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اللعان وطرق إثبات
النسب
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من المسائل المندرجة تحت فقه األسرة مسألة

اللعان؛ وهي مسألة طارئة على حياة الزوجين، وقد

عنيت الشريعة اإلسالمية بمعالجتها؛ لتحفظ لكال

الزوجين حقه، ولتحفظ العرض والنسب؛ فحفظهما

من الضروريات الخمس التي جُعلت من مقاصد

الشريعة؛ وقد جُعل اللعان بين الزوجين في حال

قذف الزوج الزوجة بالزنا ونفي نسب االبن في

حال عدم البينة، ويترتب عليه آثار منها الفرقة بين

الزوجين وإثبات نسب االبن أو نفيه بالضوابط

الشرعية
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يعتبر هذا البحث دارسة فقهيه مقارنة نعرض
فيه أراء المذاهب الاربعة وأدلتهم ،حيث يعتمد

على المنهج الوصفي الإستقرائي المقارن؛
 لبيان مواضع الإتفاق والإختلاف، بالإضافه إلى

عزو اآليات القرآنية

إلى سورها مع ذكر رقم

.اآلية

توثيق مختصر بذكر

الكتاب والجزء و

الصفحة

العناية بقواعد اللغة

العربية , واإلمالء

وعالمات الترقيم

الترجمة لألعالم

غير

المشهورين

التعريف

بالمفردات الغريبة

في الهامش

تخريج الأحاديث
النبوية و الحكم

عليها من مصدرها

ُختم البحث بفهرس
للآيات والأحاديث
والأعلام والمراجع

والموضوعات
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أهمية موضوع 
النسب في

،العالم الإسلامي
ولارتباطه بكثير
من الاحكام
الشرعية

رغبتنا في التفقه
في أمور ديننا
الحنيف، والتعرف

على اللعان
وأحكامه وحكمه

التفصيل في
احكام اللعان
 لندرة وقوعه
بين الناس وقلة

معرفتهم
بأحكامه
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اللعان ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع، وهو عام في كل رمي بالزنا

اللعان يسقط
حد القذف
عن الزوج

الراجح في
اللعان أنه

يمين

اللعان حكم
خاص

بالزوجين

اهتمام الشريعة
الإسلامية بالأسرة
حيث أنها هي
اللبنة الأساس

للمجتمع

حفظ العرض
والنسب من

مقاصد
الشريعة
الإسلامية

حرم الشرع على
الآباء نفي نسب
الولد وهو يعلم

يقينًا أنه منه، كما
حرم على النساء
نسبة ولدًا إلى

غير أبيه

 نوف الفهمي. منار الحارثي

.زينب الفيفي. حنينه الجابري

 افرديتا هاسكاي
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العنايه بقواعد اللغه

العربية واالمالء
توثيق مختصر بذكر

  الكتاب والجزء
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 صحيح مسلم

لسان العرب

بدائع الصنائع

المدونه

المغني

سنن الترمذي

 ابن منظور

الكاساني

مالك

ابن قدامه

القران


