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 االهداء

 
 اىدي ىذا العمؿ المتواضع 

 الى الوالديف و الكريميف حفظيما اهلل

 و الى كؿ افراد اسرتي

 و الى كؿ االصدقاء و مف كانوا برفقتي و مصاحبتي اثناء دراستي

  و الى كؿ مف لـ يدخر جيدًا في مساعدتي

 و الى كؿ مف ساىـ في تمقيني لو بحرؼ في حياتي الدراسية
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 العرفانشكر و 

 

في البداية احمد اهلل سبحانو و تعالى اذ أتـ فضمو عمي ووفقني في انجاز ىذا      
ي تالعمؿ , و بعد :فال يسعني اال اف اتقدـ بخالص شكري و تقديري الى استاذ

التي بقبولو االشراؼ عمى ىذا البحث و  التفضمي رغد عبد االمير ةالدكتور  ةالفاضم
ني عمى تخطي جميع الصعوبات تمما ساعد او رفيع خمقيعمميا ني مف غزير تمنح

المستنيرة و  االقيمة و ارائي االتي صادفتني خالؿ مسيرة البحث , فكاف لتوجيياتي
انو اهلل سبح االسديدة االثر الكبير في اخراج البحث عمى ىذا النحو وفقي ااتيظمالح

 و تعالى .

وكذلؾ اقدـ شكري الى عمادة كمية القانوف و العمـو السياسية و رئاسة قسـ    
القانوف و كذلؾ اقدـ شكري الى كؿ مف ساعدني في المكاتب العامة التي ذىبت 

 الييا اثناء جمع المصادر .

ذا و في الختاـ اتقدـ بكؿ الشكر و التقدير الى كؿ مف قدـ لي يد العوف في انجاز ى
 البحث .
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالميف و الصالة و السالـ عمى سيدنا محمد و عمى الو و صحبو و سمـ ,       

 اما بعد ...

اف الشريعة االسالمية حافظت عمى النسب حفاظًا قويًا و بنتو عمى دعائـ قوية واضحة       
, حرصًا مف  االسس و المعالـ , و انيا حافظت عمى الحؽ في نفيو متى قامت االدلة النافية لو

الشارع الحكيـ عمى اف ال يتفاشى في المجتمع الفساد و اف ال يدخؿ في نسب الرجؿ مف ليس 
منو و ما يترتب عمى ذلؾ مف احكاـ و منيا ميراث مف انتفى نسبو , و مف حاالت نفي النسب 

نفي  ىو المعاف و الزنا و ما يترتب عمى ذلؾ مف حرمات ولد المعاف و الزنا مف الميراث بسبب
النسب , حيث عرؼ ولد المعاف ىو الذي نفي الزوج الشرعي نسبو منو و شيد اربع مرات اماـ 
القاضي انو مف الصادقيف فيما رمى بو زوجتو مف الزنا و الخامسة اف عميو لعنة اهلل اف كاف مف 

اف عمييا  الكاذبيف و شيدت المراة اربع مرات انو مف الكاذبيف فيما رماىا بو مف الزنا و الخامسة
غضب اهلل اف كاف مف الصادقيف , و عرؼ ولد الزنا ىو المولود مف غير الزواج الشرعي مع 
العمـ بعدـ شرعيتو و اف حكـ ميراث ولد المعاف ىو نفسو حكـ ميراث ولد الزنا و لقد اتفؽ الفقياء 

ط يرث مف امو و عمى اف كؿ مف ولد المعاف وولد الزنا ال يرث مف ابيو النتفاء النسب , و انو فق
 ترثو امو و اقاربيا , و لكف الفقياء اختمفوا في عصبة ولد الزنا و المعاف الى ثالث اقواؿ :

القوؿ االوؿ يرى اف عصبتو ىي عصبة امو , و القوؿ الثاني يرى اف ولد الزنا و المالعنة يورث 
العنة ىي عصبة امو كما يورث غير ولد الزنا و المعاف, و القوؿ الثالث يرى اف عصبة ولد الم

 , و اف اصحاب كؿ قوؿ ليـ ادلتيـ و اف الرأي الراجح ىو اف عصبتو ىي عصبة امو .

واف البحث في ميراث ولد المعاف و الزنا يشكؿ اىمية بالغة لتعمقو المباشر بحياة االنساف       
قؿ الى غير المادية و يعتبر مف االحكاـ الميمة التي فييا حفظ لمحقوؽ و لمماؿ حتى ال ينت

المستحؽ , حيث يعتبر الماؿ ىو الوسيمة الستمرار المعامالت بيف الناس و زينة لمحياة فقد اقسـ 
اهلل تعالى الميراث في كتابو عمى اسس عميقة فييا مسايره لفطرة االنساف مف حبو الماؿ و حبو 

 بنقؿ الماؿ الى ورثتو دوف غيرىـ و كؿ ذلؾ عمى جية الحؽ و العدؿ .



و اف مف اسباب اختيار ىذا الموضوع الىميتو العممية و عدـ وجود مؤلفات مستقمة         
تتناوؿ ىذا الموضوع مف جميع جوانبو , و العمؿ عمى ايجاد قانوف االحواؿ الشخصية موحد و 

 متكامؿ , و المساىمة في فيـ مقاصد الشريعة االسالمية في عمـ الميراث .

صوص البحث في ميراث ولد المعاف و الزنا بيف القانوف العراقي و مف ىذه المنطمقات ارتب ن    
 و الشريعة عمى شكؿ مبحثيف :

 المبحث االول : ماىية المعان و الحكمة من تشريعو

 المطمب االوؿ : تعريؼ المعاف و صوره

 المطمب الثاني : ادلة مشروعية المعاف و الحكمة مف تشريعو

 ار المترتبة عميوالمطمب الثالث : شروط المعاف و االث

 المبحث الثاني : احكام ميراث ولد المعان و الزنا و امثمة تطبيقية

 المطمب االوؿ : احكاـ ميراث ولد المعاف و الزنا

 المطمب الثاني : امثمة تطبيقية لميراث ولد المعاف و الزنا

ثـ ختـ البحث بخاتمة بينت فييا اىـ النتائج التي توصمت الييا فيو و اعقبتيا بقائمة مصار     
 البحث و مراجعو

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول

 ماىية المعان و الحكمة من تشريعو

مف محاسف الشريعة و فضائميا , رعايتيا االنساب و عنايتيا بالحفاظ عمييا , و مف       
في ارساء قواعد ثبوت النسب و دوامو , و تسييميا في اثباتو بايسر االدلة , مظاىر ذلؾ رغبتيا 

