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  تمهيد
  

هاتها، نجد قضية إثبـات     من المشاكل التي تعتري األسرة في سائر المجتمعات بمختلف توج         

شريعتنا اإلسالمية كانت واضحة كل الوضوح في حل مثل هـذه            النسب من اإلشكاالت المطروحة، و    

  .خاصة الجاهلية جاءت معالجة لما كان في سابق المجتمعات و القضايا الشائكة، و

  

  النسب:  أوال 
  

  :   تعريف النسب-

. فالن يناسب فالنًا فهو نسيبه، أي قريبة     : تقول. االلتحاق القرابة و : النسب يطلق على معان عدة؛ أهمها     

نـسب  :  ويقال. انتسب إلى أبيه أي التحق    : تقول و. نسبه في بني فالن، أي قرابته، فهو منهم       : يقال و

لـم يهـتم     و .إن القرابة في النسب ال تكون إال لآلباء خاصة        : قيل و. الشيء إلى فالن، أي عزاه إليه     

  . بوضع تعريف للنسب اكتفاء ببيان أسبابه الشرعيةالفقهاء الشرعيون 

وحالَِئـُل  : ((الزواج، واالستيالد، لقوله تعـالى    : تنحصر أسباب النسب في اإلسالم في أصلين؛ هما        و

   الَِبكُمَأص ِمن الَِّذين نَاِئكُمفدل على أن االبن ال يكون ابنًـا إال أن يكـون مـن               ]23/سورة النساء )) [َأب ،

والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون ِإال علَى َأزواِجِهم أو ما ملَكَتْ َأيمانُهم فَـِإنَّهم             :  (( مع قوله تعالى     الصلب،

        ونادالْع مه لَِئكفَُأو اء ذَِلكرتَغَى وِن ابفَم لُوِمينم ردل على تحـريم العالقـة      ] 7- 5/ المؤمنون)) [غَي

أما مـن جهـة     . أي نتاج بغيره ال يعتد به من جهة الرجل         ع النساء إال في إطار الزواج، و      الخاصة م 

)) وحالَِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين ِمـن َأصـالَِبكُم      ((المرأة فينسب إليها كل ما تلده، ألنه يجري على قاعدة اآلية            

  ].2/المجادلة[ ))لالِئي ولَدنَهمِإن ُأمهاتُهم ِإال ا((أيضا قوله تعالى  و] 23/النساء[

  :   أدلة ثبوت النسب - 2

         الـزواج والبينـة   :   وأهمهـا   النسب المستقر هو النسب الثابت بأحد أدلة ثبوته في الفقه اإلسـالمي،           

  .القيافة اإلقرار و و

  :  التحقق من النسب باستخدام البصمة الوراثية -

    ب بتلك الحصانة حرصا على االستقرار في للمعامالت بـين النـاس،            إذا كان اإلسالم قد أحاط النس      و

هي  إال أن هذا األمر قد يتعارض في ظاهره مع حقيقة أخرى إسالمية، و            .. لتشوفه في إثبات النسب    و

نزلْنَا ِإن الَِّذين يكْتُمون ما أَ    :  ((وضع الحقائق في مكانها الصحيح، قال تعالى       التشوف إلثبات الحقيقة، و   

              الالِعنُون منُهلْعيو اللّه منُهلعي ِللنَّاِس ِفي الِْكتَاِب ُأولَـِئك نَّاهيا بِد معى ِمن بدالْهنَاِت ويالْب ِمن-    ِإالَّ الَّـِذين 



 

 

:  ، وقال تعـالى   ]160 - 159/البقرة)) [لرِحيمتَابواْ وَأصلَحواْ وبينُواْ فَُأولَـِئك َأتُوب علَيِهم وَأنَا التَّواب ا        

  ] 94/النساء)) [يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا ضربتُم ِفي سِبيِل اللِّه فَتَبينُواْ((

التثبت للحقائق فهل يجوز استنادا إليها أن يتحقّق         فكل تلك اآليات وغيرها كثير تأمر بالتبين والتبصر و        

