
 جامعة ديالى

 كمية العموم االسالمية

 قسم العقيدة والفكر االسالمي

 

 

 

 ى التأبيد دراسة مقاصديةمالمحرمات من الزواج ع                              

 بحث:                                                   

 تقدم بو الطالب محمد عبد الوىاب الى رئاسة قسم العقيدة والفكر االسالمي وىو جزء            

 من متطمبات نيل شيادة البكالوريوس  في العموم االسالمية                        

 

 

 

 

 

 شراف:إ                                                    

 الجبوري عبود يحيى األستاذ المساعد الدكتور :سممان                            

 

 ىــ0341م                                                                         8102



 

 من سورة النساء:

 

( 88َوَمْقتًا َوساَء َسِبياًل )َوال تَْنِكُحوا َما َنَكَح آباُؤُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَُّو كاَن فاِحَشًة 
َمْت َعَمْيُكْم ُأمَّياُتُكْم َوَبناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوخاالُتُكْم َوَبناُت اأْلَِخ َوَبناُت اأْلُْختِ   َوُأمَّياُتُكُم ُحرِّ

َرباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنساِئُكُم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخواُتُكْم ِمَن الرَّضاَعِة َوُأمَّياُت ِنساِئُكْم وَ 
 ِمْن َأْصالِبُكْم الالَِّتي َدَخْمُتْم ِبِينَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْمُتْم ِبِينَّ َفال ُجناَح َعَمْيُكْم َوَحالِئُل َأْبناِئُكُم الَِّذينَ 

( َواْلُمْحَصناُت ِمَن النِّساِء 84َمَف ِإنَّ المََّو كاَن َغُفورًا َرِحيمًا )َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اأْلُْختَْيِن ِإالَّ َما َقْد سَ 
ُمْحِصِنيَن َغْيَر  ِإالَّ َما َمَمَكْت َأْيماُنُكْم ِكتاَب المَِّو َعَمْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوراَء ذِلُكْم َأْن تَْبَتُغوا ِبَأْمواِلُكمْ 

ِبِو ِمْنُينَّ َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفِريَضًة وال ُجناَح َعَمْيُكْم ِفيما َتراَضْيُتْم ِبِو ِمْن َبْعِد  ُمساِفِحيَن َفَما اْسَتْمَتْعُتمْ 
 (83اْلَفِريَضِة ِإنَّ المََّو كاَن َعِميمًا َحِكيمًا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االىداء                                         

 

 

 الى :

العصاة  وصاحب الحوض وحبيب الحق ،سيدنا النبي الكريم  محمد الرحمة الميداة  وشفيع 
 صمى ا عميو وسمم

 آبي أمي  سببا وجودي وسر نجاحي وتوفيقي

 أخوتي  وأخواتي  تطيب بيم الحياة  

 الى من عممني ولو حرفا عرفانا بفضميم .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشكر والتقدير                                          

 وبعد التمام فممو الفضل والمنو عمى مايسر لي من بحث ىذه المسألة 

البد من الشكر واالعتراف بالفضل الى اليد المعطاء واالستاذ المربي جناب  االستاذ المساعد   
 الدكتور سممان عبود يحيى 

فموال فضل ا تعالى ثم جيوده لم يرى ىذا البحث النور .لو مني كل المشرف عمى بحثي  ،
 الشكر موصوال بخالص الدعاء.

كما اليفوتني ان أشكر كمية العموم االسالمية بعميدىا ومعاونيو وكادرىا عمى صبرىم وتييئتيم لنا 
 اسباب الدراسة والبحث.

القسم الذي نيمت من اساتذتي الكبار والشكر موصال الى قسم العقيدة والفكر االسالمي ،ذاك 
 العمم وفنونو ليم تحية وحب واحترام وخالص الدعاء

 شكرا مع احترام وحب لم مد يد العون لي ولو بكممة 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 الباحث                                                                             

 



 المقدمة:

الحمد  الذي خمق االنسان وعممو البيان ،احمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيو كما يحب 
،ثم الصالة والسالم األتمان األكمالن  عمى صفوتو من خمقو اليادي البشير المبعوث ويرضى

 رحمة لمعالمين سيدنا وحبيبنا محمد األمين واالل كميم

 الصحاب والتابعين ومن سار عمى منيجيم أجمعين رضى ربي عمييم الى يوم الدين.وا

 أما بعد:

فأن ا تعالى قد أكمل لنا ديننا ورضي لنا بو،بقولو تعالى)اليو أكممت لكم دينكم(،وجاءت 
 في ىذا الكتاب من شيء(. ما فرطنا(الشريعة الغراء مبينة لكل شي ،بقولو تعالى

الذرية طاىرة من اصالب الرجال وارحام االميات ،بينت ىذه  وتبقىولكي تحفظ االنسباب 
الشريعة المحمالت والمحرمات في النكاح ،فبالنكاح الصحيح  تحفظ االنساب وتوصل االرحام 

 ويسود المجتمع المسمم  الود والوئام

،والمخرج في وقوع ت النساء ولقد فصل عمماء المسممين عمييم رحمة ا تعالى القول في محرما
 الشبية في النكاح.

ورغبة مني في التعرف عمى مقاصد تحريم المحرمات من النكاح ،اخترت ىذا البحث 
 الموسوم:)المحرمات من النكاح عمى التأبيد ـــدراسة مقاصدية(.

 مباحث وخاتمة. خمسةأن أقسمو عمى مقدمة و  يوتطمب من

 اب المحرمات من الزواج عمى التابيدالمبحث االول:في  بيان موانع واسب

 وفي المبحث الثاني:ذكرت المحرمات من النسب

 واما في المبحث الثالث:فذكرت فيو المحرمات بالمصاىرة

 وفي المبحث الرابع:ذكرت المحرمات من الرضاعة

 والمبحث الخامس:الحكمة من تحريم ىذه االصناف



 فييا اىم النتائج التي ظيرت لي في البحث. وجاءت الخاتمة الذكرة

وختاما فأن وفقت فالفضل  وحده ،وان قصرت فمن نفسي وحسبي اني طالب عمما الزال في 
 اول خطوة في الطريق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول: تمييد في بيان موانع واسباب المحرمات من الزواج  عمى التأبيد.

 بيان موانع الزواج ،فنعرف المانع ونعرف التأبيد:البد من تعريفات تسبق     

 تعريف المانع: .0 

لغة: الـَمْنُع: َأن تَـُحوَل بـين الرجل وبـين الشيء الذي يريده، وىو خالُف اإِلْعطاِء، ويقال: ىو 
وَمنَّاٌع: َضنِـيٌن  وماِنعٌ   َمُنوعٌ   تـحجيُر الشيء، َمَنَعو َيْمَنُعو َمْنعًا وَمنََّعو فاْمتََنع منو وتمنَّع. ورجل

ذا مسَّو الـخْيُر َمُنوعًا ﴾ وَمنِـيٌع: ال ُيْخـَمُص ِإلـيو  ُمـْمِسٌك. وفـي التنزيل:﴿ َمنَّاٍع لمـخير ﴾وفـيو: ﴿واِ 
َمُنوٌع َيْمَنُع غيره. ورجل َمِنٌع يمنع نفسو،   فـي قوم ُمَنعاَء، واالسم الـَمَنعُة والـَمْنعُة والـِمْنعُة ورجل

 (.0) ـيُع َأيضًا الـمـمتَنُع، والـَمُنوع الذي منع غيرهوالـَمنِ 

اصطالحا: عرفو األصوليون والفقياء بأنو ما يمزم من وجوده العدم ، وال يمزم من عدمو وجود وال 
وىو إما أن يكون مانعا لمحكم، وتعريفو: بأنو وصف وجودي ظاىر منضبط مستمزم (8) عدم

حكم المسبب، أو يكون المانع لسبب الحكم ، والمانع  لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء
ىنا: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، وسمي األول: مانع الحكم ; ألن سببو مع بقاء حكمتو ال 

 .يؤثر. والثاني: مانع السبب ، ألن حكمتو فقدت مع وجود صورتو فقط

 :ـ تعريف التأبيد 2

لغة: اأَلَبُد: الدىر، والـجمع آباد وُأبود، وَأَبٌد َأبـيد: كقوليم دىر َدىير، وال أفعل ذلك َأبد اأَلبـيد وَأَبد 
َيْأِبد، بالكسر، ُأبودًا:   اآلباد وَأَبَد الدَّىر وَأبـيَد اأَلبـيد وَأَبَد األََبِديَّة;والتْأبـيد: التـخـمـيد. وَأَبَد بالـمكان

