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  من القرآن الكرمي
كحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا وساَء ولَا تن﴿ :قال تعاىل

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْـأَخِ وبنـات   ) ٢٢(سبِيلًا 
تالْأُخ  اللَّـات كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمـي  وي ف

كُملَيع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجح  كُمائنلُ أَبلَائحو
) ٢٣(مـا  الَّذين من أَصلَابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما قَد سلَف إِنَّ اللَّه كَـانَ غَفُـورا رحي  

و كُملَيع اللَّه ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماِء إِلَّا مسالن نم اتنصحالْموا وغتبأَنْ ت كُماَء ذَلرا وم لَّ لَكُمأُح
جناح علَيكُم فيما  بِأَموالكُم محصنِني غَير مسافحني فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولَا

  )النساء(﴾ )٢٤(للَّه كَانَ عليما حكيما تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة إِنَّ ا
﴿ وال تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم وال :تعاىلقال 

م نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْمحكنت اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكش
  )البقرة(﴾  )٢٢١(يدعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِه ويبين آياته للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

من : النساء(تغوا بِأَموالكُم محصنِني غَير مسافحني﴾ ﴿ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم أَنْ تب:تعاىلقال 
  ) ٢٤اآلية

  
  من السنة املطهرة

 ،وال املرأة على ابنة أخيها وال ابنة أختها ،ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها :(قال 
   ) البخاري ومسلم( )إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم
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  املقدمة
ضت حكمة اهللا تعاىل يف املوازنة بني حاجات اإلنسان النفسية واالجتماعية، وحفظ تنظيم لقد اقت

حياة الرجل مع املرأة، أن ال يترك للرجل الزواج بكل من شاء من النساء، بل هناك من النساء مـن  
  .تقتضي املصلحة عدم الزواج ن، الرتباطه معهن بعالقات أخرى، أو الرتباطهن بعالقات أخرى

﴿ وال :تعاىلهذا التنظيم نص عليه ـ ألمهيته ـ القرآن الكرمي جمموعا يف موضع واحد يف قوله   و
بِيالً حاَء سسقْتاً ومةً وشكَانَ فَاح هإِن لَفس ا قَداِء إِلَّا مسالن نم كُماؤآب كَحا نوا محكنت كُملَيع تمر

م وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالتكُم وبنات الْأَخِ وبنات الْأُخـت وأُمهـاتكُم اللَّـاتي    أُمهاتكُم وبناتكُ
نِس نم ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضيأَراللَّات كُمائ 

صـالبِكُم وأَنْ  دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَال جناح علَيكُم وحالئلُ أَبنائكُم الَّذين من أَ
م اتنصحالْميماً وحكَانَ غَفُوراً ر إِنَّ اللَّه لَفس ا قَدنِ إِلَّا ميتالْأُخ نيوا بعمجت لَكَتا ماِء إِلَّا مسالن ن

ير مسافحني فَما أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم محصنِني غَ
ال جةً وفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتاس إِنَّ اللَّه ةالْفَرِيض دعب نم بِه متياضرا تيمف كُملَيع احن

  )٢٤ـ  ٢٢:النساء(كَانَ عليماً حكيماً﴾ 
﴿ وال تنكحوا الْمشرِكَات حتى يـؤمن  :تعاىلونص على جنس آخر منه، أو قريب منه يف قوله 

 نم ريةٌ خنمؤةٌ ملَأَمو نم ريخ نمؤم دبلَعوا ونمؤى يتح نيرِكشوا الْمحكنال تو كُمتبجأَع لَوو رِكَةشم
بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي كأُولَئ كُمبجأَع لَوو رِكشا مآي نيبيـاسِ  ولنل هت

  ) ٢٢١:البقرة) (لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
وانطالقا من هذين املوضعني سنتحدث يف هذا اجلزء عن موانع الزواج سواء كانت على التأبيد، 

  .أو كانت مقيدة بقيود معينة تؤقت ا
  .ؤقتةللموانع امل: أحدمها للموانع املؤبدة، والثاين: فلذلك اكتفينا يف هذا اجلزء بفصلني

وقد فصلنا بينهما الختالف املقاصد الشرعية يف كال القسمني، والختالف نـوع احملرميـة يف   
  .كليهما أيضا، ولكثرة املسائل املتعلقة بكل فصل منهما، واليت تستدعي إفراد الكالم عنها
أُحلَّ ﴿ و:تعاىلونشري هنا إىل أن معظم ما نراه من ترجيحات يف هذا اجلزء يقتبس من مشكاة قوله 

﴾نيحافسم رغَي نِنيصحم كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت كُماَء ذَلرا وم وهو اعتبار أن )٢٤من اآلية: النساء(لَكُم ،
  .األصل إباحة كل النساء للزواج مبن شاء ن من الرجال إال من ورد الدليل الصريح الصحيح باستثنائه

ك، فقد يتعلق قلب الرجل بامرأة، مث يفىت له بتحرميها، مع ورود وذلك ألن املصلحة تقتضي ذل
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  .اخلالف يف ذلك، وقد يكون يف ذلك فتنة له، أو فتنة هلا، والشرع جاء لسد أبواب الفنت ال لفتحها



  موانع الزواج املؤبدةأوال ـ 
رع لتحرم املرأة نتناول يف هذا الفصل النوع األول من أنواع املوانع، وهي املوانع اليت وضعها الش

على التأبيد، باعتبارها أهم املوانع، وهي األصل عند اإلطالق، وقد قسمنا الفصل إىل أربعة مباحـث  
  :هي
  .مدخل إىل موانع الزواج املؤبدة، وقد حتدثنا فيه عن األحكام األصلية والعارضة هلذه املوانع •
  .احملرمات بالنسب •
  .احملرمات باملصاهرة •
  .احملرمات بالرضاعة •
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  مدخل إىل موانع الزواج املؤبدةـ  ١
  : تعريفات

  : ـ املانع ١
أَن تـحولَ بـني الرجل وبـني الشيء الذي يريده، وهو خـالف اِإلعطـاِء،   : الـمنع: لغة
: اعورجل  منوع  ومانِع ومن. هو تـحجري الشيء، منعه يمنعه منعاً ومنعه فامتنع منه ومتنع: ويقال

ِسكـمم نِـنياعٍ للـخري ﴾وفـيه:وفـي الترتيل. ضنوعـاً ﴾   : ﴿ منم ره الــخيوإِذا مس﴿
نِـيعوم : وعنعةُ ورجل  منعةُ والـمنعةُ والـمنعاَء، واالسم الـمنإِلـيه فـي قوم م ـلَصخال ي

  .١٢ضاً الـمـمتنع، والـمنوع الذي منع غريهورجل منِع مينع نفسه، والـمنِـيع أَي. يمنع غريه
وال يلزم من عدمه وجود ، عرفه األصوليون والفقهاء بأنه ما يلزم من وجوده العدم : اصطالحا

  .٣٤وال عدم
بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم حلكمـة  : وهو إما أن يكون مانعا للحكم، وتعريفه

وصف : واملانع هنا، ب، أو يكون املانع لسبب احلكم تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم املسب
: والثـاين . ألن سببه مع بقاء حكمته ال يؤثر؛ مانع احلكم : خيل وجوده حبكمة السبب، ومسي األول

  .ألن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، مانع السبب 
  : ـ التأبيد ٢
كقوهلم دهر دهري، وال أفعل ذلك أَبـد   :الدهر، والـجمع آباد وأُبود، وأَبد أَبـيد: اَألبد: لغة

اَألبـيد وأَبد اآلباد وأَبد الدهر وأَبـيد اَألبـيد وأَبد اَألبدية؛ وأَبد اَألبدين لـيس علـى النسب َألنه 
طال اَألبد علـى لُبد؛ يضرب : لو كان كذلك لكانوا خـلقاء أَن يقولوا اَألبديـني؛ وفـي الـمثل

: وأَبد بالـمكان  يأْبِد، بالكسر، أُبوداً. التـخـلـيد: الدائم والتأْبـيد: واَألبد. ما قَدمذلك لكل 
  . ٥وأَبدت به أُبوداً، كذلك. أَقام به ولـم يبرحه

                                                
 . ٨/٤٣:لسان العرب)   ١(
)١(  .  
احتـراز مـن   : والثاين. ألنه يلزم من وجوده الوجود؛ احتراز من السبب : األول: احترز ذا التعريف من ثالثة أمور)   ٣(

بـل  ، فإنه يلزم الوجود ال لعدم املـانع  . احتراز من مقارنة املانع لوجود سبب آخر: والثالث. الشرط  ألنه يلزم من عدمه العدم
: ألن املانع ألحد السببني فقـط، انظـر  ، وإن مل يقتل قصاصا ، فإنه يقتل بالردة ، كاملرتد القاتل لولده ، لوجود السبب اآلخر 
 . ١٤٣:شرح الكوكب املنري

)٢(  .  
 . ٣/٦٨: لسان العرب)   ٥(



 ٨

وهو الزمان الدائم بالشرع أو العقد، ويقابله التوقيت والتأجيل ، تقييد التصرف باألبد : اصطالحا
  .ما يكون إىل زمن ينتهيفإن كال منه، 

  : وتأصيلها أسباب التحرمي على التأبيد
  : للتحرمي على التأبيد سببان مها

ويعرب عن صاحبها بذي الرحم احملرم أي صاحب قرابة حيرم ، ويراد به هنا القرابة القريبة: نسب
  .الزواج به

، وهي العالقة اليت تترتب على عقد الزواج وما أحلق به ،املصاهرة :لتنيوحيرم بالسبب لع: سبب
  . الرضاعو

يف القرآن الكرمي، وذلك يف اآليتني التاليتني، واللتني خلصـتا   وقد نص على أكثر هذه احملرمات
  :بإجياز بليغ معجز كل التفاصيل الفقهية اليت ذكرها العلماء

نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا وساَء ﴿ ولَا تنكحوا ما : قوله تعاىل •
  )٢٢:النساء(سبِيلًا﴾

﴿حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْأَخِ وبنات :تعاىلقوله  •
كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو ةاعضالر نم كُماتوأَخو كُمنعضي أَراللَّات كُماتهأُمو تي الْأُخي فاللَّات 

ع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فَإِنْ لَم بِهِن ملْتخي داللَّات كُمائنِس نم ورِكُمجـلُ  حلَائحو كُملَي
غَفُـورا  أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ إِلَّا ما قَد سـلَف إِنَّ اللَّـه كَـانَ    

 ) ٢٣:النساء(رحيما﴾
ت كانت وقد أشار سيد قطب إىل احلكمة من بدء آيات التحرمي بصيغة التحرمي مع أن هذه احملرما

فقد . ما نكح اآلباء من النساء، واجلمع بني األختني:حمرمة يف عرف اجلاهلية، فيما عدا حالتني اثنتني
 - وهو حيرم هذه احملارم كلها  - ولكن اإلسالم  :(كانتا جائزتني على كراهة من اتمع اجلاهلي بقوله

واألمر يف هذا . ندا إىل سلطانه اخلاصإمنا حرمها ابتداء، مست. مل يستند إىل عرف اجلاهلية يف حترميها
وإدراك العقدة يف هذا األمر هو إدراك هلذا الدين كله، . ليس أمر شكليات؛ إمنا هو أمر هذا الدين كله

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحرمي ... ولألصل الذي يقوم عليه أصل األلوهية وإخالصها هللا وحده
فاهللا . فال حترمي وال حتليل بغري سلطان من اهللا. خصائص األلوهية هو من شأن اهللا وحده، ألما أخص

وليس ألحد غريه أن يشـرع يف  . هو الذي حيل للناس ما حيل، وحيرم على الناس ما حيرم - وحده  - 



 ٩

   ١(ألن هذا مرادف متاما لدعوى األلوهية. هذا وذاك، وليس ألحد أن يدعي هذا احلق
ونه من بديهيات التشريع اإلسالمي، واألسس اليت تقوم عليها وقد ذكرنا ما أشار إليه سيد مع ك

عقيدة املسلم، ردا على بعض املتعاملني الذين يزعمون ألنفسهم التنوير والثقافة، ويتصورون أن للعادات 
  .واألعراف اجلاهلية دخال يف أحكام اإلسالم مستندين لبعض أوجه الشبه بينهما

  :احلكمة من حترمي هذه األصناف
ت احملارم يف مجيع األمم، البدائية واملترقية على السواء، وقد تعددت أسباب التحرمي، وطبقات عرف

احملارم عند شىت األمم، واتسعت دائرا يف الشعوب البدائية، مث ضاقت يف الشعوب املترقية، وقد ألغى 
قيود اليت ترجـع إىل  كال. اإلسالم كل أنواع القيود األخرى، اليت عرفتها اتمعات البشرية األخرى

اختالف األجناس البشرية وألواا وقومياا، والقيود اليت ترجع إىل اختالف الطبقـات ومقاماـا   
االجتماعية يف اجلنس الواحد والوطن الواحد، ومن العلل اليت ذكرها العلماء لتخصيص هذه األصناف 

  : ٢بالتحرمي
امتداد الزمن، ألن اسـتعدادات الضـعف    إن الزواج بني األقارب يضوي الذرية، ويضعفها مع •

على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية . الوراثية قد تتركز وتتأصل يف الذرية
  . جديدة، تضاف استعداداا املمتازة، فتجدد حيوية األجيال واستعداداا

االت وبنات األخ وبنات إن بعض الطبقات احملرمة كاألمهات والبنات واألخوات والعمات واخل •
 - الربائب واحلجور  - وأمهات النساء، وبنات الزوجات . األخت، وكذلك نظائرهن من الرضاعة

يراد أن تكون العالقة ن عالقة رعاية وعطف، واحترام وتوقري، فال تتعرض ملا قد جيد يف احلياة 
فتخدش املشاعر  - صال الزوجية من خالفات تؤدي إىل الطالق واالنفصال مع رواسب هذه االنف

  . اليت يراد هلا الدوام
إن بعض هذه الطبقات كالربائب يف احلجور، واألخت مع األخت، وأم الزوجة وزوجة األب، ال  •

فاألم اليت حتس أن ابنتها قد تزامحهـا يف زوجهـا،   . يصح خدش املشاعر البنوية أو األخوية فيها
ة جتاه بنتها اليت تشاركها حياا، أو أختها اليت والبنت واألخت كذلك، ال تستبقي عاطفتها الربيئ

واالبن . تتصل ا، أو أمها، وهي أمها، وكذلك األب الذي يشعر أن إبنه قد خيلفه على زوجته
الذي يشعر أن أباه الراحل أو املطلق غرمي له، ألنه سبقه على زوجته، ومثله يقال يف حالئل األبناء 

 .بني االبن واألب من عالقة ال جيوز أن تشابالذين من األصالب، بالنسبة ملا 
                                                

 . ١/٦١٠:الظالل )   ١(
 . ٢٦: ، األسرة واتمع للدكتور علي عبد الواحد وايف١/٦١٠: الظالل: انظر)   ٢(
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ومـن مث فـال   . إن عالقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق األسرة، ومدها إىل ما وراء رابطة القرابة •
ومن مث حرم الزواج مـن  . ضرورة هلا بني األقارب األقربني، الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة

بات إال من بعدت صلته، حىت ليكاد أن يفلت مـن  هؤالء النتفاء احلكمة فيه، ومل يبح من القري
  .رباط القرابة

  :حكم االشتباه يف التحرمي
، فإذا تقابل يف املرأة حل وحرمة غلبت احلرمة، ١نص الفقهاء على أن األصل يف األبضاع التحرمي

ة حـىت  وقد بنوا على منع االجتهاد فيما إذا اختلطت حمرم بنسوة قرية كبرية، فإنه ليس أصلهن اإلباح
  .يتأيد االجتهاد باستصحابه

وهلذا كانت موانع الزواج متنع يف االبتداء والدوام لتأيدها واعتضادها ذا األصل، أما لو اختلطت 
حمرمة بنسوة غري حمصورات فإن له الزواج مبن شاء منهن كي ال تتعطل مصلحة الزواج، وقد قـال  

  (ال يكره ألا رخصة من اهللا تعاىل  :(اخلطايب
  :كم الزواج باحملارم املؤبدةح

أمجع العلماء على حرمة الزواج باحملارم، واعتربوا ذلك من أكرب الكبائر، واختلفوا يف عقوبة من 
  : ٢فعل ذلك على قولني

ولكنهم اختلفوا يف احلد  أنه زان جيب عليه احلد الشرعي، وهو قول مجهور العلماء،: القول األول
  :آراءاملقرر هلؤالء على ثالثة 

عليه حد الزىن ف، من تزوج أمه أو ابنته أو حرميته أو زىن بواحدة منهن عاملا بالتحرمي : األول الرأي
، وأيب يوسف ، وأيب ثور ، والشافعي ، ومالك ، وهو قول احلسن  ، وال يلحق الولد يف العقد، كامال 

  .صاحيب أيب حنيفة - وحممد بن احلسن 
وأيب الشعثاء  حمصنا كان أو غري حمصن، وهو قول جابر بن زيد،فاعل ذلك يقتل أن  :الثاين الرأي

  : ومن األدلة على ذلك، وإسحاق بن راهويه ، وأمحد بن حنبل ، 
إىل رجل أعرس بامرأة  –هو جد معاوية  –ث أباه بع عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اهللا  •

  .٣أبيه فضرب عنقه ومخس ماله
إىل رجل أتى  بعثنا رسول اهللا : أين تريدون؟ قالوا: مر بنا ناس ينطلقون قلنا: قال، عن الرباء  •

                                                
 . ١٧٧: املنثور يف القواعد الفقهية)   ١(
 . ٣/٢٢٣:، إعالم املوقعني٣/١٤٨:فما بعدها، شرح معاين اآلثار  ١٢/١٩٩:احمللى )   ٢(
 . ٢/١٢٧: ، مسند الروياين٨/٢٥١: ، البزار٦/٢٩٥: البيهقي)   ٣(
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  ١(ةهذه آثار صحاح جتب ا احلج :(ابن حزمقال ) امرأة أبيه أن نضرب عنقه
، لتفارقن إحدامها : - رضي اهللا عنه  -  فقال له علي بن أيب طالب، ن رجال أسلم وحتته أختان أ •

  ربن عنقك؟ أو ألض
: وهو مذهب ابن حزم، وقد عرب عن ذلك بقولـه  ،وهو التفريق بني نوع احملارم: الثالث الرأي

بعقد أو  –إن من وقع على امرأة أبيه : فنقول، فال جيوز أن نتعدى حدود اهللا فيما وردت به ،وأما حنن(
حمصنا كان أو غري حمصن  –فإنه يقتل وال بد  –بغري عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن مل يدخل ا 

دخل ا أبوه أو مل يدخل ا،  وأما من وقع على غري ، وسواء أمه كانت أو غري أمه ، وخيمس ماله –
فهي  –كأمه اليت ولدته من زىن أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه  –امرأة أبيه من سائر ذوات حمارمه 

أو ، عمته أو خالته أو واحدة من ذوات حمارمه بصهر أو ، أو ابنته ، أو أخته ، أمه وليست امرأة أبيه 
وإن أحصن عليه اجللـد  ، وعليه احلد فقط ، فسواء كان ذلك بعقد أو بغري عقد  هو زان  –رضاع 

  ٢ )وأما اجلاهل يف كل ذلك فال شيء عليه، والرجم كسائر األجنبيات ألنه زىن 
، عاملا بقرابتهن منه  ن ولو كانتزوج  وال حد على من، ال حد عليه يف ذلك كله : القول الثاين

وليس عليه إال التعزير دون األربعني ، واملهر  واجب هلن عليه ، الولد الحق به و، عاملا بتحرميهن عليه 
، عليه ما على الزاين من احلد، وهو قول سفيان الثوري ، فقط، فإن وطئهن بغري عقد زواج فهو زىن 

  :وأيب حنيفة، ودليلهم على ذلك
زىن بأمه فعليه ما على : أن اسم الزىن غري اسم الزواج فواجب أن يكون له غري حكمه، فإذا قلتم •

وإمنا هـو   ،فالزواج غري الزىن فال حديث حيتاج إىل ختريج يف ذلك، تزوج أمه : الزاين، وإذا قلتم
  .ووجوب املهر، وحلاق الولد ، من سقوط احلد ، فحكمه حكم الزواج الفاسد ، زواج فاسد 

 - فأيت ا عمر بن اخلطاب  ،عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت يف عدا •
أميا امرأة نكحت  :(وقال ،فضرا ضربات باملخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما  - رضي اهللا عنه 

مث اعتدت مـن  ، يف عدا فرق بينها وبني زوجها الذي نكحت مث اعتدت بقية عدا من األول 
وإن مل يكن دخل ا اعتدت من األول وكان ، خر وإن كان دخل ا اآلخر مث مل ينكحها أبدا اآل

  (اآلخر خاطبا من اخلطاب 
على فهذا دليل صحيح ، (إن تابا وأصلحا جعلتهما مع اخلطاب  :( - رضي اهللا عنه  - وقال علي  •

بالدخول الذي يكون وجب له حكم الزواج يف وجوب املهر ، أن عقد الزواج وإن كان ال يثبت 
                                                

 . ١٢/١٩٩:احمللى )   ١(
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فيستحيل أن جيب فيه  ،بعده ويف العدة منه ويف ثبوت النسب وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك
   .والزنا ال يوجب ثبوت نسب وال مهر وال عدة، حد ألن الذي يوجب احلد هو الزنا 

دم وحلـم  حرم امليتة وال  تعاىلفاهللاأن العقوبات إمنا تؤخذ من جهة التوقيف ال من جهة القياس  •
وقد جعل على شارب اخلمر حدا مل جيعل مثله على أكل حلم اخلرتير ، اخلرتير كما حرم اخلمر 

وكذلك قذف احملصـنة   ،وال على أكل حلم امليتة وإن كان حترمي ما أتى به كتحرمي ما أتى ذلك
مـى  جعل اهللا فيه جلد مثانني وسقوط شهادة القاذف وإلزام اسم الفسق، ومل جيعل ذلك فيمن ر

والكفر يف نفسه أعظم وأغلظ من القذف، فكانت العقوبات قد جعلت يف أشياء ، رجال بالكفر 
ومل جيعل يف أمثاهلا وال يف أشياء هي أعظم منها وأغلظ، فكذلك ما جعل اهللا تعاىل من ، خاصة 

  . احلد يف الزنا ال جيب به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا
  :بالوجوه التاليةث اليت استدل ا خمالفوهم على األحاديوقد أجابوا  •

وإمنا أمره بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتـل  ، الرسول بالرجم  ملا مل يأمر النيب : الوجه األول
فعل ما فعل مـن ذلـك علـى    ، ولكنه ملعىن خالف ذلك، وهو أن ذلك املتزوج ، ليس حبد للزنا 

أن يفعل به ما يفعل فأمر رسول اهللا ، بذلك مرتدا  االستحالل كما كانوا يفعلون يف اجلاهلية فصار
   .باملرتد، وهلذا يقول أبو حنيفة وسفيان يف هذا املتزوج إذا كان أتى يف ذلك على االستحالل أنه يقتل

ومل ) عقد أليب بردة الراية أن رسول اهللا (أن يف احلديث الذي احتج به خمالفوهم : الوجه الثاين
  . غري مأمور باحملاربة، واملبعوث على إقامة حد الزنا ، ملن أمر باحملاربة  تكن الرايات تعقد إال

فـإذا  . يف احلديث أيضا أنه بعثه إىل رجل تزوج امرأة أبيه وليس فيه أنه دخل ا: الوجه الثالث
كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا ا إىل املتزوج لتزوجه دل ذلك أا عقوبة وجبت بنفس العقد 

  .بالدخول وال يكون ذلك إال والعاقد مستحل لذلكال 
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو تشديد العقوبة على من فعل ذلك، فال شك يف أن حرمة مثل هذا 
الزواج أعظم من حرمة الزنا، فلذلك نرى أن يعاقب إن كان حمصنا بعقوبة الزاين احملصن ألا أعظم 

العادي، أما إن كان غري حمصن، فإن ويل األمر هو الذي حيدد نـوع   العقوبات، وهي أشد من القتل
العقوبة بشرط أن ال تقل عن حد الزنا، وميكن مجعا للنصوص اجلمع بني عقوبة الزنا وعقوبة تعزيرية 

  .يراها احلاكم إغالقا لباب مثل هذه الرذائل وردعا ألصحاب مثل هذه النفوس
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  احملرمات من النسبـ  ٢
  :٢سائل التاليةويتعلق به امل

  :أوال ـ تعريف النسب
: القَرابةُ؛ وقـيل: نسب القَرابات، وهو واحد اَألنسابِ، والنسبةُ والنسبةُ والنسب: النسب: لغة

 االسم، والنسب يكون باآلبـاِء، : النسبةُ مصدر االنتساب؛ والنسبةُ: هو فـي اآلباء خاصةً؛ وقـيل
  :ويكونُ إِلـى البالد، ويكون فـي الصناعة، قال الشاعر

  يا عمرو يا بن اَألكْرمني نسبا   قَد نـحب الـمـجد علـيك نـحبا 
سابب أَنسومجع الن .بسنتواس بستـبه   : وانسلَ عـن نـئبه، ويقال للرجل إِذا سسن ذَكَر :

لنا أَي ان ِسبنترِفَكاسعلنا حتـى ن ِسبت .  
ونسبت فالناً إِلـى أَبـيه أَنسبه وأَنِسبه . سأَله أَن ينتِسب: عزاه ونسبه: ونسبه ينسبه وينِسبه نسباً