مع تشديدىا فيمف يدعي نفيو , اذ اف النسب متى ثبت باالدلة الشرعية حصؿ نفيو , ذلؾ اف 
الشريعة االسالمية ال تقبؿ نفي النسب بعد ثبوتو ميما كانت الحجة او الذريعة التي تدعوا لمعمؿ 

ىذا االصؿ المعتبر شرعًا فاف االسالـ اجاز دفعًا لالنساب الباطمة , اجاز لمزوج عمييا , و مع 
اف ينفي نسب مف تمده زوجتو اليو اف تيقف اف الولد ليس منو دوف اف يكوف لديو دليؿ قاطع في 
اتياـ زوجتو اليو , و جعؿ االسالـ الطريؽ الوحيد ليذا النفي فيما يطمؽ عميو شرعًا ))المعاف(( 

يحمي الزوجة مف اتياـ زوجيا ليا بالباطؿ في الوقت الذي يعطي فيو لمزوج حقو في نفي حتى 
 نسب مف تمده امراتو متى تيقف مف انو ليس منو .

اذف مع االصؿ في تشديد الشريعة في ادلة نفي النسب , فقد اجاز اهلل سبحانو و تعالى       
اف ولدىا ليس منو الحمؿ او اف ذلؾ الولد لمزوج وحده اذا ما خاجمو الشؾ في حمؿ زوجتو و في 

مف غيره اف يالعف لنفي الولد , و يعد المعاف ىو النفي الشرعي لمنسب , و ىذا ما تناولتو 
الباحثة في المبحث االوؿ اذ تطرقت فيو في المطمب االوؿ تعريؼ المعاف و صوره و في 

المطمب الثالث شروط و اثار المطمب الثاني , ادلة مشروعية المعاف و حكمة تشريعو و في 
 المعاف . و ىي كما يمي :

 

 

 

 

 



 المطمب االول

 تعريف المعان و صوره

 المعان لغة :

ىو الطرد و االبعاد و النفي و ىو مصدر ماخوذ مف المعف و ىو الطرد و االبعاد مف      
, و قاؿ المفسروف اي يطردىـ و يبعدىـ عف  (1)الخير , قاؿ تعالى : " و يمعنيـ الالعنوف " 

رحمتو , و سمي المعاف الف الزوج يمعف نفسو في الشيادة الخامسة او الف احد الزوجيف عرفو 
 . (2)لالبعاد و الطرد مف رحمة اهلل بسبب كذبو و افترائو 

 المعاف في اصطالح الفقياء :

شيادات اربعة مؤكدات بااليماف يؤدييا الزوجاف اماـ القاضي اذا ما قذؼ الزوج زوجتو         
, او نفي نسب ولدىا منو , مقرونة مف جانب الزوج بالمعنة و مف جانب الزوجة بالغضب و 
المعاف , عف اىؿ البيت )عمييـ السالـ ( و ىو مباىمة خاصة بيف الزوجيف لدفع الحد او نفي 

 . الولد

و ىو عند الحنفية و الحنابمة : شيادات مؤكدات بااليماف مقرونة بالمعف مف جية الزوج و       
بالغضب مف جية الزوجة قائمة مقاـ حد القذؼ في حؽ الزوج و مقاـ حد الزنى في حؽ الزوجة 
, و المعاف عند المالكية ىو حمؼ زوج المسمـ مكمؼ عمى رؤية زنى زوجتو او عمى نفي حمميا 

 .( 3)منو و حمؼ زوجتو عمى تكذيبو اربع و بحضور القاضي 

       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( .159(: سورة البقرة , االية )1)

النشر العممي بجامعة الكويت , الكويت , (: د. سعد ديف مسعد الياللي , المحمة الوراثية و عالتيا الشرعية , مجمس 2)
 . 342, ص 2212

(: د. احمد عمي الخطيب , احكاـ الميراث في الفقو االسالمي و القانوف العراقي , الطبعة االولى , مطبعة دار البصري 3)
 . 239, ص  1966, بغداد , 

 



 

ف لطخ فراشو و و المعاف عند الشافعية : كممات معمومة جعمت حجة عمى المضطر الى قذؼ م
 الحؽ العارية او الى نفي الولد .

ولد المعاف : ىو الذي ولدتو امو عمى فراش زوجية صحيحة شرعًا و لكف الزوج رماىا بالزنى و 
 . (1)قد يجمع الى اف ىذا ينفي نسب ولدىا منو , غير انو لـ يوجد شيود يشيدوف بذلؾ 

 و اما صور المعاف فيكوف المعاف في صورتيف :     

 االولى : اف يرمي الرجؿ امراتو بالزنى و لـ يكف لو اربعة شيود يشيدوف عمييا بما رماىا بو .

الثانية : اف ينفي نسب ولده منيا باف يدعي انو لـ يطأىا اصاًل مف حيف العقد عمييا او ادعى 
 . (2)انيا اتت بو القؿ مف ستة اشير بعد الوطء لو الكثر مف سنة مف وقت الوطء 

فاذا اتيـ الزوج زوجتو بالزنا او نفي نسب ولدىا اليو و لـ يكف لو بينة عمى دعواه , و لـ       
تصدقو الزوجة و رفعت امرىا الى القضاء طالبًة اقامة حد القذؼ عميو , امر القاضي بمالعنتيا 

 و صورة ذلؾ :

رميت بو زوجتي مف اواًل : يقؼ الزوج اماـ زوجتو و يقوؿ : اشيد باهلل اني لمف الصادقيف فيما 
 و يقوؿ في الخامسة : لعنة اهلل عميو اف كاف مف الكاذبيف . -يكرر ذلؾ اربع مرات  –الزنا 

 –ثانيًا : ثـ تتموه الزوجة فتالعنو , قائمًة : اشيد باهلل انو لمف الكاذبيف ما رماني بو مف الزنا 
كاف مف الصادقيف فيما و تقوؿ في الخامسة : غضب اهلل عمييا اف  –تكرر ذلؾ اربع مرات 

 : (3)رماىا بو مف الزنا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 239(: د. احمد عمي الخطيب , مصدر سابؽ , ص1)

ادلتيا العممية , مكتبة الصباح لالصدارات القانونية (: المحامي فوزي كاظـ المياحي , دعوى النسب و ادلتيا الشرعية و 2)
 . 71, ص 2215, بغداد , 

,  1972(: د. احمد عبيد الكبيسي , االحواؿ الشخصية في الفقو و القضاء و القانوف , الجزء االوؿ , بغداد , 3)
 . 288ص – 287ص



