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 ولد الزنا وأحكامه

 )دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون اليمين واإلندونيسي(

 امللخص

هذه الرسالة حبث مكتيب كيفي, يعتمد املنهج التحليلي النقدي املقارن, لقضية ولد الزنا 
وأحكامه يف الشريعة والقانون اليمين واالندونيسي,ومشكلة البحث تدور حول النقاط 

هل حفظ اإلسالم لولد الزنا  -2ما هي نظرة الشريعة اإلسالمية إىل ولد الزنا ؟  -1التالية: 
أيهما اشد اهتماما و أبعد  -3ة كما حفظها لغريه من األوالد الشرعيني ؟ حقوقه الشرعي

 نظراً ملشكلة ولد الزنا, الشريعة اإلسالمية أم القوانني الوضعية ؟
بعد البحث يف النصوص الشرعية و كتب علماء املذاهب الفقهية ومقارنتها بكل من القانون 

لشريعة اإلسالمية حفظت لولد الزنا حقوقه االيمين واإلندونيسي فقد توصل الباحث إىل أن 
وكرامته ومنزلته بني الناس, ومل حتمله من وزر والديه شيئ, واألحاديث والنصوص اليت وردت 
وظاهرها يدل على ذم ولد الزنا واحتقاره إما أن تكون ضعيفة اإلسناد أو أهنا مقيدة 

يف مجيع األحكام واحلقوق إال  وأن ولد الزنا كغريه من  األوالد الشرعيني بأشخاص معينني.
يف قضية النسب وما يتعلق به, فإن الشريعة أفردت له أحكامًا خاصة به  تتناسب معه ومع 

الشريعة اإلسالمية هي احلامية األوىل حلقوق الشعوب حميطه اإلجتماعي.كما أن 
لة, مما يدل ومصاحلهم, وكاًل من القانون اليمين واإلندونيسي مل يستوف أحكام ولد الزنا كام

 على ضعف القدرة البشرية عن إدراك املصاحل واحلقوق. 

 -اليمين –القانون  –الشريعة  –مقارنة  –أحكام  –الزنا  –الكلمات الرئيسية : ولد 
 االندونيسي

 



Illegitimate child and rulings 

 

(Comparative study between Sharia law and the Yemeni and Indonesian) 

 

 

Abstract 

 

This message qualitative desk research, analytical approach depends 

comparative cash, the issue of illegitimate child and its provisions in the 

law and the Yemeni and Indonesian law, and the research problem 

revolves around the following points: 1. What is the view of Islamic law 

to the illegitimate child? 2. Does the Name of Islam to the illegitimate 

child of his rights as legitimate saved for other children of immigrants? 3. 

Which is more interested in and beyond due to the problem of 

illegitimate child, the Islamic Sharia or man-made laws? 

 

After searching in religious texts and books schools of Islamic 

jurisprudence scholars and comparing each of the Yemeni law and 

Indonesian researcher reached the following conclusions:. Islamic law 

preserved the illegitimate child of his rights, dignity and stature among 

the people, and did not bear the brunt of his parents something, 

conversations and texts received and seemingly shows to condemn the 

illegitimate child and contempt are either weak or cross it restricted 

certain people. the illegitimate child of immigrants, like the boys in all 

the provisions and rights except in the case of percentages and related, 

the law has devoted its special provisions commensurate with him and 

his social surroundings. Islamic law is the first of the Protecting the rights 

of peoples and interests, and both the Yemeni and Indonesian law does 

not meet the provisions of the boy full of adultery, which shows the 

weakness of the human capacity to recognize the interests and rights. 

 

Waller Iasah words: born - adultery – provisions 

 

 



Abstract 

 

Karya ilmiah ini merupakan riset literatur kualitatif, berdasarkan metode 

deduktif, kritik dan perbandingan. Membahas tentang anak zina (di 

Indonesia biasanya diistilahkan dengan ‘anak haram’) dan hukum yang 

berkaitan dengannya dalam ranah syariat Islam dan hokum Yaman – 

Indonesia. Pokok permasalahan terdiri dari beberapa poin; 1- Pandangan 

syariat Islam terkait dengan anak zina? 2- Apakah Islam menjaga hak-

hak anak zina sama seperti anak-anak yang terlahir dengan pernikahan 

yang sah? 3- Manakah yang lebih memberi peratian terhadap 

problematika anak zina antara syariat Islam dan hokum positif atau 

konvensional? 

    setelah meneliti dan riset terhadap literature syariat, sumber-sumber 

ulama klasik dari berbagai madzhab fikih, dan perbandingannya dengan 

hokum positif Indonesia dan Yaman, beberapa kesimpulan saya adalah 

sebagai berikut; Syariat Islam menjaga kehormatan dan hak anak zina. 

Anak zina juga tidak dibebani dosa kedua orang tuanya. Adapun 

beberapa hadits yang secara dhahir mengisyaratkan seolah-olah 

menghinakan anak zina maka hadits tersebut berkisar antara sanadnya 

lemah atau muqayyad dengan individu tertentu. dan Anak zina sama 

dengan anak-anak lain yang terlahir dari hubungan pernikahan yang sah 

dalam semua hal kecuali nasab dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 

Syariat Islam memberi hokum khusus terkait dengan kondisinya maupun 

kondisi linkungannya. sama juga Syariat Islam merupakan pondasi awal 

yang menjaga hak-hak dan maslahat social-kemasyarakatan. Dan setiap 

dari hokum konvensional di Yaman maupun Indonesia belum 

mempunyai instrument lenkap seperti yang telah diberi oleh syariat 

Islam, hal tersebut mnunjukan kelemahan manusia dalam menggali 

sumber kemaslahatan dan hak asasi manusia. 

