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يدنا حممد وعلى آله وصحبه مت التسليم على سأ, وأفضل الصالة و حلمد هلل رب العاملنيا     
كرمنا بنور الفهم, وافتح علينا مبعرفة أ, و خرجنا من ظلمات الوهمأمجعني, اللهم أ

.. وصل  منيحسنه, آأعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون , واجخالقنا باحللمأبالعلم,وسهل 
اللهم وسلم على سيدنا حممد الرمحة املهداة والنعمة املسداة والسراج املنري البشري النذير, 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه وسار على منهجه إىل يوم الدين برمحتك يا أرحم 

 الرامحني, أما بعد .
ة و ا كبرية مما يهم فإن الشريعة اإلسالمية شريعة متكاملة يف أحكامها مل هتمل صغري    

املسلمني أمرها إ ا وتطرقت إليها بالذكر, إما بالنص عليها يف أحكام خاصة هبا أو بتضمني 
 َوأَْْتَْمت   ِديَنك مْ  َلك مْ  َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ  أحكامها يف ما يشاهبها من القضايا, قال اهلل تعاىل 

1ِدينا اإِلْساَلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِْعَمِت  َعَلْيك مْ 
 ومن ْتام الدين ما أوحى اهلل به إىل نبيه األمني

 اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َّق وا فَانتَ ه وا َعْنه   نَ َهاك مْ  َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول   آتَاك م   َوَما قال تعاىل  حممد 
اْلِعَقابِ  َشِديد  

عاىل أعطاه أن اهلل ت , وبني النيب فأمرنا باألخذ مبا جاءنا به رسوله  2
: قَالَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولِ  َعنْ  َكِربَ  َمْعِدي ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ القرآن ومثله معه  

 َعان   َرج ل   ي وِشك   َأ َا  َمَعه   َوِمثْ َله   اْلِكَتاَب, أ وتِيت   ِإّنِ  َأ َا  هِبََذا َعَلْيك مْ  يَ ق ول   أَرِيَكِتهِ  َعَلى َشب ْ

                                                        

 3سورة املائدة  :  - 1
 7سورة احلشر :  - 2



َفَحِرم وه   َحرَام   ِمنْ  ِفيهِ  َوَجْدمت ْ  َوَما َفَأِحلُّوه , َحاَلل   ِمنْ  ِفيهِ  َوَجْدمت ْ  َفَما اْلق ْرآنِ 

3  
 
  خلفية البحث -أ 

كثريًا ما كانت ْتر أمام عيين مسائل تتعلق بولد الزنا أثناء دراست لعلوم الشريعة على 
لفقه الشافعي باملعاهد الدينية, إ ا أن هذه األحكام مشائخي وبعدها حينما كلفت بتعليم ا

مفرقة يف الفصول الفقهية و منثورة بني ثنايا املؤلفات من الشروح واحلواشي, وليس هناك 
باب واحد من أبوب الفقه جيمعها, واختلفت يف هذه األحكام أراء العلماء على حسب 

 ًا كبريًا بني الناس ممن وقعوا يف اختالف تأويالهتم ألدلتها, وهذا ا اختالف حيدث إشكا
هذه املشكلة, وكان  ابد أن جتمع هذه األحكام وتبني أراء فقهاء املذاهب ورجال القانون 
فيها, وكل ذلك إمنا املرجو منه خدمة للشريعة ا اسالمية, وتيسريًا على الناس لإلطالع على 

منذ أن قدمت إىل ية, و هذه األحكام و معرفة الراجح من أقوال العلماء يف هذه القض
مجهورية إندونيسيا و اشغايل بتدريس الفقه الشافعي يف بعض املعاهد جباوى الوسطى ,  

ل علي كثري من األسئلة خبصوص ولد الزنا و األحكام املتعلقة به , فكان احلال اكانت تنه
 يقتضي أن أحبث عن هذه األحكام اخلاصة بني طيات الشروح واحلواشي .

 البحث مشكالت  -ب 
حياول الباحث حل املشكالت الت تشغل بال كثري من الناس اآلن, يف هذا البحث      

 والت يكثر السؤال عنها, ومن أهم هذه املشكالت :
 ما هي نظرة الشريعة اإلسالمية إىل ولد الزنا ؟ 
 هل حفظ اإلسالم لولد الزنا حقوقه الشرعية كما حفظها لغريه ؟ 

                                                        

3 سنن أيب داود /أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الِسِجْستاّن  - 

(200/ 4): املكتبة العصرية  بريوت -صيدا  - ه (.272)املتوىف:   



 عد نظرًا ملشكلة ولد الزنا, الشريعة اإلسالمية أم القوانني أيهما أشد اهتماما و أب
 الوضعية, باخلصوص اليمين وا اندونيسي؟

 أهداف البحث   -ج
 يهدف البحث اىل حتقيق األهداف التالية :

 . الوقوف على حقيقة ولد الزنا ومكانته يف الشريعة والقانون 
 الشريعة اإلسالمية وقصرت عن  بيان األحكام اخلاصة بولد الزنا وحقوقه الت كفلتها

 استيفائها القوانني الوضعية .
  املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين واإلندونيسي يف نظرة كل منها إىل ولد

 الزنا.
 أهمية البحث  –د 

 إن هذا البحث من األمهية مبكان حيث تتجلى أمهيته يف النقاط التالية :
 تعلقة بولد الزنا ويتتبع هذه األحكام يف كتب املذاهب هذا البحث يبني األحكام امل

اإلسالمية والقانون اليمين واإلندونيسي إليضاح هذه األحكام وإبرازها من مكامنها 
 املنثورة بني طيات الشروح واحلواشي .

