
ٔ 
 

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى

 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 قسم القانون

 مىقف قانىن األحىال الشخصية العراقي

 من االيالء والظهار واللعان

 بحث تقدمت به الطالبة

 الرا هاشم جاسم التمٌمً

 إلى عمادة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهً

 جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون

 بإشراؾ

 م.د. أحمد علً برسٌم

 

 

 مٕٙٔٓ                                           هـ                                  1ٖٗٔ
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 "بسم هللا الرحمن الرحٌم"

اِبِهمْ  ِمن ٌُْؤلُون   لِّلَِّذٌن  )) بُّصُ  نِّس  ر  ةِ  ت  ع  ْشُهر   أ ْرب 
فُور   هللاَّ   ف إِنَّ  ف اُءوا ف إِن أ  ِحٌم   ؼ  إِنْ  رَّ ُموا و  ز   ع 

ق   بل  ِمٌع   هللاَّ   ف إِنَّ  الطَّ لٌِم   س   ((ع 

 "صدق هللا العظٌم"

 "بسم هللا الرحمن الرحٌم"

الَِّذٌن  )) اِهُرون   و  اِبِهمْ  ِمن ٌُظ  س  ُعوُدون   ُثمَّ  نِّ ا ٌ  ْحِرٌرُ  ق الُوا لِم  ة   ف ت  ق ب   ((ر 

 "صدق هللا العظٌم"

 "بسم هللا الرحمن الرحٌم"

الَِّذٌن  )) ْرُمون   و  ُهمْ  ٌ  اج  ل مْ  أ ْزو  ُكن و  اءُ  لَُّهمْ  ٌ  د  ةُ  أ نفُُسُهمْ  إاِلَّ  ُشه  اد  ه  ِدِهمْ  ف ش  عُ  أ ح  ات   أ ْرب  اد  ه   إِنَّهُ  ِباّللَِّ  ش 

اِدِقٌن   ل ِمن   ةُ  الصَّ اِمس  اْلخ  هِ  هللاَِّ  ل ْعن ت   أ نَّ  و  ٌْ ل  ان   إِن ع  اِذِبٌن   ِمن   ك  أُ  اْلك  ْدر   ٌ ا و  ْنه  اب   ع  ذ  د   أ ن اْلع  ْشه   ت 

ع   ات   أ ْرب  اد  ه  هُ  ِباّللَِّ  ش  اِذِبٌن   ل ِمن   إِنَّ ة   اْلك  اِمس  اْلخ  ب   أ نَّ  و  ض  ا هللاَِّ  ؼ  ه  ٌْ ل  ان   إِن ع  اِدِقٌن   ِمن   ك    ((الصَّ

 "صدق هللا العظٌم"

 

 

 .1ٕٕ-ٕٕٙاآلٌة/ سورة البقرة:  -ٔ

 .ٖسورة المجادلة: اآلٌة/  -ٕ

 .9-ٙسورة النور: اآلٌة/  -ٖ
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 اإلهداء

 إلى من ضربوا جذورهم فً األرض

 وطالت فروعهم السماء..األكرمٌن

 إلى القلوب الطاهرة باإلٌمان والمحبة

 والدي ووالدتً

 إلى أعزابً وأحبتً

 إخوتً وأخواتً

 العلمإلى من أناروا قلبً ودربً بنور 

 معلمً ومعلمتً

 أملًعلى نٌل مطلبً وتحقٌق  وأعاننًوالى كل من رافق حٌاتً بحزنها وهمها وفرحها 

والتؽلب عل مصاعب الحٌاة وجعلوا لً من دعابهم وحبهم  ورسموا لً طرٌق العلم والنجاح

 وأقبلمهم نجاحاً دابماً وحباً أبدٌاً وسبلماً قوٌاً نحو مسٌرتً فً طرٌق العلم
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 الشكر والعرفان

 إلىدراستً, أتقدم بالشكر الجزٌل  أنجزتبعد الحمد والشكر ّلل العلً القدٌر الذي بفضله 

 إن إالالهٌبة التدرٌسٌة المحترمة لما أولته من رعاٌة للطلبة إلكمال دراستهم... وال ٌسعنً 

, الزبٌريبرٌسم الدكتور احمد  وأستاذيمعلمً  إلىبفابق احترامً وشكري وتقدٌري  أتقدم

الذي أشرؾ على بحثً هذا وكانت لتوجٌهاته العلمٌة أثراً بالؽاً فً انجازه فله جزٌل الشكر 

واالمتنان وأن ٌمده هللا بالصحة والسبلمة وأن ٌدٌمه هللا لنا أستاذاً وموجهاً فاضبلً فله جزٌل 

فعاالً فً  لما لها من دوراً  عمادة الكلٌة إلىالشكر واالمتنان, كما وأتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر 

نٌل مطلبنا, وانً أتقدم بشكري وامتنانً إلى والدي ووالدتً لما لهم من دوراً كبٌراً فً 

مساعدتً إلكمال دراستً ونٌلً لمطلبً, كما وأتقدم بفابق احترامً وشكري وتقدٌري الى كل 

ل ان ٌحفظهم جمٌعا ً من ساعدنً وساهمة معً فً انجازي لبحثً وأتمنى من هللا العلً الجلٌ

 وان ٌدٌمهم لنا عوناً وقدوتاً.
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 المحتوٌات

 الصفحة المواضٌع

 اآلٌة

 اإلهداء

 الشكر والعرفان

 المقدمة

 أ

 ب

 جـ

ٔ-ٕ 

المبحث األول: تعرٌؾ االٌبلء والظهار واللعان حكمهما  -ٔ

 الشرعٌة. وأدلتهما

 لؽًة وشرعاً تعرٌؾ االٌبلء والظهار واللعان  -المطلب األول:

 الشرعٌة وأدلتهماحكم االٌبلء والظهار واللعان  -المطلب الثانً:

ٖ 

 

ٖ-٘ 

ٙ-ٔٔ 

موقؾ الشرٌعة والقانون من االٌبلء والظهار  -المبحث الثانً: -ٕ

 واللعان واآلثار المترتبة علٌها.

 المطلب األول:موقؾ الشرٌعة والقانون من االٌبلء والظهار واللعان

اآلثار الشرعٌة والقانونٌة المترتبة على االٌبلء  -المطلب الثانً:

 والظهار واللعان

ٕٔ 

 

ٕٔ-ٔ9 

ٕٓ-ٖٓ 

أنواع الدعاوي الموجبة للعان وشروطهما -المبحث الثالث: -ٖ

 وصفات المتبلعنٌن

 أنواع الدعاوي الموجبة للعان وشروطها -المطلب األول:

 صفات المتبلعنٌن -المطلب الثانً:

ٖٔ 

 

ٖٔ-ٖٗ 

ٖٖ٘ٙ 

 -الخاتمة :

 -المصادر:

ٖ1-ٖ9 

ٗٓ-ٗٔ 
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 المقدمة

 "بسم هللا الرحمن الرحٌم"

 والصبلة والسبلم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن محمد )صلى هللا علٌه وسلم( ....

للطبلق  إنلقد ازدادت حاالت الطبلق فً السنوات األخٌرة بشكل ٌبعث على القلق والسٌما 

عواقب ؼٌر محمودة على المستوٌٌن الفردي واالجتماعً فزٌجة كل من خمسة زٌجات حالها 

 أنمبعث القلق نابع من حقٌقة  إنالشخصٌة  األحوالمن دابرة  اإلحصابٌاتالفشل كما تشٌر 

بأعضاء جدد ٌبدأ من عتبت األسرة فهً حجر الزاوٌة فً  وإمدادهتماسك المجتمع وسبلمته 

الجتماعٌة وهً األساس الذي ٌقوم علٌه المجتمع الكبٌر وأن الطبلق ومشكبلت أخرى البنٌة ا

تعصؾ بأسرة الٌوم وتشكل سبب فً هدم جدار المجتمع خاصة عندما ٌتعلق األمر بضحاٌا 

الطبلق كاألطفال الذٌن ٌحصدون نتابج ما ٌفعله الكبار وأنها حقاً لمفارقة ؼرٌبة أن ٌعتدي 

ؽار دون أن ٌكون لآلخرٌن كلمة ورأي فً الموضوع, لذلك عرؾ الكبار على حقوق الص

أو أطلقته وٌعرفه  األسٌربأنه حل القٌد بطلقة ومنها قول العرب طلقت  -الطبلق لؽًة :

الفقهاء)بأنه القٌد فً الزواج الصحٌح فً المال أو ما ٌقوم مقام اللفظ أو الكناٌة(, أما فٌما 

د اتخذت موضوعا ً من موضوع الطبلق للدراسة ٌخص موضوع الطبلق فً بحثً هذا فلق

واللعان حٌث كان هذا النوع من أنواع الطبلق ٌمارس والتحلٌل هو موضوع االٌبلء والظهار 

قدٌماً عند العرب فً الجاهلٌة فأنهم عرفوا الطبلق وأنواع متعددة من الزواج كزواج الرهط 

سرفوا فً ذلك وقد كان للطبلق قدٌماً واالستبطاء وفٌما ٌخص الطبلق فإنهم أٌضاً مارسوه وأ

محرمة علٌة كظهر أمً وقد  أنتً:  إلمرتهكأم ٌقول الرجل  -عدة أشكال منها نظام الظهار:

ٌة التحرٌم بسببه, وأٌضاً نظام ثة حاطب بن أبً بلتعة التً نزلت آالظهار بعد حاد اإلسبلمحرم 

فارق الرجل زوجته على  فإذاالسنتٌن السنة و إلىاالٌبلء حٌث كان اٌبلبهم فً الجاهلٌة ٌصل 

 اإلعرابًمال فٌقال لذلك الخلع حٌث تفتدي المرأة نفسها بالمال, ونظام المخالعة حٌث ٌخول 

 الزوجة: حبلك على ؼاربك آنً أخلٌت سبٌلك.

لذلك سوؾ أولً اهتماماً كبٌرا ً فً موضوعً هذا عن ظاهرة الطبلق من حٌث أسبابها التً 

المستوى وما هو تأثٌره على المجتمع كما سأولً اهتماماً كبٌراً لدور الفقه هذا  إلىحدت بها 
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الذي كان له الدور الفعال فً معالجة هذه الظواهر والحد وكذلك دور القانون  اإلسبلمً

ظاهرة الطبلق بشكل عام ألن من العراقً وما وضعه من نصوص تشرٌعٌة فً الحد من 

لؤلفراد أرحب نطاقا ً من أي نطاق لبلمتحانات التً ٌتوقعها المعلوم أن مشاكل الحٌاة الٌومٌة 

المشرع أو الفقه ولهذا كان التعامل القضابً والفقه اإلسبلمً مع النصوص وسٌلة ممتازة 

إلبعادها عن التحٌز والتحجر والجمود لذلك سٌكون بحثً مقسم إلى ثبلث مباحث, حٌث 

ظهار واللعان لؽًة وشرعاً وحكمهما وأدلتهما تعرٌؾ االٌبلء وال -المبحث األول :تناولت فً 

 الشرعٌة.

موقؾ الشرٌعة والقانون من االٌبلء والظهار واللعان واآلثار المترتبة  -والمبحث الثانً:

 علٌها.

 أنواع الدعاوي الموجبة للعان وشروطها وصفات المتبلعنٌن. -والمبحث الثالث:

وسجلت بعض التوصٌات التً أرجو أن تساهم ثم ختمت البحث بأهم النتابج التً توصلت إلٌها 

 فً مجال هذا البحث.

 وخاتماً أقول )وفوق كل ذي علم علٌم(

 

 الباحث
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 المبحث األول

 تعرٌف االٌالء والظهار واللعان لغًة وشرعاً وحكمهما وأدلتهما الشرعٌة

 المطلب األول

 -تعرٌؾ االٌبلء والظهار واللعان لؽًة وشرعاً:

هو مطلق الحلؾ أو القسم أو الٌمٌن -اللغة:االٌالء فً 
(ٔ)

. 

فقد عرفوه بتعارٌؾ عدة تختلؾ فً اللفظ وتتحد فً المعنى ومنها تعرٌؾ  -أما االٌالء شرعاً:

هو الحلؾ ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً باّلل العظٌم أو بصفة  -الحنفٌة حٌث قالوا:

من صفاته كان ٌقول: "وهللا ال أقربك مدة أربعة أشهر أو مدة سنة,أو وهللا ال أقربك أبدا أو مدة 

وهللا ال أقربك وال ٌذكر مدة", أو بتعلٌق قربان الزوجة على شًء ٌشق علٌه أن  حٌاتً أو ٌقول

هو فعل ذلك كأن ٌقول لزوجته )ّلل على صٌام أربعة أشهر متتالٌات أن قربتك أو ّلل على حج 

أن قربتك  فإذا قال ذلك كان مولٌاً(
(ٕ)

. 

أجامعك أربعة أشهرهو الٌمٌن على ترك وطء المنكوحة مدة مثل: وهللا ال  -االٌالء:
(ٖ)

. 

وإن االٌبلء فً قوله تعالى: ))للذٌن ٌولون من نسابهم تربص أربعة أشهر هو أن ٌحلؾ الرجل 

أن ال ٌطأ زوجته أما مدة هً أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر بإطبلق على اختبلؾ 

المذكور فً ذلك فٌما بعد(
(ٗ)

 . 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓٗ/صٗ/ج/-لسان العرب -أبو الفضل جمال الدٌن المنظور(ٔ)

 .98ٕ/1المؽنً المحتاج:  -( شمس الدٌن محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنًٕ)

 .ٖٗص -كتاب التعرٌفات -(علً بن محمد بن علً الجرجانًٖ)

 .ٕ/99ص -بداٌة المجتهد ونهاٌة المقصر -أبً ولٌد محمد بن أحمد القرطبً-( الشٌخٗ)
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 -تعرٌف الظهار لغًة وشرعاً :

فهو مصدر ظاهر: ٌقال ظاهر زٌد عمراً إذا قابل ظهره بظهره حقٌقة -الظهار فً اللغة :
(ٔ)

 . 

ٌد أو بجزء محرمة علٌه على وجه التأبفهو تشبٌه الزوج زوجته بامرأة  -وأما الظهار شرعاً:

أنت علً كظهر أمً أو أختً  -منها ٌحرم النظر الٌه كالظهر والبطن والفخذ كان ٌقول لها :

أبً حنٌفة  األربعة األبمةفلو شبه زوجته بامرأة محرمة على سبٌل التأقٌت لم ٌكن ظهاراً عند 

 ومالك والشافعً وأحمد.

علٌه التأبٌد أو بجزء منها ٌحرم هو أن ٌشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة  -والظهار شرعاً :

علٌه النظر إلٌه كالظهر والبطن والفخذ كأن ٌقول لها: أنت علً كظهر أمً أو أختً
(ٕ)

 . 

