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 اإلهـــداء

 

 اي صاحب العرص والزمان عجل اهلل فرجه الرشيف إىل سيدي وموالي ومعتمدي وهد

إىل سيدة الصرب واحلكمة سيدة العفة واحلياء التي نعيش بجوارها وتفيض علينا من بركاهتا   

 سيدتنا وموالتنا زينب الكربى سالم اهلل عليها وعىل أمها وأبيها وجدها وأخوهيا

  اني العزيزاإىل من يدعوا يل يف الرس والعلن والد

 زوجتي وأوالدي  األعزاء إىل 

 إىل هؤالء أهدي هذا اجلهد املتواضع راجيا من اهلل القبول 

 

 

 عامد حممد سعيد

 شكر وامتنان
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 انامتنو شكر

 

 

 الذين وقفوا إىل جانبي يف كتابة هذه الرسالة  _أساتذيت األجالء _إىل أعالم اهلدى ومنارات التقى 

سامحة الشيخ  رسائل املاجستري,لسفر ليرشف عىل وأخص بالذكر الذي يتجشم عناء ا

 الدكتور معني دقيق  والسيد عيل املوسوي حفظهام املوىل بحفظه 

التابعة  وال أنسى املؤسسة العظيمة التي خرجت األجيال حوزة اإلمام اخلميني 

العاملية , من كوادر أدارية وتدريسية  وخصوصا رئيس اجلامعة سامحة  جلامعة املصطفى 

 الشيخ الدكتور عيل رضا يب نياز دام عزه
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 ةــاملقدم

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني محدا  دائام  أبدا ال حتيص له اخلالئق عددا 

والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة لألنام النبي الصادق األمني حممد بن عبد اهلل وآله الطيبني 

 .ذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهرياالطاهرين الذين أ

  :أما بعد

َنى َتْقَرُبواْ  َولَ  :يقول تعاىل هُ  الزِّ  . 1 َسبِيل   َوَساء َفاِحَشة   َكانَ  إِنَّ

انَِيةُ  :ويقول ايِن  الزَّ نُْهَم  َواِحد   ُكلَّ  َفاْجلُِدوا َوالزَّ  اّللَِّ  ينِ دِ  ِف  َرْأَفة   ِِبَِم  َتْأُخْذُكم َوَل  َجْلَدة   ِمئَةَ  مِّ

َم  َوْليَْشَهْد  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاّللَِّ ُتْؤِمنُونَ  ُكنُتمْ  إِن نَ  َطائَِفة   َعَذاَِبُ  . 1 املُْْؤِمنِيَ  مِّ

ايِن  ويقول ايضا : َكة   َأوْ  َزانَِية   إلَّ  َينكُِح  َل  الزَّ انَِيةُ  ُمرْشِ ك   َأوْ  َزان   إِلَّ  َينكُِحَها َل  َوالزَّ  ُمرْشِ

مَ وَ   . 3 املُْْؤِمنِيَ  َعَل  َذلَِك  ُحرِّ

هذه اآليات الرشيفة, وغريها من األحاديث الرشيفة الكثرية , كاحلديث املروي عن اإلمام 

قال )إياكم والزنا فإن فيه ست خصال , ثالث يف الدنيا وثالث يف اآلخرة , فأما  :عيل 

عّجل الفناء إىل النار , وأما اللوايت يف اآلخرة اللوايت يف الدنيا فيذهب بالبهاء , ويقطع الرزق , وي  

 .4فسوء احلساب ,وسخط الرمحن , واخللود يف النار(

يذهب بامء الوجه ,  :)يف الزنا مخس خصال قال رسول اهلل  :قال وعن أيب جعفر 

 .5ويورث الفقر , وينقص العمر , ويسخط الرمحن , وخيلد يف النار نعوذ باهلل من النار(

                                                           

 .31اإلرساء:  -1

 .1النور:  -1

 .3النور:  -3

 . 329ص -12 -ج -وسائل الشيعة   -4

 .541ص  5ج  –الكايف  -5
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 .1يا بني ال تزن فأن الطائر لو زنا لتناثر ريشة :قال يعقوب ألبنه :قال عبد اهلل  وعن أيب

تؤكد عىل حرمة هذا الفعل الشنيع الذي يفسد احلياة البرشية عند انتشاره يف أي جمتمع 

 لذلك من الرضوري  أن نذكر فلسفة حتريم الزنا. 

 :هيو, الزنا حتريم فلسفة يف عوامل مخسة إىل اإلشارة يمكن

 الرابطة هذه, واآلباء األبناء بني العالقة وانقطاع, العائيل النظام يف الفوىض حالة شياع - 1

 أسس ووضع, األبناء لصيانة سببا تكون إهنا بل, االجتامعي للتعارف سببا بكوهنا ختتص التي

 .األبناء عىل احلفاظ ضامنة هي والتي, املختلفة العمر مراحل يف الدائمة املحبة

 والتصدع لالهنيار ستتعرض العائلية العالقات أساس يف القائمة االجتامعية لعالقاتا إن

 كانوا إذا فيام األبناء مصري يتصور أن وللمرء, " الزنا أبناء " الرشعيني غري األبناء وجود شاع إذا

 .الكرب وحتى الوالدة حلظة من حياهتم يف يتحملونه الذي العناء ومقدار, للزنا ثمرة

 اجلريمة احلد يف عامال يعترب الذي األرسي احلب من سيحرمون فإهنم, ذلك عىل وعالوة

 تغزوه حيواين جمتمع إىل بالزنا اإلنساين املجمتع يتحول وحينئذ, اإلسالمي املجتمع يف من

 .جانب كل من والقساوة اجلريمة

 سهاأسا االنحرافات من واسعة سلسلة إىل ستقود, ما مجاعة يف الزنا إشاعة إن - 1

 من الصدد هذا يف ذكر وما .اجلاحمة الشهوات لذوي املنحرفة واالجتامعية الفردية الترصفات

 هذه يوضح املجتمعات يف والزنا الفحشاء مراكز عن املنبعثة واالنحرافات اجلرائم عن القصص

 .واجلنايات اجلرائم ألوان بأبشع عادة تقرتن اجلنسية االنحرافات أن وهي, احلقيقة

 واملآيس األمراض من لكثري سبب الزنا إشاعة أن عىل التجارب ودلت العلم أثبت لقد - 3

 , يمكن أصال الزنا مكافحة دون من األمراض هذه مكافحة فشل إىل تشري املعطيات وكل الصحية

                                                           

 .541ص  5ج  –الكايف  -1
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 .املدمرة والنفسية الصحية ونتائجها, املعارصة املجتمعات يف اإليدز مرض موجات تالحظ أن

 هؤالء مثل ألن, النسل وقطع اجلنني إسقاط حماولة إىل يؤدي ما غالبا االزن شياع إن - 4

 االنطالق أمام كبريا عائقا الطفل يكون ما وعادة, األطفال برتبية يرضني ال " الزانيات " النساء

 .النسل وقطع اجلنني إسقاط حياولن فهن لذلك, املنحرفة األعامل هذه ممارسة يف

 غري األوالد مجع – خاصة مؤسسات خالل من - يمكنها الدولة بأن, تقول التي النظرية أما

 إذ, أهدافها تأدية يف املؤسسات هذه فشل أثبتت التجارب فإن, هبم والعناية وتربيتهم الرشعيني

 والوحدة العزلة ضغوطات هناك ثم, هلؤالء االجتامعية النظرة وهناك, الرتبية صعوبات هناك

 إىل األوالد من الطبقة هذه حتويل إىل تؤدي العوامل هذه كل, وعطفهام الوالدين حمبة وفقدان

 .الشخصية وفاقدي وجناة قساة

 املشاركة بل, وحسب اجلنسية الغريزة إشباع ليس الزواج هدف أن ننسى ال أن جيب - 5

 تربية وأما .للزوجني لروحيا واألنس الفكري االستقرار حتقيق أساس عىل احلياة تأسيس يف

 تثمر أن هلا يمكن ال األمور هذه وكل, للزواج طبيعية آثار فهي, احلياة قضايا مع ملوالتعا األبناء

  .1اجلنسية املشاعية وأشكال الزنا دابر وقطع بالرجل املرأة ختتص أن دون من

 :البحث ورضورتهـ أمهية 

يال يف املجتمعات واغت ,واملساكنة الغري رشعية ,ومع االنتشار الواسع لفكرة احلرية الزائفة

 ,وانتشار الوسائل املساعدة عىل ذلك بشكل كبري جدا ,العقل البرشي بالديمقراطية الكاذبة

مما يؤثر سلبا  عىل كل أفراد املجتمع , من الرضوري جدا  أن وميرس لكل الرشائح االجتامعية 

ذا يتعرف اإلنسان عىل خطورة هذا الفعل , وما له من سلبيات عىل املجتمع , وان املتولد من ه

الفعل الشنيع ما هي نظرة املجتمع إليه , وكيف يتعامل الرّشع معه , من هنا تأيت أمهيته هذا 

 البحث ورضورته.

                                                           

 .411-415ص  1ج  –تفسري األمثل  -1
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 :إشكالية البحثـ 

  :السؤال األساس الذي ينبغي اجلواب عنه ,وتسليط الضوء عليه يف هذا البحث هو

 ؟.ما هي أحكام الولد غري الرشعي يف الفقه اإلسالمي

 :دة أسئلة فرعية هيفرع عنه عتوت

 ؟ .هل يكون الولد غري الرشعي إماما للمسلمني يف الصالة 1

 ؟ .هل يكون الولد غري الرشعي قاضيا  للمسلمني 1

 ؟ .هل  تقبل شهادة الولد غري الرشعي 3

 ؟ .هل تقبل عبادة الولد غري الرشعي 4

 ؟  .هل تقبل رواية الولد غري الرشعي للحديث 5

 ؟ .غري الرشعي هل يثبت نسب الولد 1

 ؟ .هل يّزوج الولد غري الرشعي 1

 وغريها من األسئلة الفرعية التي يمكن أن تتفرع من هذا السؤال 
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 السابقة: الدراسات -

مل تبحث هذه املسألة بشكل مفصل , إنام ذكرت يف طيات الكتب الفقهية بشكل مفرق , يف 

, ومن وجهة نظر الكاتب , ومن بحث يف هذا املباحث الفقهية املتعلقة بذلك , من جهة واحدة 

املوضوع كتب كذلك من وجهة نظره فقط , اجلهة اجلديدة يف البحث انه يبحث يف هذا املوضوع 

 بشكل مفصل ,وبشكل مقارن مع باقي املدارس اإلسالمية. 

 .فالبحث حيتاج إىل تسليط الضوء عىل مجيع جوانبه بشكل دقيق وعميق
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 :لبحثخمطط ا -

  :سيتم البحث وفق اخلطة التالية

 املقدمة 

 مباحث متهيدية  :األول لالفص

  .التعريف اللغوي والتعريف الرشعي للزنا :املبحث األول

  .تعريف الولد غري الرشعي :املبحث الثاين

 .تعريف ولد الزنا :املبحث الثالث

 .تعريف احلكم التكليفي :املبحث اخلامس

  .احلكم الوضعي تعريف :املبحث السادس

 .تعريف الطهارة :املبحث السابع

 األحكام املرتبطة بالولد غري الرشعي نفسه :الفصل الثاين

 .توليه املناصب الدينية :املبحث األول

 .املرجعيةأ. 

  .سدة القضاءب. 

  .إمامة املصلنيج. 

  .جواز شهادته :املبحث الثاين

  .طهارته املادية يف حد ذاته :املبحث الثالث

 .مرياث ولد الزنا :املبحث الرابع
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 .حكم عبادة ولد الزنا :املبحث اخلامس

 .ثبوت نسب ولد الزنا :املبحث السادس

 األحكام املتعلقة بولد الزنا بالنسبة للغري :الفصل الثالث

 .جواز إسقاط اجلنني من الزنا :املبحث األول

 .جواز عتق ولد الزنا:املبحث الثاين

 .لد الزنادية و :املبحث الثالث

 .جواز بيع ولد الزنا ورشاؤه :املبحث الرابع

 .ث اخلامس: جواز أكل ذبيحة ولد الزناحاملب

 املبحث السادس: جواز إعطاء ولد الزنا من الزكاة. 

 .هل تقبل رواية ولد الزنا :املبحث السابع

 .من يتكفل ولد الزنا:املبحث الثامن

 .هل يزوج ولد الزنا :املبحث التاسع

 العارش: الصالة عىل ولد الزنا.املبحث 

 .خامتة

 .قائمة املصادر واملراجع

 :منهاج البحث -

اتبعت يف هذا البحث املنهج التحلييل التوصيفي  والنقيل حتى نستطيع تسليط الضوء عىل 

 .مجيع جوانب البحث , واهلل ويل التوفيق
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 الفصل األول
 متهيدية تعاريف وحبوث

 

 

 يف عدة مباحث هلا ارتباط وثيق بالبحث يقع البحث يف هذا الفصل 

 التعريف اللغوي والتعريف الرشعي للزنا  :األول املبحث 

  تعريف الولد غري الرشعي  :الثايناملبحث 

  تعريف ولد الزنا  :الثالثاملبحث 

  تعريف احلكم التكليفي  :اخلامساملبحث 

  تعريف احلكم الوضعي  :السادساملبحث 

  هارة تعريف الط :السابعاملبحث 

 



17 

 األولاملبحث 

 التعريف اللغوي والتعريف الشرعي للزنا
 

 :وفيه نقطتان

 تعريف الزنا لغة :النقطة األوىل-

 اجلذر االشتقاقي لكلمة الزنا 

 وزناء. زنا يزين زنى

األول هو لبني متيم , والثاين هو ألهل احلجاز ,بني متيم   :وهذا اجلذر يكتب بطريقني

 .احلجاز يكتبوهنا  بالقرصيكتبوهنا  باملد, وأهل 

 معنى هذه الكلمة عند اللغويي 

وال تقربوا ) :قال تعاىل .فالقرص ألهل احلجاز, الزنى يمد ويقرصزنى  :املعنى األول

أبا حارض من يزن يعرف زناؤه * ومن يرشب اخلرطوم  .قال الفرزدق .واملد ألهل نجد .(الزنى

أي , وزناه تزنية .وإىل املمدود زنائى, قصور زنوىوالنسبة إىل امل .يصبح مسكرا وقد زنى يزنى

 .نقيض قولك هو لرشدة ورشدة :هو لزنية وزنية :وقوهلم .وتسمى القردة زناءة .قال له يا زاين

 .1واملرأة تزاين مزاناة وزناء أي تباغي

قال اللحياين القرص لغة أهل , بكرسمها, زنى الرجل يزين زنا وزناء :زنى :املعنى الثاين

كقاض وقضاة.وزانى , وهو زان واجلمع زناة., وكذلك املرأة ؛فجر ؛واملد لغة بني متيم, جازاحل

املرأة  :ويف الصحاح .إن املمدود إنام هو مصدر زانى :ومن هنا قال مجاعة, مزاناة وزناء بمعناه

 .2نسبه إىل الزنا :وزانى فالنا .أي تباغي, تزاين مزاناة وزناء

                                                           

 .1311 – 1ج – احالصح -1

 .419/ص 19ج -تاج العروس -1
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 , 1عقد دون من حراما املرأة وطئ :واملد بالقرص هو (الزنى ربواتق وال) :تعاىل قوله نى ز

 النقطة الثانية: تعريف الزنا شرعا -

 عرف الفقهاء الزنا  بتعاريف خمتلفة 

 التعريف األول: 

 كان إذا مرشوع عقد بغري النساء من وطأه تعاىل, اهلل حرم من وطء هو للحد املوجب والزنا

 .2سواه ما دون الفرج يف الوطئ

 التعريف الثاين: 

 قدر شبهة, وال ملك, وال عقد, غري من , حمرمة البالغ العاقل يف فرج امرأة إيالج وهو الزنا

  .3خمتارا   ,عاملا احلشفة

 التعريف الثالث: 

 فيه, شبهة ال حمظور وجه عىل الفرج يف الفرج إيالج ,وهو غرض ,له معنوي فعل الزنا ان

 .4املاء سفح لقصد

 بع:التعريف الرا

وحقيقة النكاح وعن شبهة امللك وعن , الوطئ احلرام اخلايل عن حقيقة امللك :أما الزنا فهو

 .5شبهة النكاح وعن شبهة االشتباه أيضا

 

                                                           

 .195 ص - 1 ج  -البحرين  جممع -1

 .114 ص -املقنعة  -1

 134 -ص  -الدمشقية  اللمعة  -3

 11 ص - 9 ج -املبسوط   -4

 131 ص - 3 ج -الفقهاء  حتفة -5



19 

 التعريف اخلامس: 

وهو , الن الزنا يف اللغة والرشع بمعنى واحد.الزنا رشعا ال خيتص بام يوجب احلد بل أعم

 1,  امللك وشبهتهوطئ الرجل املرأة يف القبل يف غري

 مناقشة التعاريف

التعريف أخص من التعريف اللغوي والرشعي فال  اهذ إنيرد عىل التعريف اخلامس 

إال أن يكون وطء الدبر ال يسمى زنا وهبذا رصح ابو حنيفة كام ذكر ذلك يشمل الوطء يف الدبر 

 كان وإن حنيفة أيب ندع احلد يوجب ال الذكر أو األنثى يف الدبر يف الوطئ الكاشاين: وكذلك

 2زنا  يكن فلم القبل يف الوطئ لعدم حراما

الفرق بني الزنا ووطئ احلرام: الزنا: هو وطئ املرأة يف الفرج من غري عقد رشعي, وال   

 شبهة عقد, مع العلم بذلك, أو غلبة الظن.

 3وليس كل وطئ حرام زنا, الن الوطئ يف احليض والنفاس حرام وليس بزنا.

 رتاك واالفرتاق وجه االش

مامي يقول . املذهب اإلال خالف يف التعريف اللغوي لكن اخلالف يف التعريف الرشعي

 وقد وافقة اغلب املعرفني للزنا رشعا . بمجرد الوطء يف الفرج 

 .فيكون تعريفهم خاص يف فرد واحد فقط ,أما البعض فيقول انه الوطء يف القبل

                                                           

 111 ص - 4 ج -املحتار  رد حاشية  -1

 34 ص - 1 ج -الصنائع  بدائع -1

 111-ص–لغوية الفروق ال -3
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 املبحث الثاني

 الولد غري الشرعي

 

وما الفرق ,ام يشمل غريه ,ما هو املقصود من الولد غري الرشعي هل هو نفس ولد الزنا 

 .ووطء شبهة,بينه وبني املولود من سفاح 

حسب التتبع لكلامت الفقهاء يتبني لنا أن الولد غري الرشعي هو املتولد بطريقة غري 

 .يعني ولد الزنا وال فرق بينهام ,مرشوعة

 لد السفاح الفرق بي ولد الزنا وو

الظاهر انه ال فرق بني املتولد من الزنا واملتولد من السفاح الن الزنا والسفاح بمعنى واحد 

 .كام يقول أرباب اللغة

 .مأخوذ من سفحت املاء إذا صببته, الزنا :السفاح (أوله سفاح وآخره نكاح)فيه  (سفح)

 .1دة ثم يتزوجها بعد ذلكوأراد به هاهنا أن املرأة تسافح رجال م .أي مراق :ودم مسفوح

وأصل , حمصنني غري مسافحني :ويف التنزيل, الزنا والفجور :والتسافح والسفاح واملسافحة

وهو أن تقيم امرأة مع رجل عىل فجور من , سافحته مسافحة وسفاحا :تقول, ذلك من الصب

, ره نكاحأوله سفاح وآخ :ويف احلديث, ابن املسافحة :ويقال البن البغي, غري تزويج صحيح

وكره بعض , فيكون بينهام اجتامع عىل فجور ثم يتزوجها بعد ذلك, وهي املرأة تسافح رجال مدة

, حمصنات غري مسافحات :وقال تعاىل, الفاجرة :واملسافحة .وأجازه أكثرهم, الصحابة ذلك

غري وسمي الزنا سفاحا ألنه كان عن  :قال, املسافحة التي ال متتنع عن الزنا :وقال أبو إسحق

سمي الزنا سفاحا ألنه ليس ثم  :وقال غريه, كأنه بمنزلة املاء املسفوح الذي ال حيبسه شئ, عقد

                                                           

 .النهاية يف غريب احلديث -1
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, وكل واحد منهام سفح منيته أي دفقها بال حرمة أباحت دفقها .حرمة نكاح وال عقد تزويج

 :قال, وكان أهل اجلاهلية إذا خطب الرجل املرأة, هو مأخوذ من سفحت املاء أي صببته :ويقال

 .1سافحيني :قال, فإذا أراد الزنا, أنكحيني

 الفرق بي الولد غري الرشعي واملولود من وطء الشبهة 

والثاين متولد بطريقة رشعية وله نسب  ,أن األول متولد بطريقة غري رشعية فال نسب له 

 .وهو ولد رشعي لألب

 ملك أو نكاح من رشعي بسبب ذاتا حالل وطي بسبب كان ما وهو, رشعي اما النسب

 به ويلحق, ونحوها احرام أو اعتكاف أو صيام أو حيض من لعارض حرم وان حتليل أو يمني

 .2والزنا بالسفاح حصل ما وهو, رشعي غري وإما .الشبهة وطي

                                                           

 411 - 415ص  - 1ج  -لسان العرب  -1

 419 ص - 1 ج -العباد  هداية  -1
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 املبحث الثالث

 تعريف ولد الزنا

 

 :وفيه نقطتان

 التعريف اللغوي.:النقطة األوىل 

 .الزناالتعريف الرشعي لولد  :النقطة الثانية 

 

 تصب كلامت اللغويني يف مصب واحد يف تعريف ولد الزنا وهو  التعريف اللغوي:

 .1زناه وقد .هو لزنية :يقال للولد إذا كان من زنا

 .أن ولد الزنا يطلق يف  اللغة عىل الذي انعقدت نطفته من زنا:فاملتحصل

  :عرض مجلة منهايوجد عدة تعاريف لولد الزنا يف لسان الفقهاء نست التعريف الشرعي:

أما لو كان , أي من كان أبواه معا مقرصين يف ذلك, ولد الزنا من الطرفني :التعريف األول

 .2أحدمها مشتبها فال يكون ولد زنا

 .3بن الزنا من ثبت أنه تكون عىل غري نكاح والديها :التعريف الثاين

 4يقال ابن السبيل املالزم هلافقال الطحاوي ولد الزنا هو املالزم للزنا كام  :التعريف الثالث

 .5ابن الزنا هو املولود من غري زواج رشعي :التعريف الرابع 

                                                           

 .312ص -14-جلسان العرب  -1

 .رشح اللمعة  -1

 .جواهر الكالم  -3

 .املغني -4

 .فقه السنة  -5
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 .أقول: إن ولد الزنا هو نتاج عملية جنسية غري مرشوعة يف الديانات الساموية كافة

فكل من تولد هبذه الطريقة يف كل قوم من األقوام يسمى ولد الزنا و تكون له أحكام  

 خاصة.