 . يصحح النظرة القاصرة إىل هذه الشرحية من اجملتمع املسلم 
 ل القانون إىل األحكام واحلقوق الت  من خالل هذا البحث ميكن أن يتنبه رجا

 كفلتها الشريعة اإلسالمية ومل تتضمنها القوانني الوضعية لولد الزنا . 
  يبصر هذا البحث املتولني لعقود األنكحة واملتولني للشؤون الدينية باملسائل الت

 خيتلف فيها ولد زنا عن غريه من األو اد الشرعيني .
 الدراسات السابقة : -و 
هناك دراسات سابقة تناولت هذا املوضوع , بعضها جلزئيات منه وبعضها تناولت       

أحكامه عامة ولكن هبا نقص ألحكام مهمة, وسيبني الباحث الفرق بينها وبني هذه 



 الرسالة .
  أحكام ولد الزنا : حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود

ية السعودية , أعده إبراهيم بن عبد اهلل بن صاحل القصري , اإلسالمية باململكة العرب
ه  تناولت هذه الرسالة معظم أحكام ولد الزنا , إ ا أن 1424/ 1423سنة 

الباحث أغفل بعض املسائل وهي من املهمات يف زماننا , ومل يذكر الباحث يف هذه 
غريها , أما هذه الرسالة شيء من املقارنة بني أي قانون من القوانني العربية أو 

الرسالة فقد تناولت مجيع األحكام وبالذات الت يبحث عنها أهل ا اختصاص هذه 
األيام ومقارنتها قدر اإلمكان بكل من القانونني اليمين وا اندونيسي , واملطلع على  

 كال الدراستني يتبني له الفرق جلياً.
 ن للمجمع الفقهي حكم استلحاق ولد الزنا : رسالة مشاركة يف الدورة العشري

ه  املوافق  1432حمرم  23-11اإلسالمي املنعقدة يف مكة املكرمة يف الفرتة من 
م اعدها الدكتور أمحد بن صاحل آل عبد السالم . وهذه 2010ديسمرب  22-21

 الرسالة إمنا تناولت حكم استلحاق ولد الزنا وهي جزئية من جممل ا احكام .
 لغة ا اندونيسية بعنوان :دراسة بال 
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دراسة تتناول نسب الولد خارج النكاح القانوّن الذي مل يسجل عن طريق متويل وهي      
عقود األنكحة وإن كان العقد شرعيا وناقش فيها حكم احملكمة الدستورية اإلندونيسية , 

 والفرق بينها وبني هذه الرسالة واضح .
 
 

 اإلطار الفكري : –ح 
نتج عنه من األو اد, ورتب هلم احلقوق رتب اإلسالم على النكاح الشرعي صحة ما ي        

الشرعية الواجبة على الوالدين جتاه أو ادهم, أما الزنا فلم يعترب الشرع ما نتج عنه, حىت أن 
الولد احلاصل منه  ا ينسب إىل الزاّن, ولكن مع ذلك فإن الشرع احلنيف مل يغفل عن أن 

ه, فرتب له األحكام الالئقة به هذا املولود هو جزء من اجملتمع, وقد وجد من غري رضا من
 حىت  ا يضيع سدى بني الناس.

 المنهج المتبع في هذا البحث: –ط 
 يف هذه الرسالة البحث املكتيب , واستخدم فيه املناهج التالية : اتَّبع الباحث     

ب او ًا : املنهج التحليلي : وهو استقراء األحكام وتتبعها يف ثنايا مؤلفات العلماء من املذاه
 األربعة واملذهب الزيدي ونصوص كل من القانون اليمين واإلندونيسي .

ثانياً : املنهج النقدي : وهو عرض أراء املذاهب يف املسألة الواحدة وإفراز ما هو  متفق علية 
منها, وما هو خمتلف فيه فيعرض الباحث أدلة كل مذهب ومناقشتها للوصول إىل خالصة 

 للمسألة .
املقارن : وهو مقابلة األراء بعضها ببعض لكشف مابينها من وجوه شبه أو  ثالثًا : املنهج

عالقة, فقارن الباحث بني املذاهب الفقهية وبني القوانني الوضعية لتبني أوجه الشبه فيما 
 بينها, وأيها أمشل هلذه األحكام واحلقوق .

