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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 تقديم

احلمد هللا املنعم علينا بنعمة اإليامن واإلسالم, والصالة والسالم عىل رسولنا 
 :الطاهر الزكي رسول األنام, وعىل آله وصحبه اهلداة األعالم وبعد

القـوانني فإن من أسوأ الظواهر االجتامعية النامجة عن انتشار الفساد يف ظـل 
الوضعية املعارصة قضية الزنا وما ينجم عنه من مشكالت, ومـا يـؤدي إليـه مـن 
ِاهنيار رشف النسب وإفراز عواقب وخيمة من نتاجه, جتعل الولد بعد كربه يعـاين  َ ِ
َمن عقد نفسية واجتامعية, تؤثر عىل مشاعره وكرامته, من غري ذنب ارتكبه, وإنـام  ُ

ر مع امرأة رعناء جنت عىل نفسها وعىل جنينها, بسبب جريمة ارتكبها رجل متهو
 .ًويسهم ذلك أيضا يف تعقيدات كثرية, منها يف الغالب مشكلة اللقطاء

ًومــن خــالط ولــدا مــن الزنــا أو لقيطــا أدرك مــد صــعوبة حياتــه وقلقــه  ً
واضطرابه, وهو إن حاول إخفاء أمره, فإن املجتمع من حوله ال يرمحه وال يـرأف 

ًينه ظلام وعدوانا, فتتأزم مشكلته, وتصبح حياته يف جحيمِّبه, ويعريه وهي ً. 
ِّوهنا تظهر فضيلة الدين الذي نظم العالقة بني الرجل واملـرأة, عـىل أسـاس 
مــن الطهــر والــرشف والعفــة, حلاميــة مــستقبل األوالد, وألــزم أفــراد املجتمــع 

و اختيـار باإلعراض عن املساس بكرامة إنسان مل يتسبب يف اجلناية عـىل نفـسه, أ
 .مصريه, واستحال عليه مد حياته التخلص من العار

ًوربام يكون بحث هذا املوضوع زاجرا رادعا للمفسدين, وخمففا أثر الصدمة  ً ً
والبحـث يتنـاول . واهلول عىل إنسان بريء كل الرباءة, جنى عليه جانيان أثـيامن

 :حمورين
 .رشوط إثبات نسب أوالد الزنا, احلكم, والضوابط, وال:األول
 . عناية اإلسالم باللقطاء:الثاين
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 : نسب أوالد الزنا يتناول ما يأيت −والكالم عن املحور األول 
 .عناية اإلسالم باحلفاظ عىل النسب الصحيح −
 .ًمكانة النسب يف الرشيعة وأسباب ثبوته رشعا −
 .الفرق بني الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد والباطل يف قضايا النسب −
 .د ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنام −
 كيف يمكن حل مشكلة الزناة? −

 : اللقطاء, فيشمل ما يأيت−وأما الكالم يف املحور الثاين 
 .تعريف اللقيط وأحكامه −

ــة اإلســالم باللقطــاء  −      ــة اللقــيط وعناي ــسبهم, ورشوط (رعاي حقــوقهم ون
 ).امللتقط

 ريه من دور الرعاية االجتامعية?هل يكون حل مشكلة اللقطاء بالتبني أو غ −
 اخلامتة

 مرشوع قرار
 املراجع العلمية
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 املحور األول
 إثبات نسب أوالد الزنا

 :الكالم يف هذا املحور عىل النحو التايل
 :عناية اإلسالم باحلفاظ عىل النسب الصحيح −

احلفاظ عىل النسب الرشعي مقصد أسـايس مـن مقاصـد اإلسـالم اخلمـسة 
وأحد األصول الكليـة التـي مل حتـل يف ديـن مـن األديـان وال رشع مـن الكرب 

الرشائع اإلهلية, وهـي احلفـاظ عـىل الـدين والـنفس والعقـل والنـسب واملـال, 
هـو ديـن الطهـر والعفـاف : فاإلسالم بمعناه العام الكيل الشامل جلميع األديـان

البعيد, لذا كان والرباءة والصون, سواء األصل القريب وهو األبوان, أم األصل 
ًاألنبياء والرسل عليهم الـصالة والـسالم أرشف وأطهـر النـاس نـسبا وحـسبا,  ً
وسواء يف مبنى اإليامن أو االعتقاد, أم يف العبادة التي نامرسها وما يتبعها من عقود 

ي ال يـشوبه رجـس الـرشك وفـساد لـذأو املناكحات, فاإليامن اخلالص االزواج 
والعبادة من صالة وصيام وزكاة وحج قائمة كلهـا عـىل العقيدة قائم عىل الطهر, 

ّالطهر والنقاء والبعد عـن املعكـرات, ألن الطهـر صـفاء ال تكـدير فيـه, وحمقـق 
ِّللخشوع واالنضباط دون تشويه, وكل ما يلـوث الطهـر والعفـة صـدأ يعلـق يف 
 القلب والنفس, يبعد املؤمن عن سالمة النفس والفكر والطمأنينة, بـل ال يلتقـي

الرجس واالنغامس يف الفواحش مع جالء العقيدة ورسـوخها, وصـحة العبـادة 
 .ونقائها, وسالمة السلوك ودوامه

لكل هذه املعاين العميقـة يف تكـوين العقيـدة واسـتقرار العبـادة, واسـتقامة 
األخالق والسلوكيات, فرض اإلسالم اخلالـد وجـوب الوسـائل النظيفـة, مـن 

. اق شديد التأكيد, سمي يف القرآن بامليثاق الغليظزواج هو عقد دائم راسخ, وميث
َّومحاية لرصح الزواج يف بناء األرسة الطاهرة والنسب الـرشيف, حـرم اإلسـالم  ً
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عىل االهتـام ) ًالعقوبة املقدرة رشعا(الزنا والقذف والسب والفحش, ورشع احلد 
نـساين الباطل بام يمس العرض, ليمنع سوء اختالط األنـساب, وبقـاء النـوع اإل

 .النظيف
ْ﴿وأنكحوا األيـامى مـنكم : فقال اهللا تعاىل يف شأن الزواج الصحيح العاصم َ َُ ْْ ِ َِ ْ ُ ََ

ْوالصاحلني من عبادكم وإمائكم﴾ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َُ  وقال سبحانه يف حتريم مـا يعكـر ]٣٢ :النور [َ
ِ﴿وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سب: رابطة الزواج َ ََ َ ُ ُ ًَ َْ َّ َِ َ ِ ِّ  ].٣٢: اإلرساء [ًيال﴾َ

وأكدت السنة النبويـة هـذا االجتـاه أو املـنهج األقـوم, فقـال عليـه الـصالة 
الحيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن يـسقي «: ُوالسالم يف شأن إتيان احلباىل

:  يف طريـق اختيـار املـرأة ذات األصـل الطيـب− ملسو هيلع هللا ىلص −  وقال )١(»ماءه زرع غريه
َّوامتن اهللا تعاىل عىل األمة املـسلمة حـني . )٢(»ّرق دساسختريوا لنطفكم, فإن الع«

ًجعل رسولنا أرشف النـاس أصـال ونـسبا مـن قـريش إىل جـده إسـامعيل عليـه  ً
َ﴿لق: السالم, فقال سبحانه َد جاءكم رسول من أنفَ ْ َ ْ ِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ْسكم﴾ْ ُ بقراءة ] ١٢٨: التوبة [ِ