   ؟ المعروف من نسبه بعد نجاح البصمة الوراثيةصاحب النسب 

دعوى النسب؛  القيافة، و:   تكلّم الفقهاء عن هذه المسألة عرضاً في بابين من أبواب الفقه اإلسالمي هما

وجـوب   كما اشترط الفقهاء القائلون بمشروعية القيافة و      . حيث ال ترفع دعوى النسب إال عند التنازع       

عدم وجود دليل يقطع هذا التنازع، كما إذا ادعـاه           ع في الولد نفيا أو إثباتًا، و      وقوع التناز :  العمل بها 

بهذا يظهر أنه ال يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الـشرعية أن يطلـب                و. رجالن أو امرأتان  

تبـار  لكن الفقهاء منعوا التوجه للقيافة إال عنـد التنـازع، باع           و. تحقيق نسبه بالنظر إلى الشبه بالقيافة     

اإلقرار، فإذا وجد دليل من هذا دون معارض لم          القيافة أضعف أدلة إثبات النسب من الزواج والبينة و        

  .يكن هناك وجه للعمل بأضعف منه

       أقوى األدلة على اإلطالق مع تحقق سبب النـسبة مـن النكـاح            " البصمة الوراثية "و إذا ثبت حقاً بأن      

فـإن  .. و مع ذلـك   . لتي من أجلها منع الفقهاء التوجه إلى الشبه بالقيافة        فقد انتفت العلة ا   .. و االستيالد 

فيـه مـن التعـريض      " اثيةكالبصمة الور "التحقق في أمر نسب مستقر، و لو كان بطرق علمية قطعية            

  .عقوق الوالدين، خاصة إذا ثبت صدق النسب ما يستتبعه من قطيعة الرحم و األمهات و باآلباء و
  

  :  شرعي بالبصمة الوراثية دليل قطعيإثبات النسب ال -

ال خالف بين الفقهاء في أن النسب الشرعي يثبت بالزواج بشرط أن يكون عن طريق مشروع بالزواج                 

قبل  إن الزوجة لو أتت بولد من غير الزوج، و:  لم يقل أحد من العلماء و. وشبهته أو بالتسري وشبهته  

ولذلك نسب الرسول صلى اهللا عليه وسـلم الولـد           .وجمضي ستة أشهر من الزواج أنه ينسب لهذا الز        

)) وحالَِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين ِمـن َأصـالَِبكُم      : (( اهللا تعالى يقول   الفراش هو الزواج، و    لصاحب الفراش، و  

  ].23/النساء[

.. عليه، وهذا مما ال خالف      )الزواج(وإذا ثبت أن النسب في اإلسالم يثبت لصاحب العالقة المشروعة           

إال أن األمر ال يزال محيرا في كيفية إثبات هذه العالقة الخاصة بين الزوجين والقائمة على الستر، ولما       

كان األمر كذلك اضطررنا نحن المكلفين إلى إثبات تلك العالقة بعالمة ظاهرة تدل في أغلب األحـوال                 

التوجه إلى األدلة الظاهرة إلثبات الزواج عليها، حتى ال تخلو مسألة من حكم، وال يعدم حق إثباتًا، فكان 

إن محل النزاع يتمحض في طريق إثبات الزواج         .وليس إلثبات النسب؛ ألن النسب يكون اتفاقًا بالزواج       

الفقهاء على أنه ال ينسب للزوج الولد الذي تأتي بـه            ذلك بعد إجماع   الحقيقي الذي يكون منه الولد، و     

كما لو أتت به قبل مضي ستة أشهر من بداية الـزواج، أو كمـا لـو                 زوجته من غيره، إذا تيقنا ذلك؛       

  ..أخبرنا الوحي بالنسب

  



 

 

  .وجاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية

إن وسائل إثبات النسب ليست أمورا تعبدية حتى نتحرج من إهمالها بعـد ظهـور نعمـة اهللا  تعـالى                     