 افر و غريه إذا كان لدهيم عقود مرشوعة يف أدياهنم و معتقداهتم.فيشمل الك

لكن الكالم فعال  هو فيمن تولد من أبوين مسلمني أو أحدمها مسلم, لكي نطبق عليه 

 األحكام اإلسالمية.
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 املبحث اخلامس

 تعريف احلكم التكليفي

 

 .1ختيريا   إن حقيقة احلكم التكليفي هو االنشاء بداعي جعل الداعي اقتضاءا أو

 وينقسم احلكم التكليفي اىل عدة أقسام نبني فيام ييل ماهي 

ينقسم احلكم التكليفي وهو احلكم املتعلق بأفعال االنسان  أقسام احلكم التكليفي:

  :وهي كام ييل, واملوجه هلا مبارشة إىل مخسة أقسام

نحو , لزاموهو حكم رشعي يبعث نحو الشئ الذي تعلق به بدرجة اال "الوجوب  " - 1

 .وجوب الصالة ووجوب إعالة املعوزين عىل ويل االمر

وهو حكم رشعي يبعث نحو الشئ الذي تعلق به بدرجة دون  "االستحباب  " - 1 

  .كاستحباب صالة الليل, وهلذا توجد إىل صفه دائام رخصة من الشارع يف خمالفته, االلزام

نحو , تعلق به بدرجة االلزاموهي حكم رشعي يزجر عن الشئ الذي  "احلرمة  " - 3

 .حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع األسلحة من أعداء االسالم

, وهي حكم رشعي يزجر عن الشئ الذي تعلق به بدرجة دون االلزام "الكراهة  " - 4 

كام أن احلرمة يف جمال الزجر كالوجوب يف , فالكراهة يف جمال الزجر كاالستحباب يف جمال البعث

 .ومثال املكروه خلف الوعد, جمال البعث

, وهي أن يفسح الشارع املجال املكلف لكي خيتار املوقف الذي يريده "اإلباحة  " - 5 

 2 .ونتيجة ذلك أن يتمتع املكلف باحلرية فله أن يفعل وله أن يرتك

                                                           

 بداية الوصول يف رشح كفاية األصول  1

 122 ص-املعامل اجلديدة لألصول   1
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 :تقسيم احلكم التكليفي عند الفقهاء

كم صفة لفعل العبد الفقهاء يتكلمون يف بيان حكم أفعال العباد, ولذلك جعلوا احل

 وقسموه إىل مخسة أقسام هي: الواجب, واملندوب, واملحرم, واملكروه, واملباح.

 .1الفرض, واملكروه كراهة حتريم :واحلنفية زادوا عىل هذه األقسام قسمني آخرين مها

                                                           

 .11ص  1ج -أصول الفقه الذي ال يسع الفقيَه جهل ه   -1
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 املبحث السادس

 تعريف احلكم الوضعي

 

 امت احلكم الوضعي وفيه نقطتان االوىل تعريف احلكم الوضعي والثانية تقسي

 تعريف احلكم الوضعي:  النقطة األوىل: -

 عرف علامء األصول احلكم الوضعي بعدة تعاريف نذكر البعض منها 

  .1خاص اعتبار هو الوضعي احلكم حقيقةالتعريف الول: 

 .2الرشعي اخلطاب إىل مرجعه الوضعي اخلطاب أن التعريف الثاين:

 3ق يشء باحلكم التكليفي وحصول صفة به باعتبارهأثر اخلطاب بتعل التعريف الثالث:

  :تقسيمات احلكم الوضعي النقطة الثانية:-

 تنقسم االحكام الوضعية اىل  

أو , والّرخصة, واملانع, والرّشط, الّسبب :ينقسم احلكم الوضعّي إىل أقسام كثرية أمّهها

 .4أو البطالن, والّصّحة, العزيمة

  .في والوضعيأما العالقة بني احلكم التكلي

تفرع األحكام الوضعية عىل األحكام التكليفية وأهنا  (قده)فاختار الشيخ األنصاري 

وذهب بعضهم إىل عكس ذلك وهو انتزاع احلكم التكليفي , جمعولة بتبع جعلها ال بجعل مستقل

                                                           

 .بداية الوصول يف رشح كفاية األصول -1

 .األصول فرائد -1

 .114ص  1ج  بحوث يف علم األصول -3

 .1111ص  1املوسوعة الفقهية الكويتية بالكويت  ج  -4
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 .1 (قده)من احلكم الوضعي كالسيد الشاهرودي 

نود أن نورد النقاط الرئيسة التي يتميز هبا   ,وللتمييز بي احلكم التكليفي واحلكم الوضعي

 :كل منهام عن اآلخر, وهذه النقاط يمكن أن ندرجها يف ثالثة, هي

املقصود املبارش من احلكم التكليفي هو طلب فعل من املكلف أو منعه عن فعل أو ختيريه أ( 

بيشء آخر, فإن  فيه, أما احلكم الوضعي, فإن املقصود املبارش منه ليس ذلك, بل هو ربط يشء

نتج عن ذلك تكليف يف بعض األحوال كان ذلك التكليف أثرا غري مبارش هلذا احلكم, بخالف 

 احلكم التكليفي, فأثره املبارش هو التكليف, وليس فيه ربط يشء بيشء آخر

ب( احلكم التكليفي خاص باملكلفني فال يتعلق بغريهم. أما احلكم الوضعي فهو يعم 

ن بني آدم, إذ يربط الشارع الضامن يف املتلفات بأعامل الصبي املميز وغري م وغريهماملكلفني 

 .1كل أولئك ليسوا من أهل التكليفاملميز, كام يربط الصحة أحيانا  ببيع الصبي املميز واملعتوه, و

ج( احلكم التكليفي ال يتعلق إال بام هو مقدور للمكلف, ألن القصد املبارش منه هو 

حانه وتعاىل قضت حكمته أن ال يكلف إال بام هو مقدور للمكلف, رمحة منه التكليف, واهلل سب

ومنا, إذ التكليف بغري املقدور عبث والعبث حمال عىل الشارع, أما احلكم الوضعي فليس فيه 

 .1تكليف فجاز تعلقه بام هو غري مقدور للمكلف كام جاز تعلقه بام هو مقدور له أيضا  

                                                           

 51ص  -الرافد يف علم األصول  -1

 134ص  1بحوث يف علم األصول ج  -1
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 املبحث السابع

 ارةتعريف الطه

 

 فيه نقطتان األوىل التعريف اللغوي للطهارة ,والثاين التعريف الرشعي 

 التعريف اللغوي   :النقطة األوىل-

)طهر( طهر الشئ بفتح اهلاء وضمها يطهر بالضم طهارة فيهام واالسم الطهر بالضم  

ياب أي وطهره تطهريا وتطهر باملاء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من األدناس ورجل طاهر الث

منزه وثياب طهارى بوزن حيارى عىل غري قياس كأنه مجع طهران والطهر بالضم ضد احليض 

واملرأة طاهر من احليض و طاهرة من النجاسة ومن العيوب والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به 

 1 (وأنزلنا من السامء ماء طهورا)كالفطور والسحور والوقود قال اهلل تعاىل * 

  الطهارة شرعًا :النقطة الثانية

 نذكر منها   يوجد عدة تعاريف للفقهاء يف مسألة الطهارة

وضوء وغسل أو تيمم يستباح به عبادة رشعية والطهور هو املطهر لغريه  التعريف األول:

وهو فعول بمعنى ما يفعل به اي تطهره كغسول وهو املاء الذي يغتسل به لقوله تعاىل وأنزل من 

 2السامء ماء طهورا 

 3رشعا اسم ملا يستباح به الدخول يف الصالة  :لطهارةاعريف الثاين: الت

رشعا غسل باملاء أو مسح بالرتاب متعلق بالبدن عىل وجه له  :الطهارةالتعريف الثالث: 

                                                           

 112ص  -خمتار الصحاح  1

 1ص 1ج  -تذكرة الفقهاء )ط.ق(  1

 15ص  1ج  -املهذب البارع  3
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  .1صالحية التأثري يف العبادة

  .2زوال الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة ونحوها :يف االصطالحالتعريف الرابع: 

 .ه جمموعة من املصطلحات التي هلا ارتباط ببحثنا قدمناها لسهولة الفهمهذ

                                                           

 111ص  11ج - الينابيع الفقهية 1

  11ص  1ج  ـ رسالة يف الفقه امليرس 1
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 :توليه املناصب الدينية  املبحث األول 
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 سدة القضاء ب. 

 إمامة املصلني ج. 
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 :مرياث ولد الزنا  املبحث الرابع 

 حكم عبادة ولد الزنا  :املبحث اخلامس 

 ثبوت نسب ولد الزنا  :املبحث السادس 
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 املبحث األول

 تولي ولد الزنا املناصب الدينية

 

 وفيه ثالث مناصب 

 تويل ولد الزنا املرجعية الدينية :املنصب األول

 ه سدة القضاءتولي :املنصب الثاين

 املنصب الثالث:تولية إمامة املصلني 

 

 املنصب األول: تولي ولد الزنا املرجعية الدينية

إن تويل املناصب الدينية الرفيعة ليست باألمر السهل واملتيرس لكل أحد فالبد من توفر 

ىل دين رشوط يف املتصدي هلا ألنه يعترب النموذج والقدوة واملثل األعىل للناس وهو املؤمتن ع

الناس لذلك نرى أن هلذه الرشوط أمهية بالغة يف الرشع اإلسالمي احلنيف وهلا أثر بالغ األمهية يف 

 نفس اإلنسان املؤمن ألنه يبقى مطمئن عىل أمر دينه ويف هذا املبحث نبحث يف نقطتني

 .نع من ذلكالنقطة األوىل:حول تويل ولد الزنا املرجعية الدينية هل جيوز له ذلك أم ال وما املا

 .هل يكون جمتهدا لنفسه:النقطة الثانية

 النقطة األوىل: تويل ولد الزنا املرجعية الدينية  -

إن املرجعية الدينية هي من أخطر املناصب الدينية عىل اإلطالق, الن املرجع هو نائب 

ينظرون له يف زمن الغيبة الرشيفة وهو املؤمتن عىل دين الناس وله حق اإلفتاء والناس  اإلمام 

نظرة إجالل واحرتام وانه املثل والقدوة فال بد من توفر رشوط يف هذا املرجع املتصدي للزعامة 

 .الدينية فنرى أن العلامء األعالم قد وضعوا رشوطا للمرجعية
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 :نذكر بعض الروايات حول أمهية هذا املنصب

 سألت :قال بيعقو بن إسحاق عن, يعقوب بن حممد عن عصام بن حممد بن حممد :منها

 التوقيع فورد, عيل أشكلت مسائل عن فيه سألت قد كتابا يل يوصل أن العمري عثامن بن حممد

 وأما - :قال أن إىل - وثبتك اهلل أرشدك عنه سألت ما أما : الزمان صاحب موالنا بخط

 حممد اوأم, اهلل حجة وأنا عليكم حجتي فإهنم, حديثنا رواة إىل فيها فارجعوا الواقعة احلوادث

 1.كتايب وكتابه ثقتي فإنه, قبل من أبيه وعن عنه اهلل ريض العمري عثامن ابن

 رسول قال :قال  اهلل عبد أيب عن, السكوين عن, النوفيل عن, أبيه عن, عيل :ومنها

 ؟ الدنيا يف دخوهلم وما :اهلل رسول يا قيل الدنيا يف يدخلوا مل ما الرسل امناء الفقهاء : اهلل

 2 .دينكم عىل فاحذروهم ذلك فعلوا فإذا السلطان اعاتب :قال

 مواله المر مطيعا هواه عىل خمالفا لدينه حافظا لنفسه صائنا الفقهاء من كان من فأما :ومنها

 3 .مجيعهم ال الشيعة فقهاء بعض اال يكون ال وذلك يقلدوه ان فللعوام

 نذكر طائفة من كلمت العلمء رمحهم اّلل 

  الزنا من امتولد يكون ال أن

 وال التعبدي اإلمجاع من ليس ثبوته تقدير عىل ألنه, املقام يف املدعى لإلمجاع ال وهذا

, اللفظية لألدلة مشمول كغريه الزنا من املتولد ألن, احلجية يف والتخيري التعيني بني األمر لدوران

 لعدم, العقالئية السرية إىل بالنسبة احلال وكذلك .خيفى ال كام بينهام الفرق عدم إطالقها ومقتىض

, منقصة الزنا من متولدا املجتهد كون ألن بل .اجلاهل إليه يرجع فيمن املولد طهارة اشرتاطهم

 فام للجامعة مثله بإمامة يرض ومل كيف بوجه منقصة له من يرىض بزعامة ال الشارع أن تقدم وقد

                                                           

 142ص  -11ج  - الشيعة وسائل - 1

  11ص 1ج - الكايف - 1

 314ص ص 1ج - الشيعة أحاديث جامع - 3
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 بعد اإلهلية املناصب مأعظ من الفتوى منصب ألن, للمسلمني الكربى للزعامة بتصديه ظنك

 إال, والورع التقى غاية يف بل عادال كان إذا كام, ذاته يف مقرصا الزنا من املتولد يكن مل وإن الوالية

   .1عرفت كام العظمى للزعامة التصدي عن حلرمانه موجب الناحية تلك من نقصه أن

 أن ال يكون متولد من الزنا  :العاشر ...من صفات املرجع للتقليد

قول: مل يقم دليل خاص عىل اعتبار هذا األمر يف املرجع وجمرد كونه منقصة ال يقتيض ذلك مع أ

فال نعني هبا إال عدم الصالحية لبعض الشؤون  –كام هو الظاهر –انه لو أريد هبا املنقصة الدينية 

وعدالته وترتب  إسالمه  واملناصب وهو أول الكالم يف املقام رضورة أن البحث بعد فرض

حكام املسلمني عليه وإن كان املراد هبا املنقصة الدنيوية الراجعة إىل انحطاط مقامه وشأنه باإلضافة إىل أ

 غرية فكوهنا مانعة عن ذلك مل يدل عليها دليل وإال يلزم عدم صالحية مثل األعمى للمرجعية أيضا.

مامة للجامعة فإذا ثبت نعم الدليل عىل ذلك األولوية القطعية الثابتة للمقام باإلضافة إىل اإل

أن الشارع مل يرىض بإمامته هلم يف اجلامعة مع أنه منصب جزئي فكيف يرىض بصالحيته للرجوع 

 2إليه وزعامته ! مع أنه من املناصب املهمة اإلهلية كام ال خيفى   

 من شروط املرجع للتقليد أن ال يكون متولد من الزنا 

 ذا الرشط بأمور طهارة املولد وأستدل هل :الرشط العارش

اإلمجاع املحكي عن الفصول نقله عن الشهيد الثاين واعتربه يف املستمسك وهو  :أحدها

 املعتمد يف احلكم

 .الثاين:  طوائف من األخبار التي وردت يف أبواب كثرية من الفقه

 أن يكون جمتهدا بنفسه  :الثانية النقطة -

هلي املوجه إىل بني البرش فيجب عليه ال شك وال ريب أن ولد الزنا مشمول باخلطاب اإل

                                                           

 135ص  -قم  -والتقليد  االجتهاد كتاب  -1

 االجتهاد والتقليد  -1
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العمل هبذا اخلطاب اإلهلي واالمتثال للتكليف الرشعي إلنقاذ نفسه من العذاب فيجب عليه كام 

جيب عىل كل مكلف إما أن يكون مقلدا للغري من املراجع الكرام وإما أن يكون هو جمتهد فيحرم 

 عليه العمل بفتوى الغري فهل حيق له أن يكون جمتهدا 

 نقرأ ف كلمت الفقهاء 

ثم أنه ال إشكال يف أن ولد الزنا عمله لنفسه صحيح فلو اجتهد متجزيا أو مطلقا جاز له 

العمل بفتياه بل وجب عليه ومل جيز له التقليد عىل املعروف من عدم جواز التقليد عىل املجتهد 

 .مطلقا سواء اجتهد فعال أم ال

التقليد غري االجتهاد وكلها إنام هي يف مقام رجوع ألن الرشوط املذكورة يف مرجع  :وذلك

الغري إليه وأما عمله لنفسه فمشمول ألدله الطاعة هلل والرسول وأويل األمر ووجوب العمل 

  .1بالكتاب والسنة وأقوال العرتة ونحو ذلك

 أما املذاهب األخرى 

الدينية للمسلمني نرى من خالل التتبع انه ال مشكله عندهم يف تويل ولد الزنا الزعامة 

فضال عن عمله لنفسه باعتبار انه واحد من املسلمني له ما هلم وانه ال ذنب له هبذا الفعل وانه ال 

 .تزر وازرة وزر أخرى

 نذكر بعض آراء فقهائهم 

 .2سواء وغريه الزنا ولد :قال البرصي احلسن عن يونس عن الثوري سفيان عن وكيع وعن

 .3املسلمني من رجل بمنزلة الزنا ولد :قال احلسن عن صبيح بن الربيع عن وكيع وعن

 ولد عن سئلت إذا كانت أهنا املؤمنني أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع وعن

                                                           

  .بيان الفقه يف رشح العروة الوثقى 1

 113 - 111 ص - 4 ج -املحىل   1

 .113 – 111 ص - 4 ج - املحىل   -3
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 .1(أخرى وزر وازرة تزر ال) شئ أبويه خطيئة من عليه ليس قالت :الزنا

 ذلك من أئمة كان :قال الزهري عن العالء أيب برد عن الثوري سفيان عن وكيع وعن

 .2الزنا من يعنى :وكيع قال ,العمل

 نالحظ انه جيوز أن يكون إمام املسلمني ولد زنا كام رصح وكيع بذلك 

 وجه الشرتاك والفرتاق 

انه حكم ولد الزنا حكم املسلم إذا  :يشرتك املذهب اإلمامي مع باقي املذاهب يف نقطة وهي

 أتى هبا عىل وجه صحيح  فهي صحيحة  اظهر اإلسالم  وكل األحكام املكلف هبا إذا

إن املذهب االمامي ال جييز لولد الزنا أن يكون مرجعا للمسلمني بيده الفتيا  :وجه االفرتاق

حفاظا عىل هذا املنصب اإلهلي من الضياع بدليل: األولوية القطعية الثابتة للمقام باإلضافة إىل 

امته هلم يف اجلامعة مع أنه منصب جزئي فكيف اإلمامة للجامعة فإذا ثبت أن الشارع مل يرىض بإم

 يرىض بصالحيته للرجوع إليه وزعامته ! مع أنه من املناصب املهمة اإلهلية 

 وكذلك اإلمجاع املدعى 

أما املذاهب األخرى فيجوزن توليه ولد الزنا هذا املنصب ويقولون أن بعض أئمة املسلمني 

 رة وزر أخرى كانوا من هذا الفعل دليلهم انه ال تزر واز

 

 

 

 

                                                           

 .113 – 111 ص - 4 ج -املحىل   -1

 .113 – 111 ص - 4 ج -املحىل   -1
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 توليه سدة القضاء :املنصب الثاني

إن القضاء من املناصب اجلليلة والتي أوىل هلا اإلسالم اهتامم خاص لشدة خطورهتا فال بد 

قال لرشيح القايض  أن يكون القايض متصفا بصفات تؤهله للقضاء ونرى أن اإلمام عيل 

ألنبياء وال حيق ألي احد أن يكون قاضيا عندما رأه يعلو سدة القضاء إن هذا املنصب منصب ا

 .الن القضاء من أهم منازل الدين

 أمري قال :قال  اهلل عبد أيب عن, عامر بن إسحاق ما رواه الكليني بسنده عن

 1شقي  أو نبي ويص أو نبي إال جيلسه ال جملسا جلست قد رشيح يا :لرشيح  املؤمنني

ا إذا وصل إىل رتبة من العلم تؤهله أن يكون هذا املنصب احلساس جدا هل يكون ولد الزن

 قاضيا هل يسمح له بذلك أم ال نستعرض آراء الفقهاء حول ذلك 

  :فقهاء اإلمامية

 فال .والعلم, املولد وطهارة, والعدالة, واإليامن, والذكورة, والعقل, البلوغ :فيه ويشرتط

 مجعت وإن املرأة وال, الفاسق وال, الكافر وال, املجنون وال, مراهقا كان وإن الصبي قضاء ينفذ

 يكتفى وال, الفتوى برشائط املستقل غري وال, باألحكام اجلاهل وال, الزنا ولد وال, الرشائط باقي

 2.العلامء بفتوى

 :صفات القايض

فال  .ويشرتط فيه البلوغ والعقل والذكورة واإليامن والعدالة وطهارة املولد والعلم  اتفاقا

فإهنام ال يصلحان للوالية عىل , وال املجنون مطبقا أو دوريا, وإن كان مراهقاينفذ قضاء الصبي 

وال الكافر وال الفاسق وهو يعم غري املؤمن من فرق  .فأوىل أن ال يصلحا هلا عىل الناس, أنفسهام

واألخبار اآلمرة , فالقضاء أوىل, لعدم الثقة والصالحية لإلمامة يف الصالة وللشهادة ;اإلسالم 

                                                           

 421 ص - 1 ج -الكايف   1

 411 ص - 3 ج -األحكام  قواعد  1



37 

ومن  .ونفي السبيل للكافر عىل املسلم خيرج الكافر, قايض إىل رجل منكم خيرج غري املؤمنبالت

   العامة من جوز تولية الكافر عىل أهل ملته أو نحلته. وال املرأة وإن مجعت باقي الرشائط

وعىل اآلخر لبعده عن اإلمامة يف الصالة وقبول , وال ولد الزنا  أما عىل القول بكفره فلام مر

 .1فعن الوالية أوىل, لشهادةا

 من صفات القايض 

وغري طاهر املولد حمقر  –ويدل عىل اعتبارها مضافا إىل أمهية منصب القضاء  :طهارة املولد

األولوية القطعية  –يف املجتمع وال يعبا به كثريا واىل أن مقتىض األصل نفوذ حكمه وقضائه 

انت الطهارة معتربة فيهام ففي القايض بطريق أوىل باإلضافة إىل إمام اجلامعة والشاهد فأنه أذا ك

 .2ويمكن دعوى انرصاف أدلة النصب عن مثله كام ال خيفى

من تتبع كلامت الفقهاء رمحهم اهلل يمكن أن يدعى اإلمجاع عىل هذا الرشط )طهارة املولد( 

  .حتى ال تنال األلسن هذا املنصب الرفيع بالسوء والنقيصة

 ألخرى املذاهب ا فقهاءآراء 

انقسمت كلامت فقهاء املذاهب األخرى إىل قسمني من يقول بجواز توليه ولد الزنا القضاء 

  .وبني من يمنع عن ذلك

 القائلني باجلواز 

 .3قال ابن عرفة: قال سحنون و ال بأس بوالية ولد الزنا و ال حيكم يف حد

 4 املسلمني من كغريه وهو القضاء وييل وغريه الزنا يف جائزة الزنا ولد وشهادة مسألة

                                                           

 .11 – 11 ص - 12 ج - (ج.ط) اللثام كشف  -1

 .49ض  -هـ 1411 –تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة -1

 . 11ص 1ج -اجلليل  مواهب -3

 .432 ص - 9 ج -املحىل  -4
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 :قال الدسوقي

