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 المقدمػػػػػػة
يف، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمد خػامـ النبيػيف، الحمد هلل رب العالم

 وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، وصحابمو الغر المياميف، ومف مبعيـ بإحساف إلى يـو الديف. 
وبعد فإف الشريعة اإلسالمية قد جاءت بمبادئ وأحكاـ عظيمة إلسعاد الناس في دنيػاىـ وأخػراىـ، 

ممػػن نظيػػؼ وسػػميـ أمنيػػًا وفكريػػًا وأخالقيػػًا يعػػي  فػػي ظػػؿ النظػػاـ اإلليػػي الػػ ي مػػف خػػالؿ بنػػاء مج
 ارمضاه اهلل لو مشريعًا خالدًا إلى يوـ الديف. 

وألجػػؿ  لػػؾ اىػػمـ اإلسػػالـ بشػػؤوف األسػػرة باعمبارىػػا نػػواة المجممػػن، وقػػد كػػاف مػػف اىممامػػو باألسػػرة 
سػرة، ولػػو معمػػؽ بكنيػر مػػف األحكػػاـ اىممامػو بموضػػوع نالنسػبع باعمبػػاره أسػػاس ىػاـ فػػي مكػػويف األ

األخرى كالنكػاح، واإلرث، والوييػة... وريػر  لػؾ مػف األحكػاـ، لػ لؾ كػاف ىػ ا أحػد األسػباب المػي 
يضػاؼ إلييػا  )وسائل إإباائاإنسبسايإااشإنسةارإلسالإنةسا  إلال أدت إلى اخمياري لموضوع البحث 

 أسباب أخرى منيا:
لحبيػػب فػػي السػػنوات األخيػػرة نميجػػة ايحػػمالؿ األمريكػػي الفوضػػى الكبيػػرة المػػي أصػػابت بمػػدنا ا أواًل:

الغاشػػـ، والمػػي كػػاف مػػف مبعاميػػا ظيػػور الفوضػػى فػػي مسػػضلة األنسػػاب فظيػػر بعػػ  أفػػراد العشػػا ر 
وىػػػو بعيػػػد عػػػف ىػػػ ا النسػػػب  المعروفػػػة أصػػػوليا قػػػديمًا وحػػػدينًا، يػػػ عـ اينمسػػػاب إلػػػى آؿ البيػػػت 

 أف أمطرؽ لخطورة إدعاء أي نسب ك بًا، والى الوسا ؿ الشرعية إلنبات النسب.  فضحببت
حاجة الناس لمعرفة الحكـ الشرعي الصحيح فػي بعػ  فقػو األحػواؿ الشخصػية والمػي منيػا  بئبإلًئ:

 وسا ؿ إنبات النسب. 
حمػػاج ايسػػم ادة الشخصػػية مػػف بعػػ  المسػػا ؿ الفقييػػة فػػي بػػاب األحػػواؿ الشخصػػية والمػػي أبئسبااًئ:إ

 إلييا بصفمي طالب عمـ صغير، ويحماجيا أخواني مف طمبة العمـ الشرعي. 
 وقد كاف منيجي في البحث ما يضمي: 

المدليؿ عمى مفردات ومواضين البحث مف خالؿ الرجوع إلى المصادر األصمية: الكماب،  .5
 والسنة، واإلجماع، والقياس. 

يح أحيانًا دوف اإلكنػار مػف  كػر ايخمالفػات المعر  آلراء الفقياء قدر اإلمكاف من المرج .6
الفقييػػػػة فػػػػي الموضػػػػوع أو الج  يػػػػة المػػػػمكمـ عنيػػػػا و لػػػػؾ خشػػػػية اإلطالػػػػة وامسػػػػاع حجػػػػـ 

 .  الموضوع أكنر مف الالـ 
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المطػػػػرؽ لػػػػبع  المواضػػػػين المعاصػػػػرة المػػػػي مخػػػػا الموضػػػػوع: كمسػػػػضلة إنبػػػػات النسػػػػب  .7
 بالبصمة الورانية. 

يوريف لػدى بعػ  طمبػة العمػـ الػ يف وردت أسػماؤىـ فػي مرجمة بع  األعػالـ ريػر المشػ .8
 البحث. 

إ
إوقدإقس اإخطالإنساحثإإسى:إ

 مقدمة
 المبحث األوؿ: معريؼ النسب وأىميمو في الشريعة اإلسالمية، ويحموي عمى مطمبيف ىما: 

 المطمب األوؿ: معريؼ النسب. 
 المطمب الناني: أىمية النسب في الشريعة اإلسالمية. 

 ني: إنبات النسب بالفرا  واإلقرار، ويحموي عمى مطمبيف ىما: المبحث النا
 المطمب األوؿ: إنبات النسب بالفرا . 
 المطمب الناني: إنبات النسب باإلقرار. 

 المبحث النالث: إنبات النسب بالبينة والقيافة، ويحموي عمى مطمبيف ىما: 
 المطمب األوؿ: إنبات النسب بالبينة. 

 ت النسب بالقيافة. المطمب الناني: إنبا
 المبحث الرابن: إنبات النسب بواسطة البصمة الورانية، ويحموي عمى مطمبيف ىما: 

 المطمب األوؿ: ماىية البصمة الورانية. 
 المطمب الناني: حكـ إنبات النسب بالبصمة الورانية. 

 نـ الخاممة. 
الممواضػن، فػإف كػاف فيػو مػف  وأخيرًا... وليس آخرًا أرجو أف أكوف قد وفقػت فػي كمابػة ىػ ا البحػث

ف كاف فيو مف خطض فمف نفسي ومف الشيطاف.. وآخر دعوانا أف الحمػد  صواب فمف اهلل معالى، وا 
 هلل رب العالميف. 

 الباحث
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إنس احثإنألو 
إتسرإلفإنسبسيإوأه إلتهإاشإنسةرإلسالإنةس  إلال

إنس طليإنألو 
إتسرإلفإنسبسي

 ع2نمػػف جيػػة أحػػد األبػػويف. وىػػو ايشػػمراؾ ع1نقرابػػة.القرابػػة، فيقػػاؿ: بينيمػػا نسػػب أي نسبساايإس:ااال:إ
وجمػن النسػب أنسػاب منػؿ: سػبب ع3نخاصة أي ايشمراؾ مف جية األب فقط.وقيؿ: ىو في اآلباء 

وأسباب، وقد ينسب الشخا إلى ما يوضحو ويمي ه مف أب وأـ وحي وقبيمة وبمد وصػناعة وريػر 
  ع5ن، والنسابة، الرجؿ العالـ باألنساب.ع4ن لؾ

إنسبسيإنصط حًئ:إإأما معريؼ
بقولو: نالنسب عبارة عف مػرج المػاء بػيف الػ كر  -رحمو اهلل–فقد عرفو اإلماـ ابف العربي المالكي 

  ع6نواألننى عمى وجو الشرع فإف كاف بمعصية كاف خمقًا مطمقًا ولـ يكف نسبًا محققًاع.
وعرفو بع  الفقيػاء فػي معػر  كالميػـ عػف أسػباب الميػراث والمػي منيػا النسػب بقػوليـ: النسػب 

 أي اإلديء إلى الشخا الميت.  ع7ن.ىو القرابة، وىي األبوة، والبنوة، واإلديء بضحدىما

                                                 

لسػػاف العػػرب، لمشػػي  محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػور األفريقػػي المصػػري، دار صػػادر، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى،  ع1ن
؛ والمصػػػباح المنيػػػر، لمعالمػػػة احمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الفيػػػومي المقػػػري، دار الحػػػديث، 1/755مػػػادة ننسػػػبع، 

 . 357، مادة ننسبع، ا2222القاىرة، الطبعة األولى، 

المفػػردات فػػي رريػػب القػػرآف، ألبػػي القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػروؼ بالرارػػب األصػػفياني، محقيػػؽ: محمػػد  ع2ن
؛ والمصػػػباح المنيػػػر، 492، مػػػادة ننسػػػبع، ا2227خميػػػؿ عيمػػػاني، دار المعرفػػػة، بيػػػروت، الطبعػػػة الخامسػػػة، 

 . 357لمفيومي، مادة ننسبع، ا

 . 356لساف العرب، يبف منظور، مادة ننسبع، ا ع3ن

 . 356المصدر نفسو؛ والمصباح المنير، لمفيومي، مادة ننسبع، ا ع4ن

ينظر: مخمار الصحاح، لمشػي  اإلمػاـ محمػد بػف أبػي بكػر بػف عبػد القػادر الػرا ي، دار الحػديث، القػاىرة، ط/  ع5ن
؛ ومي يب المغة، ألبي منصور محمد بف احمد األ ىري، محقيؽ: محمد 352ـ، مادة ننسبع، ا2222ىػ/1424

 . 13/12ـ، مادة ننسبع، 2221لعربي، بيروت، الطبعة األولى، عو  مرعب، دار إحياء المراث ا

أحكاـ القرآف، ألبي بكر محمد بف عبد اهلل ابف العربي المالكي، محقيؽ: عبد القادر عطػا، دار الفكػر، لبنػاف،  ع6ن
 . 2/447بدوف ماري ، 

سػػراج السػػالؾ شػػرح أسػػيؿ المسػػالؾ لػػنظـ مرريػػب المريػػد السػػالؾ عمػػى مػػ ىب اإلمػػاـ مالػػؾ، لمشػػي  عنمػػاف بػػف  ع7ن
؛ وحاشػية إعانػة الطػالبيف عمػػى 2/247ـ، 2221حسػنيف بػري الجعمػي المػالكي، دار الكمػب العمميػة، بيػروت، ط/ 

كػػري، حققػػو وعمػػؽ عميػػو: عبػػد الػػر اؽ حػػؿ ألفػػاظ المعػػيف، لمعالمػػة أبػػي بكػػر عنمػػاف بػػف محمػػد شػػطا الػػدمياطي الب
 . 3/415، 2226شحود النجـ، دار الفيحاء ودار المنيؿ، دمشؽ، ط/ 
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وعرفػػو اإلمػػاـ المنػػاوي بقولػػو: نالنسػػب والنسػػبة اشػػمراؾ مػػف جيػػة أحػػد األبػػويف و لػػؾ ضػػرباف نسػػب 
كالنسػػػػػب بػػػػػيف بنػػػػػي األخػػػػػوة وبنػػػػػي  بػػػػػالطوؿ كايشػػػػػمراؾ بػػػػػيف اآلبػػػػػاء واألبنػػػػػاء، ونسػػػػػب بػػػػػالعر 

 ع1ناألعماـع.
ب بضف نسب الولد ألبيو ممػا يػدؿ عمػى أف الغالػب فػي إطػالؽ نسػ -رحميـ اهلل–وقد صرح الفقياء 

  ع2ناإلنساف ىو نسبو ألبيو.
  ع3ن: نأصؿ مبعية النسب لألب إجماعًاع.-رحمو اهلل–بؿ قاؿ اإلماـ ابف مفمح الحنبمي 

و أو ي ينسػػب إلييػػا، ألف نسػػبو إلييػػا نابػػت ولكػػف ىػػ ا ي يعنػػي أف اإلنسػػاف ريػػر منسػػوب إلػػى أمػػ
نما المقصود أف اإلنساف ينسب إلى أبيو عادة، وا  ا انقطن نسب الولد عف  قطعًا ينفصالو منيا، وا 

  ع4نأبيو كما في المعاف، فإف نسب الولد يكوف لألـ فقط.
إنس طليإنسبئبش

إأه إلالإنسبسيإاشإنسةرإلسالإنةس  إلال
يمجمى اىمماـ الشريعة اإلسالمية السػمحة بالنسػب بوضػوح مػف خػالؿ عػدة أمػور منيػا عمػى سػبيؿ 

 اإلجماؿ ي المفصيؿ ما يضمي: 
الخمسػة المػي  مػف مقاصػد اإلسػالـ الكميػة حفظإنسبسيإأوإنسبس اعمبر الفقياء واألصوليوف أواًل:إ

  ع5ني مسمقيـ الحياة بدونيا وىي: حفظ الديف والنفس والنسؿ نأو النسبع والماؿ والعقؿ.

                                                 

الموقيػػؼ عمػػى ميمػػات المعػػاريؼ، ل مػػاـ عبػػد الػػرؤوؼ المنػػاوي، دار الفكػػر المعاصػػر، دمشػػؽ، ودار الفكػػر،  ع1ن
 . 696ىػ، ا1412بيروت، الطبعة األولى، 

ينظر: بدا ن الصنا ن في مرميب الشػرا ن، ل مػاـ عػالء الػديف مسػعود الكاسػاني الحنفػي، دار الكمػاب العربػي،  ع2ن
؛ والػػ خيرة، ل مػػاـ شػػياب الػػديف احمػػد بػػف إدريػػس القرافػػي، 4/162، 2/287ـ، 1982بيػػروت، الطبعػػة النانيػػة، 

؛ والكافي فػي فقػو اإلمػاـ احمػد بػف 11/226ـ، 1994المي، بيروت، ط/ محقيؽ: محمد الحجي، دار الغرب اإلس
؛ والمفصػؿ فػي أحكػاـ 2/571حنبؿ، ل ماـ موفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة المقدسي، المكمب اإلسالمي، بيػروت، 

 . 9/315ـ، 2222المرأة المسممة والبيت المسمـ، د. عبد الكريـ  يداف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة النالنة، 

المبدع في شرح المقنن، ل ماـ إبراىيـ بف محمػد بػف عبػد اهلل بػف مفمػح الحنبمػي، المكمػب اإلسػالمي، بيػروت،  ع3ن
 . 8/125ىػ، 1422ط/ 

 . 9/316 ينظر: المفصؿ في أحكاـ المرأة المسممة والبيت المسمـ، د. عبد الكريـ  يداف، ع4ن

  المػػراد بالكميػػة: أف معػػـ جميػػن المسػػمميف، ي لػػو كانػػت لػػبع  النػػاس دوف بعػػ  أو فػػي حالػػة مخصوصػػة دوف
حالة. ينظر: إرشاد الفحوؿ إلى محقيؽ عمـ األصوؿ، ل مػاـ محمػد بػف عمػي بػف محمػد الشػوكاني، محقيػؽ: محمػد 

 . 1/424ـ، 1992ر، بيروت، الطبعة األولى، سعيد البدري، دار الفك

ينظر: األحكاـ في أصوؿ اإلحكاـ، ألبي الحسف عمي بف محمد األمدي، محقيؽ: سػيد الجميمػي، دار الكمػاب  ع5ن
؛ والموافقػػات فػػي أصػػوؿ الفقػػو، إلبػػراىيـ بػػف موسػػى 3/322ىػػػ، 1424لػػى، الكمػػاب العربػػي، بيػػروت، الطبعػػة األو 

 . 2/12المخمي الغرناطي الشاطبي، محقيؽ: عبد اهلل درا ، دار المعرفة، بيروت، 
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وي ررابػػػة فػػػي عػػػده مػػػف الكميػػػات، ألنػػػو يعػػػادؿ حفػػػظ النفػػػوس، فيجػػػب أف يحفػػػظ  كػػػور األمػػػة مػػػف 
الع وبة، ونحو  لػؾ، وأف محفػظ إنػاث األمػة مػف قطػن  ايخمصاء، ومف مرؾ مباشرة النساء باطراد

  ع1نأعضاء األرحاـ المي بيا الويدة، ومف مفشي إفساد الحمؿ في وقت العموؽ.
 ثانياً: تحريم التبني. 

  ڳ   ڳ  ڳ چ اهر عناي ح إلسال  ب تاسن  ة اي  ار مهريل ب إلسلثن ه سعىس ب م  اس ومن مظ 

(6) چ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ
  

و لؾ ألف اينمساب إلى أسرة معينة يعني وجود قرابة بيف أفرادىا، ويمرمب عمى ى ه القرابة حقوؽ 
 سرة المي ينممي إلييا. وآنار مبعًا لمرك  الفرد في األ

فمػف ممػؾ الحقػوؽ المػي ممرمػب عمػى القرابػة ىػو الحػؽ فػي اإلرث والحػؽ فػي النفقػة، باإلضػافة إلػى 
 لػػؾ فينػػاؾ آنػػار ممرمػػب عمػػى نػػوع القرابػػة، مػػف  لػػؾ اعمبػػار القرابػػة مانعػػًا مػػف موانػػن الػػ واج فقرابػػة 

ألصػػػوؿ، والفػػػروع، وفػػػروع النسػػػب محػػػـر عمػػػى اإلنسػػػاف الػػػ واج بػػػضربن طوا ػػػؼ مػػػف األقػػػارب ىػػػـ: ا
  ع3ني رير. -أي العمات والخايت–األبويف، وفروع األجداد والجدات بمرمبة واحدة فقط 

حقوؽ واآلنار السابؽ  كرىا وىو شخا رريب عف األسرة المي فكيؼ يمممن الفرد الممبنى بممؾ ال
 مبنمو؟! 

يػ اد عمػػى  لػػؾ وقػػوع ايخػػمالط عنػػد البمػػوغ بػػيف الممبنػػى والنسػػاء األجنبيػػات عنػػو، وكشػػؼ العػػورات 
 أمامو وكؿ  لؾ مف المحرمات، المي ي يقرىا شرع وي عرؼ. 

إبئسبًئ:إتحرإلمإنسزبئإو ئإإلؤديإإسإله:إ
  ژ چ : نا عمى الفػرد والمجممػن فقػد حػـر اهلل سػبحانو ومعػالى ال نػا، قػاؿ معػالىولخطورة جريمة ال

  ع4ن.چ    گ   ک  ک      ک     ک  ڑڑ  ژ
: نوفػػي النيػػي عػػف قربانػػو بمباشػػرة مقدمامػػو نيػػى عنػػو بػػاألولى، -رحمػػو اهلل–قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػوكاني 

  ع5نع.نت حرامًا كاف المموسؿ إليو حرامًا بفحوى الخطابفإف الوسيمة إلى الشيء إ ا كا

                                                 

ينظػػػر: مقاصػػػد الشػػػريعة اإلسػػػالمية، د.  يػػػاد محمػػػد احميػػػداف، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػػى،  ع1ن
 . 181ـ، ا2228

 . 5سورة األح اب، اآلية  ع2ن

نظػػرات فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية والقػػوانيف الوضػػعية، د. عبػػد الكػػريـ  يػػداف، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، الطبعػػة  ع3ن
 . 372، ا2225األولى، 

 . 32سورة اإلسراء، اآلية  ع4ن

  فحوى الخطاب: وىو أف معنى حكـ المنطوؽ في جانب المسكوت عنو لفظًا أولى وأظير ظيورًا جميػًا يفيػـ مػف
وي يظمػـ منقػاؿ  رة. المسػودة فػي أصػوؿ الفقػو، عبػد  سياقو الكالـ لمعالـ والعػامي كقػوليـ فػالف مػا يخػوف فػي فمػس

السػػالـ وعبػػد الحمػػيـ واحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ آؿ ميميػػة، محقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد المػػدني، القػػاىرة، 
 . 312-329ا

وكاني، دار فمح القدير الجامن بيف فني الرواية والدراية مف عمـ المفسير، ل ماـ محمد بف عمي بف محمػد الشػ ع5ن
 . 3/223دار الفكر، بيروت، 
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ولم نػػا آنػػار سػػي ة عمػػى األنسػػاب واألسػػر وبالمػػالي عمػػى المجممػػن والدولػػة فمػػف  لػػؾ أنػػو يػػؤدي إلػػى 
اخمالط األنساب واشمباىيا، فال يعرؼ اإلنساف أف الولػد الػ ي أمػت بػو ال انيػة أىػو منػو أو مػف ريػره، 

  ع1نيوجب ضياع األويد وانقطاع النسؿ وخراب العالـ.فال يقـو بمربيمو وي يسممر في معيده، و لؾ 
سػاب عػف ايشػمباه، وصػيانة األويد مػف ل لؾ كاف في محريـ ال نا مػف عمػـو النفػن فػي سػالمة األن

عمػى المولػود حسػمًا لمفوضػى،  ع2نالضياع، وارمفاع السيؼ بػيف العشػا ر بسػبب المنػا ع بػيف ال نػاة.
 حمد عواقبيا. ومنعًا لحدوث المشاكؿ الكنيرة المي ي م

مف أف مدخؿ المرأة عمػى نسػب قوميػا بطريػؽ الحػراـ مػف لػيس مػنيـ يقػوؿ  ول لؾ رىب الرسوؿ 
 ،نأيما امرأة أدخمػت عمػى قػـو مػف لػيس مػنيـ فميسػت مػف اهلل فػي شػيء ولػف يػدخميا اهلل جنمػو :
  ع3نما رجؿ جحد ولده وىو ينظر إليو احمجب اهلل منو وفضحو عمى رؤوس األوليف واآلخريفع.وأي

إرناسًئ:إإائحالإنسزونجإونةةهئدإعلإله.إ
فػػي مقابػػؿ محػػريـ اإلسػػالـ لم نػػا، فقػػد أبػػاح الػػ واج ألنػػو ىػػو الوسػػيمة النظيفػػة والسػػميمة لبنػػاء النػػوع 

 مكنة. اإلنساني ووجوده عمى مدى األ منة وفي كؿ األ
محػ  عميػو ومررػب فيػو، منيػا قػوؿ اهلل  ولي ا جاءت األدلة الكنيرة مف كماب اهلل وسنة رسػولو 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ جػػػػؿ وعػػػػال:

   ع4ن.:چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ
: نيػػا معشػػر الشػػباب مػػف اسػػمطاع مػػنكـ البػػاءة فميمػػ وج فإنػػو أرػػ  لمبصػػر ومنيػػا قػػوؿ النبػػي 

  ع5نوأحصف لمفرج، ومف لـ يسمطن فعميو بالصـو فإنو لو وجاءع.

