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  من القرآن الكرمي
م شـهداُء إِال أَنفُسـهم   والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَه﴿ : تعاىلقال 

لَيع ةَ اللَّهنةُ أَنَّ لَعسامالْخو نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش ه
اللَّه إِنه لَمـن  إِنْ كَانَ من الْكَاذبِني ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهادات بِ

نيقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو بِني٩- ٦: النور(﴾الْكَاذ( 
  

  من السنة املطهرة
  

  )رواه الدارقطين() امرأة املفقود امرأته، حىت يأتيها اخلرب:(قال 
  
  



 ٤

  املقدمة
جعله الشارع لويل األمر بناء على رعايته ملصاحل نتناول يف هذا اجلزء نوع التفريق الذي 

املسلمني، وهذا النوع من التفريق يرتبط مجيعه بالضرر، وحيتاج إىل التحري والوسائل اليت 
ال يطيق تكاليفها غري القاضي أو من ينوب عنه ، وقد حاولنا أن حنصر أنواع التفريق اليت 

 :جعلت بيد القضاء يف ثالثة أنواع
التفريق بسبب الضرر اجلبلي، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بالعيوب املوجبة : النوع األول

للخيار، وهي أضرار جبلية ال عالقة للتكليف ا ، وقد حيصل فيها من أنواع التغرير ما 
 .يستدعي تدخل القضاء، فلذلك جعل الفسخ فيها بيد القضاء

النفقة ، وغيبة الزوج  التفريق بسبب التفريط يف حقوق الزوجية من: النوع الثاين
وفقده، أو الضرر الذي يسببه الزوج لزوجته، وهذا النوع كسيب ، وهو يستدعي تدخل 

 .القضاء كذلك إما للتحري أو لإللزام واإلعذار أو للتفريق إذا اقتضى األمر ذلك
التفريق بسبب اام الزوج لزوجته، وقد نسبناه إىل التفريق بأسباب : النوع الثالث

، ألنه إما أن يكون الزوج كاذبا أو أن تكون املرأة زانية ، وكالمها يتناىف مع أخالقية
األخالق اإلسالمية، وهذا النوع يستدعي تدخل القضاء للتحري ، بل يستدعي كذلك 

  .تدخل األطباء للتحقق من صدق األمر ، ونسبة األوالد
  .وقد خصصنا لكل نوع من األنواع فصال خاصا

  



 ٥

  بب الضرر اجلبليالتفريق بسأوال ـ 
  العيوب اليت تثبت اخليار للزوجنيـ  ١

  :تعريف
: أَعياب وعيوب؛ والـمعاب والــمعيب : الوصمة، والـجمع: العاب والعيب والعيبةُ: لغة

نسبه : به وتعيبهوعبته أَنا، وعابه عيباً وعاباً، وعي. صار ذا عيبٍ: العيب؛ وعاب الشيُء والـحائطُ عيباً
﴿ فأَردت أَن أَعيبها﴾ ؛ أَي : تعاىلإِلـى العيب، وجعله ذا عيبٍ؛ يتعدى وال يتعدى؛ قيل  فـي قوله 

: كثـري العيبِ للناس؛ قـال : أَجعلَها ذات عيب، يعنـي السفـينةَ؛ ورجل  عياب   وعيابة وعيبة
نوال ت كُتاسابيع  تبٍ، وأَنكَلُّك ذو عي ،ابيخ فأَنت ،قط.  

فالعيب املؤثر يف البيع ، اختلفت تعابري الفقهاء يف تعريف العيب حبسب مواضع العيب: اصطالحا
والعيب يف الكفارة ما أضر بالعمل ، الذي يثبت بسببه اخليار هو ما نقصت به امللكية أو الرغبة أو الغنب 

والعيب يف النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر ، والعيب يف األضحية هو ما نقص به اللحم ، ضررا بينا 
  .١والعيب يف اإلجارة ما يؤثر يف املنفعة تأثريا يظهر به تفاوت األجرة، ثورة التواق

  :العيوب املعتربة يف الفسخ
  :اختلف الفقهاء يف العيوب اليت تثبت اخليار للزوجني على قولني

أنه ليس يف النكاح عيوب توجب احلق يف طلب الفسخ، ال بشرط وال بغري شرط : القول األول
كون الرجل عنيناً أو جمنوناً أو خصياً أما ما عدا ذلك فال يترتب عليـه  : مطلقاً إال يف ثالثة أمور هي

فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح ،فال يفسخ النكاح ، فسخ النكاح، ولو اشتد، أما املرأة 
 - ، وقد روي عن علـي  ٢واحلنفية، والثوري ، النخعي  بشيء من العيوب املوجودة فيها، وهو قول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، (ال ترد احلرة بعيب:( - رضي اهللا عنه 
أن عالقة الزوجية هلا قدسية ال تقل عن قدسية القرابة، فإذا ارتبط اثنان برابطة الزوجية، وجب على  •

تمل ما يرتل بصاحبه من بلواء، فال يصح أن ينفصل منه ملصيبة حلت به، بل جيب كل منهما أن حي
عليه مواساته بقدر ما يستطع فكما أن اإلنسان ال ميكنه أن يقطع حلمة القرابة عندما يصاب أخوه 

  . أو قريبه بداء، فكذلك ال يصح له أن يقطع عالقة الزوجية لذلك
                                                

 . ٦/٣٥٥:، فتح القدير١٨/١٣٣:، املبسوط١١/٣٠١: اموع: انظر   )١(
شرط لزوم النكـاح حـىت   ، خلوه من كل عيب ال ميكنها املقام معه إال بضرر كاجلنون واجلذام والربص : وقال حممد   )٢(

 . .٢/٣٢٧:بدائع الصنائع: وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط، انظر، يفسخ به النكاح 



 ٦

واملرأة ال  - الزوجية، ألن ابوب، والعني واخلصي كاملرأة أن اجلب والعنة واخلصاء تتناىف معها  •
  .لوال ذلك ملا جاز طلب فسخ عقد الزواج حبال - تتزوج املرأة 

  .فال يفسخ ذه العيوب أيضا، أن النكاح ال يفسخ بسائر العيوب  •
وملـك  ، وهو االزدواج احلكمي ، ن العيب ال يفوت ما هو حكم هذا العقد من جانب املرأة أ •

وفوات مجيع مثرات هذا العقد ال يوجب ، ويفوت به بعض مثرات العقد ، وإمنا خيتل ، الستمتاع ا
ففوات بعضـها  ، حق الفسخ بأن مات أحد الزوجني عقيب العقد حىت جيب عليه كمال املهر 

  .أوىل
واملهـر  ، وملك االستمتاع شرع مؤكدا له ، أن احلكم األصلي للنكاح هو االزدواج احلكمي  •

، فال يرتفع ما يقابـل  ، وبالفسخ ال يظهر أن إحداث امللك مل يكن ، إحداث هذا امللك   يقابل
  .فال جيوز الفسخ، وهو املهر 

وكـذلك  ، فال يشكل ، والربص ، واجلذام ، أن هذه العيوب ال متنع من االستمتاع أما اجلنون  •
  .فيمكن االستمتاع، ألن اللحم يقطع والقرن يكسر ؛ الرتق والقرن 

، نه جيب االجتناب عنه فإنقول مبوجبه الذي استدل به أصحاب القول الثاين  ،احلديث األول  أن •
، أما احلديث الثاين ، وليس فيه تعيني طريق االجتناب والفرار ، والفرار ميكن بالطالق ال بالفسخ 

الفسخ  والكالم يف، وهذا من كنايات الطالق، هلا احلقي بأهلك : فالصحيح من الرواية أنه قال
فال يكون حجة أو حتمله على الرد بالطالق عمال بالدالئل صيانة ، والرد املذكور فيه قول الراوي 

  .هلا عن التناقض
، وقد روي ذلك عن عمر بـن  وهو اعتبار غريها من العيوب، وهو قول اجلمهور: القول الثاين

إسحاق وأمحد، واستدلوا على و، والشافعي ، وبه قال جابر بن زيد . وابن عباس، وابنه ، اخلطاب 
   : ذلك مبا يلي

والفسخ طريق الفرار، ولو لزم النكاح ملا أمـر  ،  ١ )فر من اذوم فرارك من األسد: (قوله  •
  . بالفرار

هلا احلقي بأهلك،  ولو وقع النكاح : فوجد بياضا يف كشحها فردها وقال، تزوج امرأة  أنه  •
  .٢الزما ملا رد

 ،ألن بعضها مما ينفر عنها الطباع السليمة؛ قوم مع هذه العيوب أو ختتل ا أن مصاحل النكاح ال ت •
                                                

 . ٢/٤٤٣: ، أمحد٥/١٤٢: ، ابن أيب شيبة٧/١٣٥: ، البيهقي٥/٢١٥٨: البخاري   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(



 ٧

فال حتصل املوافقة فال تقوم املصاحل أو ختتل وبعضها مما مينع مـن   ،وهو اجلذام واجلنون والربص
فإن العفة عن الزنا ، وعامة مصاحل النكاح يقف حصوهلا على الوطء ، الوطء وهو الرتق والقرن 

 .لولد ال حيصل إال بالوطءوالسكن وا
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اعتبار التحديد الذي ذكره احلنفية أو الذي ذكره اجلمهور من 
اقتصارهم على عيوب معينة، وإغفال ما هو أخطر منها، كاألمراض املعدية مثال، ألن من تزوجـت  

وى ال حمالة، أما األمراض غري املعدية والـيت  مبريض ذا املرض وحنوه تؤدي بنفسها إىل حصول العد
تقتصر خطورا علىعدم حصول الرضى اجلنسي بني الزوجني، فهو يرجع إىل مدى تقبلها لـذلك،  

  . كما ذكرنا سابقا
وأما اإلقتصار على عيبني أو ستة أو سبعة أو مثانية دون ما هو أوىل منها، أو مساو (: قال ابن القيم

واخلرس والطرش وكوا مقطوعة اليدين أو الرجلني أو إحدامها كون الرجـل  فال وجه له، فالعمى 
كذلك من أعظم املنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، واإلطالق ينصرف إىل السالمة، 
: فهو كاملشروط عرفا، وقد قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب اهللا عنه ملن تزوج امرأة وهو ال يولد له

  ١ )نك عقيم ،وخريهاأخربها أ
والقياس أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه، وال حيصل به مقصود (: مث أعطى قاعدة ذلك بقوله

النكاح، يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع، كما أن الشروط املشترطة يف النكاح أوىل من شـروط  
ن تدبر مقاصد الشرع يف مصادره البيع، وما ألزم اهللا ورسوله مغرورا قط وال مغبونا مبا غر به وغنب، وم

وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من الرمحة مل خيف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد 
  ) الشريعة

، فعن ابن سريين، أنه خاصم رجـل إىل   - رضي اهللا عنهم  - وذا كان يقضي السلف الصاحل 
إن (:ساء، فجاؤوين بامرأة عمشاء، فقال شريحإن هؤالء قالوا يل إنا نزوجك بأحسن الن: شريح فقال

فتأمل هذا القضاء إن كان دلس لك (:، قال ابن القيم معلقا على هذا القول)كان دلس لك بعيب مل جيز
وما قال يرد النكاح من كـل داء   ،بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به املرأة فللزوج الرد به

  )عضال
من تأمل فتاوي الصحابة والسلف علم أم مل خيصوا الرد و(وليس هذا القضاء خاصا بشريح، بل 

                                                
 . ٥/١٨٤:زاد املعاد   )١(



 ٨

  )بعيب دون عيب
أما العيوب غري املنفرة أو املعدية، واليت ال حيصل ا ضرر للزوجة، فإا غري معتربة يف الكفاءة إال 

لو شرط أحد (:إذا مت االتفاق على اشتراط السالمة منها، أو دل العرف على اشتراطها، قال ابن تيمية
لزوجني ىف اآلخر صفة مقصودة كاملال واجلمال والبكارة وحنو ذلك صح ذلك، وملك املشـترط  ا

إذا اشترط السالمة أو شرط اجلمال فبانت شوهاء أو شـرطها  (:، وقال ابن القيم١ )الفسخ عند فواته
كله، حديثة السن فبانت عجوزا مشطاء أو بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ يف ذلك 

فإن كان قبل الدخول فال مهر هلا، وإن كان بعده فلها املهر، وهو غرم على وليها إن غره، وإن كانت 
  ٢ )هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته

هذا بالنسبة للزوج، أما الزوجة، فهي أوىل ألنه إذا جاز له الفسخ مع متكنه من الفراق فألن جيوز 
م متكنها أوىل، وإذا جاز هلا الفسخ إذا ظهر للزوج صناعة دنيئة ال تشينه وال يف عرضه هلا الفسخ مع عد

وإمنا متنع كمال لذا واستمتاعها به، فإا إذا شرطته شابا مجيال صحيحا فبان شيخا مشوها أعمـى  
لقياس هذا يف غاية االمتناع والتناقض والبعد عن ا(أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به ومتنع الفسخ، 

وقواعد الشرع، وكيف ميكن أحد الزوجني من الفسخ بقدر العدسة من الربص، وال ميكن منه باجلرب 
حرم  املتمكن وهو أشد إعداء من ذلك الربص اليسري، وكذلك غريه من أنواع الداء، وإذا كان النيب 

نكاح، وقد قال على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه فكيف بالعيوب يف ال
أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما (:لفاطمة بنت قيس حني استشارته يف معاوية أو أيب اجلهم النيب 

فعلم أن بيان يف النكاح أوىل وأوجب، فكيف يكون كتمانـه   )أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه
  ٣ )وتدليسه والغش احلرام به سببا للزومه
  فسخ ـ أنواع العيوب اوزة لل ٢

  :٤قسم اجلمهور العيوب اليت جتوز للزوجني اخليار إىل ثالثة أقسام هي
  شتركة بني الزوجني املعيوب ال
أصاب أحدمها أا قد توجب يف الرجل، وقد توجد يف املرأة، وقد توجد فيهما معا، فمىت  ١أي

                                                
 . ٢٩/١٧٥: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه   )١(
 . ٥/١٨٥:زاد املعاد   )٢(
 . ٥/١٨٥:زاد املعاد   )٣(
تعلق باألمراض التناسلية تعرضنا هلا يف اجلزء الثاين يف الفصل اخلاص باملعاشرة اجلنسـية بـني   وهناك تفاصيل أخرى ت   )٤(

 . الزوجني



 ٩

ان لآلخر أن يطلب ككاألبرص جيد املرأة جمنونة أو جمذومة ، وبه عيب من غري جنسه ، باآلخر عيبا 
  .مفارقته بفسخ النكاح، ولو كان معيباً مثله، ألن اإلنسان يكره من غريه ما ال يكره من نفسه

ألن عيبه ليس هو املانع لصـاحبه مـن   ؛ فال يثبت هلما خيار ، أما إذا وجد ابوب املرأة رتقاء 
ففيه قوالن كالمهـا  ، ا به مثله وإمنا امتنع لعيب نفسه، أما إن وجد أحدمها بصاحبه عيب، االستمتاع 

  : ٢وجهان عند احلنابلة
فأشـبها  ، وال مزية ألحدمها علـى صـاحبه   ، ألما متساويان ؛ ال خيار هلما : القول األول

  .الصحيحني
  .فأشبه ما لو غر عبد بأمة، لوجود سببه ؛ له اخليار : القول الثاين

هلما، لوجود الغرر من كليهما، فلذلك لكل  نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت اخليار: الترجيح
   .منهما احلق يف فسخ هذا الزواج املبين على التدليس

  : هذه العيوب، وهيقد ذكر اجلمهور و
  :ـ اجلنون  ١

ألن الـنفس ال  ؛ سواء كان مطبقا أو كان جين يف األحيان ، وهو يثبت اخليار يف قول اجلمهور 
. فذلك مرض ال يثبت به خيار، مث يزول ، مريضا يغمى عليه  إال أن يكون، تسكن إىل من هذه حاله 

  :فهو كاجلنون، وقد ذكر املالكية للجنون حالتني مها، ودام به اإلغماء ، فإن زال املرض 
أن حيدث قبل العقد، وحكمه يف هذه الصورة أنه إن مل يعلم به الزوج أو العكس، : احلالة األوىل

ر قبل الدخول وبعده، بشرط أن يقع من صاحبه ضرر كضرب أو فلكل من الزوجني أن يرد به اآلخ
  .إفساد مال، أما إذا كان يتخبط ويفيق، كاملصروع، فإنه ال يرد به

  :أن حيدث بعد العقد وقبل الدخول، وللمالكية يف هذه احلالة أربعة آراء هي: احلالة الثانية
خول أو بعده، وهذا هو املعتمد، ال يثبت اخليار للزوج، سواء كان ذلك قبل الد: الرأي األول

ألن املرأة مستضعفة بطبيعها، وهي رهينة املرتل، ميكن اتقاء الضرر الذي يترتب على جنوا، وميكن 
االستمتاع ا وهي على هذه احلالة خبالف الزوج، كما أن الزوج بيده عقد النكاح فيمكنه أن يطلق 

  .عند عدم متكنه من دفع ضررها
ه ال فرق يف ذلك بني الزوج والزوجة، فاجلنون العارض بعد العقد جيعل اخليـار  أن: الرأي الثاين

                                                                                                                                 
: ، الشـرح الكـبري  ٢/٣٧: ، الفواكه الـدواين ٣/٣٣٤: ، إعانة الطالبني٢/١٦٤: ، منار السبيل٢٣٥: دليل الطالب   )١(

 . ٢/٣٢: ر العقود، جواه٢/١٠١: ، حاشية العدوي١٤٢: ، القوانني الفقهية٢/٧٧
 . ٥/١١١: كشاف القناع   )٢(



 ١٠

  .لكل من الزوجني قبل الدخول وبعده
: وقد قال مالك، يفرق بينهما يف اجلنون ضرب له أجل سنة يتعاجل فيها : فإذا قلنا :(قال الباجي

ا منه وهي مـع ذلـك ال   وهذا يف الذي خياف عليه، حيبس يف حديد أو غريه إن خيف عليها منه 
فإن برئ انون يف ، فإن عندي أنه يفرق بينهما ، تستوحش من جمالسته وخياف عليها من ذلك أذى 

  ١(فإن برئ وإال فهي باخليار ، السنة قال مالك 
إن حدث قبل الدخول كان للمرأة الرد دون الرجل، وإن حصل بعد الدخول ليس : الرأي الثالث
واحلادث بعده فقال ، ار ابن حبيب إىل التفرقة بني اجلنون املوجود حني العقد ، وأشهلا الرد كالرجل

كان : فيمن زوج ابنه صغريا فلما بلغ ظهر أنه أمحق مطبق فأرادت هي أو ويل الصغرية الفسخ وقالت
  وهو على أنه حادث، اجلنون به قدميا وبالبلوغ ظهر فهذا ال يعرف 

، وقد روى صل بعد العقد مطلقاً سواء عرض للرجل أو للمرأةال يرد باجلنون احلا: الرأي الرابع
عبد امللك بن احلسن عن ابن وهب يف انون سواء كان جنون إفاقة أو مطبق إن كان يؤذيها وخياف 

وإن كان يعفيها من ، فإن برئ وإال فهي باخليار ، عليها منه حيل بينهما وأجل سنة ينفق عليها من ماله 
يف خلوته ا فال حجة هلا وقال حنوه أشهب ووجه ذلك أن هذا ليس مبعىن مؤثر  نفسه وال ختاف منه

  . فإذا أعفاها من نفسه ومل خيف منه عليها فال خيار هلا، يف االستمتاع 
  : ـ اجلذام ٢

اخليار للزوجة، سواء وجد يف الرجل قبل العقد أو بعده، سواء كان قليالً أو كـثرياً   ٢وييثبت به
ققاً، أما إذا كان مشكوكاً يف أنه جذام، أو ال، فإنه ال يرد به اتفاقاً أما الرجل فله بشرط أن يكون حم

حق الفسخ إن كان موجوداً يف املرأة قبل العقد أو عند العقد، سواء كان قليالً أو كثرياً، وال حق له يف 
القائم بأصـوهلما  الفسخ باجلذام احلادث بعد العقد مطلقاً، كما ال حق ألحدمها يف الفسخ باجلذام 

  .كاألب، واجلد واألم خوفاً من وصول الداء بطريق الوراثة ألن ذلك غري مستيقن، فال عربة به
  :٣وقد اختلف الفقهاء يف مقدار اجلذام الذي يوجب هلا اخليار على قولني كالمها للمالكية

بصار دونه فلها ليس له حد إال أن يكون بشعا حسا ال حيتمل النظر إليه وتغض األ: القول األول
فإذا مل يكن فيه أذى وال مضرة ، وإمنا يلزمه ، اخليار، وهو قول أشهب، ألنه ال مينع نفس االستمتاع

                                                
 . ٤/١٢٢:املنتقى   )١(
وهو علة حيمر منها العضو مث يسود مث يتقطع ويتناثر، وحيدث ذلك يف كل عضو لكنه يف الوجـه أغلـب، اإلقنـاع       )٢(

 . ٤/٣٢٠:للشربيين
 . ٤/١٢١:املنتقى   )٣(



 ١١

  .من قبحه فال خيار هلا
وإن مل يكن مؤذيا وال فاحشا فليفرق بينهن ، أنه إذا كان بالرجل جذام ال شك فيه : القول الثاين
وأما اخلفي الذي يشك فيه وال يعرف أنه جذام فـال يفـرق   . ألنه ال تؤمن زيادته؛ إن طلبت ذلك 

وذلك مينع النشاط ، والنفار ممن هو به ، ألن النفوس جمبولة على كراهته ؛ بينهما، وهو قول ابن وهب 
  .واالنبساط إليه فاقتضى ذلك منع االستمتاع كما لو كان اجلذام باملرأة، إىل االستمتاع 
  : الترجيح

ملسألة هو اعتبار األذى وعدم إمكان الشفاء واألمن من العدوى يف اجلـذام  نرى أن األرجح يف ا
وغريه، فإذا حتققت هذه االعتبارات الثالثة، بأن كان غري مؤذ لقلته أو خلفائه، وكان يف نفس الوقت 
حمتمل الشفاء، أو على األقل أمن عدم االنتشار، وأمن أن حتصل به العدوى مل يستحق أحد الزوجني 

  .خبالف غياب أحد هذه االعتبارات الفسخ،
  :طلب التفريق بعد الرضى

اختلف الفقهاء فيما لو اختارت املقام معه، مث قامت بعد سنني بطلب التفريق بينها وبينه بسبب 
  :١جذامه على قولـني
أنه يصح طلبها التفريق، وهو قول أشهب، ألن هذا أمر يشتد ضرره ويتزايد أمره : القول األول

  .يثبت على حالة واحدةوال يكاد 
أن اإلمام إذا خري زوجة األجذم فاختارت املقام مث قامت بعد سنني ال حجة هلا إذا : القول الثاين

كان رضاها عند السلطان أو غريه إذا أشهدت إال أن يتزايد أمره، وهو قول ابن القاسـم، ألـا إذا   
  .بإسقاط خيارهارضيت املقام معه عند السلطان لزمها، ألن السلطان قد حكم 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه ليس هلا الفسخ بعد الرضى التام كما نص عليه أصحاب القول 
الثاين إال إذا تزايد الداء، أو خافت من العدوى، فلها اخليار يف ذلك، ولو كان بعد الرضـى، ألن يف  

له، فلذلك مل يكن هلا احلق يف التفريق  رضاها مث نفورها بعد مدة أذى للزوج، وقد يسبب ذلك ضررا
  .بالفسخ، وإن أرادت مفارقة زوجها كان هلا احلق يف اخللع الذي يعوض بعض أضرار الزوج من فراقها

  :ـ الربص  ٣

                                                
 . ٤/١٢١:املنتقى   )١(



 ١٢

  :١وحلكمه حالتان
كثرياً، فيجعل لكل  ٢الربص ويفرق يف هذه احلالة بني كون: إن يكون قبل العقد: احلالة األوىل
يار يف الفسخ، أما إذا كان يسرياً فترد به املرأة باتفاق، ويف رد الرجل باليسري من الربص من الزوجني اخل

  :رأيان
أترد املرأة : وهو الرد من قليله وكثريه، ففي العتبية من مساع ابن القاسم عن مالك: الرأي األول

  .ريما مسعت إال ما يف احلديث، وما فرق بني قليل وال كث: من قليل الربص؟، فقال
ترد من قليله ولو أحيط علما فيما خف منه أنه ال يزيد مل ترد منه، ولكن ال يعلم : الرأي الثاين

ذلك فترد من قليله، وهو قول ابن القاسم ودليله أن يسريه ال يؤثر يف االستمتاع، ولكنه ال يكاد يتوقف 
   ٣ .قبل املعتاد منه التزايد فكان ذلك لتيقنه مبرتلة املوجود منه

  : رجيحالت
نرى أن األرجح يف املسألة هو الرد من قليله وكثريه قبل العقد حىت ال يتم البناء إال على توافق تام 
بني الزوجني، ومثله يف كل مرض ميكن تطوره، فاألفضل قبل البناء التروي حىت ال حيصل التفريق بعد 

  .البناء، تطبيقا لقواعد إزالة الضرر
ويفرق يف هذه احلالة كذلك بني كونه يسرياً، فال رد بـه  : العقدأن حيدث بعد : احلالة الثانية

ألحدمها، سواء وجد يف الزوج أو الزوجة، أما إن كان كثرياً وكان يف الرجل كان للمرأة احلـق يف  
الفسخ، وإن كان يف املرأة فليس للرجل حق الفسخ، وذلك ألن الرجل بيده الطالق، فإن تضرر منها 

رق بني حدوثه بعد العقد وقبله ظاهر، ألن املفروض قبل العقد أن تكون املـرأة  فارقها بالطالق، والف
سليمة من العيوب املنفرة، أما بعد العقد فالربص مصيبة من املصائب اليت تعرض ألحد الزوجني، وملا 

  .كانت الزوجة ال متلك الفراق جعل هلا اخليار خبالف الرجل الذي ميلكه
  : ـ العذيطة ٣

به الزوجان إذا كان قدمياً موجوداً يف أحدمها قبل العقد، أما إذا حدث بعد العقد  عيب يرد ٤وهي
أو شك يف حدثه بعد العقد، فإنه ال يثبت ألحدمها به اخليار،وبعضهم يقول، إن العذيطة إذا حـدثت  

لرجل على الرجل بعد العقد كان للمرأة حق الفسخ ا، خبالف ما إذا حدثت على املرأة فإا ال جتعل ل
                                                

، التـاج  ٤/٣٠٤: ، شرح فـتح القـدير  ٧/١٧٦: ، روضة الطالبني٧/٢٧٨: ي الشرواين، حواش٥/١٥٩: الوسيط   )١(
 . ٢٥٩: ، الكايف٣/٤٨٤: واإلكليل

 . ٤/٣٢٠:وهو بياض شديد يبقع اجللد ويذهب دمويته، اإلقناع للشربيين   )٢(
 . ٣/٢٧٩:املنتقى    )٣(
 . سيةوهي بفتح العني وسكون الذال خروج الغائط عند املعاشرة اجلن   )٤(



 ١٣

  .احلق يف الفسخ، كاجلذام، ألن الرجل بيده الطالق دوا
عند اجلمهور، وقال أبو بكر أما البول على الفراش أو عند اجلماع أو بالريح، فهذه ال فسخ فيها 

ويتخرج على ذلك : إذا كان أحدمها ال يستمسك بوله فلآلخر اخليار، قال أبو اخلطاب: وأبو حفص
وتسمى ، وتتعدى جناستها ، ألا تثري نفرة ، والقروح السيالة يف الفرج ، ر والناصو، من به الباسور 

  ١ .ومثلها من الرجال األفني،  ومن ال حتبس بوهلا املشولة ، من ال حتبس جنوها الشرمي 
  : ـ كون أحد الزوجني خنثى ٤

ا، وهو األرجح ألن فيه نفرة ونقصا وعار؛ يثبت اخليار ، أحدمها ؛ وقد ذكر احلنابلة فيه وجهان 
  .ملا سبق بيانه

  العيوب اخلاصة بالرجل  
  :االعتراض، وهذا تعريفها عندهم واخلصاء، والعنة، واجلب، : وهي أربعة عيوب هي

فإن بقي ، أو مل يبق منه إال ما ال ميكن اجلماع به ، وهو أن يكون مجيع ذكره مقطوعا : ابوب
ألن الوطء ميكـن، وإن  ؛ فال خيار هلا ، ج قدر احلشفة ويغيب منه يف الفر، منه ما ميكن اجلماع به 

  .واألصل عدم الوطء، ألنه يضعف بالقطع ؛  ٢فالقول قول املرأة، اختلفا يف ذلك 
هو من له ذكر صغري ال يتأتى به اجلماع، ومثله الذي له آلة ضخمة ال يتأتى ا اجلماع،  :العنني

   .ديث عن أحكام العنني، وقد سبق احلفكالمها عيب جيعل للمرأة حق فسخ
هو مقطوع األنثيني دون الذكر، ولو انتصب ذكره، ولكنه ال ميين كان معيباً، أمـا إذا  : اخلصي

والرد به هو مذهب املالكية وأحد قويل الشافعي وقول عند احلنابلة ألن فيه نقصا أمىن فال رد باخلصاء، 
أن ابن سـندر  ، سناده عن سليمان بن يسار بإ، وقد روى أبو عبيد . ومينع الوطء أو يضعفه، وعارا 

  .مث خريها، أعلمها : قال. ال: أعلمتها ؟ قال: فقال له عمر، تزوج امرأة وهو خصي 
  .وهو الذي ال يتنصب ذكره ملرض وحنوه: املعترض

  العيوب اخلاصة باملرأة 
هم يف تفسريها يف تعدادها وأوصافها بناء على ندرا من جهة، وعلى اختالف ٣وقد اختلف الفقهاء

                                                
 . ٣/٤٨٤: ، مواهب اجلليل٢/٢٧٩: الشرح الكبري: انظر   )١(
فأشبه من لـه  ، وألن له ما ميكن اجلماع مبثله ، كما لو ادعى الوطء يف العنة ، وحيتمل أن القول قوله :قال قي املغين    )٢(

 . ٧/٤٣٨: ذكر قصري، املغين
، شرح فـتح  ٣/١١٤: ، حاشية ابن عابدين٣/١٦٣: لبحر الرائق، ا٣/٢٢٤: ، مغين احملتاج٢/٤٢٠: اإلقناع للشربيين   )٣(
 . ١٥١: ، أنيس الفقهاء٣٢٣: ، املطلع٣/٨٥: ، التاج واإلكليل٤/٢٠٥: القدير



 ١٤

، وسنذكر هنا رأي املالكية ألنه أكثر تفصيال ،ونعقبه بـاآلراء املختلفـة يف هـذا    ١من جهة أخرى
  :مخسة عيوب للمرأة عرفوها كما يلي ٢التصنيف، فقد ذكر املالكية

وهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فال ميكن من اجلماع، سواء كان االنسداد غدة حلم : الرتق
  .أو بعظم
  .وهو شيء يربز يف الفرج كقرن الشاة: قرنال

  . وهو حلم يربز يف القبل، وال خيلو عن رشح يشبه األدرة للرجل: العفل
مشروم، أو : وهو أن خيتلط مسلك الذكر مبسلك البول أو الغائط ويقال للمرأة حينئذ: اإلفضاء

  .شرمي
 .وهو ننت الفرج خبالف ننت البدن فال رد به: البخر

وعرفوه بأنه حلـم  ، وهو الرتق أيضا ، فمنهم من جعل القرن والعفل شيئا واحدا  أما اجلمهور،
القرن عظم يف الفرج مينع الوطء، وقـال  : ينبت يف الفرج، وذكره الشافعية واحلنابلة، وقال الشافعي

أن العفل كالرغوة يف ، وحكي عن أيب حفص. إمنا هو حلم ينبت فيه، ال يكون يف الفرج عظم : غريه
الرتق أن يكون الفرج مسدودا، أي أن يكون ملتصقا ال : مينع لذة الوطء، وقال أبو اخلطاب، ج الفر

إال أما نـوع  ، فهما يف معىن الرتق ، يدخل الذكر فيه، والقرن والعفل حلم ينبت يف الفرج فيسده 
  .٣لدبرما بني القبل وا: آخر، وأما الفتق فهو اخنراق ما بني جمرى البول وجمرى املين، وقيل

  :الترجيح 
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن العيوب التناسلية ال ميكن حصرها يف هذه اخلمس، ومل يقصد 

أن كل ما يكون عند : الفقهاء املتقدمون ذلك، وإمنا قصدوا التمثيل هلا، وقد روى ابن املواز عن مالك
  .٤أهل املعرفة من داء الفرج فإن للزوج الرد به وإن مل مينع الوطء

  العيوب غري املعتربة 
                                                

اجلنون : معظم الفقهاء اكتفوا بذكر عيوب املرأة التناسلية، ما عدا فقهاء اإلمامية، فقد ذكروا سبعة عيوب للمرأة هي    )١(
، أظهره دخوله يف أسباب الفسخ ، والعرج والعمى، ونصوا على أن العرج  فيه تردد ، واإلفضاء ، والقرن ، ص والرب، واجلذام ، 

 . ٢/٢٦٣:شرائع اإلسالم:وال ترد بعيب غري هذه السبعة، انظر: إذا بلغ اإلقعاد، قالوا
ا يقطع لذة الوطء مثل العفل والقـرن  اختلف املالكية كذلك يف تعدادها ،فقال ابن حبيب وتفسريه ما كان يف الفرج مم   )٢(

والرتق، وقال القاضي أبو حممد داء الفرج هو القرن والرتق وما يف معنامها وزاد الشيخ أبو القاسم يف تفريعه البخـر واإلفضـاء،   
وإن مل مينـع  واألرجح يف ذلك ما روى ابن املواز عن مالك أن كل ما يكون عند أهل املعرفة من داء الفرج، فإن للزوج الرد به 

 . ٣/٢٧٩:الوطء مثل العفل القليل والقرن وحرق النار، املنتقى
 . ٧/١٤٠: املغين   )٣(
 . ٣/٢٧٩: املنتقى   )٤(



 ١٥

وقطع اليدين ، والعرج ، والعمى ،  ١اتفق الفقهاء على أن سائر العيوب غري ما ذكر سابقا كالقرع
، إال أن يشترط الصحة ٣،ال عالقة هلا بالكفاءة، وال يثبت ا اخليار ٢والرجلني أو أن تكون املرأة سوداء

اشترط الصحة فله الرد وإال مل ترد، واستدلوا على  كالعمى والعور والعرج وحنو ذلك من العاهات فإن
  : ذلك مبا يلي

كـالعمى  ، فلم يفسخ به النكـاح  ، وال خيشى تعديه ، أا ال متنع من االستمتاع املعقود عليه  •
  .والعرج

وال يصح قياسها ، وال نص يف غري هذه وال إمجاع ، أن الفسخ إمنا يثبت بنص أو إمجاع أو قياس  •
  .ملا بينهما من الفرق؛ ب على هذه العيو

  : الترجيح
نرى أن يضاف هلذه العيوب يف عصرنا األمراض اخلطرية املعدية كالسيدا، وحنوها ممـا تـؤثر   

  .بالعدوى للمرأة أو للرجل أو لنسلهما، وقد سبق ذكر ذلك يف حمله
  ـ شروط التفريق بالعيب  ٣

  :بينهم يف تفاصيلها من الشروط اليت ذكرها الفقهاء للتفريق بالعيب مع اختالف
  :ـ عدم العلم به وقت العقد  ١

وال ، أن ال يكون عاملا ا وقت العقد، على أن من شرط ثبوت اخليار ذه العيوب  ٤اتفق الفقهاء
  ٥ )ال نعلم فيه خالفا:(قال ابن قدامة، يرضى ا بعده

ومل يعلمها ففرق  رفع إليه خصي تزوج امرأة  - رضي اهللا عنه  - وقد روي أن عمر بن اخلطاب 

                                                
ومل أر ذلـك  :له الرد به ألنه من معىن اجلذام والربص، قال الباجي : أما القرع الفاحش فإن ابن حبيب من املالكية قال   )١(

من املذهب أنه ال يرد به ألنه مما يرجى برؤه يف األغلب، وال مينع املقصود من االستمتاع وال يـؤثر   لغريه من أصحابنا،  واألظهر
 . ٣/٢٧٩: فيه كاجلرب وحنوه، املنتقى

قال ابن حبيب يف السوداء أن له الرد، وإن مل يشترطه إذا مل يكن يف أهلها سواد ،ألن ذلك كالشرط، وجيب على هذا    )٢(
 . ٣/٢٧٩: لك، املنتقىأن يعلم الزوج بذ

وأحب أمحد أن . إذا وجد اآلخر عقيما خيري: إال أن احلسن قال، وال نعلم يف هذا بني أهل العلم خالفا :قال ابن قدامة    )٣(
 ،ولو ثبت بذلك لثبت يف اآليسـة  ، فأما الفسخ فال يثبت به ، عسى امرأته تريد الولد وهذا يف ابتداء النكاح : وقال، يتبني أمره 

وأما سائر العيوب . وال يتحقق ذلك منهما، مث يولد له وهو شيخ ، فإن رجاال ال يولد ألحدهم وهو شاب ، وألن ذلك ال يعلم 
 . ٧/١٤١:املغين : انظر. فال يثبت ا فسخ عندهم

 . ٤/١٠٥:، الفتاوى الكربى٢/٣٢٦: ، بدائع الصنائع٣/٢٧٨: ، املنتقى٥/٤٣: األم   )٤(
 . ٧/١٤٢: املغين   )٥(



 ١٦

ألن املرأة إذا ؛ نعم يف رأيي : أرأيت ابوب واخلصي هل حيصنان املرأة ؟ قال :(، ويف املدونة١بينهما
رضيت بأن تتزوج جمبوبا أو خصيا قائم الذكر فهو وطء جيب فيه الصداق، وجيب بوطء ابـوب  

صحيح إال أن هلا أن ختتار إن  فإذا كان هكذا فجماعه يف النكاح إحصان وهو نكاح، واخلصي احلد 
  ٢(وإن علمت فرضيت فوطئها بعد علمها فهو نكاح ، مل تعلم 

كمن ظن أن الربص يف قليل مـن  ، ونصوا على أن مثل ذلك ما لو ظن العيب يسريا فبان كثريا 
مثل أن يكون به قليل مـن  ، فزاد بعد العقد ، فبان يف كثري منه، ومثله ما لو رضي بعيب ، جسده 

فإن له ، فبان به غريه ، فال خيار له يف كل ذلك خبالف مالو رضي بعيب ، فينبسط يف جلده ، ص الرب
، اخليار، ومن األدلة على هذه التفاصيل املختلفة القياس على الرضى يف عيوب البيع، فإنه إذا رضي به 

عدا لو وجد عيبا مل يعلم أشبه مشتري املعيب مع العلم به، فإنه ليس اخليار يف كل احلاالت املذكورة ما 
  .  به

ونرى أن األرجح يف هذا أن يوصف العيب وصفا دقيقا قبل العقد، فإذا تبني أنه أكثر مما وصف 
جاز اخليار وحل الفسخ، ألن العيب يعظم بوصفه وقدره ونوعه، فاألمراض اليت يتم على أساسـها  

، فإطالق القول يف ذلك ال يصح، الفسخ متنوعة متعددة متفاوتة، فقد ترضىاملرأة مبرض دون مرض
  .وهلذا نرى أن يقبل قول كل واحد من الزوجني إذا ادعى عدم العلم الدقيق بتفاصيل املرض

وقد ذكرنا يف الفصول املاضية عدم صحة قياس أي أمر يف الزواج على البيع وحنوه لعدم املناسبة 
يوصف وصفا دقيقا كان غررا استحق به بينهما، ولو فرضنا صحة القياس، فإن العيب يف البيع إذا مل 

  .املشتري اخليار، وأمر الزواج أوىل من ذلك
  :ـ الفورية  ٢

  :٣اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط على قولني
ما مل يوجد منه ما يدل علـى  ، ال يسقط ، أن خيار العيب ثابت على التراخي : القول األول

أو التمكني من املرأة، وهو  قول للحنابلة، وقول ، لزوج أو االستمتاع من ا، من القول ، الرضى به 
  :وداللة، نص : احلنفية، فقد نصوا على أن ما يبطل به اخليار نوعان

وما جيري جمراه حنو أن تقول أسقطت اخليار أو رضـيت  ، هو التصريح بإسقاط اخليار : النص •
  .ضي أو قبلهبالنكاح أو اخترت الزوج وحنو ذلك سواء كان ذلك بعد ختيري القا