 تعالى بدأ بالزوج , و و المعاف يبدأ مف الزوج قبؿ الزوجة , فاف بدأت قبمو ال يصح , الف اهلل
الف لعانيا مبني عمى لعانو و ليس العكس و حؽ المعاف ال يكوف لغير الزوج , لما لو مف حؽ 
الدخوؿ عمى زوجتو في كؿ حاؿ و لقرابو مف تصرفاتيا و انطباعيا , بيد انو ال يجوز مالعنة 

تساوي الحقوؽ بيف  بمجرد الشؾ ما لـ يبمغ غالب ظنو , و ىذا الحؽ ال يثبت لمزوجة بدواعي
الزوجيف و تدعي اف مف حقيا اتياـ زوجيا بالزنا عف طريؽ المعاف , الف الفرؽ واضح بيف زنى 
الزوج باجنبية و زنى الزوجة باجنبي , منو الزوج ال يستتبعو تحمؿ زوجتو نسبًا مف غيرىا الف 

الحاؽ مف ياتي زناىا  االمومة ثابتة ليا بالوالدة , بخالؼ زنى الزوجة مف اجنبي فانو يستتبع
 . (1)بالزوج 
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,  2212(: الشيخ عبد الجميؿ احمد عمي , احكاـ االسرة في الشريعة االسالمية , مكتبة االشعاع الفنية , االسكندرية , 1)
 . 119ص

 



 المطمب الثاني

 ادلة مشروعية المعان و حكمة تشريعو
شرع المعاف لدرء الحد عف الزوج اذا قذؼ زوجتو بالزنا مف دوف شيود , او اذا اراد قطع نسب        

الحمؿ او الطفؿ المولود عنو , و ىو ايضًا حماية لعرض زوجتو و دفعًا لمحد عنيا , فاذا رمى رجؿ 
يما المعاف لمزوج مما ىما امراتو بالزنا و لـ تقر ىي بو و لـ يرجع الزوج ىو عف رميو اياىا , شرع اهلل ل

 . (1)فيو مف اتياـ و انكار 

 و تثبت مشروعة المعاف في الكتاب و السنة :   

 اواًل : الكتاب

قولو تعالى : " الذيف يرموف ازواجيـ و لـ يكف ليـ شيداء اال انفسيـ فشيادة احدىـ اربع شيادات      
اف كاف مف الكاذبيف و يدر عنيا العذاب اف تشيد  باهلل انو لمف الصادقيف و الخامسة اف لعنة اهلل عميو

 . (2)اربع شيادات باهلل انو لمف الكاذبيف و الخامسة اف غضب اهلل عمييا ف كاف مف الصادقيف " 

 ثانيًا : السنة

فما ثبت مف حديث عبد اهلل بف عمر , اف فالف ابف فالف قاؿ : يا رسوؿ اهلل , اريت لو وجد احدنا       
فاحشة كيؼ يصنع , اف تكمـ تكمـ بامر عظيـ , و اف سكت , سكت عمى مثؿ ذلؾ , فسكت  امراتو عمى

النبي )ص( فمـ يجيبو , فمما كاف بعد ذلؾ اتاه و قاؿ : اف الذي سألتؾ عنو ابتميت بو , فانزؿ اهلل 
و اخبره عزوجؿ ىذه االيات مف سورة النور " و الذيف يرموف ازواجيـ ... " فتالىف عميو ووعظو و ذكره 

, اف عذاب الدنيا اىوف مف عذاب االخرة , فقاؿ :ال و الذي بعثؾ بالحؽ ما كذبت عمييا ثـ دعاىا 
فوعظيا , و اخبرىا : اف عذاب الدنيا اىوف مف عذاب االخرة , فقالت : ال و الذي بعثؾ بالحؽ انو 

اف لعنة اهلل عميو اف كاف مف  لكاذب , فبدأ بالرجؿ فشيد اربع شيادات باهلل انو لمف الصادقيف و الخامسة
الكاذبيف , و ثـ اتى بالمراة فشيدت اربع شيادات انو لمف الكاذبيف و الخامسة اف غضب اهلل عمييا اف 

 . (3)كاف لمف الصادقيف ثـ فرؽ بينيما 
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 الحكمة من تشريع المعان

اف الحكمة مف مشروعية المعاف لمزوج اف ال يمحقو العار بزنا زوجتو و يفسد فراشو , و اف       
ال يمحقو ولد مف غيره و ىو ال يمكنو اقامة البينة عمييا في الغالب سوى حمفيا باغمظ االيماف 

ف لو شاىد اال فكاف تشريع المعاف حاًل لمشكمتو و ازالة لمحرج و درء الحد القذؼ عمييا و لما لـ يك
نفشو مكنت المراة اف تعارض ايمانو بايماف مكرر مثمو تدرأ بيا الحد عنيا , و اال وجب عمييا 
الحد و اف نكؿ الزوج عف االيماف ) الحمؼ ( و جب حد القذؼ و اف نكمت ىي بعد حمفو صار 

 . (1)ايمانو مع نكوليا بينة قوية ال معارض ليا و يقـو الحد عمييا حينئذ 

و كاف تشريع المعاف فرجًا و مخرجًا لالزواج الذيف يبتموف بذلؾ و ىو ما جاء في قوؿ        
قد جعؿ اهلل  -الرجؿ الذي قذؼ زوجتو –الرسوؿ )ص( لما نزلت ايات المعاف : ) ابشر يا ىالؿ 

لؾ فرجًا و مخرجًا ( و فيو ايضًا فرج و مخرج لممراة التي يرتكب زوجيا عمييا الي سبب فجاء 
ىذا التشريع في منتيى الحكمة و الدقة و العدؿ و االنصاؼ فرجًا و مخرجًا لمرجؿ و زوجتو و 

ضوء ىذا الفيـ ال يشرع المعاف لمف قذؼ سدًا لمذريعة في ىذا المجاؿ عمى كال الجنسيف , و في 
زوجتو في معرض السب و القذؼ , و قد غضب ىذا التخفيؼ و التيسير في ايات المعاف و 
مراعاة االحواؿ و الظروؼ في قولو تعالى : " لو ال فضؿ اهلل عميكـ و رحمتو اف اهلل تواب رحيـ 

 "(2) . 