بـصمة  ن نهملها في الحقيقة؛ ألنها حيلة المقّل، فإذا لم تتيسر اإلمكانات لتعميم ال            بالبصمة الوراثية، و ل   

  .الوراثية فليس أمامنا بد من االستمرار في تلك الوسائل الشرعية المعروفة
 

  :    حق الطفل مجهول  النسب- 3

ب بدون اسم   حده، ليس المقصود منه أن يعيش الطفل غير المعروف النس          االعتراف بالنسب الشرعي و   

فالذي سعى إليه اإلسالم ليس محاربة  هؤالء األطفال أو نبذهم، بل سعى لمحاربة اخـتالط                . هوية ال و

 ومن خالل مطالعـة اجتهـادات الفقهـاء         الزنا،شيوع الفاحشة واستشراء     زواج المحارم و   األنساب و 

لحاق ومن أجـل ذلـك      يالحظ مدى ِحرصهم على إلحاق االبن بنسب الزوج متى وجدت قرينة على اإل            

فكل طفل ولد على فراش الزوجية يعد ابنـا         . تضييق فرص إنكاره   توسعوا في وسائل إثبات النسب، و     

وسائل إثبـات رفـع    كما اجتهد الفقهاء في تضييق حاالت و  ) الولد للفراش . (شرعيا ما لم يثبت العكس    

  . النسب عن الطفل المولود على فراش الزوجية

، ال يجـب أن     تحرزيهلنسب الذين يولدون رغم كل الذي أقامه اإلسالم من تدابير            ا وواألطفال مجهول  

وإلنصافهم، أقام اإلسالم مجموعـة مبـادئ تـصون         . يؤدوا وحدهم ثمن تفشي الرذيلة أو الالمسؤولية      

  : وهذه المبادئ قابلة ألن يقاس عليها في ما ينسجم مع روح العصر. كرامتهم وتحدد لهم هوية
إلى جانب األخوة فـي     من أجل ذلك، و    و. هوية ب منح األطفال مجهولي النسب أسماء و      فاإلسالم أوج 

فَِإن لَم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن       ((الدين، استحسن الشرع لفائدتهم حق المواالة، كما تلخصه آية          

واِليكُممف على مدى نجاح فكرة المـواالة فـي         يكفي الرجوع لكتب التراث للتعر     و]. 5/األحزاب)) [و

ونشير إلى ذلك باإلحالة على العـدد       ...إدماج عديمي النسب في المجتمعات اإلسالمية، لظروف مختلفة       

  ....تولوا مناصب عالية في الدولة الهائل للموالي الذين اشتهروا في مجال خدمة العلم والدعوة و
 

  التبني:  ثانيا 
 

  :   حكم التبني - 1

مجتمع العربي في الجاهلية قبل اإلسالم كغيره من المجتمعات األخرى غير العربية من رومـان               كان ال 

     مـزاج ذاتـي،   أمم وشعوب في الوقت الحاضر، يسير على منهج عقالنـي، و  ويونان في الماضي، و  

أصـول األخـالق     تقاليد موروثة تتعارض مع    تصورات ضيقة األفق، مما أدى إلى وجود عادات و         و

وهو اتخاذ ابن أو بنت اآلخـرين       : وكان التبني . وحدة األسرة وانسجامها   سالمة المجتمع، و   ويمة، و الق

واألصيل، هو أحد هذه العادات الشائعة، إما للتجـاوب مـع            بمثابة االبن أو البنت من النسب الصحيح        

    أو استحـسان ولـد   إما الستلطاف النزعة الفطرية في حب األوالد حال العقم أو اليأس من اإلنجاب، و         



 

 

أو بنت آلخر، فيجعل الولد متبنى، مع العلم بأنه ولد األب اآلخر الحقيقي، وليس ولـداً للمتنبـي  فـي                     

  الحقيقية، وربما كان سبب التبني أو الباعث عليه رعاية ولد فقد والديه أو مجهول النسب، أو ال عائـل                  

