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 ا.م.د هاشم محمود عبد الرحمن

 الثامنةالمحاضرة  

 قٌتالتأ وجه على المحرمات النساء:  ثانٌا  

 زالت السبب زال فإذا معٌن، لسبب مؤقتة حرمة بهن الزواج ٌحرم الالتً وهن

 :هً الحرمة،

 طلق فمن: طلقها لمن بالنسبة( كبرى بٌنونة البائن أو المبتوتة) ثالثا   المطلقة - ٔ

 بزوج تزوجت إذا إال أخرى، مرة علٌها ٌعقد أن له ٌحل فال طلقات، ثالث زوجته

 إلى فتعود عنها، مات أو باختٌاره طلقها بأن منه، عدتها وانقضت بها، ودخل آخر

 اختبرت أن بعد ،  جدٌدة طلقات ثالث علٌها وٌملك جدٌدة، بزوجٌة األول الزوج

 فٌعودان الفراق، بصعوبة الزوج وأحس أخرى، بتجربة وقامت آخر، زوجا   المرأة

 زوجها، إرضاء فً المرأة وتسارع جدٌدة، وصفحة بروح المشتركة الحٌاة إلى

: المبتوتة حل طرٌق مبٌنا   تعالى قال. السابقة الزوجٌة تصدع أسباب وتجنب

 أن إلى[ .. ٕ/2ٕٕ:البقرة{ ]بإحسان تسرٌح أو بمعروف، فإمساك مرتان الطالق}

 فال طلقها فإن غٌره، زوجا   تنكح حتى بعد من له تحل فال طلقها، فإن: }سبحانه قال

 [ .ٖٕٓ:البقرة{ ]هللا حدود ٌقٌما أن ظنا إن ٌتراجعا أن علٌهما جناح

 قالت العسٌلة، حدٌث: ثالثا   المطلقة بالمرأة الثانً الزوج دخول اشتراط على والدلٌل

 عند كنت: فقالت وسلم علٌه هللا صلّى النبً إلى القَُرظً رفاعة امرأة جاءت: عائشة

 مثل معه وإنما الزبٌر، بن الرحمن عبد بعده فتزوجت طالقً، فبت   فطلقنً، رفاعة،

 عسٌلته، تذوقً حتى ال، فاعة،ى رإل ترجعً أن أترٌدٌن ]:فقال ،  الثوب َهْدبة

 [ عسٌلتك وٌذوق

 وهذا عدة، أو بزواج الغٌر حق بها تعلق التً وهً: آخر زوج بحق المشغولة - ٕ

 :ٌأتً ما ٌشمل

 الغٌر حق لتعلق متزوجة دامت ما علٌها ٌعقد أن ألحد ٌحل فال: المتزوجة المرأة ـ أ

 النساء من والمحصنات: }تعالى لقوله مسلم؛ غٌر أم مسلما   الزوج أكان سواء بها،

 . المتزوجات أي[ ٕٗ:النساء{ ]أٌمانكم ملكت ما إال

 عدة سواء سابق، زواج من العدة أثناء فً تكون التً وهً: المعتدة المرأة ـ ب

 ، عدتها تنقضً حتى بها التزوج األول زوجها غٌر ألحد ٌحل فال. وفاة أو طالق



 ومنع القدٌم، الزوج حقوق ورعاٌة السابق، الزواج آثار بقاء المعتدة تحرٌم وحكمة

 .األنساب اختالط

 : سماوي بدٌن تدٌن ال التً المرأة - ٖ

 غٌره، إلها   هللا مع تعبد التً وهً: الوثنٌة أو المشركة بالمرأة الزواج للمسلم ٌحل ال