رات و بالتوبة بعد مقاذفة الذنوب لـ يتركو و لو ال فضؿ اهلل و رحمتو بمثؿ ىذه التيسي     
 . (3)مجماًل مرىوبًا ينقو المنقوف و النصب يوحي بانو سر عظيـ 
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 المطمب الثالث

 شروط المعان و االثار المترتبة عميو

 : اواًل : شروط المعان

يشترط في المعاف اف يكوف عف طريؽ القضاء , فاذا تـ الترافع و تقرر اجراء المعاف لـز توفر         
بعض الشروط منيا ما ىو خاص بالزوج و منيا ما ىو خاص بالزوجة و منيا ما ىو خاص بالقذؼ 

لعقؿ و البموغ و نفسو اضافة الى الشروط المشتركة بيف الزوج و الزوجة و ىي االسالـ , و الحرية و ا
النطؽ و عدـ كوف احدىما عودًا في قذؼ سابؽ فال لعاف في حالة كوف الزوجيف او احدىما غير مسمـ 
او رقيقًا او صبيًا او مجنونًا او معتوىًا او اخرس او عودًا في قذؼ سابؽ و ذلؾ الف المعاف شياده و ال 

كما ىو في مذىب الحنفية و بقية المذاىي تصح الشيادة عمى المسمـ اال مف ىو اىؿ لتحمؿ الشيادة , 
عدا رواية عف االماـ احمد بف حنبؿ , اما الجعفرية فانيـ اشترطوا السالمة مف الصـ و الخرس في 
الزوجة و اجازوا لعاف االخرس باشارتو المفيومة , و لو لـ يشترطوا االسالـ الحرية و ال عدـ الحد في 

 . (1)االماـ احمد بف حنبؿ  قذؼ عمى المشيور مف مذاىبيـ موافقيف

 فشروط المعاف ىي :

اف تكوف الرابطة الزوجية حقيقة او حكمًا , فاذا كانت المراة اجنبية و ىي ليست زوجتو حقيقة او  – 1
 حكمًا فال لعاف .

اف يكوف عقد الزواج صحيحًا فيقع المعاف بيف الزوج و الزوجة و بينو و بيف مطمقتو طالقًا رجعيًا ما  – 2
مت في عدتيا , و المعاف بيف الرجؿ و مف عقد عمييا عقد فاسد و ال بينو و بيف معتدة مف طالؽ بائف دا

 . (2)و ال فرؽ بيف المدخوؿ و غير المدخوؿ بيا عند االئمة االربعة 
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اف يكوف كؿ منيما اىاًل الداء الشيادة باف يكونا مسمميف عاقميف بالغيف و الحرية و ناطقيف  – 3
 ال اخرسيف و ال اصميف و ال محدوديف في القذؼ .

 . (1)اف تكوف المراة زيادة عمى ذلؾ عفيفة عف الزنا  – 4

اف تكذب الزوجة فيما رماىا بو مف زنا و تطالب باقامة الحد عميو اذ ال سبيؿ ليا لدفع  – 5
 الضار عنيا اال بالمعاف .

ال بد اف يتـ المعاف اماـ القاضي او نائبو او مف يقوـ مقامو الف يميف في دعوى فمـ يصح  – 6
اال بامر القاضي كاليميف في سائر الدعاوى الف النبي )ص( امر ىالؿ بف امية اف يستدعي 
زوجتو اليو و العف بينيما . و ىذا يتطمب رفع االمر الى الحاكـ مف احد الزوجيف و انو ليس 

لرعية اف يالعف بينيما فاف لـ يرضى الزوجاف بغير الحاكـ باجراء المعاف بينيما لـ يصح الحد ا
 ذلؾ الف المعاف مبني عمى التغميظ و التاكد فمـ يجز بغير الحاكـ كالجف .

استكماؿ الفاظ اليميف الخمسة اذ ال يقبؿ مف الرجؿ اقؿ مف خمس مرات و ال مف المراة و  – 7
 امسة المعنة او الغضب فاف نقص منيا لفظة لـ يصح المعاف .ىي اربع شيادات و الخ

اف يكوف بعد طمب القاضي باف ياتي كؿ واحد منيما بالمعاف بعد القائو عميو فاف بادر بو  – 8
 قبؿ اف يمقيو القاضي عميو لـ يصح كما لو حمؼ قبؿ اف يحمفو القاضي .

الفاظ كما حددىا القراف , و اختمؼ اف ياتي كؿ مف الزوجيف بصورة المعاف اي بصيغة و  – 9
القراف في بدؿ لفظة بمعناىا كاف يبدؿ ) اني مف الصادقيف ( بقولو لقد زنت , او يقوؿ ) انو لمف 

 . (2)الكاذبيف ( لقد كذب او غير ذلؾ مف استبداؿ االلفاظ و اتباع لمفظ الشرعي ىو االسالـ 

 ػ
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 ثانيًا : اثار المعان

عاف بيف الزوجيف مف حيث العالقة بينيما و ما يترتب عمييا فاذا اصر الزوجاف عمى اف اثار الم      
 المالعنة و تمت المالعنة بيف الزوجيف بشروطيا فانيا تثبت االمور و االحكاـ التالية :

سقوط الحد عنو او التغرير و المقصود بالحد ىو حد القذؼ بالنسبة لمزوج القاذؼ و حد الزنا بالنسبة  – 1
مزوجة المقذوفة لو قذفيا برجؿ بعينو سقط الحد عنو و بياف ذلؾ اف المعاف اذا تـ سقط الحد الذي اوجبو ل

القذؼ عمى الزوج اذا كانت الزوجة محصنة و التغرير اف لـ تكف محصنة لقوؿ ىالؿ بف امية : ) و اهلل ال 
لبينة و اف البينة تسقط الحد و كذلؾ لعانو يعذبني اهلل عمييا كما لـ يجمدني عمييا ( الف الشيادة اقيمت مقاـ ا

, و يترتب عمى ذلؾ ايضًا اف الزوجة بمالعنتيا قد ابعدت عف نفسيا ما يترتب عمى الزنا و بذلؾ ال يجوز 
رمييا و رمي ولدىا و مف رماىا و رمى ولدىا فعميو الحد النيا بمعانيا نفت عنيا تحقيؽ ما رميت بو فيحد 

  (1)قاذفيا و قاذؼ ولدىا 

وجوب التفريؽ بيف المتالعنيف , اتفؽ الفقياء عمى وجوب التفريؽ بيف المتالعنيف و عمى اف الحرمة  – 2
تكوف مؤدبة و لـ يخالؼ في ذلؾ احد و لكف الفقياء اختمفوا متى تقد الفرقة بيف المتالعنيف و ذلؾ في قوليف 

: 

ىذا الراي اختمفوا ىؿ تقع ىذه الفرقة اال بحكـ القوؿ االوؿ : ال تقع اال في تماـ لعانيما جميعًا و اصحاب 
 الحاكـ و ذلؾ عمى راييف :

 الراي االوؿ : الفرقة ال تقع اال بتفريؽ الحاكـ و اليو ذىب ابو حنيفة في احدى الروايتيف .

