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الملخص:
تناولت هذه الدراسة إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي ،هادفة
إىل إظهار وجتلية حكم الشرع فيها ،فتبني أن اإلسالم اهتم بالنسب وحرص على رعايته فعده واحدًا من
الضرورات اخلمس اليت ال تستقيم حياة الناس إال حبفظها ،وبأن نشر الفضائل ومنع الرذائل هو من
مباديء اإلسالم السامية ،وقد حبث الدراسة مسألة إحلاق املولود حال اغتصاب املرأة غري املتزوجة
بالرجل الذي اغتصبها من وجهة نظر الفقه اإلسالمي ،حيث ظهر بعد بيان آراء العلماء وأدلتهم يف
حكمها بأهنم قد اختلفوا يف إحلاقه بني احلظر واإلباحة ،وقد رجح الباحث رأي اجمليزين بشروط
وضوابط معتربة.
الكلمات المفتاحية :االغتصاب ،الزواج ،النسب.
Abstract
This study investigated the legality of the filiation, born out of wedlock, in Islamic
jurisprudence. It aimed at showing as well revealing the Shara’s judgment in such a
problem. It transpired that Islam is very interested in and keen to parenthood and kinship
which were considered as one of the five necessities indispensable for the lives of people
and that should be saved. The dissemination of virtues and prevention of vices are also
among the high principles of Islam. However, this area of interest has been discussed. By
reviewing the views of scientists’ investigatory procedures and its judgment, it has been
found that they had fall into disputations in the horseshoe between the ban and license.
The researcher has agreed with the group who has admitted such a kinship under certain
but regard conditions.
Keywords: Rape, marriage, descent
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مقدمة:
احلمد هلل الذي خلق املوجودات من ظلمة العدم بنور اإلجياد ،وجعلها دليالً على
وحدانيته لذوي البصائر إىل يوم املعاد ،وشرع شرعاً اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به
سيد العباد ،فأوضح لنا حمجته وقال هذه سبيل الرشاد ،صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأتباعه
صالة زكية بال نفاد ،وبعد؛
فإن الشريعة اإلسالمية الغراء قد جعلت رعاية النسب من مقاصدها اخلمسة اليت ال
تستقيم حياة الناس إال حبفظها ،وشرعت من األحكام ما مينع اختالط األنساب ،فأباحت الزواج
وحرمت الزنا صيانةً لألعراض من الدنس وحتقيقًا ملبدأ العفة والطهارة والنقاء اإلنساين
واالجتماعي.
وملا خالف الناس فطرة رهبم ومسحوا بكثري من التشريعات والقوانني والتصرفات اليت
تؤثر سلبًا على هذا املبدأ ،ظهر يف الواقع املعاش جرائم يؤثر ارتكاهبا على النظام االجتماعي
ومكونات األسرة األساس وهم األوالد ،ومن أبرز هذه اجلرائم احلاصلة االغتصاب واالعتداء
على األعراض وما ينتج عن هذه الفاحشة من ولد قد يرغب املغتصب أن يلحق به حال أن تكون
املرأة املغتصبة غري متزوجة ،حيث سيتم تناول هذه املسألة يف حبثنا حتت عنوان" :إحلاق ولد
املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي".
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
تربز أمهية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأيت:
 .1تعلقه بالنسب العتباره من أهم آثار عقد الزواج وأقوى األسس اليت تقوم عليها
األسرة يف التشريع اإلسالمي.
 . 2مساسه حبياة الناس املعاصرة ،وخاصة بعض النساء وذلك عند تعرضهن لالعتداء
واالغتصاب ،مما يلزم العلماء للوقوف على حكم إحلاق الولد باملغتصب يف هذه احلال.
 .3قناعة الباحث بوجوب خدمة فقهنا اإلسالمي ،وذلك بتناول جزئياته ودراستها
دراسة متعمقة هادفة.
 . 4تسهم هذه الدراسة يف بيان عظمة اإلسالم ،وأنه دين صاحل لكل زمان ومكان ،وهو
قادر على بيان احللول املالئمة لكل ما تطرحه اجملتمعات من مسائل ومشكالت ،فليست تزنل يف
أحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل على سبيل اهلدى فيها(.)1

 - 1اإلمام الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،القاهرة :د.ط ،د.ت ،ص.20
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الدراسات السابقة:
تناول الفقهاء القدامى واملعاصرون املباحث املتعلقة هبذه املسألة ،من خالل احلديث عن
النسب واآلثار املترتبة على عقد الزواج والتفريق بني الزوجني ،وما يتعلق بذلك من أحكام من
خالل حبوث وفتاوى ودراسات ،ومن الدراسات السابقة ذات العالقة هبذا املوضوع ما يأيت:
 .1أحكام النسب يف الفقه اإلسالمي ،فؤاد مرشد داوود بدير ،رسالة ماجستري مقدمة لقسم
الفقه والتشريع جبامعة النجاح الوطنية نابلس ،بإشراف الدكتور مأمون الرفاعي2001 ،م.
 .2حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،الفوزان ،عبد العزيز ،منشور يف جملة العدل،
العدد ،30ربيع اآلخر1427 ،ه.
 .3جمموعة من البحوث املقدمة إىل جممع الفقه اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي يف دورته
العشرين واليت كان منها :أحكام األوالد الناجتني عن الزنا ،لألستاذ الدكتور مصطفى
الزحيلي ،إثبات نسب أوالد الزنا (احلكم  -الضوابط  -الشروط ) وعناية اإلسالم باللقطاء،
للدكتور حممد بن أمحد صاحل الصاحل ،حكم استلحاق ولد الزنا ،للدكتور أمحد بن صاحل آل
عبد السالم ،أحكام األوالد الناجتني عن الزنا.
 .4املرزوقي ،عائشة سلطان إبراهيم ،إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية دار العلوم /جامعة القاهرة ،بإشراف األستاذ الدكتور
حممد بلتاجي حسن ،سنة 2000م ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،ط2003 ،1م.
وقد عاجلت هذه الدراسات مسألة نسب املولود من الزنا وخصوصًا إثباته من خالل
حديثها عن مسألة اللقطاء وعناية اإلسالم هبم وكيف ميكن حل مشكلتهم ،وكذلك األحكام
املتعلقة بالن سب عمومًا مع إشارة بعضها إىل رأي القوانني يف ذلك باختصار يف جانب واستطراد
يف آخر وببحث للوسائل احلديثة لإلثبات وبعض اإلجراءات احلاصلة يف احملاكم الشرعية
للمسائل املتعلقة بالنسب مع عدم تناول جزئيات موضوع هذا البحث من مجيع اجلوانب.
وهذه اجلهود على عظيم فائدهتا ومزنلة القائلني هبا إال أهنا مل تتناول هذه املسألة من
جوانبها أو أهنا تناولت بعضها مع شئ من التفاوت يف طرح املباحث والنظرة التأصيلية ملتعلقات
البحث املتعددة ،ولذلك فهي حتتاج إىل مجع وبيان وإظهار احلكم الشرعي هلذه املسألة ،من
خالل ما يأيت:
أوال :عرض للموضوع مع الشرح املفصل.
ثانيا :جتلية احلكم الشرعي يف هذا املوضوع مع تناول األدلة الشرعية على ذلك.
ثالثا :عرض موضوعات مل تعرض سابقا أو عرضت باختصار وهذا متمثل باآليت:
 ماهية إحلاق املولود حال اغتصاب املرأة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي
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 حكم إحلاق املولود حال اغتصاب املرأة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي
 شروط وضوابط إحلاق املولود حال اغتصاب املرأة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه
اإلسالمي
منهجية البحث :ولقد كان منهج الباحث كاآليت:

 .1االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي.