هو تشبٌه الزوج زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شابع منها بعضو ٌحرم نظره  -والظهار :

إلٌه من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً كأمه وأبنته وأخته
(ٖ)

 . 

 -رٌؾ اللعان لؽًة وشرعاً :تع

مأخوذ من اللعن وهو الطرد واإلبعاد -اللعان فً اللغة:
(ٗ)

. 

هو شهادات مؤكدات باإلٌمان مقرونة باللعن من جانب الزوج  -أما اللعان فً شرعاً:

فً حق الزوجة  والزناوبالؽضب من جانب الزوجة قابمة مقام صد القذؾ فً حق الزوج 

رأى الرجل زوجته تزنً أو شك فً سلوكها أو فً حمل حملته ظهر الزوجٌن إذا وٌجري بٌن 

 له أنه من ؼٌره من أجل هذا شرع هللا اللعان.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٓٗ/1-(شمس الدٌن محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً,المؽنً المحتاجٔ)

 .1ٕٔٗ/ص9ج/ -, الفقه اإلسبلمً وأدلته( أ.د.وهبة الزٌحٌلًٕ)

 .ٖٖٔص-كتاب التعرٌفات-( علً بن محمد علً الجرجانًٖ)

 .9ٖٙ/ٗ -القاموس المحٌط -( الفٌروز أباديٗ)
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 -وقد عرؾ الفقهاء اللعان بتعارٌؾ عدٌدة منها :

على أنه حلؾ زوج مسلم مكلؾ على رؤٌة زنا زوجته أو على نفً حملها  -تعرٌف المالكٌة :

)أشهد باّلل لرأٌتها تزنً ونحوه(,  -وحلؾ الزوجة على تكذٌبه أربعة أٌمان بصٌؽة: منه

وبحضور حاكم سواء صح النكاح أو فسد فبل ٌصح حلؾ ؼٌر الزوج كأجنبً, وال كافر وال 

أو ٌحد من نكل صبً أو مجنون, وٌكون الحلؾ بإشراؾ حاكم ٌشهد التبلعن وٌحكم بالتفرٌق 

وجٌن أو فسد ولثبوت النسب بالزواج الفاسدسواء صح الزواج بٌن الز
(٘)

 . 

أما عن دور القانون فً تعرٌؾ االٌبلء والظهار واللعان من وجه قانونٌة حٌث أنه لم ٌتطرق 

إلى هذه األنواع من الطبلق وإنما ترك الحكم والفصل فً هذه المسابل إلى الشرٌعة اإلسبلمٌة 

ولى من قانون األحوال الشخصٌة العراقً الؽراء ودلٌل ذلك ما أشارة إلٌه المادة األ

تسري النصوص التشرٌعٌة فً هذا القانون  -: الفقرة األولىالمعدل فً  9٘9ٔلسنة 88ٔرقم

 على جمٌع المسابل التً تناول هذه النصوص فً ألفاظها أو فحواها.

إذا لم ٌوجد نص تشرٌعً ٌمكن تطبٌقه فٌحكم بمقتضى مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة  -الثانٌة :

األكثر مبلبمة لنصوص هذا القانون
(ٙ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٓ9ٕ/ص9ج/ -الفقه اإلسبلمً وأدلته-( أ.د.وهبة الزحٌلً٘)

 المعدل. 9٘9ٔلسنة 88ٔرقم ( قانون األحوال الشخصٌة العراقً ٙ)



ٔٔ 
 

 المطلب الثانً

 حكم االٌبلء والظهار واللعان وأدلتها الشرعٌة

 -)حكم االٌالء( : -أوال ً:

إذا آل الزوج من زوجته بأن قال لها: وهللا ال أقربك أربعة أشهر وإن قربتك فعلً أن أحج فإن 

الحسن البصري: ال كفارة قربها قبل مضً أربعة أشهر بطل االٌبلء وعلٌه كفارة ٌمٌن, وقال 

ٌفا إلٌها بانت منه بطلقة فً عدم مقاربتها حتى مضت أربعة أشهر دون أن  أستمرعلٌه وأن 

واحدة بابنة من ؼٌر حاجة إلى إنشاء طبلق أو توقؾ على حكم القاضً عند الحنفٌة وهذا 

أشهر أما أن  مذهب الزٌدٌة, وذهب الشافعٌة والمالكٌة والحنابلة إلى أن الزوج مضى األربعة

ٌفا إلى زوجته أو ٌطلق فان الى الؽً أو الطبلق فرق القاضً بٌنهما وٌعتبر هذا التفرٌق 

عندهم طلقة رجعٌة وبهذا قال الظاهرٌة فقد جاء فً المحلى: فان طلقتها ثم راجعتها فقد سقط 

عنه حكم االٌبلء
(ٔ)

فأبٌح منه  , واالٌبلء فٌه تأدٌب للنساء العاصٌات الناشزات على أزواجهن 

بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر فما دونها وأما ما زاد على ذلك فهو حرام وفاعله آثم لما فٌه من 

(, وإذا وقع االٌبلء بٌن الزوجٌن ٕالظلم والجور على النساء ألنه حلؾ على ترك واجب علٌه)

لزمته حكمه هو أنه إذا اقترب الزوج من زوجته خبلل المدة بطل االٌبلء وحنث بٌمٌنه و

كفارته أو إجراء المعلق علٌه, إذا مضت مدة االٌبلء ولم ٌقترب منها أثناءها وقعت طلقة 

بابنة
(ٖ)

. 
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 .8ٔٔ( د. عبد الستار حامد, أحكام إنهاء النكاح, صٔ)

 .المجتهد ونهاٌة المقتصد( الشٌخ, أبً ولٌد محمد بن أحمد القرطبً, بداٌة ٕ)

 .ٗٗٔ-ٖٗٔ( األستاذ حسٌن علً أألعظمً, كتاب النكاح, صٖ)



ٕٔ 
 

 -أما دلٌل مشروعٌة االٌالء :

وتعارفهم علٌه فقد كانت مدته السنة  اإلسبلمعلى الرؼم من وقوع االٌبلء عند العرب قبل 

وؼمط لحقها فوقت  حذر منه لما فٌه من ظلم للزوجة اإلسبلموالسنتٌن فصاعدا ً ولذلك لما جاء 

ٌبلء فً مشروعٌة اإل واألصلٌبلء, ة أشهر فلٌس بإربعة فمن كان أٌبلؤه أقل من أربعهللا له أ

قوله تعالى: ))للذٌن ٌولون من نسابهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فأن هللا ؼفور رحٌم وأن 

عزموا الطبلق فأن هللا سمٌع علٌم((
(ٔ)

ونسخت ما كان علٌه ٌبلء , بٌنت هذه اآلٌة حكم اإل

ٌبلء, فجعلت مدة أربعة أشهر لمن ٌولى من إلسبلم من أنهم كانوا ٌطلقون باإلالعرب قبل ا

امرأته أقصى ما ٌمكن أن تصبر علٌه المرأة وٌجب على المولى أن ٌحنث خبلل هذه المدة 

 ٌؽفر وٌكفر عن ٌمٌنه لٌعود إلى زوجته التً ظلمها بترك حقوقها فان عاد إلى زوجته فان هللا

إٌذاء زوجته ومعرضتهاله وٌتوب علٌه وأن عزم الطبلق فلٌراقب هللا إن كان ٌرٌد به 
(ٕ)

 ,

وكذلك إن األصل فً اإلٌبلء هو الحلؾ وكان هو والظهار طبلقاً فً الجاهلٌة ٌستخدمه العرب 

ؾ بقصد اإلضرار بالزوجة فكان الرجل إذا كان ال ٌحب امرأته وال ٌرٌد أن ٌتزوج ؼٌرها ٌحل

أن ال ٌمس امرأته أبداً أو لسنة أو لسنتٌن بقصد اإلضرار بها, فٌتركها معذبة معلقة ال هً 

زوجة وال مطلقة فوضع هللا عز وجل حداً لهذا الجور محددة بأربعة أشهر وأبطل ما فوقها 

دفعا ً للضرر والظلم
(ٖ)

. 
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 .1ٕٕ-ٕٕٙة البقرة: اآلٌة/ ( سورٔ)

 .8ٔٔ-1ٔٔ( د.عبد الستار حامد, أحكام إنهاء النكاح, صٕ)

 ( الشٌخ أبً ولٌد محمد بن أحمد القرطبً, بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد.ٖ)
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 -) حكم الظهار(:-ثانٌاً :

ٌصح الظهار من كل زوج ٌقع طبلقه وٌجوز للزوجة طلب التطلٌق للظهار من زوجها إذا 

ن الجمهور على أنها ال ى زوجته وأما شروط وجوب الكفارة فإعن التكفٌر والعودة إل امتنع

س فقاال تجب دون العود ودلٌل الجمهور قوله تعالى: ود وشذ مجاهد وطاوٌجب دون العو

))والذٌن ٌظاهرون من نسابهم ثم ٌعودون لما قالوا فتحرٌر رقبة((
(ٔ)

, وهو نص فً معنى 

فمن طرٌق القٌاس فان الظهار ٌشبه الكفارة فً الٌمٌن فكما  وأٌضاود وجوب تعلق الكفارة بالع

القابلون باشتراط  فإنماتلزم بالمخافة أو بإرادة المخالفة كذلك األمر فً الظهار  إنماأن الكفارة 

الكفارة فأنهم اختلفوا فٌه ما هو فعن مالك فً ذلك ثبلث رواٌات إحداهن أن  إٌجابالعود فً 

زم على إمساكهم والوطء معاً, والثانٌة أن ٌعزم على وطبها فقط وهً الرواٌة العود هو أن ٌع

به قال أبو حنٌفة وأحمد, والرواٌة الثالثة أن العود هو نفس  الصحٌحة المشهورة عن أصحابه و

وطءال
(ٕ)

فقد أباح اإلسبلم نكاح الزوجة ومن حرم نكاح زوجته فقد قال منكراً من القول  ,

بم على ؼٌر أصل فالزوجة لٌست أماً حتى تكون محرمة كاألم, وقد أبطل وزوراً فالظهار قا

اإلسبلم حكم الظهار فأنقذ الزوجة من الحرج والجور والظلم وجعل عقوبة من فعله ثم عاد 

كفارة ؼلٌظة للزجر عنه وٌجب على من ظاهر من زوجته أن ٌكفر كفارة الظهار قبل الوطء 

ه الكفارة وعلٌه التوبة واالستؽفار من قوله تعالى, والدلٌل فهو آثم وعلٌفان وطا قبل التكفٌر 

على مشروعٌة الظهار هو قوله تعالى: ))الذٌن ٌظاهرون منكم من نسابهم ما هن أمهاتهم إن 

أمهاتهم إال البلتً ولدنهم وأنهم لٌقولون منكراً من القول وزوراً وأن هللا لعفو ؼفور((
(ٖ)

. 
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 .ٖ( سورة المجادلة: اآلٌة /ٔ)

( إبراهٌم رفعت الجمال, الحقوق ؼٌر المادٌة بٌن الزوجٌن,دراسة ومقارنة, الدار الجامعٌة الجدٌدة, ٕ)

 .ٕ٘ٓٓط

 .ٕ-ٔ( سورة المجادلة: اآلٌة /ٖ)
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 -)حكم اللعان(: -ثالثا :

تجري بٌن الزوجٌن أمام القاضً مختومة باللعن  باإلٌماناللعان شهادات مخصوصة مؤكدة 

من جهة الزوج وبالؽضب من جهة الزوجة ٌفرق القاضً بٌن الزوجٌن بعد تمام اللعان 

التفرٌق بسبب اللعان طبلق بابن تجوز رجعة المتبلعنٌن بعد تطلٌقها بعقد ومهر جدٌدٌن إذا 

أكذب الزوج نفسه وأقٌم علٌه حد القذؾ
(ٔ)

الحكم الشرعً للعان على أنه إذا , وكذلك جاء فً 

وقعت المبلعنة بٌن الزوجٌن فحكمه ال تقع الفرقة حتى ٌفرق القاضً بٌنهما وتعتبر الفرقة 

بابنة عند أبً حنٌفة ومحمد وللزوج أن ٌعقد علٌها إذا كذب نفسه وحد وعند أبً ٌوسؾ  تطلٌقه

أمهد لحقه بتعتبر الفرقة حرمة مؤبدة, وإذا كان اللعان على نفً نسب الول
(ٕ)

. 

 -وكذلك ٌترتب على اللعان أحكاماً شرعٌة متعلقة بكبل الزوجٌن وهً :

عند حصول اللعان بالطرٌقة الشرعٌة تحرم الزوجة  -:حرمة الزوجة على زوجها مؤبداً  -1

على زوجها حرمة أبدٌة ال رجعة له فٌها إلٌها ودلٌل ذلك نفس الحدٌث الشرٌؾ الذي رواه 

اإلمام الرضا)علٌه السبلم( حٌث قال ما نصه)قال: ففرق بٌنهما وقال لهما ال البٌزنطً عن 

 تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تبلعنتما(.

لو أن الزوج بعد أن العن رجع إلى الحاكم الشرعً  -لو أكذب الرجل نفسه بعد اللعن: -2

زوجته مؤبداً وال  لٌكذب نفسه فما هو الحكم فً هذه الحالة؟ فً هذه الحالة ٌبقى محرما ً على

 عودة الزوجٌة بذلك. ألًٌجوز له الرجوع إلٌها خبلفاً لبعض فقهاء العامة الذٌن ذهبوا 

 

 

 

 

 

 ( أحمد لعور, الدلٌل القانونً لؤلسرة قانون األسرة, الحالة المدنٌة, دار الهدى.ٔ)

 .ٙٗٔ( حسٌن علً أألعظمً, كتاب النكاح, صٕ)
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ماذا لو أكذب نفسه أثناء اللعان كان تأثر بموعظة  -ان:لو أكذب الرجل نفسه أثناء اللع -3

ع عن ؼٌه وضبلله؟ فً هذه الحالة ٌحكم بثبوت حد القذؾ علٌه أما جالحاكم الشرعً فترا

اللعان  مسألة اللعان فبل تتم وبالتالً ال تترتب علٌه إمكانٌة وسبب ذلك من الناحٌة الشرعٌة أن

الشرعً من خبلل رواٌات متعددة منها ما رواه ابن سنان  لم ٌتم هذا أوالً وثانٌاً لورود النص

عن اإلمام الصادق)علٌه السبلم( حٌث قال)إذا قذؾ الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد 

 وكانت امرأته وإن لم ٌكذب نفسه تبلعنا وفرق بٌنهما(.