ونسباً إِذا ذَكَرت نسباً إِذا رفَعت فـي نسبه إِلـى جده اَألكرب، ونسبت الرجلَ أَنسبه، بالضم، نِسبةً 
  .١نسبه، وانتسب إِلـى أَبـيه أَي اعتزى

تدخلت يف تعريف النسب مثل سائر التعاريف اآلراء الفقهية املختلفة، وسـنخص  : اصطالحا
موضوع حقيقة النسب وما يتعلق ا مببحث خاص يف اجلزء الثاين، ولكنا سنقتصر هنا على بعـض  

  :قشتها يف املبحث الذي أشرنا إليهالتعاريف اليت سنذكر منا
هو عبارة عن مرج املاء بني الذكر واألنثى على وجه الشرع، إن كان : فقد عرفه ابن العريب بقوله

  .٢ومل يكن نسبا حمققا، مبعصية كان خلقا مطلقا 
كـاألب  ، هو االتصال بالوالدة بانتهاء أحدمها إىل اآلخر : وعرفه صاحب الروضة البهية بقوله

  .٣مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي، أو بانتهائهما إىل ثالث ، بن واال
ونالحظ هنا أن هذا املصطلح استعمل فقهيا يف مطلق الوصلة بالقرابة، فيقال بينهما نسـب أي  

  .٤قرابة وسواء جاز بينهما التناكح أم ال
  :ثانيا ـ أصناف احملرمات من النسب

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم ﴿  :وهي اموعة يف قوله تعاىل ،حيرم ذا السبب أصنافاً أربعة
                                                

 . ١/٧٥٥:لسان العرب)   ١(
 . .٣/٤٤٧:أحكام القرآن البن العريب)   ٢(
 . /٨:الروضة البهية )   ٣(
 . ٧/٧٢:البحر الرائق)   ٤(
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تاُألخ اتنباَألخِ و اتنبو كُماالتخو كُماتمعو كُماتوأَخوقد مجعـت هـذه    ،)٢٣: النساء( ﴾و
ل فصل من كل أصل حيرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأو:(األصناف يف قوهلم

  :، وهذه األصناف هي١ )بعده
  :أصول الرجل من النساءـ  ١

سواء وقع عليها اسـم األم  ، وهن كل من انتسب إليها بوالدة  ،ويشمل هذا الصنف األمهات
وأم  األمأم : اجلدتانمن ذلك ، وإن علت الوالدين وهي اليت ولدت ، أو جمازا  الوالدة،وهي ، حقيقة 
وإن علون  وارثات كن أو  األجداد،وجدات  اجلدات،وجدات ،  األبوجدتا  ماألوجدتا ،  األب

  :ومن األدلة على حترميهنكلهن أمهات حمرمات، ، غري وارثات 
 ،ألن األم يف لغة العرب تطلق على من ولدت الشخص مباشرة ،يف اآلية السابقة) أُمهاتكُم(كلمة  •

فمعىن هذه اجلملة حرمـت   ،ن األم عندهم هي األصلوعلى اجلدة أيضاً باعتبارها أصالً له، أل
 .عليكم أصولكم من النساء

إال ثالث كذبات، ثنتني منهن  مل يكذب إبراهيم :، قال - رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة   •
م وقوله ﴿ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوه)٨٩:الصافات(﴿ إِني سقيم﴾:يف ذات اهللا عز وجل، قوله

بينا هو ذات يوم وسارة،إذ أتى على جبار من اجلبابرة، : ، وقال)٦٣:األنبياء(إِنْ كَانوا ينطقُونَ﴾
: من هذه؟ قال: إن هاهنا رجال معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: فقيل له

إن هذا سـألين  يا سارة ليس على وجه األرض مؤمن غريي وغريك، و:  أخيت فأتى سارة فقال
: فأخربته أنك أخيت، فال تكذبيين، فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده، فأخذ فقال

ادعي اهللا يل وال : ادعي اهللا وال أضرك فدعت اهللا فأطلق، مث تناوهلا الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال
ان إمنا أتيتموين بشـيطان،  إنكم مل تأتوين بإنس: أضرك، فدعت، فأطلق فدعا بعض حجبته فقال

رد اهللا كيد الكافر أو الفاجر يف حنـره  : فأخدمها هاجر، فأتته وهو يصلي فأومأ بيده مهيا، قالت
، والشاهد يف احلديث قـول أيب  ٣)٢تلك أمكم يا بين ماء السماء(:وأخدم هاجر قال أبو هريرة

ته بذلك العرب املعاصرين له مع ، وخماطب)تلك أمكم يا بين ماء السماء(: - رضي اهللا عنه  - هريرة
 بعد زمنهم عن زمن هاجر ـ عليها السالم ـ  

                                                
 . ٣/١١٨:، أنوار الربوق٣/١٤٨:أسىن املطالب )   ١(
.. ات اليت ا مواقع القطر، ألجل رعى دواـم كأنه خاطب بذلك العرب، لكثرة مالزمتهم للفلو«: قال ابن عبد الرب)   ٢(

، واستدل به ملن زعـم أن العـرب   » وقيل أراد مباء   السماء  زمزم ألن اهللا أنبعها هلاجر فعاش ولدها ا فصاروا كأم أوالدها
 . ٦/٣٩٤: فتح الباري.كلهم من ولد إمساعيل

 . ٣/١٢٢٥: البخاري)   ٣(



 ١٥

يا رسول اهللا إين : ، فقالأنه قدم على رسول اهللا    - رضي اهللا عنه  - عن معاوية بن احلكم  •
حواء  : من أمنا؟  قال: آدم قال: أريد أن أسألك عن أمر ال أسأل عنه أحدا بعدك، من أبونا؟ قال

 ١ )امرأته: فمن أمهم قال: إبليس قال: و اجلن قالمن أب: قال
األمهات تشمل من ذكرنا، وقد نقـل  على أن  فقد انعقد اإلمجاع بعد رسول اهللا  اإلمجاع، •

  .، وهو من املعلوم من الدين بالضرورة٢اإلمجاع على ذلك كل العلماء
كانت اجلدات أقـرب  ف، وهن أوالد األجداد واجلدات  ،اهللا تعاىل حرم العمات واخلاالتأن   •

يكون حترميا للشتم  ،من طريق األوىل كتحرمي التأفيف نصا فكان حترميهن حترميا للجدات ،منهن
  .٣والضرب داللة

  :فروع الرجل من النساءـ  ٢
وإن نزلت درجتهن، ، وبنات البنني والبنات ، كابنة الصلب  ةبوالدإليها وهن كل أنثى انتسب 

  :هذا الصنفمن األدلة على حترمي زلت درجتهن، ووارثات أو غري وارثات مهما ن
 :املعـىن فكأن  ،والبنات يف اللغة العربية هن فروع الرجل من النساء ﴾، وبناتكُم﴿  :قوله تعاىل •

  .كما أن كل رجل ابن آدم، فإن كل امرأة بنت آدم ، وفروعكم
فرع مهما بعد يعترب ولدا،  ﴾، وهو دليل على أن كليا بين آدم  ﴿:يف اآليات الكثرية تعاىلقوله  •

 ﴿ يا بين إسرائيل﴾:تعاىلومثله قوله 
فيتناول بنات األبناء وبنات البنـات   ،انعقد اإلمجاع على أن املراد بالبنات الفروع، فقد اإلمجاع •

  .مهما نزلن
وهن أبعد من بنات االبـن وبنـات    ،بتحرمي بنات األخ وبنات األخت القرآن الكرمي صرحأن  •

  .آلية على حترميهن بطريق داللة النصالبنت، فتدل ا
  : حكم زواج بنت الزنا بأبيها من الزنا

  :٤على قولني اختلف الفقهاء يف اعتبار بنت الزنا من احملرمات املؤبدة بسبب كوا من الفروع
ألا أجنبية عنه وال تنسب إليه شرعاً، وال  ،الشافعية قولأا ال حترم عليه، وهو : القول األول

وال يلي زواجها، وحنو ذلك من أحكام النسب، وإذا مل تكن  ،التوارث بينهما، وال تلزمه نفقتهاجيري 
                                                

: فيه طلحة بن زيد ضعفه البخاري وأمحد وذكره ابن حبان يف الثقـات، جممـع الزوائـد   رواه الطرباين يف األوسط و)   ١(
 . ٦/١٩٧:، املعجم األوسط١/١٩٣

 . .٧/٨٤:املغين: انظر)   ٢(
 . ٢/٢٥٧:بدائع الصنائع)   ٣(
 . ٤/٢٠٤:، املبسوط٤/٢٨٧:، مغين احملتاج٣/١٤٨:أسىن املطالب )   ٤(



 ١٦

 ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُـم ﴿ :تعاىلبنتا يف الشرع مل تدخل يف آية التحرمي، فتبقى داخلة يف قوله 
  .ى الزنا أم السواء أطاوعته أمها عل فال حترم عليه كسائر األجانب، ،)٢٤: النساء(

خروجا من اخلالف، وإذا مل حترم عليه مع قوهلم بعدم حترميها يقولون بكراهة الزواج منها وهم 
، أما املرأة فيحرم عليها وعلى سائر حمارمها زواج ابنها من غريه من جهته أوىلأن ال حترم على عندهم ف

لذلك بعدم حرمة ما نتج عن الزنـا   لعموم اآلية ولثبوت النسب واإلرث بينهما، وهم يستدلون ،الزنا
  . فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها

فعلى العلة األوىل حترم  وقد اختلف يف علة ذلك هل هي الزنا، أو لكونه ال يعرف نسبتها احلقيقية،
كأن يكون يف زمن ، نيب حترم عليه إن حتقق أا من مائه بأن أخربه بذلك(عليه مطلقا وعلى العلة الثانية 

   ١)عيسى 
فقيل للخروج من اخلالف،كما قال السبكي، ، وقد اختلف كذلك يف املعىن املقتضي للكراهة 

وهو اختيار مجاعة من الشـافعية منـهم   ، وقيل الحتمال كوا منه، فإن تيقن أا منه حرمت عليه 
  .الروياين

ننقل هنا مناظرة وقعت بينه وبني من قال بأن الزنا وملعرفة وجه ما استند إليه الشافعي يف املسألة 
  :، وسنتحدث عن هذه املسألة يف حملها من هذا الفصل٢يوجب حرمة املصاهرة 

وال يقاس شيء ، ألن احلرام ضد احلالل  :وقال به ابن عباس، الزنا ال حيرم احلالل : قال الشافعي
  .على ضده

  بنه بشهوة حرمت على زوجها أبدا؟ ما تقول لو قبلت امرأة الرجل ا: فقال الرجل
مل قلت ذا واهللا تعاىل إمنا حرم أمهات نسائكم وحنو هذا بالنكاح فلم جيز أن يقاس :قال الشافعي
  احلرام باحلالل؟ 
  .أجد مجاعا ومجاعا:  فقال الرجل
وجعله ، أحدمها نقمة واآلخر نعمة، ومجاعا رمجت به  ،مجاعا محدت به وأحصنت: قال الشافعي

وجعل على الزنا ، وجعلك حمرما ألم امرأتك وابنتها تسافر ما ، نسبا وصهرا وأوجب به حقوقا  اهللا
فتقيس احلرام الذي هو نقمة على احلـالل  ، إال أن يعفو اهللا ، نقمة يف الدنيا باحلد ويف اآلخرة بالنار 

بالزنا ألنه مجـاع   الذي هو نعمة، فلو قال لك وجدت املطلقة ثالثا حتل جبماع زوج وإصابة فأحلها
                                                

 . ٣/١٤٨:أسىن املطالب )   ١(
، إعـالم  ٢/١٦٧:أحكام القرآن للجصـاص :، وقد رد على هذه املناظرة اجلصاص بكالم طويل ،انظر٥/١٦٤: األم)   ٢(

 .. ٣/١٩١:قعنيوامل



 ١٧

  .كجماع
  .ألن اهللا تعاىل أحلها بنكاح زوج؛ إذا أخطئ : فقال الرجل
  .وكذلك ما حرم اهللا يف كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج: قال الشافعي
  أفيكون شيء حيرمه احلالل وال حيرمه احلرام أقول به؟ : فقال الرجل
أفيحرم عليه إذا زىن بأربع ، لنساء خامسة نعم ينكح أربعا فيحرم عليه أن ينكح من ا: قال الشافعي
  شيء من النساء؟ 
  .ال مينعه احلرام مما مينعه احلالل: فقال الرجل
  .فقد ترتد فتحرم على زوجها: قال الشافعي
  .وأقتلها وأجعل ماهلا فيئا، وعلى مجيع اخللق ، نعم : فقال الرجل
  .فقد جند احلرام حيرم احلالل: قال الشافعي
  .أما يف مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فال: فقال الرجل
وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت ، أا حترم عليه، فال جيوز له التزوج بابنته من الزنا : ١القول الثاين

وكذا األب واالبن من الزنا، وكل من حيرم عليه ، وعمته وخالته ، وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا ، 
  .عظم العلماء من احلنفية واحلنابلة واملالكية يف األصح عندهمبالنسب، وذهب إىل ذلك م

مثل أن يطأ امرأة يف طهر مل يصبها ، وقد نص يف املغين أنه ال فرق يف ذلك بني علمه بكوا منه 
فتأيت بولد ال يعلم هل هو منه أو ، فيه غريه، مث حيفظها حىت تضع، أو أن يشترك مجاعة يف وطء امرأة 

  :حترم على مجيعهم لوجهني من غريه فإا
  . أا بنت موطوءم: الوجه األول
فتحرم على اجلميع، كما لو زوج الوليان، ومل يعلـم  ، أننا نعلم أا بنت بعضهم : الوجه الثاين

فإن أحلقتها القافة بأحدهم  حلت ، وحترم على أوالدهم ألا أخت بعضهم غري معلوم ، السابق منهما 
  .٢ حتل ألحد ممن وطئ أمها ألا يف معىن ربيبته ألوالد الباقني، ومل

  :على ذلك بـما يليوقد استدل أصحاب هذا القول 
واآلية تتناول كل من مشله هذا ) ٢٣:النساء(﴿حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم ﴾ :تعاىلقول اهللا  •

وغريه من األحكام أم مل يثبت، إال  اللفظ سواء كان حقيقة أو جمازا، وسواء ثبت يف حقه التوارث
  .التحرمي خاصة

                                                
 . ٢/٢٥٧:، بدائع الصنائع ٥/٩٥:مطالب أويل النهى)   ١(
 . ٧/٩١:املغين )   ٢(



 ١٨

أن التعميم يف آية التحرمي ليس كالعموم يف آية الفرائض وحنوها، فلذلك ال يصح االستدالل ا،  •
وذلك من ثالثة )  ١١:النساء(﴿ يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ ﴾:تعاىلكقوله 

  :وجهأ
أن آية التحرمي تتناول البنت وبنت االبن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة : الوجه األول

األب واألم مهما نزلن، ومثل هذا العموم ال يثبت ال يف آية الفرائض وال حنوها من اآليات والنصوص 
  .اليت علقت فيها األحكام باألنساب

حيرم من الرضاعة ما حيرم ( رد الرضاعة،كما قال النيب إن حترمي الزواج يثبت مبج: الوجه الثاين
، وهو حديث متفق على صحته، وعمل األئمة به، فقد )ما حيرم من النسب(ويف لفظ  ١ )من الوالدة

حرم اهللا على املرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أوالده، وحرم على أمهاا وعماـا  
ة املرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللنب، وهو الذي وطـئ  وخالتها، بل حرم على الطفل

املرأة حىت در اللنب بوطئه، فإذا كان حيرم على الرجل أن ينكج ابنته من الرضاع، وال يثبت يف حقها 
شيء من أحكام النسب سوى التحرمي وما يتبعها من احلرمة، فكيف يباح له زواج بنت خلقت مـن  

  من مائة من املتغذية بلنب در بوطئه؟  مائه؟ وأين املخلوقة
، وهـو  )٢٣:النساء(﴿ وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم﴾ : قال تعاىلأن اهللا : الوجه الثالث

ائهِم إِذَا ﴿ لكَي لَا يكُونَ علَى الْمؤمنِني حرج في أَزواجِ أَدعي:تعاىلاحتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال 
، ألم يف اجلاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا )٣٧:األحزاب(قَضوا منهن وطَرا وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا﴾ 

أعظم مما يستلحقون ولد املتبين، فإذا كان اهللا تعاىل قيد ذك بقول من أصالبكم علم أن لفظ البنـات  
  .داخال يف اإلسموحنوها يشمل كل من كان يف لغتهم 

إن جاءت به أصيهب أريسح محش الساقني فهو (:بعد املالعنة يف امرأة هالل بن أمية قول النيب  •
هلالل، وإن جاءت به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ اآلليتني فهو الذي رميت به، فجاءت 

لوال األميان لكان يل وهلا (:به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ اآلليتني، فقال رسول اهللا 
 ٢ )شأن

 .وهي حقيقة ال ختتلف باحلل واحلرمة، أا أنثى خملوقة من مائه  •

                                                
 ٣/٢٩٥: ، النسائي٢/٢٢١: داود ، أبو٦/٢٧٥: ، البيهقي٢/٦٠٧: ، الدارمي٢/١٠٦٨: ، مسلم٢/٩٥٦: البخاري)   ١(
 . ٦/٤٤: ، أمحد٢/٦٠٧:املوطأ
رواه أبو داود عن احلسن بن علي عن يزيد بن هارون به حنوه خمتصرا، وهلذا احلديث شواهد كـثرية يف  : قال ابن كثري)   ٢(

 . ٣/٢٦٧:تفسري ابن كثري: الصحاح وغريها من وجوه كثرية، انظر



 ١٩

كما ، وختلف بعض األحكام ال ينفي كوا بنتا ، كبنته من الزواج ، فلم حتل له ، أا بضعة منه  •
 .لو ختلف لرق أو اختالف دين

   :الترجيح
مهور، وثبوت احلرمة بالزنا ألا ابنته حقيقة وشرعا، أما نرى أن األرجح يف املسألة هو قول اجل

عدم انتساا إليه أو عدم إرثها منه، فهو للشك يف كوا منه أو من غريه، وهلذا ملا زال الشك يف حق 
  .أمها ألا هي اليت ولدا نسبت إليها وورثت منها

أحكام النسب، ومها خمتلفان  والسبب الذي جر إىل القول األول هو تعميم أحكام املرياث على
اختالفا شديدا، ألن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء 

، فقد وافق أكثر املنازعني يف ولد املالعنة على أنه حيرم على املالعن، وال يرثه، ١ )حكما بني حكمني(
أنه أحلق ابـن    على قولني، كما ثبت عن النيب واختلفوا يف استلحاق ولد الزنا إذا مل يكن فراشا 

وليدة زمعة بن األسود بن زمعة ابن األسود وكان قد أحبلها عتبة بت أيب وقاص، فاختصم فيه سعد 
أخي وابن وليدة : ابن أخي عهد إيل أن ابن وليدة زمعة، هذا ابين فقال عبد: وعبد ابن زمعة،فقال سعد

هو لك يا عبد بن زمعة،الولد للفراش وللعاهراحلجر،احتجيب (:يب أيب، ولد على فراش أيب، فقال الن
  .٣ملا رأى من شبهه البني بعتبة، فجعله أخاها يف املرياث دون احلرمة ٢ )منه يا سودة

ويلزم الشافعية بناء على هذا أن ال ينسبوا الفرع من الزنا إىل أمه، وأن ال يورثـوه، ألن اإلرث  
مع مناظره، فإن يف املنـاظرة    - رضي اهللا عنه  - أما ما استدل به الشافعي احلالل ال يأيت به احلرام، 

  .أمورا كثرية ال تسلم للشافعي، وسنناقشها يف حملها اخلاص من هذا الفصل
وقد رد اجلمهور على الشافعية بالبنوة اللغوية، ولكن النصوص واألدلة الكثرية ال تكتفي بذلك، بل 

لشرعية، وقد كان إسحاق بن راهويه يذهب إىل أن ولد الزىن إذا مل يكن تثبت للبنت من الزنا البنوة ا
حكم بأن الولد للفراش عنـد   مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاين أحلق به، ألن النيب 

تنازع الزاين وصاحب الفراش، وهو مذهب احلسن البصري فقد روي عنه يف رجـل زىن بـامرأة   
جيلد ويلزمه الولد، وهو قول عروة ابن الزبري وسليمان بن ذكر، فقد : لفولدت، فادعى ولدها، فقا

أميا رجل أتى إىل غالم يزعم أنه ابن له، وأنه زىن بأمه، ومل يدع ذلك الغـالم  : روي عنهما أما قاال
كان يليط أوالد اجلاهلية مبن   - رضي اهللا عنه  - أحد فهو ابنه، والدليل على ذلك أن عمر بن اخلطاب 

                                                
 . ٥/٤١٠:زاد املعاد)   ١(
 . سبق خترجيه)   ٢(
 . ٢/٢٢٦:الفتاوى الكربى: ، وانظر٣٢/١٣٧: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه)   ٣(



 ٢٠

  .عاهم يف اإلسالماد
وهـذا املـذهب كمـا تـراه قـوة      (:قال ابن القيم بعد نقله أدلة من يصحح نسب ابن الزنا

وصاحب هذا املذهب أولُ قائل به، والقياس ) الولد للفراش(ووضوحا،وليس مع اجلمهور أكثر من 
ا، وترثه ويرثُهـا،  الصحيح يقتضيه، فإن األب أحد الزانيـني، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليه

ويثبت النسب بـينه وبـني أقارب أمه مع كوا زنت به، وقد وجِد الولد من ماء الزانيـني، وقد 
  ١ )اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما املانِع من حلوقه باألب إذا مل يدعه غريه؟ فهذا حمض القياس

سألة وأدلتها واملقاصد الشرعية املرتبطة بثبوت األنساب وسنأيت ملزيد من التفاصيل املرتبطة ذه امل
  .يف حملها من هذه السلسلة

  :ونرى بناء على ما سبق أمرين
ـ أن يعاقب من جيرؤ على من يفعل ذلك عاملا به بالعقوبات الشديدة، وقد سئل ابن تيمية   أوال

نه ال جيوز التزويج ا، وهو مذهب اجلمهور من العلماء أ(: عن بنت الزنا، هل تزوج بأبيها؟ فأجاب
الصواب املقطوع به، حىت تنازع اجلمهور هل يقتل من فعل ذلك على قولني، واملنقول عن أمحد أنه 
يقتل من فعل ذلك، فقد يقال هذا إذا مل يكن متأوال، وأما املتأول فال يقتل وإن كان خمطئا، وقد يقال 

لنبيذ املختلف فيه متأوال، وإن كان مع ذلـك ال  هذا مطلقا كما قاله اجلمهور، إنه جيلد من شرب ا
يفسق عند  الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني، وفسقه مالك وأمحد يف الرواية األخرى والصحيح أن 

  ٢ )املتأول املعذور
ـ خطورة إشاعة مثل هذه املسائل أوالقول ا، لتأثريها السليب اخلطري يف بث الشبهات، فهي  ثانيا

ألعداء، وقد ذكر ابن تيمية ما جرت عليه مثل هذه األقوال يف عصره من اسـتغالل  ما يبحث عنه ا
ومثل هذه املسئلة الضعيفة ليس ألحد أن حيكيها عن (: األعداء هلا، وزرع الفتنة بني املسلمني، فقال

لطعن امام من أئمة املسلمني ال على وجه القدح فيه وال على وجه املتابعة له فيها، فإن ذلك ضربا من ا
يف األئمة وأتباع األقوال الضعيفة، ومبثل ذلك صار وزير التتر يلقى الفتنة بني مذاهب أهل السنة حىت 

  ٣ )يدعوهم إىل اخلروج عن السنة واجلماعة ويوقعهم يف مذاهب الرافضة وأهل اإلحلاد
  : ـ فروع أبويه من النساء ٣

درجتهن يستوي يف ذلك األخوة  أخواته وبنان وبنات إخوته مهما نزلتويشمل هذا الصنف 
                                                

 . ٥/٤١١:زاد املعاد)   ١(
 . ٣٢/١٣٤: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه)   ٢(
 . ٣٢/١٣٧: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه)   ٣(



 ٢١

  .واألخوات من جهتني أو من جهة واحدة
وال حترم أخت األخت إذا مل تكن أختا، وتفسري ذلك ـ كما يذكر ابن العريب ـ أن يكـون    

ومن خالدة بنت امسها سعادة ، وله من عمرة ولد امسه عمرو ، لرجل امسه زيد زوجتان عمرة وخالدة 
وهي ، فزوج زيد ولده عمرا من حسناء ، وله منها بنت امسها حسناء  ،وخلالدة زوج امسه عمرو ، 

  .١أخت أخت عمرو
  :هذا الصنفومن أدلة حترمي هذا 

  ﴾ وبنات اَألخِ وبنات اُألخت﴿ : وقوله ﴾ وأَخواتكُم﴿ :تعاىل موع قولهجم •
  .د اإلمجاع على ذلك بناء على صراحة النص القرآينانعقا •

  :داد واجلدات املنفصالت بدرجة واحدةـ فروع األج ٤
هي  :ما عال يف أصليه، واخلالة األبفهي كل امرأة شاركت : ويشمل العمة واخلالة، أما العمة

  .أو يف أحدمها على تقدير تعلق األمومة كما تقدم، ما علت يف أصليها  األمكل امرأة شاركت 
وأخته عمة ، واجلد أب ، أخت اجلد ألن عمة األب  ،صيل ذلك حترمي عمة األب وخالتهاومن تف

