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 اللعـــان -7

 شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، اللعان :

 وغضب من الزوجة.

  :حكمة مشروعية اللعان 

إذا رأى الرجل زوجته تزني، ولم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنا ولم 

تقر هي بذلك، فقد شرع هللا عز وجل اللعان حالً لمشكلته، وإزالة للحرج 

؛ لئال يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ويلحقه ولد غيره، ويأثم عنه

 بسكوته عن الفاحشة في فراشه.

  :حكم من قذف غير زوجته 

من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة، ولم يستطع إقامة البينة، وهي أربعة 

شهود، وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً، ال تقبل شهادته إال إن تاب 

أوجب هللا ذلك كله صيانة ألعراض النساء، وحماية لهن من وأصلح. و

 ظن السوء، ودفعاً للعار عنهن.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قال هللا تعالى: 

 .[5-4النور: ]  (  هڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ں ڻ

  :حكم اللعان 

، ولم إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عن رأيه

فيتالعنان أمام القاضي، ثم يفرق بينة، فقد شرع هللا لهما اللعان  تكن له

 بينهما أبداً.

ۅ ۉ ۉ ې  ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)قال هللا تعالى:  -1
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  (  جئ جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ائې ې ې ى ى

 .[9-6النور: ]

هَميَّةَ قَذََف اُمَرأَ  َعُنـههـما َوعن ابن عباس َرِضَي هللاه  -2 ِعُندَ  تَـهه أَنَّ ِهالََل ُبَن أ

ِ النَّ   فِـينَةَ أَُو َحدٌّ البَـي ِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي  اَء، فَقَاَل النَّ ُحـمَ سَ  بَِشِريِك ُبنِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

الً يَُنطَ  تِـهِ اُمَرأَ  لَـى، إِذَا َرأَى أََحدهنَا عَ ٬َرسهوَل ا. فَقَاَل: يَا«َظُهِركَ  ِلقه َرجه

: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  نَةَ، فََجعََل النَّ البَـي ِ سه تَـمِ يَلُ  . فَقَاَل «َظُهِركَ  فِـينَةَ َوإِالَّ َحدٌّ البَـي ِ »يَقهوله

ِ إِ الِهالٌَل: َوالَِّذي بَعَثََك بِ  ئه َظُهِري ِمَن لَـيه لََصاِدٌق، فَ  ن ِـيَحق  ُنِزلَنَّ هللاه َما يهبَر ِ

، فَنََزَل ِجُبِريله َوأَنُ ال ىفَقََرأَ حَ -( ه ے ے): لَـُيـهِ َزَل عَ َحد ِ ی ي ي ) -بَلَغَ  تَـّ

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ، َوالنَّ ِهـدَ ا، فََجاَء ِهالٌَل فَشَ لَـُيـهَ فَأَُرَسَل إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  فَاُنَصَرَف النَّ  ،(جئ

 :  . ثهمَّ قَاَمتُ «ُل ِمُنكهَما تَائِبٌ فَـهَ أَنَّ أََحدَكهَما َكاِذٌب،  لَـمه إِنَّ هللاَ يَعُ »يَقهوله

هَ َخاِمَسِة َوقَّفهوَها َوقَالهوا: إِ الا َكانَُت ِعُندَ لَـمَّ ُت، فَ ِهـدَ فَشَ  وِجبَةٌ. قَاَل اُبنه نَـّ ا مه

ىَعبَّاٍس: فَتَلَكَّأَُت َونََكَصُت، حَ  هَ َظنَنَّا أَ  تَـّ ، ثهمَّ قَالَُت: الَ أَُفَضحه تَـرُ ا نَـّ ِجعه

وَها، فَإُِن َجاَءُت »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي  يَُوِم، فََمَضُت، فَقَاَل النَّ القَُوِمي َسائَِر   بِـهِ أَُبِصره

جَ ِن، َخدَ تَـيُ ُلـيَ ِن، َسابَِغ األَ نَـيُ عَيُ الأَُكَحَل  َو ِلَشِريِك ُبِن فَـهه السَّاقَُيِن،  لَـّ

، ٬لَُوالَ َما َمَضى ِمُن ِكتَاِب املسو هيلع هللا ىلص: »النَّبِـي  َكذَِلَك، فَقَاَل  بِـهِ . فََجاَءُت «اءَ ُحـمَ سَ 

 .(1)أخرجه البخاري. «َولَـَها َشأُنٌ  لََكاَن ِلـي

  :أسباب اللعان 

 يكون اللعان في صورتين:

 رمي الزوج زوجته بالزنا.. أو نفي الحمل منه.

 فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثالث حاالت:

                                                 

 .(4747برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا األولى

 نا.أقام البينة أقيم على زوجته حد الز

 : إذا لم يكن له بينة، وأقرت هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.الثانية

: إذا لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، الثالثة

 إال أن يسقط حد القذف باللعان.

فإذا قذف الرجل زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة، فقد جعل هللا له فرجاً 

 ثاً غير البينة والحد، بأن شرع اللعان بين الزوجين.ومخرجاً ثال

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قال هللا تعالى:   -1

 .[5-4النور: ]   (  هڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه هں ڻ

ۅ ۉ ۉ  ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)وقال هللا تعالى:  -2

 جئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ېئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائې ې ې ې ى ى

 .[9-6النور: ]  (جئ

  :شروط اللعان 

 يشترط لصحة اللعان ما يلي:

 أن يكون بين زوجين مكلفين. -1

 أن يقذف زوجته بالزنا قبل الدخول أو بعده. -2

 أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه. -3

 أن يكون بحضور القاضي أو نائبه. -4

  :صفة اللعان 

فهما  يسن للقاضي وعظ الزوجين قبل -1 ِ بهما بتقوى هللا، ويخو  اللعان، فيرغ ِ
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عذاب هللا، وأن يكون اللعان في المسجد بحضرة جماعة من الناس، وأن 

 يؤدي المتالعنان الشهادات واأليمان حال القيام.

يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول أربع مرات: أشهد باهلل إني لمن  -2

 زنا، ويشير إليها.الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من ال

 .[7النور: ] (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)ثم يزيد في الخامسة: 

ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول أربع مرات: أشهد باهلل إنه من الكاذبين  -3

 فيما رماني به من الزنا.

 .[9النور: ] (  جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )ثم تزيد في الخامسة: 

ين، فال تحل لزوجها ولو بعد أن إذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوج -4

 تنكح أزواجاً، وتعتد بحيضة.

ۅ ۉ ۉ  ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)  قال هللا تعالى: -1

 جئېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائې ې ې ې ى ى

 .[9-6النور: ]  (جئ

بَـُيـرٍ وَ  -2 ـَما َعُن َسِعيِد ُبِن جه هه َسأََل اُبَن عهَمَر َرِضَي هللاه َعُنـهه أبَا فَقَاَل:  أَنَـّ

قه ُحـمَ َعُبِدالرَّ  تاَلِعنَاِن، أيهفَرَّ ـمَ بَـيُ ِن! المه َل ٬ا؟ قال: سهُبَحاَن انَـهه ! نَعَُم، إِنَّ أوَّ

َوَجدَ ! أَرأُيَت أُن لَُو ٬َمُن َسأَل َعُن ذَِلَك فهالنه اُبنه فهالٍن، قال: يَا َرسهوَل ا

؟ إُِن تَكَ  لَـىعَ  تَـهه أَحدهنَا اُمَرأ مَ فَاِحَشٍة، َكُيَف يَُصنَعه مَ تَكَ  لَـّ بِأُمٍر َعِظيٍم َوإُِن  لَـّ

جِ  لَـمُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ِمثُِل ذَِلَك قال: فََسَكَت النَّ  لَـىَسَكَت َسَكَت عَ  ا َكاَن لَـمَّ ، فَ ُبـهه يـه

. فَأُنَزَل هللاه َعزَّ بِـهِ ته ِلـيقَِد اُبته  ُنـهه َسأُلتهَك عَ بَُعدَ ذَِلَك أتَاهه فَقَاَل: إِنَّ الَِّذي 

الِء اآُليَاِت   لَـُيـهِ . فَتاَلههنَّ عَ (... ه ے ے)سهوَرةِ الن وِر:  فِـيَوَجلَّ َهؤه

اأُهَونه ِمُن َعذَاِب اآُلِخَرةِ، قال: ُنـيَ َوَوَعَظهه َوذَكََّرهه، َوأُخبََرهه أنَّ َعذَاَب الد  
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! َما َكذَُبته عَ ال، َوالَّ  ِ ا ثهمَّ دََعاَها فََوَعَظَها َوذَكََّرَها لَـُيـهَ ِذي بَعَثََك بِالَحق 

ا أُهَونه ِمُن َعذَاِب اآُلِخَرةِ، قَالَُت: ال َوالَِّذي بَعَثََك ُنـيَ َوأُخبََرَها أنَّ َعذَاَب الد  

! إِ  ِ هه بِالَحق  ِل فَشَ  نَـّ جه هه إِ  ٬بََع َشَهادَاٍت بِاأرُ  ِهـدَ لََكاِذٌب، فَبَدَأ بِالرَّ َن لَـمِ  نَـّ