(واصطالحا: تقييد التصرف باألبد ، وىو الزمان 4ْبَرْحو. وَأَبْدُت بو ُأبودًا، كذلك)َأقام بو ولـم يَ 
 الدائم بالشرع أو العقد، ويقابمو التوقيت والتأجيل ، فإن كال منيما يكون إلى زمن ينتيي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2/34لسان العرب :                 (0) 
(  احترز بيذا التعريف من ثالثة أمور : األول: احتراز من السبب ، ألنو يمزم من وجوده 8) 

الوجود. والثاني : احتراز من الشرط ألنو يمزم من عدمو العدم. والثالث: احتراز من مقارنة المانع 
ود سبب اخر ، كالمرتد القاتل لوالده ، لوجود سبب أخر فانو يمزم الوجود ال لعدم المانع ، بل لوج

فانو يقتل بالرده ، وان لم يقتل قصاصا ، الن المانع ألحد السببين فقط، انظر :شرح الكوكب 
.034المنير:  

  4/82( لسان العرب : 4)



 :أسباب التحريم عمى التأبيد وتأصيميا                             
 :(0)لمتحريم عمى التأبيد سببان ىما

األول: النسب، ويراد بو ىنا القرابة القريبة، ويعبر عن صاحبيا بذي الرحم المحرم أي صاحب 
 .قرابة يحرم الزواج بو

الثاني: السبب ،ويحرم بالسبب لعمتين: المصاىرة، وىي العالقة التي تترتب عمى عقد الزواج وما 
 .ألحق بو، والرضاع

يم، وذلك في اآليتين التاليتين، والمتين لخصتا وقد نص عمى أكثر ىذه المحرمات في القرآن الكر 
 :بإيجاز بميغ معجز كل التفاصيل الفقيية التي ذكرىا العمماء

قولو تعالى: ﴿ َواَل تَنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمْن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا   ·
 (.88َوَساَء َسِبياًل﴾)النساء:

َمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت اأْلَخِ   · َوَبَناُت  قولو تعالى:﴿ُحرِّ
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرََّضاَعِة َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم وَ  ِتي ِفي اأْلُْخِت َوُأمََّياُتُكْم الالَّ َرَباِئُبُكْم الالَّ

ِتي َدَخْمُتْم ِبِينَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْمُتْم ِبِينَّ َفاَل ُجَناَح َعَمْيُكْم وَ  َحاَلِئُل َأْبَناِئُكْم ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَّ
َقْد َسَمَف ِإنَّ المََّو َكاَن َغُفوًرا  الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اأْلُْختَْيِن ِإالَّ َما

 )84َرِحيًما﴾)النساء:
وقد أشار سيد قطب إلى الحكمة من بدء آيات التحريم بصيغة التحريم مع أن ىذه المحرمات 
كانت محرمة في عرف الجاىمية، فيما عدا حالتين اثنتين:ما نكح اآلباء من النساء، والجمع بين 

وىو يحرم  -ن عمى كراىة من المجتمع الجاىمي بقولو:) ولكن اإلسالم األختين. فقد كانتا جائزتي
لم يستند إلى عرف الجاىمية في تحريميا. إنما حرميا ابتداء، مستندا إلى  -ىذه المحارم كميا 

دراك العقدة  سمطانو الخاص. واألمر في ىذا ليس أمر شكميات; إنما ىو أمر ىذا الدين كمو. وا 
خالصيا   في ىذا األمر ىو إدراك ليذا الدين كمو، ولؤلصل الذي يقوم عميو أصل األلوىية وا 

وحده... إن ىذا الدين يقرر أن التحميل والتحريم ىو من شأن ا وحده، ألنيما أخص خصائص 
ىو الذي يحل لمناس ما  -وحده  -األلوىية. فال تحريم وال تحميل بغير سمطان من ا. فا 

 (8ما يحرم. وليس ألحد غيره أن يشرع في.)يحل، ويحرم عمى الناس 
       ---------------------------------------------- 

 8/82(ينظر:الفقو االسالمي وادلتو لمزحيمي0)
 2/022(ينظر:ظالل القرأن،8)
 
 

:حكم االشتباه في التحريم  



حل وحرمة غمبت (، فإذا تقابل في المرأة 0نص الفقياء عمى أن األصل في األبضاع التحريم)
الحرمة، وقد بنوا عمى منع االجتياد فيما إذا اختمطت محرم بنسوة قرية كبيرة، فإنو ليس أصمين 

اإلباحة حتى يتأيد االجتياد باستصحابو وليذا كانت موانع الزواج تمنع في االبتداء والدوام لتأيدىا 
فإن لو الزواج بمن شاء واعتضادىا بيذا األصل، أما لو اختمطت محرمة بنسوة غير محصورات 

 منين كي ال تتعطل مصمحة الزواج، وقد قال الخطابي:) ال يكره ألنيا رخصة من ا تعالى
()8)   

:حكم الزواج بالمحارم المؤبدة  
أجمع العمماء عمى حرمة الزواج بالمحارم، واعتبروا ذلك من أكبر الكبائر، واختمفوا في عقوبة من 

( :4) فعل ذلك عمى قولين  
القول األول: أنو زان يجب عميو الحد الشرعي، وىو قول جميور العمماء، ولكنيم اختمفوا في الحد 

 :المقرر ليؤالء عمى ثالثة آراء
الرأي األول: من تزوج أمو أو ابنتو أو حريمتو أو زنى بواحدة منين عالما بالتحريم ، فعميو حد 

الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وىو قول   الزنى كامال ، وال يمحق الولد في العقد،
صاحبي أبي حنيفة -وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن  . 

الرأي الثاني: أن يقتل فاعل ذلك محصنا كان أو غير محصن، وىو قول جابر بن زيد، وأبي 
سحاق بن راىويو ، ومن األدلة عمى ذلك:  :الشعثاء ، وأحمد بن حنبل ، وا 

ىو جد  –بعث أباه  -صمى ا عميو وسمم  -و أن رسول ا عن معاوية بن قرة عن أبي  ·
( .3) إلى رجل أعرس بامرأة أبيو فضرب عنقو وخمس مالو –معاوية  ]. 

صمى ا  -البراء ، قال: مر بنا ناس ينطمقون قمنا: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا رسول ا  عن  ·
إلى رجل أتى امرأة أبيو أن نضرب عنقو( قال ابن حزم:) ىذه آثار صحاح تجب  -عميو وسمم 
(  5بيا الحجة)  

--------------------------------------------------------
---- 

 
 
 
 
 

ثالث: وىو التفريق بين نوع المحارم، وىو مذىب ابن حزم، وقد عبر عن ذلك بقولو: )وأما الرأي ال
بعقد  –نحن، فال يجوز أن نتعدى حدود ا فيما وردت بو، فنقول: إن من وقع عمى امرأة أبيو 



ن لم يدخل بيا  محصنا كان أو  –فإنو يقتل وال بد  –أو بغير عقد أو عقد عمييا باسم نكاح وا 
ويخمس مالو، وسواء أمو كانت أو غير أمو ، دخل بيا أبوه أو لم يدخل بيا،   –محصن غير 

كأمو التي ولدتو من زنى أو بعقد  –وأما من وقع عمى غير امرأة أبيو من سائر ذوات محارمو 
فيي أمو وليست امرأة أبيو ، أو أختو ، أو ابنتو ، أو عمتو أو خالتو  –باسم نكاح فاسد مع أبيو 

فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد  ىو زان ،  –حدة من ذوات محارمو بصير ، أو رضاع أو وا
ن أحصن عميو الجمد والرجم كسائر األجنبيات ألنو زنى ، وأما الجاىل في  وعميو الحد فقط ، وا 

0كل ذلك فال شيء عميو(  ) 
عالما بقرابتين منو القول الثاني: ال حد عميو في ذلك كمو ، وال حد عمى من تزوج بين ولو كان 

، عالما بتحريمين عميو ، والولد الحق بو ، والمير  واجب لين عميو ، وليس عميو إال التعزير 
دون األربعين فقط، فإن وطئين بغير عقد زواج فيو زنى ، عميو ما عمى الزاني من الحد، وىو 

8قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة . 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .4/884، اعالم الموقعين :4/032فما بعدىا، شرح معاني  االثار :08/011المحمي : (0)
 . 022(المنثور في القواعد الفقيية : 8)

 

 

 

 

 المبحث الثاني:المحرمات من النسب :

 :ويتعمق بو المسائل التالية



 :أوال ـ تعريف النسب

النََّسُب: َنَسُب الَقراباِت، وىو واحُد اأَلْنساِب، والنِّْسَبُة والنُّْسَبُة والنََّسُب: الَقرابُة; وقـيل: ىو فـي  لغة:
ًة; وقـيل: النِّْسَبُة مصدُر االْنِتساب; والنُّْسَبُة: االسُم، والنََّسُب يكون باآلباِء، ويكوُن  اآلباء خاصَّ

ناع ة، وَنَسَبُو َيْنُسُبُو وَيْنِسُبُو َنَسبًا: َعزاه وَنَسَبو: َسَألو َأن َيْنَتِسَب. ِإلـى البالد، ويكون فـي الصِّ
وَنَسْبُت فالنًا ِإلـى َأبـيو َأْنُسبو وَأْنِسُبُو َنْسبًا ِإذا َرَفْعت فـي َنَسبو ِإلـى َجدِّه اأَلكبر، وَنَسْبَت الرجَل 

 (.0َسبو، واْنَتَسَب ِإلـى َأبـيو َأي اْعَتَزى )َأْنُسبو، بالضم، ِنْسبًة وَنْسبًا ِإذا َذَكْرَت نَ 
اصطالحا: تدخمت في تعريف النسب مثل سائر التعاريف اآلراء الفقيية المختمفة، وسنخص 
موضوع حقيقة النسب وما يتعمق بيا بمبحث خاص في الجزء الثاني، ولكنا سنقتصر ىنا عمى 

 :شرنا إليوبعض التعاريف التي سنذكر مناقشتيا في المبحث الذي أ
فقد عرفو ابن العربي بقولو: ىو عبارة عن مرج الماء بين الذكر واألنثى عمى وجو الشرع، إن 

 (.8كان بمعصية كان خمقا مطمقا ، ولم يكن نسبا محققا )
وعرفو صاحب الروضة البيية بقولو: ىو االتصال بالوالدة بانتياء أحدىما إلى اآلخر ، كاألب 

 (.4إلى ثالث ، مع صدق اسم النسب عرفا عمى الوجو الشرعي )واالبن ، أو بانتيائيما 
ونالحظ ىنا أن ىذا المصطمح استعمل فقييا في مطمق الوصمة بالقرابة، فيقال بينيما نسب أي 

 (.3قرابة وسواء جاز بينيما التناكح أم ال )
 :ثانيا ـ أصناف المحرمات من النسب

َمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم َوَبَناُتُكمْ يحرم بيذا السبب أصنافًا أربعة، وىي المجموع  ة في قولو تعالى: ﴿ ُحرِّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0/255لسان العرب :  (0)
 .4/332أحكام القران البن العربي   (8)
 /.2الروضو البيية :  (4)
 .2/28البحر الرائق :  (3)

 

(، وقد جمعت ىذه 84ْم َوَبَناُت اأَلِخ َوَبَناُت اأُلْخِت﴾ )النساء: َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتكُ  
األصناف في قوليم:)يحرم عمى الرجل أصولو وفصولو وفصول أول أصولو وأول فصل من كل 

 (، وىذه األصناف ىي :0أصل بعده( )

 :ـ أصول الرجل من النساء 1



ة ، سواء وقع عمييا اسم األم حقيقة ويشمل ىذا الصنف األميات، وىن كل من انتسب إلييا بوالد
ن عمت ، من ذلك الجدتان: أم األم وأم  ، وىي الوالدة، أو مجازا ، وىي التي ولدت الوالدين وا 

ن عمون وارثات كن أو   األب ، وجدتا األم وجدتا األب ، وجدات الجدات، وجدات األجداد، وا 
 -عن معاوية بن الحكم  :ينغير وارثات ، كمين أميات محرمات، ومن األدلة عمى تحريم

، فقال: يا رسول ا إني -صمى ا عميو وسمم  -أنو قدم عمى رسول ا    -رضي ا عنو 
أريد أن أسألك عن أمر ال أسأل عنو أحدا بعدك، من أبونا؟ قال: آدم قال: من أمنا؟  قال: حواء  

 (0قال: من أبو الجن قال: إبميس قال: فمن أميم قال: امرأتو( )

عمى أن األميات تشمل  -صمى ا عميو وسمم  -اإلجماع، فقد انعقد اإلجماع بعد رسول ا •  
 (، وىو من المعموم من الدين بالضرورة.8من ذكرنا، وقد نقل اإلجماع عمى ذلك كل العمماء)

ب أن ا تعالى حرم العمات والخاالت، وىن أوالد األجداد والجدات ، فكانت الجدات أقر •   
منين، فكان تحريمين تحريما لمجدات من طريق األولى كتحريم التأفيف نصا، يكون تحريما 

 ([.4لمشتم والضرب داللة)

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4/002. أنور البروق: 4/032أسى المطالب:  (0)
العرب،لكثرة مالزمتيم لمفموات التي بيا مواقع قال ابن عبد البر: )كأنو خاطب بذلك  (8)

القطر ، ألجل رعى دوابيم..وقيل أراد بماء السماء زمزم ألن ا أنبعيا لياجر فعاش 
ولدىا بيا فصاروا كأنيم أوالدىا"واستدل بو لمن زعم أن العرب كميم من ولد اسماعيل 

 .8/413.فتح الباري:
 .4/0885البخاري:  (4)

 

 :النساءـ فروع الرجل من  2
 

ن نزلت درجتين،  وىن كل أنثى انتسب إلييا بوالدة كابنة الصمب ، وبنات البنين والبنات ، وا 
 :وارثات أو غير وارثات ميما نزلت درجتين، ومن األدلة عمى تحريم ىذا الصنف



قولو تعالى: ﴿ َوَبَناُتُكْم ﴾، والبنات في المغة العربية ىن فروع الرجل من النساء، فكأن   ·
معنى: وفروعكم، فإن كل امرأة بنت آدم ، كما أن كل رجل ابن آدمال . 

قولو تعالى في اآليات الكثيرة:﴿ يا بني آدم ﴾، وىو دليل عمى أن كل فرع ميما بعد يعتبر   ·
 ولدا، ومثمو قولو تعالى:﴿ يا بني إسرائيل﴾

بنات األبناء وبنات البنات اإلجماع، فقد انعقد اإلجماع عمى أن المراد بالبنات الفروع، فيتناول   ·
 .ميما نزلن

أن القرآن الكريم صرح بتحريم بنات األخ وبنات األخت، وىن أبعد من بنات االبن وبنات   ·
.البنت، فتدل اآلية عمى تحريمين بطريق داللة النص  

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيو طمحو بن زيد ضعفو البخاري وأحمد وذكره ابن حبان في  الطبراني في األوسط رواه (0)

 .8/012، المعجم األوسط،: 0/014الثقات، مجمع الزوائد: 
 ..2/23انظر: المغني:   (8)
 .8/852بدائع الصنائع :   (4)
 .3/813، المبسوط: 3/822، مغني المحتاج: 4/032أسى المطالب :   (3)

 
 
 
 
 :واحدةـ فروع األجداد والجدات المنفصالت بدرجة 4

ويشمل العمة والخالة، أما العمة: فيي كل امرأة شاركت األب ما عال في أصميو، والخالة: ىي 
 .كل امرأة شاركت األم ما عمت في أصمييا ، أو في أحدىما عمى تقدير تعمق األمومة كما تقدم
عمة ومن تفاصيل ذلك تحريم عمة األب وخالتو، ألن عمة األب أخت الجد ، والجد أب ، وأختو 

، وخالة األب أخت جدتو ألمو ، والجدة أم ، فأختيا خالة ، وكذلك عمة األم أخت جدىا ألبييا ، 
وجدىا أب وأختو عمة ، وخالة أميا جدتو، والجدة أم وأختيا خالة ; وتتركب عميو عمة العمة ; 

ذلك عمة ألنيا عمة األب كذلك ، وخالة العمة خالة األم كذلك ، وخالة الخالة خالة األم ، وك