 .2الرجوع إىل املصادر األصلية ،وخاصة أخذ اآلراء من املذاهب من مصادره املعتمدة مع ذكر
أدلتهم من كتبهم ،مع املناقشة والترجيح.
حمتوى البحث :وقد جاءت هذه الدراسة ،إضافة للمقدمة واخلامتة يف ثالثة مباحث،
وذلك على النحو اآليت:
املبحث األول :ماهية إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب ،وطبيعته يف الفقه اإلسالمي
املبحث الثاين :حكم إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي
املبحث الثالث :شروط إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي
وأخرياً :فهذا غاية جهد الباحث ،فإن كان مث توفيق فبفضل اهلل تعاىل ،وإن كانت
األخرى فمن عجز وتقصري وأستغفر اهلل العظيم.
املبحث األول :ماهية إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب ،وطبيعته يف الفقه اإلسالمي
إن النسب رابطة سامية تصل الفروع باألصول ،فتحفظ عالقاهتم ،وتصون حقوقهم،
حيث أحاطه الشرع احلكيم بسياج منيع من األحكام ضمانًا لوضوح هذه الرابطة واستمرارها،
ويتناول احلديث عن إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب معناه وطبيعته يف الفقه
اإلسالمي وذلك فيما يأيت:
املطلب األول :معنى إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي

اإلحلاق لغة :من اللحق :وهو الدعي املوصل بغري أبيه ،واللحوق :االدراك(.)1
وهو اصطالحاً :اإلقرار( )2بالنسب ،وهو إحلـاق الــولد وغريه ،من أخ أو عم أو حنومهــا،
1

 -انظر  :ابن منظور ،جمد الدين بن مكرم ،لسان العرب ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط2003 ،م ،50/8 ،الفيومي،

أمحد بن حممد بن علي ،املصباح املنري ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط2003 ،م ،ص.327

2

 -واإلقرار يف اللغة :من أقر يقر ،يقال :ما زلت به حىت أقر ،أي اعترف وأخرب عما سبق ،وهو من السكوت

والثبات ،يقال :ق ّر الشيء إذا ثبت ،وهو يف الشرع :إخبار اإلنسان عن حق عليه آلخر ،واجب التسليم للمقر له ،وهو
ضد اجلحود ،انظر :الفيومي ،املصباح املنري ،ص ، 296إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،استانبول ،تركيا:
املكتبة اإلسالمية ،د.ط ،د.ت ،725/2 ،ا لرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط،
2003م ،ص ، 288حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيين ،بريوت :دار اجليل ،د.ط=،
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وخص بإحلاق الولد بأبيه ،والطلب هنا لثبوت النسب وترتيب آثاره عليه( ،)1واإلقرار بالنسب
يُخص باسم االستلحاق عند املالكية والشافعية ،واحلنابلة ،أما احلنفية فاستعملوه يف اإلقرار
بالنسب استعمالًا نادرًا( . )2وقيل :هو أن يطلب الرجل إحلاق من خلق من مائه خارج إطار الزواج،
وفق الشروط والضوابط الشرعية املرعية(.)3
وأما االغتصاب لغة :فهو من غصب غصبًا واغتصابًا ،يقال اغتصبت فالنة :أي :جُومعت
مقهورة( . )4جاء يف املصباح املنري :اغتصبه أخذه قهرًا وظُلمًا فهو (غاصب) واجلمع (غُصَّاب )،
ومن هنا قيل غصب الرجل املرأة نفسها إذا زىن هبا كرها( .)5ويقال اغتصبت فالنة نفسها ،إذا
وطئت مقهورة غري طائعة( .)6وهذا املعىن هو الذي شاع استعماله حىت غلب على العرف ،فصار
اإلكراه على اجلماع يسمى اغتصابًا.
وهو يف االصطالح :وطء حرة أو أمة جربًا على غري وجه شرعي ،ويقال :اغتصب
املرأة :أي زىن هبا كرهًا(.)7

=1991م ،84 /4 ،املادة ( ،) 1572ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،فتح القدير ،بريوت ،دار
الفكر ،ط ،2د.ت ، 317/8 ،اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات ،حتقيق إبراهيم اإلبياري ،بريوت ،لبنان :دار
الكتاب العريب ،ط1405 ،1ه ،ص .36

1

 -انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت :مطابع دار الصفوة للطباعة

والنشر مبصر ،ط 1414 ،4ه1993 -م.84/4 ،
2

 -انظر :الدسوقى ،حممد عرفه ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حتقيق :حممد عليش ،بريوت :دار الفكر،

د.ط ،د.ت ،419/3 ،ابن عابدين ،حممد أمني ،حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،بريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر ،د.ط1421 ،ه 2000م ،641/2 ،الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن
محزة بن شهاب الدين الشهري بالشافعي الصغري ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،د.ط،
1404ه 1984م ، 81/4 ،البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل
مصيلحي مصطفى هالل ،بريوت :دار الفكر ،د.ط1402 ،ه.252/3 ،

3

 -انظر :اخلادمي ،نور الدين خمتار ،نسب املولود خارج رابطة الزواج ،رابطة العامل اإلسالمي ،اجملمع الفقهي

اإلسالمي ،الدورة العاشرة املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفترة 2010/12/29-25م ،ص.22
 - 4الزخمشري ،حممود بن عمر ،أساس البالغة ،دار صادر ،بريوت1979 ،م ،ص.451
 - 5الفيومي ،أمحد املقري ،املصباح املنري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1994 ،1م ،ص.448
6

 -بن املطرز ،ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ،املغرب يف ترتيب املعرب مكتبة أسامة بن زيد ،ط1979 ،1م،

.105/2
 - 7قنيي ،قلعجي ،حممد رواس ،معجم لغة الفقهاء ،دار النفائس ،عمان1997 ،م ،ص.322