                                                
 . ٣/٤٥٨:ابن أيب شيبة   )١(
 . ٢/٢٠٤:املدونة   )٢(
 . ٧/١٤٣:املغين: انظر   )٣(



 ١٧

فأقامت مع الزوج . هي أن تفعل ما يدل على الرضا باملقام مع الزوج بأن خريها القاضي: الداللة •
ولـو  ، واملقام مع الزوج ، ألن ذلك دليل الرضا بالنكاح ؛ وغري ذلك ، مطاوعة له يف املضجع 

ه بعد املدة قد ألن إقامتها مع؛ فعلت ذلك بعد مضي األجل قبل ختيري القاضي مل يكن ذلك رضا 
وهل يبطـل  . فال تكون دليل الرضا مع االحتمال، وقد تكون لالختيار حباله ، تكون الختياره 

  .١خيارها بالقيام عن الس
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي •
وخيار العيب يف املبيـع  ، كخيار القصاص ، فكان على التراخي ، أنه خيار لدفع ضرر متحقق  •

  .مينعه
ألنه قد يكون املقصود ؛ على اخليار يف البيع، ألن ضرره يف املبيع غري متحقق عدم صحة القياس  •

فإنه ، وحيصل ذلك مع عيبه خبالف املقصود من الزواج الذي هو االستمتاع ، ماليته أو خدمته 
  .يفوت ذلك بعيبه

 بطـل ، أن خيار العيب ثابت على الفور، فمىت أخر الفسخ مع العلم واإلمكـان  : القول الثاين
خياره، ولزم العقد، وهو قول الشافعي وقول للحنابلة، وهو قول اإلمامية، واستدلوا على ذلك بأنـه  

  .كالذي يف البيع، خيار الرد بالعيب، فكان على الفور 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخليار خيتلف باختالف العيوب شدة ونوعا، وباختالف املخري 
ختالف الظروف الداعية إىل تأجيل التصريح بطلب التفريق، ومن اخلطأ التنصيص زوجا أو امرأة، وبا

  .على قول واحد مع اختالف االعتبارات
ولكن مع ذلك فإن ملا شرطه أصحاب القول األول من ظهور ما يدل علـى املوافقـة سـواء    

ول بني الزوجني وإبداء بالتنصيص أو بداللة احلال اعتبارا وقوة، ألن الظروف اليت ترتبط بالبناء قد حت
رأيهما بصراحة، فلذلك كان األرجح هو أن تترك هلما فرصة التثبت والتحقق إىل أن يقـررا القـرار   

  .النهائي يف املسألة من القبول أو الرفض
  :ـ أن يتم ذلك على يد القاضي ٣

  : ى ذلكاتفق الفقهاء على اعتبار هذا الشرط، فيحتاج الفسخ إىل حكم القاضي، ومن األدلة عل
وإمنا ميلكه الزوج إال أن القاضي يقوم مقام ، أن هذه الفرقة فرقة  بطالن، واملرأة ال متلك الطالق  •

                                                
 . ٢/٣٢٧:بدائع الصنائع   )١(



 ١٨

  .الزوج
ألنه ال يكـون إال مـن   ؛ ملا قد يكون فيها من التأجيل ، أن هذه الفرقة خيتص بسببها القاضي  •

  .فكذا الفرقة املتعلقة به كفرقة اللعان، القاضي 
وال حيتاج إىل القضاء كخيـار  ، نه تقع الفرقة بنفس االختيار يف ظاهر الرواية وذكر الكاساين أ

فكان اختيارها ، ووجه الكاساين هذه الرواية بأن ختيري املرأة من القاضي تفويض الطالق إليها ، املعتقة 
  .١والقاضي ميلك ذلك لقيامه مقام الزوج، الفرقة تفريقا من القاضي من حيث املعىن ال منها 

  :ـ حصول العيب قبل العقد  ٤
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الشرط، ويف حكم ما لو حدث العيب بأحدمها بعد العقد  علـى  

  :قولني
  : يثبت هلما اخليار، وهو قول احلنابلة، وقول للشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

فإنه يثبت اخليار إذا قارن ، كاإلعسار وكالرق  ،فأثبته طارئا ، أنه عيب لنكاح يثبت اخليار مقارنا  •
  .مثل إن عتقت األمة حتت العبد، ويثبته إذا طرأت احلرية ، مثل أن تغر األمة من عبد ، 

  .كاإلجارة، فحدوث العيب ا يثبت اخليار ، أنه عقد على منفعة  •
  .نيكاملتبايع، فتساويا فيه الحقا ، أما تساويا فيما إذا كان العيب سابقا  •
  .أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين ينتقض بالعيب احلادث يف اإلجارة •

ال يثبت اخليار، وهو قول مالك ،وأيب بكر وابن حامد، وهو قول اإلمامية، فقـد  : القول الثاين
وما يتجدد بعد العقد والوطء ال يفسخ ، العيوب احلادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ) نصوا على أن

، وهو قول الظاهرية، ٢(أظهره أنه ال يبيح الفسخ ، تردد ، يف املتجدد بعد العقد وقبل الدخول و، به 
، وال جبنون كذلك ، وال بربص كذلك ، ال يفسخ النكاح بعد صحته جبذام حادث  :(قال ابن حزم

وال ،  وال بداء فـرج ، وال بعنانة . وال بأن جتده هي كذلك، وال بأن جيد ا شيئا من هذه العيوب 
  ٣ )بشيء من العيوب

  . فأشبه احلادث باملبيع، ومن األدلة على ذلك أنه عيب حدث باملعقود عليه بعد لزوم العقد 
وإن حدث باملرأة ال يثبته، وهو قول للشافعية، ، أثبت اخليار ، إن حدث بالزوج : القول الثالث

  .خبالف املرأة، وقول للمالكية، ألن الرجل ميكنه طالقها 
                                                

 . ٢/٣٢٦: بدائع الصنائع   )١(
 . ٢/٢٦٤:شرائع اإلسالم   )٢(
 . ٩/٢٧٩: احمللى   )٣(



 ١٩

  :جيح التر
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، ألن الرجل ميكنه التفريق بالطالق خبالف املرأة،  قال 

فذهب القاضي أبو حممد إىل إثبات اخليار هلا ذه العيوب كلها كانت موجودة حني العقد أو  :(الباجي
ج أن الزوج يقدر على رفع والفرق بني ما حيدث من ذلك بالزوجة وبني ما حيدث بالزو، ثبتت بعده 

والزوجة ال تقدر على ذلك فلو مل يثبت هلا اخليار ألدى إىل استدامة الضرر وما قاله ، العقد بالطالق 
القاضي أبو حممد يقتضي أن حق املرأة يف ثبوت اخليار هلا مبا حدث بالزوج من ذلك آكد من حـق  

  ١(وهو ظاهر، الزوج مما يثبت باملرأة 
ختتلف عن العيوب احلادثة قبل العقد، ألنه يف الذي كان موجودا به قبل العقد  واملسألة مع ذلك

واإلضرار ا، والذي حدث به بعد العقد غري قاصد إليه، ، وسكت عن ذكره دل على قصده للخديعة 
  . فلذلك ترغب الزوجة يف الصرب مع زوجها إال إذا أحال عيبه العيش معه

  ب ـ اآلثار املالية للفسخ بالعي ٤
  :وخيتلف ذلك باختالف احلالتني التاليتني

  :الفسخ قبل الدخول 
  :وهو إما أن يكون طالقا أو فسخا

فعليه نصف ، مث علم أنه كان ا عيب ، اتفق الفقهاء على أنه إذا طلقها قبل الدخول : الطالق
ما لو ماتت أو فلم يرجع على أحد، ومثله ، ألنه رضي بالتزام نصف الصداق ؛ وال يرجع به ، الصداق 

ومل ، ألن سبب الرجوع الفسخ ؛ وال يرجع على أحد ، فلها الصداق كامال ، مات قبل العلم بالعيب 
  .يوجد

سواء كان ، اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل الفسخ قبل الدخول، فإنه ال مهر هلا عليه : الفسخ
  :العيب من الزوج أو املرأة، وذلك لألدلة التالية

كما لو فسخته برضاع زوجة له ، فسقط مهرها ، فالفرقة من جهتها ، ن منها أن الفسخ إن كا •
  .فصار الفسخ كأنه منها، فإمنا فسخ لعيب ا دلسته باإلخفاء ، وإن كان منه ، أخرى 

، فإذا اختارت فسخ العقد مع سالمة ما عقدت عليـه  ، أن العوض من الزوج يف مقابلة منافعها  •
وإمنا ثبت هلـا  ، وليس من جهتها عوض يف مقابلة منافع الزوج ،  رجع العوض إىل العاقد معها

  .فافترقا، ال لتعذر ما استحقت عليه يف مقابلته عوضا ، اخليار ألجل ضرر يلحقها 
                                                

 . ٤/١٢٢:املنتقى   )١(



 ٢٠

  :حصول الفسخ بعد الدخول 
ويستقر ، ألن املهر جيب بالعقد ؛ اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل الفسخ بعد الدخول فإن هلا املهر 

واختلفوا يف ، وال بفسخ من جهتها ، ولذلك ال يسقط بردا ، فال يسقط حبادث بعده ، ول بالدخ
  :نوع املهر الواجب على قولني

  : جيب املهر املسمى، وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول
، كغـري املعيبـة  ، فوجب املسمى ، أا فرقة بعد الدخول يف نكاح صحيح فيه مسمى صحيح  •

  .وكاملعتقة حتت عبد
  .كما لو مل يفسخه، فكان صحيحا ، ألنه وجد بشروطه وأركانه ، أن النكاح صحيح  •
  .كنكاح األمة إذا عتقت حتت عبد، فكذلك إذا فسخه ، أنه لو مل يفسخه لكان صحيحا  •
كـام  وسـائر أح ، أنه تترتب عليه أحكام الصحة من ثبوت اإلحصان واإلباحة للـزوج األول   •

  .الصحيح
  .أنه لو كان فاسدا ملا جاز إبقاؤه وتعني فسخه •
وما وقع على صفة يستحيل أن يكون واقعا ، غري سابق عليه ، أن الفسخ يثبت حكمه من حينه  •

  .على غريها
وهو قول الشافعية، ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك بأن ، جيب مهر املثل : القول الثاين
  . فصار كالعقد الفاسد، لعقد الفسخ استند إىل ا

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هلا املهر املسمى، ألنه املهر الذي تراضيا عليه، أما مهر املثل فقد 
يكون أكثر من املسمى، فيتضرر الزوج، وقد يكون أقل منه فتتضرر الزوجة، وهذا املهر يثبت للزوجة 

إن كان العيب منها وغرر به، فقد ذكرنا يف الفصـل املتعلـق   من الزوج حال كون العيب منه، أما 
بالكفاءة أن الرجل الذي دخل على املرأة مغررا به ال جيب عليه من املهر إال أدىن ما يطلق عليه، مبـا  
استحل منها، أما املهر الكامل الذي هو مهر مثلها، أو ما مسي هلا فتستحقه من الذي غرر ا إن كانت 

ذا التغرير، أما إن كانت عاملة فال تستحق من  املهر إال ما أعطاها زوجها، وهو أدىن ما جاهلة بوقوع ه
  . يطلق عليه املهر على خالف العلماء يف ذلك
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  التفريق بسبب التفريط يف حقوق الزوجيةا ـ ثاني
  

  التفريط يف احلقوق املاديةالتفريق بسبب ـ  ١
  :حكم التفريق إلعسار الزوج

حال إعسار الزوج هل للزوجة احلق يف طلب التفريق بينها وبني زوجها لعجزه  اختلف الفقهاء يف
  :١عن اإلنفاق أم ال على قولني

ولو طلبته ال جييبها القاضي إىل ما طلبته، ولكن يرفع يده ، أا ال متلك فراقه بذلك : القول األول
وابن ، والزهري ، و قول عطاء وه، فال يفسخ النكاح لعجزه عنه ، ألنه حق هلا عليه ؛ عنها لتكتسب 

قال احلسن البصري يف الرجل يعجز عن نفقـة  وقد وأيب حنيفة وصاحبيه، وقول ابن حزم، ، شربمة 
،وعن سفيان الثوري يف املرأة يعسر (تواسيه تتقي اهللا تعاىل وتصرب وينفق عليها ما استطاع  :(امرأته 

، واستدلوا علـى  ( ٢تأخذ بقول من فرق بينهما هي امرأة ابتليت فلتصرب، وال: زوجها بنفقتها ؟ قال
  :ذلك مبا يلي

﴿ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسـرة  :تعاىلأوجب إنظار املعسر بالدين يف قوله  تعاىلأن اهللا  •
  .فهاهنا أوىل ألن بقاء الزوجية مطلوب لصاحب الشرع) ٢٨٠:البقرة(﴾

و سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه ﴿ لينفق ذُ: قول اهللا تعاىل •
﴿ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا :، وقال تعاىل)٧:الطالق(نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا﴾

  )٢٨٦:قرةالب(وسعها ﴾
  .أن النفقة كما ال يطلق ا يف الزمان املاضي إمجاعا كذلك ال يطلق ا ا يف احلال •
استصحاب احلال وذلك أن العصمة ثبتت باإلمجاع فال تنحل إال بإمجاع أو بدليل من كتاب أو  •

  .سنة ال بالقياس
  .أن العجز عن النفقة أمر عارض ميكن زواله •
  .عسار الزوج ميكن تداركه باإلذن هلا باالستدانة عليهأن الضرر احلاصل للزوجة من إ •
أن التفريق فيه ضرر يلحق الزوج وال ميكن تداركه أو عالجه ،بينما ضرر الزوجة ميكن تداركه  •

 .والقاعدة املقررة يف حال تعارض ضررين أن يرتكب أخفهما
                                                

 . ٨/١٦٣:أن حيبس إىل أن ينفق، املغينهناك قول ثالث ذكره ابن قدامة للعنربي هو    )١(
 . ٩/٢٥٥:احمللى: انظر النصوص عن السلف يف ذلك   )٢(
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عن ملكه كـذلك ال   أن العجز عن النفقة يف احلال كما أنه ال يوجب بيع أم الولد وال خروجها •
  .يوجب تطليق الزوجة

وبني فراقه، وأن للقاضي أن يفرق بينهما هلذا العجز ، أن املرأة خمرية بني الصرب عليه : القول الثاين
، واإلعسار كماله أن يفرق بينهما المتناعه عن اإلنفاق مع قدرته عليه، وروي هذا القول عن عمـر  

وعمر بن عبد العزيز ، واحلسن ، وبه قال سعيد بن املسيب ،  - رضي اهللا عنهم  - وأيب هريرة ، وعلي 
وأبو ، وإسحاق ، والشافعي ، وعبد الرمحن بن مهدي ، وحيىي القطان ، ومالك ، ومحاد ، وربيعة ، 

  : وأبو ثور واستدلوا على ذلك مبا يلي، عبيد 
وليس اإلمساك مع ترك ، )٢٢٩:البقرة(فَإمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان﴾ ﴿: قول اهللا تعاىل •

  . فيتعني التسريح، اإلنفاق إمساكا مبعروف 
تقول املرأة إما أن تطعمين وإما أن تطلقين، ويقول العبد أطعمين واستعملين، ويقـول   :(قوله  •

 ١ )الولد إىل من تدعين
أيفرق ، امرأته سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على: قال، عن ابن أيب الزناد  •

  .سنة، وهذا التعبري ينصرف إىل سنة رسول اهللا : سنة ؟ قال: قلت. نعم: بينهما ؟ قال
يف رجال غابوا عن نسائهم ، كتب إىل أمراء األجناد  - رضي اهللا عنه  - ثبت أن عمر بن اخلطاب  •

  . فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، 
ألنه إمنا هو فقد لذة وشهوة يقـوم  ، أقل ، والضرر فيه ، الفسخ بالعجز عن الوطء أنه إذا ثبت  •

  . فألن يثبت بالعجز عن النفقة اليت ال يقوم البدن إال ا أوىل، البدن بدونه 
أنا إمنا أمرناه برفع ضرر عليه وهو إطالقها ملن ينفق عليها، ومل تلزمه النفقة مع العسرة حىت يرد أن  •

  .إنظار املعسراهللا أوجب 
أن النفقة يف مقابلة االستمتاع بدليل أن الناشز ال نفقة هلا عند اجلمهور فإذا مل جيد النفقة سـقط   •

  .االستمتاع فوجب اخليار
أن املقصد إذا احتدت وسيلته أمر به عينا، وإذا تعددت بأن كان له وسيلتان فأكثر خري بينهما وال  •

يف الشريعة فروع كثرية ،منها مثال أن  السفر إىل احلج يتيسر يتعني أحدمها عينا، وملتعدد الوسيلة 
فيه الرب والبحر ال يتعني أحدمها، وملتحد الوسيلة يف الشريعة أيضا فروع منها زوال الضرر عـن  
الزوجات الواقع من ذلك احتدت وسيلته أي سبب اخلروج عن ضرر اجلوع والعري وهو التطليق 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
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  .فأمر به عينا
  : الترجيح

ن األرجح يف املسألة هو عدم التعجيل بالتفريق، بل تعطى الفرصة الكافية للزوج للتخلص نرى أ
من إعساره، فإن مل يتخلص استحقت الزوجة حق التفريق بينها وبني زوجها، بشرط أن يكون إعساره 
عن احلاجيات الضرورية لإلنسان من املطعم وامللبس والعالج والسكن، أما اإلعسار عن الكماليات 
كاخلادم وأنواع الرفاهية، فالزوج غري مطالب ا شرعا، فلذلك ال تستحق الزوجة التفريق بسببها، وهلا 

  .احلق يف حل العصمة بدل ذلك باخللع
  :وقت الفسخ

يف وقت الفسخ، هل يفسخ مبجرد ثبوت اإلعسـار   حبق املرأة يف طلب التفريقاختلف القائلون 
  :التالية  األقوالعلى اإلطالق، أم يؤجل مدة لذلك على 

أنه ال تأجيل يف ذلك فمىت ثبت اإلعسار بالنفقة جاز للمرأة املطالبة بالفسخ  من : األول القول
  : غري إنظار، وهو قول احلنابلة وأحد قويل الشافعي، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .ظاهر حديث عمر السابق •
، أن يثبت الفسـخ يف احلـال  ، جب فو، ومل يرد الشرع باإلنظار فيه ، أنه معىن يثبت الفسخ  •

  .كالفسخ بالعيب
  .فال يلزم التأخري، وقد وجد ، أن سبب الفسخ اإلعسار  •

يؤجل : أنه يؤجل يف ذلك مدة، وقد اختلف يف حتديدها، فقال محاد بن أيب سليمان: الثاين القول
الشـهر  : ل مالكوقا ،اضربوا له شهرا أو شهرين: سنة قياسا على العنني، وقال عمر بن عبد العزيز

  . يؤجل ثالثا: وقال الشافعي يف القول اآلخر. وحنوه
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو أن يؤجل مدة كافية، وهي ختتلف حبسب 
العمل الذي يريد أن يتخلص به من إعساره، وحبسب نوع اإلعسار الذي يريد أن يتخلص منه، فقد 

  .مل، وقد تقصر، فاملعسر بالسكن ليس كاملعسر بنفقة املطعم والكسوةتطول مدة هذا الع
فلذلك نرى أنه بدل حتديد املدة مبقدار زمين قد يشغله تربصه عن العمل للتخلص من إعساره أن 
يبني للقاضي أو ملن يكلفه القاضي بذلك نوع العمل الذي يريد االشتغال به، واخلطوات اليت يريـد  

  .ك ميكن للقاضي أن يرى جديته وعدم جديته، فهما الفيصل يف التفرقة وعدمهاسريها، ومن خالل ذل
  : نوع التفريق يف اإلجراء القضائي
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فإنه ال يتم إال حبكـم  ، اتفق الفقهاء على أن كل موضع ثبت للزوجة فيه  الفسخ ألجل النفقة 
فلم ، ألنه حقها ؛ ب املرأة ذلك وال جيوز للحاكم التفريق إال أن تطل، احلاكم باعتباره فسخا خمتلفا فيه 

  :وقد اختلف الفقهاء يف نوع تفريق القاضي على قولني، جيز من غري طلبها 
إنه فسخ ال رجعة له فيه، وهو قول الشافعي وابن املنذر، فأما إن أجربه احلـاكم  :  القول األول

، وهو معسر ، إن راجعهاف، فله الرجعة عليها ما دامت يف العدة ، فطلق أقل من ثالث ، على الطالق 
ألن ؛ فللحاكم الفسخ ، فطلبت املرأة الفسخ ، ومل ميكن األخذ من ماله ، أو امتنع من اإلنقاق عليها 

أا فرقة لعجزه عن الواجب هلا عليـه  بواستدلوا على ذلك  أشبه ما قبل الطالق،، املقتضي له باق 
  . فأشبهت فرقة العنة
أحق ا إن أيسر يف عدا، وهو قول املالكية، واستدلوا على ذلك وهو ، هو تطليقة : القول الثاين

فأشبه تفريقه بني املوىل وامرأته إذا امتنـع مـن الفيئـة    ، أنه تفريق المتناعه من الواجب عليه هلا بمبا 
  .والطالق

  : الترجيح
فذ عدد نرى أن األرجح يف املسألة هو أن أي تفريق من غري رضا الزوج ليس طالقا، حىت ال تستن

لقات، ألن من مقاصد الشرع يف هذا هو احلفاظ على فرص الرجعة بني الزوجني، واعتبار تفريق الط
  .القاضي تطليقة يقلل من هذه الفرص

  :التفريق بسبب عدم قدرة الغائب على اإلنفاق
اختلف الفقهاء فيما لو غاب الزوج، ومل جتد الزوجة ما تنفق به على نفسها، ومل يقدر القاضي 

  :أخذ النفقة من مال الغائب بأي وسيلة على قولنيلى ع
  : وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، أن هلا اخليار يف الفسخ : القول األول

فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقـوا،  ، كتب يف رجال غابوا عن نسائهم   - رضي اهللا عنه  - أن عمر  •
  .ن اإلنفاقوهو إجبار على الطالق عند االمتناع م

فإنه ، بل هذا أوىل بالفسخ ، كحال اإلعسار ، فكان هلا اخليار ، أن اإلنفاق عليها من ماله متعذر  •
  .فعلى غريه أوىل، إذا جاز الفسخ على املعذور 

  .فوجبت إزالته، أن يف الصرب ضررا أمكن إزالته بالفسخ  •
فإنه ال فرق ، كأداء مثن املبيع ، عسر فلم يفترق احلال بني املوسر وامل، أنه نوع تعذر جيوز الفسخ  •

وعيب اإلعسار ، وبني أن يهرب قبل أداء الثمن ، يف جواز الفسخ بني أن يكون املشتري معسرا 
  .إمنا جوز الفسخ لتعذر اإلنفاق
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، أوأن يقترض ، إنه حيتمل أن ينفق فيما بعد هذا ،فإن املعسر كذلك ميكن أن يغنيه اهللا : أما قوهلم •
  .فاستويا يف ذلك، ينفقه أو يعطى ما 
  : أا ال متلك الفسخ، وهو ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثاين

  .أن الفسخ يف املعسر لعيب اإلعسار •
خبـالف  ، فرمبا ال ميتنع يف الغد ، وإذا امتنع يف يوم ، أن املوسر يف مظنة إمكان األخذ من ماله  •

 .املعسر
  : الترجيح
األرجح يف املسألة هو أن حكمها خيتلف حبسب مدة الغيبة ونوع تضرر الزوجة، وعدم نرى أن 

إمكان التاليف باالستدانة وحنوها، فإذا طالت مدة الغيبة وحترجت الزوجة حرجا شديدا، ومل تتمكن من 
عـذر  إجياد أي وسيلة تنفق ا على نفسها، فإن هلا احلق يف طلب التفريق بينها وبني زوجها على أن ي

  .للزوج بذلك حىت يتبني أمره كما سنرى يف املطلب التايل
  التفريق بسبب غياب الزوج ـ ٢

  :تعريف الغيبة 
﴿ يؤمنون بالغيبِ﴾؛ أَي يؤمنون مبـا  : تعاىلالغيب هو كلُّ  ما  غاب عنك، قيل يف قوله : لغة

 عنهم، مـما أَخربهم به النبـي غابوالـجنة ثعرِ البعنـهم  . والنار ، من أَم وكلُّ  ما  غاب
مـما أَنبأَهم به، فهو غَيب؛ والغيب أَيضاً  ما  غاب عن العيون، وإِن كان مـحصالً فـي القلوب، 

وقد تكرر فـي الـحديث ذكر الغيب، . مسعت صوتاً من وراء الغيب، أَي من موضع  ال  أَراه: يقال
وغـاب  . كان مـحصالً فـي القلوب؛ أَو غري مــحصل  وهو كل  ما  غاب عن العيون، سواء

وغَيبه هو، وغَيبه . بطَن: عنـي اَألمر غَيباً، وغياباً،   وغَيبةً، وغَيبوبة، وغُيوباً، ومغاباً، ومغيباً، وتغيب
درى  ما  فـيه، فهو غَيب؛ وكذلك غَيبه غَيابه أَي دفن فـي قَبرِه، وكلُّ مكان  ال  ي: عنه، وقوهلم

  .١غُيوب: الـموضع الذي  ال  يدرى  ما  وراءه، ومجعه
، يعرف خربه، ويأيت كتابهحبيث غري منقطعة، هو مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة : اصطالحا

  ٢ .وتعلم حياته
  :حكم التفريق للغيبة

ذا النوع من الغيبة بناء على اخـتالفهم يف  اختلف الفقهاء يف حكم الفرقة بني الزوجني بسبب ه
                                                

 . ٢٠٣:، خمتار الصحاح١/٦٥٥: لسان العرب   )١(
 . ٧/٣٧:شرح النيل: ، وانظر٢٩/٦٢:املوسوعة الفقهية: انظر   )٢(
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  :أم ال على قولني، هل هي حق للزوجة كالزوج ، حكم استدامة الوطء 
فإذا غاب الزوج عنها ، أن حق املرأة يف الوطء قضاء ينتهي بالوطء مرة واحدة :  القول األول

ل احلنفية والشافعية وقول بعد ذلك وترك هلا ما تنفقه على نفسها مل يكن هلا حق طلب الفرقة، وهو قو
  . القاضي من احلنابلة
، على ذلك فلها طلب التفريق منه بسبب الغيبة ، أن هذا احلق ثابت للزوجة مطلقا : القول الثاين

  .وهو قول املالكية واحلنابلة
  : الترجيح

ا نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذا احلق ثابت للزوجة مطلقا، فلذلك تستحق التفريق بينـه 
وبني زوجها بسببه، فهو من احلاجيات األساسية اليت تتطلبها احلياة الزوجية كالنفقة وغريهـا إال إذا  

  .رضيت الزوجة بالتنازل عنها، فال حرج عليها يف ذلك
ناحية النفقة وناحية املعاشرة اجلنسـية، بـل   : مث إن أضرار الغيبة ال ترتبط فقط اتني الناحيتني

خرى قد تصلى بنارها الزوجة، خاصة إن كانت غيبة طويلة، فلذلك ال تكلـف  تتعدامها إىل أضرار أ
الزوج عنتا يف حتمل غيبة زوجها حىت لو كانت غيبة شرعية، ألن ذلك قد يؤدي ا إىل أن تصـبح  

  .كاملعلقة، وهو مما رفض قبوله الشرع
  :شروط التفريق للغيبة

حال غياب زوجها احلكم بالتفريق بالشروط قيد الفقهاء القائلون بثبوت حق التفريق للزوجة يف 
  :التالية على اختالف بينهم يف بعض تفاصيلها

  :ـ أن تكون غيبة طويلة  ١
  :وقد اختلف الفقهاء يف مدا على قولني

أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان هلا طلب التفريق عليه إذا :  القول األول
 - ، استدالال مبا رواه زيد بن أسلم عن عمر بن اخلطاب ١قول احلنابلةحتققت الشروط األخرى، وهو 

  : أنه بينما كان حيرس املدينة مر بامرأة يف بيتها وهي تقول  - رضي اهللا عنه 
  تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن ال حبيب أالعبه
  وواهللا لوال خشية اهللا وحده حلرك من هذا السرير جــوانبه

، هذه فالنة زوجها غائب يف سبيل اهللا تعـاىل  : عنها فقيل له  - رضي اهللا عنه  - فسأل عمر 
مث دخل على حفصة أم املؤمنني، رضي اهللا ، وبعث إىل زوجها فأقفله ، فأرسل إىل امرأة تكون معها 

                                                
 . ٥/٣٢٢:الفروع   )١(



 ٢٧

سبحان اهللا أمثلك يسأل مثلي عن هـذا ؟  : يا بنية كم تصرب املرأة عن زوجها ؟ فقالت: عنها، فقال
فوقت للناس يف ، ستة أشهر ، مخسة أشهر : قالت، لوال أين أريد النظر للمسلمني ما سألتك : لفقا

  .ويقيمون أربعة أشهر ويسريون شهرا راجعني، يسريون شهرا ، مغازيهم ستة أشهر
ويف قول للغرياين وابن عرفة ، إا سنة فأكثر، وهو قول املالكية يف املعتمد عندهم : القول الثاين

  . وهذا مبين منهم على االجتهاد والنظر، بل ال بد من الزيادة عليها ، سنتني والثالث ليست بطول أن ال
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها خيتلف حبسب املدة اليت قرر الزوج غياا، فإن كانت 
لزوجة تلك املدة مـا مل  مدة طويلة، ولكنها حمدودة بزمن معني ال تعدوه، فإن األرجح فيها هو صرب ا

  .تطل طوال شديدا، وقد يرجح يف هذه احلالة القول الثاين، أو ما يراه ويل األمر مناسبا من التحديد
أما إن كانت مدة طويلة غري حمدودة أو كانت مستدمية، كأن ترتبط حياته ذا الغياب الطويل، 

يابه عنها، ولكن قبل التفريـق يعـذر   فإن للزوجة احلق يف طلب التفريق مطلقا، لتضررها من كثرة غ
  . للزوج بأن ينقل زوجته معه حملل عمله أو أن خيلي سبيلها

  :ـ خشية الضرر ٢
والضرر هنا هو خشية الوقوع يف ، وهو أن ختشى الزوجة على نفسها الضرر بسبب هذه الغيبة 

لقوا الضرر هنا إال أـم  واحلنابلة وإن أط، وليس اشتهاء اجلماع فقط ، الزىن كما نص عليه املالكية 
ألنه ال يعـرف إال  ، يريدون به خشية الزىن كاملالكية، إال أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة وحدها 

  .إال أن يكذا ظاهر احلال، منها 
  :ـ أن تكون الغيبة لغري عذر ٣

لى فإن كانت لعذر كاحلج والتجارة وطلب العلم، فقد اختلفوا يف حق طلب الزوجة التفريق ع
  :  قولني

  .جيوز هلا طلب التفريق سواء أكان سفره لعذر أم لغري عذر، وهو قول املالكية: القول األول
إذا غاب الزوج عن زوجته بغري عذر كان هلا طلب التفريق، وهو رأي احلنابلة، ألن : القول الثاين

  .كاملرض وحنوه، استدامة الوطء حق للزوجة ما مل يكن يف الزوج عذر مانع 
  : ترجيحال

نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار تضرر الزوجة قبل اعتبار شرعية الغيبة، ألن من مقاصـد  
الشرع نفي الضرر، وال جيدي الزوجة نفعا أن يغيب زوجها غيابا شرعيا أو غري شرعي إذا طالت الغيبة 

  . وتضررت بطوهلا



 ٢٨

  :ـ إعذار الغائب ٤
قد أعذر من أنذر أي قد بالغ يف اإلعذار من تقدم إليـك  ومنه ، واإلعذار هو املبالغة يف العذر 

ومنه إعذار القاضي إىل من ثبت عليه حق يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليـه بـذلك،   ، فأنذرك 
طَان ﴿ لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَأَذْبحنـه أَو لَيـأْتينِي بِسـلْ   : يف قصة اهلدهد تعاىلواألصل فيه قوله 

﴿ : تعاىلوقوله )١٥:اإلسراء(﴿ وما كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ رسولًا﴾: تعاىلوقوله ) ٢١:النمل(مبِنيٍ﴾
آي بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبلَقَالُوا ر هلقَب نذَابٍ مبِع ماهلَكْنا أَهأَن لَوو نم كلَّ   اتـذـلِ أَنْ نقَب

  .، وغريها من اآليات الكرمية)١٣٤:طه(ونخزى﴾
 :(فمن أحكام القاضي يف اإلسالم أن ال يعجل باحلكم قبل إعذار احملكوم عليه، قال ابن فرحون

وإذا أعذر بواحد أجزأه، قال ، وينبغي للقاضي أن ال حيكم على أحد حىت يعذر إليه برجل أو رجلني 
، فإن قال نعم أنظره ما مل يتبني لدده ، كم بعد أن يسأله أبقيت لك حجة ؟ فيقول ال ابن احلاجب وحي

ألنه قد تقوى حجة ؛ واملتبادر للذهن هو املدعى عليه ، واحملكوم عليه أعم من املدعي واملدعى عليه 
  ١(املدعى عليه فيتوجه احلكم على املدعي باإلبراء أو بغريه من وجوه احلكم 

هاء على أن يكتب القاضي إىل الزوج خيريه بني الرجوع إليها أو نقلها إليـه أو  فلذلك نص الفق
ألن حتديد اآلجال من األمور األساسية يف األحكام القضائية، ، تطليقها ويضرب له لذلك مدة مناسبة 

وهو سنة شرعية، ويرجع معظمها الجتهاد القاضي إال ما ورد بتحديده شرعا كما سبق ذكـره يف  
  .خمتلفةمناسبات 

وإن اعتذر لغيابه بعذر مقبول مل يفرق عليه عنـد  ، أو نقلها إليه أو طلقها فبها ، فإن عاد إليها 
أو مل ، أو مل يرد بشيء وقد انقضت املدة املضروبة ، وإن أىب ذلك ، احلنابلة كما ذكرنا دون املالكية 

  .قاضي عليه بطلبهاأو كان عنوانه ال تصل الرسائل إليه طلق ال، يكن له عنوان معروف 
  :نوع التفريق للغيبة

، اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه ال بد فيها من قضاء القاضي، ألا فصل جمتهد فيه 
  :فال تنفذ بغري قضاء، واختلفوا يف كوا فسخا أو طالقا على قولني

  .أن الفرقة للغيبة فسخ، وهو قول احلنابلة: القول األول
أا طالق، وهو قول املالكية، ومرادهم بالطالق يف مثل هذه األحوال الطـالق  : لثاينالقول ا

إن كل طالق يوقعه احلاكم طالق بائن إال طـالق املـويل    :(البائن، كما قال ابن أيب زيد القريواين
  .مث إنه طالق للضرر، وهو بائن عندهم كما سنرى، (وطالق املعسر بالنفقة

                                                
 . ١/١٩٤:تبصرة احلكام   )١(
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  : الترجيح
جح يف املسألة مثلما ذكرنا يف نظرياا أن األرجح اعتبار هذا التفريق فسخا للحفاظ نرى أن األر

على فرص التطليق اليت أتاحها الشرع للزوج، زيادة على أن هذا التفريق مل يقصده الزوج، فال يعترب 
  .طالقا منه، فهو طالق من القاضي كما أن اخللع طالق من املرأة

  :حكم التفريق لألسر
أمجع الفقهاء على أن زوجة األسري ال تنكح حىت مما يلحق بالغائب إذا علمت حياته، وقد فاألسر 

وأمجعوا أن زوجة األسري ال تنكح حىت يعلم بيقني وفاته ما دام على (:قال ابن املنذرتعلم يقني وفاته، 
  ١ )اإلسالم

زوجها ملدة طويلة  ولكن هذا اإلمجاع ـ فيما نرى ـ مقيد بعدم حصول الضرر باملرأة اليت يؤسر
حىت لو كانت تتيقن حياته، والضرر ليس متعلقا هنا بالنفقة وحدها، بل قد يكون رد حاجة املرأة إىل 

مثلها زوجة األسري، فإما يبقيان كما مها (:زوج، وقد أشار إىل هذه الناحية يف حاشية العدوي بقوله
امت نفقتهما، وإال فلهما التطليق كمـا إذا  ، لتعذر الكشف عن زوجيهما إن د٢النقضاء مدة التعمري

، وهذا التعبري مع ما حيمله من صراحة يشري إىل احلاجة اليت تستدعي تزوج ٣ )خشيا على نفسيهما الزنا
  .املرأة، ولو مل ختش الزنا

وال نرى أن يف مصلحة املرأة اليت تزوجت حديثا، مث أسر زوجها أن تنتظره إىل انقضـاء مـدة   
متوت، وهي تنتظره، مث كيف ال يباح هلا الزواج، وهي يف ريعان شباا مث يفتح هلا اال، التعمري، فقد 

  وهي تستعد لدخول قربها؟
  :حكم التفريق للسجن

  :اختلف الفقهاء يف حق زوجة السجني يف طلب التفريق من زوجها على قولني
وسواء أكان ، حبسه  مهما طالت مدة، عدم جواز التفريق على السجني مطلقا : القول األول

وهو قول اجلمهور، وقد علل احلنفية والشافعية ذلك بأنه غائب ، سبب حبسه أو مكانه معروفني أم ال 
  .وهم ال يقولون بالتفريق عليه لغيابه، وعلله احلنابلة بأن غيابه لعذر، معلوم احلياة 

الضرر، وهـو قـول   جواز التفريق على احملبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت : القول الثاين
، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، ألن  احلبس غياب ، املالكية، وذلك بعد سنة من حبسه 

                                                
 . .٧٧: مراتب اإلمجاع   )١(
والتعمري عند املالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد، واختار الشيخان أبو حممد عبداهللا بن أيب زيد وأبو احلسـن علـي      )٢(

 . ٢/٤٨٢:الشرح الكبري: القابسي مثانني ،وحكم خبمس وسبعني سنة، والراجح األول، انظر
 . ٢/٢٢١: حاشية العدوي   )٣(



 ٣٠

  .كما يقولون ا مع العذر على سواء
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين إن طالت مدة احلبس وتضررت الزوجة بذلك ملـا  
  .د الشرعيةذكرناه سابقا من املقاص

  التفريق بسبب فقد الزوج ـ  ٣
  :١ويتعلق به املسائل التالية

  :تعريف
عدمه؛ وأَفْقَده اهللا إِياه، والفاقد : فَقَد الشيَء يفْقده  فَقْداً وفقْداناً وفُقُوداً، فهو مفْقُود وفَقـيد: لغة

هي التــي  : وامرأَة فاقد وهي الثكول؛ وقيل التـي ميوت زوجها أَو ولدها أَو محيمها،: من النساِء
تطَلُّب  : ال  تتزوجن فاقداً، وتزوج مطلقة، والتفقُّد:  تتزوج بعدما كان هلا زوج فمات، والعرب تقول

  .٢طَلبه: ما  غاب من الشيء، وافْتقَد الشيَء
بار أول حاله، ولكنه خفي املفقود اسم ملوجود هو حي باعت :(عرفه السرخسي بقوله: اصطالحا

وخلفاء أثر مستقره ال جيدون، قد انقطع علـيهم  ، وأهله يف طلبه جيدون ، األثر كامليت باعتبار مآله 
  ٣(وباجلد رمبا يصلون إىل املراد، ورمبا يتأخر اللقاء إىل يوم التناد، خربه واستتر عليهم أثره 

  :أحوال املفقود وأحكامها
، فهو إما أن يكون حمتمال رجوعه بسبب عدم ما يدعو إىل اخلـوف  ال خيلو املفقود من حالتني

  :عليه، أو أن يكون مستبعد الرجوع، وتفصيل كالم الفقهاء يف كلتا احلالتني كما يلي
  :احتمال رجوعه: احلالة األوىل

وهو حال كون ظاهر غيبته السالمة، كسفر التجارة يف غري مهلكة، وطلب العلم والسـياحة،  
ثبوت امتالكه لعصـمة  وقد اختلف الفقهاء يف لك عاقال سليما عارفا لكيفية التصرف، وكونه مع ذ

  :على قولنيزوجته 
ال تزول الزوجية ما مل يثبت موته، وقد روي ذلك عن علي وأيب قالبة، والنخعي، : القول األول

وهو قول اجلديد،  وأيب عبيد، وهو قول ابن شربمة، وابن أيب ليلى، والثوري، وأيب حنيفة، والشافعي يف
                                                

، تبصـرة  ٣/٣١١:،تبـيني احلقـائق    ٦/١٩٦:، بدائع الصنائع ١١/٣٨:، املبسوط٨/١٠٩:، املغين ٩/٣١٦:حمللىا   )١(
، التـاج  ١١/٣٧: ، املبسـوط ٣/٣٦٣:، حاشية البجريمـي ٣/٢٩٣:، إعانة الطالبني٥/٤٢٢:، كشاف القناع١/١٧٦:احلكام

 . ٤/١٥٥: واإلكليل
 . ٣/٣٣٧: لسان العرب   )٢(
 . ٥/٣٥:الفروع البن مفلح: وانظر ،١١/٣٤:املبسوط   )٣(