وقد يكون التبني نابعاً من حب      . أو الموت والهالك  ال مربي له، فيكون تبنيه  حفاظاً عليه من الضياع            و

الرفعة واالنضمام لنسب والد مرموق في المجتمع، أو شريف األصل، أو ذي عزة وجاه وشرف كبيـر             

قد يكون هناك حالة من الفقر المدقع، أو حب الذات، أو التخلف أو انعدام عاطفة                بين فئات المجتمع، و   

اإلهمال،  ة، هي السبب في التخلي عن الولد بالبيع أو الهبة أو الترك و            الرحمة األبوية أو عاطفة األموم    

نشاهد  البيئة واألعراف، كما نسمع و يضم إلى أسرة غريبة عنه في الدم واألصل و     فيتلقفه اآلخرون، و  

غيرها من وسائل االتصال الحديثة، من إقدام أم على التنازل عن            اليوم، والسيما في مواقع اإلنترنيت و     

 واالسـتعباد البـاقي فـي األوسـاط          ذا لون من الرق    ولدها أو ولديها فأكثر، لقاء مبلغ من المال، و        

  . الحضارة الحديثة في العالم غير اإلسالمي المعاصرة و

قد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور اإلسالم الذي لم تتقرر فيه أحكام التـشريع                    و

التربية شيئاً فشيئاً، فكان العربـي فـي تلـك الفتـرة      و إنما على منهج التدرج     اإللهية دفعة واحدة، و   

جعل له نصيب أحد     ضمه إلى نفسه، و   ) أو جلَده وظَرفه  (وسامته   الجاهلية إذا أعجبه من الفتى قوته و      

  .فالن بن فالن:   كان ينسب إليه، فيقال من أوالده في الميراث، و

بنى محمد صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يصبح رسوالً برسالة إلهية شاباً من               و تمشياً مع هذه الظاهرة ت     

سبايا بالد الشام، سباه رجل من تهامة، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، ثم وهبه لعمته خديجة زوجة                  

هو زيد بن حارثة الذي آثر البقاء        تبناه، و  والنبي صلى اهللا عليه وسلم األولى، ثم وهبته للنبي، فأعتقه           

على هذا النحو، على العودة ألهله وقومه في بالد الشام، وحينما تبنّـاه              سلم مع النبي صلى اهللا عليه و     

  )). أرثه معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني و يا: (( سلم قال النبي صلى اهللا عليه و

المسائل التي ظلت سائدة في فترة زمنية مؤقتـة         هذا الوضع المتعلق بالتبني كشأن كثير من األوضاع و        

) زيد بن محمد  (كان زيد هذا يدعى      الربا وبعض العادات الجاهلية، و     بعد ظهور اإلسالم، مثل الخمر و     

القرآن اإلصالحية كانت تعالج أوضـاع       ثم حرم اإلسالم التبني تحريماً صريحاً، ألن رسالة اإلسالم و         

ـارم األخـالق      ((:  سلم اً، فقال النبي صلى اهللا عليه و      يالمجتمع العربي الجاهلي تدريج         )) إنما بعثت ألتمم مك

  ]. أحمد  والترمذي رواه [ ) صالح األخالق( أو
  :  أدلة تحريم التبني - 2

  :   كان تحريم النبي بنصوص آيات ثالث هي

]. 4/األحزاب)) [هو يهِدي السِبيلَ   كُم واللَّه يقُوُل الْحقَّ و    وما جعَل َأدِعياءكُم َأبناءكُم ذَِلكُم قَولُكُم ِبَأفْواهِ      ((

))                   كُملَـيع سلَـيو  واِليكُمميِن وِفي الد فَِإخْوانُكُم مهوا آباءلَمتَع لَم اللَِّه فَِإن طُ ِعنْدَأقْس وه آلباِئِهم موهعاد

    ِبِه و ِفيما َأخْطَْأتُم ناحج     اللَّه كانو كُمتْ قُلُوبدمما تَع ِحيماً  لَِكن((5/األحزاب)) [غَفُوراً ر .[   دمحم ما كان