الراي الثاني : الفرقة تقع بتماـ لعانيما مف غير التوقؼ عمى حكـ الحاكـ و اليو ذىب مالؾ و احمد في 
 تو االخرى .رواي

القوؿ الثاني : الفرقة تقع بتماـ المعاف الزوج وحده و لو لـ يالعف الزوجة دوف توقؼ عمى حكـ الحاكـ و اف 
 . (2)ىذا القوؿ ذىب اليو االماـ الشافعي 
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و سبب االختالؼ بيف اشتراط حكـ الحاكـ في التفريؽ المتالعنيف و بيف مف لـ يشترطو       
شبو االحكاـ التي يشترط في صحتيا حكـ الحاكـ او التي ال تردد ىذا الحكـ بيف اف يغمب عميو 

 ( .1)يشترط ذلؾ فييا 

ينفي نسب الولد عف الزوج اذا كاف المعاف مف اجمو و ال يكوف بينيما مف حقوؽ و الواجبات  – 3
ما يكوف بيف الولد و ابيو مف حيث الميراث و النفقة , و لكف يعامؿ الولد معاممة االبف في 

 التية :االحكاـ ا

الشيادة : فال تقبؿ شيادة احدىما لالخر كما لو كاف ابنو فعاًل و قاؿ الجعفرية تقبؿ شيادة  - أ
 االبف البيو في ىذه الحالة .

 انتفاء القصاص : فال يقبؿ المالعف بمف نفاه عف نسبو لو قتمو كما لو كاف ابنو فعاًل . - ب
بو الحتماؿ اف يكذب المالعف نفسو  عدـ االلتحاؽ بالغير : فمو ادعاه غير المالعف ال يمتحؽ - ت

 فيعود نسبو اليو .
الحرمة : فال تحؿ بنت المالعف او احدى محارمو لمف نفي نسبو او البنو مثاًل , و ذلؾ  - ث

 . (2)الحتماؿ اف يكوف ابنو 
اف الفرقة تكوف طالقًا بائنًا عند ابي حنيفة في حيف يرى ائمة المذاىب الثالثة االخرى اف  – 4

 . (3)لمعاف تعتبر فسخًا و توجب حرمة مؤبدة بيف المتالعنيف الفرقة با
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 المبحث الثاني

 احكام ميراث ولد المعان و الزنا و امثمة تطبيقية

اف ولد المعاف و الزنا كؿ منيما ال يثبت نسبو الى ابيو وانما ينسب الى امو فال يرث مف       

ابيو و ال يرثو ابيو النقطاع سبب مف اسباب الميراث و ىو النسب و اف يرث مف امو و ترثو امو 

فوا في , و اف احكاـ ميراث ولد المعاف ىي نفسيا احكاـ ميراث ولد الزنا , و اف الفقياء اختم

ميراث ولد المعاف وولد الزنا الى عدة مذاىب , المذىب االوؿ و اصحابو ابو حنيفة و الشافعي 

يرى اف ولد الزنا والمعاف يرث امو و اخوتو مف االـ و يرثونو بالفرض , و المذىب الثاني و ىو 

و يكوف المو  مذىب االماـ الشافعي و مالؾ , يرى اف ولد المالعنة و الزنا يورث كما يورث غيره

الثمث و الباقي لبيت الماؿ , و المذىب الثالث ىو مذىب الحنابمة يرى اف عصبتو ىي عصبة 

امو و ىذا ما تناولتو الباحثة في ىذا المبحث حيث تناولت في المطمب االوؿ احكاـ ميراث ولد 

 .  المعاف و الزنا . و في المطمب الثاني امثمة تطبيقية لميراث ولد المعاف و الزنا

 

 

 

 

 

 



 المطمب االول

 احكام ميراث ولد المعان و الزنا

 قبؿ بياف احكاـ ميراث ولد المعاف و الزنا سوؼ نوضح المقصود بطؿ مف ولد المعاف و الزنا .      

ولد المعاف : ىو الذي نفي الزوج الشرعي نسبو منو و شيد اربع مرات اماـ القاضي انو مف     
الصادقيف فيما رمى بو زوجتو مف الزنا و الخامسة اف عميو لعنة اهلل اف كاف مف الكاذبيف , و شيدت 

اهلل اف كاف مف  المراة اربع مرات انو مف الكاذبيف فيما رماىا بو مف الزنى و الخامسة اف عمييا غضب
 . (1)الصادقيف 

واما ولد الزنا : ىو المولود مف غير زواج شرعي مع العمـ بعدـ الشرعية فاف اعترؼ رجؿ ببنوتو       
دوف اف يشير انو مف ولد الزنا و كاف يولد مثمو لمثمو ثبت نسبو منو , اما اذا لـ يقر بو او اقر بو 

 . (2)ثبت نسبو شخص و قاؿ انو ولدي مف الزنا فانو ال ي

اف احكاـ الميراث لولد المعاف ىي نفسيا احكاـ ميراث ولد الزنا , لذلؾ سنبيف صمة كؿ مف ولد      
 المعاف و ولد الزنا االرثية بكؿ ـ المالعف و الزاني :

صمة كؿ مف ولد الزنا و المعاف االرثية بالزاني او االب , اف كؿ مف ولد الزنا و المعاف مقطوع  - أ
ابيو فال يرثاف مف االب و مف اقاربو كما ال يرثيما واحد منيما , النتفاء العصوبة كجية  النسب مف

االبوة و االخوة و العمومة . كما اف جميور الفقياء قد ذىبوا ايضًا الى اف ولد الزنا ال يثبت نسبو 
 .(3)و ممف اقر بو ما داـ يصرح بانو مف الزنا لذلؾ فال توارث بينيما عمى اي حاؿ لو اقر ب
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يـ ابف تيمية كانوا ارحـ بو مف جميور الفقياء . فقد ذىبوا ىؤالء الى في حيف نجد بعض فقياء الحنابمة و من
اف ولد الزنا اذا استمحقو ابوه و لو صرح بانو ابف لو مف الزنا يثبت نسبو منو و يثبت التوارث بينيما بشرط اف 

ف الولد ال تكوف امو زوجة او معتدة الحد, الف النسب يكوف حينئذ لصاحب الفراش و شرط االلحاؽ اف يكو 
 مجيوؿ النيب .