- 89 -

إلحاق ولد المغتصبة غير المتزوجة بالمغتصب في الفقه اإلسالمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرف كذلك بأنه" :وطء الرجل املرأة يف القبل يف غري امللك أو شبهة امللك"(.)1
ويعرف :بأنه اتصال الرجل بأنثى اتصاالً جنسياً كامالً دون رضا منها بذلك( ،)2وهو
أيضًا :مواقعة أنثى كرهاً عنها وبدون رضاها( ،)3وقيل هو :إيالج ذكر لعضوه التناسلي يف فرج
امرأة إيالجا غري مشروع ورغماً عن إرادهتا(.)4
وتتمثل صورة إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب؛ بأن يواقع رجل امرأة
باإلكراه فتحمل وحتصل العقوبة الشرعية املتعلقة بذلك ،أو قد حيصل االغتصاب ويستر اهلل
عليهما فتحمل املرأة ويتزوجها مغتصبها حال محلها منه ،أو قد يتزوجها بعد والدهتا ،وهنا فإذا
أراد إحلاق املولود به فهل جيوز ذلك كما يلحق به ولده من النكاح ،فينسب إليه ويلزم باإلنفاق
عليه ويرثه ،ويكون وليًا عليه ،ويكون حمرمًا لنسائه ،أم ال؟( ،)5هذا ما سيتم حبثه فيما يأيت.
املطلب الثاني :طبيعة إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف املفهوم اإلسالمي
عمل التشريع اإلسالمي على إحاطة النسب بسياج متني قوي ليحفظه من الفساد
واالضطراب وأال يسري وفق اهلوى والعاطفة ،حيث حذر املرأة أن تلحق ولدًا بزوجها ليس منه،
وشدد على الرجل بأال جيحد ولده الذي هو من صلبه .لقول رسول اهلل " :أميا امرأة أحلقت
بقوم من ليس منهم ،فليست من اهلل يف شيء ،ولن يدخلها اهلل جنته ،وأميا رجل أنكر ولده وقد
عرفه احتجب اهلل منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس األشهاد"( .)6وهذا للداللة على أمهية
بناء األسر على أسس سليمة متينة يرتبط أفرادها برباط حمكم جيمعهم الدم وقوة احلق،
وقد حيقق ذلك إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب شرط التوبة والصالح ،ويف هذا رفع
للحرج عن الناس وإبعادهم عن عوامل اليأس والقنوط من رمحة اهلل تعاىل مبا حيقق الوقاية
واحلماية واالستقرار وجمتمع الفضيلة.
 - 1األلوسي ،شهاب الدين ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :علي عبد الباري عطية ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1415 ،ه .277/9 ،املوسوعة الفقهية الكوي تية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت ،ط ،1مطابع دار الصفوة ،مصر.18/24 ،
 - 2منصور ،حسن ،جرائم االعتداء على األخالق ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية1985 ،م ،ص19
3

 -مصطفى ،حممود ،شرح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مطبعة جامعة القاهرة ،ط1984 ،8م ،ص،302

السعدي ،مسري مخيس ،جرمية اغتصاب اإلناث ،الشبكة العنكبوتيةwww.aLKbani.net/asladi.htm ،

 - 4طنطاوي ،إبراهيم حامد ،جرائم العرض واحلياء العام ،دار النهضة العربية ،ط2004 ،2م ،ص.11
 - 5انظر :الفوزان ،عبد العزيز ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،منشور يف جملة العدل ،العدد ،30ربيع
اآلخر1427 ،ه ،ص.19

6

 -ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،السنن ،كتاب الفرائض ،باب من أنكر ولده ،حديث برقم  ،2743ضعفه األلباين،

األردن :بيت األفكار الدولية ،د.ط2004 ،م.
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املبحث الثاني :حكم إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي

()1

إن مسألة إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب مسالة واقع حيتم على الفقهاء
حسن الوقوف على حكم هذه احلالة ودراستها دراسة موضوعية واقعية متوازنة ،ولذلك فقد
اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة ،وذلك فيما يأيت:
املطلب األول :أقوال العلماء اجمليزين بأن يلحق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي

حيث ذهب عروة بن الزبري ،وسليمان بن يسار( )2واحلسن البصري ،وابن سريين ،والنخعي،
وإسحاق بن راهويه( ،)3وهو قول أليب حنيفة وابن تيمية( ،)4وابن القيم( .)5إىل أن املولود حال
اغتصاب غري املتزوجة يلحق باملغتصب ألدلة منها:
 -1قول اهلل تعاىل" :وال تزر وازرة وزر أخرى"( .)6وفيها أن يف إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة
باملغتصب مصلحة عظيمة للولد تتمثل حبفظ نسبه من الضياع ،ومن يقول بعدم حفظ نسبه
يلحق به الضرر ،ويصيبه بالعار بسبب جرمية مل يرتكبها ،وهذا املقصد ال يتفق مع اآلية
الكرمية اليت دلت على أنه ال حتمل نفس وزر أخرى(.)7
 -2ما جاء يف حديث جريج العابد« :أن بغيًّا راودته عن نفسه فامتنع ،فأتت راعيًا فأمكنته من
نفسها ،فولدت غالمًا ،فقــالت :هو من جريج ،فأتوه فكسروا صومعته ،وأنزلوه ،وسبوه ،فتوضــــأ،

1

 -انظر :الفوزان ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،ص 21وما بعدها ،اخلثالن ،استلحاق جمهويل

النسب ،ص  9وما بعدها ،اخلادمي ،نسب املولود خارج رابطة الزواج ،ص 7وما بعدها.
2

 -روى الدارمي بسنده عن بكري عن سليمان بن يسار قال « :أميا رجل أتى إىل غالم فزعم أنه ابن له ،وأنه زىن

بأمه ،ومل يدع ذلك الغالم أحدٌ ،فهو يرثه ،قال بكري :وسألت عروة عن ذلك؟ فقال مثل قول سليمان بن يسار»
الدارمي ،السنن ،كتاب الفرائض ،باب يف مرياث ولد الزنا ،حديث برقم  ،4822 ،3106ابن القيم ،زاد املعاد،425/5 ،
ابن قدامة ،املغين.123/9 ،
 - 3فقد روي عن أيب حنيفة أنه قال" :ال أرى بأسًا إذا زنا الرجل باملرأة فحملت منه أن يتزوجها مع محلها ،ويستر
عليها ،والولد ولد له" ،انظر :ابن قدامة ،املغين ،123/9 ،ابن القيم ،زاد املعاد ،425/5 ،ابن مفلح ،حممد املقدسي،
الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القاضي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه.526/5 ،
 - 4انظر :ابن تيمية ،جمموع فتاوى  ، 139/32 ،113/32وقال" :وإن استلحق ولده من الزنا وال فراش حلقه ،وهو
مذهب احلسن ،وابن سريين ،والنخعي وإسحاق" ،انظر :ابن مفلح ،الفروع.526/5 ،
 - 5انظر :ابن القيم ،زاد املعاد.425/5 ،
 - 6سورة األنعام ،آية .164

 - 7انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية.71/3 ،
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وصلى ،فدعا بالغالم ،فغمز بإصبعه يف بطنه وقال له :يا غالم ،من أبوك؟ فقال الغالم :فالن
الراعي»(.)1
ففي احلديث أن النيب  قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاين ،وصدَّق اهلل
نسبته مبا خرق له من العادة يف نطق الصيب ،بالشهادة له بذلك ،وأخرب هبا النيب  عن جريج
يف معرض املدح له ،وإظهار كرامته ،فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق اهلل تعاىل ،وبإخبار
النيب  عن ذلك ،فثبتت البنوة وأحكامها( ،)2قال ابن القيم« :وهذا إنطاق من اهلل ال ميكن فيه
الكذب»( ،)3فإذا أحلق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب حلق به ،وصار كالولد من النسب.
 -3ما جاء يف حديث املالعنة أن النيب  قال« :إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي
رُ ِميَتْ به ،أو على صفة كذا وكذا فهو لزوجها ،ويف رواية :فهو هلالل بن أمية ،فجاءت به على
الوصف املكروه ،فقال رسول اهلل  :لوال األميان لكان يل وهلا شأن»(.)4
ففي قوله « :فهو للذي رُ ِميَتْ به» ،ويف رواية« :فهو لفالن» داللة على أهنا إن جاءت
به على الصفة املكروهة فهو ابن للزاين ،ألنه خلق من مائه ،ولكن األميان اليت صدرت من أمه
بإنكار الزنا منعت من إحلاقه بأبيه من الزنا لو استلحقه ،فنسب إىل أمه حني انتفى منه زوجها
باللعان( ،)5فدل ذلك على أن الرجل إذا أحلق ولد املغتصبة غري املتزوجة به فإنه يلحق به؛ ألنه
خلق من مائه ،وبالتايل فهو له.
 -4أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان يُليط

()6

أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم(.)1

ويف هذا داللة على أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان يلحق أوالد اجلاهلية بآبائهم من
الزنا.
1

 -البخاري ،الصحيح ،كتاب الصالة ،باب إذا دعت األم ولدها يف الصالة ،حديث برقم  ،1148مسلم ،الصحيح،

كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تقدمي بر الوالدين على التطوع بالصالة وغريها ،حديث برقم .2250
2

 -انظر :القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الشعب ،د.ط ،د.ت،115/5 ،

ابن حجر ،فتح الباري .384/6
 - 3ابن القيم ،زاد املعاد.426/5 ،
 - 4البخاري ،الصحيح ،كتاب الطالق ،باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ،حديث برقم  ، 5003أبو داود ،السنن ،كتاب
الطالب ،باب يف اللعان ،حديث برقم  ،2256واللفظ له.