 ٣١

ومن فقد فعرف أين موضعه أو مل يعرف يف حرب فقد أو حرب  :(ابن حزم مطلقا يف هذا وغريه، قال
وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال مل يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حىت يصح موته أو متوت 

ألنفسكما فإن مل يكن هلما مـال   فإن مل يكن له مال بيعت األمة وقيل للزوجة وألم الولد انظرا..هي
 ١(مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء واملساكني من الصدقات كسائر الفقراء وال فرق

زوال الزواج بالفسخ بعد مدة من فقده، وقد اختلف يف حتديد املدة على املذاهب : القول الثاين
  :التالية

وقد ثبت هر وعشرا، وحتل لألزواج، تتربص أربع سنني، وتعتد للوفاة أربعة أش: املذهب األول
ذلك عن عثمان وابن مسعود يف رواية ،وعن مجع من التابعني كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول 

وقد اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها وهو قول مالك والشافعي يف القدمي، والشعيب 
  :، واستدلوا على ذلك مبا يلي٢نيللحاكم، وعلى أا تعتد عدة الوفاة بعد مضي األربع سن

أنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر النفقة باإلعسار، فألن جيوز هاهنا لتعذر اجلميـع   •
  .أوىل

ونص حديث عمر يف املفقود  حديث عمر يف املفقود، مع موافقة الصحابة له، وتركهم إنكاره  •
مع قومه صالة العشاء ففقد، فانطلقـت  أن رجال خرج يصلي (:بطوله كما أورده ابن عبد الرب

امرأته إىل عمر بن اخلطاب فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتـربص  
أربع سنني، فتربصت مث أتت عمر فأخربته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمروها أن 

عمر يغيب أحدكم الزمان : التتزوج، مث إن زوجها األول قدم، فارتفعوا إىل عمر ابن اخلطاب فق
خرجت أصلي مع قومي صالة : فما عذرك قال: إن يل عذرا قال: الطويل ال يعلم أهله حياته، قال

العشاء، فسبتين اجلن، فكنت فيهم زمانا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا هلم 
أنت على ديننا ال حيل لنا سبيك،  :مسلم قالوا: ما دينك قلت: سبايا، فكنت فيمن أصابوا فقالوا

فخريوين بني املقام وبني القفول، فاخترت القفول، فاقبلوا معي بالليل يسري حيـدو يب وبالنـهار   
   ٣ )فخريه عمر بني املرأة والصداق: إعصار ريح أتبعها، قال

وفاة مث إذا مضى عليه تسعون سنة، قسم ماله، وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة ال: املذهب الثاين

                                                
 . ١٠/١٣٣:احمللى   )١(
 . ٩/٤٣١:فتح الباري   )٢(
هذا خرب صحيح من رواية العراقيني واملكيني مشهور، وقد روى معناه املدنيون يف املفقود إال أم مل : قال ابن عبد الرب   )٣(

 . ١٢/١٨٤: املرأة والصداق، التمهيديذكروا معىن اختطاف اجلن للرجل، وال ذكروا ختيري املفقود بني 



 ٣٢

ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا اقترن به ؛ تتزوج، وتعترب تسعني سنة من يوم والدته 
انقطاع خربه، وجب احلكم مبوته، كما لو كان فقده بغيبة ظاهرها اهلالك، وهو رواية عن أمحـد،  

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
  .وتهأن هذه غيبة ظاهرها السالمة، فلم حيكم مب •
 .أن خرب عمر ورد يف من ظاهر غيبته اهلالك، فال يقاس عليه غريه •

  :الترجيح
 - نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول مع جعل حتديد املدة لويل األمر، ألن فعل عمـر  

من أمرها بالتربص أربع سنني يرجع للظروف اليت كان خيضع هلا الناس يف ذلـك    - رضي اهللا عنه 
وبة التحري، وعدم تيسر التنقل، واحلاجة إىل الزمن يف كل ذلك، أما يف عصرنا، فنرى الوقت من صع

إمكانية تقليص املدة حبسب ما يراه اخلرباء يف ذلك، فليس يف املسألة نص نبوي حيرم جتاوزه، وال إمجاع 
وعدم  يرجع لواليته، ولو كان يف املسألة حديث لذكره،  - رضي اهللا عنه  - حيرم خرقه، وفعل عمر 

   . اختالف الصحابة معه يف ذلك ال لكون املسألة توقيفية، بل لوجوب طاعة ويل األمر
وقد ذكرنا هذا ألن حتديد املدة بأربع سنني، مث البدء بعد هذه األربع بعد اتصاهلا باحلاكم، قـد  

  .حيمل مضرة كبرية للمرأة مل يكلفها الشرع بتحملها
  :استبعاد رجوعه: احلالة الثانية

ظاهر غيبته اهلالك، كالذي يفقد من بني أهله ليال أو ـارا، أو خيـرج إىل    ك فيما لو كانوذل
الصالة فال يرجع، أو ميضي إىل مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فال يظهر له خرب، أو يفقد بـني  
الصفني، أو ينكسر م مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد يف مهلكة، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك 

  :على قولني
ال تتزوج امرأة املفقود حىت يتبني موته أو فراقه، وهو قول أيب قالبة، والنخعـي،  : األولالقول 

والثوري، وابن أيب ليلى، وابن شربمة، واحلنفية، والشافعي يف اجلديد، وهو قول ابن حزم، واستدلوا 
  : على ذلك مبا يلي

   ١ )امرأة املفقود امرأته، حىت يأتيها اخلرب: (قوله  •
  .أنه شك يف زوال الزوجية، فلم تثبت به الفرقة، كما لو كان ظاهر غيبته السالمة •

                                                
منكر ويف إسناده سوار ابن مصـعب عـن   : رواه الدارقطين من حديث املغرية بن شعبة، وقد سئل أبو حامت عنه فقال   )١(

وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حامت والبيهقـي وعبـد   : ، قال ابن حجر٢/١٤٣: الدراية: حممد بن شرحبيل ومها متروكان، انظر
، ٣٠٣: ، مسـند الشـافعي  ٣/٣١٢: ، الدارقطين٧/٤٤٤: البيهقي:، وانظر٣/٢٣٢:القطان وغريهم، تلخيص احلبري احلق وابن

 . ٣/٥٢١: مصنف ابن أيب شيبة



 ٣٣

أن زوجته تتربص أربع سنني، مث تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وحتل لـألزواج،  : الثاينالقول 
 وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبري، وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، واحلسن،

وبه يقول مالك، والشافعي يف . والزهري، وقتادة، والليث، وعلي بن املديين، وعبد العزيز بن أيب سلمة
  .القدمي وهو ظاهر مذهب أمحد

وسنتكلم عن  ،)ليس يف انتظار من يفقد يف القتال وقت: (ال أن مالكا قال يف املفقود يف القتالإ
تتربص سنة، ألن غلبـة  : سعيد بن املسيب فيه وقالرأيه يف ذلك يف مسألة خاصة يف هذا املبحث، 
  : واستدلوا على ذلك مبا يليهالكه هاهنا أكثر من غلبة غريه، لوجود سببه، 

  .أن هناك قضايا كثرية انتشرت يف الصحابة فلم تنكر •
  . أن احلديث الذي استند إليه املخالفون مل يثبت، ومل يذكره أصحاب السنن •
والظاهر يف  ،وال الزوجية منتف ألن الشك ما تساوى فيه األمراننه شك يف زبأن قول املخالفني  •

 .هذه احلالة هالكه
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة ـ مثلما ذكرنا سابقا ـ رجوع حتديد مدة التربص لويل األمر، الذي 
أة يبت يف كل قضية حبسب مالبساا، وال نرى التربص أربع سنوات كاملة، فقد تكون حمرجة للمر

غاية احلرج، وقد يصرف عنها األزواج بعد ذلك، فلذلك األوىل رعاية هذا اجلانب، وعدم تضييع هذا 
  .احلق بسبب أمر مشكوك فيه

أما القول األول فال حاجة للرد عليه، فهو يتناىف مع املقاصد الشرعية من الترغيب يف الـزواج،  
  .ويعتمد يف ذلك على حديث رأينا مدى ضعفه

  : أة املفقود قبل انتهاء مدة التربصحكم زواج امر
، أما إذا تبني أن زوجها فاسد اتفق الفقهاء على أن زواجها يف وقت ليس هلا أن تتزوج فيه زواج

  :قد مات، وانقضت عدا منه، أو فارقها وانقضت عدا فقد اختلف يف ذلك على قولني
فصح تزوجيها، كما لو علمت  أنه زواج صحيح، ألا ليست يف نكاح وال عدة،:  القول األول

  ذلك، وهو مذهب احلنابلة والشافعية 
أا تزوجت بواستدلوا على ذلك ،  أنه ال يصح ألا معتقدة حترمي نكاحها وبطالنه: القول الثاين

يف مدة منعها الشرع من النكاح فيها، فلم يصح، كما لو تزوجت املعتدة يف عدا، أو املرتابة قبل زوال 
  .ريبتها
  : ترجيحال



 ٣٤

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول النتفاء املوانع اليت حتول بينها وبني الزواج، وقد أرجع 
أن من باع عينا يف يده يعتقدها ملوروثه، فبان موروثه ابن قدامة اخلالف يف املسألة ملسألة أخرى هي 
  . ١وعلى القول املخالف ال يصح على القول األول،ميتا والعني مملوكة له باإلرث، فإن البيع يصح 

وال نرى حرجا يف احلكم بصحة مثل هذا البيع، ألن النتيجة يف كليهما واحدة، فإنه لو حكمنا 
بفساد البيع، مث رجعت السلعة إليه، فإنه سيبيعها من جديد كما باعها أوال، فلذلك نرى اقتصار األمر 

ذلك إن كان متعمدا وقاصدا بينما تصح معاملته  على التحرمي التكليفي ال عدم الصحة، فيأمث من فعل
  .النتفاء املوانع

  :حكم املفقود يف احلرب والفنت
وقد نص على هذه املسألة املالكية، واختلفوا يف حكم املفقود فيها الختالفات الروايات يف ذلك 

  :٢عن مالك، كما يلي
د روى أشهب عن مالك أن زوجته تتربص سنة، وهو رواية أشهب عن مالك، فق: القول األول

يف العتبية فيمن فقد بني الصفني يف أرض العدو وأرض اإلسالم فلتتربص امرأته سنة من يوم ينظـر يف  
  .أمره السلطان ويضرب له األجل مث تعتد

التفريق بني قتال غري املسلمني،و قتال املسلمني، وهو قول ابن القاسم، وذلك كما : القول الثاين
  :يلي

أن زوجته ال تتزوج أبدا، توقف هي وماله حىت يأيت عليه مـن   : غري املسلمني من فقد يف قتال
إمنا يضرب األجل للمفقود يف أرض  :(العمر ما ال حييا إىل مثله، وهو رواية ابن القاسم عن مالك قال

  (جلولو علم مبوضع األسري ببلد الكفر مث انقطع خربه، مل يقض فيه بفراق وال أ، اإلسالم ال ببلد الكفر
يعمر سبعني سنة، وروى ابن كنانة أن مالكا قـال يف إن مـات   : ويف هذه احلالة روى أشهب

التعمري يف املفقود وغريه من : األوالد وأوصى أن ينفق عليهن حيان بتعمري مبائيت سنة، وقال ابن املواز
إن غاب ابن مثانني ف، السبعني إىل املائة، فإن غاب ابن سبعني فقد روى أشهب عن مالك يعمر مثانني 

  .فإن غاب ابن تسعني عمر مائة ويعمل يف كل سن بقدر ما يرى باالجتهاد، عمر تسعني 
روي عن ابن القاسم أنه ال يضرب له أجل، ويتلوم اإلمام لزوجته بقدر : من فقد يف فنت املسلمني

أو ، ده كإفريقية انصراف من انصرف وازم، مث تعتد زوجته وتتزوج إال أن يكون قطرا بعيدا عن بل
وإن مل يشهد ، إن ثبت حضوره يف املعترك بالعدول : فإا تنتظر سنة وحنوها، وقال سحنون، حنوها 

                                                
 . ٨/١١١: املغين   )١(
 . ٤/٩٢:املنتقى: انظر   )٢(



 ٣٥

مبوته وتعتد زوجته من يوم املعترك، فإن كان إمنا رأوه خارجا من العسكر ليس يف املعترك فهو كاملفقود 
سلمني يف بعد فلتتربص امرأته سـنة مث  إن فقد يف معترك امل: يضرب له أجل املفقود وقال ابن حبيب

  .تعتد ويؤخر مرياثه إىل التعمري
واستدلوا عل ذلك بأنه إذا كان يف موضعه، فالظاهر أنه إذا فقد يف املعترك أنه مقتول، ألنه لو سلم 

ألن الظاهر أنه لو سلم لسمع خربه يف ؛ وإن كان مبوضع بعيد ضرب له أجل سنة ، لعاد إىل موضعه 
فرق بني حرب املسلمني وحرب العدو على رواية عيسى أن العدو ذو أسر فينقطع خربه مع السنة، و

حياته، ولذلك من فقد يف بالد احلرب مل يضرب له أجل املفقود، ومن فقد يف بالد املسلمني ضرب له 
، ألن الظاهر أن كل من كان يف بالد املسلمني مطلق الدواعي متمكن من املكاتبـة  ؛ أجل املفقود 

  .واملراسلة وتتصل أخباره من بلد مقامه إىل بلد أهله خبالف من كان يف بالد احلرب
    :حكم زوجة املفقود عند رجوع زوجها األول

  :خيتلف حكم زوجة املفقود بعد رجوع زوجها األول حبسب احلالتني التاليتني
  : رجوعه قبل أن تتزوج: احلالة األوىل

  :ولنياختلف الفقهاء يف هذه احلالة على ق
  : هي امرأته، وهو مذهب مجهور العلماء، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

أننا إمنا أحبنا هلا التزويج ألن الظاهر موته، فإذا بان حيا، اخنرم ذلك الظاهر، وكان النكاح حباله،  •
  .كما لو شهدت البينة مبوته مث بان حيا

  . أنه أحد املالكني، فأشبه ملك املال •
إذا ضربت هلا املدة، فانقضت، بطل نكاح األول، وهو قول بعـض أصـحاب   : الثاينالقول 
  . الشافعي

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف هذه احلالة ختيري املرأة يف البقاء مع زوجها أو فراقه، لتضررها بفقده طيلة تلك 

زوجته مايشاء، مث املدة، وسدا لذريعة غيبته من جديد، فقد يصبح هذا لعبة بأيدي األزواج يغيب عن 
إذا خشي خروجها من عصمته عاد ليجدد العصمة مث يغيب من جديد، فتصبح الزوجة كاملعلقـة،  
فلذلك كان األصلح هلا يف هذه احلالة ختيريها بني البقاء معه بتلك الصورة أو فراقه، فالتخيري حيمـل  

  .حماسن كال القولني، وينفي املفاسد اليت قد تنجر عن القول بأحدمها
  :رجوعه بعد أن تتزوج :احلالة الثانية 

  :اختلف الفقهاء يف هذه احلالة ـ كذلك ـ على قولني



 ٣٦

إن كان رجوعه قبل دخول الثاين ا فهي زوجة األول، ترد إليه، وال شيء، وخيري : القول األول
وإسحاق،  ١بعد الدخول، وهو قول احلسن، وعطاء، وخالس بن عمرو، والنخعي، وقتادة، ومالك

  :تدلوا على ذلك مبا يليواس
  .أن النكاح إمنا صح يف الظاهر دون الباطن، فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطال •
  .أنه صادف امرأة ذات زوج، فكان باطال، كما لو شهدت بينة مبوته، وليس عليه صداق •
  .أنه نكاح فاسد مل يتصل به دخول •

، ومن األدلة على ذلك ما هو رواية عن أمحدأنه خيري بني الصداق وامرأته مطلقا، و: القول الثاين
فقدت امرأة زوجها فأتت عمر بن اخلطاب فأمرها أن تتربص أربعة أعوام، : رواه عبيد بن عمري قال

ففعلت مث جاءته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، مث أتته فدعا ويل املفقود فأمره أن يطلقها فطلقها، 
ت مث أتته فأباح هلا الزواج، فتزوجت فجاء زوجها املفقود، فخريه عمر فأمرها أن تعتد ثالثة قروء، ففعل

   . بني امرأته تلك وبني الصداق فاختار الصداق، فأمر له عمر بالصداق
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل مدة التربص، فإن مضت، وكان العقد صحيحا خريت 
  .يابه، وبني زوجها الثاين، إن كان ذلك قبل الدخولاملرأة بني زوجها األول الذي تضررت بغ

أما بعد الدخول، فاألوىل بقاؤها عند الزوج الثاين إال إذا اختار كالمها الرجوع لصاحبه، فإذا مل 
خيتارا ذلك، أو مل خيتر الزوج األول ذلك، فله احلق يف أخذ صداقه، تشبيها للمسألة باخللع، وتعويضا 

  .للضرر احلاصل له
  .رى عزل املرأة عن االختيار، وهي أكرب املتضررين كما ذهب إليه أصحاب كال القولنيوال ن

أما أقوال الصحابة يف ذلك، فلرجوع املسألة ،كما ذكرنا سابقا، حلكم ويل األمر، وهو يـتغري  
حبسب الظروف واألحوال ،وليس لنص شرعي صريح، وقد رأينا ضعف احلديث املعتمد عليه يف هذا 

  .اال
رضي اهللا عنه  - د ذكر ابن تيمية وهو من املؤيدين للقول الثاين على أساس ما روي عن عمر وق

يف ذلك، وقد رد على املخالفني يف مواضع خمتلفة من كتبه، وسنذكر هنا باختصار بعض ما ذكره   - 
  .يف رده، لنبني من خالله وجوه القياس اليت نظرت هلا األقوال املختلفة يف املسألة

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام اخللفاء الراشدين امرأة املفقود، فإنه  :(تيمية قال ابن
                                                

ملذكورة ، وقد أخذ ا ابـن  وعن مالك رواية أخرى وهي أا ال ترجع إليه مطلقا، ولكن الراجح عندهم هي الرواية ا   )١(
 . ٥/٥٠١:التاج واإلكليل :انظر.إمنا رجع مالك إىل هذا قبل موته بعام:القاسم، وقيل 



 ٣٧

أنه ملا أجل امرأته أربع سنني، وأمرها أن تتزوج بعد   - رضي اهللا عنه  - قد ثبت عن عمر بن اخلطاب 
د وغريه، وأمـا  ذلك، مث قدم املفقود خريه عمر بني امرأته وبني مهرها، وهذا مما اتبعه فيه االمام أمح

هذا خيالف القياس، والقياس اا باقية على نكاح األول اال ان نقول : طائفة من متأخرى أصحابه، فقالوا
لو حكم حاكم : الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنا فهى زوجة الثاىن، وآخرون اسرفوا ىف إنكار هذا حىت قالوا

اذا : قول عمر وتركوا بعضه، فقالوا بقول عمر لنقض حكمه لبعده عن القياس، وآخرون أخذوا ببعض
  ١(تزوجت فهى زوجة الثاىن، واذا دخل ا الثاىن فهى زوجته وال ترد اىل األول

يرجح ما ذكرنا من   - رضي اهللا عنه  - وما ذكره من اخلالف الفقهي هنا يف تأصيل قول عمر 
رى الظروف املختلفـة،  أنه من باب السياسة الشرعية، ال من باب احلكم الشرعي العام، فاحلاكم ي

رأى يف الزوجة رغبة يف رجوعهـا    - رضي اهللا عنه  - وحيكم على أساسها، فلهذا قد يكون عمر 
لزوجها األول، فلذلك خريه، وال داعي هنا ملا فعله الفقهاء، ومنهم ابن تيمية للبحث عن التأصـيل  

 مع الزواج الشرعي، ولنر قول الشرعي للمسألة، فإن ما ذكروه من القياس على عقود املعاوضات يتناىف
  . لندرك ما تقاس عليه الزوجة  - رضي اهللا عنه  - ابن تيمية يف توجيه قول عمر 

ومن خالف عمر مل يهتد إىل ما اهتدى اليه عمر، ومل يكن له من اخلربة بالقياس  :(قال ابن تيمية
الرجل ىف حق الغري  الصحيح مثل خربة عمر، فإن هذا مبىن على أصل وهو وقف العقود إذا تصرف

بغري إذنه، هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على اجازته على قولني مشهورين، أحدمها الرد ىف اجلملة 
على تفصيل عنه، والرد مطلقا قول الشافعى، والثاىن أنه موقوف وهو مذهب أىب خنيفة ومالك، وهذا 

لسنة ىف اللقطة، فإن امللتقط يأخذها بعد وهذا مما جاءت به ا.. ىف النكاح والبيع واالجارة وغري ذلك
التعريف ويتصرف فيها، مث إن جاء صاحبها كان خمريا بني امضاء تصرفه وبني املطالبة ا، فهو تصرف 
موقوف لكن تعذر االستئذان ودعت احلاجة اىل التصرف، وكذلك املوصى مبا زاد على موقوفة على 

  ٢(اجازة الورثة
ية هنا جيعل الزوجة واللقطة شيئا واحدا، فكما ترد اللقطة الـيت ال  فالقياس الذي ذكره ابن تيم

تسمع وال تعقل وال حتب وال تبغض ترد املرأة من غري اختيارها وتتقلب بني األزواج كما يشتهون ال 
  .كما تشتهي

وبني مساوئ القول   - رضي اهللا عنه  - وقد قايس ابن تيمية بني حماسن ما اختاره، وما فعله عمر 
وهو مع هذا أصح االقوال وأجراها على القياس، وكل قول قيل سواه  :(تربص مدى احلياة، فقالبال

                                                
 . ٢٠/٥٦٩: كتب ورسائل ابن تيمية   )١(
 . ٢٠/٥٧٠: كتب ورسائل ابن تيمية   )٢(
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فهو خطأ، فمن قال اا تعاد اىل األول وهو الخيتارها وال يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريقا سائغا ىف 
قده، فاحلق ىف ذلك الشرع، وأجاز هو ذلك التفريق فإنه وان كان االمام تبني ان االمر خبالف ما اعت

للزوج فاذا أجاز ما فعله االمام زال احملذور، وأما كوا  زوجة الثاىن بكل حال مع ظهور زوجها وتبني 
االمر خبالف ما فعل فهو خطأ أيضا فإنه مل يفارق امرأته وامنا فرق بينهما بسبب ظهر أنه مل يكـن  

له أو بدله رد إليه فكيف ال ترد اليـه  كذلك، وهو يطلب امرأته فكيف حيال بينهما وهو لو طلب ما
امرأته وأهله أعز عليه من ماله وإن قيل تعلق حق الثاىن ا قيل حقه سابق على حق الثاىن، وقد ظهر 
انتقاض السبب الذى به استحق الثاىن أن تكون زوجة له، وما املوجب ملراعاة حق الثاىن دون حـق  

  ١ )مر بن اخلطاباالول، فالصواب ما قضى به أمري املؤمنني ع
 - رضي اهللا عنه  - وقد حبث يف موضع آخر القواعد الشرعية الكثرية اليت تؤيد ما ذهب إليه عمر 

وإن قيل إنه يسوغ لالمام ان يفرق بينهما للحاجة، فامنا ذلك العتقاده موته، واال فلو علم  :(، فقال
فة أصحاا، فاذا قدم الرجل تبني انه حياته مل يكن مفقودا كما ساغ التصرف ىف األموال الىت تعذر معر

كان حيا كما اذا ظهر صاحب املال، واالمام قد تصرف ىف زوجته بالتفريق، فيبقى هذا التفريق موقوفا 
على اجازته، فان شاء أجاز ما فعله االمام واذا أجازه صار كالتفريق املأذون فيه، ولو أذن لالمـام ان  

ريب، وحينئذ فيكون نكاح األول صحيحا، وان مل جيز ما فعله يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بال 
االمام كان التفريق باطال من حني اختار امرأته ال ما قبل ذلك، بل اهول كاملعدوم ىف اللقطة فانه اذا 
ظهر مالكها مل يبطل ما تقدم قبل ذلك وتكون باقية على نكاحه من حني اختارها، فتكون زوجتـه  

            ٢(ا بني اجازة ما فعله االمام ورده، واذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكهفيكون القادم خمري
ولكن ما ذكره ابن تيمية يتناقض مع الصالحيات الكثرية اليت حبتها الشريعة لإلمام لرد احلقوق 
ألصحاا، فللزوجة أن تطلب من احلاكم أن يطلقها من زوجها ألذى أصاا قد يندمل مع األيـام،  

يبها احلاكم لذلك، بل نص املالكية على ان هلا أن تطلق نفسها بذلك بدون حاجة للحاكم، فكيف وجي
حيكم لزوجها الذي غاب عنها تلك املدة الطويلة، وهي تنتظره ليل ار، حىت إذا ما تزوجت جـاء  
ليفسخ زواجها، ويعيدها لعصمته، فهل من عصمة بقيت له بعد ذلك؟ وهل له حق فيهـا كحـق   

  اللقطة يف لقطته؟ صاحب
، واملتعلقة بـالزوج األول،   - رضي اهللا عنه  - وقد حلظ ابن تيمية وجوه املصاحل يف قضاء عمر 

ولكنه لو نظر إىل الطرف اآلخر، وهو موضوع اخلالف لرأى أن الشريعة قد أعطته من احلقوق مـا  
                                                

 . ٢٠/٥٨١: جمموع الفتاوى   )١(
 . ٢٠/٥٧١: كتب ورسائل ابن تيمية   )٢(
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رجل، بل كال من الـزوج  يدافع به عن حق اختياره، فاالختيار كما ذكرنا ال ينبغي ان يقصر على ال
  .األول والزوجة يقرران مصريمها

أما الزوج الثاين، فإنه له حقا أيضا ال ينبغي أن يتجاهل، فهو إن شاءت املرأة أن تفارقه للعـودة  
لزوجها األول فلها احلق الشرعي يف أن تفتدي نفسها منه، كما تفتدي يف حال بغضها له أو نفورها 

  .السبب ال بعودة زوجها األول منه، فيكون فراقها له ذا
  : حكم الصداق يف حال اختيار األول تركها

  : إذا اختار تركها، فإنه يرجع على الثاين بصداقها، لألدلة التاليةنص الفقهاء على أن الزوج األول 
بذلك، فقد روي أن عمر وعثمان قضيا يف املرأة الـيت ال    - رضي اهللا عنهم  - قضاء الصحابة  •

تربص أربع سنني، مث تعتد عدة املتوىف عنها زوجها أربعـة أشـهر   تك زوجها، أن تدري ما مهل
وعشرا، مث تزوج إن بدا هلا، فإن جاء زوجها خري إما امرأته، وإما الصداق، فإن اختار الصداق، 
فالصداق على زوجها اآلخر، وتثبت عنده، وإن اختار امرأته، عزلت عن زوجها اآلخر حـىت  

دم زوجها وقد تويف زوجها اآلخر، ورثت  واعتدت عدة املتـوىف عنـها،   تنقضي عدا، وإن ق
  . وترجع إىل األول

  .أن املرأة ال تغرير منها، فلم يرجع عليها بشيء، كغريها •
  .أنه حال بينه وبينها بعقده عليها، ودخوله ا •

  :ماهية الصداق الذي يرجع به الزوج األول
  :لى قولنياختلف الفقهاء يف الصداق الذي يرجع به ع

أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو، وعلى هذا، إن كان مل يدفع إليها الصداق، : القول األول
مل يرجع بشيء، وإن كان قد دفع بعضه، رجع مبا دفع، وهو قول احلسن، والزهري، وقتادة، وعلي بن 

هره هو فانـه الـذى   والصواب انه امنا يرجع مب :(واختاره ابن تيمية، قال املديين  ورواية عن أمحد،
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي  ١(استحقه، وأما املهر الذى أصدقها الثاىن فال حق له فيه

  .قضاء علي وعثمان أنه خيري بينها وبني الصداق الذي ساق هو •
  .أنه أتلف عليه املعوض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطالق إذا رجعوا عن الشهادة •

يه باملهر الذي أصدقها الثاين، وهو رواية عن أمحد، واستدل على ذلك أنه يرجع عل: القول الثاين
إتالف البضع من جهته، والرجوع عليه بقيمته، والبضع ال يتقوم إال على زوج أو من جرى جمراه، بأن 

  .فيجب الرجوع عليه باملسمى الثاين دون األول
                                                

 . ٢٠/٥٨١:ع الفتاوىجممو   )١(
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  : الترجيح
فلذلك ينظر ويل األمر إىل الصداق الذي يراه  نرى أن األرجح يف املسألة أا حتتمل كال النظرين،

مناسبا لذلك، ولعل املناسب يف احلال الذي يكون قد سلم فيه املهر كامال هو أن يسلم من الصداق ما 
  .يكفي لتزوجه من جديد، ألن قيمة املال ختتلف حبسب األوقات واألحوال، ومثلها قيمة الصداق

  التفريق للضررـ  ٤
اخلاص بالعالج الشرعي للخالفات الزوجية كيفية معاجلة هذه املشكلة وحتدثنا قد ذكرنا يف اجلزء 

وأن هلما التفريق إذا لزم األمر، وذلك يدخل يف هذا الباب من التفريـق بيـد   ، عن إرسال احلكمني 
  .القضاء، ألن احلكمني نائبني عن القاضي

، فقد نصوا على هـذا احلـق يف   ١يةورمبا يكون أبلغ من بالغ يف حق املرأة يف هذه الناحية املالك
مواضع خمتلفة، بل ورد عن مالك أن للمرأة أن تطلق نفسها منه، من غري عوض، ففي العتبية من رواية 
عبد امللك بن احلسن عن ابن وهب فيمن تشكت امرأته ضرره، فأشهد هلا إن عاد فهي مصـدقة يف  

، وزوجها غائب أن زوجها عاد إىل أذاها ذلك، وأمرها بيدها تطلق نفسها ألبتة، فأشهدت بعد أيام 
وأنكر الزوج أن يكون أذاها مث قدمت املرأة وزعمت أا كذبت فيما شكت من ، وأا طلقت نفسها 

ألنه جعلها مصدقة وقال مثله ؛ قد بانت منه ولزمه ما قضت : األذى وال يعرف ذلك إال بقوهلا قال
  .٢أشهب

ء الشرعي مع شكوى املرأة بإضرار زوجها هلا حىت ال وقد ذكر ابن فرحون كيفية تعامل القضا
وإذا  :(يفتح اال على إطالقه، فتدعي كل زوجة تريد فراق زوجها من غري عوض الضرر، بقولـه 

ورفعت ذلك إىل احلاكم وعجزت عن إثبات ما ، تكررت شكوى املرأة وذكرت إضرار زوجها ا 
ويكلفهم تفقد خربها واستعالم ضررها، ، قوم صاحلني  فإن احلاكم يأمر زوجها بإسكاا بني، تدعيه 

فإن ، يعين وكلفهم تفقد حاهلا ، فإن كانت ساكنة معه يف مثل هؤالء القوم مل يلزمه نقلها إىل غريهم 
فإن عمي علـى  ، رفعوا ذلك إليه فزجره احلاكم وأدبه وسجنه وعاقبه مبا يراه ، ظهر هلم أنه الظامل 

  ٣(مل يسعه أن ينظر يف أمرمها بغري احلكمني ، رها ومل يعلم الظامل منهمااحلاكم خربمها وطال تكر
يراد بالضرر هنا ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع األذى اليت ال تستقيم معها العشرة الزوجية و

                                                
وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضـي أو  : وقد كانت هذه املبالغة داعية ألصحاب املوسوعة الفقهية الكويتية إىل القول   )١(

وكأم ال يقولون به ما مل يصل الضرر ، يطلق القاضي عنها ؟ قوالن للمالكية ومل أر من الفقهاء اآلخرين من نص عليه بوضوح 
 . ٢٩/٥٧:املوسوعة الفقهية: ارة الشقاق، انظرإىل حد إث

 . ٤/٦٥:املنتقى   )٢(
 . ٢/١٩٦:تبصرة احلكام   )٣(
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وإكراهها على فعل ما حرم اهللا، وهجرها لغري التأديب مع إقامته يف بلد واحد معها أو  ا وشتمهاكضر
قطع كالمه عنها وحتويل وجهه يف الفراش ) ، ومما ذكره املالكية من ذلكماهلا وما شاكل ذلكأخذ 

عنها وإيثار امرأة عليها وضرا ضربا مؤملا، وليس من الضرر منعها من احلمام والرتاهة وتأديبها على 
  (ترك الصالة وال فعل التسري

تشاجر مع زوجته فذهبت لبيت أخيها ومن فتاوى الشيخ عليش يف هذا اال أنه سئل عن رجل 
وطلبـت  ، إن ثبتت إساءة الزوج لزوجته بشتم أو ضرب بال موجب شرعي (: فطلبها، فأىب، فقال

وإال ، وحكم بـه  ، الزوجة الطالق قضي على الزوج بطالقها، فإن امتنع طلقها احلاكم أو أمرها به 
ويقضى على الزوجة بالرجوع ، زوج به تثبت اإلساءة أو مل تطلب الزوجة الطالق فال يقضى على ال

  ١(لبيته

                                                
 . ٢/٥٠:فتح العلي املالك   )١(
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  التفريق بأسباب أخالقيةا ـ ثالث
ونريد باألسباب األخالقية هنا إما أن يكون ظلم الرجل لزوجته واامه هلا، أو حصول الفاحشة 
من املرأة، ويف كلتا احلالتني تستحيل العشرة الزوجية، وهلذا يتدخل القضاء الشرعي حلل هذه املشكلة 

  .ل أن حتل باالنفعاالت النفسية واألعراف الفاسدةبد
  ـ قذف الزوجة وأحكامه ١

  :تعريف القذف
﴿ قـل إِن  : تعاىلالترامي؛ وقوله : رمى، والتقاذُف: قَذَف بالشيء يقْذف قَذْفاً، فانقَذَف: لغة

﴿ بل : تعاىلال ربـي يقْذف بالـحق عالَّم الغيوب﴾ معناه يأْتـي بالـحق ويرمي بالـحق كما ق
﴿ ويقْذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾أي أم :تعاىلنقْذف بالـحق علـى الباطل فـيدمغه ﴾وقوله 

. وقَذَف الرجل أي قاء. أصابه، وقَذَفه بالكذب كذلك: وقَذَفه به. كانوا يرجمون الظُّنون أَم يبعثون
. له الرمي مث استعمل فـي هذا الـمعىن حتـى غَلب علـيهوأَص. وقَذَف الـمـحصنةَ أَي سبها

هم بـني حاذف وقـاذف  : يقال. الرمي ا: والقَذْف بالـحجارة. السب وهي القَذيفة: والقَذْف
  . ١وحاذ وقاذ علـى الترخيم، فالـحاذف بالـحصى، والقاذف بالـحجارة

فيفا مسلما بالغا أو صغرية تطيق الوطء لزنا أو قطع هونسبة آدمي مكلف غريه حرا ع:اصطالحا
  .٢نسب مسلم

  لقذف التكليفي لكم احل
  :يعرض لقذف الزوجة األحكام التكليفية التالية، واملتعلقة بالقاذف الذي هو الزوج

  : الوجوب
ه فإن  ،فيه ميسهاأن يرى امرأته تزين يف طهر مل وقد نص الفقهاء انه يتحقق يف حالة واحدة، وهي 

وأمكنه نفيه ، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حني الزنا ، اعتزاهلا حىت تنقضي عدايف هذه احلالة يلزمه 
  .ألن ذلك جيري جمرى اليقني يف أن الولد من الزاين؛ ونفي  ولدها ، لزمه قذفها ، عنه 

ملصاحل مع واحلكمة الشرعية من إجياب ذلك، كما يقول العز بن عبد السالم عند بيانه لتعارض ا
وجيب يف  ،لكنه يباح يف بعض الصور، اإليالم بتحمل العار ، الرمي بالزنا مفسدة ملا فيه من :(املفاسد 
وجوب قذفها إذا أتت بولد يلحقه :(، ومن األمثلة اليت ذكرها لذلك٣ )ملا يتضمنه من املصاحل، بعضها 

                                                
 . ٩/٢٧٦: لسان العرب   )١(
 . ٤٩٧:شرح حدود ابن عرفة: انظر   )٢(
 . ١/١١٥: قواعد األحكام   )٣(



 ٤٣

ألنه لو ترك نفيه خلالط بناته وأخواته ، يه فيلزمه أن يقذفها لنف، يف ظاهر احلكم وهو يعلم أنه ليس منه 
، وورثه ولزمته نفقته ولتوىل أنكحة بناته إىل غري ذلك من األحكام املتعلقة بالنسـب  ، ومجيع حمارمه 

ولو أتت به خفية حبيث ال يلحق به يف ، فيلزمه نفيه درءا هلذه املفاسد وحتصيال ألضدادها من املصاحل 
  ١ )ىل به الستر والكف عن القذفواألو، احلكم مل جيب نفيه 

مثل زناها يف طهر أصاا ، ومثله ما لو تيقن زناها، ولكنه شك يف كون الولد منه، أو من الزاين 
مث جاء الولد ، أو كان ال يطؤها إال دون الفرج ، ولكنه كان يعزل عنها ، أو زنت فلم يعتزهلا ، فيه 

  :ألدلة على ذلكشبيها بالزاين دونه، فإنه يلزمه نفيه، ومن ا
وقذفـه  ، مع لعان هالل هلا، بشبهه له ، حكم بولد امرأة هالل لشريك بن سحماء  أن النيب  •

  .إياها
  . أن تلك القرائن مع الزنا توجب نسبته إىل الزاين •

ونرى أن ما ذكره الفقهاء من هذا يقبل يف حكمه التشريعي الذي له ما يسنده من األدلة، أمـا  
هلذا احلكم الشرعي، فتتوقف على التحري القضائي والطيب وحنوه، فما ذكروه مثال  التفاصيل التطبيقية

من الوالدة لستة أشهر ليس عاما، ومثله ما ذكروه من القيافة، وتتوفر اآلن من الوسائل العلمية ما ميكن 
  .به وضع األمور يف نصاا، وال مانع من استعماهلا

  :اإلباحة 
  :حة القذف، مهاوقد ذكر الفقهاء قيدين إلبا

  .نسبزناها يلحقه من ال  أن •
أو يثبت عنده زناها ، يراها تزين أن يثبت عنده زناها، وقد ذكر الفقهاء لذلك طرقا خمتلفة منها أن  •

أو ، أو يشيع يف الناس ذلك منها مع  مشاهدة املقذوف عنـدها  ، أو خيربه بزناها ثقة يصدقه ، 
، ويف بعض ما ذكروه خـالف  ٢غلب على ظنه فجورهاأو ي، داخال إليها أو خارجا من عندها 
  .سنتطرق له يف حمله من هذا املبحث

ففي كل هذه احلاالت وما شاها له قذفها وله السكوت عن ذلك، بل استحب الفقهـاء لـه    •
ويكون ، ألنه ميكنه فراقها بطالقها ؛ وهو أحسن ، وإن سكت جاز :(السكوت، يقول ابن قدامة

  :، ومن األدلة على ذلك٣ )وليس مث ولد حيتاج إىل نفيه،  فيه سترها وستر نفسه
                                                

 . ١/١١٥: قواعد األحكام   )١(
 . ٣/٣٧٣: ، مغين احملتاج٨/٥٩: غينامل: انظر   )٢(
 . ٨/٥٩:املغين   )٣(



 ٤٤

أو ، فتكلم جلدمتوه، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال : فقال  ما روي أن رجال أتى النيب  •
أو  :على قوله  ووجه االستدالل احلديث اقرار النيب) أو سكت سكت على غيظ، قتل قتلتموه 

   .١سكت سكت على غيظ
 . ٢كر على هالل والعجالين قذفهما حني رأيامل ين أن النيب  •

  :احلرمة
أمجع العلماء على وقد وهو ما عدا احلالتني السابقتني، وهي قذف الزوجة أو غريها من غري بينة، 

، قال ابن حزم بعـد ذكـره   ٣أن القذف مطلقا سواء كان من الزوج لزوجته أو لغريها من الكبائر
ح أن قذف املؤمنات احملصنات الربيئات من الكبائر املوجبـة  فص:(للنصوص الدالة على حترمي القذف 

، ودخل فيها قذف األمة واحلرة دخوال مستويا ، والعذاب العظيم يف اآلخرة ، للعنة يف الدنيا واآلخرة 
والَّذين يرمـونَ   ﴿: قال  مل خيص مؤمنة من مؤمنة، وبقي قذف الكافرة فوجدنا اهللا  ألن اهللا 
نصحةً ﴾الْملْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم فهذا عموم تدخل فيـه   )٤:النور(ات