اما ولد المعاف : فال يثبت نسبو مف الغير النو مولود عمى فراش الزوجية لقوؿ الرسوؿ )ص( : ) الولد لمفراش 
و العاىر لمحجر ( . و الحتماؿ اف يرجع الزوج و يكذب نفسو في قذفو فيقاـ عميو حد القذؼ و يثبت نسب 

 .( 1)بيو فاف اباه ال يرثو الحتماؿ انو رجع عف القذؼ طمعًا في مالو الولد اذا مات , اما اذا مات الولد قبؿ ا

 توريث ولد الزنا و المعاف و امو  - ب
اتفؽ اىؿ العمـ عمى اف ولد الزنا يرث مف جية امو , كغيره مف االوالد , النو ولدىا , و النو منسوب       

 الييا بسبب االرث و ىو كولد المالعنة .

مات ولد المالعنة وولد الزنا ورثت امو حقيا في كتاب اهلل و اخوتو المو حقوقيـ . و قاؿ قاؿ الشافعي : و اذا 
 مالؾ : ) و عمى ذلؾ ادركت اىؿ العمـ ببمدنا ( .

و استدؿ الفقياء عمى  (2)فاالـ ترث حقيا مف ولدىا ايضًا و يرثو مف يدلوف باالـ و ىذا مثؿ اتفاؽ اىؿ العمـ 
 , و ىي عمى النحو التالي :ذلؾ بعده احاديث مف السنة 

عف مالؾ قاؿ حدثني نافع عف ابف عمر , قاؿ : العف النبي )ص( بيف رجؿ و امراتو فانتفى مف ولدىا  -1
 نسب ابيو ففرؽ بينيما و الحؽ الولد بامراة .

وجو الداللة مف الحديثيف اف النبي )ص( بيف اف امواؿ ابف المالعنة تنتقؿ الى امو بعد وفاتو , و مفيـو 
 . (3)المخالؼ الحديث ىو اف مالو ال ينتقؿ الى المالعف النقطاع السبب 
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 و لكف قد اختمؼ الفقياء في عصبة ولد الزنا وولد المالعنة :     

: اذا كاف لولد الزنا ابف او ابف ابف فيذا عاصب مف جية الفرع الوارث فال خالؼ بيف اىؿ  اوالً 
العمـ انو يعطي الىؿ الفروض فروضيـ و الباقي ليذا العاصب , لقوؿ الرسوؿ )ص( : ) الحقوا 
الفروض باىميا فما بقي فيو الولى رجؿ ( . و ال شؾ اف االبف ىو اولى العصبة و ىذا ليس 

 لمخالؼ . محالً 

ثانيًا : اذا لـ يكف لولد الزنا عاصب مف الفرع الوارث , فيذا مثؿ خالؼ , فقد اختمؼ العمماء فيما 
يتبقى بعد الفروض او اختمفوا فيمف يعصب ولد الزنا و ذكر العمماء ىذا الخالؼ في ميراث ولد 

 المالعنة .

 و اختمؼ العمماء في ىذه المسالة عمى ثالثة اقواؿ :     

 القول االول :

اف ولد الزنا ال عاصب لو , فاذا مات ياخذ كؿ ذي فرض فرضو و الباقي يرد عمى اصحاب     
الفروض عند مف يقوؿ بالرد او يصرؼ الى بيت الماؿ عند مف ال يقوؿ بالرد فال تكوف امو و ال 

 لقوؿ :عصبتيا عصبة لو و بيذا قاؿ الحنفية و المالكية و الشافعية و ادلة اصحاب ىذا ا

. و ىذه اـ و كؿ  (1)الدليؿ االوؿ: قولو تعالى : " فاف لـ يكف لو ولد و ورثو ابواه فالمو الثمث " 
 اـ ليا الثمث فيذه ليا الثمث .

الدليؿ الثاني : قوؿ الرسوؿ )ص( في المتالعنيف : و كانت حاماًل فانكر حمميا و كاف ابنيا 
يرثيا و ترث منو ما فرض اهلل ليا ,  و اهلل فرض  يدعي الييا , ثـ جرت السنة في الميراث انو

 . (2)ليا الثمث او السدس ال اف تكوف عاصبة 
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 الدليؿ الثالث : قوؿ الرسوؿ )ص( : ) الحقوا الفرائض باىميا فما بقي فيو الولى رجؿ ذكر ( .

الدليؿ الرابع : اف اثبات العصوبة لقوـ االـ ابطاؿ الحكـ الثابت بالنصب و ذلؾ اف اهلل تعالى 
رث و يحؽ القوؿ باف شرط لتوريث االخ الـ اف يكوف الميت كاللة مطمقة فال يكوف لو فرع وا

عصبة االـ عصبة لمولد اذا مات الولد و ترؾ ابنة و اخًا الـ يكوف النصؼ لالبنة و الباقي لالخ 
 الـ بالعصوبة , و توريث االخ الـ بدوف اف يكوف الميت كاللة خالؼ النصب .

ء فال الدليؿ الخامس : اف العصوبة اقوى اسباب االرث و االدالء باالناث اقوى اسباب االدال
و ىو  –اقوى اسباب االرث  –يجوز اف يستحؽ باقوى اسباب االدالء و ىو االدالء باالناث 

 االرث بالتعصيب .

الدليؿ السادس : اف الميراث يثبت بالنصب و ال يوجد نصب ثابت في توريث االـ اكثر مف 
الثمث تعصيبًا و ال في توريث ابي االـ و اشباىو مف عصائب االـ و ال قياس ايضًا فال وجو 

 . (1)الثباتو 

 القول الثاني :

ير ولد المالعنة و انو ذىب اصحاب ىذا القوؿ الى اف ولد المالعنة يورث كما يورث غ        
ليس المو اال الثمث و الباقي لبيت الماؿ اال اف يكوف لو اخوة الـ فيكوف ليـ الثمث و اال فالباقي 
لبيت الماؿ المسمميف و بو قاؿ مالؾ و الشافعي . و استدلوا عمى قوليـ باف االـ ليا الثمث و 

 لي :الباقي لبيت ماؿ المسمميف بالكتاب , و ىو عمى النحو التا

. و استدلوا بعمـو االية فقالوا :  (2)قولو تعالى : " اف لـ يكف لو ولد و ورثو ابوه فالمو الثمث " 
ىذه اـ و كؿ اـ ليا في كتاب اهلل الثمث , ما لـ يكف ىناؾ فرع وارث او جمع مف االخوة سواء 