    و ِرجاِلكُم ٍد ِمنَأبا َأح    وَل اللَِّه وسر لَِكن   و ينالنَِّبي ِليمـاً       خاتَمٍء عِبكُلِّ شَـي اللَّه 40/األحـزاب )) [كان [     



 

 

ليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة، حتى تحرم عليـه            و   حقيقي ألحد من رجالكم،      أي ليس محمد بأب   

) زيد بن محمد  (وهو النسب ألبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى         ) زيد بن حارثة  (زوجته، فصار زيد يدعى     

  .بالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم زواج المتنبي من زوجة االبن المتبنى بعد طالقها و

 في السنة النبوية ما يدل على منع اإلنسان من انتمائه أو انتسابه إلى غير أبيه الحقيقي، قال النبي                    وجاء 

، وفي ]رواه البخاري[. ))من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم، فالجنة عليه حرام:  ((صلى اهللا عليه وسلم   

لعنة اهللا المتتابعة إلـى يـوم       من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه            :  ((حديث آخر 

  . ]رواه البخاري)) [القيامة

 لقد أبطل اإلسالم عادة التبني التي كانت شائعة في الجاهلية العربية وفي العالم القديم والمعاصـر اآلن،                 

ينسبه نسبة الدم والوالدة إلى نفسه، هذا إن كان للولـد            أمر أال ينسب الولد إال إلى أبيه الحقيقي، وال         و

هذا نسب إلى األسـرة      و)) أخاً في الدين  (( أي نصيراً، و  )) مولى((معروف، فإن جهل أبوه دعي      أب  

التراحم، والحرص على    التعاون والود و   اإلسالمية الكبرى القائم نظامها على أساس متين من األخوة و         

  . التشرد عدم الضياع و

  :   الحكمة من إبطال التبني - 3

  :   ني في اإلسالم تظهر فيما يأتيالحكمة في إبطال نظام التب

 إن روابط األسرة الصغرى في اإلسالم من األبوين واألوالد تعتمد علـى رابطـة الـدم الواحـد                   - 1

ـارم         )) المحرمالرحم  ((هي رابطة أو عالقة      واألصل المشترك، و   ـارب المح لذا حرم اإلسالم التزاوج بين األق

  .  العالقةحفاظاً على سمو
من باب أولى حـال      إلرث في اإلسالم مقصور على القرابة القريبة، ال البعيدة نسبياً، و           إن نظام ا   - 2

الولد المتبنَّى ليس له أية قرابة باألسرة الصغرى، فكيف يحق له أن يرث فيما لو                عدم وجود القرابة، و   

على حقوقهم  أجيز نظام التبني؟ إن صون حقوق األقارب الورثة هو الواجب المتعين، فالبد من الحفاظ               

  . من الضياع أو االنتقاص

هذا  و  إن اإلسالم يقوم في جميع عالقاته االجتماعية على أساس من الحق والعدل ورعاية الحقيقة،              - 3

  .يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي، ال ألبيه المزعوم أو المزور، والحق أحق أن يتبع ويحترم

ل باللسان، ال أساس له من شرع أو منطق أو حكمة ثابتة،             التبني مجرد تحقيق نسب مزعوم أو قو       - 4

تكون زوجة   ال إنما هي مزورة، و    تكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصحيح نسبة صحيحة، و          وحينئذ ال 

  .الولد المتبنى إذا طلقها

االستظالل بمظلة المبدأ الواحد، والمنشأ الواحد، يساعد في الغالب على تكوين مجتمـع قـوي                و - 5

الولد المتبنَّى   وحدة الغاية، و   االجتماعي من خالل وحدة المنطلق، و      منسجم، يمارس نشاطه األسري و    

تطلعاتـه فـي     مبادئه، وعقيدته في الحياة، و     مشاعره و  ميوله، و  غريب عن هذه األسرة في طبعه و      



 

 

 كيان هذا المجتمع يؤدي إلى هز المستقبل، مما يعكر صلته بالتأكيد مع أسرة تختلف عنه في كل ذلك، و    