                                                 

المفسػير الكبيػػر أو نمفػػاميح الغيػػبع، ل مػاـ فخػػر الػػديف محمػػد بػػف عمػر المميمػػي الػػرا ي الشػػافعي، دار الكمػػب  ع1ن
 . 22/158ـ، 2222ىػ/1421العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 . 2/139ـ، 1996ىػ/1417المقرير والمحبير، لمشي  ابف أمير الحاج المالكي، دار الفكر، بيروت، ط/  ع2ن

أخرجو اإلماـ سميماف بف األشعث السجسماني، سػنف أبػي داود، محقيػؽ: محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد، دار  ع3ن
، محقيػؽ: د. عبػد ؛ واإلماـ احمػد بػف شػعيب النسػا ي، سػنف النسػا ي1/688ع، 2263الفكر، بيروت، حديث رقـ ن

ـ، حػػديث رقػػـ 1991الغفػػار سػػميماف البنػػداري وسػػيد كسػػروي حسػػف، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 
؛ واإلماـ عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف الػدارمي، سػنف الػدارمي، محقيػؽ: فػوا  احمػد  مرلػي، وخالػد 6/179ع، 3481ن

ع، 2238ىػػ، حػديث رقػـ ن1427ي، بيػروت، الطبعػة األولػى، السبن العممي، وحسيف سميـ أسػد، دار الكمػاب العربػ
، وقاؿ محققو حسيف سميـ أسد: نإسناده جيدع؛ واإلمػاـ محمػد بػف عبػد اهلل الحػاكـ النيسػابوري،  المسػمدرؾ 2/224

ـ، 1992عمػػى الصػػحيحيف، محقيػػؽ: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 
، وقاؿ عنو: نى ا حديث صحيح عمى شػرط مسػمـ ولػـ يخرجػاهع، وأورده اإلمػاـ ابػف 2/222ع، 2814حديث رقـ ن

حجر العسقالني في: ممخيا الحبيػر فػي أحاديػث الرافعػي الكبيػر، محقيػؽ: السػيد عبػد اهلل ىاشػـ اليمػاني، المدينػة 
ن اعمرافو بمفرد عبد ، وقاؿ عنو: نصححو الدارقطني في العمؿ م3/226ع، 1621ـ، حديث رقـ ن1964المنورة، 

 اهلل بف يونس بو عف سعيد المقري وأنو ي يعرؼ إي بي ا الحديثع. 

 . 32سورة النور، اآلية  ع4ن

أخرجو اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري، الجامن الصحيح، محقيؽ: د. مصطفى ديب البغا، دار ابف كنير،  ع5ن
؛ واإلمػػاـ مسػػمـ بػػف 5/1952ع، 4779ع، ن4778ـ، حػػديث رقػػـ ن1987يمامػػة، بيػػروت، الطبعػػة النالنػػة، كنيػػر، ال

ع، 1422الحجاج، صحيح مسمـ، محقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء المراث العربػي، بيػروت، حػديث رقػـ ن
2/1218 . 
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يف الػ وجيف، ووجػوب الميػر ولما كاف لعقد ال واج نمػا   خطيػرة ممرمػب عميػو، مػف حػؿ المعاشػرة بػ
والنفقػػة، ونبػػوت نسػػب األويد، واسػػمحقاؽ اإلرث، ووجػػوب الممابعػػة، ولػػ وـ الطاعػػة، وكانػػت ىػػػ ه 
النما   عرضة لمجحود واإلنكار مف كؿ مف ال وجيف، احماط الػديف ليػا، وأوجػب حضػور شػاىديف 

وايطم ناف إلنبات ممػؾ عمى األقؿ يشيداف عقد ال واج، وشرط فييما شروطًا مجعميما مكاف النقة 
النما   إ ا ما دعت الحاجة إلى شيادميما، فيما إ ا دب شػقاؽ بػيف الػ وجيف، أو منكػر أحػد منيمػا 

  ع1نلحقوؽ ى ا العقد ونما جو.
: ني نكػػػاح إي بػػػولي، وشػػػاىدي يؿ عمػػػى وجػػػوب اإلشػػػياد عمػػى عقػػػد الػػػ واج قػػػوؿ الرسػػوؿ والػػدل

  ع2نعدؿ، وما كاف رير  لؾ فيو باطؿع.
العالقػة الشػرعية، فقػد حػث اإلسػالـ عمػى بؿ وألجؿ حفظ الحقوؽ، ولكي مسمفي  بيف الناس ى ه 

شػػياره، بمػػا يضػػمف انمشػػاره، سػػواء بضػػرب الػػدفوؼ أو األىػػا ي ، أو إقامػػة الػػوي ـ  إعػػالف النكػػاح وا 
  ع3نوالحفالت، ضمف حدود الشرع.

  ع4ن: نأعمنوا النكاحع.ودليؿ اسمحباب اإلعالف ىو قوؿ النبي 
إخئ سًئ:إنهت ئمإنسةرإلسالإنةس  إلالإاسلمإنألبسئي.إ

لمػػػا كػػػاف النسػػػب ىػػػو أسػػػاس ىػػػاـ ألحكػػػاـ كنيػػػرة ممنوعػػػة كػػػاإلرث، والنكػػػاح حػػػاًل وحرمػػػة، والنفقػػػة، 
والويية، وىو أقوى الدعا ـ المي مقـو عمييا األسرة، ويػرمبط بػو أفرادىػا بربػاط دا ػـ، ليػ ا كػاف يبػد 

 مف الك ب والم وير.  ع5نمف المحافظة عمى األنساب وممحيصيا.
مػػف أف يخػػرج الرجػػؿ مػف نسػػب قومػػو عالمػػًا، أو يػدخؿ فػػي نسػػب قػػوـ  ولػ لؾ فقػػد رىػػب الرسػوؿ 
ليس مف رجؿ ادعى لغير أبيو وىو يعممو إي كفر، ومف ادعى قومػًا لػيس وىو ليس منيـ بقولو: ن

  ع6نفييـ فميمبوأ مقعده مف النارع.

                                                 

األسػػرة السػػعيدة وأسػػس بنا يػػػا، عمػػي الشػػربجي، اليمامػػػة لمطباعػػة والنشػػر والمو يػػػن، دمشػػؽ، الطبعػػة األولػػػى،  ع1ن
 . 81ـ، ا2221

أخرجػػػو اإلمػػػاـ مالػػػؾ بػػػف أنػػػس األصػػػبحي، الموطػػػض، محقيػػػؽ: مقػػػي الػػػديف النػػػدوي، دار القمػػػـ، دمشػػػؽ، الطبعػػػة  ع2ن
ع بػػاب نكػػاح السػػر؛ واإلمػػاـ محمػػد بػػف حبػػاف المميمػػي، صػػحيح ابػػف حبػػاف، 533ديث رقػػـ نـ، حػػ1991األولػػى، 

، 9/386ع، 4275ـ، حػػػديث رقػػػـ ن1993محقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػؤوط، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػروت، الطبعػػػة النانيػػػة، 
 وقاؿ محققو شعيب األرنؤوط: نإسناده حسفع. 

 . 185مقاصد الشريعة اإلسالمية، د.  ياد محمد احميداف، ا ع3ن

أخرجػػو اإلمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني، مسػػند اإلمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿ، مؤسسػػة قرطبػػة، القػػاىرة، حػػديث رقػػـ  ع4ن
، وقاؿ عنو: نحديث صحيح اإلسناد ولـ 2/222ع، 2748؛ والحاكـ في المسمدرؾ، حديث رقـ ن4/5ع، 16175ن

 ووافقو ال ىبي في الممخيا. يخرجاهع، 

 . 223-222ينظر: األسرة السعيدة وأسس بنا يا، عمى الشربجي، ا ع5ن

 . 2/1292ع، 3317أخرجو البخاري في صحيحو، حديث رقـ ن ع6ن
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ف صغر وحقر في نظػر الػبع  مػا داـ ي وكاف   خيػار ل نسػاف يح ر الممبر يف مف أنسابيـ وا 
: نكفػػر بػػاهلل ادعػػاء إلػػى نسػػب ي يعػػرؼ، وكفػػر بػػاهلل فػػي اينمسػػاب إلػػى النسػػب الػػ ي يريػػد فقػػاؿ 

ف دؽع.   ع1نمبرؤ مف نسب وا 
بػػضف نػػمعمـ األنسػػاب ألرػػرا  دينيػػة ودنيويػػة، فقػاؿ: نمعممػػوا مػػف أنسػػابكـ مػػا مصػػموف بػػو  وأمرنػا 

  ع2نأرحامكـ، فإف صمة الرحـ محبة في األىؿ، منراة في الماؿ، منسضة في األجؿ، مرضاة لمربع.
  ع4نوأف معرفة األنساب أمر ي يسمغنى عنو. ع3نفعمـ مف ى ا الحديث أف معمـ النسب أمر مندوب.

  ع4نعنو.
جماع األمة.   ع5نبؿ قاؿ بع  العمماء: أف الح  عمى معرفة األنساب نابت بالكماب والسنة وا 

  ع6نمف جية أبيو ومف جية أمو. واشمرطوا لصحة إيماف المكمؼ أف يعرؼ نسب النبي 
  ع7نوأنو ي يع ر إي بشدة ظممة الجيؿ فيم مو أف يمعمـ  لؾ، ويمـ  مف بحضرمو معميمو.

دخؿ المسجد فرأى جمن مف الناس عمى رجػؿ  : نأف النبي أما ما ورد مف حديث أبي ىريرة 
فقػػاؿ: مػػا ىػػ ا؟ قػػالوا: يػػا رسػػوؿ اهلل رجػػؿ عالمػػة، قػػاؿ ومػػا العالمػػة؟ قػػالوا: أعمػػـ النػػاس بضنسػػاب 

: ىػ ا عمػـ ي العرب وأعمـ الناس بالشعر وأعمػـ النػاس بمػا اخممػؼ فيػو العػرب، فقػاؿ رسػوؿ اهلل 
ينفن وجيؿ ي يضر، نـ قاؿ: العمـ نالنة وما خال فيو فضؿ عمـ آيػة محكمػة، أو سػنة قا مػة، أو 

  ع8نفريضة عاجمةع.
                                                 

، وقػاؿ محققػو 2/442ع، 2816أخرجو اإلماـ الدارمي في سننو، باب مف ادعى إلى رير أبيو، حػديث رقػـ ن ع1ن
 يف سميـ أسد: نإسناده صحيح عمى شرط البخاريع. حس

، وقػػػاؿ شػػػعيب األرنػػؤوط: نإسػػػناده حسػػػفع؛ 2/374ع، 8855أخرجػػو اإلمػػػاـ احمػػػد فػػي مسػػػنده، حػػػديث رقػػـ ن ع2ن
واإلماـ محمد بف عيسى المرم ي، سنف المرم ي، محقيؽ: احمػد محمػد شػاكر وآخػروف، دار إحيػاء المػراث العربػي، 

 ، وقاؿ: نى ا حديث رريب مف ى ا الوجوع. 4/351ع، 1979بيروت، حديث رقـ ن

محفة األحو ي بشرح جامن المرم ي، لمشػي  محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف عبػد الػرحيـ المبػاركفوري، دار الكمػب  ع3ن
 . 6/96العممية، بيروت، 

يف محمػػود بػػف احمػػد العينػػي، دار إحيػػاء المػػراث العربػػي، عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري، ل مػػاـ بػػدر الػػد ع4ن
 . 16/68بيروت، 

 . 16/69المصدر نفسو،  ع5ن

؛ وعمدة الطالبيف لمعرفة أحكػاـ الػديف، لمعالمػة عبػد اهلل بػف عمػر بػف عبػد اهلل، 16/69ينظر: عمدة القاري،  ع6ن
؛ وجػالء اإلفيػاـ شػرح عقيػدة العػواـ، لمسػيد 16، ا2226باجماح العمودي، دار المنياج، جدة، الطبعػة األولػى، 

 . 83، ا2224ني، مطبعة سفير، الريا ، الطبعة النانية، محمد عموي المالكي الحس

 . 16/69عمدة القاري، لمعيني،  ع7ن

أورده اإلماـ يوسؼ بف عبد البر النمري المالكي في: جامن بيػاف العمػـ وفضػمو، دار الكمػب العمميػة، بيػروت،  ع8ن
إلماـ الحافظ جالؿ الديف عبد الػرحمف السػيوطي فػي: الجػامن الصػغير مػف أحاديػث ؛ وا24-2/23ىػ، 1398ط/ 

مطبػػػوع بيػػػام  فػػػي  القػػػدير شػػػرح الجػػػامن الصػػػغير، ل مػػػاـ عبػػػد الػػػرؤوؼ المنػػػاوي، المكمبػػػة  البشػػػير النػػػ ير 
؛ واإلمػاـ عمػي بػف حسػاـ الػديف 4/326ع، 5474ن ىػ، حديث رقـ1356المجارية الكبرى، مصر، الطبعة األولى، 

 ع. 29443، حديث رقـ ن1989الممقي اليندي في: كن  العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ، مؤسسة الرسالة، ط/ 
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ـ سػميماف : نفػي إسػناد ىػ ا الحػديث رجػالف ي يحػم  بيمػا وىػفقد قاؿ فيو اإلماـ ابػف عبػد البػر 
ف صػػح  كػػاف معنػػاه: أنػػو عمػػـ ي ينفػػن مػػن الجيػػؿ باآليػػة المحكمػػة والسػػنة  -أي الحػػديث–وبقيػػة، وا 

القا مة والفريضة العاجمة، وي ينفن في وجو ما، وك لؾ ي يضر جيمو في  لؾ المعنى وشبيو وقد 
  ع1نينفن ويضر في بع  المعاني ألف العربية والنسب عنصرا عمـ األدبع.

أي عمػـ –في معنى ى ا الحديث: ى ا ي ينافي ما سبؽ مف األمر بمعممو  وقاؿ اإلماـ المناوي 
لمعػػػيف حمػػػؿ ىػػػ ا عمػػػى المعمػػػؽ فيػػػو حمػػػى يشػػػغمو عمػػػا ىػػػو أىػػػـ مػػػف األحكػػػاـ الشػػػرعية  -األنسػػػاب

نسػػاف فقػػػط... إلػػى أف قػػاؿ ممكممػػػًا عمػػى سػػػند الحػػديث: قػػػاؿ ونحوىػػا و اؾ عمػػى مػػػا يعػػرؼ بػػػو اإل
الحافظ ابف رجب: إسناده ي يصح وبقية دلسو عف رير نقة، وقاؿ ابف حجر: ى ا الكالـ قد روي 

  ع2نمرفوعًا وي ينبت وروي عف عمر أيضًا وي ينبت.
في اإلسالـ ما روي عف عا شػة رضػي اهلل عنيػا أنػو ناسػمض ف حسػاف  ومما يدؿ عمى أىمية ى ا العمـ

: فكيػػؼ بنسػػبي؟ فقػػاؿ حسػػػاف: فػػػي ىجػػاء المشػػركيف فقػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  رسػػوؿ اهلل  بػػف نابػػت 
: أيػػت أبػػا بكػػر فإنػػو أعمػػـ بضنسػػاب القػػـو فقػػاؿ لػػو  ع3نألسػػمنؾ مػػنيـ كمػػا مسػػؿ الشػػعرة مػػف العجػػيفع.

نػة وأ كػر منؾ، فكاف يمضي إلػى أبػي بكػر ليقػؼ عمػى أنسػابيـ، فكػاف يقػوؿ لػو: كػؼ عػف فالنػة وفال
فالنة وفالنة فجعؿ ييجػوىـ فممػا سػمعت قػري  شػعر حسػاف قػالوا: ىػ ا شػعر مػا رػاب عنػو ابػف أبػي 

  ع4نقحافة.
 نساب عقيؿ بف أبي طالب، وحكيـ بف ح اـ كاف نسابة وك لؾ كاف مف عمماء األ إ ا فضبو بكر 

  ع5ن.-رحمو اهلل-كما  كر اإلماـ ابف حجر العسقالني
ك لؾ نجد الكنير مف كبار العمماء وأعيانيـ قد اىمموا بعمـ األنسػاب وصػنفوا فيػو المصػانيؼ أو كمبػوا 
فيػػو بعػػ  المباحػػث المػػي ليػػا عالقػػة بػػو مػػنيـ عمػػى سػػبيؿ اإلجمػػاؿ ي الحصػػر األ مػػة ابػػف عبػػد البػػر 

 .األندلسي المالكي وابف حـ  الظاىري
 
 
 
 
 

                                                 

 . 2/24ف العمـ وفضمو، جامن بيا ع1ن

 . 4/326في  القدير بشرح الجامن الصغير،  ع2ن

 . 5/2278ع، 5798أخرجو البخاري في صحيحو، حديث رقـ ن ع3ن

ينظر: ايسميعاب في معرفة األصحاب، ل ماـ يوسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر النمػري، محقيػؽ:  ع4ن
؛ وأسػد الغابػة فػي معرفػة الصػحابة، 1/342ىػػ، 1412عمي محمد البجاوي، دار الجيؿ، بيروت، الطبعػة األولػى، 

ل مػػاـ عػػ  الػػديف بػػف األنيػػر عمػػي بػػف محمػػد الجػػ ري، محقيػػؽ: عػػادؿ احمػػد الرفػػاعي، دار إحيػػاء المػػراث العربػػي، 
 . 2/8، 1996بيروت، الطبعة األولى، 

اإلصابة في مميي  الصحابة، ل ماـ احمد بف عمػي بػف حجػر العسػقالني، محقيػؽ: عمػي محمػد البجػاوي، دار  ع5ن
 . 2/112، ىػ1412الجيؿ، بيروت، الطبعة األولى، 
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 وريرىـ.  ع2نوالسيد محمد أبو اليدى الصيادي. ع1نوشياب الديف القمقشندي. 
 وى ا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى شرؼ ى ا العمـ وعمو قدره واهلل أعمـ. 

إنس احثإنسبئبش
إإبائاإنسبسيإائسفرنشإونةقرنر

إنس طليإنألو 
إإبائاإنسبسيإائسفرنش

يػػػة الصػػػحيحة سػػػبب إلنبػػػات النسػػػب عنػػػد مػػػوفر عمػػػى أف قيػػػاـ ال وج -رحميػػػـ اهلل–أجمػػػن الفقيػػػاء 
  ع3نالشروط وانمفاء الموانن.