اِدقِيَن، َوالَخاِمَسةه أنَّ لَُعنَةَ ا ىَن، ثهمَّ ثَ بِـيإُِن َكاَن ِمَن الَكاذِ  لَـُيـهِ عَ  ٬الصَّ  نَـّ

هه إِ  ٬ُت أُربََع َشَهادَاٍت بِاِهـدَ بِالَمُرأةِ فَشَ  َن، َوالَخاِمَسةه أنَّ بِـيَن الَكاذِ لَـمِ  نَـّ

َق ـهَ لَـيُ عَ  ٬َغَضَب ا اِدقِيَن، ثهمَّ فَرَّ  .(1)أخرجه مسلم .انَـههـمَ بَـيُ ا إُِن َكاَن ِمَن الصَّ

ـَما اُبَن عهَمَر  َوَعن -3 ِن: نَـيُ تاَلعِ ُلـمه لِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  الَ قَاَل: قَ َرِضَي هللاه َعُنـهه

؟ ِلـيل: َما. قا«الَـُيـهَ َل لََك عَ بِـي، أَحدهكهَما َكاِذٌب، ال سَ ٬ا لَـىِحَسابهكهَما عَ »

لَُلَت ِمُن فَُرِجَها، تَـحُ َو بَِما اسُ فَـهه ا لَـُيـهَ ال َماَل لََك، إُِن كهُنَت َصدَُقَت عَ »قال: 

 .(2)متفق عليه .«ا فَذَاَك أُبعَده لَكَ لَـُيـهَ َوإُِن كهُنَت َكذَُبَت عَ 

  :وقت وقوع الفرقة في اللعان 

كون الفرقة على سبيل تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان، وت

 التأبيد، فال يحل له نكاحها أبداً.

والفرقة الحاصلة باللعان فسخ ال طالق؛ ألن التحريم بهذه الفرقة مؤبد، 

 وليس للمرأة بعده نفقة وال سكنى أثناء العدة.

ـمَ َرِضَي هللاه عَ  َعِن اُبِن عهَمرَ  ٍل ِمَن بَـيُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: الَعَن َرسهوله االَ قَ  اُنـهه َن َرجه

َق تِـهِ ألُنَصاِر َواُمَرأا  .(3)متفق عليه .انَـههـمَ بَـيُ ، َوفَرَّ

  :آثار اللعان 

                                                 

 . (1493برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1493ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5312أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .، واللفظ له(1494ومسلم برقم ) (,2748أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 إذا تم اللعان ترتبت عليه األحكام اآلتية:

 سقوط حد القذف عن الزوج. -1

 سقوط حد الرجم عن الزوجة. -2

 الفرقة بين المتالعنين. -3

 التحريم المؤبد بين المتالعنين. -4

 زوج إن وجد.انتفاء الولد عن ال -5

 لحوق الولد بالزوجة. -6

 سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة. -7

أما المحرمية فتبقى، فال يجوز أن يزوج المالعن بنته لمن نفي نسبه 

 منه، الحتمال كونه ابناً له.

الً َرَمى اُمَرأَ ُنـههـمَ عَ  َعِن اُبِن عهَمَر َرِضي هللاه  ِمُن  فَـى، فَاُنتَ تَـهه ا أَنَّ َرجه

فَتاَلََعنَا َكَما قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرسهوله ابِـِهـمَ ، فَأََمَر ملسو هيلع هللا ىلص ٬َزَماِن َرسهوِل ا فِـيَولَِدَها 

َق ُلـمَ َولَِد لِ الهللاه، ثهمَّ قََضى بِ  تاَلَعِ الَن بَـيُ ُرأَةِ، َوفَرَّ  .(1)متفق عليه .نِ نَـيُ مه

 

  :حكم النكول عن اللعان 

 الزوج أو من الزوجة. النكول عن اللعان إما أن يكون من

د ت  د  َحد  القذف، وإن امتنعت الزوجة حه فإن امتنع الزوج عن اللعان حه

َحد الزنا؛ ألن اللعان بدل عن حد الزنا للمرأة، وبدل عن حد القذف 

دَّ َحدَّ  للرجل، واللعان مسقط لهما، وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان حه

                                                 

 (.1494ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4748أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 القذف.

ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅه ے ے ۓ ۓ )  قال هللا تعالى:

 جئېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائې ې ې ې ى ى

 .[9-6النور: ]  (جئ

  :ما يُسقط اللعان بعد وجوبه 

 يَسقط اللعان بعد وجوبه بما يلي:

 طروء عارض من عوارض األهلية كالجنون، أو الردة، أو الخرس. -1

 أو عفوها أو سكوتها. تصديق المرأة زوجها في القذف -2

 البينونة بالطالق أو الفسخ أو الموت. -3

 تكذيب الزوج نفسه. -4
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