 .1جتويز سحنون توليه ولد الزنا موافق للمذهب زاد و لكن ال حيكم يف الزنا لعدم شهادته فيه

جوز أصبغ توليه ولد الزنا قاضيا  و حكمه فيه و قال سحنون ال بأس بتوليته القضاء  :وقال

 .2و لكنه ال حيكم فيه و املذهب ما قاله أصبغ

 :ملنعالقائلي با

 قال الرعيني:

يوجد قول واحد و هو للباجي: يقول: األظهر منعه ألن القضاء موضع رفعه فال يليها ولد 

 .3الزنا كاإلمامة

 وجه الشرتاك والفرتاق 

يشرتك املذهب اإلمامي مع بعض املذاهب األخرى انه ال حيق لولد الزنا أن يتوىل منصب 

 ن ّ النفوس تنفرإبل , واإلمجاع األصلهو م عىل ذلك القضاء ملا له من أمهية وخطورة ,ودليله

نا ـ مع الثبوت ـ ولعدم مناسبته مع رشف املنصب  .بطبيعتها عن املولود من الزِّ

ة  ىـ فحو األخرو ـ الدليل   .مامتهإما دل ّ عيل عدم قبول شهادته وعدم صحَّ

 نصب القضاء  وجه االفرتاق: إن بعض املذاهب األخرى جتوز لولد الزنا أن يتوىل م

 

 

 

                                                           

 . 131ص 4ج -الدسوقي  حاشية -1

 . 113ص 4ج -الدسوقي  حاشية -1

 . 11ص 1ج –اجلليل مواهب -3



39 

 إمامة املصلني  :املنصب الثالث

إن هذا املنصب من أهم املناصب الدينية عىل اإلطالق ألن إمام اجلامعة يف الصالة سفري 

القوم إىل اهلل تعاىل فال بد أن يكون له شأن خاص ويتسم بسامت خاصة ونجد أن كل املذاهب 

ها من شدد يف هذا األمر ومنهم من تساهل اإلسالمية هتتم هبذا األمر وجعلت له رشوط لكن من

 .فيه نذكر الرشوط العامة إلمام اجلامعة ثم نذكر الرشوط اخلاصة

 والرشف والفقه القراءة :مخس الصالة إمام رشائط :املبسوط يف قال :الرشوط العامة

 قدم فيهام تساويا فإن, الفقه عىل مقدمة والقراءة, مقدمان والفقه فالقراءة, والسن واهلجرة

 1أسنهام  قدم اهلجرة يف تساويا فإن, هجرة أقدمهام قدم الرشف يف تساويا فإن, األرشف

السالمة من الربص , الذكورة, طهارة املولد, اإليامن, العقل, البلوغ :الرشوط اخلاصة

 , واجلذام واحلد الرشعي واألعرابية

 هذه الصفات اخلاصة يمكن ان يدعى اإلمجاع عليها عند االمامية 

 والعلم القراءة يف استووا فإن للسنة وأعلمهم اهلل لكتاب أقرأهم يؤمهم حنيفة أبو قال

 .2فأورعهم والسن والفقه القراءة يف استووا فإن سنا فأكربهم بالسنة

 فان, بالسنة فأعلمهم سواء القراءة يف كانوا فان, اهلل لكتاب أقرأهم يؤمهم أن القوم أحق

 يف رجل يؤمن وال, سنا فأقدمهم سواء اهلجرة يف كانوا فان, هجرة فأقدمهم سواء السنة يف كانوا

  .3لك يأذن أن إال بيته يف تكرمته عىل يقعد وال سلطانه

 .بعد هذا الرسد لو كان ولد الزنا تتوفر فيه هذه الرشوط هل حيق له أن يؤم اجلامعة

 

                                                           

 15 ص - 3 ج -الشيعة  خمتلف 1

 114 ص - 11 ج -التمهيد  1

 111 - 115 ص - 1 ج -العامل  كنز 3
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 نستعرض آراء الفقهاء من كل املدرستي 

مجاع من علامء الطائفة عىل عدم جواز إمامة ولد الزنا ما عدا قول عند علامء االمامية يوجد إ

 .واحد بالكراهة للسيد املرتىض

 القائلي باملنع: 

 .1وال جيوز أن يؤم ولد الزنا :القول األول للشيخ الصدوق

 وطريقة, الفرقة إمجاع :دليلنا الزنا, ولد إمامة جيوز ال :القول الثاين للشيخ الطويس

 2 .االحتياط

 إمامة تصح فال, علامئنا عند املولد طهارة اإلمام يف يشرتط القول الثالث للعالمة احليل:  

 .متابعته إىل القلوب انقياد ولعدم .لنقصه, بحاله تليق فال, اجلليلة املناصب من ألهنا, الزنا ولد

 .3الكبرية املعصية من لتكونه, مثله يناهلا فال دينية رئاسة وألهنا

 إمجاعا حاله املعلوم الزنا ولد إمامة تصح فال, املولد طهارة :للشهيد األولالقول الرابع 

  .4األب جمهول كونه وال, الشبهة والدة تقدح وال, األلسن تناله بمن عربة وال .منا

 القول بالكراهة: 

 يف غريهم اإلمامية شارك وقد الصالة يف الزنا ولد إمامة كراهية :به اإلمامية انفراد ظن ومما

 :له واحلجة ذلك يف والوجه, جمزئة غري خلفه الصالة أن اإلمامية مذهب من والظاهر .لكذ

  .5الذمة براءة وطريقة املتقدم اإلمجاع

                                                           

 111ص -املقنع  1

 .541 ص - 1 ج -اخلالف   -1

 .15 ص - 4 ج -قم  - (ج.ط) الفقهاء تذكرة  -3

 .123 – 121 ص - 4 ج الرشيعة  أحكام يف الشيعة ذكرى  -4

 .151 ص -االنتصار  -5
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 والكراهة أما املذاهب األخرى بي قائل باجلواز,

 القائلني باجلواز  القول األول:

 كان إذا يؤم أن له عطاء قال دينه سلم إذا الزنا ولد إمامة تكره وال :القول األول ألبن قدامه

 1واسحق  دينار بن وعمرو والزهري والنخعي واحلسن موسى بن سليامن قال وبه مرضيا

, واحلر, والعبد, والفحل, واخليص, والبصري, واألعمى مسألة :القول الثاين ألبن حزم

 تفاضل وال, اراتب إماما يكون أن جائز كلهم, الصالة يف اإلمامة يف سواء :القريش, الزنا وولد

 إماما العبد وكون الزنا ولد إمامة مالك وكره*  فقط والسن اخلري وقدم والفقه بالقراءة إال بينهم

 وال, إمجاع وال, سقيمة وال صحيحة سنة وال قرآن يوجبه ال ألنه, القول هلذا وجه وال .راتبا

, أعراقهم يف وال مأبداهن يف ال, وأخالقهم أدياهنم يف الناس وعيوب, صاحب قول وال, قياس

 .2(أتقاكم اهلل عند أكرمكم إن) :وجل عز اهلل قال

 , 3اجلمهور عند فجائزة الزنا ولد إمامة وأما :وقال

  سواء وغريه الزنا ولد :قال البرصي احلسن عن يونس عن الثوري سفيان عن وكيع وعن

 يؤم, ملسلمنيا من رجل بمنزلة الزنا ولد :قال احلسن عن صبيح بن الربيع عن وكيع وعن

 .عدال كان إذا شهادته وجتوز

 ولد عن سئلت إذا كانت أهنا املؤمنني أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع وعن

 .(أخرى وزر وازرة تزر ال) شئ أبويه خطيئة من عليه ليس قالت :الزنا

, ألعرايبوا الزنا ولد عن إبراهيم سألت :قال سليامن أيب بن محاد عن الثوري سفيان وعن

                                                           

 .59 ص - 1 ج -املغني   -1

 113 - 111 ص - 4 ج -املحىل  - 1

 113 - 111 ص - 4 ج -املحىل  3
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 جتوز الزنا ولد :الشعبي وعن*  الصالة أقاموا إذا, نعم :قال ؟ يؤمون هل :واألعمى, والعبد

 .1ويؤم شهادته

 القائلني بالكراهة  القول الثاين:

 وجتزى فضل موضع اإلمام الن إماما أبوه يعرف ال من ينصب أن وأكره الشافعي:  قال 

 خلف صىل ومن البدع واملظهر الفاسق إمام أكره وكذلك فعل أن وجتزيه صالهتم خلفه صىل من

 2 .الصالة أقام إذا إعادة عليه تكن ومل صالته أجزأته منهم واحد

  .3راتبا إماما العبد وكون الزنا ولد إمامة مالك وكره

  .4به يستخف ألنه الزنا وولد العبد إمامة تكره :احلنفية أصحابنا وقال

 وجه الشرتاك والفرتاق.

 حد من علامء االمامية مع بعض املذاهب بحكم كراهة إمامة ولد الزنا اشرتك وا

علامء  املذهب اإلمامي منعوا ولد الزنا من إمامة اجلامعة واستدلوا لذلك  :وجه االفرتاق

وباإلمجاع  املدعى من أكابر علامء الطائفة رمحهم  بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة 

 .اهلل

 ي متنع ولد الزنا من إمامة اجلمعة نذكر الروايات: الت

 بن سعد عن, مجيلة أيب عن, معروف بن العباس عن, حممد بن أمحد عن, سعد عن, أبيه عن (اخلصال) ويف

, الزنا ولد الناس يؤموا أن ينبغي ال ستة: يقول  املؤمنني أمري سمعت: قال نباته بن األصبغ عن, طريف

  .5احلديث واألغلف, واملحدود, اخلمر ربوشا, اهلجرة بعد واألعرايب, واملرتد

                                                           

 113 - 111 ص - 4 ج -املحىل  1

 .193 ص - 1 ج -األم  كتاب  -1

 .111 ص - 4 ج -ملحىل  -3

 . 111 ص - 5 ج  -القاري  عمدة -4

 .311 ص - 1 ج (البيت آل) الشيعة وسائل  -5
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 :قال  جعفر أيب عن, زرارة عن, حريز عن, محاد عن, أبيه عن, إبراهيم بن عيل وعن

  .1احلديث الزنا وولد املجنون خلف أحدكم يصلني ال : املؤمنني أمري قال

 هبم يصلون وال الناس يؤمون ال مخسة " :قال أنه  جعفر أيب عن مسلم بن حممد وروى

 .2واملحدود  هياجر حتى واألعرايب الزنا وولد واملجذوم األبرص :مجاعة يف فريضة صالة

 يف -  جعفر أيب عن, زرارة عن, حريز عن, محاد, أبيه عن, إبراهيم بن عيل وعن

 واملجنون واألبرص املجذوم خلف أحدكم يصلني ال : املؤمنني أمري قال :قال - حديث

 .3املهاجرين يؤم ال األعرايبو, الزنا وولد واملحدود

 أما اإلمجاع: فقد ادعاه الشيخ الطويس رمحه اهلل وكل من تبعة من العلامء 

 أما باقي املذاهب فقد أدعو اجلواز واستدلوا عليه بأقوال الصحابة والتابعني والعلامء 

 .سواء وغريه الزنا ولد :قال البرصي احلسن عن يونس عن الثوري سفيان عن وكيع وعن

 يؤم, املسلمني من رجل بمنزلة الزنا ولد :قال احلسن عن صبيح بن الربيع عن وكيع وعن

 .عدال كان إذا شهادته وجتوز

 ولد عن سئلت إذا كانت أهنا املؤمنني أم عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن وكيع وعن

 .(أخرى وزر وازرة تزر ال) شئ أبويه خطيئة من عليه ليس قالت :الزنا

, واألعرايب الزنا ولد عن إبراهيم سألت :قال سليامن أيب بن محاد عن الثوري يانسف وعن

 جتوز الزنا ولد :الشعبي وعن*  الصالة أقاموا إذا, نعم :قال ؟ يؤمون هل :واألعمى, والعبد

 .4ويؤم شهادته

                                                           

 . 311 ص - 1 ج - (البيت آل) وسائل الشيعة -1

 .311 ص - 1 ج  -الفقيه  حيرضه ال من -1

 . 311 ص - 1 ج - (البيت آل) وسائل الشيعة -3

 .113 – 111 ص - 4 ج - املحىل -4
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 املبحث الثاني

 جواز شهادته

 

ك آثار يف نفس املشهود عليه إذا مل الشهادة من األمور التي ترتك آثار جانبية كثرية مثال ترت

تكن الشهادة يف مصلحته وهلا آثار جدا خطرية إذا كانت الشهادة كاذبة لذلك نرى املشهود عليه 

حياول بكل طريقة أن جيرح شهادة الشهود من خالل الطعن يف شهادة الشاهد بأنه فاسق أو 

 .....شارب مخر أو زاين أو

فسوف تكون فرصة املشهود عليه اكرب للخدش يف شهادة فإذا كان الشاهد هو ولد الزنا 

 فهل حيق لولد الزنا أن يكون شاهد وتقبل شهادته أم ال  .الشاهد

وقع خالف يف هذه املفردة بني املسلمني فبني قائل باجلواز وقائل باملنع وبني مفصل بني 

نستعرض أراء الفقهاء  .لثانيةالشهادة يف األمور اجلليلة واألمور احلقرية فمنع يف األوىل وجوز يف ا

 .يف ذلك

عىل قولني من يقول باملنع من الشهادة مطلقا ومن يقول بالتفصيل إهنا تقبل  :فقهاء االمامية

 يف اليشء اليسري وال تقبل يف اليشء اخلطري واجلليل 

 القائلي باملنع مطلقا: 

  1 .العدالة ظاهر عىل كان إنو تقبل ال الزنا ولد شهادة بأن :القول اإلمامية به انفردت ومما

 2, الزنا ولد شهادة تقبل فال, علامئنا أكثر عند املولد طهارة الشاهد يف يشرتط

 الكثرية لألخبار, األقرب وهو, األصحاب بني املشهور عىل الزنا ولد شهادة تقبل فال

                                                           

 521 ص -االنتصار   1

 151 ص - 5 ج -األحكام  حترير  1
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 .1هاوغري و زرارة مسلم بن حممد ورواية بصري أيب وموثقة احللبي كصحيحة, عليه الدالة

 عامة عليه بل, األقوى األشهر عىل (الزنا ولد شهادة تقبل فال) الزنا عن املولد طهارة

 املرتىض ادعى ولذا, شاذ وهو .ذكره يأيت منهم نادر عدا, أيضا وقدمائهم بل, أصحابنا متأخري

 ال :الصحيح ففي :املستفيضة املعتربة إىل مضافا ; احلجة وهو .إمجاعنا عليه زهرة وابن والشيخ

 .2الزنا ولد شهادة جتوز

 عظيمة شهرة األصحاب بني املشهور عىل (أصال الزنا ولد شهادة تقبل فال, املولد طهارة

 للحكم ال, والرسائر والغنية واخلالف االنتصار حمكي يف كذلك هي بل, إمجاعا تكون كادت

 ما به خيص بحيث ذلك عىل الدليل لعدم, عدوله من وصار باإلسالم وصف وإن رشعا بكفره

 الطهارة كتاب يف ذلك بينا كام, الرشعية األدلة يف ذكر بام عدال وصريورته املسلم إسالم عىل دل

 وغريه الصحيح فيها التي وغريها األربعة الكتب يف املروية املستفيضة املعتربة للنصوص بل

 .3األدلة وبتعاضد عرفت بام املنجرب

 :مور اطخيةر  والقبول يف األشيا  الصيةر  القائلني بالتفصيل بني عدم القبول يف األ

 .4الدون الشئ يف شهادته قبلت, عدالة منه عرفت فإن .الزنا ولد شهادة جيوز وال

  .5نادرة رواية وبه, الدون الشئ يف تقبل :وقيل, الزنا ولد شهادة تقبل فال

 رواية وبه ,بالصالح متسكه مع اليسري يف تقبل :وقيل .أصال الزنا ولد شهادة تقبل فال

 .6نادرة

                                                           

 .113 ص - 1 ج- األحكام كفاية  -1

 .321 ص - 13 ج -املسائل رياض  -1

 .111 ص - 41 ج - الكالم جواهر  -3

 .311 ص -النهاية  -4

 .112 ص  -النافع املخترص  -5

 .111ص  -14ج -األفهام  مسالك  -1
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 .مجع كبري من العلامء يذكرون قيل والقائل هو الشيخ الطويس رمحه اهلل

 الرواية النادرة التي أعتمد عليها الطويس 

 ولد شهادة عن  اهلل عبد أبا سألت :قال اهلل عبد بن عيسى عن أبان عن فضلة عن وعنه

 .1صالحا همن رأيت إذا اليسري الشئ يف إال جتوز ال :فقال الزنا

 أبا سألت :قال اهلل عبد بن عيسى عن, أبان عن, فضالة عن, سعيد بن احلسني عن بإسناده

يقول  .صالحا منه رأيت إذا اليسري الشئ يف إال جتوز ال :فقال, الزنا ولد شهادة عن  اهلل عبد

 . 2التقية حيتمل هذا :احلر العاميل

ح يف قبال الروايات الكثرية الصحيحة لكن مل يعمل هبا أحد من فقهائنا ألهنا ال تصل

 .واملعتربة التي ترصح بعدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقا

 أيب بن حممد بن أمحد عن, زياد بن سهل عن, أصحابنا من عدة عن, يعقوب بن حممد :مثل

, ال :فقال ؟ شهادته أجتوز الزنا ولد عن  جعفر أبا سألت :قال بصري أيب عن, أبان عن, نرص

 وانه) :للحكم اهلل قال ما ذنبه تغفر ال اللهم :فقال, جتوز أهنا يزعم عتيبة بن احلكم إن :فقلت

 .(ولقومك لك لذكر

 مسلم بن حممد عن, اخلزاز أيوب أيب عن, يونس عن, عيسى بن حممد عن, إبراهيم بن عيل

 .الزنا ولد شهادة جتوز ال : اهلل عبد أبو قال :قال

, األشعري حممد بن إبراهيم عن, فضال ابن عن, احلسني نب حممد عن, حييى بن حممد عن

 بالزنا عندي شهدوا أربعة أن لو :يقول  جعفر أبا سمعت :قال أبيه عن, زرارة بن عبيد عن

 .الناس يؤم وال, شهادته جتوز ال ألنه, مجيعا حلددهتم زنا ولد وفيهم رجل عىل

 :قال  اهلل عبد أيب عن, لبياحل اهلل عبيد عن (تفسريه) يف العيايش مسعود بن حممد

                                                           

 144 ص - 1 ج -األحكام هتذيب  1

 311 ص - 11 ج -(البيت آل) الشيعة وسائل  1
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 فيها محل وقد, السفينة يف نوح حيمله مل, بالناس يؤم وال, شهادته له جتوز ال أن الزنا لولد ينبغي

  .1واخلنزير الكلب

إذن ال تصلح رواية واحدة ونادرة للعمل هبا مع وجود روايات صحيحة متنع وإعراض 

 .املشهور عنها كارس للرواية

 اهب األربعة آراء فقهاء املذ

 كذلك احلال عند املذاهب األربعة فقد انقسمت كلمتهم بني قائل باجلواز وقائل باملنع 

  :القائلي باجلواز

 2الزنا  يف رجل عىل الزنا ولد شهادة وجتوز

 أن خيلو وال املسلمني من كغريه وهو القضاء وييل وغريه الزنا يف جائزة الزنا ولد شهادة

 التفريق يف نص وال, أصال شئ يف يقبل فال عدل غري أو العدول كسائر نفيكو فيقبل عدال يكون

 .احلسن قول وهو, سليامن وأيب .واسحق .وأمحد .والشافعي .حنيفة أيب قول وهو غريه وبني بينه

 3والزهري   .رباح أيب بن وعطاء .والشعبي

 4  العلم أهل أكثر قول هذا. وغريه الزنا يف جائزة الزنا ولد وشهادة

 .5التهعد يف يقدح ال الوالدين زنا الن الشهادة لعمومات عدال كان إذا الزنا ولد شهادة قبلت

 .6ككفرمها الولد فسق يوجب ال األبوين فسق الن الزنا ولد شهادة تقبل

                                                           

 .311-315-314ص 11ج  - (البيت آل) الشيعة وسائل  -1
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 ؟هذا قول اكثر اهل العلم ولكن يوجد قول بعد قبول شهدة ولد الزنا

 :القائلي باملنع

 عىل العزيز عبد بن عمر عند رجل شهد :قال أبيه عن تمرمع حدثنا قال بكر أبو حدثنا

 ائتني :قال ؟ أبوه من يدري ال :قال ؟ ومل :قال, شهادته تقبل ال إنه :عليه املشهود فقال, شهادة

 .1سواه بشاهد

 رجل عن كثري أيب بن حييى عن الدستوائي هشام عن مهدي ابن حدثنا قال بكر أبو حدثنا

  .2الزنا ولد ادةشه جتوز ال :قال نافع عن

  .3الزنا يف الزنا ولد شهادة تقبل ال :مالك وقال

 .4الزنا ولد شهادة جييز ال العزيز عبد بن عمر وكان :كثري أيب بن حييى قال

 :وجه الشرتاك والفرتاق

اشرتك أكثر علامء االمامية مع قلة من باقي املذاهب عىل عدم قبول شهادة ولد الزنا 

واإلمجاع املدعى يف  ايات الرصحية والصحيحة عن أئمة أهل البيت واستدلوا لذلك بالرو

 املسألة ال ينايف قول واحد معتمد عىل رواية نادرة مل يعمل هبا أحد من الفقهاء 

إىل انه لو قبلت شهادته يف اليشء الدون واليسري فام املانع من قبول شهادته يف  :مضافا

 .التفصيل املذكوراألشياء اجلليلة مع عدم وجود دليل عىل 

 : الفرتاقوجه 

إن االمامية قالوا بمنع ولد الزنا من الشهادة بينام أكثر أهل العلم من املذاهب األخرى قالوا 

                                                           

 .414 ص - 5 ج -املصنف  -1

 .414 ص - 5 ج-املصنف  -1
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بقبول شهادة ولد الزنا واستدلوا عليه بمجموعة أقوال وأفعال للصحابة والتابعني والعلامء ومل 

نام مذهب االمامية يمتلك الكثري من يوجد عندهم نص رشعي واحد يشري إىل قبول شهادته بي

 الروايات التي متتع من قبول شهادة ولد الزنا فاحلكم ألهل العقل ؟
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 املبحث الثالث

 طهارته املادية يف حد ذاته

 

فكل من ثبت بحقه دليل  ,إن الطهارة املادية لكل إنسان هي األصل إال ما خرج بدليل

ولد الزنا ما هو حاله هل نتعامل .ااصبي  وغريمهمثل الكافر والن,خاص نحكم عليه بالنجاسة 

 .معه عىل األصل أم يوجد يف حقه دليل خاص 

إال بعض األعالم  ,عند استعراض آراء الفقهاء نجد إن إمجاع املسلمني عىل طهارة ولد الزنا 

الذي ال يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة وطبعا مثل هكذا آراء ال يعتد هبا مع عظمة قائلها 