وقد وردت النصوص الكثرية على حتـرمي  ٤ )فوجب أن قاذفها فاسق إال أن يتوب، الكافرة واملؤمنة 
تنطبق على غريها، بل انطباقها على القذف مطلقا ال حاجة لذكرها هنا، وهي تنطبق على الزوجة كما 

  .الزوجة من باب أوىل
  ـ مفهوم اللعان وأحكامه ٢

  :تعريف اللعان 
اِإلبعاد والطَّرد من الـخري، ومن الـخـلْق السب والـدعاء، واللَّعنـةُ االسـم،    : اللَّعن: لغة

ناتعانٌ  ولَعناً. والـجمع  لنه لَعلْعنه يه : ولَعدني، . وأَبعدهطَرالعونٌ، والـجمع ملْعوم نيورجل لَع
الـذي ال  : واللُّعنة. الكثـري اللَّعن للناس: واللُّعنة. اللَّعن بـني اثنـني فصاعداً: واللِّعانُ والـمالعنة

  .٥اللُّعنيزال يلْعن لشرارته، واَألول فاعل، وهو اللُّعنة، والثانـي مفعول، وهو اللُّعنة، ومجعه 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
به من آية اللعان داللـة    وفيما حكم اهللا :ملن ذهب إىل ذلك، قال اجلصاص اوهو ليس كفرا بإمجاع العلماء خالف   )٣(

ألنه إن كان الزوج ؛ نا كفرا لوجب أن يكون أحد الزوجني مرتدا ألما لو كا؛ على أن الزنا والقذف ليسا بكفر من  فاعلهما 
وكان جيب أن تبني منه امرأتـه  ، وإن كان صادقا فواجب أن تكون املرأة كافرة بزناها ، كاذبا يف قذفها فواجب أن يكون كافرا 

أن الزنا والقذف ليسا بكفـر ودل علـى   فيهما باللعان ومل حيكم ببينونتها منه قبل اللعان ثبت   فلما حكم اهللا ، قبل اللعان 
 . ٣/٤٤٧:أحكام القرآن للجصاص: انظر. بطالن مذهب اخلوارج يف قوهلم إن ذلك كفر

 . ١٢/٢٢٤:احمللى   )٤(
 . ١٥٨٩: ، القاموس احمليط١٣/٣٨٧: لسان العرب   )٥(



 ٤٥

قائمة ، وبالغضب من األخرى، مقرونة باللعن من جهة ، شهادات مؤكدات باألميان : اصطالحا
  .١ومقام حد الزنا يف حقها، مقام حد القذف يف حقه 

وقد ذكر العلمـاء سـبب   ، )على لعنة اهللا ان كنت من الكاذبني(وقد مسى لعانا لقول الزوج 
ضب وإن كانا موجودين يف اآلية الكرمية ويف صورة اللعان، االصطالح على هذا اللفظ دون لفظ الغ

ألن لفظ اللعنة متقدم يف اآلية الكرمية ويف صورة اللعان، وألن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها ألنة 
قادر على االبتداء باللعان دوا، وألنه قد ينفك لعانه عن لعاا وال ينعكس، وألن اللعن هو الطـرد  

  .٢كال منهما يبعد عن صاحبه وحيرم النكاح بينهما على التأبيد خبالف املطلق وغريهواالبعاد ألن 
  : حقيقة اللعان

اختلف الفقهاء يف اللعان هل هو شهادة أم ميني، وبناء على هذا االختالف اختلفوا يف بعـض  
ني، فلذلك نرى أن الفروع الفقهية املتعلقة باللعان كما سنرى، والنص الوارد يف اللعان حيتمل كال املعني

األرجح يف اخلالف يف حقيقة اللعان هو أنه جيمع الوصفني مجيعا، فهو ميني مؤكد لشهادة، أو شهادة 
مؤكدة بأميان، وقد انتصر ابن القيم هلذا، وذكر أدلته، وسنسوق قوله مع أدلته، لشدة احلاجة إليها يف 

  .بعض تفاصيل مسائل اللعان
عام جيمع الوصفني، اليمني والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والصحيح أن ل(: قال ابن القيم

والتكرار، وميني مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار القتضاء احلال تأكيد األمر، وهلذا اعترب فيه من التأكيد 
  : ، وهذه األنواع العشرة من التأكيد هي٣ )عشرة أنواع

  .ذكر لفظ الشهادة •
  .انه وأمجعها ملعاين أمسائه احلسىن، وهو اسم اهللا جل ذكرهذكر القسم بأحد أمساء الرب سبح •
، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق )إن، والالم(تأكيد اجلواب مبا يؤكد به املقسم عليه، من  •

  .وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب
  .تكرار ذلك أربع مرات •
  .ذبـنيدعاؤه على نفسه يف اخلامسة بلعنة اهللا إن كان من الكا •
  .إخباره عند اخلامسة أا املوجِبةُ لعذاب اهللا، وأن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب اآلخرة •
جعل لعانه مقتضى حلصول العذاب عليها، وهو إما احلد أو احلبس، وجعل لعاا دارئاً للعـذاب   •

                                                
 . ٣/٣٧٠:أسىن املطالب    )١(
 . ٧/٦٢:، نيل األوطار١٠/١١٩: النووي على مسلم: انظر   )٢(
 . ٥/٣٦٢:  زاد املعاد   )٣(



 ٤٦

  .عنها
  .أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدمها إما يف الدنيا، وإما يف اآلخرة •
  .التفريق بـني املتالعنني، وخراب بـيتها، وكسرها بالفراق •
  .تأبـيد تلك الفرقة ودوام التحرمي بـينهما •

فلما كان شأنُ هذا اللعان هذا الشأن، جعلَ مييناً مقروناً (:قال ابن القيم بعد سوقه هلذه املؤكدات
  ١ )اهدبالشهادة، وشهادة مقرونة باليمني، وجعل امللتعن لقبول قوله كالش

  اللعان حكم 
اللعان رخصة شرعية لدرء احلد عمن قذف زوجته بغري بينة، ألنه إذا قذف زوجته احملصنة وجب 

  . ٢إال أن يأيت ببينة أو يالعن، ورد شهادته ، وحكم بفسقه ، عليه احلد 
وجيب اللعان إن مل يـأت   :(وهذه الرخصة واجبة يف حال القذف مع عدم البينة، قال القرطيب

،ومن األدلة على ثبوت هذه ٣(بعة شهداء، وهذا قول اجلمهور وعامة الفقهاء، ومجاعة أهل احلديثبأر
   :الرخصة

والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِال أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربـع  ﴿ : قوله تعاىل •
من الصادقني والْخامسةُ أَنَّ لَعنةَ اللَّه علَيه إِنْ كَانَ من الْكَاذبِني ويدرأُ عنهـا  شهادات بِاللَّه إِنه لَ

لَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو بِنيالْكَاذ نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا إِنْ كَانَالْعه  نم
نيقاد٩- ٦: النور(﴾الص(  

أرأيت رجال وجد مع امرأته ، يا رسول اهللا : فقال  روي أن عوميرا العجالين أتى رسول اهللا  •
، قد أنزل اهللا فيك ويف صـاحبتك  : أم كيف يفعل ؟ فقال رسول اهللا ، رجال فيقتله فتقتلونه 

: قال عومير، فلما فرغا   عند رسول اهللا وأنا مع الناس ، فتالعنا : فاذهب فائت ا، قال الراوي

                                                
 . ٥/٣٦٣:  زاد املعاد   )١(
ألنه أدخـل علـيهن املعـرة    ؛ فإنه جيب عليه التعزير بذلك ، والطفلة ، وانونة ، فأما إن قذف غريها كغري املسلمة    )٢(

د، وقد اختلف الفقهاء يف  إسـقاط  ألنه ال يوجب احل؛ وال رد شهادة ، وال حيد هلن حدا كامال، وال يتعلق به فسق ، بالقذف 
  :التعزير باللعان على قولني

أو لدرء احلد ، ليس له إسقاط هذا التعزير باللعان، وهو قول عند احلنابلة، ألن اللعان إما لنفي النسب : القول األول  
  .وليس هاهنا واحد منهما، 

فإسقاط ما دونه ، ملك إسقاط احلد الكامل باللعان  أن له إسقاطه باللعان، وهو قول الشافعي ،ألنه إذا: القول الثاين  
 . أوىل
 . ١٢/١٨٥:القرطيب   )٣(



 ٤٧

  .١فطلقها ثالثا حبضرة رسول اهللا ، كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها
وهو ، جاء هالل بن أمية : قال   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس حديث هالل بن أمية الطويل، ف •

، ند أهله رجال فرأى بعينيه فوجد ع، فجاء من أرضه عشاء ، أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم 
إين جئت ، يا رسول اهللا : ، فقالمث غدا على رسول اهللا ، فلم يهجه حىت أصبح ، ومسع بأذنيه 

، ، ما جاء به فكره رسول اهللا . ومسعت بأذين، فرأيت بعيين ، فوجدت عندهم رجال ، أهلي 
لَم يكُن لَهم شهداُء إِال أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم والَّذين يرمونَ أَزواجهم و﴿ فرتلت ، واشتد عليه 

 نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عباآليتني كلتيهما، فسري عن رسول اهللا ) ٩- ٦: النور(﴾أَر  
ن ريب قد كنت أرجو ذلك م:فقد جعل اهللا لك فرجا وخمرجا قال هالل ، أبشر يا هالل : فقال

  فتالها عليهما رسـول اهللا  ، فأرسلوا إليها . أرسلوا إليها: تبارك وتعاىل، فقال رسول اهللا 
واهللا لقد صـدقت  : وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هالل، وذكرمها 

اشهد، فشـهد أربـع   : العنوا بينهما، فقيل هلالل:  كذب، فقال رسول اهللا : فقالت. عليها
فإن عذاب الـدنيا  ، يا هالل اتق اهللا : فلما كانت اخلامسة قيل، شهادات باهللا إنه ملن الصادقني 

واهللا ال يعذبين اهللا : وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب، فقال، أهون من عذاب اآلخرة 
: ، مث قيل هلاكما مل جيلدين عليها، فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني، عليها 
، اتقي اهللا : فلما كانت اخلامسة قيل هلا، فشهدت أربع  شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني . اشهدي

وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب، فتلكأت ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة 
ا إن كان مـن  أن غضب اهللا عليه، واهللا ال أفضح قومي، فشهدت اخلامسة : مث قالت، ساعة 

من أجل أما ، وال قوت ، وقضى أن ال بيت هلا عليه ، بينهما   ففرق رسول اهللا . الصادقني
  ٢(وال متوىف عنها، يتفرقان من غري طالق

فجعل اللعان بينة له ، وتتعذر عليه البينة ، أن الزوج يبتلى بقذف امرأته لينفي العار والنسب الفاسد  •
 )فقد جعل اهللا لك فرجا وخمرجا، أبشر يا هالل (: قال النيب ، عان وهلذا ملا نزلت آية الل، 

                                                
: ، الـدارقطين ٧/٣٢٨: ، البيهقي٢/٢٠١: ، الدارمي١٠/١١٧: ، ابن حبان٢/١١٢٩: ، مسلم٥/٢٠١٤: البخاري   )١(

 . ٥/٣٣٦: ، أمحد٢/٥٦٦: ، املوطأ٣/٣٤٩: ، النسائي٢/٢٧٣: ، أبو داود٣/٢٧٧
وإن ، فهو هلـالل  ، إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج محش الساقني : احلديث تثبت صدق هالل، فقد قال  تتمةو   )٢(

خـدجل  ، مجاليـا  ، جعـدا  ، فجاءت به أورق . فهو للذي رميت به، جاءت به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ األليتني 
، فكان بعد ذلك أمريا على مصر : قال عكرمة. لكان يل وهلا شأن، ان لوال األمي:  فقال رسول اهللا ، سابغ األليتني ، الساقني 

، ٢/٢٧٧: ، أبـو داود ١٠/١٠٤: ، البيهقـي ٢/٧٨: ، احلاكم٢/١١٣٤: ، مسلم٥/٢٣٨٢ :البخاري: ، انظروما يدعى ألب
 . ٢/٨٠: النسائي



 ٤٨

  حكم اللعان عند وجود البينة
فهو خمري بني لعاا وبني إقامة البينة أو اجلمع  ،إن كانت له بينة تشهد بزناهانص الفقهاء على أنه 

حدة منهما حيصل ا مـا ال  فكان له اخليار يف إقامة أيتهما شاء، وألن كل وا، بينهما، ألما بينتان 
وحيصل بالبينـة  ، وال حيصل ذلك بالبينة ، فإنه حيصل باللعان نفي النسب الباطل ، حيصل باألخرى 

  .وذلك ال حيصل باللعان، وإقامة احلد عليها ، ثبوت زناها 
 مث أراد إقامة البينة إلقامة احلد عليها، ثبت موجـب ، ولذلك لو العنها من أجل نفى ولدها منه 

  .اللعان وموجب البينة
ومل ينتف عنه الولد ،ألنه ال يلزم من الزنـا  ، فإنه يثبت ا الزنا وموجبه ، أما إن أقام البينة أوال 

ألن احلد قد ؛ فليس له ذلك ، وليس بينهما ولد يريد نفيه ، كون الولد منه، فإن أراد لعاا بعد ذلك 
  .فله أن يالعن لنفيه، أما إن كان بينهما ولد يريد نفيه ، فال حاجة إليه ، انتفى عنه بإقامة البينة 

  : حمل وجوب اللعان
وال طلب اللعان منه إال بعد مطالبـة  ، اتفق الفقهاء على أنه ال يتعرض للزوج بإقامة احلد عليه 

كسائر حقوقها، فلذلك ال حيق لوليها ،  ١فال يقام من غري طلبها، زوجته بذلك، ألن  ذلك حق هلا 
وليس لويل الصغرية من باب أوىل املطالبة بالتعزير من ، بة عنها ولوكانت جمنونة أو حمجورا عليها املطال

  . مثل القصاص، فال يقوم الغري فيه مقام املستحق ، أجلهما، ألن القصد من هذا احلق رد االعتبار 
  :ني التاليتنيأما إن أراد الزوج اللعان من غري مطالبة الزوجة به، فيختلف حكمه حبسب احلالت

  :ليس هناك نسب يريد نفيه : احلالة األوىل
  :وقد اختلف الفقهاء يف  هذه احلالة على قولني

وهو قول أكثر العلماء ،قياسا له على كل موضع سقط فيـه  ، ليس له أن يالعن : القول األول
  .وال نسب هناك ينفى، عاا أو حد هلا مث أراد ل، أو أبرأته من قذفها ، احلد عنه مثل إقامته البينة بزناها 

أن له أن يالعن، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وهو خالف الصحيح عندهم، : القول الثاين
  . إلزالة الفراش
 عنـه أما إزالة نسبة الفراش لعدم جدواه، عدم اللعان،  نرى أن األرجح يف املسألة هو: الترجيح

وإمنا حصـل  ، فليس مبقصود شرع اللعان من أجله  فيمكنه التوصل إليها بالطالق، أما التحرمي املؤبد
                                                

أو بإنسان مساه،  فواجـب علـى    ،وقد خالف يف ذلك ابن حزم، فذهب إىل أنه من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا    )١(
ال رأي هلما يف ذلك، مث يسأله البينـة  ، طلب هو ذلك أومل يطلبه ، احلاكم أن جيمعهما يف جملسه ؟ طلبت هي ذلك أو مل تطلبه 

الـتعن  : لهفإن مل يأت بالبينة قيل . على ما رماها به ؟ فإن أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا يف الشهادة بالزنا أقيم عليها احلد
 . ٩/٣٣١: احمللى: ؟،انظر



 ٤٩

  .ذلك ضمنا
  :إذا كان هناك ولد يريد نفيه : احلالة الثانية

  :ومل تطالب الزوجة بالبينة وال اللعان، وقد اختلف الفقهاء يف  هذه احلالة على قولني
  : أن له أن يالعن لنفيه، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

ومل تكن ، فالعن بينهما ، أرسل إليها ، فأخربه   وأتى النيب ، أن هالل بن أمية ملا قذف امرأته  •
  .طالبته

  .كما لو طالبته، فشرع له اللعان طريقا إليه ، أنه حمتاج إىل نفيه  •
  .كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد، فال يسقط برضاها به ، أن نفي النسب الباطل حق له  •

أنه ليس له أن يالعن، وهو قول احلنفية، ألنه أحد موجيب القذف فال يشرع مـع  : الثاين القول
  .عدم املطالبة كاحلد

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن له احلق يف طلب اللعان لنفي الولد الذي يشك يف نسبته إليـه  

جتمعا على طلبه أو انفـرد أحـدمها   كما أن هلا احلق يف طلبه إن قذفها، فاحلق ثابت لكال الزوجني ا
  .بالطلب

  حكم االمتناع عن املالعنة بعد وجوا
  :وخيتلف حكم ذلك حبسب املالعن كما يلي

  :ـ امتناع الزوج عن املالعنة ١
هل يلزمه ما سبق من ، امتنع من اللعانقذف الرجل زوجته بدون بينة، مث اختلف الفقهاء فيما لو 
  :لفسق أم ال؟ على قولنياحلد ورد الشهادة واحلكم با

والشافعي، واستدلوا ، يلزمه احلد ورد الشهادة واحلكم بالفسق، وهو قول مالك : القول األول
  : على ذلك مبا يلي

ولَا والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً  ﴿:  قول اهللا  •
وإمنا ، وهذه اآلية عامة يف الزوج وغريه ) ٤:النور(تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴾

  . يف نفي احلد والفسق ورد الشهادة عنه، خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة 
  ١ )البينة وإال حد يف ظهرك(:  قول النيب  •

                                                
 . سبق خترجيه   )١(



 ٥٠

 ١ )عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة:(للمالعن   قوله  •
أن قذفه جناية منه على عرضها، فكان موجبها احلد كقذف األجنبـي، وملا كان فيها شـائبةُ   •

الدعوى عليها بإتالفها حلقه وخيانتها فيه، ملك إسقاطَ ما يوجبه القذف من احلد بلعانه، فإذا مل 
عمل مقتضى القذف عملَه، واستقل بإجياب احلد، إذ ال يالعن مع قدرته على اللعان، ومتكنه منه، 

  .معارض له
  .فلزمه احلد إذا مل يأت بالبينة املشروعة كاألجنيب، أنه قاذف يلزمه احلد لو كذب نفسه  •

فإن أىب حبس حىت يالعن، وهو قول احلنفية، واستدلوا على ، جيب اللعان دون احلد : القول الثاين
  : مبا يليذلك 

والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِال أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع ﴿  ﴿: تعاىلقوله  •
نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهفلم يوجب بقذف األزواج إال اللعان﴾)٩- ٦: النور(﴾..ش ،.  

إما لعانه، وإما إقرارها، فإذا مل يالعن، حبِس حىت يالعن،  أن قذفه هلا دعوى توجب أحد أمرين، •
إال أن تقر فيزول موجب الدعوى، وهذا خبالف قذف األجنبـي، فإنه ال حق له عند املقذوفة، 

  .فكانَ قاذفاً حمضاً
  : الترجيح

إال يف نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألنه ال فرق بني قاذف زوجته وقاذف غريها 
موضع واحد هو االكتفاء بشهادته، مع تشريع اللعان بدال عن استكمال الشهود، فإذا مل يأت باللعان 
صار كاألجنيب، ووجب عليه حد القذف، فليس يف النصوص ما يرفعه عنه، بل فيها كما ذكرنا مـا  

  .ذه العقوبةيؤكده، ويف ذلك ردع عن القذف يف غري حمله، وهو من املقاصد الشرعية يف تشريع ه
وقد ذكر ابن القيم سبب اخلالف يف املسألة بني احلنفية واجلمهور، وهو اختالفهم يف موجـب  
قذف الزوج المرأته هل هو احلد، كقذف األجنبـي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ 

  .٢قول أبـي حنيفة: والثاين. قول اجلمهور: فاألول
إن أردتم أن من موجبه إسقاطُ احلد (:التفسري من احلنفية للعان بقولهوقد رد ابن القيم على هذا 

عن نفسه فحق، وإن أردتم أن سقوطَ احلد عنه يسقط مجيع موجبه، وال موجب له سواه، فباطـل  
قطعاً، فإن وقوع الفرقة، أو وجوب التفريق والتحرمي املؤبد، أو املؤقت، ونفي الولد املصرح بنفيه، أو 

نفيه باللعان، ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب احلد، أو عذاب احلبس، كُلُّ ذلك املكتفى يف 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(
 . ٥/٣٧٤:  زاد املعاد   )٢(



 ٥١

  ١ )إمنا يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط: من موجب اللعان، فال يصح أن يقال
  .وسنرى األمثلة املتنوعة عن فروع هذا اخلالف يف هذا املبحث

  :ـ امتناع الزوجة عن املالعنة ٢
  :هل عليها احلد أم ال على قولني، وامتنعت هي من املالعنة ، ا لو العنها اختلف الفقهاء فيم

وأصحاب الـرأي واحلنابلـة،   ، واألوزاعي ، ، وهو قول احلسن ٢ال حد عليها: القول األول
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

نةُ وإال البـي(أن موجب لعانه إسقاط احلد عن نفسه ال إجياب احلد عليها، وهلذا قال النبـي  •
يف ظَهرِك دفجعل ٣ )ح ،األجنبـي وهو احلد الزوج، كموجب قذف قذف وذلك ألن موجِب ،

إما : اهللا سبحانه له طريقاً إىل التخلص منه باللعان، وجعل طريق إقامة احلد على املرأة أحد أمرين
كعمر بن اخلطاب ومن وافقه، أربعة شهود، أو اعتراف، أو احلَبلُ عند من يحد به من الصحابة، 

والرجم واجِب على كُل (: على منرب رسول اهللا   - رضي اهللا عنه  - وقد قال عمر بن اخلطاب 
 لُ، أو االعتـرافت بـينةٌ، أو كان احلَبناً إذا قامن الرجال والنساء إذا كان حمصى من٤ )من ز ،

 .ثة مل جيعال فيها اللعانوكذلك قال علي رضي اهللا عنه، فجعال طريق احلد ثال
﴿ ويدرؤ عنها العذَاب أَن تشهد﴾، فالعذاب ها هنا جيوز أن يراد به احلد، وأن يراد به : تعاىلقوله  •

احلبس والعقوبةُ املطلوبة، فال يتعني إرادة احلد به، فإنّ الدال على املطلق ال يدلُّ على املقيـد إال  
ت ذلك االحتمال، فال يثبت احلد مع قيامه، وقد يرجح هذا مبـا  بدليل من خارج، وأدىن درجا

  .إن احلد إمنا يكون بالبـينة أو االعتراف أو احلبل: تقدم من قول عمر وعلي رضي اهللا عنهما
، وال ريب أن الزوج ها هنا مدع، فلذلك وجب عليه إقامة البينة )البـينةُ على املُدعي: (قوله  •

 .يهاإلقامة احلد عل
، شدة الشرع يف املطالبة ببينة الزنا، فقد اعترب يف بينته من العدد ضعف ما اعترب يف سائر احلدود  •

مبالغـة يف نفـي   ، وغري ذلك ، وأن يصرحوا بلفظه ، واعترب يف حقهم أن يصفوا صورة الفعل 

                                                
 . ٥/٣٧٠:  زاد املعاد   )١(
  :كالمها روي عن أمحد وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما يصنع ا على رأيني   )٢(

  . أا حتبس حىت تلتعن أو تقر أربعا: الرأي األول      
احملـرر يف  : ، انظركما لو مل تكمل البينة، فيجب ختلية سبيلها ، خيلى سبيلها، ألنه مل جيب عليها احلد :  الرأي الثاين  

 . ٣/٢٩١: ، الكايف يف فقه ابن حنبل٢/٩٩: الفقه
 . سبق خترجيه   )٣(
 . ٩/٦٠: املغين، ١٠/١٨٥: القرطيب: ذكره يف   )٤(



 ٥٢

 نفسه فلذلك ال جيوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو يف، وتوسال إىل إسقاطه ، الشبهات عنه 
  .ال يقضى به يف شيء من احلدود وال العقوبات ما عدا األموال، شبهة 

فال يثبت ا، ألن النكول حيتمل أن يكون لشدة ، فإنه يدرأ بالشبهات ، أن احلد ال يثبت بالنكول  •
  .أو غري ذلك، أو لعقلة على لساا ، حمافظتها 

وال جيوز أن يكون ، أو ما مجيعا ، و بنكوهلا أ، أن حتقق زناها ال خيلو إما أن يكون بلعان الزوج  •
  .وال وجب احلد على قاذفها، ملا مسع لعاا ، ألنه لو ثبت زناها به ؛ بلعان الزوج وحده 

مل جيب عليها احلد، فألن ال جيب مبجرد امتناعها من اليمني ، مث رجعت ، أا لو أقرت بلساا  •
  .على براءا أوىل

  .وكالمها ال يثبت له احلق على غريه، وإما شهادة  ،أن اللعان إما ميني  •
 .كما لو مل يالعن، فال جيب عليها احلد ، أنه مل يتحقق من زناها  •
لو كان لعانُ الرجل بـينةً توجِب احلد عليها، مل متلك إسقاطَه باللعان، وتكذيب البـينة، كما لو  •

  .شهد عليها أربعة
 . مل حتد ذه الشهادة، فألن ال تحد بشهادته وحده أوىل وأحرىأنه لو شهد عليها مع ثالثة غريِه،  •
 .أنه أحد املتالعنني، فال يوجب حد اآلخر، كما مل يوجب لعانها حده •

، وأيب عبيد ، والشافعي ، ومالك ، والشعيب ، أن عليها احلد، وهو قول مكحول : القول الثاين
وقد رجحه ابن القيم، وانتصر له، قال بعد سـوقه  نذر، وابن امل، وأيب إسحاق اجلوزجاين ، وأيب ثور 

 )وإذا تبـني هذا، فهذا هو القولُ الصحيح الذي ال نعتقد سواه، وال نرتضي إال إياه(: ألدلة ترجيحه
  :٢ا ذكره من أدلة، ومن أجوبة على املخالفني من أصحاب القول األول، وهذا ملخص م١
الً عن الشهود، وقائماً مقامهم، بل جعـل األزواج امللتعـنِني   جعل التعانَ الزوج بد تعاىلأن اهللا  •

﴿ ويدرؤ عنها العذَاب : تعاىلشهداَء كما تقدم، وصرح بأن لعام شهادةٌ، وأوضح ذلك بقوله 
، وهذا يدلُّ على أن سبب العذاب الدنيوي قد وجِد، )٦:النور(أَن تشهد أَربع شهادات باِهللا ﴾

﴿وليشهد  تعاىلال يدفعه عنها إال لعانها، والعذاب املدفوع عنها بلعاا هو املَذكُور يف قوله وأنه 
 احلد قطعاً، فذكره مضافاً، ومعرفاً بالم العهد، فال جيوز وهذا عذاب ،﴾ننياملُؤم نفَةٌ مما طَائهذَابع

بوجه ما منِ حبس أو غريه، فكيف خيلى أن ينصرِف إىل عقوبة مل تذكر يف اللفظ، وال دل عليها 
 سبـيلُها، ويدرأ عنها العذاب بِغري لعان، وهل هذا إال خمالفةٌ لظاهر القرآن؟

                                                
 . ٥/٣٧٣:  زاد املعاد   )١(
 . ٥/٣٦٩:  زاد املعاد: انظر   )٢(



 ٥٣

لعانَ الزوج دارئاً حلد القذف عنه، وجعل لعانَ الزوجة دارئاً لعذاب حد الـزىن   تعاىلجعل اهللا  •
فكذلك الزوجةُ إذا مل تالعن جيب عليهـا   عنها، فكما أن الزوج إذا مل يالعن يحد حد القذف،

 .احلد
أن استدالل املخالفني بأن لعانَ الزوج لو كان بـينة توجب احلد عليها مل متلك هي إسـقاطه   •

باللعان، كشهادة األجنبـي، فاجلواب عليه بأن حكم اللعان حكم مستقلٌّ بنفسه غري مردود إىل 
ئم بنفسه شرعه الذي شرع نظريه من األحكـامِ،  أحكام الدعاوى والبـينات، بل هو أصل قا

وفصله الذي فصل احلاللَ واحلرام، وملا كان لعانُ الزوج بدالً عن الشهود ال جرم نزل عن مرتبة 
البـينة، فلم يستقل وحده حبكم البـينة، وجعل للمرأة معارضته بلعان نظريه، وحينئذ فال يظهر 

ر لنا، واهللا يعلم أن أحدمها كاذب، فال وجه حلد املرأة مبجرد لعان ترجيح أحد اللعانني على اآلخ
الزوج، فإذا مكنت من معارضته وإتياا مبا يربىء ساحتها، فلم تفعل، ونكلت عن ذلك، عملَ 
املقتضى عمله، وانضاف إليه قرينة قوته وأكدته، وهي نكولُ املرأة وإعراضها عما يخلصها مـن  

دريه عنهاالعذاب، وؤ. 
•    حـدذه الشهادة، فكيـف ت دحأن استشهاد املخالفني بأنه لو شهد عليها مع ثالثة غريه مل ت

بشهادته وحده؟ فجوابه أا مل تحد بشهادة جمردة، وإمنا حدت مبجموع لعانه مخـس مـرات،   
هور والقوة علـى  ونكولها عن معارضته مع قدرا عليه، فقام من جمموع ذلك دليل يف غاية الظ

 .صحة قوله، والظن املستفاد منه أقوى بكثري من الظن املستفاد من شهادة الشهود
أن استشهاد املخالفني بأن الزوج أحد اللعانني، فال يوجب حد اآلخر، كما مل يوجب لعانهـا    •

عنها العذَاب أَن  ﴿ ويدرؤ: تعاىلحده، فجوابه أن لعاا إمنا شرع للدفع، ال لإلجياب، كما قال 
 ا دافع ودارىء ال موجب، فقياسعلى أن لعانه مقتضٍ إلجياب احلد، ولعا فدل النص ﴾دشهت

 .أحد اللعاننيِ على اآلخر مجع بـني ما فرق اهللا سبحانه بـينهما وهو باطل
ن لعان الزوجِ على عدم احلد ال يصح، أل) البـينةُ على املُدعي( أن استدالل املخالفني بقوله  •

املذكورِ املكرر بـينة، وقد انضم إليها نكولُها اجلاري جمرى إقرارها عند قوم، وجمرى بــينة  
البــينةُ وإال  : (قال لهاملدعني عند آخرين، وهذا من أقوى البـينات، ويدل عليه أن النبـي 

بـينة منفصلة تسقط احلد  ، ومل يبطل اُهللا سبحانه هذا، وإمنا نقله عند عجزه عن)حد يف ظهرك
عنه يعجز عن إقامتها، إىل بـينة يتمكن من إقامتها، وملا كانت دوا يف الرتبة، اعترب هلا مقـوٍ  

 .منفصل، وهو نكولُ املرأة عن دفعها، ومعارضتها مع قدرا ومتكنها
ه كاحملرمـات، ال  أن استدالل املخالفني بعدم حتقق زناها ال يصح، ألن التحقيق اليقني املقطوع ب •



 ٥٤

يشترط يف إقامة احلد، ولو كان هذا شرطاً، ملا أقيم احلد بشهادة أربعة، إذ شهادتهم ال جتعلُ الزىن 
حمققاً ذا االعتبار، وإن أريد بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواء، حبيث ال يترجح ثبوته، 

بلعاا، وال ريب أن التحقُّق املستفاد من لعانـه   فباطل قطعاً، وإال ملا وجب عليها العذاب املدرأُ
املؤكد املكرر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود، ولعل هلم غرضاً 

 .يف قذفها وهتكها وإفسادها على زوجها، والزوج ال غرض له يف ذلك منها
  : الترجيح

للنظر يف علة امتناعها عن اللعان، ويف تلك الفترة ميكن نرى أن األرجح يف املسألة هو التربص ا 
وعظها وتذكريها، وتبيني عظم العقوبة اليت قد تتعرض هلا يف حال نكوهلا، وبعد ذلك إن استمر نكوهلا 
أو اعترفت وجب عليها احلد الشرعي للزانية احملصنة إال إذا قامت الشبه على درء احلد عنها كأن تكون 

  .نا وغري ذلكقد أكرهت على الز
والعلة املانعة من تعجيل العقوبة مبجرد نكوهلا أن بعض الناس يتورع من احللف ولو كان صادقا 
خمافة اإلمث، أو لعلها ال تعرف املراد من الزنا حقيقة، فيختلط عندها مع املباشرة وحنوها، فلذلك كان يف 

  .التربص مزيد تيقن قبل إقامة احلد
للزوج املمتنع والتريث ا للزوجة املمتنعة، أن الزوج مدع، وعقوبته  والفرق بني تعجيل العقوبة

أهون، بينما هي مدعى عليها، ومتهمة يف عرضها، وذلك مما يشدد املصيبة عليها، فال تعرف الطريقة 
السليمة للتصرف، فتحتاج إىل التريث واملراجعة والتذكري، زيادة على ذلك عظم العقوبة املتعلقة بنكوهلا 

  .رنة بعقوبة الرجلمقا
أما ما ذهب إليه أصحاب القول األول، فإن األدلة الصرحية ختالفه زيادة على أن اللعان يصـبح  
بذلك أمرا شكليا ال مصلحة واقعية له، فأي امرأة حتت أي زوج ميكن أن تفعل ما تشاء  ال ختاف أن 

  . يبصرها زوجها، ألن احلد مرفوع عنها سواء التعنت أو مل تلتعن
  م قتل من وجد رجال يف بيتهحك

  :اختلف الفقهاء يف وجوب القصاص على من قتل رجال وجده يف بيته مع أهله على قولني
كما سنذكر قصته يف ذلك،   - رضي اهللا عنه  - أنه يقتل به، وقد روي عن عمر : القول األول

من القول الثـاين،  وبه قال بعض أصحاب املذاهب مع اختالف بينهم يف بعض التفاصيل اليت تقرم 
فقال الشافعي وأبو ثور، يسعه قتلُه فيما بـينه وبـني اهللا تعاىل إذا كان الزاين حمصناً، فجعاله من باب 
 فصال بـني احملصن وغريه، واختلَفه إذا جاء بشاهدين ومل يدم رهداحلدود، وقال أمحد وإسحاق، ي

كان املقتولُ حمصناً، وأقام الزوج البـينة، فال شيء  إن: قولُ مالك يف هذه املسألة، فقال ابن حبـيب



 ٥٥

إذا قامت البـينةُ فاحملصن وغري احملصنِ سواء، ويهـدر دمـه،   : عليه، وإال قُتل به، وقال ابن القاسم
القاسم الديةَ يف غري احملصن واستحب ابن.  

يس هذا من بابِ دفعِ الصائل، ل(:وقد اختاره ابن تيمية، ومما نقله عنه ابن القيم من قوله يف ذلك
بل من باب عقوبة املعتدي املؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بـينه وبـني اِهللا تعاىل قتلُ من اعتدى 
على حرميه، سواء كان حمصناً أو غري حمصن، معروفاً بذلك أو غري معروف، كما دل عليـه كـالم   

  : ذلك ، ومن األدلة على١ )األصحاب، وفتاوى الصحابة
بـينا هو يوماً يتغدى، إذ جاءه رجلٌ يعدو ويف يـده    - رضي اهللا عنه  - أن عمر بن اخلطاب  •

يا أمري : سيف ملطخ بدم، ووراءه قوم يعدون، فجاء حىت جلس مع عمر، فجاء اآلخرون، فقالوا
مري املؤمنني يا أ: ما تقول؟ فقال له:  - رضي اهللا عنه  - املؤمنني إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر 

: ما تقولون؟ فقالوا: إين ضربت بـني فخذي امرأيت، فإن كان بـينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر
رضي اهللا  - يا أمري املؤمنني إنه ضرب بالسيف، فوقع يف وسط الرجل وفخذي املرأة، فأخذ عمر 

 . ٢إن عادوا، فعد: سيفَه فهزه، مث دفعه إليه، وقال  - عنه 
كان رجالن أخوان من األنصار يقال ألحدمها أشعث فغزا يف جيش من جيوش :  قالعن الشعيب •

امرأة أخيه ألخيه هل لك يف امرأة أخيك، معها رجل حيدثها، فصـعد  : فقالت: املسلمني، قال
  :فأشرف عليه وهو معها على فراشها، وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول
  التمام وأشعث غره اإلسالم مين      خلوت بعرسه ليل

  أبيت على ترائبها وميسى       على دمهاء الحقة احلزام
ام قد مجعن فئام   كأن مواضع الربالت منها      فــئ

رضي  - قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حىت قتله، مث ألقاه، فأصبح قتيال باملدينة، فقال عمر 
: فقام رجل فأخربه بالقصة، فقـال  ،)أنشد اهللا رجال كان عنده من هو أعلم إال قام به(: - اهللا عنه 

  .٣سحقا وبعدا
أعطنـا  : ملا ختلف عن اجليش ومعه جارية له، فأتاه رجالن فقاال  - رضي اهللا عنه  - أن الزبـري  •

  . خل عن اجلارية، فضرما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة: شيئاً، فأعطامها طعاماً كان معه، فقاال
، فقـام إليـه   أطلع من جحر يف بعض حجر النبـي  أن رجالً  - رضي اهللا عنه  - عن أنس  •

                                                
 . ٥/٤٠٦:  زاد املعاد   )١(
 . ٨/٢١٦: املغين   )٢(
 . ٢١/٢٥٨: التمهيد   )٣(



 ٥٦

فأين الدفع (:، قال ابن القيم تعليقا على هذا احلديث١مبشقَصٍ أو مبشاقص، وجعل يختلُه ليطعنه
  )خيتلُه، أو خيتىبء له، وخيتفي ليطعنه باألسهل وهو 

، ويف يـد  ب النبــي  أن رجالً اطلع يف جحرٍ يف با  - رضي اهللا عنه  - عن سهل بن سعد  •
لَو أَعلَم أَنك تنظُرين لَطَعنت به يف عينِك، إمنا (: مدرى يحك بِه رأسه، فلما رآه قال النبـي 

  .٢ )جعلَ اإلذنُ من أَجلِ البصرِ
إذن، لَو أن امرأً اطلَع علَيـك بِغـريِ   : (قال رسولُ اهللا : عن أبـي هريرة رضي اهللا عنه، قال •

احنج لَيككُن علَم ي هينع فَفَقَأت ،اةصبِح هذَفت٣ )فَخ.  
  .٤ )من اطلَع يف بـيت قَومٍ بِغريِ إذنِهِم، فَفَقؤوا عينه فَالَ ديةَ لَه والَ قصاص) :قوله  •
ديث دليل أن ما استدل به املخالفون من حديث سعد بن عبادة صحيح نقول مبوجبه، وآخر احل •

بلى والذي أكرمك باحلق، ولو وجب عليه القصاص بقتله، ملا : على أنه لو قتله مل يقد به، ألنه قال
لو قتلته قُتلت به، وحديث أبـي هريرة صريح : أقره على هذا احللف، وملا أثىن على غَريته، ولقال

، ٥ )عد فَواِهللا َألنا أَغير منه واُهللا أَغير مينأَتعجبونَ من غَرية س: (قال يف هذا، فإن رسول اهللا 
  .ومل ينكر عليه، وال اه عن قتله

على حسب ما نقل عنه، فقد   - رضي اهللا عنه  - أنه ال يقتل به، وهو قول علي : القول الثاين
وال (: مته، قال ابن عبد الربإن مل يأت بأربعة شهداء، فليعطَ بِر: سئلَ عمن وجد مع امرأته رجالً فقتله

فيمن قتل رجال، مث ادعى أنه إمنا قتله ألنه وجده مع امرأته بني فخذيها وحنو  ٦خالف علمته بني العلماء
ذلك من وجوه زناه ا، ومل يعلم ما ذكر عنه إال بدعواه، أنه ال يقبل منه ما ادعاه، وأنه يقتل به إال أن 

م رأوا وطئه هلا وإيالجه فيها، ويكون مع ذلك حمصنا مسلما بالغا، أو يأيت بأربعة شهداء يشهدون أ
  ٧ )من حيل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك جنا وإال قتل

وهذا أمر واضح لو مل جييء به اخلرب ألوجبه النظر، ألن (: مبينا وجه االستدالل على هذا مث قال
                                                

 . ٣/٢٤٢: ، أمحد٤/٣٤٣: ، أبو داود٨/٣٣٨: ، البيهقي٣/١٦٩٩: ، مسلم٦/٢٥٣٠: البخاري   )١(
 . ٤/٢٤٧: ، النسائي١٣/١٢٦: ، ابن حبان٣/١٦٩٨: ، مسلم٦/٢٥٣٠: البخاري   )٢(
 . ٢/٢٤٣: ، أمحد٨/٣٣٨: ، البيهقي١٣/٣٥٠: ، ابن حبان٣/١٦٩٩: ، مسلم٦/٢٥٢٥: البخاري   )٣(
 . ٢/٨٧٣: ، املوطأ٤/٢٤٧: ، النسائي٤/١٤٤: ، الدارقطين٨/٣٣٨: البيهقي   )٤(
 . سبق خترجيه   )٥(
لد، فقتله مث أتى بأربعة شهداء أم رأوا لكنه عاد فنقل عن ابن القاسم يف هذه املسألة أنه لو كان املقتول بكرا حده اجل   )٦(

