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 استلحاق ولد االغتصاب ومقاصده الشرعية
 

  دمحم علي ىارب جربان د.                                                             
  اجلامعة األمسرية اإلسالمية -كلية الشريعة والقانون                                              

 :مقدمة
اضتمد  رب العاظتٌن والصالة والسالـ على أشرؼ اظترسلٌن دمحم بن عبد هللا وعلى آلو وصحبو 

لقد اعتنت الشريعة اإلسالمية ابلنسل أميا اعتناء فبعهم إبحساف إٔب يـو الدين وبعد وسلم ومن ت
ساسية  فااف أحد الررورات ال ي  ا بد منها  استقامة اضتياة واستمرارىا ولي  وجعلتو من ركائزىا األ

ذلك ُب شريعة اإلسالـ فحسب بل إف رتيع الشرائع السماوية حرصت عليو وأوجبت حفظو وحرمت 
وما عناية الشرائع ابلنسل  (1)الزان قاؿ القراُب "وجيب حفظ األنساب فيحـر الزىن ُب رتيع الشرائع"

وصيانتو وتنظيمو إ ا ألف هللا سبحانو وتعأب خلق البشر لعبادتو وخالفتو ُب األرض بعمارهتا وعبادتو 
فيها مبا أنزؿ إليهم من الشرع  وىذه اظتهمة العظيمة تتطلب استقرار اإلنساف ودتاسك اجملتمع مع 

﴿َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمالَِئَاِة ِإّّنِ َجاِعٌل ُِب  قاؿ تعأب: استمرار النسل البشري  استمرار حتقق تلك الغاية
ُس َلَك قَاَؿ ِإّّنِ اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلواْ َأََتَْعُل ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوؿَتُْن نَُسبُِّح ِِبَْمِدَؾ َونُػَقدِّ 

﴿ُىَو الَِّذي َجَعَلُاْم َخاَلِئَف ُب اأْلَْرِض َفَمن َكَفَر فَػَعَلْيِو  وقاؿ تعأب:  (30)البقرة أَْعَلُم َما  اَ تَػْعَلُموَف﴾
﴿ََي أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوْا َربَُّاُم الَِّذي َخَلَقُام مِّن نػَّْفٍ  َواِحَدٍة َوَخَلَق  وقاؿ تعأب:  (39)فاطر: .﴾.ُكْفرُهُ 

ُهَما رَِجا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ ـَ ِإفَّ اّلّلَ َكاَف َعَلْيُاْم ِمنػْ  ًا َكِثًنًا َوِنَساء َواتػَُّقوْا اّلّلَ الَِّذي َتَساءلُوَف بِِو َواأَلْرَحا
وِبامة التناسل يتم ا استخالؼ ُب األرض وعبادة هللا ِوفق شرعو الذي أنزؿ  و ا   (1)النساء: َرِقيبًا﴾

رـو رعايًة وحنااًن وعطفاً  أف قحقق اظتهمة العظيمة ميان لإلنساف اظتفاك اجتماعياً  اظتنبوذ نسباً  ا
ال ي خلقو هللا ألجلها إ ا ابستاماؿ تلك األوصاؼ وىذه األوصاؼ وغًنىا تتحقق ُب حفظ النسل 
ولذا جعل الشارع  حفظ النسل من الررورات  فأودع هللا دوافع التناسل ُب اضتيواانت كلها ابجتماع 

والد ولو ا ذلك  انقطع النسل اإلنساّن واضتيواّن ُب فرتة قصًنة من عمر ذكورىا إبانثها الذي يثمر الت
األرض  ومع أف هللا قادر على أف يوجد خلقًا خيلف مثيلو بال سبب  لان جلت قدرتو تعأب ربط 
األسباب ابظتسببات  وجعل السبب مبنيا على مسببو  والنتائج مرتتبة على مقدماهتا  والال اتبع 

                                                           

 (. 4/81( الفروؽ للقراُب ) 1)
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وقدرتو  وفرؽ سبحانو وتعأب بٌن اإلنساف  واضتيواف ُب كيفية التزاوج  والرتابط والتوالد  ظتشيئتو تعأب 
كما فرؽ بينهما ُب التاليف الشرعي فجعل التوالد بٌن اضتيواانت مبنياً على دوافع الغرائز اظتودعة فيو  

 استخالؼ ُب وميز هللا اإلنساف عن اضتيواانت ابلعقل ولذلك زتلو ابلتاليف الشرعي  وكرمو اب
األرض  وأوجد لو نظاماً خاصاً لتزاوجو يتناسب وحتقيق الغاية  واعتدؼ من وجوده قحقق بو ا استقرار 
النفسي وا اجتماعي ميتاز بو ويتوافق مع تارميو  ويؤدي بو واجاابتو  وتااليفو الشرعية  وقحقق بو سنة 

)ا اغتصاب( يتناَب مع مهمة  كراىاا استخالؼ ُب األرض  وخرؽ ىذا النظاـ ابلزان مطاوعة أو إ
ا انساف  وقحدث إرابكًا ُب أداء اإلنساف لوظيفتو األساسية على اظتستوى الفردي فإذا تعدى األمر 
اظتستوى الفردي إٔب اظتستوى اصتماعي فإف ذلك سيحدث خلال كبًنًا وشرخًا واضحًا وقصورًا بينًا ُب 

 انقطاع عن اظتهمة وا اؿتراؼ عن األداء  ولذا كاف التشريع مهمة الفرد واجملتمع  ورمبا يؤدي ذلك إٔب ا
صيانة لألعراض وحفظًا لألنساب واستقراراً  -إكراىاً  ومطاوعة  -واضحًا بينًا ُب حترمي الزان بنوعيو 

لألفراد واجملتمع وحتقيقًا لألىداؼ والغاَيت ال ي أوجد هللا البشرية ألجلها  وُب ىذا مواضع عديدة 
ِبثي ىذا على جانب منها خيدـ جزئية متفرعة عن الزان كرىاً )ا اغتصاب( وىو استلحاؽ سأقتصر ُب 

ولد ا اغتصاب ومقاصده الشرعية  وذلك للوصوؿ إٔب حل قراَي شائاة نتيجة سلوؾ منحرؼ 
 ابتليت هبا اجملتمعات اظتعاصرة اافظة  وغًن اافظة ُب البالد اإلسالمية وغًنىا  وؽتا زاد من أمهية
اظتوضوع ُب نظري السلوؾ اظتنحرؼ اعتمجي الذي رافق أحداث ثورات الربيع العريب وما بعدىا  وما 
نقل وينقل عن ىذه الظاىرة  أضف إٔب ذلك ما يقدمو البحث للمَشرِّع ُب ظاىرة اإلغتصاب من رؤية 

ا البحث بٌن يدي مذيلة ابظتقاصد الشرعية  يقدمه -اظتثبتة ابألدلة الشرعية-علمية مبينة ابآلراء ال
اظتشرع ليسرتشد هبا ُب صياغة دستوره اَتاه ىذه القرية اظتهمة  إضافة إٔب كوف البحث يقدـ رؤية 
علمية فقهية ليستفيد منها الفقهاء والباحثٌن واظتهمتٌن ابألمور الفقهية فهو يشال إضافة علمية 

ن أمهيتو  خاصة وأف البحث ُب جديدة للماتبة اإلسالمية  وىذا ما يرفع من قيمة البحث  ويعزز م
قرية غًن مبحوثة و ا مدروسة من قبل  حسب اطالعي  وقد اقترت طبيعة اظتوضوع أف ياوف ُب 

 مقدمة وأربعة مباحث وخادتة على النحو اآلٌب:
 مقدمة البحث: وقد سبقت.

 اظتبحث األوؿ: ُب عناية الشريعة ِبفظ النسل  وفيو مطلباف.
 ال ي قحفظ هبا النسل من جانب الوجود.اظتطلب األوؿ: التشريعات 

 اظتطلب الثاّن: التشريعات ال ي قحفظ هبا النسل من جانب العدـ.
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 تعريف ا اغتصاب  وبياف حامو  وفيو مطلباف. :اظتبحث الثاّن
 اظتطلب األوؿ: تعريف ا اغتصاب.
 اظتطلب الثاّن: حام ا اغتصاب.

ومقصده الشرعي  وتعريف الفراش  وفيو  اظتبحث الثالث: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أبمو 
 مطلباف.

 اظتطلب األوؿ: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أبمو. ومقصده الشرعي.
 اظتطلب الثاّن: تعريف الفراش: لغة واصطالحاً.

 اظتبحث الرابع: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أببيو  ومقاصده الشرعية  وفيو مطلباف.
 اغتصاب أببيو إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  اظتطلب األوؿ: حام استلحاؽ ولد ا

 ومقصده الشرعي  وفيو فرعاف.
الفرع األوؿ: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  وأناره 

 صاحب الفراش وفيو مسألتاف:
 اظتسألة األؤب: إذا أناره صاحب الفراش  وأقرت الزوجة أبف الولد لي  من صاحب الفراش.

صاحب  -زوجها -سألة الثانية: إذا أناره صاحب الفراش  وأصرت الزوجة أف الولد مناظت
 الفراش.

الفرع الثاّن: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أيبيو إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  وٓب يناره 
 صاحب الفراش.

لزوج   اظتطلب الثاّن: حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أببيو إذا اغتصبت أمو وٓب تان فراشا
 ومقصده الشرعي.
 وفيها أىم النتائج والتوصيات.  :اطتادتة

 (1)ادلبحث األول: يف عناية الشريعة حبفظ النسل
تتجلى عناية الشريعة اإلسالمية ُب حفظ النسل بتشريع كل ما من شأنو أف يؤدي إٔب استقامة 

سالمتو واستقامتو  وىذا  النسل وانتشاره بصورة حتفظو من ا اختالط والرياع وحترص على تااثره مع
ما يسميو علماء أصوؿ الفقو ومقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ النسل من جانب الوجود  وكذلك 

                                                           

 (.179  147  83(  علم اظتقاصد  نور الدين اطتادمي )125-120( انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية  للباحث )1)
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تشريع كل ما قحفظ النسل من الزواؿ ويصونو من ا انتقاص ويعار صفو نقائو وسالمتو وذلك ابلنهي 
فقو ومقاصد الشريعة حفظ عن كل ما من شأنو أف يؤدي إٔب ذلك  وىذا ما يسميو علماء أصوؿ ال

النسل من جانب العدـ  وأذكر ىنا بعض تلك التشريعات لإلشارة لبياف عناية الشارع ِبفظ النسل 
واىتمامو بو ألف بسط اظتوضع والتفصيل فيو لي  ىو غرض ىذا البحث  وبياف ذلك سياوف ُب 

 اظتطلبٌن اآلتيٌن:
فظ هبا النسل من  (1)جانب الوجود ادلطلب األول: التشريعات اليت ُيح

ىي التشريعات ال ي من شأهنا أف تؤدي إٔب بقاء النسل واستمراره ومنائو واستقامتو وسالمتو      
 وتوسعو ومنها:
الرتغيب ُب النسل واضتث عليو ُب مواطن عديدة منها قولو تعأب:﴿ فاناحوا ما طاب لام  -1

َها (  وقولو تعأب: ﴿ َوِمْن آََيتِِو 3من النساء﴾)النساء: أَْف َخَلَق َلُاْم ِمْن أَنْػُفِسُاْم أَْزَواجًا لَِتْسُاُنوا إِلَيػْ
َنُاْم َمَودًَّة َوَرزْتَةً َوَجَعَل  : من اآلية ﴾بَػيػْ (  وقولو ملسو هيلع هللا ىلص "النااح من سن ي فمن ٓب يعمل بسن ي 21)الرـو

فإف الصـو  .ٓب فعليو ابلصياـ فلي  مين وتزوجوا فإّن مااثر بام األمم ومن كاف ذا طوؿ فليناح ومن
  وذكر الغزإب أف (3)ود الولود فإّن مااثر بام األمم"  وقولو صلى هللا عليو " تزوجوا الود(2)لو وجاء"

ُب الزواج ست  فوائد منها حتصيل الولد  وكسر الشهوة  وتدبًن اظتنزؿ  وكثرة العشًنة  وغتاىدة النف  
 .(4)وضع النااح واظتقصود إبقاء النسلوىو األصل ولو  ابلقياـ هبن  الفائدة األؤب: الولد

: وُب الزواج:  حتقيق للرروري وىو بقاء التناسل لالستخالؼ  وبو العصمة من الفاحشة قاؿ
. وبو يزداد .(5)َي معشر الشباب من استطاع منام الباءة فليتزوج فانو أغض للبصر وأحصن للفرج...""

 ْب. إ ...اظتسلموف وقوهتم

                                                           

 (.187(  مقاصد الشريعة اإلسالمية  ظتصطفى شريف )125-120( انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية  للباحث )1)
(  قاؿ الاناّن ُب مصباح الزجاجة ُب 1846( رقم)1/592( سنن ابن ماجة  كتاب النااح   ابب ما جاء ُب فرل النااح )2)

ىذا إسناد ضعيف لرعف عيسى بن ميموف اظتديين لان لو شاىد صحيح  ولو شاىد ُب الصحيحٌن وغًنمها من :زوائد ابن ماجو
 (.2/94ه من حديث أن  )حديث عبد هللا بن مسعود ورواه البزار ُب مسند

( قاؿ اضتاكم ىذا حديث صحيح اإلسناد وٓب 2/176( )2685( اظتستدرؾ على الصحيحٌن  كتاب النااح  رقم اضتديث )3)
 خيرجاه هبذه السياقة

 .( 22 2/25( إحياء علـو الدين أيب حامد الغزإب  )4)
 (.4779( رقم )5/1950( صحيح البخاري كتاب النااح  ابب من ٓب يستطع الباءة فليصم )5)
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عقد الزواج واإلشهاد عليو: لعقد الزواج ماانة عظيمة ُب الشريعة اإلسالمية أرفع من أي  -2
إف عقد النااح يشبو العبادات ُب نفسو بل ىو مقدـ "العقود الشرعية  قاؿ ابن القيم: عقد آخر من 

ية راعى على نفلها وعتذا يستحب عقده ُب اظتساجد وينهى عن البيع فيها ومن يشرتط لو لفظ ابلعرب
فيو ذلك إضتاقا لو ابألذكار اظتشروعة  ومثل ىذا  ا جيوز اعتزؿ بو فاذا تالم بو رتب الشارع عليو 

قصد اضتام فصارا حامو وإف ٓب يقصده ِبام و اية الشارع على العبد فاظتالف قصد السبب والشارع 
 .(1)"مقصودي ناالمها

﴿والوالدات يرضعن أو ادىن حولٌن كاملٌن  :رعاية الذرية واإلنفاؽ عليهم: قاؿ هللا تعأب -3
( وقاؿ تعأب: ﴿وإف  233ظتن أراد أف يتم الرضاعة وعلى اظتولود لو رزقهن وكسوهتن ابظتعروؼ﴾ )البقرة:

 (.6كن أو ات زتل فانفقوا عليهن حىت يرعن زتلهن﴾ )الطالؽ: 
مات اإلنساف انقطع بياف اظتصاّب العائدة على اآلابء ُب الدنيا واآلخرة  مثل حديث "إذا  -4

   إٔب غًن ذلك.(2)عملو إ ا من ثالث صدقة جارية وعلم ينتفع بو وولد صاّب يدعو لو"
فظ هبا النسل من جانب العدم  (3)ادلطلب الثاين: التشريعات اليت ُيح

ألف  ؛اظتقصود ِبفظ النسل من العدـ دفع كل ما يؤدي إٔب انقطاع النسل أو فساده وضياعو 
الشارع اضتايم إذا فتح اباًب صتلب مصلحة فإنو  ابد أف قحرص على بقائها ومن حرصو على بقائها 

 واستمرارىا أف يسد كل ابب من األبواب ال ي تفسدىا.
وؽتا شرعو الشارع اضتايم لسد كل ما من شأنو أف يفسد النسل ويغًن سبيل صالحو أمور عدة 

 منها:
دًا مع وصفو أبنو أسوأ سبيل: قاؿ هللا تعأب: ﴿و ا تقربوا الزان إنو كاف حترمي الزان حترميًا مؤب -1

(  واظتقصود األصلي من حترمي الزان وإقامة اضتد على ذلك: ىو 32فاحشة وساء سبيال﴾ )اإلسراء:
اافظة على النسل الذي يعد من اظتصاّب الررورية ال ي ٓب تفرط فيها الشرائع السماوية رتيعها  ولذا 

التحرمي بالمة "و ا تقربوا" وىي أبلغ ُب الد الة على النهي واضترمة من كلمة )إف الزان حراـ( أو  جاء
غًنىا ألف ُب النهي عن القرب هنيًا عن كل ما من شأنو أف يؤدي إليو ويقرب منو  أما د الة 

الفعل ىذا لفظ)اضترمة( فمدلوعتا على حترمي العٌن نفسها ولي  على كل ما من شأنو أف يقرب إٔب 
                                                           

 .(3/126( إعالـ اظتوقعٌن  ابن القيم )1)
 ( قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيح.1376( رقم )3/660( سنن الرتمذي  كتاب األحااـ  ابب ُب الوقف )2)
 (.129 -125( انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية  للباحث )3)
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حسب مدلوؿ اللفظ  وؽتا زاد الد الة قوة ووضوحاً  التعليل أبف اظتنهي عنو كاف فاحشة وساء سبيالً  
فإذا كاف الزان قبل اإلسالـ فاحشة  فهو ُب اإلسالـ من أكرب الفواحش وأعظم الابائر  وأكرب 

 اظتنارات؛ ألنو جرمية اعتداء على النسل البشري. 
؛ اثبتة ُب الاتاب والسنة واإلرتاعُب حترمي الزان وأنو من الابائر وحرمتو  و ا خالؼ بٌن العلماء

