ,بيػػركت0232 ,ق0312 /ـ
,ج 8كج  1ك ج. 01
.2ع بد اهلل بف محمد بف سميماف الشػيير بػداماد أفنػدم ,مجمػع األنيػر فػي شػرح ممتقػى األبحػر  ,دار إحيػاء التػراث
العربي مصكرة عف الطبعة المصرية 0201 ,ق  ,ج. 0
. 8فخر الديف عثماف الزيمعي الحنفي  ,تبيف الحقائؽ شرح كنز الػدقائؽ  ,ط , 0دار المعرفػة  ,بيػركت  ,مػف دكف
سنة طبع ,ج. 1
 .1كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي المعػػركؼ بػػابف اليمػػاـ الحنفػػي  ,شػػرح فػػتح القػػدير  ,دار الكتػػب
العممية  ,بيركت  ,مف دكف سنة طبع  ,ج. 2
ب -كتب الفقو المالكي :
 .0مالػػؾ بػػف انػػس االصػػبحي ,المدكنػػة الكبػػرل ,ط , 0دار الكتػػب العمميػػة  ,بيػػركت  ,لبنػػاف 0801 ,ق0338/ـ ,
ج. 3
 -3مالػػؾ بػػف انػػس االصػػبحي ,مؤطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾ ,تحقيػػؽ محمػػد ف ػؤاد عبػػد البػػاقي  ,دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ,
مصر  ,مف دكف سنة طبع  ,ج. 3
ت -كتب الفقو الشافعي :
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. 0احمد الصاكم  ,بمغة السالؾ ألقػرب المسػالؾ  ,تحقيػؽ كضػبط كتصػحيح محمػد عبػد السػالـ شػاىيف  ,ط ,0دار
الكتب العممية  ,بيركت -لبناف 0801 ,ق0331/ـ ,ج.3
.3عمي بف محمد الماكردم البصرم الشافعي ,الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشػافعي شػرح مختصػر المزنػي
 ,تحقيػػؽ الشػػيح عمػػي محمػػد معػػكض كالشػػيح عػػادؿ احمػػد عبػػد المكجػػكد  ,ط ,0دار الكتػػب العمميػػة ,بيػػركت -
لبناف0808 ,ق0338 /ـ ,ج.2
. 2د .مصػطفى الخػف كد .مصػطفى البغػػا كعمػي الشػربجي  ,الفقػػو المنيجػي عمػى مػػذىب اإلمػاـ الشػافعي رحمػػو اهلل
تعالى  ,ط  ,2دار القمـ  ,دمشؽ  , 3111 ,المجمد.3
ث -كتب الفقو الحنبمي :
. 0أبك العباس تقي الديف احمد بف تيمية الحراني  ,الفتاكل الكبرل لشيح اإلسالـ ابف تيمية  ,تحقيؽ قدـ لػو حسػنيف
محمد مخمكؼ  ,دار المعرفة  ,بيركت  ,مف دكف سنة طبع  ,ج 01ك ج. 32
.3أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف مفمػػح ال مقدسػػي,الفركع كتصػػحيح الفػػركع  ,تحقيػػؽ أبػػك الزىػراء حػػازـ القاضػػي  ,ط ,0دار
الكتب العممية  ,بيركت 0802 ,ق  ,ج. 3
. 2ابف قدامة المقدسي ,المغني البف قدامة  ,مكتبة القاىرة0222 ,ىػ 0392 /ـ ,ج. 9
 . 8ابف قيـ الجكزية ,زاد المعاد في ىدل خير العباد ,شرح كتعميؽ الشػيح عبػد العزيػز بػف بػاز كالشػيح محمػد حامػد
ألفقي ,ط ,0دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع  ,القاىرة , 3112 ,المجمد  ,2ج. 1
. 1ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ,الطػػرؽ الحكميػػة فػػي السياسػػة الشػػرعية  ,عنػػي بػػو كرتػػب مادتػػو كبكبيػػا صػػالح احمػػد الشػػامي ,
ط ,0المكتب اإلسالمي  ,بيركت ,دمشؽ ,عماف 0832,ق3113 /ـ .
ج -كتب الفقو الظاىرم :
. 0أبف حزـ الظاىرم  ,المحمى ,تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي ,دار األفاؽ الجديدة ,بيركت  ,ج. 01
ح -كتب الفقو العاـ :
. 0د .بػػدراف أبػػك العينػػيف بػػدراف ,الفقػػو المقػػارف لألح ػكاؿ الشخصػػية بػػيف المػػذاىب األربعػػة السػػنية كالمػػذىب الجعفػػرم
كالقانكف ,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ,بيركت  , 0391 ,ج ,3ص 822؛
 .3د .حسني محمكد عبد الدايـ عبد الصػمد  ,البصػمة الكراثيػة كمػدل حجيتيػا فػي اإلثبػات د ارسػة مقارنػة بػيف الفقػو
اإلسالمي كالقانكف الكضعي ,ط ,3دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية .3100 ,
.2د .سػػعد الػػديف مسػػعد ىاللػػي  ,البصػػمة الكراثيػػة كعالئقيػػا الشػػرعية ,ط ,0منشػػكرات كميػػة الش ػريعة كالد ارسػػات
اإلسالمية  ,جامعة الككيت 0803 ,ق0333 /ـ.
. 8عبػػد الػػرحمف الجزيػػرم ,الفقػػو عمػػى المػػذاىب األربعػػة  ,اعتنػػى بػػو نجيػػب الماجػػدم كاحمػػد عػػكض أبػػك الشػػباب ,
المكتبة العصرية  ,صيدا  -لبناف 0833 ,ق3112/ـ .
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 .1د .محمػػكد محمػػد حس ػػف  ,النسػػب كأحكامػػو ف ػػي الش ػريعة اإلس ػػالمية كالقػػانكف ألكػػكيتي  ,مجم ػػس النشػػر العمم ػػي
بالككيت .0333 ,
.9د .كىبة الزحيمي,قضايا الفقو كالفكر المعاصر ,ط,3دار الفكر أفاؽ معرفة متجددة,دمشؽ.3111,
خ مس  /الكتب الق ل ية -
.0د .احم ػػد الكبيس ػػي,األحكاؿ الشخص ػػية ف ػػي الفق ػػو كالقض ػػاء كالق ػػانكف,ط,3مطبع ػػة اإلرش ػػاد,بغداد , 0313 ,ج0
الزكاج كالطالؽ كأثارىما.
.3د .محمػػد الشػػناكم  ,البصػػمة الكراثيػػة كحجيتيػػا فػػي اإلثبػػات الجنائي,تقػػديـ د .عبمػػة الكحػػالكم  ,مػػف دكف مكػػاف
الطبع  ,القاىرة . 3101 ,
.2د .مصطفى إبراىيـ الزلمي كد .احمد عمي الخطيب  ,شرح قانكف األحػكاؿ الشخصػية  ,القسػـ األكؿ فػي أحكػاـ
الميراث ,دار الكتب لمطباعة كالنشر  ,جامعة المكصؿ .0323 ,
س دس  /ق اررات المح كم القض ئية غير الم شلرة لمتلن القلا ين -
.0قرار محكمة التمييز االتحادية العراقية رقـ/0119/شخصية أكلى(3112/2/32/قرار غير منشكر).
.3قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي النافذ رقـ 022لسنة  0313المعدؿ.
.2قانكف الميراث المصرم النافذ رقـ  11لسنة  0382المعدؿ.
.8قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم النافذ رقـ 13لسنة  0312المعدؿ بالقانكف3111.
.1قانكف األحكاؿ الشخصية الككيتي النافذ رقـ 10لسنة 0328.
.9قانكف االتحاد اإلماراتي لألحكاؿ الشخصية النافذ رقـ  32لسنة . 3111
.1قانكف األحكاؿ الشخصية العماني النافذ رقـ  23لسنة .0311
.2قانكف األحكاؿ الشخصية السكداني لممسمميف النافذ لسنة 0330.
.3قانكف األحكاؿ الشخصية التكنسي النافذ رقـ  32لسنة  0332المعدؿ .
س بع  /الملاقع االلكترل ية عم :اال تر ت -
. 0احم ػ ػػد ب ػ ػػف المػ ػ ػرابط ب ػ ػػف محم ػ ػػد الشنقيطي,اس ػ ػػتمحاؽ كل ػ ػػد الزن ػ ػػا ف ػ ػػي النس ػ ػػب ,ندكة األسػ ػ ػرة المس ػ ػػممة كالتح ػ ػػديات
المعاصرة,رابطة العالـ اإلسالمي كالمجمع اإلسالمي,المتاح عمى المكقع ا:تيhttp://www.B7oth.com:
. 3د .سعد بف تركي الخثالف  ,أحكاـ األكالد الناتجيف عف الزنى ,رابطة العالـ اإلسالمي ,المتاح عمى المكقع
ا:تي:
https://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2011/8/9/7_201189_20481.pdf
. 2د .عبد السالـ بف محمد الشكيعر,استمحاؽ مقطكع النسب,ندكة األسرة المسػممة كالتحػديات المعاصػرة,رابطة لعػالـ
اإلسالمي المجمع اإلسالمي,المتاح عمى المكقع ا:تيhttp://www.B7oth.com :
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.8د .فػؤاد عبػػد المػػنعـ احمػػد  ,البصػػمة الكراثيػػة كدكرىػػا فػػي اإلثبػػات الجنػػائي بػػيف الشػريعة كالقػػانكف  ,بحػػث مػػؤتمر
اليندسة ,المتاح عمى المكقع ا:تي :