الخالة عمة األم،قال ابن العربي بعد ذكر ىذه التفاصيل التي استنبطيا من آية 
( باالعتالء 84المحرمات:)فتضمن ىذا كمو قولو تعالى: ﴿ َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم ﴾)النساء: من اآلية

تحريم في التحريم ، ولم يتضمنو آية الفرائض باالشتراك في المواريث ، لسعة الحجر في ال
وضيق االشتراك في األموال، فعرق التحريم يسري حيث اطرد ، وسبب الميراث يقف أين ورد( 

(8) 
 .ومثمما ذكرنا سابقا في األخت ال تحرم أم العمة وال أخت الخالة عمى الصورة السابقة في األخت

وبنات  أما الدرجة الثانية من ىذا الصنف وما بعدىا فين حالل لو، كبنات األعمام والعمات
 .األخوال والخاالت

 :وقد دل عمى تحريم ىذا الصنف الكتاب واإلجماع
أما الكتاب فقولو تعالى: ﴿ َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم﴾ وكل من ينفصل عن الجد بدرجة يطمق عميو 

 عمة أو خالة ميما عال الجد .
 .أما اإلجماع: فقد انعقد اإلجماع عمى ذلك

ات والخاالت، أن اآلية اقتصرت عميين، ولم تتعرض لبناتين فبقين وقد دل عمى إباحة فروع العم
 (83عمى الحل لدخولين تحت قولو تعالى:﴿ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم ﴾ )النساء: 

ِتي بل إنو قد ورد التصريح بحمين في قولو تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَمْمَنا َلَك َأْزَواَجَك الال
 َخاِلَك آَتْيَت ُأُجوَرُىنَّ َوَما َمَمَكْت َيِميُنَك ِممَّا َأَفاَء المَُّو َعَمْيَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناتِ 

 (51َوَبَناِت َخاالِتَك الالِتي َىاَجْرَن َمَعَك﴾ )األحزاب: 
 ــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0/322أحكام القران :  (0)
 .0/321أحكام القران :  (8)
(4)  

 

 

 ـالمحرمات بالمصاىرة المبحث الثالث:

 :أوال ـ تعريف المصاىرة
 

ْيَر من األحماء  لغة: األْصياُر أىل بيت المرأة، عن الخميل قال: ومن العرب من يجعل الصِّ
 :واألختان جميعا، كما قال الشاعر



 والقبر صير ضامن زميت           تموتسميتيا إذ ولدت 
(وَصَير الشيء فاْنَصَير أي 0فأقام الصير مقام الختن ، وىو محمول عمى المتعارف من ذلك. )

أذابو فذاب وبابو قطع فيو َصييٌر، ومنو قولو تعالى:﴿ ُيْصَيُر ِبِو َما ِفي ُبُطوِنِيْم َواْلُجُموُد﴾ 
 ( 81)الحج:

صاىرة بأنيا )زوجة أصمو وفرعو، ومن ليا عمى زوجو والدة، اصطالحا: عرف ابن عرفة الم
ن لم تكن في حجره( )  (4وفرع زوجة مسيا، وا 

 :المعتبرة في حرمة المصاىرة  ثانيا ـ العالقة
يختمف ثبوت المصاىرة بحسب نوع العالقة التي نشأت عنيا المباشرة الجنسية، ويمكن تصنيف 

 :ىرة كما يميأنواع العالقات وارتباطيا بحرمة المصا
 :الزواج الصحيح

اتفق العمماء عمى أن العالقة الناتجة عن زواج صحيح أو ممك يمين تثبت بو حرمة المصاىرة، 
 .ويعتبر محرما لمن حرمت عميو ; ألنيا حرمت عميو عمى التأبيد ، بسبب مباح ، أشبو النسب

 :الزواج الفاسد
نما يجب بالوطء وىو مثل الزواج الصحيح، إال أنو ال يجب بالعقد ا لفاسد في الزواج حكمو، وا 

(، وأشباه ىذا يتعمق بو التحريم كتعمقو 3فيو، وفي حكمو الوطء بشبية ، كوطء امرأة ظنيا امرأتو)
بالوطء المباح إجماعا، قال ابن المنذر: )أجمع كل من نحفظ عنو من عمماء األمصار عمى أن 

د ، أنيا تحرم عمى أبيو وابنو وأجداده وولد الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد، أو بشراء فاس
سحاق ، وأبي ثور ولده،وىذا مذىب مالك ،  واألوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وا 

 وأصحاب الرأي( .
 .4/514أحكام القران لمجصاص:  (0)
 .058مختار الصحاح :   (8)
 .083شرح حدود ابن عرفة:   (4)
، 4/441س الخطأ، انظر: منح الجميل :اختمف المالكية في من أراد التمذذ بزوجتو لم  (3)

 .5/001التاج واالكميل : 

 :ثانيا: أصناف المحرمات بالمصاىرة
 

 :يحرم بيذا السبب أصناف أربعة

 :ـ أصول الزوجة 1



كأميا وجداتيا من جية األم أو األب في أي درجة، لقولو تعالى: ﴿ َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم 
َمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم ﴾ فيكون معناه: وحرمت  ( فإنو معطوف عمى قولو84﴾)النساء: تعالى:﴿ ُحرِّ

عميكم أميات نسائكم، وكممة األميات ىنا تتناول األم المباشرة والجدات كما ذكرنا سابقا، وقد 
 :8اختمف العمماء ىنا في مسألتين

 :اشتراط الدخول بالزوجة

 :يا عمى قوليناختمف الفقياء في اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم أم

القول األول: أنيا تحرم عميو بمجرد العقد سواء دخل بزوجتو أو لم يدخل بيا،وىو مذىب أحمد 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وىو قول أكثر أىل العمم منيم ابن مسعود وابن عمر وجابر 

 :وعمران بن حصين وكثير من التابعين، واستدلوا عمى ذلك بما يمي

( كالم تام بنفسو منفصل عن المذكور بعده ; 84ى: ﴿ َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم ﴾)النساء:أن قولو تعال  ·
َمْت َعَمْيُكْم ُأمََّياُتُكْم َوَبَناُتُكْم   ألنو مبتدأ وخبر، إذ ىو معطوف عمى ما تقدم ذكره من قولو: ﴿ُحرِّ

(، والمعطوف يشارك المعطوف 84( إلى قولو تعالى: ﴿ َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم ﴾)النساء:84﴾)النساء:
عميو في خبره، ويكون خبر األول خبرا لمثاني كقوليم: جاءني زيد وعمرو، فإن معناه: جاءني 
عمرو، فكان معنى قولو تعالى: ﴿ َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم ﴾ أي: وحرمت عميكم أميات نسائكم، وأنو 

الكممات منصرف إلى الكل مطمق عن شرط الدخول، فمن ادعى أن الدخول المذكور في آخر 
 .فعميو الدليل

أن إضمار شرط الدخول ال يصح في أميات النساء مظيرا ; ألنو ال يستقيم أن يقال: وأميات   ·
نسائكم من نسائكم الالتي دخمتم بين ; ألن أميات نسائنا لسن من نسائنا والربائب من نسائنا ; 

م يستقم الكالم بإظيار أميات النساء في ألن البنت من األم وليست األم من البنت ، فمما ل
الشرط لم يصح إضماره فيو ، فثبت بذلك أن قولو: ﴿ من نسائكم ﴾ إنما ىو من وصف الربائب 

 .دون أميات النساء

ِتي َدَخْمُتْم ِبِينَّ ﴾)النساء:  · ( نعتا ألميات 84أنو لو جعمنا قولو تعالى: ﴿ ِمْن ِنَساِئُكْم الالَّ
ديره: وأميات نسائكم من نسائكم الالتي دخمتم بين لخرج الربائب من الحكم وجعمنا تق  النساء

، وذلك خالف مص التنزيل ، فثبت أن شرط وصار حكم الشرط في أميات النساء دونين 
:)إذا نكح -صمى ا عميو وسمم  -قولو   ·الدخول مقصور عمى الربائب دون أميات النساء.