 وال ختدش بإمجاع املسلمني 

 نستعرض آراء فقهاء المامية: 

بأن ولد الزنا كافر وإذا نسب قول إىل الشيخ الصدوق والسيد املرتىض وابن إدريس 

 كان كافر يكون نجس وادعوا اإلمجاع عىل ذلك 

 :السيد املرتىض 

 بإيثاره مؤمنا الو طاهرا قط يكون ال الزنا ولد أن الطائفة هذه مذهب من أن بينا قد أنا

 1 .عاملون وبه قاطعون ذلك عىل وهم, اإليامن أظهر وإن واختياره

 2 .كافر الزنا ولد أن, أصحابنا بني خالف ال :قال ابن إدريس 

 بنبوة املعرتف املوحد للمؤمن يقال أن يمكن كيف ألنه البطالن إن دعوى الكفر رضوري

 واملقر اهلل عند ومن حق به جاء ما كل وأن  لنبيا به جاء ملا واملصدق باملعاد واملعتقد حممد
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 كافر أنه الطاهرين األئمة بوالية واملعرتف

 أما النجاسة فعمدة األدلة األخبار الواردة يف ولد الزنا 

 األخبار وأما

 واليهودي الزنا ولد سؤر كره أنه  اهلل عبد أيب عن ذكره عمن الوشاء مرسلة  فمنها: 

 .الناصب سؤر عنده ذلك أشد وكان, اإلسالم خالف من لوك واملرشك والنرصاين

 رديف يف وجعله, الزنا ولد سؤر من  كراهته باعتبار املرسلة هبذه واالستدالل 

 ما نجاسة من أعم السؤر كراهته أن وفيه .أنجاس أهنم أثبتنا الذين واملرشك والنرصاين اليهودي

 نجاستهم األنجاس يف اجلهة وكون أخر اتجله تكون أن املمكن من ألنه, السؤر رشبة من بقي

 احلكم يكون أن من مانع ال ألنه وذلك .اجلهة تلك أيضا الزنا ولد يف اجلهة تكون أن يوجب ال

 خيصه مالك منها واحد كل يف يكون بأن, متعددة بمالكات املتعددة األنواع أو األفراد عىل الواحد

 املوجودة املعنوية اخلباثة وهي أيضا املرسلة يف احداو اجلميع يف املالك يكون أن املمكن من أنه مع

 1.اجلميع يف

 أيب عن, يعفور أيب ابن عن, القاسم بن حممد عن, مجهور ابن عن, أصحابنا بعض :ومنها

 الزنا ولد غسالة فيها فإن احلامم غسالة فيها جتتمع التي البئر من تغتسل ال :قال :قال  اهلل عبد

 الكلب من رشا خلقا خيلق مل اهلل إن, رشمها وهو الناصب غسالة وفيها باءآ سبعة إىل يطهر ال وهو

 2 .الكلب من اهلل عىل أهون الناصب وإن

 ولد طهارة بعدم فيها االغتسال عن النهي تعليل مع خصوصا واضح هبا االستدالل وجه

 إىل يطهر ال وهو  بقوله املراد ليس أنه عىل دليل التعليل هذا نفس أن وفيه .آباء سبعة إىل الزنا

 لولد الرشعي الولد ان أحد به يقل مل مستنكر شئ هذا الن, اخلبث عن الطهارة هي آباء سبعة

                                                           

 311 ص - 5 ج -ية الفقه القواعد -1

 14 ص - 3 ج - الكايف -1
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 من األوالد ترثه ربام التي املعنوية اخلباثة هي واملراد, له سابقا ولدا كان إذا خصوصا نجس الزنا

 1.آباء سبعة إىل القذارة هذه بقاء املمكن ومن, اآلباء

 زرارة عن, بكري بن اهلل عبد عن, فضال ابن عن, الربقي اهلل عبد أيب أبيه عن, هعن :ومنها

 يف وال حلمه يف وال شعره وال برشه يف وال الزنا ولد يف خري ال :يقول  جعفر أبا سمعت :قال

 2منه. شئ يف وال دمه

 النجاسة  هذا الكالم أجنبي عن حمل البحث ألنه ال إشارة فيه أصال ونفي اخلريية ال تالزم

 أيب عن, مسلم بن حممد عن, حريز عن, محاد عن, أبيه عن, إبراهيم بن عيل :ومنها

 يرى ال كان و الزنا ولد لبن من إيل أحب واملجوسية والنرصانية اليهودية لبن :قال  جعفر

 3حل.  يف باجلارية فجر الذي اجلارية موىل جعل إذا الزنا ولد بلبن بأسا

 أن يف شك وال اجلسم به ينمو غذاء اللبن أن جهة من البحث حمل عن أجنبي أنه أيضا وفيه

 أثر يكون وربام, اجلسم يف تأثريه بتوسط أيضا الروح ويف, وبالذات أوال اجلسم يف يؤثر الغذاء

 لبن من أزيد الزنا ولد لبن من الولد نفس يف الرذيلة وامللكات الذميمة األخالق كحصول السوء

 الرواية هلذه ربط فال, الزنا ولد لبن من إيل أحب الثالثة الكفار لبن إن  قال ولذلك, الكفار

 ولد ذم يف وردت مما وغريها األخبار هذه أن الكالم وخالصة .الزنا ولد بدن نجاسة بمسألة

 إىل وامليل والضاللة والفساد الشقاوة اقتضاء فيه الزنا من يتولد الذي املولود أن منها يستفاد, الزنا

 االختيار عنه يسلب بحيث ال ولكن, املستقيم والطريق احلق جادة عن واخلروج الباطلو اجلور

 عىل فيعاقب اختياره بسوء القبائح يرتكب بل, عليه وظلام قبيحا ومؤاخذته عقابه يكون كي

 .4وأفعاله أعامله قبائح

                                                           

 311-311 ص - 5 ج -الفقهية القواعد -1
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 أيب عن األنصاري سعيد أيب ابن هاشم عن اهلل عبد بن محزة عن أبيه عن الربقي :ومنها

 حيمل ومل واخلنزير الكلب السفينة يف محل نوحا إن قال  اهلل عبد أيب عن املرادي ليث بصري

  .1الزنا ولد من رش الناصب وان الزنا ولد فيها

 وذلك, الزنا ولد نجاسة أي املطلب هلذا قبله من تأييد وال بل, أصال فيه داللة ال أنه وفيه

 يف يكن ومل الكافرين وهالك الغرق عن املؤمنني صخال ألجل وصنعها السفينة بناء جهة من

 أوال هذا .نجاسته ألجل وتركه املؤمنني يف كان أنه ال, حيمل مل ذلك ألجل, الزنا ولد املؤمنني

 أن ويمكن االستبعاد كامل يف كان وإن, حيمله مل ذلك ومع بوجوده يقال أن فرض عىل وثانيا

 2 .السفينة عىل رضرا محله يوجب فربام, وشؤمه شقاوته ألجل محله ترك يكون

 الديلمي سليامن بن حممد عن إسحاق بن إبراهيم عن أمحد بن حممد عن االسناد هبذا :ومنها

 أمري يف يل كان فام ذنبي ما رب يا الزنا ولد يقول :قال  الصادق إىل احلديث رفع أبيه عن

 ولن رجس وأنت عليهام فتبت والداك أذنب الثالثة رش أنت :فيقول مناد فيناديه :قال, صنع

 .3طاهر إال اجلنة يدخل

لكن السيد البنجوردي وجد رواية أخرى فيها كلمة زائدة وهي نشأت بدال من تبت وعىل 

 .كال التقديني يأيت نفس الكالم

 كان فام ذنبي فام رب يا الزنا ولد يقول قال  الصادق إىل الديلمي سليامن مرفوعة ومنها

 رجس وأنت, عليهام فنشأت والداك أذنب الثالثة رش أنت له ويقول مناد ديهفينا صنع أمري يف يل

  .طاهر إال اجلنة يدخل ولن

 فنشأت قوله بقرينة املعنوية واخلباثة القذارة هي املرفوعة هذه يف بالرجس املراد أن وفيها
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 الن, نجسني أبواه يكن مل وإال, أبويك يف كانا اللذين والتمرد الطغيان نشأة نشأتك أي عليهام

 الصفات وأما .نشأهتام النجاسة يف نشأته يكون كي منهام الزنا بصدور ينجسان ال واملسلمة املسلم

, اآلباء عن األغلب يف األبناء ترثه ورذائل فضائل كانت سواء, وامللكات واحلاالت النفسانية

 ولد بدن نجاسة عىل دليال يكون ما املرفوعة يف فليس أبويك قبل من شقائك أن الرواية فتفسري

 .1الزنا

 :وهناك كالم للشهيد حممد باقر الصدر يرد فيه عىل هذه الدعوى حيث يقول 

إن األصل طهارته و ما يستدل به عىل نجاسته إما نفس دليل نجاسة الكافر بدعوى كونه 

 كافرا  و إما الروايات اخلاصة الواردة يف سؤره.

 دليل نجاسة الكافر ليمسك به إلثبات نجاسة ولد أما األول: فريد عليه أوال  أنه إطالق يف

 الزنا و لو ثبت كون هذا الوصف سببا  يف كفره تعبدا .

ثانيا : إنه ال دليل عىل كفر ولد الزنا سوى ما قد يتوهم من استفادة ذلك مما دل عىل عدم 

أن نفي تلك  قبول شهادته و عدم اإلئتامم به و عدم كون دينه دية املسلم و دخوله النار بدعوى

اآلثار عن ولد الزنا مع ضم أصالة عدم التخصيص يف أدلتها ينتج خروجها ختصصا  املساوق 

لكفره و يندفع بأنه ال جتري أصالة عدم التخصيص إلثبات التخصص مضافا  إىل أن مجلة من 

ة تنزيل اآلثار املنفية آثارا  ملا هو أخص من اإلسالم و دعوى أن املستظهر من الروايات املذكور

ولد الزنا منزلة الكافر بلحاظ مجيع اآلثار مدفوعة بأن ألسنتها خالية من التنزيل أو غري وافية 

بإطالقها فال دليل إذن عىل كفر ولد الزنا بل أن الكفر احلقيقي غري حمتمل وجدانا  إذ يرى خالفه 

 يف اخلارج.

رواية ابن أيب يعفور عن أيب  و أما الثاين فقد استدل بجملة من الروايات عىل نجاسته منها

قال: ال تغتسل من البئر التي جتتمع فيها غسالة احلامم فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو  عبد اهلل 

                                                           

 319ص – 5 ج -الفقهية القواعد 1
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ال يطهر إىل سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو رشمها و إن اهلل مل خيلق خلقا  رشا  من الكلب إن 

 الناصب أهون عىل اهلل من الكلب.

التمسك بالرواية: أن االستدالل عىل النجاسة إن كان بالنهي عن غسالة ولد و يرد عىل 

الزنا فهو إنام يكون إرشادا  إىل النجاسة فيام إذا مل يكن املورد معرفا  عرفا  و مترشعا  الحتامل حزازة 

فهو إنام معنوية و إال كان جممال  من هذه الناحية و املقام من هذا القبيل و إن كان يقوله )ال يطهر( 

يدل إذا كانت الطهارة مقابل النجاسة ال يف مقابل طيب ولد الذي هو نحو طهارة يقابلها نحو 

مناسب هلا من القذارة و هذا النحو من الطهارة إن مل يكن هو املنرصف يف املقام فال أقل من 

ة باملعنى احتامل بنحو اإلمجال بل يشهد قوله: )ال يطهر إىل سبعة آباء( مع وضوح عدم النجاس

املصطلح يف الولد الرشعي البن الزنا و مما يعزز محل احلزازة عىل جهة معنوية التغيري بالرش و 

 اهلوان يف مقام املقايسة بني الناصب و ولد الزنا أو بينه و بني الكلب.

و قد ذكر السيد األستاذ )دام ظله( أن األخبار الناهية عن االغتسال يف البئر التي جتتمع فيها 

غسالة احلامم معلال  بأن فيها غسالة ولد الزنا ال داللة هلا عىل نجاسة ولد الزنا و ذكره مقارنا  

 للنصارى و اليهود ال يقتيض نجاسته ألن النهي باإلضافة إليهم ليس من باب النجاسة.

أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي  و أما مرسلة الوشاء عمن ذكره عن أيب عبد اهلل 

 لنرصاين و املرشك و كل من خالف اإلسالم و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.و ا

يرد عليه أن الكراهة تالئم مع الكراهة املصطلحة و السياق كام يشتمل عىل ما هو مفروض 

النجاسة كالرشك كذلك يشتمل عىل ما تثبت طهارته كالكتايب هذا مضافا  إىل أن النبي عن سؤر 

 نجاسة كام تقدم.اإلنسان ال يدل عىل ال

و أخرى ملحمد بن مسلم )لبن اليهودية و  (و هناك رواية لزرارة )ال خري يف ولد الزنا...

و كوهنام غري دالني عىل النجاسة يف غاية  (النرصانية و املجوسية أحب إيل من ولد الزنا...
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 .1الوضوح و عليه فولد الزنا حمكوم بالطهارة

 .ترى هي قارصة عن إثبات املطلوب واملدعى هذه أدله القائلني بالنجاسة وكام

 أما القائلي بالطهارة 

 يمكن أن يدعى اإلمجاع بني كل املسلمني عىل طهارة ولد الزنا خصوصا املتأخرين 

 نستعرض آراء بعض الفقهاء 

 الطهارة ألصالة وإسالمه الزنا ولد طهارة عليهم اهلل رضوان أصحابنا بني املشهور ذلك

 2.به وتدين أظهره ملن ثبوته عىل دل ملا الفطرة حلديث اإلسالم وأصالة

املشهور بني األصحاب سيام املتأخرين القول بطهارة ولد الزنا و احلكم بإسالمه و دخول 

 .3اجلنة

 .4ولد الزنا األظهر األشهر طهارته لألصل

كان األقوى طهارة ولد الزنا من املسلمني سواء كان من طرف واحد أو من طرفني بل و إن 

 أحد األبوين مسلام .

إذا حصل الولد عن زنا بني مسلم و كافرة و مل يكن العمل ممنوعا  عنه يف مذهبها أو  :يقولو 

 كانت جاهلة باحلال إال أنه كان حمرما  يف مذهب اإلسالم فهل حيكم بنجاسته؟ الصحيح أن حيكم

 أمه كام أنه ولد ألبيه عىل مابيناه بمعنى التوارث و إن كانت ثابتة بينه و بني الوالديةبطهارته ألن 

تيض لنجاسته قارص حيث إن الدليل عىل نجاسة ولد الكافر منحرص باإلمجاع وهو قإال أن امل

 الطهارة خمتص باملتولد من كافرين و ال يشمل املتولد من مسلم و كافره و عليه فمقتىض قاعدة
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الختصاص  الكافر بمسلمة و ذلك طهارته و من هذا يظهر احلال يف صورة العكس كام إذا زنى

للحكم بنجاسته  دليل النجاسة بصورة كون الولد متولدا  من كافرين فإذا كان أحدمها فال مقتيض

 .1سواء أكان الولد ولدا  رشعيا  هلام أو ألحدمها أم كان من الزنا

 أحد كان وإن بل, طرفني أو طرف من كان سواء, املسلمني من الزنا ولد طهارة األقوى

  .2مسلام األبوين

 إذن املشهور بني املتأخرين شهرة عظيمة طهارة ولد الزنا 

 أما املذاهب األخرى: 

حسب تتبع كلامت العلامء منهم مل يتعرض أحد هلذه القضية وقد تساملوا عىل طهارة ولد 

 .الزنا

 وجه الشرتاك والفرتاق.

 دلة حكمت بطهارة ولد الزنا وهو احلق حسب األ املدرستيإن كال 

قول يف مدرسة االمامية يقول بنجاسته وال يعنى هبذا القول لقصور  يوجدانه  :االفرتاق

 .األدلة عن ذلك
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 املبحث الرابع

 مرياث ولد الزنا

 

يويص القرآن الكريم الناس بموضوع التوارث بني االباء واالبناء حسب طبقات االرث 

 :ول اهلل تعاىلونسبه املذكورة يف القرآن والسنة الرشيفة حيث يق

  ل نَّ ث  نَّ نَِساء َفْوَق اْثنَتَنْيِ َفَله  َكِر ِمْثل  َحظِّ األ نثَيَنْيِ َفإِن ك  ْم لِلذَّ م  اهللّ  يِف َأْوالَِدك  َثا َما ي وِصيك 

س  مِمَّا د  اَم السُّ نْه  لِّ َواِحٍد مِّ َتَرَك إِن َكاَن َله  َوَلٌد َفإِن  َتَرَك َوإِن َكاَنْت َواِحَدة  َفَلَها النِّْصف  َوألََبَوْيِه لِك 

س  ِمن َبْعِد  د  ِه السُّ ِه الثُّل ث  َفإِن َكاَن َله  إِْخَوٌة َفأل مِّ ه  َوَلٌد َوَوِرَثه  َأَبَواه  َفأل مِّ ن لَّ ْ َيك  َوِصيٍَّة ي ويِص هِبَا ملَّ

وَن َأهيُّ ْم َأْقَرب  لَ  ْم الَ َتْدر  ك  ْم َوَأبناؤ  ك  َن اهللِّ إِنَّ اهللَّ َكاَن َعِليام َأْو َدْيٍن آَبآؤ  ْم َنْفعا  َفِريَضة  مِّ ك 

 .[11النساء]َحكِيام  

ابنك أوىل بك من ابن  :قال عن أيب جعفر , عن يزيد الكنايس, احلر العاميل بإسناده

, وأخوك ألبيك وأمك أوىل بك من أخيك ألبيك :قال, وابن ابنك أوىل بك من أخيك, ابنك

وابن أخيك ألبيك وأمك أوىل بك من ابن أخيك  :قال, بك من أخيك المك وأخوك ألبيك أوىل

وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أوىل  :قال, وابن أخيك من أبيك أوىل بك من عمك :قال, ألبيك

وعمك أخو أبيك من أبيه أوىل بك من عمك أخي أبيك  :قال, بك من عمك أخي أبيك من أبيه

 :قال, ن أبيه وأمه أوىل بك من ابن عمك أخي أبيك ألبيهوابن عمك أخي أبيك م :قال, المه

 1 .وابن عمك أخي أبيك من أبيه أوىل بك من ابن عمك أخي أبيك المه

إذا هذا موضوع مهم جدا ملا يتعلق بحقوق الناس بعضهم عىل بعض لكن نسأل هل يمنع 

 الرشع بعض الناس من التوارث أم كل الناس ترس بعضها بعضا ؟
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ع احلنيف يمنع يف بعض احلاالت من ان يرث االبن الرشعي والده إذا قتل نرى أن الرش

يف  "عن مجيل عن أحدمها عليهام السالم , عن ابن أيب عمري, الولد اباه روى صفوان بن حييى

  .1"ال يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث اجلد املقتول  :قال, رجل قتل أباه

إذا قتل الرجل أمه  " :قال  جعفر عن حممد بن قيس عن أيب, وروى عاصم بن ميد

 2 "خطأ ورثها إن قتلها عمدا مل يرثها 

 الولد غري الرشعي هل يرث أم ال ؟ مسألةنبحث هنا 

 قسمني  إىلحيث انقسمت كلمة الفقهاء  املسألةنستعرض هنا آراء الفقهاء يف هذه 

 حال ابن املالعنة  حاله األمقسم يقول ال يرث أبدا من أبويه , وقسم يقول يرث من ناحية 

الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا ال يرث أمه و ال ترثه أمه و ال  :الشيخ الطويس

أحد من جهتها و قد ذهب قوم من أصحابنا إىل أن مرياثه مثل مرياث ولد املالعنة سواء كان ولد 

 واحد أو ولدين فإن أحدمها ال يرث اآلخر إال عىل القول الثاين.

