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َمتْ قال تعالى)) ُكمْ  ُحرِّ ٌْ َهاُتُكمْ  َعلَ اُتُكمْ  َوأََخَواُتُكمْ  َوَبَناُتُكمْ  أُمَّ  اْْلَخِ  َوَبَناتُ  َوَخاََلُتُكمْ  َوَعمَّ

َهاُتُكمُ  اْْلُْختِ  َوَبَناتُ  ِتً َوأُمَّ َضاَعةِ  ِمنَ  َوأََخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكمْ  الَّلَّ َهاتُ  الرَّ  ِنَساِئُكمْ  َوأُمَّ

ِتً َوَرَباِئُبُكمُ  ِتً ِنَساِئُكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  ِفً الَّلَّ  ِبِهنَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكوُنوا لَمْ  َفإِنْ  ِبِهنَّ  َدَخْلُتمْ  الَّلَّ

ُكمْ  ُجَناحَ  َفََّل  ٌْ نَ  َتْجَمُعوا َوأَنْ  أَْصََّلِبُكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  أَْبَناِئُكمُ  َوَحََّلِئلُ  َعلَ ٌْ نِ  َب ٌْ  َما إَِلَّ  اْْلُْخَت

َ  إِنَّ  َسلَفَ  َقدْ   (32)((النساء َرِحًٌما َغفُوًرا َكانَ  ّللاَّ

منها  ونوع ،وجه التأبٌد  ه علىمٌحرمنها ت نوع: نوعان النساء من المحرمات

 من إما المؤبد والتحرٌم.  تحرٌمه على وجه التاقٌت لعارض ٌزول بزواله التحرٌم 

 :،والٌك بٌان ذلك بالتفصٌل الرضاع جهة من أوالمصاهرة، جهة من أوالنسب، جهة

 على وجه التأبيد المحرماتاوالً : النساء 

 واْلخوة، واْلمومة كالبنوة فٌها، دائم لسبب أبداً، الرجل على تحرم التً هً 

 .الرضاع المصاهرة، القرابة،: أسباب ثَّلثة فً وتنحصر

 :النسب بسبب المحرمات أو القرابة حرمة - اوَلً 

 بالقرابة الشخص على تحرم الَّلتً هن: التأبٌد على النسب بسبب المحرمات

 :أنواع أربعة وهن النسبٌة،

: تعالى لقوله اْلب، وأم اْلم، أم: والجدة اْلم، وهً: علون وإن اإلنسان أصول أـ

مت}  .والجدة اْلم فتشمل اْلصل،: لغة واْلم[ . 32:النساء{ ]أمهاتكم علٌكم حرِّ

 لقوله نزل، وإن اَلبن وبنت البنت، وبنت البنت وهً: نزلن وإن اإلنسان فروع ـ ب

 [ .32:النساء{ ]وبناتكم أمهاتكم علٌكم حرمِّت: }تعالى

 ْلب أو الشقٌقات اْلخوات وهً: درجتهن بعدت وإن أحدهما أو اْلبوٌن فروع ـ جـ

 وبنات: }تعالى لقوله نزلن، وإن واْلخوات اإلخوة أوَلد وبنات وبناتهن، ْلم، أو

 [ .32:النساء{ ]اْلخت وبنات اْلخ

 والخاَلت، العمات وهن: والجدات اْلجداد فروع من المباشرة أو اْلولى الطبقة ـ د

 أو أمه، أو ْلبٌه وخاَلت عمات كن أم له، وخاَلت نفسه للشخص عمات كن سواء



 وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم علٌكم حرمت: }تعالى لقوله وجداته، أجداده أحد

 [ .32:النساء{ ]وخاَلتكم

 العمات كبنات تحرم، فَّل الفروع هذه من المباشرة غٌر أو الثانٌة الطبقة أما

 ما لكم وأحل: }تعالى قوله مضمون فً لدخولهن الخالة، أو الخال وبنات واْلعمام،

 الَّلتً أزواجك لك أحللنا إنا النبً أٌها ٌا: }سبحانه ولقوله[ 32:النساء{ ]ذلكم وراء

 عماتك، وبنات عمك، وبنات علٌك، ّللا أفاء مما ٌمٌنك ملكت وما أجورهن آتٌت

 [ .0ٓ:اْلحزاب{ ]معك هاجرن الَّلتً خاَلتك وبنات خالك وبنات

ٌترتب  من هذا الصنف ٌكون زواجه باطَّل وَل امرأةوعلٌه اذا تزوج رجل من اٌة  

 علٌه أي حق من حقوق الزوجٌة ،وتحرٌم زواج هذه اَلقسام ثابت بقوله تعالى :