لنـسب مفخـرة ًمن فتح الفـاء, أي مـن أحـسنكم وأفـضلكم نـسبا, ألن رشف ا
لتحقيق طيب األصل, والبعد عن التعيري, واالندماج مع األمة التي ينتسب إليها, 

 .وغري ذلك من اتقاء أقبح املثالب, واألدعى إىل الضياع واالنحطاط واالنقطاع
 :ًمكانة النسب يف الرشيعة وأسباب ثبوته رشعا −

نات اإلنـسانية يف ِّللنسب األصيل مكانة كرب يف اإلسالم, فهو يف قمة املكو
املنظور الرشعي, لذا اعترب مجهور الفقهاء غري احلنفية النسب أحد عنارص الكفاءة 
بني الزوجني, ملا له من انعكاس عىل األوالد واآلباء واألمهـات واألرسة نفـسها, 
فال يتعرض الولد للعار واالهتام, وحتمي األم نفسها من الفضيحة والسوء بثبوت 

ً األب بثبوت نسب ولـده إليـه ويفخـر بـه صـغريا أو كبـريا, نسب ولدها, ويعتز ً
                                           

 .١/٤٩٧:  باب وطء السبايا-, وأبو داود يف سننه يف كتاب النكاح ٤/١٠٨أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(
 .٣/٢٩٩, والدارقطني يف سننه ١/٦٣٣أخرجه ابن ماجه يف سننه ) ٢(
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وترشف األرسة بصيانة نسب الذرية من كل ريبة وشك, فكان حفـظ النـسب يف 
ًالرشيعة أساسـا لـصدق االنـتامء بـني أفرادهـا, وعـدم تلـوث أحـدهم بالتهمـة 

 .والزيف
ري ومن أجل هذا حافظ اإلسالم عىل أصالة النسب وحرم نسبة األبناء إىل غـ

من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه, فعليه لعنة «: −  ملسو هيلع هللا ىلص− آبائهم, فقال 
من ادعى إىل غري أبيه, وهو يعلـم «:  ويف حديث آخر)١(»اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة

 .)٢(»أنه غري أبيه, فاجلنة عليه حرام
 لألنظمـة ًأن الرتكيز عىل صحة النسب وطهره يف اإلسالم خالفا: واحلاصل

الوضعية احلالية إنام هو لتحقيق متانـة الرابطـة األرسيـة, ومحايتهـا مـن التلـوث 
واالختالط, واحلفاظ عىل رشف األصل والفرع, ومنع تسلل الغريب الدخيل إىل 

 .األرسة, ليظل نقاء اإلنسان وطهره عامد احلياة اإلنسانية الرشيفة
 :رشعي فهي ثالثةوأما أسباب ثبوت النسب من األب وهو األصل ال

ًأي كون الولد مولودا بني زوجـني مـن نكـاح صـحيح : فراش الزوجية −١
الولـد للفـراش, وللعـاهر «: − ملسو هيلع هللا ىلص −ِّدون حاجة إىل بينة أو إقرار بالنسب, لقوله 

 أي إن الولــد لــصاحب »لــصاحب الفــراش«: اريـ ويف لفــظ للبخــ)٣(»رـاحلجــ
الة االفرتاش, وذهـب األكثـر الفراش وهو الزوج, ألن الفراش قد يعرب به عن ح

بحسب داللة اللغة إىل أنه اسم للمرأة, وروي عن أيب حنيفة أنه اسم للـزوج, أي 
ًإن الولد للزوج ما مل ينفه باللعان, وأما الزاين فله الرجم بـاحلجر إذا كـان حمـصنا 
بسبب جريمته وهي الزنا, أو ليس لـه إال اخليبـة, أي ال يشء لـه يف الولـد, وألن 

 .ر هو الزاينالعاه
                                           

نَّسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم يف مستدركه عـن أنـس بـن مالـك وأيب هريـرة أخرجه أبو داود يف سننه وال) ١(
 .ريض اهللا عنهام, ورمز له السيوطي بأنه صحيح

اجلامع الـصغري . (أخرجه أمحد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أيب وقاص وأيب بكرة ريض اهللا عنهام) ٢(
٢/١٦٢.( 

 .إال أبا داود) اب الكتب الستةأمحد وأصح(أخرجه اجلامعة ) ٣(
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أن الولد إنام يلحق  بـاألب بعـد ثبـوت الفـراش, وهـو ال : وظاهر احلديث
يثبت إال بعد إمكان الـوطء يف النكـاح الـصحيح أو الفاسـد, يف رأي اجلمهـور, 

خول املحقـق, وذكـر أنـه أشـار إليـه وذهب ابن تيمية إىل أنه البد من معرفة الـد
 .اإلمام أمحد, ورجحه ابن القيم

 :وهو القرابة, وهو نوعان: ر بالنسباإلقرا −٢
 .إقرار بالنسب عىل النفس ) أ( 
 .إقرار بالنسب عىل الغري) ب(

 :)١( أربعة رشوط هيفسويشرتط لصحة اإلقرار بالنسب عىل الن
فإن كان معروف النسب من غريه, مل : أن يكون املقر به جمهول النسب: األول

 .من إنسان ال ينتقل إىل غريهيصح استلحاقه باإلقرار, ألن النسب الثابت 
فـال يكذبـه احلـس : أن يكون املقر به حمتمل الثبوت مـن نـسب املقـر: الثاين

ًظاهرا, أو ال ينازعه فيه منازع, بأن يكون يف سن يمكن أن يكون منه بحيث يولد 
ًمثله ملثله, فلو كان املقر به يف سن ال يتصور كونه من املقـر, أو كـان املقـر جمبوبـا  ّ

 احلمـل بـاملقر بـه, مل يـصح اإلقـرارمن زمن يتقدم عىل زمن بـدء )  اآللةمقطوع(
 .بثبوت نسبه, ألن احلس يكذبه

ًأن يصدق املقر له يف إقراره إن كان أهال للتصديق, بأن يكون مكلفا : الثالث ً ِّ
ًبالغا عاقال( ًعند اجلمهور, أو يكون مميزا يف رأي احلنفية, ألن الولـد لـه حـق يف ) ً

 .ومل يشرتط املالكية هذا الرشط.  أعرف به من غريهنفسه, وهو
ألن إقرار اإلنسان حجة قـارصة : أال يكون فيه محل النسب عىل غريه: الرابع

 .عىل املقر نفسه, ال عىل غريه
ًوتشرتط الرشوط الثالثة األوىل أيضا باالتفاق يف اإلقرار بالنسب عىل غريه, 

 . وهو رشط يف رأي الشافعية واحلنابلةوال يشرتط الرشط الرابع يف رأي احلنفية,
                                           

, ٤١٤ − ٣/٤١٢, الرشح الكبري للـدردير وحاشـية الدسـوقي املـالكي ٧/٢٢٨بدائع الصنائع للكاساين احلنفي ) ١(
 .٥/١٨٤, املغني البن قدامة احلنبيل ٢/٢٥٩مغني املحتاج للرشبيني اخلطيب الشافعي 
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وهي رشط إذا أنكر املقر له دعو النسب, فحينئذ يلـزم املـدعي : البينة −٣
وهي شهادة رجلني أو رجل وامرأتني, فإذا أقامها ثبت النسب, وإال : بإقامة البينة
 .فال يثبت

 فقط فيكـون بمجـرد الـوالدة, سـواء مـن زواج األموأما ثبوت النسب من 
ً أو فاسد أو وطء بشبهة, كوطء املطلقة ثالثا يف العدة, أو زنـا, أي سـفاح صحيح

 .ًوهو ال حرمة له رشعا
 :الفرق بني الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد −

هو جمرد لقاء رجل بامرأة ومجاعها من غري عقد وال شـبهة عقـد, فـال : الزنا
نـام يوجـب العقوبـة ًيكون له حرمة رشعا, وال آثار صحيحة فال صـداق هلـا, وإ

ُالزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهام ﴿: ًالرشعية, وهو حرام قطعا, لقوله تعاىل ْ ُ ّ ِّ ٍ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ ِ ُ َ
ِمئة جلدة وال تأخذكم هبام رأفة يف دين اهللاَِّ إن كنـتم تؤمنـون بـاهللاَِّ واليـوم اآلخـر  ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْْ ِْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ ْ ْ

ُوليشهد عذاهب َ ََ َْ َ ْ َام طائفة من املؤمنني﴾ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ٌ  ].٢: النور [َ
ًكل وطء وقع غلطا المرأة من غري عقد وال شبهة عقد, وهو : ووطء الشبهة

  .)١(ًال حد فيه, وحرام اتفاقا
ًما يشبه الثابت وليس يف الواقع ثابتا, أو هـي مـا يـشبه احلقيقـة ال : والشبهة
شبهة فعل, وشبهة حمل, : ثالثة أقسام, وهي يف اصطالح احلنفية )٢(احلقيقة بنفسها
 :)٣(وشبهة عقد

فهي ظن غري الدليل عىل حل الفعل :  وتسمى شبهة االشتباهشبهة الفعلأما 
, أي إن الشبهة يف ظن الواطئ حمل الوطء, مثـل وطء الـزوج امرأتـه )٤(ًدليال عليه

                                           
 .٧٤, ٥/٤٢شاف القناع , ك٢/٢٥٢حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير ) ١(
, ٩/٨٧ ط احللبـي, مـرص, املبـسوط للرسخـيس ١٢٧ص : , األشباه والنظائر البن نجيم املرصي٧/٣٦البدائع ) ٢(

 .٣/١٨٠تبيني احلقائق 
 ومـا ٣/١٦٥, الـدر املختـار ورد املحتـار ٧/٣٦, البـدائع ٣/٤١ وما بعدها, تبيني احلقائق ٤/١٤٠فتح القدير ) ٣(

 .بعدها
 .٣/١٧٩احلقائق للزيلعي تبيني ) ٤(
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ًاملطلقة ثالثا ظانا بقاء حلها نظرا لبقاء النكاح يف حق إحلـاق النـسب ً  بـه وحرمـة ً
ًزواجها بآخر, ووطء املطلقة طالقا بائنا عىل مال أو املختلعة, ما دامـت يف العـدة  ً

وهي الشبهة املقصورة عىل ظن احلل فال حيـد الـواطئ, لظنـه . ًكام يف املطلقة ثالثا
احلل, أما لو علم الواطئ بـالتحريم, فـال تعتـرب, وحيـد الـواطئ , وال يثبـت هبـا 

 واملبتوتة بالثالث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شـبهة يف النسب, ألنه زنا حمض,
 .الفعل, وفيها ال يثبت النسب, وإن ادعاه الرجل

وهي الـشبهة املعتمـدة عـىل : ً فتسمى أيضا الشبهة احلكميةشبهة املحلوأما 
دليل عىل نفي احلرمة, سواء ظن احلل أو علـم احلرمـة, مثـل وطء املـرأة املطلقـة 

ًطالقا بائنا بأل أنت بائن, أنت بتة, أنت بتلة, وال يقع الطـالق : فاظ الكنايات مثلً
ّهبا إال بالنية, فال حيد الواطئ, الختالف الصحابة يف كون هـذه املـرأة رجعيـة أو 
ّبائنة, وقد ذهب اجلمهور خالفا للظاهرية إىل أن هذه الشبهة ال حيد هبـا الـواطئ,  ً

ًن كل وطء ال يوجب حـدا, فـإن ويلحق به النسب, لدرء احلدود بالشبهات, وأل
واحلكـم الفقهـي . وال عـدة مـن الزنـا. الولد يلحق بالواطئ فيه, ألنه ال يعد زنا

 .)١(ًأنه ال حيرم بالزنا حالل عىل املعتمد, وال يصلح الزنا سببا لثبوت النسب: العام
ًفتظهر فيام لو رأ إنسان لـيال عـىل فراشـه امـرأة فظنهـا : شبهة الفاعلوأما 
, فوطئها, أو ناد أعمى زوجته, فأجابته امرأة أجنبية فوطئها, وهو يظنها زوجته

زوجته, ثم تبني أهنا امرأة أجنبية فال حـد عليـه يف رأي زفـر وحممـد مـن احلنفيـة 
أبو حنيفة وأبـو (والثوري واملالكية, لوجود عذره يف اإلباحة, وأوجب الشيخان 

غ له اإلقـدام عـىل الـوطء, فكـان واحلنابلة احلد عليه, ألن الظن ال يسو) يوسف
اش ال يـصلح شـبهة مـسقطة للحـد, ه التثبت, وجمرد وجود املرأة عىل الفـرـعلي
 .)٢(يلحقه النسبوال

                                           
, هنايـة املحتـاج للـرميل ٤/١٩٤, الـذخرية ٦/٢٩٣, مواهب اجلليـل للحطـاب ٣/١٧٩تبيني احلقائق للزيلعي ) ١(

 . ط مكة٥/٤٢, كشاف القناع ٨/٣٧٦
 .٢/٢٦٨لغري احلنفية, املهذب ) ١١(, املراجع السابقة رقم ٤/١٤٧, فتح القدير ٧/٣٧البدائع ) ٢(
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وهـي مـا وجـد فيهـا : ويلحق هبذه الشبهة واالختالف املذكور شبهة العقد
إهنـا زوجتـك, : صورة العقد ال حقيقته كاملرأة املزفوفة إىل الرجل, وقالت النساء

 .ع أهنا مل تكن امرأته, فوطئها, فال حد عليه, وعليه املهر, وال يثبت هبا النسبم
أن شبهة الفعل تسقط احلد عن الواطئ لظنه احلل, وال يثبت هبـا : واخلالصة

ًة فيه, وألن الوطء كان زنا حمضا, والزنا ال عـدة فيـه ـل ال شبهـالنسب, ألن املح
 .وال يثبت به النسب

فتمنع وجوب احلد يف رأي اجلمهور غـري الظاهريـة, فـال : وأما شبهة املحل
, ألن الوطء ال بالواطئ النسبحيد الواطئ, ألن احلدود تدرأ بالشبهات, ويلحق 

 .يعد زنا حقيقة
فتسقط احلد عند األكثـرين, وال يثبـت هبـا : وأما شبهة الفاعل وشبهة العقد

ًفسه, فيكـون زنـا حمـضا النسب, ألن املحل ال شبهة فيه, لكون الشبهة يف الفعل ن
كشبهة الفعل, وال عدة من الزنا وال يرتتب عليه ثبوت النسب كام يف شبهة الفعل 

 .أو شبهة االشتباه, إال إذا ادعاه الواطئ يف رأي اجلمهور
ً واحـد غالبـا عنـد احلنفيـة وبقيـة امفحكمهـ: وأما الزواج الفاسد أو الباطل

 العبادات وأحكام الـزواج إال يف حكـم العلامء حيث ال فرق بينهام عند اجلميع يف
هو ما اختل فيه ركنه : ثبوت النسب بالزواج الفاسد, والزواج الباطل عند احلنفية