ألف اظتزازتة على األبراع تفري إٔب اختالط األنساب اظتفري إٔب انقطاع التعهد من اآلابء اظتفري 
 .(1)إٔب انقطاع النسل وارتفاع النوع اإلنساّن من الوجود
طورة على النوع اإلنساّن فال بد من وضع تشريع وإذا كانت جرمية الزان هبذه الدرجة من اطت

ولذا جعل هللا عتذه اصترمية عقوبتٌن: عقوبة ُب  ؛يافل زتاية مصلحة ىذا النوع من الرياع أو ا انقراض
ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ  نػْ وعقوبة ُب (  1)النور: ..﴾.الدنيا قاؿ تعأب: ﴿ الزَّانَِيُة َوالزَّاّن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

اآلخرة ابطتلود ُب النار قاؿ تعأب: ﴿ ُيَراَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِو ُمَهااًن﴾ 
 (.69)الفرقاف:
ألف  ؛حترمي اللواط: واللواط جرمية عظيمة على النسل البشري ولعلو أشنع وأقبح من الزان -2

نسانية وشذوذ عن اظتألوؼ وىو إىدار ظتاء الرجل إضافة إٔب  اللواط ُب اضتقيقة اؿتراؼ عن الفطرة اإل
 ؛كثًن من األمراض التناسلية ال ي حتصل لاال اللوطيٌن وىي أمراض قد تاوف  قاتلة ُب هناية اظتطاؼ
ولذا جعل جرمية اللواط من اصترائم اظتنارة ال ي  ا تليق ابإلنساف اظتاـر اظتفرل  وفيو جناية عظيمة 

شري   وُب صورتو أقبح من الزان  وذكر ابن تيمية وغًنه أف الصحيح ُب حامو أف يقتل على النسل الب
وقاؿ ىذا ما اتفق عليو الصحابة ظتا روي عن ابن عباس قاؿ قاؿ رسوؿ هللا صلى  (2)الفاعل واظتفعوؿ بو

 .(3)ا الفاعل واظتفعوؿ بو"هللا عليو وسلم: "من وجددتوه يعمل عمل قـو لوط فاقتلو 
 القذؼ؛ ألف القذؼ جرمية منارة تؤدي إٔب قطع األنساب وضياع النسل وإاثرة الفتنة حترمي -3

ولذا اعتربىا الشارع جرمية منارة وجعل عليها عقوبة ُب  ؛وتفايك أواصر القوة والتالحم ُب اجملتمع
وىم ذتانٌن الدنيا وُب اآلخرة قاؿ هللا تعأب:﴿والذين يرموف اصنات ٍب ٓب أيتوا أبربعة شهداء فاجلد

                                                           

 (.5/221(  اضتصوؿ للرازي )3/191( انظر: التقرير والتحبًن  ابن أمًن اضتاج )1)
 (.28/334(  غتموع الفتاوى )2)
(  قاؿ اضتاكم  حديث صحيح اإلسناد وٓب 4/395( )8046اظتستدرؾ على الصحيحٌن  كتاب اضتدود  رقم اضتديث )( 3)

 خيرجاه ولو شاىد.



            العدد السادس                             استلحاق ولد االغتصاب ومقاصده الشرعية – جملة البحوث األكادميية

- 45 - 

جلدة و ا تقبلوا عتم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقوف  إ ا الذين اتبوا وأصلحوا فاف هللا غفور 
 .(5 4رحيم﴾)النور:
 إقامة اضتدود )حدي الزان والقذؼ(  ظتن ٓب ينزجر ابلنهي عنهما ووقع ُب اذور. -4
أو ادكم خشية إمالؽ ؿتن  حترمي قتل األو اد وإجهاض اضتوامل: قاؿ تعأب: ﴿و ا تقتلوا -5

(  ويدخل ُب النهي عن قتل األو اد  )العزؿ( 31)اإلسراء:  نرزقهم وإَيكم إف قتلهم كاف خطئاً كبًنًا﴾
عند بعض العلماء ويسميو البعض الوأد كما ُب اضتديث "ٍب سألوه عن العزؿ فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا 

  ."(1)وسلم ذلك الوأد اطتفي
هي عن نفي النسب ظتا ُب ذلك من ضياع للمجتمع والشعور ابضتقد وغًنىا مثل: الن -6

والاراىية... حترمي اختالط الرجاؿ ابلنساء...حترمي اطتلوة... وجوب غض البصر... حترمي إبداء 
.. ... األمر ابلصـو للشاب الذي  ا يستطيع الزواج.الزينة... النهي عن الطالؽ... النهي عن التبتل

 .إْب
 الثاين: تعريف االغتصاب، وبيان حكمو، وفيو مطلبان.ادلبحث 

 ادلطلب األول: تعريف االغتصاب
 تعريف ا اغتصاب ُب اللغة:

 .اغتصاب: على وزف افتعاؿ من الفعل غصب
 .أخذ الشيء ظلماً   يقاؿ غصبو  يغصبو أي أخذه ظلماً  :والغصب

 قهره. :وغصب فالانً على الشيء
 .(2)ووبره  نتفاً وقشراً بال عطن ُب دابغ و ا إعماؿ ُب ندىوغصب اصتلد: أزاؿ عنو شعره 

وتارر ُب اضتديث ذكُر الغصب  وىو أخذ ماؿ الغًن ظلماً وعدواانً  وُب اضتديث "وُب لساف العرب: 
 .(3)"واقعها كرىاً  فاستعاره للجماع أنّو غصبها نَػْفَسها: أراد أنّو

وظلمًا سواء أكاف ُب اظتاؿ أو العرض  وُب السابق إذا فا اغتصاب ُب اللغة ىو: األخذ قهرًا 
 .شاع ا اغتصاب وانتشر ُب اظتاؿ

 
                                                           

 .(1441رقم )(  2/1062صحيح مسلم  كتاب النااح  ابب جواز الغيلة وىي وطء اظترضع وكراىة العزؿ )( 1)
 (. 1/154( القاموس ايط )2)
 (.484/ 3(  اتج العروس ) 4/370( النهاية ُب غريب األثر )1/648( لساف العرب )3)
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 تعريف ا اغتصاب ُب ا اصطالح:   -
شاع استعماؿ ا اغتصاب ُب زماننا اضتاضر ُب مواقعة الرجل اظترأة كرىا حىت صار غالبًا ُب 

ل امرأتو ولو ابلُاره  فإنو  ا يعد   عدا رتاع الرج(1)العرؼ  وصار اإلكراه على اصتماع  يسمى اغتصاابً 
وعلى ىذا فقد  ؛اغتصااًب و ا ظلماً  ألنو حق للرجل و ا جيوز للمرأة ا امتناع عنو إ ا ظتوجب شرعي

 .خص ا اغتصاب ابإلكراه على الوقاع اـر
البهجة ُب شرح التحفة مبا يدؿ على ذلك فقاؿ ىو: وطء حرة أو أمة  (2)ولذا عرفو صاحب

 .   (3)ًن وجو شرعيجرباً على غ
وىذا التعريف يتوافق مع العرؼ السائد والشائع حوؿ مدلوؿ)ا اغتصاب( ُب الوقت الراىن  و ا 

د البحث من د الة لفظ يستوعب اظتدلوؿ اللغوي الواسع السابق ذكره  ويتوافق مع مقصو 
 .)ا اغتصاب(

 كم االغتصاب ومقاصدهادلطلب الثاين: ح
 أو أمة جرباً على غًن وجو شرعي  أي أنو إكراه على الزان.ا اغتصاب كما سبق وطء حرة 

 والزان حراـ وىو من الابائر وارمات الظاىرة اظتعلومة ابلررورة  ويدؿ على ذلك عدة أمور: 
أو ًا: أف هللا تعأب قرنو ابلشرؾ وقتل النف  وبٌن أف ُب كل واحدة منها إٍب ومراعفة العذاب 

 يَْدُعوَف َمَع اّللَِّ ِإعَتًا آَخَر َو ا يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَ  الَّ ِي َحرَّـَ اّللَُّ ِإ اَّ اِبضْتَقِّ َو ا يَػْزنُوَف ﴿َوالَِّذيَن  ا قاؿ تعأب:
آَمَن َوَعِمَل اَتَب وَ َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق َأاَثماً  ُيَراَعْف َلُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِو ُمَهاانً  ِإ اَّ َمْن 

ُ غَ  ُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَف اّللَّ  .(70-68ُفوراً َرِحيمًا﴾ )الفرقافَعَمالً َصاضِتاً فَُأولَِئَك يُػَبدُِّؿ اّللَّ
﴿و ا تقربوا  اثنياً: أف هللا تعأب هنى عن قرابنو ووصفو أبنو فاحشة ومقتا وأسوأ سبيل قاؿ تعأب:

 .(32اإلسراء:(سبيال﴾ الزان إنو كاف فاحشة وساء 
اثلثا: أنو تعأب أوجب اظتائة فيو باماعتا خبالؼ حد القذؼ وشرب اطتمر  وشرع فيو الرجم  
وهنى اظتؤمنٌن عن الرأفة هبم وأمر بشهود الطائفة للتشهًن  وأوجب كوف تلك الطائفة من اظتؤمنٌن  ألف 

                                                           

( ويدخل ُب مسمى ا اغتصاب اإلكراه على اللواط وقد شاع أيرًا ولان شيوعو ُب إكراه اظترأة على الوطء أكثر  ويدخل فيو 1)
 .اظترأةأيراً اغتصاب الرجل من قبل 

( أبو اضتسن علي بن عبد السالـ التسوٕب  أصال ومنشأ  الفاسي دارا وقرارا  والاتاب)البهجة ُب شرح التحفة( واظتقصود 2)
 (1/7ابلتحفة  حتفة اضتااـ من أجل ما ألف ُب علم الواثئق واإلبراـ  انظر: مقدمة البهجة ُب شرح التحفة)

 (. 2/586( البهجة ُب شرح التحفة )3)
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ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َو َا قاؿ تعأب: ﴿الزَّانَِيُة وَ  (1)الفاسق من صلحاء قومو أخجل نػْ الزَّاّن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
    ا طَائَِفٌة مِّنَ ََتُْخْذُكم هِبَِما َرأْفٌَة ُِب ِديِن اّللَِّ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابَػُهمَ 

 (.2)النور: اْلُمْؤِمِنٌَن ﴾
َي معشر الناس اتقوا الزىن فإف فيو ست أنو قاؿ: "رابعاً: ما روى حذيفة عن رسوؿ هللا 

خصاؿ  ثالث ُب الدنيا وثالث ُب اآلخرة  فأما الالٌب ُب الدنيا فيذىب البهاء ويورث الفقر وينقص 
 .(2)العمر  وأما الالٌب ُب اآلخرة فيوجب السخطة وسوء اضتساب واطتلود ُب النار"

ظتناوي مبينًا وجوىًا عدة من مقاصد التحرمي فقاؿ: "والزان جيمع خالؿ الشر أبسرىا وأضاؼ ا
من قلة الدين وذىاب الورع وفساد اظتروءة وقلة الغًنة واضتياء واألنفة وعدـ اظتراقبة وسواد الوجو وظلمتو 

ر الوحشة على والاآبة واظتقت وظلمة القلب وطم  النور والفقر الالـز وقلة اعتيبة وفقد العفة وعا
إف العارفٌن يشاىدوف جناية الزاّن  -وحاى عن جده قائالً - الوجو إٔب غًنه ذلك ؽتا ىو كاسوس...

 . (3)على وجهو ويشموف من بدنو نتناً وأنو إذا اغتسل أبصروا أثر الزان على وجو اظتاء عياانً"
  بل (5)ُب حترمي الزان هبن سواء  وأف اظتؤمنات والاافرات (4)خامساً: إرتاع األمة على حرمة الزان

 .(6)ىو غتمع على حترميو ُب رتيع الشرائع
ىذا بعض ما ورد ُب حترمي الزان والتشدد فيو  ويزيد ا اغتصاب أنّو إكراٌه على ؽتارسة الّزان فهو 

  .أشد حرمًة من غترد الزان
َوَقْد َفصََّل َلُاْم َما ﴿لقولو تعأب  (7)أما اظتارىة: فمن اظتتفق عليو أنو  ا حد على مارىة على زان

فمن اضطر غًن ابغ و ا ﴿(  ولقولو: 119)األنعاـ: من اآلية ﴾َما َحرَّـَ َعَلْيُاْم ِإ اَّ َما اْضطُرِْرًُبْ إِلَْيوِ 
 .(173)البقرة:  ﴾عاد فال إٍب عليو

                                                           

 (.23/114التفسًن الابًن ) (1)
( قاؿ الزيلعي: "قاؿ البيهقي: إسناده 65/  7( رواه الثعليب ُب تفسًنه  ُب بداية سورة النور ُب قولو تعأب )والزانية والزاّن(  )2)

 (.2/417ضعيف" ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة ُب تفسًن الاشاؼ )
 (.275/ 6( فيض القدير )3)
 ( الفواكو الداّن أليب زيد القًنواّن1/264(  أحااـ القرآف للجصاص )1/112) ابن اظتنذر النيسابوريانظر: اإلرتاع ( 4)
 .(2/418(  حاشية العدوي )2/205)
 .(5/240( شرح صحيح البخاري  ابن بطاؿ )5)
 .( نقالً عن الرافعي8/581( انظر: البدر اظتنًن ابن اظتنذر )6)
 .(3/397عودة ُب التشريع اصتنائي ُب اإلسالـ ) ( نص على ا اتفاؽ د. عبد القادر7)
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 وضع عن أم ي اطتطأ وظتا روي عن بن عباس رضي هللا عنمها عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إف هللا
 .(1)والنسياف وما استارىوا عليو"

 فدرأ عنها رسوؿ هللا  وعن وائل بن حجر قاؿ: "استارىت امرأة على عهد رسوؿ هللا 
 .(2)"اضتد وأقامو على الذي أصاهبا

  وابن (4)  وابن عبد الرب(3)وحاى نفي اطتالؼ ُب عدـ اضتد على اظتارىة  أبو حامد الغزإب
قاؿ ُب ا استذكار: "و ا نعلم خالفًا بٌن العلماء اف  (7)  وغًنىم(6)  وابن مفلح(5)اظتقدسيقدامة 

وقاؿ ُب اظتغين: "و ا حد على مارىة ُب قوؿ عامة  (8)اظتستارىة  ا حد عليها اذا صح استاراىها"
نعلم فيو أىل العلم  روي ذلك عن عمر  والزىري  وقتادة  والثوري  والشافعي  وأصحاب الرأي  و ا 

 .(9)ؼتالفا"
 واختلف أىل العلم ُب اظتاره على الزان:

 إذا أكره الرجل على الزان فهل يتم اإلكراه وىل عليو حد؟. 
  وقاؿ بو (11)وىو مذىب الشافعية (10)ذىب: اصتمهور إٔب وقوع اإلكراه و ا حد عليو

قوؿ اإلماـ مالك ]قاؿ[     وذكر ُب منح اصتليل أنو(13)  وإحدى الرواَيت عن أيب حنيفة(12)الشافعي
                                                           

"ىذا  :( قاؿ الاناي ُب مصباح الزجاجة2045( رقم )1/659) ( سنن ابن ماجو  كتاب الطالؽ  ابب طاِلؽ اظتاره والناسي 1)
 (.2/126اسناده صحيح إف سلم من ا انقطاع  والظاىر أنو منقطع" )

( وقاؿ ىذا حديث 1453( رقم )55/ 4ُب اظترأة إذا استارىت على الزىن )( سنن الرتمذي  كتاب اضتدود  ابب ما جاء 2)
والعمل على ىذا عند أىل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليهم وسلم وغًنىم أف لي   :.ٍب قاؿ.غريب ولي  إسناده مبتصل

 على اظتستارىة حد".
 .(6/446) ( الوسيط أليب حامد الغزإب3)
 (.7/146لرب)( ا استذكار  ابن عبد ا4)
 (.9/57( اظتغىن  ابن قدامة )5)
 (.9/71) ( اظتبدع  ابن مفلح اضتنبلي6)
 (.4/15(  شرح الزرقاّن )2/329( بداية اجملتهد  ابن رشد )7)
 (.7/146) ( ا استذكار  ابن عبد الرب8)
 (.9/57( اظتغىن  ابن قدامة )9)
 .(24/105الدين العيين )(  عمدة القاري لبدر 12/322( فتح الباري  ابن حجر )10)
 (.   4/159( حاشية الرملي  ألبو العباس)446/ 6( الوسيط  أليب حامد الغزإب)2/267) ( اظتهذب للشًنازي11)
 (.   4/159(  حاشية الرملي)446/ 6(  الوسيط  للغزإب)2/267(  اظتهذب للشًنازي)13/241ر) ( اضتاوي الايب12)
 (.    7/180(  بدائع الصنائع )3/286)( ؼتتصر اختالؼ العلماء للطحاوي 13)
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  واستدلوا بعمـو النصوص الواردة (2)  وىو إحدى الرواَيت عن أزتد(1)وىو الصحيح إذا صح اإلكراه
الواردة ُب رفع اضترج عن اظتاره السابقة الذكر وغًنىا  وأنو  ا فرؽ بٌن الرجل  واظترأة فإذا ٓب جيب عليها 

أكثر ؽتا ياوف دليالً  (3)قد ياوف لفحولة الشخصاضتد ٓب جيب عليو )إف أكره( أيراً  وألف ا انتشار 
 على الطواعية.
ألنو  ؛بن العريب: الصحيح أنو جيوز اإلقداـ على الزىن و ا حد عليو خالفًا ظتن ألزمو ذلكاقاؿ 

إٔب  رأى أهنا شهوة خلقية  ا يتصور اإلكراه عليها  وغفل عن السبب ُب ابعث الشهوة وىو اإلصتاء
 .(4)ذلك وىو الذي أسقط حامو  وإمنا جيب اضتد على شهوة بعث عليها سبب اختياري

  وأزتد ُب إحدى الرواَيت عنو  قاؿ (6)  وبعض أصحاب الشافعي(5)وذىب بعض اظتالاية
إٔب أنو قحد  وىو قوؿ أيب حنيفة ( 7)اظترداوي ُب اإلنصاؼ: وىو اظتذىب وعليو رتاىًن األصحاب