  ع4نقاؿ: نالولد لمفرا  ولمعاىر الحجرع. أف النبي  و لؾ لما روي عف أبي ىريرة 

                                                 

ىػػو القاضػػي شػػياب الػػديف احمػػد بػػف عمػػي بػػف احمػػد الفػػ اري القمقشػػندي الشػػافعي، ولػػد فػػي قمقشػػندة مػػف قػػرى  ع1ن
القميوبية بقرب القاىرة، كاف إمامًا فقييًا بارعًا في العربية مشاركًا في الفقو والفػرا  ، نػاب فػي الحكػـ سػنيف وكمػب 

لؾ: نصبح األعشى في صناعة اإلنشىع، ونحمية في اإلنشاء وكاف ماىرًا في  لؾ ولو نظـ وننر ومصنفات مف  
الفضؿع، ون ينة الكـر في المفاخرة بيف السيؼ والقمـع، ونقال د الجماف في المعريؼ بقبا ؿ عرب  مافع، ونضػوء 
الصبح المسفرع، وىو مخمصر لصبح األعشى وننياية األرب في معرفة أنساب العػربع، كػاف لػو فضػؿ وأفضػاؿ 

السبت العاشر مف شير جمادى اآلخرة سنة إحدى وعشريف ونمانما ة عف خمس وسميف سنة وقورًا، موفي في ليمة 
رحمػػو اهلل معػػالى، ينظػػػر: شػػ رات الػػػ ىب فػػي أخبػػػار مػػف  ىػػػب، ل مػػاـ عبػػػد الحػػي بػػػف احمػػد بػػػف محمػػد العكػػػري 

؛ والضػػوء 7/149ىػػػ، 1426الحنبمػػي، محقيػػؽ: عبػػد القػػادر األرنػػؤوط ومحمػػود األرنػػاوؤط، دار ابػػف كنيػػر، دمشػػؽ، ط/ 
 .  2/8الالمن ألىؿ القرف الماسن، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي، دار ومكمبة الحياة، بيروت، 

ىو العالمة السيد محمد بف السيد حسف وادي بف السيد عمي بف السيد خ اـ الصػيادي الرفػاعي الحسػيني أبػو  ع2ن
ـ، ومعمػـ بحمػب وولػي 1849الديف في عصػره، ولػد فػي خػاف شػيخوف مػف أعمػاؿ حمػب سػنة  اليدى، أشير عمماء

نقابة األشراؼ فييا، نـ سكف األسمانة نالقسطنطينيةع وامصؿ بالسػمطاف عبػد الحميػد النػاني العنمػاني فقمػده مشػيخة 
أ كػى النػاس، ولػػو  المشػاي ، وحظػي عنػده فكػاف مػف كبػار نقامػو، واسػممر فػي خدممػو  ىػاء نالنػيف سػنة، وكػاف مػف

إلماـ بالعمـو اإلسالمية، ومعرفة باألدب والمصوؼ، وكانت لو الكممة العميا عند السمطاف عبد الحميػد فػي منصػيب 
بني اإلسػالـ عمػى خمػسع، ونقػالدة الجػواىر  القضاة والمفميف، صنؼ كمبًا كنيرة منيا: نضوء الشمس في قولو 

ي  كر الغوث الرفاعي وأمباعو األكابرع، ونالرو  البساـ في أشير البطوف القرشية بالشاـع، ونمنوير األبصػار ف
في طبقات السادة الرفاعية األخيارع، وريرىػا، ولشػعراء عصػره أمػاديح كنيػرة فيػو، ولمػا خمػن السػمطاف عبػد الحميػد 

ـ، ينظػػػر: فيػػػرس الفيػػػارس 1929ا رحمػػػو اهلل سػػػنة نفػػػي أبػػػو اليػػػدى إلػػػى ج يػػػرة األمػػػراء فػػػي نرينكيبػػػوع فمػػػات فييػػػ
واإلنبػػات ومعجػػـ المعػػاجـ والمشػػيخات والمسمسػػالت، عبػػد الحػػي بػػف عبػػد الكبيػػر الكمػػاني، دار العربػػي اإلسػػالمي، 

؛ ومقدمػػػة كمػػػاب منػػػوير األبصػػػار فػػػي طبقػػػات السػػػادة الرفاعيػػػة 165-1/163ـ، 1982بيػػػروت، الطبعػػػة النانيػػػة، 
 . 8-3اليدى الصيادي، مطبعة محمد أفندي، مصر، بدوف ماري ، ااألخيار، السيد محمد أبو 

ينظر:  اد المعاد في ىدي خير العبػاد، لشػمس الػديف محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػوب ال رعػي المعػروؼ بػػنابف  ع3ن
سػالمية، قيـ الجو يةع، محقيؽ: شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناوؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكمبة المنار اإل

 . 5/412، 1986الكويت، الطبعة الرابعة عشر 

ع، 6762، ون6/2499ع، 6432ن، و6/2481ع، 6368أخرجػػػػػػو البخػػػػػػاري فػػػػػػي صػػػػػػحيحو، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ ن ع4ن
 . 2/1281ع، 1458، وحديث رقـ ن2/1282ع، 1457؛ ومسمـ في صحيحو، حديث رقـ ن6/126ج
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سػواء كػاف موافقػًا لػألب فػي الشػبو أـ  ع1نوالحديث دليػؿ عمػى نبػوت نسػب الولػد بػالفرا  مػف األب.
  ع2نمخالفًا.

مػػاء فػػي معنػػى الفػػرا  فػػ ىب الجميػػور إلػػى إنػػو اسػػـ لممػػرأة وقػػد يعبػػر عػػف حالػػة وقػػد اخممػػؼ العم
  ع4نو ىب أبو حنيفة إلى إنو اسـ لم وج. ع3نايفمرا .

ف موقػػػؼ عمػػػى إقػػػرار أو بينػػػة ىػػػي أف عقػػػد الػػػ واج يقمضػػػي والعمػػػة فػػػي نبػػػوت النسػػػب بػػػالفرا  دو 
اخمصاا ال وجة ب وجيا فيي لو وحده، وليس لغيره أف يسمممن بيا، ونميجة ى ا أنيػا إف جػاءت 
بولد فيو مف  وجيا واحمماؿ عموقيا بالولد مف ريره احمماؿ رير مقبوؿ ألف األصؿ حمؿ أحػواؿ 

  ع5نشي ًا. الناس عمى الصالح، والظف ي يغني مف الحؽ
وقد امفؽ الفقيػاء عمػى أف أقػؿ مػدة لمحمػؿ ىػي سػمة أشػير، وعميػو فإنػو ي يمصػور لحمػؿ أف يولػد 

  ع6نأشير. قبؿ مماـ سمة
أمػي بػامرأة قػد ولػدت فػي سػمة أشػير فػضمر بيػا أف  ف بػف عفػاف يدؿ عمى  لؾ ما روي أف عنما

 :لػػػيس  لػػػؾ عمييػػػا إف اهلل مبػػػارؾ ومعػػػالى قػػػاؿ فػػػي كمابػػػو مػػػرجـ فقػػػاؿ لػػػو عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب 
.چ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ       پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 

(1)
  

                                                 

سبؿ السالـ شرح بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ، لمشي  محمد بػف إسػماعيؿ األميػر الصػنعاني، محقيػؽ: شػريؼ  ع1ن
 . 3/256ـ، 2225اهلل ومحمد سعيد، دار ابف اليينـ، القاىرة، الطبعة األولى،  عبد

شػػرح صػػحيح مسػػمـ، ل مػػاـ يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػووي الشػػافعي، دار إحيػػاء المػػراث العربػػي، بيػػروت، الطبعػػة  ع2ن
 . 38-1/37ىػ، 1392النانية، 

؛ ومرقػػاة المفػػاميح 9/322المحمػػى، ل مػػاـ عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـ  الظػػاىري، دار اآلفػػاؽ الجديػػدة،  ع3ن
ت، الطبعػػة األولػػى، شػػرح مشػػكاة المصػػابيح، ل مػػاـ عمػػي بػػف سػػمطاف بػػف محمػػد القػػاري، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػرو 

 . 3/256؛ وسبؿ السالـ، لمصنعاني، 6/179ـ، 2221

ينظػػر: رد المحمػػار عمػػى الػػدر المخمػػار شػػرح منػػوير األبصػػار، لمشػػي  محمػػد أمػػيف نابػػف عابػػديفع، دار الفكػػر،  ع4ن
 . 3/693، 2222بيروت، ط/ 

ينظر: الشريعة اإلسػالمية ندراسػة مقارنػة بػيف مػ اىب أىػؿ السػنة والشػيعةع، د. محمػد حسػيف الػ ىبي، مكمبػة  ع5ن
 . 369-368ـ، ا1991وىبة، القاىرة، الطبعة النالنة، 

ينظػر: مممقػػى األبحػػر، لمعالمػػة إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػف إبػػراىيـ الحمبػػي، دار البيرومػػي، دمشػػؽ، الطبعػػة النانيػػة،  ع6ن
؛ والكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي، ألبي عمر يوسؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر 277ـ، ا2225

؛ والسػػػراج الوىػػػاج عمػػػى مػػػمف المنيػػػاج، 289ـ، ا2222النمػػػري، دار الكمػػػب العمميػػػة، بيػػػروت، الطبعػػػة النالنػػػة، 
؛ والعػػدة شػػرح 431ـ، ا2228لمشػػي  محمػػد ال ىػػري الغمػػراوي، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة الخامسػػة، 
 . 475ـ، ا2223العمدة، بياء الديف عبد الرحمف بف إبراىيـ المقدسي، دار الحديث، القاىرة، ط/ 

 . 15سورة األحقاؼ، اآلية  ع7ن
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.چ     ﮵﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ےے  ھ   ھ  ھ  ھ  چ وق  ا :
(5)

فاسهل  ي ين  ى   

  ع2نفوجدىا قد رجمت.اللح اشهر ف  رجم عليها فث ث فه اثرها 
  ع3نكما إف الطب الحديث قد أنبت أف الحمؿ ال ي يعي  مولوده ي يكوف أقؿ مف سمة أشير.

  ع4نولكف من امفاؽ الفقياء عمى أف ال وجة مصير فراشًا بمجرد عقد النكاح ونقميـ اإلجماع عمى  لؾ.
  ع4ن لؾ.

 فقد اخممفوا فيما مصير بو ال وجة فراشًا عمى نالنة أقواؿ: 
مصػػير ال وجػػة فراشػػًا ل وجيػػا بمجػػرد العقػػد عمييػػا، والمصػػور العقمػػي لاللمقػػاء، و لػػؾ  نسقااو إنألو :

و ينبػػت كمػػ وج مشػػرقي بمغربيػػة بينيمػػا مسػػيرة سػػنة فجػػاءت بولػػد لسػػمة أشػػير مػػف يػػوـ م وجيػػا فإنػػ
  ع5ننسبو لم وج، وى ا م ىب أبي حنيفة وأصحابو.

بػؿ  ىبػػوا أبعػػد مػف  لػػؾ فقػػالوا: لػو طمػػؽ الػػ وج  وجمػػو عقػب العقػػد مػػف ريػر إمكػػاف الػػوطء فولػػدت 
  ع6نلسمة أشير مف العقد لحقو الولد.

 واسمدلوا لقوليـ بما يضمي: 
ف كػػاف  لػػؾ حكػػـ الػػدخوؿ حقيقػػة، لكػػف سػػببو  إف النكػػاح لػػو .5 أحكػػاـ منيػػا نبػػوت النسػػب، وا 

الظػػاىر ىػػو عقػػد النكػػاح، لكػػوف الػػدخوؿ أمػػرًا باطنيػػًا فيقػػاـ عقػػد النكػػاح مقامػػو فػػي إنبػػات 
  ع7ن: نالولد لمفرا  ولمعاىر الحجرع.النسب، ولي ا قاؿ الرسوؿ 

وي  ع8ن.-عمػى نػا الحػديث–بضف اعمبار مجرد العقػد فػي نبػوت الفػرا  جمػود ظػاىر  وإلردإعلإله:
  ع1نالغالب وىو حصوؿ اإلمكاف عند العقد. حجة ليـ في إطالؽ الحديث ألنو خرج عمى

                                                 

 . 233سورة البقرة، اآلية  ع1ن

ع، 1527مصػػر، حػػديث رقػػـ نأخرجػػو اإلمػػاـ مالػػؾ بػػف أنػػس األصػػبحي، الموطػػض، دار إحيػػاء المػػراث العربػػي،  ع2ن
؛ واإلمػػاـ احمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي، السػػنف الكبػػرى، محقيػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، دار البػػا ، مكػػة 2/825
 . 7/442ع، 15328ن

كػػػريـ، محمػػػد جميػػػؿ بػػػف عبػػػد السػػػمار الحبػػػاؿ، وومػػػي  بػػػف رمػػػ ي ينظػػػر: الموضػػػوعات الطبيػػػة فػػػي القػػػرآف ال ع3ن
 . 73ـ، ا1995العمري، مكمبة األرقـ، الموصؿ، الطبعة األولى، 

 . 11/168ح صحيح البخاري، لمعيني، ؛ وعمدة القارئ شر 12/37ينظر: شرح النووي عمى مسمـ،  ع4ن

؛ وفػػػػمح القػػػػدير شػػػػرح اليدايػػػػة، كمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الواحػػػػد 332-2/331ينظػػػر: بػػػػدا ن الصػػػػنا ن،  ع5ن
؛ والبحػر الرا ػؽ شػرح كنػ  الػدقا ؽ، اإلمػاـ  يػف الػديف ابػف 4/352السيواسي، دار الفكر، بيػروت، الطبعػة النانيػة، 

 . 4/169دار المعرفة، بيروت، الطبعة النانية، بدوف ماري ، نجيـ الحنفي، 

 . 4/169البحر الرا ؽ، يبف نجيـ،  ع6ن

 سبؽ مخريجو.  ع7ن

ينظػػػر: نيػػػؿ األوطػػػار مػػػف أحاديػػػث سػػػيد األخيػػػار شػػػرح منمقػػػى األخبػػػار، لمعالمػػػة محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  ع8ن
 . 7/76ـ، 1973الشوكاني، دار الجيؿ، بيروت، ط/ 
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إف مصور نبوت النسب مف  واج المشرقي بالمغربية مصور نابت لنبوت كرامات األولياء  .6
  ع2نات، كما يمكف أف يكوف ال وج صاحب خطوة.وايسمخدام

بػػػضف اإلمكػػػاف العقمػػػي نػػػادر وي يصػػػح أف يكػػػوف لػػػو دور فػػػي نطػػػاؽ العقػػػود الظػػػاىرة،  وإلاااردإعلإلاااه:
الخفػػػي ريػػػر  واألحكػػػاـ إنمػػػا منبنػػػي عمػػػى الكنيػػػر الغالػػػب والظػػػاىر المشػػػاىد، ي القميػػػؿ النػػػادر، أو

  ع3نالمحممؿ عادة.
إف ال وجػػة مصػػبح فراشػػًا بالعقػػد عمييػػا مػػن إمكػػاف الػػوطء، وبيػػ ا قػػاؿ األ مػػة مالػػؾ  نسقااو إنسباائبش:

  ع4نوالشافعي واحمد في رواية عنو.
 واسمدلوا لقوليـ بما يضمي: 

  ع5ن: نالولد لمفرا  ولمعاىر الحجرع.قولو  .5
أف المرأة سميت فراشًا ألف  وجيا يفمرشيا فمكوف محمو وىو فوقيا كما يفمػر  فراشػو إوجو الديلة:

 وي يمحقؽ  لؾ إي بالوطء.  ع6نال ي يبيت عميو.
ألننػػا إ ا  ع7ني سػػبيؿ لنػػا إلػػى معرفػػة حقيقػػة الػػوطء فعمقنػػا الحكػػـ عمػػى إمكانػػو فػػي النكػػاح. .6

رأينا إنسانًا يدخؿ عمى  وجمو ويروح ويغدو إلييا معػ ر عمينػا العمػـ ىػؿ وط يػا أو ي فػإ ا 
  ع8نلمضموف.أمت بولد أدخمنا الحكـ عمى صورة الفرا  لمع ر اإلطالع عمى ا

 

                                                                                                                                            

عػػوف المعبػػود شػػرح سػػنف أبػػي داود، ل مػػاـ محمػػد شػػمس الحػػؽ العظػػيـ آبػػادي، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػروت،  ع1ن
 . 6/262ـ، 1995الطبعة النانية، 

 . 4/169؛ البحر الرا ؽ، 4/352فمح القدير شرح اليداية،  ع2ن

ـ، 2226ىػػ/1427الفقو اإلسالمي وأدلمو، د. وىبة ال حيمي، دار الفكر المعاصػر، دمشػؽ، الطبعػة الماسػعة،  ع3ن
12/7258. 

؛ وبدايػة المجميػد ونيايػة المقمصػد، ل مػاـ محمػد بػف احمػد ابػف رشػد 289ينظر: الكافي، يبف عبد البر، ا ع4ن
األندلسي، محقيؽ: عمي محمػد معػو ، وعػادؿ احمػد عبػد الموجػود، دار الكمػب العمميػة، بيػروت، الطبعػة النالنػة، 

الشػػربيني، دار الكمػػب العمميػػة،  ؛ واإلقنػػاع فػػي حػػؿ ألفػػاظ أبػػي شػػجاع، لمشػػي  محمػػد بػػف احمػػد529ـ، ا2227
؛ والعدة شرح العمدة، بياء الديف 431؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا4/371ـ، 1996بيروت، الطبعة األولى، 

؛ والرو  المربن شرح  اد المسمقنن، لمعالمة أبي السعادات منصور بػف إدريػس البيػومي، دار 475المقدسي، ا
 . 2/419األرقـ، بيروت، بدوف ماري ، 

 سبؽ مخريجو.  ع5ن

فػػي رريػػب ألفػػاظ الشػػافعي، لمشػػي  محمػػد بػػف احمػػد األ ىػػري اليػػروي، محقيػػؽ: د. محمػػد جبػػر ينظػػر: ال اىػػر  ع6ن
 . 336ـ، ا1399األلفي، و ارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت، الطبعة األولى، 

 . 8/65ىػ، 1425المغني، اإلماـ عبد اهلل بف احمد بف قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى،  ع7ن

مخػػري  الفػػروع عمػػى األصػػوؿ، ألبػػي المناقػػب محمػػود بػػف احمػػد ال نجػػاني، محقيػػؽ: د. محمػػد أديػػب صػػالح،  ع8ن
 . 321ىػ، ا1398مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة النانية، 
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إف ال وجة مصػبح فراشػًا بالعقػد عمييػا مػن محقػؽ الػوطء بالػدخوؿ المحقػؽ ي إمكانػو نسقو إنسبئسث:إ
، ع1نو، وبي ا قاؿ اإلماـ ابف ميمية ووافقو مممي ه ابف القيـ، وىو رواية عف اإلمػاـ احمػدالمشكوؾ في

  ع2نواليو ماؿ اإلماـ الصنعاني.
يػػا ودخػػؿ بيػػا، وحجػػميـ ىػػو: أف أىػػؿ العػػرؼ والمغػػة ي يعػػدوف المػػرأة فراشػػًا إي إ ا بنػػى الػػ وج عمي

وليس مف المعقوؿ أف مضمي الشريعة بإلحاؽ نسػب مػف لػـ يػبف بامرأمػو وي دخػؿ بيػا وي اجممػن بيػا 
بمجػػػرد إمكػػػاف  لػػػؾ، وىػػػ ا اإلمكػػػاف قػػػد يقطػػػن بانمفا ػػػو عػػػادة فػػػال مصػػػير المػػػرأة فراشػػػًا إي بػػػدخوؿ 

  ع3نمحقؽ.
ىػػو قػػوؿ جميػػور الفقيػػاء بػػضف ال وجػػة مصػػبح فراشػػًا بالعقػػد عمييػػا مػػن إمكػػاف  تقاادم:إونساارن مإ  اائ

الوطء، و لؾ لما ساقوه مف أدلػة وجييػة، وألنػو الػرأي الوسػط بػيف رأي فقيػاء الحنفيػة، ورأي اإلمػاـ 
 ابف ميمية وموافقيو. 

حػػيف العقػػد،  ألف األخػػ  بػػرأي الحنفيػػة يػػؤدي إلػػى ايعمػػراؼ بنسػػب مػػف لػػـ يػػدخؿ ب وجمػػو أو طمقيػػا
و لػؾ يػؤدي إلػى مشػجين ضػعاؼ النفػوس عمػى ممارسػػة جريمػة ال نػا ممػا يػؤدي إلػى مفشػي الفسػػاد 
األخالقػػي فػػي المجممػػن اإلسػػالمي، والشػػريعة اإلسػػالمية حريصػػة عمػػى محػػو الر ا ػػؿ الخمقيػػة مػػف 

 خالؿ حرصيا عمى صيانة أنساب الناس وأعراضيـ. 
أف النكػػاح شػرعًا: نعبػػارة عػػف ضػـ وجمػػن مخصػػوا   د عمػى  لػػؾ أف الحنفيػة أنفسػػيـ  ىبػػوا إلػى

وىػػػو الػػػوطء، ألف الػػػ وجيف حالػػػة الػػػوطء يجممعػػػاف وينضػػػـ كػػػؿ واحػػػد إلػػػى صػػػاحبو حمػػػى يصػػػيرا 
نمػػا ىػػو حقيقػػة فػػي  كالشػػخا الواحػػد، وقػػد يسػػمعمؿ فػػي العقػػد مجػػا ًا لمػػا أنػػو ي ػػوؿ إلػػى الضػػـ، وا 

  ع4نالوطء، فممى أطمؽ النكاح في الشرع يراد بو الوطءع.
  ع5ن.كما أف الفرا  لغة: يحمؿ عمى المرأة ألنيا ىي المي موطض

فكيؼ يحمموف الفرا  عمى العقد، وينبموف نسب مػف عقػد عمػى  وجمػو ولػـ يطضىػا، أو طمقيػا قبػؿ 
 الدخوؿ؟!

                                                 

ينظر: الفروع، ل ماـ محمد بف مفمح المقدسي، محقيػؽ: حػاـ  القاضػي، دار الكمػب العمميػة، بيػروت، الطبعػة  ع1ن
رفة الراجح مػف الخػالؼ، ؛ واإلنصاؼ في مع5/415؛ و اد المعاد، يبف قيـ الجو ية، 5/397ىػ، 1418األولى، 

 . 9/258ل ماـ عمي بف سميماف المرداوي، محقيؽ: محمد حامد الفقي، دار إحياء المراث العربي، بيروت، 

 . 3/257ينظر: سبؿ السالـ،  ع2ن

 . 3/257؛ وسبؿ السالـ، 5/415ينظر:  اد المعاد،  ع3ن

يخمبػار لمعميػؿ المخمػار، ل مػاـ عبػد اهلل بػف محمػود بػػف مػودود الموصػمي الحنفػي، اعمنػى بػو: الشػي  محمػػد ا ع4ن
؛ وأنظػػػػر: حاشػػػػية رد المحمػػػػار، يبػػػػف 3/122ـ، 1999عػػػػدناف درويػػػػ ، دار األرقػػػػـ، بيػػػػروت، الطبعػػػػة األولػػػػى، 

 . 3/5عابديف، 

ينظر: معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف احمد بف فارس بف  كريا، محقيؽ: عبد السالـ ىاروف، دار الجيؿ،  ع5ن
 . 4/486ـ، 1999الجيؿ، بيروت، الطبعة النانية، 
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ومػف وافقػو باعمبػار الػوطء المحقػؽ بػيف الػ وجيف،  -رحمػو اهلل–اـ ابف ميمية أما ما  ىب إليو اإلم
 فيو أمر يمع ر عمينا معرفمو لكوف الجماع فعؿ مبني عمى السمر. 