، وكذلك عمة األم أخت جدها ألبيها ، فأختها خالة ، واجلدة أم ، وخالة األب أخت جدته ألمه ، 
ألا ؛ وتتركب عليه عمة العمة ؛ وخالة أمها جدته، واجلدة أم وأختها خالة ، وجدها أب وأخته عمة 

وكذلك عمة اخلالة عمة ، وخالة اخلالة خالة األم  ،وخالة العمة خالة األم كذلك ، عمة األب كذلك 
 :فتضمن هذا كله قوله تعاىل:(األم،قال ابن العريب بعد ذكر هذه التفاصيل اليت استنبطها من آية احملرمات

﴿ ﴾ كُماالتخو كُماتمعومل يتضمنه آيـة الفـرائض   ،  التحرميباالعتالء يف  )٢٣من اآلية: النساء(و
لسعة احلجر يف التحرمي وضيق االشتراك يف األموال، فعرق التحرمي يسـري  ، املواريث  باالشتراك يف
  ٢ )وسبب املرياث يقف أين ورد، حيث اطرد 

  .ومثلما ذكرنا سابقا يف األخت ال حترم أم العمة وال أخت اخلالة على الصورة السابقة يف األخت
له، كبنات األعمام والعمات وبنـات   أما الدرجة الثانية من هذا الصنف وما بعدها فهن حالل

  .األخوال واخلاالت
  :وقد دل على حترمي هذا الصنف الكتاب واإلمجاع

وكل من ينفصل عن اجلد بدرجة يطلق عليه  ﴾وعماتكُم وخاالتكُم﴿  :أما الكتاب فقوله تعاىل
  .عمة أو خالة مهما عال اجلد

                                                
 . ١/٤٧٨:أحكام القرآن)   ١(
 . ١/٤٧٩:أحكام القرآن    )٢(



 ٢٢

  .فقد انعقد اإلمجاع على ذلك: أما اإلمجاع
ومل تتعرض لبنان فبقني  اقتصرت عليهن،قد دل على إباحة فروع العمات واخلاالت، أن اآلية و

  )٢٤: النساء( ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم﴿ :على احلل لدخوهلن حتت قوله تعاىل
نا لَك أَزواجك الالتي آتيت يا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْ﴿ : بل إنه قد ورد التصريح حبلهن يف قوله تعاىل

كالخ اتنبو كاتمع اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَاَء اللَّهمم كينمي لَكَتا ممو نهورأُج  ـاتنبو 
كعنَ مراجي هالالت كاالت٥٠: األحزاب( ﴾خ(  

ومل  ،ون حالالً ألمته إال ما قام الدليل على اختصاصه بهيك واألصل أن ما أحل لرسول اهللا 
  .يوجد هنا دليل يدل على هذا االختصاص



 ٢٣

  احملرمات باملصاهرة ـ ٣
  :تعريف املصاهرةأوال ـ 

ومن العرب من جيعل الصهر من األمحاء واألختان : األصهار أهل بيت املرأة، عن اخلليل قال: لغة
  : كما قال الشاعر مجيعا،

  يتها إذ ولدت متوت           والقرب صهر ضامن زميتمس
وصهر الشيء فانصهر أي أذابه ١ .وهو حممول على املتعارف من ذلك، فأقام الصهر مقام اخلنت 

   ٢ )٢٠:احلج(﴿ يصهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُود﴾ :تعاىلفذاب وبابه قطع فهو صهري، ومنه قوله 
وفرع  ،ومن هلا على زوجه والدة ،زوجة أصله وفرعه(املصاهرة بأا  ةابن عرف عرف: اصطالحا
  ٣ )وإن مل تكن يف حجره زوجة مسها،
  :العالقة  املعتربة يف حرمة املصاهرةثانيا ـ 

أنواع  خيتلف ثبوت املصاهرة حبسب نوع العالقة اليت نشأت عنها املباشرة اجلنسية، وميكن تصنيف
  :كما يليحبرمة املصاهرة ها العالقات وارتباط

  : الزواج الصحيح
ويعترب ، اتفق العلماء على أن العالقة الناجتة عن زواج صحيح أو ملك ميني تثبت به حرمة املصاهرة

  .أشبه النسب، بسبب مباح ، ألا حرمت عليه على التأبيد ؛ حمرما ملن حرمت عليه 
  :الزواج الفاسد

وإمنا جيب بالوطء فيه، ، جيب بالعقد الفاسد يف الزواج حكمهأنه ال  إالمثل الزواج الصحيح، هو و
وأشباه هذا يتعلق به التحرمي كتعلقه بـالوطء  ، ٤كوطء امرأة ظنها امرأته، ويف حكمه الوطء بشبهة 

أمجع كل من حنفظ عنه من علماء األمصار على أن الرجل إذا وطـئ  : (املباح إمجاعا، قال ابن املنذر
، أا حترم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده،وهذا مذهب مالك ، بشراء فاسد  أو، امرأة بنكاح فاسد

                                                
 . ٣/٥٠٣:أحكام القرآن للجصاص )   ١(
 . ١٥٦:خمتار الصحاح)   ٢(
 . ١٦٤:شرح حدود ابن عرفة )   ٣(
فالتذ بابنتها منه أو من غريه بغري وطء يف ظالم مثال ظانـا أـا زوجتـه،    ،اختلف املالكية يف من أراد التلذذ بزوجته )   ٤(

ونزلت بابن التبان ففارق زوجته، وذهب القابسـي  ، ىل أنه يفارقها لنشره احلرمة وظاهر إطالقهم، فذهب ابن شعبان يف مجاعة إ
وألف املازري فيها كشف الغطاء عن ملـس  ، وأبو الطيب عبد املنعم إىل أنه يفارقها استحبابا واختاره ابن حمرز وألف فيها تأليفا 

 . ٥/١١٠:التاج واإلكليل ، ٣/٣٣٠:منح اجلليل : اخلطأ، انظر



 ٢٤

  .١ )وأيب ثور وأصحاب الرأي، وإسحاق ، وأمحد ، والشافعي ، والثوري ، واألوزاعي 
وال يباح له به النظر إليهـا،  ، الرجل حمرما ملن حرمت عليه ولكن هذه احلرمة مع ذلك ال جتعل 

 ،، وألن احملرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء، وألن املوطوءة مل يستبح النظر إليهاألن الوطء ليس مبباح
، والدليل على ثبوت احلرمة بذلك  أنه وطء يلحق به النسب  فألن ال يستبيح النظر إىل غريها أوىل،

  . كالوطء املباح، فأثبت التحرمي 
  : العالقة احملرمة

  : شمل هذه العالقة احملرمة ما يليعالقة ليس فيها عقد وال شبهة عقد، وت وهي
   

  :الزناـ  ١
اختلف الفقهاء يف ثبوت حرمة املصاهرة بالزنا، أي أنه لو زنا الرجل بامرأة، هل حيرم عليه أصوهلا 

  :قولنيوفروعها أم ال على 
حرمة املصاهرة، فيجوز له أن يتزوج بأي امرأة من أصول املزين بالزنا أنه ال يثبت :  األولالقول 

ومـن  كما أن هلا التزوج بأي فرد من أصوله وفروعه، وهو مذهب املالكية والشافعية،  ،ا وفروعها
  :٢األدلة على ذلك

ومن زىن ا االبن ال تسمى ، )٢٣:النساء(﴿ وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم ﴾: تعاىلقوله  •
  .حليلة لغة وال شرعا وال عرفا

إمنا املراد  )٢٢:النساء(﴿ ولَا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف ﴾ :أن قوله تعاىل •
وال الوطء ارد عن ، ومل يأت يف القرآن النكاح املراد به الزنا قط ،  الزنابه النكاح الذي هو ضد 

  .عقد
الرجل يتبع املرأة حراما أيـنكح   عن سئل رسول اهللا : قالتـ رضي اهللا عنها ـ  عن عائشة   •

إمنا حيرم مـا   ،ال حيرم احلرام احلالل: (قال رسول اهللا فأمها؟ أو يتبع األم حراما أينكح ابنتها؟ 
 ٣ )احلالل ال يفسد باحلرام(: ويف رواية) كان بنكاح

                                                
 . ٥/١١٤:تفسري القرطيب: انظر)   ١(
 . ٥/٩٢:، مطالب أويل النهى ٦/٣١٨:الفتاوى الكربى: ، وانظر٣/١٩٠: إعالم املوقعني)   ٢(
التحقيق : ، واحلديث ضعيف جدا، انظر٣/٢٦٨: ، الدارقطين٩/١٦٩: ، سنن البيهقي الكربى٤/٢٦٨: جممع الزوائد)   ٣(

، وسنشري إىل أسباب الضعف عند ذكر ٥/١٦٥:، الكامل يف ضعفاء الرجال٦/٤٤٧:القدير ، فيض٢/٢٧٥:يف أحاديث اخلالف
 . أدلة القول الثاين



 ٢٥

 ١ )ال حيرم احلرام احلالل(:قال عن النيب   - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •
وال دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس ، موقوف على الدليل  العالقة احملرمةبأن التحرمي  •

 .وقياس السفاح على الزواج يف ذلك ال يصح ملا بينهما من الفروق، صحيح 
فكالمها ، وجعل ذلك من نعمه اليت امنت ا على عباده ، جعل الصهر قسيم النسب  اهللا تعاىلأن  •

  . ون الصهر من آثار احلرام وموجباته كما ال يكون النسب من آثارهمن نعمه وإحسانه فال يك
يصبح هذا القول ذريعة لفسخ الزواج بالطرق غري الشرعية،  حىت اللذريعة ل اسدأن يف هذا احلكم  •

من احليل احملرمة اليت يكفر من أفىت ا متكني املرأة ابن زوجها من نفسها لينفسخ :(ابن القيم قال
  ٢ )أو وطأه محاته لينفسخ نكاح امرأته، وكذا بالعكس ، رت موطوءة ابنه نكاحها حيث صا

فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به  ،وطء احلرامالصل ال حيصل باألإذا كان النسب الذي هو  •
  .وطء احلرامالأوىل أال حيصل ب

ة اليت هـي مـن   ال تثبت احملرمي بالزنا ـ فإنه عند القائلني بذلك ـ    لو ثبت حترمي املصاهرةأنه  •
  .فإذا مل تثبت احملرمية مل تثبت احلرمة، ثبوت التحرمي أحكام

وحرم عليها أصوله وفروعه، وهو  ،أنَّ من زىن بامرأة حرم عليه أصوهلا وفروعها:  الثاينالقول 
قول احلسن وقتادة وسعيد بن املسيب وسليمان بن يسار  وسامل بن عبد اهللا وجماهد وعطاء وإبراهيم 

محاد وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وزفر والثوري واألوزاعي، ومل يفرقوا بني وطء األم قبل وعامر و
التزوج أو بعده يف إجياب حترمي البنت، وهو مذهب ابن حزم إال أنه فصل يف ذلك فقصر التحرمي على 

ده، ومن زىن الفروع مهما نزلوا فقط،أما لو زىن االبن ا مث تابت مل حيرم بذلك نكاحها على أبيه وج
  .٣أو ابنتها، وهو نفس حكمه يف النكاح الفاسد ، بامرأة مل حيرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها 

إن الزىن ال حيرم شيئا من ذلـك، وروى ابـن    :وقد اختلف قول مالك يف ذلك فقال يف املوطإ
ـ القاسم عن مالك فيمن زىن بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأتـه وال يقـيم    ، قـال ابـن   امعه

  ٤ )وكذلك عندي إذ زىن الرجل بامرأة مل ينبغ ألبيه وال البنه أن يتزوجها أبدا:(القاسم
وتركب على هذا مـا إذا زىن  :(وقد روى ابن العريب عن مالك رواية رجحها،يقول ابن العريب

                                                
، وهو ضعيف مثل احلديث الذي سبقه، وبعضهم يعتنربه روياة للحديث السـابق،  أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر )   ١(
اعتربه من مجلة حديثني استدل ما أصـحاب هـذا القـول،    ولكن ابن اجلوزي ذكره حديثا مفردا، و: البيان والتعريف: انظر

 . ٢/٢٧٥: التحقيق يف أحاديث اخلالف
 . ٣/١٩٠: إعالم املوقعني)   ٢(
 . ٩/١٤٧: احمللى)   ٣(
 . ٣/٣٠٨: املنتقى:، وانظر ٢/١٩٧:املدونة )   ٤(



 ٢٦

ومـا  ، هل يثبت زناه حرمة يف فروعها وأصوهلا؟ عن مالك يف ذلك روايتان ودع من روى ، بامرأة 
   ١ )إن احلرام ال حيرم احلالل: روي، أقام مالك عمره كله يقرأ عليه املوطأ ويقرأه مل خيتلف قوله فيه

قال مالك يف الرجل يزين باملرأة فيقام عليـه  :(طأ تصريح من مالك بذلك، جاء يف املوطأوويف امل
وإمنا الذي حرم اهللا تعاىل مـا   احلد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء  وذلك أنه أصاا حراما

﴿ ولَا تنكحوا مـا  أصيب باحلالل أو على وجه الشبهة بالنكاح قال مالك قال اهللا تبارك وتعاىل امسه 
﴾ لَفس ا قَداِء إِلَّا مسالن نم كُماؤآب كَح٢)٢٢:النساء( ن   

  :٣وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك مبا يلي 
  :لكرميمن القرآن ا

﴿ ولَا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتا  :قوله تعاىلأن  •
إذ كـان   ألنه ؛أوجب حترمي نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غريه  ،)٢٢:النساء(وساَء سبِيلًا﴾

وإذا ثبت ذلك يف وطء األب ثبت مثلـه يف وطء أم  ،  ٤ه عليهااالسم يتناوله حقيقة فوجب محل
  .املرأة أو ابنتها يف إجياب حترمي املرأة

 )٢٣:النسـاء (وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِن ﴾ ﴿:قوله تعاىلأن  •
وهو عام يف مجيع ضروب الوطء من مباح أو  ،والدخول ا اسم للوطء علق التحرمي بالدخول، 

اللَّاتي  ﴿:فوجب حترمي البنت بوطء كان منه قبل تزوج األم لقوله تعاىل، حمظور ونكاح أو سفاح 
﴾ بِهِن ملْتخأنه لو وطئ األم مبلك اليمني حرمت  عليه البنت حترميا مؤبدا والدليل على ذلك  ،د

اح فاسد، فثبت أن الدخول ملا كان امسا للوطء مل خيتص فيما وكذلك لو وطئها بنك، حبكم اآلية 
 .علق به من احلكم بوطء بنكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء

 :من السنة
  :ال يصح االستدالل ا من وجهنيمن نصوص  أصحاب القول الثاينستند إليه أن ما  •

 باطلة عند أهـل املعرفـة   لفوناملخااألخبار اليت استدل ا من حيث الثبوت، ف: الوجه األول
أما احلديث األول ففي الطريقني األولني عثمان بن (: ٥قال ابن اجلوزي، ورواا غري مرضيني  باحلديث

                                                
 . ١/٤٩٦:أحكام القرآن)   ١(
 . ٣/٣٠٧:املنتقى)   ٢(
 . ٣/٣٠٨:،فما بعدها، املنتقى ٢/١٦٣: أحكام القرآن للجصاص)   ٣(
 . راجع الفصل األول يف حقيقة النكاح)   ٤(
ذكر ابن اجلـوزي أن أصـحاب القـول األول مل يسـتدلوا إال باحلـديثني السـابقني،  التحقيـق يف أحاديـث         )   ٥(

 . .٢/٢٧٦:اخلالف



 ٢٧

عبد الرمحن، وهو الوقاصي قال حيىي بن معني ليس بشيء كان يكذب وضعفه ابن املديين جدا وقال 
كان يروي : متروك وابن حبان قال: الدارقطين ليس بشيء وقال: البخاري والنسائي والرازي وأبو داود

عن الثقات املوضوعات ال جيوز االحتجاج به؛ ويف احلديث الثاين عبد اهللا بن عمر، وهو أخو عبيد اهللا 
ليس بشيء كذاب وقال : فحش خطؤه فاستحق الترك،وفيه إسحاق الفروي قال حيىي: قال ابن حبان

  ١(تركوه: البخاري
فالنصوص اليت استدل ا املخالفون ال تدل على ما ذهبوا إليه، ، الداللة من حيث: الوجه الثاين

  :ومن االعتراضات اليت توجه ا أصحاب هذا القول لفهومهم من تلك النصوص
وذلك إمنا يكون ، سأله عن اتباع املرأة  ملنكان جوابا  )ال حيرم إال ما كان بنكاح: (أن قوله  •

 فأخرب ، إليها أو مراودا على الوطء، وليس فيه إثبات الوطء  بأن يتبعها نفسه فيكون منه نظر
وأنه ال يقع مبثله التحرمي إال أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه  ،أن مثل ذلك ال يوجب حترميا

  .للوطء ذكر
كما حيـرم   ،أن النظر بانفراده حيرمحيتمل  ٢ )زنا العينني النظر وزنا الرجلني املشي: (  قولهأن  •

وأن التحرمي إذا مل تكن مالمسة إمنا  ،أن ذلك ال حيرمفأخرب  ، إياه زنا  وطء لتسمية النيب ال
  . زال االعتراض به هذاوإن مل يكن مسيس، وإذا احتمل هذا اخلرب  ،يتعلق بالعقد

ومل يكن هذا ، وقد مساه منكرا من القول وزورا ، أن اهللا تعاىل حرم امرأة املظاهر عليه بالظهار  •
  . قول حمرما مانعا من وقوع حترمي الوطء بهال

ومبا أن حكم اهللا تعاىل بالتحرمي يف ، أن احلرام واحلالل إمنا هو حكم اهللا تعاىل بالتحرمي والتحليل  •
شيء وبالتحليل يف غريه ال يتعلق به حكم آخر يف إجياب حترمي أو حتليل إال بداللة، فلذلك إن محل 

  .له تعلق ذه املسألةهذا اللفظ على حقيقته مل يكن 
أن فعل احلرام ال حيرم احلالل، وهذا ال يصـح  ) احلرام ال حيرم احلالل: (املقصود من قوله أن  •

 ،اعتبار العموم فيه التفاق املسلمني على إجياب حترمي احلرام احلالل وهو الوطء بنكـاح فاسـد  
وحترمها على  ،ردة تبطل النكاحوال واخلمر إذا خالطت املاء، ،والطالق الثالث يف احليض والظهار

 .الزوج،وغري ذلك من األفعال احملرمة للحالل
  :األدلة العقلية

آكد يف إجياب التحرمي من العقد، ألنا مل جند وطئا مباحا إال وهـو  الذي حتقق بالزنا أن الوطء  •
                                                

 . ٢/٢٧٦:التحقيق يف أحاديث اخلالف)   ١(
 . ٢/٥١٠: احلاكم)   ٢(



 ٢٨

ال فإنـه   وقد وجدنا عقدا صحيحا ال يوجب التحرمي وهو العقد علـى األم، ، موجب للتحرمي 
، أن وجود الوطء علة إلجياب التحـرمي   من ذلك فعلم، وجب حترمي البنت ولو وطئها حرمت ي

ألن التحرمي مل خيرجه من ؛ فكيفما وجد ينبغي أن حيرم مباحا كان الوطء أو حمظورا لوجود الوطء
   .أن يكون وطئا صحيحا

يوجب التحرمي على يدل على أن الوطء  ،أن االتفاق علىكون الوطء بشبهة حيرم مع عدم النكاح •
  . فوجب أن يكون وطء الزنا حمرما لوجود الوطء الصحيح، أي وجه وقع 

ألن الصغري الذي ال جيامع  ،أن عدم ثبوت النسب الذي استدل به املخالفون ليس له تأثري يف ذلك •
ة ومن عقد على امرأ، بنتها ومل يتعلق بوطئه ثبوت النسب امثله لو جامع امرأته حرمت عليه أمها و

نكاحا تعلق بعقد النكاح ثبوت النسب قبل الوطء حىت لو جاءت بولد قبل الدخول وبعد العقد 
  .بستة أشهر لزمه

ومنـع   ،وأوعد عليه بالنار ،وبإجياب اجللد أخرى ،أن اهللا تعاىل غلظ أمر الزنا بإجياب الرجم تارة •
حترمي املصاهرة به  فوجب أن يكون بإجياب ثبوت، وذلك كله تغليظ حلكمه ، إحلاق النسب به 

  .أوىل
أن اهللا تعاىل ملا حكم ببطالن حج من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة كان الزاين أوىل بـبطالن   •

  احلج ألن بطالن احلج تغليظ لتحرمي اجلماع فيه؟ 
 . أن إجياب  حترمي األم والبنت بالوطء احلالل يدل على أن الزنا أوىل بإجياب التحرمي تغليظا حلكمه •
ألن ما تعلق بالزنا من إجيـاب   ،لو الزنا من املهر ال يدل على عدم ثبوت التحرمي باملصاهرةأن خ •

مىت وجب احلد مل فالرجم أو اجللد أغلظ من إجياب املال، على أن املال واحلد يتعاقبان على الوطء 
 فإذا وجب احلـد ، فكل واحد منهما خيلف اآلخر، ومىت وجب املهر مل جيب احلد  ،جيب املهر

 .فال فرق بينهما من هذا الوجه، فذلك قائم مقام املال فيما تعلق بالوطء من احلكم 
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو األخذ بأحوط األقوال فيها، ألن األساس الذي يقوم عليه هـذا  
أا  تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فذكرتملن أراد أن ي الباب هو االحتياط والتورع، ولذلك قال 

   ١ )كيف وقد قيل دعها عنك( :أرضعتها
ونرى أن سبب هذا االحتياط ليس النصوص الواردة فيها فقد رأينا ضعفها، وقد قال املناوي عند 

                                                
: ، ابـن حبـان  ٣/٤٥١: ، أمحـد ٣/٤٩٤: ، النسائي٣/٣٠٦: ، أبو داود١٠/٣٠: ، الترمذي٥/١٩٦٢: البخاري)   ١(
١٠/٣٠ . 