جع وقاؿ:  ا حد عليو إف أكرىو السلطاف  وحجتهم أف اظترأة تاره ألف وظيفتها التماٌن ٍب ر  (8)األوؿ
التماٌن أما الرجل فال ياره ما داـ ينتشر  ألف ا انتشار دليل الطواعية  ومقترى ىذا الرأي أنو إذا ٓب 

 . (9)يان انتشار وثبت اإلكراه فال حد
وألف  ؛يتساوى أمامو الرجل واظترأةألف اإلكراه  ؛والراجح: أنو  ا حد على الرجل إذا أكره
وألف القوؿ أبف التخويف يناَب ا انتشار غًن  ؛ا انتشار قد ياوف طبعا وىو دليل على الفحولية

ألف اظتاره خيوؼ عند ترؾ الفعل  ا عند إتيانو  والفعل ُب ذاتو  ا خياؼ منو  وفرال عن  ؛صحيح
 .(10)ذلك فإف اإلكراه شبهة واضتدود تدرأ عندىم ابلشبهات

 
                                                           

 (. 9/255( منح اصتليل مد عليش )1)
 (. 376(  جامع العلـو واضتام )8/503(  غتموع الفتاوى  ابن تيمية )10/182( ا انصاؼ للمرداوي )2)
 .(9/59( اظتبسوط للسرخسي )3)
 .(10/183( تفسًن القرطيب )4)
 (.                9/255ليل مد عليش )(   منح اصت10/183( تفسًن القرطيب )5)
 (.4/159(  حاشية الرملي)446/ 6(  الوسيط  للغزإب)2/267(  اظتهذب للشًنازي)13/241( اضتاوي الابًن)6)
(  غذاء األلباب شرح منظمومة اآلداب مد 8/503(  غتموع الفتاوى  ابن تيمية )10/182( ا انصاؼ للمرداوي )7)

 (.2/64ي )السفاريين اضتنبل
 (.7/180(  بدائع الصنائع )3/286(  ؼتتصر اختالؼ العلماء للطحاوي )5/189( تيٌن اضتقائق للزيلعي )8)
 (.          5/388( الوسيط أليب حامد الغزإب )9)
 .(3/57( التشريع اصتنائي ُب اإلسالـ لبعد القادر عودة)10)
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 و ومقصده الشرعي، وتعريف الفراشادلبحث الثالث: حكم استلحاق ولد االغتصاب أبم
 :وفيو مطلباف 

 ادلطلب األول: حكم استلحاق ولد االغتصاب أبمو، ومقصده الشرعي
"والولد  :أف ولد الزان واظتالعنة ينسب إٔب أمو إذا ثبت و ادتو منها  قاؿ الزيلعي( 1)أرتع العلماء

وألنو متيقن بو من  ؛وألف ماءه ياوف مستهلاا مبائها فًنجح جانبها ؛... إلرتاع األمة عليو األـيتبع 
وألنو قبل ا انفصاؿ ىو   ؛وعتذا يثبت نسب ولد الزان  وولد اظتالعنة منها حىت ترثو ويرثها ؛جهتها

يع والعتق  كعرو من أعرائها حسًا وحامًا حىت يتغذى بغذائها وينتقل ابنتقاعتا ويدخل ُب الب
 ."(2)وغًنمها من التصرفات تبعاً عتا فااف جانبها أرجح

وقاؿ ابن حـز ُب الى "والولد يلحق ابظترأة إذا زنت وزتلت بو و ا يلحق ابلرجل ويرث أمو 
ألنو عليو الصالة والسالـ أضتق الولد ابظترأة ُب اللعاف  ونفاه عن الرجل  واظترأة ُب استلحاؽ  ؛وترثو

ها كالرجل بل ىي أقوى سببًا ُب ذلك ظتا ذكران من أنو يلحق هبا من حالؿ كاف أو من الولد بنفس
 .(3)"وألنو  ا شك منها إذا صح أهنا زتلتو واب تعأب التوفيق ؛حراـ

وكذلك  -كما سيأٌب بيانو  -ومثل ذلك ولد اظتغتصبة ال ي  اعنها زوجها عند من جيوز لعاهنا 
ألف الولد إذا انتفى عن أبيو أبي صورة من الصور  فإنو  ا ينتفي من  ؛زوجاظتغتصبة ال ي ٓب تان حتت 

 .(4)"أمو أبي حاؿ  قاؿ الشافعي: "والولد بال حاؿ ولدىا  ا ينفى عنها
ويقوؿ ابن عبد الرب: "فمعلـو أف األـ  ا ينتفي عنها ولدىا أبدا وأنو  احق هبا على كل حاؿ 

 عديدة منها:  واألدلة على ذلك (5)لو ادهتا لو
ما روي ُب صحيح البخاري ابلسلسة الذىبية عن مالك عن انفع عن بن عمر رضي هللا  -1

عنهما "أف رجال  اعن امرأتو ُب زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وانتفى من ولدىا ففرؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص بينهما وأضتق الولد 
 ". (6)ابظترأة

                                                           

(  حاشية 2/219(  غتمع األهنر ُب شرح ملتقى األِبر لزادة )4/251بن ؾتيم)(  البحر الرائق  ا3/72( تبيٌن اضتقائق للزيلعي)1)
 (.3/653حاشية ابن عابدين )

 .(3/72( تبيٌن اضتقائق للزيلعي)2)
 (.10/323( الى  ابن حـز )3)
 (.5/291( األـ للشافعي )4)
 (. 15/31(  التمهيد  ابن عبد الرب )6/101( ا استذكار لنب عبد الرب)5)
البخاري  كتاب الفرائض  ابب ابين عم أحدمها أخ لألـ واآلخر زوج وقاؿ علي للزوج النصف ولألخ من األـ السدس ( صحيح 6)
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 ؛أضتق الولد ابظترأة  فمعلـو أف األـ  ا ينتفى عنها ولدىاو  :قاؿ ابن بطاؿ: أما قوؿ ابن عمر
 .(1)ألهنا ولدتو ومعناه أنو ظتا انتفى عن أبيو بلعاهنا أضتقو أبمو خاصة

قاؿ من ادعى ولداً من أمة  ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده أف النيب  -2
  ا ميلاها أو من حرة 

 . (2)وىو ولد زان ألىل أمو من كانواعاىر هبا فإنو  ا يلحق بو و ا يرث   -3
أيرًا ما ذكر من كوف مائو ياوف مستهلاا مبائها فًنجح جانبها  وكونو متيقنًا بو من  -4

جهتها  كونو قبل ا انفصاؿ ىو كعرو من أعرائها حساً  وحامًا حىت يتغذى بغذائها  وينتقل 
 ابنتقاعتا  ويدخل ُب البيع والعتق  وغًنمها.

فإنو يلحق أبمو و ا   غتصبة ال ي  ا زوج عتا  وكذلك الذي نفاه زوجها ابظتالعنةوعليو فإف ولد اظت
ينفك عنها ِباؿ  و ا يوجد من ينفيو عنها  بل  ا يوجد أحد ينفي ولد الزان عن أمو وقد زتلت بو 
وىي تعلم أهنا ترتاب جرمية كبًنة  وتطاردىا العقوبة الشرعية  ولعنة هللا بال خالؼ  فلحوؽ ولد 

ظتغتصبة أبمو من ابب أؤب  وىي ال ي أرتع العلماء على نزاىتها وطهارهتا وأف هللا رفع عنها ا اٍب ا
 والعقوبة. 

أما القصد الشرعي من ضتوؽ الطفل أبمو فهو ضتفظ حق الطفل ُب النسب إٔب أمو وَتمٌن 
 جو أسري بعيد عن ال ي يستند إليها وقحتمي هبا مع َتمٌن األسرة ال ي تعتين بو ليعيش ُب (3)عصبتو

 القلق واألمراض النفسية والعقد ال ي سوؼ تصيبو من اجملتمع ُب حاؿ صار لقيطاً.
 تعريف الفراش: لغة واصطالحا   ادلطلب الثاين:

اظتبحث اآلٌب يتمحور حوؿ حام اظتغتصبة ال ي ىي فراش لزوج  واظتغتصبة ال ي ليست فراشاً 
 ُب اللغة وا اصطالح لتسهيل الفهم للقارئ. لزوج  وىذا يقتري بياف اظتقصود ابلفراش

بسطهما  :فالفراش ُب اللغة: من فرش الشيء يفرشو  والفرش مصدر فرش يفرش  وافرتش ذراعيو
.. .   وُب اضتديث عن عائشة قالت: "كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يستفتح الصالة ابلتابًن(4)على األرض

                                                                                                                                               

 (.6367(  رقم )6/2480السدس وما بقى بينهما نصفاف )
 (.7/478( شرح صحيح البخاري  ابن بطاؿ)1)
 (.7993(  رقم )4/380( اظتستدرؾ على الصحيحٌن  كتاب الفرائض  )2)
 (.15/45) د  ابن عبد الرب( التمهي3)
 (.6/326 ابن منظور ) لعرف العرب( لساف ا4)
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وىو أف يبسط ذراعيو ُب السجود  و ا يقلهما  (1)"... اش السبعوينهى أف يفرتش الرجل ذراعيو افرت 
 .  (2)ويرفعهما عن األرض إذا سجد  كما يفرتش الذئب والالب ذراعيو ويبسطهما

 الفراش ُب ا اصطالح: ذكر لو الااساّن تعريفٌن:
[ فااف دعوى نسب الولد إقرارًا منو أنو من :األوؿ: الفراش ىو النااح الصحيح  ]ٍب قاؿ
 .     (3)النااح الصحيح فإذا صدقها يثبت النااح ظاىراً 

 : الثاّن: الفراش ىو اظترأة فإهنا تسمى فراش الرجل  وإزاره  وضتافو  وُب التفسًن ُب قولو عز شأنو
( أهنا نساء أىل اصتنة فسميت اظترأة فراشًا ظتا أهنا تفرش 34اآلية:   الواقعة) ﴾ة وعَ فُ رْ ش مَ رُ فػُ وَ  ﴿

 . (4)وتبسط ابلوطء عادة
 .  (5)الفراش ىو كوف اظترأة متعينة للو ادة لشخص واحد :وقاؿ اصترجاّن

وذكر ابن حجر: أف ابن األعرايب اللغوي نقل أف الفراش عند العرب يعرب بو عن الزوج وعن 
 .(6)قو على اظترأةاظترأة واألكثر إطال

 .(7)باً ؛ ألهنا ال ي يتخذ عتا الفراش غالوقاؿ اظترداوي: الفراش ىو الزوجة
ويترح من ذلك أف اظتقصود ابلفراش ما يفرتش لياوف سببًا لراحة اظتفرتش  وأطلق ذلك على 

للزوج أيوي ابلوطء  وىي سان وراحة ( 8)الزوجة لاوهنا يتخذ عتا الفراش اظتريح  أو ألف الرجل يفرتشها
أيوي إليها ُب أي ضتظة قحتاجها فيها  و ا يتأتى ذلك إ ا ُب الزوجة  أو األمة ال ي ىي ملك اليمٌن  

 وأطلق الفراش على الرجل لاوف الشارع أعطاه اضتق ُب ذلك.
 
 
 

                                                           

 .(498(  رقم )1/357.. ).( صحيح مسلم  كتاب الصالة  ابب ما جيمع صفة الصالة1)
 .(6/326( لساف العرف العرب   ابن منظور )2)
 .(3/218( بدائع الصنائع )3)
 .(6/242( بدائع الصنائع )4)
 .(213( التعريفات )5)
 .(12/35( فتح الباري )6)
 .(5/2401( التحبًن شرح التحرير)7)
 .(6/259( انظر: حتفة األحوذي)8)
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 ادلبحث الثالث: حكم استلحاق ولد االغتصاب أببيو ومقاصده الشرعية
 :وفيو مطلباف

عي إذا اغتصبت أمو استلحاق ولد االغتصاب أببيو، ومقصده الشر ادلطلب األول: حكم 
  وىي فراش لزوج

 وفيو فرعاف:
 الفرع األوؿ: إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  وأناره صاحب الفراش وفيو مسألتاف:

اظتسألة األؤب: إذا أنار صاحب الفراش الولد  ورفض نسبو إليو  وأقرت الزوجة أبف الولد لي  
 لفراش  وإمنا ىو من اظتغتصب  ففيو ثالثة مذاىب:من صاحب ا

 (3)  والشافعي(2)  ومالك ُب رواية عنو  وأصحابو(1)األوؿ: وىو مذىب أيب حنيفة وصاحبيو
  أف الولد  ا ينتفي إبقرارمها  وإمنا ينتفي ابللعاف  قاؿ ُب اظتدونة:" أرأيت لو أف رجال قاؿ (4)وأصحابو

ولدتيو لي  مين فقالت اظترأة صدقت لي  ىو منك.... قاؿ سحنوف: وقد  امرأتو ىذا الولد الذي 
قاؿ أكثر الرواة عن مالك أنو  ا ينفيو إ ا اللعاف  و ا خيرجو من الفراش اظتعروؼ والعصبة والعشًنة إ ا 

 ".(5)اللعاف
قاؿ اصتصاص: ابب تصادؽ الزوجٌن أف الولد لي  منو  قاؿ أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ودمحم 

 .(6)والشافعي  ا ينفى الولد منو إ ا ابللعاف
وُب التمهيد عن مالك أف اللعاف ياوف على الزوج وعلى زوجتو اظتغتصبة  (7)وذكر ُب اظتدونة

أيراً  قاؿ ابن عبد الرب: وروى اظتدنيوف عنو)أي عن مالك( أنو  ا ينتفي الولد إبقرارمها بذلك حىت 
ا لقد اغتصبت وغلبت على نفسي وما زنيت مطاوعة فإذا كمل يتالعنا رتيعا  وتقوؿ اظترأة ُب ميينه

 .(8)تالعنهما فرؽ بينهما  و ا حد عليهما  ويلحق الولد هبا  و ا جيتمعاف أبدا
                                                           

 (.5/149) ( أحااـ القرآف1)
 (.6/113( اظتدونة لإلماـ مالك )2)
 (.5/292( األـ  )3)
 (.8/343( روضة الطالبٌن للنووي )4)
 (.114-6/113( اظترجع السابق )5)
 (.5/149) ( أحااـ القرآف6)
 (.6/112( اظتدونة لإلماـ مالك )7)
(   التاج 1/389(  هتذيب اظتدونة أليب قاسم القًنواّن)5/407(  الفروع  ابن مفلح )1/290( الااُب  ابن عبد الرب )8)
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ومن وافقو من اظتالاية كابن اضتاجب  والقراُب  والقًنواّن  واطترشي   (1)وأما الشافعي وأتباعو
  فًنوف أنو  ا لعاف على اظتغتصبة  وإمنا ينتفي (3)ن تيمية  وصوبو اب(2)والنفراوي  والعدوي  وغًنىم

 الولد بلعاف الزوج صاحب الفراش.
"ولو قذؼ امرأتو بولد فصدقتو ٓب يان عليو حد و ا لعاف عتا و ا ينفى الولد وإف  :قاؿ ُب األـ

بغًن  صدقتو حىت يلتعن الزوج فينفى عنو ابلتعانو  الولد للفراش واألصل أف ولد الزوجة للزوج
 .(4)اعرتاؼ"

وقاؿ النفراوي: "إذا غصبت فأنار ولدىا وثبت الغصب فال لعاف عليها واللعاف عليو وحده 
 .(6)  وقاؿ القًنواّن: "و ا تلتعن ىي إذ تقوؿ: إف ٓب يان منك فمن الغاصب"(5)لنفي الولد"

 :واستدلوا بعدة أدلة منها
اللعاف ىنا نفي الولد ولي  عليها لعاف  أهنما مقراف أف الولد من ا اغتصاب والغرض من  -1

 .(7)وإمنا اللعاف على الزوج لنفي الولد
أف الولد للفراش  وظتا كانت فراشًا ٓب جيز أف ينفي الولد عن الفراش إ ا أبف يزوؿ  -2
 .(8)الفراش
ألنو حق جحده ٍب عاد إٔب اإلقرار  ؛أف الزوج إذا أكذب نفسو ضتق بو الولد وجلد اضتد -3

 .(9)بو

                                                                                                                                               

 (.2/460(  حاشية الدسوقي )4/133واإلكليل للعبدري )
 (.8/343(   روضة الطالبٌن للنووي)5/292( األـ  )1)
(  شرح ميارة مد بن أزتد اظتالاي 1/189(هتذيب اظتدونة  لللقرواّن )4/289(  الذخًنة للقراُب )315ع األمهات)( جام2)
 (.2/139(  حاشية العدوي )2/50(  الفواكو الدواّن للنفراوي )4/124( شرح ؼتتصر خليل للخرشي )1/341)
 (.2/99( ارر ُب الفقو ابن تيمية )3)
 (.5/292( األـ  )4)
 (.2/50( الفواكو الدواّن للنفراوي )5)
 (.1/189( هتذيب اظتدونة  أليب القاسم القرواّن )6)
( وقاؿ "و ا نعلم لررتها وجها إذا ٓب تلتعن ألف الزوج ٓب يثبت عليها بلعانو زان وإمنا أثبت عليها 2/465( انظر: حاشية الدسوقي)7)

ألهنا إمنا أثبتت ابلتعاهنا الغصب وتصديقو وىذا خارج عما ورد ُب القرآف ؽتا  غصبًا فال لعاف عليها...ولو  اعنت  ا يفرؽ بينهما
 يوجب اضتد ُب الناوؿ والفراؽ واضتلف وقبل ىذا القوؿ ابن عبد السالـ ولان اظتذىب األوؿ" نف  اظترجع.