Kata kunci; anak – zina – hukum – hukumnya – syariah – hukum positif 

– yaman & indonesia . 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ولد الزنا وأحكامة

 مقدمة
مت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أحلمد هلل رب العاملني, وأفضل الصالة و ا     
 والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وبعد. امجعني

  خلفية البحث
لظلم واإلستبداد, فالقوي عندما اشرقت مشس اإلسالم يف مكة كانت جزيرة العرب مملوأة با

عيف والغين يستعبد الفقري, ومل يكن هناك قانون ليوقف الظامل عند حده, ويعطي يأكل الظ
املظلوم كامل حقه, فجاء اإلسالم بشريعته الشاملة العادلة السمحة, فنظر إىل الناس من 

 باب إنسانيتهم وعبوديهم هلل وحده. 

له على سبيل  فلهذا مل تظلم الشريعة اإلسالمية أحدًا يف حٍق وهبه اهلل سبحانه وتعاىل
 َعَلى الظُّْلمَ  َحرَّْمت   ِإّنِ  ِعَباِدي يَا إنسانيته وبشريته قال تعاىل يف احلديث القدسي : 

َنك مْ  َوَجَعْلت ه   نَ ْفِسي, َتظَاَلم وا  َفاَل  حم َرًَّما, بَ ي ْ
1
   فكل الناس يف األحكام سواء وال فضل

 ِإنَّا النَّاس   أَي َُّها يَا  تعاىل قال تعاىل ألحد على اآلخر إال فيما يتفاوتون بينهم بتقوى اهلل
 ِإنَّ  أَتْ َقاك مْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمك مْ  ِإنَّ  لِتَ َعاَرف وا َوقَ َباِئلَ  ش ع وباً  َوَجَعْلَناك مْ  َوأ نَثى ذََكرٍ  ِمن َخَلْقَناك م

, أَي َُّها يَا( وقال  2 َخِبري   َعِليم   اللَّهَ   اَل  َأاَل  َواِحد , أَبَاك مْ  َوِإنَّ  َواِحد , َربَّك مْ  ِإنَّ  َأاَل  النَّاس 
 َعَلى َأْسَودَ  َواَل  َأْسَوَد, َعَلى َأمْحَرَ  َواَل  َعَريبي, َعَلى لَِعَجِميي  َواَل  , َعَجِميي  َعَلى ِلَعَريبي  َفْضلَ 
  )3 اهلل َرس ول   بَ لَّغَ : قَال وا ," أَبَ لَّْغت   بِالت َّْقَوى ِإالَّ  َأمْحََر,

وولد الزنا إنسان كامل اإلنسانية وله من احلقوق ما لغريه, وعليه من الواجبات كما على غريه 
منها,  غري أهنا يغفل عنها كثري من الناس والسبب يف ذلك سوء نظرة الناس إليه, من حيث 
أنه ولد بطريقة غري مشروعة ينفر عنها أهل الطباع السليمة, ولكن الشريعة اإلسالمية راعت 
 له هذه احلقوق وبينتها أحسن البيان ومل تظلمه حقاً من احلقوق الواجبة بالطبيعة اإلنسانية .

 البحث  تمشكال



يف هذا البحث حياول الباحث حل املشكالت اليت تشغل بال كثري من الناس اآلن, واليت 
 يكثر السؤال عنها, ومن اهم هذه املشكالت :

 د الزنا ؟ما هي نظرة الشريعة اإلسالمية إىل ول .1
 هل حفظ اإلسالم لولد الزنا حقوقه الشرعية كما حفظها لغريه ؟ .2
أيهما اشد اهتماما و أبعد نظرًا ملشكلة ولد الزنا, الشريعة اإلسالمية أم القوانني  .3

 الوضعية ؟
 أهداف البحث 

 يهدف البحث اىل حتقيق األهداف التالية :
 والقانون .الوقوف على حقيقة ولد الزنا ومكانته يف الشريعة  .1
بيان األحكام اخلاصة بولد الزنا وحقوقه اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية وقصرت عن  .2

 استيفائها القوانني الوضعية .
املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين واإلندونيسي يف نظرة كل منها اىل ولد  .3

 الزنا.
 فأقول مستعينا باهلل تعاىل
ن مصدر التشريع األول يف األحكام هو الوحي املنزل على النيب حممد من املعلوم واملسلم به أ

صلى اهلل عليه وسلم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه, واملصدر الثاّن هو 
إمنا هو تابع هلما ومفهوم عنهما, فاجتهد العلماء يف استنباط  السنة الصحيحة, وما عدامها

اهلل من الفهم عن اهلل وعن رسوله صلى اهلل عليه وسلم,  األحكام كل على قدر ما وهبه
 فغدت أحكام االسالم واضحة جلية, وبناءا على ما تقدم فأحكام ولد الزنا جنملها يف 

 المبحث األول:
 المراد بولد الزنا والفرق بينه وبين من يشبهه

 ال ملك وال شبهة. هو املولود املتخلق من ماء رجل وامرأة ليس للرجل فيها عقد و ولد الزنا 

فهو ناتج عن التقاء ماء رجل وامرأة على وجه غري شرعي, سواء كان نتيجة ارتكاب فاحشة 
 الزنا أو عن طريق ما يسمى اليوم بالتلقيح االصطناعي.



يفرتق ولد اللعان وولد الزنا يف امور : ولد الزنا متحقق تولده من الزنا , أما ولد اللعان فلم 
ا, وإمنا نفاه الزوج عن نفسه برميه للزوجة بالزنا وأنكرت الزوجة الزنا,ولد يثبت كونه من الزن

اللعان يلحق املالعن إذا استلحقه, أما ولد الزنا فال يلحق نسبه بالزاّن ولو استلحقه على 
 رأي اجلمهور,

ويتفقا يف أن كل منهما يثبت نسبه إىل أمه باتفاق العلماء , وينقطع نسبهما من جهة 
ا  كل منهما من جهة أمه فق  , وال يراان من الزاّن أو املالعن النقطاع نسبهما األب, مري 
 عنهما .