 وبنات اْلخ وبنات وخاَلتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمهاتكم علٌكم حرمت }

 [32:النساء{ ] اْلخت

 :بسبب المصاهرة ثانٌا  :النساء المحرمات 

 بها دخل سواء أرحام، ذوي أم كانوا عصبة علوا، وإن اْلصول زوجة أـ - أ

 اْلم، أبً أو اْلب أبً والجد اْلب، كزوجة ٌدخل، ولم علٌها عقد أم اْلصل

 كان إنه سلف، قد ما إَل النساء، من آباؤكم نكح ما تنكحوا وَل} :تعالى لقوله

 العقد،( : نكح) فً بالنكاح والمراد[ 33:النساء{ ]سبٌَّلً  وساء ومقتاً  فاحشة

 الجد على لغة ٌطلق واْلب. ٌدخل لم أم بها دخل سواء للتحرٌم سبب فهو

 .عَّل وإن

 على تحرم فَّل أمها أو بنتها أما فقط، اْلب زوجة هو اآلٌة بهذه والمحرم

 .أمها أو بنتها ابنه وٌتزوج امرأة، الرجل ٌتزوج أن فٌجوز اَلبن،

 الفساد، ومنع اْلسر صَّلح وتحقق اْلصول واحترام تكرٌم: التحرٌم وسبب

 اْلب بٌن عادة تحدث التً اَلختَّلط حالة فً أصله، لزوجة اَلبن تطلع من

 .واحد مسكن فً غالباً  وسكناهما وابنه

 بها دخل وسواء رحم، ذوي أم عصبات كن سواء نزلوا، وإن فروعه زوجة - ب

 أوابن اَلبن كزوجة الوفاة، أو بالطَّلق فارقها أن بعد ولو ٌدخل لم أم الفرع

{ أصَّلبكم من الذٌن أبنائكم وحَّلئل: }تعالى لقوله نزلوا، وإن البنت أو اَلبن

: قالوا فإنهم أثر، أي علٌه ٌترتب َل باطَّلً  علٌها العقد وٌكون[ 32:النساء]

 هً: والحلٌلة. اَلبن وحلٌلة اْلب منكوحة فً العقد بنفس الحرمة تثبت

 .الصحٌح العقد بمجرد الوصف هذا وٌتحقق الزوجة،



 الزوجة كأم ٌدخل، لم أم بزوجته دخل سواء علون، وإن الزوجة أصول ـ جـ

 على العقد فمجرد اْلم، جهة من أم اْلب جهة من الجدة أكانت وسواء وجدتها،

م الزوجة  الموت أو الطَّلق بعد ولو علٌها العقد وٌكون الرجل، على أصولها ٌحرِّ

 سورة فً المحرمات آٌة فً وهو[ 32:النساء{ ]نسائكم وأمهات: }تعالى لقوله باطَّلً،

 من المحرمات بٌان إثر المصاهرة جهة من المحرمات بٌان فً شروع( 32) النساء

 .النسب كلحمة لحمة لها التً الرضاعة جهة

 ٌدخل لم فإن بالزوجة، الرجل دخل إذا الربائب، أي نزلن وإن الزوجة فروع ـ د

 على فروعها من واحدة وَل البنت تحرم فَّل الوفاة، أو بالطَّلق فارقها ثم بها،

 بهن، دخلتم الَّلتً نسائكم من حجوركم فً الَّلتً  وربائبكم: }تعالى لقوله. الزوج

 الزوجة بنت أكانت سواء[ 32 :النساء{ ]علٌكم جناح فَّل بهن، دخلتم تكونوا لم فإن

 فهو{ حجوركم فً} اآلٌة فً المذكور القٌد وأما َل، أم أمها زوج بٌت فً ساكنة

 كون التحرٌم وسبب أمها، مع تكون أن وهو الربٌبة، فً الغالب الشأن من مستمد

 .تكن لم أم حجره فً أكانت سواء الرحم، قطٌعة إلى مفضٌاً  نكاحها

 عدا ما ٌحرم المرأة على وحده العقد أن المصاهرة حرمة فً سبق مما وٌَّلحظ

م البنات على العقد: )هً مشهورة قاعدة فٌه الفقهاء قرر وقد الزوجة، فروع  ٌحرِّ

 أو ابنه ٌحب اإلنسان أن التفرقة وسبب( البنات ٌحّرم باْلمهات والدخول اْلمهات،

 .علٌها العقد بعد بنتها على عقد لو اْلم تتألم فَّل اْلصل، حب بعكس كنفسه بنته

 :( الرضاع حرمة) ثالثا :المحرمات بسبب الرضاع

 جهة من أنواع أربعة وهو النسب، بسبب المحرمات هن الرضاع بسبب المحرمات

: التحرٌم ودلٌل. ثمانٌة المجموع فصار المصاهرة، جهة من أنواع وأربعة النسب،

[ 32:النساء{ ]الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم، الَّلتً وأمهاتكم: }تعالى قوله