نػػـ إف اعمبػػار ىػػ ا الػػرأي يػػؤدي إلػػى بطػػالف كنيػػر مػػف األنسػػاب، والشػػرع احمػػاط أيمػػا احميػػاط فػػي 
  ع1نمياط.األنساب، واعمبار مجرد اإلمكاف يناسب  لؾ ايح

يػػ اد عمػػى  لػػؾ أف األحكػػاـ الشػػرعية مبنيػػة عمػػى رمبػػة الظػػف، فػػإ ا رمػػب عمػػى الظػػف دخػػوؿ الػػ وج 
 ب وجمو وولدت لو ولدًا عمره سمة أشير فضكنر مف وقت إمكاف الوطء ألحقنا بو الولد واهلل أعمـ. 

 ي يمحقؽ إي بنالنة شروط ىي: بقي أف أضيؼ إف نبوت النسب بالفرا  
فمػو كػاف الػ وج صػغيرًا بحيػث ي يمصػور أف محمػؿ منػو أواًل:إإ كئنإنسح ا إسلزو االإ انإزو هائ:إ

و لػؾ  ع2ن وجمو لكونو دوف البموغ والمراىقة ي معمبر  وجمو فراشًا ينبت بػو النسػب بامفػاؽ الفقيػاء.
  ع3نلو وي يمضمى منو الجماع فال يمصور منو العموؽ. -مني–ألف الصغير ي ماء 

مػػف وقػػت الػػدخوؿ عنػػد الجميػػور ومػػف وقػػت  ع4نبئبإلااًئ:إأنإتلاادزإنسزو ااالإألدبااىإ اادكإنسح اا إااا كبر:
أما أكنره فقد حصػؿ خػالؼ بػيف الفقيػاء فػي  ع5نالعقد عند الحنفية وقد  كرنا سابقًا أقؿ مدة الحمؿ.

  ع6ندة لمحمؿ عندىـ سنماف. لؾ، فعند الحنفية أقصى م
  ع7نوالراجح عند المالكية أف أكنر مدة لمحمؿ خمس سنيف، ولدييـ قوؿ بضف أكنره سبن سنيف.

و ىػب دواد الظػاىري إلػى  ع9نوىو قوؿ آخػر لممالكيػة. ع8نوعند الشافعية والحنابمة أكنره أربن سنيف.
أي  ع2نأكنر الحمؿ سنة قمرية. ع1نوقاؿ اإلماـ محمد بف عبد الحكـ: ع12نمسعة أشير.إلى أف أكنره 

 يومًاع.  354أي ن

                                                 

 . 7/77ينظر: نيؿ األوطار، لمشوكاني،  ع1ن

والمي ب، ل مػاـ إبػراىيـ بػف عمػي بػف يوسػؼ ؛ 289؛ والكافي، يبف عبد البر، ا3/141ينظر: ايخميار،  ع2ن
؛ والشػػػػػريعة اإلسػػػػالمية، د. محمػػػػػد حسػػػػػيف 2/419؛ والػػػػرو  المربػػػػػن، 2/122الشػػػػيرا ي، دار الفكػػػػػر، بيػػػػػروت، 

 . 369ال ىبي، ا

 . 9/322المفصؿ، د. عبد الكريـ  يداف،  ع3ن

 . 9/325ينظر: المصدر السابؽ،  ع4ن

 .12ينظر: ا ع5ن

 . 277؛ ومممقى األبحر، ا3/218ينظر: ايخميار،  ع6ن

 . 529؛ وبداية المجميد، ا289ينظر: الكافي، ا ع7ن

؛ والعػػدة شػػرح العمػػدة، لممقدسػػي، 431؛ والسػػراج الوىػػاج، لمغمػػراوي، ا4/371: اإلقنػػاع، لمشػػربيني، ينظػػر ع8ن
 . 2/419؛ والرو  المربن، لمبيومي، 475ا

 . 529؛ وبداية المجميد، يبف رشد، ا289ينظر: الكافي، يبف عبد البر، ا ع9ن

ينظر: ايسم كار الجامن لم ىب فقيػاء األمصػار، يوسػؼ بػف عبػد اهلل بػف عبػد البػر النمػري، محقيػؽ: سػالـ  ع12ن
 . 7/172ـ، 2222محمد عطا ومحمد عمي معو ، دار الكمب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 
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ايت مقػرب مػف مسػعة أشػير وربمػا مقػؿ وال ي عميو الطب اليوـ ىو أف مػدة الحمػؿ فػي معظػـ الحػ
أو م يد أسبوعيف عمى  لؾ، وقد يطوؿ الحمؿ إلػى نحػو عشػرة أشػير ومػف النػادر جػدًا أف يممػادى 

  ع3نالحمؿ إلى سنة شمسية كاممة.
ع برأي األطباء وىو أف أكنر 128ة ع والقانوف السوري نالماد43وقد أخ  القانوف المصري نالمادة 

يومػًاع وىػو قريػب مػف رأي ابػف عبػد الحكػـ مػن المسػامح فػي الفػرؽ بػيف  365الحمؿ سنة شمسية ن
  ع4نالسنميف.
عمى وجو يسموجب ى ا النفي إجراء  وجإبسيإنسوسدإنسذيإوسدتهإزو تهإ به:أنإالإإلبفشإنسزإ بئسبًئ:

  ع5نالمعاف بينو وبيف  وجمو.
إنس طليإنسبئبش

إإبائاإنسبسيإائةقرنر
نبامػو، يقػاؿ: أقػر بػالحؽ أي: اعمػرؼ بػو وأنبمػو عنةقرنرإس:ال:إ مػى اإل عاف لمحػؽ وايعمػراؼ بػو، وا 

  ع6ننفسو.
سػواء كػاف  ع7نحػؽ لمغيػر عمػى نفػس المقػر ولػو فػي المسػمقبؿ. أما معريفو شرعًا: فيو إخبار بنبوت
  ع8نى ا الحؽ ماًي أو نفسًا أو طرفًا.

                                                                                                                                            

الحكـ المصري، ولد سػنة اننػيف ونمػانيف وما ػة وكػاف أبػوه عالمػًا جمػياًل ر يسػًا، ىو أبو عبد اهلل محمد بف عبد  ع1ن
سمن منو ومف ابف وىب وأشيب وابف القاسـ وريرىـ مف أصحاب مالؾ، صحب الشافعي وأخػ  عنػو وكمػب كمبػو، 

ونػػا ؽ والشػػروطع، كػػاف فقييػػًا نبػػياًل وجييػػًا فػػي  مانػػو، لػػو مػػوليؼ كنيػػرة فػػي فنػػوف العمػػـ منيػػا: نأحكػػاـ القػػرآفع، ونال
ونالرد عمى بشػر المريسػيع، ونآداب القضػاةع وريرىػا، مػوفي فػي  ي القعػدة منمصػؼ سػنة نمػاف وسػميف ومػا ميف، 
وقيؿ سنة مسن، ينظر: الديباج الم ىب في معرفة أعياف عمماء المػ ىب، إلبػراىيـ بػف عمػي بػف محمػد بػف فرحػوف 

؛ ووفيات األعياف وأنباء أبناء ال ماف، شػمس الػديف 232-231اليعمري المالكي، دار الكمب العممية، بيروت، ا
 . 4/193احمد بف أبي بكر بف خمكاف، محقيؽ: إحساف عباس، دار النقافة، لبناف، 

 . 7/172ايسم كار، يبف عبد البر،  ع2ن

 . 74ينظر: الموضوعات الطبية في القرآف الكريـ، ا ع3ن

؛ والفقػػو اإلسػػالمي وأدلمػػو، د. وىبػػة ال حيمػػي، 371ينظػػر: الشػػريعة اإلسػػالمية، د. محمػػد حسػػيف الػػ ىبي، ا ع4ن
12/7883 . 

 . 9/332المفصؿ، د. عبد الكريـ  يداف،  ع5ن

؛ ولساف العػرب، 288؛ ومخمار الصحاح، مادة نقررع، ا398المفردات في رريب القرآف، مادة نقرع، ا ع6ن
؛ والمعجػػـ الوسػػيط، إبػػراىيـ مصػػطفى واحمػػد ال يػػات وحامػػد عبػػد القػػادر ومحمػػد النجػػار، دار الػػدعوة، مكػػاف 5/88

 . 2/725الطبن مجيوؿ، 

؛ واإلقنػػاع، لمخطيػػػب 2/169؛ وسػػػراج السػػالؾ، لمجعمػػي المػػػالكي، 489مممقػػى األبحػػر، لمحمبػػػي الحنفػػي، ا ع7ن
؛ ونظاـ القضاء فػي الشػريعة اإلسػالمية، د. عبػد الكػريـ  يػداف، مطبعػة العػاني، بغػداد، الطبعػة 3/472الشربيني، 
  .157ـ، ا1984األولى، 

 . 2/169سراج السالؾ، لمجعمي المالكي،  ع8ن
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  ع1نفإف كاف اعمرافًا بحؽ لو عمى ريره فدعوى، أو لغيره عمى ريره فشيادة.
  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے چ :معػػػالى واألصػػػؿ فيػػػو الكمػػػاب والسػػػنة واإلجمػػػاع، فمػػػف الكمػػػاب قولػػػو

.چ  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶   ﮵﮴  ﮳
(6)

   ﮶اي عه      ليا ق      اسىإل:  

(7)  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷
  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقىس  ب م   اس : 

.چ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ
(8)

وف    رخ ش   هارج إلسل   ر  عل      

نف ب تاسقرإلر.
(9)

  

ومػػف السػػنة: خبػػر الصػػحيحيف: نأرػػد يػػا أنػػيس إلػػى امػػرأة ىػػ ا فػػإف اعمرفػػت فارجميػػا، فػػ ىب إلييػػا 
  ع6نفاعمرفت فرجمياع.

ألنػػو إخبػػار بػػالحؽ  ع7نوأمػػا اإلجمػػاع: فقػػد أجمعػػت األمػػة عمػػى صػػحة اإلقػػرار وعمػػى المؤاخػػ ة بػػو.
  ع8نعمى وجو منفية منو الميمة والريبة، فإف العاقؿ ي يك ب عمى نفسو ك بًا يضرىا.

قاؿ: نكؿ مسممحؽ  النبي  والنسب كما ينبت بالفرا  الصحيح، فإنو ينبت باإلقرار، فقد نبت أف
أف كػػؿ مػػف كػػاف مػػف أمػػة يممكيػػا يػػـو  بعػػد أبيػػو الػػ ي يػػدعى لػػو إدعػػاء ورنمػػو مػػف بعػػده فقضػػى 

فيػػ ا حكػـ وقػن فػػي أوؿ  مػاف الشػريعة، و لػػؾ أنػو كػاف ألىػػؿ  ع9نأصػابيا فقػد لحػػؽ بمػف اسػممحقوع.
الجاىمية إماء وبغايا وكاف سادميف يمموف بيف، فإ ا جاءت إحداىف بولد ربما ادعاه السيد ال انػي، 

  ع12نالسيد ولـ يسممحقو ورنمو بعده لحؽ بضبيو.ألف األمة فرا  كالحرة، فإ ا مات  فضلحقو النبي 

                                                 

 . 3/472ينظر: اإلقناع، لمخطيب الشربيني،  ع1ن

 . 81سورة آؿ عمراف، اآلية  ع2ن

 . 81سورة آؿ عمراف، اآلية  ع3ن

 . 135 سورة النساء، اآلية ع4ن

عانة الطالبيف، 3/472ينظر: اإلقناع، لمشربيني،  ع5ن  . 3/351؛ وا 

؛ اإلمػاـ مسػمـ فػي صػحيحو، حػديث رقػـ 2/813ع، 2192ن أخرجو اإلماـ البخاري فػي صػحيحو، حػديث رقػـ ع6ن
 . 3/1324ع، 1679ن

عانة الطالبيف، لمبكري، 8/95ينظر: حاشية رد المحمار، يبف عابديف،  ع7ن ؛ وشرح منميى اإلرادات، 3/351؛ وا 
 . 3/617؛ 1996يومي، عالـ الكمب، بيروت، الطبعة النانية، اإلرادات، لمشي  منصور بف إدريس الب

 . 3/617شرح منميى اإلرادات، البيومي،  ع8ن

وينػػي، سػػنف ابػػف ماجػػة، محقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار أخرجػػو اإلمػػاـ محمػػد بػػف ي يػػد أبػػو عبػػد اهلل الق   ع9ن
، وأورده اإلمػػػاـ احمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف إسػػػماعيؿ الكنػػػاني فػػػي: 2/917ع، 2746الفكػػػر، بيػػػروت، حػػػديث رقػػػـ ن

مصػػباح ال جاجػػة فػػي  وا ػػد ابػػف ماجػػة، محقيػػؽ: محمػػد المنمقػػى الكشػػناوي، دار العربيػػة، بيػػروت، الطبعػػة النانيػػة، 
 ، وقاؿ فيو: نإسناده حسفع. 3/151ىػ، 1423

 . 6/252عوف المعبود، لمعظيـ آبادي  ع12ن
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ىػي اعمػراؼ لشػخا مجيػوؿ  اائةقرنرإاائسابوك:ويبد مف المفريػؽ ىنػا بػيف اإلقػرار بػالبنوة والمبنػي، 
بينيمػا النسب بضنو ابنو حقيقة وأنػو خمػؽ مػف ما ػو، وبػإقراره ىػ ا منبػت بنػوة الولػد لػو شػرعًا، ومنبػت 
 .كؿ الحقوؽ والواجبات المي مكوف بيف الوالد وولده كحؽ النفقة، واإلرث، وحرمة المصاىرة

فيػػو أف يسػػممحؽ شػػخا ولػػدًا معػػروؼ النسػػب لغيػػره، أو مجيػػوؿ النسػػب كػػالمقيط،  أ اائإنستابااش: 
  ع1نويصرح بضنو يمخ ه ولدًا من كونو ليس مف صمبو.

إقػرار فيػو  ونسبائبش:إقػرار فيػو محميػؿ النسػب عمػى نفسػو خاصػة،  ونةقرنرإائسبسيإقس ئن:إنألو :
  ع2نمحميؿ النسب عمى ريره.

فإنػو ي يموقػؼ نبػوت النسػب فيػو مػف المقػر عمػى نبومػو مػف ريػره بػؿ ينبػت أوًي  أ ئإنسقسامإنألو :
في حؽ المقر نـ يسري منو إلى ريره، و لؾ كاإلقرار باألبوة أو البنوة، وعمى ىػ ا فػإ ا أقػر الرجػؿ 

 ع3نيكوف بيف اآلباء واألبناء.لغالـ بضنو ابنو منبت بنومو لو، وكاف بينيما مف الحقوؽ والواجبات ما 
  ع4نولكف يبد لنبوت النسب مف شروط خمسة ىي: ع3نواألبناء.

لػػػػو مجيػػػػوؿ النسػػػػب، فمػػػػو كػػػػاف معػػػػروؼ النسػػػػب ي يصػػػػح اإلقػػػػرار ألنػػػػو ي  أف يكػػػػوف المقػػػػر أواًل:
يصادؼ محاًل، وي يعقؿ أف يكوف لمشخا الواحد أبواف، والنسب النابت مف قبؿ ي يرمفن بمجػرد 

 اإلقرار. 
أف يولػػد منمػػو لمنمػػو، فػػإف مقاربػػت السػػف بحيػػث ي يعقػػؿ أف يكػػوف المقػػر أبػػًا لممقػػر لػػو، كػػضف  بئبإلااًئ:

نالنػػيف سػػنة، وعمػػر المقػػر لػػو خمسػػًا وعشػػريف سػػنة فإنػػو ي ينبػػت النسػػب ألف الواقػػن عمػػر المقػػر 
 يك بو. 
أف يصػػدؽ المقػػر لػػو إف كػػاف مميػػ ًا، ألف اإلقػػرار فيػػو دعػػوى عمػػى الغيػػر، إ  المقػػر يػػدعي  بئسبااًئ:

ما لنفسو األبوة، ويدعي عمى المقر لو البنوة، والدعوى عمى الغير ي منبت إي ببينة أو مصادقة، أ
ريػػػر المميػػػ  فػػػال مشػػػمرط مصػػػادقمو ألنػػػو ليسػػػت لػػػو عبػػػارة معمبػػػرة شػػػرعًا، فيكفػػػي إقػػػرار المقػػػر لػػػو 
 مصادقًا مقديرًا ألف مصمحمو في أف يكوف نابت النسب، ولو كاف ممي ًا ما وسعو إي أف يصادؽ. 

اؽ نسػب الولػد أف ي ينا عو في إقراره منا ع، ألنو إ ا نا عو فيو ريره معارضًا، فمػـ يكػف إلحػ رناسًئ:
 بضحدىما أولى مف اآلخر بمجرد اإلقرار فالبد مف بينة منبت نسب أحدىما دوف اآلخر. 

                                                 

 . 379ي،، االشريعة اإلسالمية، د. محمد حسيف ال ىب ع1ن

ينظر: مغني المحماج إلى معرفة ألفاظ المنيػاج، لمشػي  محمػد الخطيػب الشػربيني، دار الفكػر، بيػروت، بػدوف  ع2ن
 . 5/116 ؛ والمغني، يبف قدامة،2/259ماري ، 

 . 376الشريعة اإلسالمية، د. محمد حسيف ال ىبي، ا ع3ن

ـ، 1991ينظػػػر: الفمػػػاوى الينديػػػة، لمشػػػي  نظػػػاـ الػػػديف وجماعػػػة مػػػف عممػػػاء الينػػػد، دار الفكػػػر، بيػػػروت، ط/  ع4ن
؛ وسػػػػراج السػػػػالؾ، لمجعمػػػػي، 483في، يبػػػػف عبػػػػد البػػػػر، ا؛ والكػػػػا493؛ ومممقػػػػى األبحػػػػر، لمحمبػػػػي، ا4/212
عانة الطػالبيف، لمبكػري، 2/259؛ ومغني المحماج، لمشربيني، 2/171 ؛ والمغنػي، يبػف قدامػة، 366-3/365؛ وا 
 . 377-376؛ والشريعة اإلسالمية، د. محمد حسيف ال ىبي، ا2/513؛ والرو  المربن، لمبيومي، 5/166
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 أف ي ي كر المقر أنو ابنو مف ال نا.  خئ سًئ:
وىو ال ي يكوف فيو محميؿ النسب عمى رير المقر ابمػداء نػـ يمعػدى إلػى نفػس  أ ئإنسقسمإنسبئبش:

في ا اإلقرار فيو محميؿ نسب المقر لو عمػى أبػي المقػر،  المقر، كضف يقر شخا آلخر بضنو أخوه،
  ع1نفال منبت أخومو لممقر إي بعد أف منبت بنومو ألبي المقر.

 ويشمرط لنبوت النسب بي ا اإلقرار ما يضمي: 
أف يصدؽ مف حمؿ النسب عميو المقر في إقراره، فمو أقر إنساف بضف فالنًا أخوه، فينبغػي  .5

 أف يصدؽ أبو المقر في إقراره. 
أف ينبت نسب المقر لو مػف الشػخا الػ ي حمػؿ عميػو النسػب، فمػف أقػر أف فالنػًا أخػوه،  .6

فينبغي أف منبت بنوة المقر لو مػف أبػي المقػر، بمػوافر شػروط نبػوت النسػب بػيف المقػر لػو 
وبػػيف أبػػي المقػػر، وىػػي شػػروط نبػػوت البنػػوة المػػي مكممنػػا عنيػػا مػػف قبػػؿ، فػػإ ا نبػػت نسػػب 

صػػار ابنػػًا لػػو، فػػإف ىػػ ا النسػػب يمعػػدى إلػػى المقػػر، فيصػػير المقػػر لػػو مػػف أبػػي المقػػر بػػضف 
  ع2نالمقر لو أخًا لممقر كما يصير أخًا ألبناء أبي المقر.

إإقرنرإنس رأكإائسبسي:إ
إقرار المرأة بالنسب فيو محميؿ لمنسب عمى ال وج، وقد  ىب جميور الفقياء إلى عػدـ صػحة ىػ ا 

 اإلقرار إي بشروط ىي: 
 أف يصدقيا  وجيا، أو مقيـ البينة بالويدة لمولد عمى فراشو، وأمكف العموؽ منو.  .ا 
 لمولود مجيوؿ النسب. أف يكوف ا .ب 
 أف بولد منمو لمنميا. .ج 
أف يصدقيا في إقرارىا إف كاف ممي ًا عند الحنفية أو بالغًا عػاقاًل عنػد الشػافعية والحنابمػة،  .ر 

فػػإف لػػـ يكػػف أىػػاًل لممصػػديؽ لػػـ يشػػمرط ىػػ ا الشػػرط، كػػؿ  لػػؾ إ ا كانػػت المػػرأة مم وجػػة أو 
فػػػإف لػػػـ مكػػػف مم وجػػػة وي معمػػػدة فيصػػػح إقرارىػػػا بالولػػػد ويمحػػػؽ بيػػػا دوف الػػػ وج  ع3نمعمػػػدة.