نفً الولد  هناك مسألة مترتبة على المبلعنة التً تحصل من أجل -اإلرث بعد المالعنة : -4

وقد تكون هً الدافع األساسً للزوج من وراء المبلعنة وهً مسالة اإلرث بٌن الوالد الناكر 

للولد ونفس الولد فما الذي ٌحصل سبب اللعان موضوع اإلرث كل منهما لآلخر؟ إن بقً 

 الزوج على نكرانه للولد فبل ٌرث كبلً منهما اآلخر, أما لو تراجع عن لعانه فانه ٌرث كبلً 

 منهما اآلخر.

أنه إذا اعترفت المرأة بعد اللعان ال تحد  إلىذهب البعض  -لو اعترفت المرأة بعد اللعان: -5

المرأة ألن اللعان قد مضى وهً تماماً فً ذلك كالزوج الذي تراجع بعد اللعان فانه ال ٌحد 

 بالقذؾ مع أنه فعبلً قذؾ زوجته.

قلنا: أن اللعان قسمان أحدهما :إلثبات  -زوجها:اللعان لنفً ولد ادعت الزوجة أنه ابن  -6

الزنا على الزوجة والثانً: لنفً الولد عن الزوج وهذا كما ٌمكن أن ٌحصل من خبلل أن ٌقوم 

من خبلل محاولة المرأة إثبات البنوة للزوج الذي  أٌضاالزوج رأساً بنفً الولد عنه, قد ٌكون 

ة أو أنهما نقبل ولكن لم ٌحصل موافقة بٌنهمابٌت الزوجٌ إلىعقد علٌها ولكنها لم ٌنقبل 
(ٖ)

. 
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 .ٕٔٔ -8ٔٔص ( الشٌخ حسان محمود عبد هللا, مشاكل الطبلق بٌن الشرع والعرؾ,ٖ)
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 -أما دلٌل مشروعٌة اللعان :

الَِّذٌن  فً مشروعٌته هو فً الكتاب والسنة: أما فً الكتاب: فقوله تعالى: )) األصل ْرُمون   و   ٌ 

ُهمْ  اج  ل مْ  أ ْزو  ُكن و  اءُ  لَُّهمْ  ٌ  د  ةُ  أ نفُُسُهمْ  إاِلَّ  ُشه  اد  ه  ِدِهمْ  ف ش  عُ  أ ح  ات   أ ْرب  اد  ه  هُ  ِباّللَِّ  ش  اِدِقٌن   ل ِمن   إِنَّ   الصَّ

ةُ  اِمس  اْلخ  هِ  هللاَِّ  ْعن ت  ل   أ نَّ  و  ٌْ ل  ان   إِن ع  اِذِبٌن   ِمن   ك  أُ  اْلك  ْدر   ٌ ا و  ْنه  اب   ع  ذ  د   أ ن اْلع  ْشه  ع   ت  ات   أ ْرب  اد  ه   ش 

هُ  ِباّللَِّ  اِذِبٌن   ل ِمن   إِنَّ ة   اْلك  اِمس  اْلخ  ب   أ نَّ  و  ض  ا هللاَِّ  ؼ  ه  ٌْ ل  ان   إِن ع  اِدِقٌن   ِمن   ك  (( الصَّ
(ٔ)

 . 

أن عوٌمر العجبلنً أتى رسول هللا)صلى  ألساعديأما فً السنة فما روى عن سهل بن سعد 

وجد مع امرأته رجبلً أٌقتله فتقتلونه أو كٌؾ هللا علٌه وسلم( فقال :ٌا رسول هللا أرأٌت رجبلً 

ٌفعل؟ فقال رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم( قد أنزل هللا فٌك وفً صاحبتك فاذهب فأتب ها, 

سهل: فشبل عنا وان مع الناس عند رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم( فلما فرؼا قال عوٌمر  قال

كذبت علٌها ٌا رسول هللا أن أمسكتها مطلقها ثبلثاً بحضرة رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(, 

بعد هذٌن الدلٌلٌن نستطٌع أن نقول بأن حد القذؾ كان عاماً فً كل قاذؾ وعندما عرضت هذه 

دثة على رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( ووقع السابل فً حرج نزلت اآلٌة فكانت الحا

تشرٌعاً لكل من ٌقذؾ زوجته وال ٌستطٌع أن ٌأتً بالشهود علٌه اللعان ألنه أقٌم فً الزوجات 

مقام الحد فً األجنبٌات كما ٌقول الجصاص
(ٕ)

. 
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 .9-ٙ( سورة النور: اآلٌة/ ٔ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( د.عبد الستار حامد, أحكام إنهاء النكاح, صٕ)
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 المبحث الثانً

 ٌالء والظهار واللعانموقف الشرٌعة والقانون من اال

 واآلثار المترتبة علٌها

 المطلب األول

 -االٌبلء والظهار واللعان:موقؾ الشرٌعة والقانون من 

اِبِهمْ  ِمن ٌُْؤلُون   لِّلَِّذٌن  إن األصل فً ثبوت االٌبلء : قوله تعالى)) بُّصُ  نِّس  ر  ةِ  ت  ع  ْشُهر   أ ْرب 
 ف إِن أ 

فُور   هللاَّ   ف إِنَّ  ف اُءوا ِحٌم   ؼ  إِنْ  رَّ ُموا و  ز  ق   ع  بل  إِنَّ  الطَّ ِمٌع   هللاَّ   ف  لٌِم   س  تكون بٌن فرقة (, ان الٔ(()ع 

المرأة وزوجها بذلك  إلٌها فً مدة أربعة أشهر إن شرعٌة التفرٌق بٌن الزوجٌن إذا لم ٌفًء

إنما هو لمنع ظلم المرأة وإبقابها كالمعلقة ال هً زوجة لها حقوق الزوجٌة وال هً مطلقة 

الحلؾ  ٌؽنٌها هللا سبحانه وتعالى من سعته, وقد كان العرب فً الجاهلٌة ٌكٌدون لنسابهم بذلك

واإلصرار علٌه فوضع اإلسبلم ذلك الحد الذي ٌمنع اإلضرار بالمرأة وظلمها, وقد اختلؾ 

قرروا أن  وأصحابهالفقهاء فً طرٌق التفرٌق بٌن الزوجٌن باالٌبلء وفً وصفه فأبو حنٌفة 

الفًء  إلىٌة الكرٌمة تدعوا بعة أشهر من ؼٌر أن ٌقربها ألن اآلالتفرٌق ٌتم بمجرد مضً أر

المدة فان لم ٌفًء إلى زوجته فً المدة فقد عزم الطبلق فٌعتبر مطلقاً طبلقاً بابناً بمجرد فً 

انتهابها من ؼٌر فًء, وقال مالك والشافعً وأحمد ال ٌقع الطبلق بمجرد انتهاء المدة بل 

ٌتوقؾ فإما طلق وأما رفعت األمر إلى القضاء فحكم بالطبلق والطبلق الذي ٌقع ٌكون رجعٌاً 

ارع ما ٌدل على هؤالء األبمة ألن األصل فً الطبلق أن ٌكون رجعٌاً حتى ٌكون من الشعند 

أنه بابن بٌد أن مالكاً رضً هللا عنه ال ٌعتبر الرجعة تامة إال إذا حصل دخول فعبلً ألن 

التفرٌق كان لسبب وهو االمتناع فان أراد أن ٌزٌل التفرٌق فبلبد أن ٌزٌل سببه, وهو االمتناع 

لها الذي بعث إلٌه الكٌد واألذى الظالم
(ٕ)

 . 
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 .1ٕٕ-ٕٕٙ( سورة البقرة: اآلٌة/ ٔ)

 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ-ٖٖٗ( اإلمام محمد أبو زهرة, األحوال الشخصٌة, صٕ)
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الحنفٌة وقع وإذا حلؾ الرجل على زوجته أال ٌقربها أبداً, فإذا مضت مدة أألربعة أشهر عند 

علٌها طبلق بابن فان تزوجها ثانٌة ولم ٌدخل بها تلك المدة وقعت الطلقة الثانٌة فان تزوجها 

ولم ٌدخل وقعت الثالثة ولم تحل له إال بعد زوج آخر ودخوله بها فان تزوجها من بعد ولم 

حنث فً ٌمٌنه ٌمٌن قد انتهى ولكنه إن قاربها ٌدخل بها ال ٌقع شًء الن الحل الذي كانت فٌه ال

من  ووجبت كفارة الٌمٌن وهً إطعام عشرة مساكٌن أو كسوتهم أو تحرٌر رقبة فان لم شٌباً 

وجبت كفارة الٌمٌن  لزوجة ٌكون بقربانها وإن كان الفًءا إلى هذا فصٌام ثبلثة أٌام, والفًء

هً أربعة  بلء بٌمٌن وال ٌقع طبلق, وقد الفًءالتً ذكرناها أو وجب المعلق علٌه أن ٌكن االٌ

أشهر وإذا كان فً مدة االٌبلء عاجزاً عن قربانها فان فٌبه ٌكون بالقول, بشرط استمرار 

بالقربان وإذا فاء بالقول ال  الفًءبالقول تعٌن  ٌة المدة, فان زال العجز بعد الفًءالعجز إلى نها

القربان ولم لى ٌعد حانثاً فً ٌمٌنه فبل تجب كفارة وال ٌجب األمر المعلق علٌه ألن الحلؾ ع

بالقول ألن وقوع الطبلق منع ظلمها وعند العجز ٌكفً رفع الظلم بالقول  ٌقع وإنما اعتبر الفًء

ألنه ال ٌستطٌع سواه, وقد بٌن الشارع الكرٌم واجب الحكم بٌن الزوجٌن بما أمر هللا تعالى به 

ى اآلخر من إمساك بمعروؾ أو تسرٌح بإحسان فٌجب على كل من الزوجٌن أن ٌؤدي إل

 والنفقةصدر فان للمرأة على الرجل حقاً فً ماله وهو الصداق  وانشراححقوقه بطٌب نفس 

بالمعروؾ وحقاً فً بدنه وهو العشرة والمتعة بحٌث لو آل منها استحقت الفرقة بإجماع 

المسلمٌن وكذلك لو كان مجبوباً أو عنٌناً ال ٌمكنه جماعها فلها الفرقة, ووطؤها واجب علٌه 

أكثر العلماء, فان موجب العقد الوفاء لو ال ما فرضه من التحلة التً جعلها تحل عقدة  عند

الٌمٌن وإن كان المولً ال ٌفًء بل قد عزم على الطبلق فان هللا سمٌع فحكم فً كتاب هللا أنه 

إما أن ٌفًء وأما ٌعزم الطبلق فان فاء فان هللا ؼفور رحٌم ال ٌقع به طبلق وهذا متفق علٌه 

الٌمٌن باّلل تعالى فً
(ٖ)

. 
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 -موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من الظهار :

ِمع   ق دْ الشرعً فً الظهار هو قوله تعالى))إن األصل  ُ  س  اِدلُك   الَِّتً ق ْول   هللاَّ ا ِفً ُتج  ْوِجه   ز 

ِكً ْشت  ت  ُ  هللاَِّ  إِل ى و  هللاَّ عُ  و  ْسم  ا ٌ  ُكم  اُور  ح  ِمٌع   هللاَّ   إِنَّ  ت  ِصٌر   س  اِهُرون   الَِّذٌن   ب  اِبِهمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  ٌُظ  ا ِنس   م 

اِتِهمْ  ُهنَّ  ه  اُتُهمْ  إِنْ  أُمَّ ه  ِبً إاِلَّ  أُمَّ ُهمْ  البلَّ ل ْدن  ُهمْ  و  إِنَّ قُولُون   و   ٌ راً  ل  ُزوراً  اْلق ْولِ  ِمن   ُمْنك  وإن هللا لعفو  و 

الَِّذٌن  ؼفور  اِهُرون   و  اِبِهمْ  ِمنْ  ٌُظ  ُعوُدون   ُثمَّ  ِنس  ا ٌ  ْحِرٌرُ  ق الُوا لِم  ة   ف ت  ق ب  ا أ نْ  ق ْبلِ  ِمنْ  ر  اسَّ م  ت  لُِكمْ  ٌ   ذ 

ُظون   ُ  ِبهِ  ُتوع  هللاَّ ا و  لُون   ِبم  ْعم  ِبٌر   ت  نْ  خ  ِجدْ  ل مْ  ف م  امُ  ٌ   ٌ نِ  ف ِص ٌْ ْهر  نِ  ش  ٌْ اِبع  ت  ا أ نْ  ق ْبلِ  ِمنْ  ُمت  اسَّ م  ت  نْ  ٌ   ف م 

ِطعْ  ل مْ  ْست  امُ  ٌ  لِك   ِمْسِكٌناً  ِستٌِّن   ف إِْطع  ُسولِهِ  ِباّللَِّ  لُِتْؤِمُنوا ذ  ر  ِتْلك   و  اِفِرٌن   هللاَِّ  ودُ ُحدُ  و  لِْلك  اب   و  ذ   ع 

((أ لٌِم  
(ٔ)

, إن ما ٌقوم به الزوج من التفرٌق بٌنه وبٌن الزوجة بصٌؽة تدل على الفراق سواء 

أم كانت ؼٌر منجزة وسواء كانت كانت الصٌؽة صرٌحة أم كانت بالكناٌة وسواء كانت منجزة 

بعباراته أم كانت بعباراتها عند التفرٌق إلٌها سواء كانت على مال أم ؼٌر مال ففً كل هذه 

األحوال كان ٌقصد الفرقة بعبارة تدل علٌها.. ولكن قد تصور عنه عبارة تدل على تحرٌم 

قة وتحولها من عبلقة زوجٌة الحٌاة الزوجٌة وال تدل على إرادة التفرٌق بل تدل على بقاء العبل

ًّ كظهر أمً ,أو نحو ذلك وهذا  الى عبلقة محرمٌة بأن ٌشبهها بإحدى محارمه فٌقول: أنِت عل

هو تشبٌه زوجته أو ما عبر به عنها  -كان ٌقع بٌن المسلمٌن فً العصر األول وسمً الظهار:

ضاعاً أو جزء شابع منها بعضو ٌحرم نظره إلٌه من أعضاء محارمه نسباً أو ر
(ٕ)

, والظهار 

ال ٌكون إال من زوج بالػ عاقل مسلم لزوجة قد انعقد زواجها انعقاداً صحٌحاً, فاقداً فلو كان 

أجازة أحد ال ٌكون ظهاراً, ألنها حرام علٌه فعبلً  فٌكون كبلمهِ  إخباراً عن العقد موقوفاً على 

ٌحل له أن ٌأتً زوجته إال بعد الواقع الثابت,  ومن صدر عنه الظهار على هذا الوجه فأنه ال 

أن ٌقوم بكفارة الظهار وهً عتق رقبة فإن لم ٌجد فصٌام شهرٌن متتابعٌن, فإن لم ٌستطع 

فإطعام ستٌن مسكٌناً وال ٌشترط فً الرقبة أن تكون مؤقتة عند الحنفٌة بل تجزئ المؤمنة 

العدد من جدٌد بعد وؼٌر المؤمنة وٌشترط فً الصٌام التتابع فإن أضطر ولو لعذر استبناؾ 

 ذلك ال ٌشترط ذلك فً القرآن الكرٌم بالنص علٌه هو إطعام ستٌن مسكٌناً وٌكون بؽداء وعشاء 
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 .ٗ-ٔ( سورة المجادلة: اآلٌة ٔ)

 .ٖٖٔكتاب التعرٌفات, ص -( علً بن محمد بن علً الجرجانًٕ)
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بعٌن أو قٌمة ذلك فإن قام بالكفارة حلت له زوجته, وإن الحكمة فً تلك الكفارة هً كاملٌن مش

منع العبث فً العبلقة الزوجٌة ومنع ظلم المرأة فأن الذٌن ٌفعلون ذلك ٌقصدون به الكٌد لها 

وقد نزلت اآلٌة الكرٌمة فً امرأة ذهبت إلى النبً )صلى هللا علٌه وسلم( تخبره أن زوجها 

فاقتها وإن صبٌتها صؽار أن ضمتهم إلٌها ضاعوا وإن ضمتهم إلٌها وتشكو إلٌه ظاهر منها 

جاعوا فجاء الحكم لمنع ذلك التبلعب وهذا ظلم بحق الزوجة, لذلك جاءت الشرعٌة اإلسبلمٌة 

الؽراء ووضعت هذه األحكام من أجل الحفاظ على بقاء الروابط الزوجٌة
(ٖ)

 . 

