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منها، واللعان تقدم يف التفصيل واملسائل اليت يف هذه الرواية: أنه ادعى زنا املرأة، وانتفى الولد 
، ومنه: -والعياذ باهلل  -ذكرناها يف اجمللس املاضي يف شرح احلديث، منه: ما يكون بالقذف بالزنا 

أن يقذفها بالزنا وأن الولد  -ما يكون مشتماًل على نفي الولد فقط، ومنه: ما جيمع بني األمرين 
د ال ينفي الولد؛ ألنه يكون الولد محلت املرأة ووقع الزنا بعد . وإذا ادعى زناها ق-ليس بولده 

استتمام احلمل، فالولد ولده والفراش فراشه، فيقول: الذي أعرف أهنا زنت، وأن الذي حدث منها 
هو معصية الزنا، فيكون اللعان على الزنا. وتارة ينفي الولد، ويقول: هذا الولد ليس بولدي، وليس 

ثة: أن جيمع بني األمرين، أن يقول: إهنا زنت، وأن هذا احلمل الذي يف بطنها ليس مين. واحلالة الثال
، ويأتيه الشهود -ويكون غائًبا يف سفر وحنو ذلك  -مين. مثل: أن يطلع على زناها الثقات وخيربونه 

العدول الذين يثق هبم وال يستطيعون أن يشهدوا عند القاضي، فيخربوه أهنا زنت، ويستبني محلها 
منه يف وقت ليس بزمن إمكان أن حتمل منه، فحينئذ: يشهد على زناها، وأن الولد ليس بولده. 
فهذه كلها صور للعان، وبينت هذه الرواية أن الصحايب نفى الولد، ويف احلقيقة: ليس جمرد زنا الرجل 

فرتة، وقد يقع  باملرأة يوجب احلمل؛ ألن املرأة قد ال حتمل مباشرة بعد طهرها، وقد يتأخر محلها إىل
الزنا قبل الفرتة اليت هي إمكان أن حتمل يف الغالب، وعلى هذا: فإنه بينت هذه الرواية أن األمر ال 
خيتص بتهمة املرأة بالزنا، بل من حق الرجل أن يالعن على نفي الولد، وهذا ما قرره األئمة وذكروا 

من السلف واخللف: أنه جيوز للرجل  -رمحهم هللا  -أنه جيوز، وهو مذهب اجلماهري من أهل العلم 
أن ينفي الولد منه، ويقول: هذا الولد ليس بولدي! وله احلق أن يدعي زناها، وأن يالعن على زناها، 

 وله احلق أن جيمع بني األمرين: فيشهد باهلل أهنا زانية، وأن هذا الولد ليس بولده.

: أن رجاًل رمى امرأته وانتفى من -رضي هللا عنهما  -عنه عبدهللا بن عمر  - 435] 
، مث -تعاىل  –فتالعنا كما قال هللا  ، فأمرمها رسول هللا ولدها يف زمن رسول هللا 

 قضى بالولد للمرأة، وفرق بني املتالعنني [.
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يف احلديث فائدة، وهي: ما يسميه العلماء بـ"أثر اللعان"، فأشار احلديث إىل قضية الفرقة، وقد قال 
الراوي يف احلديث يف الصحيح: "مضت السنة أن يفرق بني املتالعنني فال جيتمعان أبًدا". إذا العن 

العلماء "آثار اللعان".  الرجل امرأته وانتفى ولده منها، أو العنها على أهنا زانية: فهناك شيء يسميه
على  -، وأن املرأة إذا العنت -وهو حد القذف  -فاألثر األول: أن الرجل إذا العن درئ عنه احلد 

يدرأ عنها احلد، وإذا مل تالعن فإنه يثبت عليها ويقام عليها احلد يف أصح قويل العلماء  -الصحيح 

 ەئ  ائ ژيف ذلك:  ور، وقال هللا ، وهو القضاء بالنكول، وهو مذهب اجلمه-رمحهم هللا  -

. فمن آثار اللعان: أنه لو شهد الرجل وامتنعت املرأة أن تشهد،  ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
، وقالت: "ال -مثل اليمني اخلامسة  -سواء امتنعت عن اللعان كله أو امتنعت عن بقية أميان اللعان 

م عليها احلد، أي: يستوي نكوهلا أشهد" خوفها باهلل فخافت وامتنعت من اليمني اخلامسة: فإنه يقا
عن األميان كلها ونكوهلا عن بعض األميان، سواء حلفت الغالب أو نكلت عن الغالب فاحلكم 