 بشروط ىي: 
                                                 

ينظر: خ انػة الفقػو، ل مػاـ أبػي الميػث نصػر بػف محمػد بػف احمػد السػمرقندي، عمػؽ عميػو: محمػد عبػد السػالـ  ع1ن
؛ والشػػريعة اإلسػػالمية، د. محمػػد حسػػيف 229ـ، ا2225شػاىيف، دار الكمػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 

 . 9/422؛ والمفصؿ، د. عبد الكريـ  يداف، 382ال ىبي، ا

؛ والمغنػػػي، يبػػػف قدامػػػة، 257؛ والسػػػراج الوىػػػاج، لمغمػػػراوي، ا2/261ينظػػػر: مغنػػػي المحمػػػاج، لمشػػػربيني،  ع2ن
 . 9/423د. عبد الكريـ  يداف، ؛ والمفصؿ، 382؛ والشريعة اإلسالمية، د. محمد ال ىبي، ا5/116

؛ وروضػػػة الطػػػالبيف وعمػػػدة 493؛ ومممقػػػى األبحػػػر، لمحمبػػػي، ا299، اينظػػػر: خ انػػػة الفقػػػو، لمسػػػمرقندي ع3ن
؛ 5/438ىػػػػػ، 1425المفمػػػػيف، لألمػػػػاـ أبػػػػي  كريػػػػا يحيػػػػى النػػػػووي، المكمػػػػب اإلسػػػػالمي، بيػػػػروت، الطبعػػػػة النانيػػػػة، 

؛ 378-377؛ والشػػريعة اإلسػػالمية، د. محمػػػد حسػػيف الػػػ ىبي، ا64-8/63و 5/226والمغنػػي، يبػػف قدامػػػة، 
 . 9/422الكريـ  يداف، والمفصؿ، د. عبد 
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 أف يكوف مجيوؿ النسب أي ليست لو أـ معروفة.  .ا 
 أف يولد منمو لمنميا.  .ب 
  ع1نأف يصدقيا في إقرارىا عمى المفصيؿ السابؽ. .ج 

وخػػالؼ المالكيػػة جميػػور الفقيػػاء فقػػالوا: لػػو نظػػرت امػػرأة إلػػى رجػػؿ فقالػػت: ابنػػي، ومنمػػو يولػػد ليػػا 
  ع2نوصدقيا لـ ينبت نسبو منيا، إ  ليس ىنا أب يمحؽ بو.
إنس احثإنسبئسث

إإبائاإنسبسيإائساإلبالإونسقإلئاال
إنس طليإنألو 

إائاإنسبساالإائساإلبالإب
البينػػة لغػػًة: الشػػيء الواضػػح الظػػاىر، يقػػاؿ: بػػضف الشػػيء يبػػيف بيانػػًا امضػػح فيػػو نبػػيفع ونالمبيػػيفع 

 ع3ناإليضاح وىو أيضًا الوضوح.
 ع4نيـ يمبيف الحؽ ويظير.يف ب -أي البينة–واصطالحًا: ىـ الشيود سموا بيا 

 ع5نوعرفيا بعضيـ بضنيا: البرىاف الحاسـ.
 ع7ننالبينة عمى المدعي واليميف عمى المدعى عميوع. قوؿ النبي  ع6نواألصؿ فييا:

 ع8نونوع البينة المي ينبت بيا النسب ىي الشيادة.
 
 

                                                 

؛ والشػػريعة اإلسػػالمية، د. 12/323؛ والمحمػػى، يبػػف حػػـ  الظػػاىري، 5/226ينظػػر: المغنػػي، يبػػف قدامػػة،  ع1ن
 . 377محمد ال ىبي، ا

ؿ، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف يوسػؼ العبػدري، دار الفكػر، بيػروت، الطبعػة ينظر: الماج واإلكميؿ لمخمصر خمي ع2ن
؛ ومػػػنح الجميػػػؿ شػػػرح مخمصػػػر خميػػػؿ، لمشػػػي  محمػػػد عمػػػي ، دار الفكػػػر، بيػػػروت، ط/ 5/238، 1398النانيػػػة، 
 . 2/171؛ وسراج السالؾ، لمجعمي، 6/473، 1989

 .47؛ والمصباح المنير مادة نبيفع، ا51ينظر: مخمار الصحاح مادة نبيفع، ا ع3ن

عانة الطالبيف، لمبكري، 5/354ينظر: اإلقناع، لمشربيني،  ع4ن  .4/443؛ وا 

ينظػػػػػر: الكاشػػػػػؼ المعػػػػػيف يصػػػػػطالحات وقواعػػػػػد الفقيػػػػػاء واألصػػػػػولييف، قاسػػػػػـ محمػػػػػد النػػػػػوري، دار البشػػػػػا ر  ع5ن
 .62، اـ2229اإلسالمية، لبناف الطبعة األولى 

عانة الطالبيف، 5/354ينظر: اإلقناع،  ع6ن  .444-4/443؛ وا 

والبييقػػي فػػي وقػػاؿ: نفػػي إسػػناده مقػػاؿع؛  3/626ع، 1341أخرجػػو اإلمػػاـ المرمػػ ي فػػي نسػػننوع حػػديث رقػػـ ن ع7ن
؛ واإلماـ عمي بف عمر الدارقطني، سػنف الػدارقطني، محقيػؽ: السػيد 12/252ع، 22992نالسنف الكبرىع حديث ن

؛ 4/218ع، 54ع ون53، ون4/157ع، 8ـ حػػػػديث رقػػػػـ ن1966عبػػػػد اهلل ىاشػػػػـ يمػػػػاني دار المعرفػػػػة، بيػػػػروت ط/
 سناده ضعيؼع.وقاؿ : نإ 4/228ع، 2135وأورده ابف حجر في الممخيا الحبير برقـ ن

 .9/424المفصؿ، د.عبد الكريـ  يداف،  ع8ن
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 ع1نونصاب الشيادة في إنبات النسب رجالف أو رجؿ وامرأماف عند الحنفية.
 وي ع2نوقاؿ المالكية والشافعية والحنابمة: يبد مف شيادة رجميف وي مقبؿ فييا شػيادة النسػاء بحػاؿ.

يفػػػومني أف ا كػػػر أف مػػػف األمػػػور الممعمقػػػة بالنسػػػب والمػػػي ي يمكػػػف اطػػػالع الرجػػػاؿ عمييػػػا الػػػويدة 
يف الرجػاؿ ي يطمعػوف عمػى ممػؾ األمػور فػي  ع3نوالحبؿ، وفييمػا مقبػؿ شػيادة النسػاء عنػد الفقيػاء.

ونصػػػاب الشػػػيادة عنػػػد الحنفيػػػة  ع4نالعػػػادة فمػػػو لػػػـ مقبػػػؿ فييػػػا شػػػيادة النسػػػاء لبطمػػػت عنػػػد المجاحػػػد.
وعنػد اإلمػاـ مالػؾ وروايػة عػف احمػد مقبػؿ  ع5نوالحنابمة في الراجح عندىـ امرأة مسممة عمػى األقػؿ.

 ع6نشيادة امرأميف مسممميف عمى األقؿ دوف محميؼ ويشمرط فييف العدالة.
 ع7نوقاؿ الشافعية يقبؿ في  لؾ شيادة أربن نسوة عدوؿ.

 ولمشيادة في إنبات النسب نوعاف ىما:
والمقصػػود بيػ ه الشػػيادة ىػو أف يشػيد جمػػن يػؤمف مواطػػؤىـ نسةاهئدكإائستساائ اإونالستفئ اال:إ . أ

بػػيف  -أي مشػػيور-عمػى الكػػ ب بػػضنيـ سػمعوا أف فالنػػًا ابػػف فػالف، واف ىػػ ا النسػػب مسػمفي  
إع8نالناس.

 ع9نوقد اجمن الفقياء عمى صحة الشيادة بايسمفاضة في النسب والويدة.
وحجميـ: أف ى ه األمور ي يطمن عمييا إي خواا الناس، فإ ا لـ مج  فييا الشيادة بالسماع 
وايسمفاضػػػة، ألدى إلػػػى حػػػرج شػػػديد والػػػى معطيػػػؿ األحكػػػاـ الممرمبػػػة عمييػػػا كػػػاإلرث وحرمػػػة 

                                                 

فػػػي، ؛ والميسػػػير فػػػي الفقػػػو الحن454؛ ومممقػػػى األبحػػػر، لمحمبػػػي /317ينظػػػر: خ انػػػة الفقػػػو، لمسػػػمرقندي، ا ع1ن
ـ، 2226ناألحػػػواؿ الشخصػػػيةع، د. اسػػػعد محمػػػد سػػػعيد الصػػػاررجي، دار الكمػػػـ الطيػػػب، دمشػػػؽ الطبعػػػة األولػػػى 

 .295ا

بػف احمػد ابػف جػ ي، محقيػؽ: د. محمػد ؛ والقػوانيف الفقييػة، ألبػي قاسػـ محمػد 832ينظر: بداية المجميد، ا ع2ن
؛ وسػراج السػالؾ، 332ـ، ا2228احمد القيامي ود. سيد الصباغ، دار األندلس الجديدة، مصػر الطبعػة األولػى 

عانػػة الطػػالبيف، 391-5/392؛ واإلقنػػاع مػػن حاشػػية البجيرمػػي، 2/212-213 ؛ والعػػدة شػػرح 493-4/492؛ وا 
 .2/529؛ والرو  المربن، 686العمدة، ا

؛ والميػػ ب، لمشػػيرا ي،، 332؛ والقػػوانيف الفقييػػة، يبػػف جػػ ي، ا317ينظػػر: خ انػػة الفقػػو، لمسػػمرقندي، ا ع3ن
 .12/161 ؛ والمغني، يبف قدامة،2/334

 .2/334ينظر: المي ب، لمشيرا ي،  ع4ن

؛ وفمح القػدير 16/143السرخسي، دار المعرفة، بيروت، بدوف ماري ، ينظر: المبسوط، لشمس األ مة محمد  ع5ن
 .8/182؛ والمبدع، يبف مفمح،، 12/161؛ والمغني، يبف قدامو 4/358القدير شرح اليداية، يبف اليماـ 

؛ 13/158ينظػػػر: المدونػػػة الكبػػػرى، ل مػػػاـ مالػػػؾ بػػػف انػػػس األصػػػبحي، دار صػػػادر، بيػػػروت بػػػدوف مػػػاري ،  ع6ن
؛ والعػػػدة شػػػرح العمػػػدة، لممقدسػػػي، 12/161؛ والمغنػػػي، يبػػػف قدامػػػة،12/248والػػػ خيرة، شػػػياب الػػػديف القرافػػػي، 

 .684ا

 . 583؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا2/334شيرا ي، ينظر: المي ب لم ع7ن

 .42/252، و11/278ينظر: الموسوعة الفقيية الكويمية، و ارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت،  ع8ن

؛ وكشػػاؼ القنػػاع عمػػى مػػمف اإلقنػػاع، لمشػػي  منصػػور بػػف يػػونس بػػف 12/164ينظػػر: المغنػػي، يبػػف قدامػػة،  ع9ن
 .6/429ىػ، 1422البيومي، دار الفكر، بيروت ط/إدريس 
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دا يا فمسػػػػت الحاجػػػػة إلػػػػى إنباميػػػػا الػػػػ واج، وألنيػػػػا أمػػػػور مؤبػػػػدة فػػػػإ ا طالػػػػت عسػػػػر إنبػػػػات ابمػػػػ
 ع1نبالمسامن.

وىػو ايعممػاد عمػى مػا يشػاىده القاضػي بنفسػو أو بنا بػو مػف محػؿ النػ اع نسةهئدكإائس سئإلبال:إ . ب
 ع2نال ي يخمصـ فيو الخصماف.

 بو يعمبر دلياًل في إنبات النسب؟وى ه مسضلة اخممؼ الفقياء فييا فيؿ ما يشاىده القاضي ويعمـ 
 ىب ممقدمو الحنفيػة وأبػو نػور واحمػد فػي روايػة إلػى أف القاضػي يقضػي بعمػـ نفسػو بالمعاينػة أو 

 ع3نبسماع اإلقرار أو بمشاىدة األحواؿ.
 ع7نوممػػضخرو الحنفيػػة. ع6نوالشػػافعية فػػي قػػوؿ. ع5نوالحنابمػػة فػػي ظػػاىر المػػ ىب. ع4نو ىػػب المالكيػػة.

 إلى أف القاضي ي يحكـ بعممو في حقوؽ اآلدمييف. ع7نالحنفية.
يكػػوف مجميػػدًا وأجػػا  الشػػافعية فػػي الصػػحيح مػػف مػػ ىبيـ جػػوا  قضػػاء القاضػػي بعممػػو، بشػػرط أف 

ظػػاىر المقػػوى والػػورع واف يصػػرح بمسػػمنده كػػضف يقػػوؿ: عممػػت أف فػػالف ابػػف فػػالف، أو حكمػػت بػػضف 
 ع8نفالف ابف فالف بعممي، و لؾ ينمفاء الميمة حين  .
 وحجة مف أجا  قضاء القاضي بعممو ىو ما يضمي:

ولػػػيس : نأف أبػػػا سػػػفياف رجػػػؿ شػػػحيح لمػػػا قالػػػت لػػػو ىنػػػد  وجػػػة أبػػػي سػػػفياف  ألف النبػػػي  .5
يعطينػػػي مػػػا يكفينػػػي وولػػػدي إي مػػػا أخػػػ ت منػػػو وىػػػو ي يعمػػػـ فقػػػاؿ: خػػػ ي مػػػا يكفيػػػؾ وولػػػدؾ 

 ع9نبالمعروؼع.
 ع12نمف رير بينة وي إقرار لعممو بصدقيا.فحكـ ليا 

                                                 

؛ ونيايػػػة المحمػػػاج إلػػػى شػػرح المنيػػػاج، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أبػػػي 16/152ينظػػر: المبسػػػوط، لمسرخسػػػي،  ع1ن
عانػػػة الطػػػالبيف لمبكػػػري، 8/319ـ، 1984العبػػػاس احمػػػد بػػػف حمػػػ ة الرممػػػي، دار الفكػػػر، بيػػػروت ط/ ؛ 4/537؛ وا 

 .11/279والموسوعة الفقيية الكويمية،  ؛686والعدة شرح العمدة، لممقدسي، ا

 .6/784الفقو اإلسالمي وأدلمو، د. ال حيمي،  ع2ن

؛ والنمؼ في الفماوى، ألبي الحسف عمي بف الحسػيف بػف محمػد السػغدي، محقيػؽ: 7/7ينظر: بدا ن الصنا ن،  ع3ن
؛ 2/781ـ، 1984الديف الناىي، دار الفرقاف ومؤسسة الرسالة، عماف ، بيروت الطبعة النانية  محقيؽ: د. صالح

 .12/121والمغني، يبف قدامة، 

 .7/175؛ وايسم كار، 466ينظر: الكافي، يبف عبد البر، ا ع4ن

 .2/498بن، ؛ والرو  المر 12/121ينظر: المغني،  ع5ن

 .4/398ينظر: مغني المحماج، لمشربيني،  ع6ن

 .6/549ينظر: حاشية رد المحمار، يبف عابديف،  ع7ن

ينظر: الفمػاوى الفقييػة الكبػرى، شػياب الػديف احمػد بػف محمػد بػف حجػر الييممػي المكػي، دار الفكػر، بيػروت،  ع8ن
عانة الطالبيف، 8/259؛ ونياية المحماج، 4/398محماج، ؛ ومغني ال4/291  .421-4/422؛ وا 

، 5/2254ع، 5255، ون5/2252ع، 5249، ون2/769ع، 2297أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي نصػػػحيحوع بػػػرقـ ن ع9ن
 والمفظ لمبخاري. 3/133ع، 1714؛ ومسمـ في نصحيحوع برقـ ن6/2626ع، 6758ون

 .12/121المغني، يبف قدامة،  ع12ن
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أفمػى فػي حػؽ أبػي  وأجيب: بضف ى ا الحديث ي حجة فيو ألنو فميًا ي حكـ بػدليؿ أف النبػي 
 ع1نسفياف مف رير حضوره ولو كاف حكمًا عميو لـ يحكـ عميو في ريبمو.

وألنػػو يجػػو  لمقاضػػي أف يقضػػي بالبينػػة، فيجػػو  لػػو القضػػاء بعممػػو بطريػػؽ األولػػى، وىػػ ا ألف  .6
المقصػػود مػػف البينػػة لػػيس عينيػػا بػػؿ حصػػوؿ العمػػـ بحكػػـ الحادنػػة، وعممػػو الحاصػػؿ بالمعاينػػة 

صػؿ أقوى مف عممػو الحاصػؿ بالشػيادة، يف عممػو الحاصػؿ بالشػيادة عمػـ أكنػر الظػف، والحا
 ع2نبالحس والمشاىدة عمـ القطن واليقيف فكاف ى ا أقوى، فكاف القضاء بو أولى.

 أما حجة مف منن قضاء القاضي بعممو فيو يضمي:
نكػػـ مخمصػػموف إلػػي ولعػػؿ بعضػػكقولػػو  .5 ـ أف يكػػوف ألحػػف بحجمػػو مػػف : نإنمػػا أنػػا بشػػر وا 

بع ، فضقضي لػو عمػى نحػو مػا اسػمن فمػف قضػيت لػو بحػؽ أخيػو شػي ًا فػال يضخػ ه فإنمػا 
 ع3ناقطن لو قطعو مف النارع.

 ع4نإنما يقضي بما يسمن ي بما يعمـ.  فدؿ عمى انو
  ع5نويف مجوي  القضاء بعممو يفضي إلى ميممو الحكـ بما اشميى ويحيمو عمى عممو. .6

لقاضػي بعممػو فػي قضػية النسػب عنػد فقػداف البينػة، و لػؾ : ىػو عػدـ حكػـ اونسرن مإاإل ئإإلادوإساش
لما أورده أصحاب الػرأي المػانن مػف أدلػة وجييػة، وألف أمػر النسػب أمػر ميػـ وخطيػر ويبنػى عميػو 
كنيػػر مػػف األحكػػاـ لػػ لؾ ينبغػػي أف يحمػػاط لػػو قػػدر اإلمكػػاف، وي يبنػػى عمػػى عمػػـ شػػخا واحػػد ىػػو 

، سػد لمػ را ن أمػاـ قضػاة السػوء كػي ي يحكمػوا القاضي كما أف في منػن القاضػي مػف الحكػـ بعممػو
ىػ 1252بضىوا يـ، ي اد عمى  لؾ أف الفقيو الحنفي الشيير بابف عابديف نرحمو اهللع المموفى سنة 

 ع6نأفمى فػي  مانػو بمنػن قضػاء القاضػي بعممػو ررػـ أف الحنفيػة يبيحونػو معمػاًل  لػؾ بفسػاد ال مػاف.
ما بالؾ ب ماننا ال ي فسدت فيو  مػـ كنيػر مػف القضػاة، وأصػبحت الرشػوى منمشػرة بكنػرة فػي ىػ ا ف

 السمؾ المحمـر واهلل اعمـ بالصواب.

                                                 

 .12/122المغني،  ع1ن

 .4/421؛ وانظر: إعانة الطالبيف، 7/7البدا ن،  ع2ن

؛ 6/2622ع، 6748، ون6/2555ع، 6566، ون2/952ع، 2534أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي نصػػػحيحوع بػػػرقـ ن ع3ن
 .3/1337ع، 1713ومسمـ في نصحيحوع برقـ ن

 .12/122ينظر: المغني،  ع4ن

 .2/498؛ والرو  المربن، 12/122المغني،  ع5ن

 .6/549ينظر: حاشية رد المحمار،  ع6ن
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إنس طليإنسبئبش
إإبائاإنسبسيإائسقإلئاال

القيافة: ويسمى صاحبيا نالقا ؼع وىو شرعًا: مف يمحؽ النسب بغيره عند ايشمباه بمػا خصػو اهلل 
 ع1نـ  لؾ.معالى بو مف عم

 ع2نوعرفو بعضيـ بقولو: ىو ال ي يعرؼ الشبو ويمي  األنر.
  ع3نوسمي نالقا ؼع بي ا ايسـ ألنو يقفوا األشياء أي يمبعيا.

ء في اعمبار القيافة في إنبات النسب عند عدـ وجود البينة، فجميور الفقياء مف وقد اخممؼ الفقيا
 ع4نالمالكية والشافعية والحنابمة والظاىرية يضخ وف بالقيافة في نبوت النسب.
سحاؽ بف راىوية، يمنعوف األخ  بالقيافة.  ع5نوأبو حنيفة وأصحابو والنوري وا 

 وحجة الجميور ىي:
 ات يػػػػـو وىػػػػو  مػػػا صػػػػح عػػػػف عا شػػػػة نرضػػػي اهلل عنيػػػػاع قالػػػػت: ندخػػػػؿ عمػػػي رسػػػػوؿ اهلل  .5

مسػػرور، فقػػاؿ يػػا عا شػػة الػػـ مػػري أف مجػػ  ًا المػػدلجي دخػػؿ عمػػي فػػرأى أسػػامة و يػػدًا وعمييمػػا 
 ع6نقطيفة قد رطيا رؤوسيما، وبدت أقداميما وقاؿ: أف ى ه األقداـ بعضيا مف بع ع.