: قال ،»يستحب يف هذا أن تكون الدية على القاتل يف ماله يؤديها إىل أولياء املقتول «:ذلك كاملرود يف املكحلة، قال ابن القاسم
 . ٨/٢٥٩: وغريه يرى عليه يف ذلك القود ألنه قتل من مل جيب عليه القتل، التمهيد

 . ٢١/٢٥٦: التمهيد   )٧(



 ٥٧

ن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن املسلم قد كان جيب قتله اهللا حرم دماء املسلمني حترميا مطلقا، فم
مل يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه، حىت يتبني ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق آلدمي مل يقبل قوله 

  :  ، ومن األدلة على ذلك)يف املخرج منه إال ببينة تشهد له بذلك
: يا رسولَ اهللا: قال  - رضي اهللا عنه  -  ، أن سعد بن عبادة - رضي اهللا عنه  - عن أبـي هريرة  •

بلَى والـذي  : ، فقال سعد)ال: (أرأيت الرجلَ يجِد مع امرأته رجالً أيقتلُه؟ فقال رسول اهللا 
إن وجدت : (، ويف اللفظ اآلخر)امسعوا إىل ما يقُولُ سيدكُم: (بعثَك باحلَق، فقال رسولِ اهللا 

والذي بعثَك باحلَق، إن كُنـت  : قال) نعم: (أُمهِلُه حىت آيت بِأَربعة شهداء؟ قال مع امرأتي رجالً
امسعوا إىل ما يقُولُ سيدكُم إنه لَغيور وأَنا أَغير) : ُألعاجِلُه بالسيف قَبلَ ذلك، قال رسولُ اهللا 

  ١)منه، واُهللا أَغير مين؟
دليل على أن من قتل رجالً ، وهو )جالً وجد مع امرأته رجالً يقتلُه فتقتلُونه بهلَو أنّ ر(: قوله  •

  .يف داره، وادعى أنه وجده مع امرأته أو حرميه، قتل فيه، وال يقبل قوله
أنه لو قُبِلَ قولُه، ُألهدرت الدماُء، وكان كل من أراد قتلَ رجل أدخله داره، وادعى أنه وجده مع  •

  .هامرأت
أنه أهدر دمه مل يصح، وإمنا   - رضي اهللا عنه  - أن ما روي يف هذه املسألة عن عمر بن اخلطاب  •

أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب اجلارية اهلذلية نفسها، فرمته   - رضي اهللا عنه  - يصح عن عمر 
هللا ال ذلك قتيل اهللا، وا: فقال  - رضي اهللا عنه  - حبجر ففضت كبده فمات، فارتفعوا إىل عمر 

ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه، ألا دفعته عن نفسها، فأتى : قال ابن عبد الرب. يودى أبدا
  ٢ )دفعها على روحه ال يف الذي وجد مع امرأته رجال

أن ما روي عن هانئ بن حرام أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتلهما، فكتب عمر بكتـاب يف   •
وهذا ال يصح (: سر أن أعطوه الدية،  ال يصح، قال ابن عبد الربالعالنية أن أقيدوه، وكتابا يف ال

  ٣ )مثله عن عمر واهللا أعلم، ومل تكن يف أخالقه املداهنة يف دين اهللا
هذا خرب منقطع وليس فيه شهادة قاطعة (:أن ما رواه الشعيب عن عمر ال يصح، قال ابن عبد الرب •

، وذكر عن جماهد أنه كان ينكر أن يكون عمر ٤ )هعلى معاينة القتل وال إقرار القاتل، فال حجة في
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أهدر دمه إال بالبينة، قال ابن جريج وقال عطاء ال إال بالبينة، وقد جاء عن عمر يف رجل وجـد  
  .رجال يف داره ملفوفا يف حصري بعد العتمة أنه ضربه مائة جلدة

  :  الترجيح
ميكن من خالهلما اجلمع بني النصوص، نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق يف هذا بني أمرين، 

، وهو أن حكم املسألة خيتلف بني احلكـم التكليفـي    - رضي اهللا عنهم  - وما روي عن الصحابة 
  .واحلكم الوضعي

أما احلكم التكليفي، فإن ما ذكرنا من أدلة نصية يدل على إباحة القتل وحنوه، حرصا على حرمة 
عليها اإلنسان السوي، ولكن مع ذلك نرى أن ال يعمد يف هذه البيوت، وتلبية لدافع الغرية اليت جبل 

احلالة إىل القتل املباشر، بل ميكن أن يدفعه بطرق خمتلفه، وال نريد بذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أنه 
انصرف واذهب، وإال نفعل بك كذا، فإن ما جاء يف النصوص : يدفعه باألسهل فاألسهل، فيبدأ بقوله

خالفه، بل نريد أن يصيبه بأذى ال يقتله به، ال خوفا على حياة من اقتحم بيته، وإمنا السابقة يدل على 
  .حرصا على مصلحة من يدافع على عرضه كما سنذكره يف احلكم الوضعي

أما احلكم الوضعي، فإن هذا القاتل ال يسلم من القصاص املشروع بسبب القتل العمد إال ببينـة  
يعمد أي قاتل جللب املقتول إىل بيته، مث رميه بعرضـه، وهلـذا    تثبت صدق ما يدعي، وهذا حىت ال

رجحنا عدم العمد إىل القتل املباشر ملا قد يؤدي إىل عدم احلصول على بينة تثبت دعواه، قال ابن القيم 
حكم ملزم، وكذلك  ألن قولَه (: مبينا علل هذا احلكم الوضعي تعقيبا على حديث سعد بن عبادة

لألمة، فلو أذن له يف قتله، لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدر يف ظاهر الشرع وباطنه، فتواه حكم عام 
ووقعت املفسدةُ اليت درأها اُهللا بالقصاصِ، والك الناس يف قتل من يريدون قتله يف دورهم، ويدعونَ 

ويف ذلك دليل على أنه  أم كانوا يرونهم على حرميهم، فسد الذرِيعةَ، ومحى املفسدة، وصان الدماء،
  ١ )ال يقبل قولُ القاتل ويقاد به يف ظاهر الشرع

وذا نفرق بني احلكم األخروي الذي هو ارتفاع اإلمث عن فاعل ذلك حرصا على عرضه، وبني 
مما   - رضي اهللا عنهم  - احلقوق الدنيوية اليت تقتضيها املصاحل الشرعية، ولو تأملنا ما ورد عن الصحابة 

رضي  - لكال القولني وجدناه يدل على هذا، وهلذا نفى ابن القيم وجود اخلالف بني الصحابة سقناه 
هل يسعه فيما بــينه  : إحدامها. ولكن ها هنا مسألتان جيب التفريق بـينهما(: فقال   - اهللا عنهم 

ذا التفريق يـزولُ  هل يقبل قوله يف ظاهر احلكم أم ال؟ و: أم ال؟ والثانية. وبـني اهللا تعاىل أن يقتلَه
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  ١ )اإلشكالُ فيما نقلَ عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف ذلك
وأنت إذا تأملت حكميهما، مل تجِـد  (: مث بني وجه اجلمع بني الروايات الواردة يف ذلك، فقال

أصحابنا بـينهما اختالفاً، فإن عمر إمنا أسقط عنه القود ملا اعترف الويلُّ بأنه كان مع امرأته، وقد قال 
فإن اعترف الويلُّ بذلك، فال قصاص وال دية، ملا روي عن عمر، مث ساق ): املغين(واللفظ لصاحب 

القصة، وكالمه يعطي أنه ال فرق بـني أن يكون حمصناً وغري حمصن، وكذلك حكم عمر يف هـذا  
  ٢ )هو الصواب فإن عادوا فعد ومل يفرق بـني احملصن وغريه، وهذا: القتيل، وقولُه أيضاً

أما البينة اليت ترفع القصاص عن القاتل، فاألرجح أا كسائر البينات خالفا ملن اشـترط أربعـة   
والصحيح أن البـينة مىت قامت بذلك، أو أقر (:شهود، ألن البينة هنا ليست على الزىن، قال ابن القيم

ي، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته به الويلُّ، سقط القصاص حمصناً كان أو غريه، وعليه يدل كالم عل
إن مل يأت بأربعة شهداء فليعطَ بِرمته وهذا ألن هذا القتل ليس حبد الزىن، ولو كان حداً : رجالً فقتله

ملا كان بالسيف والعتبِر له شروطُ إقامة احلد وكيفيته، وإمنا هو عقوبةٌ ملن تعدى عليه، وهتك حرميه، 
  ٣ )وأفسد أهلَه

  حة اللعانشروط ص ـ ٣
  :يشترط لصحة اللعان الشروط التالية مع اختالف بني الفقهاء يف تفاصيلها

   الدالة على ثبوت الزىنالقرائن الكافية ـ توفر  ١
  :القرائن اليت تدررؤ حد القذف عن الزوج، وتصح مبوجبها املالعنة على قولني  اختلف الفقهاء يف

تني مها ادعاء الرؤية، أو نفي احلمـل مـع دعـوى    إن املالعنة الجتب إال بقريني: القول األول
اليالعن إال أن يقول رأيتك تزين أو ينفي محـال أو  : االسترباء، وقد روي عن مالك، فقد كان يقول

ولدا منها، وهو قول أيب الزناد وحيىي بن سعيد والبيت، وهو املشهور عند مالك وقاله ابن القاسم، وقد 
ملست فرجه يف فرجها، ومن األدلة : ن األعمى اليصح إال أن يقولذكر ابن القصار عن مالك أن لعا

  : على ذلك
يارسول اهللا إين جئت أهلـي  : يف حديث هالل بن أمية، قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس  •

، وذكر احلديث وهو نص علـى أن  (عشاء فوجدت عندهم رجال، فرأيت بعيين، ومسعت بأذين
  .إمنا كانت يف الرؤية، فال جيب أن يتعدى ذلك هللا املالعنة اليت قضى فيها رسول ا
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والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَـم   ﴿: تعاىلأن من قذف امرأته ومل يذكر رؤية حد لعموم قوله  •
ـ     ةً أَبادـهش ـملُـوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي   ـمه ـكلَئأُوا ود

  )٤:النور(الْفَاسقُونَ﴾
إن املالعنة تصح مع القذف بغض النظر عن القرينة، وهو قول اجلمهور، ومن األدلة : القول الثاين

  : على ذلك
،قال )٦: النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِال أَنفُسهم ﴿ ﴿ :تعاىلعموم قوله  •

  .وظاهر القرآن يكفي إلجياب اللعان مبجرد القذف دون رؤية فلتعولوا عليه: ابن العريب
فاذهـب    أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال فقال النيب : ما ورد يف احلديث من قول الرجل •

  .فأت ا، ومل يكلفه ذكر الرؤية
نت الرؤية من شرط اللعان ما العن أن العلماء أمجعوا أن األعمى يالعن إذا قذف امرأته ولو كا •

  .األعمى
  :عتربوهااالقرائن اليت ذكرها الفقهاء، و ومن •
ألنه غري مأمون على ؛ اتفق الفقهاء على  أنه ال جيوز قذفها خبرب من ال يوثق خبربه :  إخبار الثقة •

  .الكذب عليها
فقـد  صح قذفها، أما إذا مل يستفض، فال ي؛ زناها مع استفاضة  مشاهدة رجل خارج من عندها •

  .فلم ميكنه، أو لغرض فاسد ، أو حلاجة ، أو هاربا ، يكون دخل سارقا
خبالف عدم توفر القرينـة،  ؛ تدل على صدقهم  اليت قرينةمع القذف الناس هلا واستفاضة ذلك  •

  .الحتمال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك
  : الترجيح

ا يدل داللة أكيـدة علـى وقوعهـا يف    نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم صحة اللعان إال مب
الفاحشة، وما ذكره أصحاب القول الثاين من القرائن قد ال يكون كافيا يف كل حالة، فكون الشخص 
ثقة مثال ال يكفي الامها بالفاحشة، فقد يكون متهما، زيادة على أن العدالة أمر اعتباري، فقد يكون 

  .آخرعدال وثقة يف موضع ومتهما وجمروحا يف موضع 
واستفاضة زناها أيضا غري كافية، فما أسهل أن تنتشر اإلشاعات يف جمتمعاتنا كما تنتشر النار يف 
اهلشيم، وما أسهل على من يريد أن يفرق بينها وبني زوجها، ويتهمها يف عرضها أن يدخل إىل بيتها 

  . بأي طريق من الطرق، مث خيرج منه، بعد أن ينشر اإلشاعات املغرضة حوهلا
ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها (:ل ابن العريب يف بيان علة تشدد مالك يف املسألةقا
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وختلص ، فوقعت السترة ؛ حىت إذا رهب ذكرها وخاف من حتقيق ما مل يتيقن عيانه كف عن اللعان 
شـهود  كما يـذكرها ال ، ولذلك شرطنا على إحدى الروايتني كيفية الرؤية ؛ منها بالطالق إن شاء 

  ١ )تغليظا، وظاهر القرآن يكفي إلجياب اللعان مبجرد القذف من غري رؤية
يف إثبات الزنا مـن غـري    تعاىلانطالقا من هذا، فإن الطريق إلثبات الفاحشة هو ما شرعه اهللا 

الزوجة، ألن الفرق بني زنا الزوجة وغريها هو يف االكتفاء من الزوجة بشاهد واحد هـو الـزوج،   
  .عية لذلك، خبالف غريها، فيحتاج إىل أربعة شهودللضرورة الدا

ولذلك سنذكر هنا بعض النماذج عما ذكره الفقهاء من وسائل التحقق من الزنا حىت ال يتساهل 
يف رمي الزوجة كما مل يتساهل الشرع يف إثبات الزنا من غري الزوجة، بل لعل احلاجة إىل املزيد من 

  .الف الشهادة يف الزناالتوثق أشد، ألن الشاهد هنا واحد، خب
وإذا شهدت األربعة بالزنا بني يدي القاضي ينبغي له أن يسأهلم عن الزنا ما هو؟ (: قال السرخسي

  ٢)وكيف هو ؟ ومىت زىن ؟ وأين زىن ؟
فهذه األسئلة األربعة مما يتوجب على القاضي أن حيقق فيها مع الزوج للحاجة إىل املزيـد مـن   

ألن من الناس من يعتقد ؛ أما السؤال عن ماهية الزنا (:لعلة يف السؤال األول التوثق، قال الكاساين عن ا
العينان تزنيـان،  (: يف كل وطء حرام أنه زىن وألن الشرع مسى الفعل فيما دون الفرج زىن، قال 

وزنامها النظر، واليدان تزنيان وزنامها البطش، والرجالن تزنيان وزنامها املشي، والفرج يصدق ذلـك  
أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ، واحلد ال جيب إال باجلماع يف الفرج ) أو يكذب كله

لعلك ، لعلك قبلتها : استفسر ماعزا حىت فسر كامليل يف املكحلة والرشا يف البئر ؟ وقال له مع ذلك
ج فلهذا سأهلم مأخوذ من الزنا وهو الضيق وال يكون ذلك إال باجلماع يف الفر: والزنا لغة.. مسستها

  ٣ )عن ماهية الزنا وكيفيته
أما السؤال عن الوقت جلواز أن يكون (أما األسئلة األخرى، فإن احلاجة متس إىل معرفتها أيضا 

العهد متقادما، فإن حد الزنا حبجة البينة ال يقام بعد تقادم العهد عندنا، والسؤال عن املكان لتوهم أن 
 ألن النيب ؛  يكن حتت والية اإلمام، والسؤال عن املزين ا يكون فعل ذلك يف دار احلرب حيث مل

سأل ماعزا عن ذلك بقوله اآلن أقررت أربعة فبمن زنيت، وألن من اجلائز أن يكون له نكاح أو شبهة 
  )نكاح يف املفعول ا، وذلك غري معلوم للشهود فإذا فسروا تبني ذلك للقاضي

                                                
 . ٣/٣٥٢: ريبأحكام القرآن البن الع   )١(
 . ٩/٣٨: املبسوط   )٢(
 . ٩/٣٨: املبسوط   )٣(



 ٦٢

صفوا الزنا، فوصفه : ا على رجل بالزنا فقال هلم القاضيأرأيت أربعة شهدو: قلت(: ويف املدونة
أحيدون  - ومل يشهد على الرؤية  - رأيته بني فخذيها : وقال الرابع، منهم ثالثة وشهدوا على رؤيته 

ويعاقب الذي قال رأيته بني فخذيها ألنه مل يشهد على ، نعم حيدون كلهم : كلهم يف قول مالك ؟ قال
  ١ )الزنا

ألم قد يعدون ؛ وإذا شهدوا على رجل بالزنا سأهلم اإلمام أزىن بامرأة ؟ (:الشافعيويف األم قال 
الزنا وقوعا على يمة ولعلهم يعدون االستمناء زنا، فال حيد حىت يثبتوا رؤية الزنا وتغييب الفـرج يف  

  ٢ )الفرج
يف املكحلة من غري كامليل ، من ذكر املشاهدة للولوج ، ونص اإلمامية على أنه ال بد يف شهادم 

  .٣عقد وال ملك وال شبهة
فهذا ما نص عليه الفقهاء يف إثبات زنا غري الزوجة، ونرى أن الكثري منه ميكن تطبيقه على شهادة 
الزوج على زوجته بالزنا، وعلى األقل يشترط أن يكون جازما يف دعوى الزنا جزما ال يصرفه عنـه  

إجراء املالعنة للعواقب اخلطرية اليت تعقب اللعـان،   صارف، وللقاضي النظر والتحري يف ذلك قبل
  .وأخطرها نفي الولد

  الشك يف الولدـ  ٢
فشك فيه من غـري  ، اتفق الفقهاء على  أنه ال حيل للزوج قذف زوجته وال لعاا إذا أتت بولد 

فليس له ، ه وال يوجد دليل علي، ومل يعلم أن الولد من الزاين ، معرفته لزناها، وكذلك إن عرف زناها 
  .ألن الولد للفراش وللعاهر احلجر؛ نفيه 

  :ومن الصور اليت ذكرها الفقهاء للشك، مع اختالفهم يف اعتبار الشك يف بعضها أو عدم اعتباره
  :خمالفة الولد لون والديه أو شبههما 

  :بذلك على قولني هلولدالزوج نفي يف حال القذف صحة اختلف الفقهاء يف 
ال جيوز له قذفها وال نفي ولده، وهو قـول  صحة القذف يف هذه احلالة، ف عدم: القول األول

  :  مجهور العلماء، واستدلوا على ذلك مبا يلي
إن امـرأيت  : فقال جاء رجل من بين فزارة إىل النيب : قال  - رضي اهللا عنه  - هريرة  عن أيب •

فما : قال. نعم: ؟ قال هل لك من إبل: فقال له النيب ، جاءت بولد أسود، وهو يعرض بنفيه 
                                                

 . ٤/٥١٠: املدونة   )١(
 . ٨/٤٢١: األم   )٢(
 . ٤/١٣٩: شرائع اإلسالم   )٣(
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: فأىن أتاها ذلك ؟ قال: قال. إن فيها أورق: قال. هل فيها من أورق ؟: قال. محر: قال. ألواا ؟
  .، ومل يرخص له يف االنتفاء منه١فهذا عسى أن يكون نزعه عرق: قال. عسى أن يكون نزعه عرق

فيه شبها   ورأى النيب ، ن وليدة زمعة يف اب، وعبد بن زمعة ، أنه ملا تنازع سعد بن أيب وقاص  •
  .٢وترك الشبه، أحلق الولد بالفراش ، بينا بعتبة 

لكانوا ، فلوال خمالفتهم شبه والديهم ، وألوام وخلقهم خمتلفة ، أن الناس كلهم من آدم وحواء  •
  .على خلقة واحدة

  .رك القوي ملعارضة الضعيففال جيوز ت، وداللة والدته على الفراش قوية ، أن داللة الشبه ضعيفة  •
والوجه الثاين ألصـحاب   ،جواز قذف زوجته ونفي ولده، وهو ظاهر كالم أمحد: القول الثاين

إن جاءت به أورق جعدا مجاليا خـدجل  : (يف حديث اللعان يقوله الشافعي، واستدلوا على ذلك 
لوال  :( فقال النيب ، كروه، فأتت به على النعت امل٣ )فهو للذي رميت به، الساقني سابغ األليتني 

  .، فجعل الشبه دليال على نفيه عنه)لكان يل وهلا شأن، األميان
  :الترجيح 

إن ارتبط ذا الشك القرائن الدالة أما يف احلالة العادية، هو القول األول نرى أن األرجح يف املسألة 
لى خمتصني للتعرف على حقيقة على ثبوت زناها، فإن للقول الثاين قيمته الشرعية، فيمكن عرض هذا ع

نسبته لوالده، أو نسبته للمتهم به، والعلم قد توصل يف هذا اال إىل مراتب اليقني حبيث يصح االعتماد 
  .عليه يف ذلك، واحلديث الذي أورده أصحاب القول الثاين يدل على هذا

ذي ولد فيه، وال يصح نفيه أما إن مل يتوصل العلم إىل اجلزم بذلك، فإن نسبته تظل ثابتة للفراش ال
  .بالقافة وغريها لعدم يقينية أحكامها

  
  :احلمل  منعوالدة املرأة اليت يستعمل زوجها وسائل 

أو يستعمل أي وسيلة من وسائل منـع   ،الزوج إن كان يعزل عن امرأته أن نص الفقهاء على 
  : ومن األدلة على ذلكمل يبح له نفيه، ، فأتت بولد احلمل 

، وحنب األمثان ، إنا نصيب من النساء ، يا رسول اهللا : أنه قال  - رضي اهللا عنه  - د عن أيب سعي •
  ٤ )إن اهللا إذا قضى خلق نسمة خلقها: (أفنعزل عنهن ؟ قال

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
 . سبق خترجيه   )٣(
 . سبق خترجيه   )٤(
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وقد أثبت العلم احلديث هذا، فال توجد وسيلة مـن  أنه قد يسبق من املاء ما ال حيس به فتعلق،  •
  .وسائل منع احلمل يوثق ا وثوقا تاما

  : املرأة من غري معاشرة جنسية كاملة من زوجهامحل 
على ما ذكرنا يف الفصل اخلاص باملعاشرة اجلنسية، كمعاشرا يف غري األعضاء التناسلية، وذلك 

  :وقد اختلف الفقهاء يف  ذلك على قولني
  : ومن األدلة على ذلك؛ اجلمهورأنه ليس له قذفها وال نفي ولده، وهو قول : القول األول

  . احتمال أن يسبق املاء إىل الفرج فيعلق به •
  .أن داللة عدم الوطء يف الفرج على انتفاء الولد أشد من داللة خمالفة الولد لون والديه •

  .أن له قذفها ونفي ولده، وهو قول للشافعية: القول الثاين
  : الترجيح

فيمكن عرض املسألة  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، إال إذا استحال ذلك عادة، 
  .حينئذ على خمتصني من األطباء

  آثار اللعان ـ ٤
  األثر األول ـ ارتفاع العقوبة الشرعية للقذف والزنا

اتفق الفقهاء على  أن من آثار اللعان ومقاصده اليت شرع من أجلها سقوط احلد عن القاذف، فإذا 
سواء ذكر الرجل يف ، ا سقط احلد عنه هلما وإذا العنه، فقد قذفهما ، قذف امرأته بالزنا برجل بعينه 

  :لعانه أو مل يذكره، وتتعلق ذا األثر املسائل التالية
  :تكرر القذف
، فعليه حد واحد سواء قذفها بزنا آخر ، إن قذف زوجته أوغريها مرات على أنه  ١نص الفقهاء

يف اختلف الفقهاء فقد ، لزنامث قذفها مرة أخرى بذلك ا، أو كرر القذف باألول،  ولو قذفها فحد هلا 
  :هل جيب عليه حد واحد أم حدان على قولني ذلك،

ال حد عليه، ولكنه يعزر تعزير السب والشتم، وهو رواية عند احلنابلة وقول عند : القول األول
  : الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي

فهم عمر ، أعاد قذفه ، شعبة  أبا بكرة حني شهد على املغرية بن  - رضي اهللا عنه  - ملا جلد عمر  •
                                                

: كشـاف القنـاع  : ها ذه املسائل لعالقتها ذا املبحـث، انظـر  ذكر الفقهاء صورا كثرية لتكرر القذف اكتفينا من   )١(
 . ٣/٣٦٩: مغين احملتاج ٨/٣٤٧: ، روضة الطالبني٦/٩٧: ، الوسيط٢/٢٧٥: ، املهذب٨/٧٢: ، املغين٥/٤٠٢
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  .إن جلدته فارجم صاحبه، فتركه:  - رضي اهللا عنه  - فقال له علي ، بإعادة احلد عليه 
  .كالزنا مرارا، فتداخال ، أما حدان ترادف سببهما  •
  .فال حاجة إىل إظهار كذبه فيه ثانيا، أنه قد حتقق كذبه فيه باحلد  •

رواية عن احلنابلة، و ،قول عند الشافعية هو مثل القول األولأن عليه احلد ثانيا، و: القول الثاين
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  . فأشبه ما لو قذفه بزنا ثان، أنه قذف ثان بعد إقامة احلد عليه  •
  .فوجب أن يتعقبه احلد كاألول، أنه قذف حملصن مل حيد فيه  •
  . ةكالزنا والسرق، فأعيد عليه ، أن سبب احلد وجد بعد إقامته  •

فقد اختلف الفقهاء يف  كيفية إقامة ، مث قذفها ، مث تزوجها ، ومثل هذه املسألة ما لو قذف أجنبية 
  :احلد عليه على قولني

، والثوري ، وال شيء عليه للثاين، وهو قول الزهري، أن عليه احلد للقذف األول : القول األول
  . مل جيب عليه أكثر من حد واحد،  أنه لو قذف أجنبية قذفنيبواحلنفية، واستدلوا على ذلك 

، فأقام به بينة ، أن عليه حدان لكل قذف، فإن طالبت املرأة مبوجب القذف األول : القول الثاين
حد هلا، ومىت طالبتـه  ، وإن مل يقم بينة ، ألا غري حمصنة؛ ومل جيب يف الثاين حد ، سقط عنه حده 
وإال وجب عليه احلد أيضا، فإن بدأت باملطالبـة  ، سقط  ،أو العنها ، فأقام به بينة ، مبوجب الثاين 
، فإن أقام به بينة ، وهلا املطالبة مبوجب األول ، سقط حده، أو العن ، فأقام بينة به ، مبوجب الثاين 

  .، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة١وإال حد
  : الترجيح

ذف مطلقا، بغض النظر عـن ذلـك   نرى أن األرجح يف املسألتني هو أن الشرع شرع احلد للق
القذف هل حد عليه من قبل أم ال، حىت ال يكون احلد األول حتصينا له من سائر احلدود، بل إقامة احلد 

  .على القاذف ال يلغي حق املقذوف يف عقوبة من قذفه
  :تعدد املقذوف

فإن لكليهمـا  ، ني وقذف أمها بكلمت، فقد قذفها . يا زانية بنت الزانية: له مالو قال لزوجتهاومث
احلق يف املطالبة حبد القذف، وله احلق يف اللعان مع زوجته والبينة مع أمها، وقد اختلف الفقهـاء يف  

؛ تقدم البنـت  : وقيل، ولكونه ال يسقط إال بالبينة ، ألن حقها آكد ؛ نقدم األم : أيتهما يقدم ،فقيل
                                                

ال ، ين سقط موجب األول، وقد رد عليه بأن سقوط إحصاا يف الثـا ، وللشافعية قول آخر هو أنه إن أقام بالثاين بينة    )١(
 . البينة كما لو استوىف حده قبل إقامة، يوجب سقوطه فيما قبل ذلك 
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أحدمها نعم كما لو قتل شخصني، والثاين ال  ، وهل يقدم حد املقذوف أوال فيه وجهانألنه بدأ بقذفها
  .    كما لو أتلف مال شخصني

مث حيد  فإن مل يالعن ومل يأت بالبينة حد حدان حد لألم، مث ينتظر حىت يربأ جلده من حد األوىل،
  .للثانية

  : قذف األجنيب للمالعنة
، ١فعليه احلد، ، أو بزنا غريه مبا العنت عليه، أجنيب  قذف املرأة املالعنةلو أنه اتفق الفقهاء على 

؛ فال حد على قاذفهـا  ، وإن نفاه ، حد قاذفها ، واستثىن من ذلك احلنفية أنه إن مل ينف بلعاا ولدا 
  :ألنه منتف عن زوجها بالشرع، ولكن األدلة الصرحية ختالفه، ومنها

  . ٢ )فعليه احلد، أو ولدها ، من رماها : (قوله  •
والَّذين يرمونَ الْمحصنات :﴿  فيلزم قاذفها احلد بقوله ،  زال إحصاا وال، أنه مل يثبت زناها  •

 أُوا وـدةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِنيثَم موهدلاَء فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم   ـمه ـكلَئ
  )٤:النور(الْفَاسقُونَ﴾

وصـارت  ، ألا بانت منه باللعان ؛ فعليه احلد ، مث قذفها بزنا آخر ، والعنها  ولوقذف زوجته
فله املالعنة لنفيه ، فعند ذلك إن كان مث نسب يريد نفيه، إال أن يضيف الزنا إىل حال الزوجية ، أجنبية 

  .وال لعان بينهما، وإال لزمه احلد ، 
  :قذف املالعن ألجنيب

زىن بك فالن، فإنه جيب عليه : جنبـية بالزىن برجل مساه، فقالنص الفقهاء على أنه لو قذف أ
حدان، ألنه قاذف لكل واحد منهما، ومل يأت مبا يسقط موجب قذفه، فوجب عليه حكمه، إذ ليس 
هنا بـينة بالنسبة إىل أحدمها، وال ما يقوم مقامها، واختلفوا يف املالعن إذا مسى من يتهمه بالفجور مع 

  : د بقذفه كما حيد من ذكرنا أم ال على قولني كالمها وجهان عند احلنابلةزوجته، هل حي
  : ال حيد بقذفه، ومن األدلة على ذلك: القول األول

مل حيد الزوج بشريك بن سحماء، وقد مساه صرحياً، أما قول من قال بأنه يهودي كمـا   أنه  •
مه سحماء، وهو حليف األنصار، ذهب إليه أصحاب القول الثاين، فباطل، فإنه شريك بن عبدة وأ

اختلف أهلُ العلم يف شريك : قال ابن القيم نقال عن بعض العلماء. وهو أخو الرباء بن مالك ألمه
                                                

ألنه قد زال إحصـاا، ألن هـذا القـذف مل    ؛ فال حد عليه ، أو بغريه ، فقذفها قاذف بذلك الزنا ، أما إن أقام بينة    )١(
 . السب واألذىومع ذلك يعزر تعزير ، وإمنا دخلت املعرة بقيام البينة ، يدخل املعرة عليها 

 . سبق خترجيه   )٢(
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أنه شريك بن عبدة حليف : إنه كان يهودياً وهو باطل، والصحيح: بن سحماء املقذوف، فقيل
احلد، فإنه ملا استقر عنده أنه ال حق له ، أما عدم مطالبته ب١األنصار، وهو أخو الرباء بن مالك ألمه

يف هذا القذف، مل يطالب به، ومل يتعرض له، وإال كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إىل 
  .إظهارها حبد قاذفه، والقوم كانوا أشد محيةً وأنفَةً من ذلك

  .ال حدانوإ: ، ومل يقل٢ )البـينةُ وإِال حد يف ظَهرِك: (قال للزوج أن النيب  •
أن اللعان أقيم مقام البـينة للحاجة، وجعل بدالً من الشهود األربعة، وهلذا كان الصحيح أنـه   •

يوجِب احلد عليها إذا نكلت، فإذا كان مبرتلة الشهادة يف أحد الطرفني كان مبرتلتها يف الطـرف  
ذف حد القذف وقد أقام البـينة اآلخر، ومن احملال أن حتد املرأة باللعان إذا نكَلَت، مث يحد القا

على صدق قوله، ومثل ذلك ما لو اعترب مييناً فإا كما درأت عنه احلد من طرف الزوجة، درأت 
  .عنه من طرف املقذوف

أن به حاجة إىل قذف من أفسد عليه من فراشه، ورمبا حيتاج إىل ذكره ليستدل بشبه الولد له على  •
صدق قاذفه، كما استدل النبـي   دق هالل بشبه الولد بشريك بن سحماء، فوجبعلى ص

  .أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها
  : حيد بقذفه، ومن األدلة على ذلك: القول الثاين

  . أن املقذوف كان يهودياً، وال جيب احلد بقذف الكافر •
  .أنه مل يطالب به، وحد القذف إمنا يقام بعد املطالبة •

  : الترجيح
ن األرجح يف املسألة هو القول األول، ال من باب اجلواز والرخصة، بل من باب الوجوب نرى أ
  :من جهتني

أن ذلك قد يساعد القاضي على التحري يف املسألة، والتأكد من حقيقة األمر قبل إجراء املالعنة،  •
بهة عـن  ، وقد يبني حقيقة ما حصل مما ينفي التهمة عن املرأة، وينفي الش٣فقد يعترف املقذوف

  .الزوج
أنه يف حال صدقه يكون قد رمى فاسقا وحذر منه، وال شك يف وجوب التحذير من الفسـاق   •

                                                
 . ٥/٣٨٣:  زاد املعاد   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
ونرى أن اعترافه وحده غري كاف لعقوبة الزوجة إذا ما ال عنت، ألنه قد يكون غري حمصن، فتقتصر عقوبته على اجللد،    )٣(

 . بينماتعاقب هي بالرجم، ويف ذلك مة له
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خاصة ممن يقتحمون بيوت الناس، وقد يلبسون لذلك من املسوح ما ينفي عنهم التهمة، فكان يف 
  .ذكره خدمة للمجتمع كما كان يف ذكره للقاضي خدمة للبحث عن احلقيقة

  لتفريق بني املتالعننيا ـ  األثر الثاين
  :ويتعلق ذا األثر املسائل التالية
  :حكم التفريق بني املتالعنني

  :اتفق الفقهاء على أن الفرقة حتصل بني املتالعنني، واختلفوا يف وقت ذلك على األقوال التالية
  .أن الفرقةَ حتصلُ مبجرد القذف، وهو قولُ أبـي عبـيد، وقد انفرد به: القول األول

ال يقع باللعان الفرقة مطلقا، وهو قول جابر بن زيد، وعثمان البيت، وحممد بن أبـي : ول الثاينالق
  .صفرة، وطائفة من فُقهاء البصرة

مل ينكر عليه الطالق بعد اللعان، بل هو أنشأ طالقَها، ونزه  ومن األدلة على ذلك أن النبـي  
 أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبـي نفسه أن يمِسك من قد اعترف بأا زنت، أو 

  .فعلَه سنة
اللعانُ يوجِب الفرقة الدائمة بني املتالعنني، وهو قول مجاهري العلماء، وقد اختلفوا : القول الثالث

هل تقع الفرقة مبجرد لعان الزوج وحده، وإن مل تلتعن املرأة، أو أا أـا ال  : يف بعض الفروع، منها
صل إال بلعاما مجيعاً، فإذا تم لعاما، وقعت الفرقةُ، وال يعترب تفريق احلاكم، أو أن الفرقةَ ال حتصلُ حت

  .إال بتمام لعاما، وتفريق احلاكم، وسنتعرض هلذه اخلالفات يف هذا املبحث يف حماهلا املختلفة
  : الترجيح

راه من أدلة نصية، زيادة على أن املصـلحة  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث، ملا سن
الشرعية لكال الزوجني ترتبط بذلك، فإنه تستحيل املعاشرة بينهما بعد حصول اللعان، كما سنفصله 

  . عند بيان احلكمة من التفريق بني املتالعنني
  :حكم الزواج باملالعنة بعد تكذيب املالعن نفسه

على أن احلرمة بني املتالعنني حرمة مؤبـدة إال إذا عـاد   القائلون بالتفريق باللعان اتفق الفقهاء 
إال أن ، ال خالف بني أهل العلم يف أنه إذا مل يكذب نفسه ال حتل له :(وكذب نفسه،  قال ابن قدامة 

  :اختلف الفقهاء بعد تكذيبه لنفسه، هل حتل له أم ال على قولنيوقد ، ١ )يكون قوال شاذا
عاد وكذب نفسه، فإذا كذب نفسه أقيم عليه حد القذف، وحلَّت أا حتل له إذا : القول األول

                                                
 . .٨/٥٤: املغين   )١(
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، وعـن  ١له بعد ذلك فيجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً، وهو قول احلنفية ورواية شاذة عن أمحد
إن : وقال سعيد بن جـبري ، فهو خاطب من اخلطاب ، إن أكذب نفسه : سعيد بن املسيب أنه قال

  .يف العدة ردت إليه ما دامت، أكذب نفسه 
انتفاء العلة اليت من أجلها حصل التفريق، ألنه إذا كذب نفسه فقد بطل  ومن أدلتهم على ذلك

حكم اللعان، فكما يلحق به الولد كذلك ترد املرأة عليه، ألن السبب املوجب للتحرمي هو اجلهل بتعيني 
  .صدق أحدمها مع القطع بأن أحدمها كاذب فإذا انكشف ارتفع التحرمي

وهو قـول   ،أن حرمتها مؤبدة مع ذلك فال حتل له أبدا كذب نفسه أو مل يكذب: ل الثاينالقو
  :واحلنابلة، ومن أدلتهم على ذلك املالكية والشافعية

  . مث ال جيتمعان أبدا، مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما : قال، سهل بن سعد عن  •
 .كتحرمي الرضاع، تفع ما فلم ير، أنه حترمي ال يرتفع قبل احلد والتكذيب  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول النتفاء علة التحرمي، بل نرى أن هذا من عالمة صدق 

  :توبته فيما رماها به، وذلك للمصاحل الشرعية التالية
ر مـا  نفي التهمة عن املرأة اليت لوعنت، ألن العامة عادة ال يصدقون تكذيبه لنفسه كالما بقـد  •

يصدقونه إن عاد وتزوجها، ولعل يف الطريقة اليت حرمت ا الشريعة التبين، من عدم االقتصار على 
داللة على هذا، ألن ما يستقر يف نفوس العامـة   التحرمي النصي، بل تأييده بفعل رسول اهللا 

  .يصعب قلعه بغري اإلجراءات العملية
الزواج ا، فبذلك تبقى هذه املرأة رهينة بيتها حمرومة  أن املرأة املتهمة يف عرضها ال يرغب عادة يف •

من الزواج بسبب هذا الزوج الذي كذب عليها، مث كذب نفسه، ليتركها تعاين جريرة صـنعه،   
  .فلذلك كان زواجه منها تكفريا عن بعض سيئاته اليت جناها عليها

طع فراقها، فإذا عاد إليها أن هذا الرجل قد تكون له رغبة شديدة يف هذه الزوجة، حبيث مل يست •
بالطريق الشرعي، ال يصح أن حيرم من الزواج منها مع أن النصوص جتعل احملرمات حرمة مؤبدة 

﴿ وأُحلَّ لَكُـم مـا وراَء   : تعاىلحمصورات يف عدد حمدود، وما عداهن داخل يف عموم قوله 
                                                

وقد محلها ابن قدامـة  ، »ال نعلَم أحداً رواها غريه: قال أبو بكر. وهي رواية شاذة شذ ا حنبل عنه «: قال ابن القيم   )١(
« :فأما مع تفريقِ احلاكم بـينهما، فال وجه لبقاء النكاح حباله، وقد رد عليه ابـن القـيم بقولـه   . على ما إذا مل يفرق بـينهما

ر لتفريقِ احلاكم يف دوام التحرمي، فإن الفُرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفُرقة احلاصلة بتفريق احلـاكم،  الروايةُ مطلقة، وال أث
 ا، ويرفعيف الفُرقة اليت هي دو ؤثرنفسه مؤثراً يف تلك الفُرقة القوية، رافعاً للتحرمي الناشىء منها، فألن ي حترميها فإذا كان إكذاب

 . .٨/٥٤: املغين، ٥/٣٩٢:  ملعادزاد ا: ، انظر»أوىل
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﴾كُم٢٤:النساء(ذَل(  
  :نوع التفريق

  :الفرقة فسخا أو طالقا على قولنياختلف الفقهاء يف اعتبار 
  : أن فرقة اللعان فسخ، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول األول