قبل التكفٌر والكفارة على الترتٌب, أما كفارة الظهار  وٌصح الظهار ممن ٌصح طبلقه وال ٌطأ

حٌث ال ٌحل له أن ٌطأها حتى ٌكفر)كفارة الظهار( فٌعتق رقبة فإن لم ٌجد فصٌام  -ولوازمها:

شهرٌن متتابعٌن فإن لم ٌستطع ستٌن مسكٌنا ً وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمٌن , وإذا 

به أنه ال ٌقع به  ذا ٌكون مظاهراً والصواب المقطوعنوى على أنها محرمة علٌه كأمه فه

طبلق وال ٌحل له الوطء حتى ٌكفر باتفاقهم وال ٌقع به الطبلق بذلك وهللا أعلم
(ٗ)

, وقد اختلؾ 

الفقهاء حول كفارة الظهار حٌث ٌرى أكثرهم أنها ال تجب قبل العود فلو مات أحد المظاهرٌن 

كفارة علٌه, لقوله تعالى))والذٌن ٌظاهرون من نسابهم  أو فارق المظاهر زوجته قبل العود فبل

ثم ٌعودون لما قالوا فتحرٌر رقبة من قبل أن ٌتماسا((
(٘)

, وهو نص فً وجوب تعلق الكفارة 

ما أن الكفارة تلتزم بالمخالفة أو بالعود وعن طرٌق القٌاس: إن الظهار ٌشبه كفارة الٌمٌن فك

ر, الكفارة فً الظهار بعٌن فبل ٌحنث بؽٌر الحنث كسابر بإرادة المخالفة كذلك األمر فً الظها

األٌمان والحنث فٌها العود
(ٙ)

. 
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 .ٕٖٗ-ٖٔٗ( اإلمام محمد أبو زهرة, األحوال الشخصٌة, صٖ)

 .ٕ/ٕ, ص/http:/www.alukah.net/sharia/76096/25/br( أ.د.عبد هللا مبارك آل سٌؾٗ)

 .ٖ( سورة المجادلة: اآلٌة/ ٘)

 .1ٔٗ٘-1ٔٗٗ, األحوال الشخصٌة))أحكام األسرة(,ص9ٌلً, الفقه اإلسبلمً وأدلته/ج( أ.د.وهبة الزحٙ)
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 -موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من اللعان :

فى نسب ولدها منه ولم تكن له بٌنة ولم اتفق الفقهاء على انه إذا قذؾ الزوج زوجته بالزنا أو ن

تصدقه الزوجة وطلبت إقامة حد القذؾ علٌه أمره القاضً باللعان بأن ٌبتدئ القاضً بالزوج 

فٌقول أمامه أربع مرات)أشهد باّلل أنً لمن العادقٌن فٌما رمٌتها به من الزنا أو نفً الولد( بأن 

بالتسمٌة بأن ٌقول: )فٌما رمٌت به فبلنة ٌجد المقصود باإلشارة إلٌها أن كانت حاضرة أو 

زوجتً من الزنا(, ثم ٌقول فً الخامسة)لعنة هللا علٌه أن كان من الكاذبٌن فٌما رماها من الزنا 

أو نفً الولد(, وٌشٌر الزوج إلٌها فً جمٌع ما ذكر
(ٔ)

 . 

)أشهد باّلل أنه لمن الكاذبٌن فٌما رمانً به من الزنا أو  -ثم تقول الزوجة أربع مرات أٌضاً:

نفً الولد(, وتقول الخامسة) أن ؼضب هللا علٌها أن كان من العادقٌن فٌما رمانً به من الزنا 

أو نفً الولد(, وإنما خص الؽضب وهو أشد من اللعن
(ٕ)

فً جانب المرأة ألن النساء ٌتجاسرن  

كبلمهن كثٌراً كما فً الحدٌث فاختٌر الؽضب لتتقً وال تقدم ٌستعملن اللعن فً  فإنهنباللعن 

علٌه, وألن جرٌمتها وهً الزنا أعظم من جرٌمة الرجل وهً القذؾ وإنما وجب البدء بالرجل 

فً اللعان ألنه المدعً وفً الدعوى ٌبدأ بالمدعً ودلٌلهم فً هذا قوله تعالى))والذٌن ٌرمون 

فشهادة أحدهم أربع شهادات باّلل أنه لمن العادقٌن فسهم أزواجهم ولم ٌكن لهم شهداء اال أن

والخامسة أن لعنة هللا علٌه إن كان من الكاذبٌن والخامسة أن ؼضب هللا علٌها أن كان من 

العادقٌن ((
(ٖ)

وثبت فً السنة النبوٌة الصحٌحة تأكٌد هذه الكٌفٌة بأحادٌث منها حدٌث ابن ,

أحدنا امرأته على فاحشة كٌؾ ٌصنع؟ إن تكلم, تكلم عمر: قال:ٌا رسول هللا أرأٌت لو وجد 

بأمر عظٌم وإن سكت, سكت على مثل ذلك قال:فسكت النبً)صلى هللا علٌه وسلم( فلم ٌجبه 

فأنزل هللا عز وجل هذه اآلٌة حٌث قال  ابتلٌتفلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه 

تعالى)والذٌن ٌرمون أزواجهم(
(ٗ)

أهون لٌه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنٌا فتبلهن ع,  

 من عذاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ٖٗ/ٖ( الخطٌب الشربٌنً,مؽنً المحتاج,ٔ)
( الؽضب: هو السخط وإنزال العذاب بالمؽضوب علٌه,وأما اللعن/هو الطرد من الرحمة وال ٌلزم منه ٕ)

 التعذٌب.
 .9-ٙالنور اآلٌة/ ( سورة ٖ)
 .ٙ( سورة النور: اآلٌة /ٗ)
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ال والذي بعثك بالحق ما كذبت علٌها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنٌا  -اآلخرة فقال:

أهون من عذاب اآلخرة فقالت ال والذي بعثك بالحق أنه لكاذب, بدأ الرجل فشهد أربع شهادات 

 علٌه أن كان من الكاذبٌن ثم ثنى بالمرأة, فشهدت  باّلل أنه لمن العادقٌن والخامسة أن لعنة هللا

أربع شهادات باّلل إنه لمن الكاذبٌن, والخامسة أن ؼضب هللا علٌها من العادقٌن ثم فرق بٌنهما 

وبراءة الزوج باللعان هو رأي الجمهور, وقال أبو حنٌفة: ٌجزئ أن تبدأ المرأة باللعان وقال 

تعٌد ألن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدم فً شهادة الزوج الكاسانً فً البدابع: ٌنبؽً أن 

فبل تصح إال بعد وجود شهادته
(٘)

اإلسبلمٌة أنه ٌجب أن تتوفر شروط فقهاء الشرٌعة  وأكد, 

خاصة بالقذؾ نفسه: وهً أن ٌكون بصرٌح الزنا ومن ذلك قذفها بنفً الولد وأن ٌكون ذلك فً 

شروط اللعان فإذا توفرت جمٌعاً كان على القاضً أن دار السبلم لتتحقق القضاء هذه هً 

ٌجري اللعان بٌن الزوجٌن أما إذا اختلؾ بعض تلك الشروط فان تختلؾ شرط اإلسبلم 

والحرٌة سقط اللعان وثبت الحد أما إذا تخلؾ البلوغ أو العقل أو النطق فإنه ال حد وال لعان 

أٌضاً  -ٌحد قاذفها فبل حد وال لعان فان كانت الزوجة ؼٌر أهل للشهادة أو كانت ممن ال

وللقاضً أن ٌقرر الزوج بما ٌراه فً كل ما له تستوجب العقوبة
(ٙ)

, وٌكون اللعان إذا رمى 

الرجل امرأته بالزنا ولم ٌكن له أربعة شهداء ٌشهدون علٌها بما رماها به وكانت هً حرة 

بتحلٌؾ الزوج  فً قذؾ, وٌبتدئعفٌفة بالؽة وهو حر بالػ عاقل ولم ٌكن واحد منهما محدوداً 

وجب حد القذؾ علٌه وإن حلؾ فان لم ٌحلؾ حبس حتى ٌحلؾ أو ٌكذب نفسه فان كذب نفسه 

وجب علٌها أن تحلؾ فان امتنعت حبست حتى تحلؾ أو تصدقه وإن صدقته أقٌم علٌها حد 

لزنا ونفى الزنا أن استوفى شروطه والتبلعن كما ٌكون بالرمً بالزنا المجرد ٌكون برمٌها با

وحلفها على أنه الولد ٌكون الحلؾ فً هذه الحالة على أنه صادق فٌما رماها به من نفً الولد 

وإذا تم اللعان تمت الفرقة بٌن الزوجٌن بتفرٌق القاضً أي أنه ال ٌتم وقوعها إال بعد حكم 

 .القاضً بالتفرٌق

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1ٔٓ9-1ٔٓ8األحوال الشخصٌة)أحكام األسرة(, ص 9ٌلً, الفقه اإلسبلمً وأدلته/ج/أ.د.وهبة الزح( ٘)

1ٔٔٓ. 

 .9ٕٓ( د.أحمد الكبٌسً, األحوال الشخصٌة,/ج/األول,الزواج والطبلق وآثارها,صٙ)
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وقبل ذلك ال ٌوجد التفرٌق وإذا وقعت الفرقة ال تحل له حتى ٌكذب نفسه أو تصدقه هً فان 

لت له واعتبرت الفرقة طبلقاً بابناً وقد احتسب من عدد الطلقات التً ٌملكها الرجل كن ذلك ح

ألن سبب الفرقة من جانب الرجل وال ٌتصور أن تكون من جانب المرأة زكل فرقة كانت 

كان موضوع اللعان نفً نسب الولد انتفى نسبه وال كذلك هً من الطبلق ال من الفسخ وإذا 

حكام التً تلزمه فبل ٌرث منه وال تجب نفقته علٌه ولكن بالنسبة لؤلحكام ٌعتبر ابنه بالنسبة لؤل

ٌعامل كأنه ابنه لبلحتٌاط فبل ٌعطٌه زكاته ولو قتله ال قصاص علٌه التً شرعها هللا للكافة 

للشبه كما لو قتل األب ولده والمحرمٌة بٌنه وبٌن أوالده تثبت لبلحتٌاط ألحكام الشرع وال 

هما لآلخر وال ٌعد مجهول النسب فبل ٌصح أن ٌدعٌه ؼٌره وإذا كذب نفسه تجوز شهادة كل من

ٌثبت الولد وٌزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد باالتفاق
(1)

. 

وسبل عن رجل تزوج امرأة وأقامت فً صحبته  -دعوى المرأة لحقوق الولد بالزوج األول:

آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة  خمسة عشر ٌوماً ثم طلقها الطبلق البابن وتزوجت بعده بزوج

من األول ثم طلقها الزوج الثانً بعد مدة ست سنٌن وجاءت بابنه وادعت أنها من الزوج األول 

فهل ٌصح دعواها, وٌلزم الزوج األول ولم ٌثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقٌمان 

 ة وال ؼرض؟ببلد واحد ولٌس لها مانع من دعوى النساء وال مطالبته بنفق

فأجاب/ الحمد ّلل .ال ٌلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق األبمة 

بل لو ادعت أنها ولدته فً حالة ٌلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر ولدته ولم تقبل 

ٌّنة وٌكفً امرأة واحدة عند أبً حنٌفة وأحمد فً  فً دعوى الوالدة ببل نزاع حتى تقٌم بذلك ب

المشهور عنه وعند مالك وأحمد فً الرواٌة األخرى البد من امرأتٌن وأما إذا انقضت عدتها 

ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج األول المطلق فهذه ال ٌقبل قولها ببل 

ٌن دخل نزاع,إذا ولدت الحمل لستة أشهر لحق به الولد وإذا ولدت ألكثر من ستة أشهر من ح

بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق األبمة
(8)

.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٖٗ-ٖٙٗاإلمام محمد أبو زهرة, األحوال الشخصٌة, ص(1)

 /Mubarak- ibn- Abdullah/web/76957/ٕ٘أ.د.عبد هللا بن مبارك آل سٌؾ , (8)
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 -أما من حٌث موقؾ القانون من االٌبلء والظهار واللعان:

المتنازع فٌها عندما تقع وارد فً القانون ٌمكن تطبٌقه على المسابل أنه لم ٌوجد نص تشرٌعً 

الفرقة بٌن الزوجٌن عن طرٌق االٌبلء والظهار واللعان لذلك ٌتم اللجوء الى الشرٌعة 

اإلسبلمٌة الؽراء التً هً تعتبر المصدر والمرجع األهم لكافة القوانٌن ذات المسابل الشخصٌة 

أنه فً حالة عدم المتعلقة بأحوال المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن لذلك أجمع جمٌع الفقهاء على 

وجود نص فً القانون ٌتعلق بمسألة متنازع علٌها أمام القاضً ٌتم اللجوء الى الشرٌعة 

 88ٔاإلسبلمٌة وسند ذلك هو ما جاء فً نص المادة األولى من قانون األحوال الشخصٌة رقم 

ون المعدل والتً نصت فً الفقرة األولى/تسري النصوص التشرٌعٌة فً هذا القان 9٘9ٔلسنة 

 على جمٌع المسابل التً تتناول هذه النصوص فً لفظها أو فحواها.