5

 -انظر :الصنعاين ،حممد بن إمساعيل ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،حتقيق :حممد عبد

العزيز اخلويل ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،ط1379 ،4ه.137/4 ،
6

 -بضم الياء وكسر الالم :يُلْحِق .ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث

واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية ،د.ط1399 ،ه 1979م،
.285/4
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 -5قياس األب من الزنا على األم الزانية ،فإن الولد ناتج من زنامها معًا ،واألب أحد الزانيني،
فإذا كان يلحق بأمه عند مجيع العلماء ،ألهنا هي اليت ولدته ،فلمَ ال يلحق بأبيه إذا استلحقه
وأقر بأنه خلق من مائه؟ .يقول ابن القيم« :وهذا املذهب كما تراه قوةً ووضوحًا ...والقياس
ال صحيح يقتضيه ،فإن األب أحد الزانيني ،وهو إذا كان يلحق بأمه ،وينسب إليها ،وترثه ويرثها،
ويثبت النسب بينه وبني أقارب أمه مع كوهنا زنت به ،وقد وجد الولد من ماء الزانيني ،وقد
اشتركا فيه ،واتفقا على أنه ابنهما ،فما املانع من حلوقه باألب إذا مل يدعه غريه؟ فهذا حمض
القياس»( .)2وقال " :وخلقه أي ولد الزنا من مائها وماء الزاين خلق واحد ،وإمثهما فيه سواء،
وكونه بعضًا له مثل كونه بعضًا هلا"..

()3

 -6قياس الزاين على املالعن ،فإن املالعن إذا العن زوجته ،مث أكذب نفسه ،واستلحق ولده منها،
فإنه يلحق به ،بل لو انتفى منه بعد استلحاقه له مل يقبل منه انتفاؤه ،فكذلك الزاين إذا
استلحق ولده من الزنا(.)4
 -7أن الشارع يتشوف حلفظ األنساب ورعاية األوالد ،والقيام عليهم حبسن التربية واإلعداد،
ومحايتهم من التشرد والضياع ،والشريعة اإلسالمية ،قد جاءت بتحصيل املصاحل ،وتكميلها،
وتعطيل املفاسد ،وتقليلها( ،)5ويف نسبة ولد الزنا إىل أبيه حتقيق هلذه املصلحة ،خصوصًا أن
الولد ال ذنب له ،وال جناية حصلت منه ،ولو نشأ من دون أب ينسب إليه ويعين بتربيته واإلنفاق
عليه ألدى ذلك يف الغالب إىل تشرده وضياعه واحنرافه وفساده ،ورمبا نشأ حاقدًا على
جمتمعه ،مؤذيًا له بأنواع اإلجرام والعدوان(.)6
يقول ابن القيم" :إذا تأملت شرائع دينه اليت وضعها بني عباده ,وجدهتا ال خترج عن
حتصيل املصاحل اخلالصة ،أو الراجحة حبسب اإلمكان ،وإن تزامحت قدم أمهها وأجلها ,وإن
فاتت أدنامها ،وتعطيل املفاسد اخلالصة أو الراجحة حبسب اإلمكان ،وإن تزامحت عطل أعظمها
فسادا باحتمال أدنامها ،وعلى هذا وضع أحكم احلاكمني شرائع دينه دالة عليه ،شاهدة له
 - 1مالك ،ابن أنس األصبحي ،املوطأ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،مصر :دار إحياء التراث العريب ،د.ط ،د.ت،
كتاب األقضية ،باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه ،حديث برقم ،740/2 ،1420 :والبيهقي ،أيب بكر أمحد بن
احلسني بن علي ،السنن الكربى ،بريوت ،دار املعرفة ،د.ط 1413 ،ه ،كتاب الدعوى والبينات ،باب القافة ودعوى
الولد ،حديث برقم .263/10 ،21052

 - 2ابن القيم ،زاد املعاد.426 – 425/5 ،
 - 3املرجع السابق570/5 ،
 - 4انظر :املاوردي ،احلاوي الكبري.162/8 ،

 - 5انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.284/28 512/10 ،
 - 6انظر :املوسوعة الفقهية.71/3 ،
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بكمال علمه ,وحكمته ,ولطفه بعباده ,وإحسانه إليهم ،وهذه اجلملة ال يستريب فيها من له ذوق
من الشريعة ،وارتضاع من ثديها ،و ورود من صفو حوضها ،وكلما كان تضلعه منها أعظم كان
شهوده حملاسنها ومصاحلها أكمل.)1( "...
املطلب الثاني :أقوال العلماء املانعني بأن يلحق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي

وهذا مذهب األئمة األربعة( ،)2والظاهرية( .)3والذي فيه أنه ال يصح إحلاق ولد

املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب ،وإمنا يكون نسبه إىل أمه املغتصبة ألدلة منها:
 -1قول النيب « :الولد للفراش ،وللعاهر احلجر»( .)4فالرسول  قد جعل الولد
لصاحب الفراش ،ومل يلحقه بالزاين ،فدل ذلك على أنه ال يلحق املولود حال االغتصاب
باملغتصب( . )5وألن العاهر ال يلحق به يف اإلسالم ولد يدعيه من الزنا ،وأن الولد للفراش على كل
حال(.)6
يقول ابن تيمية" :فجعل النيب  الولد للفراش دون العاهر ،فإذا مل تكن املرأة فراشًا،
مل يتناوله احلديث.)7( "...
وبناء على ذلك يكون النيب  قد بني أن املرأة إذا كانت متزوجة فولدها منسوب للزوج
على كل حال إال أن ينفيه بلعان ،ومل يتناول احلديث ما إذا مل تكن املرأة غري متزوجة ،وحينئذ
ال يؤخذ حكمه من هذا احلديث ،وإمنا ينظر لألدلة األخرى.