 وهً: المادٌة أو الملحدة المرأة ومثلها الحٌوان، أو النار أو الكواكب أو كاألصنام

 مثل السماوٌة، باألدٌان تعترف وال هللا، وجود وتنكر إلها ، بالمادة تؤمن التً

 .والبوذٌة والقادٌانٌة والبهائٌة والوجودٌة، الشٌوعٌة

، حتى المشركات، َتْنكحوا وال: }تعالى لقوله وذلك  من خٌر مؤمنة وألمة ٌؤمن 

 [ .ٕٕٔ:البقرة{ ]أعجبتكم ولو مشركة

 أصال   ألحد ٌجوز فال بالمشركة، المرتدة المرأة وغٌرهم والشافعٌة الحنفٌة وألحق

 أن فإما الردة، على تقر وال اإلسالم، ملة تركت ألنها ٌتزوجها؛ أن كافر أو مسلم

 ال والمٌت إلٌه، مفضٌا   سببا   لكونها الموت، معنى فً الردة فكانت تسلم، أو تموت

 .للزواج محال   ٌكون

 من أوغٌرها خالتها أو وعمتها األخت بٌن الجمع) ومحارمها الزوجة أخت - ٗ

 خالتها أو وعمتها المرأة بٌن أو األختٌن، بٌن ٌجمع أن الرجل على ٌحرم( : المحارم

مات بٌان فً تعالى لقوله، لها َمْحرما   كان من كل أو  بٌن تجمعوا وأن: }النساء محر 

 إلى ٌفضً األرحام ذوات بٌن الجمع وألن[ ٖٕ:النساء{ ]سلف قد ما إال األختٌن

رة من الضرتٌن بٌن عادة ٌكون ما بسبب الرحم، قطٌعة ٌْ  للتحاسد موجبة َغ

 .حرام فهو إلٌه أدى فما حرام، الرحم وقطٌعة والعداوة، والتباغض

 ألن أولى؛ هو بل األختٌن، بٌن كالجمع أٌضا ، حرام وابنتها المرأة بٌن والجمع

 هنا وارد األختٌن بٌن الجمع فً الوارد فالنص األخوة، قرابة من أقوى الوالدة قرابة

 .أولى طرٌق من

 ألن األختٌن؛ بٌن كالجمع أٌضا   حرام أوخالتها وعمتها المرأة بٌن الجمع وكذلك

 السنة وصرحت. أختها لبنت األم بمنزلة والخالة أخٌها، لبنت األم بمنزلة العمة

 صلّى النبً نهى: »قال هرٌرة أبً عن خالتها، أو وعمتها المرأة بٌن الجمع بتحرٌم

: وغٌره الترمذي رواٌة وفً  «خالتها أو عمتها على المرأة تنكح أن وسلم علٌه هللا

 وال خالتها، على المرأة وال أخٌها، بنت على العمة وال عمتها، على المرأة تنكح ال»

 وال «الكبرى على الصغرى وال الصغرى، على الكبرى ال أختها، بنت على الخالة

: النساء{ ]ذلكم وراء ما لكم وأحل}تعالى قوله عموم خصص الحدٌث هذا أن ٌخفى



 الضرتٌن ألن الرحم؛ لقطٌعة سبب النكاح فً محرم ذواتً بٌن الجمع وألن ،[ ٕٗ

 وإنه الرحم، قطع إلى ٌفضً وهو وعادة، عرفا   ٌأتلفان وال ٌختلفان وال ٌتنازعان

 علٌه هللا صلّى النبً أشار وقد. إلٌه ٌؤدي ال حتى فٌحرم، لذاك سبب والنكاح حرام،

 قطعتم ذلك فعلتم إذا إنكم: »وغٌره حبان ابن رواٌة فً النهً علة إلى وسلم

 . «أرحامكم

 :سواها بأربع لمتزوج الخامسة المرأة - ٘

 ولو واحد وقت فً عصمته فً زوجات أربع من أكثر ٌتزوج أن للرجل ٌجوز ال

 األربع، زوجاته إحدى ٌطلق أن فعلٌه بخامسة، ٌتزوج أن أراد فإن مطلقة، عدة فً

 للرجل ٌبٌح ال القرآنً النص ألن أراد؛ بمن ٌتزوج ثم عدتها، تنقضً حتى وٌنتظر

 تقسطوا أال خفتم وإن:}تعالى قوله وهو واحد، وقت فً أربع من أكثر بٌن ٌجمع أن

 أال خفتم فإن ورباع، وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا الٌتامى، فً

 مدلول وٌوضح [ٖ:لنساء{ ]تعولوا أال أدنى ذلك أٌمانكم، ملكت ما أو فواحدة ، تعدلوا

 الجاهلٌة، فً نسوة عشر وتحته الثقفً غٌالن أسلم: »قال عمر، ابن حدٌث اآلٌة

 أبو وروى،  «أربعا   منهن ٌختار أن وسلم علٌه هللا صلّى النبً فأمره معه، فأسلمن

 النبً فأتٌت نسوة، ثمانُ  وعندي أسلمت: قال الحارث بن قٌس عن ماجه وابن داود

 .أربعا   منهن اختر: فقال له، ذلك فذكرت وسلم، علٌه هللا صلّى

 

 

 

 

 

 

 

 