و ألن املرياث تابع للنسب الرشعي و ليس هنا نسب  خبار املروية عنهم دليلنا األ

 .3رشعي بني ولد الزنا و بني األم

 و قال أيضا :

, إن مل يكن له وارث ولدا  أو ولد و ولد الزنا ال يرث و ال يورث عندنا و ماله لإلمام 

 .4مرياث ابن املالعنةال زوج و ال زوجة و ال موىل, و يف أصحابنا من قال أن مرياثه مثل 
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 قال القايض ابن الرباج:

خيتلف يف مرياث ولد الزنا فمنهم من يقول ولد الزنا ال يرث أباه و ال أمه و ال يرثه أبوه و 

ال أمه و منهم من يقول يرث أمه و من يقرتب هبا و ترثه أمه و من يقرتب هبا و األقوى عندي هو 

صحة حلاق الولد به رشعا  فلام مل جيز هنا إحلاقه به كذلك  األول ألن توريث الولد من الوالد يتبع

 .1من حيث حصل عن وطئ بغري عقد و ال شبهة عقد و كان ذلك قائام  كان األقوى ما ذكرناه

 و قال املحقق احليل:

 ,وال أنساهبام من أحد وال, ولدته التي وال, الزاين يرثه وال, له نسب فال :الزنا ولد وأما

, الولد مع األعىل نصيبهام والزوجة الزوج ويرث .لإلمام عدمهم ومع لولده اثهومري, هو يرثهم

 .2فهي مطروحة, املالعنة ابن مثل, هبا يتقرب ومن, أمه ترثه رواية ويف .عدمه مع واألدنى

 بال يرثهم األنساب وال من غريمها أمه الزانية وال وال الزاين يرثه ال الزنا ولد :األوىل

 ورشح واإليضاح املختلف يف اإلمجاع عليه بل, وأقربائه الزاين وبني بينه وارثالت قطع يف خالف

 ففي :املستفيضة النصوص إىل مضافا ; احلجة وهو. الثاين الشهيد وشيخنا للصيمري الرشائع

, شئ منه يورث ال فإنه, ولدها فادعى اشرتاها ثم حراما قوم وليدة عىل وقع رجل أيام :الصحيح

 ابن يدعى رجل إال الزنا ولد يورث وال احلجر وللعاهر للفراش الولد :قال  اهلل رسول فإن

 :قال ؟ يرثه من مال وله مات فإنه :قلت :الصحيح ويف .أخر وأخبار املوثق بعينه ونحوه .وليدته

 أشبه هو بولد فجاءت احلمل بعد تزوجها إنه ثم بامرأة فجر رجل عن :اخلرب ويف.  اإلمام

 األخري يف التعليل كعموم وإطالقهام. يورث ال لغية الولد :وخامته بخطه فكتب, به تعاىل اهلل خلق

 بينه التوارث منع من, العبارة يف ما جلميع وشموله, احلكم عموم عىل يدل املتقدمة واملستفيضة

 بحيث, متأخرهيم عامة عليه بل, أصحابنا بني األشهر األظهر هو كام, أيضا وأقارهبا األم وبني
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  1 .منهم إمجاعا ذلك يكون ان كاد

 أما من يقول انه يرث من األم

 بنسبه يتعلق ومن الفحل يرث وال, ويرثونه بنسبها يتعلق ومن أمه يرث الزنا ولد:احللبي

 2 .ملتنا يف مثله يثبت ال بنسب يعرتف أن ألحد حيل وال, يرثونه وال

 الشيخ الصدوق:

, يكن مل فإن, ألقربائه مرياثه وكان, نهم لولده مرياث فال املالعنة ابن الرجل ترك فان

 يرثه مل االبن مات وإن, االبن فريثه, اللعان بعد نفسه أكذب يكون أن إال, املسلمني إلمام فمرياثه

, ألخواله فمرياثه أم له يكن مل فإن, ألمه كله فمرياثه, وأخواله أمه املالعنة ابن ترك وإذا. األب

 أبا جده ترك ,وإن بينهام فاملال, وخالته خاله ترك وإن  البنته, هفمرياث ألمه, وأخته ابنته ترك وإن

 بقرابة إليه يتقربان ,ألهنام سواء بينهام فاملال, أمه أبا وجده أخاه ترك فإن. بينهام فاملال, وجدته أمه

 3 .الزنا وولد املالعنة ابن مواريث تكون فهكذا, واحدة

 :اإلرثنذكر بعض الروايات التي متنع ولد الزنا من 

قال أيام  عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمري عن محاد عن احللبي عن أيب عبد اهلل 

رجل وقع عىل وليدة قوم حراما  ثم اشرتاها ثم ادعى ولدها فإنه ال يورث منه يشء فإن رسول 

ديته قال: )الولد للفراش و للعاهر احلجر( و ال يورث ولد الزنا إال رجل يدعي ابن ول  اهلل

و أيام رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له و ال كرامة يلق به ولده إذا كان من امرأته أو 

 .4وليدته
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حممد بن حييى عن أمحد بن حممد عن عيل بن سيف عن حممد بن احلسن األشعري قال: 

 معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه كتب بعض أصحابنا كتابا  إىل أيب جعفر الثاين 

تزوجها بعد احلمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اهلل به فكتب بخطه و خامته الولد لغية ال 

 .1يورث

و بإسناده عن حممد بن احلسن الصفار عن احلسن بن موسى اخلشاب عن غياث بن كلوب 

كان يقول: )ولد الزنا و ابن املالعنة  : أن عليا  عن إسحاق بن عامر عن جعفر عن أبيه 

 2و أخواله و إخوته ألمه أو عصبتها(.ترثه أمه 

 أما املذاهب األخرى:

فقد وقفت عىل قولني كذلك ,بني قائل بأنه ال يرث باملطلق , وبني قائل بأن حاله حال ابن  

 .املالعنة ,يرث من جهة األم

 .عدم اإلرث مطلقا :الرأي األولنذكر 

ال يورث ولد  :حدثنا أبو النعامن حدثنا أبو عوانة عن املغرية عن إبراهيم قال: قال الدارمي

 3.الزنا

 يقول باإلرث من جهة األم فقط  :أما القول الثاين

و يرث ولد الزنا و اللعان من جهة األم فقط ألن نسبه  هـ(:043قال ابن نجيم املرصي )

ريث به أمه و أخته من األم بالفرض ال من جهة األب منقطع فال يرث به و من جهو األم ثابت ف

 .4غري و كذا ترثه أمه و أخته من أمه فرضا  ال غري
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 .1ولد الزنا و اللعان يرث من جهة األم فقط قال ابن عابدين:

ابن الزنا و ابن املالعنة ال توارث بينهام و بني أبوهيام بإمجاع املسلمني  قال السيد سابق:

 .2توارث بينهام و بني أميهامالنتفاء السبب الرشعي إنام ال

  اهلل رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن هليعة ابن أخربنا, قتيبة حدثنا

, هليعة ابن غري روى وقد .(يورث وال يرث ال زنا ولد فالولد أمة أو بحرة عاهر رجل أيام) :قال

 من يرث ال الزنا ولد أن العلم أهيل عند هذا عىل والعمل, شعيب بن عمرو عن احلديث هذا

  .3أبيه

يرث ولد الزنا و اللعان من جهة األم فقط ألن نسبه من جهة  هـ(:3301قال احلنفي )

 .4األب منقطع

 نذكر الروايات التي استدل ِبا القوم 

قال:  حدثنا قتيبة حدثنا ابن هليعة عن عمور بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 

الولد ولد زنا ال يرث و ال يورث( قال أبو عيسى و قد روى اخلرب أيام رجل عاهر بحرة أو أمة ف

ابن هليعة هذا احلديث عن عمرو بن شعيب و العمل عىل هذا عند أهل العلم إن ولد الزنا ال يرث 

 .5من أبيه

الرواية مطلقة وال يوجد خمصص نبوي, فكيف استفاد منها العلامء انه ال يورث من جهة 

 .األماألب فقط ويرث من قبل 

حدثنا أبو بكر حدثنا حييى بن اليامن عن املثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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 .1: )من عاهر أمة  أو حرة  فولده ولد زنا ال يرث و ال يورث(جده قال: قال رسول اهلل 

 .الرواية رصحية بعدم توريث ولد الزنا مطلقا

 وجه الشرتاك والفرتاق 

 وع توريث ولد الزنا اشرتك الطرفني يف موض

االمامية عندهم قول أن ولد الزنا يرث من أمه حاله حال ولد املال عنة ,وهو قول شاذ وغري 

معمول به لكنه موجود , وشاركتهم املذاهب األخرى بمعظم أقواهلا أن ولد الزنا يرث من أمه 

 .حاله حال ولد املالعنة

ن ولد الزنا ال يرث وال يورث ,واملذاهب االمامية املشهور عندهم شهرة تكاد تكون أمجاع أ

 .األخرى عندهم قول واحد انه ال يورث وهو مطابق للروايات الواردة يف هذا الباب عندهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث اخلامس

 حكم عبادة ولد الزنا
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من أهم املسائل التي هتم اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا, مسألة العبادة ,ألهنا تكون سبب 

نَّ  َخَلْقت   َوَما اآلخرة, والعبادة من أحدى غايات اخللق كام قال اهلل تعاىل: سعادته يف  اجْلِ

ْنَس  ونِ  إاِلَّ  َواإْلِ فإذا ال بد أن هيتم اإلنسان هبا بشكل واسع وإذا عرف اإلنسان انه ال   لَِيْعب د 

هذه املسألة  يستفيد يشء من هذه العبادة يصاب بحالة من اليأس واإلحباط وعدم املباالة , يف

؟ وهل يدخل بفضل هذه العبادة اجلنة أو يكون .نبحث عن حكم  عبادة ولد الزنا  هل تقبل أم ال

مصريه النار رغم العبادة ,وتكون هذه العبادة هباء  منبثا ؟ مع العلم أن القرآن أشار إىل انه من 

ٍة َخرْيا  َيَره  َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقَ : يعمل اخلري جيزا به وكذلك العكس ,قال تعاىل َوَمْن َيْعَمْل  اَل َذرَّ

ا  َيَره   ٍة رَشّ  .ِمْثَقاَل َذرَّ

هذا هو القانون اإلهلي الذي حياسب عليه البرش , خصوصا  أنه ال يوجد تداخل بني أعامل 

لُّ  َتْكِسب   َواَل  :العباد عند اهلل تعاىل وال حياسب شخص بأعامل شخص آخر كام قال تعاىل  ك 

مَّ  أ ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزر   َواَل  َعَلْيَها إاِلَّ  َنْفسٍ  مْ  إىَِل  ث  مْ  َربِّك  ك  مْ  َمْرِجع  نْت مْ  باَِم  َفي نَبِّئ ك  ونَ  فِيهِ  ك  َتلِف   خَتْ

 مع العلم أن هذا الولد ال عالقة له هبذا الفعل القبيح إنام هو نتاج هذا الفعل فلامذا يعامل هكذا ؟

 ف هذه املسألة نذكر كلمت الفقهاء 

انقسمت كلمة الفقهاء االمامية إىل قائل باملنع و املتوقف يف املسألة والقائل بوقوع التدين 

 منه ودخوله اجلنة 

 نبدأ بالقائل باملنع: 

مسألة: ما يظهر من ولد الزنا من صالة و صيام و قيام لعبادة كيف  قال السيد املرتىض:

 لد الزنا يف النار و أنه ال يكون قط من أهل اجلنة.القول فيه مع الرواية الظاهرة أن و

اجلواب: هذه الرواية موجودة يف كتب أصحابنا إال أنه غري مقطوع هبا و وجهها إن صحت 

أن كل ولد زنية ال بد أن يكون يف علم اهلل تعاىل أنه خيتار الكفر و يموت عليه و أنه ال خيتار اإليامن 
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يؤاخذ به فإن ذلك ليس ذنبا  يف نفسه و إنام الذنب ألبويه و لكنه إنام و ليس كونه من ولد الزنا ذنبا  

يعاقب بأفعاله الذميمة القبيحة التي علم اهلل أنه خيتارها و يصرب كذا و كونه ولد زنا عالمة عىل 

 وقوع ما يستحق من العقاب و أنه من أهل النار بتلك األعامل ال ألنه مولود من زنا.

ال: كيف يصح تكليف ولد الزنا مع علمه و قطعه عىل أنه من أهل النار و مل يبقى إال أن يق

 و أنه ال ينتفع تكليفه ال خيتار إال ما يستحق به العقاب.

قلنا ليس نقطع ولد الزنا أنه كذلك ال حمالة و إن كان هناك ظن عىل ظاهر األمر و إذا مل يكن 

 قاطعا  عىل ذلك مل يقبح التكليف.

كثري من أوالد الزنا يصلون و يقومون بالعبادات أحسن قيام فكيف ال فإن قيل: فنحن نرى 

 يستحقون الثواب.

قلنا: ليس االعتبار يف هذا الباب يف ذلك بظواهر األمور فربام كانت تلك األفعال منه رياء و 

سمعة و واقعا  عىل وجه ال يقتيض استحقاق الثواب و ربام كان الذي يظن أنه الظاهر ولد زنا 

ا  عن عقد صحيح و إن كان الظاهر بخالفه فيجوز أن يكون هنا الظاهر منه من الطاعات مولود

 .1موافقا  للباطن

 هذا القول فيه إن صاحبه ليس قاطع بذلك بل يقول ربام يعني حيتمل ذلك 

 القائلي باجلواز: 

يف بعض  و قال شيخنا أبو احلسن الشيخ سليامن بن عبد اهلل البحراين قال املحقق البحراين:

 حتقيقاته و قد سال عن ولد الزنا هل حيتمل أن يدخل اجلنة مع إمكان أن يكون مؤمنا  مترشعا .

 فأجاب بام ملخصه:

أن جواز إيامنه و إمكان تدنيه عقال  مما ال خالف فيه, كيف و لو مل يكن كذلك لزم التكليف 
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يقع منه اإليامن و التدين أم يقطع باملحال و هو باطل عقال  و نقال  و إنام اخلالف يف الوقوع هل 

 بعدم وقوع ذلك.

املنقول عن رئيس املحدثني أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه و املرتىض و علم اهلدى و أيب 

عبد اهلل ابن إدريس احليل روح اهلل أرواحهم و قدس أشباحهم هو الثاين و هو أنه ال يكون إال 

هو ينكرون أنه لو فرض إيامنه و تدنيه أمكن دخول اجلنة بل  كافرا  بمعنى أنه ال خيتار إال الكفر و

 وجب و إن كان عندهم هذا الفرض غري واقع ألنه ال بد و أن خيتار من قبل نفسه الكفر. 

)ولد الزنا رش الثالثة( و مثل  و يف ظواهر األخبار ما يشهد هبذا القول مثل قوله 

ل خربا  عن الكايف يتضمن قوله )إن اهلل حرم )ال يبغضك يا عيل إال ولد زنا( ثم نق  قوله

اجلنة عىل كل فاحش بذيء قليل احلياء ال يبايل بام يقال و ال قيل له فإنك أن فتشته مل جتده إال لغية 

ْم و يف الناس رشك شيطان أما تقرأ قوله تعاىل ) أو رشك شيطان فقيل يا رسول اهلل  َوَشاِرْكه 

ال فإن ظاهره حتريم اجلنة عىل الصنف املذكور حتريم مؤبد إىل أن قال: و ( قيِف األْمَواِل َواألوالَدِ 

ال خيفى أنه يمكن محل اخلرب عىل حتريم اجلنة عليهم زمانا  طويال  أو حتريم جنة خاصة معدة لغري 

هذا الصنف كام احتمله شيخنا البهائي يف رشح األربعني ثم ذكر مجلة من األخبار الدالة عىل كون 

عالمة عىل طيب الوالدة و بغضه عالمة عىل الزنا إىل أن قال و باجلملة األخبار  حب عيل 

املشعرة هبذا املعنى كثرية إال أهنا قابلة للتأويل غري خالية عن قصور يف سند أو داللة و القائل 

 بمضموهنا قليل نادر.

اجلنة و أنا يف  و أكثر أصحابنا عىل إسالمه و طهارته و إمكان تدنيه و عدالته و صحة دخوله

هذه املسألة متوقف و إن كان القول الثاين ال خيلو من قوة و متانة و هو فتوى الشيخني و 

الفاضلني و الشهيدين و كافة املتأخرين و يعضده األصل و النظر إىل عموم سعد رمحه اهلل تعاىل و 

 ملخصا .تفضله باأللطاف الربانية و العنايات السبحانية عىل كافة الربية انتهى 

 قال املازندراين شارحا حلديث ابن أيب يعفور 
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أن ولد الزنا يستعمل إن عمل خريا  جزي  أبان عن ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد اهلل 

 به و أن عمل رشا  جزي به.

 قال املرحوم املازندراين:

أي : )أن ولد الزنا يستعمل إن عمل خريا  جزي به و إن عمل رشا  جزي به(, قوله 

يطلب العمل من ولد الزنا و يكلف به فهو كسائر املكلفني يف العمل و الثواب و العقاب و 

: )ولد الزنا اختلف العلامء يف كفره و إسالمه ذهب ابن إدريس إىل القول األول لقول النبي 

و أولوا  ال يدخل اجلنة( و قال لو كان مسلام  لدخلها و ذهب األكثر إىل الثاين لألخبار الدالة عليه

 .1أخبار الكفر بالبناء عىل الغالب

 هل ولد الزنا يثاب كغريه باجلنة؟  :قال الَكلبابكاين

و يدل عليه رواية احلسني بن  2الظاهر أن ولد الزنا يثاب كغريه إن مات مؤمنا  و اهلل العامل

إن ولد الزنا  حممد عن املعىل عن الوشاء و عن أبان عن ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد اهلل 

 1يستعمل أن عمل خريا  جزي به و إن عمل رشا  جزي به.

 القائلي بالتوقف:

 قال العالمة املجليس:

احلسني بن حممد عن املعىل عن الوشاء عن أبان عن ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد 

 إن ولد الزنا يستعمل إن عمل خريا  جزي به و إن عمل رشا  جزي به.  اهلل

اخلرب موافق ملا هو املشهور بني اإلمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلف  بيان هذا

باألصول الدين و فروعه و جيري عليه أحكام املسلمني مع إظهاره اإلسالم فيثاب عىل الطاعات 

 و يعاقب عىل املعايص.
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يظهره و و نسب إىل الصدوق و السيد املرتىض و ابن إدريس رمحهم اهلل القول بكفره و إن مل 

هذا خمالف ألصول أهل العدل إذا مل يفعل باختياره ما يستحق العقاب به فيكون عذابه جورا  و 

ظلام  و اهلل ليس بظالم للعبيد فأما األخبار الواردة فمنهم من محلها عىل أنه يفعل باختياره ما يكفر 

كم بكفره إال بعد ظهور ذلك بسببه فلذا حكم عليه بالكفر و أنه ال يدخل اجلنة و أما ظاهرا  فال حي

 منه.

أقول: يمكن اجلمع بني األخبار عىل وجه آخر يوافق قانون العدل بأن يقال ال يدخل ولد 

الزنا اجلنة لكن ال يعاقب بالنار إال بعد أن يظهر منه ما يستحقه و مع فعل الطاعات و عدم 

يثب اخللق يف اجلنة و يدل عليه خرب ارتكاب ما حيبطه يثاب يف النار عىل ذلك و ال يلزم عىل اهلل أن 

 عبد اهلل بن عجالن و ال ينافيه خرب ابن أيب يعفور إذا ليس فيه ترصيح بأن جزاؤه يكون يف اجلنة

و أما العمومات الدالة عىل أن من يؤمن باهلل و عمل صاحلا  يدخله اجلنة يمكن أن تكون 

 فيها العقول و ارتاب به الفحول و الكف خمصصة بتلك األخبار و باجلملة هذه املسألة مما قد حتري

 .1عن اخلوض فيها أسلم و ال نرى شيئا  أحسن من أن يقال: اهلل أعلم

إن العلامء عىل أقوال  يف هذه املسألة كام استعرضنا لكن القرآن الكريم كان قد  :اخلالصة

به  ومن الطبيعي انه حسم املوقف من البداية عندما أطلق قانونه اإلهلي انه من يعمل صاحلا جيزا 

 لو كان ولد الزنا قد عمل خريا سوف يرى هذا اخلري 

 لكن هنا رواية أنه ال يدخل اجلنة إال من طابت والدته. 

كام تعرفون فإن اجلنان متعددة وهي درجات وقد ذكر القرآن عدة أنواع من اجلنان مثل جنه 

 ....عدن وجنة اخللد والفردوس و

الزنا حيرم من جنة حمددة فقط , وهذا أمر عادي ألن ليس كل إذا  حيتمل أن يكون ولد 

 .الناس يف درجة واحدة فتكون جناهنم متعددة
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 املبحث السادس

 ثبوت نسب ولد الزنا

 

 من املهم جدا أن نعرف مصري ولد الزنا من ناحية النسب هل يلحق بالزاين أم ال ؟

ترتتب عليها آثار كثرية , ولطاملا شغلت ملا ملسألة النسب من األمهية البالغة يف املجتمع, و

هذه املسألة بال الكثريين, ملا ورد يف الرشع احلنيف من األحاديث التي تذكر انه ال يدخل اجلنة إال 

 إال يدخلها فال مطهرة طاهرة اجلنة خلق وجل عز اهلل إن : اهلل عبد أبو من طابت والدته ,

    1.عفيفة أمه كانت ملن بىطو : اهلل عبد أبو وقال .والدته طابت من

 إذا  املسألة موضع بحث لدى املجتمع والرشع ولذلك نبحثها يف نقطتني 

 .هل يثبت لولد الزنا نسب من ناحية األب أم ال :النقطة األوىل

 الظاهر انه ال خالف يف إن ولد الزنا ال يلحق بالزاين من ناحية األب بني كل املسلمني 

 .اميةنستعرض أقوال فقهاء االم

 مل فصاعدا أشهر لستة منه يكون أن يمكن بولد فأتت بامرأة زنا إذا:قال الشيخ الطويس

 2  .رشعيا حلوقا بأمة يلحق ال وعندنا, باألب خالف بال نسبه يلحق

 رشعيا حلوقا يلحق ال وعندنا, عندهم نسبا بأمه حلق زنا من بولد فأتت بامرأة زنا إذا :وقال

 3.خالف بال بالزاين يلحق وال, عليه يتوارثان

خيتلف يف مرياث ولد الزنا فمنهم من يقول ولد الزنا ال يرث أباه و  قال القايض ابن الرباج:
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ال أمه و ال يرثه أبوه و ال أمه و منهم من يقول يرث أمه و من يقرتب هبا و ترثه أمه و من يقرتب 

حة حلاق الولد به رشعا  فلام مل هبا و األقوى عندي هو األول ألن توريث الولد من الوالد يتبع ص

جيز هنا إحلاقه به كذلك من حيث حصل عن وطئ بغري عقد و ال شبهة عقد و كان ذلك قائام  كان 

 .1األقوى ما ذكرناه

 فضال رضوريته دعوى يمكن بل, بقسميه الزنا إمجاعا مع النسب يثبت ال   ف كان كيف و 

 مل اجلزم عىل ولد مائه من فانخلق زنى فلوفيه  تواترها أو النصوص من معلوميته دعوى عن

 2.أمه إىل بالنسبة وكذا, األحكام يلحقه وجه عىل  رشعا إليه ينسب

 .3اشرتاها ثم, فحملت بأمة زنى لو وكذا به الولد إحلاق جيز مل تزوجها ثم زنا من أحبل ولو

 وقد استدلوا لذلك بعد اإلمجاع املدعى بالروايات,نذكر منها 

 :قال األشعري احلسن بن حممد عن, سيف بن عيل عن, حممد بن أمحد عن, حييى بن حممد

 إنه ثم بامرأة فجر رجل عن يسأله معي  الثاين جعفر أيب إىل كتابا أصحابنا بعض كتب

 ال لغية الولد خامته و بخطه فكتب به اهلل خلق أشبه وهو بولد فجاءت احلمل بعد تزوجها

 .4يورث

اصل أنه مما اتفقت عليه فقهاء اإلمامية أن ولد الزنا ال يلحق وغريها وداللتها ظاهرة واحل

 .بالزاين

 :النقطة الثانية

 ؟ .هل يلحق ولد الزنا بأمه أم ال
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 انقسمت كلمة الفقهاء إىل قسمني بني قائل بلحوق ولد الزنا بأمه وبني مانع من ذلك 

 مل فصاعدا أشهر تةلس منه يكون أن يمكن بولد فأتت بامرأة زنا إذا:قال الشيخ الطويس

   1  .رشعيا حلوقا بأمة يلحق ال وعندنا, باألب خالف بال نسبه يلحق

 أما القائلي بثبوت النسب من األم 

 ومن الفحل يرث وال, ويرثونه بنسبها يتعلق ومن أمه يرث الزنا ولد:أبو الصلح احللبي

  2 .ملتنا يف ثلهم يثبت ال بنسب يعرتف أن ألحد حيل وال, يرثونه وال بنسبه يتعلق

 نسب ولد الزنا عند املذاهب األخرى 

قالوا أنه ال يثبت نسب ولد الزنا من الزاين , أي ال يثبت نسبه من الواطىء الزاين وال يلحق 

 به ولكن حلق باملرأة التي أتت به 

إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاين مل يثبت نسبه منه النعدام  :قال الصنعاين

إذا ادعى رجل صبيا يف ,و فراش وأما املرأة فيثبت نسبه منها ألن احلكم يف جانبها يتبع الوالدةال

يد امرأة فقال هو ابني من الزنا وقالت املرأة هو من النكاح ال يثبت نسبه من الرجل وال من املرأة 

ة يثبت بالوالدة فنسب الولد من املرأ ,ألن الرجل أقر أنه ابنه من الزنا والزنا ال يوجب النسب

سواء كان بالنكاح أو بالسفاح ألن اعتبار الفراش إنام عرفناه باحلديث وهو قوله عليه الصالة 

أي ملالك الفراش وال فراش للمرأة ألهنا مملوكة وليست باملكة فبقي  "الولد للفراش"والسالم 

  .3احلكم يف جانبها متعلقا بالوالدة

 مجيع ما ذكرنا كاحلكم يف ولد املالعنة عىل ما ذكرنا واحلكم يف مرياث ولد الزنا يف :فصل

 من األقوال واالختالف إال أن احلسن بن صالح قال عصبة ولد الزنا سائر املسلمني ألن أمه
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ليست فراشا بخالف ولد املالعنة واجلمهور عىل التسوية بينهام النقطاع نسب كل واحد منهام من 

 1  .أبيه

 وجه الشرتاك:

لفريقني بأن ولد الزنا ال يلحق بالزاين فيكون جمهول النسب وكال الفريقني اشرتك كال ا

 .أدعى اإلمجاع عىل ذلك

 أفرتق الفريقني يف مسألة حلوق ولد الزنا باألم  :وجه اإلفرتاق

بعض علامء اإلمامية قالوا بعدم حلقول ولد الزنا باألم ,والبعض اآلخر قال يلحق باألم 

 .لد املالعنةحلوقا رشعيا  حاله حال و

 .أما باقي املذاهب فمجمعني عىل حلوق ولد الزنا باألم حلوقا رشعيا  
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 الفصل الثالث
 األحكام املتعلقة بولد الزنا بالنسبة للغري

 

 :جواز إسقاط اجلنني من الزنا املبحث األول. 