 تحرم وكما  «النسب من ٌحرم ما الرضاع من ٌحرم: »وسلم علٌه ّللا صلّى وقوله

 وأخذاً  النسب، على قٌاساً  أٌضاً، الرضاع من اْلصهار تحرم الرضاع، من القرٌبات

 ما الرضاع بسبب ٌحرم: القاعدة فأصبحت المتقدمٌن، والحدٌث اآلٌة مفهوم من

 . المصاهرة وسبب النسب بسبب ٌحرم

 :ٌأتً ما هً الثمانٌة بالرضاع المحرمات وأنواع

 أو والجدة الرضاعة من اْلم وهً: علون مهما الرضاع من اإلنسان أصول ـ اْلول

 -مثَّل –فاذا ارضعت امراة طفَّل  المرضعة زوج وأم المرضعة أم أي الجدات،

،وٌكون زوجها بمنزلة ابٌه ،لذا تكون اما له من الرضاع وتكون امها بمنزلة جدته 



ٌحرم علٌه الزواج بمن ارضعته وبامها وجدتها من جهة امها ومن جهة ابٌها ،كما تحرم 

 . علٌه ام ابٌه من الرضاع وجداته من جهة امه وابٌه مهما علون

 رضاعاً  اَلبن وبنت وبنتها، رضاعاً  البنت وهً: نزلن مهما الرضاع من الفروع ـ الثانً

نزلت ،فالمرأة التً ترضع طفلة تكون اما رضاعٌة لها وتكون هً بنتا لها  وإن وبنتها

،لذا ٌحرم على الزوج تزوجها وتزوج فروعها من النساء اي من بناتها وبنات  ولزوجها

من المرأة فتكون  ابنائها وبنات بناتها مهما نزلن ،وذلك َلن اللبن من الرجل كما هو

الطفلة بنتا له وٌكون هو اباها رضاعا وٌصبح اوَلد الرجل اخوانها واخواتها سواء كانوا 

من تلك المرأة التً ارضعتها او من زوجة اخرى للرجل كما ٌكون اخوان هذا الشخص 

 اعماما لها واخواته عماتها .

 اإلخوة وبنات ،الرضاعة من اْلخوات وهن: الرضاع من اْلبوٌن فروع ـ الثالث

 .واْلخت اْلخ بنات ْلنهن نزلن؛ مهما واْلخوات

. رضاعاً  والخاَلت العمات وهن: الرضاع من والجدة للجد المباشرة الفروع ـ الرابع

 أخت هً: الرضاعة من والخالة المرضعة، زوج أخت هً: الرضاعة من والعمة

 كما الرضاعة، من واْلخوال الخاَلت وبنات واْلعمام العمات بنات تحرم وَل. المرضعة

 .النسب من تحرم َل

 بالزوجة دخول هناك أكان سواء علون، مهما الرضاعة من وجداتها الزوجة أم ـ الخامس

اما رضاعٌة  اَلمرأةاصبحت  امرأةطفولتها من  ،فاذا رضعت زوجة رجل فًٌكن لم أم

 مهما علون .وكذلك امها وام امها وام ابٌها لها وكانت محرمة على هذا الرجل 

 لم أم بها والجد اْلب دخل سواء عَّل، وإن الرضاع، من والجد اْلب زوجة ـ السادس

فاذا ارضعت زوجة رجل طفَّل اصبح ، النسب من أبٌه زوجة علٌه ٌحرم كما ٌدخل،

تحرم على الطفل سواء  الرجل ابا رضاعٌا للطفل واذا كان للرجل زوجة اخرى فانها

 دخل بها الرجل ام َل مثلما تحرم علٌه امه الرضاعٌة وامه زوجة ابٌه النسبٌة .

 ونحوه اَلبن دخل سواء نزلوا، وإن الرضاع، من البنت ابن وابن اَلبن زوجة ـ لسابعا

، فاذا رضع طفل زوجة النسب من أوَلده زوجة علٌه ٌحرم كما ٌدخل، لم أم بالزوجة

صار ابنا رضاعٌا له ،فتحرم زوجته على الرجل وزوة ابنه وابن ابنه وزوجة ابن رجل 

 بنته مهما نزلوا .

 مدخوَلً  الزوجة كانت إذا نزلن، مهما أوَلدها وبنات. الرضاعة من الزوجة بنت ـ الثامن

 النسب فً كما الزوج، على الرضاع من فروعها تحرم فَّل بها، دخوَلم ٌكن لم فإن بها،

 