أو رشط من رشائط انعقاده, كزواج الصبي غري املميز, والزواج بصيغة تدل عـىل 
املستقبل مثل سأزوجك بنتي, والزواج باملحـارم كاألخـت والعمـة عـىل الـرأي 

 واملرأة املتزوجة برجل آخر مع العلم بأهنا متزوجة, وزواج املسلمة بغري الراجح,
املسلم, وزواج املسلم بغري الكتابية كاملجوسية والوثنية أو املرشكة والبوذيـة مثـل 

 .اهلنديات والصينيات واليابانيات والشيوعيات وامللحدات
لـصحة ًهـو مـا فقـد رشطـا مـن رشوط ا: والزواج الفاسـد يف رأي احلنفيـة

كالزواج بغري شهود, والزواج املؤقت, ومجع مخس نسوة يف عقد واحـد, واجلمـع 
 .بني املرأة وأختها أو عمتها أو خالتها
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لكن الزواج الباطل ال يرتتب عليه باتفاق املذاهب يشء من آثـار الزوجيـة, 
 فال حيل فيه الدخول باملرأة, وال جيب فيه للمرأة مهر وال نفقة, وال عـدة فيـه وال

ُل, وال يـستحق بـه التـوارث, ـتثبت به حرمة املصاهرة, وال يلحق النسب بالرج
 .وجيب فسخه

ًوذلك ألن العقد الباطل ال يلحق به نسب ما دام عاملا بـالتحريم, ألنـه يعـد 
ًزانيا, فيحد, وال يلحق به الولد, فإن كان غري عامل بالتحريم فال حـد عليـه لقيـام 

 .)١(الشبهة, ويلحق به الولد
ًأما الزواج املؤقت أو زواج املتعـة فهـو فاسـد يف مـذهب األكثـرين خالفـا 

هنى النبي ((ن عباس ـ يف الصحيحني عن اب− ملسو هيلع هللا ىلص −ي النبي ـة, لنهـلبعض احلنفي
 ..)). عن املتعة − ملسو هيلع هللا ىلص −

لعـن «: − ملسو هيلع هللا ىلص −ًفاسد عند اجلمهور خالفا للشافعية, لقولـه : ِّوزواج املحلل
َّاهللا املحلل واملحلل له ًوهو أن يتزوج رجل امرأة مطلقة ثالثا عـىل أن يطلقهـا . )٢(»ِّ

 .بعد الدخول هبا
ِّونكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد من الـرجلني ابنتـه لآلخـر, عـىل أن 

ْيكون بضع  ًكل واحدة منهام مهرا لآلخر, وهو ال جيوز باإلمجـاع, ) فرج أو متعة(ُ
صـحيح عنـد اجلمهـور, , وهـو باطـل غـري )٣( هنى عن الشغار− ملسو هيلع هللا ىلص −ألن النبي 

 .)٤(ًخالفا للحنفية الذين أجازوه مع وجوب املهر لكل منهام
 .)٥(والزواج الفاسد يثبت به النسب يف رأي اجلمهور

                                           
, ٢٤١, ٢/٢٢٦, الـرشح الكبـري للـدردير ٨٣٥, ٤٨٤ – ٢/٤٨١, الـدر املختـار ورد املحتـار ٢/٣٣٥البدائع ) ١(

 ومـا بعـدها, غايـة املنتهـى ٦/٤٥٥, املغني ٣/١٤٢, ط فاس, مغني املحتاج ٢١١ – ٢٠٤ص : القوانني الفقهية
٣/٤٢. 

 .حديث حسن صحيح وابن ماجه والدارمي: أخرجه أبو داود والرتمذي وقال) ٢(
 . مسلم يف صحيحهأخرجه) ٣(
 .املراجع السابقة) ٤(
وحكم الـدخول يف :  قال ابن عابدين٤٨٤ - ٤٨١ , ٤٦٠ - ٢/٤٥٧, رد املحتار ٢/١١٥تبيني احلقائق للزيلعي ) ٥(

حاشية الدسوقي . ًالنكاح املوقوف كالدخول يف الفاسد, فيسقط احلد, ويثبت النسب احتياطا يف إثباته إلحياء الولد
      =-, ط دار ابـن حـزم ١١٧٨ص : , الروضة للنووي١٥/٣٩٧, املجموع ٢٤١ - ٢/٢٣٩ عىل الرشح الكبري
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ًوهو ما كان باطال من النكاح, ومل يعلم الزوج (أما ما يلحق بالنكاح الفاسد 
فيلحـق ًأو العاقدان بحرمة العقد, كمن عقد عىل عمـة زوجتـه جـاهال التحـريم 

النسب بالرجل يف رأي اجلمهور يف املذاهب الثامنية, ألن الوطء يف النكاح الفاسد 
ًوطء بشبهة, فيثبت به النسب, ألهنا تكون فراشا له فيـه, بخـالف الباطـل, وألن 
زفر من احلنفية يقول يف نكاح املتعـة والنكـاح املؤقـت عقـد بحـضور شـاهدين, 

طــل الــرشط, إذ النكــاح ال يبطــل ورشط فيــه رشط فاســد, فيــصح العقــد, ويب
بالرشوط الفاسدة, فصار كام لو تزوجها عىل أن يطلقها بعد شهر, فهو أي النكاح 
املؤقت يف معنى نكاح املتعة, والعربة للمعاين دون األلفاظ, وعمـم احلنفيـة هـذا 
ًاحلكم يف كل نكاح فاسد, كالنكاح بغري شـهود, وتـزوج األختـني معـا, ونكـاح 

األخت , ونكاح املعتدة إذا مل يعلم بأهنا معتدة, واخلامسة يف عـدة األخت يف عدة 
الرابعة, يثبت النسب فيه, والعدة إن دخل, ولكن ال يثبت النـسب وال العـدة يف 

 . كام تقدم)١(نكاح املحارم, ألن النكاح باطل
 :مد ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنا

 عـىل أنـه ال يلحـق الولـد إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة فقد أمجعـت األمـة
, وإنام ينسب الولد لصاحب الفـراش إال إذا نفـاه  )٢(بالزاين , كام قال ابن عبد الرب

 .باللعان
فال يلحق الزاين نسب الولد عنـد ) خلية(وأما إذا زنى بامرأة غري متزوجة  −
قولـه , ل)٣(ب الثامنية يف قول عند اإلباضية, وإن ادعاه الزاينـذاهـن املـور مـاجلمه

                                                                                                           
, ط اإلمـام بمـرص, رشح النيـل ٩/٦٢٦, املحـىل ٣ وما بعدها, ط دار املنار بمـرص ط٦/٤٥٥املغني . بريوت=   

, املحقق النجفي , رشائع اإلسالم لإلمامية٢/٣٠٦, ط دار الفتح, بريت, رشح األزهار للزيدية ٦/٢٧٣لإلباضية 
 ). النجف–, ط اآلداب ٢/٣٤٠

 .املراجع املتقدمة) ١(
 .٨/١٨٣التمهيد ) ٢(
, حاشية قليويب وعمـرية عـىل ٤/١٨٠, اخلريش عىل متن خليل ٣/١٠٤ وما بعدها, تبيني احلقائق ٧/٣٤البدائع ) ٣(

الولد ولد : مية عن محل الزنا, قال ابن تي٥/٥٤٠, مطالب أويل النهى ٣٤/١٠٠, فتاو ابن تيمية ٣/٢٤١املنهاج 
, ط ١١/٣٠٨, ط مؤسسة الرسالة, بريوت, املحـىل ٦/٣٦٥زنا, ال يلحقه نسبه عند األئمة األربعة, البحر الزخار