 (.11/74) (  اضتاوي الابًن5/291( األـ للشافعي )8)
 (.7/477) ( شرح صحيح البخاري  ابن بطاؿ9)
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األـ لو قالت لي  ىو منك إمنا استعرتو ٓب يان قوعتا شيئا إذا عرؼ أهنا ولدتو على أف  -4
 .(1)ألف ذلك حق للولد دوف األـ ؛فراشو إ ا بلعاف

 .(2)أنو لو قاؿ ىو ابين وقالت بل زنيت فهو من زان كاف ابنو -5
الزوج دوهنا  ولذا فإنو يلتعن ؛أف حق الولد متعلق ابألب دوف األـ و ا ينفيو عنو إ ا اللعاف -6
 .(3)إلقرارىا
 .(4)أف نفي النسب الباطل حق لو فال يسقط برضاىا -7

أف الولد ينتفي و ا لعاف  قاؿ ُب ( 5)الثاّن: وىو مذىب مالك ُب رواية أخرى عنو والليث
اظتدونة: "قاؿ مالك والليث  ا يلزمو الولد إذا تصادؽ الزوجاف أف الصيب لي  ابنًا لو و ا ينسب 

وقاؿ بن عبد الرب: إذا ذكر الرجل اف امرأتو اغتصبت نفسها  وأقرت بذلك  وأنار الزوج   (6)إليو"
 .(7)زتلها انتفى عنو ولدىا بغًن لعاف

 :واستدلوا على ذلك
 .(8)ألهنا ٓب تعلم لو هبا خلوة  وٓب تدع ذلك ؛ابعرتافها أنو لي  منو -
إ ا أف  (9)أبف الولد للفراش  وظتا كانت فراشًا ٓب جيزأف ينفي الولد عن الفراش :ويعرتض عليو -

  أو ٓب يثبت أنو ابنها (11)  أو أف َتٌب بو ألقل من ستة أشهر من يـو عقده فتحد(10)يزوؿ الفراش
 .أصاًل  أو جاءت بو قبل أف تاوف فراشاً 

 

                                                           

 (.1/211( ؼتتصر اظتزّن )1)
 (.15/31(  التمهيد  ابن عبد الرب )11/74) (  اضتاوي الابًن1/211( ؼتتصر اظتزّن )2)
 (.4/309( الذخًنة للقراُب )3)
 (.8/49( اظتغين  ابن قدامة )4)
(  هتذيب اظتدونة أليب 5/407(  الفروع  ابن مفلح )1/290(  الااُب  ابن عبد الرب )6/113( انظر: اظتدونة لإلماـ مالك )5)

 (.4/309(  الذخًنة للقراُب)4/133( التاج واإلكليل للعبدري )1/389أليب قاسم القًنواّن)
 (.6/113( اظتدونة لإلماـ مالك )6)
 (.1/389) (  هتذيب اظتدونة للقًنواّن5/407(  وانظر: الفروع  ابن مفلح )1/290( الااُب  ابن عبد الرب )7)
 (.4/275ل لعليش )( انظر: منح اصتلي8)
 (.11/74) (  اضتاوي الابًن5/291( األـ للشافعي )9)
 ( اظترجع السابق.10)
 (.4/275( انظر: منح اصتليل لعليش )11)
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 لعاف بينهما  و ا انتفاء قاؿ اصتصاص: وىو أنو  ا (2)واضتنابلة (1)الثالث: وىو مذىب اضتنفية  
اصتصاص: "وقاؿ أصحابنا تصديقها إَيه أبف ولدىا من الزان يبطل اللعاف  فال ينتفي النسب منو 

 .(3)"أبدا
 اف الولد للفراش وامنا ينتفي  ؛" فإف صدقتو أو ساتت ضتقو النسب:وقاؿ مش  الدين اظتقدسي

 .(4)"عنو ابللعاف  وٓب يوجد اللعاف  انتفاء شرطو
قاؿ السمعاّن "فثبت النسب عتذا الولد الذى نقطع أنو لي  من ىذا البائ  ويصًن ربقة ُب 
عنقو و ا سبيل لو إٔب التخلص منو ِباؿ  وكذلك ُب اظتواضع ال ي  ا يروف فيها اللعاف ِباؿ  وَب 

 .(5)األشخاص الذين  ا يروف إجياب اللعاف"
 واستدلوا بعدة أدلة منها:

اء شرطو  وظتا فيو من التناقض حيث تشهد اب أنو ظتن الااذبٌن وقد تعذر اللعاف  انتف -1
ألنو حامو وياوف ابنهما  ا يصدقاف على ؛قالت إنو صادؽ  وإذا تعذر اللعاف تعذر قطع النسب

 .(6)نفيو
أف النسب قد ثبت والنسب الثابت ابلنااح  ا ينقطع إ ا ابللعاف وٓب يوجد اللعاف و ا  -2

 .(7)ى النفياعتبار بتصادقهما عل
أف النسب يثبت حقا للولد وُب تصادقهما على النفي إبطاؿ حق الولد وىذا  ا جيوز   -3

 .(8)واألـ  ا دتلك إسقاط حق ولده 
   والشهادة  ا تقاـ على معرتؼ.(9)أف اللعاف شهادة  -4

                                                           

(  اظتبسوط 3/246(  بدائع الصنائع )2/508( ؼتتصر اختالؼ العلماء للطحاوي )5/149) ( أحااـ القرآف للجصاص1)
 (.3/186اظتختار للموصلي )(  ا اختيار لتعليل 7/51السرخسي )

 .(9/31(  الشرح الابًن لشم  الدين ابن قدامة اظتقدسي)8/60( انظر: اظتغين ظتوفق الدين ابن قدامة اظتقدسي )2)
 (.5/149أحااـ القرآف) (3)
 (.9/31( الشرح الابًن لشم  الدين ابن قدامة )4)
 (.2/288( قواطع األدلة للسمعاّن )5)
 (.9/31(  الشرح الابًن لشم  الدين ابن قدامة )3/186( ا اختيار والتعليل)3/246اساّن )( بدائع الصنائع للا6)
 (3/246( بدائع الصنائع للااساّن )7)
 (.3/186(  ا اختيار والتعليل )3/246( بدائع الصنائع للااسانسي )8)
( وقاؿ ُب الشرح الابًن: إف 153  5/152(  أحااـ القرآف للجصاص )243( اصتامع الصغًن مد بن اضتسن الشيباّن)9)

 (.13 -11/12(  واعرتاض على اعتبار اللعاف شهادة انظر: اضتاوي الابًن)9/31اللعاف كالبينة امنا تقاـ مع ا اناار)
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 .(1)أف اإلقرار ابلزان  ا يوجب حد الزىن إ ا ابإلقرار أربع مرات ُب أربعة غتال  -5
أبف ىذا جُيَّوُِز نفي ولد العفيفة دوف ولد الزانية وفيو من الشناعة ما يدؿ على وىاء واعرتض:  -
  وحيث إنو ظتا جاز لو أف ينفي ولد اظتاذبة الظاىرة العفة  فألف ينفي ولد اظتصدقة الظاىرة (2)أصولو

 الفجور أؤب. 
يو أصحاب الرأي الراجح: يترح من مذاىب الفرقاء وأدلتهم أف الراجح منها ىو ما ذىب إل

األوؿ  وىو أف الولد  ا ينتفي إبقرارمها  وإمنا ينتفي ابللعاف  وأف اللعاف يقتصر على صاحب الفراش؛ 
لقوة أدلتهم  وأف نفي النسب الباطل  ا قحصل إ ا ابللعاف  وإف توفرت البينة  ا  ؛لنفي الولد دوهنا

برأي الثاّن يسقط حقًا اثبتًا للولد  ألف  قحصل هبا نفي فهو السبيل الوحيد لنفي الولد؛ وألف األخذ
  ويتناُب مع مقاصد الشارع  كما أف ُب الرأي (3)تصادقهما على النفي إبطاؿ حق الولد وىذا  ا جيوز

الثالث إلزاـ لصاحب الفراش بنسب يرى أنو لي  إليو  وذلك من شأنو أف ياوف مدخاًل للشيطاف أف 
ذلك مدعاة للتنافر وعدـ الرضا إف ٓب تان سبباً للتخلص من يلعب أبفااره  وللهواج  أف تالحقو  و 

 الولد بوسائل شيطانية إجرامية  وذلك يتناُب مع مقاصد الشارع أيراً.
وُب الرأي األوؿ حتقيق لقصد الشارع بسالمة األنساب من ا اختالط  وحفظ حق الولد ُب 

اجملتمع؛ لرماف سالمة سلوكو ..إْب  وحفظ كرامتو  وضماف عيشو الطبيعي ُب . األبوة والنسب
لياوف لبنة بناء وإعمار ُب اجملتمع يسهم ُب الغاية ال ي استخلف هللا اإلنساف  ؛واستقامة تصرفاتو

 ألجلها.
 أضف إٔب ذلك َوىن أدلة اظتذىبٌن اآلخرين وورود ا اعرتاض عليهما. 

وأصرت الزوجة أنو  اظتسألة الثانية: إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  وأناره صاحب الفراش 
 صاحب الفراش. -زوجها -من 

إذا اغتصبت اظترأة وأقر زوجها اب اغتصاب وأؾتبت ولداً من ا اغتصاب مع إصرارىا أف الولد من 
الزوج ولي  من اظتغتصب مع اعرتافها اب اغتصاب فلمن ينسب الولد ُب مثل ىذه اضتالة وىل ينتفي 

 بت أـ  ا ؟عرتافو أبف زوجتو اغتصالولد عن الزوج اب
                                                           

 (.9/91( اظتبسوط للسرخسي )1)
 (.11/77( اضتاوي الابًن للماوردي )2)
 (.3/186(  ا اختيار والتعليل )3/246) ( بدائع الصنائع للااسانسي3)
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 اختلف العلماء ُب ىذه اظتسألة إٔب مذىبٌن:
  (4)  وأزتد(3)  وإحدى الروايتٌن عن الشافعي(2)وىو مذىب اظتالاية (1)ذىب رتهور العلماء

  إٔب أف تصديق الزوج على غصب زوجتو ينفي (6)  واختاره ابن تيمية وصححو(5)وصححو الشًنازي
إف نال الزوج عن لعاهنا ٓب ينتف عنو الولد ويلحق بو  مع عنو الولد ابللعاف صدقتو أـ كذبتو  و 

اطتالؼ السابق الذكر فيمن يلتعن منهما فقد ذىب البعض إٔب أف اللعاف يلحق هبما وتقوؿ ىي ُب 
 اطتامسة غصبت واألكثر أنو  ا لعاف عليها إذا ثبت اغتصاهبا.

عتا وطئت بشبهة مع زيد قاؿ اطترشي: أف الزوج إذا قاؿ لزوجتو أنت زنيت غصبًا أو قاؿ 
وسا ي لو لظنك أنو إَيي وٓب تصدقو زوجتو على ذلك  وأنارت الوطء رتلة ُب الصورتٌن أو صدقتو 
على أهنا وطئت غصباً  أو وطئت بشبهة وٓب يثبت الغصب ابلبينة وٓب يظهر للجًناف فإهنما يتالعناف  

زنيت  و ا أطعت ولان غلبت  وإّن ظتن  وتقوؿ الزوجة ُب لعاهنا أشهد اب الذي  ا إلو إ ا ىو ما
قاؿ دمحم ويفرؽ بينهما وإف ( 7)الصادقٌن وتقوؿ ُب خامستها غرب هللا عليها إف كانت من الااذبٌن

  .(8)نالت ررتت

                                                           

( اظتهذب 290) ( الااُب  ابن عبد الرب1/389) ( هتذيب اظتدونة أليب القاسم القًنواّن6/112) ( انظر: اظتدونة الاربى1)
اد (  ز 2/99) ( ارر ُب الفقو   ابن تيمية316) ( جامع األمهات   ابن اضتاجب6/94( الوسيط أيب حامد الغزإب )2/121)

(  4/137) ( التاج واإلكليل أليب القاسم العبدري290-4/289) (  الذخًنة لشهاب الدين القراُب5/399) اظتعاد  ابن القيم
 .(4/290) ( منح اصتليل2/466) ( حاشية الدسوقي2/50) ( الفواكو الدواّن4/133شرح ؼتتصر خليل للخرشي)

 .(4/290) ( منح اصتليل2/466( حاشية الدسوقي)2)
 .(5/399) (  زاد اظتعاد   ابن القيم2/99) ارر ُب الفقو   ابن تيمية (3)
 .(5/399) (  زاد اظتعاد   ابن القيم2/99) ( ارر ُب الفقو   ابن تيمية4)
 .(6/94( الوسيط أيب حامد الغزإب )2/121( اظتهذب )5)
 .(5/399) (  زاد اظتعاد  ابن القيم2/99) ( ارر ُب الفقو   ابن تيمية6)
 .(4/133( شرح ؼتتصر خليل للخرشي )7)
( إذا نال الزوج عن اللعاف مع ثبوت الغصب ابلبينة أو تصادقا عليو ٓب قحد وكذلك إذا ادعاه وأنارتو؛ ألف ػتمل قوؿ الزوج 8)

فإنو يلتعن فقط دوهنا  ػتمل الشهادة  ا ػتمل التعريض قالو دمحم وغًنه وإ ا التعن فقط أي وإف ثبت غصبها أو ظهر أبمر من األمور
؛ ألهنا تقوؿ ميان أف ياوف من الغاصب وإف نال الزوج ٓب قحد كصغًنة توطأ التشبيو ُب أنو يلتعن وحده و ا تلتعن زوجتو  شرح 

 .(4/133ؼتتصر خليل للخرشي )
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وقاؿ أبو القاسم القًنواّن: فأما إف غصبت فاستمرت حامال فنفى الولد ٓب ينتف ]الولد[ إ ا 
 .(1)ف ٓب يان منك فمن الغاصببلعاف  و ا تلتعن ىي إذ تقوؿ: إ

وحجتهم: أنو نسب يلحقو من غًن رضاه  ا ميان نفيو بغًن اللعاف فجاز نفيو ابللعاف كما لو  
 .(2)كاان زانيٌن
 

  (6)  ورواية عن أزتد(5)  وأحد قوٕب الشافعي(4)  وىو اختيار اطترقي(3)وذىب بعض اظتالاية
  إٔب أف تصديق الزوج على (10)  وابن القيم(9)تيمية  وابن (8)  والغزإب(7)  وأورده الشًنازي(6)أزتد

 .(11)غصب زوجتو  ا ينفي عنو الولد
قاؿ القراُب: قاؿ صاحب النات تصديق الزوج على الغصب  ا ينفي الولد منو ابللعاف خبالؼ 

 .(12)تصديقو على الزان عند ابن القاسم  انتفاء التهمة
ىة والولد منو ففيو قو اف أحدمها  ا يالعن وقاؿ الشًنازي: وإف قاؿ زىن بك فالف وأنت مار 

لنفيو ألف أحدمها لي  بزاف فلم يالعن لنفى الولد كما لو وطئها رجل بشبهة وىي زانية  والثاّن أف لو 
أف يالعن وىو الصحيح ألنو نسب يلحقو من غًن رضاه  ا ميان نفيو بغًن اللعاف فجاز نفيو ابللعاف  

 .(13)كما لو كاان زانيٌن

                                                           

 .(1/389) ( هتذيب اظتدونة أليب القاسم القًنواّن1)
  .(2/121( اظتهذب )2)
 .(290 -4/289ب الدين القراُب )( انظر: الذخًنة شها3)
 .(2/99( انظر: ارر ُب الفقو   ابن تيمية )4)
 .(6/94( الوسيط أيب حامد الغزإب )2/121(  اظتهذب )5/399) ( زاد اظتعاد  ابن القيم5)
 (.2/99(  ارر ُب الفقو   ابن تيمية )5/399) ( زاد اظتعاد  ابن القيم6)
 (. 2/121( اظتهذب )7)
 .(6/94الوسيط أيب حامد الغزإب )( 8)
 .(2/99( ارر ُب الفقو   ابن تيمية )9)
 .(5/399) ( زاد اظتعاد  ابن القيم10)
( ارر ُب 290-4/289) ( الذخًنة شهاب الدين القراُب6/94) ( الوسيط أيب حامد الغزإب2/121( انظر: اظتهذب )11)

 .(5/399قيم )( زاد اظتعاد   ابن ال2/99الفقو   ابن تيمية )
  .(290 -4/289( الذخًنة شهاب الدين القراُب )12)
  .(2/121( اظتهذب )13)
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ابن تيمية: وإذا قاؿ لزوجتو لي  ولدؾ ىذا مين وٓب ؾتعلو قاذفاً  أو قاؿ معو وٓب تزّن  أو وقاؿ 
  ا أقذفك  أو وطئت بشبهة  أو مقهورة لنـو  أو إغماء  أو جنوف  أو إكراه ففيو روايتاف منصوصتاف
الولد  أحداىا:  ا لعاف ِباؿ ويلزمو الولد  وىي اختيار اطترقي  واألخرى: لو أف يالعن بنفي

 .(1)فينتفى عنو بلعانو وحده  وىي أصح عندي
قحتاج فيو إٔب الشهادة وىو وحجتهم: أف القذؼ ؼتصوص ُب كتاب هللا تعأب ابلرمي الذي 

 .(2)؛ ألف اللعاف انتقاـ منها  وإفراح  واظتستارىة  ا تستحق ذلكالزان
 ألف ما حصل هبا لي  برغبتها وإمنا مارىة. ؛  و ا هتمة على اظترأة(3)وألف أحدمها لي  بزاف

 .(4)وألف ػتمل قولو )ابلغصب( الشهادة  ا التعريض أفاده البناّن
الراجح: يتبٌن من عرض أقواؿ العلماء وأدلتهم على نفي اللعاف مع لزـو الولد أهنا تتعلق بتربئة 

؛ ولذا  ا تستحق اإلفراح  آفأف حامها خارج عما ورد ُب القر اظترأة كوهنا مغتصبة وليست بزانية  و 
وػتمل تصديق الزوج على الغصب الشهادة  وكل ذلك يتوافق مع أدلة رفع اإلٍب عن اظتاره  و ا 
خالؼ ُب ذلك  وضتوؽ الولد ابلزوج صاحب الفراش إذا َتكد كوف اضتمل من الغاصب ففي ذلك 

 .(5)ب من ا اختالطاختالط األنساب  وذلك يتناَب مع مقصود الشرع ُب اضتفاظ على األنسا
كونو  ا سبيل   ؛أما مستند القائلٌن بنفي الولد ابللعاف وىم أصحاب القوؿ األوؿ فحجتهم قوية

إ ا اللعاف ظتن يريد أف ينفي من ثبت أنو لي  منو بعد ثبوت الغصب  ويتوافق ذلك مع مقصود الشرع 
العلماء وذىبوا إليو  ألنو  لذا صحح ىذا القوؿ الاثًن من اضتفاظ على األنساب من ا اختالط؛ ُب

 الوسيلة الوحيدة لصيانة األنساب من اطتلط  وىو ما يتبٌن رجحانو وهللا أعلم.
 الفرع الثاّن:

حام استلحاؽ ولد ا اغتصاب أببيو  ومقصده الشرعي إذا اغتصبت أمو وىي فراش لزوج  وٓب 
 يناره صاحب الفراش.