  . وحدة العالقة يخل بمقتضيات الثقة و يشكك في صدق االنتماء إليه، و الصغير، و

تأبه عادة باألخالق والقيم،      تختلف مقومات فلسفة األسرة في اإلسالم عن غيرها من األسر التي ال            - 6

      األصـل والفـرع،     نقـاء  الحرام، والحفاظ على العرض، وخلق الحياء، و       ورعاية مقررات الحالل و   

وهذا يتنافى مع نظام التبني الذي يعكّر صفو كل هذه المعاني، مما يجعل التبني              . وحدة األصل والدم   و

  .  المتبنَّى سواء المتبني أو في غير مصلحة اإلنسان نفسه، مفسدة أو مضرة اجتماعية، و

معاملتـه   لحفاظ على وجوده، و   أما ظروف مجهول النسب فقد تستدعي من الناحية اإلنسانية ضرورة ا          

هذا الحل ليس من   حّل عاجل له  و وإيجاد.معاملة كريمة تقوم على الود والرحمة، وحفظه من الضياع   

المعاونة، لحاجة من ليس له عائل أو مـرب          و)) الكفالة طريق التبني، وإنما يتم من طريق آخر، وهو       

يرعى  ويحميه من ألم الفقر والحاجة، و      لزمان،يريبه، ويرشده ويعلمه، ويصونه ويحفظه من عاديات ا       

  . ضعفه وغربته عن المجتمع

    واإلسالم يحض على اإلحسان في أوسع نطاق، ويوجب إنقاذ النفس اإلنسانية مـن التعـرض للهـالك                 

ـ       :  ((يفرض إحياء اإلنسان، كما جاء في آية كريمة        أو الموت، و   ِني ِإسلَى بنا عكَتَب ِل ذَِلكَأج راِئيَل ِمن

                  ا النَّـاسيا َأحا فَكََأنَّماهيَأح نمِميعاً وج ِض فَكََأنَّما قَتََل النّاسفَساٍد ِفي اَألر ِر نَفٍْس َأوقَتََل نَفْساً ِبغَي نم َأنَّه

فإذا وجد طفل في ساحة أو أرض عامة، أو ولد في مشفى ماتت أمـه أثنـاء                 ]. 32:  المائدة)) [جِميعاً

دته، أو كان حمله بطريق غير شرعي، و ليس له أب يعوله ويربيه وينفق عليه، وجب على الدولـة       وال

وإذا لم تقم الدولة بهذا الواجب، وجب على المجتمع من طريـق أحـد              . توفير سبل الحماية والحفظ له    

  .هو عمل إنساني كريم نائه المبادرة لرعاية هذا المولود، وأب

     التطوع بالنفقة واإليواء والتربية واإلرشاد والـتعلم أو التوجـه لحرفـة             ة و ويتم ذلك من طريق التربي    

أو صناعة تمكِّنه في حياته من العيش مما تدر عليه من خير أو كسب مادي الئق به، هذا فضالً عـن                     

  .وجود الثواب اإللهي العظيم على هذا العمل المبرور

لقـب أسـرة     ائر النفوس المدنية باسم مـستعار، و      وفي حال جهالة األب يمكن تسجيله في سجالت دو        

 تتعقد نفسيته، ويضمر الـسوء      مستعارة، مثل عبد اهللا الصالح أو النجار أو الصباغ ونحو ذلك، حتى ال            

هذه نظرة رحيمة متعينـة، تقتـضيها        والحقد على مجتمعه، أو يتحول إلى جان أو مجرم أو سفاح، و           

  . ظروف األخوة اإلنسانية

ولد المتبنى من األفضل له أن يكون في مظلة أسرة، مـن أن يكـون فـي ملجـأ أو دار                     صحيح أن ال  

    يتعين أن يكون ذلك تحت نظـام التبنـي،          إن جعله في مظلة أسرة ال     : لكنا نقول  مخصصة ألمثاله، و  