 ٢٩

 )وهي مسألة عظيمة يف اخلالف ليس فيها خرب صحيح من جانبنا وال من جانبهم(:ذكره ألدلة الفريقني
  :، ولكن سببه أمرين١

الفية من لدن السلف الصاحل، وذلك يدل على أنه قد يكون هلا أصل صحيح أا مسألة خ: األول
يف الواردة اآلثار الكثرية من الدين، فليست هي بآراء املتأخرين اليت قد حتمل عل حمامل خمتلفة، ومن 

فرق بني رجل وامرأته بعد أن ولدت له   - رضي اهللا عنه  -  أن ابن عباس:  ٢ذلك عن السلف الصاحل
: ألنه كان أصاب من أمها ما ال حيل، وعن جماهد قال، ل كلهم صار رجال حيمل السالح سبعة رجا

إذا كان احلالل حيرم احلـرام  : (، وقال إبراهيم النخعي)ال يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج أمها(
إذا : (هد،وقال جما)هي ال حتل يف احلالل فكيف حتل له يف احلرام: (، وقال ابن معقل)فاحلرام أشد حترميا

ما كان يف : (، وعن الشعيب قال)قبلها أو المسها أو نظر إىل فرجها من شهوة حرمت عليه أمها وابنتها
وروي عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف  ،)احلالل حراما فهو يف احلرام حرام
  .داأنه ال يصلح له أن يتزوج ابنتها أب ،وعروة بن الزبري فيمن زىن بامرأة

سد الذريعة، وقد ذكر ابن القيم، وهو من أصحاب القول األول هذا الدليل عند مناصرته : الثاين
ألصحابه كما رأينا عند سرد أدلتهم، ولكن اختاذ ما ذكره ذريعة بعيد، والقريب ـ الذي نراه ـ من   

ارتكب فاحشة يف الذرائع، والذي ينبغي أن يسد هو أن الشرع والعقل والعرف يتطلب من اإلنسان إذا 
حمل ما أن يبتعد عن ذلك احملل ما أطاق حىت ال يزين له الشيطان فعلها من جديد، وإىل ذلك اإلشارة 

، ألن من زين له الفاحشة )٣٢:اإلسراء(﴿ ولَا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيلًا﴾:تعاىلبقوله 
  تيسري الفاحشة الثانية، وكيف ال يقدر وقد صارت يف مرمى يديه؟ األوىل ويسر عليه ولوجها أقدر على

وقد يرد على هذا بأن الكالم هنا عن شخص تائب قد تعفف عن احلرام، واجلواب على ذلك أن 
التوبة أمر باطين، وأن صاحبها قد ال يستمر على ثباته، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن سبل الغواية ال 

  .حوط التورع عن هذا النوع من الزواجحد هلا، فلذلك كان األ
وقد وافق أصحاب كال القولني على أن علة حترمي الربيبة التحرز من النظر إليها واخللوة ا بكوا 

، وهذا التحرز ينتفي ويزول أثره إذا ما أقدم على ارتكاب الفاحشة معها، فلذلك ٣يف حجرة ويف بيته
  .اب الذي قد يصري ذريعة للحرامكان األحوط االبتعاد الكلي عن هذا الب

بل نرى احلرمة املطلقة، وتقنني هذه احلرمة يف حال ذيوع وإشاعة القول بفاحشته، أو قيام الدليل 
                                                

 . ٦/٤٤٧: فيض القدير)   ١(
 . ٣/٤٦٨:، املصنف البن أيب شيبة٩/١٤٧:احمللى)   ٢(
 . .٧/٩٠: املغين: انظر)   ٣(



 ٣٠

عليها، ألن ذلك يضعه يف حمل مة كبرية، وقد يتزوج الفساق من عجائز ال يقصدون إال بنـان،  
  . من ذلك ما يندى له اجلبني فيجعلون من الزواج احلالل ذريعة للحرام، ويف الواقع

ولكنا مع ذلك نرى أن هذه احلرمة ليست مؤبدة، ألن للحرمة املؤبدة ضوابط حمددة ال تصـح  
، بل هي حرمة مؤقتـة  )٢٤: النساء( ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم﴿  :تعاىلالزيادة عليها، وقد قال 

تكب معها الفاحشة أو غياا، ومل يكن هناك مـن  بوقت ثبوت العلة، فإذا انتفت العلة مبوت من ار
ينوب عنها انتفى املعلول، وعاد حكم الزواج إىل أصله من اإلباحة، إال إذا تورع الشخص عن ذلك ملا 

  . من اآلثار الدالة على احلرمة  - رضي اهللا عنهم  - ورد عن السلف الصاحل 
اعتبار أن اخلالف القائم يف املسألة هو وليس يف القول ذا ـ كما قد يظن ـ خمالفة لإلمجاع، ب  

بني احلل واحلرمة املؤبدة، وليس هناك من يقول باحلرمة املؤقتة، واجلواب على ذلك أن هذا القول جيمع 
وأُحلَّ لَكُم ما ﴿  :قال تعاىلكال القولني، وينفي حماذير كال الفريقني، فهو مع القائلني باحلل ألن اهللا 

كُماَء ذَلروهو يف نفس الوقت مع القائلني باحلرمة، ألن املصلحة الشرعية تقتضي )٢٤: النساء( ﴾ و ،
  .ذلك، وللمصلحة حملها اخلاص

  :الشذوذ اجلنسيـ  ٢
يف سريان احلرمة  )اللواط(الشذوذ اجلنسي احلاصل بني الرجل والرجل اعتبار  اختلف العلماء يف
  :١باملصاهرة على قولني

وعلى الغالم أم الالئـط  ، يف التحرمي، فيحرم على الالئط أم الغالم وابنته أنه يؤثر : القول األول
بن احلسـني،  اوأيب جعفر حممد بن علي ، وابنته، وهو قول األوزاعي ورواية عن أمحد، وعن الشعيب 

فحرمتا عليه ، وألا بنت من وطئه وأمه ، كوطء املرأة ، أنه وطء، فنشر احلرمة  ومن أدلتهم على ذلك
  . ا لو كانت املوطوءة أنثىكم، 

     :أنه ال يؤثر يف التحرمي، وهو مذهب مجهور العلماء، واستدلوا على ذلك مبا يلي: القول الثاين
، فهؤالء  غري منصوص عليهن ، )٢٤: النساء( ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم﴿  :عموم قوله تعاىل •

فإن املنصوص عليهن يف ، ثبت حكم التحرمي فيهن فوجب أن ال ي،  نوال يف معىن املنصوص عليه
وال يف ، وليس هؤالء منـهن  ، ومن نكحهن اآلباء وأمهات النساء وبنان ، هذا حالئل األبناء 

واطراح ، فال جيوز ختصيص عموم الكتاب به ، معناهن، وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف 
  .النص مبثله

                                                
 . ٣/٣٣١:، منح اجلليل ٩/١٤٨: ، احمللى٧/٩١: املغين)   ١(



 ٣١

، ويوجـب املهـر   ، الوطء يف املرأة يكون سببا للبعضية ن عدم صحة قياس اللواط على الزنا أل •
فال جيوز إحلاقه ن ، ويثبت أحكاما ال يثبتها اللواط ، وتصري به املرأة فراشا ، ويلحق به النسب 

 .وانقطاع الشبه، لعدم العلة 
  : الترجيح

، فالتحرمي هنا نرى أن األرجح يف املسألة ما ذكرنا سابقا من سد الذرائع أمام االحنراف ما أمكن
ليس من باب احملرمية، واليت حددا النصوص القطعية، وال جمال للزيادة فيها، ولكنها من باب سـد  
الذريعة، فالعلة فيها احتمال العودة إىل الفاحشة، فإذا انتفت هذه العلة مثال مبوت من فعل معه ذلك أو 

  . يدور مع علته وجودا وعدماغيابه حبيث أمن املتزوج على نفسه جاز له الزواج، فاحلكم 
  : احملرمةاملباشرة ـ  ٣

وجيوز هلا الـزواج  ، على أن من قبل امرأة بغري شهوة فله أن يتزوج ببنتها أو أمها  ١اتفق الفقهاء
اختلفوا يف تأثريمها يف حرمة املصاهرة على قد ف ٢أو املس بشهوةعلى الفم  بأصوله أو فروعه، أما التقبيل

  :قولني
أن املباشرة والتقبيل ولو بشهوة ال حيرم على املقبل أصول من يقبلها وال فروعها : لالقول األو

وأُحلَّ ﴿  :زوجة كانت أم أجنبية، وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة، واستدلوا بعموم قوله تعاىل
كُماَء ذَلرا وم ٢٤: النساء( ﴾ لَكُم(  
فمن مس أو قبل امرأة بشهوة ال حتل ، جب حرمة املصاهرة أن املباشرة بشهوة  يو: القول الثاين

ومن قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، . وحرمت عليها أصوله وفروعه، له أصوهلا وال فروعها 
مرأة الو أن : أما لو قبل أخت امرأته ولو بشهوة فإنه ال حترم عليه امرأته،  وهو مذهب احلنفية، بل قالوا

  :يف ذلك ناظمهمقال  وكان ابن ست أو سبع ثبت بذلك حرمة املصاهرة، مست صبيا بشهوة
  ٣ومن هي مست البن ست بشهوة      حيرمه صهر أو من هو أكرب

 ،ومل يفرقوا يف ذلك بني العمد واخلطأ والنسيان واإلكراه حىت أنه لو أيقظ زوجتـه ليجامعهـا  
أا أمها حرمت عليه األم حرمة مؤبدة،  يظن ،وهي تشتهى ،بنته منها فقرصها بشهوةافوصلت يده إىل 

  .لو أيقظته هي لذلك فقرصت ابنه من غريها حرمت عليه ومثله ما

                                                
، بـدائع  ٤/٢٠٨: ، املبسـوط ٣/١٠٧: البحر الرائـق ، ٦/٧٢٩:، رد احملتار٢/١٤٠:التاج املذهب ألحكام املذهب)   ١(

 . ٢/٤٢: ، املهذب٣/٢٣٣: الصنائع
 . ٣١٧:لسان احلكيم: ضابط املس بشهوة  أن تنتشر اآللة أو تزداد انتشارا، وليس جمرد اللذة العابرة، انظر)   ٢(
 . ٣/١٠٦:البحر الرائق )   ٣(



 ٣٢

إن املالمسة بلذة والنظر إىل الفرج ال حيرم إال أن يرتل لعدم إفضائه إىل املقصد الذي هو : وقالوا
  .١عتبارهاإمنا حرم حترمي الوسائل والوسيلة إذا مل تفض ملقصده سقط األنه  الوطء،

  :واختلفوا فيما لو أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة على ثالثة آراء هي
  . فال يقبل إنكاره إال أن يظهر خالفه، ألن التقبيل ال يكون إال عن شهوة ، ال يصدق  •
  .يصدق، ألن الشهوة أمر باطين •
  .أما على الفم فال يصدق ،فيصدق ،التفصيل بني كونه على الرأس واجلبهة واخلد •

مسعت منه يف الذي يعبث : (روي عن مالك يف املدونة ما يشبه هذا القول، قال ابن القاسموقد 
وهذا رأيي الذي آخذ به أن ال  ،فهذا مثله، على ختنته فيما دون الفرج  أن مالكا أمره أن يفارق امرأته 
وال ، أن يتزوجها  فال أحب ألبيه وال البنه، يتزوجها وأن ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه احلرام 

فكيـف  ، وقد أمره مالك أن يفارق من عنده ملا أحدث يف أمها  ،أحب له أن يتزوج أمها وال ابنتها
   ٢ )يكون ملن ليست عنده أن يتزوجها

وبغري  ،ن اللمس بلذة من البالغ ينشر احلرمة ومن غري البالغ قوالنإ: قال أبو الطاهر من املالكيةو
ظر البالغ للذة قوالن املشهور ينشر احلرمة ألنه أحد احلواس والشاذ ال ينشر لذة ال ينشر مطلقا ويف ن

  .٣ألن النظر إىل الوجه ال حيرم اتفاقا وإمنا اخلالف يف باطن اجلسد 
واتفق مالك (:بل نص القرطيب على ما يشري إىل أن هذا هو القول الوحيد ملالك، قال يف التفسري

ليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وإبنتها وحرمت والثوري وأبو حنيفة واألوزاعي وال
واختلفوا يف (:، بل نص على ما هو أكرب من ذلك، فقال٤ )على األب واإلبن وهو أحد قويل الشافعي

    ٥ )إذا نظر إىل شعرها أو صدرها أو شئ من حماسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها: النظر، فقال مالك
واختلـف قولـه يف   (:الشريازي هذا القول عن الشافعية، قال يف املهذبوقد حكى أبو إسحق 

هو كالوطء يف التحرمي ألا :املباشرة فيما دون الفرج بشهوة  يف ملك أو شبهة، فقال يف أحد القولني
ه مباشرة ال تستباح إال مبلك فتعلق ا حترمي املصاهرعة كالوطء،  والثاين ال حيرم ا ما حيرم بالوطء لقول

هِن فَلَا ﴿ وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِ :تعاىل
﴾ كُملَيع احنا التحرمي كاملباشـرة بغـري   )٢٣:النساء(ج ا مباشرة ال توجب العدة فال يتعلقوال ،

                                                
 . ٣/١٠٧: ، البحر الراائق٣/٢٢٢:فتح القدير )   ١(
 . ٢/١٩٧:املدونة)   ٢(
 . ٣/١١٧:أنوار الربوق يف أنواع الفروق )   ٣(
 . ٥/١١٣: القرطيب)   ٤(
 . ٥/١١٣: القرطيب)   ٥(



 ٣٣

وج امرأة مث وطىء أمها أو بنتها أو وطئها أبوه أو ابنه اليسرى انفسخ النكاح ألنه معىن شهوة، وإن تز
   ١ )يوجب حترميا مؤبدا فإذا طرأ على النكاح أبطله كالرضاع

  : ٢ من األدلة اليت استدل به أصحاب هذا القولو
فقد فسروا النكاح بالوطء  ،)٢٢:نساءال(﴿ ولَا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء ﴾ :قوله تعاىل •

  . والتقبيل بشهوة واملباشرة داعية إىل الوطء فقامت مقامه احتياطا للحرمة، 
، من نظر إىل فرج امرأة بشهوة أو ملسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها : (قال  أن النيبرووا  •

 ٣) وحرمت على ابنه وأبيه
أما إا : ة ونظر إليها مث استوهبها منه بعض بنيه فقالأنه جرد جاري: - رضي اهللا عنه  -  عن عمر •

  . ال حتل لك
إذا جامع الرجل املرأة أو قبلها أو ملسها  بشهوة أو نظر إىل : قال  - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر  •

  . فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها
إين مل أصب منها إال ما حيرمها على ولدي مـن   أما، بيعوا جارييت هذه : وعن مسروق أنه قال •

 .املس والقبلة
   ٤ )ملعون من نظر إىل فرج امرأة وابنتها(: عن وهب املنبه أنه قال •

  :الترجيح
نرى ان األرجح يف املسألة يف هذه احلالة مثلما سبق التورع واالحتياط إال إذا كانت املباشـرة  

إن ذلك غري معترب، ألن التقبيل يف اخلد مما تعم به البلوى يف تقبيال يف اخلد اجنر عنه شعور بالشهوة، ف
كثري من اتمعات اإلسالمية، وهو مع حرمته غري ناشر للحرمة، ألن املقصد الظاهر من ذلك التقبيل 

  .هو غري الشهوة
ومثل ذلك ما نص عليه احلنفية، وفصلوا فيه من النظر إىل الفرج بشهوة، فإن ذلك إن كان قصدا 

ا وبعلم املرأة وإرادا، فإنه ال شك يف تأثريه ويف كونه كاملباشرة، بل أخطر منها، فلذلك تسري وعمد
  .احلرمة بتلك الرؤية

                                                
 . ٢/٤٢: املهذب)   ١(
 . ٣/٢٢٤:فتح القدير )   ٢(
وإمنا هو من كالم ابن أشوع وبعض قضاة العراق كذلك قـال اإلمـام   ، ته وحديثهم ال نعرف صح« :قال يف املغين )   ٣(

 . ٣/٤٨١: املصنف البن أيب شيبة: ، انظر٧/٩٠:املغين»إنه من قول ابن عباس: أمحد وقيل
: مصـنف عبـد الـرزاق    »إنا جنده مكتوبا من كشف عن   فرج امرأة  وابنتها فهو ملعـون : ويف رواية أخرى عنه)   ٤(

 . ٧/٣٠: كذلك يف األم، وهو ٧/١٩٤



 ٣٤

وجندد ما ذكرنا سابقا من أن هذه احلرمة مؤقتة سدا للذريعة، أما من حيث النصوص اليت استدلوا 
ما من حرمها باملس للشهوة دون ما أ(: ا، فال تنهض لالحتجاج على مثل هذا احلكم، قال ابن حزم

دون ذلك إىل الفرج خاصة، دون ما دون ذلك إىل حماسنها لشهوة، دون ما عدا ذلك، فأقوال ال دليل 
  ١ )على صحة شيء منها، إمنا هي آراء جمردة ال يؤيدها قرآن وال سنة وال رواية ساقطة وال قياس

أو علم من املرأة فإن ذلك ال تأثري له يف احلرمة أما إذا كان النظر من غري قصد وال عمد وال إرادة 
  .حىت لو حتقق بالنظر الشهوة، ألن ذلك من املعفو عنه شرعا، ومما تنتفي معه اخلطورة واقعا

                                                
 . ٩/٥٢٧: احمللى)   ١(



 ٣٥

  أصناف احملرمات باملصاهرة ـ  ٣
  :حيرم ذا السبب أصناف أربعة

  : أصول الزوجةـ  ١
﴿ وأُمهـات نِسـائكُم    :قولـه تعـاىل  كأمها وجداا من جهة األم أو األب يف أي درجة، ل

وحرمت : فيكون معناه ﴿ حرمت علَيكُم أُمهاتكُم ﴾:تعاىل فإنه معطوف على قوله) ٢٣:النساء(﴾
عليكم أمهات نسائكم، وكلمة األمهات هنا تتناول األم املباشرة واجلدات كما ذكرنا سابقا، وقـد  

  :٢اختلف العلماء هنا يف مسألتني
  : اشتراط الدخول بالزوجة

  :على قولنياختلف الفقهاء يف اشتراط الدخول بالزوجة لتحرمي أمها 
أا حترم عليه مبجرد العقد سواء دخل بزوجته أو مل يدخل ا،وهو مذهب أمحد : القول األول

وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمـر وجـابر    ،ومالك والشافعي وأصحاب الرأي
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي ران بن حصني وكثري من التابعني،وعم

؛ كالم تام بنفسه منفصل عن املذكور بعده ) ٢٣:النساء(﴿ وأُمهات نِسائكُم ﴾: أن قوله تعاىل •
 ﴿حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم: إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله  ألنه مبتدأ وخرب،

واملعطوف يشارك املعطوف ، )٢٣:النساء(﴿ وأُمهات نِسائكُم ﴾: إىل قوله تعاىل) ٢٣:النساء(﴾
جـاءين   :معناه ، فإنجاءين زيد وعمرو: مويكون خرب األول خربا للثاين كقوهل ،عليه يف خربه

وأنه  ،ت نسائكموحرمت عليكم أمها: أي وأُمهات نِسائكُم ﴾ ﴿ :فكان معىن قوله تعاىل عمرو،
فمن ادعى أن الدخول املذكور يف آخر الكلمات منصرف إىل الكـل   ،مطلق عن شرط الدخول

  .فعليه الدليل
وأمهـات  : ألنه ال يستقيم أن يقال؛ أن إضمار شرط الدخول ال يصح يف أمهات النساء مظهرا  •

؛ الربائب من نسائنا ألن أمهات نسائنا لسن من نسائنا و؛ نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم ن 
فلما مل يستقم الكالم بإظهار أمهات النساء يف الشرط ، ألن البنت من األم وليست األم من البنت 

إمنا هو من وصف الربائب دون  ﴾من نسائكم  ﴿: فثبت بذلك أن قوله، مل يصح إضماره فيه 
  .أمهات النساء

نعتا ألمهات النسـاء   ) ٢٣:النساء(ي دخلْتم بِهِن ﴾﴿ من نِسائكُم اللَّات: لو جعلنا قوله تعاىلأنه  •
وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم ن خلرج الربائب من احلكم وصار : وجعلنا تقديره



 ٣٦

فثبت أن شرط الـدخول  ، وذلك خالف نص الترتيل ، حكم الشرط يف أمهات النساء دون 
  .مقصور على الربائب دون أمهات النساء

إذا نكح الرجل امرأة مث طلقها قبل أن يدخل ا فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج (:قوله  •
أميا رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل ا أو ماتت عنده فال بـأس أن  (:ويف رواية ١ )األم

زوج وأميا رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل ا أو ماتت عنده فال حيل له أن يت، يتزوج بنتها 
  .نص يف املسألتني ووه )أمها

 )أموا ما أم اهللا تعاىل: (أنه قال يف هذه اآلية الكرمية  - رضي اهللا عنه  - عن عبد اهللا بن عباس  •
اآلية مبهمة أي مطلقة ال : روي عن عمران بن حصني أنه قال قدو ،أطلقوا ما أطلق اهللا تعاىل: أي

  .يفصل بني الدخول وعدمه
فإنه روي أنه أفىت  ،روي الرجوع عنهمن ذلك   - رضي اهللا عنه  - مسعود ما روي عن ابن أن  •

 ،فذاكرهم رجع إىل القول باحلرمة فلما أتى املدينة ولقي أصحاب رسول اهللا  ،بذلك يف الكوفة
إا وإن : (فقال) إا ولدت أوالدا( :حىت روي أنه ملا أتى الكوفة ى من كان أفتاه بذلك فقيل

  )ولدت
بنتها وتزوج بأمها محلها ذلك على الضغينة النكاح يفضي إىل قطع الرحم ألنه إذا طلق أن هذا ا •

هلذا املعىن ، ووقطع الرحم حرام فما أفضى إليه يكون حراما، اليت هي سبب القطيعة فيما بينهما 
حرم اجلمع بني املرأة وبنتها وبني املرأة وأمها وبني عمتها وخالتها خبالف جانب األم حيـث ال  

ألن األم يف ظاهر  ألن إباحة النكاح هناك ال تؤدي إىل القطع، ،بنتها بنفس العقد على األماحترم 
معلوم و بنتها على نفسها يف احلظوظ واحلقوق  والبنت ال تؤثر أمها على نفسها،االعادات تؤثر 

حقهـا  ذلك بالعادة، وإذا جاء الدخول تثبت احلرمة ألنه تأكدت مودا الستيفائها حظهـا فتل 
   .الغضاضة فيؤدي إىل القطع

والسبب يقوم مقام ، والعقد على البنت سبب الدخول ا ، أن احلرمة  تثبت بالدخول باإلمجاع  •
، وهلذا تثبت احلرمة بنفس العقد يف منكوحة األب وحليلة االبـن  ، املسبب يف موضع االحتياط 

رط الدخول هناك عرفناه بالنص فبقـي  كان ينبغي أن حترم الربيبة بنفس العقد على األم إال أن ش
  . احلكم يف اآلية على أصل القياس

وحيتمل أن ال يكون فيقتصر على ما يليه ، حيتمل أن يكون مبعىن الشرط فيلحق الكل أن نص اآلية  •
                                                

هذا حديث ال يصح من قبل إسناده، وإمنا رواه بن هليعة واملثىن عن عمرو بن شعيب واملثىن وابن هليعـة  : قال الترمذي)   ١(
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 ٣٧

  .فالقول ملا فيه احلرمة أوىل احتياطا، وإذا وقع الشك والشبهة فيه ، فال يلحق بالشك واالحتمال 
ن أم الزوجة ال حترم على الزوج بنفس العقد ما مل يدخل ببنتها، وهو قول مالك أ: القول الثاين

وداود األصفهاين، وروي هذا القول عن عبد اهللا بن مسعود وجابر، وهو إحدى الروايتني عن علي 
يف الطالق مثل قوهلما ويف املوت : وعن زيد بن ثابت أنه فصل بني الطالق واملوت قال ،وزيد بن ثابت

ألنه مبرتلة الدخول يف حق املهر وكذا يف حق التحـرمي،  ؛ وجعل املوت كالدخول ،ل قول العامةمث
  :واستدلوا على ذلك مبا يلي

﴿ وأُمهات نِسائكُم وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِـن  : قوله تعاىل •
وعطف ربائب النساء عليهن يف التحرمي حبرف  ،أمهات النساء تعاىل ذكرفقد ، )٢٣:النساء(﴾

مث عقب اجلملتني بشرط الدخول، واألصل أن الشرط املذكور واالستثناء مبشيئة اهللا تعاىل  ،العطف
عقيب مجل معطوف بعضها على بعض حبرف العطف كل مجلة مبتدأ وخربه ينصرف إىل الكل ال 

عبده حر وامرأته طالق وعليه حج بيت اهللا تعاىل إن فعل كذا أو : مثال إىل ما يليه خاصة، فمن قال
إن شاء اهللا تعاىل فهذا كذلك فينصرف شرط الدخول إىل اجلملتني مجيعا فال تثبت احلرمة : قال

  .بدونه
  .من نصوصاملخالفون ضعف ما استند إليه  •

  :الترجيح
  :من جهتنية األدلة فإن املسألة حمتملة نرى أن األوىل يف هذا األخذ بأحوط القولني، أما من جه

اللَّاتي دخلْتم  ﴿: اإلمكانية اللغوية لكال املعنيني فقد اختلف النحاة يف الوصف يف قوله تعاىل :أوال
﴾ يرجع إىل الربائب خاصة  :وهو اختيار أهل الكوفة، وقيل، يرجع إىل الربائب واألمهات : فقيل بِهِن

وجعلوا رجوع الوصف إىل املوصوفني املختلفي العامل ممنوعا كالعطف ، رة وهو اختيار أهل البص، 
  . ١ورأوا أن عامل اإلضافة غري عامل اخلفض حبرف اجلر، وجوز ذلك كله أهل الكوفة . على عاملني

أن اخلالف فيها كان من الصدر األول، مع علمهـم بالعربيـة، ولـذلك يقـول ابـن       :ثانيا
فإن  الصـحابة  ؛ سألة من غوامض العلم وأخذها من طريق النحو يضعف واعلموا أن هذه امل:(العريب

وقد اختلفوا فيـه  ؛ العرب القرشيني الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غريهم مبقطع املقصود منهم 
، ولو مل يسمع ذلك يف اللغة العربية لكان فصاحتها باألعجمية ، وخصوصا عليا مع مقداره يف العلمني 

  )أن حياول ذلك بغري هذا القصد فإمنا ينبغي
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  : موت الزوج قبل الدخول
  :قولني، أم ال على عليه ة زوجتههل حترم ابن، مات الزوج قبل الدخولاختلف الفقهاء فيما لو 

ألن املوت  ،اختيار أيب بكر من احلنابلة ووه ،حترم  ابنتها، وبه قال زيد بن ثابت:  القول األول
  . فيقوم مقامه يف حترمي الربيبة، العدة والصداق أقيم مقام الدخول يف تكميل 

أمجـع  : ومذهب عامة العلماء قال ابن املنذر ،وهو قول علي ابنتها عليه،  ال حترم: القول الثاين
أو ماتت قبل الدخول ا جاز له أن ، مث طلقها ، عوام علماء األمصار على أن الرجل إذا تزوج املرأة 

، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأمحد ، والشافعي ، واألوزاعي ، والثوري ،  يتزوج ابنتها كذلك قال مالك
وأمجع العلماء على أن الرجل (:وقد نقل اإلمجاع على ذلك القرطيب، فقد قال يف التفسر، ١ومن تبعهم

  ٢ )إذا تزوج املرأة مث طلقها أو ماتت قبل أن يدخل ا حل له نكاح ابنتها
  :ومن األدلة على ذلك

من نِسائكُم اللَّاتي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَلَا جنـاح علَـيكُم    ﴿:اىلقول اهللا تع •
  .وهو نص ال يترك لقياس ضعيف )٢٣:النساء(﴾

  .فلم حترم الربيبة، كفرقة الطالق، أا فرقة قبل الدخول  •
وقيامه مقامه من وجه ، حالل وعدة األقراء ال جيري جمرى الدخول يف اإلحصان واإل أن املوت •

فال يترك صريح نص اهللا ، ولو قام مقامه من كل وجه ، ليس بأوىل من مفارقته إياه من وجه آخر 
 .تعاىل ونص رسوله لقياس وال غريه إذا ثبت هذا

  :الترجيح
حلرمة عليه، ولو نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لعدم حتقق الدخول، وقد قيدت اآلية ا

كان املوت معتربا لنص عليه القرآن الكرمي، ودلت عليه السنة، وال نرى يف هذا األخذ باألحوط لعدم 
احلاجة لذلك، فال ذريعة تسد، وال مصلحة تراعى، فيبقى القول باالحتياط ألجل التعبد، والتعبـد ال  