( وفي 0ل بيا فمو أن يتزوج ابنتيا وليس لو أن يتزوج األم( )الرجل امرأة ثم طمقيا قبل أن يدخ
رواية:)أيما رجل تزوج امرأة فطمقيا قبل أن يدخل بيا أو ماتت عنده فال بأس أن يتزوج بنتيا ، 



وأيما رجل تزوج امرأة فطمقيا قبل أن يدخل بيا أو ماتت عنده فال يحل لو أن يتزوج أميا( وىو 
 .نص في المسألتين

أنو قال في ىذه اآلية الكريمة: )أبيموا ما أبيم   -رضي ا عنو  -عبد ا بن عباس  عن  ·
ا تعالى( أي: أطمقوا ما أطمق ا تعالى، وقد روي عن عمران بن حصين أنو قال: اآلية مبيمة 

 .أي مطمقة ال يفصل بين الدخول وعدمو

لبنت سبب الدخول بيا ، والسبب يقوم تثبت بالدخول باإلجماع ، والعقد عمى ا  أن الحرمة  ·
مقام المسبب في موضع االحتياط ، وليذا تثبت الحرمة بنفس العقد في منكوحة األب وحميمة 
االبن ، كان ينبغي أن تحرم الربيبة بنفس العقد عمى األم إال أن شرط الدخول ىناك عرفناه 

 .بالنص فبقي الحكم في اآلية عمى أصل القياس

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الترمذي: ىذا حديث اليصح من قبل اسناده|، وانما رواه بن لييعة والمثنى عن  (0)
، وانظر: 4/385عمرو بن شعيب والمثنى وابن لييعة يضعفان في الحديث ، الترمذي: 

 .2/081سنن البييقي الكبرى :

 

تحرم عمى الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتيا، وىو قول مالك أن أم الزوجة ال القول الثاني: 
وداود األصفياني، وروي ىذا القول عن عبد ا بن مسعود وجابر، وىو إحدى الروايتين عن 
عمي وزيد بن ثابت، وعن زيد بن ثابت أنو فصل بين الطالق والموت قال: في الطالق مثل 



الموت كالدخول; ألنو بمنزلة الدخول في حق المير  قوليما وفي الموت مثل قول العامة، وجعل
 :وكذا في حق التحريم، واستدلوا عمى ذلك بما يمي

ِتي َدَخْمُتْم ِبِينَّ   · ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَّ  قولو تعالى: ﴿ َوُأمََّياُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكْم الالَّ
النساء، وعطف ربائب النساء عميين في التحريم بحرف  (، فقد ذكر تعالى أميات84﴾)النساء:

العطف، ثم عقب الجممتين بشرط الدخول، واألصل أن الشرط المذكور واالستثناء بمشيئة ا 
تعالى عقيب جمل معطوف بعضيا عمى بعض بحرف العطف كل جممة مبتدأ وخبره ينصرف 

وامرأتو طالق وعميو حج بيت ا إلى الكل ال إلى ما يميو خاصة، فمن قال مثال: عبده حر 
تعالى إن فعل كذا أو قال: إن شاء ا تعالى فيذا كذلك فينصرف شرط الدخول إلى الجممتين 

 .جميعا فال تثبت الحرمة بدونو
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 .0/323احكام القران البن العربي:   (0)

 

 

 :الدخول المعتبر في التحريم
 

 :[(4اختمف العمماء في الدخول المعتبر لمتحريم عمى قولين)



عنو بالدخول ، فإن خال بيا ولم   القول األول: الدخول المعتبر في التحريم ىو وطؤىا الذي كني
، لم تحرم ابنتيا، ألنيا غير مدخول بيا، وىو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرىما، وىو  يطأىا

مذىب الحنابمة، وظاىر قول الخرقي تحريميا، وذكر ابن حجر أنو أصح قولي الشافعي، واستدلوا 
من قولو:)الدخول والتغشي واإلفضاء   -رضي ا عنو  -عمى ذلك بما روي عن ابن عباس 

 (0الرفث والممس الجماع اال أن ا حي كريم يكني بما شاء عما شاء ( )والمباشرة و 
 

القول الثاني: اعتبار التمذذ ولو من غير وطء، وىو قول مالك والثوري وأبي حنيفة واألوزاعي 
والميث،وأكثر العمماء، وقد ذكرنا سابقا قول ابن حزم:)أما من تزوج امرأة وليا ابنة أو ممكيا وليا 

ن كانت االبنة في حجره ودخل باألم مع ذلك وطئ أو لم يطأ ، لكن خال بيا بالتمذذ لم ابنة ، فإ
 .تحل لو ابنتيا أبدا(، وىو يفيد عدم اشتراط الوطء
وذكر الحنفية أنيا تثبت بالممس عن شيوة وبالنظر إلى فرجيا عن شيوة، وال تثبت بالنظر إلى 

عن شيوة بال خالفسائر األعضاء بشيوة وال بمس سائر األعضاء إال  . 
 .وفسروا الشيوة بأن يشتيي بقمبو ويعرف ذلك بإقراره ألنو باطن ال وقوف عميو لغيره
واختمفوا في تحرك اآللة وانتشارىا، ىل ىو شرط تحقيق الشيوة، فاعتبره البعض شرطا ولم يعتبره 

وقال  آخرون، ألن المس والنظر عن شيوة يتحقق بدون ذلك كالعنين والمجبوب ونحو ذلك،
 الشافعي: ال تثبت حرمة المصاىرة بالنظر ولو في المس قوالن.
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 .1/052فتح الباري :   (0)
، مسند 8/013، المجتبى: 4/410، النسائي: 4/352، الترمذي: 0122/ 8مسمم:   (8)

 .0/001اسحق بن راىويو: 
 .2/25، المغنى : 8/880الصنائع : بدائع  (4)

 
 :ـ زوجات أصولو 3

ويشممن زوجة أبيو وزوجات أجداده من جية األب أو األم ميما عمت مرتبتين ُوِجد دخول بين 
َمْقتًا أوال، لقولو تعالى: ﴿ َواَل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمْن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَمَف ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة وَ 

(، فيذه اآلية تحرم زوجات اآلباء بعبارتيا الصريحة، وزوجات األجداد 88َوَساَء َسِبياًل﴾)النساء:



باعتبار أن اسم األب يطمق لغة عمى األصل المذكر سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، فيكون 
 .زوجات األجداد معناىا: )وال تنكحوا ما نكح أصولكم من النساء(،وقد انعقد اإلجماع عمى تحريم

يقول سيد قطب في بيان الحكمة من ىذا التحريم:) يبدو لنا من حكمة ىذا التحريم ثالثة 
اعتبارات: األول أن امرأة األب في مكان األم. والثاني: أال يخمف االبن أباه; فيصبح في خيالو 

مقتو، والثالث: أال تكون ندا لو، وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأتو األول فطرة وطبعا، فيكره أباه وي
ىناك شبية اإلرث لزوجة األب. األمر الذي كان سائدا في الجاىمية، وىو معنى كريو ييبط 

 (0بإنسانية المرأة والرجل سواء. وىما من نفس واحد، وميانة أحدىما ميانة لآلخر بال مراء)

 :ـ زوجات فروعو 4

جد دخول بيذه الزوجات أوال إذا كانت (زوجة ابنو وزوجات أبناء ابنو وأبناء بنتو و 8ويشمل)
الفروع تفرعت عن صمبو، لقولو تعالى في سياق عداد المحرمات: ﴿ َوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكْم الَِّذيَن ِمْن 

(، والحالئل جمع حميمة، وىي الزوجة، وقد سميت امرأة الرجل حميمتو، 84َأْصاَلِبُكْم ﴾)النساء:
 .لو، وألنيا تحل معو في فراش واحد ألنيا محل إزار زوجيا ، وىي محممة

وقد أجمع العمماء عمى أن حرمتيا بمجرد العقد، قال الطبري:)وال خالف بين جميع أىل العمم أن 
(، ولفظ 4حميمة ابن الرجل حرام عميو نكاحيا بعقد ابنو عمييا النكاح، دخل بيا، أو لم يدخل بيا )

زوجات الفروع مطمقًا، وحميمة ابن االبن وابن  األبناء شامل لكل من تفرع عنو من الذكور فتحرم
ن سفل تحرم باإلجماع،وبداللة المفظ ألن ابن االبن يسمى ابنا مجازا ال حقيقة  .البنت وا 
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 .0/812في ظالل القران:   (0)
 ، وغيرىا من المراجع.8/881، بدائع الصنائع :2/28المغني :   (8)
 .3/484تفسير الطبري:   (4)