لمقػا ؼ عمػى  فالحديث دليؿ عمى اعمبػار القيافػة فػي نبػوت النسػب، ووجػو ديلمػو ىػو إقػرار 
 ع7ني يقر عمى خطض وي يسر إي بالحؽ. قولو، ولو لـ يعمبر قولو لمنعو مف المجا فة، ألنو 

 ع7نبالحؽ.
قضػػى بقػػوؿ القافػػة بمحضػػر مػػف الصػػحابة مػػف ريػػر إنكػػار واحػػد  ويف عمػػر بػػف الخطػػاب  .6

 ع8نفكاف كاإلجماع مقوى بو أدلة القيافة.منيـ 
إف الحكـ بالقيافػة حكػـ بظػف رالػب، ورأي راجػح ممػف ىػو مػف أىػؿ الخبػرة فييػا، فجػا  األخػ   .7

 ع1نبقوليـ كضخ نا بقوؿ الخبراء والمقوميف.
                                                 

 .599؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا4/488مغني المحماج، لمشربيني،  ع1ن

 .23/263عمدة القاري، لمعيني،  ع2ن

 المصدر نفسو. ع3ن

؛ ومبصرة األحكاـ فػي أصػوؿ 736، وبداية المجميد، يبف رشد، ا484ينظر: الكافي، يبف عبد البر، ا ع4ن
حكاـ، لمشي  برىاف الديف أبي الوفاء إبراىيـ بػف اإلمػاـ شػمس الػديف محمػد بػف فرحػوف أصوؿ األقضية ومناى  األ

؛ ومغنػي المحمػاج، لمشػربيني، 1/247ـ، 2221اليعمري، محقيػؽ: جمػاؿ مرعشػمي، دار الكمػب العمميػة بيػروت ط/
، 6/47؛ والمغني يبف قدامة، 599؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا4/488  .12/149؛ والمحمى، يبف حـ 

 .12/41؛ وشرح صحيح مسمـ، لمنووي، 4/297ينظر: البحر الرا ؽ شرح كن  الدقا ؽ، يبف نجيـ،  ع5ن

؛ ومسػػػػػمـ فػػػػػي 6/2486ع، 6389، ون6/2486ع، 6388أخرجػػػػػو اإلمػػػػػاـ البخػػػػػاري فػػػػػي نصػػػػػحيحوع بػػػػػرقـ ن ع6ن
 .2/1281ع، 1459نصحيحوع برقـ ن

 .222-4/219؛ وسبؿ السالـ، لمصنعاني، 4/488ينظر: مغني المحماج، لمشربيني،  ع7ن

 .4/222؛ وسبؿ السالـ، لمصنعاني، 6/47ينظر: المغني يبف قدامة،  ع8ن
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 أما حجة أبو حنيفة ومف وافقو فيي:
إف الحكػػػـ بقػػػوؿ القػػػا ؼ معويػػػؿ عمػػػى مجػػػرد الشػػػبو والظػػػف والمخمػػػيف، فػػػإف الشػػػبو يوجػػػد بػػػيف  .5

نإف رجاًل أماه فقاؿ: يا رسػوؿ اهلل،  األجانب وقد ينمفي بيف األقارب، ولي ا روي عف النبي 
مًا اسود فقاؿ: ىػؿ لػؾ مػف ابػؿ؟ قػاؿ: نعػـ، قػاؿ: مػا لونيػا؟ قػاؿ: حمػر، إف امرأمي ولدت رال

قيػػؿ: فيػػؿ فييػػا مػػف أورؽ؟ قػػاؿ نعػػـ، قػػاؿ: فػػضنى كػػاف  لػػؾ؟ قػػاؿ: أراه عػػرؽ ن عػػو، قػػاؿ: فمعػػؿ 
يكمفػػى بػػو فػػي ولػػد المالعنػػة، ولجػػرى  فمػػو كػػاف الشػػبو كافيػػاً  ع2نابنػػؾ ىػػ ا ن عػػو عػػرؽ أيضػػًاع.

 ع3نالحكـ بموجبو ولـ يشرع المعاف.
 ع4نفرد بعمـ الغيب ويعمـ ما في األرحاـ.يف القيافة رجـ بالغيب واهلل معالى ىو المن .6
 ع5نيف فيو ق فًا لممحصنات ولي ا صار ق فًا في رير ى ه الحالة إجماعًا. .7
 ع6نيف القيافة مف أحكاـ الجاىمية وقد جاء اإلسالـ بإبطاليا ومحو آنارىا. .8

بقوؿ القػا ؼ  وأجابوا عف حديث عا شة نرضي اهلل عنياع: بضنو ي حجة فيو، يف سرور النبي 
إنمػػػا كػػػاف يف الكفػػػار كػػػانوا يطعنػػػوف فػػػي نسػػػب أسػػػامة فكػػػاف قػػػوؿ القػػػا ؼ مقطعػػػًا  فػػػي أسػػػامة 

 ع7نلطعنيـ فسر بو.
رأي جميػػور الفقيػػاء القا ػػؿ باعممػػاد القيافػػة واألخػػ  بقػػوؿ القػػا ؼ فػػي  ونساارن مإاإل اائإإلااادوإسااشإهااو:

حػػػديث صػػحيح، وىػػػو  إنبػػات النسػػػب، و لػػؾ لمػػػا أوردوه مػػف أدلػػػة، وألف حػػديث السػػػيدة عا شػػة 
لألخػػ  بالقيافػػة فػػي مسػػضلة إنبػػات النسػػب، وي خػػالؼ بػػيف العممػػاء فػػي  صػػريح فػػي إقػػرار النبػػي 
 ومنيا السنة المقريرية. ايحمجاج بسنة النبي 

بالقيافػػة يكػػوف حيػػث ي يوجػػد دليػػؿ إلنبػػات النسػػب أو يوجػػد دلػػيالف ممعارضػػاف حػػوؿ نػػـ إف األخػػ  
 ع8نإنبات النسب، وي شؾ أف األخ  بالقيافة في ى ه الحالة أولى مف عدـ األخ  بو.
: نإف امرأمػػي اهلل أمػػا الحػػديث الػػ ي اسػػمدلوا بػػو عمػػى نفػػي القيافػػة، وفيػػو أف الرجػػؿ قػػاؿ لرسػػوؿ 

ي يػػدؿ عمػػى مػػا  ىبػػوا إليػػو، ألف إنكػػار الرجػػؿ ولػػده لمخالفػػة  ع9نولػػدت رالمػػًا اسػػود ... الحػػديثع.
لونػو، وع مػػو عمػػى نفػػي نسػػبو منػػو ليػػ ا السػػبب يػػدؿ عمػػى أف العػػادة خالفػػو، واف فػػي طبػػاع النػػاس 
                                                                                                                                            

 .6/47المغني، يبف قدامة،  ع1ن

 . 6/2511ع، 6455، ون5/2232ع، 4999أخرجو البخاري في صحيحو ن ع2ن

ينظر: مبيف الحقا ؽ شػرح كنػ  الػدقا ؽ، فخػر الػديف عنمػاف بػف عمػي ال يمعػي، دار الكمػب اإلسػالمي، القػاىرة  ع3ن
 .6/46؛ والمغني، يبف قدامة، 3/125ىػ، 1313ط/

 .3/125مبيف الحقا ؽ، لم يمعي،  ع4ن

 المصدر نفسو. ع5ن

 .4/222السالـ، المصدر نفسو، وسبؿ  ع6ن

 .4/297؛ والبحر الرا ؽ، يبف نجيـ، 6/244ينظر: بدا ن الصنا ن، لمكاساني،  ع7ن

 .9/428المفصؿ، د.عبد الكريـ  يداف،  ع8ن

 سبؽ مخريجو. ع9ن
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نما ألحقو النبي إنكاره، واف   لوجػود فػرا  ال وجيػة، وألف ضػعؼ حجػة الشػبو  لؾ يوجد نادرًا، وا 
فػػي نفػػي النسػػب ي يمػػـ  منػػو ضػػعفو عػػف إنبػػات النسػػب، يف النسػػب يحمػػاط إلنبامػػو وينبػػت بػػضدنى 

فيًا يكمفى بو في ولد المالعنة ...ال  فيرد عميو: بضف النسػب وأما قوليـ لو كاف الشبو كا ع1ندليؿ.
النسػػب أف كػػاف نابمػػًا بػػالفرا  كػػاف أقػػوى مػػا ينبػػت بػػو فػػال معارضػػو القيافػػة ألنيػػا إنمػػا معمبػػر مػػن 
ايحمماؿ فقط، ويسيما بعد وجػود األيمػاف المػي شػرعيا اهلل معػالى بػيف الممالعنػيف، ولػـ يشػرع فػي 

مانعة مف العمؿ بالقيافػة وفػي  لػؾ إشػعار بضنػو يعمػؿ بقػوؿ القػا ؼ  المعاف ريرىا، ولي ا جعميا 
 ع2نمن عدميا.

وأما اسمدييميـ األخرى بقوليـ: إف القيافة فييا رجـ بالغيب ... وق ؼ لممحصػنات... وحكػـ مػف 
 أحكاـ الجاىمية...ال .

يت ضػػعيفة ي مصػػمد أف مكػػوف حجػػة أمػػاـ أدلػػة الجميػػور وردودىػػـ ، كمػػا إف القيافػػة فيػػي اسػػمدي
نما قػوؿ بػالخبرة والمقػويـ، كمػا إنيػا ي معػد قػ فًا فػي ىػ ه الحالػة إجماعػًا كمػا  ليست رجمًا بالغيب وا 
قػػػاؿ المػػػانعوف أنفسػػػيـ فيػػػـ قػػػد ردوا عمػػػى أنفسػػػيـ بضنفسػػػيـ، وحمػػػى إف كانػػػت القيافػػػة مػػػف أحكػػػاـ 

 ية فاإلسالـ لـ يبطؿ كؿ إحكاـ الجاىمية بؿ أبطؿ الكنير منيا وأبقى اآلخر، واهلل اعمـ.الجاىم
بقي أف نقوؿ أنو يشػمرط فػي القػا ؼ شػروط منيػا: أف يكػوف مسػممًا عػدًي خبيػرًا مجربػًا، واف يكػوف 

و ىػب اإلمػاـ مالػؾ إي إنػو ي  ع3نحرًا  كػرًا، يف قػوؿ القػا ؼ حكػـ والحكػـ معمبػر لػو ىػ ه الشػروط.
 ع4نيعمؿ بقيافة النساء إي أف يضعؼ بصر القا ؼ فيسمعيف بيف.

وي يشمرط في القا ؼ أف يكوف مف بني مدل ، بؿ يجػو  أف يكػوف مػف سػا ر العػرب والعجػـ، يف 
المنظػػػور إليػػػو ىػػػو كونػػػو خبيػػػرًا بالقيافػػػة، فكػػػؿ مػػػف أودعػػػو اهلل معػػػالى ممػػػؾ الخاصػػػة، ومكػػػررت مػػػف 

 ع5ناإلصابة في نالقيافةع فيو نقا ؼع يقبؿ قولو ولو لـ يكف مف بني مدل .
وىؿ يشمرط قبوؿ قوؿ قا ؼ واحد لنبوت نسب المدعى بو؟ أـ يبد مف امفاؽ قا فيف أو أكنر عمى 

 ى ا النسب؟
اخممػػؼ الفقيػػاء فػػي  لػػؾ: فػػ ىب اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي روايػػة واإلمػػاـ احمػػد فػػي ظػػاىر م ىبػػو وبعػػ  

 ع6نالشافعية إلى انو ي يقبؿ إي قوؿ اننيف، ألنو قوؿ ينبت بو النسب فضشبو الشيادة.

                                                 

 .47-6/46ينظر: المغني،  ع1ن

 .82-7/81نيؿ األوطار،  ع2ن

؛ وشرح النووي عمى مسػمـ، 1/247؛ ومبصرة الحكاـ، يبف فرحوف، 484د البر، اينظر: الكافي، يبف عب ع3ن
 .6/47؛ والمغني، يبف قدامو، 599؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا42-12/41مسمـ، 

 .484ا ينظر: الكافي، ابف عبد البر، ع4ن

؛ ومغنػػي المحمػػاج، 12/41؛ وشػػرح النػػووي عمػػى مسػػمـ، 6/492الجميػػؿ، لمشػػي  محمػػد عمػػي ،  ينظػػر: مػػنح ع5ن
 .6/47؛ والمغني، يبف قدامة، 599؛ والسراج الوىاج، لمغمراوي، ا489-4/488لمشربيني، 

؛ ومغنػػػػػي المحمػػػػػاج، 12/41؛ والنػػػػػووي عمػػػػػى مسػػػػمـ، 1/247؛ ومبصػػػػػرة الحكػػػػاـ، 484ينظػػػػر: الكػػػػػافي، ا ع6ن
 .5/312؛ والمبدع، 48-6/47غني، ؛ والم4/489
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و ىب اإلماـ مالؾ في رواية أخػرى، والقاضػي أبػو يعمػى مػف الحنابمػة، والشػافعية فػي األصػح مػف 
يف  ع1نم ىبيـ، إلػى عػدـ اشػمراط المعػدد ل نبػات بالقيافػة، فيكفػي قػوؿ قػا ؼ واحػد لنبػوت النسػب.

 ع2نقاضي وحكـ القاضي يكفي يعمبار صدوره مف قا  واحد.القا ؼ في ى ه المسضلة كال
اقػر مجػ  ًا المػدلجي عمػى إنبامػو  ىو ايكمفاء بقػا ؼ واحػد ألف الرسػوؿ  ونسرن مإاإل ئإإلادوإسش:

 لنسب أسامة. واهلل اعمـ.
إنس احثإنسرناا

إإبائاإنسبسيإاونسطالإنساص الإنسورنبإلال
إنس طليإنألو إ

إ ئهإلالإنساص الإنسورنبإلال
البصمة لغة: مشمقة مػف البصػـ، وىػو فػوت مػابيف طػرؼ الخنصػر إلػى طػرؼ البنصػر، يقػاؿ: مػا 
فارقمػػػؾ شػػػبرًا، وي فمػػػرًا، وي عمبػػػًا، وي رمبػػػًا، وي بصػػػمًا، ورجػػػؿ  و بصػػػـ أي رمػػػيظ البصػػػـ وبصػػػـ 

 ع3نؼ أصبعو، والبصمة انر الخمـ باألصبن.بصمًا، إ ا خمـ بطر 
اإلطػػالؽ ينصػػرؼ مػػدلوليا إلػػى بصػػمات األصػػابن وىػػي: اينطباعػػات المػػي ممركيػػا  فالبصػػمة عنػػد

األصابن عند مالمسميا سطحًا مصقوًي، وىي طبؽ األصؿ ألشػكاؿ الخطػوط الحمميػة المػي مكسػو 
وىي اليػـو مفيػد الجيػات  ع4نجمد األصابن وىي ي ممشابو إطالقًا حمى في أصابن الشخا الواحد.

 األمنية كنيرًا في معرفة الجناة عند اخ  البصمات مف مسرح الجريمة بعد وقوعيا.
صفات الورانية المي محمميا وقد مطورت األبحاث في مجاؿ الطب ومـ اكمشاؼ محمويات النواة وال
وىػي  -عػدا المػوا ـ الممشػابية–الكروموسومات والمي يمع ر مشابو شخصػيف فػي الصػفات الورانيػة 

األكنر دقة وأكنر موافرًا مف بصمات األصابن حيػث يمكػف اخػ  المػادة الحيويػة األساسػية لنسػمخرج 
 منيا البصمة الورانية مف األج اء المالية:

 الدـ. .5
 المني. .6
 ج ور الشعر. .7

                                                 

 ينظر: المصادر السابقة. ع1ن

 .4/489ينظر: مغني المحماج، لمشربيني،  ع2ن

؛ ومػاج العػػروس مػػف جػواىر القػػاموس، محمػػد 51-12/52ينظػر: لسػػاف العػرب، يبػػف منظػػور مػادة نبصػػـع،  ع3ن
؛ وميػ يب المغػة، لأل ىػري 31/292مرمضى الحسيني ال بيدي، دار اليداية، مكػاف الطبػن مجيػوؿ، مػادة نبصػـع، 

 .12/149مادة نبصـع، 

داميا فػػي النسػػب والجنايػػة، د. عمػػر بػػف محمػػد السػػبيؿ، مجمػػة ينظػػر: البصػػمة الورانيػػة ومػػدى مشػػروعية اسػػمخ ع4ن
 .1المجمن الفقيي، منشور عمى شبكة اينمرنت، ا
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 العظـ. .8
 المعاب. .9
 البوؿ.  .:
 السا ؿ األمينوسي نلمجنيفع. .1
 خمية البيضة المخصبة نبعد انقسامياع. .1
 خمية مف الجسـ. .1

 ع1نوالكمية المطموبة بقدر حجـ الدبوس مكفي لمعرفة البصمة الورانية.
وقػػد ارمضػػى المجمػػن الفقيػػي بمكػػة المكرمػػة المعريػػؼ المػػالي لمبصػػمة الورانيػػة: ىػػي البنيػػة الجينيػػة 

وسػػػبب مسػػػميميا  ع2ننسػػػبة إلػػػى الجينػػػات أي المورونػػػات المػػػي مػػػدؿ عمػػػى ىويػػػة كػػػؿ إنسػػػاف بعينػػػو.
محػػدد ىويػػة كػػؿ شػػخا ومميػػ ه عػػف ريػػره، ليػػ ا سػػميت بيػػ ا ايسػػـ  بػػػنالبصمة الورانيػػةع ىػػو ألنيػػا

 ع3نديلة عمى اخمالفيا مف شخا آلخر كاخمالؼ بصمات األصابن مف شخا آلخر.
عمػػػى المػػػادة الورانيػػػة الموجػػػودة فػػػي خاليػػػا الكا نػػػات الحيػػػة،  وقػػػد اسػػػمطاع العمػػػـ الحػػػديث الوقػػػوؼ

ع فػػػػالحم  النػػػػووي يمكػػػػوف مػػػػف خيطػػػػيف، وىػػػػ اف الخيطػػػػاف DNAوالمعروفػػػػة بػػػػالحم  النػػػػووي ن
يحمػػػالف الصػػػفات الورانيػػػة ل نسػػػاف، ومػػػف المعػػػروؼ أف الحيػػػواف المنػػػوي ل نسػػػاف يحمػػػؿ نصػػػؼ 

و بويضة المرأة، وعمى  لؾ فاف أي حيػواف الصفات الورانية لمرجؿ، فيو شطر خمية أساسية، ومنم
منوي يحمؿ احد الخيطيف المشار الييمػا سػابقًا فػي الحمػ  النػووي عنػد الرجػؿ، وكػ لؾ البويضػة 

 ع4نمحمؿ احد الخيطيف في الحم  النووي عند المرأة.
وعميو فػاف ايبػف يحمػؿ خيطػًا مػف األب وخيطػًا مػف األـ، وىػ اف الخيطػاف يمػنالف عنػده الحمػ  

ع فإ ا قمنا بمحميػؿ الحمػ  النػووي لمرجػؿ ويبنػو فيجػب أف يكػوف ىنػاؾ مطابقػًا فػي DNAالنووي ن
ا لـ يوجد ى ا المطابؽ، فال يكػوف ع عند الرجؿ من النصؼ الموجود عند ايبف، وا  DNAنصؼ ن

 ع5نالولد منمسبًا إلى ال وج، وب لؾ فاف الحم  النووي ينبت النسب وينفيو أيضًا.

                                                 

نبػػات النسػػب، د. عبػػد الرشػػيد محمػػد أمػػيف  ع1ن بػػف قاسػػـ، بحػػث منشػػور عمػػى شػػبكة اإلنمرنػػت، البصػػمة الورانيػػة وا 
 .1ا

 المصدر نفسو. ع2ن

ومػػػا  255ينظػػر: أساسػػيات عمػػـ الورانػػة، د. عػػدناف العػػ اري، جامعػػة الموصػػؿ، العػػراؽ الطبعػػة النانيػػة، ا ع3ن
 بعدىا.

عػة األولػػى، ينظػر: المصػدر نفسػو، والورانػة مػػا ليػا ومػا عمييػا، د. شػيخة العػػري ، دار الحػرؼ العربػي، الطب ع4ن
 وما بعدىا.  343ـ، ا2223

 ينظر: المصادر السابقة. ع5ن
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إنس طليإنسبئبش
إحكمإإبائاإنسبسيإائساص الإنسورنبإلال

نسػػب، وأجػػا   ىػػب الفقيػػاء المعاصػػروف إلػػى اعمبػػار نالبصػػمة الورانيػػةع طريقػػًا مػػف طػػرؽ إنبػػات ال
 ع2نو لؾ لعدة أمور: ع1ناعممادىا في مجاؿ إنبات النسب المجمن الفقيي بمكة المكرمة.