  .كفرقة الرضاع، فكانت فسخا ، أا فرقة توجب حترميا مؤبدا  •
فلم يكن طالقا كسائر ما ينفسخ بـه  ، وال نوى به الطالق ، أن اللعان ليس بصريح يف الطالق  •

  .النكاح
أنه لو كان اللعان صرحياً يف الطالق، أو كناية فيه، لوقع مبجرد لعان الزوج، ومل يتوقف على لعان  •

 .املرأة
 . أنه لو كان طالقاً، فهو طالق من مدخول ا بغري عوض مل ينو به الثالث، فكان يكون رجعياً •
• حاص وهذا الفسخ ،وإن شاء أمسك ،بـيد الزوج، إن شاء طلق ل بالشرع وبغـري  أن الطالق

 .اختياره
أنه إذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة، وداللة القرآن، أن فرقة اخلُلع ليست بطالقٍ، بل هي فسخ مع  •

  كوا بتراضيهما، فكيف تكونُ فرقةُ اللعان طالقاً؟
فقد نصوا على أن الفرقة تطليقة بائنة عند أيب حنيفة هي طالق، وهو قول احلنفية، : القول الثاين

ألا بتفريق القاضي، وهلا النفقة والسكىن يف عدا، ويثبت نسب ولدها إىل سنتني إن كان ؛  ١وحممد
  .  معتدة، وإن مل تكن معتدة فإىل ستة أشهر

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبارها فسخا الحتمال أن يكذب نفسه، فتعود إليه من غري أن 

ادة على أن الطالق مل حيصل من الزوج، كما ذكرنا ذلك يف كل يكون قد حصل بينهما طالق، زي
  .املسائل املشاة اليت اختلف الفقهاء يف كوا فسخا أم طالقا

  :من يتوىل التفريق
  :على قولنيمن يتوىل التفريق بني املتالعنني فيالفقهاء اختلف 

ما، وهو قول احلنفية ورواية حىت يفرق احلاكم بينهبني املتالعنني ال حتصل الفرقة : القول األول
  : عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، وهو يقتضـي أن  )بينهما  ففرق رسول اهللا : (يف حديثه  - رضي اهللا عنه  - قول ابن عباس  •
                                                

 . ٢/٧١: وذهب أبو يوسف إىل أا حترم عليه حترميا مؤبدا ولو كذب نفسه، اجلوهرة النرية   )١(
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  . الفرقة مل حتصل قبله
إن أمسكتها، فطلقها ثالثا قبل أن يـأمره    كذبت عليها يا رسول اهللا : قال، حديث عومير  •

ولو كانت الفرقة وقعت قبل ، وأنه وقع طالقه ، ، وهو يقتضي إمكان إمساكها  سول اهللا ر
  . وال أمكنه إمساكها، ملا وقع طالقه ، ذلك 

  . كفرقة العنة، فالفرقة املتعلقة به مل تقع إال حبكم احلاكم ، أن سبب هذه الفرقة يقف على احلاكم  •
، وداود ، وأيب ثـور  ، وأيب عبيد ،  ١، وهو قول مالكحتصل الفرقة مبجرد لعاما: القول الثاين

  : وابن املنذر ،ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، وزفر 
فهو مبعىن إعالمه هلما ، أما تفريقه بينهما ، يدل على ذلك (ال سبيل لك عليها  :( قول النيب  •

  .حبصول الفرقة
  . وال جيتمعان أبدا، املتالعنان يفرق بينهما : قال أنه   - رضي اهللا عنه  - ما روي عن عمر  •
  .كالرضاع، فلم يقف على حكم احلاكم ، أنه معىن يقتضي التحرمي املؤبد  •
كـالتفريق للعيـب   ، لساغ ترك التفريق إذا كرهاه ، أن الفرقة لو مل حتصل إال بتفريق احلاكم  •

 .اكم بينهماأن يبقى النكاح مستمرا إذا مل يفرق احل، ولوجب، واإلعسار 
إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفرق احلاكم، ألن فُرقة اللعان تسـتنِد إىل حكـم اهللا    •

 فهي فُرقة من الشارع بغري رضى أحد ،وهأو أَب التفريق نانواملتالع ورسوله، سواٌء رضي احلاكم
 .يارهمنهم وال اختياره، خبالف فُرقة احلاكم، فإنه إمنا يفرق باخت

أن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، خبالف ما إذا توقف على تفريـق   •
 .احلاكم، فإنه مل يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة، وال كان له سلطانٌ عليها

  : الترجيح
تفريق نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الفرقة بني املتالعنني حتصل مبجرد لعاما دون احتياج ل

احلاكم، وإن كان شرطا يف جملس اللعان، ألن الصيغة اليت جعلها الشارع للعان كافية للتفريق بينهما 
 .بدون حاجة لتطليق احلاكم أو تكليف الزوج بتطليقها

  : احلكمة من التفريق بني املتالعنني
                                                

قاله مالك وابن القاسم، وقال ابن ، تقع الفرقة بينهما بتمام التحالف دون حكم حاكم : اختلف املالكية يف ذلك، فقيل   )١(
فإن مل يفعل أجريا على ، إلمام بينهما، وقال ابن نافع يستحب له أن يطلقها ثالثا عند فراغه من اللعان حبيب ال تقع حىت يفرق ا

ومل مينعه من مراجعتـها بعـد زوج،   ، سنة املتالعنني أما ال يتناكحان أبدا، وقال ابن لبابة إن مل يفعل طلقها اإلمام عليه ثالثا 
بعد زوج آخر ويف اجلالب فرقة املتالعنني فسخ بغري طالق واملشهور ما قدمنا عن مالك  ويتزوجها، فرقة املتالعنني ثالث : وقيل

 . ١/٣٩٨: تبصرة احلكام: وابن القاسم، انظر
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ـ واليت هلا   كروهااحلكم اليت ذأهم ذكر العلماء احلكم الشرعية من التفريق بني املتالعنني، ومن 
النفرة احلاصلة هي أن سبب الفرقة اعتبارها الشرعي، وأمثلتها كثرية يف سائر األحكام الشرعية ـ هو  

وفضحها ، فقد أشاع فاحشتها ، فإن الرجل إن كان صادقا ، من إساءة كل واحد منهما إىل صاحبه 
فقـد  ، ، وإن كان كاذبـا  وقطع نسب ولدها، على رؤوس األشهاد، وحقق عليها اللعنة والغضب 

  .أضاف إىل ذلك تها وقذفها ذه الفرية العظيمة
وإن ، وأوجبت عليه لعنة اهللا، فقد أكذبته على رؤوس األشهاد ، أما املرأة فإا إن كانت صادقة 

وأحوجته إىل هذا ، وألزمته العار والفضيحة ، وخانته يف نفسها ، فقد أفسدت فراشه ، كانت كاذبة 
  .املخزياملقام 

ونتيجة ملا حصل من إساءة كالمها لآلخر إساءة ال يكاد يلتئم هلما معها حال  اقتضت حكمـة  
فال ينبغي ، ألنه إن كان كاذبا عليها ، وإزالة الصحبة املتمحضة مفسدة ، الفرقة بينهما  لزومالشارع 

ينبغي أن ميسكها مع فال ، وإن كان صادقا ، مع ما صنع من القبيح إليها ، أن يسلط على إمساكها 
  .علمه حباهلا

وقد ذكرت حكم أخرى نرى أا تدخل يف األحكام الغيبية أكثر مـن دخوهلـا يف األحكـام    
 ،ألن لعنة اهللا وغضبه قد وقع بأحدمها لتالعنهما؛ أن الفرقة إمنا حصلت باللعان الشرعية، ومن ذلك 

وال نعلم من هو منهما ، وجب لعنة اهللا وغضبه أي إا ت(إا املوجبة  :(قال عند اخلامسة  ألن النيب 
وهو ال ، مرأة غري ملعونة فيكون شريكا ال، بينهما خشية أن يكون هو امللعون  الشرع ففرق، يقينا 

أن املوجب للفرقة وقوع اللعنـة والغضـب   ، أو املسلمة كافر يكون شريكجيوز  كما ال جيوز أن 
  .أو إىل إمساكه مللعونة مغضوب عليها، ملعون لغري ملعونة  زواجفيفضي إىل ، بأحدمها من غري تعيني 

وال ميكن اجلزم ذا التعليل لوجوه كثرية أمهها أنه لو صح هذا التعليل حلرم الشرع على املتالعنني 
، مث إن اللعنة مع ذلك ١الزواج مطلقا، ألنه ال ختلو اللعنة من ثبوا على أحدمها، فيكون شريكا لغريه

ستقرا ثابتا كما لعن الشيطان الرجيم، بل قد ترتفع عن صاحبها بالتوبة، فالتوبة النصوح ليست حكما م
  .ترفع كل أثر من آثار املعصية سواء كان عقوبة أو لعنة أو غريها

  انقطاع نسب الولد من جهة األبـ  األثر الثالث
                                                

ألنا مل نتحقق أنه هو امللعون، وإمنا حتققنـا أن أحـدمها كـذلك،     «: وقد أجاب ابن القيم على هذا االعتراض بقوله   )١(
عا، لزمه أحد األمرين وال بد، إما هذا وإما إمساكُه ملعونةً مغضوباً عليها قد وجب عليهـا غضـب   وشككنا يف عينه، فإذا اجتم

ونرى أن هذا حكم أخروي ال يصـح   »اهللا، وباءت به، فأما إذا تزوجت بغريه، أو تزوج بغريها، مل تتحقق هذه املفسدة فيهما
 . ٥/٣٩٣:  كون أحدمها حاقت به اللعنة، زاد املعادإعماله هنا، وإال قيل بكراهة الزواج من أحد املتالعنني ل
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:  احلكم لقول النيب  فهو ولده يف، اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا ولدت ولدا ميكن كونه منه 
الذي اجتمعت شروطه واليت سنفصـلها يف  ، وال ينتفي عنه إال أن ينفيه باللعان التام ). الولد للفراش(

  : الفصول القادمة، ويضاف إليها فيما يتعلق بنفي الولد الشروط التالية
  :أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة  ـ ١

  :ر هذا الشرط على قولنيوقد اختلف الفقهاء يف  اعتبا
إال أن يعيد اللعان ويذكر نفيـه،  ، مل ينتف ، اعتبار هذا الشرط،  فإذا مل يذكر : القول األول

ألا من لفظات اللعان، وهو ؛ ومع اللعن يف اخلامسة ، ال بد من ذكر الولد يف كل لفظة ، وعلى هذا 
  : ا يليقول الشافعية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مب

  .كاملرأة، كان ذكره شرطا ، أن من سقط حقه باللعان  •
أو قامت ، كما لو أقرت به ، وذلك ال يوجب نفي الولد ، أن غاية ما يف اللعان أن يثبت زناها  •

  .به بينة
    ١ )فأنكر محلها، وكانت حامال :(ورد فيه، أن حديث سهل بن سعد  •
وانتفى من ولدها   امرأته يف زمن رسول اهللا  أن رجال العن  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

  .، والزيادة من الثقة مقبولة٢ )وأحلق الولد باملرأة، بينهما   ففرق رسول اهللا ، 
ألنه ينتفي بزوال الفراش، ، عدم اعتبار هذا الشرط، وال حيتاج إىل ذكر الولد ونفيه : القول الثاين

  : مبا يلي وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك
ففرق رسول اهللا : وقال فيه، مل يذكر فيه الولد ، أن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان  •

   وال يرمى ولدها، وقضى أن ال يدعى ولدها ألب ، بينهما.  
 .٣وأحلق الولد بأمه، بينهما   ففرق النيب   أن رجال العن امرأته على عهد رسول اهللا  •

  :الترجيح
جح يف املسألة هو القول األول بناء على األدلة الصحيحة الواردة فيه، أما األحاديث نرى أن األر

اليت استدل ا أصحاب القول الثاين، فهي مطلقة فتحمل على التقييد الوارد يف أحاديث أصحاب القول 
ية أي األول، وقد أجاب ابن حجر على احلديث الثاين من أدلة القول الثاين على اعتبارهم الفاء سـبب 

فإن أراد أن املالعنة سبب ثبوت االنتفاء فجيد، وإن أراد أن املالعنـة  :(املالعنة سبب االنتفاء بقوله 
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سبب وجود االنتفاء فليس كذلك، فإنه أن مل يتعرض لنفي الولد يف املالعنة مل ينتف، واحلـديث يف  
  ١ )املوطأ بلفظ وانتفى بالواو ال بالفاء
لزىن ال يدل على انتفاء ولده منها، ألنه خالف األصل، فاألصل أن زيادة على أن رمي الزوجة با

  .الولد للفراش، فلذلك ال يصح اخلروج عن األصل إال بدليل، وهو التصريح بنفي ولده
بل نرى مع ذلك ـ واهللا أعلم ـ أن هذا التصريح يفيد يف حال الشك يف كون ابن اللعان من   

الوسائل الكفيلة بإزالة الشك، فإنه ال يصح اللعان بنفي الولد، إن الزوج أو من الزاين، أما يف حال توفر 
ثبت نسبه من أبيه، ويبقى اللعان لدرء احلد، فاحلد يدرأ باللعان، سواء حد القذف أم حد الرجم، أما 

  .النسب، فيمكن إثباته بالوسائل الكفيلة بذلك
يف هذا احلديث مل يعمـل    دليل على ذلك، فرسول اهللا )ميانلوال األ(: ونرى أن يف قوله 

  :الشبه يف نسبة ابن اللعان ألبيه لسببني
أن الشبه وحده ليس دليال كافيا، بل هو حمتمل، فلذلك مل يلحقه بناء على هذا االحتمال الذي قد  •

 ، وهو رسول اهللا، قد ال يصدق مع غريه، والرسـول  يتخلف، وإن صدق مع رسول اهللا 
  .ذا احلكم على علمه، خشية االقتداء به يف ذلكمشرع ألمته، فلذلك مل ينب ه

أخرب عن هذا بعد حصول اللعان، فلذلك لو أن التحري الـدقيق بالوسـائل    أن رسول اهللا  •
احلديثة أدت إىل التعرف على نسبة االبن قبل اللعان، صح ذلك، وكان فيه إثبات نسـب قبـل   

  .اللعان
ه، فلذلك إن أزيل هذا الشك مبا ينفيـه نفيـا   زيادة على أن نفي األب البنه قد يكون لغلبة شك

جازما مل يستطع أن يتربأ منه، بل قد يكون ذلك سببا لترك اللعان مطلقا، وعودة الزوج لزوجتـه، أو  
  .االكتفاء بتطليقها، وهو من املقاصد الشرعية يف اللعان كما سنرى يف حمله

نفي النسب، وبني الشبه الذي يقتضي وقد تعرض ابن القيم هلذا التجاذب بني اللعان الذي يقتضي 
قد حكم بعد اللعان، ونفى الولد بأنه إن جاء يشبِه الزوج صاحب  فالنبـي : فإن قيل:(إثباته، فقال 

الفراش فهو له، وإن جاء يشبه الذي رميت به، فهو له، فما قولُكم يف مثل هذه الواقعة إذا العن امرأته 
لولد يشبهه، هل تلحقُونه به بالشبه عمالً بالقافة، أو حتكمون بانقطاع نسبه وانتفى من ولدها، مث جاء ا

  ٢)منه عمالً مبوجب لعانه؟
وأجاب مبا يبني حقيقة هذا التعارض، وأن كل االعتبارات فيه ممكنة، فقال جوابا عن اإلشكال 
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ع النسب، وانتفاء الولد هذا جمال ضنك، وموضع ضيق جتاذب أعنته اللعانُ املقتضي النقطا:(السابق
وأنه يدعى ألمه وال يدعى ألب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، وأنه ابنه، مع شهادة النبـي 

  منه إال املستبصر لصله، وأنه كذب عليها، فهذا مضيق ال يتخ ا إن جاءت به على شبهه، فالولدبأ
ه وفرقه الذي سافرت به همته إىل مطلـع األحكـام،   البصري بأدلة الشرع وأسراره، واخلبـري جبمع

  ١ )واملشكاة اليت منها ظهر احلاللُ واحلرام
ومرادنا من هذا أن املسألة حمتملة لكال الوجهني  فلذلك ال حرج من اعتبار ما ذكرناه، فهو من 

ا، واهللا املستعان والذي يظهر يف هذ:(الوجوه احملتملة، ولو أن ابن القيم رجح وجها آخر عرب عن بقوله 
وعليه التكالن، أن حكم اللعان قطع حكم الشبه، وصار معه مبرتلة أقوى الدليلني مع أضعفهما، فال 

 عربة للشبه بعد مضي حكم اللعان يف تغيـري أحكامه، والنبـي   خبِر عن شأن الولد وشـبههمل ي
ما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة ليغري بذلك حكم اللعان، وإمنا أخرب عنه، ليتبـني الصادق منه

والغضب، فهو إخبار عن أمر قدري كوين يتبـني به الصادق من الكاذب بعد تقرر احلكم الديين، وأن 
: قال ذلك بعد انتفائه من الولد، وقال اهللا سبحانه سيجعل يف الولد دليالً على ذلك، ويدل عليه أنه 

أُراه إِال صدق علَيها، وإِن جاَءت بِه كَذَا وكَذَا، فَلَـا أُراه إِال كَـذَب   إِن جاَءت بِه كذا وكذا، فَلَا (
، فجاءت به على النعت املكروه، فعلم أنه صدق عليها، ومل يعرِض هلا، ومل يفسخ حكم اللعان، )علَيها

  ٢ )فيحكم عليها حبكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها
من عدم انتفاء اللعان صحيح ألن من مقاصد اللعان درء احلد، فلـذلك ال   وما ذكره ابن القيم

يفسخ اللعان، وال يقام على الرجل أو املرأة احلد حىت لو ثبت صدق أحدمها، وإمنا الذي ذكرناه هو أمر 
له عالقة بالنسب حرصا على إثباته ألهله لتشوف الشرع إلثبات األنساب، وهو أمر تبعي للعان وأثر 

  .اره، فلذلك ميكن ختلفه، بل يتحرى القاضي إلزالته، فهو أخطر آثار اللعانمن آث
ولو أن ابن القيم اطلع على دقة الوسائل احلديثة يف إثبات األنساب لقال مبا ذكرنا، فإن النصوص 
الشرعية جعلته حمتمال الحتمال الوسائل اليت كانت موجودة حينذاك، فإذا زال الوهم عن الوسـيلة  

 ا املقصود حتققا يقينيا، عاد احلكم إىل أصله، واألصل يف هذا الباب عـودة األنسـاب إىل   وحتقق
  .أصحاا
  : أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان ـ ٢

وتبني له خطؤه، فإن ولده يلحق  اللعان،اتفق الفقهاء على  أن الزوج املالعن إن كذب نفسه بعد 
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  :عد موته على قولنيبه، وقد اختلف يف حقه يف استلحاق الولد ب
غنيا كان أو فقريا، وهو قول ، حيا كان الولد أو ميتا ، يلحقه نسب الولد مطلقا : القول األول

  :وأيب ثور واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، الشافعي 
  .أو كان له ولد، كما لو كان حيا ، فكان له استلحاقه ، أن هذا ولد نفاه باللعان  •
وسقط مرياث ، لزمه ، فأقر بابن، بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه ، التهمة حلوقه  أن النسب ال متنع •

فهو متهم يف إجياب نفقته على ، فاستلحقه ، واألب فقري ، ولو كان االبن حيا وهو غين ، أخيه 
  . فكذلك هاهنا، ومع ذلك يقبل قوله ، ابنه 

؛ إذا استلحق الولد امليت نظرنا :(ثوري بقولهيلحقه نسب الولد بقيود معينة، فقيده ال: القول الثاين
  )حلقه، وإن مل يكن ذا مال ، ألنه إمنا يدعي ماال ؛ مل يلحقه ، فإن كان ذا مال 

، وتبعه نسب ابنـه  ، ثبت نسبه من املستلحق ، إن كان الولد امليت ترك ولدا بأنه وقيده احلنفية 
ألن نسـبه  ؛ وال يرث منه املدعي شيئا، نسبه  ومل يثبت، مل يصح استلحاقه ، وإن مل يكن ترك ولدا 

  .فلم يصح استلحاقه، منقطع باملوت 
  : الترجيح

  .نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت النسب باالستلحاق بشروط نعرفها يف حملها من هذا الفصل
  :أن ال تكون الزوجة مكرهة على الزنا ـ ٣

  :اعتبار هذا الشرط على قولني ولو يف طهر مل ميسها فيه، وقد اختلف الفقهاء يف 
فأتت بولد ميكن أن يكون من ، إن أكرهت زوجته على الزنا يف طهر مل يصبها فيه : القول األول

وليس للزوج قذفها بالزنا، وهو قول احلنفية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا علـى  ، فهو منه ، الواطئ 
  : ذلك مبا يلي

  .أن هذا ليس بزنا منها •
  .ومن شرط اللعان القذف، د ال يكون إال باللعان أن نفي الول •
ألا ال تكذب الزوج يف إكراهها ؛ وال يصح اللعان من املرأة هنا ، أن اللعان ال يتم إال بلعان املرأة  •

  . على ذلك
أن له نفيه باللعان، وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا : القول الثاين

  : يلي
  .كما لو طالبته، فشرع له اللعان طريقا إليه ، حمتاج إىل نفيه أنه  •
 .كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد، فال يسقط برضاها به ، أن نفي النسب الباطل حق له  •



 ٧٧

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري بالوسائل الدقيقة يف حال الشك، كما ذكرنا سابقا، حىت 

ري أبيه، وحىت يزول أمل الشك عن األب بربد اليقني، ألن األب الذي يشك يف نسبة ال ينسب االبن لغ
ابنه إليه ال ميكنه أن يتعامل معه معاملة أبوية حمضة، فلذلك حيتاج إلزالة هذا الشك إما بإثباته لـه أو  

  .بإثباته ألبيه من الزنا
  : أن تضع احلمل ـ ٤

  :األقوال التاليةلفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على فال يصح نفي احلمل قبل الوضع، وقد اختلف ا
فإن العنها ، وال ينتفي حىت يالعنها بعد الوضع ، ال ينتفي  احلمل بنفيه قبل الوضع : القول األول

ومل يتمكن من نفيه، وهو قول أيب حنيفة وقول عنـد احلنابلـة،   ، مث أتت بالولد لزمه ، وهي حامل 
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

وال جيـوز  ، فيصري نفيه مشروطا بوجوده ، أن احلمل غري مستيقن، فيمكن أن يكون محال ومهيا •
  . تعليق اللعان بشرط

وهي قد بانت ، ثبوت الولد له إن العنها حال احلمل بسبب أن اللعان ال يكون إال بني الزوجني  •
  .منه بلعاا يف حال محلها

ومن األدلة علـى  والشافعي، ، ، وهو قول مالك وينتفي عنه، يصح نفي احلمل : القول الثاين
  : ذلك

وال خفاء بأنه كان . وأحلقه باألول ما ورد يف حديث هالل من أنه نفى محلها فنفاه عنه النيب  •
   ١ )فإن جاءت به كذا وكذا، انظروها : ( وهلذا قال النيب ، محال 

 .اآلثار الكثرية الدالة على ذلك من السلف •
وسد باب االنتفاء من أوالد الزنا، مع أن اهللا ، فيه إلزام الزوج ولدا ليس منه  أن عدم القول بذلك •

  .فال جيوز سده، تعاىل قد جعل له إىل ذلك طريقا 
، من النفقة : وهلذا ثبتت للحامل أحكام ختالف ا احلائل، أن احلمل مظنون بأمارات تدل عليه  •

، خري القصاص عنها وصحة استلحاق احلمـل  وتأ، وترك إقامة احلد عليها ، والفطر يف الصيام 
 .فكان كالولد بعد وضعه

إن كانت املرأة املالعنة حامال فبتمام االلتعان منهما مجيعا ينتفي عنه احلمل ذكره : القول الثالث
أو مل يذكره، إال أن يقر به فيلحقه وال حد عليه يف قذفه هلا مع إقراره بأن محلها منه إذا التعن، فلـو  

                                                
 . سبق خترجيه   )١(



 ٧٨

بل هو الحق ، وال ينتفي عنه ما ولدت ، ويف أن احلمل ليس منه حدث ، ي فيما قذفها به صدقته ه
به، فإن مل يالعنها حىت وضعت محلها فله أن يالعنها لدرء احلد عن نفسه، وأما ما ولدت فال ينتفي 

  .١عنه بعد أصال، وهو قول ابن حزم، وهو املوضع الوحيد لنفي الولد عنده
فصح أن كل من ولد على فراشه :(، قال ابن حزم )الولد للفراش:( له وقد استدل لذلك بقو

، أو حيث يوقن بال شك أنه ليس هـو  على لسان رسوله  تعاىلولد فهو ولده إال حيث نفاه اهللا 
  )فيبقى ما عدا ذلك على حلاق النسب، إال وهي حامل باللعان فقط  ومل ينفه ، ولده

، ن صدقته يف أن احلمل ليس منه، فإن تصديقها له ال يلتفت إليه وهلذا االعتبار قال بأن الزوجة إ
بناء على تغليب اعتبار النسب، فهو حق متعد، ليس قاصرا على األبوين، فلذلك ال حق هلما يف نفيه، 

ـ     :تعاىلواستدل لذلك بقوله  أُخ رةٌ وِزازِرو ـزِرلَـا تـا وهلَيفْسٍ إِلَّـا عكُلُّ ن كِْسبلَا تى ﴿ ور
فيكون كسـبا علـى   ، فوجب أن إقرار األبوين ال يصدق على نفي الولد : (، قال)١٦٤:األنعام(﴾

فال ينتفي يف غري هـذا  ، الولد إن كذبته األم والتعنت هي والزوج فقط  تعاىلوإمنا نفى اهللا ، غريمها
  ٢ )املوضع

  :الترجيح 
ي الولد الذي شك فيه سواء كانت نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت حق الزوج يف اللعان لنف

زوجته حامال أو غري حامل بالشروط اليت ذكرناها سابقا من تقدمي التحري، واللعان يف هذه احلالة، ال 
يكون لنفي الولد بل لدرء احلد، إال إذا مل تفلح الوسائل يف التعرف على صحة النفي، أو مل توجـد،  

  .فحينذاك ميكن االلتعان لنفي الولد
؛ وهذا القول هو الصحيح ( :قال ابن قدامةإن القول الثاين هو األرجح لتصريح األدلة به، فلذلك ف

   ٣ )ملوافقته ظواهر األحاديث وما خالف احلديث ال يعبأ به كائنا ما كان
هذا موضع تفصيل ال بد منه، وهو أن :(وقد فصل ابن القيم موضع االلتعان يف هذه احلالة بقوله 

بقاً على ما رماها به، وعلم أا زنت وهي حامل منه، فالولد له قطعاً، وال ينتفي عنه احلملَ إن كان سا
بلعانه، وال يحلُّ له أن ينفيه عنه يف اللعان، فإا ملا علقت به، كانت فراشاً له، وكان احلملُ الحقاً به، 

ذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن فزناها ال يزيل حكم حلوقه به، وإن مل يعلم محلَها حالَ زناها الذي قد ق
جاءت به ألقل من ستة أشهر من الزىن الذي رماها به، فالولد له، وال ينتفي عنه بلعانه، وإن ولدتـه  
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ألكثر من ستة أشهر من الزىن الذي رماها به، نظر، فإما أن يكون استربأها قبل زناها، أو مل يستربئها، 
د اللعان، سواء نفاه، أو مل ينفه، وال بد من ذكره عند مـن  فإن كان استربأها، انتفى الولد عنه مبجر

يشترط ذكره، وإن مل يستربئها، فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه، وأن يكون من الزاين، فإن نفاه يف 
 ١ )اللعان، انتفى، وإال حلق به، ألنه أمكن كونه منه ومل ينفه
لشرع يف اللعان املتعلق بنفي الولد، خبـالف  وما ذكره ابن القيم من التفصيل يدل على تشديد ا

اللعان لدرء احلد، الختالف املقصد يف كليهما، وهو يؤيد بذلك ما ذكرناه سابقا من تقدمي التحري 
  .على اللعان

  :التصريح بنفيه عند الوضع ـ ٥
مع إمكانه، فقد اختلـف  ، فإن سكت عن نفيه وهو أن يصرح بنفيه حال اللعان وبعد الوضع، 

  :األقوال التاليةهاء يف  ذلك على الفق
له تأخري نفيه مدة، وقد اختلفوا يف تقدير هذه املدة، فقدرها أبو حنيفـة بـاليوم   : القول األول

فقدر  باليومني لقلته، وقدرها أبو يوسف وحممد مبدة النفاس ، واليومني، ألن النفي عقيب الوالدة يشق 
أن له نفيه ما مل يعترف به فكان ، وجماهد ، ي عن عطاء ألا جارية جمرى الوالدة يف احلكم، وحك؛ 

  .كحالة الوالدة، له نفيه 
ومل يكن له نفيه بعـد  ، مع إمكانه التصريح بنفيه لزمه نسبه ، إن سكت عن نفيه : القول الثاين

إن ، بل هو على ما جرت به العادة ، ذلك، وهو قول الشافعية واحلنابلة، وال يتقدر ذلك عندهم بزمن 
أو ينـام إن  ، وإن كان جائعا أو ظمآن فحىت يأكل أو يشرب ، كان ليال فحىت يصبح وينتشر الناس 

مل يكن له نفيه، واستدلوا على ذلك ، فإن أخره بعد هذا كله ، كان ناعسا، وأشباه ذلك من أشغاله 
  : مبا يلي

  .كخيار الشفعة، فكان على الفور ، أنه خيار لدفع ضرر متحقق  •
وبقي ما عداه على ، عام خرج منه ما وردت به السنة الثابتة  ٢ )الولد للفراش: (  أن قول النيب •

  .عموم احلديث
 .أن ما ذكره املخالفون من آجال حتكم ال دليل عليه •

أنه ليس له نفيه بعد الوضع، وهو قول ابن حزم، وقد سبق ذكر أدلته يف املسألة : القول الثالث
  .السابقة

                                                
 . ٥/٣٨٠:  زاد املعاد   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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  : الترجيح
جح يف املسألة هو أن التأخر عن نفيه بعد الوضع، وبعد توفر األسباب الكافية للعانه نرى أن األر

  .مة تقتضي املزيد من التحري، زيادة على التحري الذي ذكرناه سابقا
  :أعذار التأخر عن التصريح بالنفي وأحكامها

ت اليت ميكن اعتبارها على احلاالتعلله باجلهل،  القائلون باشتراط الفورية يف اعتبار ١الفقهاء نص
  :٢وعدم اعتبارها، وهذه خالصة ما ذكروا من ذلك

، فيصدق إن كان يف موضع خيفى عليه ذلك ، فيتعلل بأنه مل يعلم بالوالدة : تعلله باجلهل بالوالدة
ألن األصل عدم العلم، أما إن كان معها يف الدار ؛ فالقول قوله مع ميينه ، مثل أن يكون يف بلدة أخرى 

  .يقبل منه ذلك، ألنه ال يكاد خيفى عليهفال 
ومل ، ومل أعلم أن يل نفيه، أو علمت ذلك ، علمت والدته : بأن يقول: تعلله باجلهل حبقه يف نفيه

قبل، أما إن ، كعامة الناس ، أعلم أنه على الفور، فينظر إىل علمه وفقهه، فإن كان ممن خيفى عليه ذلك 
  .ال إذا خفيت عليه مثل هذه األحكامإ؛ فال يقبل ذلك منه ، كان فقيها 

كاملرض أو العمل، ويف هذه احلالة ينظـر إىل مـدة   :تعلله بالعذر الذي مينعه من احلضور لنفيه
تأخره، فإن كانت قصرية مل يبطل نفيه، أما إن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إىل احلاكم ليبعث إليه من 

فإن ، نفيه إال إذا أشهد على نفسه أنه ناف لولد امرأته سقط ، فلم يفعل ، يستويف عليه اللعان والنفي 
  .بطل خياره، مل يشهد 

وينظر يف هذه احلالة إىل مدى استفاضـة اخلـرب   : تعلله بعدم تصديق املخرب له بوالدة زوجته
وكان املخرب غري عدل ، أما إن مل يكن مستفيضا ، مل يقبل قوله ، وانتشاره، فإن كان مستفيضا منتشرا 

  .يقبل منه هذا العذرفإنه 
إن ادعى تأخري نفيه رجاء موت الولد ليستر عليه وعلي : تعلله بالستر على نفسه وعلى زوجته

  .نفسه مل يقبل عذره، ألنه أخر نفيه مع اإلمكان لغري عذر
  :التصريح بالقذف مع نفي النسب ـ ٦

إىل تعبريه يف نفي  فإذا وجد نفي النسب وحده دون القذف، فإن له يف ذلك أحكاما خاصة ترجع
ليس هذا الولد مين، فال حد عليه :ولده، ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء لعدم التصريح قوله عن ولده 

                                                
 . ٨/٦١:املغين   )١(
، ٢/١٢٢: ، املهذب٨/٦٢: املغين، ٥/٤٠٤: ، كشاف القناع٩/٢٥٦:  ، اإلنصاف للمرداوي٨/٩٦: املبدع: انظر     )٢(

 . ٣/٣٩٠: إعانة الطالبني
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أو غري ذلك، وهلذا يسأل عن ، أو من وطء بشبهة ، يف هذه احلالة الحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر 
اللعان إال يف حالة واحدة، وهي أن يصرح مراده، ويصدق يف إخباره عن نفسه، وال حيد أو يطالب ب

  .ألنه أعلم مبراده؛ بل أردت قذيف، فالقول قوله : بزناها،  فإن قالت الزوجة
  :وقد اختلف الفقهاء هنا يف املسائل التالية

  :ادعاء حصول اإلكراه للزوجة على الزنا
يالعن، وقد اختلـف  ، فهل يالعن ألجل نفي ولده منها ،أم ال ١لو ادعى أا أكرهت على الزنا
  : الفقهاء يف  هذه املسألة على قولني

ويلحقه نسب الولد، ، ومن شرط اللعان القذف، ال يطالب باللعان ألنه مل يقذفها : القول األول
  : وهو قول احلنفية وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

الَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم و :﴿ يف قوله ، أن اللعان إمنا ورد به الشرع بعد القذف  •
﴾نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاُء إِلَّا أَنفُسده٦:النور(ش(  

ر العجالين وكذلك ملا العن بني عومي، بني هالل وامرأته كان بعد قذفه إياها   ملا العن النيب  •
  .٢وامرأته كان بعد قذفه إياها

  . وال يتحقق اللعان من املرأة هاهنا، أن نفي اللعان إمنا ينتفي به الولد بتمامه منهما  •
  .أن له اللعان، وهو قول الشافعي وقول عند احلنابلة: القول الثاين

  : الترجيح
ولد، ألن مقصد اللعـان درء  نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اللعان، مع التحري يف نسب ال

احلد، ويف هذه احلالة يدرأ احلد عنها إن نكلت عن اللعان باعتبارها مكرهة، أما التحقق من نسـب  
  .الولد، فلنفي الشك كما ذكرنا سابقا
  :ادعاء حصول الوطء بشبهة

بذلك، لو صرح بأا موطوءة بشبهة مع ادعائه علمها بذلك، وقد اتفق الفقهاء على  أنه قد قذفها 
  : ولكنهم اختلفوا يف حقه يف لعاا لنفي نسب ولدها على قولني

ليس له نفيه باللعان، وهو قول الشافعية وقول عند احلنابلة، ألنه ميكنه نفي نسبه : القول األول
  .بعرضه على القافة
  : مبا يليأن له اللعان لنفي نسب الولد منها، وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك : القول الثاين

                                                
 . مع اتفاقهم على أنه ال حد عليه يف ذلك ألنه ليس قذفا   )١(
 . سبق خترجيه   )٢(
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والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِلَّا  ﴿: فيدخل يف عموم قوله ، أنه رام لزوجته  •
﴾نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مه٦:النور(أَنفُس(  

 .فال ينتفي الولد، أو يغيب أو ميوت ،  يعترف الرجل مبا نسب إليه وقد ال، أنه قد تتعذر القافة  •
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة أنه ليس له نفي الولد باللعان، بل له أن يستعمل يف ذلـك وسـائل   
  .التتحقق الشرعية، وهي متيسرة ويقينية يف عصرنا

  :ادعاء عدم والدة الزوجة
ا التقطته أو استعرته، وخالفته املرأة يف ذلك، وقد اختلف الفقهاء يف  ما ولدته وإمن: لو قال لزوجته

  :أيهما يصدق، واختلفوا بناء على ذلك يف حقه يف لعاا لنفي النسب على قولني
تشهد بوالدا ، القول قول الرجل، وال يقبل قول املرأة إال ببينة وهي امرأة مرضية : القول األول

والولد للفراش ،وهو قول الشافعي وأيب ، ألنه ولد على فراشه ؛ حلقه نسبه ،  له، فإذا ثبتت والدا له
واألصـل  ، أن الوالدة ميكن إقامة البينة عليها بثور واحلنفية وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك 

  .كالدين، فلم تقبل دعواها من غري بينة ، عدمها 
  : عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يليأن القول قول املرأة، وهو قول :  القول الثاين

، وحتـرمي  )٢٢٨:البقرة(ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن :﴿ ﴾ قول اهللا  •
  .كتمانه دليل على قبول قوهلا فيه

  .كاحليض، فقبل قوهلا فيه ، تنقضي به عدا ، أنه خارج من املرأة  •
  :القول فإن النسب الحق به إال أن ينفيه باللعان، فقد اختلف فيه على وجهني  وعلى هذا •
ألنه ، فال يقبل إنكاره لذلك، إقرار بأا مل تلده من زنا ، ألن إنكاره لوالدا إياه ؛ ليس له نفيه  •

  . تكذيب لنفسه
 . هكغري، فكان له نفيه باللعان ، وناف لولدها ، ألنه رام لزوجته ؛ أن له نفيه  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن القول يف هذه احلالة هو قول البينة، وهي التأكد من صـحة  
نسبة الولد ألبيه، وال يصح اللعان يف هذا، ألن اللعان مرتبط بالقذف، والزوج مل يقذفها، وإمنا امها، 

  .فإن تعذرت البينة أو مل تكن جازمة، فإن الولد للفراش
  ن اللعان وشروطهأركا ـ ٤
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  الركن األول ـ الصيغة
  :ويتعلق ذا الركن الشروط التالية على اختالف بني الفقهاء يف اعتبار بعضها

  :ـ مراعاة صيغة اللعان  ١
اتفق الفقهاء على  وجوب مراعاة الصيغة الشرعية للعان ،واليت ورد ا القرآن الكرمي، واتفقوا على 

لقد كذب : بقوهلا. إنه ملن الكاذبني: لقد زنت، أو قوهلا: بقوله. لصادقنيإين ملن ا: أنه إذا أبدل قوله
  .صح مع خالف األوىل، ألن معنامها واحد

، أما إن أبدل لفظة اللعنة باإلبعاد فإنه ال جيوز، ألن لفظ اللعنة أبلغ يف الزجر وأشد يف أنفس الناس 
فإنه ال جيوز ألن الغضـب  ، لغضب باللعنة وألنه عدل عن املنصوص، ومثله ما لو أبدلت املرأة لفظة ا

وإمثها بفعل الزنا أعظم من إمثه بالقذف، أمـا إن  ، وهلذا خصت املرأة به فاملعرة بزناها أقبح ، أغلظ 
  . أبدلتها بالسخط فيحتمل اجلواز وعدمه، ألن معنامها واحد ،واألرجح عدم اجلواز مراعاة للنص

أحلف أو أقسم أو أويل فقد اختلف يف : فقال، اليمني أما لو أبدل لفظة أشهد بلفظ من ألفاظ 
  :تأثري ذلك يف فساد اللعان على قولني

أنه يؤثر يف إفساد اللعان، وهو قول عند الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا : القول األول
  : يلي
  .كالشهادات يف احلقوق، مل يقم غريه مقامه ، أن ما اعترب فيه لفظ الشهادة  •
وهلذا مل جيز ، فلم جيز تركه ، واعتبار لفظ الشهادات أبلغ يف التغليظ ، اللعان يقصد فيه التغليظ  أن •

  .أن يقسم باهللا من غري كلمة تقوم مقام أشهد
أنه ال يؤثر يف إفساد اللعان، وهو قول عند الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك : القول الثاين

  .لقد زنت: بقوله. إين ملن الصادقني: ما لو أبدل فأشبه، أنه أتى باملعىن بأنه 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو االلتزام الكامل مبا ورد يف القرآن الكرمي من صيغة اللعان، مع شرح 
األلفاظ اليت قد ال يفهمها املتالعنان، فإن كانا يعربان مثال عن القسم باحللف دون الشهادة يف العرف، 

الشهادة حيمل داللة أخرى غري داللة القسم صح التبديل مع كون اإلتيان بالصيغة القرآنية  أو كان لفظ
  .أوىل، ولكن بعد توضيح املراد منها