 . (3)ىو ليا  كاف االبف الشرعي او ابف مالعنة , فمـ تحدد االية بؿ جممتو عامًا لكؿ ابف
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 القول الثالث  

اف عصبة ابف المالعنة ىـ عصبة امو لقوؿ الرسوؿ )ص( : ) الحقوا الفرائض باىميا فما       
 . (1)بقي فاالولى رجؿ ذكر ( و اولى الناس بو اقارب امو 

و استدلوا عمى قوليـ باف عصبتو ىي امو فاف لـ توجد يكوف لعصبتيا بالسنة و المعقوؿ      
 عمى النحو التالي :

 اواًل : السنة 

 استدلوا عمى قوليـ بعدد مف االحاديث و منيا :    

عف عمر بف شعيب عف ابيو عف جده قاؿ :) جعؿ النبي)ص( ميراث ابف المالعنة المو و  -1
لو ورثتيا مف بعدىا ( و اف وجو الداللة مف ىذا الحديث , لفظ صريح دؿ عميو الحديث اف 

 ميراث ولد المالعنة ىو لالـ فاف ماتت يكوف لعصبتيا .
عف واثمة بف االسقع عف النبي )ص( قاؿ : ) المراة تحوز ثالثة امواؿ عشيقيا و لقيط ولد  -2

الذي العنت عميو ( , وجو الداللة مف الحديث اف النبي )ص( بيف اف المراة ليا حؽ الممكية 
 عميو فميا حؽ الميراث في جميع مالو ال يشركيا فيو احد .

 ثانيًا : المعقول

 استدلوا بوجوه عدة مف المعقوؿ و ىي عمى النحو التالي :       

 اف االـ قامت مقاـ امو و ابيو في انتسابو الييا فقامت مقاميا في حيازة ميراثو . -1
 . (2)اف عصبات االـ ادلوا بيا لـ يرثوا معيا االب معو  -2
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و بعد دراسة اراء العمماء تبيف اف اصحاب القوؿ الثالث و القائؿ باف عصبتو ىي امو فاف      
 لـ يوجد يكوف لعصبتيا و ىو االرجح لعدة اسباب منيا :

 ذىب الجميور الى اف السنة يختص بيا الكتاب , و ىذه االحاديث خصصت الكتاب . -1
 و لـ تصح عندىـ .قد ال يكوف قد وصؿ الفريؽ الثاني ىذه االحاديث ا -2
 اشتيار ىذا القـو في الصحابة دليؿ عمى صحة ىذه االثار . -3
 . (1)في ىذا الزماف ال يوجد بيت ماؿ يذىب اليو فاستخدـ لخدمة المسمميف  -4

 و مف االمور المتفؽ عمييا في ميراث ولد الزنا و ولد المعاف :       

 . (2)ممف زنا امو ولد المعاف ال يرث ممف العف امو , ولد الزنا ال يرث  -1
فمف المعموـ اف مف اسباب االرث النسب , و التوريث بيف الولد و االب المتفرع عف وجود      

ىذا السبب و ىو النسب و حيث اف ولد الزنا مقطوع النسب الى ابيو و غير منسوب اليو شرعًا 
الولد او مف يتفرع  حتى لو يكوف مف مائة فال توارث بينيما بسبب انعداـ النسب االرث فال يرث

 . (3)مف ىذا الولد و ىذا قوؿ الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابمة 

ولد الزنا و المعاف كاًل منيما ربط الشارع نسبو مف امو دوف ابيو و حينئذ يرث كؿ منيما مف جية  -2
و جعؿ  االـ فقط فصار كالشخص ال قرابة لو مف جية االب فوجب اف ترثو قرابة امو و يرثيـ ,

 الرسوؿ )ص( ميراث ابف المالعنة المو و لورثتيا مف بعدىا . 
 . (4)اتفؽ الفقياء عمى انو ال يوجد توارث بيف المتالعنيف  -3

و لـ يتطرؽ المشرع العراقي لميراث ولد المعاف و ولد الزنا و اخذت بعض البالد العربية برأي 
 . (5)الجميور 
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 المطمب الثاني

 امثمة تطبيقية لميراث ولد المعان و الزنا
بعد دراسة الفقياء في مانع المعاف و الزنا مف الميراث تبيف اف ىناؾ مسائؿ متفؽ عمييا و       

 مسائؿ مختمؼ فييا , و سأذكر تطبيقات ميراثو عمى النوعيف :

 اواًل : تطبيقات عمى المسائؿ المتفؽ عمييا

 / توفي المالعف و ترؾ بنتيف و ابف المالعف عميو و مالعنة واب 1مثاؿ

 اصؿ المسألة  اب       المالعنة    ابف مالعف عميو بنتيف    
 3        الباقي تعصيباً  ال شيء   ال شيء    2/3     

       2      -       -        1  
بعد اخذ اصحاب الفروض نصيبيـ فاف ابف المالعف عميو و المالعنة ال ياخذوف شيئًا مف 

 . (1)التركة حسب ىذا الرأي 

 توفي المالعف عف بنت و اـ و مالعف فما نصيب كؿ وارث /2مثاؿ

 المالعف        اـ       بنت       الورثة     
 ال شيء       1/6        1/2      الفروض     
 -          1         3        السياـ     

 . (2)ىذا الرأيبعد اخذ اصحاب الفروض نصيبيـ فاف المالعف ال ياخذ شيئًا مف التركة حسب 

 / توفي مالعف عميو وترؾ مالعف و المالعنة3مثاؿ 

 اصؿ المسالة       اـ               المالعف         
 1             كؿ الميراث       ال شيء        

-              1  
 . (3)بعد اخذ اصحاب الفروض نصيبيـ المالعف ال ياخذ شيئًا مف التركة حسب ىذا الرأي 

 . 91(: محمد سالـ مصمح , مصدر سابؽ , ص1) 

 . 192(: المحامي ىادي عزيز عمي, القاضي عباس السعدي , مصدر سابؽ , ص2)

 . 95(: محمد سالـ مصمح , مصدر سابؽ , ص3)



 ثانيًا : تطبيقات عمى المسائؿ المختمؼ فييا :

 / مات ولد زنا و ترؾ اـ و بنت ابف , و ابف اخ الـ1مثاؿ

حؿ المسالة عمى القوؿ االوؿ : ال عاصب لولد الزنا , مف قاؿ بالرد عمى اصحاب الفروض  –أ 
 و ىـ الحنفية فيكوف حؿ المسالة