                                                           

  .(5/399) (  زاد اظتعاد   ابن القيم2/99) ( ارر ُب الفقو   ابن تيمية1)
 .(6/94( الوسيط أيب حامد الغزإب )2)
  .(2/121( اظتهذب )3)
 (. 4/290( منح اصتليل )4)
 (. 157) (  نظرية اظتقاصد للريسوّن4/349( انظر: اظتوافقات للشاطيب )5)
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صاحب الفراش )الزوج( فهو َوَلد صاحب الفراش  إذا أتت اظتغتصبة بولد ؽتن اغتصبها وٓب ينفو 
ويُنسب إليو حىت وإف أقرت أنو من الغاصب قاؿ ُب البهجة: "فإف ٓب ينفو وادعت ىي أنو من الغصب 

 . (1)فال كالـ عتا"
" عند العلماء قاؿ الشافعي: ومعىن قولو الولد للفراش (2)وىو ما يدؿ عليو حديث "الولد للفراش

واظتعىن الثاّن إذا تنازع  ... أعمهما وأو امها أف الولد للفراش ما ٓب ينفو رب الفراش معنياف أحدمها وىو
الولد رب الفراش والعاىر فالولد لرب الفراش  وإف نفى الرجل الولد بلعاف فهو منفي  وإذا حدث إقرار 

باذبو ابإللتعاف كاف ألنو اظتعىن الذي نفى بو عنو ابلتعانو  وكذلك إذا أقر  ؛بعد اللعاف فالولد  احق بو
ألف إقراره بال حق  ؛الولد للفراش كما قاؿ رسوؿ هللا ولو أقر بو مرة ٓب يان لو نفيو بعد إقراره ابللعاف

 .(3)آلدمي مرة يلزمو و ا خيرجو منو شيء غًنه
 ... ". اباب ابسم "الولد للفراش (6)  وغًنمها(5)  ومسلم(4)وعتذا وضع البخاري
غتمع عليو سواء من اغتصاب أو غًنه ذكر ا ارتاع ابن عبد الرب وغًنه  وإضتاؽ الولد ابلفراش

قاؿ: "وأرتعت األمة على ذلك نقال عن نبيها ملسو هيلع هللا ىلص  وجعل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كل ولد يولد على فراش 
رتعت اصتماعة وأ [:.. ]ٍب قاؿ. لرجل  احقا بو على كل حاؿ إٔب أف ينفيو بلعاف على حام اللعاف

من العلماء أف اضترة فراش ابلعقد عليها مع إمااف الوطء )وإمااف( اضتمل فإذا كاف عقد النااح ميان 
معو الوطء  واضتمل فالولد لصاحب الفراش  ا ينتفي عنو أبداً بدعوى )غًنه( و ا بوجو من الوجوه إ ا 

 .(7)ابللعاف
                                                           

 .(2/588( البهجة ُب شرح التحفة )1)
 .(2/739( اظتوطأ )2)
 (.548( اختالؼ اضتديث للشافعي )3)
فلما كاف عاـ الفتح ( وذكر فيو حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت كاف عتبة عهد إٕب أخيو سعد أف بن وليدة زمعة مين فاقبرو إليك 4)

أخذه سعد فقاؿ بن أخي عهد إٕب فيو فقاـ عبد بن زمعة فقاؿ أخي وبن وليدة أيب ولد على فراشو فتساوقا إٔب النيب صلى هللا عليو 
وسلم فقاؿ سعد َي رسوؿ هللا بن أخي قد كاف عهد إٕب فيو فقاؿ عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أيب ولد على فراشو فقاؿ النيب صلى 

 عليو وسلم ىو لك َي عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاىر اضتجر ٍب قاؿ لسودة بنت زمعة احتجيب منو ظتا رأى من شبهو بعتبة فما هللا
( 6369( وحديث أيب ىريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ الولد لصاحب الفراش  رقم )6368رآىا حىت لقي هللا  صحيح البخاري   رقم )

 (.6/2481رائض  )من كتاب الف
 .(2/1080( وذكر فيو حيث عائشة السابق ُب صحيح البخاري وغًنه  صحيح مسلم )5)
 (.3/463(  سنن الرتمذي )1/646(  سنن ابن ماجة )2/282( سنن أيب داود )6)
 (.8/183) ( التمهيد  ابن عبد الرب7)
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 .(1)أف النسب يثبت ابلفراش"وقاؿ السرخسي " ا خالؼ بٌن العلماء رزتهم هللا 
 .(2)"وقاؿ ابن القيم "فأما ثبوت النسب ابلفراش فأرتعت عليو األمة

وؽتا يؤكد ذلك أف حديث "الولد للفراش وللعاىر اضتجر" السابق ذكره نٌص ُب ػتل تنازع العاىر 
بصاحب الفراش  وصاحب الفراش والال يدعي أنو ابنو ويُفصل اضتديُث ُب اظتسألةِ   ويلحق الولَد 

ومن ابب أؤب إذا ٓب ينار صاحب الفراش الولد  ولي  ذتت مطالب بو  ومنازع فيو فينسب بال 
 .خالؼ إٔب صاحب الفراش

وقد ربط الشارع تعلق ثبوت النسب ابلفراش؛ ألف الظاىر أف تلد اظترأة من نااح  ا من سفاح 
حقوؽ الولد  وىو مقصود الشارع من  وذلك مظنة استقرار األسرة واجملتمع  وحفظ (3)أو اغتصاب

 .(4)ثبوت النسب  ولذلك فالنسب إذا ثبت  ا ينقطع
فراشا لزوج،  ادلطلب الثاين: حكم استلحاق ولد االغتصاب أببيو إذا اغتصبت أمو ومل تكن

 ومقصده الشرعي
 إذا اغتصبت اظترأة وٓب تان حتت زوج أبف كانت بارًا وقت اغتصاهبا  أو مطلقة  أو أرملة 
وولدت ولداً  وقد ادعاه مغتصبها واستلحقو  فهل يلحق الولد أبمو وينسب إليها ابعتبار كونو متيقناً 

ألنو قبل ا انفصاؿ كعرو من أعرائها حسًا وحامًا وكاف يتغذى بغذائها وينتقل  ؛بو من جهتها
مو أبي حاؿ إذا ثبتت ابنتقاعتا ويدخل ُب البيع والعتق معها  وإلرتاع العلماء أف الولد  ا ينتفي عن أ

 ألمو. (5)و ادتو منها أـ أنو ينسب إٔب أبيو الغاصب

                                                           

 (.17/99) ( ااظتبسوط للسرخسي1)
 .(5/410( زاد اظتعاد  ابن القيم )2)
 (. 6/164( انظر: العناية شرح اعتداية )3)
 (.1/225(. الفروؽ للقراُب )6/164( انظر: العناية شرح اعتداية )4)
( ىذه اظتسألة فيما إذا كاف الغاصب أو الزاّن مقر أبنو أب لذلك الولد اظتولود من غصبو أو زانه أما إذا كاف منارًا كونو من 5)

قطعًا ولو كاف متيقنا أنو منو دوف غًنه فإذ ٓب يقر بو ولو كاف الوطء مبلك اليمنٌن وأناره فال  غصبو أو من زانه فإنو  ا يلحق بو
ينسب إليو قاؿ نظاـ الدين اضتسن النيسابوري ُب تفسًن غرائب القرآف "أنو إذا اشرتى جارية باراً وافترها وحبسها ُب داره إٔب أف 

( و ا ياوف ا استلحاؽ إ ا 2/385مع أنو  ا يثبت نسبو إ ا عند ا استلحاؽ")تلد فهذا الولد ملعـو أنو ؼتلوؽ من مائة قطعا 
 ابإلقرار  ومن ابب أؤب إذا أنار الزىن أو الغاصب )الوطء( أبـ ذلك الولد. 
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وىذه اظتسألة شبيهة بولد الزان الذي ٓب تان أمو فراشاً لزوج مع فارؽ إٍب اظترأة وضتوؽ العقوبة هبا 
ُب الزان دوف الغصب وقد اختلف العلماء ُب ىذه اظتسألة إٔب مذىبٌن  وأكد ُب اظتغين وجود اطتالؼ 

 وفيها مذىباف: (1)ُب ىذه اظتسألة قاؿ" وإمنا اطتالؼ فيما إذا ولد على غًن فراش"
 

 
اظتذىب األوؿ: أف ولد الغصب  أو الزىن  ا يلحق أببيو الغاصب  و ا ينسب إليو  وىو صتمهور 

 .(5)  واضتنابلة(4)  والشافعية(3)  واظتالاية(2)العلماء من اضتنفية
وىذا خبالؼ ما سبق من َتكيد اطتالؼ ُب  -(6)من العلماءبل نقل اإلرتاع على ذلك عدد 

وأذكر منهم قوؿ الرازي قاؿ: "أرتع اظتسلموف على أنو  ا نسب لولد الزان من الزاّن  ولو   -اظتسألة
 .(7)انتسب إٔب الزاّن لوجب على القاضي منعو من ذلك ا انتساب"
ف أقمت البينة على رجل أنو غصبىن ىذه ومنها ما ورد ُب اظتدونة أنو قيل  ابن القاسم: أرأيت إ

اصتارية وقد ولدت من الغاصب أو اداً أو من غًن الغاصب أيقرى هبا وبولدىا للذي استحقها ُب قوؿ 
 .(8)( نعم ويقاـ على الغاصب اضتد إذا أقر بوطئها و ا يثبت نسب ولدىا منو:)قاؿ مالك

اظتغصوبة فإف السيد أيخذىا وولدىا ملاا لو و ا وقاؿ ُب التلقٌن: فأما الغاصب إذا وطيء األمة 
 .(9)يلحق النسب ابلغاصب

                                                           

 (.6/228( اظتغين  ابن قدامة )1)
(  حاشية بن عابدين 6/241(  تبٌن اضتقائق )6/242(  بدائع الصنائع للااساّن )17/154( انظر: اظتبسوط للسرخي )2)
 (.4/251) (  البحر الرائق8/184)
 (.2/216) (  مواىب اصتليل259(  القوانٌن الفقهية )47 15(  التمهيد )2/358) ( انظر: بداية اجملتهد  ابن رشد3)
 (. 3/92) (  حاشية البجًنمي3/20(  أسىن اظتطالب)5/44(  روضة الطالبٌن )8/162( انظر: اضتاوي الابًن )4)
 (.5/526(  الفروع )9/123( انظر: اظتغين  ابن قدامة )5)
(  تفسًن غرائب القرآف ورغائب الفرقاف  لنظاـ الدين اضتسن النيسابوري  10/24( انظر: التفسًن الابًن  لفخر الدين الرازي )6)
خليل للخرشي (  شرح ؼتتصر 6/289( اللباب ُب علـو الاتاب أليب حفص عمر بن علي الدمشقي اضتنبلي )2/385)
(4/171.) 
 (. 10/24( التفسًن الابًن  لفخر الدين الرازي )7)
 .(14/351( اظتدونة الاربى)8)
 (.2/441) ( التلقٌن لعبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب اظتالاي9)
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ورتلتو أف الذي  ... وىذا كما قاؿ  إذا استاره امرأة على نفسها حىت زان هبا :وقاؿ اظتاوردي
فيعترب بو شبهة الواطئ دوف اظتوطوءة   :خيتص ابلرجل ثالثة أحااـ اضتد  واظتهر  والنسب  وأما النسب

 .(1)ت لو شبهة ضتق بو  وإف ٓب يان لو شبهة ٓب يلحق بوفإف كان
.. وإف زتلت فالولد ؽتلوؾ .وُب اظتغين: أف الغاصب إذا وطىء اصتارية اظتغصوبة فهو زاف

 .(2)ألنو من زان ؛ألنو من منائها وأجزائها  و ا يلحق نسبو ابلواطىء ؛لسيدىا
ألنو زاف  إذ  ا شبهة لو ُب ذلك   ؛ضتدوُب شرح الزركشي أيراً: إذا غصب جارية فوطئها لزمو ا

ألهنم مناء ملاو  و ا يلحق نسبهم  ؛ألهنا عٌن ملاو  وأخذ أو ادىا ؛ٍب إذا قدر عليها سيدىا أخذىا
 .(3)ألنو زاف ؛ابلواطيء

.كوف أبيو زىن أبمو مارىة أو انئمة فال .وُب شرح فتح القدير "أف نفي نسبو عن أبيو يستلـز
 .(4)"يثبت نسبو من أبيو

 وحجتهم ُب ذلك:
 ووجو الد الة اف الرسوؿ (5).".. الولد للفراش وللعاىر اضتجر ..أو ًا: حديث الرسوؿ ".

قصر النسب على الفراش  أي ما تولد من األو اد عن طريق زواج أو ما يعد ِبامو أو عالقة مقبولة 
 .(6)شرعا  فال نسب ظتن  ا فراش لو  واظتغتصب زاف  ا فراش لو

                                                           

 (.13/241( اضتاوي الابًن للماوردي )1)
 (.5/155( اظتغين أليب قدامة اظتقدسي)2)
 (.2/161) الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي اظتصري اضتنبلي( شرح الزركشي مش  3)
 (.5/321( شرح فتح القدير  كماؿ الدين السيواسي)4)
 (.6368(  رقم )6/2481( صحيح البخاري  كتاب الفرائض  ابب الولد للفراش حرة أو أمة )5)
عن اغتصاب إٔب ابيو( ُب قرية اغتصاب ( أصدرت ػتامة استئناؼ أسرة شبٌن الاـو ُب مصر حاما )إبثبات نسب الولد 6)

رقيب شرطة لفتاة ٓب تتجاوز الثانية عشرة  زتلت ووضعت  وتوجهت إٔب ماتب الصحة  استخراج شهادة ميالد  ابنها  إ ا أف 
امت اظتسؤولٌن رفروا لعدـ وجود عقد زواج  ونصحوىا ابختاذ اإلجراءات القانونية ضد من اغتصبها إلثبات نسب الطفل إليو  فأق

دعوى أماـ ػتامة شبٌن الاـو  ال ي رفرت إثبات نسب الطفل  فطعنت بو اماـ ػتامة ا استئناؼ وقدمت مستنداهتا و منها 
حام اامة العسارية ِبب  رقيب الشرطة ثالث سنوات  وكذلك تقارير الطب الشرعي واظتخترب ال ي تؤكد تطابق اضتمض النووي 

 ة ا استئناؼ إبلغاء حام أوؿ درجة وإثبات نسب الطفل لوالده.للطفل مع رقيب الشرطة. فقرت ػتام
إف تقرير الطب الشرعي واظتعمل اصتنائي أكدا تطابق اضتمض النووي بٌن الطفل ووالده  كما أف حام »وجاء ُب حيثيات اضتام: 

اراً من اظتتهم ابلواقعة. ومن ىنا تربز اامة العسارية ىو عنواف اضتقيقة  حيث أداف رقيب الشرطة ُب واقعة ا اغتصاب  ؽتا يعد إقر 
 .أمهية ا اعتماد على الوسائل العلمية والقانونية ُب إثبات النسب
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"الولد للفراش وللعاىر اضتجر"  ىذا اضتديث جعل الولد  أبف قوؿ النيب :على الدليلواعرتض 
 .(1)للفراش دوف العاىر  فإذا ٓب تان فراشاً فإهنا ليست ُب مدلوؿ اضتديث

اصتواب عن ىذا: أف من استدؿ بذلك إمنا استدؿ مبفهـو اضتديث وا استد اؿ ابظتفهـو ضعيف 
للفراش( وكذلك الصراحة أيرًا ُب بقية اضتديث )للعاىر اضتجر(  وىو أماـ اظتنطوؽ الصريح )الولد 

 الزاّن لي  لو إ ا اضتجر و ا ينسب لو شيء من الزان.
ُب اإلسالـ من ساعى ُب  (2)" ا مساعاة قاؿ: قاؿ رسوؿ اثنياً: حديث ابن عباس

 .(3)اصتاىلية فقد أضتقو بعصبتو ومن ادعى ولداً من غًن رشده ٓب يرث وٓب يورث"
ووجو ا استد اؿ: أف الشارع أبطل اظتساعاة واظتراد ابظتساعاة: الزىن  وكاف األصمعي جيعل 

؛ ألهنن يسعٌن ظتواليهن  فياتسنب عتم بررائب كانت عليهن  فأبطل اإلماء دوف اضترائر اظتساعاة ُب
ة  وأثبت بو اظتساعاة ُب اإلسالـ  وٓب يلحق هبا النسب  وعفا عما كاف منها ُب اصتاىلي النيب
 .(4)النسب
اثلثاً: ألنو  ا يلحق بو إذا ٓب يستلحقو  فلم يلحق بو ِباؿ كما لو كانت أمو فراشاً  أو كما لو  