  :حضور احلاكم أو نائبه ـ  ٢
  :أو من يقوم مقامه جملس اللعان، لألدلة التالية، نص الفقهاء على اشترط حضور احلاكم 

  .والعن بينهما، يستدعي زوجته إليه  أمر هالل بن أمية أن أن النيب  •
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  .فمن شرطه احلاكم، وأيهما كان ، وإما شهادة ، أنه إما ميني  •
  . كاحلد، فلم جيز بغري احلاكم ، أن اللعان مبين على التغليظ والتأكيد  •
  . فجرى جمرى إقامة البينة على الزنا، وموجب له ، أن اللعان دارئ للحد  •

  : لغة الصيغةـ  ٣
ألن اللعان ورد ؛ فال جيوز أن يلتعنا بغريها ، اء على أن الزوجني إن كانا يعرفان العربية اتفق الفقه

  . يف القرآن الكرمي باللغة العربية
أما إن كانا ال حيسنان العربية فإنه جيوز هلما االلتعان بلساما للحاجة، ويستحب أن حيضر مـع  

لغتهما، أما إذا كان احلاكم ال يعرف لغتهما، وقد احلاكم أربعة حيسنون لغتهما إذا كان احلاكم يعرف 
وهو قول عند الشـافعي  . وال جيزئ يف الترمجة أقل من اثنني عدلني: اختلف يف عدد املترمجني، فقيل

  .جيزئ مترجم واحد وهو قول أيب حنيفة وقول عند الشافعي: وقول عند احلنابلة، وقيل
  :حصول اللعان منهما مجيعاـ  ٤

  :ار هذا الشرط على قولنياختلف يف اعتب
وإن مل تلتعن املرأة، وهو قول الشافعي، قال ابن ، حتصل الفرقة بلعان الزوج وحده : القول األول

، ، واستدل على ذلك بأا فرقة حاصلة بالقول ١ )وال نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول:(قدامة
  .٢فتحصل بقول الزوج وحده كالطالق

حتصل الفرقة إال بلعان الزوجني مجيعا، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك ال : القول الثاين
  : مبا يلي

، فكانت سنة ملن كان بعدمها :(فرق بني املتالعنني، قال سهل ـ راوي احلديث ـ    أن النيب  •
  ٣ )أن يفرق بني املتالعنني

  .لعان أحدمهاوال يكونان متالعنني ب، أن الشرع إمنا ورد بالتفريق بني املتالعنني  •
حتكم خيالف ، فالقول بوقوع الفرقة قبله ، إمنا فرق بني املتالعنني بعد متام اللعان منهما  أن النيب  •

  .مدلول السنة وفعل النيب 
ولوال ورود ، أو شهادة بذلك ، أن لفظ اللعان وحده ال يقتضي الفرقة ألنه إما أميان على زناها  •

فال جيوز ، وقد ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد لعاما ، التفريق  مل حيصل، الشرع بالتفريق بينهما 
                                                

 . ٨/٥٢: املغين   )١(
 . ٦/١٠٧: الوسيط: انظر   )٢(
 . ٧/٣٩٩: ، البيهقي٥/٢٠٣٣: البخاري   )٣(
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  .تعليقه على بعضه
كالفسخ لتحـالف املتبـايعني عنـد    ، فلم يثبت بيمني أحدمها ، أنه فسخ ثبت بأميان خمتلفني  •

 .االختالف
  : الترجيح

اللعان، أو أي حقيقة نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين  ألن اآلثار الشرعية املترتبة عن 
من احلقائق الشرعية ال تتم إال بعد االنتهاء منها بأداء مجيع أركاا، فالصالة تتم دون السالم، مع أنه 
آخر األركان، والصوم ال يصح إن أفطر صاحبه قبل الغروب بثانية واحدة، وهكذا يف كل ما وضع له 

  .الشارع حدا معلوما
فيه، فلعل املرأة بإحجامها عن املالعنة، مع صدقها وعفافها حيمل ويف ذلك من املصاحل الشرعية ما 

الرجل عن التراجع، وهو يرى امرأته قد تتعرض بدون ذنب لتلك العقوبة العظيمة، فيتوب ويكـذب  
  .١نفسه، فتصح رجعته هلا لعدم لعاا

  :إكمال املتالعنني لعاما مجيعاـ  ٥
  :قولنياختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على 

فإن فرق قبل ذلك كان ، ال جيوز للحاكم أن يفرق بينهما إال بعد كمال لعاما : القول األول
  : وهو قول املالكية واحلنابلة والشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي، تفريقه باطال 

  .املرأةأو قبل لعان ، كما لو فرق بينهما ألقل من ثالث ، فلم يصح ، أنه تفريق قبل متام اللعان  •
مل يصح حكمه كأميان ، فإذا حكم ، ال جيوز للحاكم احلكم قبلها باإلمجاع ، أا أميان مشروعة  •

  . املختلفني يف البيع
  .كسائر األسباب، أن الشرع إمنا ورد بالتفريق بعد كمال السبب فلم جيز قبله  •

والفرقة ، أخطأ السنة ، إذا فرق بينهما بعد أن العن كل واحد منهما ثالث مرات : القول الثاين
وحممد بن احلسن، ، ، وهو قول أيب حنيفة ؛فالفرقة باطلة ، وإن فرق بينهما بأقل من ثالث ، جائزة 

  . فيتعلق احلكم به، واستدلوا على ذلك بأن من أتى بالثالث فقد أتى باألكثر 
  : الترجيح

لسابقة، مراعاة ملا ذكر من أدلة، نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ملا ذكرنا يف املسألة ا
  .وما ينجر عن ذلك من مصاحل

  :أن يبدأ بلعان الزوج قبل الزوجةـ  ٦
                                                

 . وهذا مراعاة للخالف ملا قد ذكرنا من رجحان صحة عودا لزوجها إن كذب نفسه   )١(



 ٨٦

  :اختلف الفقهاء يف  اعتبار هذا الشرط على قولني
إن بدأ بلعان املرأة مل يعتد به، وهو قول احلنابلة وأيب ثور وابن املنذر، والشافعية  إال : القول األول

وذلك حاصل مع إخاللـه  ، كما ذكرنا ذلك سابقاان الرجل وحده لنفي الولد أنه يكفي عندهم لع
  : بالترتيب، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .كما لو اقتصر على لفظة واحدة، فلم يصح ، أنه أتى باللعان على غري ما ورد به القرآن والسنة  •
، فقدمت بينـة اإلثبـات  ، ار ولعان املرأة لإلنك، أن لعان الرجل بينته إلثبات زناها ونفي ولدها  •

  .كتقدمي الشهود على األميان
فإذا قدمت لعاا على ، وال يتوجه عليها ذلك إال بلعان الرجل ، أن لعان املرأة لدرء العذاب عنها  •

  .  كما لو قدمته على القذف، فلم يصح ، فقد قدمته على وقته ، لعانه 
وهو قول مالك ، نه، ولكنه أخطأ السنة بفعله هذا وينتفي الولد ع، أن الفرقة جائزة : القول الثاين

  : واحلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يلي، 
  .وهي ال تقتضي ترتيبا، عطف لعاا على لعانه بالواو   أن اهللا  •
  .فأشبه ما لو رتبت، أن اللعان قد وجد منهما مجيعا  •

  : الترجيح
  :نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول من جهتني

مراعاة للناحية التعبدية يف اللعان، إعماال للنص القرآين، فالترتيب فيه مقصود، والدليل على ذلك  •
أنه يف نفس السورة قدم الزانية على الزاين يف احلد، بنما يف اللعان قدم املالعن على املالعنة، ويف 

﴿ :احلد بذكر املرأة فقال وقد بدأ اهللا سبحانه يف (: ذلك من احلكم واألسرار ما فيه، قال ابن القيم
﴾ةلدائَةَ جا ممنهم داحوا كُل ودةُ والزاين فَاجلويف اللعان بذكر الزوج، وهذا يف )٢:النور(الزانِي ،

غاية املناسبة، ألن الزىن من املرأة أقبح منه بالرجل، ألا تزيد على هتك حق اهللا إفسـاد فـراشِ   
عليه، وفضيحةَ أهلها وأقارا، واجلنايةَ على حمض حق الـزوج،  بعلها، وتعليق نسبٍ من غريه 

وخيانته فيه، وإسقاط حرمته عند الناس، وتعيـريه بإمساك البغي، وغري ذلك من مفاسد زناها، 
فكانت البداءة ا يف احلد أهم، وأما اللعانُ فالزوج هو الذي قذفها وعرضها للعـان، وهتـك   

حها عند قومها وأهلها، وهلذا جيب عليه احلد إذا مل يالعـن،  عرضها، ورماها بالعظيمة، وفض
  ١ )فكانت البداءة به يف اللعان أوىل من البداءة ا

                                                
 . ٥/٣٧٧: زاد املعاد   )١(



 ٨٧

مراعاة للمصاحل الشرعية، فالزوج هو املتهم للزوجة، وقد يتراجع عن اامه، وقد ترتدع املرأة عند  •
  .ة هلما مجيعامساعها لعانه يف حال صدقه، فلذلك كان يف تقدمي لعانه مصلح

  املتالعنان: الركن الثاين
  :ويشترط فيهما الشروط التالية

  ثبوت الزوجية ـ  ١
اتفق الفقهاء على  أن ال يصح اللعان إال بشرط ثبوت الزوجية بني املتالعنني، فإذا قذف أجنبية 

الَّـذين  و ﴿: قال أن اهللا بواستدلوا على ذلك ، وإن مل تكن حمصنة عزر ، حمصنة حد ومل يالعن 
مث خص الزوجات  ،)٤:النور(يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً ﴾

  .، فبقي من عداهن على العموم)٦:النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم ﴿ :من عموم هذه اآلية بقوهلتعاىل 
أمجع على هذا : (قال ابن املنذر، على  عدم اشتراط الدخول يف الزوجة املالعنة ١فقهاءوقد اتفق ال

وعمرو بن دينار ، والنخعي، والشعيب ، واحلسن ، منهم عطاء ؛ كل من حنفظ عنه من علماء األمصار 
ك بظاهر واستدلوا على ذل،  ٢ )والشافعي، وأهل العراق ، والثوري ، وأهل املدينة ، ومالك ، وقتادة ، 

  :، ومن املسائل املرتبطة ذا الشرط)٦:النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم ﴿ : بظاهر قول اهللا تعاىل 
  : قبل زواجه ا املرأةقذف 

  :وهلذه املسألة صورتان
مث تزوجها، وقد اتفق الفقهاء على  أنه ال يالعن، وأن عليـه  ، لو قذف أجنبية : الصورة األوىل

  . كما لو مل يتزوجها، فلم ميلك اللعان من أجله ، ه احلد ألنه وجب يف حال كوا أجنبية فعلي، احلد  
وقد اختلف الفقهاء يف  حقه يف ،  الزواجلو قذف زوجته بزنا أضافه إىل ما قبل : الصورة الثانية

  :املالعنة ودرء احلد بذلك على قولني
، د روي هذا القول عن سعيد بن املسيب وق، أنه ال يالعن، بل جيب عليه احلد : القول األول

  : والشعيب، وهو قول مالك وأمحد وأيب ثور، واستدلوا على ذلك مبا يلي
                                                

  :واختلفوا يف وجوب نصف الصداق فيما لوكانت غري مدخول ا على قولني   )١(
ومالك، واستدلوا عل ذلك بأنـه سـبب   ، وقتادة ، وسعيد بن جبري ، هلا نصف الصداق، وهو قول احلسن : األول القول

  .الفرقة
فأشـبه الفرقـة   ، ال صداق هلا ،وهو رواية عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك بأن الفرقة حصلت بلعاما مجيعا : القول الثاين
  .٨/٤١: املغين: ، انظرلعيب يف أحدمها

 . األرجح أن هلا الصداق سدا للذريعة، ألنه قد يتخذ من رميها بالزنا سبيال للفرار مما يلزمه من املهر: لترجيحا
 . ٨/٤١: املغين   )٢(



 ٨٨

  .فأشبه ما لو قذفها وهي بائن، أنه قذفها قذفا مضافا إىل حال البينونة  •
حلاجته لقذف الزوجة بسبب خيانتها، أو بسبب نفي ، أن قذفها بذلك خيتلف عن قذف الزوجة  •

  .لد الذي حيتاج إىل نفيهمن الو
  .فلذلك ال يشرع له طريق إىل نفيه، أنه املفرط يف حال تزوجها وهي حامل من الزنا  •

وزرارة ، أن له أن يالعن، ويدرؤ عنه احلد بذلك، وقد روي هذا القول عن احلسن: القول الثاين
وقـال  . ى كـذلك وهو قول احلنفية، وحكى الشريف أبو جعفر عن أمحد رواية أخر، بن أيب أوىف 
واستدلوا على ذلك مبا  ،ففيه وجهان، وإن كان بينهما ولد ، مل يالعن ، إن مل يكن مث ولد : الشافعي
  : يلي
  )٦:النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم  : ﴿ فيدخل يف عموم قوله ، أنه قذف امرأته  •
 . النكاحفأشبه ما لو قذفها ومل يضفه إىل ما قبل ، أنه قذف امرأته  •

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء على أن املقصد الشرعي من اللعان هو أنه رخصة 
خاصة بالزوج حنو زوجته يف فترة الزوجية لعدم متكنه من إحضار البينة، ولنفي الولد الذي يشـك يف  

جنبية، فلذلك كان عليه إحضار بينة نسبته إليه، أما قذفها مبا حصل منها قبل زواجه ا فهو قذف أل
  .قذف األجنبية

وقد ذكرنا يف الفصول املاضية أنه ال جيوز رمي الزوجة بالزنا إن وجد بكارا مفتضة، وذكرنـا  
  .أقوال الفقهاء اليت توجب عليه احلد الحتمال افتضاضها من غري معاشرة جنسية

  : قذف الزوجة من زواج فاسد
فإنه حيد ، مل يكن للزوجني من زواج فاسد ولد يريد الزوج نفيه باللعان اتفق الفقهاء على أنه إن 

  :، واختلفوا فيما لو كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه على قولني١وال لعان بينهما
وال حد عليه، وهو قول الشافعية واحلنابلة، واستدلوا على ذلك ، له أن يالعن لنفيه : القول األول

  : مبا يلي
  .كما لو كان النكاح صحيحا، فكان له نفيه ، يلحقه حبكم عقد النكاح أن هذا ولد  •
  .لكوا أجنبية عنه؛ ألنه ال حاجة له حينئذ إىل القذف ، أن هذا خيتلف عما لو مل يكن له ولد  •

                                                
  :اختلف الفقهاء يف ثبوت التحرمي املؤبد بني الزوجني باللعان من زواج فاسد على قولني   )١(

  . أشبه لعان الزوجة، ألنه لعان صحيح ؛ أنه يثبت به التحرمي املؤبد : القول األول  
 . ألن الفرقة مل حتصل به بل حصلت بفساد الزواج؛ ال يثبت به التحرمي املؤبد : القول الثاين  



 ٨٩

فال حاجة به إىل ، ألنه ال يلحقه ولدهن ؛ أن الزوجة من زواج فاسد ختتلف عن سائر األجنبيات  •
لكوا خانته ، ن الزوجة من زواج صحيح، ألنه حيتاج إىل قذفها مع عدم الولدوختتلف ع، قذفهن 

  .فاحلاجة موجودة فيهما، فإذا كان له منها ولد ، وغاظته وأفسدت فراشه 
أنه ليس له أن يالعن، والولد يلحقه، وليس له نفيه، وهو قول احلنفية، واستدلوا على : القول الثاين

  .سائر األجنبيات فأشبهت، أا أجنبية بذلك 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف سبب فساد الزواج، ألن الرجل قد يتخذ من اللعان وسيلة 
  .للفرار من مسؤوليته حنو ولده، فلذلك حيقق يف األمر أوال قبل إجراء اللعان

لدقيقة اليت تكفـل  واألوىل يف التحقيق هو إرجاع احلكم للمختصني باستعمال الوسائل العلمية ا
التعرف على صحة نسبة االبن أو اجلنني ملن يريد نفيه، فإذا حتققوا من صدق الزوج صح إجراء اللعان 
دفعا لعقوبة احلد عن الزوجة، ألنه ال يصح إقامة احلد عليها مع مالعنتها، ولو تيقن من عدم نسبة االبن 

، ق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ األليتني إن جاءت به أور: (عن ولد املالعنة لزوجها، فقد قال 
لكان يل وهلا ، لوال األميان  :( فقال النيب ، ، فأتت به على النعت املكروه ١ )فهو للذي رميت به

  .، ومع ذلك مل يعاقبها، فجعل الشبه دليال على نفيه عنه)شأن
  قذف املطلقة 

  :وهلذه املسألة أربع صور جتمعها احلالتني التاليتني
  :الطالق الرجعي :احلالة األوىل 

  :اختلف الفقهاء فيمن طلق زوجته طلقة رجعية مث قذفها، هل له احلق يف مالعنتها أم ال على قولني
، ال يالعـن  :(، قال - رضي اهللا عنه  - ليس له مالعنتها، وهو قول ابن عباس : القول األول

  )وجيلد
، ، وهو قول ابن عمر، وبه قال  جابر بن زيـد  أنه له أن يالعن ما دامت يف العدة: القول الثاين

وأصحاب الرأي، ألن ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، والشافعي ، وقتادة ، والزهري ، والنخعي 
  .كما لو مل يطلقها، الرجعية زوجة فكان له لعاا 

  : الترجيح
، ألن تطليقه هلا شبهة، نرى أن األرجح يف املسألة هو أن له أن يالعن بعد التحقيق يف مدى صدقه

قد تدعو إىل تكذيبه يف هذه الدعوى خاصة إن ارتبط ا نفي الولد، واألوىل كما ذكرنا يف مثل هذه 
                                                

 . سبق خترجيه   )١(



 ٩٠

  .املسائل عرض املسألة قبل اللعان على املختصني املوثوق م
  :الطالق البائن : احلالة الثانية

  :وتتعلق ذه احلالة املسائل التالية
اقذف زوجته مث أبا:  

  :وقد اختلف الفقهاء يف حقه يف لعاا على قولني 
أن له لعاا سواء كان له ولد أو مل يكن، وقد روي هذا القول عن ابن عباس، وبه : القول األول

وابن ، وأبو ثور ، وأمحد وأبو عبيد ، والشافعي ، ومالك، ومكحول ، والقاسم بن حممد ، قال احلسن 
  : ا يلياملنذر، واستدلوا على ذلك مب

فيدخل يف عموم ، ، وهذا قد رمى زوجته )٦:النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم  : ﴿ قول اهللا  •
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتوا   ﴿:  وإذا مل يالعن وجب احلد بعموم قوله ، اآلية 

  )٤:النور(ني جلْدةً ﴾بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِ
  .كما لو كانا على النكاح إىل حالة اللعان، فوجب أن يكون له أن يالعن ، أنه قاذف لزوجته  •

، وجابر بن زيد ، أنه ليس له لعاا بل جيلد على قذفها، وهو قول احلارث العكلي : القول الثاين
  واحلكم ، وقتادة 

واحلنفية، واستدلوا على ذلك ، اد بن أيب سليمان ال حد وال لعان، وهو قول مح: القول الثالث
  .ألنه مل يقذف أجنبية؛ وال حيد ، وليس هذان بزوجني ، بأن اللعان إمنا يكون بني الزوجني 

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألنه أضاف الزنا لوقت الزوجية، أما تطليقه هلا فقد 

ذلك التطليق شبهة تدفع اللعان، ولكن مع ذلك إن هناك ولد يريد نفيه،  يكون بسبب زناها، فال يكون
مل يصح لعانه إال بعد التحقيق يف املسألة، الحتمال أن يكون ذلك فرارا من نسبة ولده إليه، وما حيمله 

  .ذلك من التكاليف خاصة إن كان بالولد ما يرغب بوالده عنه
نفي ابنه عنه، وذلك بالنظر للواقع غري مستغرب، وقد يستغرب البعض أن يقال برغبة األب يف 

فقد يتهم زوجته بأمر بسيط مث ينشر التهمة بعدها يف أوالده منها، وقد يكون ابنه معاقا أو به علة قد ال 
جتعله يرغب يف نسبته إليه، والنفوس والطبائع يف ذلك خمتلفة، فلذلك كان التحقيق العلمي باألجهزة 

  .راز احلقيقة واإلذعان هلاالدقيقة هو الكفيل بإب
  :طلق زوجته مث قذفها بزنا أضافه إىل حال الزوجية

  :وقد  اختلف الفقهاء يف ذلك على األقوال التالية 
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وإال حد ومل يالعن، وهو ، فله أن ينفيه باللعان ، أنه إن كان بينهما ولد يريد نفيه : القول األول
، فشرع ، إذا كان بينهما ولد فبه حاجة إىل القذف  أنهبواستدلوا على ذلك ،والشافعي ، قول مالك 

، وقد قذفها وهي أجنبيـة  ، فال حاجة به إليه ، أما إذا مل يكن له ولد ، كما لو قذفها وهي زوجته 
  .فأشبه ما لو مل يضفه إىل حال الزوجية

ا على ذلك وال يالعن، وهو قول عطاء واحلنفية، واستدلو، ويلحقه الولد ، أنه حيد : القول الثاين
  .  فأشبهت سائر األجنبيات، بأا أجنبية بعد تطليقه هلا 

واحلسـن  ، وإن مل يكن بينهما ولد، وقد روي عن ابن عباس ، أن له أن يالعن : القول الثالث
  .فأشبه ما لو كانت زوجته، أنه قذف مضاف إىل حال الزوجية بوعثمان البيت، واستدلوا على ذلك 

  : الترجيح
جح يف املسألة مثلما ذكرنا يف قذف املطلقة الرجعية من أن له أن يالعن بعد التحقيق نرى أن األر

يف مدى صدقه، ألن تطليقه هلا شبهة، قد تدعو إىل تكذيبه يف هذه الدعوى خاصة إن ارتبط ا نفي 
  .الولد

  ـ أهلية املتالعنني ٢
  :وأحكام هذا الشرط ختتلف باختالف الزوج والزوجة كما يلي

  : الزوجأهلية 
إن كان الزوج غري مكلف، فإنه ال خيلو حينذاك من أن يكون طفال، أويكون بالغا زائل العقل، 

  :وحكمه يف كلتا الصورتني كما يلي
  : كونه طفال

فإن أتـت  ، لعدم تكليفه؛ وال يلزمه به حد ، إن كان الزوج طفال مل يبلغ مل يصح منه القذف 
لعدم جريان العادة بأن يولد ؛ وينفى عنه ، مل يلحقه الولد ،  امرأته بولد، وكان الزوج دون عشر سنني

  كما لو أتت به املرأة لدون ستة أشهر منذ تزوجها ، فينتفي عنه ، له لدون ذلك 
  :فاختلف فيه على قولني، أما إن كان ابن عشر فصاعدا 

ال خيلق إال من ماء ال يلحق به إال بعد البلوغ، وهو قول عند احلنابلة، ألن الولد : القول األول
  .ولو أنزل لبلغ، الرجل واملرأة 

فله نفي ، حىت يتحقق بلوغه بأحد أسباب البلوغ، يلحق به، وليس له نفيه يف احلال : القول الثاين
  : الولد واستلحاقه، وهو قول الشافعي وظاهر كالم أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي

، وهلذا لو أتت بولد لستة أشهر من حني العقد ، ر وإن خالف الظاه، أن الولد يلحق باإلمكان  •
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  .وإن كان خالف الظاهر، حلق بالزوج 
  فلم يثبت مع الشك ، واللعان حق له ، أن إحلاق الولد به حق عليه  •
 .فسقطت للشك فيها، أنه ال جيوز أن يبتدئ اليمني مع الشك يف صحتها  •

  : الترجيح
لة للمختصني من األطباء وغريهم، لتوقف املسألة على نرى أن األرجح يف املسألة هو إرجاع املسأ

  .احتمال إجناب من بلغ هذه السن
وإحلاق الولد باإلمكان كما نص عليه أصحاب القول الثاين مرتبط باحلالة العادية اليت ال ينفي فيها 

ق األنساب، الرجل ابنه، أما يف هذه احلالة ونظرياا، فتحتاج إىل التحقيق ألن الشرع وإن تشوف إلحلا
  .فإنه تشوف مع ذلك لتحقيقها وإثباا

  :كونه جمنونا 
فنسـبه  ، فال حكم لقذفه لعدم تكليفه، فإن أتت امرأته بولد ، إذا كان الزوج زائل العقل جبنون 

حىت يتحقـق  ، وال ينفى عنه بسبب زوال عقله، وليس له نفيه يف احلال ، إلمكان ذلك ، الحق به 
  . ١فله نفي الولد حينئذ أواستلحاقه، أما إذا عقل ، وغ بلوغه بأحد أسباب البل

  : أهلية الزوجة
إن كان الزوجة غري مكلفة، فإا ال ختلو حينذاك من أن تكون طفلة، أو تكون بالغة زائلة العقل، 

  :وحكمها يف كلتا الصورتني كما يلي
  :كوا طفلة 

فال حد على قاذفها، ولكنه ، مثلها  إن كانت الزوجة طفلة ال جيامع نص أكثر الفقهاء على أنه
وال حيتاج يف التعزير إىل مطالبة من صاحب احلق، ألن احلق حينذاك لإلمام، ، ال للقذف ، يعزر للسب 

وبراءة عرضها منه، وإمنا هو سوء أدب يؤدب عليه من ويل األمر من غري ، ألنه قول يتيقن كذبه فيه 
  .حد

ولكنه تؤخر املطالبة به من املرأة ووليها ، فعليه احلد ، سنني أما إن كانت مطيقة ككوا ابنة تسع 
                                                

. ثبت قولـه ، وألحدمها بينة مبا قال ، وأنكرت ذلك ، وصورة ذلك هي أنه إن ادعى أنه كان ذاهب العقل حني قذفه    )١(
ألن األصل والظـاهر الصـحة   ؛ فالقول قوهلا مع ميينها ، ومل يكن له حالة علم فيها زوال عقله ،  يكن لواحد منهما بينة وإن مل

، وإن عرفت له حالة جنون وحالة إفاقة ، فالقول قوله مع ميينه ، ومل تعرف له حالة إفاقة ، وإن عرفت له حالة جنون . والسالمة
، مث ادعى أنه كان ميتـا  ، هذا قياس قول أصحابنا يف امللفوف إذا ضربه فقده : قال القاضي. قوهلاالقول ، أحدمها : ففيه وجهان
وألن احلد يسـقط  ، فال جيب بالشك ، ألن األصل براءة ذمته من احلد ؛ أن القول قوله ، والوجه الثاين . كان حيا: وقال الويل

فنظريه يف مسألتنا أنه يعرف لـه  ، ومل يعلم منه ضد ذلك ، أنه كان حيا  ألن امللفوف قد علم، وال يشبه هذا امللفوف ، بالشبهة 
 . فيجوز أن تكون قد استمرت إىل حني قذفه، ويف مسألتنا قد تقدم له حالة جنون ، وال يعلم منه ضدها ، حالة إفاقة 
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وله إسقاطه باللعان، ألن الغاية من اللعان إسقاط احلد ، حىت تبلغ، فإن بلغت فلها احلق يف املطالبة باحلد 
  .وال ولد فينفيه، وال حد عليه قبل بلوغها ، أو نفي الولد 

؛ وال لعان يف ذلك ، رية أو جمنونة حد للقذفإن كانت صغ(: وقد خالف ذلك ابن حزم، فقال
وهاتان ال تقع منهما ، ألن الزنا معصية هللا عز وجل ، ألن الصغرية وانونة ال يكون منهما زىن أصال 

. وانون حىت يفيـق ، فذكر الصغري حىت يبلغ ) رفع القلم عن ثالث(: لقول رسول اهللا ، معصية 
واحلد بـنص  ، ه فإسقاطه عن القاذف حني يوقن بكذبه خطأ وإذا وجب احلد حيث ال يوقن بكذب

  ١ )القرآن واجب على كل من رمى منا بالزنا
وقوله هو األرجح لعموم النصوص الدالة على ذلك، وألنه ال فرق بني رمي الكبري والصغري وال 

من باب املصلحة،  العاقل أو انون، بل العربة بكون القاذف مكلفا، إال إذا كان اإلخبار لويل القاصرة
فال يعترب ذلك قذفا، بل القذف هنا هو الذي حيمل معىن السب والشتيمة، أو الكالم يف األعراض من 

  .غري مصلحة داعية لذلك
  : كوا جمنونة

مث حنث ، أو قذفها وهي عاقلة ، إن كانت الزوجة املقذوفة جمنونة، وقذفها الزوج يف حال إفاقتها 
وللزوج ،  وال لوليها حىت تفيق من جنوا، فإذا أفاقت فلها املطالبة باحلد ، طالبة فليس هلا احلق يف امل، 

  . إسقاطه باللعان
  :واختلف الفقهاء فيما لو أراد لعاا ألجل نفي الولد على قولني

ويلحقه الولد، وهو مذهب أمحد الذي نص عليه، وهو مـذهب  ، أنه ال يالعن : القول األول
  : لى ذلك مبا يلياحلنفية، واستدلوا ع

  .والزوجة يف هذه املسألة ال يصح منها لعان، أن الولد إمنا ينتفي باللعان من الزوجني  •
  .فال فائدة يف مشروعيته، أن لعان الزوج وحده ال ينتفي به الولد  •
له أن يالعن لنفي الولد، وهو قول الشافعية وقول عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك : القول الثاين •

  : يليمبا 
  فشرع له طريق إىل نفيه ، أنه حمتاج إىل نفيه  •
   )٦:النور(﴾والَّذين يرمونَ أَزواجهم  : ﴿ عموم قوله  •
 .كما لو كانت عاقلة، فكان له أن يالعنها ، قاذف المرأته ، أنه زوج مكلف  •

  : الترجيح
                                                

 . ٩/٣٣٧: احمللى   )١(
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اخلالف يف صحة نفي النسب  نرى أن األرجح يف هذه املسألة كما يف أكثر املسائل اليت وقع فيها
هو عرض املسألة على املختصني من أهل العلم، ألنه إما أن نأخذ حبق الرجل يف نفي ولده، فنظلم االبن 
والزوجة، على جمرد قناعة فقهية قد تتغري يف أي وقت من األوقات، أو نأخذ خبالف ذلك فنظلم الرجل 

على قبوله من غري دليل جازم، بل نظلم االبن معه  الذي يتيقن يف نفسه عدم نسبة االبن إليه، فنرغمه
  .الحتمال إحلاقه بغري أبيه

  : القدرة على التعبري
اللذين   واخلرساء ١فلذلك ال يصح اللعان من األخرسوقد اتفق الفقهاء على اعتبار هذا الشرط، 

وال ، يتصور منهما لعان ال تفهم إشارما، وليس هلم القدرة على الكتابة أو أي وسيلة للتعبري، ألنه ال 
  .وال من املرأة مطالبة، يعلم من الزوج قذف 

أما من كانت هلم القدرة على التعبري باإلشارة أو الكتابة مع اخلرس، فقد اختلف الفقهاء فيهمـا  
  :على قولني

، وإسـحاق ، وأيب عبيـد  ، أنه ال تصح منهم املالعنة مع ذلك، وهو قول أمحد : القول األول
  : واستدلوا على ذلك مبا يليواحلنفية، 

  .كالشهادة احلقيقية، فلم يصح من األخرس ، أن اللعان لفظ يفتقر إىل الشهادة  •
فـال  ، فال ختلو من احتمال وتردد ، واإلشارة ليست صرحية كالنطق ، أن احلد يدرأ بالشبهات  •

  . كما ال جيب على أجنيب بشهادته، جيب احلد ا 
الشافعية، واستدلوا على ذلك املالكية وا املالعنة مع ذلك، وهو قول أنه تصح منهم: القول الثاين

  : مبا يلي
  .كالناطق، فصح قذفه ولعانه ، أنه يصح طالقه  •
، فلم تدع احلاجة إىل األخرس ، فالشهادة ميكن حصوهلا من غريه ؛ أن اللعان خيتلف عن الشهادة  •

  .كالطالق، منه  فدعت احلاجة إىل قبوله، أما اللعان فال حيصل إال منه 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني نوع القدرة املمكنة على التعبري، فإن كانت كتابة، صح 
اللعان، ألنه بالكتابة ميكنه اإلدالء بالشهادة والنطق باليمني، أما اإلشارة، فال نراها كافية للداللة على 

                                                
فحكمه حكم األخرس ، وأيس من نطقه ، خرس  مث، ونفس أحكام األخرس تنطبق على من قذف زوجته وهو ناطق    )١(

فإنه يرجع إىل قول عدلني من أطباء املسلمني، ويوقف حينذاك إىل أن يتـبني  ، وزوال خرسه ، األصلي، أما إن رجي عود نطقه 
 . يالعن باإلشارة:حاله، وقيل 
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  .ذلك
 ينتسب إليه ميكن االستعانة يف ذلك بالوسائل احلديثـة  ولالحتفاظ حبق األخرس يف نفي من ال

املتيحة لذلك، فإن ثبت عدم نسبته إليه جاز اللعان لنفي احلد عن الزوجة مع تلقينه ما أمكـن مـن   
  .اإلشارات املتوافقة مع اللعان

وهذا ألن احلق يف نفي الولد الذي ال ينسب إىل الشخص ثابت لكل زوج قادرا كان أو عاجزا، 
 عدم متكني العاجز من ذلك فتح لذرائع الفساد، فلذلك تسد هذه الذرائع باالحتكام إىل العلـم  ويف

  .القطعي
  :كمال األهلية ـ  ٣

  :على قولني اعتبار هذا الشرطاختلف الفقهاء يف  ، وقد اإلسالم واحلرية والعدالةوذلك ب
أو ، سلمني أو كـافرين وال عربة بكوما م، أنه يصح من كل زوجني مكلفني : القول األول
أو كان أحدمها كذلك، وهو قول سعيد بن املسيب ، ولو كانا حمدودين يف قذف ، عدلني أو فاسقني 

، ١وهو قول ابن حزموإسحاق ،ورواية عن أمحد، ، ومالك ، وربيعة ، واحلسن ، وسليمان بن يسار ، 
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

:  ودليل كونه ميينا قول النيب ، كسائر األميان ، ما شرطوه  فلذلك ال يفتقر إىل، أن اللعان ميني  •
 ).لكان يل وهلا شأن، لوال األميان (

، اعتباراً بلفظهاأشهد باهللا، فسمى ذلك شهادة وإن كان ميينا : لقوله يف ميينه، تسميته شهادة  أن •
ك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسـولُه  إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِن  :﴿ كما قال اهللا 

، وهو مصرح فيه بالقسم وجوابه، وكذلك لو )١:املنافقون(واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ﴾
يف لغتها  أشهد باهللا، انعقدت ميينه بذلك، سواء نوى اليمني أو أطلق، والعرب تعد ذلك مييناً: قال

  :واستعماهلا، كما قال قيس
  فَأَشهد عند اِهللا أَين أُحبها      فَهذا لَها عندي فَما عندها ليا

                                                
على أن من قذف امرأتـه بالزنـا   وهو من أكثر القائلني من أصحاب املذاهب بالتخفيف يف شروط اللعان، فقد نص    )١(

أو  -كانا مملوكني أو أحدمها مملوكـا واآلخـر حـرا     -سواء كان قد دخل أو مل يدخل ا  -أو بإنسان مساه ، هكذا مطلقا 
أو ، أو هي كـذلك أو كالمهـا   ، أو يف زىن ، أو كان حمدودا يف قذف ، أو كانا كتابيني ، أو هو مسلم وهي كتابية ، مسلمني
أو أحدمها ادعى رؤية أو مل يدع،  فواجب على احلاكم أن جيمعهما يف جملسه ؟ طلبـت  ، أو فاسقني ، عمى أو كالمها أحدمها أ

مث يسأله البينة على ما رماها به ؟ فإن أتى ببينة عـدول  . ال رأي هلما يف ذلك، طلب هو ذلك أومل يطلبه ، هي ذلك أو مل تطلبه 
التعن ؟، انظر تفاصيل أدلة هـذه األقـوال يف   : فإن مل يأت بالبينة قيل له. ا أقيم عليها احلدبذلك على ما ذكرنا يف الشهادة بالزن

 . ٩/٣٣١: احمللى
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  :أنفسهم من الشهداء، وهو ما استدل به املخالفون فللوجوه التالية تعاىلأن استثناءه 
] غري[كن هلم شهداء غري أنفسهم، ألن ومل ي: صفة مبعىن غري، واملعىن: ها هنا] إال: [الوجه األول

غري [محالً على ] إِال[، ويوصف بـ ]إِال[يتعاوضان الوصفية واالستثناء، فيستثىن بغري محالً على ] إِال[و
[  

مستثىن من الشهداء، ولكن جيوزن أن يكون منقطعاً على لغة بين متيم، ] أنفسهم[أن : الوجه الثاين
  .كما يبدل أهلُ احلجاز وهم يف االتصالفإم يبدلون يف االنقطاع، 

  .من الشهداء ألنه نزهلم مرتلتهم يف قبول قوهلم] أنفسهم [ أنه إمنا استثىن : الوجه الثالث
 .كما لو كانت امرأته ممن حيد بقذفها، فيشرع له طريقا إىل نفيه ، أن الزوج حيتاج إىل نفي الولد  •
أما حديثُ عمرو بن شعيب، عـن  (:قال ابن القيمضعف األحاديث اليت استدل ا املخالفون،  •

أبـيه، عن جده، فما أبـني داللته لو كان صحيحاً بوصوله إىل عمر، ولكن يف طريقه إىل عمرو 
ليس دون عمرو بن شعيب من حيتج به، وأما حديثُه : مهالك ومفاوز، قال أبو عمر بن عبد الرب
ديث عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي، وهو متـروك  اآلخر الذي رواه الدارقطين، فعلى طريق احل

بإمجاعهم، فالطريق به مقطوعة، وأما حديثُ عبد الرزاق، فمراسيلُ الزهري عندهم ضـعيفة ال  
على مكة، ومل يكن مبكة يهودي وال نصراين  يحتج ا، وعتاب بن أسيد كان عامالً للنبـي 

  ١ )هماألبتة حىت يوصيه أن ال يالعن بـين
، )ولوال ما مضى من األميـان (، )لوال ما مضى من كتاب اهللا تعاىل: (ال تنايف بـني قوله أنه  •

فيحتاج إىل ترجيح أحد اللفظني، وتقدميه على اآلخر، بل األميان املذكورة هي يف كتـابِ اهللا،  
مضى من حكم اهللا لوال ما : وكتاب اهللا تعاىل حكمه الذي حكم به بـني املتالعنني، وأراد 

  .الذي فصلَ بـني املتالعنني، لكان هلا شأن آخر
غري حمدودين يف قذف، ، حرين ، عدلني ، ال يصح اللعان إال من زوجني مسلمني : القول الثاين

واحلنفية، والشافعية ورواية عند احلنابلة، واستدلوا ، ومحاد ، واألوزاعي ، والثوري ، وهو قول الزهري 
  : يلي على ذلك مبا

﴿ والذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء إِال أَنفُسهم فَشهادةُ : أن اللعان شهادة لقوله تعاىل •
  .، ويف اآلية دليل من ثالثة أوجه)٦:النور(أَحدهم أَربع شهادات بِاِهللا﴾

  .ا استثناءٌ متصلٌ قطعاً، وهلذا جاء مرفوعاًاستثىن أنفسهم من الشهداء، وهذ تعاىلأنه : الوجه األول

                                                
 . ٥/٣٦٣:  زاد املعاد   )١(
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﴿ ويـدرؤ  :تعاىلأنه صرح بأن التعانهم شهادة، مث زاد سبحانه هذا بـياناً، فقال : الوجه الثاين
﴾بـنيالكَاذ نلَم باِهللا إِنه اتادهش عأَرب دشهأَن ت ذَابا العنه٨:النور(ع(  

   .من الشهود، وقائماً مقامهم عند عدمهم أنه جعله بدالً: الوجه الثالث
الَ لعانَ بـني مملُوكَنيِ : (قال ما روى عمرو بن شعيب، عن أبـيه، عن جده، أن النبـي  •

  ١ )والَ كَافرينِ
بد لعانٌ، لَيس بـني احلُر واألمة لعانٌ، ولَيس بـني احلُرة والع: أَربعةٌ لَيس بـينهم لعانٌ: (قوله  •

  ٢ )ولَيس بـني املُسلم واليهودية لعانٌ، ولَيس بـني املُسلمِ والنصرانِية لعانٌ
أن ال لعان بـني أربـع، فـذكر   : لعتاب بن أَسيد من وصية النبـي : عن ابن شهاب، قال •