حؽ كما ينبت بالبينات ك لؾ ينبػت بػالقرا ف القاطعػة، والقرينػة القاطعػة ىػي المػي مػدؿ أف ال نألو :
عمى المطموب دوف احمماؿ، عمى أف الشريعة اإلسالمية ربما قبمت بناء الحكـ في بعػ  الصػور 
عمى قرا ف ليست مفيدة لمقطن، أي إنيا محممؿ المدلوؿ برجحاف، ومحممؿ ضده احممػاًي مرجوحػًا، 

د رمبػػة الظػػف، ورمبػػة الظػػف يجػػو  أف يبنػػي عمييػػا الحكػػـ فػػي كنيػػر مػػف المسػػا ؿ، ومنيػػا و لػػؾ يفيػػ
مسػػضلة نبػػوت النسػػب لشػػخا مجيػػوؿ النسػػب ألف الشػػرع كمػػا يقػػوؿ الفقيػػاء ممشػػوؼ إلػػى إنبػػات 

 النسب.
قبمػػػوا القيافػػػة طريقػػػًا إلنبػػػات النسػػػب  –إف فقيػػػاء الشػػػافعية والحنابمػػػة والمالكيػػػة والظاىريػػػة نسبااائبش:إ

، والقا ؼ إنما يمكمـ عف حػدس ومخمػيف وفراسػة، وي ينعػدـ احممػاؿ الخطػض فػي حكمػو بحػاؿ، شرعاً 
بػػؿ قػػد يقػػوؿ الشػػيء نػػـ يرجػػن عنػػو إ ا رأى أشػػبو منػػو، و لػػؾ يف الصػػفات الظػػاىرة فػػي البشػػر قػػد 
ممشػػابو، وقػػد ينخػػدع القػػا ؼ بالمشػػابو الظػػاىر، فيكػػوف حكمػػو بإنبػػات األبػػوة كا بػػًا، ومػػن ىػػ ا قبمػػوه 

 ة شرعية لمشوؼ الشارع إلى النسب.طريق
وقياس مقنية اليندسة الورانية عمى القيافة قياس صحيح في ى ا البػاب، بػؿ مقنيػة اليندسػة الورانيػة 
أولى بالصحة والصدؽ، فينبغي أف مكوف أرجح مف القيافة، ألف نميجة مقنية اليندسػة الورانيػة، إ ا 

ينعػػدـ فييػػا احممػػاؿ الخطػػض، عمػػى مػػا أظيرمػػو اسػػمعممت حسػػب األصػػوؿ المعممػػدة عنػػد أىميػػا يكػػاد 
 األبحاث الممقدمة.

أف فقياء األمة قد قبموا في إنبات اليوية الشخصية وسا ؿ مسمحدنة أنبمت جدواىا عمميًا،  نسبئسث:
ويسػػػرت المعامػػػؿ بػػػيف البشػػػر: مػػػف  لػػػؾ بصػػػمة األصػػػابن، والموقيػػػن الخطػػػي، والصػػػورة الشخصػػػية 

مة عمى البطاقة الشخصية. ولـ نسمن عف احد مػف الفقيػاء إنكػار المضخو ة بانعكاس األشعة، المنب
العمػػػؿ بشػػػيء مػػػف ىػػػ ه الوسػػػا ؿ الػػػنالث المسػػػمحدنة، بػػػؿ اسػػػمخدموىا ىػػػـ أنفسػػػيـ كمػػػا اسػػػمخدميا 

 ريرىـ، وى ا نوع مف اإلجماع العممي لو أنره في إنبات األحكاـ.

                                                 

نبات النسب، د. عبد الرشيد محمد أميف، ا ع1ن ؛ والبصمة الورانيػة ومػدى مشػروعية 3ينظر: البصمة الورانية وا 
بحػػػث ، وأبحػػػاث اجمياديػػة فػػػي الفقػػػو الطبػػػي، 4اسػػمخداميا فػػػي النسػػػب والجنايػػػة، د. عمػػر بػػػف محمػػػد السػػػبيؿ، ا

ـ، 2226بعنواف نإنبات النسب بالبصمة الورانيةع، د. محمد سميماف األشقر، دار النفا س، األردف الطبعة األولػى 
 .263ا

 263ينظر: أبحاث اجميادية في الفقو الطبي، إنبات النسب بالبصمة الورانية، د. محمد سميماف األشقر، ا ع2ن
 وما بعدىا.
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نما جيا، وىو األمر ال ي كفؿ ويضاؼ إلى ى ا أف ى ه الوسا ؿ النالث قد أنبمت فعاليميا وصحة 
ليػا ايسػػممرار والنبػػات، فكػػ لؾ ىػػ ه الوسػػيمة الجديػدة نالبصػػمة الورانيػػةع ينبغػػي أف مقبػػؿ فػػي مجػػاؿ 

 إنبات اليوية الشخصية، ومجاؿ إنبات األبوة لمجيولي النسب.
 إي إنو ي بد لقبوؿ اسمخداـ البصمة الورانية مف ضوابط ىي:  -

المقنيػة إلبطػاؿ أبػػوة قػد نبمػت بفػرا  أو مسػامن أو شػيادة أو قػػرار، ي يجػو  اسػمخداـ ىػ ه  .5
نمػػا يجػػو  اسػػمخداميا فيمػػا اشػػمبو فيػػو األمػػر، كػػالمقيط إف ادعػػاه رجػػالف، وكمػػا لػػو وطػػ   وا 
اننػػاف امػػرأة بشػػبية فػػي طيػػر واحػػد، فضمػػت بولػػد، وحصػػؿ المػػردد فػػي أييمػػا أبػػوه، وكمػػا فػػي 

  ع1ننية مقدمة في إنبات النسب.نفي العدواف الجنسي المدعى والبصمة الورا
أو بطمػػػب مػػػف الجيػػػات القضػػػا ية،  ع2نأف ي يػػػمـ المحميػػػؿ إي بػػػإ ف مػػػف الجيػػػة المخمصػػػة. .6

يقػػاع العقوبػػات الرادعػػة عمػػى المخػػالفيف حمايػػة  وألرػػرا  مشػػروعة، ومنػػن مػػا عػػدا  لػػؾ وا 
 ع3نألعرا  الناس وأنسابيـ، ودرء المفاسد الممرمبة عمى  لؾ.

كػػوف قػػد اشػػميرت عنػػو اإلصػػابة، الخبػػرة والمجربػػة فػػيمف يحكػػـ بػػ لؾ، بػػاف يكػػوف مػػؤىاًل، وي .7
واف لـ مشمير إصابمو يجرب ، ولممجربة طرؽ ممعددة  كرىا الفقياء في القا ؼ، ونظيرىػا 
في خبراء البصمة الورانية: أف يعطى عينات مف خاليا أباء وأبناء قد عمـ صػدؽ نسػبيـ، 

ف ي وعينات مف خاليا أشخاا ليس بينيـ نسب، فاف الحؽ كال بضبيو، ونفى النسب عمػ
صابمو.  ع4ننسب بينيـ، عممت خبرمو وا 

أف يكػػػوف مسػػػممًا، ألف قولػػػو يمضػػػمف خبػػػرًا وروايػػػة، وقػػػوؿ ريػػػر المسػػػمـ ي يقبػػػؿ فػػػي أمػػػر  .8
 خطيػػػر كيػػػ ا إف كػػػاف ممعمقػػػًا بمسػػػمـ، كمػػػا ي يقبػػػؿ قػػػوؿ ريػػػر المسػػػمـ فػػػي معيػػػيف القبمػػػة،
وطيػػػارة المػػػاء أو نجاسػػػمو، مػػػف اجػػػؿ اسػػػمعمالو فػػػي الوضػػػوء أو الغسػػػؿ، يف ىػػػ ه أمػػػور 

 ع5ندينية، والكافر ي يؤمف بيا، فال يؤمف عمييا.
أف يجػػػري المحميػػػؿ فػػػي مخمبػػػريف عمػػػى األقػػػؿ معمػػػرؼ بيمػػػا، عمػػػى أف مؤخػػػ  ايحمياطػػػات  .9

، ع6نمقػوـ بػإجراء ايخمبػار بنميجػة األخػرالال مة لضماف عدـ معرفػة احػد المخمبػرات المػي 
 ع7نألنيا شيادة، وي يحكـ بضقؿ مف شاىديف.

                                                 

 .269أبحاث اجميادية في الفقو الطبي، د. محمد سميماف األشقر، ا ع1ن

نبات النسب، د. عبد الرشيد محمد أميف، ا ع2ن  .4البصمة الورانية وا 

 .4البصمة الورانية ومدى مشروعية اسمخداميا في النسب والجناية، د. عمر بف محمد السبيؿ، ا ع3ن

 .265ينظر: أبحاث اجميادية في الفقو الطبي، د. محمد األشقر، ا ع4ن

 المصدر نفسو. ع5ن

نبات النسب، د. عبد الرشيد محمد أميف، ا ع6ن  .4ينظر: البصمة الورانية وا 

 .266ينظر: أبحاث اجميادية في الفقو الطبي، د. محمد األشقر، ا ع7ن
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رات المنوطػػػة بػػإجراء محاليػػػؿ البصػػػمة يشػػمرط أف يكػػػوف القػػا موف عمػػػى العمػػؿ فػػػي المخمبػػ .:
الورانيػة ممػف يونػؽ بيػػـ عممػًا وخمقػًا وعدالػة وأي يكػػوف أي مػنيـ  ا صػمة قرابػة أو صػػداقة 

ومف  ع1نأو عداوة أو منفعة بضحد الممداعييف أو حكـ عميو بحكـ مخؿ بالشرؼ أو األمانة.
اط العدالة في ى ا الباب ينبغي أف ي يقبؿ قوؿ خبير البصمة الورانية إ ا كاف حكمو اشمر 

 ع2نلوالديو أو  وجو أو أويده أو بنامو.
ور مونيػػؽ كػػؿ خطػػوة مػػف خطػػوات محميػػؿ البصػػمة الورانيػػة بػػدءًا مػػف نقػػؿ العينػػات إلػػى ظيػػ .1

النما   النيا ية حرصًا عمى سالمة ممؾ العينات، وضمانًا لصػحة نما جيػا، مػن حفػظ ىػ ه 
  . ع3ن الونا ؽ لمرجوع إلييا عند الحاجة

 
إنسخئت اااااال

حابو الغػر الميػاميف... الحمد هلل رب العػالميف والصػالة والسػالـ عمػى سػيدنا محمػد وعمػى الػو وأصػ
أوجػ  أىػـ مػا خمصػت  )وسئل إإبائاإنسبسيإاشإنسةرإلسالإنةسا  إلال بعد ى ه الرحمة العممية فػي 
 إليو مف نما   وىي اآلمي:

اىمـ اإلسالـ اىممامًا كبيرًا بالنسػب باعمبػاره مػف مقاصػد اإلسػالـ الكميػة الخمػس وباعمبػار  .5
ميراث، والنفقػػة، والػػ واجع فحػػـر ال نػػا، والمبنػػي، معمػػؽ الكنيػػر مػػف األحكػػاـ الميمػػة بػػو كػػػنال

 وم وير األنساب، وأباح ال واج واوجب اإلشياد عميو، واىمـ بعمـ األنساب وندب إليو.
مػػف الوسػػا ؿ المػػي ينبػػػت بيػػا النسػػب نالفػػػرا ع فقػػد اجمػػن الفقيػػػاء عمػػى أف قيػػاـ ال وجيػػػة  .6

 موانن.الصحيحة سبب إلنبات النسب عند موفر الشروط وانمفاء ال
بعػػد اسػػمعرا  آراء الفقيػػاء فػػي مسػػالة بػػـ مصػػير ال وجػػة فراشػػًا؟ مػػرجح لػػدي قػػوؿ جميػػور  .7

العمماء باف ال وجة مصبح فراشًا بالعقد عمييا من إمكاف الوطء، و لؾ لما سػاقوه مػف أدلػة 
 وجيية في ى ا المجاؿ.

يػػؿ النسػػب عمػػى ينبػػت النسػػب كػػ لؾ بػػػناإلقرارع وىػػو عمػػى قسػػميف: األوؿ: إقػػرار فيػػو محم .8
 نفسو خاصة، والناني: إقرار فيو محميؿ النسب عمى ريره. ولكؿ قسـ شروط سبؽ  كرىا.

                                                 

 .4ينظر: البصمة الورانية، د. عبد الرشيد محمد أميف، ا ع1ن

 .265ينظر: أبحاث اجميادية في الفقو الطبي، د. محمد األشقر، ا ع2ن

 .5ينظر: البصمة الورانية، د. عبد الرشيد محمد أميف، ا ع3ن
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وينبت النسب أيضًا بػنالبينةع ونوع البينة المػي ينبػت بيػا النسػب ىػي الشػيادة، وىػي عمػى  .9
 . شيادة بالمعاينة.2. شيادة بالمسامن وايسمفاضة. 1نوعيف: 

فػػةع عنػػد جميػػور الفقيػػاء مػػف المالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة خالفػػًا كمػػا ينبػػت النسػػب نبالقيا .:
لمحنفيػػػة، ويكػػػوف األخػػػ  نبالقيافػػػةع حيػػػث لػػػـ يوجػػػد دليػػػؿ إلنبػػػات النسػػػب أو يوجػػػد دلػػػيالف 

 ممعارضاف حوؿ إنبات النسب، ولألخ  بالقيافة شروط  كرت في محميا.
مة الورانيةع والمي معرؼ بضنيػا: ومف الوسا ؿ العممية الحدينة المي ينبت بيا النسب نالبص .1

البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورونات المي مدؿ عمى ىوية كؿ إنساف بعينو. إي 
 إنو يسمخداـ ى ه المقنية الحدينة ضوابط ينبغي األخ  بيا لكي ينبت بيا النسب.

رنػاء المكمبػة : وليس آخػرًا أرجػو أف أكػوف قػد أسػيمت فػي بحنػي الممواضػن ىػ ا فػي خدأخإلرنًإ مػة وا 
إ.اإلسالمية بما ينفعني وينفن ريري... وأخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.

إنس صئدرإونس رن ا
إاسدإنسقرننإنسكرإلم
 كمب المفاسير:

نأحكػػاـ القػػرافع ابػػف العربػػي: أبػػػو بكػػر محمػػد بػػف عبػػػد اهلل المػػالكي، محقيػػؽ: محمػػد عبػػػد  .5
 ف ماري القادر عطا، دار الفكر، بيروت، بدو 

نفمح القدير الجامن بيف فني الرواية والدراية مف عمـ المفسيرع الشوكاني: محمد بف عمي   .6
 بف محمد، دار الفكر، بيروت، بدوف ماري .

نمفاميح الغيبع الرا ي: فخر الديف محمػد بػف عمػر المميمػي، دار الكمػب العمميػة، بيػروت  .7
 ـ.2222الطبعة األولى 

 كمب الحديث وعمومو:
نايسػػم كار الجػػامن لمػػ اىب فقيػػاء األمصػػارع ابػػف عبػػد البػػر: اإلمػػاـ يوسػػؼ بػػف عبػػد اهلل  .8

النمػػػري، محقيػػػؽ: سػػػالـ محمػػػد عطػػػا ومحمػػػد عمػػػي معػػػو ، دار الكمػػػب العمميػػػة، بيػػػروت 
 ـ.2222الطبعة األولى 
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نالجػػامن الصػػحيحع البخػػاري: محمػػد بػػف إسػػماعيؿ، محقيػػؽ: د. مصػػطفى ديػػب البغػػا، دار  .9
 ـ.1987، اليمامة، دمشؽ، بيروت الطبعة النانية ابف كنير 

ع السػػػيوطي: اإلمػػػاـ جػػػالؿ الػػػديف عبػػػد نالجػػػامن الصػػػغير مػػػف أحاديػػػث البشػػػير النػػػ ير  .:
الرحمف، مطبػوع بيػام  فػي  القػدير، لممنػاوي، المكمبػة المجاريػة الكبػرى، مصػر الطبعػة 

 ىػ.1356األولى 
سنف الكبرىع البييقي: اإلماـ احمػد بػف الحسػيف، محقيػؽ: محمػد عبػد القػادر عطػا، دار نال .1

 البا ، مكة المكرمة، بدوف ماري .
نالمسػػػمدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيفع النيسػػػابوري: اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الحػػػاكـ، محقيػػػؽ:  .1

 ـ.1992مصطفى عبد القادر عطا، دار الكمب العممية، بيروت الطبعة األولى 
نالموطػػػػضع األصػػػػبحي: اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ بػػػػف انػػػػس ايصػػػػبحي، طبعمػػػػاف: دار إحيػػػػاء المػػػػراث  .1

 . 1991العربي، مصر، ودار القمـ، دمشؽ، الطبعة األولى، 
نمحفػػة ايحػػو ي بشػػرح جػػامن المرمػػ يع المبػػاركفوري: الشػػي  محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  .51

 عبد الرحيـ، دار الكمب العممية، بيروت، بدوف ماري .
نممخػػػيا الحبيػػػر فػػػي مخػػػري  أحاديػػػث الرافعػػػي الكبيػػػرع العسػػػقالني: احمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف  .55

 ـ.1964حجر، محقيؽ: السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني، المدينة المنورة ط/ 
نسبؿ السالـ شرح بموغ المراـ مف أدلة األحكػاـع الصػنعاني: محمػد بػف إسػماعيؿ األميػر،  .56

 ـ.2225عيد، دار ابف اليينـ، القاىرة الطبعة األولى محقيؽ: شريؼ عبد اهلل ومحمد س
نسنف ابػف ماجػوع الق وينػي: اإلمػاـ محمػد بػف ي يػد، محقيػؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار  .57

 الفكر، بيروت، بدوف ماري .
نسػنف أبػي داودع السجسػماني: أبػو داود سػميماف بػف األشػعث، محقيػؽ: محمػد محػي الػديف  .58

 فكر، بيروت، بدوف ماري .عبد الحميد، دار ال
نسنف المرم يع المرم ي: اإلمػاـ محمػد بػف عيسػى، محقيػؽ: احمػد محمػد شػاكر وآخػروف،  .59

 دار إحياء المراث العربي، بيروت، بدوف ماري .
نسػػنف الػػدارقطنيع الػػدارقطني: اإلمػػاـ عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني، محقيػػؽ: السػػيد عبػػد اهلل  .:5

 ـ.1966وت ط/ىاشـ يماني، دار المعرفة، بير 
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نسػػػنف الػػػدارميع الػػػدارمي: اإلمػػػاـ عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرحمف، محقيػػػؽ: فػػػوا  احمػػػد  مرلػػػي  .51
وخالػػػػد السػػػػبن العممػػػػي وحسػػػػيف سػػػػميـ أسػػػػد، دار الكمػػػػاب العربػػػػي، بيػػػػروت الطبعػػػػة األولػػػػى 

 ىػ.1427
اري نسنف النسا يع النسا ي: اإلماـ احمد بف شعيب، محقيؽ: د. عبد الغفار سميماف البنػد .51

 ـ.1991وسيد كسروي حسف، دار الكمب العممية، بيروت الطبعة األولى 
نشػرح صػػحيح اإلمػػاـ مسػػمـع النػػووي: اإلمػػاـ يحيػػى بػػف شػػرؼ، دار إحيػػاء المػػراث العربػػي،  .51

 ىػ.1392بيروت الطبعة النانية 
نصحيح ابف حبافع البسمي: اإلمػاـ محمػد بػف حبػاف المميمػي، محقيػؽ: شػعيب ايرنػؤوط،  .61

 ـ.1993سسة الرسالة بيروت الطبعة النانية مؤ 
نصحيح مسمـع القشيري: اإلماـ مسػمـ بػف الحجػاج، محقيػؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار  .65

 إحياء المراث العربي، بيروت، بدوف ماري .
نعمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاريع العينػػي: اإلمػػاـ بػػدر الػػديف محمػػود بػػف احمػػد، دار  .66

 ربي، بيروت، بدوف ماري .إحياء المراث الع
نعوف المعبود شرح سنف أبي داودع العظيـ آبادي: اإلماـ محمد شمس الحؽ، دار الكمب  .67

 ـ.1995العممية، بيروت الطبعة النانية 
نفػػػي  القػػػدير شػػػرح الجػػػامن الصػػػغيرع المنػػػاوي: اإلمػػػاـ عبػػػد الػػػرؤوؼ، المكمبػػػة المجاريػػػة  .68

 ىػ.1356الكبرى، مصر الطبعة األولى 
نكنػػ  العمػػاؿ فػػي سػػنف األقػػواؿ واألفعػػاؿع الينػػدي: اإلمػػاـ عمػػي بػػف حسػػاـ الػػديف الممقػػي،  .69

 ـ.1989مؤسسة الرسالة، بيروت ط/
نمسػػند اإلمػػاـ احمػػد بػػف حنبػػؿع الشػػيباني: أبػػو عبػػد اهلل احمػػد بػػف حنبػػؿ، مؤسسػػة قرطبػػة،  .:6

 القاىرة، مصر، بدوف ماري .
ع الكناني: اإلمػاـ احمػد بػف أبػي بكػر بػف إسػماعيؿ، نمصباح ال جاجة في  وا د ابف ماجو .61