إذا لم ٌوجد نص تشرٌعً ٌمكن تطبٌقه فٌحكم بمقتضى مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة األكثر  -ٕ

مبلبمة لنصوص هذا القانون
(ٔ)

. 
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 المعدل. 9٘9ٔلسنة  88ٔالشخصٌة رقم ( قانون األحوال ٔ)
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 المطلب الثانً

 اآلثار الشرعٌة والقانونٌة المترتبة على اإلٌالء

 والظهار واللعان

 -اآلثار الشرعٌة التً تترتب على االٌبلء: -

هو قوله تعالى))للذٌن ٌولون من نسابهم تربص أربعة أشهر فان  -إن األصل الشرعً لبلٌبلء :

رحٌم وان عزموا الطبلق  فان هللا سمٌع علٌم(( فاءوا فان هللا ؼفور
(ٔ)

, وقد ورد االٌبلء فً 

كثٌر من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة منها عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال))اٌبلء الجاهلٌة 

السنة والسنتٌن فوقت هللا أربعة أشهر فان كان أقل من أربعة أشهر فلٌس باٌبلء((
(ٕ)

, وكان 

الجاهلٌة ال رجعة فٌه فؽٌر الشارع حكمه, وان االٌبلء حرام شرعاً وهو عند االٌبلء طبلقاً فً 

جمهور العلماء ال ٌجوز ألنه نوع مضارة للزوجة وألنه ٌمٌن على ترك واجب
(ٖ)

, وذكر 

الفقهاء أنه ٌجب أن تتوافر لبلٌبلء عدة أركان لكً ٌترتب علٌه بعض اآلثار لذلك عدها 

نى منها ركنً الصٌؽة والزوجةالخطٌب الشربٌنً" أربعة" واستث
(ٗ)

. 

الحالؾ/ وهو شرط فً الحالؾ أن ٌكون زوجاً مكلفاً مختاراً ٌتصور منه  -الركن األول :

الجماع فخرج بلفظ الزوج السٌد واألجنبً وبلفظ "المكلؾ" ؼٌر المكلؾ كالصبً والصؽٌر 

(, فٌضع ٘واالشل" أما العنٌن) وبلفظ "المختار" المكره وبلفظ ٌتصور عنه الجماع" المجبوب

 اٌبلؤه ألن وطأه مرجو.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٙسورة البقرة : اآلٌة /(ٔ)

 .8ٖٔ/1احمد بن الحسن بن علً بن موسى البٌهقً, السنن الكبرى,(ٕ)

 .9ٗٔاٌة والتقرٌب: مصطفى دٌب البؽا المٌدانً, التذهٌب فً أدلة متن الؽ(ٖ)

 .8ٔٗ/ٖ -الخطٌب الشربٌنً, مؽنً المحتاج(ٗ)

, 8ٕٗمؽنً المحتاج: -هو مقطوع الذكر أو لم ٌبقى منه قدر اكشفه,الخطٌب الشربٌنً-المجبوب:(٘)

 هو فقدان الحركة فً العضو. -واالشل:



ٕٙ 
 

المحلوؾ به: والمحلوؾ به فً الجدٌد من مذهب اإلمام الشافعً قد ٌكون  -الركن الثانً :

 -واحد من ثبلثة أمور:

 اسم من أسماء هللا تعالى أو صفه من صفاته. أوالً /

 ثانٌاً/ تعلٌق على طبلق أو عتق.

ثالثاً/ التزام ما ٌلزم بالنذر كصبلة وصوم وؼٌرها من القربان أما فً القدٌم فاشترط فً 

 أن تكون اسماً من أسماء هللا تعالى أو صفة من صفات هللا فقط. الصٌؽة

فبل ٌعتد باٌبلء بحلفه على امتناعه من  -المحلوؾ علٌه)ترك وطء شرعً(: -الركن الثالث:

أو فً نحو حٌض أو حرام, وخرج بذلك أٌضاً تمتعه بها بؽٌر وطء وال من وطبها فً دبرها 

من آل زوجته وهً رتقاء أو قرناء
(ٔ)

, فبل ٌصح أٌبلؤه ألنه ال ٌتصور الوطء أصبلً وألنه ال 

ٌتحقق قصد اإلٌذاء واألضرار بالزوجة المتناع األمر فً نفسه وكذلك الصؽٌرة التً ال ٌتمتع 

بها
(ٕ)

 . 

إن مدة االٌبلء فوق أربعة أشهر والحكمة من تحدٌد هذه المدة كما  -المدة: -الركن الرابع:

عن الزوج لذلك لم ٌفرق بٌن  عت ألمر جلً وهو قلة الصبرصرح به المحدد ألن المدة شر

الحر والعبد فٌها, وقال اإلمام الشافعً رضً هللا عنه" وهذه المدة حق للزوج كاألجل فً الدٌن 

المؤجل حق للمدٌن
(ٖ)

, وعلٌه إذا كانت الزوجة فً عدة طبلق رجعً فٌضرب لها أربعة أشهر 

وال ٌشترط للمدة حكم حاكم بل ٌمهل الزوج أربعة  من الرجعة ألنها حق للزوج كما ذكرنا,

أشهر ألنها ثابتة بالنص واإلجماع
(ٗ)

. 
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( فؤاد ألهاشم)الرتقاء والقرناء(من انسد محل الجماع منها فً األول بلحم وبالثانً بعظم فً األصح, ٔ)

 .1ٕٗ/ٖالمحتاج:  مؽنً -الخطٌب الشربٌنً

 .ٔٙ/ٗحاشٌة أعانه الطالبٌن :  -(أبو بكر بن محمد شطإ)

 .ٕ٘ٗ/ٖمؽنً المحتاج :  -( الخطٌب الشربٌنًٖ)

 .8ٓ٘كفاٌة األخٌار : -( تقً الدٌن أبو بكر بن محمد الحسٌنًٗ)
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 -وٌشترط فً المدة حتى ٌعتبر االٌبلء أحد األمرٌن :

 أن تكون المدة مطلقة كقوله : وهللا ال أطؤك وٌسكت أو ٌقول وهللا ال أطؤك أبداً. -األول :

 المدة مقٌدة بأكثر من أربعة أشهر.أن تكون  -الثانً :

 وبناء على ذلك ٌخرج اللفظ من االٌبلء إذا قٌده بأربعة أشهر أو أقل وٌصبح ٌمٌنا ً منعقدة.

ة لفظ ٌشعر باٌبلء أما صرٌح كقوله))وهللا ال وٌشترط فً الصٌؽ -الصٌغة : -الركن الخامس :

أجامعك(( وكالوطء أٌضاً أو لفظ كناٌة كقوله ))وهللا ال أمسك(( والمبلمسة والمباضعة 

والمباشرة منها أٌضاً واللفظ الصرٌح ال ٌحتاج الى نٌة لبلٌبلء, أما الفاظ الكناٌة فتفتقر لنٌة 

الوطء ألن لها حقابق ؼٌر الوطء
(ٔ)

. 

وهً التً ٌتصور وطؤها فلو آل رتقاء أو قرناء لم ٌصح االٌبلء  -الزوجة: -سادس:الركن ال

ء من الزوجة قبل الدخول وبعدهكما مر سابقاً على المذاهب وٌجوز االٌبل
(ٕ)

, أما الصؽٌرة التً 

ٌمكن وطؤها فبل تعتبر االٌبلء بحقها قابما ً ولكن تضرب لها المدة بعد احتمالها الوطء وٌقصد 

 زوجة أو الزوجات فٌقع االٌبلء على المجموع كما ٌقع على الواحدة.هنا ال

إذا حلؾ الزوج ٌمٌن االٌبلء فٌترتب علٌه األحكام الفقهٌة التالٌة
(ٖ)

 :- 

 إذا وطبها الزوج قبل مضً األربعة أشهر فٌنظر إلى المحلوؾ به. -أوالً:

 ألنه حنث بٌمٌنه.إن كان حلؾ باّلل أو بأسمابه أو صفاته فعلٌه كفارة ٌمٌن  -ٔ

 إن حلؾ بالتزام قربه: تخٌر بٌن ما لتزم به كفارة ٌمٌن. -ٕ

 إن علق االٌبلء بنحو طبلق وقع علٌه لوجود المعلق علٌه وهو الوطء. -ٖ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔ٘/ٗحاشٌة البجٌرمً:  -( سلٌمان بن محمد بن عمر البجٌرمًٔ)

 .ٕٔٗ/ٖمؽنً المحتاج :  -الخطٌب الشربٌنً( ٕ)

 .9ٓ1/ٕتنوٌر المسالك :  -( أ.د.مصطفى دٌب البؽاٖ)
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إذا مضت األربعة أشهر والزوج حاضر ولم تطالب الزوجة بالفٌبة )الجماع( فبل شًء  -ثانٌاً :

 علٌه وتعتبر ٌمٌنه قد أنحلت.

فًء )برجوعه للوطء الذي أمتنع منه إذا مضت المدة)أربعة أشهر(, فلها أن تطالبه بأن ٌ -ثالثاً:

باالٌبلء( أو ٌطلقها ان لم ٌفًء وذلك لقوله تعالى)) فان فاءوا فان هللا ؼفور رحٌم وؼن عزموا 

الطبلق فان هللا سمٌع علٌم((
(ٔ)

, فهو مخٌر بٌن أمرٌن: الفٌبة أو الطبلق وهذا ما اختاره 

وتعالى أو اسم من أسمابه أو صفة من  الرافعً والنووي, فان فاء وكانت الٌمٌن باّلل سبحانه

اِخُذُكمُ  ال  الكفارة على األظهر لعموم قوله تعالى ))صفاته لزمه  ُ  ٌُؤ  اِنُكمْ  ِفً ِباللَّْؽوِ  هللاَّ م  ٌْ ِكنْ  أ  ل َٰ  و 

اِخُذُكمْ  ا ٌُؤ  قَّْدُتمُ  ِبم  ان   ع  م  ٌْ ُتهُ  اأْل  فَّار  امُ  ف ك  ةِ  إِْطع  ر  ش  اِكٌن   ع  س  طِ  ِمنْ  م  ا أ ْوس   أ وْ  أ ْهلٌُِكمْ  ُتْطِعُمون   م 

ُتُهمْ  ْحِرٌرُ  أ وْ  ِكْسو  ة   ت  ق ب  نْ  ر  ِجدْ  ل مْ  ف م  امُ  ٌ   ٌ ةِ  ف ِص ث  بل  ام   ث  ٌَّ
لِك   أ 

ةُ  ذ َٰ فَّار  اِنُكمْ  ك  م  ٌْ ا أ  ل ْفُتمْ  إِذ  اْحف ُظوا ح   و 

ُكمْ  ان  م  ٌْ لِك   أ 
ذ َٰ ٌِّنُ  ك  ب  ٌُ  ُ اِتهِ  ل ُكمْ  هللاَّ  ٌ لَُّكمْ  آ ْشكُ  ل ع  ((ُرون  ت 

(ٕ)
وإذا اختار الطبلق وقع طبلقه سواء طلقه  ,

أو أكثر ولٌس للحاكم اجباره على أكثر من طلقة فً جمٌع األحوال سواء أوقع الطبلق بنفسه أم 

طلق القاضً علٌه, وذكر الخطٌب الشربٌنً إن القاضً ٌطلق علٌه طلقه وأنه لو زاد علٌها لم 

لقة رجعٌة الحتمالٌة شموله بحاالت اخرى تقع الزٌادة ألن الواجب علٌه واحدة ولم ٌقٌدها بط

(, أما إذا جامعها ناسٌاً أو مكرهاً ٖمثبلً قد تكون الطلقة: قبل الدخول أو قد تكون مكملة للثبلث)

أو مجنوناً لم ٌحنث علٌه الكفارة ولم تنحل الٌمٌن وحصلت الفٌبة وارتفع االٌبلء, وذلك كما 

 -ٌلً:

وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الحنث, واما  -ن فلعدم فعلهأما عدم الحنث وعدم انحبلل الٌمٌ -

ارتفاع االٌبلء فلوصولها إلى حقها واندفاع ضررها كما ورد المجنون الودٌعة إلى حاجتها 

وتضرب له المدة ثانٌاً لبقاء الٌمٌن كما لو طلق المولً بعد مدة ثم راجع تضرب المدة ثانٌاً 
(ٗ)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٙ( سورة البقرة : اآلٌة ٔ)

 .89سورة المابدة : اآلٌة  (ٕ)

 .9/ٗحاشٌة قلٌونً:  -أحمد سبلمة القلٌونً (ٖ)

 .ٕ٘/ٗحاشٌة البجٌرمً:  -سلٌمان بن محمد بن عمر البجٌرمً (ٗ)
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نه الطبلق ورفض إذا مضت المدة)أربعة أشهر( وطلبت منه الفًء ورفض ثم طلبت م -رابعاً :

أو تأجٌل إال إذا كان هابماً أستمهل  اجهالفاألظهر أن القاضً ٌطلق علٌه طلقه واحدة دون 

وتصرؾ القاضً هنا ألنه :حق لمعٌن تدخله إلى اللٌل أو محرما ً حتى ٌتحلل من إحرامه 

وتحصٌل الدٌن من المماطل, وهنالك عدة  العاضل النٌابة فٌنوب عنه الحاكم كما ٌزوج عن

فروع فً المسألة
(ٔ)

. 

 إن طلق القاضً ثم بان ان الزوج وطا زوجته قبل الطبلق: لم ٌقع الطبلق النتفاء سببه. -ٔ

لو تبٌن أن الزوج طلق قبل طبلق القاضً: ال ٌقع طبلق القاضً ألنه أصبح بدالً عن  -ٕ

 موجود.

الزوج وكان الزوج عالماً به: وقع طبلق القاضً صحٌحاً  لو وقع طبلق القاضً قبل طبلق -ٖ

 وطبلق الزوج كذلك.