 - 1ابن القيم ،زاد املعاد.426 ،425/5 ،
2

 -انظر :السرخسي ،املبسوط  ، 154/17الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،بريوت :دار

الكتاب العريب ،ط1982 ،2م ، 242/6 ،الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي ،تبيني احلقائق شرح كزن الدقائق،
القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،1د.ت ،241/6 ،ابن عبد الرب ،التمهيد  ،48 – 47/15وابن عبد الرب ،االستذكار،
 ،164/7املاوردي ،احلاوي الكبري.162/8 ،
3

 -انظر :ابن حزم الظاهري ،علي بن أمحد بن سعيد ،احمللى ،حتقيق :جلنة إحياء التراث العريب ،بريوت :دار

اآلفاق اجلديدة ،د.ط ،د.ت.335/8 ،
 - 4البخاري ،الصحيح ،كتاب الفرائض ،باب الولد للفراش حرة كانت أم أمة ،حديث برقم.6749
 - 5انظر :السرخسي ،املبسوط ،154/17 ،الكاساين ،بدائع الصنائع ،242/6 ،املاوردي ،احلاوي الكبري ،162/8 ،ابن
قدامة ،املغين ،123/9 ،والفروع .526/5
 - 6انظر :ابن عبد الرب ،االستذكار.164- 163/7 ،
 - 7ابن تيمية ،جمموع الفتاوى113/32 ،
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 -2أن رسول اهلل  قال« :ال مساعاة يف اإلسالم ،من ساعى يف اجلاهلية فقد حلق
بعصبته ،ومن ادعى ولدًا من غري رشدة( )1فال يرث وال يورث»(.)2
فالنيب  قد أبطل املساعاة يف اإلسالم وهي الزنا  ،ومل يلحق النسب هبا ،وعفا عما
كان منها يف اجلاهلية ممن أحلق هبا ،فدل هذا على أن املولود حال االغتصاب ال يلحق باملغتصب
إذا أحلقه حال كون أمه فراشا لزوج ،أو مل تكن(.)3
واعترض هنا بأن احلديث ضعيف ،فال تقوم به حجة( .)4وعلى فرض الصحة فيحمل
على املولود من املغتصبة املتزوجة وبذلك يكون خارجًا عن حمل الزناع.
 -3ما روي أن النيب  قضى أن كل مستلحق إن كان من أمة مل ميلكها أو من حرة عاهر
هبا فإنه ال يلحق به ،وال يرث ،وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو
أمة» ،ويف رواية « :من ادعى ولدًا من أمة ال ميلكها أو من حرة عاهر هبا ،فإنه ال يلحق به وال
يرث ،وهو ولد زنا ألهل أمه من كانوا»(.)5
فاحلديث صريح يف أن الزاين واملغتصب إذا أحلق املولود حال االغتصاب؛ فإنه ال يلحق
به وال يرثه ،وإمنا ينسب ألمه(.)6
 - 1هو رشدة :نقيض زنية ،وهو :النكاح الصحيح ،يقال :ولد رشدة ،إذا كان من نكاح صحيح ،كما يقال يف ضده ،ولد
زنية بكسر الراء والزاي فيهما ،ويقال بالفتح ،وهو أفصح ،انظر :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر،
 ،225/2ابن منظور ،لسان العرب.148/4 ،
2

 -أبو داود ،السنن ،كتاب الطالق ،باب من ادعاء ولد الزنا ،حديث برقم  ،2264البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب

الفرائض ،باب ال يرث ولد الزنا من الزاين وال يرثه الزاين ،حديث برقم  ،259/6 ،12283احلاكم النيسابوري،
حممد بن عبد اهلل ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1411ه 1990م ،كتاب الفرائض ،حديث برقم  ،380/4 ،7992وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني.
3

 -جاء يف النهاية يف غريب األثر« :وكان األصمعي جيع لها يف اإلماء دون احلرائر ،ألهنن كن يسعني ملواليهن،

فيكسنب هلم بضرائب كانت عليهن ،يقال :ساعت األمة إذا فجرت ،وساعاها فالن :إذا فجر هبا ،وهو مفاعلة من
السعي ،كأن كل وحد منهما يسعى لصاحبه يف حصول غرضه ،فأبطل اإلسالم ذلك ،ومل يلحق النسب هبا ،وعفا عما
كان منها يف اجلاهلية ممن أحلق هبا» ،ابن األثري ،النهاية يف غريب األثر ،369/2 ،اخلطايب ،معامل السنن،235/3 ،
ابن القيم ،زاد املعاد.427 – 426/5 ،
 - 4انظر :اخلطايب ،معامل السنن ،235/3 ،ابن القيم ،زاد املعاد.427 – 426/5 ،
5

 -أبو داود ،السنن ،كتاب الطالق ،باب من ادعاء ولد الزنا ،حديث برقم  ، 2265ابن ماجه ،السنن ،كتاب

الفرائض ،باب يف ادعاء الولد ،حديث برقم  ، 2746احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،كتاب الفرائض ،حديث
برقم  ، 380/4 ،7993ويف سنده حممد بن راشد املكحويل ،اختلف فيه ،فوثقه بعضهم ،وضعفه آخرون ،وحسنه
األلباين يف صحيح سنن أيب داود .427/2

6

 -انظر :ابن القيم ،زاد املعاد .428/5 ،وميكن أن يعترض عليه بأن يف سنده مقاالً فال حجة فيه ،وجياب عنه:

بأن احلديث حسنه بعض العلماء ومنهم اإلمام أمحد وابن معني ،قال ابن مفلح عند كالمه على هذا احلديث=:
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وقيل :حيتمل أن املراد به كون املغتصبة متزوجة ،وعليه يكون احلديث خارجًا عن حمل
الزناع ،وهو على تقدير ثبوته إمنا ورد يف إبطال ما كان أهل اجلاهلية يفعلونه ،حيث كان أهل
اجلاهلية يطأ أحدهم أمته ويطؤها غريه بالزنا ،فرمبا أولدها السيد ،أو ورثته بعد موته ،ورمبا
يدعيه الزاين ،فشرع هلم هذه األحكام ،ومنها إبطال إحلاق ولد املغتصبة املتزوجة بسيدها
املغتصب  ،قال ابن القيم" :كَانَ َق ْومٌ فِي ا ْلجَاهِِليّةِ ،لَهُمْ إمَاءٌ َبغَايَا ،فَ ِإذَا وَلَدَتْ أَمَةُ أَحَدِهِمْ ،وَقَدْ
سيّدُهَا ،وَ ُربّمَا ا ّدعَا ُه الزّانِي ،وَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ ،حَتّى قَامَ اإلسالم
غيْ ُرهُ بِال ّزنَا فَ ُربّمَا ا ّدعَاهُ َ
وَطِئَهَا َ
سيّدِ؛ لِ َأنّهُ صَاحِبُ ا ْلفِرَاشَِ ،و َنفَاهُ عَلَى الزّانِي" ( ،)1وبالتايل يكون هذا
حكَمَ ال ّنبِيّ  بِا ْلوَلَدِ لِل ّ
فَ َ
االستدالل خارجًا عن حمل الزناع.
 -4أن إثبات النسب بالزنا واالغتصاب فيه تسهيل هلذا األمر ،وإن قطع النسب عن
الزاين واملغتصب شرع ملعىن الزجر عن هذه اجلرمية ،فإنه إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا؛ يردعه
ذلك عن الزنا وإشاعة الفاحشة بني املؤمنني(.)2
ونوقش بأن عدم إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يترتب عليه يف هذه احلالة
إضرار ظاهر بالولد؛ ألنه ال يبقى له أب ينتسب إليه ويعىن به ويقوم عليه( ،)3ويف هذا مفسدة
ومضرة جيب منعها ودرؤها.
 -5إن النسب نعمة وهي تكون من جهة الطاعة ال من جهة املعصية ،وعليه فال يكون
االغتصاب والزنا من أسباب احلصول عليها.
ونوقش بأن النسب هنا يعد نعمة للمولود وليس للزاين واملغتصب ،وعليه فال نعاقب ولد
االغتصاب حبرمانه من النسب جبريرة غريه وهم والديه .فمن قواعد الشريعة اإلسالمية
املوضوعية أن اإلنسان ال حيمل وزر غريه ،لقوله تعاىل" :وَالَ تَزِ ُر وَازِرَ ٌة وِزْرَ أُخْرَى"(،)4
 -6إن ال زانية واملغتصبة قد يزين هبا أكثر من رجل ،وليس بعض الزناة أوىل بإحلاقه
به من بعض؛ وعليه فإن الزنا واالغتصاب يقطع النسب من املغتصب مطلقًا( .)5ونوقش أن ذلك
جيوز إذا مل يلحق املغتصب املولود حال االغتصاب به؛ فإذا أحلقه فهو أوىل به ،وأما أن الزنا
="عمرو بن شعيب فيه كالم مشهور ،وحديثه حسن ،وحممد بن راشد وثقه أمحد وابن معني وغريمها ..ابن مفلح،
الفروع ، 252/10 ،ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،هتذيب التهذيب ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1ه1984 -م،
 .159 ،158/9وعليه يكون صاحلًا لالحتجاج به.
 - 1ابن القيم ،زاد املعاد.427،428/5 ،