. ومن هنا  ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ژسواء، والدليل على ذلك: قوله تعاىل: 
قال العلماء: إن كل ميني من الزوج نُزلت منزلة الشاهد، وحينئذ يكون كأهنا بينة، وانضاف إىل ذلك 
نكوهلا؛ ألن الصادق والربيء حيلف، وال خياف وال ميتنع وال يكون منه نكول، ولو كانت صادقة أهنا 

مت عليها بانشراح؛ ألهنا بريئة ما زنت، ولو كانت صادقة أن الولد ولد الرجل: حللفت األميان، وألقد
وحتب أن تظهر براءهتا. ومن عادة املرأة: أهنا حترص على ذلك، وتنغاظ إذا أحد اهتمها بالسوء، 
وتبذل كل ما تستطيع إلثبات براءهتا، فكوهنا متتنع، وكوهنا تصر على االمتناع وحيدث منها النكول: 

ومن هنا: نُزل كل ميني من   ژ ەئ ەئ  ائ ژكان هذا دلياًل ظاهرًا، خاصة وأن القرآن يقول: 
الرجل منزلة الشاهد، وحد الزنا يثبت بأربع شهود، فإذا حلف األربعة األميان، ومل تقابل هذه األربعة 
األميان مبا بنفيها يف مثلها يف القوة: ثبت قول الرجل، وحينئذ أصبحت املرأة متهمة بالزنا، والدعوى 

. لو مل تكن أميان  ژ ەئ ەئ  ائ ژيقول:  ألميان، وهللا قائمة عليها، وهي دعوى مثبتة با

من معىن، أيُّ عذاٍب يدرأ   ژ ەئ ەئ  ائ ژالرجل تثبت إقامة احلد على املرأة ملا كان لقوله: 
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: إهنا إذا نكلت: ُحكم عليها وقضي عليها -رمحهم هللا  -عنها؟ ومن هنا قال طائفة من العلماء 
 القرآن.بالنكول، وهو الصحيح على ظاهر 

األثر الثاين: أن الرجل إذا نفى الولد، وحلف أميان اللعان على نفي الولد: فإن هذا الولد ال ينسب 
للرجل ويسقط نسبه، وأيًضا: ال يرث من الرجل، وال يأخذ أحكام االبن والبنت، فال يعطى حكم 

بأحكام ولد الزنا، وهذا البنوة ويصبح كولد الزنا: ينسب إىل أمه، ويرث أمه وترثه أمه، وحيكم عليه 
أمه يف القصة اليت تقدمت معنا يف  -رضي هللا عنه وأرضاه  -ما جرى للولد الذي العن عومير 

وهو ينسب إىل أمه، وال ينسب إىل  اجمللس املاضي. وقال الراوي: إن الولد عاش بعد وفاة النيب 
نسب الولد ألمه، فيقال: فالن بن أبيه. فمن آثار اللعان: أنه إذا انتفى الولد وثبت ذلك: فإنه ي

: ) الولد للفراش (. كذلك أيًضا من آثار اللعان: أنه إذا مت فالنة. وال ينسب ألبيه؛ لقول النيب 
اللعان يفرق بني الرجل وبني املرأة، وتكون الفرقة فرقة أبدية، وهذه الفرقة ال حيق له أن يراجعها. 

 ها أو ال؟واختلف العلماء إذا كّذب نفسه: هل يراجع

مث هذه الفرقة مع أهنا توجب التحرمي املؤبد تعترب من املستثنيات من باب احملرمية، وقد تقدم معنا: أن 
الرجل يصري حمرًما للمرأة إذا كانت حمرمة عليه حترميًا مؤبًدا، والتحرمي املؤبد خُيرج التحرمي املؤقت:  

، واملعتدة، وحنو  ژ جب يئ  ىئ مئ  ژًتا كأخت الزوجة حمرمة مؤقتة، واملطلقة ثالثًا حمرمة مؤق
ذلك. هذا التحرمي املؤبد يوجب احملرمية، والتحرمي املؤبد يشمل املرأة احملرمة من النسب واملصاهرة 
والرضاع، ويدخل اللعان؛ ألنه حرمة مؤبدة، لكنه ال يوجب احملرمية. فهو يوجب احلرمة وال يوجب 

يقولون: تثبت احملرمية لكل امرأة حترم على اإلنسان  -هللا رمحهم  -احملرمية، ومن هنا: جتد العلماء 
حرمة مؤبدة إال املالعنة. فيستثنون، واملالعنة تصبح حراًما على الرجل: ال جيوز له نكاحها، وليست 

هبذه الرواية  -رمحه هللا  -مبحرم له، فهي حرمة وليست مبوجبة للمحرمية. وعلى هذا: أشار املصنف 
 ملا اشتملت عليه من اإلشارة إىل أثر من آثار اللعان. من حديث ابن عمر؛