 إن جهل الزوج طبلق القاضً لم ٌقع طبلقه. -ٗ

إذا مضت المدة وطالبت الزوجة بالفًء وكان عند الزوجة مانع شرعً من الوطء  -خامساً:

لها مطالبة كالحٌض أو مانع حسً من الوطء كالمرض الذي ال ٌمكن معه الوطء ال ٌحق 

الزوج بالفٌبة ال قوالً وال فعبلً, وإن مضت المدة وكان فً الزوج مانع من الوطء طبٌعً 

كمرض ٌمنع الوطء معه أو ٌخاؾ زٌادة المرض معه أو بطء البرء :طولبت الزوجة بالفٌبة 

 باللسان أو بالطبلق إن لم ٌفًء وإذا زال ما به من ضرر بعد فٌبه اللسان طولبت بالوطء وإن

كان فً الزوج مانع شرعً كإحرام وظهار فإنه ٌطالب بالطبلق
(ٕ)

, وإذا حصل الخبلؾ بٌن 

الزوجٌن فً مسابل االٌبلء فٌنظر فٌها كما ٌلً
(ٖ)

 :- 

إذا اختلؾ الزوجان لبلٌبلء أو فً انقضاء مدته بان ادعت علٌه فأنكر صدق ٌمٌنه ألن  -ٔ

 األصل عدمه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٓ٘:  األخٌاركفاٌة  -( تقً الدٌن أبو بكر بن محمد الحسٌنًٔ)

 .8ٕٗ-1ٕٗ/ٖ( شمس الدٌن محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً, مؽنً المحتاج: ٕ)

 .9ٕٗ/ٖ( الخطٌب الشربٌنً , مؽنً المحتاج : ٖ)
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بالفًء عمبلً إذا اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكر الزوج حصوله سقط حقها من الطلب  -ٕ

 باعترافها فبل ٌقبل رجوعها عن االعتراؾ ووصول حقه إلٌها.

إذا كرر ٌمٌن االٌبلء مرتٌن فأكثر وارد بؽٌر الٌمٌن األولى التأكٌد لها ولو تعدد  -فابدة :

المجلس وطال الفصل بٌنهما: صدق ٌمٌنه قٌاساً على تعلٌق الطبلق عدة مرات على أمر واحد 

ٌمٌن ٌكفٌه النحبللها وطء واحدة وٌتخلص بالطبلق عند االٌمان كلها وعند الحكم بتعدد ال

 وٌكفٌه كفارة واحدة عنها.

 -اآلثار الشرعٌة التً تترتب على الظهار :

 -علٌه اآلثار اآلتٌة : تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتبت إذا

 -حرمة االستمتاع : -أ 

حل له أن ٌأتً زوجته أو ٌبلمسها أو إذا صدر الظهار من الزوج مستوفٌاً شروطه فانه ال ٌ

اء ولم ٌخالؾ فً مقدمات الوطء اال أحمد فً هعند أكثر الفق ٌقبلها اال بعد أن ٌكفر عن ظهار

 رواٌة عنه ورواٌة عن الجعفرٌة.

 -كفارة الظهار : -ب

 -ؼن كفارة الظهار التً تجب على المظاهر تكون على الترتٌب اآلتً :

ٌجد فصٌام شهرٌن متتابعٌن فمن لم ٌستطع فإطعام  ستٌن مسكٌناً  عتق رقبة فمن لم -أوالً :

ِمع   ق دْ وهذا ما أرشد إلٌه قوله تعالى)) ُ  س  اِدلُك   الَِّتً ق ْول   هللاَّ ا ِفً ُتج  ْوِجه  ِكً ز  ْشت  ت  ُ  هللاَِّ  إِل ى و  هللاَّ  و 

عُ  ْسم  ا ٌ  ُكم  اُور  ح  ِمٌع   هللاَّ   إِنَّ  ت  ِصٌر   س  اِهُرون   الَِّذٌن   ب  ن ِمنُكم ٌُظ  اِبِهم مِّ ا نِّس  اِتِهمْ  ُهنَّ  مَّ ه  اُتُهمْ  إِنْ  أُمَّ ه   أُمَّ

ِبً إاِلَّ  ُهمْ  البلَّ ل ْدن  ُهمْ  و  إِنَّ قُولُون   و   ٌ ًرا ل  ن   ُمنك  ُزوًرا اْلق ْولِ  مِّ إِنَّ  و  فُو   هللاَّ   و  فُور   ل ع  الَِّذٌن   ؼ  اِهُرون   و   ٌُظ 

اِبِهمْ  ِمن ُعوُدون   ُثمَّ  نِّس  ا ٌ  ْحِرٌرُ  ق الُوا لِم  ة   ف ت  ق ب  ن ر  ا أ ن ق ْبلِ  مِّ اسَّ م  ت  لُِكمْ  ٌ  ُظون   ذ َٰ ُ  ِبهِ  ُتوع  هللاَّ ا و   ِبم 

لُون   ْعم  ِبٌر   ت  ن خ  ِجدْ  لَّمْ  ف م  امُ  ٌ   ٌ نِ  ف ِص ٌْ ْهر  نِ  ش  ٌْ اِبع  ت  ا   أ ن ق ْبلِ  ِمن ُمت  اسَّ م  ت  ن ٌ  ِطعْ  لَّمْ  ف م  ْست  امُ  ٌ   ف إِْطع 

لِك   ِمْسِكًٌنا تٌِّن  سِ 
ُسولِهِ  ِباّللَِّ  لُِتْؤِمُنوا ذ َٰ ر  ِتْلك   و  اِفِرٌن   هللاَِّ  ُحُدودُ  و  لِْلك  اب   و  ذ  ((أ لٌِم   ع 

(ٔ)
, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘-ٔ( سورة المجادلة /اآلٌة :/ٔ)
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لعذر استأنؾ العدد من جدٌد بعد ذلك االشتراط اآلٌة وٌشترط فً الصٌام التتابع فان افطر ولو 

الكرٌمة ذلك بالنص وإطعام الستٌن مسكٌناً ٌكون بؽداء وعشاء كاملٌن مشبعٌن أو قٌمة ذلك 

فان قام بالكفارة حلت له زوجته, والحكمة فً تلك الكفارة هً أن الظهار كان طبلقاً مؤبداً قبل 

المؤبد إلى التحرٌم المؤقت بالكفارة ألنه جناٌة على اإلسبلم وخفؾ حكمه بنقله من التحرٌم 

المرأة وهضم لحقوقها, ولهذا عده هللا منكراً من القول وزوراً ألن الذٌن ٌظاهرون ٌقصدون به 

الكٌد للمرأة جاء الحكم لمنع األزواج من اقتراؾ هذا الظلم
(ٔ)

. 

 -وأٌضاً أجمع الفقهاء على توافر بعض اآلثار على الظهار منها :

حرمة معاشرة الزوجٌة قبل التكفٌر عن الظهار وهذه الحرمة تشمل  حرمة الوطء ودواعٌه  -ٔ

الوطء قبل التكفٌر فبل خبلؾ فٌها بٌن من تقبٌل أو لمس أو مباشرة فٌما دون الفرج, أما حرمة 

الفقهاء وذلك التفاقهم على إرادة الوطء فً قوله تعالى))والذٌن ٌظاهرون من نسابهم ثم 

ن لما قالوا فتحرٌر رقبة من قبل أن ٌتماسا((ٌعودو
(ٕ)

, ولما روى أن رجل ظاهر من امرأته ثم 

واقعها قبل أن ٌكفر فسأل النبً )صلى هللا علٌه وسلم()عن ذلك فقال: استؽفر هللا وال تعد حتى 

تكفر(
(ٖ)

, أمره باالستؽفار من الوقاع وهو إنما ٌكون من الذنب فدل هذا على حرمة الوطء قبل 

لتكفٌر كما انه )صلى هللا علٌه وسلم( نهاه عن العود إلى الوقاع حتى ٌكفر ومطلق النهً ٌدل ا

على تحرٌم المنهً علٌه فٌكون دلٌبلً على حرمة الوقاع قبل التكفٌر وكذلك ٌحرم علٌها تمكٌنه 

من نفسها قبل ذلك
(ٗ)

. 

الرواٌتٌن عن اإلمام احمد وأما حرمة دواعً الوطء فهو مذهب الحنفٌة وأكثر المالكٌة وإحدى 

وذلك لقوله تعالى))فتحرٌم رقبة من قبل أن ٌتماسا((
(٘)

, فانه أمر المظاهر بالكفارة 

قبل)التماس( والتماس ٌصدق على المس بالٌد وؼٌرها من أجزاء الجسم كما ٌصدق الوطء 

 اللمس والتقبٌل والوطء قبل التكفٌر حرام باالتفاق فالمس بالٌد وما فً معناه حراماً مثله, ألن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٕٔ-ٕٕٔالنكاح, ص  إنهاءأحكام  -( د.عبد الستار حامدٔ)

 .ٖاآلٌة /  -( سورة المجادلةٕ)

 .ٙٙٙ/ٕ -( أخرجه أبو داودٖ)

 .1ٖ٘/ٖ -مؽنً المحتاج -( الخطٌب الشربٌنًٗ)

 .ٖاآلٌة :/  -( سورة المجادلة٘)
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بشهوة والمباشرة فٌما دون الفرج تدعو إلى الوطء ومتى كان الوطء حراماً كانت الدواعً إلٌه 

 حراماً أٌضاً بناء على القاعدة الفقهٌة : )ما أدى إلى الحرام حرام(.

وإذا وطء المظاهر المرأة التً ظاهر منها قبل التكفٌر أو استمتع بها بؽٌر الوطء عصى ربه 

فً قوله تعالى))فتحرٌر رقبة من قبل أن ٌتماسا(( وال ٌلزمه اال كفارة لمخالفة أمره الوارد 

واحدة وتبقى زوجته حراماً علٌه كما كانت حتى ٌكفر وهذا قول جمهور الفقهاء ووجهة ما 

روى عن عكرمة بن ابن عن ابن عباس)رضً هللا عنهما()أن رجبلً اتى النبً)صلى هللا علٌه 

علٌها فقال: ٌا رسول هللا انً قد ظاهرت من زوجتً فوقعت قد ظاهر من امرأته فوقع  وسلم(

علٌها قبل أن أكفر فقال : وما حملك منهن فً قوله جل شأنه))والذٌن ٌظاهرون من نسابهم ثم 

ٌعودون لما قالوا فتحرٌر رقبة من قبل أن ٌتماسا((واالمر ٌدل على وجوب األمور به والن 

فأوجب هللا الكفارة على المظاهر حتى ٌؽطً ثوابها  الظهار معصٌة لما فٌه من المنكر والزور

 وزوال هذه المعصٌة.

  -اآلثار الشرعٌة المترتبة على اللعان :

 إذا تبلعن الزوجان أمام القاضً ترتب على ذلك بعض اآلثار الشرعٌة.

 سقوط الحد عن كل من الزوجٌن. -ٔ

وقال بعضهم ٌفرق بٌنهم  تقع الفرقة بٌن الزوجٌن بمجرد المبلعنة عند بعض الفقهاء -ٕ

 القاضً.

 تقع الفرقة طبلقاً بابناً وقٌل تقع فسخاً. -ٖ

وهنالك تقع بعض اآلثار على اللعان بٌن الزوجٌن ذكرها بعض الفقهاء عندما تتم المبلعنة بٌن 

الزوجٌن, وهً
(ٔ)

 :- 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزواج والطبلق  -األحوال الشخصٌة فً الفقه والقضاء والقانون , الجزء األول -بٌد الكبٌسً( د.احمد عٔ)

 .9ٕٔ-9ٕٓوآثارهما,ص
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تقع الفرقة بٌن الزوجٌن بمجرد اللعان دون توقؾ على قضاء القاضً أو طبلق الزوج  -أوالً:

م, والجعفرٌة, أما وإلى هذا دهب زفر بن الحنفٌة والمالكٌة والحنابلة فً إحدى الرواٌتٌن عنه

 أبو حنٌفة وصته فقد ذهبوا إلى : أن الفرقة ال تقع إال بإٌقاع القاضً.

ٌحرم استمتاع كل من الزوجٌن باآلخر بمجرد المبلعنة وبدون توقؾ على قضاء  -ثانٌاً:

 القاضً وذلك بانتفاء الفقهاء جمٌعاً.

كذب نفسه وحٌنبذ ٌعاقب بعقوبة للرجل ان ٌعود إلى المرأة التً العن عنها اال إذا  -ثالثاً:

سؾ: تعتبر الفرقة القذؾ وٌعود إلى زوجته برضاها وعقد جدٌد, وقال الجعفرٌة, وابو ٌو

وجب الحرمة المؤبدة بٌن الزوج والزوجة, لقول رسول هللا )علٌه الصبلة باللعان فسخاً ٌ

ق قد وجد وتكذٌب الزوج والن اللعان : هو سبب التفرٌ -والسبلم(: المتبلعنان ال ٌجتمعان ابداً:

 نفسه ال ٌنفً وجود السبب بل هو باق فٌبقى حكمه.

 ٌسقط الحد عن كبلً من الزوجٌن المتبلعنٌن باتفاق الفقهاء. -رابعاً:

ٌنتفً نسب الولد عن الزوج إذا كان اللعان من أجله وال ٌكون بٌنهما من الحقوق  -خامساً:

التوارث  والنفقة ولكن ٌعامل الولد معاملة االبن  والواجبات ما ٌكون بٌن الولد وأبٌه من حٌث

 -فً األحكام التالٌة احتٌاطاً :

فبل تقبل شهادة احدهما لآلخر كما لو كان ابنه فعبلً وقال الجعفرٌة تقبل شهادة  -الشهادة : -أ

 االبن ألبٌه فً هذه الحالة. 

 كما لو كان ابنه فعبلً. فبل ٌقتل المبلعن بمن نفاه عن نفسه لو قتله -انتفاء القصاص: -ب

فلو ادعاه ؼٌر المبلعن ال ٌلتحق به الحتمال ان ٌكذب المبلعن  -عدم االلتحاق بالؽٌر : -جـ 

 نفسه فٌعود نسبه إلٌه.

فبل تحل ابنه المبلعن أو أحدى محارمه لمن نفى نسبه أو البنه مثبلً الحتمال ان  -الحرمة : -د

ٌكون ابنه
(ٕ)

 تب علٌها بعض اآلثار وهً:حٌث إذا تمت المبلعنة تر,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٔفً الزواج والطبلق وآثارها, ص ٔ( د.احمد عبٌد الكبٌسً,األحوال الشخصٌة/ج/ ٔ)
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 حرمة استمتاع كل من الزوجٌن باآلخر بمجرد اتمام المبلعنة قبل تفرٌق القاضً. -ٔ

ل له حتى ٌكذب نفسه أو تصدقه هً فان كان ذلك حلت له الن سبب إذا وقعت الفرقة ال تح -ٕ

الفرقة من جانب الرجل, وال ٌتصور ان ٌكون من جانب المرأة وكل فرقة كانت كذلك وهً 

فرقة بتطلٌقه بابنة فٌزول ملك النكاح وتثبت حرمة التزوج وهذا عند أبً حنٌفة ومحمد وقال 

بؽٌر طبلق وهً توجب التحرٌم على التأبٌد ولو  أبو ٌوسؾ وزفر والحسن بن زٌاد هً فرقة

كذب نفسه أو صدقته الن رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( قال)المتبلعنان ال ٌجتمعان ابداً( 

والتأبٌد المنصوص علٌه فً الحدٌث ٌقتضً أن الفرقة فسخ وأنه ٌتم بمجرد اللعان وهو قول 

لجعفرٌة أٌضاً والزٌدٌة والشافعٌة والظاهرٌةاإلمام مالك واحمد بن حنبل وبهذا قال األبمة ا
(ٖ)

. 