 .(5)ٓب جيلد اضتد عند من اعتربه
اظتذىب الثاّن: أف ولد الزان يلحق أببيو الزاّن إذا استلحقو  ومثلو ولد ا اغتصاب وىذا القوؿ 

وقاؿ  بو إبراىيم   (7)عن عمر واضتسن وابن سًنين وبو قاؿ أزتد وإسحاؽ (6)ػتاي كما قاؿ اظتاوردي
إبراىيم النخعي وأبو حنيفة بشروط  كما ذكر اظتاوردي حيث قاؿ: "قاؿ إبراىيم النخعي يلحقو الولد 

                                                           

  .(32/113( انظر: غتموع الفتاوى  ابن تيمية )1)
  .(6/78) الزان  كما قاؿ عالء الدين اظتتقي اعتندي: ُب كنز العماؿ :( اظتساعاة2)
( وقاؿ ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن وٓب 7992) ( رقم4/380) الفرائض( اظتستدرؾ على الصحيحٌن  كتاب 3)

 خيرجاه.
  .(9/278( نظر: شرح السنة للبغوي )4)
  .(37 -7/36( الشرح الابًن لشم  الدين ابن قدامة )5)
وز للزاّن أف يتزوجها )أي ابنتو .. ذكران أف ولد الزان  ا يلحق ابلزاّن واف الفقهاء قد اختلفوا ىل جي."وىذه مسألة :( قاؿ اظتاوردي6)

أف نااحها حراـ عليو ومىت أقر هبا ضتقتو  حاى ذلك عن عمر واضتسن  :أحدىا :ابنتو من الزىن( إذا كانت بنتا على أربعة مذاىب
 (. 8/162   11/393) وابن سًنين وبو قاؿ أزتد وإسحاؽ"  اضتاوي الابًن

(  7/36) (  الشرح الابًن لشمش الدين ابن قدامة6/228(  اظتغين ظتوفق الدين ابن قدامة )8/162) ( انظر: اضتاوي الابًن7)
( اظتنتقى من كتاب مااـر األخالؽ ومعاليها  5/430(  زاد اظتعاد  ابن القيم )4/585(  الفتاوى الاربى  ابن تيمية )7/36)

 .(327( )99أليب بار دمحم بن سهل)
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إذا ادعاه بعد اضتد  ويلحقو إذا ملك اظتوطوءة وإف ٓب يدعو  وقاؿ أبو حنيفة إف تزوجها قبل وضعها 
. "وذكر ابن قدامة أف اضتسن البصري وابن سًنين (1)بو الولد  وإف ٓب يتزوجها ٓب يلحق بو ولو بيـو ضتق

حنيفة أنو يلحق بشروط ذكرىا عنهم وٓب يذكر شروطا إلسحاؽ وعروة بن الزبًن  يم النخعي وأابوإبراى
وقاؿ إبراىيم وسليماف بن يسار قاؿ: "وقاؿ اضتسن وابن سًنين يلحق الواطئ إذا أقيم عليو اضتد ويرثو 

يلحقو إذا جلد اضتد أو ملك اظتوطوءة وقاؿ إسحاؽ يلحقو وذكر عن عروة وسليماف بن يسار ؿتوه 
وروى علي بن عاصم عن أيب حنيفة أنو قاؿ  ا أرى أبساً إذا زان الرجل ابظترأة فحملت منو أف يتزوجها 

الزبًن وسليماف بن يسار فقد "  وىو أيرًا مذىب عروة بن (2)مع زتلها ويسرت عليها والولد ولد لو
"ذكر عنهما أهنما قا ا أميا رجل أتى إٔب غالـ يزعم أنو ابن لو وأنو زىن أبمو وٓب يدع ذلك الغالـ أحد 

 .(5)  وقاؿ الشوكاّن: " والولد ولد زىن  ا يلحق ابلزاّن ا ا بدليل"(4)" وىو اختيار ابن تيمية(3)فهو ابنو
 .(5)بدليل"

إف")زىن هبا( أي أبمة غصبها )واستولدىا( أي حبلت منو )فادعى ثبت  وقاؿ منالخسرو
 .(6)النسب(.. والنسب يثبت هبا كما لو زفت لو غًن امرأتو

. إ ا إذا استولدىا يثبت .وقاؿ ابن عابدين "لي  للغاصب أف يستخدـ أو ميلك من غًنه
 .(7)النسب استحساان والولد رقيق"

 ها:واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من
اْدُعوُىْم آِلاَبئِِهْم ُىَو ﴿أف هللا تعأب أمر بدعوة األبناء آلابئهم )الولد إٔب أبيو( قاؿ تعأب:  -1

 ٌح ِفيَما َأْخطَْأًُب بِوِ أَْقَسُط ِعنَد اّللَِّ فَِإف ٓبَّْ تَػْعَلُموا آاَبءُىْم فَِإْخَواُنُاْم ُب الدِّيِن َوَمَوالِيُاْم َولَْيَ  َعَلْيُاْم ُجَنا 
( فهي صرقحة ُب وجوب نسبة كل 5)األحزاب: ﴾َوَلِان مَّا تَػَعمََّدْت قُػُلوُبُاْم وََكاَف اّللَُّ َغُفورًا رَِّحيماً 

 .مولود ألبيو مىت ما عرؼ األب

                                                           

 (. 8/162) ( اضتاوي الابًن1)
 (. 7/36) (  الشرح الابًن لشمش الدين ابن قدامة6/228) اظتغين ظتوفق الدين ابن قدامة (2)
 (. 5/430( زاد اظتعاد  ابن القيم )3)
(  ا انصاؼ 5/402(  الفروع )4/585( قاؿ:" وإف استلحق ولده من الزان و ا فراش ضتقو " الفتاوى الاربى  ابن تيمية )4)

  .(9/269) للمرداوي
 (. 2/328) ل اصترار( السي5)
 (.7/247) ( درر اضتااـ شرح غرر األحااـ6)
 ( 6/206( حاشية ابن عابدين)7)



            العدد السادس                             استلحاق ولد االغتصاب ومقاصده الشرعية – جملة البحوث األكادميية

- 45 - 

روى الطربي ُب تفسًنه قاؿ حدثين يعقوب قاؿ ثنا بن علية عن عيينة بن عبد الرزتن عن أبيو 
ادعوىم آلابئهم ىو أقسط عند هللا فإف ٓب تعلموا آابءىم فإخوانام : قاؿ قاؿ أبو بارة: قاؿ هللا تعأب

ه وأان من إخوانام ُب الدين قاؿ قاؿ أيب وهللا إّن ألظنو لو فأان ؽتن  ا يعرؼ أاب ُب الدين ومواليام
 .(1)علم أف أابه كاف زتارا  انتمى إليو

قاؿ: "قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو حديث جريج ُب صحيح البخاري عن أيب ىريرة هنع هللا يضر  -2
وسلم كاف رجل ُب بين إسرائيل يقاؿ لو جريج يصلي فجاءتو أمو فدعتو فأىب أف جييبها فقاؿ أجيبها أو 
أصلي  ٍب أتتو فقالت اللهم  ا دتتو حىت تريو اظتومسات وكاف جريج ُب صومعتو فقالت امرأة ألفتنن 

ًا فأمانتو من نفسها فولدت غالما فقالت ىو من جريج جرجيًا فتعرضت لو فالمتو فأىب فأتت راعي
فأتوه وكسروا صومعتو فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ٍب أتى الغالـ فقاؿ من أبوؾ َي غالـ قاؿ الراعي قالوا 

 .(2)نبين صومعتك من ذىب قاؿ  ا من طٌن"
العادة ُب نطق ووجو الد الة أف جرجيا نسب بن الزان للزاّن وصدؽ هللا نسبتو مبا خرؽ لو من  -

اظتولود بشهادتو لو بذلك وقولو: )أيب فالف الراعي( فاانت تلك النسبة صحيحة فيلـز أف جيري بينهما 
  وأخرب هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن جريج ُب معرض اظتدح وإظهار كرامتو فاانت تلك (3)أحااـ األبوة والبنوة

  فإذا (4) ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فثبتت البنوة وأحاامهاالنسبة صحيحة بتصديق هللا تعأب وإبخبار النيب
 استلحق الزاّن أو الغاصب ولده من الزان أو الغصب ضتق بو وصار كالولد من النسب.

أبنو يلـز على ىذا أف َترى أحااـ البنوة واألبوة من التوارث والو اَيت  :واعرتض على ذلك -
 .(5)وغًن ذلك  وقد اتفق اظتسلموف على أنو  ا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة

اصتواب كما قاؿ القرطيب: أف ذلك موجب ما ذكرانه وما انعقد عليو اإلرتاع من األحااـ 
 .(6)لك الدليل وهللا أعلماستثنيناه  وبقى الباقي على أصل ذ

                                                           

 (.3/468) (  تفسًن ابن كثًن8/7) (  تفسًن الثعاليب21/121( تفسًن الطربي )1)
 (.2350( رقم اضتديث )2/878( صحيح البخاري  كتاب اظتظآب  ابب إذا ىدـ حائطاً فلينب مثلو )2)
 (.6/483) ح الباري  ابن حجر( فت3)
 (.5/115( تفسًن القرطيب )4)
 .( اظترجع السابق5)
 (.5/116( اظترجع نفسو )6)
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: "فإف جاءت بو حديث ىالؿ بن أمية وامرأتو ُب حادثة اظتالعنة بينهما  فقاؿ النيب -3
أكحل العينٌن سابغ اإلليتٌن خدِب الساقٌن فهو لشريك بن سحماء  فجاءت بو كذلك  فقاؿ النيب 

 .(1)لو ا ما مرى من كتاب هللا لااف ٕب وعتا شأف" :ملسو هيلع هللا ىلص
ألنو خلق من  ؛: "فهو لشريك بن شتحاء" أي معناه فهو للزاّنووجو الد الة: أف قولو -

مائو  ولان ألنو مرى ما مرى من كتاب هللا بصدور اضتلف واألمياف من أمو إبناار الزان  ولو ا ذلك 
زوجها ابللعاف  ألضتقو بو إذا استلحقو  فنسب إٔب أمو حٌن انتفى منو  ؛)منع من إضتاقو أببيو الزاّن(

وُب د الة إٔب أف الزاّن أو الغاصب إذا استلحق ولده من الغصب أو الزان وليست أمو فراشاً فإنو يلحق 
 بو ألنو خلق من مائو.

 (3)أو اد اصتاىلية مبن ادعاىم ُب اإلسالـ" (2)ما ورد "أف عمر بن اطتطاب هنع هللا يضر كاف يُليط -4
صتاىلية أف الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد فادعاه ُب اصتاىلية وقاؿ أبو عبيد: فااف اضتام ُب ا

 .(4)فإف حامهم كاف أف ياوف ولده  احق النسب بو
وجو الد الة: كما قاؿ ابن القاسم: "وجو ما جاء عن عمر بن اطتطاب أف لو أسلم أىل دار من 

 .(5)ألف عمر قد فعلو  وىو رأيي" ؛أىل اضترب كاف ينبغي أف يصنع هبم ذلك
 واعرتض على ذلك:

يليط أو اد اصتاىلية مبن  -هنع هللا يضر-اف عمر بن اطتطاب أو ًا: مبا قالو ابن عرب الرب: فقد ك
ألف أكثر أىل اصتاىلية كانوا كذلك  وأما  ؛استالطهم ويلحقهم مبن استلحقهم إذا ٓب يان ىناؾ فراش
فال يلحق ولد من زان مبدعيو أبداً عند أحد اليـو ُب اإلسالـ بعد أف احام هللا شريعتو  وأكمل دينو  

 .(6)من العلماء  كاف ىناؾ فراش أو ٓب يان
إمنا أضتقهم آبابئهم من الزان ُب اإلسالـ بعد أف أحام هللا  -هنع هللا يضر-أف عمر  :وجياب عن ذلك

 شريعتو وحـر الزان  ولو كاف إضتاؽ ولد الزان أببيو  ا يصح ظتا فعلو عمر هنع هللا يضر.
                                                           

 (.4470( رقم اضتديث )4/1772.." ).( صحيح البخاري  كتاب التفسًن  ابب "ويدرأ عنها العذاب1)
  (.8/162( يُِليُط )يُػْلِحُق( اضتاوي الابًن )2)
(  السنن الاربى للبيهقي  كتاب الدعوى 1420) (  رقم2/740) األقرية  ابب القراء إبضتاؽ الولد أببيو( اظتوطأ  كتاب 3)

 (.10/738) ( قاؿ ُب معجم جامع األصوؿ: "غريب اضتديث"21052) رقم ( 10/263والبينات  ابب القافة ودعوى الولد)
 (.3/339( غريب اضتديث  ابن سالـ )4)
 (.2/29) (  هتذيب اظتدونة8/340)( اظتدونة الاربى 5)
 .(8/183) (  التمهيد  ابن عبد الرب7/164( ا استذكار  ابن عبد الرب )6)
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أنو كاف يليط أو اد  -هنع هللا يضر-اثنياً: مبا قالو اظتاوردي: فأما اصتواب عن اضتديث اظتروي عن عمر 
البغاَي ُب اصتاىلية آبابئهم ُب اإلسالـ فهو أف ذلك منو ُب عهار البغاَي ُب اصتاىلية دوف عهار 

لشبهة  احقة بو ومع اإلسالـ  والعهار ُب اصتاىلية أخف حاما من العهار ُب اإلسالـ  فصارت ا
 .(1)الشبهة جيوز ضتوؽ الولد  وخالف حامو عند انتفاء الشبهة عنو ُب اإلسالـ
مبا فعلوا من الزان  ألهنم كانوا  وجياب عن ذلك: أف ما ذكر قد يفيد أف أىل اصتاىلية  ا أيذتوف

من أىل الفرتة  وٓب تقم عليهم اضتجة  فيعذروف صتهلهم ِبرمة الزان  خبالؼ من فعل الزان بعد اإلسالـ 
وقياـ اضتجة عليو  وىذا خارج عن ػتل النزاع الذي ؿتن بصدده  فإف الاالـ عن إضتاؽ ولد الزان أببيو 

 . ... جاىلية و ا إسالـ  و ا فرؽ فيو بٌن معذور وغًنهإذا استلحقو  وىذا حام  ا خيتلف ُب 
قياس األب من الزان على األـ الزانية  فإف الولد انتج من زانمها مًعا  واألب أحد الزانيٌن   -5

فإذا كاف يلحق أبمو عند رتيع العلماء  ألنو ىي ال ي ولدتو  فلَم  ا يلحق أببيو إذا استلحقو وأقر أبنو 
 خلق من مائو؟.

اؿ ابن القيم: "والقياس الصحيح يقتريو فإف األب أحد الزانيٌن وىو إذا كاف يلحق أبمو ق
وينسب إليها وترثو ويرثها ويثبت النسب بينو وبٌن أقارب أمو مع كوهنا زنت بو  وقد وجد الولد من 

 يدعو غًنه  فهذا ماء الزانيٌن  وقد اشرتكا فيو  واتفقا على أنو ابنهما  فما اظتانع من ضتوقو ابألب إذا ٓب
 .(2)ػتض القياس"
ألنو ظتا كاف انتفاء الولد عن الواطئ ابللعاف  ا مينع من ضتوقو بو  :قياس الزاّن على اظتالعن -6

 .(3)بعد ا اعرتاؼ فاذلك ولد الزان
واعرتض عليو أبف: ولد اظتالعنة ؼتالف لولد الزان  والفرؽ بينهما أف ولد اظتالعنة ظتا كاف  -
ألف األصل فيو اللحوؽ والبغاء  ؛ابلواطئ قبل اللعاف جاز أف يصًن  احقًا بو بعد ا اعرتاؼ احقًا 

  فال يلحق (4)طارئ وولد الزان ٓب يان  احقا بو ُب حاؿ فًنجع حامو بعد ا اعرتاؼ إٔب تلك اضتاؿ
 بو.