 ::تعريف الرضاعـ المحرمات بالرضاعة المبحث الرابع

رضع،كسمع وضرب، رضًعا، ويحرك، ورضاعًا ورضاعًة، ويكسران، ورضعًا، ككتف، فيو  لغة:
ْرِضعو، قال: ولو قـيل فـي اأُلم ُمْرِضع أَلنَّ راضع، والـُمْرِضعة والـُمْرِضُع التـي معيا صبـيٌّ تُ 

 .(0يكون ِإالَّ من اإِلناث كما قالوا امرَأة حائض وطامث كان وجيًا)  ال  الرَّضاع
 :من التعاريف التي عرف بيا الفقياء الرضاعة اصطالحا:

 .(8. ىو عبارة عن إرضاع مخصوص يتعمق بو التحريم )0



 .(4. مص الرضيع المبن من ثدي اآلدمية في وقت مخصوص)8
 .(3وصول لبن آدمي أنثى بمحل ) . 4

 .وقد تعقبت ىذه التعاريف بأنيا غير منضبطة، وسنرى ذلك في مسائل ىذا المبحث
 أوال ـ أركان الرضاع المحرم وشروطيا

الشافعية ركنا رابعا  ( ، وذكر بعض5والرضيع والمبن)  لمرضاع المحرم ثالثة أركان ىي المرضع
( وىو ركن حقيقة ولكنو مفيوم ومندرج في األركان السابقة، ولذلك 8ىو حصولو في الجوف)

 :سنكتفي ىنا باألركان الثالثة والشروط المتعمقة بيا
 الركن األول: الرضيع

 :وىو المحل الذي تحققت فيو الرضاعة، ومن الشروط التي ترتبط بو
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/085، لسان العرب : 0/014مختار : الصحاح:   (0)
 .8/82الجوىرة النيرة   (8)
 .4/342فتح القدير :   (4)
 .883شرح حدود ابن عرفة:   (3)
 ، وغيرىا.88/830، الموسوعة الفقيية : 3/84حاشيتا قميوبي وعميرة (5)
 .3/424شرح البيجة :  (8)      

 
 
 
 

(                                                                        0الرضيع حيا)ـ كون 
       1 
يشترط في الرضيع أن يكون حال الرضاعة حيا حياة مستقرة، فال أثر لوصول المبن إلى جوف 

لتحريم ال الميت، ولم يذكر ىذا الشرط إال فقياء الشافعية، واعتبره غيرىم شرطا ال أثر لو، ألن ا
ينتشر إال إلى فروعو ، وال فروع لو، ولكن ىذا الشرط يرتب آثارا أخرى عند من يقول بجواز 
تزويج الصغير، منيا أنو لو زوجو وليو بنتا يحرم عمى صاحب المبن التزوج بيا، ألنيا زوجة ابنو 

 ةمن الرضاع ، وعمى عدم التأثر يحل لو أن يتزوجيا ، وكذلك إذا كان زوجو المرضع
 :ـ سن الرضيع 2

 (:8ويتعمق بيذا الشرط المسائل التالية)



 :رضاعة الكبير
اتفق الفقياء عمى أن ارتضاع الطفل، وىو دون الحولين يؤثر في التحريم، واختمفوا فيما زاد عمى 

 :الحولين عمى األقوال التالية
أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حوالن ، فال يحرم بعد الحولين، وىو قول ابن  القول األول:

شبرمة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأبي سميمان، ورواه 
 :ابن وىب عن مالك، واستدلوا عمى ذلك بما يمي

ُىنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ قولو تعالى:﴿ َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلدَ       ·
( ووجو االستدالل باآلية أن ا تعالى جعل الحولين الكاممين تمام 844الرََّضاَعَة﴾)البقرة:

الرضاعة ، وليس وراء تمام الرضاعة شيء، ومثمو قولو تعالى: ﴿ َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن 
( وأقل الحمل ستة 05َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َثاَلُثوَن َشْيًرا ﴾)األحقاف: ( وقولو تعالى: ﴿03﴾)لقمان:

 .أشير، فتبقى مدة الفصال حولين
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 ـ2/028، نياية المحتاج :3/328، حاشية الجمل : 3/12(حاشية البحيرمي عمى المنيج: 0)

، 5/82، األم:8/055، الميذب:8/004، أحكام القران لمجصاص : 5/001(القرطي : 8)
، 3/5، بدائع الصنائع:484، لسان الحكيم:4/335، شرح فتح القدير :5045المبسوط: 

 .8/405، مختصر اختالف العمماء :2/884، التمييد: 3/052حاشية الدسوقي: 

 :لين، وقد اختمف في مقدارىا عمى مذىبينالقول الثاني: الزيادة اليسيرة عمى الحو 

(: أجاز المالكية زيادة شير أو شيرين بشرط أال يفطم قبل انتياء الحولين فطاما 8رأي المالكية)
يستغني فيو بالطعام عن المبن ، فإن فطم واستغنى بالطعام عن المبن ثم رضع في الحولين فال 

 .يحرم

والن ونصف وال يحرم بعد ىذه المدة ، سواء أفطم في (: أن مدة الرضاع المحرم ح4رأي الحنفية)
أثناء المدة أم لم يفطم، واستدلوا عمى ذلك بقولو تعالى:﴿ وحممو وفصالو ثالثون شيرا ﴾ أي: 

 .ومدة كل منيما ثالثون شيرا

ن أتى عميو ثالث سنين  .وقال زفر بن اليذيل: ما دام يجتزئ بالمبن ولم يفطم فيو رضاع ، وا 



(: إن إرضاع الكبير تنتشر بو الحرمة في حق الدخول والخموة إذا كان قد تربى 3ث)القول الثال
في البيت بحيث ال يحتشمون منو لمحاجة ، وىو مذىب عائشة وعطاء والميث، وابن حزم، يقول 

(، 5ابن حزم:)ورضاع الكبير محرم، ولو أنو شيخ يحرم، كما يحرم رضاع الصغير وال فرق( )
 :ما يميواستدلوا عمى ذلك ب

أن ا تعالى أمر الوالدات بإرضاع المولود عامين ، وليس في ىذا تحريم الرضاعة بعد ذلك،   ·
 .وال أن التحريم ينقطع بتمام الحولين

أنو ورد في السنة ما يدل عمى تأثير ىذه الرضاعة، فعن زينب بنت أبي سممة قالت: سمعت   ·
تقول لعائشة: وا ما تطيب نفسي أن يراني  -صمى ا عميو وسمم  -  أم سممة زوج النبي

صمى  -  الغالم قد استغني عن الرضاعة، فقالت: لم؟ قد جاءت سيمة بنت سييل إلى رسول ا
 ، فقالت: يا رسول ا، وا إني ألري-ا عميو وسمم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/001انظر: تفسير القرطبي :   (0)
 .8/812المدونة:   (8)
 3/5، بدائع الصنائع :048المبسوط :   (4)
 .2/038، المغنى:  3/5، بدائع الصنائع:  048، المبسوط: 01/815المحمى:  (3)
 .01/815المحمى :  (5)

: أرضعيو -صمى ا عميو وسمم  -  حذيفة من دخول سالم، فقال رسول افي وجو أبي 
فقالت: إنو ذو لحية، فقال: أرضعيو يذىب ما في وجو أبي حذيفة، فقالت وا ما عرفتو في وجو 

 (.0أبي حذيفة بعد)
، (حجة لنا فيو8: )إنما الرضاعة من المجاعة( )-صمى ا عميو وسمم  -أن قول رسول ا   ·

ألن لمكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما لمصغير ، فيو عموم لكل رضاع إذا بمغ 
  .- صمى ا عميو وسمم -خمس رضعات كما أمر رسول ا 

: )الرضاعة من -صمى ا عميو وسمم  -أن عائشة، رضي ا عنيا، مع روايتيا قولو   ·
أو تغذية، فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم  المجاعة( لكنيا رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة

إال ما كان قبل الفطام ، وىذا ىو إرضاع عامة الناس، وأما األول فيجوز إن احتيج إلى جعمو ذا 
 .محرم، وقد يجوز لمحاجة ما ال يجوز لغيرىا



أنو ليس في امتناع سائر أميات المؤمنين من أن يدخل عميين بيذه الرضاعة شيء ينكر،   ·
 .و يباح لين أن ال يدخل عميين من يحل لو الدخول عميينألن
 -فقد سأل رجل عمي بن أبي طالب   -رضي ا عنيم  -أن ىذا قول بعض الصحابة   ·

فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة، وقد سقتني من لبنيا وأنا كبير تداويت بو؟   -رضي ا عنو 
سقتني امرأة من   اء بن أبي رباح رجل فقال:فقال لو عمي: ال تنكحيا ونياه عنيا، وسأل عط

لبنيا بعد ما كنت رجال كبيرا أفأنكحيا؟ قال عطاء: ال ، قال ابن جريج فقمت لو: وذلك رأيك؟ 
 .قال: نعم ، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخييا

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبق تخريجو.  (0)
، ابن 4/410، النسائي:  8/882، أبو داود: 8/0122، مسمم: 4/142البخاري: (8)

 .8/13، أحمد:0/888ماجة:
 .2/001نيل األوطار:   (4)

 
 

  
 صفة الرضاع المحرم: 

 (:0اختمف الفقياء في صفة الرضاع المحرم عمى قولين)
القول األول: أن المحرم ىو ما امتصو الراضع من ثدي المرضعة بفيو فقط، أما من سقي لبن 
امرأة فشربو من إناء ، أو حمب في فمو فبمعو أو أطعمو بخبز أو في طعام، أو صب في فمو ، 
أو في أنفو ، أو في أذنو ، أو حقن بو ال يحرم كل ذلك شيئا ، ولو كان ذلك غذاءه دىره كمو، 

 :واستدلوا عمى ذلك بما يمي  ذىب الظاىرية، واإلمامية، وقول الميث بن سعد،وىو م
أنو ال يسمى إرضاعا إال ما وضعتو المرأة المرضعة من ثدييا في فم الرضيع، يقال: أرضعتو  .4

أو الرضيع بفيو الثدي   ترضعو إرضاعا، وال يسمى رضاعة وال إرضاعا إال أخذ المرضع
رضاعا ،   ما عدا ذلك مما ذكرنا فال يسمى إرضاعا ، وال رضاعة وال وامتصاصو إياه، وأما كل

إنما ىو حمب وطعام وسقاء ، وشرب وأكل وبمع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم ترد بذلك 
 .النصوص الشرعية



ومالك   (تحرم كتحريم الرضاع، وىو مذىب أبي حنيفة8القول الثاني:أن السعوط والمدود والوجور)
ن تنجس بنجس وقع فيو يؤثر في  ، والشافعي،وقول الشعبي، ونص الحنفية عمى أن أن المبن وا 

 (.4التحريم ألنو غذاء يحصل بو إنبات المحم وانتشار العظم)
 (.3وقد اختمف أصحاب ىذا القول في الحقنة عمى الرأيين التاليين)

أحمد،  الرأي األول: أنيا ال تنشر الحرمة،وىو مذىب أبي حنيفة ، ومالك، والمنصوص عن
وال في معناه ، فمم يجز إثبات حكمو فيو ، ويفارق ذلك   واستدلوا عمى ذلك بأنو ليس برضاع

فطر الصائم ، فإنو ال يعتبر فيو إنبات المحم ، وال إنشاز العظم ، وىذا ال يحرم فيو إال ما أنبت 
 صل من جرح .المحم وأنشز العظم، وألنو وصل المبن إلى الباطن من غير الحمق ، أشبو ما لو و 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حاشية 8/408، سبل السالم:3/022، الجرشي:8/815، المدونة: 01/025المحمى : (0)

 .3/322الجمل: 
الوجور ىو وضع المبن تحت المسان ، والمدود ماصب من حالب الشق ، والسعوط   (8)

 .5/818التاج واألكميل : الدواء يصب في األنف ،  انظر:
 .41/818المبسوط : (4)
 .3/825، شرح البيجة :  2/031المغنى :   (3)

الرأي الثاني: أنيا تحرم،وىو مذىب الشافعي، ألنو سبيل يحصل بالواصل منو الفطر، فتعمق بو 
 .التحريم كالرضاع

 :وقد استدل أصحاب ىذا القول عمى ذلك بما يمي
 .عدة فمذلك أثرت في التحريمأن ىذه السبل توصل إلى الم      ·

الرضاعة المحرمة ما استعمل لطرد الجوع، وذلك موجودا في  -صمى ا عميو وسمم  -جعمو   ·
 .السقي واألكل

القياس عمى فساد الصوم بوصول أي شيء إلى الجوف من أي منفذ، وليذا نص الحنفية   ·
من الجانب األسفل، واستدل ابن عمى التحريم إن وصل المبن إلى جوفو من الجانب األعمى ال 

القاسم من المالكية عمى تأثير ما لو حقن بمبن فوصل إلى جوفو حتى يكون لو غذاء بقول مالك 
 (0الصائم يحتقن: إن عميو القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفو. )  في
 -أن سالم بن أبي الجعد مولى األشجعي حدثو أن أباه أخبره أنو سأل عمي بن أبي طالب   ·
أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنيا وأنا كبير تداويت بو؟   فقال: إني  -ضي ا عنو ر 



يقول: إن   -رضي ا عنو  -فقال لو عمي: ال تنكحيا ونياه عنيا، وكان عمي بن أبي طالب 
 .(8سقتو امرأتو من لبن سريتو ، أو سقتو سريتو من لبن امرأتو لتحرميا عميو فال يحرميا ذلك)
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 .5/548التاج وااٍلكميل :   (0)
 ..01/2، المحمى : 2/380مصنف عبد الرزاق :   (8)

 
 
 
 
 

 المبحث الرابع:

 :الحكمة من تحريم ىذه األصناف

المحارم في جميع األمم، البدائية والمترقية عمى السواء، وقد تعددت أسباب التحريم،  عرفت
وطبقات المحارم عند شتى األمم، واتسعت دائرتيا في الشعوب البدائية، ثم ضاقت في الشعوب 
المترقية، وقد ألغى اإلسالم كل أنواع القيود األخرى، التي عرفتيا المجتمعات البشرية األخرى. 

يود التي ترجع إلى اختالف األجناس البشرية وألوانيا وقومياتيا، والقيود التي ترجع إلى كالق
اختالف الطبقات ومقاماتيا االجتماعية في الجنس الواحد والوطن الواحد، ومن العمل التي ذكرىا 

 :[2العمماء لتخصيص ىذه األصناف بالتحريم]
مع امتداد الزمن، ألن استعدادات الضعف  إن الزواج بين األقارب يضوي الذرية، ويضعفيا  ·

الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية. عمى عكس ما إذا تركت الفرصة لمتمقيح الدائم بدماء أجنبية 
 .جديدة، تضاف استعداداتيا الممتازة، فتجدد حيوية األجيال واستعداداتيا

والخاالت وبنات األخ وبنات  إن بعض الطبقات المحرمة كاألميات والبنات واألخوات والعمات  ·
 -الربائب والحجور  -األخت، وكذلك نظائرىن من الرضاعة. وأميات النساء، وبنات الزوجات 

يراد أن تكون العالقة بين عالقة رعاية وعطف، واحترام وتوقير، فال تتعرض لما قد يجد في 



فتخدش  -االنفصال الحياة الزوجية من خالفات تؤدي إلى الطالق واالنفصال مع رواسب ىذه 
 .المشاعر التي يراد ليا الدوام

إن بعض ىذه الطبقات كالربائب في الحجور، واألخت مع األخت، وأم الزوجة وزوجة األب،   ·
ال يصح خدش المشاعر البنوية أو األخوية فييا. فاألم التي تحس أن ابنتيا قد تزاحميا في 

البريئة تجاه بنتيا التي تشاركيا حياتيا، أو  زوجيا، والبنت واألخت كذلك، ال تستبقي عاطفتيا
أختيا التي تتصل بيا، أو أميا، وىي أميا، وكذلك األب الذي يشعر أن إبنو قد يخمفو عمى 
زوجتو. واالبن الذي يشعر أن أباه الراحل أو المطمق غريم لو، ألنو سبقو عمى زوجتو، ومثمو 

بة لما بين االبن واألب من عالقة ال يجوز أن يقال في حالئل األبناء الذين من األصالب، بالنس
 تشاب .