 جواز عتق ولد الزنا:املبحث الثاين. 

 دية ولد الزنا :املبحث الثالث. 

 جواز بيع ولد الزنا ورشاؤه :عاملبحث الراب. 

 جواز أكل ذبيحة ولد الزنااملبحث اخلامس :. 

 جواز إعطاء ولد الزنا من الزكاة. املبحث السادس : 

 هل تقبل رواية ولد الزنا :السابع املبحث. 

 من يتكفل ولد الزنا:املبحث الثامن. 

 هل يزوج ولد الزنا :املبحث التاسع. 

 الزنا.  : الصالة عىل ولداملبحث العارش 
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 املبحث األول 

 جواز إسقاط اجلنني من الزنا

 

مع انتشار العالقات غري الرشعية يف املجتمع , ومن الطبيعي أن يكون هلذا الفعل نتائج 

وآثار , ومن نتائجه احلمل بالولد ,فإذا حصل احلمل من طريقة غري رشعية هل جيوز إسقاطه 

 ؟.خوفا من الفضيحة والعار أم ال جيوز

 رض أراء الفقهاء حول هذه املسألة نستع

 فقهاء اإلمامية: 

 للزنا احلد كان عليها, سقطا اجلنني فألقت دواء ورشبت, الزنا من ومحلت امرأة زنت وإذا

  .1لفعلها والتعذير

املرأة إذا زنت فحملت من الزنا فرشبت الدواء فأسقطت , أقيم عليها احلد للزنا , وعزرها 

  .2وط احلمل حسب ما يراهاإلمام عىل جنايتها بسق

 أربعة قبل, والعار الفضيحة خوف احلمل إسقاط هلا جيوز هل, الزنا من املرأة محلت لو

 ؟ الدية هذه تدفع وملن, دية عليها هل إسقاطه حالة ويف, بعدها أو أشهر

 مبارشة كانت إن عليها الدية تثبت ومعه, إليه اضطرارها مع إال جيوز ال :اخلوئي 

 يعلق :التربيزي .العامل واهلل, الرشعي للحاكم الدية وترجع, السؤال مفروض هو امك, لإلسقاط

  .3جيوز فال بعده وأما, الروح ولوج قبل هذا :(رسه قدس) جوابه عىل

محلت املرأة من الزنا وأسقطت اجلنني البالغ سبعة أشهر , هل جتب عليها الدية ,؟ وعىل 
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 ؟.ليف آخر من هذه اجلهة أم الفرض وجوهبا فلمن تدفعها , وهل يوجد تك

نعم جتب الدية وبناء عىل املشهور بني الفقهاء أن دية ولد الزنا بمقدار دية ولد  :اجلواب

..وباإلضافة إىل الدية جيب أن تتوب فورا  وعليها .احلالل واالحوط املصاحلة مع احلاكم الرشعي

  .1 حوط أداء الكفارةفرض التعمد يف إسقاط اجلنني فاال ىلالكفارة عىل واالحوط وع

 أما املذاهب األخرى: 

 .فلم يتعرضوا هلذه املسألة باخلصوص , نعم ذكروا حكم اإلجهاض بشكل عام
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 املبحث الثاني

 جواز عتق ولد الزنا

 

لقد جاء اإلسالم العظيم دين الرمحة والتسامح حلرر املستضعفني من الرق والظلم فأكد 

ودية وإعطائه فرصه أن يعيش حرا  كريام   فبدأ بوضع األحكام عىل موضوع حترير  العبيد من العب

الترشيعية التي هتيئ الظروف املناسبة للحرية من العبودية فأمر بتحرير الرقبة يف كثري من األحكام 

 التكليفية التي بمخالفتها تستوجب إعتاق رقبة مؤمنة 

ْغِو ِف َأْيَم اَل   منها: اَرُتُه إِْطَعاُم ُيَؤاِخُذُكُم اّللَُّ بِاللَّ ْدُتُم اأْلَْيَمَن َفَكفَّ نُِكْم َولَكِْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم َعقَّ

ْم َأْو  ِة َمَساكَِي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوُُتُ ِريُر َرَقَبة  َفَمنْ َعرَشَ ْ ََيِْد َفِصَياُم َثَلَثِة  ََتْ ََل

اَرةُ  ام  َذلَِك َكفَّ ُكْم َتْشُكُرونَ  َأيَّ ُ اّللَُّ َلُكْم آَياتِِه لََعلَّ   1َأْيَمنُِكْم إَِذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَمَنُكْم َكَذلَِك ُيَبيِّ

ْؤمِ  َرَقبَة   َفَتْحِريرُ  َخَطئا   ُمْؤِمنا   َقَتَل  َوَمن َخطَئا   إِلَّ  ُمْؤِمنا   َيْقُتَل  َأن ملُِْؤِمن   َكانَ  َوَما ومنها:  نَة  مُّ

َمة   َوِدَية   َسلَّ ُقواْ  َأن إِلَّ  َأْهلِهِ  إىَِل  مُّ دَّ ْؤِمنَة   َرَقَبة   َفتَْحِريرُ  ْمْؤِمن   َوُهوَ  لَُّكمْ  َعُدو   َقْوم   ِمن َكانَ  َفإِن َيصَّ  َوإِن مُّ

يثَاق   َوَبيْنَُهمْ  َبيْنَُكمْ  َقْوم   ِمن َكانَ  َمة   َفِدَية   مِّ َسلَّ رِ  َأْهلِهِ  إىَِل  مُّ ْؤِمنَة   َرَقَبة   يرُ َوََتْ ْ  َفَمن مُّ  َفِصَيامُ  ََيِدْ  َلَّ

نَ  َتْوَبة   ُمَتَتابَِعْيِ  َشْهَرْينِ   . 2 َحكِيم   َعلِيم   اّللهُ َوَكانَ  اّللهِ مِّ

َسائِِهمْ  ِمن ُيَظاِهُرونَ  َوالَِّذينَ  ومنها: ن َرَقبَة   َفَتْحِريرُ  َقالُوا ملَِا َيُعوُدونَ  ُثمَّ  نِّ ا َأن َقْبلِ  مِّ  َيتََمسَّ

 .3 َخبرِي   َتْعَمُلونَ  بَِم  َواّللَُّ بِهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ 

هذه اآليات وغريها تؤكد عىل موضوع عتق الرقبة يف الكفارة السؤال هل جيزي عتق  ولد 

 الزنا يف الكفارة أم ال ؟ 
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 انقسمت كلمة فقهاء اإلمامية اىل قولني 

 د الزنا يف يشء من الكفارات بأنه ال جيزي عتق ول :القول األول

 شئ يف يعتق ال الزنا ولد بأن القول :به انفردت اإلمامية أن يظن ومما :قال السيد املرتىض

 الفقهاء وباقي, وطاووس والشعبي وعطاء عمر بن اهلل عبد عن وفاقها روى وقد .الكفارات من

 الزنا وولد(تنفقون منه اخلبيث واتيمم وال) :تعاىل قوله الطائفة إمجاع بعد :دليلنا. ذلك خيالفون

 وال حلمه يف ال الزنا ولد يف خري ال :قال أنه  اهلل رسول عن رووا وقد .االسم هذا عليه يطلق

 الكفارة يف ,وإجزاؤه منه شئ يف وال برشه يف وال شعره يف وال عظمه يف وال جلده يف وال دمه يف

 من بظاهر تعلقوا فإن  الرسول نفاه دوق اخلري من كثري رضب اجلاين عن به احلكم وإسقاط

 .1بدليل أمثاله كلنا خصصنا كام بدليل ذلك نخص :قلنا, (رقبة فتحرير) :تعاىل قوله

 طبعا هذا احلكم مبني عل القول بكفر ولد الزنا كام هو مبنى السيد املرتىض 

 وهو املشهور بأنه جيوز عتق ولد الزنا يف الكفارات  :القول الثاين

  .2علامئنا بني املشهور وهو, الكفارة يف الزنا ولد عتق جيوز

 .3يثبت ومل .كفره عىل بناء, يصح ال :وقيل .الزنا ولد عتق ويصح

 ؛لألكثر رأي وفاقا ظاهرا عىل  مسلام كان إذا  كبريا أو صغريا  الزنا ولد عتق ويصح

 يعتق بأن بأس ال :يسار بن سعيد خرب يف   الصادق وقول, ظاهرا بإسالمه واحلكم, لألصل

  .4الزنا ولد

 سعيد خرب وخصوص, األدلة الطالق, وعمال فتوى املشهور هو كام  الزنا ولد عتق ويصح
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 بالتبعية فيه حيكم مل الذي صغره حلال الشامل " الزنا ولد تعتق بأن بأس ال "  اهلل عبد أيب عن

 ملا, الرساية غري يف بالكفر وصف وإن بل, االسالم وصف مع كربه وحال, كافرين من كان وإن

  .1الكافر عتق صحة من عرفت

إذا  املشهور بني علامء اإلمامية جواز عتق ولد الزنا يف الكفارات اإلّ السيد املرتىض بناء عىل 

 القول بكفره وهو غري ثابت كام عرفت 

 :أقوال فقهاء املذاهب األخرى 

 قوال ثالثة أكذلك األمر انقسمت كلامت الفقهاء إىل 

 .القائلني باملنع :األول القول

 أبا ألن جيزئ ال انه ومحاد واألوزاعي والنخعي والشعبي عطاء عن وروي :قال ابن قدامه

 والن هريرة أبو قال " الثالثة رش الزنا ولد " قال أنه  النبي عن روى عنه اهلل ريض هريرة

 (رقبة فتحرير) قوله لقمط يف دخوله ولنا داود أبو رواه منه إيل أحب اهلل سبيل يف بسوط أمتع

 كولد عتقه فأجزأ آخر بسبب عتقه استحق وال شئ عن يعتق مل العمل كامل مسلم مملوك وألنه

  .2الرشدة

 ال :قاال أهنام والشعبي إبراهيم عن مغرية عن هشيم حدثنا قال بكر أبو :قال ابن ايب شيبة

  .3الزنا ولد الواجب من شئ يف جيزي

, يعتقه ال :قال الزنا ولد يف جماهد عن ليث عن التيمي ابن عن الرزاق عبد :قال الصنعاين

  .4ثمنه يأكل وال, يشرتيه وال
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 الرقبة يف الزنا ولد جيزئ ال :قال أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن الرزاق عبد:وقال

  .1الواجبة

 أم ئشةعا عن جماهد عن زياد أيب بن يزيد طريق من روينا فإننا الزنا ولد وأما :قال ابن حزم

 أعتق أن من إىل أحب تعاىل اهلل سبيل يف بسوط امتع أو مترات بثالث أتصدق الن :قالت املؤمنني

 .النخعي وقال, ألعتقتك زنا ولد أنك لوال :له لعبد قال أنه هريرة أيب طريق ومن*  زنا ولد

 بن أمحد قطري من رويناه بخرب منه منع من واحتج.واجبة رقبة يف الزنا ولد جيزى ال :والشعبي

 يزيد أيب عن جبري بن زيد عن إرسائيل نا دكني بن الفضل نا الدورقي حممد بن العباس أنا شعيب

 فيه خري ال فقال الزنا ولد عن سئل أنه)  النبي عن  اهلل رسول موالة ميمونة عن الضبي

 .2 (الزنا ولد أعتق أن من إىل أحب هبام أجهز قال أو أجاهد نعالن

 القائلني بالكراهة  :القول الثاين

  .3الزنا ولد عتق كره أنه عيل عن احلنفية ابن عن األعىل عبد عن إرسائيل عن وكيع

 .القول باجلوازالقول الثالث: 

وقال ابن شهاب ال جيزئ املدبر ملا عقد له من العتق, وإن أبا هريرة وفضالة بن  :قال مالك

 . 4عبيد قاال: يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة

وجيزي يف الكفارات ولد الزنا وكذلك كل ذي نقص بعيب ال يرض بالعمل  :قال أمحد

  .5رضرا بينا

 يف الزنا ولد عتق عن جعفر أبا سألت :قال عمرو عن املنهال عن هشيم :قال ابن أيب شيبة
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  .1جيزيه :فقال, اليمني كفارة

  .2بتقوى إال رشدهي الذي يفضله وال, الواجب يف جيزي :يقول كان أنه يونس عن هشيم

 .3الرقبة يف الزنا ولد جيزي :قال طاوس عن نجيح أيب ابن عن سفيان عن مهدي وابن وكيع

َنى َجاِئٌز؛ ألَنَّه  َرَقَبٌة مَمْل وَكٌة, َوَقْد َجاَءْت َأْخَباٌر بِِخالِف َذلَِك ال :قال ابن حزم َوِعتْق  َوَلِد الزِّ

َا ال َتِصحُّ  َة فِيَها؛ ألهَنَّ جَّ ح 
4.  

 بن فضالة عن ذلك روي العلم أهل أكثر قول وهذا الزنا  ولد عتق وجيوز:قال ابن قدامه

 وابن عبيد وأبو وإسحاق والشافعي وطاوس واحلسن املسيب ابن قال وبه هريرة وأيب عبيد

 . 5املنذر

أما عتق ولد الزنا يف الرقاب الواجبة فيجوز , روي ذلك عن عمر وعيل  :قال العييني

ومجاعة من الصحابة وبه قال سعيد بن املّسيب واحلسن وطاووس وأبو حنيفة والشافعي وعائشة 

  .6وأمحد وإسحاق وأبو عبيد

اشرتك الفريقني عىل جواز عتق ولد الزنا يف الكفارات وهو القول املشهور  :وجه الشرتاك

 .عند كال الفريقني

وهو القول غري املشهور عند  واشرتك الفريقني عىل عدم جواز عتق ولد الزنا يف الكفارات

 .كال الفريقني

أنه يوجد قول عند باقي املذاهب بكراهة عتق ولد الزنا يف الكفارات وهو  :وجه الختلف
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 املبحث الثالث

 دية ولد الزنا

 

إن الدية يف الرّشع اإلسالمي جاءت كتعويض مادي  ألهل املقتول وعقوبة رادعة ألهل 

ية ال تعوض عن املقتول ولكن هي تعويض يكفل املعيشة ألهل املقتول القاتل مع أن الد

 َوَما :خصوصا إذا كان له أطفال أو أبوين لذلك أكد القرآن الكريم عىل هذه القضية قال تعاىل

ْؤِمنا   َيْقت َل  َأن ملِ ْؤِمنٍ  َكانَ  ْؤِمنا   َقَتَل  َوَمن َخَطئا   إاِلَّ  م  ْؤِمنَةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِرير   َخَطئا   م  َمةٌ  َوِدَيةٌ  مُّ َسلَّ  َأْهِلهِ  إىَِل  مُّ

ق واْ  َأن إاِلَّ  دَّ و   َقْومٍ  ِمن َكانَ  َفإِن َيصَّ مْ  َعد  وَ  لَّك  ْؤِمنَةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِرير   ْمْؤِمنٌ  َوه  مْ  َقْومٍ  ِمن َكانَ  َوإِن مُّ  َبيْنَك 

مْ  يَثاٌق  َوَبيْنَه  َسلََّمةٌ  َفِدَيةٌ  مِّ ِرير   َأْهِلهِ  إىَِل  مُّ ْؤِمنَة   َرَقَبةٍ  َوحَتْ ْ  َفَمن مُّ تََتابَِعنْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيام   جَيِدْ  ملَّ نَ  َتْوَبة   م   مِّ

 . 1 َحكِيام   َعِليام   اهللّ  َوَكانَ  اهللِّ

 هذا حال كل إنسان مسلم فهل ولد الزنا مشمول هبذا احلكم أم له حكم خاص ؟

 اتفقت كلمة فقهاء اإلمامية عىل قولني 

 يقول أن دية ولد الزنا أقل من دية املسلم احلر وهي كدية اليهودي  :القول األول

 وخالف .درهم ثامنامئة الزنا ولد دية بأن القول اإلمامية به انفردت ومما :قال السيد املرتىض

 دول أن الطائفة هذه مذهب من أن بينا قد أنا :املرتدد اإلمجاع بعد لنا واحلجة ذلك يف الفقهاء باقي

 وبه قاطعون ذلك عىل وهم, اإليامن أظهر وإن واختياره بإيثاره مؤمنا وال طاهرا قط يكون ال الزنا

 للحوقه الذمة أهل من الكفار دية ديته تكون أن فيجب عندهم صورته هذه كانت وإذا, عاملون

  .2هبم الباطن يف

 .درهم أربعامئة نثىواأل, الذكر البالغ للحر درهم ثامنامئة الكتاب أهل ديات وأن :وقال
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  .1املتقدم اإلمجاع :كله ذلك عىل واحلجة .الزنا ولد دية وكذلك, درهم ثامنامئة املجوس ودية

 اليهودي حكم, حكمهم ألن, سواء الذمي ودية املجويس ودية :قال ابن أدريس

 ومل عنه اهلل ريض املرتىض السيد إليه ذهب ما عىل, اليهودي دية مثل, الزنا ولد ودية .والنصارى

 . 2ذلك يف التوقف األدلة يقتضيه والذي .فأحكيه قوال فيه أصحابنا لباقي أجد

 عىل ذكرناه ومن, املجوس كدية درهم ثامنامئة الزنا ولد دية أن عىل اإلمامية واتفقت

  .3حكيناه الذي هذا قوهلم وإنكار, ذلك يف خالفهم

 هذا القول مبني عىل كفر ولد الزنا 

 و املشهور بني علامء اإلمامية أن دية ولد الزنا كدية السلم احلروه :القول الثاين

 وخالف, درهم ثامنامئة الزنا ولد دية بأن :القول اإلمامية به انفردت مما املرتىض السيد قال

 الزنا ولد أن الطائفة هذه مذهب أن بينا قد ,إنا املرتدد اإلمجاع بعد واحلجة, ذلك يف الفقهاء باقي

 وبه قاطعون ذلك عىل وهم, اإليامن أظهر وإن واختياره بإيثاره مؤمنا وال هراطا قط يكون ال

 للحوقه الذمة أهل من الكفارة دية ديته تكون أن فيجب عندهم صورته هذه كانت وإذا, عاملون

 فيه أصحابنا لباقي أجد ومل :- املرتىض السيد مذهب نقل ملا - إدريس ابن وقال. هبم الباطن يف

. الذمة براءة األصل ألن, له دية وال ذلك يف التوقف :األدلة يقتضيه والذي ,فأحكيه قوال

 بل, باإلسالم متظاهرا كان إن املسلم دية وجوب عندي والوجه .ضعيفان عندي والقوالن

  " لبعض أكفاء بعضهم املسلمون " : وقوله, اآلية لعموم, عمدا مسلم قتله لو القود وجيب

 4.ممنوع الزنا ولد كفر من ليهع السيد بناه الذي واألصل

                                                           

 .154 ص - 1 ج - املرتىض رسائل -1

 .351 ص - 3 ج - الرسائر -1

 .51 ص - اإلعالم -3

 .315 – 314 ص - 9 ج - الشيعة خمتلف -4
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 بل, املتأخرين بني وأشهرمها أشبههام أقوال بل  قوالن  لإلسالم املظهر  الزنا ولد  ويف دية

 عليه أحكامه وجريان, أظهره من إسالم عىل األدلة لعموم  املسلم احلر كدية ديته أن  عامتهم عليه

 أو باملسلم بعضها وترصيح, الديات أخبار قإطال إىل مضافا, الزنا ولد استثناء عىل قاطع غري من

 أن وهو: اهلدى وعلم للصدوق الثاين والقول .مىض كام, إظهارمها بمجرد عليه الصادقني املؤمن

 من الزيادات باب آخر يف املروية الرصحية النصوص يف كام درهم ثامنامئة الكتاب أهل كدية ديته

 يف اإلمجاع دعوى سوى باملرة هلا جابر عدم مع, ةباجلهال وضعيفة مرسلة بني ما لكنها, التهذيب

 .ضعيفة فهي, موهونة سبقه من وبعض املدعي إال عدمه بل القائل لندرة وهي األخري كالم

, املتأخرين ظاهر هو كام, ملنعها السابقة الدعوى إىل مضافا, أيضا هبا استدل التي كفره كدعوى

  .1ممنوع الزنا ولد كفر من عليه السيد بنى الذي واألصل :فقال, املختلف يف به ورصح

 وهي, الذمي كدية :رواية ويف .احلر املسلم كدية ديته أن :أشبههام, قوالن الزنا ولد دية يف

  .2ضعيفة

 أما املذاهب األخرى:

مل أجد بحسب تتبعي للمصادر أحد من فقهاء املذاهب األخرى تعرض هلذه املسألة ألهنم 

  .ديته دية أي مسلم حرقد تساملوا عىل إسالمه وان 

اتفقت كلمة فقهاء املذاهب األخرى عىل أن دية ولد الزنا دية املسلم احلر  :وجه الشرتاك

 وكذلك كلمة املشهور من فقهاء اإلمامية 

خالف بعض علامء اإلمامية القدماء هذا احلكم وقالوا إن ديته دية اليهودي  :وجه االفرتاق

 ., واعتمدوا عىل رواية ضعيفةوالذمي وادعوا اإلمجاع عىل ذلك 

                                                           

 .191 – 191 ص - 14 ج - املسائل رياض -1

 .135 – 134 ص - 1 ج - وزالرم كشف -1
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 املبحث الرابع

 جواز بيع ولد الزنا وشراؤه

 

ولكن نبحثها استطرادا  ,ألهنا كانت  ,هذه املسألة مل تعد اليوم موضع ابتالء للمجتمع

ويف عرص النص فقهاء اإلمامية قالوا بجواز بيع ورشاء ولد الزنا ومل نجد خمالف  مبحوثة قديام,

 لذلك.