 ىػ.1423محقيؽ: محمد المنمقى الكشناوي، دار العربية، بيروت الطبعة النانية 
ننيؿ ايوطار مػف أحاديػث سػيد األخيػار شػرح منمقػى األخبػارع الشػوكاني: العالمػة محمػد  .61

 ـ.1973بف عمي بف محمد، دار الجيؿ، بيروت ط/



    
 

 

5::1 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 وسائل اثبات النسب يف الشريعة االسالمية الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 ي:كمب الفقو الحنف
نايخميار لمعميؿ المخمارع الموصمي: اإلماـ عبد اهلل بػف محمػود بػف مػودود، اعمنػى بػو :  .61

 ـ.1999الشي  محمد عدناف دروي ، دار األرقـ، بيروت الطبعة األولى 
نالبحػػػر الرا ػػػؽ شػػػرح كنػػػ  الػػػدقا ؽع ابػػػف نجػػػيـ: اإلمػػػاـ  يػػػف الػػػديف الحنفػػػي، دار المعرفػػػة،  .71

 بدوف ماري .بيروت الطبعة النانية، 
نالميسػػير فػػي الفقػػو الحنفػػي، األحػػواؿ الشخصػػيةع الصػػاررجي: د. اسػػعد محمػػد بػػف سػػعيد،  .75

 ـ.2226دار الكمـ الطيب، دمشؽ الطبعة األولى 
نالفمػػػاوى الينديػػػةع نظػػػاـ الػػػديف: الشػػػي ، وجماعػػػة مػػػف عممػػػاء الينػػػد، دار الفكػػػر، بيػػػروت  .76

 ـ.1991ط/
 ة محمد الحنفي، دار المعرفة، بيروت، بدوف ماري .نالمبسوطع السرخسي: شمس األ م .77
نالنمػػػؼ فػػػي الفمػػػاوىع السػػػغدي: عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد، محقيػػػؽ: د. صػػػالح الػػػديف  .78

 ـ.1984الناىي، دار الفرقاف ومؤسسة الرسالة، عماف ، بيروت الطبعة النانية 
ف مسػػعود الحنفػػي، دار نبػػدا ن الصػػنا ن فػػي مرميػػب الشػػرا نع الكاسػػاني: اإلمػػاـ عػػالء الػػدي .79

 ـ.1982الكماب العربي، بيروت الطبعة النانية 
نمبيػػػيف الحقػػػا ؽ شػػػرح كنػػػ  الػػػدقا ؽع ال يمعػػػي: فخػػػر الػػػديف عنمػػػاف بػػػف عمػػػي، دار الكمػػػب  .:7

 ىػ.1313اإلسالمي، القاىرة ط/
نخ انة الفقوع السمرقندي: اإلماـ أبي الميث نصر بف محمد بػف احمػد، عمػؽ عميػو: محمػد  .71

 ـ.2225السالـ شاىيف، دار الكمب العممية، بيروت الطبعة األولى عبد 
نرد المحمػػار عمػػى الػػدر المخمػػار شػػرح منػػوير األبصػػارع ابػػف عابػػديف: الشػػي  محمػػد امػػيف  .71

 ـ.2222الدمشقي، دار الفكر، بيروت ط/ 
 نفػػػمح القػػػدير شػػػرح اليدايػػػةع السيواسػػػي: كمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الواحػػػد، دار الفكػػػر، .71

 بيروت الطبعة النانية.
نمممقػػػى األبحػػػرع الحمبػػػي: العالمػػػة إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ، دار البيرومػػػي، دمشػػػؽ  .81

 ـ.2225الطبعة النانية 
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 كمب الفقو المالكي:
نالمػػاج واإلكميػػؿ لمخمصػػر خميػػؿع العبػػدري: الشػػي  محمػػد بػػف يوسػػؼ، دار الفكػػر، بيػػروت  .85

 ىػ.1398الطبعة النانية 
لػػػ خيرةع القرافػػػي: شػػػياب الػػػديف احمػػػد بػػػف إدريػػػس، محقيػػػؽ: محمػػػد حجػػػي، دار الغػػػرب نا .86

 ـ.1994اإلسالمي، بيروت ط/
نالقوانيف الفقييةع ابف ج ي: محمػد بػف احمػد الغرنػاطي المػالكي، محقيػؽ: د. محمػد احمػد  .87

 ـ.2228القيامي ود. سيد الصباغ، دار األندلس الجديدة، مصر الطبعة األولى 
افي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة المػػالكيع النمػػري: اإلمػػاـ يوسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف نالكػػ .88

 ـ.2222عبد البر، دار الكمب العممية، بيروت الطبعة النالنة 
 نالمدونة الكبرىع ايصبحي: اإلماـ مالؾ بف انس، دار صادر، بيروت، بدوف ماري . .89
كػاـع اليعمػري: الشػي  برىػاف الػديف أبػي نمبصرة الحكاـ فػي أصػوؿ األقضػية ومنػاى  األح .:8

الوفػػػاء إبػػػراىيـ بػػػف اإلمػػػاـ شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف فرحػػػوف، محقيػػػؽ: جمػػػاؿ مرعشػػػمي، دار 
 ـ.2221الكمب العممية، بيوت ط/

نسراج السالؾ شرح أسيؿ المسالؾ لنظـ مرريب المريد السػالؾ عمػى مػ ىب اإلمػاـ مالػؾع  .81
 ـ.2221ر الكمب العممية، بيروت ط/الجعمي: الشي  عنماف بف حسنيف بري، دا

 ـ.1989نمنح الجميؿ شرح مخمصر خميؿع عمي : الشي  محمد، دار الفكر، بيروت ط/ .81

 كمب الفقو الشافعي:
ناإلقنػػػاع فػػػي حػػػؿ ألفػػػاظ أبػػػي شػػػجاعع الشػػػربيني: الشػػػي  محمػػػد بػػػف احمػػػد الخطيػػػب، دار  .81

 ـ.1996الكمب العممية، بيروت الطبعة األولى 
الوىاج عمى مػمف المنيػاجع الغمػراوي: الشػي  محمػد ال ىػري، دار الكمػب العمميػة،  نالسراج .91

 ـ.2228بيروت الطبعة الخامسة 
نالفمػػاوى الفقييػػة الكبػػرىع الييممػػي، شػػياب الػػديف احمػػد بػػف محمػػد بػػف حجػػر، دار الفكػػر،  .95

 بيروت، بدوف ماري .
 ار الفكر، بيروت، بدوف ماري .نالمي بع الشيرا ي: اإلماـ إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ، د .96
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 وسائل اثبات النسب يف الشريعة االسالمية الفقه وأصوله0  احملور الثالث

نحاشػػية إعانػػة الطػػالبيف عمػػى حػػؿ ألفػػاظ فػػمح المعػػيفع البكػػري: الشػػي  عنمػػاف بػػف محمػػد  .97
شػػػػػطا الػػػػػدمياطي، حققػػػػػو: عبػػػػػد الػػػػػر اؽ شػػػػػحود الػػػػػنجـ، دار الفيحػػػػػاء ودار المنيػػػػػؿ، مشػػػػػؽ 

 ـ.2226ط/
اإلسػػػالمي،  نروضػػػة الطػػػالبيف وعمػػػدة المفميفعالنػػػووي: اإلمػػػاـ يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ، المكمػػػب .98

 ىػ.1425بيروت الطبعة النانية 
نعمدة الطالبيف لمعرفة بع  أحكاـ الديفع العمودي: العالمة عبد اهلل بػف عمػر بػف عبػد  .99

 ـ.2226اهلل باجماح، دار المنياج، جدة الطبعة األولى 
نمغنػػػي المحمػػػاج إلػػػى معرفػػػة معػػػاني ألفػػػاظ المنيػػػاجع الشػػػربيني: الشػػػي  محمػػػد بػػػف احمػػػد  .:9

 يب، دار الفكر، بيروت، بدوف ماري .الخط
ننياية المحماج إلى شرح المنياجع الرممي: شمس الػديف محمػد بػف أبػي العبػاس احمػد بػف  .91

 ـ1984حم ة، دار الفكر، بيروت ط/
 الفقو الحنبمي:

ناألنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼع المػػرداوي: اإلمػػاـ عمػػي بػػف سػػميماف، محقيػػؽ:  .91
 دار إحياء المراث العربي، بيروت، بدوف ماري . محمد حامد الفقي،

نالرو  المربن في شرح  اد المسمقننع البيومي: لمشػي  منصػور بػف إدريػس، دار األرقػـ،  .91
 بيروت، بدوف ماري .

نالعدة في شرح العمدةع بياء الديف: اإلماـ عبد الرحمف بف إبػراىيـ، دار الحػديث، القػاىرة  .1:
 ـ.2223ط/

ابف مفمح: اإلماـ محمد بف عبد اهلل، محقيؽ: حاـ  القاضي، دار الكمب العممية، نالفروعع  .5:
 ىػ.1418بيروت الطبعة األولى 

نالكافي في فقو اإلماـ احمد بف حنبؿع المقدسي: موفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة، المكمػب  .6:
 اإلسالمي، بيروت بدوف ماري .

مػػػاـ إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل، المكمػػػب نالمبػػػدع فػػػي شػػػرح المقنػػػنع ابػػػف مفمػػػح: اإل .7:
 ىػ.1422اإلسالمي، بيروت ط/
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 وسائل اثبات النسب يف الشريعة االسالمية الفقه وأصوله0  احملور الثالث

نالمغنيعالمقدسي: اإلماـ عبد اهلل بف احمد بف قدامػة، دار الفكػر، بيػروت الطبعػة األولػى  .8:
 ىػ.1425

نشرح منميى اإلراداتع البيومي: الشي  منصور بف إدريس، عػالـ الكمػب، بيػروت الطبعػة  .9:
 ـ.1996النانية 

نكشاؼ القناع عمى ممف اإلقناعع البيومي: الشي  منصور بف إدريس، دار الفكر، بيروت  .::
 ىػ.1422ط/

 كمب الفقو الظاىري:
: عمي بف احمد بف سعيد، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، بدوف ماري . .1:  نالمحمىع ابف حـ 

 كمب فقو الخالؼ نالقديمة والحدينةع:
ال حيمي: د. وىبػة، دار الفكػر المعاصػر، دمشػؽ الطبعػة الماسػعة نالفقو اإلسالمي وأدلموع  .1:

 ـ.2226
 نالموسوعة الفقيية الكويميةع و ارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت. .1:
نبداية المجميد ونياية المقمصدع ابف رشد: محمد بف احمد بف محمد بف احمػد األندلسػي،  .11

 ـ.2227لنة دار الكمب العممية، بيروت الطبعة النا
 كمب فقو األحواؿ الشخصية:

ناألسرة السعيدة وأسس بنا ياع الشربجي: الشي  عمي، دار اليمامة، دمشؽ الطبعة األولى  .15
 ـ.2221

ناألنكحة المنيي عنيا فػي الشػريعة اإلسػالميةع بيرقػدار: محسػيف، دار ابػف حجػر، دمشػؽ  .16
 ـ.2227الطبعة األولى 

لػػػ ىبي: د. محمػػػد حسػػػيف، مكمبػػػة وىبػػػة، القػػػاىرة، الطبعػػػة النالنػػػة نالشػػػريعة اإلسػػػالميةع ا .17
 ـ.1991

نالمفصػػػػؿ فػػػػي أحكػػػػاـ المػػػػرأة المسػػػػممة والبيػػػػت المسػػػػمـع  يػػػػداف: د. عبػػػػد الكػػػػريـ، مؤسسػػػػة  .18
 ـ.2222الرسالة، بيروت الطبعة النالنة 

 كمب أصوؿ الفقو ومقاصد الشريعة اإلسالمية:
صػوؿع الشػوكاني: العالمػة محمػد بػف عمػي بػف محمػد، نإرشاد الفحوؿ إلى محقيػؽ عمػـ األ .19

 ـ.1992دار الفكر، بيروت الطبعة األولى 
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ناألحكاـ في أصوؿ األحكاـع ايمدي: اإلماـ عمػي بػف محمػد، محقيػؽ: د. سػيد الجميمػي،  .:1
 ىػ.1424دار الكماب العربي، بيروت الطبعة األولى 

 ىػ.1417الحاج، دار الفكر، بيروت ط/  نالمقرير والمحبيرع المالكي: الشي  ابف أمير .11
نالمسػػودة فػػي أصػػوؿ الفقػػوع عبػػد السػػالـ وعبػػد الحمػػيـ واحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ آؿ ميميػػة،  .11

 محقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد المدني، القاىرة.
نالموافقػػػات فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػوع الشػػػاطبي: اإلمػػػاـ إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػى المخمػػػي الغرنػػػاطي  .11

 اهلل درا ، دار المعرفة، بيروت، بدوف ماري . محقيؽ: عبد
نمخرج الفروع عمى األصوؿع ال نجاني: الشي  محمود بف احمد، محقيػؽ: د. محمػد أديػب  .11

 ىػ.1398صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة النانية 
نمقاصد الشريعة اإلسػالميةع احميػداف: د.  يػاد محمػد، مؤسسػة الرسػالة، بيػروت الطبعػة   .15

 ـ.2228األولى 

 كمب المعاجـ والمصطمحات:
نال اىر في رريػب ألفػاظ الشػافعيع اليػروي: الشػي  محمػد بػف احمػد األ ىػري، محقيػؽ: د.  .16

 ىػ.1399محمد جبر األلفي، و ارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت الطبعة األولى 
لنػػوري: قاسػػـ محمػػد، دار نالكاشػػؼ المعػػيف يصػػطالحات وقواعػػد الفقيػػاء واألصػػولييفع ا .17

 ـ.2229البشا ر اإلسالمية، لبناف الطبعة األولى 
نالمصػػػباح المنيػػػرع الفيػػػومي: العالمػػػة احمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي، دار الحػػػديث، القػػػاىرة  .18

 ـ.2222الطبعة األولى 
نالمعجػػػـ الوسػػػيطع ال يػػػات: إبػػػراىيـ مصػػػطفى، عبػػػد القػػػادر: حامػػػد، النجػػػار: محمػػػد، دار  .19

 كاف الطبن مجيوؿ.الدعوة، م
نالمفػػػردات فػػػػي رريػػػػب القػػػرافع األصػػػػفياني: الحسػػػػيف بػػػػف محمػػػد، محقيػػػػؽ: محمػػػػد خميػػػػؿ  .:1

 ـ.2227عيماني دار المعرفة، بيروت الطبعة الخامسة 
نمػػػػاج العػػػػروس مػػػػف جػػػػواىر القػػػػاموسع ال بيػػػػدي: اإلمػػػػاـ محمػػػػد مرمضػػػػى الحسػػػػيني، دار  .11

 اليداية، مكاف الطبن مجيوؿ.
ع األ ىري: الشي  محمد بف احمد، محقيؽ: محمد عو  مرعب، دار إحياء نمي يب المغة .11

 ـ.2221المراث العربي، بيروت الطبعة األولى 
الموقيػػػػػؼ عمػػػػػى ميمػػػػػات المعػػػػػاريؼ، ل مػػػػػاـ محمػػػػػد عبػػػػػد الػػػػػرؤوؼ المنػػػػػاوي، دار الفكػػػػػر  .11

 ىػ. 1412المعاصر، دمشؽ، ودار الفكر، بيروت، الطبعة األولى، 



    
 

 

5::9 

 

 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  

 وسائل اثبات النسب يف الشريعة االسالمية الفقه وأصوله0  احملور الثالث

ف منظور: الشي  محمد بف مكػـر األفريقػي، دار صػادر، بيػروت الطبعػة نلساف العربع اب .11
 األولى بدوف ماري .

نمخمػػػار الصػػػحاحع الػػػرا ي: محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر، دار الحػػػديث، القػػػاىرة  .15
 ـ.2222ط/

نمعجـ مقاييس المغةع ابف فارس: أبو الحسيف احمد، محقيػؽ: عبػد السػالـ محمػد ىػاروف،  .16
 ـ.1999ؿ، بيروت الطبعة النانية دار الجي

 كمب الماري  واألعالـ:
نأسد الغابة في معرفة الصػحابةع ابػف األنيػر: اإلمػاـ عػ  الػديف عمػي بػف محمػد الجػ ري،  .17

 ـ.1996محقيؽ: عادؿ احمد الرفاعي، دار إحياء المراث العربي، بيروت الطبعة األولى 
بػػر: اإلمػػاـ يوسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد نايسػػميعاب فػػي معرفػػة األصػػحابع ابػػف عبػػد ال .18

 ىػ.1412النمري محقيؽ: عمي محمد البجاوي، دار الجيؿ، بيروت الطبعة األولى 
ناإلصابة في مميي  الصحابةع العسقالني: اإلماـ احمد بف عمي بف حجػر، محقيػؽ: عمػي  .19

 ىػ.1412محمد البجاوي، دار الجيؿ، بيروت الطبعة األولى 
 ىب فػي معرفػة أعيػاف المػ ىبع اليعمػري: الشػي  إبػراىيـ بػف عمػي بػف محمػد نالديباج الم .:1

 بف فرحوف المالكي، دار الكمب العممية، بيروت، بدوف ماري .
نالضوء الالمن ألىؿ القػرف الماسػنع السػخاوي: شػمس الػديف محمػد بػف عبػد الػرحمف، دار  .11

 ومكمبة الحياة، بيروت، بدوف ماري .
طبقات السادة الرفاعية األخيارع أبو اليدى الصيادي: العالمة السيد  نمنوير األبصار في .11

 محمد بف السيد حسف وادي الرفاعي، مطبعة محمد أفندي، مصر، بدوف ماري .
نشػػ رات الػػ ىب فػػي أخبػػار مػػف  ىػػبع العكػػػري: اإلمػػاـ عبػػد الحػػي بػػف احمػػد بػػف محمػػػد  .11

ط، دار ابػػػػف كنيػػػػر، دمشػػػػؽ ط/ الحنبمػػػػي، محقيػػػػؽ: عبػػػػد القػػػػادر ايرنػػػػؤوط ومحمػػػػود ايرنػػػػؤو 
 ىػ.1426

نفيػػرس الفيػػارس واإلنبػػات ومعجػػـ المعػػاجـ والمشػػيخات والمسمسػػالتع الكمػػاني: العالمػػة  .511
 ـ.1982عبد الحي بف عبد الكبير، دار العربي اإلسالمي، بيروت الطبعة النانية 

أبي بكر، محقيؽ:  نوفيات األعياف وأنباء أبناء ال مافع ابف خمكاف: شمس الديف احمد بف .515
 إحساف عباس، دار النقافة، لبناف، بدوف ماري .

 كمب مخممفة:
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نأبحػػػاث اجمياديػػػة فػػػي الفقػػػو الطبػػػيع األشػػػقر: د. محمػػػد سػػػميماف، دار النفػػػا س، األردف  .516
 ـ.2226الطبعة األولى 

بػدوف  نأساسيات عمـ الورانةع الع اري: د. عدناف، جامعة الموصؿ، العراؽ الطبعة النانية .517
 ماري .

نالموضػػػوعات الطبيػػػة فػػػي القػػػراف الكػػػريـع الحبػػػاؿ: محمػػػد جميػػػؿ، والعمػػػري: ومػػػي  بػػػف  .518
 ـ.1995رم ي، مكمبة األرقـ، الموصؿ الطبعة األولى 

نالورانة ماليا وما عميياع العػري  د. شػيخة، دار الحػرؼ العربػي، مكػاف الطبػن مجيػوؿ،  .519
 ـ.2223الطبعة األولى 

ف العمـ وفضػموع ابػف عبػد البػر: اإلمػاـ يوسػؼ بػف عبػد اهلل النمػري، دار الكمػب نجامن بيا .:51
 ىػ.1398العممية، بيروت ط/

نجالء اإلفياـ شرح عقيدة العواـع الحسػني: السػيد محمػد عمػوي المػالكي، مطبعػة السػفير،  .511
 .2224الريا  الطبعة النانية 

 يػة: شػمس الػديف محمػد بػف أبػي بكػر بػف ن اد المعاد في ىػدي خيػر العبػادع ابػف قػيـ الجو  .511
أيوب ال رعي، محقيؽ: شعيب ايرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ومكمبػة المنػار اإلسػالمية، 

 ـ.1986الكويت الطبعة الرابعة عشر 
ننظػػػاـ القضػػػاء فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالميةع  يػػػداف: د. عبػػػد الكػػػريـ، مطبعػػػة العػػػاني، بغػػػداد  .511

 ـ.1984الطبعة األولى 
ننظػػػػرات فػػػػي الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية والقػػػػوانيف الوضػػػػعيةع  يػػػػداف: د. عبػػػػد الكػػػػريـ، مؤسسػػػػة  .551

 ـ.2225الرسالة، بيروت الطبعة األولى 

 البحوث:
نبػػات النسػػػبع بػػف قاسػػػـ: د. عبػػد الرشػػػيد محمػػد أمػػػيف، منشػػور عمػػػى  .555 نالبصػػمة الورانيػػػة وا 

 شبكة اينمرنت.
ميا فػػي النسػػب والجنايػةع السػػبيؿ: د. عمػػر بػػف نالبصػمة الورانيػػة ومػػدى مشػروعية اسػػمخدا .556

 محمد، منشور عمى شبكة اينمرنت، مجمة المجمن الفقيي بمكة المكرمة.
 
 