ولد االغتصاب هو ولد ناتج عن عالقة غري شرعية إال أن املرأة مكرهة على الزنا , فال إمث 
 َعنْ  ََتَاَوزَ  اللَّهَ  ِإنَّ : »قَالَ  َوَسلََّم, َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َعبَّاٍس, اْبنِ  عليها ملا روي َعنِ 

طََأ, أ مَّيِت  فولد االغتصاب ال فرق بينه وبني ولد الزنا من  4«َعَلْيهِ  اْست ْكرِه وا َوَما َوالِنْسَياَن, اخلَْ
 حيث ما يتعلق به من األحكام فهما سواء

 المبحث الثاني
 بيان االحاديث الواردة في ذم ولد الزنا

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  َسَِْعت  : قَالَ  ه َريْ َرَة, َأيب  َعنْ :  األولالحديث 
 «ولد زنا  »ويف رواية  5«اجْلَنَّةَ  زِنْ َيةٍ  َوَلد   َيْدخ ل   اَل : »يَ ق ول  

 أن بذلك فاستحق ,عليه اغالب صار حىت بالزىن حتقق بأن املراد بولد الزنا منوجياب عنه 
مرفوعا , وهو معلول بأن  مث إن احلديث رواه ابو نعيم عن أيب هريرة  ,إليه ايكون منسوب

فيه جماهداً وهو مل يسمعه من أيب هريرة كما أن يف سنده اضطراباً ال جمال هنا لتفصيل القول 
ول فيه , وقد ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات . وقد أطال احلافظ ابن حجر يف كتابه) الق

املسدد ( الكالم عن هذا احلديث , فرتدد يف القول بوضعه ولكنه أكد ضعفه واضطرابه 
ألكثر من علة واحدة , ومن أبرز هذه العلل أن مداره على جابان , يرويه آنا عن عبد اهلل 
بن عمرو وآنا عن غريه , وال يعرف جلابان َساع عن عبد اهلل بن عمرو , على أن جابان 

 6جمهول .



 الِزنَا َوَلد   : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  , ه َريْ َرةَ  َأيب  َعنْ :  ث الثانيالحدي
َها اهلل   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  بَ َلغَ : قَالَ  الزُّبَ رْيِ  ْبنِ  ع ْرَوةَ  وجياب عنه مبا رواه «الثَّاَلاَةِ  َشرُّ  قول ايب  َعن ْ

 َعِملَ  ِإَذا الثَّاَلاَةِ  َشرُّ  ه وَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : قَاَلتْ هريرة رضي اهلل عنه 
 اَل و : اللَّه   قَالَ  أَبَ َوْيِه, ِوْزرِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َما: " قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  و 7.الِزنَا َوَلدَ  يَ ْعيِن  , «أَبَ َوْيهِ  ِبَعَملِ 
 .8أ ْخَرى ِوْزرَ  َوازَِرة   َتزِر  
 خري إنه عمر بن قولو  الثالاة. خري هو بل قال الثالاة شر الزىن ولد قيل إذا عمر بن وكان
 9.اذنوهبم من لرباءته اهمنم خري فهو والداه باشره الذنب يف له إمث ال أن وجهه فإمنا الثالاة

 المبحث الثالث
 أحكام ولد الزنا في فقه األسرة

 اجهاض ولد الزنا
إلقاء املرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة احلمل  واصطالحا : -سقاطاإلجهاض لغة: اإل

ميتًا أو حياً دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه , بفعل منها كاستعمال دواء أو غريه أو 
 10بفعل من غريها .

 وقد اختلفت اقوال العلماء يف اجهاض ولد الزنا على قولني:
يف شرحه على خمتصر اىل حترمي االجهاض كما حكاه اخلرشي  القول االول: ذهب احلنفية

خليل قال: )وال جيوز للمرأة أن تفعل ما يسق  ما ببطنها من اجلنني ( قال اخلرشي: وظاهره 
 12{أ ْخَرى ِوْزرَ  َوازَِرة   َتزِر   َواَل }لقوله تعاىل 11ولو من زنا.

املنهاج قال : نعم لو كانت النطفة القول الثاّن: حكاه الرملي عن الشافعية يف شرحه على 
 13من زنا فقد يتخيل اجلواز قبل نفخ الروح .

الذي أميل إليه أن إجهاض احلمل الناشئ من الزنا حرام, سواء قبل نفخ الروح أو بعده,  و
ألن األصل يف اإلجهاض املنع, وإمنا رخص للضرورة عند اخلوف على حياة األم اليت محلت 

ي, وأما اليت محلت من الزنا فال رخصة هلا يف إسقاط محلها إذ أهنا عن طريق النكاح الشرع
 عاصية بفعلها, وكما هو مقرر عند العلماء أن الرخص ال تناط باملعاصي.

 نسب ولد الزنا



 والدةٍ  يف باالشرتاك إنسانني بني االّتصال وهي القرابة, هوالنسب لغة: القرابة واصطالحا : 
 14.بعيدة أو قريبةٍ 
قهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية واملنصوص عليه يف كل من الف أمجع

نه قبل مه اليت ولدته, ألنسب إىل أعلى أن ولد الزنا ي 16ندونيسيواإل 15القانونني اليمين
 .وحكماً  عضائها حساً أانفصاله عنها كعضو من 

َأنَّ َرج اًل َرَمى اْمرَأََته  فَانْ تَ َفى ِمْن َوَلِدَها يف َزَماِن »ديث عبد اهلل ْبِن ع َمَر َرِضَي اللَّه  َعن ْه َما: حل
ا, َكَما َرس وِل اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم, َفَأَمَر هِبَِما َرس ول  اللَِّه َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َتاَلَعنَ 

َتاَلِعنَ نْيِ  قَاَل اللَّه , مث َّ َقَضى بِالَوَلِد لِْلَمْرأَِة,
 
 17«َوفَ رََّق بَ نْيَ امل

وأما نسبه اىل الزاّن فإن كانت األم فراشا فالولد الحق بالفراش لقول النيب صلى اهلل عليه 
 وسلم
 18«احَلَجر   َولِْلَعاِهرِ  لِْلِفرَاِش, لَوَلد  »

 قولني:وإن كانت األم غري فراش واستلحقه الزاّن فاختلفت أراء العلماء يف هذه السألة على 
إن ولد الزنا ال يلحق بالزاّن , وهو قول مجهور العلماء من احلنفية واملالكية :  القول األول