 - 2انظر :السرخسي ،املبسوط.207/4 ،
 - 3انظر :املرجع السابق.432/6 ،
 - 4سورة األنعام ،آية .164
 - 5انظر :اجلصاص ،أحكام القرآن.24/5 ،
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واالغتصاب يقطع النسب من املغتصب فهو مسلم به إذا كانت املغتصبة متزوجة ،أما إذا مل تكن
كذلك فهذا هو حمل الزناع ،وال جيعل حمل الزناع دليلًا ألحد املتنازعني.
()1

املطلب الثالث :املناقشة والرتجيح

إن الناظر يف أقوال العلماء وأدلتهم يف حكم هذه املسألة يتبني أن القول بإحلاق ولد
املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب هو الرأي الراجح لألسباب اآلتية:
 .1قوة أدلته ،وضعف االعتراضات الواردة عليها.
 .2أن أدلة املخالفني ال ختلو من ضعف ،إما يف ثبوهتا ،وإما يف داللتها.
 .3أن إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب له يؤيده ما جاء" :عن األجلح عن الشَّعىب
جلٌ مِنَ
عن عبد اهلل بن اخلليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالساً عند النىب َ فجَاءَ رَ ُ
ا ْليَمَنِ َفقَالَ إِنَّ َثالَثَةَ َنفَرٍ مِنْ أَ ْهلِ ا ْليَمَنِ أَ َتوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِ َليْهِ فِى وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى
امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ َفقَالَ الِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِا ْلوَلَدِ لِهَذَاَ .فغَلَبا ثُمَّ قَالَ الِثْ َنيْنِ طِيبَا بِا ْلوَلَدِ
لِهَذَاَ .فغََلبَا ثُمَّ قَالَ الِثْ َنيْنِ طِيبَا بِا ْلوَلَدِ لِهَذَاَ .فغََلبَا َفقَالَ َأنْتُمْ شُ َركَاءُ مُ َتشَا ِكسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ
جعَلَهُ لِمَنْ قُ ِرعَ فَضَحِكَ
الديَةِ .فَأَقْ َرعَ بَيْنَهُ ْم َف َ
ح َبيْهِ ثُُلثَا ِّ
َبيْ َنكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ ا ْلوَلَدُ َوعَلَيْهِ لِصَا ِ
سهُ أَوْ َنوَاجِ ُذهُ"( .)2وكذلك ما رواه سعيد بن منصور قال:
َرسُولُ اللَّهِ  حَتَّى بَدَتْ أَضْرَا ُ
حدثنا سفيان عن حيىي بن سعد عن عمر أن امرأة وطئها رجالن يف طُهْر ،فقال القائف :قد
اشتركا فيه مجيعاً( ،)3ويقول ابن القيم :وال يعرف قط يف الصحابة مَن خالف عُمَرَ وعلياً -
حكَمَ (عُمَرُ) هبذا يف املدينة وحبضرته املهاجرون واألنصار فلم
رضي اهلل عنهما -يف ذلك بل َ
يُنكر منهم مُ ْنكِر(.)4
 .4أن األب أحد الزانيني ،والعلماء على أن الولد يلحق بأمه حال كوهنا غري متزوجة ،ويقاس
عليها األب فيلحق به املولود إذا أحلقه وأقر بأنه خلق من مائه(.)5

1

 -انظر :الفوزان ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،ص ، 30اخلادمي ،نسب املولود خارج رابطة الزواج،

ص ،12 ،11 ،10وما بعدها.

2

 -أيب داود ،سنن أيب داود ،كتاب رقم ( )13كتاب الطالق ،باب رقم ( ،)32باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا يف

الولد ،حديث رقم ( ،)2271ج ،2ص.248
 - 3ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،5ص . 20 -419وورد احلديث هبذا املعىن ولكن بلفظ آخر انظر:
مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي ،موطأ اإلمام مالك  ،حتقيق :حممد فؤاد الباقي ،دار إحياء التراث العريب:
مصر ،القاهرة ،باب القضاء باحلاق الولد بأبيه ،حديث رقم ( ،)1420ج ،2ص.740

 - 4ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،5ص.420

 - 5انظر :الفوزان ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،ص.30
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 .5أن يف إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب حفظًا لنسب هذا الولد ،ومحاية له من
الت شرد واالحنراف ،خصوصًا أنه ال ذنب له ،فال ينبغي أن يعاقب جبريرة غريه لقوله
تعاىل" :وَالَ تَزِ ُر وَازِرَ ٌة وِزْرَ أُخْرَى"(.)1
 .6أن اعتبار هذا القول وقبوله إعمال ملبدأ ستر الزانيني ،وحث للزاين على نكاح من اغتصبها
وإعفافها  ،وفيه حل ملشكلة األوالد الناجتني من االغتصاب ،فال يشعرون بأهنم ولدوا يف
احلرام ،وال حيسون بالقهر والظلم إثر ما وقع عليهم ،فينشأون مع إخواهنم من النكاح
الصحيح نشأة صاحلة ،وينتسبون إىل أسرة يهمهم مسعتها ،واحملافظة على شرفها وكرامتها.
 .7إن األخذ هبذا الرأي إعانة ملن ارتكب جرمًا على التوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل ،ويف ذلك
حتقيق الستقرار األسرة والعمل على استمرارها يف دائرة املشروعية وال يكون ذلك إال
بالستر على املغتصبة وإحلاق الولد باملغتصب وهذا يدخل يف دائرة رفع احلرج واملشقة يف
اإلسالم لقوله تعاىل ":وما جعل عليكم يف الدين من حرج"( ،)2ولقوله ":يريد اهلل بكم اليسر
وال يريد بكم العسر"

()3

()4

املبحث الثالث :شروط إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب يف الفقه اإلسالمي

القول بإحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب مقيد بشروط حتقق االنضباط
وواقعية الفقه اإلسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان ،مع مراعاة محاية ثوابت الدين وأحكامه
ومقاصده الشرعية واألخالقية ،وبيان هذه الشروط فيما يأيت:
 1اعتبار إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب حكماً استثنائياً يُقابل األصل ،ورخصة
تقابل العزمية ،وعمالً استحسانياً عُدل فيه عن القياس اجللي أو الدليل العام ،وحالً خاصاً
للحاالت االضطرارية واحلاجية ليس إال.
 2ال ينبغي أن يكون هذا احلكم بديالً عن إثبات النسب بطرقه األصلية املعتربة شرعاً ،وهي
الز واج الشرعي الصحيح أو الفاسد الذي يقبل التصحيح ،وإمنا يظل حكماً خاصاً بأحواله
ال فيه دوام النظر واالجتهـــاد والتحقيـــــق،
ومواضعه ،ومراعياً فيه شروطه وآدابه ،ومعمو ً