  .٣معناه
ا، فَالَ يصح إال ممن تصح منه، وهلذا تحد أن اللعانَ جعلَ بدلَ الشهادة، وقائماً مقامها عند عدمه •

  .املرأة بِلعان الزوج، ونكوهلا ترتيالً للعانه مرتلةَ أربعة شهود
، احملفوظ )لوال ما مضى من اَألميان، لَكَانَ يل ولَها شأنٌ: (أن الرواية اليت أوردها املخالفون وهي •

لَوالَ مـا  : (وأما قوله ). صحيحه(لفظ البخاري يف هذا ) لوال ما مضى من كتاب اهللا: (فيها
اناَألمي نى مضقال حييـى بن معني. ، وقد تكلم فيه غري واحد٤فمن رواية عباد بن منصور) م :

  .ضعيف: وقال النسائي. متروك قدري: وقال علي بن احلسني بن اجلنيد الرازي. ليس بشيء
على املدعي، واليمني على املدعى عليه، والزوج ها هنـا  أن قاعدة الشريعة استقرت بأن البـينةَ  •

  .مدعٍ، فلعانه شهادة، ولو كان مييناً مل تشرع يف جانبه
﴿ ويدرؤ عنها العذَاب أَن تشهد أَربع شهادات  : لقوله ، أن القصد من اللعان هوإسقاط احلد  •

﴾بـنيالكَاذ نلَم ا غري مسلمة )٨:النور(باِهللا إِنهفينتفي اللعان النتفائه، ، ومبا أنه ال حد هنا لكو. 
  : الترجيح

                                                
 . ٦/١٩٢: ذكره أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد   )١(
، قال الدارقطين والوقاصي متروك ٥/٥١٠: ، ابن أيب شيبة٣/٣٧٢: ، النسائي٣/١٦٢: ، الدارقطين٧/٣٩٦: البيهقي   )٢(

احلديث مث أخرجه عن عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه عن عمرو بن شعيب به قال وعثمان بن عطـاء اخلراسـاين ضـعيف    
احلديث جدا وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا وروى عن األوزاعي وابن جريج ومها إمامان عن عمر بن شعيب 

 . ٣/٣٤٨: نصب الراية: قوله ومل يرفعاه مث أخرجه كذلك موقوفا، انظر عن أبيه عن جده
 . ٧/١٢٧: مصنف عبد الرزاق   )٣(
وأما تعلُّقكم فيه على عباد بن منصور، فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية « : وقد رد ابن القيم على اامهم له بقوله   )٤(

:  زاد املعاد، »صحيح االحتجاج جبماعة من القدرِية واملرجئة والشيعة ممن علم صدقُهإىل القدر، وهذا ال يوجب رد حديثه، ففي ال
٥/٣٦٤ . 
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نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني اللعان ارد عن نفي الولد، وهو يثبت للمالعن بعد 
التحري، باعتباره زوجا، له احلق يف اام زوجته إن ثبت عنده زناها كما لسائر األزواج، وللزوجـة  

ق يف الدفاع عن نفسها باملالعنة كذلك، فاألضرار بذلك حمصورة، والناس عادة مـا مييلـون إىل   احل
  .تكذيب من سبق منه الفجور والفسق

أما إن كان يف اللعان نفي ولد، فإن األرجح هو توقف إجراء اللعان على نتيجة التحري العلمي 
ف فيها للضرر البالغ للولد نتيجة اللعان، ألنه ستنتفي الدقيق يف املسألة، ملا ذكرنا سابقا يف املسائل املختل

نسبته لوالده من غري جزم بذلك، ويؤيد اللجوء للتحري فسق الزوج وفجوره املانع من الوثوق بأقواله، 
  .فكيف بأميانه

ولكن ابن القيم مع ذلك انتصر للقول األول ذاكرا املقاصد الشرعية من ذلك الترجيح، وهـي  
وألن حاجة الزوج اليت ال تصح منه الشهادة (: تتعارض مع ما ذكرنا، قال ابن القيممقاصد صحيحة ال 

إىل اللعان ونفي الولد، كحاجة من تصح شهادته سواء، واألمر الذي يرتل به مما يدعو إىل اللعـان،  
اً مما نزل بـه،  كالذي يرتلُ بالعدل احلر، والشريعة ال ترفع ضرر أحد النوعني، وجتعلُ له فرجاً وخمرج

وتدع النوع اآلخر يف اآلصار واألغالل، ال فرج له مما نزل به، وال خمرج، بل يستغيثُ فال يغـاث،  
ويستجري فال يجار، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرمحةُ 

  ١ )يفية السمحةُاليت وسعت من تصح شهادته، وهذا تأباه الشريعةُ الواسعة واحلن
وما ذكره ابن القيم التفات منه ملصلحة الزوج، فلذلك ذكرنا أنه جيب مع ذلك النظر ملصـلحة  

  .الولد خاصة إن قامت الشبه على عدم صدق الزوج
  حياة املتالعنني ـ  ٤

سـقط  ، أو قبل إمتام لعانه ، اتفق الفقهاء على  أن الزوج إذا قذف زوجته، مث مات قبل لعاما 
فلم يثبت حكمه، أمـا إن  ، واستدلوا على ذلك بأن اللعان مل يوجد ، وورثته ، وحلقه الولد ، عان الل

  :مات أحدمها أثناء اللعان فإن حكمه خيتلف حبسب احلالتني التاليتني
  :موت الزوج بعد إكمال لعانه وقبل لعاا: احلالة األوىل

  :وقد اختلف الفقهاء يف  هذه احلالة على قولني
  : أا ال تبني بلعانه، وهو قول اجلمهور، واستدلوا على ذلك مبا يلي: األول القول

  .فأشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه، أنه مات قبل إكمال اللعان  •
  .واحلكم ال يثبت قبل كمال سببه، أن الشرع رتب هذه األحكام على اللعان التام  •

                                                
 . ٥/٣٥٩:  زاد املعاد   )١(
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إال أن تلـتعن،  ، ويلزمها احلد ، وينتفي الولد ، ويسقط التوارث ، أا تبني بلعانه : القول الثاين
  . وهو قول الشافعي

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن اللعان كما ذكرنا سابقا يرتبط بطريقة تعبديـة  

ألن معينة ال يصح إال بعد اكتماهلا، زيادة على ما يف هذا القول من املصاحل الشرعية للولد بعدم تعريضه 
  . يصبح ابن لعان

  :موت املرأة قبل اللعان: احلالة الثانية
  :وهلذه احلالة صورتان

  :١موت املرأة قبل اللعان وبعد املطالبة
  :وقد اختلف الفقهاء يف  هذه الصورة على قولني

وله احلق يف إرثها، وهو قول مجهور العلماء، واستدلوا ، أا ماتت على الزوجية : القول األول
  : ك مبا يليعلى ذل

  .كما لو مل يلتعن، فورثها ، أا ماتت على الزوجية  •
  .أن اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موا كالطالق •
  .فلذلك ال يصح القياس عليه، ألنه يقطع الزوجية ، أنه خيتلف عن اللعان يف احلياة  •
  .فهاهنا أوىل، مل تنقطع الزوجية ، أنه لو العنها ومل تلتعن هي  •
كما يزيله الطالق، فإذا ماتت قبله ، وإمنا يزيل نكاحها اللعان ، الزوجة كانت امرأته قبل اللعان  أن •

  .وينقطع باملوت، فيوجب التوارث، فقد ماتت قبل وجود ما يزيله ، 
ألن ؛ وعكرمة، مل يرث، وقد روي عن ابن عباس والشعيب ، أن الزوج إن التعن : القول الثاين

                                                
  :وقد اختلف الفقهاء يف  مطالبة األولياء حبقها عند قذف الزوج هلا، إن ماتت بعد مطالبتها وقبل اللعان على قولني    )١(

فله إسقاطه باللعان، ألنه ال حاجة إليه مـع عـدم   ، فإن طولب به ، ءها يقومون يف الطلب به مقامها أن أوليا: القول األول
  : فإنه ال حد عليه، وهو قول احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي، الطلب 

  .كحد القطع يف السرقة، مل جيب ، فإذا مل يوجد الطلب من املالك ، ـ أنه حد تعترب فيه املطالبة 
فإنـه  ، وأما حق القصاص ، وهذا ليس مبتروك ، احلديث الذي استدل به املخالفون يدل على أن احلق املتروك يورث  ـ أن

  .خبالف هذه احلالة، وينتقل إىل املال ، حق جيوز االعتياض عنه 
قول الشافعية، واستدلوا وإال فال، وهو ، ليسقط احلد عن نفسه ، فله اللعان ، إن كان للمرأة وارث غري الزوج : القول الثاين
  :على ذلك مبا يلي
  »من ترك حقا فلورثته « :  ـ قول النيب 

 . كحق القصاص، فيورث وإن مل يطالب به ، فريث إذا طالب به ، ـ أنه حق ثبت له يف احلياة 
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  .كما لو التعن يف حياا، فيمنع التوارث ، بني ا اللعان يوجب فرقة ت
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجلمهور بناء على عدم إمتام اللعان بصفته الشرعية اليت ال يعترب 
  .لعانا بدوا

  :موت املرأة قبل اللعان، وقبل املطالبة 
  :وقد اختلف الفقهاء يف  هذه الصورة على قولني

سواء كان هناك ولد يريد نفيه أو مل يكن، وهو قول اجلمهور، ، ليس له أن يلتعن : األول القول
  .فإن لعان الرجل وحده ال يثبت به حكم، أن اللعان إمنا يكون بني الزوجنيبواستدلوا على ذلك 

فله أن يلتعن، وهو قول  الشافعي، واستدلوا علـى  ، إن كان هناك ولد يريد نفيه : القول الثاين
  .ذلك بأن اللعان يصح من الزوج وحده لنفي الولد، ألنه له احلق يف ذلك

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ملا ذكرنا يف املسألة السابقة، أما حقه يف نفي الولد، 

ك يف فيحتاج إىل عرض على املختصني من أهل العلم، فرأيهم يرفع عنه ما قد يعانيه من كفالته البن يش
  .نسبته إليه، ويرفع عن االبن كذلك االنتساب إىل من قد ال يكون والدا له

  مستحبات جملس اللعان ـ ٥
  :من املستحبات اليت نص الفقهاء على مراعاا يف جملس اللعان

  : حضور مجاعة املسلمنيـ  ١
به أربعة، ومن  ألن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي، ويستحب أن ال ينقصوا عن أربعة 

  :األدلة على ذلك
فدل ذلك على أنه حضره ، أن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنام  •

  .مجع كثري
  .وفعله يف اجلماعة أبلغ يف ذلك، مبالغة يف الردع به والزجر ، أن اللعان بين على التغليظ  •

  :القيام حال التالعنـ  ٢
فإذا فرغ قامت املرأة فالتعنت وهـي  ، يبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم ف، يستحب أن يتالعنا قياما 
  :قائمة، ومن األدلة على ذلك
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  ١ )قم فاشهد أربع شهادات: (أنه قال هلالل بن أمية ما روي عن النيب  •
  .فكان أبلغ يف شهرته، أنه إذا قام شاهده الناس  •

  : مراعاة الزمان واملكانـ  ٣
  :هذا الشرط على قولني وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار

وال زمان معني، وهو قول أيب حنيفة وقول ، ال يستحب التغليظ يف اللعان مبكان : القول األول
  : عند احلنابلة، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .فال جيوز تقييده إال بدليل، ومل يقيده بزمان وال مكان ، أطلق األمر بذلك   أن اهللا  •
  .ولو خصه بذلك لنقل ومل يهمل، ومل خيصه بزمن ، ضار امرأته أمر الرجل بإح أن النيب  •

فإذا كانا ،  ٢يستحب أن يتالعنا يف األزمان واألماكن اليت تعظم، وهو قول الشافعية: القول الثاين
، ويف بيت املقدس  وإن كان يف املدينة فعند منرب رسول اهللا ، مبكة العن بينهما بني الركن واملقام 

  .ويف سائر البلدان يف جوامعها ،عند الصخرة 
تحبِسونهما مـن بعـد الصـلَاة :﴿     أما الزمان فرياعى أفضل األوقات كالعصر، لقول اهللا 

﴾ بِاللَّه انقِْسمفقد أمجع املفسرون على أن املراد بالصالة صالة العصر، فيتالعنان بعد )١٠٦:املائدة(فَي ،
  . ألن الدعاء بينهما ال يرد؛  صالة العصر، أوبني األذانني

  : الترجيح
، ألن وتبيينا خلطره هو مراعاة التغليظ يف املكان والزمان تعظيما للعاننرى أن األرجح يف املسألة 

لليمني نفسها، وقد  اأكثر من تعظيمه مثال املصحف ىو املكان أو احللف علأالعامة قد تعظم الزمان 
، فإن كان هلم مواضـع يعظموـا   (، ان اللعان بني كافرين نص الفقهاء على أن ذلك جيري ولو ك

؛  يالعن بينهما يف مواضعهم الاليت يعظموا ، فعلى هذا . حلفوا فيها، ويتوقون أن حيلفوا فيها كاذبني 
، وإن مل يكن هلم مواضع يعظموا  ،واليهودي يف البيعة واوسي يف بيت النار، النصراين يف الكنيسة 

  ٣ )لتعذر التغليظ باملكان؛ اكم يف جملسه حلفهم احل
  :موعظة اإلمام هلما بعد الرابعة وقبل اخلامسة ـ  ٤

اتفق الفقهاء على  استحباب موعظة اإلمام للمتالعنني بعد الرابعة وقبل اخلامسة، ملا روى ابـن  
. ب عليك العذابفإا املوجبة اليت توج، اتق اهللا ، يا هالل : قيل، ملا كانت اخلامسة : قال عباس 

                                                
 . سبق خترجيه   )١(
العـن   ألن النيب ؛ أنه واجب ، والثاين  .أن التغليظ به مستحب كالزمان، أحدمها : نالعنده يف التغليظ باملكان قو   )٢(

 . فكان فعله بيانا للعان، عند املنرب 
 . ٨/٦٩: املغين   )٣(



 ١٠٢

: قيل هلا، فلما كانت اخلامسة . فشهد اخلامسة. كما مل جيلدين عليها، واهللا ال يعذبين اهللا عليها : فقال
. وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العـذاب ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، اتق اهللا 

أن غضب اهللا عليها إن كان من (سة فشهدت اخلام. واهللا ال أفضح قومي: مث قالت، فتلكأت ساعة 
   )الصادقني

  :للعان املستحبة صيغة المراعاة ـ  ٥

وهي الصيغة اليت ورد ا القرآن الكرمي ودلت على تنفيذها السنة املطهرة، وقد ذكرنا يف األركان 
لُ اللعنة وجوب التزام ما جيب فيها، ونذكر هنا بعض ما يتعلق مبستحباا، ومنها أنه ال يقبل منه إبدا

بالغضب واإلبعاد والسخط، وال منها إبدالُ الغضب باللعنة واإلبعاد والسخط، بل يأيت كُلٌّ منهما مبا 
  .قسم اهللا له من ذلك شرعاً وقدراً، وهذا أصح القولني يف مذهب أمحد ومالك وغريمها

ئاً، بل ال يستحب ذلك، فال ومنها أنه ال يفتقر أن يزيد على األلفاظ املذكورة يف القرآن والسنة شي
أشهد باهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من : حيتاج أن يقول

أشهد باهللا إنه ملن : أشهد باِهللا إين ملن الصادقني، وهي تقول: العالنية، وحنو ذلك، بل يكفيه أن يقول
إنه ملن الكاذبـني فيما : رميتها به من الزىن، وال أن تقول هيفيما : وال حيتاج أن يقول. الكاذبـني

رأيتها تزين كاملرود يف املُكحلَة، قال ابـن  : رماين به من الزىن، وال يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية
وال أصلَ لذلك يف كتاب اهللا، وال سنة رسوله، فإن اهللا سبحانه بعلمه وحكمته كفانا مبا شرعه (:القيم

  ١ )لنا وأمرنا به عن تكلُّف زيادة عليه
فيما : من الزىن، وال تقولُه هي، وال يشترط أن يقولَ عند اخلامسة: ومنها أنه ال يشترط أن يقول

وال معىن لزيادة من زاد يف ميني املتالعـنني أن  (: فيما رماين به، قال ابن حزم: رميتها به، وتقول هي
إنه ملن الكاذبني فيما رماين به من : وأن تقول هي، رميتها به من الزنا   إين ملن الصادقني فيما: يقول هو

. ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾: ألن اهللا تعاىل كفانا مبا أمرنا به يف القرآن عن تكلف هذه الزيادة؛ الزنا 
؛ وكل رأي زادنا شيئا يف الدين مل يأت به أمر اهللا تعاىل فنحن نرغب عن ذلك الرأي ونقذفه يف احلش 

  ٢ )تعاىلألنه شرع يف الدين مل يأذن به اهللا 
إين ملن الصادقني يف شهادة التوحيد أو غريه من : رمبا نوى: والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا

                                                
 . ٥/٣٧٨: زاد املعاد   )١(
 . ٩/٣٣٥: احمللى   )٢(
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إنه ملن الكاذبـني يف شأن آخر، فإذا ذكرا ما رميت به من الزىن، انتفى هذا : اخلرب الصادق، ونوت
وأن ميينهما ، فواهللا ما ينتفعان بذلك ، هبك أما نويا ذلك (:ذلك بقولهالتأويل، وقد رد ابن حزم على 

نويا ما قلتم أو مل ، وعليها الغضب ، مبا أمر اهللا تعاىل يف جماهرة أحدمها فيه بالباطل موجب عليه اللعنة 
  ١ )وال ميوه على عالم الغيوب مبثل هذا، ينويا 

  الفقهيةإجراء اللعان وصيغة على املذاهب كيفية  ـ ٦
اتفق الفقهاء على أكثر ألفاظ اللعان وهيئته مراعاة للصيغة القرآنية، واختلفوا يف بعض الفروع مبا 
يصعب حصره، فلذلك نذكر يف ختام هذا املبحث آراء املذاهب الفقهية يف املسألة باعتبارها من املسائل 

للعان يف هذا اجلانب التطبيقي بروزا العملية، زيادة على بروز آثار اخلالفات اليت ذكرناها يف مسائل ا
  :   جليا

  : مذهب املالكية
وهو قول مالك، واختيار ابن القاسم ، أشهد باهللا : على أن صيغة اللعان أن يقول ٢نص املالكية
أشهد بعلم اهللا قال ابن القاسم ويقول يف الرواية أشهد باهللا إين ملن الصادقني لرأيتها : وقال أيضا مالك

كاملرود يف املكحلة، مث يقول لعنة اهللا عليه يف اخلامسة إن كان : يف كل مرة، قال أصبغ يقول تزين يقوله
أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني ما رآين أزين مث ختمس بالغضب، قال ابن القاسم : من الكاذبني مث تقول هي

وأحب إيل أن يزيد يف : غأشهد باهللا إين ملن الصادقني ما هذا احلمل مين قال أصب: ويقول يف نفي احلمل
وأحب : أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني وما زنيت قال أصبغ: كل مرة ولزنت وقال ابن القاسم وتقول هي

فإن قال هو يف اخلامسة مكـان إن  : وإنه ملنه مث ختمس بالغضب قال أصبغ، إيل أن تزيد يف كل مرة 
: يف اخلامسة مكان إن كان من الصادقني ولو قالت املرأة، كنت من الكاذبني إن كنت كذبتها أجزأه 

  .٣إنه ملن الكاذبني أجزأها وأحب إيل لفظ القرآن
  : مذهب احلنفية

عند بيان صيغة اللعان أنه ال خيلو إما أن يكون بالزنا أو بنفي الولد، فإن كان بالزنا  ٤نص احلنفية
أشهد باهللا إين ملن : قول أربع مراتفينبغي للقاضي أن يقيمهما بني يديه متماثلني فيأمر الزوج أوال أن ي

لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيما رميتها به : ويقول يف اخلامسة، الصادقني فيما رميتها به من الزنا 
                                                

 . ٩/٣٣٥: احمللى   )١(
 . ٤٧٩: ، الثمر الداين٦/٢١٦: ، التاج واإلكليل٢/٥٢: ، الفواكه الدواين٢/١٤٢: كفاية الطالب   )٢(
 . ٤/٧٧: املنتقى   )٣(
 . ٣/٤٨٤: ، حاشية ابن عابدين٤/١٢٦:،  البحر الرائق٣/٢٣٧: بدائع الصنائع   )٤(
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، أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماين به مـن الزنـا   : مث يأمر املرأة أن تقول أربع مرات، من الزنا 
اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزنا، وروى احلسن عن غضب : وتقول يف اخلامسة

فيما رميتين به : فيما رميتك به من الزنا وتقول املرأة: أيب حنيفة أنه حيتاج إىل لفظ املواجهة فيقول الزوج
مال يف ألنه حيتملها وحيتمل غريها وال احت؛ من الزنا، وهو قول زفر ألن خطاب املعاينة فيه احتمال 

  .خطاب املواجهة فاإلتيان بلفظ ال احتمال فيه أوىل
فيما رميتك به من نفي : وإن كان اللعان بنفي الولد فقد ذكر الكرخي أن الزوج يقول يف كل مرة

فيما : وذكر الطحاوي أن الزوج يقول يف كل مرة. فيما رميتين به من نفي ولدي: وتقول املرأة، ولدك 
وروى هشام عن . فيما رماين به من الزنا يف نفي ولده: وتقول املرأة، نفي ولدها رميتها به من الزنا يف 

أشهد باهللا أين ملن الصادقني فيما رميتها به من الزنا : إذا العن الرجل بولد فقال يف اللعان: حممد أنه قال
فيما رميتين به من أشهد باهللا إنك ملن الكاذبني : وتقول املرأة، يف نفي ولدها بأن هذا الولد ليس مين 

  .الزنا بأن هذا الولد ليس منك
  : مذهب الشافعية

أن يقول الزوج أربع مرات أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما رميت به زوجيت من  ١وصفته عندهم
يرفع يف نسبها حبيـث  : الزنا، ويسميها ويرفع يف نسبها حبيث تتميز إن كانت غائبة عن الس، وقيل

وجاته إن كان يف نكاحه غريها، فقد يشعر هذا باإلستغناء بقوله فيما رميت به زوجيت تتميز عن سائر ز
عن اإلسم والنسب إذا مل يكن حتته غريها، فإن كانت املرأة حاضرة عنده أشار إليها، وهل حيتاج مع 

على  نعم ألن اللعان مبين: أصحهما ال كسائر العقود والفسوخ، والثاين: اإلشارة إىل التسمية وجهان
اإلحتياط والتغليظ، مث يقول يف اخلامسة إن علي لعنة اهللا إن كنت من الكاذبني فيما رميتها به من الزنا 

  .ويعرفها يف الغيبة واحلضور، كما يف الكلمات األربع
وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره يف الكلمات اخلمس، فيقول وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد 

مين، وإن قال هو من زنا واقتصر عليه كفى على األصح، ولو اقتصر على قوله ليس من الزنا وليس هو 
مين مل يكف على الصحيح الحتمال إرادة عدم الشبه ولو أغفل ذكر الولد يف بعض الكلمات احتاج 

  .إىل إعادة اللعان لنفيه، وال حتتاج املرأة إىل إعادة لعاا على لعاا على املذهب
  : مذهب احلنابلة

أن يقول الرجل مبحضر من احلاكم أو نائبة أربع مرات أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما  ٢وصفته
                                                

 . ٣/٣٧٤: ، مغين احملتاج٤/٦٩: ، حاشية البجريمي٤/١٥٢: ، إعانة الطالبني٨/٣٥٠: روضة الطالبني: انظر   )١(
 . ٤/١١٦: املغين، ٩/٨٥  :، اإلنصاف للمرداوي٣/٢٨٠: الكايف يف فقه ابن حنبل   )٢(
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رميت به امرأيت من الزىن ويشري إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة مساها ونسبها حىت تنتفـي  
ه من الـزىن مث  وان لعنة اهللا علي إن كنت من الكاذبني فيما رميت به امرأيت هذ: املشاركة، مث يقول

تقول املرأة أربع مرات أشهد باهللا إن زوجي هذا ملن الكاذبني فيما رماين به من الزىن، وتشري إليه فإن 
  . وإن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزىن: كان غائبا مسته ونسبته، مث تقول

  : مذهب اإلمامية
، ولو تراضيا برجل من العامة . أو من ينصبه لذلك، اكم وقد نصوا على أنه ال يصح إال عند احل

: وصورة اللعان. يعترب رضامها بعد احلكم: وقيل، ويثبت حكم اللعان بنفس احلكم. فالعن بينهما جاز
عليه لعنة اهللا ] أن : [ مث يقول، إنه ملن الصادقني فيما رماها به  - أربع مرات  - أن يشهد الرجل باهللا 

أن : مث تقـول ، إنه من الكاذبني فيما رماها به  - أربعا  - مث تشهد املرأة باهللا ، ذبني إن كان من الكا
  .غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني

  :ومندوب، كما يلي، ويشتمل اللعان على واجب 
وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، وكذا ، هو التلفظ بالشهادة على الوجه املذكور  :الواجب

وأن  يبدأ الرجل أوال بالتلفظ على الترتيـب  ، يكونان مجيعا قائمني بني يدي احلاكم : لوقي، املرأة 
وأن يعينها مبا يزيل االحتمال كذكر امسها واسم أبيها أو صفاا املميزة هلا عن ، املذكور وبعده املرأة 

احلاكم غري عارف  وإذا كان. وجيوز بغريها مع التعذر، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، غريها 
ويف ، وجيب البداءة بالشهادات مث باللعن ، وال يكفي الواحد ، افتقر إىل حضور مترمجني ، بتلك اللغة 

أو ، ولو قال أحدمها عوض أشهد باهللا أحلف . أن غضب اهللا عليها: املرأة تبدأ بالشهادات مث بقوهلا
  .مل جيز، أو ما شاكله ، أقسم 

، واملرأة عن ميني الرجل ، وأن يقف الرجل عن ميينه ، مستدبر القبلة  أن جيلس احلاكم: املندوب
وكذا يف املرأة ، وأن يعظه احلاكم وخيوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وأن حيضر من يسمع اللعان 

يف املساجد واجلوامع : وجيوز اللعان.  والزمان، واملكان ، بالقول : وقد يغلظ اللعان. قبل ذكر الغضب
مـن  ، أنفذ احلاكم إليهـا  ، فإن اتفقت املرأة حائضا . إذ مل يكن هناك مانع من الكون يف املسجد، 

وجاز استيفاء الشهادات ، مل يكلفها اخلروج عن مرتهلا ، يستويف الشهادات وكذا لو كانت غري برزة
  .١ة اليمنياللعان أميان وليست شهادات ولعله نظر إىل اللفظ فإنه بصور: وقال الشيخ. عليها فيه

  : مذهب الزيدية

                                                
 . ٣/٧٣: شرائع اإلسالم   )١(



 ١٠٦

على أنه يبدأ بتحليف الزوج فإن حلف بغري حتليف مل يعتد به، فيقول له اإلمام أو  ١نص الزيدية
واهللا إين لصادق فيما رميتك به من الزىن ونفي ولدك  هذا، فإذا قال ذلك أمره أن يكرر : حاكمه قل

فإذا . كفى أن يقول فيما رميتك به من الزىنذلك أربعا، وهذا حيث يكون مث ولد، فإن مل يكن مث ولد 
واهللا، أو أي ألفاظ القسم املعروفة إنه ملن الكاذبني يف رميه : فرغ من حتليف الزوج أمر الزوجة أن تقول

يل بالزىن ونفيه هلذا الولد، وتكرر ذلك أربعا، والولد  يف حال التحليف حاضر يف حجر املرأة نـدبا  
منفي، فإن نكلت عن اليمني فيكفي امتناعها مرة واحدة يف وجوب احلد  مشار إليه إن كان هناك ولد

عليها، وإذا رجعت إىل اللعان قبل كمال احلد عليها قبل منها، وكذلك حكم الزوج ذكر معنـاه يف  
  .البيان

وجيب تقدمي الزوج يف التحليف على الزوجة فإن قدمها أعاد أمياا فقط وإن قدمها ومل يكـن  
هذا ما مل حيكم، فإن كان قد حلف سهوا أو غلطا أو هـو  . ابتدأ الزوج واستأنفتالزوج قد حلف 

مذهبه نفذ فإن كان عمدا مل يصح، مث بعد كمال التحليف يفسخ احلاكم بينهما وال يتعني لفظ الفسخ 
  .بل يكفي قوله ال جيتمعان أبدا

   :مذهب اإلباضية
ملنرب بعد العصر حبضرة اإلمام وحنوه مبجمع من على أنه يالعنها يف املسجد اجلامع عند ا ٢وقد نصوا
فلو تالعنا يف غري املسجد أو يف مسجد غري جامع أو عند ، وذلك تغليظ مستحب ، الناس مستقبال 

غري املنرب أو قبل العصر أو يف وقت ما أو حبضرة شاهدين فقط بأمر اإلمام أو حنوه أو غري مستقبل جاز 
ن حيضر أربعة رجال بناء على أن اإلقرار بالزنا ال تصح الشهادة به وأن أقل م، تغليظ واجب : وقيل، 

ألن ، وإن تراضيا مبن يالعن عنهما فالعن مل يصح ، تكفي شهادة اثنني باإلقرار به : وقيل، إال بأربعة 
وندب إثر صالة من اخلمس على األول والعصر ، يف اللعان تغليظا يقتضي أن خيتص به احلاكم أو حنوه 

وأن يقال لكل عند خامسته هذه ، ألا حمل نزول العذاب ما ، وندب ختويفهما عند اخلامسة  ،أوىل 
  .وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، هي املوجبة عليكما العذاب 

والنصرانية يف ، وأصل موضع اللعان ما يعظمانه من أشرف أمكنة البلد فتالعن اليهودية يف البيعة 
ومها فيما ذكر هذا على إثبـات  ، كان زوجهما مسلما ففي مسجد املسلمني  فإن، الكنيسة وهكذا 

إن امتنعت الكتابية عن اللعان مل جترب بناء : وقال بعض قومنا، اللعان بني مشركني ومشركة مع مسلم 
  .بل تؤدب وترد إىل أهل دينها خليانتها زوجها املسلم، على أا لو أقرت مل ترجم ومل جتلد 
                                                

 . ٢/٢٦٣: التاج املذهب   )١(
 . ٧/٣٥٩: شرح النيل   )٢(



 ١٠٧

أشهد  باهللا الذي ال إله : أنه يضع الرجل يده على سارية املسجد بعد العصر ويقولوذكر بعضهم 
لعنة اهللا : مث يقول، إال هو أين ملن الصادقني فيما قذفت به زوجيت فالنة بنت فالن من الزنا أربع مرات 

 لست بزانية أشهد باهللا الذي ال إله إال هو أين: وتقوم املرأة كذلك وتقول، علي إن كنت من الكاذبني 
، غضب اهللا علي إن كان من الصادقني : مث تقول، وأن زوجي ملن الكاذبني علي يف قوله أربع مرات 

وإن كان الرمي باحلمل أو الولد كفى ذلك . غضب اهللا عليك إن كان من الصادقني: ويقول احلاكم
وال جيزي على الصحيح ، ده تعيد بع: وقيل، أو ذكرا بدل الزنا احلمل أو الولد ولو قدمت املرأة جاز 

وإن ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة يف خامستيهما أعاد من فعل ، أحلف أو أقسم أو غريمها بدل أشهد 
وإال إن ذكرت كليهما أو ، إال إن كان يف مكاما فليعيدا اخلامسة فقط إن مل تطل املدة ، ذلك اللعان 

والواضح عندي أن يقول ، أن يلتعنا فال لعان وإن كذب نفسه قبل ، ذكرمها فال إعادة على ذكرمها 
  .فيما نسبت إليها بدل قوله فيما قذفتها به



 ١٠٨

  الفهرس
  

  ٤  املقدمة

  ٥  أوال ـ التفريق بسبب الضرر اجلبلي

  ٥  ـ العيوب اليت تثبت اخليار للزوجني ١

  ٥  :تعريف
  ٥  :العيوب املعتربة يف الفسخ

  ٨  للفسخ اوزة العيوب أنواع ـ ٢
  ٨  العيوب املشتركة بني الزوجني

  ٩  :نون ـ اجل ١
  ١٠  :ـ اجلذام ٢

  ١١  :طلب التفريق بعد الرضى
  ١١  :ـ الربص  ٣
  ١٢  :ـ العذيطة ٣
  ١٣  :ـ كون أحد الزوجني خنثى ٤

  ١٣  العيوب اخلاصة بالرجل
  ١٣  العيوب اخلاصة باملرأة

  ١٤  العيوب غري املعتربة

  ١٥  بالعيب التفريق شروط ـ ٣
  ١٥  :عدم العلم به وقت العقد  ـ ١
  ١٦  :ـ الفورية  ٢
  ١٧  :ـ أن يتم ذلك على يد القاضي ٣
  ١٨  :ـ حصول العيب قبل العقد  ٤

  ١٩  لعيببا للفسخ املالية اآلثار ـ ٤
  ١٩  :الفسخ قبل الدخول 

  ٢٠  :حصول الفسخ بعد الدخول 

  ٢١  ثانيا ـ التفريق بسبب التفريط يف حقوق الزوجية



 ١٠٩

  ٢١  قوق املاديةـ التفريق بسبب التفريط يف احل ١

  ٢١  :حكم التفريق إلعسار الزوج
  ٢٣  :وقت الفسخ

  ٢٣  :نوع التفريق يف اإلجراء القضائي
  ٢٤  :التفريق بسبب عدم قدرة الغائب على اإلنفاق

  ٢٥  الزوج غياب بسبب التفريق ـ ٢
  ٢٥  :تعريف الغيبة 

  ٢٥  :حكم التفريق للغيبة
  ٢٦  :شروط التفريق للغيبة

  ٢٦  :كون غيبة طويلة ـ أن ت ١
  ٢٧  :ـ خشية الضرر ٢
  ٢٧  :ـ أن تكون الغيبة لغري عذر ٣
  ٢٨  :ـ إعذار الغائب ٤

  ٢٨  :نوع التفريق للغيبة
  ٢٩  :حكم التفريق لألسر

  ٢٩  :حكم التفريق للسجن
  ٣٠  الزوج فقد بسبب التفريق  ـ ٣

  ٣٠  :تعريف
  ٣٠  :أحوال املفقود وأحكامها

  ٣٠  :احتمال رجوعه: احلالة األوىل
  ٣٢  :استبعاد رجوعه: احلالة الثانية

  ٣٣  :حكم زواج امرأة املفقود قبل انتهاء مدة التربص
  ٣٤  :حكم املفقود يف احلرب والفنت

  ٣٥  :حكم زوجة املفقود عند رجوع زوجها األول
  ٣٥  :رجوعه قبل أن تتزوج: احلالة األوىل
  ٣٥  :رجوعه بعد أن تتزوج :احلالة الثانية 

  ٣٩  :تيار األول تركهاحكم الصداق يف حال اخ
  ٣٩  :ماهية الصداق الذي يرجع به الزوج األول

  ٤٠  ـ التفريق للضرر ٤

  ٤٢  ثالثا ـ التفريق بأسباب أخالقية

  ٤٢  كامهوأح الزوجة قذف ـ ١



 ١١٠

  ٤٢  :تعريف القذف
  ٤٢  احلكم التكليفي للقذف

  ٤٢  :الوجوب
  ٤٣  :اإلباحة 
  ٤٤  :احلرمة

  ٤٤  وأحكامه اللعان مفهوم ـ ٢
  ٤٤  :تعريف اللعان 
  ٤٥  :حقيقة اللعان
  ٤٦  حكم اللعان

  ٤٨  حكم اللعان عند وجود البينة
  ٤٨  :حمل وجوب اللعان

  ٤٨  :ليس هناك نسب يريد نفيه : احلالة األوىل
  ٤٩  :إذا كان هناك ولد يريد نفيه : احلالة الثانية

  ٤٩  وجوا بعد املالعنة عن االمتناع حكم
  ٤٩  :ـ امتناع الزوج عن املالعنة ١
  ٥١  :ـ امتناع الزوجة عن املالعنة ٢

  ٥٤  حكم قتل من وجد رجال يف بيته
  ٥٩  اللعان صحة شروط ـ ٣

  ٥٩  ـ توفر القرائن الكافية الدالة على ثبوت الزىن ١
  ٦٢  ـ الشك يف الولد ٢

  ٦٢  :خمالفة الولد لون والديه أو شبههما 
  ٦٣  :والدة املرأة اليت يستعمل زوجها وسائل منع احلمل 
  ٦٤  :محل املرأة من غري معاشرة جنسية كاملة من زوجها

  ٦٤  اللعان آثار ـ ٤
  ٦٤  والزنا للقذف الشرعية العقوبة ارتفاع ـ األول األثر

  ٦٤  :تكرر القذف
  ٦٥  :تعدد املقذوف

  ٦٦  :قذف األجنيب للمالعنة
  ٦٦  :قذف املالعن ألجنيب

  ٦٨  املتالعنني بني التفريق  ـ الثاين األثر
  ٦٨  :حكم التفريق بني املتالعنني

  ٦٨  :حكم الزواج باملالعنة بعد تكذيب املالعن نفسه



 ١١١

  ٧٠  :نوع التفريق
  ٧٠  :من يتوىل التفريق
  ٧٢  :يق بني املتالعننياحلكمة من التفر

  ٧٣  األب جهة من الولد نسب انقطاع ـ الثالث األثر
  ٧٣  :ـ أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة  ١
  ٧٦  :ـ أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان ٢
  ٧٦  :ـ أن ال تكون الزوجة مكرهة على الزنا ٣
  ٧٧  :ـ أن تضع احلمل ٤

  ٧٨  :الترجيح 
  ٧٩  :ـ التصريح بنفيه عند الوضع ٥

  ٨٠  :ر التأخر عن التصريح بالنفي وأحكامهاأعذا
  ٨١  :ـ التصريح بالقذف مع نفي النسب ٦

  ٨١  :ادعاء حصول اإلكراه للزوجة على الزنا
  ٨١  :ادعاء حصول الوطء بشبهة

  ٨٢  :ادعاء عدم والدة الزوجة
  ٨٣  وشروطه اللعان أركان ـ ٤

  ٨٣  الصيغة ـ األول الركن
  ٨٣  :ـ مراعاة صيغة اللعان  ١
  ٨٤  :ه ـ حضور احلاكم أو نائب ٢
  ٨٤  :ـ لغة الصيغة ٣
  ٨٤  :ـ حصول اللعان منهما مجيعا ٤
  ٨٥  :ـ إكمال املتالعنني لعاما مجيعا ٥
  ٨٦  :ـ أن يبدأ بلعان الزوج قبل الزوجة ٦

  ٨٧  املتالعنان :الثاين الركن
  ٨٧  ـ ثبوت الزوجية ١

  ٨٧  :قذف املرأة قبل زواجه ا
  ٨٨  :قذف الزوجة من زواج فاسد

  ٨٩  ذف املطلقةق
  ٨٩  :الطالق الرجعي :احلالة األوىل 
  ٩٠  :الطالق البائن : احلالة الثانية

  ٩٠  :قذف زوجته مث أباا
  ٩١  :إىل حال الزوجية طلق زوجته مث قذفها بزنا أضافه



 ١١٢

  ٩١  ـ أهلية املتالعنني ٢
  ٩١  :أهلية الزوج
  ٩١  :كونه طفال

  ٩٢  :كونه جمنونا 
  ٩٢  :أهلية الزوجة 
  ٩٢  :كوا طفلة 
  ٩٣  :كوا جمنونة

  ٩٤  :القدرة على التعبري
  ٩٥  :ـ  كمال األهلية ٣
  ٩٨  ـ حياة املتالعنني ٤

  ٩٨  :موت الزوج بعد إكمال لعانه وقبل لعاا: احلالة األوىل
  ٩٩  :موت املرأة قبل اللعان: احلالة الثانية

  ١٠٠  اللعان جملس مستحبات ـ ٥
  ١٠٠  :اعة املسلمنيـ حضور مج ١
  ١٠٠  :ـ القيام حال التالعن ٢
  ١٠١  :ـ مراعاة الزمان واملكان ٣
  ١٠١  :ـ موعظة اإلمام هلما بعد الرابعة وقبل اخلامسة  ٤
  ١٠٢  :راعاة الصيغة املستحبة للعان ـ م ٥

  ١٠٣  الفقهية املذاهب على وصيغة اللعان إجراء كيفية ـ ٦
  ١٠٣  :مذهب املالكية
  ١٠٣  :مذهب احلنفية
  ١٠٤  :ةمذهب الشافعي
  ١٠٤  :مذهب احلنابلة
  ١٠٥  :مذهب اإلمامية
  ١٠٦  :مذهب الزيدية

  ١٠٦  :مذهب اإلباضية

  ١٠٨  الفهرس

  
  

 