 . 19والشافعية واحلنابلة والزيدية وتبعهم على ذلك القانون اليمين
َها, اللَّه   َرِضيَ  َعاِئَشةَ روته ملا   َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النَّيبُّ  فَ َقالَ  َزْمَعَة, َواْبن   َسْعد   اْخَتَصمَ : قَاَلتْ  َعن ْ

 َعنِ  ق  تَ ْيَبة , لََنا زَادَ  «َسْوَدة   يَا ِمْنه   َواْحَتِجيب  لِْلِفرَاِش, الَوَلد   َزْمَعَة, ْبنَ  َعْبد   يَا َلكَ  ه وَ : »َوَسلَّمَ 
الولد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل ستدالل منه,ووجه اال 20«احَلَجر   َولِْلَعاِهرِ : »اللَّْيثِ 

 للفراش ومل يلحقه بالزاّن , فدل على أن الزاّن إذا استلحق ولده من الزنا مل يلحقه.
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ  َجِدِه, َعنْ  أَبِيِه, َعنْ  ش َعْيٍب, ْبنِ  َعْمرِو َعنْ وما روي 

َا: »قَالَ  فاحلديث صريح يف أن  21«ي وَر    َواَل  يَِر    اَل  زِنَا َوَلد   فَالَوَلد   أََمةٍ  َأوْ  حِب رَّةٍ  َعاَهرَ  َرج لٍ  أُّيُّ
 .الزاّن إذا استلحق ولد الزنا من حرة أو أمة , فإنه ال يلحق به

وهو أن ولد الزنا يلحق بالزاّن إذا استلحقه ومل تكن األم فراشًا , والشبهة,  القول الثاني :
 22وابن سريين واسحاق و سليمان بن يسار قول احلسن البصري 
 غ اَلم ؟ يَا أَب وكَ  َمنْ : قال جريج َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ه َريْ َرةَ و أَب  خرب جريج الذي رواه واستدلوا حبديث 

و نوقش بأن املقصود  24قالوا ويف هذا إنطاق من اهلل ال ُّيكن فيه الكذب .  23 الرَّاِعي,: قَالَ 



غالم ( إمنا هو السؤال عن املتسبب يف وجود الغالم, ال السؤال عن من السؤال )من أبوك يا 
 األب الشرعي الذي ينسب له شرعاً .

والذي يرتجح لدي يف هذه املسألة هو قول مجهور العلماء وما هو منصوص عليه يف القانون 
لقوة أدلة اليمين , من أنه ال يلحق ولد الزنا بالزاّن إذا استلحقه ومل تكن األم فراشاً, وذلك 

وألن كل من القانون اليمين واإلندونيسي ومها  اجلمهور, وقلة االعرتاضات الواردة عليها,
الراعي اآلخر للمصاحل بعد الشرع, مل يعتربا هذا اإلحلاق من املصاحل كما هو منصوص عليه 

 ( ومل ينص القانون اإلندونيسي على إحلاقه123يف قانون األحوال الشخصية اليمين مادة )
 بالزاّن أو عدمه, ولو كان يعتربها من املصاحل لنص عليها يف قانون الزواج.

 دين ولد الزنا
إذا زىن كافر مبسلمة كان الولد تابعًا هلا نسبًا وديناً, فدينه دين أمه لشرف اإلسالم وعلوه 
عها على غريه من األديان, وأما إذا زىن مسلم بكافرة فإن الراجح عند مجهور العلماء أنه يتب

 .25يف دينها وال يتبع املسلم, وهو ماذهب اليه احلنفية واملالكية والشافعية
َها, اللَّه   َرِضيَ  َعاِئَشةَ ا روته مل ووجه االستدالل : عدم  26«احَلَجر   َولِْلَعاِهرِ  لِْلِفرَاشِ  الَوَلد  » َعن ْ

ينسب إىل أمه, فهو الفراش فكما أنه ال يتبع الزاّن يف النسب فال يتبعه يف الدين , وإمنا 
 حمكوم له بدين أمه.

 المحرمية بين الزاني وبنته من الزنى.
حيرم على الزاّن نكاح بنته من الزنا, وكذلك بنت بنته وإن سفل أو بنت ابنه من الزنا وإن 

ل أبيه من الزنا وفروعه وإن سفل, وهو الراجح عند سفل , وحيرم على ولد الزنا نكاح أصو 
احلنفية والصحيح عند املالكية وقول عند الشافعية ومذهب احلنابلة  مجهور العلماء من

  (24مادة ) 1992واملنصوص عليه يف قانون االحوال الشخصية اليمين .27والزيدية 
 َوبَ َنات ك مْ  أ مََّهات ك مْ  َعَلْيك مْ  ح ِرَمتْ تعاىل  قولهل

 واحتياطا للفروج. 28
 ودفع الزكاة له. وعقيقته وزكاة الفطر عنهرضاعة ولد الزنا ونفقته وحضانته 

إرضاع ولد الزنا الزم على أمه ومن تلزمه نفقة األم, وكذا نفق ولد الزنا وحضانته وزكاة الفطر 
إظهارها من إظهار للعار  عنه وعقيقته اال أنه ال يسن لألم إظهار العقيقة عن ولد الزنا ملا يف

م إعتبار وجود األب شرعاً, ولثبوت التوار  بني وذلك لعد .29الالحق باألم وولدها وأسرهتا



وجيوز عند مجهور العلماء للزاّن دفع زكاته الواجبة عليه سواء عن  ولد الزنا وأمه وعصباهتا,
ماله أو عن نفسه لولده من الزنا وذلك النقطاع النسبة بينهما شرعا فال قرابة بينهما متنع دفع 

انة يف حال عدم وجود من هو أوىل هبا منهم, ألن الزكاة إليه, و لذوي األرحام حق احلض
لذوي األرحام قرابة يراون هبا عند فقد أهل املريا , وهلم شفقة يربون هبا فيتحقق بذلك 

 مصلحة الطفل, وألنه ال يوجد من هو أحق هبا منهم فهم أوىل حبضانة الصيب.
 في المال والنكاح الوالية على ولد الزنا
ولده من الزنا النقطاع النسبة بينهما وال تلي األم مال ولدها كما ذهب ال يلي الزاّن مال 