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:
 الحمد  اوال واخرا ان يسر لي اتمام ىذا البحث ،واذكر اىم النتائج الى ظيرت لي من خاللو:

 أن تحريم النكاح عمى التابيد يعود الى سببين،ىما:النسب ،والثاني:السبب .0
 وقد ذكرت ىذه المحرمات في سورة النساء.يحرم بسبب النسب أصول وفروع الرجل ، .8
 ويحرم بالسبب من المصاىرة :أصول الزوجة،وزوجات أصولو،وزوجات فروعو، .4
ويترجح ان مدة الرضاعة ىي الحولين لمتحريم ،وفي رضاعة الكبير ومازاد عمى الحولين  .3

 خالف بين اىل العمم.
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المصادر والمراجع

 القرأن الكريم 

القرآن )ابن العربي(; المؤلف: أبو بكر بن العربي المالكي; المحقق: محمد عبد  أحكام .0
 0383القادر عطا; حالة الفيرسة: غير مفيرس; الناشر: دار الكتب العممية; سنة النشر: 

– 8114  
أبو بكر; المحقق: محمد صادق  الجصاصالمؤلف: أحمد بن عمي الرازي  ;أحكام القرآن .8

مؤسسة التاريخ  -ة: غير مفيرس; الناشر: دار إحياء الكتب العربية قمحاوي; حالة الفيرس
 – 0308العربي; سنة النشر:  

عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  عالم الموقعين .4
محمد عبد السالم إبراىيم الناشر: دار الكتب  :ىـ( تحقيق250ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 م0110 -ىـ 0300األولى،  :ييروت الطبعة - العممية
، والقواعد السنية في الفروق، وبيامشو تيذيب الفروقفي أنواء  بأنوار البروقالمسمى  لفروق .3

األسرار الفقيية )ط. األوقاف السعودية(; المؤلف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 



سة: غير مفيرس; حالة الفير  ;محمد عمي حسين -ابن الشاط  -الصنياجي القرافي 
 ... 8عدد المجمدات:  ;2010 - 0340الناشر: وزارة األوقاف السعودية; سنة النشر: 

ابن شرح كنز الدقائق، ومعو منحة الخالق )ط. العممية(; المؤلف: زين الدين  لبحر الرائق .5
الناشر:  ;ابن عابدين; المحقق: زكريا عميرات; حالة الفيرسة: غير مفيرس -الحنفي  نجيم
 ;0; رقم الطبعة: 1; عدد المجمدات: 0112 - 0302ر الكتب العممية; سنة النشر: دا

المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  التاج واإلكميل لمختصر خميل .8
الكتب العممية  دار :ىـ( الناشر212الغرناطي، أبو عبد ا المواق المالكي )المتوفى: 

 ]ت 2م عدد األجزاء: 0113-ىـ0308الطبعة: األولى، 
 -معروف  -من كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن; المؤلف: الطبري  تفسير الطبري .2

; نبذة 2الناشر: مؤسسة الرسالة; عدد المجمدات:  ;الحرستاني; حالة الفيرسة: غير مفيرس
عصام فارس  -عمق عميو: بشار عواد معروف ىذبو وحققو وضبط نصو و  -عن الكتاب: 

 الحرستان
منيج الطالب اختصره زكريا األنصاري من منياج الطالبين لمنووي ثم شرحو ) حاشية الجمل .2

في شرح منيج الطالب( المؤلف: سميمان بن عمر بن منصور العجيمي األزىري، المعروف 
ون طبعة وبدون تاريخ عدد دار الفكر الطبعة: بد :ىـ( الناشر0813بالجمل )المتوفى: 

 ]ت 5األجزاء: 
عمى شرح المحمى عمى منياج الطالبين; المؤلف: قميوبي وعميرة;  حاشيتا قميوبي وعميرة .1

 - 0425حالة الفيرسة: فيرسة تامة; الناشر: مصطفى البابي الحمبي; سنة النشر: 
 ;4; رقم الطبعة: 3; عدد المجمدات: 0155

س .01
ت: عبد الباقي(; المؤلف: محمد بن يزيد بن ماجو ) (سنن ابن ماجة) نن ابن ماجو

محمد فؤاد عبد الباقي; حالة الفيرسة: مفيرس عمى العناوين  :القزويني أبو عبد ا; المحقق
دار إحياء الكتب العربية )فيصل عيسى البابي الحمبي(; عدد المجمدات:  :الرئيسية; الناشر

8; 
س .00

المؤلف: الترمذي أبو عيسى; المحقق: بشار  ;(الجامع الكبير( )ت: معروف) نن الترمذي



عواد معروف; حالة الفيرسة: غير مفيرس; الناشر: دار الغرب اإلسالمي; سنة النشر: 
 ;0; رقم الطبعة: 8; عدد المجمدات: 0118

س .08
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم  بل السالم

ىـ( الناشر: 0028ن، المعروف كأسالفو باألمير )المتوفى: الصنعاني، أبو إبراىيم، عز الدي
 8دار الحديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد األجزاء: 

ل .04
األلفية )دار العموم( تأليف: جالل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن  شرحفي  بيجة المرضية

شر: دار العموم ىـ( تعميق السيد صادق الشيرازي النا100أبي بكر الخضيري األسيوطي )ت
 8م عدد المجمدات: 8108 -ىـ 0344 -االولى  :الطبعة

ص .03
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد ا البخاري الجعفي المحقق: محمد  [حيح البخاري

زىير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم 
 ىـ عدد األجزاء0388ولى، الطبعة: األ (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

ش .05
المؤلف: محمد األنصاري الرصاع أبو عبد ا; المحقق: محمد أبو  ;رح حدود ابن عرفة

الطاىر المعموري; حالة الفيرسة: غير مفيرس; الناشر: دار الغرب اإلسالمي;  -األجفان 
 0; رقم الطبعة: 0; عدد المجمدات: 0114سنة النشر: 

ش .08
: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمي  المؤلف رح الكوكب المنير

  ىـ( المحقق : محمد الزحيمي و128المتوفى : )الفتوحي المعروف بابن النجار 
ش .02

المؤلف: أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي أبو جعفر; المحقق: محمد  ;رح معاني اآلثار
 ... يوسف عبد الرحمن المرعشل -محمد سيد جاد الحق  -زىري النجار 

ص .02
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد ا البخاري الجعفيالمحقق: محمد زىير حيح البخاري[ـ



 بن ناصر الناصر
سمطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن ال

 ىـ0388الطبعة: األولى، (الباقي
ص .01

ط. طيبة(; المؤلف: مسمم بن الحجاج; المحقق: نظر بن محمد الفاريابي أبو ) حيح مسمم
  8118 - 0382قتيبة; الناشر: دار طيبة; سنة النشر: 

ف .81
أبو الفضل العسقالني أحمد بن عمي بن حجر  :المؤلف تح الباري شرح صحيح البخاري

محمد فؤاد عبد  :رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو 0421بيروت،  -دار المعرفة  :الناشر الشافعي
عميو تعميقات  محب الدين الخطيب :قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو الباقي
 عبد العزيز بن عبد ا بن باز :العالمة

م .80
لف: محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة المؤ  المبسوطومنبع الفوائد )ط.  جمع الزوائد
بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ  -ىـ( الناشر: دار المعرفة 324المتوفى: ) السرخسي
 0114 -ىـ 0303النشر: 

ل .88
ىـ( 324المتوفى: ) السرخسيالمؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة  مبسوط

 0114 -ىـ 0303طبعة تاريخ النشر: بيروت الطبعة: بدون  -الناشر: دار المعرفة 
ا .84

بن ىمام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  عبد الرزاقلمصنف المؤلف: أبو بكر 
 اليند -ىـ( المحقق: حبيب الرحمن األعظمي الناشر: المجمس العممي800)المتوفى: 

م .83
إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد  غني المحتاج

 دار الكتب العممية :ىـ( الناشر122الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 



م .85
المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عميش، أبو عبد ا  نح الجميل شرح مختصر خميل

 ... بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ -ىـ( الناشر: دار الفكر 0811المالكي )المتوفى: 
م .88

كر بن عبد القادر الرازي; حالة الفيرسة: غير المؤلف: محمد بن أبي ب ;ختار الصحاح
 ... 0128مفيرس; الناشر: مكتبة لبنان; سنة النشر: 

ن .82
إلى شرح المنياج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  ىاية المحتاج

 الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أ (ىـ0113شياب الدين الرممي )المتوفى: 
ن .82

ط. األفكار(; المؤلف: الشوكاني; حالة الفيرسة: مفيرس عمى العناوين ) يل األوطار
 الرئيسية; الناشر: بيت األفكا

 