 .٦/٤٠٤, رشح النيل ١٥/٢١٤اإلمام بمرص, وسائل الشيعة 
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 أي إن الزاين ال يـستحق إال احلـد, )١())الولد للفراش وللعاهر احلجر: ((− ملسو هيلع هللا ىلص −
وال يلحق به ولد, وألن إحلاق الولد بالزاين إعانة له عىل الزنـا, ونحـن مطـالبون 
ًبسد الذرائع, صيانة لألنساب, أو حرصـا عـىل سـالمة األنـساب الطـاهرة غـري 

 .امللوثة باملنكرات
إمـا باالختيـار وإمـا بـاإلكراه, وعـدم ثبـوت : زنا نوعـانومن املعلوم أن ال

النسب هو يف حال كون الزنا يف حال االختيار, ألن التورط بالزنا يف هـذه احلـال 
يدل عىل تعمـد الزنـا, فـال يكافـأ الـزاين حينئـذ بلحـوق النـسب بـه, لطواعيتـه 

 .واختياره, فال يلحقه النسب يف رأي مجهور الفقهاء
 :)٢(اه عىل الزنا ففي إحلاق النسب بالزاين قوالنأما يف حال اإلكر

ال يلحـق بـه النـسب, يف رأي احلنفيـة والزيديـة والظاهريـة, : القول األول
والراجح لد الشافعية, وبعض املالكية ورواية للحنابلة, ألن الوطء ال يكون إال 

وال باالنتشار, واإلكراه ينافيه, وال يوجـد عقـد وال شـبهة عقـد, فيلزمـه احلـد, 
 .يستحق النسب, ويلحق النسب باألم

يلحق به النسب, وهو قول بعض املالكية, والـشافعية, وروايـة : القول الثاين
رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان : ((− ملسو هيلع هللا ىلص −للحنابلة, وقول ابن املنذر, لعموم قوله 

 ., وألن اإلكراه شبهة )٣())وما استكرهوا عليه
 كيف يمكن حل مشكلة الزناة?

قضاة عادة حلمل الزاين عىل الزواج بالزانية, لسرت املرأة واحلفاظ عـىل يلجأ ال
جيـوز نكـاح : )٤(ًسمعتها ومستقبلها, وهذا مباح فقها, قـال النـووي يف املجمـوع
 .احلامل من الزنا, ألن محلها ال يلحق بأحد, فكان وجوده كعدمه

                                           
 .سبق خترجيه) ١(
 ط دار ٨/١٨٧هــ, املغنـي ١٠٨٦, ط ٧/١٣٠, هنايـة املحتـاج ٨/٨٥, اخلريش ٥/٩٤الدر املختار ورد املحتار ) ٢(

 .٤/٣٤٨, رشح األزهار ١١/٣٠٥املنار بمرص, املحىل 
أخرجه أبو داود وابن ماجه يف سننيهام, والطرباين يف مسانيده عن ثوبان, وهو حديث صحيح كام ذكر السيوطي يف ) ٣(

 .اجلامع الصغري
)١٥/٣٩٧) ٤. 
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: قولـه تعـاىلال جيوز نكاح الزانيـة املجـاهرة, ل: وقال ابن حبيب من املالكية
َ﴿والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك وحرم ذلـك عـىل املـؤمنني﴾ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ ِّ ُ َ ٌَ ِ ْ َُ ٍ ّ ِ ْ ]. ٣: النـور [ّ

ويستحب مفارقتها إن كانـت زوجـة, إال أن يبـتىل بحبهـا, لقولـه عليـه الـصالة 
إين : لفارقهـا, قـا: ((ّإن امرأيت ال ترد يد المس, قال: والسالم, ملا قال له الرجل

ومـن .  هبـا, قاله عليه الصالة والسالم خـشية أن يـزين )١())أمسكها: أحبها, قال
ًتزوج زانية فوجدها حبىل, وجب عليه مفارقتها وال حتـل لـه أبـدا يف رأي بعـض 

 .الفقهاء
وكره مالك نكاح الزانية من غري حتريم, ألن النكاح يف اآلية املتقدمة املراد به 

كام هو األصل يف استعامل كلمة النكاح عـىل احلقيقـة, كـام الوطء عىل وجه الزنا, 
: روي عن ابن عباس وجماهد ريض اهللا عنهام, أو ألن اآلية منسوخة بقولـه تعـاىل

ْ﴿وأنكحوا األيامى منكم﴾ َُ ْْ ِ َِ ُ , أو يـراد مـن )٢(, قاله سعيد بـن املـسيب]٣٢: النور [ََ
ولـد الزنـا كـفء :  القنـاعوقال يف كـشاف. اآلية الزجر والتنفري من فاحشة الزنا

 .)٣(لذات نسب
وأما قتل الزاين أو الزانية, سواء من الزاين أو من غريه, فحرام وكبـرية, فـإذا 
قتلهام أحد وجب احلد عىل القاتل, وسقط حد الزنا إن قتلها أحد, وال جيوز قتـل 

قعـة بحكم قضائي, أو يف حال معاينة الوا) ًمتزوجا(ًأحد الزناة إال إذا كان حمصنا 
ويكـون ذلـك مـن قبيـل ) حال التلـبس باجلريمـة(من زوج أو قريب أو غريمها 

 .الدفاع عن العرض
 .فيجب تقييد إباحة القتل يف جرائم الرشف هبذا املرشوع يف الرشيعة

 
                                           

 . مصحح ومضعفأخرجه أبو داود, واحلديث خمتلف فيه بني) ١(
 .٤/٢٥٩الذخرية ) ٢(
 .٥/٧٣كشاف القناع )  ٣(



 − ١٦ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١٧ −

 املحور الثاين
 اءــــاللقط

األمة اإلسالمية أمـة متكافلـة متـضامنة, سـواء بـني األفـراد أم بـني الفـرد 
والدولة, وسـواء يف قـضايا الـدنيا أم يف اآلخـرة, معـربة يف ذلـك عـن وحـدهتا 
وأخوهتا وقوهتا واحلفاظ عىل وجودها, وذلك أرفع وأسمى مستو حضاري يف 

 .العامل
َ﴿إنام املؤمنون إخو: وذلك لقوله تعاىل ْ ُِ َِ ِ ْ ُْ , فهـم إخـوة يف ] ١٠: احلجرات [ٌة﴾َّ

الدين, واألخوة يف الدين أقو وأمتن من أخوة النسب, كام ذكر القرطبي وغريه, 
ُ﴿واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء: ولقوله عز وجل ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ ُْ ُْْ ِ بعض يأمرون باملعروف )١(َُْ ُ ُ ُ َْ ْ ََْ ِ َ ْ ٍ

ِوينهون عن املنكر﴾ َ ْ ُْْ ِ َ ْ ََ َ  ].٧١: التوبة [َ
 )٢(املسلمون تتكافـأ دمـاؤهم, ويـسعى بـذمتهم«: − ملسو هيلع هللا ىلص −ويؤكد ذلك قوله 

 فهم متضامنون يف القضايا العامـة واخلاصـة, )٣( »أدناهم, وهم يد عىل من سواهم
السيام يف حق احلياة, فعالقة التكافل بني أفـراد األمـة أساسـية وكـذا بـني الفـرد 

ومـن أمثلـة ذلـك قولـه )) عـيالتضامن االجتام((والدولة, وهو املقصود بكلمة 
ْ﴿النبي أوىل باملؤمنني مـن أنفـسهم﴾: تعاىل ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ُْ ِ َ ِ  يف − ملسو هيلع هللا ىلص −, وقولـه ]٦: األحـزاب [َّ

ًأنا أوىل بكل مؤمن من نفسه, فمن تـرك دينـا «: كفالة ضعفاء املسلمني والغارمني
ًفعيل, ومن ترك ماال فلورثته ّ«)٤(. 