ن األم ليس هلا كمال الرأي , وذلك أل31واإلندونيسي 30اليه مجهور العلماء والقانون اليمين
. وإمنا يلي مال ولد الزنا احلاكم, فيتوىل ذلك بنفسه أو يويل من 32لغلبة عاطفتها على عقلها

 أو غريها.ال الصيب سواء كانت األم يراه صاحلاً لرعاية م
وليس لولد الزنا عصبة تلي نكاحه من جهة أبيه لعدم النسب بينهما وال يلي ذوو األرحام 
نكاح ولد الزنا, ألن والية النكاح خاصة بالعصبات فق  وال عصبة لذوي األرحام, ويلي 

إذا رأى احلاكم يف ذوي لكن يف حالة بنت الزنا نكاح ولد الزنا القاضي فيتوىل ذلك بنفسه, 
األرحام من هو صاحل ليكون وليًا لبنت الزنا, وعاملًا حبال البنت ومن يريد الزواج منها, 
فاألفضل أن يوكله احلاكم يف تويل نكاحها, لكونه من أقارهبا وله شفقة عليها فيكون ذو 

 الرحم نائباً عن احلاكم.

 إرث ولد الزنا
ملستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو اإلر : حق قابل للتجزؤ يثبت 

 .33حنوها
ال ير  ولد الزنا من أبيه الزاّن وال من أدىل به وال ير  الزاّن من ولده من الزنا وال ممن تولد 
منه, وذلك النقطاع النسبة بينهما, وتر  األم ولدها من الزنا وعصبتها من بعدها ويراها 

 دة احملققه.ولدها النتسابه إليها بالوال
وإن كان لولد الزنا فرع وار  من ابن أو بنت فري  أهل الفروض فروضهم املقدرة هلم وما 

يرد على  يالباق ذي فرض فرضه, و فيأخذ كلُّ بقي للعاصب, فإن مل يكن له عاصب 
وهو ما ذهب  ال تكون أمه وال عصبتها عصبة لهو , أصحاب الفروض عند من يقول بالردّ 



 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى النَّيبِ  َعنِ  َعن ْه َما, اللَّه   َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابنديث حل  34ماءإليه مجهور العل
 35«ذََكرٍ  َرج لٍ  أِلَْوىَل  فَ ه وَ  بَِقيَ  َفَما بَِأْهِلَها, الَفرَاِئضَ  َأحْلِق وا: »قَالَ 

 ايكون أن امتنع أب اهلم يكون أن ىنتفل مَّا ا ويتوار  التوأم من الزنا مريا  اإلخوة ألم, ألنه
 امَّ  ل ألباب ايرا ومل ا,ورااه امَّ  ل ألماب افورا اأم اهلم ألن أم من أخوين اوصار  أب من نأخوي
 .36 يرااه مل

 المبحث الرابع
 أحكام ولد الزنا في الجنايات والحدود

 الوالد بولده من الزنا قصاص
أمجع الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية على أن الوالد إذا قتل ولده ال 

, وقال اإلمام مالك ال 38,وتبعهم على ذلك قانون اجلرائم والعقوبات اليمين37يقتل به 
 َعنْ  ,َجِدهِ  َعنْ  أَبِيِه, َعنْ  ش َعْيٍب, ْبنِ  َعْمرِو . حلديث39يقتص منه إال أن يضجعه فيذحبه

 الَواِلد   ي  َقاد   اَل : »يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ  َسَِْعت  : قَالَ  اخَلطَّابِ  ْبنِ  ع َمرَ 
 َله   ابْ ًنا َرج ل   َحَذفَ :قَالَ  جم َاِهٍد, َعنْ و قضاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه,  40«بِالَوَلدِ 
: يَ ق ول   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  َسَِْعت   َأّنِ  َلْوال: فَ َقالَ  ع َمَر, ِإىَل  فَ ر ِفعَ  فَ َقتَ َله , ِبَسْيفٍ 
 .41تَ ب ْرَحَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َلَقتَ ْلت كَ "  َوَلِدهِ  ِمنْ  اْلَواِلد   ي  َقاد   اَل " 

الزاّن يقتص وإذا قتل الزاّن ولده من الزنا أو سرق منه, فالصحيح عند احلنابلة والزيدية أن 
ووجه القتل أن الوالد ليس أبًا شرعيًا ينتسب إليه املولود, فعندما انتفى  منه لولده من الزنا,

. والراجح ماذهب إليه احلنابلة يف قول عندهم 42النسب انتفى عنه مسمى األبوة فيقتص منه
من الزنا,لقول  وقياسًا على الولد املنفي باللعان عند الشافعية أن الزاّن ال يقتص منه لولده

 فَِإنْ  اْسَتطَْعت ْم, َما اْلم ْسِلِمنيَ  َعنِ  احلْ د ودَ  اْدَرء وا: »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ولَ 
َمامَ  فَِإنَّ  َسِبيَله , َفَخلُّوا خَمَْرًجا ِلم ْسِلمٍ  َوَجْدمت ْ   ُي ِْطئَ  َأنْ  ِمنْ  َخي ْر   اْلَعْفوِ  يف  ُي ِْطئَ  َأنْ  اإْلِ
 و لشبهة التسبب بالوالدة. 43«بِاْلع ق وبَةِ 

 المبحث الخامس



 أحكام ولد الزنا في القضاء والشهادات

 عدالة ولد الزنا

 اخلسة على دالة صغرية أو كبرية اقرتاف من متنع النفس يف راسخة أي هيئة ملكة, العدالة:
بفعل املأمور و  والعقل, والبلوغ, تتحقق لإلنسان إال باإلسالم, وال . 44باملروءة ُيل مباح أو

املراد بالفسق: ارتكاب كبرية , و الفسق من والسالمة وترك املنهي وأن يبعد عما ُيل باملروءة
اإلصرار على فعل الصغائر يصريها  إلصرار على صغرية من الصغائر ألنمن كبائر الذنوب وا