لماء، فلذلك فإن األرجح عدم اعتبار يكون إال مبا دلت عليه صراحة النصوص  وكانت عليه مجاهري الع
حكم املوت كحكم الدخول لعدم صحة القياس هنا، ألن مبىن التحرمي يف النساء على التوقيف ال على 

  )٢٤: النساء( ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم﴿  :تعاىلاالجتهاد، لقوله 
  :فروع الزوجة اليت دخل ا من النساءـ  ٢

على حسب ، وارثة أو غري وارثة ، قريبة أو بعيدة ، جة من نسب أو رضاع وهن كل بنت للزو
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 ٣٩

ويطلق عليها لغة وشرعا الربيبة، ومسيت بذلك ألنه يربيها يف حجره، فهي مربوبة، ، ما ذكر يف البنات 
  .وفعيلة هنا مبعىن مفعولة

  :١اختلف فيهما العلماء،مهاتتعلقان بالربيبة وسنذكر هنا مسألتني 
  : ن الربيبة يف احلجراعتبار كو

  :على قولنيلسريان احلرمة يف احلجر الربيبة  اشتراط كوناختلف الفقهاء يف 
 - فال حترم عليه إال إذا كانت يف حجره،وقد روي عن عمر وعلي  ن ذلك شرط،إ: القول األول
وج أما من تـز ::(أما رخصا يف ذلك، وهو قول داود والظاهرية يقول ابن حزم  - رضي اهللا عنهم 

، فإن كانت االبنة يف حجره ودخل باألم مع ذلك وطئ أو مل يطأ ، امرأة وهلا ابنة أو ملكها وهلا ابنة 
أو كانت االبنة ، فإن دخل باألم ومل تكن االبنة يف حجره ، لكن خال ا بالتلذذ مل حتل له ابنتها أبدا 

امرأة هلا أم أو ملك أمة حتل له وهلا  فزواج االبنة له حالل، وأما من تزوج، ومل يدخل باألم  ،يف حجره
   ٢)وطئ يف كل ذلك االبنة أو مل يطأها - فاألم حرام عليه بذلك أبد األبد  ،أم

  : وكوا يف حجره عنده ينقسم قسمني
  . وكونه كافال هلا، سكناها معه يف مرتله : أحدمها
من هذين الوجهني يقع به  فكل واحد، ال مبعىن الوكالة  ،كويل عليهانظره إىل أمورها : والثاين

  . عليها كوا يف حجره
  :من األدلة على ذلكو

حرم اهللا تعاىل الربيبة بشرطني أحدمها أن تكون يف حجر املتزوج بأمها والثاين  تعاىلأن اهللا  •
دخلْتم بِهِن  ﴿ وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي:اهللا تعاىل الدخول باألم كما قال

﴾ كُملَيع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخوا دكُونت فإذا عدم أحد الشرطني مل يوجد  ،)٢٣:النساء(فَإِنْ لَم
  .التحرمي

نعم لست لك مبخلية : يا رسول اهللا انكح أخيت، قال أو حتبني ذلك، قلت: عن أم حبيبة قالت •
فإين أخربت أنك ختطب درة بنت أيب : ا ال حتل يل قلتفإ: وأحب من شركين يف خري أخيت قال

لو أا مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل، إا ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتين : سلمة، قال
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، والشاهد يف هذا احلديث الذي استدل به ١ )وأباها ثويبة، فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن
 )ربيبيت يف حجري ما حلت يل، إا إبنة أخي من الرضاعة لو مل تكن(: كال الفريقني هو قوله 

 .يف التحرمي احلجر فشرط 
كانت عندي امرأة قد ولدت يل، فماتت فوجدت عليها، فلقيت   علي  : عن مالك بن أوس قال •

كانت يف : نعم قال: أهلا ابنة، يعين من غريك قلت: مالك فأخربته فقال: بن أيب طالب، قال يل
إا مل : ﴿وربائبكم ﴾ قال تعاىلفأين قوله : فأنكحها قلت: هي يف الطائف قالال :حجرك قلت

 .٢تكن يف حجرك 
أنه أفيت بذلك من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت حتته جدا،   - رضي اهللا عنه  - صح عن عمر  •

  .ومل تكن البنت يف حجره
: مل تكن، قال ابن املنذرفتحرم عليه سواء كانت يف حجره أو  ،أن ذلك ال يشترط: القول الثاين

وهـذا هـو   (:وقال ابن كثري، ]أي القول السابق[وقد أمجع علماء األمصار على خالف هذا القول 
  :ومن األدلة على ذلك، ٣ )مذهب األئمة األربعة والفقهاء السبعة ومجهور اخللف والسلف

وما خرج خمـرج  ، ا وإمنا وصفها بذلك تعريفا هلا بغالب حاهل، أن اآلية مل خترج خمرج الشرط  •
وإضافتهن إىل احلجور إمنا ذلك على األغلب مما (:، قال الطحاويالغالب ال يصح التمسك مبفهومه

  )يكون عليه الربائب ال أن ال حيرمن إذا مل يكن كذلك
   ٤ )وال أخواتكن، ال تعرضن علي بناتكن :(يف احلديث السابق ألم حبيبة قول النيب  •
 .ال تأثري هلا يف التحرمي كسائر احملرماتاحلجر  أو كوا يفأن التربية  •
ال يثبت، ألن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس   - رضي اهللا عنه  - أن احلديث عن علي  •

  .عن علي، وإبراهيم هذا ال يعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع واخلالف
  :الترجيح

القول األول الذي يشترط كون الربيبـة يف   نرى أن األرجح يف املسألة من حيث قوة األدلة هو
احلجر لتسري عليها احلرمة، ويكفي للداللة على ذلك النص القرآين الصريح، الذي وصف الربائب 
بكون يف حجوركم، والقول بأن هذا الوصف خرج خمرج الغالب بعيد ال يتناسب مع البالغة القرآنية 
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ز، وال تطنب إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك، فأي فائدة يف أن اليت تعتمد عند بيان األحكام الدقة واإلجيا
يذكر سرد احملرمات يف آية واحدة، مث يذكر يف أثنائها هذا الوصف، مث ال تكون له أي مثرة عملية إال 
  جمرد وصف واقع قد يتخلف، مث ما احلكمة يف هذا الوصف إن جرد عن غاية عملية، أو غاية نظرية؟

جواز جعلها يف حجره، وأنه ال جيب عليه إبعادها (ن علل الوصف بذلك وقد ذكر ابن القيم م
وعقب على ذلـك   ١ )عنه ومؤاكلتها والسفر واخللوة ا، فأفاد هذا الوصف عدم االمتناع من ذلك

، وهذا )وملا خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط يف حترمي الربيبة أن تكون يف حجر الزوج(:بقوله
سائر احملرمات، ألن قوله ﴿ وربائبكم ﴾ من غري تقييد بوصف كاف يف الداللة  التعليل ال ينسجم مع

عل ذلك، ألن احملرمية تكفي وحدها للمؤاكلة والسفر واخللوة، فهل يرى ابن القيم أن سائر احملرمات 
  اال يسري عليهن ما ذكره من آثار كوا يف احلجر؟ 

الفريقان ذا الشرط، وهو أقوى حجـة   ومن حيث السنة كذلك صرح الدليل الذي استند إليه
ال تعرضن علـي  (: ألصحاب القول األول من القول الثاين، ألن االستدالل باإلطالق يف  قوله 

 :ال يصح ألن املطلق هنا حممول على املقيد يف نفس احلديث، وهو قوله  ٢ )وال أخواتكن، بناتكن 
 .يف التحرمي احلجر فشرط ) أخي من الرضاعة لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل، إا إبنة(

ومما يقوي هذا االستدالل من الكتاب والسنة الروايتني الواردتني عن علي وعمر ـ رضـي اهللا   
رضي اهللا  - عنهما ـ واليت صححها احملققون من احملدثني، قال ابن كثري بعد سرده ملا روي عن علي  

، وقال ابن حجر بعد ذكره )يب طالب على شرط مسلمهذا إسناد قوي ثابت إىل على ابن أ: (- عنه 
وقد دفع بعض املتأخرين هذا األثر وادعى نفى نبوعه بان إبراهيم بن : (- رضي اهللا عنه  - حلديث علي 

عبيد  ال يعرف، وهو عجيب، فإن األثر املذكور عند ابن أيب حامت يف تفسريه من طريق إبراهيم بـن  
وذكر أن ما ) عي معروف وأبوه وجده صحابيان واألثر صحيح عن عليعبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تاب

  .صحيح أيضا  - رضي اهللا عنه  - روي عن عمر 
وحكى يل (: وقد ذكر ابن كثري أن ابن تيمية ملا مسع حديث علي استشكله استغرابا، قال ابن كثري

ين ابن تيميـة رمحـه اهللا   شيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب أنه عرض هذا على الشيخ اإلمام تقي الد
  ٣ )فاستشكله وتوقف يف ذلك

فهذه أدلة قوية جدا ال ميكن دفعها مبا ذكره أصحاب القول الثاين، لوال أنه قول اجلمهور وعامة 
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 ٤٢

ولوال اإلمجاع (: العلماء، وقد كان ذلك صارف ابن حجر عن ترجيحه مع قوة دليله، قال ابن حجر
لكان األخذ به أوىل، ألن التحرمي جاء مشروطا بأمرين، أن تكون احلادث يف املسألة وندرة املخالف، 

  ١ )يف احلجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل باألم، فال حترم بوجود أحد الشرطني
ولكنا مع ذلك نرى أن هذا اإلمجاع قد خرق قبل حصوله، وال ميكن بذلك اعتباره إمجاعا وال 

  .اعتبار القول خبالفه شذوذا
ك نرى أولوية القول الثاين  من باب التورع واالحتياط ملن شاء، مع اإلفتاء بالقول األول ومع ذل

  .لذلك الرجل  - رضي اهللا عنه  - إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ومن احلاجة ما أفىت به علي 
رمة أما احلكمة الشرعية اليت نراها، واليت على أساسها ذكرنا ترجيحاتنا السابقة املتعلقة بالعالقة احمل

يف املصاهرة، فهي أن الربيبة إذا مل تكن يف احلجر بأن كانت متزوجة مثال ال حيصل لزوج أمهـا أي  
طمع فيها، بل يعتربها كابنته، فلذلك راعت الشريعة هذا االعتبار، فحفظت البنت اليت يف حجر زوج 

ما سنراه من احلكمة يف أمها بتحرميها عليه، فال حتتاج إىل تكلف االحتجاب، لكونه حمرما هلا، وهو 
إنه يدخل عليك الغالم األيفع الذي ما أحب : أن أم سلمة قالت لعائشة رضاعة الكبري، فقد روي أن 

 :إن امرأة أيب حذيفة قالت: قالت. أما لك يف رسول اهللا أسوة حسنة؟: فقالت عائشة، أن يدخل علي
: فقال رسول اهللا  ،ذيفة منه شيءويف نفس أيب ح، يا رسول اهللا، إن ساملا يدخل علي وهو رجل 

  . ٢أرضعيه حىت يدخل عليك
ويف ذلك أيضا سد للذريعة اليت قد حتصل بوجود امرأة يف البيت هي الربيبة مع أجنيب وهو زوج 
أمها من غري أن تكون هناك حمرمية بينهما، وكلتا الذريعتني تنتفيان بوجودها يف غري بيته، فلذلك راعى 

  . يث النبوي هذا االعتبارالنص القرآين واحلد
  :الدخول املعترب يف التحرمي

  :٣اختلف العلماء يف الدخول املعترب للتحرمي على قولني
فإن خال ا ومل ، الدخول املعترب يف التحرمي هو وطؤها الذي كين  عنه بالدخول : القول األول

وهو مذهب بن دينار وغريمها، وهو قول طاوس وعمرو مل حترم ابنتها، ألا غري مدخول ا، ، يطأها 
وذكر ابن حجر أنه أصح قويل الشافعي، واستدلوا على ذلك مبا  احلنابلة، وظاهر قول اخلرقي حترميها،

الدخول والتغشي واإلفضاء واملباشـرة والرفـث   (:من قوله  - رضي اهللا عنه  - روي عن ابن عباس 
                                                

 . ٩/١٥٨: فتح الباري)   ١(
 . ١/١١٠: ، مسند إسحق بن راهويه٦/١٠٤: ، اتىب٣/٣٠١: ، النسائي٣/٤٥٨: ، الترمذي٢/١٠٧٧: مسلم)   ٢(
 . ٧/٨٥:، املغين٢/٢٦١:بدائع الصنائع)   ٣(



 ٤٣

  ١ )ء واللمس اجلماع اال أن اهللا حي كرمي يكين مبا شاء عما شا
مالك والثوري وأيب حنيفة واألوزاعـي   قولاعتبار التلذذ ولو من غري وطء، وهو : القول الثاين

، أما من تزوج امرأة وهلا ابنة أو ملكها وهلا ابنة :(أكثر العلماء، وقد ذكرنا سابقا قول ابن حزموالليث،و
 ا بالتلذذ مل حتل له ابنتها لكن خال، فإن كانت االبنة يف حجره ودخل باألم مع ذلك وطئ أو مل يطأ 

  .وهو يفيد عدم اشتراط الوطء، )أبدا
وذكر احلنفية أا تثبت باللمس عن شهوة وبالنظر إىل فرجها عن شهوة، وال تثبت بـالنظر إىل  

  .سائر األعضاء بشهوة وال مبس سائر األعضاء إال عن شهوة بال خالف
  . اره ألنه باطن ال وقوف عليه لغريهوفسروا الشهوة بأن يشتهي بقلبه ويعرف ذلك بإقر

فاعتربه البعض شرطا ومل يعتربه  ،هل هو شرط حتقيق الشهوة واختلفوا يف حترك اآللة وانتشارها،
: آخرون، ألن املس والنظر عن شهوة يتحقق بدون ذلك كالعنني وابوب وحنو ذلك، وقال الشافعي

  .ال تثبت حرمة املصاهرة بالنظر وله يف املس قوالن
، وأنه إذا نظر إىل شعرها ونص املالكية على أنه إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما مجيعا

ألنه استمتاع  فجرى جمرى النكاح يف  ،أو صدرها أو شئ من حماسنها للذة حرمت عليه أمها وإبنتها
وفيه بني احملبني ، تماع ولقاء التحرمي، إذ األحكام إمنا تتعلق باملعاين ال باأللفاظ، واستدلوا بأن النظر اج

  :استمتاع،واستشهدوا لذلك بقول الشاعر
  وإيانا فذاك بنا تداين  أليس الليل جيمع أم عمرو       

  ٢نعم وترى اهلالل كما أراه  ويعلوها النهار كما عالين
  :الترجيح

خاصة إذا كان نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار الدخول مقصودا به املباشرة ال جمرد النظر 
ذلك النظر اختالسا خبالف النظر للعورة فإنه يؤثر يف التحرمي بالشروط املذكورة سابقا، والعلة من ذلك 
ـ فيما نرى ـ أن كال من املباشرة واجلماع حيققان غاية واحدة هي التلذذ، وال يزيد اجلماع على  

  .ذلك إال باحتمال احلمل، وهو باتفاق الفقهاء غري معترب
، فليس نصا يف املسألة ألنه تكلم عن الكناية القرآنية،  - رضي اهللا عنه  - ديث ابن عباس أما ح

ومل يقصد اإلفتاء يف هذا األمر، فما قاله صحيح، ولكن ليس على عمومه، بل حىت لو قلنا بتعميم قوله 
ستحيا مـن  مل يكن ذلك بعيدا، ألن األدب القرآين يشمل املباشرة كما يشمل اجلماع، فكالمها مما ي

                                                
 . ٩/١٥٨: فتح الباري)   ١(
 . ٥/١١٣: ، تفسري القرطيب١/٤٧٧:أحكام القرآن البن العريب)   ٢(



 ٤٤

  .ذكره بالتصريح
  :زوجات أصولهـ  ٣

زوجة أبيه وزوجات أجداده من جهة األب أو األم مهما علت مرتبتهن وجِد دخول ن ويشملن 
﴿ ولَا تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف إِنه كَانَ فَاحشةً ومقْتـا   :لقوله تعاىل أوال،

وزوجات األجداد باعتبار  ،، فهذه اآلية حترم زوجات اآلباء بعبارا الصرحية)٢٢:النساء(وساَء سبِيلًا﴾
وال ( :فيكون معناهـا  ،أن اسم األب يطلق لغة على األصل املذكر سواء كان مباشراً أو غري مباشر

  .جداد،وقد انعقد اإلمجاع على حترمي زوجات األ)تنكحوا ما نكح أصولكم من النساء
يبدو لنا من حكمة هـذا التحـرمي ثالثـة     :(يقول سيد قطب يف بيان احلكمة من هذا التحرمي

أال خيلف االبن أباه؛ فيصبح يف خياله ندا له، : والثاين. األول أن امرأة األب يف مكان األم: اعتبارات
أال تكون هنـاك  : ثالثوكثريا ما يكره الزوج زوج امرأته األول فطرة وطبعا، فيكره أباه وميقته، وال

األمر الذي كان سائدا يف اجلاهلية، وهو معىن كريه يهبط بإنسانية املـرأة  . شبهة اإلرث لزوجة األب
   ١)ومها من نفس واحد، ومهانة أحدمها مهانة لآلخر بال مراء. والرجل سواء

  : زوجات فروعهـ  ٤
ذه الزوجات أوال إذا كانـت  زوجة ابنه وزوجات أبناء ابنه وأبناء بنته وجد دخول  ٢ويشمل

﴿ وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم : يف سياق عداد احملرمات الفروع تفرعت عن صلبه، لقوله تعاىل
ألا حمـل إزار   ،مسيت امرأة الرجل حليلتهوقد  وهي الزوجة، ،واحلالئل مجع حليلة ،)٢٣:النساء(﴾

  .ا حتل معه يف فراش واحدوأل وهي حمللة له،، زوجها 
وال خالف بني مجيع أهل العلم أن (:وقد أمجع العلماء على أن حرمتها مبجرد العقد، قال الطربي

ولفظ األبناء  ،٣ )حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل ا، أو مل يدخل ا
وحليلة ابن االبن وابن البنت وإن ، روع مطلقاًشامل لكل من تفرع عنه من الذكور فتحرم زوجات الف

  .سفل حترم باإلمجاع،وبداللة اللفظ ألن ابن االبن يسمى ابنا جمازا ال حقيقة
  :وذكر الصلب يف اآلية حيتمل معنيني

ولَا طَـائرٍ   ﴿:أن يكون لبيان اخلاصية وإن مل يكن االبن إال من الصلب لقوله تعاىل:املعىن األول
نبِج ريطي﴾ هيوإن كان الطائر ال يطري إال جبناحيه )٣٨:األنعام( اح.  

                                                
 . ١/٦٠٧: يف ظالل القرآن)   ١(
 . ، وغريها من املراجع٢/٢٦٠:، بدائع الصنائع٧/٨٦: املغين)   ٢(
 . ٤/٣٢٣: تفسري الطربي)   ٣(



 ٤٥

وقد يكون مـن   ،أن يكون لبيان القسمة والتنويع، ألن االبن قد يكون من الصلب: املعىن الثاين
ملا تزوج امرأة زيد بن  وقد يكون بالتبين أيضا على ما ذكر يف سبب نزول اآلية، فإن النيب  ،الرضاع

إنه تزوج : وقالوا، بالتبين فعابه املنافقون على ذلك ها زيد وكان ابنا لرسول اهللا حارثة بعد ما طلق
فَلَما  ﴿:قوله تعاىل، و)٢٣:النساء(﴿ وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم ﴾ :حبليلة ابنه فرتل قوله تعاىل

ا يكُونَ علَى الْمؤمنِني حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن قَضى زيد منها وطَرا زوجناكَها لكَي لَ
   )٣٧:األحزاب(وطَرا وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا﴾

إذا إنه ف، ومن احلكم اليت ذكرها العلماء لتحرمي حليلة االبن أن حليلة االبن لو مل حترم على األب
ا ندم على ذلك ويريد العود إليها،فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضـغينة بينـهما،   طلقها االبن رمب

  .وقطع الرحم حرام فيجب أن حيرم حىت ال يؤدي إىل احلرام، والضغينة تورث القطيعة 
  



 ٤٦

  احملرمات بالرضاعةـ  ٤
  : تعريف الرضاع

، ككتف، فهو رضع،كسمع وضرب، رضعا، وحيرك، ورضاعاً ورضاعةً، ويكسران، ورضعاً :لغة
ولو قـيل فـي اُألم مرضع َألنَّ : راضع، والـمرضعة والـمرضع التـي معها صبـي ترضعه، قال

  .١الرضاع  ال  يكون إِالَّ من اِإلناث كما قالوا امرأَة حائض وطامث كان وجهاً
  :من التعاريف اليت عرف ا الفقهاء الرضاعة: اصطالحا

  .٢خمصوص يتعلق به التحرمي  هو عبارة عن إرضاع .١
  .٣مص الرضيع اللنب من ثدي اآلدمية يف وقت خمصوص .٢
  .٤وصول لنب آدمي أنثى مبحل  .٣

   .وسنرى ذلك يف مسائل هذا املبحث وقد تعقبت هذه التعاريف بأا غري منضبطة،
  أركان الرضاع احملرم وشروطها  أوال ـ 

، وذكر بعض الشافعية ركنا رابعا هـو  ٥اللنبللرضاع احملرم ثالثة أركان هي املرضع  والرضيع و
، ولذلك سنكتفي ، وهو ركن حقيقة ولكنه مفهوم ومندرج يف األركان السابقة٦حصوله يف اجلوف

   :هنا باألركان الثالثة والشروط املتعلقة ا
  الرضيع : الركن األول

  :وهو احملل الذي حتققت فيه الرضاعة، ومن الشروط اليت ترتبط به
  : ٧كون الرضيع حيا ـ ١

فال أثر لوصول اللنب إىل جـوف   ،يشترط يف الرضيع أن يكون حال الرضاعة حيا حياة مستقرة
حرمي ال ينتشر ألن الت ،امليت، ومل يذكر هذا الشرط إال فقهاء الشافعية، واعتربه غريهم شرطا ال أثر له

 ،ولكن هذا الشرط يرتب آثارا أخرى عند من يقول جبواز تزويج الصغري ،وال فروع له، إال إىل فروعه 
                                                

 . ٨/١٢٥:، لسان العرب ١/١٠٣: خمتار الصحاح)   ١(
 . ٢/٢٧:اجلوهرة النرية)   ٢(
 . ٣/٤٣٨:فتح القدير )   ٣(
 . ٢٢٤:شرح حدود ابن عرفة )   ٤(
 . ، وغريها٢٢/٢٤١:،املوسوعة الفقهية  ٤/٦٣:حاشيتا قليويب وعمرية)   ٥(
 . ٤/٣٧٣:شرح البهجة)   ٦(
 . ٧/١٧٦:، اية احملتاج٤/٤٧٦:، حاشية اجلمل ٤/٩٨:حاشية البجريمي على املنهج)   ٧(



 ٤٧

وعلـى  ، منها أنه لو زوجه وليه بنتا حيرم على صاحب اللنب التزوج ا، ألا زوجة ابنه من الرضاع 
  .وكذلك إذا كان زوجه املرضعة، عدم التأثر حيل له أن يتزوجها 

وال نرى صحة هذا التأثري، ألن رضاعة امليت ال اعتبار هلا، وهي كإهدار لنب املرأة، فهذه األحكام 
  .تتعلق باحلي ال بامليت، وسنرى بعض األدلة على هذا يف باقي املسائل

  : سن الرضيع ـ ٢
  :١ويتعلق ذا الشرط املسائل التالية

  :رضاعة الكبري
وهو دون احلولني يؤثر يف التحرمي، واختلفوا فيما زاد على  ،اتفق الفقهاء على أن ارتضاع الطفل

  :احلولني على األقوال التالية
فال حيرم بعد احلولني، وهو قول ابـن  ، ن مدة الرضاع املؤثر يف التحرمي حوالن أ: القول األول

ابـن  وأيب سليمان، ورواه ، وحممد بن احلسن ، وأيب يوسف ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، شربمة 
  : وهب عن مالك، واستدلوا على ذلك مبا يلي

 )٢٣٣:البقرة(والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾ ﴿:قوله تعاىل •
ء متام الرضاعة وليس ورا، جعل احلولني الكاملني متام الرضاعة  ووجه االستدالل باآلية أن اهللا تعاىل

وحملُه وفصـالُه   ﴿: تعاىلوقوله  )١٤:لقمان(وفصالُه في عامينِ ﴾ ﴿: شيء، ومثله قوله تعاىل
  .فتبقى مدة الفصال حولني ،وأقل احلمل ستة أشهر )١٥:األحقاف(ثَلَاثُونَ شهرا ﴾

  ٢ )ال رضاع إال ما كان يف احلولني:(قوله  •
: قال الترمذي ،٣ )لرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطامال حيرم من ا: (قوله  •

وغريهم  هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب  

                                                
، شـرح  ٥/١٣٥: ، املبسوط٥/٢٨: ، األم٢/١٥٥: ، املهذب٢/١١٣: ، أحكام القرآن للجصاص٥/١١٠: القرطيب)   ١(

، خمتصـر  ٨/٢٦٣: ، التمهيـد ٤/١٥٨: ، حاشية الدسـوقي ٤/٥: ، بدائع الصنائع٣٢٣: ، لسان احلكيم٣/٤٤٥: فتح القدير
 . ٢/٣١٥: اختالف العلماء