 احلسني - :رواه ما بيانا ذلك ويزيد, بثمنه واالنتفاع الزنا ولد بيع جيوز :لطويسقال الشيخ ا

 اشرتيه لزنا ولد عن سألته :قال  اهلل عبد أبى  عن اخربه عمن ابان عن فضالة عن سعيد بن

 عن عنه .تشرته فال اللقيط فاما, وبعه واستخدمه اسرتقه اشرته :فقال ؟ استخدمه أو أبيعه أو

 ؟ ويباع ويستخدم أيشرتى الزنا ولد عن  اهلل عبد أبا سألت :قال سنان ابن عن صفوان

  .1نعم :فقال

 عن الصحيحة للرواية, مملوكا كان إذا ورشاؤه الزنا ولد بيع جيوز :قال العلمة احليل

 .2 الصادق

 ألن, غريه فأشبه عليه املعاوضة يصح مملوك ألنه, ثمنه وأكل الزنا ولد بيع جيوز :وقال

 . 3نعم :فقال ؟ ويباع ويستخدم أيشرتي الزنا ولد عن سئل  لصادقا

 فهم عىل قولني :أما املذاهب األخرى

 القول األول: اجلواز 

 ال :قال .نعم :قال ؟ زنا من ولدته أمته من أليس :قال ؟ الزنا ولد بثمن حيج هل مالك سئل

                                                           

 134 - 133 ص - 1 ج - األحكام هتذيب 1

 353 ص - 1 ج - األحكام حترير 1

 531 - 531 ص - 1 ج - اإلحكام هناية 3
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 الرقاب يف يعتق وأنه الزنا دول بثمن حيج أن جيوز أنه مالك مذهب :رشد ابن قال .بذلك بأس

  .1ذلك غري عنده االستحباب كان وإن الواجبة

  .2حالل والزانية .الزنا ولد وابتياع :قال ابن حزم

 القول باملنع  :القول الثاين

 ويوجد قول ملجاهد بعدم جواز بيع ورشاء ولد الزنا كام ينقل ابن حزم 

 ال الزنا ولد :قال جماهد عن ليث عن يامنسل بن معتمر نا املثنى ابن حممد طريق من روينا

, البيع اهلل وأحل  اهلل رسول دون أحد يف حجة ال :عىل قال ,ثمنه تأكل وال تشرته وال تبعه

 .الرابعة زنت إذا مرات ثالث الزنا يف املحدودة األمة ببيع والسالم الصالة عليه أمر وقد

 .مملوكا   عند كال الفريقنيجواز بيع ورشاء ولد الزنا إذا كان  :وجه الشرتاك

وجود قول عند املذاهب االخرى بعدم جواز بيع ورشاء ولد الزنا وهو قول  :وجه الفرتاق

 .مطروح عندهم

                                                           

 412 ص - 3 ج - اجلليل مواهب 1

 31 ص - 9 ج - املحىل 1
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 املبحث اخلامس

 جواز أكل ذبيحة ولد الزنا

 

هذه املسألة مورد ابتالء للمسلمني يف كل زمان ومكان لذلك نرى أن املسلمون اهتموا هبا 

 رواه ما د سئلوا عن أحكامها كثريا لذلك ورد يف اخلرب عن الصادقني بشكل واسع وق

 :قال  جعفر أيب عن قيس بن حممد عن عقيل بن يوسف عن احلسن عن سعيد بن احلسني

 اهلل اسم ذكر إذا حالل لكم وصىل وصام اإلسالم بكلمة دان من ذبيحة  املؤمنني أمري قال

عليهم رشوطا للذابح منها اإلسالم , فهل ولد الزنا إذا وقد وضع الفقهاء رضوان اهلل  .1عليه

 أقدم عىل الذباحة تؤكل ذبيحته أم ال ؟ 

 فقد جوزوا أكل ذبيحة ولد الزنا إذا كان هو الذابح  :فقهاء اإلمامية

, ذميا كان وإن الكافر ذبيحة حتل فال, حكمه أو اإلسالم ورشطه الذابح  :قال العلمة احليل

 املؤمنني وأطفال, واجلنب, واحلائض, واملخالف, واخليص, املسلمة ذبيحة وحتل, الناصب وال

  .2الزنا وولد, املعرفة مع

 وإن الكافر ذبيحة حتل فال, حكمه أو االسالم ورشطه  الذابح األول :قال املحقق الردبييل

 وأطفال, واجلنب واحلائض, واملخالف واخليص املسلمة ذبيحة وحتل .الناصب وال ذميا كان

  .3الزنا وولد, املعرفة مع املؤمنني

ومل أجد من فقهاء املذاهب األخرى أحدا  تعرض هلذه املسألة ألهنم حكموا بإسالمه فال 

 .إشكال يف أن يكون ذابحا  

                                                           

 11 ص - 4 ج - االستبصار 1

 121 ص - 1 ج - األذهان إرشاد 1

 11 - 19 ص - 11 ج - الفائدة جممع 3
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 املبحث السادس

 جواز إعطاء ولد الزنا من الزكاة.

 

ء واملحتاجني وهي الزكاة يف اإلسالم متثل حالة التكافل االجتامعي فهي تساعد تسعد الفقرا

عامل أسايس يف ختفيض نسبة الفقر يف املجتمعات وقد ذكرها القرآن بشكل كبري لريكز هذه 

 القضية يف نفوس املسلمني

َلةَ  َوَأقِيُمواْ  :فقال تعاىل  َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ اكِِعيَ  َمعَ  َواْرَكُعواْ  الزَّ  .1 الرَّ

َلةَ  َوَأقِيُمواْ  :وقال َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ ُمواْ  َوَما الزَّ نْ  ألَنُفِسُكم ُتَقدِّ  بَِم  اّللهَ إِنَّ  اّللهِ ِعنَد  ََتُِدوهُ  َخرْي   مِّ

 . 2 َبِصري   َتْعَمُلونَ 

َلةَ  ُيِقيُمونَ  الَِّذينَ  :وقال َكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ  .3 ُيوقِنُونَ  ُهمْ  بِاْْلِخَرةِ  َوُهم الزَّ

 ؟.إذا كان حمتاجا  أو حال صغره أم الهل يعطى ولد الزنا من هذه املعونة 

 4السهم.  هذا غريهم من عن فضال املؤمنني من الزنا ابن يعطى ال :السيد اليزدي

 5.السهم هذا من - غريهم عن فضال - املؤمنني من الزنا ابن ال يعطى :السيد احلكيم

 فال, اإليامن األول :أمور وهي للزكاة املستحقني أوصاف يف القول :السيد اإلمام اخلميني

وال  ,6 غريهم من كان عمن فضال صغره حال يف املؤمنني من الزنا ابن يعطى وال, الكافر يعطى

 .يوجد من تعرض من فقهاء باقي املذاهب هلذه املسألة بناءا  عىل إسالم ولد الزنا

                                                           

 .43 :البقرة -1

 .112 :البقرة -1

 .4 :لقامن -3

 .111 – 111 ص - 4 ج - الوثقى العروة -4

 .119 ص - 9 ج - العروة مستمسك -5

 .339 ص - 1 ج - الوسيلة حترير -1
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 املبحث السابع

 هل تقبل رواية ولد الزنا

 

ع لضوابط وموازين , فال تقبل رواية أي رجل مسألة قبول الرواية عند أهل هذا الفن ,ختض

كان , إذا كان خمالف هلذه الضوابط ,مهام علت منزلته ورتبته ,ألن األمر متعلق بالدين ,من هذه 

 .الضوابط اإلسالم ,فال تقبل رواية الكافر , والعدالة , فال تقبل رواية الفاسق

 ؟ .املولدفهل تقبل رواية ولد الزنا ,أم يشرتط يف الراوي طهارة 

 جامعا كان ولو, مر مما ونحوه لألصل, روايته قبلت الرشائط وحصلت نسبه يعرف مل فلو

 بكفره القول عىل وأما, خربه قبول يف شبهة فال كفره بعدم القول فعىل, الزنا ولد لكنه للرشائط

  .1اإلسالم وهو الرشط لفقد, خربه يقبل فال

املسألة مما يدل عىل توافق الطرفني عىل قبول رواية باقي املسلمني بصنفيهم مل يتعرضوا هلذه 

 .ولد الزنا إذا كان ضمن الرشوط والضوابط

                                                           

 11 ص - الدراية علم يف دراسات 1
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 بحث الثامنامل

 من يتكفل ولد الزنا

 

عندما ينترش الزنا يف أي جمتمع من الطبيعي جدا   أن يكون هلذا الفعل نتائج وآثار منها 

فتارة يرمى بالولد أمام  .مرشوعة أم الالولد, وقد حياول البعض التخلص منه بأي وسيله سواء 

دور العبادة , وأخرى أمام دور األيتام ,فعندما يوجد طفل ويعلم أنه من الزنا من يتكفل هذا 

 .الولد من الناحية املادية التي حيتاج أليها حتى يكرب

 ورد ف موسوعة أحكام الطفل ما نصه: 

نسب بالزنا وال جيوز انتساب ولد الزنا إىل يلزم أن نذكر أن الشارع وان حكم بأنه ال يثبت ال

أحد ولكن من جهة أن الطفل الذي تولد بطريق السفاح إنسان حمرتم ومل يكن مقرصا  يف الذنب 

الذي صدر من الزاين والزانية اللذان تولد منهام البد أن يتكفل احلاكم واحلكومة بمؤنته ونفقته 

 1 .من بيت املال الذي هو معد ملثل هذا

 :السيد الَكلبايَكاين قال 

أن مل يوجد حاكم أو وجد ومل يكن يف يده بيت املال جيب عىل املسلمني حفظه ومؤنته كفاية 

كام يف اللقيط , مضافا  إىل أنه ال يبعد أن يكون حكم نفقته كالولد الرشعي من نكاح صحيح 

 .فتجب عىل من تولد من مائه أي أبيه بحسب اللغة والتكوين 

 عرض هلذه املسألة.ومل أجد من ت

                                                           

 122ص     3موسوعة أحكام األطفال  ج 1
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 املبحث التاسع

 هل يزوج ولد الزنا

 

الزواج هو السنة اإلهلية التي رشعت لإلنسان للتكاثر ألنه يشكل النواة األوىل يف املجتمع 

 بل هو املجتمع املصغر  وقد حث القران الكريم عليه يف كثري من آيته 

م َخَلَق  َأنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ  :قال تعاىل نْ  َلك  مْ أَ  مِّ ِسك  ن وا َأْزَواجا   نف  َتْسك  م َوَجَعَل  إَِلْيَها لِّ ة   َبْينَك  َودَّ  مَّ

َقْومٍ  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َوَرمْحَة   ونَ  لِّ ر   .1 َيَتَفكَّ

 اليشء الكثري حول هذا املوضوع  وقد ورد عىل لسان الصادقنّي 

  .2" القيامة يوم األمم بكم أباهي, تناسلوا تناكحوا " :قال أنه,  النبي عن :منها

 3 " سنتي عن رغب فقد عنه رغب فمن, سنتي من النكاح " :قال أنه , ومنها:

 وقد وردت روايات تبني صفات الزوج والزوجة 

  .4الضجيعني أحد اخلال فإن لنطفكم اختاروا: النبي قال :صفات الزوجة

 مثله أحدا جيد ال وأنه بناته أمر يف  جعفر أيب إىل أسباط بن عيل كتب :صفات الزوج

 يف تنظر فال مثلك أحدا جتد ال وأنك بناتك أمر من ذكرت ما فهمت  جعفر أبو إليه فكتب

 تفعلوه إال) فزوجوه ودينه خلقه ترضون من جاءكم إذا :قال  اهلل رسول فإن اهلل رمحك ذلك

  .5 (كبري وفساد األرض يف فتنة تكن

                                                           

 .11 :الروم -1

 .153 ص - 14 ج - الوسائل مستدرك -1

 .153 ص - 14 ج - الوسائل مستدرك -3

 .331 ص - 5 ج - الكايف -4

 .341 ص - 5 ج - الكايف -5
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 ؟  .زوج أم الولد الزنا إذا كان يريد الزواج هل ي

 املشهور كراهة تزويج املتولد من الزنا عند علامء اإلمامية 

  .1الزنا من ولدت من وطء يكره

 2ابنتها.  أو قابلته الشخص يتزوج وأن الزنا من واملتولدة الزانية تزويج يكره

  .واستدلوا بمجموعة روايات, 3عفيفة نفسها يف كانت وإن الزنا من ولدت من وطء يكره

 احلسن عن, زياد بن سهل عن, أصحابنا من وعدة, حممد بن أمحد عن, حييى بن حممد :منها

 وال نعم :قال ؟ ينكح الزنا ولد : اهلل عبد أليب قلت :قال سنان بن اهلل عبد عن, حمبوب بن

 .4ولدها يطلب

 عبد أيب عن, احللبي عن, محاد عن, عمري أيب بن حممد عن, أبيه عن, إبراهيم بن عيل

 تنزه وإن ال :قال ؟ يطأها أن جناح عليه زنا ولد اخلادم له يكون الرجل عن سئل :قال  اهلل

 .5إيل أحب فهو ذلك عن

 تكون الرجل عن سئل :قال  اهلل عبد أيب عن, احللبي عن, محاد عن, عمري أيب ابن عن

 .6ىلإ أحب فهو ذلك عن تنزه وان, ال :قال ؟ يطأها ان جناح عليه هل زنا ولد اخلادم له

 أما املذاهب األخرى: 

 ينكح الزنا ولد :يقول الشعبي سمعت :قال ثابت أيب بن زهري عن الثوري عن الرزاق عبد

                                                           

 311 ص - 12 ج - املسائل رياض 1

 131 ص - 1 ج - الوسيلة حترير 1

 122 ص رشح - 1 ج - األفهام مسالك 3

 353 ص - 5 ج - الكايف 4

 353 ص - 5 ج - الكايف 5

 443 - 441 ص - 12 ج -( البيت لآ) الشيعة وسائل 1
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  .1ويؤم, شهادته وجتوز, إليه وينكح

 مل فكأنه إليه ينكح أن له ذكر أنه, أمحد وعن, نسب لذات كفؤ إنه :قيل قد الزنا ولد :فائدة

 للعربية كفؤا هو وليس, ولدها إىل ذلك ويتعدى, وأولياؤها هي به تترضر املرأة ألن, ذلك حيب

  .2املوايل من حاال أدنى ألنه .فيه إشكال بغري

 وجه الشرتاك: 

 .جواز تزويج املتولد من الزنا عند كال الفريقني , وال يوجد اختالف يف هذه املسألة

                                                           

 391 ص - 1 ج - املصنف 1

 14 ص - 5 ج - القناع كشاف 1
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 املبحث العاشر

 الصالة على ولد الزنا

 

بمعنى إذا أتى هبا شخص واحد _ة عليه بالوجوب الكفائي إذا مات اإلنسان جتب الصال

 وإذا مل يصيل عليه أحد يأثم اجلميع  _تسقط عن الباقي

 وقد ورد يف الرّشع احلنيف الكثري من الروايات حول الصالة عىل امليت 

 عن, زيد بن احلسني عن, واقد بن شعيب عن بإسناده احلسني بن عيل بن حممد :منها

 عليه صىل ميت عىل صىل من :قال  النبي أن - املناهي حديث يف -  ائهآب عن, الصادق

 الرتاب عليه وحيثى يدفن حتى قام فإن, تأخر وما ذنبه من تقدم ما له اهلل وغفر, ملك ألف سبعون

 1 .أحد جبل مثل والقرياط, االجر من قرياط نقلها قدم بكل له كان

 2 .هللا إال إله ال قال من عىل صلوا " : وبقوله

 مات من كل عىل صل :قال - السالم عليهام - والباقر الصادق عن, زيد بن طلحة رواه ما

 .3تعاىل اهلل عىل وحسابه القبلة أهل من

 ؟ .ولد الزنا إذا مات هل جتب الصالة عليه أم ال

 نذكر أقوال فقهاء اإلمامية 

وب , الثاين وهو ضعيف اختلفت كلمة الفقهاء إىل قولني األول وهو املشهور القول بالوج

 .مردود القول باملنع وهو مبني عىل القول بكفر ولد الزنا 

                                                           

 .141 – 141 ص - 3 ج -( البيت آل) الشيعة وسائل -1

 .199 ص - 1 ج - الشيعة خمتلف -1

 .199 ص - 1 ج - الشيعة خمتلف -3



96 

 القول األول: -

 يغسل ال :قتادة وقال  الفقهاء مجيع قال وبه, عليه ويصىل يغسل الزنا ولد :الشيخ الطويس

  .عليه يصىل وال

 وأيضا .مواتاأل عىل بالصالة باألمر وردت التي األخبار وعموم الفرقة إمجاع :دليلنا

 1 .اهلل إال إله ال :قال من عىل صلوا " : قوله

 2 .الفقهاء مجيع قال وبه النفساء وكذلك, عليه ويصىل يغسل الزنا ولد

 ألنه, غلط وهو عليه, يصىل ال :قتادة وقال, الفقهاء مجيع قال وبه, عليه يصىل الزنا ولد

 ولد فأشبه املعركة يف مقتول غري مسلم وألنه, األخبار ولعموم, بعده أو قبله انعقد إلمجاع خمالف

 3.عليه الصالة حتريم علامئنا من كفره إىل يذهب من قول عىل وجيئ, احلالل

 يف اخلالف عىل تفريعا الزنا ولد عىل الصالة يف (عليهم اهلل رضوان) األصحاب اختلف

 أوجبوا - املتأخرين بني املشهور وهو - وأتباعه كالشيخ باالسالم حكم من فكل, وكفره اسالمه

 إله ال قال من عىل صلوا)  بقوله واحتجوا, االمجاع اخلالف يف فيه الشيخ ونقل, عليه الصالة

 من إدريس ابن ومنع .األوىل املسألة يف املتقدمة  الصادق عن زيد بن طلحة وبرواية (اهلل إال

 الزنا ولد كفر عىل حصل امجاع أي بأنه املختلف يف ورده .باالمجاع كافر بأنه واحتج عليه الصالة

 4 .ذلك عىل دل دليل أي بل

 اإلمجاع اخلالف عن بل, مسلام بالغا كان إذا الزنا ولد عىل الصالة وجوب املشهور احلق

 5 .منها املانع لكفره ; عنها فمنع احليل عن للمحكي خالفا .املتقدمة للعمومات ; عليه

                                                           

 .114 – 113 ص - 1 ج - اخلالف -1

 .112 ص - والوفاق اخلالف جامع -1

 .31 ص - 1 ج -( ج.ط) الفقهاء تذكرة -3

 .312 – 319 ص - 12 ج - النارضة احلدائق -4

 .111 ص - 1 ج -الشيعة مستند -5
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ة عىل القول بكفر ولد الزنا, ألنه ال يصىل عىل وهو للسيد املرتىض ومن تبع القول الثاين: -

 الكافر إمجاعا  , وقد عرفت إن هذا القول مردود 

 أقوال فقهاء املذاهب األخرى

 األول وهو شاذ , أنه ال يصىل عىل ولد الزنا , وهو قول قتادة  :للمذاهب األخرى قوالن

  .1الزنا ولد عىل يصىل ال :يقول قتادة

  .2عليه يصىل ال صغريا طفال مات إذا الزنا ولد يف قتادة نع معمر عن الرزاق عبد

  .3وحده قتادة اال الزنا ولد عىل يصيل ال إنه أحد يقل مل الرب عبد بن قال

 .وهو املشهور جواز الصالة عىل ولد الزنا امليت :القول الثاين

 الزنا دول عىل يصىل أن يكره العلم أهل من أحدا أر مل :يقول مالكا سمعت :حييى قال

 .4وأمه

, منه يقاد الذي وعىل, املتالعنني وعىل, أمه وعىل, الزنا ولد عىل يصىل أنه عطاء عن وصح

 اهلل إال إله ال قال من عىل الصالة أدع ال :عطاء قال, فيقتل الزحف من يفر والذي, املرجوم وعىل

 من هؤالء أن ميعل فمن :عطاء قال (اجلحيم أصحاب أهنم هلم تبني ما بعد من) :تعاىل قال

 5عطاء.  قول مثل :فقال دينار بن عمرو فسألت :جريج ابن قال ؟ اجلحيم أصحاب

 حمكوم ألنه, عليه الصالة من ذلك يمنع وال الزنا ولد عىل يصيل أنه الزهري مذهب أن

  .6مسلمة غري أمه كانت إذا خاصة, ألبيه أو ألبويه تبعا بإسالمه

                                                           

 .11 ص - 4 ج - األوطار نيل -1

 .534 ص - 3 ج - املصنف -1

 .111 ص - 3 ج - الباري فتح -3

 .132 ص - 1 ج - املوطأ كتاب -4

 .111 ص - 5 ج - املحىل -5

 .111 ص - 1 ج - يالقار عمدة -1
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 وقاهلا, الفطرة عىل يولد مولود كل الن الزنا, ولد ىلع يصىل :قال الزهري عن الرزاق عبد

  .1احلسن

 استقبل من أمحد قال, وغريهم الزنا يف واملرجوم الكبائر أهل من املسلمني سائر عىل ويصىل

 . 2الزنا ولد عىل ويصىل, وندفنه عليه نصيل بصالتنا وصىل قبلتنا

 عن املنذر ابن وحكاه العلامء رمجهو قال وبه عليه والصالة الزنا ولد غسل وجوب مذهبنا

  .3واسحق وأمحد ومالك والزهري النخعي قال وبه قال العلامء أكثر

 وولد نفسه وقاتل ومرجوم وحمدود مسلم كل عىل الصالة كافة العلامء مذهب القايض قال

 . 4الزنا

 كذلك و ألمه تبعا بإسالمه حمكوم ألنه عليه الصالة من ذلك يمنع وال الزنا ولد عىل يصيل

  .5أمه دون مسلام أبوه كان من

ان كال الفريقني اتفقا عىل جواز الصالة عىل ولد الزنا امليت وهو القول  :وجه الشرتاك

 ؛املشهور عند الطرفني, وكذلك اتفقا بقول شاذ وضعيف عىل عدم الصالة عىل ولد الزنا امليت

 .وال يوجد أفرتاق بينهام يف هذه املسألة

 

 

 

 

                                                           

 .534 – 533 ص - 3 ج - املصنف -1

 .41 ص - 1 ج - املغني -1

 .111 ص - 5 ج - املجموع -3

 .41 ص - 1 ج - مسلم رشح -4

 .111 ص - 3 ج - الباري فتح -5
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 خامتة

 

عىل ما تقدم نضع بني أيديكم عصارة هذه الرسالة , التي من خالهلا حاولت تسليط  بناءا  

الضوء عىل خمتلف أحكام هذه املسألة , مستعينا  بكنوز املعرفة من أمهات املصادر واملراجع , يف 

 .ثالثة فصول

يف الفصل األول حاولت أن أطعم البحث ببعض التعريفات التي هلا مدخليه يف البحث 

تنقيب عن دفائن هذه املسألة , من خالل الكتب اللغوية ,واملصادر الفقهية , واملراجع وال

 األصولية.

 أما الفصل الثاين فقد خصص للبحث عن األحكام املتعلقة بشخص الولد غري الرشعي,

 من خالل دراسة آراء الفقهاء من كال املدرستني , مبينا  وجه االفرتاق ووجه االشرتاك بينهم.