فإذا كان ولد الزنا مستوفيًا لشروط العدالة من اإلسالم والبلوغ والعقل مؤدياً , من الكبائر
للواجبات جمتنبًا للكبائر غري مصر على الصغائر, حمافظًا على مروءته من التخلق بأخالق 
أقرانه زماناً ومكاناً, فهو عدل  كغريه من أوالد املسلمني وال يلحقه شيء مما ارتكبه والداه من 

أ ْخَرى ِوْزرَ  َوازَِرة   َتزِر   َواَل قوله تعاىل اإلمث, ل

45 

 تولي ولد الزنا الواليات العامة والخاصة

 .46الدنيا وسياسة الدين حراسة يف النبوة خلالفة موضوعةاالمامة العظمى:  .1

 بالغاً, ذكراً, حراً, مسلماً, يكون بأن تامة والية ذا يكون أنويشرتط يف اإلمام االعظم 
 يطرأ فيما االجتهاد إىل به يؤدي ما العلم من لديه يكون بأن علمية كفاية, عداًل, ذا  عاقالً 
 القضايا يف الرأي 47يفحص, الشرعية السياسة أحوال من وغريها وأحدا , نوازل من

 الوطن محاية إىل املؤدية والنجدة والشجاعة باجلرأة يتميز, و أن واإلدارية واحلربية السياسية
 احلواس سالمة وهي: جسدية كفاية ,وأن يكون ذااإلسالمية األحكام وتنفيذ العدو, وجهاد
 أن وهو نسب, وأن يكون ذا هبا يدرك ما مباشرة معها ليصح واللسان والبصر السمع من

 .قريش من إلماما يكون
 شرط النسب ألنفإذا كان تويل اإلمامة العظمى بالبيعة فإن ولد الزنا ال يلي اإلمامة العظمى 

 50«والتقدموها قريشاً  قدموا»و 49«قريش من األئمة: » النيب لقول قريش .48اإلمامة يف
 51«ااْ َنانِ  ِمن ْه م   بَِقيَ  َما ق  َرْيشٍ  يف  اأَلْمر   َهَذا يَ زَال   الَ »



وأما إذا كان توليها بالقهر والغلبة فال ينظر إىل الشروط املتقدمة, فيصح كون متوىل اإلمامة 
 .52أو امرأة, وعندئذ ال جيوز اخلروج عليه إال يف حالة الكفر فق  فاسقاً أو جمهول النسب

 عموم يف ال الشرعي حكمه نفوذ ملوصوفها توجب حكمية صفةوهو  القضاء: .2
 .53 املسلمني مصاحل

اتفق أئمة املذاهب على أن القاضي يشرتط فيه أن يكون عاقاًل بالغًا حرًا مسلمًا َسيعاً و 
علم أنه ال يشرتط ف .54بصريًا ناطقاً, واختلفوا يف اشرتاط العدالة, والذكورة, واالجتهاد 

النسب يف القاضي كما هو حال اإلمامة العظمى, ومن مث جيوز تويل ولد الزنا للقضاء إذا 
يه الشروط املعتربة, إذ أن العربة يف القضاء هو العلم والعدالة والصالح, وكل هذه توافرت ف

الصفات ُّيكن توافرها  يف ولد الزنا, وأما جهالة النسب يف حقه فليست قادحا شرعيًا ُّينع 
من توليه القضاء, إال أن الشافعية استحبوا كون القاضي معروف النسب ويقدم على جمهول 

اويهما يف األهلية لتويل القضاء, وأما إن كان جمهول النسب كامل النسب يف حال تس
.وإذا صح 55األهلية للقضاء فمراعاة العلم والتقوى وكمال األهلية أوىل من مراعاة النسب

توليه للقضاء فيصح كونه وليا لنكاح من ال ويل له أو واليته على مال حمجور عليه سواء كان 
 ليه أو وصياً عليه أو منصَّباً من قبل القاضي.هو الويل الشرعي على احملجور ع

 56.خمصوص وجه على خمصوصة بألفاظ الصالة وقت بدخول اإلعالماألذان :  .3

األذان سنة مؤكدة للرجال مجاعة يف كل مسجد للصلوات اخلمس واجلمعة عند مجهور 
, وقد اشرتط 58وفرض كفاية عند احلنابلة والزيدية 57العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية
 , ذكراً.مميزاً , عاقالً , مسلماً  املؤذن يكون أنالعلماء ملن يتوىل األذان شروطا: 

 مؤذنا,حلصول هاختاذ زاجو إىل  والزيدية واملالكية احلنفية ويف تويل ولد الزنا لألذان فقد ذهب
 معظم ذكر األذان وألن اجلهل, عليه الغالب ألن ,59أوىل غريه لكن اإلعالن وهو به املقصود
, وألنه تنفر الطباع عنه فيؤدي إىل تقليل به متربكا الناس يف حمرتما يكون من له فيختار
 َلك مْ  لِي  َؤِذنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  َعبَّاٍس, اْبنِ  حلديث ,60اجلماعة
ومل ينص الشافعية واحلنابلة فيما اطلعت عليه من كتبهم على  61«ق  رَّاؤ ك مْ  َوْليَ ؤ مَّك مْ  ِخَيار ك مْ 

 ا سيأيت يف إمامة ولد الزنا.شي يف أذان ولد الزنا, ولكن الظاهر جوازه عندهم, كم



ويف االصطالح : ارتباط صالة املأموم  الصالة يف القوم( أَمَّ )من االمامة إمامة الصالة:  .4
 .62بصالة االمام
يطلق عند الفقهاء على اإلقتداء وهو يكون من املأموم, واملقصود من وهذا التعريف أكثر ما 

اإلمامة كون الشخص إماما يقتدي به أشخاص آخرون يصح رب  صالهتم بصالته, وقد 
ويف إمامة  ,أمجع العلماء على أن اإلمام يشرتط أن يكون عاملاً بأحكام الصالة قارئ للقرآن