                                                           

 .( 8/162) ( اضتاوي الابًن للماوردي1)
 (.5/426( زاد اظتعاد )2)
 (.8/162( اضتاوي الابًن )3)
 (.8/163( اظترجع نفسو )4)
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حة أف ُب إضتاؽ ولد ا اغتصاب وولد الزان أببيو إذا ادعاه وٓب يعارضو شيء قحقق مصل -7
شرعية كبًنة  وىي حفظ نسب الولد من الرياع  وإجياد نسب قحفظ ىيبتو وماانتو  وإجياد الرعاية 
األبوية لو  وأماف نشأتو نشأة سوية بعيد عن العداء اظتمان أف قحصل لو لاونو ينقص عن اجملتمع 

 الذي يعيشو بفقد والده  وُب نسبو إٔب أبيو الذي ختلق من مائو حتقيق لال ذلك.
 .(1)أبف  ا مصلحة تعارض النص "الولد للفراش وللعاىر اضتجر":عرتضوا

وجياب عن ىذا ا اعرتاض:  أبف النص ورد فيما اذا تنازع رب الفراش والعاىر)الزاّن( فالولد لرب 
الفراش ولي  اظتقصود منو حصر النسب مبا لو فراش  دوف من لي  لو فراش كولد الزان أو ولد اظتغتصبة 

 .(2)م "الولد للفراش على أنو حام بذلك عند تنازع الزاّن وصاحب الفراش"قاؿ ابن القي
ف ينسب وُب إضتاقو أببيو زتاية لو من اف ينسب أب غًن أبيو وقومو  وزتاية لغًن أبيو من أ-8

إبقراره  بو  او ثبت بطريق معترب ابنو من   ف أبوه ىنا ىو من استلحقوإإليو من لي  منو  ُب حٌن 
مائو. وُب ذلك َتنب لإلٍب اظترتتب على من انتسب إٔب غًن أبيو وقومو اظتنصوص عليو ُب صحيح 

فعن أيب ذر هنع هللا يضر "أنو شتع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ لي  من رجل ادعى لغًن أبيو  البخاري من حديث النيب 
 .(3)فر ومن ادعى قوما لي  لو فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"وىو يعلمو إ ا ك

حٌن سئل "فيمن فجر ابمرأة ٍب تزوجها ؟ قاؿ أولو سفاح وآخره  حديث ابن عباس  -9
      .(4)نااح  اأبس بو"
أف اإلسالـ أقر بنسب من ولد ُب اصتاىلية عن عالقات غًن مشروعة حرمها اإلسالـ   -10

جاءوا من زان صريح عن طريق البغاَي ذوات الراَيت اضتمراء الالٌب ميارسن الزان بدوف  فهناؾ الاثًن ؽتن
دتييز  مع كل من يدفع األجر  فاانت اذا ولدت طفال اضتقتو مبن تشاء ؽتن يدخل عليها من زابئنها  

 فقد اعرتؼ اجملتمع اصتاىلي ببنوتو ألبيو وأقر ا اسالـ ذلك بغض
أحد دىاة  (5)النظر عن كيفية غتيئو  سواء بنااح فاسد اـ بزان  اشهرىم عمرو بن العاص 

  العرب اطتمسة. 
                                                           

 ( سبق خترجيو.1)
 (.5/425( زاد اظتعاد )2)
 (.3317(  رقم )3/1292. ).. صحيح البخاري  كتاب اظتناقب  ابب نسبة اليمن إٔب إشتاعيل( 3)
 .( موقوؼ13657(  رقم )155/ 7) ... ( السنن الاربى للبيهقي  ابب نااح ادثٌن4)
معاوية: مرحبا بك َي ( ذكر: أف أروى بنت اضتارث بن عبد اظتطلب بن ىاشم  دخلت على معاوية وىي عجوز كبًنة  فقاؿ عتا 5)

خالة  كيف أنت؟ فقالت خبًن َي ابن أخ ي  لقد كفرت النعمة  وأسأت  ابن عمك الصحبة  وتسميت بغًن اشتك  وأخذت غًن 
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أف القوؿ بعدـ جواز اثبات نسب ولد الزاّن ألبيو ظلم لنف  ٓب ترتاب اذتا  والظلم ػتـر  -11
 .ُب الشريعة
ويناقض أصال من أصوؿ  أف حرماف ولد الزان من النسب حتميل لػػػو وزر اٍب ٓب يرتابو -12

 .(7)الزمر:  ﴾الدين ﴿َو َا تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى
ان عليها لوحدىا  أف منع اضتاؽ ولد الزان اببيو  واضتاقو أبمو لوحدىا  فيو حتميل  اٍب الز -13
 ذترة الزان  فعليها إعالة الصغًن وتربيتو -لوحدىا –تتحمل  -ضعفهنا الطرؼ األأرغم  -فاظترأة 

وا انفاؽ عليو وتطبيبو ومالحقة رتيع مشاكلو  ُب حٌن يفلت الرجل من كل ذلك  فال يلحقو من 
حتمل الرجل عبء كل ذلك   -وفق كل اظتوازين اظتنطقية اظتعقولة-عبء زانه شيء  ُب حٌن ينبغي 

  .ولي  اظترأة
 :الراجح: يترح ؽتا سبق من أدلة الفريقٌن

ابلزان َغْصباً  أو ُمطَاَوَعًة وليست أـ ىذا الولد فراشا لزوج أف نسب الولد إٔب الذي يدعيو  -
ألف اضتديث  ؛لعل الراجح أنو ينسب إليو ويلحق بو  وىو ما ذىب إليو أصحاب الرأي الثاّن  وذلك

الوارد الذي قحتج بو العلماء إمنا ىو نص فيما إذا كانت أـ الولد فراشاً لزوج وتنازعو الزاّن الغاصب أو 
ظتطاوعة مع صاحب الفراش)زوج أـ الولد( اظتتنازع عليو فاضتديث يثبت أف للعاىر ُب ىذه الزاّن اب

اضتالة اضتجر ولي  لو من نسب الولد شيء  فإذا كانت الزانية أو اظتغصوبة  ا فراش عتا فهذه مسألة 
 أخرى حجتها ما أورده أصحاب اظتذىب الثاّن ُب إثبات نسب الولد إٔب أبيو.

ظتطاوعة اشرتكا فيو اصتانباف الزاّن والزانية  فايف يثبت نسبو إليها دونو وقد أقر بو أف الزان اب -
 .واستلحقو وثبتت عالقتهما ببعض

أف الزان ابلغصب اعتداء وجـر سببو الغاصب دوف اظتغصوبة فايف تتحمل اظتسئولية دونو   -
 .وقد ثبت الغصب إبقراٍر أو بينٍة  وقد استلحقو الغاصب

                                                                                                                                               

حقك  وكنا أىل البيت أعظم الناس ُب ىذا الدين بالء  حىت قبض هللا نبيو  مشاورا سعيو  مرفوعا منزلتو  فوثبت علينا بعده تيم 
فابتزوان حقنا  ووليتم علينا  فانا فيام مبنزلة بين إسرائيل ُب آؿ فرعوف  وكاف علي بن أيب طالب بعد نبينا  مبنزلة  وعدي وأمية 

ىاروف من موسى  فقاؿ عتا عمرو بن العاص: كفي أيتها العجوز الرالة  واقصري عن قولك مع ذىاب عقلك. فقالت: وأنت َي 
مباة  وأرخصهن أجرة  وادعاؾ ستسة من قريش  فسئلت أمك عنهم فقالت: كلهم  ابن النابغة  تتالم وأمك كانت أشهر بغي

 (  1/130اظتختصر ُب أخبار البشر).أاتّن  فانظروا أشبههم بو  فاضتقوه بو  فغلب عليك شبو العاص بن وائل  فأضتقوؾ بو..إْب
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استلحاؽ ولد الزىن ابلغصب أو اظتطاوعة حفظًا للولد من الرياع والتشرد وا اؿتراؼ أف ُب  -
الذي ينتظره لو ٓب يلحق أببيو وبال ذنب منو  وحفظاً للمجتمع من ويالت نقمتو إذا رأى أقرانو ينسبوف 
آلابئهم وجيدوف من يرعاىم ويعطف عليهم دونو  وىذه مقاصد شرعية متفرعة عن حفظ النسل 

 .(1)وُب حفظها تػأسي  جملتمع مستقر ابتداء من استقرار الفرد ٍب األسرة ؛سبوالن
ىذا فرال من أف أدلة القائلٌن ابإلضتاؽ فيها حجة وقوة د الة ومنطق  وىي من جوانب  -

 متعددة إٔب غًن ذلك  وهللا أعلم.
 

 
 :اخلامتة

لرسا ات دمحم بن عبد هللا اضتمد  الذي بنعمتو تتم الصاضتات والصالة والسالـ على خاًب ا
فإف موضوع اغتصاب اإلانث من اظتواضيع الالفتة للنظر ُب  ؛لى آلو وصحابتو ومن وا اه  وبعدوع

عصران اضتاضر  خاصة مع قياـ ثورات الربيع العريب  وما بعدىا حيث استخدـ ا اغتصاب وسيلة من 
كما  ا حظ اظتتابع عتذا ُب وسائل اإلعالـ  فراًل عن كونو   وسائل ا انتقاـ وا اىانة بصورة ؽتنهجة

قرية واقعة ُب عدة غتتمعات  وينتج عن ذلك آاثر اجتماعية عديدة  ولذا فإف ِبثو يعد من األمور 
)حام ػػػنب آاثره  وىذا البحث اظتوسـو بػال ي يتطلبها واقع اضتاؿ وينبغي الوقوؼ على ؼتتلف جوا

يسهم ُب إبراز جانب من تلك اصتوانب وحام الشرع فيها وخالؼ العلماء  استلحاؽ ولد ا اغتصاب(
 حوعتا  وقد توصلت من خالؿ فقراتو إٔب عدة نتائج أطتص أمهها فيما أيٌب: 

حفظ النسل من ضرورات اإلسالـ ال ي أس  عليها استمرار النسل البشري واستقراره  -
 ريعات ما يافل حفظو من جانيب الوجود والعدـ. وسالمتو من القطيعة والتفاك ولذا شرع لو من التش

ا اغتصاب ُب اللغة ىو: األخذ قهراً وظلماً سواء أكاف ُب اظتاؿ أو العرض  وُب السابق شاع  -
 ا اغتصاب وانتشر ُب اظتاؿ  وأصبح اآلف شائعاً ُب انتهاؾ األعراض واإلكراه على الزان.

 غًن وجو شرعي فهو إكراه على الزان. ا اغتصاب اصطالحا وطء حرة أو أمة جرباً على -
إرتاع األمة على حرمة الزان  وأف اظتؤمنات والاافرات ُب حترمي الزان هبن سواء  وىو ػتـر ُب  -

 رتيع الشرائع  وا اغتصاب أشد حرمًة من غترد الزان.

                                                           

 (.106العزيز بن إبراىيم آؿ منصور )( انظر: الزواج بنية الطالؽ من خالؿ الاتاب والسنة ومقاصده  صاّب بن عبد 1)
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أنو  ا  اتفق العلماء أنو  ا حد على مارىة على زان  واختلفوا ُب اظتاره على الزان  والراجح  -
 .حد على الرجل إذا أكره ألف اإلكراه يتساوى أمامو الرجل واظترأة

ولد اظتغتصبة ال ي  ا زوج عتا وكذلك الذي نفاه زوجها ابظتالعنة يلحق أبمو و ا ينفك عنها  -
 ِباؿ  و ا يوجد من ينفيو عنها.

زوجة لاوهنا يتخذ اظتقصود ابلفراش ما يفرتش لياوف سببا لراحة اظتفرتش  وأطلق ذلك على ال -
 عتا الفراش اظتريح أو ألف الرجل يفرتشها ابلوطء.

إذا اغتصبت امرأة وىي فراش لزوج  وأنار صاحب الفراش الولد  ورفض نسبو إليو  وأقرت  -
الزوجة أبف الولد من اظتغتصب  فقد اختلف فيو والراجح أف الولد  ا ينتفي إبقرارمها وإمنا ينتفي ابللعاف  

 واختلفوا ُب لعاهنما والراجح أنو يالعن الزوج لنفي الولد دوهنا. 
 -امرأة وىي فراش لزوج  وأنار صاحب الفراش الولد  وأصرت الزوجة أنو من إذا اغتصبت -
صاحب الفراش  اختلف العلماء فيو والراجح ما ذىب رتهور العلماء من أف تصديق الزوج  -زوجها

على غصب زوجتو ينفي عنو الولد ابللعاف صدقتو أـ كذبتو وإف نال الزوج عن لعاهنا ٓب ينتف عنو 
 الولد ويلحق بو.

إذا أتت اظتغتصبة بولد ؽتن اغتصبها وٓب ينفو صاحب الفراش )الزوج( فهو َوَلد صاحب  -
 .الفراش ويُنسب إليو وإف أقرت اظتغتصبة أنو من الغاصب

إذا اغتصبت اظترأة وٓب تان حتت زوج  وولدت ولدا وادعاه مغتصبها واستلحقو ففيو مذىباف:  -
بيو الغاصب و ا ينسب إليو وىو صتمهور العلماء  الثاّن: األوؿ: أف ولد الغصب أو الزىن  ا يلحق أب

أف ولد الزان يلحق أببيو الزاّن إذا استلحقو  ومثلو ولد ا اغتصاب وىو ػتاي عن عمر واضتسن وابن 
 سًنين وبو قاؿ أزتد وإسحاؽ وغًنىم  وىو الراجح. 

تمع من اضتقد أف من مقاصد الشريعة سالمة األسرة من ا اختالط والتفاك وسالمة اجمل -
والرغينة وحفظ حق الولد ُب النسب وىذا كلو وغًنه ؽتا راعاه الشارع ُب استلحاؽ ولد ا اغتصاب 

 أببيو أو أبمو عند اظتالعنة.
التوصيات: متابعة داوئر ا اختصاص ابلفقو ومقاصد الشريعة  استاماؿ جوانب موضوع 

صة منها أو ال ي ٓب تستوُب حقها ُب ا اغتصاب  وتشجيع الباحث على البحث ُب اصتوانب الناق
 البحث والتمحيص.
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 ادلصادر وادلراجع
 .أوال: القرآن الكرمي بقراءة حفص عن عاصم، ومصحف ادلدينة ادلنورة

  :كتب التفسري وأحكام القرآن  :اثنيا  
دمحم الصادؽ قمحاوي  دار  :حتقيقأحااـ القرآف  أزتد بن علي الرازي اصتصاص أبو بار   -1
 .1405 -بًنوت  -دار إحياء الرتاث العريب  :النشر
دار الفار  :تفسًن القرآف العظيم  إشتاعيل بن عمر بن كثًن الدمشقي أبو الفداء  دار النشر -2
  .1401 -بًنوت  -

الرب النمري  التمهيد ظتا ُب اظتوطأ من اظتعاّن واألسانيد  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد  -3
وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف  :دمحم عبد الابًن الباري  دار النشر مصطفى بن أزتد العلوي   :حتقيق

 .1387 -اظتغرب  -اإلسالمية 
التفسًن الابًن أو مفاتيح الغيب  فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازي الشافعي  دار  -4
 .1ـ  ط2000 -ىػ 1421 -بًنوت  -دار الاتب العلمية  :النشر
تفسًن غرائب القرآف ورغائب الفرقاف  نظاـ الدين اضتسن بن دمحم بن حسٌن القمي  -5

 -بًنوت / لبناف  -دار الاتب العلمية  :الشيخ زكرَي عمًناف  دار النشر :النيسابوري  حتقيق
 .1ـ  ط1996 -ىػ 1416
طربي أبو جعفر  دار جامع البياف عن َتويل آي القرآف  دمحم بن جرير بن يزيد بن خالد ال -6
 .1405 -بًنوت  -دار الفار  :النشر
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دار الشعب  :اصتامع ألحااـ القرآف  أبو عبد هللا دمحم بن أزتد األنصاري القرطيب  دار النشر -7
شعيب  :زاد اظتعاد ُب ىدي خًن العباد  دمحم بن أيب بار أيوب الزرعي أبو عبد هللا  حتقيق .القاىرة -

 -بًنوت  -ماتبة اظتنار اإلسالمية  -مؤسسة الرسالة  :األرانؤوط  دار النشر عبد القادر -األرانؤوط 
 .14  ط1986 - 1407 -الاويت 
مؤسسة  :جواىر اضتساف ُب تفسًن القرآف  عبد الرزتن بن دمحم بن ؼتلوؼ الثعاليب  دار النشر -8

 .بًنوت -األعلمي للمطبوعات 
بن دمحم بن إبراىيم الثعليب النيسابوري   الاشف والبياف )تفسًن الثعليب(  أبو إسحاؽ أزتد -9
دار إحياء  :اإلماـ أيب دمحم بن عاشور  مراجعة وتدقيق األستاذ نظًن الساعدي  دار النشر :حتقيق

 .1ـ  ط2002-ىػ1422 -لبناف  -بًنوت  -الرتاث العريب 
 :اللباب ُب علـو الاتاب  أبو حفص عمر بن علي ابن عادؿ الدمشقي اضتنبلي  حتقيق -10

بًنوت /  -دار الاتب العلمية   :لشيخ عادؿ أزتد عبد اظتوجود  والشيخ علي دمحم معوض  دار النشرا
 .1ـ  ط1998-ىػ  1419 -لبناف 

 :اثلثا  كتب احلديث وشروحو
عامر أزتد حيدر  دار  :اختالؼ اضتديث  دمحم بن إدري  أبو عبدهللا الشافعي  حتقيق -11
 .1  ط1985 - 1405 -بًنوت  -مؤسسة الاتب الثقافية  :النشر
عامر أزتد حيدر  دار  :اختالؼ اضتديث  دمحم بن إدري  أبو عبدهللا الشافعي  حتقيق -12
 .1  ط1985 - 1405 -بًنوت  -مؤسسة الاتب الثقافية  :النشر
أبو العال   حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  دمحم عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتباركفوري -13
  .بًنوت -دار الاتب العلمية  :دار النشر
ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة ُب تفسًن الاشاؼ للزؼتشري  رتاؿ الدين عبد هللا بن  -14

دار ابن  :عبد هللا بن عبد الرزتن السعد  دار النشر :ىػ  حتقيق762يوسف بن دمحم الزيلعي الوفاة: 
 .األؤب :ىػ  الطبعة1414 -الرَيض  -خزمية 
أزتد  :اصتامع الصحيح سنن الرتمذي  دمحم بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي  حتقيق -15

 .دار إحياء الرتاث العريب  بًنوت :دمحم شاكر وآخروف  دار النشر
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جامع العلـو واضتام ُب شرح ستسٌن حديثا من جوامع الالم  زين الدين أيب الفرج عبد  -16
مؤسسة  :شعيب األرانؤوط / إبراىيم ابج   دار النشر :قيقالرزتن بن شهاب الدين البغدادي  حت

 .7ـ  ط1997 -ىػ 1417 -بًنوت  -الرسالة 
 :دمحم فؤاد عبد الباقي  دار النشر :سنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد أبو عبدهللا القزويين  حتقيق -17

دمحم فؤاد عبد الباقي  دار  :دار الفار  بًنوت. سنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد أبو عبدهللا القزويين  حتقيق
 دار الفار  بًنوت.  :النشر
د.  :اصتامع الصحيح اظتختصر  دمحم بن إشتاعيل أبو عبدهللا البخاري اصتعفي  حتقيق -18

 .3  ط1987 - 1407 -بًنوت  -دار ابن كثًن   اليمامة  :مصطفى ديب البغا  دار النشر
ي  حتقيق: د.عبد الغفار سليماف السنن الاربى  أزتد بن شعيب أبو عبد الرزتن النسائ -19

 .1  ط1991 - 1411 -بًنوت-البنداري  سيد كسروي حسن  دار النشر: دار الاتب العلمية 
دمحم زىًن الشاويش   -شعيب األرانؤوط  :شرح السنة  اضتسٌن بن مسعود البغوي  حتقيق -20