لفصل الثالث فقد خصص للبحث عن األحكام املتعلقة بالغري بالنسبة إىل الولد غري أما ا

الرشعي, من خالل دراسة آراء الفقهاء من كال املدرستني كذلك ,وتبني وجه االفرتاق 

واالشرتاك. أما بعض املسائل التي مل أجد من تعرض هلا من أحدى املدرستني فقد اقترصت عىل 

 لذلك يمكن تلخيص الرسالة بام ييل:  تي ذكرت ذلك فقط,رأي فقهاء املدرسة ال

 حتديد هوية الولد غري الرشعي من خالل التعاريف  -1

 بالولد غري الرشعي نفسه  األحكام املتعلقة -1

 األحكام املتعلقة بالولد غري الرشعي من خالل اآلخرين  -3

د يف بعض مفاصلها مع ان البحث عن هكذا مسألة ليس باألمر السهل خصوصا عندما جت

و باجلملة هذه املسألة مما قد حتري فيها العقول و ارتاب به الفحول و الكف عن اخلوض -عبارة 

ولكن بتوفيق من اهلل الذي هو فوق كل  _م فيها أسلم و ال نرى شيئا  أحسن من أن يقال: اهلل أعل
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عرفة , بذلت كل جهد ذي علم , وبالتوسل بالنبي وآله األطهار الذين هم مفاتيح العلم وامل

 أمكنني ,للكشف عن خفايا هذه املسألة , راجيا  من اهلل القبول واهلل ويل التوفيق.

 

 ق اجلميع خلدمة هذا الدين احلنيفمع سؤال اهلل أن يوف
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 فهرس املصادر واملراجع

 

 

 ن الكريم.آالقر .1

لرسائر, حتقيق ابن ادريس احليل, أيب جعفر حممد بن منصور بن أمحد بن إدريس احليل, ا .1

هـ, املطبعة: مطبعة مؤسسة النرش 1412جلنة التحقيق, الطبعة الثانية, سنة الطبع 

 اإلسالمي, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

ابن األثري, جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجزري ابن األثري النهاية يف غريب  .3

واألثر, حتقيق: طاهر أمحد الزاوي, حممود حممد الطناحي, الطبعة الرابعة, سنة احلديث 

 إيران. -قم –هـ, النارش: مؤسسة إسامعليان للطباعة والنرش والتوزيع 1314الطبع: 

ابن الرباج, عبد العزيز بن الرباج الطرابليس, املهذب, حتقيق: مؤسسة سيد الشهداء  .4

هـ, النارش مؤسسة النرش اإلسالمي 1421سنة الطبع  العلمية, إرشاف: جعفر السبحاين,

 التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

ابن بابويه, حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي, من ال حيرضه الفقه, حتقيق عيل أكرب  .5

هـ, النارش: منشورات مجاعة املدرسني يف 1424الغفاري, الطبعة الثانية, سنة الطبع 

 لمية يف قم املقدسة.احلوزة الع

ابن حزم, عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم, املمىل, النارش: دار الفكر, طبعة مصححة  .1

ومقابلة عىل عدة خمطوطات ونسخ معتمدة ملا قوبلت عىل النسخة التي حققها األستاذ 

 الشيخ أمحد حممد شاكر.

الدر املختار رشح تنوير ابن عابدين, حممد أمني الشهري بابن عابدين, حاشية رد املختار عىل  .1

اإلبصار, حتقيق: مكتب البحوث والدراسات, الطبعة: جديدة منقحة ومصححة, سنة 

 لبنان. -م, النارش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت 1995 -هـ 1415الطبع: 
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ابن عبد الرب, التمهيد, حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري البكري, سنة  .1

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, النارش:  –, املطبعة: املعزب 1311طبع ال

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

شمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد ابن قدامة  –ابن قدامة  .9

 لبنان.بريوت  –املقديس, الرشح الكبري, النارش: دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع 

ابن قدامة, عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة, املغني, النارش: دار الكتاب العريب للنرش  .12

 لبنان. -بريوت–والتوزيع 

ابن منظور, مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املرصي, لسان العرب, سنة  .11

 إيران. –هـ, النارش: نرش أدب احلوزة, قم 1425الطبع, حمرم 

جيم املرصي, زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي احلنفي, ابن ن .11

البحر الرائق يف كنز الدقائق, ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: زكريا عمريان, الطبعة األوىل, 

دار الكتاب  –م, النارش: منشورات حممد عيل بيضون 1991هـ/1411سنة الطبع 

 لبنان. –بريوت  –العلمية 

لصالح احللبي, الكايف يف الفقه, حتقيق رضا أستادي, النارش مكتبة أمري املؤمنني أبو ا .13

 أصفهان. –, العامة  عيل

األردبييل, أمحد األردبييل, جممع الفائدة والربهان فيي رشح إرشاد األذهان, حتقيق:  .14

 .جمتبى العرايف, النارش: منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة

األسيوطي, شمس الدين حممد بن أمحد املنهاجي السيوطي, جواهر العقود ومعني  .15

الفضاة, واملوقعني والشهود, حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين, الطبعة األوىل, 

 لبنان. –م, النارش: دار الكتب العلمية, بريوت 1991هـ/ 1411سنة الطبع 

, حتقيق: جلنة حتقيق تراث الشيخ صاري, مرتىض األنصاري, فرائد األصولناأل .11
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هـ, املطبعة: باقري قم, النارش: 1419األعظم, الطبعة األوىل, سنة الطبع شعبان املعظم 

 جممع الفكر اإلسالمي.

األصفهاين, حممد حسني األصفهاين, بحوث يف علم األصول, حتقيق جلنة مؤسسة  .11

 قم. هـ, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي,1411النرش, سنة الطبع 

آل رايض, الشيخ حممد طاهر آل اليشخ رايض, بداية الوصول يف رشح كفاية األصول,  .11

حتقيق: أرشف عىل طبعه وتصحيحه: حممد عبد احلكيم املوسوي البكاء, الطبعة األوىل, 

 م, املطبعة ستارة, النارش: أرسة آل الشيخ رايض.1224هـ 1415سنة الطبع: 

ة الكربى, املطبعة: مطبعة السعادة بجوار حمافظة اإلمام مالك, مالك بن أنس, املدون .19

 لبنان. –مرص, النارش: دار إحياء الرتاث العريب, بريوت 

اإلمام مالك, مالك بن أنس, كتاب املوطأ, حتقيق وتصحيح وتعليق: حممد فؤاد عبد  .12

 لبنان. -م, النارش: دار إحياء الرتاث العريب, بريوت 1915هـ/1421الباقي, سنة الطبع: 

 نصاري, مرتىض األنصاري, كتاب الطهارة, النارش: مؤسسة آل البيت األ .11

للطباعة والنرش اخلوئي, أبو القاسم املوسوي اخلوئي, كتاب االجتهاد والتقليد, الطبعة 

قم, لنارش: دار أنصاريان  –هـ, املطبعة: صدر 1412الثالثة, سنة الطبع: ذي احلجة 

 قم.–للطباعة والنرش

 -حممد حسن البجنوردي, القواعد الفقهية, حتقيق: مهدي املهريزيالبجنوردي, السيد  .11

هـ ق, املطبعة اهلادي,  1311هـ 1419حممد حسني الداريتي, الطبعة األوىل, سنة الطبع 

 إيران. –قم  –النارش: نرش اهلادي 

الربيف, أمحد بن حممد بن خالد الربقي, املحاسن, حتقيق: السيد جالل الدين احلسيني  .13

 هـ ق, النارش: دار الكتب اإلسالمية, طهران. 1332 -هـ 1312( سنة الطبع )املحدث

الربوجردي, حسني الطباطبائي الربوجردي, جامع أحاديث الشيعة, سنة الطبع  .14
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 قم. –, املطبعة: املطبعة العلمية 1399

البزدي, حممد كاظم الطباطبائي اليزدي, العروة الوثقى, حتقيق: مؤسسة النرش  .15

هـ, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 1411طبعة األوىل, سنة الطبع: اإلسالمي, ال

 جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

البهوئي, منصور بن يوسف البهوئي, كشف القناع, تقديم: كامل عبد العظيم العناين,  .11

م, النارش: منشورات حممد عيل بيضون, دار 1991هـ 1411الطبعة األوىل, سنة الطبع: 

 لبنان. –العلمية, بريوت الكتب 

التربيزي, جواد التربيزي, رصاط النجاة, الطبعة: األوىل, سنة الطبع: مجادى األول  .11

 هـ, املطبعة سلامن الفاريس, النارش: دفرت نرش بركزيده.1411

الرتمذي, أيب عيسى حممد بن عيسى, سورة الرتمذي, سنن الرتمذي, حتقيق: عبد  .11

هـ, النارش: دار الفكر للطباعة 1423ثانية, سنة الطبع؛ الرمحن حممد عثامن, الطبعة ال

 لبنان. -والنرش والتوزيع, بريوت

اجلواهري, حممد حسن النجفي اجلواهري, جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم,  .19

ش, املطبعة:  1315حتقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجاين, الطبعة الثانية, سنة الطبع 

 طهران. –ب اإلسالمية خورشيد, النارش: دار الكت

اجلوهري, اسامعيل بن محاد اجلوهري, الصحاح, حتقيق أمحد عبد الغفور عطار, الطبعة  .32

بريوت, النارش: دار العلم  –, املطبعة. دار العلم للماليني 1421سنة الطبع  –الرابعة 

 للماليني بريوت.

اإلسالمي النابعة الفروق اللغوية, حتقيق: مؤسسة النرش  -احلادي, أيب هالل العسكري .31

 جلامعة املدرسني بقم املقدسة.

احلر العاميل, حممد بن احلسن احلر العاميل, وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة,  .31
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هـ, 1414إلحياء الرتاث, الطبعة الثانية, سنة الطبع  حتقيق مؤسسة آل البيت 

 ياء الرتاث, بقم املرشفة.قم, النارش: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلح –املطبعة, مهر 

هـن 1424احلكيم, حمسن الطباطبائي احلكيم, مستمسك العروة الوثقى, سنة الطبع  .33

 إيران. –النارش منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي, قم 

احلنفي, حممد بن حسني بن عيل الطوري القادري احلنفي, تكملة البحر الرائق, حققه  .34

م, منشورات حممد عيل 1991هـ/ 1411ة األوىل, سنة الطبع زكريا عجرات, الطبع

 بيضون, دار الكتب العلمية بريوت.

اخلطاب الرعيني, حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب, مواهب اجلليل لرشح خمترص  .35

م, النارش: دار 1995هـ, 1411خليل, حتقيق زكريا عمريات, الطبعة األوىل, سنة الطبع 

 وت لبنان.بري –الكتب العلمية 

, 1392اخلميني, روح اهلل املوسوي اخلميني, حترير الوسيلة, الطبعة الثانية, سنة الطبع  .31

 املطبعة: مطبعة اآلداب, النجف األرشف, النارش: دار الكتب العلمية.

, املطبعة: املطبعة 1349الدارمي, عبد اهلل بن هبرام الدارمي, سنن الدارمي, سنة الطبع  .31

 احلديثة, دمشق.

دسوقي, حممد عرفة الدسوقي, حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري, النارش: دار إحياء ال .31

 عيسى البايب احللبي ورشكاه. –الكتب العربية 

الرازي, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي, خمتار الصحاح, ضبط وتصحيح أمحد  .39

ار الكتب م, النارش: د1994 -هـ 1415شمس الدين, الطبعة االوىل, سنة الصنع 

 لبنان.–العلمية, بريوت 

الزبيدي, حمب الدين أيب الفضل السيد حممد مرتىض احلسيني الواسطي الزبيدي  .42

م, املطبعة دار 1494 – 1414النجفي, تاج العروس, حتقيق عيل شريي, سنة الطبع 
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 بريوت. –الفكر للطباعة بريوت, النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

الح بن غانم السدالن, رسالة يف الفقه امليرس, الطبعة األوىل: سنة الطبع السدالن, ص .41

اململكة  –هـ, النارش: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1415

 العربية السعودية.

م, النارش 1911 -هـ 1421الرسخيس, شمس الدين الرسخيس, املبسوط, سنة الطبع  .41

 لبنان. –بريوت  –رش والتوزيع دار املعرفة للطباعة والن

 السلمي, عياض بن نامي السلمي, أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله. .43

هـ, 1414السمرقندي, عالء الدين السمرقندي, حتفة الفقهاء, الطبعة الثانية, سنة لطبع  .44

 لبنان. –م, النارش: دار الكتب العلمية: بريوت 1993

 بريوت لبنان. -نة, النارش: دار الكتاب العريبالسيد السابق, السيد سابق, فقه الس .45

السيستاين, السيد عيل السيستاين, الرافد يف علم األصول, الطبعة األوىل, سنة الطبع: مجادة  .41

 قم, النارش مكتب آية اهلل العظمى السيد السيستاين. -هـ, املطبعة: مهر 1414اآلخرة 

تاب االم, الطبعة الثانية, سنة الطبع الشافعي, أيب  عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي, ك .41

 م, النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.1913هـ, 1423

الرشيف املرتىض, عيل بن احلسني املوسوي البغدادي, االنتصار, حتقيق مؤسسة النرش  .41

هـ, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمية التابعة 1415اإلسالمي, سنة الطبع: شوال املكرم 

 املدرسني بقم املرشفة.جلامعة 

الشهيد األول: حممد بن مجال الدين مكي العاميل اجلرايني, ذكرى الشيعة يف أحكام  .49

إلحياء الرتاث, الطبعة األوىل, سنة الطبع   الرشيعة حتقيق مؤسسة آل البيت 

 إلحياء الرتاث, قم. هـ/ املطبعة ستارة قم , النارش: مؤسسة آل البيت 1419

مد بن مجال الدين مكي العاميل, اللمعة الدمشقية, الطبعة األوىل, سنة الشهيد األول, حم .52
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 قم. –قم, النارش: منشورات دار الفكر  –هـ, املطبعة قدس 1411الطبع: 

الشهيد الثاين, زين الدين بن عيل العاميل, مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم,  .51

هـ, املطبعة هبمن قم, 1413, سنة الطبع حتقيق مؤسسة املعارف اإلسالمية, الطبعة االوىل

 إيران. –النارش مؤسسة املعارف اإلسالمية, قم 

الشهيد الصدر, حممد باقر الصدر, املعامل اجلديدة لألصول, الطبعة الثانية, سنة الطبع  .51

 النجف األرشف, النارش مكتبة النجاح طهران. -م, املطبعة: مطبعة النعامن 1915هـ 1395

د صادق احلسيني الشريازي, بيان الفقه يف رشح العروة الوثقى, الطبعة الشريازي, السي .53

 هـ, مطبعة باقري, النارش: دار الكوثر, إيران.1411األوىل, سنة الطبع 

 الشريازي, نارص مكارم الشريازي, األمثل يف كتاب اهلل املنزل. .54

هـ, النارش: 1411الصايف, لطف اهلل الصايف, هداية العباد, الطبعة األوىل, سنة الطبع  .55

 دار القرآن الكريم.

م, 1911هـ, 1391الصدر, حممد باقر الصدر, رشح العروة الوثقى, سنة الطبع:  .51

 مطبعة اآلداب, النجف األرشف.

الصدوق, حممد بن عيل بن احلسن بن موسى بن بابويه القمي, علل الرشائع, تقديم السيد   .51

 املكتبة احليدرية, النجف األرشف.هـ, النارش 1311حممد صادق بحر العلوم سنة الطبع 

الصنعاين, أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين, املصنف, حتقيق وختريج: حبيب  .51

 الرمحن األعظمي, النارش: منشورات املجلس العلمي.

الطباطبائي, السيد عيل الطباطبائي, رياض املسائل, حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي,  .59

هـ, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 1411ي احلجة احلرام الطبعة األوىل, سنة الطبع: ذ

 التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

الطرحيي, فخر الدين الطرحيي, جممع البحرين, حتقيق أمحد احلسيني, الطبعة الثانية, سنة  .12
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 ش, النارش: مكتب النرش الثقافة اإلسالمية.1311هـ, 1421الطبع 

حلسن بن عيل الطويس, املبسوط, صححه وعلق عليه: الطويس: أيب جعفر حممد بن ا .11

طهران,  –هـ, املطبعة: املطبعة احليدرية 1311السيد حممد تقي الكشفي, سنة الطبع 

 النارش: املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرية.

اليسد  –الطويس, حممد بن حممد احلسن الطويس, اخلزف, حتقيق: السيد عيل اخلرساين  .11

تاين, مهدي طه نجف املرشف: الشيخ جمتبى العراقي, الطبعة اجلديدة, سنة جواد الشهرس

هـ, املطبعة: مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي, النارش: مؤسسة النرش 1411الطبع 

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 الطويس, حممد بن حممد بن احلسن الطويس, االستبصار, حتقيق وتعليق: السيد حسن .13

ش, املطبعة: خورشيد, النارش: دار 1313املوسوي اخلرسان, الطبعة الرابعة, سنة الطبع 

 طهران. –الكتاب اإلسالمية 

 قم. -الطويس, حممد بن حممد بن احلسن الطويس, النهاية, النارش: انتشارات قدس حممدي  .14

العسقالين, شهاب الدين ابن حجر العسقالين, فتح الباري رشح صحيح البخاري,  .15

لبنان, النارش: دار املعرفة  –الطبعة الثانية, املطبعة: دار املعرفة للطباعة والنرش, بريوت 

 للطباعة والنرش بريوت لبنان.

العالمة احليل, أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي, إرشاد األذهان, حتقيق  .11

بعة مؤسسة هـ, املطبعة: مط1412الشيخ فارس حسون, الطبعة األوىل, سنة الطبع: 

 النرش اإلسالمي, النارش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

العالمة احليل, احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي احليل, قواعد األحكام, حتقيق  .11

هـ, النارش: 1411مؤسسة النرش اإلسالمي, الطبعة األوىل, سنة الطبع, ربيع الثاين, 

 سالمي التابعة جلامعة املدرسني, بقم املرشفة.مؤسسة النرش اإل
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العالمة احليل, احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي, خمتلف الشيعة, حتقيق مؤسسة  .11

هـ, النارش: مؤسسة النرش 1413النرش اإلسالمي, الطبعة الثانية, سنة الطبع ذي القعدة 

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدريس بقم املرشفة.

, احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي, هناية اإلحكام, حتقيق السيد مهدي العالمة احليل .19

هـ, النارش: مؤسسة إسامعيليان للطباعة 1412الرجائي, الطبعة الثانية, سنة الطبع 

 إيران. –والنرش والتوزيع, قم 

العالمة احليل, احلسن بن يوسف بن املطهر احليل, حترير األحكام, حتقيق الشيخ إبراهيم  .12

هـ, املطبعة: 141دي, إرشاف الشيخ جعفر السبحاين, الطبعة األوىل, سنة الطبع: اهلا

 .قم, النارش: مؤسسة اإلمام الصادق  –اعتامد

العالمة احليل, احلسن بن يوسف بن املطهر احليل, تذكرة الفقهاء, حتقيق مؤسسة آل  .11

 –طبعة: مهر هـ, امل1414إلحياء الرتاث, الطبعة األوىل, سنة الطبع: حمرم  البيت 

 قم. –إلحياء الرتاث  قم, النارش: مؤسسة آل البيت 

العييني, بدر الدين العييني, املطبعة: بريوت, دار إحياء الرتاث العريب, النارش: دار إحياء  .11

 الرتاث العريب.

الغفاري, عيل أكرب الغفاري, دراسات يف علم الدراية, حتقيق: عيل أكرب غفاري, الطبعة  .13

 .ش, املطبعة: تابش هتران, النارش: جامعة اإلمام الصادق  1319الطبع: األوىل, سنة 

الفاضل اآليب, زين الدين أيب عيل احلسن بن أيب طالب بن أيب املجد اليوسفي, كشف  .14

الرموز يف رشح املخترص النافع, حتقيق: عيل بناه االشتهاري, احلاج حسني اليزدي, 

رش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة هـ, النا1412الطبعة األوىل, سنة الطبع 

 املدرسني بقم املرشفة.

الفاضل اهلندي, هباء الدين حممد بن احلسن األصفهاين, كشف اللثام, حتقيق: مؤسسة  .15
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هـ, النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 1411النرش اإلسالمي, الطبعة األوىل, سنة الطبع: 

 التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

قمي, عيل بن حممد القمي السبزواري, جامع اخلالف والوقاق بني اإلمامية وبني أئمة ال .11

احلجاز والعراف, حتقيق الشيخ حسني احلسيني البريجندي, الطبعة األوىل, املطبعة: 

 .بإسدار إسالم قم, النارش: انتشارات ذمينة سائر أن ظهور إمام عرص 

الكاساين احلنفي, بدائع الضائع يف ترتيب الكاساين, عالء الدين أيب بكر بن مسعود  .11

 باكستان. –م, النارش: املكتبة احلبيبة 1919 – 1429الرشائع, الطبعة األوىل, سنة الطبع 

الكلبايكاين, حممد رضا املوسوي الكلبايكاين, إرشاد السائل, الطبعة األوىل, سنة الطبع  .11

 لبنان. –بريوت  –م, النارش: دار الصفوة 1993 -هـ 1413

الكليني, حممد بن يعقوب الكليني, الكايف, تصحيح وتعليق: عيل أكرب غفاري, الطبعة  .19

 طهران. -ق, املطبعة: حيدر, النارش: دار الكتب اإلسالمية .هـ1313اخلامسة, سنة الطبع 

 اللنكراين, حممد الفاضل اللنركاين, جامع املسائل, الطبعة األوىل. .12

فصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة, حتقيق: اللنكراين, حممد الفاضل اللنكراين, ت .11

 هـ.1411, الطبعة الرابعة, سنة الطبع مركز فقه األئمة األطهار 

املازندراين, حممد صالح املازندراين, رشح أصول الكايف, حتقيق: املريزا أبو احلسن  .11

 -هـ 1411الشعراين, ضبط وتصحيح: السيد عيل عاشور, الطبعة األوىل, سنة الطبع 

م, املطبعة: دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع, النارش: دار إحياء 1222

 لبنان. -الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع , بريوت 

املتقي اهلندي, عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين اهلندي الربهان فوري, كنز العامل  .13

م, النارش: 1919 -هـ 1429ايت, سنة الطبع يف سنن األقوال واألفعال, ضبط: بكري حي

 لبنان. –مؤسسة الرسالة بريوت 
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املجليس, حممد باقر املجليس, بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار, الطبعة  .14

 لبنان. -م, النارش: مؤسسة الوفاء, بريوت 1913هـ 1423الثانية املصححة, سنة الطبع 

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول, الطبعة األوىل,  املجليس, حممد باقر املجليس, .15

 النارش: دار الكتب اإلسالمية.

املحقق البحراين, الشيخ يوسف البحراين, احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة,  .11

النارش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة, قام بنرشه الشيخ عيل 

 اآلخوندي.

الثالثة,  -نجم الدين جعفر بن احلسن احليل, املخترص النافع, الطبعة الثانية  -ملحقق احليل ا .11
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