 املؤمن يف غيبته, وكـذا يف صـالة اجلنـازة هو دعاء املؤمن ألخيه: ومثال آخر
 .ًمعربا عن حمبته وتضامنه, وكذا يف شفاعته له يف تشييع اجلنازة

                                           
 .أي نرصاء متعاونون) ١(
 .العهد والضامن واألمان: الذمة) ٢(
 .أخرجه البخاري وغريه كالبيهقي) ٣(
 .أخرجه أمحد وأبو داود والنَّسائي)٤(



 − ١٨ −

وهذا يضع أساس التكافل االجتامعي يف رعاية الضعفاء واللقطاء واملرشدين 
 .واملرىض وكبار السن والعاطلني عن العمل

 فمن هم اللقطاء وأحكامهم ?
 :تعريف اللقيط وأحكامه

ًهـو الطفـل املفقـود املطـروح عـىل األرض عـادة, خوفـا مـن : ًللقيط عرفاا
والغالب كـون . ًمسؤولية إعالته, أو فرارا من هتمة الريبة, فال يعرف أبوه وال أمه

 من عالقة غري رشعية, وهـذه ًااللقيط امللقى يف الساحات والشوارع العامة مولود
ًالنادر كونه ملقى عـىل األرض خوفـا ًظاهرة اجتامعية سيئة هتربا من التهمة, ومن 

من إعالته واإلنفاق عليه, فيكون بحثه ذا صلة بجريمة الزنا التي تثـري مـشكالت 
وهذا ما يتبني من إيراد أحكامه فـيام . كثرية, منها نسب اللقيط ومنها مسألة التبني

يأيت, والتي ينجيل منها أهنـا حتقـق الرعايـة الكاملـة والكريمـة وحفـظ الكرامـة 
 :)١(إلنسانية للقيط, وهيا

ير فقهاء احلنفية أن االلتقاط مندوب إليه, ألنه يرتتب : حكم االلتقاط −١
عليه إحياء النفس اإلنسانية وإنقاذها, ويكون فرض كفايـة إن غلـب عـىل الظـن 

 .هالك الولد لو مل يأخذه, كأن وجد يف مغارة ونحوها من املهالك
لولد فرض كفاية, إال إذا خـاف هالكـه, وذهب بقية املذاهب إىل أن التقاط ا

 .فيصري فرض عني
 من غـريه واإلنفـاق عليـه, إال إن أراد رفـع امللتقط أوىل بإمساك اللقيط −٢

ًاألمر إىل احلاكم ليأمر أحدا برتبيته عىل نفقة بيت املال, ألن نفقة اللقطاء عىل بيت 
ي أو التقـصري يف حقـه, املال, واللقيط أمانة يف يد امللتقط, فيضمنه يف حال التعـد

إال أن يكون للقيط مال, فينفق عليه من ماله, فإن وجد معه مال أنفق عليه احلاكم 
 .منه, وإن مل يوجد معه مال, فنفقته من بيت املال

                                           
, بدايــة املجتهــد ٢٠٠ – ٦/١٩٧, البــدائع ٤/٤١٧ ومــا بعــدها, فــتح القــدير ١٠/٢٠٩املبــسوط للرسخــيس ) ١(

 .١٨ – ٢/١٥ وما بعدها, كفاية األخيار ٥/٦٨١ وما بعدها, املغني ٢/٤٢١, مغني املحتاج ٢/٣٠٥



 − ١٩ −

 والية شخـصية عـىل نفـسه وواليـة للحاكم أو نائبه الوالية عىل اللقيط −٣
وجيه, والترصف يف ماله, لقولـه مالية, فهو الذي يتوىل حفظه وتعليمه وتربيته وتز

ويف حال تزويج احلاكم اللقيط يدفع  . )١())السلطان ويل من ال ويل له: ((− ملسو هيلع هللا ىلص −
 .املهر من بيت املال

: ألن األصل يف اإلنسان هـو احلريـة, والقاعـدة هـي: اللقيط حر مسلم −٤
 وألن الـدار دار اإلسـالم ودار حريـة,)) أن األصل بقاء ما كان عـىل مـا كـان((

ًفيكون اللقيط حرا مسلام تبعا لدار اإلسالم ًً. 
وفصل الكاساين احلكم املذكور عـىل الـصحيح مـن الروايـة لـد احلنفيـة, 

ًإذا وجد اللقيط مسلم يف بلد إسالمي يعترب مسلام تبعـا للـدار, وإذا وجـده : فقال ًَ ٌ
 .)٢(ًذمي أو مسلم يف كنيسة كان ذميا

نسب, حتى لـو ادعـى إنـسان نـسب يعد اللقيط جمهول ال: نسب اللقيط −٥
ًاللقيط يصح ادعاؤه, ويثبت النسب منه استحسانا, ألن هـذا االدعـاء إقـرار بـام 
ّينفع اللقيط, ألنه يترشف بالنسب ويعري بفقده, وتصديق املدعي يف مثـل هـذا ال 
يتطلب البينة, فلو ادعى ذمي نسبه تقبل دعواه, ويثبـت نـسبه منـه, لكنـه يكـون 

وإن ادعت امرأة أن . عاء النسب يقبل فيام ينفع اللقيط, ال فيام يرضهًمسلام, ألن اد
اللقيط ابنها, فإن مل يكن هلا زوج, ال يصح ادعاؤها, ألن فيه محل نـسب شـخص 
َّعىل الغري, وهو الزوج, وهو ال جيوز, وإن كـان هلـا زوج فـصدقها يف ادعائهـا أو 

 .منهاشهدت هلا القابلة, أو شهد هلا شاهدان, ثبت النسب 
وبه يظهر أن اإلسالم حقق للقيط احلامية من الضياع, والرعاية التامـة حتـى 
يستقل بنفسه ويبلغ مبلغ الرجال, والكفالة أو الـضامن يف صـغره, ألنـه ضـعيف 

 .ًحيتاج لإلنقاذ والصون, حتى ولو كان ابنا غري رشعي
                                           

نـصب الرايـة (رواه مخسة من الصحابة , منهم عائشة ريض اهللا عنها التي أخرج حديثها أصـحاب الكتـب الـستة ) ١(
 ).٣/١٦٧للحافظ الزيلعي 

 .ابقالبدائع, املرجع واملكان الس) ٢(



 − ٢٠ −

َنه ال يقر بقاء , ألط املطلوبة لتحقيق الغاية املرجوة فهي مخسةِلتقُأما رشوط امل ُ
 :)١(ًاللقيط يف يد امللتقط إال إذا كان أمينا

ــون ): البلــوغ والعقــل(التكليــف  −١ فــال يــصح التقــاط الــصغري واملجن
 .لعجزمها
 .فال يصح التقاط غري احلر, ألن االلتقاط والية: احلرية −٢
ًفال يصح التقاط غري املسلم صبيا مسلام, ألن االلتقاط واليـة,: إلسالم ا−٣ ً 

 .وال والية لغري املسلم عىل املسلم, ويصح لغري املسلم التقاط الطفل الكافر
فلـيس للفاسـق ): أي االسـتقامة عـىل أمـر الـدين واألخـالق(العدالة  −٤