دار قطىن من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن إن اهليثم بن مجيل نفرد برفعه عن ابـن عيينـة إن   رواه ال: قال يف الدراية)   ٢(
أصحاب ابن عيينة وقفوه، وهو الصواب، وكذلك أخرجه ابن أيب شيبة وعبدالرزاق وسعيد بن منصور، وأخرجه ابن أيب شـيبة  

ل الدارقطين مل يسنده عن ابن عيينة من اهليثم وهـو  قا: ، وقال ابن اجلوزي٢/٦٨: الدراية: موقوفا عن على وابن مسعود، انظر
، مصنف ابـن  ١/٢٧٨: ، سنن سعيد بن منصور٤/١٧٤: الدارقطين: ، وانظر٢/٣٠٥: ثقة حافظ، التحقيق يف أحاديث اخلالف

 . ٤/٤: ، تلخيص احلبري٧/٤٦٥: ، مصنف عبد الرزاق٣/٥٥٠: أيب شيبة
 . .١/١١٩: سحق بن راهويه، مسند إ٣/٣٠١: ، النسائي٣/٤٥٨: الترمذي)   ٣(



 ٤٨

  .١أن الرضاعة ال حترم إال ما كان دون احلولني، وما كان بعد احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئا
  . ٢ )وال رضاع بعد فصال ،د حلمال يتم بع: ( قوله •
يا رسول اهللا إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل : ما روي أن سهلة بنت سهيل قالتأن  •

فيحتمل أن يكون ذلك خاصـا  . ٣ )أرضعيه يذهب ما يف وجه أيب حذيفة: (علي فقال النيب 
مه زينب بنـت أيب سـلمة   فقد روى عبد اهللا بن زمعة أن أ لسامل كما تأوله سائر نساء النيب 

أن يـدخلن   أىب سائر أزواج الـنيب   : كانت تقول   أخربته أن أمها أم سلمة زوج النيب  
 واهللا ما نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول اهللا  : عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة

.٤لسامل خاصة، فما هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعة، وال رائينا
ـ يف سامل موىل أيب حذيفة خاصة، (:افعي بعد نقله حلديث ساملقال الش • وهذا ـ واهللا تعاىل أعلم 

وإذا كان هذا لسامل خاصة، فاخلاص ال يكون إال خمرجا من حكم العام، وإذا كان خمرجا مـن  
حكم العام، وال جيوز يف العام إال أن يكون رضاع الكبري ال  حيرم وال بد إذا اختلف الرضاع يف 

ري والكبري من طلب الداللة على الوقت الذي إذا صار إليه املرضع فأرضع مل حيرم، والداللة الصغ
والْوالدات يرضعن أَولَـادهن حـولَينِ    ﴿:تعاىلعلى الفرق بني الصغري والكبري ما يف كتاب اهللا 

 )فجعل اهللا عز وجل متام الرضاع حولني كاملني )٢٣٣:البقرة(كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾
: وقد ذكر ابن القيم الوجوه اليت قدمت ا سائر أحاديث الرضاعة على هذا احلديث، ومنها ،٥

خال عائشة رضى اهللا عنهن يف شق املنع،   كثرا وانفراد حديث سامل، وأن مجيع ازواج النيب  
ا وال ينشر عظما فال حتصل به البعضية اليت هي سبب وأنه أحوط، وأن  رضاع الكبري ال ينبت حلم

  . ٦التحرمي، وأنه حيتمل أن يكون خمتصا بسامل وحده، وهلذا مل جيئ ذلك إال يف قصته
ما يدل على أن رضاع الكبري ال  عن النيب نفسها، واليت استدل ا املخالفون، روت عائشة أن  •

ـ   فعن عائشة حيرم، يا : دخل عليها وعندها رجل فقالت اهللا أن رسول : ـ رضي اهللا عنها 
فهذا ). انظرن من إخوانكن فإمنا الرضاعة من ااعة: (فقال ، إنه أخي من الرضاعة  رسول اهللا،

وهي احلال اليت يسد اللـنب فيهـا    ،يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصورا على حال الصغر
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 . جوعته ويكتفي يف غذائه به
عن عن علي وابن عباس وعبد اهللا فقد روي   - رضي اهللا عنهم  - أن ذلك قول السلف الصاحل  •

أيب  وعن أن رضاع الكبري ال حيرم،  - رضي اهللا عنهم  - وأم سلمة وجابر بن عبد اهللا وابن عمر 
فدخل يف ، فجعل ميجه ويصبه ، فوضعت فتورم ثديها ، قدم رجل بامرأته من املدينة : عطية قال

فأقبل ، فأتى ابن مسعود فأخربه ففصل  ،)بانت منك: (ى فقالفسأل أبا موس، بطنه جرعة منه 
إمنا حيرم من الرضاع ما ينبت اللحـم   ،أرضيعا ترى هذا األمشط: (باألعرايب إىل األشعري فقال

  ١ )وهذا احلرب بني أظهركم ال تسألوين عن شيء،: (فقال األشعري ،)والعظم
  : اختلف يف مقدارها على مذهبنيالزيادة اليسرية على احلولني، وقد : القول الثاين

أجاز املالكية زيادة شهر أو شهرين بشرط أال يفطم قبل انتهاء احلـولني فطامـا   : ٢املالكية رأي
  .فإن فطم واستغىن بالطعام عن اللنب مث رضع يف احلولني فال حيرم، يستغين فيه بالطعام عن اللنب 

سواء أفطم يف أثناء ،  حيرم بعد هذه املدة أن مدة الرضاع احملرم حوالن ونصف وال: ٣احلنفية رأي
ومدة كـل  : أي ﴾ومحله وفصاله ثالثون شهرا  ﴿:بقوله تعاىلوا على ذلك املدة أم مل يفطم، واستدل

  . منهما ثالثون شهرا
  .وإن أتى عليه ثالث سنني، ما دام جيتزئ باللنب ومل يفطم فهو رضاع : وقال زفر بن اهلذيل

ع الكبري تنتشر به احلرمة يف حق الدخول واخللوة إذا كان قد ترىب يف إن إرضا: ٤القول الثالث
يقول ابـن  ، وهو مذهب عائشة وعطاء والليث، وابن حزم، البيت حبيث ال حيتشمون منه للحاجة 

واستدلوا على ، ٥ )ولو أنه شيخ حيرم، كما حيرم رضاع الصغري وال فرق ورضاع الكبري حمرم،:(حزم
  : ذلك مبا يلي

وال أن  ،وليس يف هذا حترمي الرضاعة بعد ذلك،  تعاىل أمر الوالدات بإرضاع املولود عامني أن اهللا •
 . التحرمي ينقطع بتمام احلولني

مسعت أم سلمة : أنه ورد يف السنة ما يدل على تأثري هذه الرضاعة، فعن زينب بنت أيب سلمة قالت •
 الغالم قد استغين عـن الرضـاعة،   واهللا ما تطيب نفسي أن يراين: تقول لعائشة زوج النيب  

يا رسول اهللا، واهللا إين ألري : ، فقالتمل؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إىل رسول اهللا  : فقالت
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: إنه ذو حلية، فقال: أرضعيه فقالت: يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل، فقال رسول اهللا  
  .١ وجه أيب حذيفة بعدأرضعيه يذهب ما يف وجه أيب حذيفة، فقالت واهللا ما عرفته يف

ألن للكبري من الرضاعة يف طرد  ،حجة لنا فيه ٢ )إمنا الرضاعة من ااعة: (أن قول رسول اهللا  •
  .  فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ مخس رضعات كما أمر رسول اهللا ، ااعة حنو ما للصغري 

لكنها رأت الفرق بني أن ) عةالرضاعة من اا: (مع روايتها قوله رضي اهللا عنها،  أن عائشة، •
وهـذا هـو   ، يقصد رضاعة أو تغذية، فمىت كان املقصود الثاين مل حيرم إال ما كان قبل الفطام 

إرضاع عامة الناس، وأما األول فيجوز إن احتيج إىل جعله ذا حمرم، وقد جيوز للحاجة ما ال جيوز 
 .لغريها

ألنه يباح  ل عليهن ذه الرضاعة شيء ينكر،أنه ليس يف امتناع سائر أمهات املؤمنني من أن يدخ •
  .هلن أن ال يدخل عليهن من حيل له الدخول عليهن

رضي اهللا  - سأل رجل علي بن أيب طالب فقد   - رضي اهللا عنهم  - أن هذا قول بعض الصحابة  •
: وقد سقتين من لبنها وأنا كبري تداويت به؟ فقال له علي ،إين أردت أن أتزوج امرأة: فقال  - عنه 

سقتين امرأة من لبنها بعد ما كنت :  عطاء بن أيب رباح رجل فقالوسأل  ال تنكحها واه عنها،
كانت ، نعم : وذلك رأيك؟ قال: قال ابن جريج فقلت له، ال : رجال كبريا أفأنكحها؟ قال عطاء

  .عائشة تأمر بذلك بنات أخيها
  :الترجيح

رضاع الكبري إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ألن  نرى أن األرجح يف املسألة هو صحة القول باعتبار
احلديث صحيح من كل الوجوه ثبوتا وداللة، وال دليل مما ذكره املخالفون يرفعه، فمن حيث الثبوت 

قد قال بعض أهل العلم إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر، وقد استدل بذلك (: قال الشوكاين
  .، وقد ذكر من األسانيد ما يثبت هذه الدعوى٣ )من قال إن إرضاع الكبري يثبت به التحرمي

أما القول باختصاص ذلك بسامل، فال دليل عليه، وال ختصيص بدون خمصص، ولو كان ذلـك  
، وامتناع سائر نساء خاصا بسامل لعلمته عائشة، رضي اهللا عنها، وهي من هي قربا من رسول اهللا 

وال حجة يف إبائهن هلا كما أنه ال حجة يف (: ال يدل على هذا االختصاص، قال الشوكاين النيب 
أسوة حسنة، ولو كانت   أما لك يف رسول اهللا : أقواهلن، وهلذا سكتت أم سلمة ملا قالت هلا عائشة
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كما بني اختصاص أيب بردة بالتضحية باجلذع من املعز،  هذه السنة خمتصة بسامل لبينها رسول اهللا 
    ١ )ة رجلنيواختصاص خزمية بأن شهادته كشهاد

وليس يف اآلية اليت استدلوا ا، واليت اعتربت مدة الرضاعة حبولني، وكما استدل به الشافعي أي 
  .دليل على هذا األمر، ألا مل تسق لبيان التحرمي بالرضاعة

أما حديث سامل فال يعارض باألحاديث األخرى،كما ذكر ابن القيم، ألنا قد رأينـا ضـعف   
الرضاعة باحلولني، أما سائر األحاديث فيمكن اجلمع بينها وبني حديث سـامل،   األحاديث اليت حتدد

والدليل على ذلك أن عائشة، رضي اهللا عنها، مع قوهلا بتأثري رضاعة الكبري روت تلك األحاديث، قال 
أن يأخذ به، مع أن عائشة   وهذا احلديث أخذت به عائشة وأىب غريها من أزواج النىب (:ابن تيمية

الرضاعة من ااعة، لكنها رأت الفرق بني أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمىت كان املقصود : عنه روت
الثاىن مل حيرم إال ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما األول فيجوز ان احتيج إىل 

وهذا قول (: بقوله،مث عقب ابن تيمية على ذلك ٢ )جعله ذا حمرم، وقد جيوز للحاجة ماال جيوز لغريها
  )متوجه 

بالتفريق بني رضـاعة    - رضي اهللا عنهم  - وذا ميكن اجلمع بني اآلثار الواردة عن الصحابة 
الكبري ورضاعة الصغري، واعتبار القصد يف رضاعة الكبري خبالف رضاعة الصغري، فلهذا ال حترم رضاعة 

نه مل يقصد منها التحرمي، وذ تندفع أل  - رضي اهللا عنه  - الزوج لزوجته كما يف حديث ابن مسعود 
احلق ما  قدمنا من أن قضية سامل (:كل الشبه اليت أوردها من ال يقول برضاعة الكري، قال الشوكاين

خمتص مبن حصل له ضرورة باحلجاب لكثرة املالبسة، فتكون هذه األحاديث خمصصة بذلك النوع، 
  ٣ )نبنيفتجتمع حينئذ األحاديث ويندفع التعسف من   اجلا

وأقواله يراد ا التشريع، وال  والذي دعا إىل ترجيح هذا القول إمياننا أن أغلب أفعال الرسول 
تراد ا اخلصوصية إال يف أضيق أحواهلا، ألن فتح باب القول بالتخصيص يفتح جماال من رد سنة النيب 

 ذا احلكم التشري عي مع أن املشكلة اليت واجهها ال ميكن غلقه، مث ملاذا خيص سامل من دون الناس
  سامل قد يواجهها غريه؟ أال تسع رمحة الشريعة يف هذا اال غري سامل كما وسعت ساملا؟

وهلذا نرى جواز األخذ ذه الرخصة إذا دعت احلاجة إليها بضوابطها الشرعية املقررة يف غري هذا 
  .اال
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ول والثاين، فهي اجتهادات حمضة أفرزهـا  أما األقوال األخرى واليت وقفت وسطا بني القول األ
ملا كانت أحوال الصـبيان  :(قال اجلصاصعموما أعراف املناطق املختلفة، وال دليل نصي يعضدها، 

فمنهم من يستغين عنه قبل احلولني ومنهم من ال يستغين عنه بعد كمال ، ختتلف يف احلاجة إىل الرضاع 
لكبري وثبوت الرضاع للصغري على ما قدمنا من الرواية فيه واتفق اجلميع على نفي الرضاع ل، احلولني 

ومل يكن احلوالن حدا للصغري إذ ال ميتنع أحد أن يسميه صغريا وإن أتى عليه حـوالن   ، عن السلف 
وقـال  ) الرضاعة من ااعـة : (ملا قال أال ترى أنه ؛ علمنا أن احلولني ليس بتوقيت ملدة الرضاع 

فقد اعترب معىن ختتلف فيه أحوال الصغار وإن كان األغلب أم ) وأنشز العظم الرضاعة ما أنبت اللحم(
مث مقدار الزيادة عليهما طريقه االجتهاد . قد يستغنون عنه مبضي احلولني؟ فسقط اعتبار احلولني يف ذلك

ىل احلال اليت وبني االنتقال إ، ألنه حتديد بني احلال اليت يكتفي فيها باللنب يف غذائه وينبت عليه حلمه ؛ 
   ١ )يكتفي فيها بالطعام ويستغين عن اللنب

  :رضاعة املفطوم
  :اختلف الفقهاء يف اعتبار رضاعة من فطم قبل احلولني على قولني

ولو فطمتـه أمـه   ، أن مدة احلولني مدة الرضاع إذا تواىل فيها الرضاع واتصل : القول األول
وإمنا يكون ذلـك إذا   احلولني مل حيرم ذلك الرضاع، مث أرضعته بعد ذلك امرأة يف، فاستغىن بالطعام 

فصل بني الرضاع األول والثاين فطام كامل باستغنائه عن الرضاع مبا انتقل إليه من الطعام فأما فطام يوم 
  .أو يومني فإنه ينشر احلرمة، وبه قال األوزاعي وابن القاسم وأصبغ

ولو أرضع ثالث سنني مل يفطم ، عده رضاع إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس ب: وقال األوزاعي
  .مل يكن رضاعا بعد احلولني

هذا إذا مل يتعود الصيب الطعام حىت ال يكتفي به بعد هـذا  : (وروى احلسن عن أيب حنيفة قال
فأما إذا صار حبيث يكتفي بالطعام ال تثبت احلرمة برضاعه بعد ذلك ألنه بعد ما صار حبيث ، الفطام 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي، ٢ )فال حيصل به معىن البعضية، للنب بعده ال يغذيهيكتفي بالطعام فا
والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ  ﴿ :قال اهللا تعاىلكما أن احلولني مدة لنهاية الرضاع وإكماله  •

ولو مل يصح فطام ، علق ذلك بإرادة اإلمتام ف ،)٢٣٣:البقرة(كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾
  .قبل ذلك ملا علق ذلك بإرادة من يريد إمتام الرضاعة
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  ١ )ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان قبل الفطام: (قوله  •
،وذلك يوجب أنه إذا فصل بعد احلولني أن ينقطع حكمه بعد ٢ )ال رضاع بعد فصال(:قوله  •

  . ذلك
 -  روي عن عليقد من نصوص تدل على ذلك، ف  - رضي اهللا عنهم  - ما روي عن السلف أن  •

إمنا حيرم من : (أا قالترضي اهللا عنها،  ، وعن أم سلمة،)ال رضاع بعد فصال: (- رضي اهللا عنه 
ال حيرم من الرضاع : (- رضي اهللا عنه  -  وعن أيب هريرة، ) الرضاع ما كان يف الثدي قبل الفطام

، فعلق احلكم مبا كان قبل الفطام ومبا فتق األمعاء  ،)فتق األمعاء وكان يف الثدي قبل الفطام إال ما
إمنا حيرم من الرضاعة ما  أنبت اللحم : (أا قالت، رضي اهللا عنها، وهو حنو ما روي عن عائشة

بـا  ، وعن أيب عطية الوادعي أن رجال مص من ثدي امرأته فدخل اللنب يف حلقه فسأل أ)والدم
مث سأل ابن مسعود عن ، حرمت عليك امرأتك : موسى األشعري عن ذلك؟ فقال له أبو موسى

فقام ابن مسعود وقمنا معه حىت أتى أبا موسى األشعري : - وحنن عنده  - قال أبو عطية ، ذلك 
ال تسألوين عـن  : أرضيعا ترى هذا؟ إمنا الرضاع ما أنبت اللحم والعظم؟ فقال أبو موسى: فقال

  .٣فهذا كله يدل على أنه مل يكن من مذهبهم اعتبار احلولني دام هذا احلرب بني أظهركم، شيء ما
وقال به  أنه ال يعترب الفطام إذا مت الرضاع يف املدة احملددة،وهو قول مجهور العلماء،: القول الثاين

إذا وجـد  واستدلوا على ذلك بأن للحولني اختصاصا بالرضاع ف ،من املالكية مطرف وابن املاجشون
  .فيها حرم كما لو اتصل

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، وهو تقييد احلرمة باستمرار الرضاعة ملدة حولني ما مل 

  .حيصل فطام يف أثناء احلولني، فإن حصل الفطام فإن ما سبق من األدلة يدل على عدم التحرمي
ري إرضاع الكبري يف التحرمي، ألن إرضاع الكبري للتحرمي وال يتناقض هذا مع ما ذكرنا سابقا من تأث

رخصة حملها احلاجة الداعية لذلك، ووجود االستثناء يف الرخصة ال يلغي العزمية، بل نرى أن الرخصة 
هنا هي عدم التحرمي، ألن احلاجة قد تدعو إىل الزواج مبثل هذه املرأة، فتكون رخصة يف حقه، واألصل 

  .ت النصوص هو التوقيف إال ما دل عليه الدليليف احملرمات كما دل
                                                

 . ١/١١٩: مسند إسحق بن راهويه، ٣/٣٠١: ، النسائي٣/٤٥٨: الترمذي)   ١(
ـ  )   ٢( روى من حديث علي ومن حديث جابر، فحديث علي رواه الطرباين يف معجمه :  قال يف نصب الراية ـ ملخصا 

الصغري، أما حديث جابر فرواه أبو داود الطيالسي يف مسنده، ورواه بن عدي يف الكامل وأعله حبرام، ونقل عن الشافعي وابـن  
 . ٧/٣١٩: البيهقي: ، وانظر٣/٢١٩: الرواية عن حرام حرام، نصب الرايةمعني أما قاال

 . ٤/٩:، بدائع الصنائع١٠/٢٠٥:، احمللى١/٥٦١: حكام القرآن للجصاصأ)   ٣(



 ٥٤

القائلني بانتشار احلرمة برضـاع    - رضي اهللا عنهم  - والدليل على عدم التناقض أن الصحابة 
  . الكبري يقولون ذا القول، ويستحيل عليهم التناقض يف مثل هذا

  لنب الرضاع : الركن الثاين
  : حكم اللنب املختلط

  :١ط بغريه حبسب كمية املختلط واملادة املختلط ا على االعتبارين التالينيخيتلف حكم اللنب املختل
  :كمية االختالط:االعتبار األول

بـأن   ،اتفق الفقهاء على أن اللنب املشوب مبائع مل يغلب عليه: اللنب املختلط مبائع مل يغلب عليه
بني أن يكون املخالط جنسـا   وال فرق يف ذلكمؤثر يف احلرمة، كان اللنب غالبا حبيث بقيت صفاته، 

  . كاخلمر وأن يكون طاهرا كاملاء ولنب الشاة
  :اختلف الفقهاء إذا كان اللنب مشوبا مبا غلب عليه على قولني:اللنب املختلط مبا يغلب عليه

أن اللنب املغلوب ال يؤثر يف التحرمي، وهو مذهب احلنفية واملالكية، وقـد اعتـرب    :القول األول
  :بأمرين احلنفية الغلبة

  .باألجزاء إذا خلط لنب املرأة بلنب احليوان أو باملاء •
  .بتغري اللون والطعم إذا خلط بالدواء وحنوه •
  : واستدلوا على ذلك مبا يلي •
  .أن اسم اللنب يزول بغلبة غريه عليه •
أن اللنب املغلوب مىت كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه وحيصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظـم   •

فأما إن صب يف ماء كثري مل  ،وهذا فيما إذا كانت صفات اللنب باقية، كما لو كان غالبا ، فحرم 
ألن هذا ليس بلنب مشوب وال حيصل به التغذي وال إنبات اللحم وال ؛ يتغري به مل يثبت به التحرمي 

  .فوجب أن ال يثبت حكمه فيه، إنشاز العظم فليس برضاع وال يف معناه 
واللنب املغلوب  ،يف باب الرضاع مبعىن التغذي على ما نطقت به األحاديث أن الشرع علق احلرمة •

  .فإنه ال يقع االكتفاء به يف تغذية الصيب فلم يكن حمرما ،باملاء ال يغذي الصيب لزوال قوته
  :وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ،أنه يثبت التحرمي: القول الثاين
بشرط أن يشرب الطفل ، بأن مل يبق من صفاته شيء ، حيرم وإن كان اللنب مغلوبا : قال الشافعية

وأن ، إذا حتقق أن اللنب قد وصل إىل اجلوف بأن بقي منه أقل من قدر اللنب ، اجلميع أو يشرب بعضه 
                                                

 . ٥/١٢٦:، مغين احملتاج٢/١٨٤:تبيني احلقائق )   ١(



 ٥٥

  . يكون اللنب مقدارا لو انفرد ألثر
تلط واملشوب هو املخ، اللنب املشوب كاحملض يف إثبات التحرمي به على املذهب : وقال احلنابلة

وسواء أكان ، سواء شيب بطعام أو شراب أو غريه ، واحملض هو اخلالص الذي ال خيالطه سواه ، بغريه 
  .ألن أجزاء اللنب حصلت يف بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا، غالبا أو مغلوبا 
  :الترجيح

ختالط اللنب نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بعدم التحرمي، ألن التغذية مع كوا تتحقق با
باملائع أو عدم اختالطه، فاملواد املختلطة به ال تزيل عنه التغذية، ومع ذلك ال يتحقق عنصران هامان 

أن هذه الرضعة ال تعترب من الرضعات املشبعات اليت يتم ـا  : سنتحدث عنها يف هذا املبحث، ومها
 باإلضافة إىل اللنب نفسه، والثاين أن هذا التحرمي، بل اإلشباع الذي مت هنا هو باملواد اليت اختلطت باللنب

  .الرضيع شرب اللنب، ومل يرضعه، وسنتحدث عن دالئل هذين املعنيني يف حملهما من هذا املبحث
  اختالط اللنب بغريه من املواد : االعتبار الثاين

  : اختالط اللنب بطعام
   :اختلف الفقهاء يف اللنب املخلوط بطعام على قولني

وحصول التغذية به، وهو ، أن التحرمي يثبت به لوصول عني اللنب إىل جوف الطفل  :القول األول
  .مذهب اجلمهور
وال ما مسته النار ألن اسم الرضاع ال ، ال تأثري للنب املخلوط بطعام وال املتغري هيئته : القول الثاين

  : ذلك، وفيما يلي تفصيل آرائهم يفيقع عليه، وهو مذهب احلنفية وقول عند املالكية
  :١اختلف احلنفية فيما لو كان اللنب هو الغالب على رأيني:مذهب احلنفية
 ،ال تثبت به احلرمة، وهو رأي أيب حنيفة ألن إلقاء الطعام يف اللنب يغريه فهو يرق به: الرأي األول
  .مبرتلة ما لو غريته النار فيصريورمبا يتغري به لونه 
والغالب هو اللنب ، ي أيب يوسف وحممد ألن احلكم للغالب تثبت به احلرمة، وهو رأ: الرأي الثاين

  .ومل يغريه شيء عن حاله
سئل ابن القاسم عن لنب صنع فيه طعام حىت غاب اللنب يف الطعام فكان الطعام : مذهب املالكية

الغالب واللنب لنب امرأة مث طبخ على النار حىت عصد وغاب اللنب أو صب يف اللنب ماء حىت غاب اللنب 
صار املاء الغالب أو جعل يف دواء فغاب اللنب يف ذلك الدواء فأطعم الصيب ذلك كلـه أو أسـقيه،   و