 اصؿ المسالة      ابف اخ الـ  بنت ابف    اـ        
 6           محجوب    1/2       1/6        
 بالرد 5      صفر        3        1         

اما الذيف قالوا بعدـ الرد , و انما يصرؼ ما بقي لبيت ماؿ المسمميف و ىـ المالكية و و 
 الشافعية , فيكوف حؿ المسالة كاالتي:

 اصؿ المسالة    ابف اخ الـ   بنت ابف    بنت     اـ      
الباقي لبيت  6 محجوب     1/6       1/2     1/6       

 الماؿ
 اما حؿ المسالة عمى القوؿ الثاني مف قاؿ باف عصبة ولد الزنى امو –ب 

 اصؿ المسالة   بنت اخ الـ    بنت ابف     بنت     اـ     
 6        محجوب   1/6      1/2      1/6+1    
 و اما حميا عمى قوؿ مف قاؿ باف عصبة ولد الزنا عـ عصبة امو -جػ 

 اصؿ المسالة   بنت اخ الـ     بنت ابف     بنت      اـ       
      1/6     1/2       1/6        1          6 

 . (1)و ىذا حسب اراء الفقياء المختمفة في ميراث ولد الزنا 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 96ص – 95(: احمد عبد المجيد , مصدر سابؽ , ص1)

 



 / توفي ابف المالعف عميو و ترؾ اـ واب اـ و خاؿ و بيت ماؿ المسمميف2مثاؿ

 طريقة توريثيـ عند اصحاب القوؿ االوؿ : االحناؼ و مف وافقيـ  –أ 

 اصؿ المسالة   بيت ماؿ   خاؿ      اب اـ     اـ     
 3       ال شيء    مقاسمة  الباقي    1/3     
      1      1      1       -  

 .تـ توريث اب االـ و الخاؿ مقاسمة عمى اعتبار انيا عصبة فقسمت بينيما 

 طريقة توريثيا عند اصحاب القوؿ الثاني و ىـ المالكية و الشافعية –ب 

 اصؿ المسالة   بيت ماؿ     خاؿ     اب اـ     اـ     
 3       الباقي   ال شيء   ال شيء   1/3     

       1      -      -      2  
 طريقة توريثيا عند اصحاب القوؿ الثالث و ىـ الحنابمة و مف وافقيـ  -جػ 

 اصؿ المسالة    بيت ماؿ     خاؿ -اب اـ     اـ        
 1         ال شيء      ال شيء      كؿ الميراث   

       1        -        -  
 . (1)و ىذا حسب راي الفقو المختمؼ في ميراث ولد المعاف 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 95(: محمد سالـ مصمح , مصدر سابؽ , ص1)

 



 / توفي ابف المالعنة عف اـ و ابف االـ و خاؿ و بيت ماؿ المسمميف3مثاؿ

 طريقة توريثيا عند اصحاب القوؿ االوؿ االحناؼ و مف وافقيـ –أ 

 اصؿ المسالة   بيت ماؿ    خاؿ       ابف االـ     اـ      
 6        ال شيء    محجوب     + ع1/6    1/3      
       2     1+3        -       -  

 

 طريقة توريثيا عند اصحاب القوؿ الثاني و ىـ المالكية و الشافعية –ب 

 اصؿ المسالة   بيت ماؿ    خاؿ        ابف اـ      اـ       
 3       الباقي     ال شيء     ال شيء    1/3     
      1      -        2  

 

 وافقيـطريقة توريثيا عند اصحاب القوؿ الثالث الحنابمة و مف  -جػ 

 اصؿ المسالة   بيت ماؿ    خاؿ       ابف اـ     اـ      
 1       ال شيء     ال شيء     ال شيء    كؿ التركة  

      1       -       -      -  
 . (1)و ىذا حسب اراء المذاىب المختمفة في توريثيـ 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 96(: محمد سالـ مصمح , مصدر سابؽ , ص 1)
 



 اخلامتة
و في نياية موضوعي ارجو اف اكوف احسنت في اختيار تعبيري و انتقاء الفاظي و ارجو       

اف يكوف تناولي ليذا الموضوع الياـ مف جميع جوانبو و اوضحت جميع عناصره فاف احسنت 
فمف اهلل و اف اسات فمف نفسي و مف الشيطاف و كما قاؿ تعالى : " ال يكمؼ اهلل نفسًا اال 

 وسعيا " .

و مف خالؿ البحث في ميراث ولد المعاف و الزنا بيف القانوف و الشريعة توصمت الى بعض      
 النتائج و التوصيات .

 النتائج 
لقد شرع المعاف ليكوف مخرجًا لمزوج عند فقد البينة المثبتة لزنا الزوجية , كما شرع لحفظ حؽ  -1

 اليو .الزوج في نفي النسب عف نفسو اذا تيقف عدـ انتساب الولد 
اف التفريؽ الذي يحصؿ بيف الزوجيف المتالعنيف يكوف مؤبد فال ترجع المراة الى الرجؿ و  -2

 اف تزوجت و مف ثـ تطمقت .
 اف ولد المعاف ال يرث مف العف امو , ولد الزنا ال يرث ممف زنا بامو النتفاء النسب . -3
اقواؿ العمماء في عصبة ولد اف ولد الزنا و المعاف يرث مف امو و ترثو امو , و لقد اختمفت  -4

الزنا و المعاف حيث يرى الحنفية انو ال عاصب لولد الزنا و يرى المالكية اف عصبة ولد الزنا 
و المعاف ىي امو و يرى الحنابمة اف عصبة ولد الزنا ىـ عصبة امو و اف الراي الراجح ىو 

 اف عصبتو ىي عصبة امو .
 تالعنيف .اتفؽ الفقياء انو ال يوجد توارث بيف الم -5

 

 التوصيات
نرجو مف مشرع قانوف المواريث اف ينحف عمى ميراث ولد المعاف و الزنا باف ينحف ) يرث      

 ولد الزنا و ولد المعاف مف االـ و اقاربيا و ترثيما االـ و قرابتيا ( .



 قائمة املصادر

 اواًل : الكتب
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زاوي , االحواؿ الشخصية عمى المذاىب االسالمية الخمسة , مؤسسة السيد محمد الع -12
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المحامي ىادي عزيز عمي , القاضي عباس السعدي , المبسوط في احتساب المسألة  -13
 . 2222االرثية , مكتبة الصباح , بغداد , 

 

 الرسائل و االطاريح
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