 .االلتقاط, فلو التقط غريه انتزع منه, ألنه ال يؤمن عليه يف الرتبية
 . يدهفال يصح التقاط املبذر املحجور عليه, وال يقر يف: الرشد −٥

وال يشرتط يف االلتقاط الذكورة بال خالف, فيصح التقاط املرأة, وال الغنـى 
عىل الصحيح, ألن امللتقط الثري ال يلزم بنفقة اللقـيط إال باختيـاره, لكـن جيـب 

 .ِعليه رعايته بام حيفظه وحيميه حتى الكرب
 ية ?ّهل يمكن حل مشكلة اللقطاء بالتبني أو غريه من دور الرعاية االجتامع

ًيثري وضع اللقيط مشكالت اجتامعية كثـرية تتطلـب حـال معقـوال وعـادال  ً
ًوضامنا لتحقيق الطمأنينة النفـسية واالسـتقرار االجتامعـي واألرسي, مـن غـري 
إشعار له باالنتقاص من شأنه أو الغض من كرامته, وال تسبب يف تعقيد نفـسيته, 

رشعي, إذ ال ذنب له وال إثم عليـه, ًوإحباط مشاعره وإنسانيته, ولو كان ابنا غري 
 .وال يتحمل مسؤولية جناية غريه

ًوأول مشكلة هي تسميته ونسبه ولقبه , فيسمى اسام حسنا, وينـسب إىل أب  ً
ابن عبد اهللا, من أرسة كـذا حمـددة األوصـاف, والبلـد, بـأن : ًجمهول, فيقال مثال

 .تكون أرسة من بلد آخر, ويستحسن أن تكون البلدة نائية
                                           

 .٢/١٦كفاية األخيار ) ١(



 − ٢١ −

ًعىل الدولة إنشاء دار لرعايـة أوالد املفقـودين والعجـزة واللقطـاء صـحيا و
ًوتعليميا واجتامعيا , وهذا مقبول مع االستعانة بآراء األخـصائيني االجتامعيـني,  ً

 .وعلامء النفس الثقات
ويبادر بعض الناس إىل تسجيل اسم اللقيط يف سجل قيد نفوسه دون تقـدير 

 .بتبني اللقيط, وهذا حمل نظرللعواقب, وقد يرصح امللتقط 
ًأما اإلقرار بالنسب فجائز رشعا إذا توافرت الـضوابط والـرشائط الـرشعية 

 . ًومن أمهها وجود عالقة زوجية صحيحة, فال يصح إحلاق نسب ولد الزنا مثال
وهو اختاذ ابن أو بنت آلخرين بمثابة االبن أو البنت مـن النـسب : التبنيأما 

ًذا شائعا يف اجلاهلية, وما يزال موجودا يف األوساط غري ًالصحيح رشعا, فكان ه ً
ًاإلسالمية, وكذلك يف بعض البالد اإلسالمية جهال وجتاوزا ألحكـام الـرشيعة,  ً
ًعلام بأنه إذا قام الشخص بكفالة يتيم أو لقيط أو مفقـود أو فقـري ال عائـل لـه, أو 

ا يرتتب عليه من إنقاذ تربيته دون ادعاء نسبه, فهذا عمل رشيف وإنساين عظيم, مل
 .إنسان من خطر املوت والترشد والضياع

 األرسة وظروف االطالع عىل ةًلكن التبني ال جيوز رشعا ملصادمته أصول بني
 :العورات واالختالط املحظور , لقوله تعاىل

ْ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قو − ْ ْ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َُ ََ َ َلكم بـأفواهكم واهللاََّ ْ ُْ ُِ ْ َ ِ َيقـول احلـق وهـو  ُ ُ َ َّ َْ ُ ُ َ
َهيدي السبيل﴾ ِ َّ ِ ْ  ].٤: األحزاب [َ

ِ﴿ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللاَِّ فإن مل تعلموا آباءهم فـإخوانكم يف الـدين  − ِّ ْ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ ُْ ُ ِ َِ َُ ْ َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ِ ُِ ْ َ ِ
َّومواليكم وليس عليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما تعم ْ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ُ َدت قلوبكم وكـان ُ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ

ًاهللاَُّ غفورا رحيام﴾ ِ َ ً ُ أي إن كان جمهـول األب فهـو أخ يف الـدين ] ٥: األحزاب [َ
 .ونصري لكم, وهذا هو احلل القرآين ملثله

َ﴿ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللاَِّ وخـاتم النبيـني وكـان اهللاَُّ  − ََ َ ْ َ ْ ََ ِّ َ ُ َ ْ َِّ َّ َ ٌَ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ َ َ َ ُ
ُبك ًل يشء عليام﴾ِ ِ ٍَ ْ َ فهذه اآلية أبطلت رصاحة كسابقتها التبني ] ٤٠: األحزاب [ِّ



 − ٢٢ −

ًالذي كان شائعا يف اجلاهلية, وألغت كل اآلثـار املرتتبـة عليـه كتحـريم زواج 
 . َّاملتبني من زوجة الولد املتبنى بعد طالقها

ي يف وأكدت السنة النبوية هذا التحريم وانتساب الولد إىل غـري أبيـه احلقيقـ
,  )١())من ادعى إىل غري أبيه, هو يعلم, فاجلنة عليه حرام((أحاديث, منها كام تقدم 

من ادعى إىل غري أبيه, أو انتمى إىل غري مواليه, فعليه لعنـة اهللا املتتابعـة إىل يـوم ((
 .)٢())القيامة

ًوأسباب حتريم التبني وإبطاله كثرية, منهـا احلفـاظ عـىل وحـدة األرسة دمـا 
 ومنع األغيار والشوائب التي تفسد نقاء األرسة, ومنها جمافاتـه ألصـول ًوأصال,

احلق والعدل واحلقيقة, دون تزوير وال تكذيب, ومنها قـرص اإلرث عـىل عمـود 
النسب واحلوايش واألرحام, والولد املتبنى ليس له أيـة قرابـة بـاألرسة ليـستحق 

رد نـسب مزعـوم أو قـول ومنها أن التبني جمـ. املشاركة يف اإلرث ومالية املورث
: ظاهري باللسان, ال تؤيده احلقائق واملصداقية واملنطق والرشع, لذا قال سبحانه

َ﴿ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللاَِّ﴾ ْ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ ُ ُ أي أحـق وأعـدل وأقـوم ] ٥: األحزاب [ِْ
ًومنها كون الولد املتبنى عنرصا غريبا عن األرسة املعروفة, وكون الوال. وأصدق د ً

احلقيقي أحق بنسبة ولده إليه, فإن كان جمهول النسب فهـو أخ يف الـدين ونـصري 
لألمة, ومنها حتقيق أصول التجانس يف الدم واالجتامع والعواطف, ومنها مراعاة 

 .نظام احلالل واحلرام الذي قام عليه اإلسالم احلنيف
لـد املـرشد أو أما جمرد الرتبية والكفالة واحلاميـة واإلنقـاذ والواليـة عـىل الو

جمهول النسب يف صغره, فهذا واجب دينـي وأخالقـي وإنـساين داخـل يف مبـدأ 
 .اإلحسان الذي حيض عليه اإلسالم, ومبدأ الرمحة واإلخاء منهج املجتمع املسلم

ًلــيس نظــام التبنــي صــاحلا حلــل مــشكلة اللقطــاء واملنبــوذين : واحلاصــل
, وإنام احلل يف املـؤازرة املاديـة واملرشدين سواء أكانوا معلومي النسب أم جمهولني