على ذلك ٌرحمك هللا؟ قال :أرأٌت خلخالها فً ضوء القمر قال: فبل تقربها حتى تفعل ما أمرك 

 به هللا.

أن للمرأة حق فً مطالبة الزوج بالوطء وعلٌها ان تمنع الزوج من الوطء حتى ٌكفر فان  -ٖ

الى القاضً وعلى القاضً أن ٌأمره بالتكفٌر فان  األمرامتنع عن التكفٌر كان لها ان ترفع 

أن  -امتنع أجبره بما ٌملك من وسابل التأدٌب حتى ٌكفر أو ٌطلق وهذا عند الحنفٌة ووجهة:

الزوج قد أضر بزوجته بتحرٌمها علٌه بالظهار حٌث منحها حقها فً الوطء مع قٌام الزواج 

دفع الضرر عنها والزوج فً وسعه إٌفاء حق حقها و بإٌفاءبٌنهما فكان للزوجة المطالبة 

امتنع عن القٌام بذلك أجبره  فإذاالحرمة بالكفارة فٌكون ملزماً بذلك شرعاً  بإزالةالزوجة 

القاضً على التكفٌر أو الطبلق
(ٗ)

, وقال المالكٌة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة كان لزوجته 

وعلى القاضً أن ٌأمر الزوج  أن تطلب من القاضً الطبلق لتضررها من ترك الوطء

الطبلق رجعٌاً فان قدر الزوج على بالطبلق فان امتنع طلق القاضً علٌه فً الحال وكان 

الكفارة قبل انقضاء العدة كفر وراجعها وإذا كان المظاهر قادراً على الكفارة وامتنع عن 

إذا مضت أربعة  التكفٌر فللزوجة طلب الطبلق فان طلبت الطبلق من القاضً ال ٌطلقها إال

 أشهر كما فً االٌبلء فان مضت األربعة أشهر أمر القاضً الزوج بالطبلق أو التكفٌر فان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ٕٔ-1ٕٔأحكام إنهاء النكاح, ص -( د.عبد الستار حامدٖ)

 .1ٕٔٗشخصٌة ص/ األحوال ال9ج/ -( أ.د.وهبة الزهٌلً, الفقه اإلسبلمًٗ)
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امتنع طلق القاضً علٌه وكان الطبلق رجعٌاً, وتأجٌل الطبلق إلى مضً األربعة أشهر ال 

خبلؾ فٌه ولكن الخبلؾ فً ابتداء هذه األربعة ففً قول تبدأ من ٌوم الظهار وعلٌه اقتصر أبو 

أٌضا فً  سعٌد البراذكً فً اختصاره لؤلقوال بالمدونة وفً قول تبدأ من ٌوم الحكم وهو لمالك

من وقت تبٌن الضرر وهو ٌوم االمتناع من  تبدأ -األرجح عند ابن ٌونس وفً قول ثالث:

المدونة تأولتالتكفٌر وعلٌه 
(ٔ)

. 

وجوب الكفارة على الظاهر قبل وطء المظاهرة منها ودواعً الوطء وذلك ألن هللا تعالى  -ٗ

 ظاهروا . أحد المظاهرٌن: بالكفارة إذا عزموا معاشرة زوجاتهم البلتً

إذا كان موضوع اللعان نفً الولد نفى القاضً نسبه البٌه إذا كان النفً عند الوالدة أو بعد  -٘

ذلك بٌوم أو ٌومٌن ولم ٌسبق من الزوج إقرار بهذا الولد ثم ٌلحق بأمه وقد روى البخاري 

تفى من ومسلم عن ابن عمر أن رجبلً العن امراته فً زمن الرسول)صلى هللا علٌه وسلم( وان

ولدها ففرق رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم( بٌنهما والحق الولد بالمراة وهكذا اشارة المبلعنة 

 -بٌن الزوجٌن ومن هذه اآلثار هً:

 التحرٌم المؤبد. -ٖالتفرٌق بٌنهما.  -ٕسقوط الحد أو التؽرٌر.  -ٔ

استحقاقها الصداق بما استحل من فرجها -٘انتفاء الولد.  -ٗ
(ٕ)

. 

بما ان القانون العراقً لم ٌتطرق الى الطبلق الذي ٌتم عن  -ن حٌث اآلثار القانونٌة:أما م

طرٌق االٌبلء والظهار واللعان ولم ٌرد هنالك نص تشرٌعً ٌمكن للقاضً ان ٌلجأ إلٌه عند 

النظر فً الفراق الواقع بٌن الزوجٌن الذي ٌتم بطرٌق االٌبلء والظهار واللعان لذلك على هذا 

 اللجوء الى النصوص الواردة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والتً نص علٌها الكتاب والسنة.القاضً 

المعدل فً  9٘9ٔلسنة 88ٔوهذا ما أشار إلٌه المادة األولى من قانون األحوال الشخصٌة رقم 

 الفقرة الثانٌة )إذا لم ٌوجد نص تشرٌعً ٌمكن تطبٌقه فٌحكم بمقتضى مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ٓٔ/ٕبداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد:  -الشٌخ أبً ولٌد بن احمد القرطبً( ٔ)

 Mubarak.ibn.abdullah/web/www.alukah.net/25/76957(أ.د.عبد هللا بن مبارك آل سٌؾ ٕ)

http</br/ ٕصفحة/ٕ. 
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األكثر مبلبمة لنصوص هذا القانون(
(ٖ)

, لذلك لم ٌوجد هنالك آثار قانونٌة تترتب على االٌبلء 

ب كتاأجمع فقهاء الشرٌعة اإلسبلمٌة على الحكم بمقتضى نصوص الوالظهار واللعان لذلك 

 والسنة النبوٌة عند عدم النص فً القانون.
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 المعدل. 9٘9ٔلسنة  88ٔحوال الشخصٌة رقم ( قانون األٖ)
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 المبحث الثالث

 ما هً أنواع الدعاوي الموجبة للعان وشروطها وما هً صفات المتالعنٌن

 المطلب األول

 -أنواع الدعاوي الموجبة للعان وشروطها: -

 -صورتان أحدهما دعوى الزنا والثانٌة : -صور الدعاوي التً ٌجب بها اللعان هً أوالً:

دعوى نفً الحمل, ودعوى الزنا ال ٌخلو ان تكون مشاهدة اعنً ان ٌدعً انه شاهدها تزنً 

الحمل فبل ٌخلو أن بنفٌه  انفًكما ٌشهد الشاهد على الزنا أو تكون الدعوى دعوى مطلقة, وإذا 

أحوال بسابط وسابر الدعاوي  أربعةاً مطلقاً أو بزعم انه لم ٌقربها بعد استردادها فهذه أٌضاً نفٌ

او ٌثبت الحمل وٌرجمها بالزناتتركب عن هذه مثل ان ٌرجمها بالزنا وٌنفً الحمل 
(ٔ)

, فأما 

 ه لم ٌطأهافبل خبلؾ فٌه قالت المالكٌة اذا زعم ان وجوب اللعان بالقذؾ بالزنا إذا ادعى الرؤٌة

وجوب اللعان بمجرد القذؾ فالجمهور على جوازه الشافعً وأبو حنٌفة والثوري  بعد وأما

واحمد وداود وؼٌرهم, وأما المشهور عن مالك فانه ال ٌجوز اللعان عنده بمجرد القذؾ وقد 

قال: ابن القاسم أٌضاً انه ٌجوز وهً اٌضاً رواٌة مالك وحجة لجمهور عموم قوله 

((زواجهمأتعالى)والذٌن ٌرمون 
(ٕ)

صد القذؾ  إٌجاب, ولم ٌخص الزنا صفة كما قال فً 

لو أن رجبلً  أرأٌتالواردة فً ذلك منها قوله فً حدٌث سعد  األحادٌثوحجة مالك ظواهر 

رجبلً و حدٌث عباس وفه فجاء رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( فقال وهللا ٌا  امرأتهوجد مع 

به  فأجابفكره رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم(  ذنًبإبعٌنً وسمعت  رأٌترسول هللا لقد 

 (, فان الدعوىٖواشتد علٌه فنزلت اآلٌة))والذٌن ٌرمون أزواجهم(()

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٔٔ/ٕص -بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد -( الشٌخ أبً ولٌد محمد بن أحمد القرطبًٔ)

 .ٙاآلٌة / ( سورة النور:ٕ)

 .ٙ( سورة النور : اآلٌة/ ٖ)
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ٌجب أن تكون بٌنة كالشهادة وفً هذا اختلفوا فٌه قول مالك وهو اذا ظهر بها حمل بعد اللعان 

فمن مالك فً ذلك رواٌتان احدهما سقوط الحمل عنه واآلخرة لحوقه به, واتفقوا فٌما احسب 

 فً العصمة. ان من شرط الدعوى الموجبة للعان برؤٌة الزنا ان ٌكون

ٌكون بٌنهما لعان ام ال؟ فقال  -واختلفوا فٌمن قذؾ زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثبلثاً هل:

مالك والشافعً واالوزاعً وجماعة بٌنهما لعان وقال أبو حنٌفة ال لعان بٌنهما اال ان ٌنفً ولداً 

ى ه كما قلنا علوال حد وقال مكحول والحكم وقتادة ٌحد وال ٌبلعن وأما ؼن نفً الحمل فان

تبربها ولم ٌطأها بعد االستبراء وهذا ماال خبلؾ فٌه, واختلؾ وجهٌن احدهما ان ٌدعً ان اس

فالمشهور عن نفٌه مطلقا  وأما فقال مره ثبلث حٌض وقال مرة حٌضه قول مالك فً االستبراء

هذا االن مالك ان ال ٌجب بذلك لعان وخالفه فً هذا الشافعً واحمد وداود وقالوا ال معنى ل

المرأة قد تحمل مع رؤٌة الدم وحكً عبد الوهاب عن أصحاب الشافعً انه ال ٌجوز نفً 

الحمل مطلقاً من ؼٌر قذؾ واختلفوا من هذا الباب فً فروع وهو وقت نفً الحمل فقال 

الجمهور بنفسه وهً حامبلً وشرط مالك انه متى لم ٌنفه وهو حمل لم ٌجز له ان ٌنفٌه بعد 

ان وقال الشافعً إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم ٌبلعن لم ٌكن الوالدة بلع

له أن ٌنفٌه بعد الوالدة وقال او حنٌفة ال ٌنفى الولد متى نضج
(ٖ)

, وحجة مالك ومن قال بقوله 

اآلثار المتواترة من حدٌث ابن عباس وابن سعود وانس وسهل بن سعد ان النبً )صلى هللا 

حٌث حكم باللعان بٌن المتبلعنٌن قال ان باءت به على صفة كذا فما أراه إال قد  علٌه وسلم(

, قالوا هذا ٌدل على انها كانت حامبلً فً وقت اللعان, وحجة أبً حنٌفة ان (ٗ)صدق علٌها(

ر ان الشرع قد علق اال على ٌقٌن, ومن حجة الجمهوالحمل قد ٌنقش وٌضمحل فبل وجه للعان 

ٌكون قٌاس اللعان كذلك  أنومنع الوطء فوجب كثٌرة كالنفقة والعدة  اأحكامبظهور الحمل 

كذلك وعند أبً حنٌفة انه وعند أب حنٌفة أنه والعدة وضع الوطء فوجب ان ٌكون قٌاس اللعان 

وقت الوالدة وكذلك ما قرب من الوالدة ولم ٌوفق فً ذلك وقتا  إالٌبلعن وان لم ٌنؾ الحمل 

مد فقاال له ان ٌنفٌه ما بٌن أربٌعٌن لٌلة من وقت الوالدة والذٌن وفقت صاحباه أبو ٌوسؾ ومح

أوجبوا اللعان فً وقت الحمل اتفقوا على ان له نفٌه فً وقت العصمة واختلفوا فٌما نفٌه بعد 

 الطبلق فذهب مالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٔٔ/ٕص -بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد -القرطبً( الشٌخ أبً ولٌد محمد بن احمد ٗ)
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وذلك هو أقصى زمان الحمل الى انه له ذلك فً جمٌع المدة التً ٌلحق الولد فٌها بالفراش  

عنده ذلك نحو من اربح سنتٌن عنده أو خمسة وكذلك عنده حكم نفً الولد بعد الطبلق إذا لم 

عً وقال قوم لٌس له ان ٌبقى الحمل اال فً ٌزل منكراً له,وٌقرب من هذا المنفى قال الشاف

العدة فقط وان نفاه فً ؼٌر العدة حد والحق به الولد فالحكم ٌجب به عند الجمهور الى انقضاء 

أحوال حداة الحمل على اختبلفهم فً ذلك فان الظاهرٌة ترى ان أقصر مدة الحمل التً ٌجب 

ا قاربها وال اختبلؾ بٌنهم, انه ٌجب المعتاد من ذلك وهً التسعة أشهر مم بها الحاكم وهو

الحكم به فً مدة العصمة فما زاد على اقصر مدة الحمل وهً الستة أشهر اعنً ان ٌولد 

المولود لستة اشهر من وقت العقد والدخول أو امكانه ال من وقت العقد وشذ أبو حنٌفة فقال 

االقصى امرأة بالمشرق وقت العقد وان علم ان ممكن حتى انه ان تزوج عنده ٌصل بالمؽرب 

بلعان وهو فً من وقت العقد انه ٌلحق ب هاال ان ٌنفٌه  أشهرستة  األقصى فجاءت بولد لراس

ظاهري فحص الن هانما اعتمد فً ذلك عموم قوله علٌه الصبلة والسبلم "الولد المسألة  هذه

ذا شًء ضعٌؾ, للفراش" وهذه المرأة قد جارت فراشاً له بالعقد فكأنه رأى ان هذه معللة وه

واختلؾ قوله مالك من هذا الباب فً فرع وهو اذا ادعى انها زنت واعترؾ بالحمل معناه فً 

ذلك ثبلث رواٌات احدهما
(٘)

:- 

 انه ٌبلعن وٌنفً الولد. -والثانٌة :انه ٌحد وٌلحق به الولد وال ٌبلعن. 