 الحفاظ عليـه   التعاون و  التكافل و  التآخي و  إنما يمكن تحقيق الغاية من طريق التربية كما ذكرت و          و

التشرد إلى البلوغ، فهو أخ  ال ابن، كما أن هذا النظام يحفظ للولد كرامة اإلنسان وحقـه     من الضياع و  

  .إن وجدت ظاهرة الحماية له، فالظاهر يصادم الحقيقة والواقع في المساواة مع غيره، و



 

 

  الكفــالة:  ثالثا 
  

  :    تعريف الكفالة- 1

منه قوله   وهي بمعنى الضم، و   . تكلفت بالمال التزمت به   :   تقول هي بمعنى االلتزام،  :  الكفالة في اللغة  

  .أي ضمها إلى نفسه،" كفلها زكريا و:  " تعالى

برعاية يتيم، وذلك بالقيام بشؤونه، و االعتناء بتربيته وتعليمه، وتوفير كـل            التزام  :  الكفالة في الشرع  

  .أسباب الحياة له

  :   دليلها  مشروعيتها و- 2

  .لقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة واإلجماع وعة في اإلسالم، والكفالة مشر

لمن جاء بـه حمـل       و: " فقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السالم      :   أما الدليل من القرآن الكريم     -أ

َأنبتَهـا   قَبوٍل حسٍن و  فَتَقَبلَها ربها بِ  ((قوله تعالى    و .الزعيم الكفيل :  قال ابن عباس  " أنا به زعيم   بعير و 

ناً وساتاً حا نَبكَِريا ز37/آل عمران)) [كَفَّلَه.[  

، أي  )الزعيم غارم : (عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       : أما الدليل من السنة فأحاديث منها       و –ب  

  ].الترمذي رواه أبو داود و[الكفيل 

  :    حكمة مشروعيتها- 3

والدته، أو كان حمله بطريق      أو ولد في مشفى ماتت أمه أثناء       ساحة أو أرض عامة،   إذا وجد طفل في     

أو مات والديه وجب على الدولة توفير سـبل          وينفق عليه،  يربيه   ليس له أب يعوله و     غير شرعي، و  

ود، إذا لم تقم الدولة بهذا الواجب، وجب على المجتمع المبادرة لرعاية هذا المول             و. الحفظ له  الحماية و 

       التوجـه لحرفـة    واإلرشـاد والـتعلم أو     واإليواء والتربية  ويتم ذلك من طريق كفالته والتطوع بالنفقة      

  .أو صناعة تمكِّنه في حياته من العيش مما تدر عليه من خير أو كسب مادي الئق به
  

  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  كيف حل اإلسالم مشكلة نسب مجهولي النسب؟ – 1

  ما الحكمة من ذلك ؟   التبني ؟ و ما حكم- 2

  

  

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

 

من أجل ذلك، وإلى جانب األخـوة        و. هوية منح األطفال مجهولي النسب أسماء و     اإلسالم   أوجب   - 1

ِفـي  فَِإن لَم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم      ((في الدين، استحسن الشرع لفائدتهم حق المواالة، كما تلخصه آية           

واِليكُمميِن و5/األحزاب)) [الد.[  

  :  تظهر فيما يأتيه فالحكمة في إبطالو أما . حكم التبني التحريم – 2

األصل  األوالد تعتمد على رابطة الدم الواحد و  إن روابط األسرة الصغرى في اإلسالم من األبوين و-

  . المشترك

من باب أولى حال عدم      القريبة، ال البعيدة نسبياً، و     إن نظام اإلرث في اإلسالم مقصور على القرابة          -

  . الولد المتبنَّى ليس له أية قرابة باألسرة الصغرى وجود القرابة، و

هذا  رعاية الحقيقة، و العدل و و   إن اإلسالم يقوم في جميع عالقاته االجتماعية على أساس من الحق-

  .يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي

  .ةرد تحقيق نسب مزعوم أو قول باللسان، ال أساس له من شرع أو منطق أو حكمة ثابت التبني مج-

  