ر هذه األحكام وقد راعى الباحث يف هذا البحث أمورًا مهمة لتسهيل الرجوع إىل مصاد



 وأدلتها على النحو التايل .
 عزو اآليات القرآنية الكرمية بذكر اسم السورة ورقم اآلية .  .1
 ختريج األحاديث واآلثار املروية من مصادرها األصلية حسب اإلمكان . .2
اإلشارة إىل صحة احلديث أو حسنه أو ضعفه من كتب احملققني إن مل يكن احلديث  .3

 يف الصحيحني .
 يف املعلومات إىل مصادرها األصلية .الرجوع  .4
عند اإلحالة إىل املصدر فإن كانت املعلومة مأخوذة منه كاملة بالنص فيحيل الباحث  .2

إىل املصدر مباشرة, وإن كان املأخوذ مضموهنا أو بتصرف من الباحث فيحيل إىل 
 املصدر بلفظ )بتصرف(

 رسالة.ترمجة خمتصرة لألعالم الواردة يف البحث ووضعتها آخر ال .6
و األثار املروية واألعالم املرتجم هلا حاديث النبوية فهرسة اآليات القرآنية واأل .7

  واملصادر واملراجع واملوضوعات .
, والكمال يف األول يسأل من مو اه العفو عن التقصري وبعد هذا العرض اليسري فالباحث    

ليخرج هذا البحث املتواضع  و األخري ملو انا امللك القدير, وقد بذل الباحث قصارى جهده
على الوجه املطلوب, فما كان من صواب فبنعمة من اهلل وفضله وإحسانه, وما كان من 
خطأ فمن نفس الباحث وقصور إدراكه, ومن الشيطان الرجيم ونزغاته, واهلل بريئ منه ورسوله 

وصدق  مكان ,لل او خطأ فليعذر الباحث بقدر اإلوشرعه احلنيف. وما وجد الناظر من ز 
 من قال:

 وإن جتد عيبا فسد اخللل                     فجلَّ من  ا عيب فيه وعال
 وأستغفر اهلل العظيم من كل ذنب وأتوب إليه من كل زلل إنه هو الغفور الرحيم اجلواد الكرمي

 خطة البحث  -ي 
 تتكون خطة البحث من مقدمة وأربعة أبواب وخاْتة على النحو التايل 



 قدمة :: المأولا 
 ثانياا: موضوع الرسالة وفيه أربعة أبواب وخاتمة.

 ثالثة مباحث :وفيه ولد الزنا ومكانته في الشريعة اإلسالمية  : الباب األول
 املبحث ا اول : معىن الولد وما يشتمل عليه . وفيه ثالثة مطالب .
 املبحث الثاّن : الزنا عقوبته وأثره يف اجملتمع . وفيه ثالثة مطالب .

 ملبحث الثالث : ولد زنا ومكانته يف الشريعة. ا
 وفيه أحد عشر فصالا .أحكام ولد الزنا في فقه األسرة :  : الباب الثاني

 الفصل األول : إجهاض ولد الزنا : وفيه مبحثان .
 الفصل الثاّن : نسب ولد الزنا : وفيه مبحثان .

 الفصل الثالث : دين ولد الزنا : وفيه ثالثة مباحث .
 صل الرابع : حمرمية ولد الزنا : وفيه مبحثان .الف

 الفصل اخلامس : رضاعة ولد الزنا : وفيه مبحثان .
 الفصل السادس : نفقة ولد الزنا : وفيه مبحثان .

 الفصل السابع : زكاة ولد الزنا : وفيه ثالثة مباحث .
 الفصل الثامن : عقيق ولد الزنا : وفيه مبحثان .

 ولد الزنا : وفيه ثالثة مباحث .الفصل التاسع : حضانة 
 الفصل العاشر : و اية ولد الزنا : وفيه ثالثة مباحث .
 الفصل احلادي عشر : إرث ولد الزنا : وفيه مبحثان .

 .. وفيه فصالن في فقه الجنايات والحدود أحكام ولد الزنا  : الباب الثالث
 الفصل ا اول : قتل ولد الزنا . وفيه ثالثة مباحث .

 ث ا اول : القتل انواعه وأحكامه .املبح
 الفصل الثاّن : سرقة ولد الزنا . وفيه مبحثان .



 اء والشهادات : وفيه ثالثة فصولحكام ولد لزنا في القضالباب الرابع : أ
 الفصل ا اول : عدالة ولد الزنا : وفيه أربعة مباحث .

 الفصل الثاّن : و اية ولد الزنا : وفيه ستة مباحث .
 ثالث : شهادة ولد الزنا : وفيه ثالثة مباحث .الفصل ال

 وفيها  الخاتمة :

 . أهم النتائج 
 . التوصيات 
  فهارس 

 فهرس ا ايات القرآنية . .1
 فهرس ا احاديث النبوية . .2
 فهرس ا اثار . .3
 فهرس ا اعالم . .4
 فهرس املوضوعات . .2
 فهرس املراجع واملصادر . .6

 
ر على منهجه واهتدى هبده إىل يوم وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله و أصحابه ومن سا

 الدين وسلم تسليماً كثرياً .

 