                                                
 . ١٠٨:، األشباه والنظائر٤/١١:، بدائع الصنائع ٥/١٤٠/املبسوط )   ١(



 ٥٦

وأرى أن ال حيرم هذا ألن اللنب قد ذهب وليس يف الذي أكل  ،ال أحفظ عن مالك فيه شيئا: فأجاب
  .١أو شرب لنب يكون به عيش الصيب وال أراه حيرم شيئا

وروى ، شون أنه حيرم إذا كان الطعام أو الشراب الغالب وروى ابن حبيب عن مطرف وابن املاج
  .٢عنه القاضي أبو حممد هذه الرواية فقال حيرم وإن كان اللنب مستهلكا

  :  واستدلوا على ذلك مبا يلي
فليس ذلك برضاع ألن النار غريته ، إن كانت النار قد مست اللنب وأنضجت الطعام حىت تغري  •

  .وإنشاز العظم، وإنبات اللحم ، نب فانعدم ا معىن التغذي بالل
  .إن كانت النار مل متسه والطعام هو الغالب ال تثبت به احلرمة ألن املغلوب يف حكم املستهلك •
 .أن الطعام أكل واملوجب للحرمة شرب اللنب دون األكل •

  :الترجيح
  :نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، للعلل التالية

اسم اللنب ال ينطبق على الطعام الذي صنع منه ذلك اللنب، وبالتايل ال يعترب من العلة األوىل هي أن 
أكله رضيعا، واألصل يف األمساء الشرعية حتقق مسمياا، خاصة يف األمور غري معقوله املعىن، فـإن  

  .غابت األمساء غابت معها األحكام
ا مما ال خالف فيه علميـا، فـبعض   والعلة الثانية، أن طبخ اللنب بالنار يغري بعض حمتوياته، وهذ

  .الفيتامينات حترق، وبعض املواد حتلل، فال يبقى من حيث مكوناته نفس اللنب الذي خرج من األم
والعلة الثالثة، وهي أهم العلل أن هذه الرضعة ال يتحقق ا اإلشباع باللنب، بل اإلشباع يكـون  

ألن احلديث الذي نص على قيود الرضـاعة  بالطعام الذي حيتوي على ذلك اللنب، فلذلك ال حترم، 
  .احملرمة اشترط كوا مشبعة، وسنرى بعض تفاصيل ذلك فيما يأيت

  :اختالط لنب امرأة بلنب امرأة أخرى
،أما إذا غلب لنب إحدامها ٣لفقهاء على أنه يثبت التحرمي من املرأتني إذا تساوى لبنهماأكثر ااتفق 

  :لنيعلى قووا يف ذلك فاختلف ،على األخرى
وهو قـول   تثبت احلرمة منهما مجيعا، وهو قول اجلمهور ورواية عن أيب حنيفة،: القول األول

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي ،حممد بن احلسن وزفر
                                                

 . ٢/٣٠٣:املدونة)   ١(
 . ٤/١٥٥:املنتقى)   ٢(
 . ١/٣٥٧:درر احلكام :نقل بعضهم اإلمجاع يف ذلك وهو غري مسلم ملا سنعرفه من شروط الرضاع ،انظر)   ٣(



 ٥٧

  .وال يصري مستهلكا به، أن الشيء يكثر جبنسه  •
كونه مل خيرج عن ، ارتضع من كل واحدة منهن ألنه لو شيب مباء أو عسل أن ذلك يعترب كأنه  •

  .١شيب بلنب آخرمثله ما لو ف، رضاعا حمرما 
تثبت به احلرمة بينه وبني من يكون لبنها غالبا، وهو قول أيب يوسف، ألن املغلوب : القول الثاين

  .ال يظهر حكمه يف مقابلة الغالب
  : الترجيح

ة منهما نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اختالط لنب امرأتني جيعل من الرضيع راضعا لكل واحد
  .رضعة غري مشبعة، وبالتايل ال تدخل تلك الرضعة يف الرضعات احملرمة، كما سنرى

  :حكم بنوك احلليب وتأثريها يف احلرمة
أو البيـع مثّ   التربعجبمع لنب االَمهات عن طريق البنك  يقومحيث  وهي من القضايا املعاصرة،

، وقد احملتاجني للرضاعة الطبيعية طفاللأل هءأو جتفيفه وإعطا ،أشهر بضعةتربيده وحفظه يف ثالجات 
  :اختلف فيها الفقهاء بناء على أقواهلم يف اشتراط الرضاعة مبص الثدي على قولني

ن احملرم هو ألما شربا من لنب امرأة واحدة، أن هذه الرضاعة ال حترم ولو فرض أ: القول األول
أو حلب يف فمه ، لنب امرأة فشربه من إناء  ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة بفيه فقط، أما من سقي

أو حقن به ال حيرم كل ، أو يف أذنه ، أو يف أنفه ، فبلعه أو أطعمه خببز أو يف طعام، أو صب يف فمه 
 وهـو  ولو كان ذلك غذاءه دهره كله، وهو مذهب الظاهرية، وقول الليث بن سـعد ، ذلك شيئا 
استدل به اإلمامية املعاصرون، ونذكر أدلة ابن حزم يف  وسنذكر هنا بعض ما، ٢االماميةعند املشهور 

                                                
 . ٨/١٤٠:املغين )   ١(
ب، انتصر وهو قول الشيخ يوسف القرضاوي من املعاصرين، وقد رأيت له مقاال يف هذا املوضوع بعد كتابة هذا املطل)   ٢(

، ما دام حيقـق مصـلحة   ))بنوك احلليب((أننا ال جند هنا ما مينع من إقامة هذا النوع من « :فيه هلذا القول، ومن ضمن ما قاله 
، وهـذا  » آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء، مؤيداً مبا ذكرنا من أدلة وترجيحـات . شرعية معتربة، ويدفع حاجة جيب دفعها

  .أمور الرضاع هو التضييق يف التحرمي كالتضييق يف إيقاع الطالقالذي اختاره يف ملرجح االجتاه اانطالقا من 
عندما يعمل املرء يف خاصة نفسه، فال باس أن يأخذ باألحوط واألورع، بـل  « :وقال ردا على من يقولون باألخذ باألحوط 

بالعموم، ومبصلحة اجتماعية معتـربة، فـاألوىل بأهـل     ولكن عندما يتعلق األمر، قد يرتقي فيدع ما ال بأس به حذراً مما به بأس
: وهلذا جعل الفقهاء من موجبـات التخفيـف  ، الفتوى أن ييسروا وال يعسروا، دون جتاوز للنصوص احملكمة، أو القواعد الثابتة

  م، هذا باإلضافة إىل أن عصرنا احلاضر ـ خاصة ـ أحوج ًما يكون إىل التيسري  عموم البلوى بالشيء مراعاة حلال الناس ورفقا
  .والرفق بأهله

على أن مما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن االجتاه يف كل أمر إىل األخذ باألحوط دون األيسر أو األرفق أو األعدل، قد ينتهي بنا 
هللا عليه الصـالة  قال رسول ا. جتايف روح اليسر والسماحة اليت قام عليها هذا الدين)) أحوطيات((إىل جعل أحكام الدين جمموعة 

 )إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين((، ))بعثت حبنيفية مسحة: ((والسالم



 ٥٨

  :حملها من هذا املبحث، فقد استدل اإلمامية على ذلك مبا يلي
عدم صدق مفهوم الرضاع واالرضاع واالرتضاع بالوجور ومن الكأس، ولذا ال يصدق على من  •

بل ال يبعـد أنْ  (: صاحب اجلواهر، يقول نه ارتضع من البقرأشرب لنب البقر من الكوب مثالً 
يكون يف حكم وجور احلليب الوجور من الثدي، فإنّ املعترب هو مـا كـان بالتقامـه الثـدي     
وامتصاصه، بل قد يشك يف جريان حكمه باالمتصاص من غري رأس الثدي فضالً عن االمتصاص 

   ١ )من غري الثدي كثقب وحنوه، بل ويف جذب الصيب اللنب من الثدي بغري الفم
إنّ إمرأيت حلبت : أمري املؤمنني، فقال إىلجاء رجل : قال  - رضي اهللا عنه  - احلسني عن ما روي  •

أوجع امرأتـك وعليـك   : من لبنها يف مكوك ـ أي طاس يشرب به ـ فاسقته جارييت، فقال  
  .     ٢ - رضي اهللا عنه  - هكذا يف قضاء علي، وهو جباريتك

نقل  بأنبأي شيٍء كان لوجب أنّ نقول اليوم أنه لو كانت العلّة هي انشاز العظم وانبات اللحم  •
أسرع وأقوى تأثرياً من  التغذي بالدم يف العروق ألنطفل حيرمها عليه وجيعلها أُمه،  إىلدم امرأة 

  .                اللنب
جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن  وهو القول الذي اتفق عليه أعضاء التحرمي،: القول الثاين

 – ٢٢/هـ١٤٠٦ربيع الثاين  ١٦ -  ١٠ؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة من منظمة امل
م، بعد أن عرض على امع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك احلليب، وقد ١٩٨٥ديسمرب  ٢٨

قرر الس منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالمي، وسريان حرمة الرضاع منها، وقـد  
  :استند يف هذين القرارين على املعطيات الثالثة التالية

أن بنوك احلليب جتربة قامت ا األمم الغربية، مث ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية  •
  . فيها فانكمشت وقل االهتمام ا

 ،سـلمني أن اإلسالم يعترب الرضاع لُحمة كلحمة النسب، حيرم به ما حيرم من النسب بإمجاع امل •
  . ومن مقاصد الشريعة الكلية احملافظة على النسب، وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة

إلقاء املرأة ولدها قبل أوانه لغري  –أن العالقات االجتماعية يف العامل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج  •
اللنب البشري يف احلاالت اخلاصة  أو ناقصي الوزن أو احملتاج إىل –متام األيام، وإن كان تام اخللق 

                                                
 . ٢٩٤ / ٢٩:واهر الكالم ج)   ١(
األول اعتقادنا : ، ويف األصل بدل الترضي  التسليم، وقد أبدلناه ذا هنا، ويف غريه من املواضع لسببني٥/٤٤٥:الكايف)   ٢(

سالم من حيث املعىن،  والثاين خشية من أن يسوء فهم بعض املتعصبني ملثل هذا،  فاخترنا سد الذريعـة  أن الترضي ال يقل عن ال
 . على أمانة النقل، ألن كال األمرين صحيح، وال نعتقد أن إخواننا اإلمامية يستاءون من الترضي



 ٥٩

  .ما حيتاج إليه من االسترضاع الطبيعي، األمر الذي يغين عن بنوك احلليب
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما رآه أصحاب القول الثاين من منع تكوين هذا النوع من البنوك 
ة ذلك، بأن احتاجت مستشـفيات  يف احلالة العادية لعدم احلاجة إىل ذلك، ولكن إذا اقتضت الضرور

األطفال مثال إىل لنب املرأة، للضرورة الصحية، فإن متكنت النساء من الذهاب إىل إرضاع الطفل، يف 
حمل عالجه، فهو أفضل، ويستحسن يف هذه احلالة أن ال يصل إرضاع كل امرأة لكل طفل مخـس  

  .رضعات حىت ال تتحقق احملرمية
ميكن اللجوء إىل تكوين هذه البنوك، وميكن للقائمني عليها تفادي  فإن مل تتمكن من الذهاب، فإنه

حصول احملرمية، وذلك مبراعاة القيود اليت وضعها الفقهاء، كما أنه ميكن ـ من باب الضـرورة ـ     
األخذ بالقول األول الذي يشترط يف الرضاعة مص الثدي، وهو قول له مربراته الشـرعية املعتـربة،   

  . يف هذا املبحثوسنرى املزيد منها 
أما رد ذلك حبجة أن هذه البنوك قد يكون املقصد منها الربح، فال حرج يف ذلك إذا حتققت ا 
مصاحل الناس، وقد ذكر ابن القيم ـ حبسه الفقهي ـ كالما يقرب للمقصود من هذه البنوك املعاصرة، 

مجاع واملقصود بالعقد إمنا هو اللنب، إن الذين منعوا هذه اإلجارة ملا رأوا إجارة الظئر ثابتة باإل(:فقال
العقد إمنا وقع على وضعها : وهو عني متحلوا جلوازها أمرا يعلمون واملرضعة واملستأجر بطالنه، فقالوا

الطفل يف حجرها ثديها فقط، واللنب يدخل تبعا، واهللا يعلم والعقالء قاطبة أن األمر ليس كذلك، وضع 
وال ورد عليه عقد اإلجارة ال عرفا وال وال شرعا، ولو أرضعت الطفل يف حجرها ليس مقصودا أصال، 

الطفل وهو يف حجر غريها أو يف مهده الستحقت األجرة، ولو كان املقصود إلقام الثـدي اـرد   
الستؤجر له كل امرأة هلا ثدي ولو مل يكن هلا لنب، وهو القياس الفاسد حقا والفقه البارد، فكيـف  

ولو أرضعت الطفل (:، فقوله١ )خالف ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح إن إجارة الظئر على: يقال
وصف دقيق مل جيري به العمل يف هذه البنوك،  )وهو يف حجر غريها أو يف مهده الستحقت األجرة

  . وهو دليل على صحة حترمي ذلك، ولكنه يبقى مع ذلك خالفا لألوىل إن مل متس احلاجة إليه
الفقهي مبا حيدث يف اتمعات اإلسالمية من تعاون، فإن ذلك لـيس  وحنن ال نوافق رأي امع 

عاما من جهة، مث إن احلاجة قد ختتلف من منطقة إىل أخرى، فيكون التعاون بني املناطق مجيعا عـن  
  .طريق هذه البنوك، مثلما حيصل مع بنوك الدم

                                                
 . ٥/٨٢٧: زاد املعاد)   ١(



 ٦٠

  : صفة الرضاع احملرم
  :١اختلف الفقهاء يف صفة الرضاع احملرم على قولني

أن احملرم هو ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة بفيه فقط، أما من سقي لنب امرأة : القول األول
أو يف ، أو يف أنفه ، أو حلب يف فمه فبلعه أو أطعمه خببز أو يف طعام، أو صب يف فمه ، فشربه من إناء 

و مذهب الظاهريـة،  ولو كان ذلك غذاءه دهره كله، وه، أو حقن به ال حيرم كل ذلك شيئا ، أذنه 
  : وقول الليث بن سعد،  واستدلوا على ذلك مبا يليواإلمامية، 

: أنه ال يسمى إرضاعا إال ما وضعته املرأة املرضعة من ثديها يف فم الرضيع، يقـال  .٤
أرضعته ترضعه إرضاعا، وال يسمى رضاعة وال إرضاعا إال أخذ املرضع  أو الرضيع بفيه الثدي 

، وال رضاعة وال  رضاعا ، ل ما عدا ذلك مما ذكرنا فال يسمى إرضاعا وامتصاصه إياه، وأما ك
وحقنة وسعوط وتقطري، ومل تـرد بـذلك   ، وشرب وأكل وبلع، إمنا هو حلب وطعام وسقاء 

  .النصوص الشرعية
فال يقع حترمي مبا قوبلت به  ،إمنا حرم بالرضاعة اليت تقابل ا ااعة ومل حيرم بغريها شيئا أنه  •

 إال أن يكون رضاعة، عة من أكل أو شرب أو وجور أو غري ذلك اا
لشبهه بالرضاع من  وإال كان الرضاع من الشاة إرضاعا حمرما ،نه ال يصح القياس يف هذه املسألةأ •

   .امرأة  ألما مجيعا رضاع، واملخالفون ال حيرمون بغري النساء
الرضاع، وهو مذهب أيب حنيفة  ومالك  حترم كتحرمي٢أن السعوط واللدود والوجور:القول الثاين

والشافعي،وقول الشعيب، ونص احلنفية على أن أن اللنب وإن تنجس بنجس وقع فيه يؤثر يف التحرمي ، 
   .٣ألنه غذاء حيصل به إنبات اللحم وانتشار العظم

  :٤وقد اختلف أصحاب هذا القول يف احلقنة على الرأيني التاليني
 واملنصوص عـن أمحـد،   ،ومالك، احلرمة،وهو مذهب أيب حنيفة  أا ال تنشر: الرأي األول

ويفارق ذلك فطـر  ، فلم جيز إثبات حكمه فيه ، واستدلوا على ذلك بأنه ليس برضاع  وال يف معناه 
وهذا ال حيرم فيه إال ما أنبت اللحم وأنشز ، وال إنشاز العظم ، فإنه ال يعترب فيه إنبات اللحم ، الصائم 

  .أشبه ما لو وصل من جرح، صل اللنب إىل الباطن من غري احللق العظم، وألنه و
                                                

 . ٤/٤٧٧:،حاشية اجلمل ٢/٣١٢:، سبل السالم٤/١٧٧:، اخلرشي٢/٢٩٥:، املدونة١٠/١٨٥:احمللى )   ١(
التاج :الوجور هو وضع اللنب حتت اللسان، واللدود ما صب من جالب الشق، والسعوط الدواء يصب يف األنف، انظر)   ٢(

 . ٥/٥٣٥:واإلكليل 
 . ٣٠/٢٩٦:املبسوط )   ٣(
 . ٤/٢٧٥:، شرح البهجة٨/١٤٠:املغين )   ٤(



 ٦١

فتعلق بـه  ، أا حترم،وهو مذهب الشافعي، ألنه سبيل حيصل بالواصل منه الفطر: الرأي الثاين
  .التحرمي كالرضاع

  : على ذلك مبا يلي وقد استدل أصحاب هذا القول
  .أن هذه السبل توصل إىل املعدة فلذلك أثرت يف التحرمي •
  .وذلك موجودا يف السقي واألكل ،الرضاعة احملرمة ما استعمل لطرد اجلوع جعله  •
القياس على فساد الصوم بوصول أي شيء إىل اجلوف من أي منفذ، وهلذا نص احلنفيـة علـى    •

التحرمي إن وصل اللنب إىل جوفه من اجلانب األعلى ال من اجلانب األسفل، واستدل ابن القاسم 
ثري ما لو حقن بلنب فوصل إىل جوفه حىت يكون له غذاء بقول مالك يف  الصائم من املالكية على تأ

  ١ .إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إىل جوفه: حيتقن
رضي اهللا  - أن سامل بن أيب اجلعد موىل األشجعي حدثه أن أباه أخربه أنه سأل علي بن أيب طالب  •

: لبنها وأنا كبري تداويت به؟ فقال له عليإين  أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتين من : فقال  - عنه 
إن سقته امرأته من : يقول  - رضي اهللا عنه  - ال تنكحها واه عنها، وكان علي بن أيب طالب 

  .٢أو سقته سريته من لنب امرأته لتحرمها عليه فال حيرمها ذلك، لنب سريته 
  : الترجيح

رضاعة الشرعية ال يتحقق إال مبص الثدي، نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول، ألن اسم ال
أما شرب اللنب من غري ثدي، فإنه ال يتحقق به أهم عنصر يف الرضاعة، وهو عملية املص، وقد نص 

  .العلماء على تأثريها النفسي الكبري على الطفل، وال يبعد أن يعترب الشرع ذلك يف تأثريه يف احملرمية
وحدها أو متثيل الغذاء يف اجلسم لكان نقل الدم إىل الصغري ولو كان األمر متعلقا حبصول التغذية 

  . مؤثرا يف حصول احملرمية، ومل يقل بذلك أحد
أما االستدالل بإفطار الصائم بنفوذ الغذاء إىل اجلوف من غري الفم، فهي مسألة خالفية، ومع ذلك 

بني الصيام الذي هو قربة  ال يصح االستدالل ا أوالقياس عليها لوجود الفارق، فليس هناك ما جيمع
وله شروطه اخلاصة، وبني هذا النوع من اإلرضاع الذي قد يكون مكروها لتأديته إىل إيقاع حمرمية بني 

  .الناس قد تسبب بعد ذلك حرجا هلم
وال يتناقض هذا الترجيح مع ما ذكرنا سابقا من حصول احملرمية برضاعة الكبري، ألن لرضـاعة  

  .ليت ختتلف عن سائر الشروطالكبري شروطها اخلاصة ا
                                                

 . ٥/٥٣٦:التاج واإلكليل )   ١(
 . .١٠/٨: ، احمللى٧/٤٦١: مصنف عبد الرزاق)   ٢(



 ٦٢

  : مقدار اإلرضاع
  :١مقدار الرضاعة احملرمة على األقوال التاليةالفقهاء يف  اختلف

، وابن عباس ، روي هذا القول عن علي و ن قليل الرضاع وكثريه يثبت احلرمة،إ :القول األول
، ، ومحـاد  ، واحلكـم  ، وقتـادة  ، والزهري ، ومكحول ، واحلسن ، وبه قال سعيد بن املسيب 

واستدلوا على ذلك مبا  وإليه ذهب احلنفية واملالكية وأمحد يف رواية، ،والليث، والثوري ، واألوزاعي 
  : يلي
وقول رسول  )٢٣:النساء(﴿ وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضعنكُم وأَخواتكُم من الرضاعة ﴾:قوله تعاىلأن  •

واألصل يف املطلـق أن   ،قد ورد الرضاع فيهما مطلقاً، )م بالنسبحيرم بالرضاعة ما حير( اهللا 
  . يثبت عندهم هذا التقييدملو ،حيمل على إطالقه حىت يثبت ما يقيده

: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سـوداء فقالـت  : قال  - رضي اهللا عنه  - عن عقبة بن احلارث  •
إين : اءتنا امرأة سوداء  فقالت يلتزوجت فالنة بنت فالن، فج: فقلت أرضعتكما فأتيت النيب  

كيف ا وقد : قد أرضعتكما، وهي كاذبة فأعرض عين، فأتيته من قبل وجهه، قلت إا كاذبة قال
باملفارقة ومل يستفسر منه عـن عـدد    أمره فقد  ٢ )زعمت أا قد أرضعتكما، دعها عنك

  .يكفي فيه أصل اإلرضاعبل  ،الرضعات، وتركه االستفسار دليل على أنه ليس فيه عدد مقدر
رضي اهللا  - أن ما تعلق به املخالفون من النصوص الدالة على اخلمس منسوخ، فعن ابن مسعود  •

  - رضي اهللا عنه  - آل أمر الرضاع إىل أن قليله وكثريه حيرم، وروي عن ابن عمر : قال  - عنه 
ال بـأس بالرضـعة   : يقول  - رضي اهللا عنه  - إن ابن الزبري : وعنه أنه قيل له ،أن القليل حيرم

وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضـعنكُم   ﴿:قال تعاىل، قضاء اهللا خري من قضاء ابن الزبري: والرضعتني، فقال
﴾ةاعضالر نم كُماتوأَخ٢٣:النساء(و(  

مل يرد أن يشبع ساملا مخس شبعات يف مخسة أوقـات  أن الذي حيرم به يف حديث سهلة أنه  •
فأين جتد اآلدمية يف ثديها قدر  ،ألن الرجل ال يشبعه من اللنب رطل وال رطالن ،الت جائعامتفاص

  .فيه املصات )مخسا( فالظاهر أن معدود، ما يشبعه، هذا حمال عادة 
  .على املص واجلذب مما مل يدر معه لنب يصل إىل اجلوف حممولحديث اإلمالجة أن  •

                                                
 ١/٣٧٥:، جممـع األـر  ٣/١٦٨:،الفتـاوى الكـربى    ١/٤٨١:، أحكام القـرآن البـن العـريب    ٥/٣٠:األم )   ١(

 . ٢/٣١٠:، سبل السالم٥/٦٠١:،مطالب أويل النهى  ٢/٥٥:، الفواكه الدواين٤/١٧٧:،اخلرشي
: ، ابـن حبـان  ٣/٤٥١: ، أمحـد ٣/٤٩٤: ، النسائي٣/٣٠٦: ، أبو داود١٠/٣٠: ، الترمذي٥/١٩٦٢: البخاري)   ٢(
١٠/٣٠ . 