إمامة ولد الزىن إن وجد غريه ممن هو  ةهاكر  افعية إىلواملالكية والش احلنفية ذهب ولد الزنا
 حلديث ,63لب عليه اجلهل, وإن تقدم جازأحق باإلمامة منه, ألنه ليس له أب يعلمه, فيغ

 64". َوفَاِجرٍ  بَ ري  ك لِ  َخْلفَ  َصلُّوا: " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليهِ  اهلل َصلَّى اهللِ  َرس ولَ  َأنَّ  ه َريْ َرَة, َأيب 
ل سليمان بن و ق وهو  سليماً, دينهكان   إمامة ولد الزىن إذا احلنابلة والزيدية اىل عدم كراهةوذهب 

 َمْسع ودٍ  َأيب  حلديثوذلك  الزهري وعمرو بن دينار وإسحاقموسى واحلسن والنخعي و 
 فَِإنْ  اهلِل, ِلِكَتابِ  أَق َْرؤ ه مْ  اْلَقْومَ  يَ ؤ مُّ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصلَّى اهللِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  اأْلَْنَصارِِي,

  .65 «...بِالسُّنَّةِ  َفَأْعَلم ه مْ  َسَواًء, اْلِقرَاَءةِ  يف  َكان وا
وال تزر  بويه شيء, وقد قال اهلل تعاىلوقالت عائشة رضي اهلل عنها: " ليس عليه من وزر أ 

وازرة وزر أخرى

أكرمكم عند اهلل أتقاكم إنوقال تعاىل: 66

وعلى كال القولني فإمامة  67
ولد الزنا صحيحة وأما كراهتها بكونه ليس له أب يعلمه فهذه احلجة مدفوعة بكون اليتيم  

 كذلك ليس له أب يعلمه وإذا قلنا هبذه احلجة فسنقول بكراهة إمامة اليتيم ايضاً.
 لغة واصطالحاً  ه  َونَ َقلَ  ه  مَحَلَ  إَذا َوالِشْعرَ  احلَِْديثَ  َرَوىالرواية من  رواية ولد الزنا :

 : يقول العالمة ابن الصالح رمحه اهلل
 .عدال يكون أن. بروايته حيتج نمفي يشرتط أنه: ىعل هوالفق احلديث أئمة مجاهري أمجع
 رماخو  و الفسق أسباب من اسامل ,عاقال ا,لغاب ا,مسلم يكون أن وتفصيله .يرويه امل اضابط
 من حد  إن لكتابه اضابط ,حفظه من حد  إن احافظ ,مغفل غري امتيقظ ,ةاملروء
 .68املعاّن ليحي امب اعامل يكون أن ذلك مع فيه اشرتط باملعىن حيد  كان وإن .كتابه

ومل يتكلم علماء احلديث وال علماء اجلرح والتعديل على رواية ولد الزنا خبصوصها, ومبا أن 
االحتجاج بالرواية ومدار قبوهلا عندهم على عدالة الراوي وضبطه للرواية فإن ولد الزنا إذا  

 ,مغفل غري اً متيقظ ,ةاملروء رماخو  و الفسق أسباب من اً سامل ,عاقالً  ,اً لغاب ,اً مسلمكان 



, فإن روايته مقبولة وليس كتابه من حد  إن لكتابه اً ضابط ,حفظه من حد  إن اً حافظ
 يف كونه ولد زنا أّي قادح يقدح يف عدالته وصحة روايته.

 .69هشاهد امب باراإلخ الشهادة لغة احلضور و شهادة ولد الزنا:
 .70إخبار صدق إلابات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاءاصطالحاً: 

 والشافعية واملالكية احلنفية عند احلريةو , والبلوغ العقل أهليةو , اإلسالمويشرتط يف الشاهد 
 .التهمة عدمو  ,العدالة, و النطقو , البصرو , العبد شهادة تقبل والزيدية احلنابلة وقال

 وشهادة ولد الزنا تنقسم اىل قسمني شهادته على الزنا وشهادته على غري الزنا
إىل  71مجهور العلماء من احلنفية والشافعية واحلنابلة والزيديةأما شهادته على الزنا فذهب 

 َوَأْشِهد وا َذَوْي َعْدٍل ِمنك مْ   قبول شهادة ولد الزنا على الزنا مستدلني على ذلك بقوله 

 فعموم اآلية يدل على قبول الشهادة من كل عدل سواء كان ولد زنا أو غريه. 72
بعد  شهادته قبلت فإذا القبيح, الفعل فعل الذي وهو شهادته, لقبلت تاب, لو الزاّن أنو 

 .أوىل فغريه توبته
 إىل أن ولد الزنا ال تقبل شهادته على الزنا, 73وذهب املالكية
 .74مثله زنا ابن كونه يف له غريه مشاركة على الرغبة يف تهمي   الزنا ابن أنواستدلوا عليه ب
إليه مجهور العلماء من قبول شهادة ولد الزنا على الزنا وذلك لعموم األدلة والراجح ماذهب 

 اليت تفيد صحة شهادة مستجمع الشروط .
وألنه إذا قلنا بأن ولد الزنا متهم بالرغبة على مشاركة غريه له, فإن هذه الرغبة قد تكون خمفية 

 مامل يعلنها.يف باطنه, والشريعة ال تتعامل إال بالظاهر, فال يؤاخذ عليها 
اتفق الفقهاء على قبول شهادة ولد الزنا يف مجيع األمور عدا وأما شهادته على غري الزنا فقد 

شهادته على الزنا كما بيناه آنفا, فاذا حتقق ولد الزنا بالشروط املعتربة يف الشاهد من العدالة 
 .75يقدح يف عدالتهوغريها, كان مقبول الشهادة باالتفاق, وليس يف كونه ولد زنا أي قادح 

 
 
 
 



 الخاتمة 
 أهم النتائج

 
ولد الزنا هو الناتج عن التقاء ماء رجل وامرأة على وجه غري شرعي, سواء كان  .1

 نتيجة ارتكاب فاحشة الزنا أو عن طريق ما يسمى بالتلقيح اإلصطناعي.