                                           
 ).أخرجه اجلامعة إال أبا داود والرتمذي(تقدم خترجيه ) ١(
 ).أخرجه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم يف املستدرك(تقدم خترجيه ) ٢(



 − ٢٣ −

واملعنونة والرتبية والكفالة, ويمكن حل بعض مشكالت األطفـال الـصغار دون 
احلولني والتخفيف من آثارهـا عـن طريـق الرضـاع مـن إحـد قريبـات املـرأة 
ًكاألخت واخلالة, عىل أن يظل الطفـل غريبـا عـن األرسة التـي تؤويـه إىل وقـت 

 .البلوغ
 . تبني اللقيط, وبني تربيته وإيوائه يف فرتة ما دون البلوغوفرق كبري بني
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٢٥ −

 ةـــمـاتــاخل
عالج اإلسالم مشكلة إثبات أوالد الزنـا واللقطـاء عـىل أسـاس مـن احلـق 
َّوالعدل والرمحة واإلحسان, لذا ضيق اإلسالم من إثبـات نـسب ولـد الزنـا مـن 

لك يف حدود والدة الولد عىل فـراش الزوجيـة, دون نفيـه مـن الـزوج األب, وذ
ّباللعان, ووسع من دائرة نسبة ولد الزنا من األم حيث وجد اللعان أو وجد وطء 

 .الشبهة
ًزنا سببا رشعيا من أسباب ثبوت النسب باالتفاق, حتى ـل الـوز جعـوال جي ً

ًيح, حفاظا عىل األنساب أحد ال ينهدم نظام الزواج القائم عىل منهج العقد الصح
البـد أن ينفـق : مقاصد الرشيعة, ومن جهة أخـر كـام قـال اإلمـام ابـن تيميـة

 .املسلمون عىل ولد الزنا, فإنه يتيم, ونفقة اليتامى عىل املسلمني مؤكدة
ويثبت نسب الولد من األب يف حال وجود شبهة املحل فقط ال شبهة الفعل 

ًاح باطال, وإنام يثبت النسب يف حال كون الزواج والفاعل, وال يف حال كون النك
 .ًفاسدا عند اجلمهور

ًوينبغي عىل املسلمني رشعا التقاط اللقيط حفاظا عىل حياته, وقياما بواجب  ً ً
تربيته وصونه وإرشاده, كام أن عىل بيت مال املـسلمني نفقـة اللقـيط إذا مل يتـربع 

 .ًأحدهم باإلنفاق عليه, صونا لكرامته
 اإلسالم يف اإلحسان إىل اللقطـاء برتبيـتهم ورعـايتهم, فـذلك مـن ِّويرغب

ًأعامل اخلري والرب والقربات, وهو أيضا معرب عن تكافل األمـة وتـضامن أبنائهـا, 
 .وصون املرشدين واملنبوذين يف الساحات العامة ونحوها

ًولكن ال جيوز تبني اللقيط وجعله بمثابة الولد الصحيح نـسبه رشعـا, فهـو 
 .ظور, وعواقبه وخيمة, وآثاره سيئةأمر حم



 − ٢٦ −

وجيوز إحلاق النسب عن طريق اإلقرار بنسب املجهول إذا توافرت الـرشوط 
 .ًاملطلوبة رشعا ومن أمهها وجود عقد زواج بني الرجل واملرأة
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 املراجع
 .األشباه والنظائر البن نجيم املرصي احلنفي, ط احللبي بمرص −
, عالء الدين أبو بكر الكاسـاين, ط أوىل, مطبعـة )حنفي(نائع يف ترتيب الرشائع بدائع الص −

 . هـ١٣٢٨اجلاملية بمرص, 
 .ط أوىل, مطبعة السعادة بمرص) حنفي(املبسوط أليب سهل الرسخيس  −
فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي, ط أوىل باملطبعة األمرييـة ببـوالق ) حنفي(تبيني احلقائق  −

 .هـ ١٣١٣مرص, 
أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا النمـر, ط ) مالكي(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  −

 .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية, حتقيق سعيد املراب 
الـشيخ حممـد اخلـريش, دار صـادر, ) مـالكي(حاشية اخلريش عىل خمتـرص سـيدي خليـل  −

 .بريوت
مكتبـة ومطبعـة حممـد عـيل ) شـافعي(يويب وعمرية عىل منهاج الطالبني للنووي حاشية قل −

 .صبيح بمرص
مطبعـة البـايب احللبـي ) حنفـي) (حاشية ابن عابدين(الدر املختار للحصفكي ورد املحتار  −

 . هـ١٣٠٧بمرص, 
 .م١٩٩٤ار الغرب اإلسالمي, ط أوىل, الذخرية , شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف, د −
إبراهيم القاسم نجم الدين جعفر بن احلـسن, ط ) جعفري(رشائع اإلسالم للمحقق احليل  −

 . النجف−مكتبة اآلداب 
 . بريوت–أبو احلسن عبد اهللا بن مفتاح, دار إحياء الرتاث العريب ) زيدي(رشح األزهار  −
ِّحممد بن يوسف بن أطفيش, دار الفتح, ) إبايض(رشح النيل وشفاء العليل  − َ  .بريوتَّ
ة عيـسى البـايب احللبـي بمـرص, مطبعـ) مالكي(الرشح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي  −

 .هـ١٣١٩
 .ط أوىل, املكتب اإلسالمي, دمشق) حنبيل(غاية املنتهى للشيخ مرعي بن يوسف  −
 .− رمحه اهللا −مطبعة املعارف, الرباط, املغرب, ط امللك خالد ) حنبيل(فتاو ابن تيمية  −



 − ٢٨ −

) حنفـي(القدير رشح اهلداية, كامل الدين حممد بن عبد الواحد, املعروف بـابن اهلـامم فتح  −
 .مطبعة مصطفى حممد بالقاهرة

ُمنصور بن إدريس البهويت, مطبعة احلكومة بمكـة, ) حنبيل(كشاف القناع عن متن اإلقناع  − ُ
  هـ?١٣٩٤

قطـر, دار إحيـاء الـرتاث كفاية األخيار أليب بكر احلسيني احلصني, ط رابعـة, طبـع دولـة  −
 .اإلسالمي

 .مطبعة اإلمام بمرص) ظاهري(املحىل, أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم  −
, ط )حنبيل(مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى, للعالمة مصطفى السيوطي الرحيباين  −

 .املكتب اإلسالمي, دمشق
 ).حنبيل( هـ ١٣٦٧, ٣مرص, طاملغني أليب حممد عبد اهللا بن قدامة, ط دار املنار ب −
/  هــ١٣٥٢مغني املحتاج رشح املنهاج للرشبيني اخلطيب, مطبعـة البـايب احللبـي بمـرص  −

 ).شافعي(م ١٩٩٣
أبو عبد اهللا حممد بن حممد املغريب, ط ) مالكي(مواهب اجلليل رشح خمترص خليل للحطاب  −

 . بريوت−الثانية, دار الفكر 
 .مطبعة البايب احللبي, مرص) شافعي(ي املهذب أليب إسحاق الشرياز −
نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للحـافظ الزيلعـي احلنفـي, أبـو حممـد عبـد اهللا بـن  −

 .م١٩٣٨/  هـ١٣٥٧يوسف, الطبعة األوىل, دار املأمون بمرص 
 .هناية املحتاج للرميل, شهاب الدين أمحد الرميل, املطبعة البهية املرصية −
 .  بريوت−ة, حممد بن احلسن احلر العاميل, ط دار إحياء الرتاث العريب وسائل الشيع −

 