 - 1سورة األنعام ،آية .164
 - 2سورة احلج ،آية .78
 - 3سورة البقرة ،آية .185
4

 -انظر :الفوزان ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،ص ،33اخلثالن ،استلحاق جمهويل النسب ،ص،19

اخلادمي ،نسب املولود خارج رابطة الزواج ،ص ،19 ،18وما بعدها.
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ومزنالً عليه أداء اإلفتاء املوجه إىل النوازل اليت يُبتلى هبا الناس ،واملعاجل ألحواهلا
اخلاصة يف ضوء مالبساهتا وسياقاهتا ومآالهتا.
 3أن يكون املقبلون على تناول هذه املسائل هم العلماء واجملتهدون وأهل االختصاص ،من خالل
إعمال فقه الواقع وميزان املصاحل واملفاسد وفقه األولويات ،واالعتبار بقرائن األحوال
ومآالت األفعال بعد النظر يف منطلقاهتا وحيثياهتا؛ مبنهج اختيار اآلراء واألقوال والفتاوى
الفقهية األكثر مالءمة ملقاصد الشرع ،واألنسب ملصاحل اخللق واألدعى للتمثل واالمتثال.
 4أن حيال تقدير هذه األحكام وتشريعها وحبث وجه املصلحة فيها إىل احلاكم ،وفق قواعد
املصاحل الشرعية املرعية اليت يُناط هبا تصرفه وسياسته ،كما جاء يف القاعدة الفقهية:
«تصرف الراعي على الرعية منوط باملصلحة» ،واملصلحة اليت جيري احلاكم النظر بناء
عليها ،إمنا هي املصلحة املعتربة اليت تشهد هلا األدلة اخلاصة والعامة ،أو املصاحل املرسلة
ومطلق املصاحل اليت تالئم مقاصد الشارع العامة ،وباالستعانة بأهل الذكر يف هذا اجملال.
 5أن تتحقق التوبة إىل اهلل تعاىل توبة نصوحًا ،بالندم على ما فات والعزم على عدم الرجوع
إىل هذه املخالفات واملعاصي ،جمازاة للتائب على التوبة جبرب خطئه وتدارك الزلل واخللل،
وتشجيعًا له على اخلري والطاعة ،وصرفاً له عن الرذيلة ،واليأس والقنوط والضياع .جاء يف
فتاوى ابن تيمية« :نكاح الزانية حرام حىت تتوب ،سواء كان زىن هبا هو أو غريه .هذا هو
الصواب بال ريب ،وهو مذهب طائفة من السلف واخللف»(.)1
 6أن يتزوج املغتصب باملرأة املغتصبة لتحقيق معىن انتساب الفرع ألصله بقيام الزوجية اليت
تُعد سبب التولد واالنتساب ،كذلك حىت يقتصر املغتصب على مغتصبته يف استدامة اخللوة
والنكاح بعد جرب اخللل؛ وألن ذلك أدعى لتوافقهما وقبول أحدمها لآلخر ،إذ كل منهما كان
سبباً ملعصية اآلخر ،وبتصحيح الوضع يكون كل منهما سبباً لطاعة اآلخر ،واإلسالم جيب ما
حسَنَاتِ ُيذْ ِهبْنَ السَّيِّئَاتِ"(.)2
ِن الْ َ
قبله لقوله تعاىل" :إ َّ
 7أال تكون املغتصبة داعرة يغشاها أكثر من واحد ،وذلك إلمكان إحلاق ولد مل يتخلق من ماء
من أُحلق به بسبب تداخل املياه ،ودخول أكثر من واحد على املرأة الواحدة وهو ما خيالف
قاعدة حفظ األنساب.

 - 1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى.110 ،109/32 ،
 - 2سورة هود ،آية .114
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 8أن يكون املولود جمهول النسب( ،)1بأال يكون معروف النسب من أب آخر ،ألنه إن كان معلوم
النسب فإن اإلحلاق عندها ال يصادف حمالً للتصديق ،فيكذب ويبطل اإلحلاق ،ألن الشرع
قاض بثبوت النسب من ذلك األب ،ومىت تأكد ثبوت النسب من شخص ال يقبل االنتقال منه
إىل غريه ،بل البد أن ينتفي أحدمها ،حيث ال ميكن ثبوت نسب ولد من رجلني.
 9أن يصدقه احلس ،بأن يولد مثل املقر له للمقر ،فلو كانا متساوين يف السن ،أو متقاربني حبيث
ال يولد أحدمها آلخر ،مل يصح اإلحلاق ،ألن املغتصب كاذب قي إحلاقه حبكم احلس والواقع
وشهادة العقل.
خامتة:
احلمد هلل رب العاملني ،الذي أعانين على إمتام هذا اجلهد املتواضع ،واحلمد والشكر له
سبحانه ،خري ما خيتم به املرء أعماله ،وبعد:
فإنه جيدر يب يف هذه احملطة أن أعرض أهم النقاط اليت تضمنتها هذه الدراسة:
 .1إن معرفة األنساب من األمور املطلوبة ،واملعارف املندوبة ملا يترتب عليها من األحكام
واحلقوق.
 .2تتمثل ص ورة إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب؛ بأن يواقع رجل امرأة باإلكراه
فتحمل وحتصل العقوبة الشرعية املتعلقة بذلك ،أو قد حيصل االغتصاب ويستر اهلل عليهما
فتحمل املرأة ويتزوجها مغتصبها حال محلها منه ،أو قد يتزوجها بعد والدهتا ،وهنا فإذا أراد
إحلاق املولود به فهل جيوز ذلك كما يلحق به ولده من النكاح.
 .3اختلف العلماء يف حكم إحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب على رأيني :أحدمها:
جييز ذلك إذا أحلقه املغتصب ،واآلخر :مينعه ،فال يلحق باملغتصب ولو أحلقه بل ينسب إىل
أمه ،حيث رجح الباحث رأي اجمليزين.
 .4القول بإحلاق ولد املغتصبة غري املتزوجة باملغتصب مقيد بشروطه ،مبا حيقق االنضباط
وواقعية الفقه اإلسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان ،وسالمة الدول واجملتمعات واستقرار
نظمها األسرية واالجتماعية واإلنسانية ،مع مراعاة محاية ثوابت الدين وأحكامه ومقاصده
الشرعية واألخالقية.