كل من ولد الزنا وولد اللعان مقطوع النسب عمن تسبب يف احلمل به )الزاّن(  .2
ويفرتقان يف كون ولد اللعان ولد على فراش الزوجية, وأما ولد الزنا فقد يولد على 

 فراش وعلى غري فراش.

ولد االغتصاب ولد زنا له سائر أحكامه, إال أن أمه غري آمثة إلكراهها على الزنا,  .3
ولد الشبهة ليس ولد زنا فهو منسوب إىل الواطئ بالشبهة, وله من األحكام مثل ما 

رشدة, اللقي  لفظ يشمل كل طفل ضائع عن أهله, فقد يكون ولد زنا وقد لولد ال
 ال يكون والغالب فيه السالمة.

الشريعة اإلسالمية حفظت لولد الزنا حقوقه وكرامته ومنزلته بني الناس, ومل حتمله من  .4
وزر والديه شيئ, واألحاديث والنصوص اليت وردت وظاهرها يدل على ذم ولد الزنا 

 ما أن تكون ضعيفة اإلسناد أو أهنا مقيدة بأشخاص معينني.واحتقاره إ

ال جيوز إجهاض ولد الزنا سواء قبل األربعني على الراجح عند العلماء أو بعد  .5
األربعني وقبل نفخ الروح, ملا يف ذلك من التشجيع على ارتكاب الفاحشة, وأما 

كان يف بقائه ضرر   املكرهة على الزنا فيجوز هلا إجهاض جنينها قبل نفخ الروح إذا
 عليها.

ولد الزنا ال ينسب إىل الزاّن وإن ادعاه بال خالف إن كانت أمه فراشاً, وعلى  .6
 الراجح عند العلماء إن كانت غري فراش.

 املسلم إذا زىن بكافرة فحملت منه فإن الولد يتبع أمه يف دينها كما يتبعها يف نسبها. .7

ب من جهته, وال حيل لولد الزنا كل أنثى ال حتل البنت من الزنا للزاّن وكل ذكر قري .8
 قريبة من جهة الزاّن إحتياطا للفروج.



رضاعة ولد الزنا وحضانته ونفقته َتب على أمه ومن وجبت عليه نفقة األم و على  .9
 وراة ولد الزنا, فإن مل يكن له وار  فعلى بيت املال.

فع زكاة ماله الواجبة زكاة الفطر عن ولد الزنا َتب على أمه ووراته, وجيوز للزاّن د .10
 لولده من الزنا النقطاع النسبة بينهما.

يسن لألم العقيقة عن ولدها من الزنا, ولكن ال يسن إظهارها ملا يف إظهارها من  .11
 إظهار للعار الالحق باألم وولدها وأسرهتا.

ليس للزاّن والية مال ولده من الزنا وليس لألم كذلك والية مال ولدها, وإمنا يلي  .12
حلاكم فيلي بنفسه أو يويل من يراه صاحلا لر عاية مال الصيب سواء كانت األم ذلك ا

 أو غريها وتكون يف ذلك نائبا عن احلاكم.

ليس لغري العصبات الوالية على النكاح وإمنا يلي نكاح ولد الزنا احلاكم أو نائبه  .13
الراجح عند سواء يف ذلك ذوي أرحام ولد الزنا وغريهم, ويلي ولد الزنا نكاح أمه على 

 العلماء.

ال ير  ولد الزنا من أبيه الزاّن وال من أدىل به, كما أنه ال ير  الزاّن وال من أدله به  .14
ولد الزنا النقطاع النسبة بينهما, وير  ولد الزنا أمه وتراه ومن أدىل هبا لنسبته إليها, 

من ال عصبة وعصبة ولد الزنا أوالده وإن نزلوا, فإن مل يكن له عصبة من ولده فهو ك
 له على الراحج عن العلماء, ويتوار  توأم الزنا مريا  األخوة ألم.

إذا جىن الزاّن على ولده من الزنا جبناية قتل أو سرقة فالراجح عند العلماء أنه ال  .15
 يقتص منه وال يقطع بسرقة مال ولده من الزنا لشبهة التسبب بالوالدة.

يت املال إن انتظم فإن مل ينتظم فيعقل عنه ولد الزنا ال عاقلة له وإمنا يعقل عنه ب .16
 عصبة أمه.

إذا كان ولد الزنا مستوفيا لشروط العدالة من اإلسالم والبلوغ والعقل, مؤديا  .17
للواجبات جمتنبا للكبائر غري مصر على الصغائر, حمافظا على مروءته, فهو عدل كغريه 

 اإلمث.من أوالد املسلمني, وال يلحقه شيئ مما ارتكبه والداه من 

ال يتوىل ولد الزنا الوالية العظمى يف حالة االختيار, الشرتاط النسب يف اخلليفة عند  .18
أهل العلم, ويتوىل القضاء والواليات اخلاصة سواء على املال أو النكاح, ويصح أن 

 يكون مؤذنا وإماما للصالة لعدم اشرتاط النسب فيها.



ى غريه من األمور إذا توافرت فيه تصح رواية ولد الزنا وشهادته على الزنا أو عل .19
 شروط العدالة, وال يعد كونه ولد زنا قادحا يف عدالته.

 التوصيات

اقامة الدورات العلمية املتخصصة  يف أحكام النكاح ملتويل عقود األنكحة ليتسىن  .1
 هلم االطالع واملعرفة بالفروق اليت يتميز هبا ولد الزنا عن غريه من األوالد الشرعيني.

النظر من رجال القانون لبعض مواد قانون النكاح اإلندونيسي واألحوال  إعادة .2
 الشخصية اليمين يف ما ُيص ولد الزنا حىت ال تضيع حقوقه القانونية.

بلورة هذا البحث ونظائره من البحو  املهمة يف الدوريات والفتاوى باعتبار أنه من  .3
 معة احملمدية.البحو  اليت متس الواقع, وخالصة من جمهود طالب اجلا

ليعرف اجملتمع ترمجة هذا البحث وغريه من البحو  اليت تتعلق بالواقع اليوم  .4
 اإلندونيسي احلقوق الشرعية اليت ضمنها الشرع لولد الزنا.

 واهلل أعلم 
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