هل ٌلتفت الى  -بلؾ:انه ٌلحق به الولد وٌبلعن لٌدرأ الحد عن نفسه, وسبب الخ -الثالثة :

إثباته مع موجب نفٌه وهو دعواه الزنا واختلفوا من هذا الباب فً فرع وهو إذا أقام الشهود 

الشهود على الزنا هل له ان ٌبلعن أم  أقام إذاعلى واختلفوا اٌضاً من هذا الباب فً فرع وهو 

قوله تعالى "والذٌن جعل عوض الشهود ل إنماال فقال أبو حنٌفة وداود ال ٌبلعن الن اللعان 

ولم ٌكن لهم شهداء إال أنفسهم ", قال مالك والشافعً ٌبلعن ألن الشهود ال  ٌرمون أزواجهم

 تأثٌر لهم فً وضع الفراش.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٔٔ/ٕ -8ٔٔ/ٕ( الشٌخ أبً ولٌد القرطبً, بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد, ص٘)
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وخالفهم بقٌة  فبل لعان بقذؾ المنكوحة بنكاح فاسد ألنها أجنبٌة -وكون النكاح صحٌحاً ال فاسداً:

األبمة
(ٙ)

, أجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً فاسداً لثبوت النسب به كالزواج ببل ولً أو 

ٌرٌد الزواج  وجد بٌنهما ولد إذابدون شهود وثم قذفها لكن جواز اللعان فً هذه الحالة مقٌد بما 

نفٌه فان لم ٌكن بٌنهما ولد حد الزوج وال لعان بٌنهما, وكون الزوج أهبلً للشهادة على المسلم 

بأن ٌكون طرفا اللعان زوجٌن حرٌن عاقلٌن بالؽٌن مسلمٌن ناطقٌن ؼٌر محدودٌن فٌس قذؾ 

افر أو أو صبً أو مجنون أو محدود فً قذؾ أو ك عان بٌن كافرٌن وال من احدهما عبدفبل ل

الشهادة لكن ال تقبل شهادتهما  ألداء أهل ألنهماوالفاسقٌن  األعمٌٌناخرس للشبهة أو ٌصح بٌن 

الشهادة فً الزوج  أهلٌةعلى التمٌٌز والحاصل ان الحنفٌة اشترطوا  األعمىللفسق ولعدم قدرة 

عان بدل اللان تكون الزوجة ممن ٌحد قاذفها الن  أٌضاالن كلمات اللعان شهادات واشترطوا 

عن حد القذؾ فً األجنبٌة ولم ٌشترط الجمهور هذٌن الشرطٌن
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98ٖ/1مؽنً المحتاج : -( الخطٌب الشربٌنًٙ)

-1ٓ98الشخصٌة)أحكام األسرة(, ص/ األحوال 9ج/ -وأدلتهالفقه اإلسبلمً  -( أ.د. وهبة الزحٌل1ً)

1ٓ99. 
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 المطلب الثانً

 صفات المتالعنٌن

صفة المتبلعنٌن فان قوماً قالوا ٌجوز اللعان بٌن كل زوجٌن حرٌن كانا أو عبدٌن أو  وأما

احدهما حر واآلخر عبد محدودٌن كانا أو عدلٌن أو مسلمٌن كانا أو كان الزوج مسلما ً 

الٌنا وممن قال بهذا القول مالك والشافعً  ٌترافقا إنافرٌن إال والزوجة كتابٌة وال لعان بٌن ك

ٌجوز  إنماحنٌفة وأصحابه ال لعان بٌن مسلمٌن حرٌن عدلٌن وبالجملة واللعان عندهم  أبووقال 

ولم  أزواجهمالشهادة وحجة أصحاب القول األول عموم قوله تعالى))والذٌن ٌرمون  أهللمن 

((أنفسهم إالٌكن لهم شهداء 
(ٔ)

, ولم ٌشترط فً ذلك شرطاً, ومعتمد الحنفٌة أن اللعان شهادة 

ٌشترط فً الشهادة إذ سماهم هللا شهداء لقوله ))فشهادة أحدهم أربع شهادات  فٌشترط فٌها ما

باّلل((
(ٕ)

بٌن من ٌجب علٌه الحد فً القذؾ الواقع بٌنهما, قد  إال, وٌقولون أنه ال ٌكون لعان 

اتفقوا على ان العبد ال ٌحد بقذفه وكذلك الكافر فشبهوه من ٌجب علٌه اللعان بمن ٌجب فً قذفه 

لحد إذا كان اللعان إنما وضع لدرأ الحد من نفً النسب
(ٖ)

, وربما احتجوا بما روى عمرو بن 

ى هللا علٌه وسلم( قال: )ال لعان بٌن أربعة العبدٌن عن جده أن رسول هللا)صل أبٌهشعٌب عن 

ال ٌشهد لنفسه وأما ان  أحدان وان كان ٌسمى شهادة فان ه ٌمٌوالكافرٌن( والجمهور ٌرون ان

بالٌمٌن فذلك بٌن قوله تعالى))إذا جاءك المنافقون قالوا((الشهادة قد ٌعبر عنها 
(ٗ)

, ثم 

جواز لعان األعمى واختلفوا فً األخرس فقال مالك  قال))اتخذوا أٌمانهم جنة((, واجمعوا على

والشافعً ٌبلعن األخرس إذا أفهم عنه وقال أبو حنٌفة ال ٌبلعن ألنه لٌس من أهل الشهادة 

وأجمعوا على ؼن من شرطه العقل والبلوغ قد اجمع جمٌع فقهاء الشرٌعة اإلسبلمٌة فً صفة 

رات ٌقول فً كل مرة)أشهد باّلل انً لمن اللعان علة ان ٌبدأ القاضً بالزوج فٌشهد أربع م

الصادقٌن فٌما)مبٌنا به الزنا((وٌقول فً الخامسة:)لعنة هللا علٌه ان كان من الكاذبٌن فٌما 

 رماها به من الزنا(,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ٙ( سورة النور: اآلٌة/ٔ)
 .ٙ-٘(سورة النور: اآلٌة/ ٕ)
 .9ٔٔ/ٕص -بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد -الشٌخ أبً ولٌد بن أحمد القرطبً( ٖ)
 .ٖ-ٕ-ٔ( سورة المنافقٌن: اآلٌة/ٗ)
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ٌشٌر الٌها فً جمٌع ذلك ثم تشهد المراة أربع مرات تقول فً كل مرة: )اشهد باّلل انه لمن 

كان من الصادقٌن الكاذبٌن فٌما رمانً به من الزنا( وتقول فً الخامسة) ؼضب هللا علٌها ان 

فٌما رمانً به من الزنا( مشٌرة الٌه فً جمٌع ذلك وان كان قذفها بنفً ولدها ذكراه عند اللعان 

عوض ذكر الزنا,وان قذفها بالزنا وبنفً ولدها ذكرها فً اللعان
(٘)

. 

 أنفسهم إالولم ٌكن لهم شهداء  أزواجهمودلٌل ذلك ما جاء فً قوله تعالى)والذٌن ٌرمون 

فشهادة احدهم اربع شهادات باّلل انه لمن العادقٌن والخامسة ان لعنة هللا علٌه ان كان من 

الكاذبٌن وٌدرؤوا عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات باّلل انه لمن الكاذبٌن والخامسة ان 

ؼضب هللا علٌها ان كان من الصادقٌن(
(ٙ)

. 

من الصادقٌن والخامسة ان لعنة هللا علٌه ان وعندما ٌبدأ الرجل فٌشهد أربع شهادات باّلل انه ل

كان من الكاذبٌن ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باّلل انه لمن الكاذبٌن والخامسة ان 

ؼضب هللا علٌها ان كان من الصادقٌن ثم فرق بٌنهما, وبداءة الزوج باللعان هو رأي الجمهور 

ال بعض الجمهور ٌنبؽً ان تعٌد الن اللعان  باللعان وق المرأةوقال أبو حنٌفة ٌجزئ ان تبدأ 

تقدم فً شهادة الزوج فبل تصح اال بعد وجود شهادتهشهادة المرأة وشهادتها 
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٗٔص -, كتاب النكاحأألعظمً. حسٌن علً األستاذ( ٘)

 .9-ٙ( سورة النور: اآلٌة/ ٙ)

 .1ٔٔٓص -9ج/-( د. وهبة الزحٌلً, الفقه اإلسبلمً وأدلته1)
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 الخاتمة

قبل التفكٌر بالطبلق واالنفصال ٌجب ان ٌحاول كل من الزوجٌن تفهم الطرؾ اآلخر وحاجاته 

فٌما  دواءوان ٌسعى الى مساعدته على التؽٌٌر حٌث ٌمكن للكلمة الطٌبة ان تكون  وأسالٌبه

 أسالٌبهمن خبللها نفسه وٌعٌد النظر فً  اإلنسانوالزوجات فعاالً حٌث ٌراجع  باألزواجٌتعلق 

دوراً ممٌزاً فً تنظٌم العبلقات الزوجٌة والحفاظ علٌها ومن جملة النتابج  لئلسبلمحٌث كان 

 -التً ٌمكن التوصل الٌها هً:

سل والنسب فنظم اهتماماً خاصاً ووضع جملة شرابع وقوانٌن لحفظ الن أعطى اإلسبلم -أوال ً:

وحرم الزنا والعبلقات ؼٌر الشرعٌة بٌن الجنسٌن ومنع  واإلرثالزواج والعبلقات االجتماعٌة 

 االختبلط وزواج المتعة الذي كان موجوداً عند العرب الجاهلٌة.

الرجل بابٌه وشجع على تحرٌر الرقٌق  إلحاقحٌث حرم اإلسبلم التبنً وأصر على  -ثانٌاً :

مع ؼٌرهم من المسلمٌن وقٌد تعدد الزوجات بأربع كل ذلك حفاظاً على  هموإخوتومساواتهم 

 نظافة المجتمع وأخبلقه وبناء أواصر سلٌمة و أنساب معلومة وصبلت محددة.

وقد شجع ذلك المسلمٌن على االهتمام باألسرة واألنساب واحترام رابطة الدم وصلة  -ثالثاً :

 لبناء مجتمع متماسك وعفٌؾ, األرحام

محافظاً على مبلمحه  اإلسبلمًولقد أدت تلك الرعاٌة وذلك االهتمام الى بناء المجتمع  -رابعاً:

حتى الٌوم رؼم تراجع هٌمنة الدٌن وتشرٌعاته على الناس فً العصر  األصٌلةوأواصره 

 الحاضر.

عان والطبلق هو الظهار واالٌبلء واللمن هذه الشرابع والقوانٌن التً تخص الزواج  -خامساً :

العلٌم فً محكم كتابه العزٌز وسنة نبٌه المصطفى من لدن الحكٌم وقد فصلت تفصٌبلً دقٌقاً 

)صلى هللا علٌه وسلم( للحفاظ على الروابط األسرٌة وبناء عبلقات زوجٌة صحٌحة لبناء أسرة 

التً تكون  واألخطاءمتماسكة تعرؾ حقوقها ما لها وما علٌها وتتجنب المعاصً والسٌبات 

 فً هدم األسرة االجتماعٌة . سبباً 
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وفً خبلصة هذا البحث البسٌط هنالك بعض التوصٌات التً أوصً بها جمٌع االزواج 

 والزوجات علٌهم ان ٌتمسكوا بها قبل اإلقدام على الطبلق ومن هذه 

 :التوصٌات

فً بعض المشكبلت التً تحدث  األزواجعلى الطبلق من قبل  واإلقدامٌجب قبل التفكٌر  -أوالً:

الشرابع  إتباعالطرق السلٌمة الى حلها من خبلل  وإتباعبٌنهما وهو تفهم نوع المشكلة وسببها 

والقوانٌن التً جاءت مفصلة تفصٌبلً دقٌقاً من هللا العزٌز الحكٌم وسنة النبً محمد)صلى هللا 

 علٌه وسلم(.

كبل الزوجٌن من اجل التفاهم معهما والتعرؾ  اربأقٌجب ان ٌتم اختٌار حكمٌن من قبل  -ثانٌاً:

على السبب المنشا للنزاع بٌنهما وحله بالطرق السلٌمة دون التفكٌر بالطبلق الن  للكلمة 

القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة خٌر سبٌل الى ذلك  وإتباعالطٌبة والعقل السلٌم والعلم الواسع 

 الحل.

ناجحة وأسالٌب ضبط النفس التً تعدل من تكرار المشكبلت الحوار ال أسالٌبٌجب تعلم  -ثالثاً:

سبلم أمر الحفاظ اإلالن  واألسرةوتساعد على حلها بعٌداً عن الطبلق ومضاره على المجتمع 

على األسرة واالهتمام بها من أجل بقاء صلة األرحام بٌن المسلمٌن عن طرٌق التمسك بكبلم 

 وسنة نبٌه.هللا تعالى 

عز وجل ما ٌضمن حقوقهما وٌرفع الظلم والجور عنهما وإن هذا البحث لذلك شرع الباري 

البسٌط ٌبٌن هذه الشرابع والقوانٌن واألسباب فٌما ٌخص الطبلق فً االٌبلء والظهار واللعان 

ان  وأتمنىأسأله تعالى ان ٌمن على أمة اإلسبلم بالٌمن والخٌر والبركة والسعادة لكافة األسر 

ل ما ٌمكن توصٌله لخدمة األسر وما ٌضمن تحقٌق العدالة والرفاهٌة أكون قد وفقت من توصٌ

 فً الحٌاة الزوجٌة وتجنٌب مسببات هذه األنواع من الطبلق.

 

 

 



ٗ٘ 
 

 

 

 المصادر

 -الكتب والمصادر:

 الكتب -أوالً:

 لسان العرب . -الفضل جمال الدٌن المنظور أبو -ٔ

رفعت الجمال, الحقوق ؼٌر المادٌة بٌن الزوجٌن, دراسة مقارن, الدار الجامعٌة  إبراهٌم -ٕ

 .ٕ٘ٓٓ-,ط
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 لبجٌرمً.سلٌمان بن محمد بن عمر البجٌرمً, حاشٌة ا -ٖٔ

 شمس الدٌن محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً, مؽنً المحتاج. -ٗٔ

 لبنان. -بٌروت-علً بن محمد بن علً الجرجانً, كتاب التعرٌفات, دار المعرفة -٘ٔ

 م, بؽداد.98ٙٔ -هـٙٓٗٔ األولىد. عبد الستار حامد, أحكام إنهاء النكاح , الطبعة  -ٙٔ

 )الرتقاء والقرناء(. فؤاد ألهاشم -1ٔ

 .9ٗٔمصطفى دٌب البؽا المٌدانً, التذهٌب فً أدلة متن الؽاٌة والتقرٌب : -8ٔ

محمد أبو زهرة, األحوال الشخصٌة, دار الفكر العربً ملتزم الطبع والنشر ,  اإلمام -9ٔ

 مدٌنة نصر,القاهرة.

لشخصٌة)أحكام األسرة( وهبة الزحٌلً, الفقه اإلسبلمً وأدلته, الجزء التاسع األحوال ا -ٕٓ

 دار الفكر المعاصر

 االنترنٌت. -ٕٔ

 القوانٌن. -ثانٌاً :

 المعدل. 9٘9ٔلسنة 88ٔقانون األحوال الشخصٌة العراقً رقم  -

 

 

 

 

 