 .1ـ  ط1983 -ىػ 1403 -بًنوت-دمشق  -دار النشر: اظتاتب اإلسالمي 
ح البخاري  أبو اضتسن علي بن خلف بن عبد اظتلك بن بطاؿ الباري شرح صحي -21

ىػ 1423 -السعودية / الرَيض  -ماتبة الرشد  :القرطيب  حتقيق: أبو دتيم َيسر بن إبراىيم  دار النشر
 .2ـ  ط2003 -

دمحم فؤاد عبد  :صحيح مسلم  مسلم بن اضتجاج أبو اضتسٌن القشًني النيسابوري  حتقيق -22
 بًنوت. -دار إحياء الرتاث العريب  :النشر الباقي  دار
دار  :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  بدر الدين ػتمود بن أزتد العيين  دار النشر -23

 بًنوت. -إحياء الرتاث العريب 
غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب  دمحم بن أزتد بن سآب السفاريين اضتنبلي  حتقيق: دمحم  -24

ـ  2002 -ىػ 1423 -بًنوت / لبناف  -دار الاتب العلمية  :لنشرعبد العزيز اطتالدي  دار ا
 .2ط

د. دمحم عبد اظتعيد خاف  دار  :غريب اضتديث  القاسم بن سالـ اعتروي أبو عبيد  حتقيق -25
 .1  ط1396 -بًنوت  -دار الاتاب العريب  :النشر
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اب الدين فتح الباري ُب شرح صحيح البخاري  زين الدين أيب الفرج عبد الرزتن ابن شه -26
 :أبو معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم   دار النشر :البغدادي ٍب الدمشقي الشهًن اببن رجب  حتقيق

 .2ط  ىػ1422 -السعودية / الدماـ  -دار ابن اصتوزي 
اظتستدرؾ على الصحيحٌن  دمحم بن عبدهللا أبو عبدهللا اضتاكم النيسابوري  حتقيق:  -27

 .1ـ  ط1990 -ىػ 1411 -بًنوت  -ر: دار الاتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا  دار النش
  840مصباح الزجاجة ُب زوائد ابن ماجو  أزتد بن أيب بار بن إشتاعيل الاناّن الوفاة:  -28
 .2 :  الطبعة1403 -بًنوت  -دار العربية  :دمحم اظتنتقى الاشناوي  دار النشر :حتقيق
  544بن دمحم ابن األثًن اصتزري الوفاة: معجم جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ  اظتبارؾ  -29
  .دار النشر
دمحم فؤاد عبد الباقي  دار  :موطأ اإلماـ مالك  مالك بن أن  أبو عبدهللا األصبحي  حتقيق -30
 دار إحياء الرتاث العريب  مصر. :النشر
 النهاية ُب غريب اضتديث واألثر  أبو السعادات اظتبارؾ بن دمحم اصتزري  حتقيق: طاىر أزتد -31
 ـ.1979 -ىػ 1399 -بًنوت  -ػتمود الطناحي  دار النشر: اظتاتبة العلمية -الزاوى

 :كتب أصول الفقو ومقاصد الشريعة  :رابعا  
د. فؤاد عبد اظتنعم أزتد   :اإلرتاع  دمحم بن إبراىيم بن  اظتنذر النيسابوري أبو بار  حتقيق -32
 .3  ط1402 -اإلساندرية  -دار الدعوة  :دار النشر
 شرح التحرير ُب أصوؿ الفقو  عالء الدين أيب اضتسن علي بن سليماف اظترداوي التحبًن -33

 -ماتبة الرشد  :د. عبد الرزتن اصتربين  د. عوض القرّن  د. أزتد السراح  دار النشر :اضتنبلي  حتقيق
 .1ـ  ط2000 -ىػ 1421 -السعودية / الرَيض 

 -بًنوت  -دار النشر: دار الفار التقرير والتحرير ُب علم األصوؿ  ابن أمًن اضتاج   -34
 ـ.1996 -ىػ 1417
الزواج بنية الطالؽ من خالؿ أدلة الاتاب والسنة ومقاصد الشريعة اإلسالمية  صاّب بن  -35

عبد العزيز بن إبراىيم آؿ منصور  الناشر: دار ابن اصتوزي للنشر والتوزيع  اظتملاة العربية السعودية 
 .ىػ 1428الطبعة: األؤب  

مػػػع اعتػػػوامش(  أبػػػو العبػػػاس أزتػػػد بػػػن إدريػػػ  الصػػػنهاجي القػػػراُب  حتقيػػػق: خليػػػل الفػػػروؽ ) -36
 ـ  الطبعة: األؤب. 1998ىػ  1418اظتنصور  دار الاتب العلمية  بًنوت  
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قواطع األدلة ُب األصوؿ  أبو اظتظفر منصور بن دمحم بن عبد اصتبار السمعاّن  حتقيق: دمحم  -37
 ـ.1997 -ىػ1418 -بًنوت-نشر: دار الاتب العلمية حسن دمحم حسن إشتاعيل الشافعي  دار ال

ىػ(  حتقيق: عبد 660قواعد األحااـ ُب مصاّب األانـ  العز بن عبد السالـ السلمي ت) -38
 .ـ1992 -ىػ1413الغين الدقر  دار الطباعة  دمشق  

 بدوف. :القوانٌن الفقهية  دمحم بن أزتد بن جزي الاليب الغرانطي  دار النشر -39
اصوؿ ُب علم األصوؿ  دمحم بن عمر بن اضتسٌن الرازي  حتقيق: طو جابر فياض  -40

 .1  ط1400 -الرَيض -العلواّن  دار النشر: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية
صتنة إحياء الرتاث  :الى  علي بن أزتد بن سعيد بن حـز الظاىري أبو دمحم  حتقيق -41

 بًنوت. -اصتديدة  دار اآلفاؽ :العريب  دار النشر
مقاصد الشريعة اإلسالمية  دمحم الطاىر ابن عاشور  الشركة التونسية للتوزيع  الطبعة  -42
 ـ.1979األؤب  
مقاصد الشريعة ا اسالمية  دمحم علي ىارب جرباف  ماتبة خالد بن الوليد  اليمن   -43
 .1ـ  ط2009صنعاء  
ظتعهد العاظتي للفار اإلسالمي  نظرية اظتقاصد عند اإلماـ الشاطيب  أزتد الريسوّن  ا -44

 .ـ1992 -ىػ1412الطبعة الثانية  
اظتوافقات  إبراىيم بن موسى الشاطيب  حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف   -45

 ـ.1997ىػ/ 1417الناشر: دار ابن عفاف  الطبعة: الطبعة األؤب 
 :خامسا : كتب الفقو

عبد  :د بن مودود اظتوصلي اضتنفي  حتقيقا اختيار لتعليل اظتختار  عبد هللا بن ػتمو  -46
 2005 -ىػ  1426 -بًنوت / لبناف  -دار الاتب العلمية  :اللطيف دمحم عبد الرزتن  دار النشر

 .3ـ  ط
ا استذكار اصتامع ظتذاىب فقهاء األمصار  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب   -47

 .1ـ  ط2000 -بًنوت  -مصطفى عبد القادر عطا  دار الاتب العلمية  :النمري القرطيب  حتقيق
أسىن اظتطالب ُب أحاديث ؼتتلفة اظتراتب  اإلماـ الشيخ دمحم بن درويش بن دمحم اضتوت  -48

-ىػ  1418 -بًنوت  -مصطفى عبد القادر عطا  دار الاتب العلمية  :البًنوٌب الشافعي  حتقيق
 .1ـ  ط1997
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أبو الوفا  :سوط  دمحم بن اضتسن بن فرقد الشيباّن أبو عبد هللا  حتقيقاألصل اظتعروؼ ابظتب -49
 كراتشي.  -إدارة القرآف والعلـو اإلسالمية  :األفغاّن  دار النشر

 -األـ  دمحم بن إدري  الشافعي  أبو عبد هللا  حتقيق: دمحم الفقي  دار النشر: دار اظتعرفة  -50
 .2  ط1393 -بًنوت
من اطتالؼ على مذىب اإلماـ أزتد بن حنبل  علي بن  اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح -51

 بًنوت. -سليماف اظترداوي أبو اضتسن  دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب
 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  زين الدين ابن ؾتيم اضتنفي  دار النشر: دار اظتعرفة -52

 بًنوت  ط بدوف. 
 :أزتد بن دمحم بن رشد القرطيب أبو الوليد  دار النشربداية اجملتهد وهناية اظتقتصد  دمحم بن  -53
 .بًنوت -دار الفار 
 -دار الاتاب العريب  :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  عالء الدين الااساّن  دار النشر -54
 . 2  ط1982 -بًنوت 
البهجة ُب شرح التحفة  أبو اضتسن علي بن عبد السالـ التسوٕب  حتقيق وضبط  -55

 -ىػ 1418 -لبناف/ بًنوت  -دار الاتب العلمية :عبد القادر شاىٌن  دار النشروتصحيح: دمحم 
 .1ـ  ط1998
التاج واإلكليل ظتختصر خليل  دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا  دار  -56
 . 1  ط1398 -بًنوت  -دار الفار  :النشر
 :لزيلعي اضتنفي.  دار النشرتبٌن اضتقائق شرح كنز الدقائق  فخر الدين عثماف بن علي ا -57

 ىػ. 1313 -القاىرة.   -دار الاتب اإلسالمي.  
 ىػ(  دار النشر )بدوف(. 1373 :التشريع اصتنائي ُب اإلسالـ  عبد القادر عودة )اظتتوَب -58
التلقٌن ُب الفقو اظتالاي  عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب اظتالاي أبو دمحم  حتقيق:  -59

 .1  ط1415 -ماة اظتارمة  -اظتاتبة التجارية  :ّن  دار النشردمحم اثلث سعيد الغا
 بدوف. :هتذيب اظتدونة  أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القًنواّن  دار النشر -60
 بدوف. :جامع األمهات  ابن اضتاجب الاردي اظتالاي  دار النشر -61
ر بن دمحم حاشية البجًنمي على شرح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(  سليماف بن عم -62

 تركيا. -دَير بار  -اظتاتبة اإلسالمية  :البجًنمي  دار النشر
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 :دمحم عليش  دار النشر :حاشية الدسوقي على الشرح الابًن  دمحم عرفو الدسوقي  حتقيق -63
 .بًنوت -دار الفار 
 بدوف. :حاشية الرملي  أبو العباس الرملي  دار النشر -64
 :الرابّن  علي الصعيدي العدوي اظتالاي  حتقيقحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  -65

 .1412 -بًنوت  -دار الفار  :يوسف الشيخ دمحم البقاعي  دار النشر
حاشية رد اظتختار على الدر اظتختار شرح تنوير األبصار فقو أبو حنيفة  ابن عابدين  دار  -66
 ـ.2000 -ىػ 1421 -بًنوت.   -دار الفار للطباعة والنشر  :النشر
الابًن ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح ؼتتصر اظتزّن  علي بن دمحم بن اضتاوي  -67

الشيخ عادؿ أزتد عبد اظتوجود   -حبيب اظتاوردي البصري الشافعي  حتقيق: الشيخ علي دمحم معوض
 .1ـ  ط1999-ىػ 1419 -لبناف  -بًنوت  -دار الاتب العلمية  :دار النشر
الشرح الابًن للرافعي  عمر بن علي بن اظتلقن  خالصة البدر اظتنًن ُب ختريج كتاب -68

  1410 -الرَيض  -ماتبة الرشد  :زتدي عبد اجمليد إشتاعيل السلفي  دار النشر :األنصاري  حتقيق
 .1ط

ىػ(  دار 885 :درر اضتااـ شرح غرر األحااـ  دمحم بن فراموز الشهًن مبنالخسرو )اظتتوَب -69
 بدوف. :النشر
دمحم حجي  دار النشر: دار  :بن إدري  القراُب  حتقيق الذخًنة  شهاب الدين أزتد -70
 ـ.1994 -بًنوت  -الغرب
  1405 -بًنوت -روضة الطالبٌن وعمدة اظتفتٌن  النووي  دار النشر: اظتاتب اإلسالمي -71
 .2ط

ػتمود  :السيل اصترار اظتتدفق على حدائق األزىار  دمحم بن علي بن دمحم الشوكاّن  حتقيق -72
 .1  ط1405 -بًنوت  -دار الاتب العلمية  :النشرإبراىيم زايد  دار 

شرح الزركشي على ؼتتصر اطترقي  مش  الدين أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا الزركشي  -73
دار الاتب  :قدـ لو ووضع حواشيو: عبد اظتنعم خليل إبراىيم  دار النشر :اظتصري اضتنبلي  حتقيق

 .1ـ  ط2002 -ىػ 1423 -لبناف/ بًنوت  -العلمية 
ىػ(  دار 682الشرح الابًن  ابن قدامة  ابن قدامة اظتقدسي  عبد الرزتن بن دمحم )اظتتوَب: -74
 .بدوف :النشر
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 -شرح فتح القدير  كماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي  دار النشر: دار الفار -75
 2بًنوت  ط
 بًنوت. -دار الفار للطباعة  :شرح ؼتتصر خليل للخرشي  دار النشر -76
الفاسي  أيب عبد هللا دمحم بن أزتد بن دمحم اظتالاي  حتقيق: عبد اللطيف حسن  شرح ميارة -77

 .1ـ  ط2000 -ىػ 1420 -لبناف/ بًنوت -عبد الرزتن  دار النشر: دار الاتب العلمية
أبو الزىراء حاـز  :الفروع وتصحيح الفروع  دمحم بن مفلح اظتقدسي أبو عبد هللا  حتقيق -78

 .1  ط1418 -بًنوت  -دار الاتب العلمية  :القاضي  دار النشر
الفواكو الدواّن على رسالة ابن أيب زيد القًنواّن  أزتد بن غنيم بن سآب النفراوي اظتالاي   -79
 .ىػ1415 –بًنوت  -دار الفار  :دار النشر
اظتاتبة التجارية الاربى  :فيض القدير شرح اصتامع الصغًن  عبد الرؤوؼ اظتناوي  دار النشر -80

 .1ىػ  ط1356 -مصر  -
 :الااُب ُب فقو أىل اظتدينة  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب  دار النشر -81

 .1  ط1407 -بًنوت  -دار الاتب العلمية 
 :كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  أزتد عبد اضتليم بن تيمية اضتراّن  حتقيق -82
 .2زتن بن دمحم بن قاسم العاصمي النجدي  دار النشر: ماتبة ابن تيمية  طعبد الر 
اظتبدع ُب شرح اظتقنع  إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن مفلح اضتنبلي أبو إسحاؽ  دار  -83
 .1400 -بًنوت  -اظتاتب اإلسالمي  :النشر
وٕب اظتدعو غتمع األهنر ُب شرح ملتقى األِبر  عبد الرزتن بن دمحم بن سليماف الاليب -84

 -دار الاتب العلمية  :خرح آَيتو وأحاديثو خليل عمراف اظتنصور  دار النشر :بشيخي زاده  حتقيق
 .1ـ  ط1998 -ىػ 1419 -لبناف/ بًنوت 

ارر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أزتد بن حنبل  عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم  -85
 .2  ط1404 -الرَيض  -عارؼ ماتبة اظت :بن تيمية اضتراّن  دار النشر

د. عبد هللا نذير  :ؼتتصر اختالؼ العلماء  أزتد بن دمحم بن سالمة الطحاوي  حتقيق -86
 .2  ط1417 -بًنوت  -دار البشائر اإلسالمية  :أزتد  دار النشر

 بًنوت. -دار صادر  :اظتدونة الاربى  مالك بن أن   دار النشر -87
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شيباّن  عبد هللا بن أزتد بن قدامة اظتقدسي أبو دمحم  اظتغين ُب فقو اإلماـ أزتد بن حنبل ال -88
 .1  ط1405 -بًنوت  -دار الفار  :دار النشر
 -بًنوت  -دار الفار  :منح اصتليل شرح على ؼتتصر سيد خليل  دمحم عليش  دار النشر -89
 ـ. 1989 -ىػ 1409
اؽ  دار اظتهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي  إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازي أبو إسح -90
 بًنوت. –دار الفار  :النشر
دار  :مواىب اصتليل لشرح ؼتتصر خليل  دمحم بن عبد الرزتن اظتغريب أبو عبد هللا  دار النشر -91
 .2  ط1398 -بًنوت  -الفار 
أزتد ػتمود إبراىيم    :الوسيط ُب اظتذىب  دمحم بن دمحم بن دمحم الغزإب أبو حامد  حتقيق -92

 .1  ط1417 -القاىرة  -دار السالـ  :دمحم دمحم اتمر  دار النشر
 :سادسا : كتب ادلعاجم واللغة واألخالق والسري

غتموعة من  :اتج العروس من جواىر القاموس  دمحم مرترى اضتسيين الزبيدي  حتقيق -93
 .دار اعتداية :اققٌن  دار النشر

دار  :النشرإبراىيم األبياري  دار  :التعريفات  علي بن دمحم بن علي اصترجاّن  حتقيق -94
 .1  ط1405 -بًنوت  -الاتاب العريب 

 بًنوت. -مؤسسة الرسالة  :القاموس ايط  دمحم بن يعقوب الفًنوزآابدي  دار النشر -95
بًنوت  -دار صادر  :لساف العرب  دمحم بن ماـر بن منظور األفريقي اظتصري  دار النشر -96
 .1ط

ىػ(  دار 732 :إشتاعيل بن علي )اظتتوَباظتختصر ُب أخبار البشر  أبو الفداء عماد الدين  -97
 بدوف. :النشر
اظتنتقى من كتاب مااـر األخالؽ ومعاليها وػتمود طرائقها  أبو بار دمحم بن جعفر بن  -98

دمشق  - -دار الفار :أبو طاىر أزتد بن دمحم السلقي األصبهاّن  دار النشر :سهل اطترائطي  حتقيق
 .ـ1986 -سورية 
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