 - 1انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،228/7 ،حاشية ابن عابدين ،ج ،2ص  ،485اخلرشي ،حممد اخلرشي املالكي،
حاشية اخلرشي على خمتصر خليل ،101/6 ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت ،الشريازي ،املهذب،352/2 ،
البهويت ،كشاف القناع.455/6 ،
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قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي
 إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،استانبول ،تركيا :املكتبة اإلسالمية ،د.ط ،د.ت.
 األبياين ،حممد ،شرح األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية ،بريوت :مكتبة النهضة ،د.ط ،د.ت.
 ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى وحممود حممد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية ،د.ط1399 ،ه 1979م.
 البخاري ،حممد إمساعيل ،الصحيح ،األردن :بيت األفكار الدولية ،د.ط ،د.ت.
 بدران ،بدران أبو العينني ،الفقه املقارن لألحوال الشخصية بني املذ اهب األربعة السنية واملذهب اجلعفري
والقانون سنة1967م ،بريوت ،لبنان :دار النهضة العربية.
 البغوي ،احلسني بن مسعود ،شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وحممد زهري الشاويش ،دمشق ،بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1403 ،2ه 1983م.
 البهويت  ،منصور بن يونس بن إدريس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي مصطفى هالل،
بريوت :دار الفكر ،د.ط1402 ،ه.
 البيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي ،السنن الكربى ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط1413 ،ه.
 ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،بريوت :دار املعرفة ،د.ط ،د.ت.
 اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات ،حتقيق إبراهيم اإلبياري ،بريوت ،لبنان :دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1ه.
 اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،بريوت :دار إحياء التراث
العريب ،د.ط1405 ،ه،
 احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد اهلل ،املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه 1990م.
 ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،هتذيب التهذيب ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1ه1984 -م.
 ابن حجر ،أمحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،بريوت :دار املعرفة،
د.ط ،د.ت.
 ابن حزم الظاهري ،علي بن أمحد بن سعيد ،احمللى ،حتقيق :جلنة إحياء التراث العريب ،بريوت :دار اآلفاق
اجلديدة ،د.ط ،د.ت.
 احلصين ،تقي الدين أبو بكر بن حممد احلسيين ،كفاية األخيار يف حل غاي ة االختصار ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ط ،د.ت.
 احلطاب ،مواهب اجلليل ،بريوت :دار الفكر ،ط1978 ،2م.
 حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،تعريب فهمي احلسيين ،بريوت :دار اجليل ،د.ط1991 ،م.
 اخلادمي ،نور الدين خمتار ،نسب املولود خارج رابطة الزواج ،رابطة العامل اإلسالمي ،اجملمع الفقهي اإلسالمي،
الدورة العاشرة املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفترة 2010/12/29-25م.
 اخلرشي ،حممد اخلرشي املالكي ،حاشية اخلرشي على خمتصر خليل ،101/6 ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي،
د.ط ،د.ت.
 اخلطايب ،أمحد بن حممد البسيت ،معامل السنن ،حلب :املطبعة العلمية ،ط1351 ،1ه 1932م.
 أبو داود ،سنن أيب داود ،األردن :بيت األفكار الدولية ،د.ط2004 ،م.
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 الدردير ،أمحد بن حممد بن أمحد ،الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مالك ،د.ن :دار املعارف ،د.ط ،د.ت.
 الدسوقى ،حممد عرفه ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حتقيق :حممد عليش ،بريوت :دار الفكر ،د.ط،
د.ت ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1996 ،1م.
 الدقيالن ،عدنان بن حممد ،نسب ولد الزىن ،جملة العدل ،العدد ،22مجادى اآلخرة1425 ،ه ،ص.135
 الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط2003 ،م.
 ابن رشد ،حممد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،بريوت :دار املعرفة ،ط1986 ،8م.
 الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الشهري بالشافعي الصغري ،هناية
احملتاج إىل شرح املنهاج ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،د.ط1404 ،ه 1984م.
 زيدان ،عبد الكرمي ،املفصل يف أحكام املرأة ،بريوت ،لبنان :مؤسسة الرسالة ،ط1993 ،1م.
 الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي ،تبيني احلقائق شرح كزن الدقائق ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،1د.ت.
 سحنون ،ابن سعيد التنوخي ،املدونة الكربى لإلمام مالك ابن أنس األصبحي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1994م.
 السرخسي ،مشس الدين ،املبسوط ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1993 ،1م.
 السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،األشباه والنظائر،الرياض :مكتبة نزار مصطفى ،ط1997 ،2م.
 الشافعي ،حممد بن إدريس ،األم ،القاهرة :دار التراث ،ط1983 ،2م.
 الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،القاهرة :د.ن ،د.ط ،د.ت.
 الصنعاين ،حممد بن إمساعيل ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،حتقيق :حممد عبد العزيز
اخلويل ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،ط1379 ،4ه.
 ابن عابدين ،حممد أمني ،حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،بريوت :دار الفكر للطباعة
والنشر ،د.ط1421 ،ه 2000م.
 ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،حتقيق :سامل حممد عطا
وحممد علي معوض ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.،
 ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،ه.
 عبد العزيز ،أمري ،األنكحة الفاسدة ،القاهرة :دار السالم ،ط1992 ،1م.
 العراقي ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيين ،طرح التثريب يف شرح التقريب ،حتقيق :عبد القادر
حممد علي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.،
 العويوي ،خلدون خالد أمحد ،دعوى إثبات النسب يف احملاكم الشرعية الفلسطينية ،رسالة ماجستري مقدمة لقسم
القضاء الشرعي ،كلية الدراسات العليا ،جامعة اخلليل ،إشراف الدكتور هارون الشربايت2009 ،م.
 الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1413 ،1ه.
 الفوزان ،عبد العزيز ،حكم استرباء الزانية واستلحاق ولد الزنا ،منشور يف جملة العدل ،العدد ،30ربيع اآلخر،
1427ه.
 الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،عمان ،األردن :بيت األفكار الدولية ،د.ط،
2004م.
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 الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،املصباح املنري ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط2003 ،م.
 ابن قدامة ،عب د اهلل بن أمحد بن حممود ،املغين ،بريوت ،لبنان :دار الكتاب العريب ،د.ط ،د.ت.
 القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الشعب ،د.ط ،د.ت.
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعبد القادر
األرناؤوط ،بريوت ،الكويت :مؤسسة الرسالة ،مكتبة املنار اإلسالمية ،ط1407 ،14ه 1986م.
 الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1982 ،2م.
 ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،السنن ،األردن :بيت األفكار الدولية ،د.ط2004 ،م.
 مالك ،ابن أنس األصبحي ،املوطأ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،مصر :دار إحياء التراث العريب ،د.ط ،د.ت.
 املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزين،
حتقيق :الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط،1
 1419ه 1999م.
 املرزوقي ،عائشة سلطان إبراهيم ،إثبات النسب يف ضوء املعطيات احلديثة ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،ط،1
2003م.
 املرغيناين ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين ،اهلداية شرح بداية املبتدي ،د.ن :املكتبة اإلسالمية ،ط
األخرية ،د.ت.
 املطيعي ،حممد جنيب ،تكملة اجملموع للنووي ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1992 ،1م.
 ابن مفلح ،حممد املقدسي ،الفروع وتصحيح الفروع ،حتقيق :أبو الزهراء حازم القاضي ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1ه.
 ابن منظور ،جمد الدين بن مكرم ،لسان العرب ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط2003 ،م.
 املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت :مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر
مبصر ،ط 1414 ،4ه1993 -م.
 املوصلي ،عبد اهلل بن حممود بن مودود ،االختيار لتعليل املختار ،بريوت ،لبنان :دار املعرفة ،ط1998 ،1م.
 النووي ،حيىي بن شرف ،شرح صحيح مسلم ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،ط1392 ،2ه.
 النووي ،حيىي بن شرف ،اجملموع ،بريوت ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1992 ،1م.
 ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،فتح القدير ،بريوت :دار الفكر ،ط ،2د.ت.
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