http://www.uaeu.ae.

. 1د.محمػد جميػػؿ المصطفى,اسػػتمحاؽ كلػد الزنػػا فػػي الفقػو اإلسػػالمي,ندكة األسػرة المسػممة كالتحػػديات ,رابطػػة العػػالـ
اإلسالمي كالمجمع اإلسالمي,المتاح عمى المكقع ا:تيhttp://www.B7oth.com:
. 9د.نػػكر الػػديف أبػػك لحيػػة,الحقكؽ الشػػرعية لػػألكالد القاص ػريف,ط, 0دار الكتػػاب الحػػديث لمطباعػػة كالنشػػر ,القػػاىرة
,دكف سنة طبع ,المتاح عمى المكقع ا:تي:

http://nour salam.free.fr/b16.3.htm

.1د.نكر الديف أبك لحية ,حقكؽ األكالد النفسية كالصحية ,ط ,0دار الكتاب الحديث لمطباعة كالنشػر ,القػاىرة ,دكف
سنة طبع  ,المتاح عمى المكقع ا:تيhttp://nour salam.free.fr/b13.doc. :
.2د .نكر الديف مختار ألخا دمي  ,نسػب المكلػكد خػارج الػزكاج  ,جامعػة الزيتكنػة – تكنس,رابطػة العػالـ اإلسػالمي,
المتاح عمى المكقع ا:تيWWW.ISLAM :
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