 ٦٣

   .كان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إىل الصغريأن الرضاع وإن قل حيصل به نشوء بقدره ف •
 ال حتصل احملرمية،أن التحرمي ال يثبت إال خبمس رضعات، فإن كان أقل من ذلك : القول الثاين

وابن ، وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة يف الرأي الراجح من مذهبهم، وروي هذا القول عن عائشة 
كما وقد اختلف احلنابلة والشافعية يف حد الرضعة املشبعة وطاوس، ، وعطاء ، وابن الزبري ، مسعود 

  :يلي
ومل حيدها ، إن املرجع يف معرفة الرضعة إىل العرف ألن الشرع ورد ا مطلقا : ١ مذهب احلنابلة

وقطع قطعا بينا باختياره ، فإذا ارتضع الصيب ، فدل ذلك على أنه ردهم إىل العرف ، بزمن وال مقدار 
أو لالنتقال من ثدي ، أخرى، فأما إن قطع لضيق نفس ، فإذا عاد كانت رضعة ، كان ذلك رضعة ، 

وإن عاد يف ، نظر فإن مل يعد قريبا فهي رضعة ، أو قطعت عليه املرضعة ، أو لشيء يلهيه ، إىل ثدي
  .وظاهر كالم أمحد يف رواية حنبل، وهذا اختيار أيب بكر . فإذا عاد فهي رضعة أخرى، احلال 

إن التقم الرضيع الثدي مث هلا بشيء قليال، مث عاد كانت رضعة واحدة وال : ٢ فعيةمذهب الشا
يكون القطع إال ما انفصل انفصاال بينا واستدل على ذلك بأن احلالف ال يأكل بالنهار إال مرة فإذا أكل 

  .وتنفس بعد االزدراد إىل أن يأكل يكون ذلك كله مرة واحدة وإن طال
الواحد فأنفد ما فيه مث حتول إىل اآلخر مكانه فأنفد ما فيه كانت هذه رضعة لو أخذ ثديها : وقالوا

  .واحدة
  : أدلة القول الثاينومن 

ال حيرم من الرضاع إال :(أن علة التحرمي بالرضاع هي أنه ينبت حلم الصغري وينشز عظمه لقوله  •
وهو ال يقل عن  ،ألقلوال يكون ذلك إال برضاع يوم كامل على ا ٣ )ما أنبت اللحم وأنشز العظم

  .مخس رضعات
    ٤ )ال حترم املصة وال املصتان: (قال  أن النيب  •
يا نيب اهللا إين كانـت يل  : ،وهو يف بييت فقالدخل أعرايب على نيب اهللا  : عن أم الفضل قالت •

                                                
 . ٩/٣٧٥:، اإلنصاف ٨/١٣٨:املغين )   ١(
 . ٣/٤١٨:،أسىن املطالب  ٥/٢٩:األم )   ٢(
رواه أبو داود من حديث أيب موسى اهلاليل، وفيه قصة له مع أيب موسى يف رضاع الكبري، وأبو موسى : قال ابن حجر)   ٣(

جممـع  : ، وانظـر ٤/٤: وأبوه قال أبو حامت جمهوالن، لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أيب حصني، تلخيص احلبري
 . ١/٤٣٢: ، أمحد٧/٤٦١: ، البيهقي٤/٢٦٢: الزوائد
: ، البـهقي ١٠/٣٨: ، ابـن حبـان  ١/٦٢٤: ، ابن ماجة٢/٢٢٤: ، أبو داود٣/٤٥٥: ، الترمذي٢/١٠٧٤: مسلم)   ٤(

 . ٤/١٧٥: دارقطين، ال٧/٤٥٤



 ٦٤

امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأيت األوىل أا أرضعت امرأيت احلدثي رضعة أو رضعتني، 
 ١ )ال حترم  اإلمالجة واإلمالجتان(:ل نيب اهللا  فقا

    .٢ال :يا رسول اهللا هل حترم الرضعة الواحدة؟ قال:أن رجال من بين عامر بن صعصعة قال •
، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن : (عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت •

، فهذا احلـديث  ٣ )ن فيما يقرأ من القرآنوه ،فتويف رسول اهللا ، نسخت خبمس معلومات 
وأما ما فيه ، فما ثبت من احلكم يثبت باألخبار الصحيحة ، وكونه قرآنا ، حكما : يتضمن شيئني

 . وبقي حكمه، ومل نتصور أن ذلك قرآن إمنا نسخ رمسه  ،من كونه قرآنا فهذا مل نثبته
واية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا حيرم الثالث فصاعدا، وهو قول أيب ثور ور: القول الثالث

  : يلي
  .أن الثالث حترم: مفهومه، و٤ )ال حترم املصة وال املصتان: (قوله  •
وليس هذا مبتواتر، وهو قراءة ، مل يثبت أنه قرآن إال بالتواتر ، رضي اهللا عنها، يث عائشةأن حد •

  .شاذة، والقراءة الشاذة ال جيوز االستدالل ا
كما يسقط اعتبار ما دون ، كما أنه قد يسقط اعتبارها ، تني ليس هلما تأثري أن الرضعة والرضع •

فال جيب فيها ، واعتباره يف نصاب الزكاة، نصاب السرقة حىت ال تقطع األيدي بشيء من التافه 
  .، وهو الثالثوال بد من حد فاصل، شيء إذا كان أقل 

  :الترجيح
الناس، واألقرب ملناهج الشريعة هو القول الثاين، مع نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق مبصاحل 

رضي اهللا  -  ولذلك كان اخلالف فيها من زمن الصحابة ،هذه املسألة من املسائل احملتملةتسليمنا بأن 
: ، قال ابن تيمية عن هذه املسـألة ٥التابعون بعدهم كما تنازع تنازعوا يف هذه املسألة فقد   - عنهم 

   - رضي اهللا عنـهم   - لرتاع، والرتاع فيها من زمان الصحابة،  والصحابة وهي من أشهر مسائل ا(
  ٦ )تنازعوا يف هذه املسألة والتابعون بعدهم

                                                
 . ٢/١٠٧٤: مسلم)   ١(
 . ٣/٢٩٩: ، النسائي٧/٤٥٥: ، البيهقي٤/١٢٤:املسند املستخرج علىصحيح مسلم)   ٢(
 . .٢/٦٠٨:، املوطأ١/٦٢٥: ، ابن ماجة٣/٢٩٨: ، النسائي٢/٢٢٣: ، أبو داود٧/٤٥٣: ، البيهقي٢/١٠٧٥: مسلم)   ٣(

 . سبق خترجيه)   ٤(
 . ٣/١٤٤:املصنف البن أيب شيبة:يف ذلك  انظر أقوال السلف)   ٥(
 . ٣/١٦٨:لفتاوى الكربى ا)   ٦(
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ويرجع سبب ذلك ـ واهللا أعلم ـ إىل تورعهم، أو أن احلديث مل يبلغهم، أو أنه بلغهم من غري   
ذ القراءة، فليس ذلك معروفـا  الطريق الذي يثقون به، أما رد احلديث كما رده املتأخرون حبجة شذو

عنهم، فقد اشتهرت الروايات الكثرية عنهم يف هذا الباب مما يسمى مبنسوخ التالوة مع بقاء احلكم، 
ال (: ومل يرد أحد منهم ذه احلجة  بل ومل يردها املتأخرون كذلك ذه احلجة، ومنها أنه كان يقرأ

لو أن البن آدم واديا من ذهب البتغى (، ومنها )ائكمترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آب
، )اليه ثانيا ولو أن له ثانيا البتغى اليه ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم اال التراب ويتوب اهللا على من تاب

  ١ )بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا ورضينا عنه(وقد قيل إن هذا كان يف سورة ص، ومنها 
احلديث وأمثاله قراءة شاذة، بل نرى أنه من األحكام اليت كانـت   ولذلك ال يصح أن يعترب هذا

رضي اهللا  - ، والتعري بالقرآن عن التكاليف الشرعية معروف يف عهد الصحابة معروفة يف عهد النيب 
، وقد قال باحتمالية هذا التفسري، والذي نراه )كنا نؤتى اإلميان قبل القرآن(: ، ومن ذلك قوهلم - عنهم 

وإذا جاز أن يبطل العمل به وتبقى تالوته جاز (:فاسري هلذا النوع من النسخ، ابن قتيبة يف قولهأقرب الت
أن تبطل تالوته ويبقى العمل به، وجيوز أن يكون أنزله وحيا إليه كما كان ترتل عليه أشياء من أمور 

أختها، والقطع يف الدين، وال يكون ذلك قرآنا كتحرمي نكاح العمة على بنت أخيها واخلالة على بنت 
يقول اهللا تعاىل إين خلقت (:ربع دينار،وال قود على والد وال على سيد، وال مرياث لقاتل، وكقوله  

،هذا وقد )يقول اهللا عز وجل من تقرب إيل شربا تقربت منه ذراعا وأشباه(:وكقوله)عبادي مجيعا حنفاء
السالم يأتيه به من السنن، وقد رجـم  يريد ما كان جربيل عليه  )أوتيت الكتاب ومثله معه(:قال 

   ٢ )ورجم الناس بعده وأخذ بذلك الفقهاء رسول اهللا  
، ألن احلديث يتضمن شيئني حكما ومع ذلك، فإنه لو اعتربنا احلديث قراءة شاذة ال يصح رده، 

ثبته ومل م نفلوأما ما فيه من كونه قرآنا ، فما ثبت من احلكم يثبت باألخبار الصحيحة ، وكونه قرآنا 
مث إن اعتبار القراءة الشاذة ال جيوز االستدالل ا  ،وبقي حكمه، نتصور أن ذلك قرآن إمنا نسخ رمسه 

خمالف ألكثر العلماء، بل ذكر ابن عبد الرب إمجاع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل ا عن 
  .٣فإنه جيوز االستدالل ا يف األحكام ، الصحابة 

ر األحاديث اليت أخذ ا سائر الفقهاء فهي إما أا ليست نصا يف املسألة، فال يعرج عليها، أما سائ
  .وإما أا تفسري هلذاحلديث

                                                
 . ٤/٢٧٤: التمهيد: انظر هذه النصوص يف)   ١(
 . ٣١٤: تأويل خمتلف احلديث)   ٢(
 . ٣/١٦٨:الفتاوى الكربى : انظر)   ٣(
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فإطالق النصوص يف الدليل األول من أدلة القول األول ال يصح االستدالل به، ألن املطلق حيمل 
وكثري من األحكام جتري على ذلك، ومن  على املقيد، وجيوز أن يقيد القرآن بالسنة باتفاق الفقهاء،

  .بينها معظم مسائل الرضاع
أما حديث عقبة، فال يصح االستدالل به كذلك ألنه ليس نصا يف املسألة، بل احلديث نص يف 
التورع عند احتمال اإلرضاع، أو أن اخلشية من كون سبب الرد هو كون اإلخبار به جاء من أمـة  

فيحتمل أن يكون بسـب اشـتهار أن    رات، أما عدم استفساره سوداء، أو غري ذلك من االعتبا
  .اإلرضاع احملرم ال يكون إال خبمس، أو أن األمر كان قبل تقييده باخلمس

مث إن من استدلوا ذا احلديث خيالفونه يف اعتبار شهادة املرأة وحدها، وروي من طريق عمـر  
: متنعوا من التفرقة بني الزوجني بذلك فقال عمرواملغرية بن شعبة وعلي بن أيب طالب وابن عباس أم ا

فرق بينهما إن جاءت بينة وإال فخل بني الرجل وامرأته اال أن يترتها، ولو فتح هذا الباب مل تشأ امرأة 
تقبل مع ثالث نسوة بشرط أن ال تتعرض نسوة لطلب : أن تفرق بني الزوجني اال فعلت وقال الشعيب

: تقبل يف ثبوت احملرمية دون ثبوت األجرة هلا على ذلك وقال مالك: يلال تقبل مطلقا وق: أجرة وقيل
ال تقبل يف الرضاع شهادة النساء املتمحضات وعكسه اإلصطخري : تقبل مع أخرى وعن أيب حنيفة

من الشافعية وأجاب من مل يقبل شهادة املرضعة وحدها حبمل النهي يف قوله فنهاه عنها على الترتيه، 
  ١قوله دعها عنك على اإلرشادوحبمل األمر يف 

أوغريه   - رضي اهللا عنه  - أما اعتبار احلديث منسوخا، فإن ذلك قد يكون فهما من ابن مسعود 
، وهو مردود بقول عائشة، رضي اهللا عنها، راوية احلديث بعـدم   - رضي اهللا عنهم  - من الصحابة 

  .النسخ
ة، فهو رخصة للحاجة، وللرخصـة  أما حديث رضاعة الكبري، فإن لرضاعة الكبري أحكاما خاص

  .أحكامها اخلاصة اليت ختتلف ا عن سائر األحكام، وقد ذكرنا بعضها يف حماهلا اخلاصة
أما اعتبار النشوة علة يف التحرمي، فغري صحيح ألن النشوة شيء باطين ال يعلم، مث إن اعتبارهـا  

  .حيتاج إىل دليل  فكيف يرد احلديث الصحيح من أجلها
ث املصة واملصتني واإلمالجة واإلمالجتني، فإما يصبان يف ر هذا احلديث، فكليهما أما أحادي

ال يعترب احملرمية بقليل الرضاعة، ولكنهما مع ذلك ال حيددان عددا بعينه كما فهم أصحاب القـول  
  .الثالث، بل إما يفسران على ضوء هذا احلديث

                                                
 . ٥/٢٦٩: فتح الباري)   ١(
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اعتربها الشرع، فإن املرأة قد حتمل يف جمتمعاتنا هذا من حيث األدلة، أما من حيث املصاحل اليت 
الصيب يف حجرها فيبكي، فتلقمه ثديها، فريضع، مث تذهب، وقد ال تراه بعد ذلك،  فلو قلنا بالتحرمي 

  .ألجل ذلك حلصلت مشقة كبرية للناس بسبب تقييد مثل هذه األمور
، فتأيت مثل هذه املرأة لتـزعم  واألخطر من ذلك أن يصبح هذا األمر وسيلة للتفريق بني األزواج

صادقة أو كاذبة حصول الرضاعة فتفرق بني األزواج، وتتخذ من الشريعة سلما لذلك، فلذلك اعتربت 
الشريعة هذا العدد حىت ال يصدق إال على من تريد حقيقة أن حتصل به احملرمية بينها وبني من تريـد  

  .م ذلك وحيفظ خبالف املصة واملصتنيإرضاعه، مث إن إرضاعها مخس رضعات مشبعات مظنة ليعل
أما من حيث مالءمة هذا احلكم ملناهج الشريعة ومقاصدها، فإن من مقاصد الشريعة تضييق دائرة 
احملرمية، فتحا لباب االختيار، ودرءا للمفاسد اليت قد حتصل بسبب توسيع دائرة احملرميـة، فلـذلك   

االت، أو يف من يسـكن مسـكنا واحـدا    حصرت إما يف كبار السن كاألم واجلدة والعمات واخل
  .كاألخوات، والقول بالتحرمي بقليل الرضاعة توسيع هلذا الضيق

ويف اختيار اخلمس دون غريها تناسبا مع األعداد اليت راعتها الشرعية، ال ندري سرها بالضبط، 
باب األمارة ال من وقد ذكر ابن تيمية كثريا من األمثلة اليت تعضد اعتبار هذا العدد، وإن كان ذلك من 

والتقييد باخلمس له أصول كثرية يف الشريعة، فإن اإلسالم بين علـى  (:باب االستدالل، قال ابن تيمية
مخس،والصلوات املفروضة مخس، وليس فيما دون مخس صدقة،واألوقاص بني النصب مخس أو عشر 

ن آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة ﴿ ولَكن الْبِر م تعاىلأو مخس عشرة، وأنواع الرب مخس، كما قال 
﴾ نيبِيالنابِ وتالْك١ )، وأولو العزم مخس،  وأمثال ذلك)١٧٧:البقرة(و  

مث إن الشريعة يف أكثر أحكامها تفصل امل بالعدد واملقدار واحلدود، خاصة ما يتعلق باجلوانب 
اة والصيام واملواريث واحلدود وغريها، والرضاعة من هذا الباب، غري معقولة املعىن، كالصالة والزك

  .ألن ترك اال مفتوحابدون تقييد جيعل الناس يقفون مواقف شىت قد ال تعترب الكثري منها الشريعة
هذا ما نراه راجحا يف املسألة، وإمنا أطلنا فيها ألن الفتوى عندنا خبالفها، وقد رأينا الكثري مـن  

 .يف القرى واألرياف، أو يضيق على الناس باب االختيار بسبب املصة واملصتني البيوت دم
  ]: لنب الفحل[حكم من ينسب له اللنب 

هو الرجل يتزوج املرأة فتلد منه ولدا، ويرتل هلا لنب بعد والدا : بقولهلنب الفحل عرف اجلصاص 
رأته األخرى أنثى، وقد اختلـف  وترضع ام، هو أن ترضع امرأة رجل ذكرا، أو ٢منه فترضع به صبيا

                                                
 . ٤/٨٥: الفتاوى الكربى)   ١(
 . ٢/١٨٠:صاص أحكام القرآن للج)   ٢(
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  : ١العلماء يف سريان التحرمي بذلك على األقوال التالية
وال ، أن لنب الفحل ال حيرم شيئا، وإمنا حيرم من الرضاعة ما كان من قبل النسـاء : القول األول

 وسليمان بن يسار  وأيب، وعطاء بن يسار، وهو قول سعيد بن املسيب ، حيرم ما كان من قبل الرجال
  :٢اآلثار عن السلف الصاحل يف ذلك ومنها وقد وردت بعض سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، 

وبنات أخيها وال تأذن ملـن  ، أا كانت تأذن ملن أرضعته أخواا رضي اهللا عنها،  عن عائشة، •
  .أرضعته نساء إخوا وبين إخوا

  . ال بأس بلنب الفحل: عن عبد اهللا بن عمر أنه قال •
يدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود أن أمه زينب بنت أم سلمة أم املؤمنني أرضعتها أمساء عن أيب عب •

فأرسل إيل عبد اهللا بن الزبري خيطب ابنيت أم كلثوم : بنت أيب بكر الصديق امرأة الزبري قالت زينب
بنت أخيه  وهل حتل له؟ إمنا هي: فقلت لرسوله، على أخيه محزة بن الزبري وكان محزة ابن الكلبية 

وما كان من ولد الزبري من ، فأرسل إيل ابن الزبري إمنا تريدين املنع أنا وما ولدت أمساء إخوتك ، 
 وأصحاب رسول اهللا ، غري أمساء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسأيل عن هذا؟ فأرسلت فسألت 

فلم ، ؟ فأنكحتها إياه إن الرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئا: متوافرون وأمهات املؤمنني، فقالوا
  . تزل عنده حىت هلكت

أن محزة بن الزبري بن العوام تزوج ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت أمساء بنت أيب بكر زينب  •
  .بنت أم سلمة بلنب الزبري

وكانت امرأة سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قد أرضعت محزة بن عبد : قال حيىي بن سعيد •
لسامل بن عبد اهللا من امرأة أخرى غالم امسه عمر فتزوج بنت محزة بن عبد اهللا  اهللا بن عمر فولد

  .  بن عمر
  .أن سامل بن عبد اهللا بن عمر زوج ابنا له أختا له من أبيه من الرضاعة •

  :ومن األدلة على هذا القول
أَرضعنكُم وأَخواتكُم وأُمهاتكُم اللَّاتي  ﴿:حرمة الرضاع يف جانب النساء فقال كرذ أن اهللا تعاىل •

﴾ ةاعضالر نكما بني   فلو كانت احلرمة تثبت من جانب الرجال لبينها اهللا تعاىل ،)٢٣:النساء(م

                                                
، ٤/١٥٠: ،املنتقـى  ٤/١٧٦:، اخلرشـي  ٤/٤: ،بدائع الصنائع ١/٣٧٨:، جممع األر ٣/٤٤٨:العناية شرح اهلداية )   ١(

: ، احمللـى ٣/١٧١:، الفتـاوى الكـربى  ٧/٨٧:، املغين ٢/١٨٠:، أحكام القرآن للجصاص ١/٤٨٣:أحكام القرآن البن العريب
١٠/١٧٨ . 

 . ٣/١٨٧:املصنف )   ٢(
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  .احلرمة بالنسب
فإنه لو نزل اللنب يف ثندوة الرجل فأرضع ، أن احلرمة يف حق الرجل ال تثبت حبقيقة فعل اإلرضاع  •

  .فألن ال تثبت يف جانبه بإرضاع زوجته أوىل، به صبيا ال تثبت احلرمة 
، والليث بن سـعد  ، واألوزاعي ، التحرمي بلنب الفحل، وهو قول سفيان الثوري : القول الثاين

، وأيب سليمان وأصحام، القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ، والشافعي ، ومالك ، وأيب حنيفة 
ي وغريهم من السلف، وهو قول الظاهرية، قال ابن واحلسن البصر، وعطاء بن أيب رباح ، وطاوسا 
  .وإليه ذهب فقهاء األمصار باحلجاز والعراق والشام ومجاعة أهل احلديث: عبد الرب

؛ وعلى هذا القول لو كان لرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منهما صغريا أجنبيا 
ألن الزوج أخوها ؛ ال جيوز النكاح بينهما فقد صارا أخوين ألب من الرضاعة، فإن كان أحدمها أنثى ف

ألما أختان ألب من الرضاعة ؛ وإن كانا أنثيني ال جيوز لرجل أن جيمع بينهما ، ألبيها من الرضاعة 
ألم ؛ ألم أجدادها من قبل األب من الرضاعة وكذا على إخوته ؛ وحترم على آباء زوج املرضعة 

ملرضع فيحرمن عليه، وأما أوالد إخوته وأخواته فال حترم املناكحة أعمامها من الرضاعة وأخواته عمات ا
  .  ألم أوالد األعمام والعمات وجيوز النكاح بينهم يف النسب فيجوز يف الرضاع؛ بينهم 

  : ومن أدلة أصحاب هذا القول
أبو وكان ، أنه جاء أفلح أخو أيب القعيس يستأذن عليها بعد احلجاب رضي اهللا عنها،  عن عائشة، •

واهللا ال آذن ألفلح حىت أستأذن رسول اهللا : فقلت: قالت عائشة القعيس أبا عائشة من الرضاعة،
  فلما دخل علي رسـول اهللا  ، ولكن أرضعتين امرأته ، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعين 
 فكرهـت أن آذن حـىت    يا رسول اهللا إن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن علـي،  :قلت

  ١ )ائذين له: فقال النيب : نك؟ قالتأستأذ
بعد ما ضرب احلجاب فاستأذن علي فلم آذن من الرضاعة جاء عمي  :عن عائشة أم املؤمنني قالت •

يا رسول اهللا فإمنا أرضـعتين املـرأة ومل   : فقلت، ائذين له فإنه عمك : فقال فجاء النيب ، له 
  ٢ )تربت ميينك ائذين له فإنه عمك: يرضعين الرجل قال

عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم املؤمنني أرضعتها أمساء بنت أيب  •
فيأخذ بقرن  ،فكان الزبري يدخل علي وأنا أمتشط: بكر الصديق امرأة الزبري بن العوام قالت زينب

                                                
 . ٣/٣٠٢: ، النسائي٢/٦٠٢: ، املوطأ٢/١٠٦٩: ، مسلم٥/١٩٦٢: البخاري   )١(
، ابـن  ٧/٤٥٢: ، البيهقـي ٢/٢٠٧: ، الدارمي٤/١١٧: ، املسند املستخرج من صحيح مسلم٥/٢٠٠٧: البخاري)   ٢(
 . ٦/٣٦: ، أمحد٢/٦٠١:، املوطأ١/٦٢٧: ماجة



 ٧٠

  . ١أقبلي علي فحدثيين أرى أنه أيب وما ولد فهم إخويت: من قرون رأسي يقول
، أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحدامها جارية   - رضي اهللا عنه  - بن عباس عن ا •

  . ٢اللقاح واحد، ال : أحيل أن يتناكحا؟ فقال ابن عباس، واألخرى غالما 
نزل  أن احلرمة بالرضاع كما تثبت من جانب األمهات تثبت من جانب اآلباء وهو الزوج الذي •

واحلرمة بالنسب تثبت من اجلـانبني  ، شبهه بالنسب يف التحرمي   فإن رسول اهللا، لبنها بوطئه 
  .فكذلك بالرضاع

أن لنب املرأة مشترك بينها وبني من كان سبباً فيه وهو الرجل ولواله ملا كان لنب فينسب الطفـل   •
  .إليهما معاً

يثبت بالسنة  ومنها ما، أن استدالل املخالفني بالقرآن غري مسلم ألن من األحكام ما يثبت بالقرآن  •
  .فحرمة الرضاع يف جانب الرجل مما يثبت بالسنة، 

أن اهللا تعاىل بني احلرمة يف القرآن الكرمي يف جانب املرضعة ال يف جانب زوجها ألن البيان من اهللا  •
فبني يف النسب بيان إحاطة وبني يف الرضاع بيان كفاية ، بيان إحاطة وبيان كفاية : تعاىل بطريقني
دالل باملنصوص عليه على غريه وهو أن احلرمة يف جانب املرضعة ملكـان اللـنب   من باب االست

 .وسبب حصول اللنب ونزوله هو ماؤمها مجيعا، فكان الرضاع منهما مجيعا
   : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، لورود النصوص الصحيحة الصرحية يف ذلك، ومـع  
ل األول يف حال العلم بالرضاعة بعد الزواج، أو يف حال ضرورة معينة ذلك نرى أولوية الفتوى بالقو

، فال يبعد شـرعا أن   - رضي اهللا عنهم  - دعت إىل ذلك، أخذا بقول من رأى ذلك من الصحابة 
يكون يف احلكم الشرعي وجهان، وجه أراده الشرع ورضيه هو األصل، ووجه تـرك لالحتيـاط   

العلماء حىت يعود إليه من حيتاج إليه، وال حجر يف الفتوى به إن والضرورة، وهو أكثر ما اختلف فيه 
  .حتققت بذلك مصلحة أو درئت مفسدة

  :أحوال الفحل الذي ينسب إليه اللنب
اختلف الفقهاء القائلون بتأثري لنب الفحل يف احلرمة بالرضاع يف بعض أحوال الرجل الذي نتج عنه 

                                                
 . ٤/١٨: مصنف ابن أيب شيبة)   ١(
 . ٤/١٨: ةمصنف ابن أيب شيب)   ٢(
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  : ١اللنب، ومن تلك األحوال
  :امليت واملطلق

اتفق الفقهاء على أنه تثبت األبوة باللنب ولو بعد الطالق أو املوت ولو طال زمن الرضاعة، فإذا 
طلق زوجته أو مات عنها وهلا لنب فأرضعت به طفال قبل أن تتزوج فالرضيع ابن املطلق أو امليت من 

لو انقطع اللنب مث الرضاع يستوي يف ذلك لو ارتضع يف العدة أو بعدها، أو قصرت املدة أم طالت حىت 
عاد، فهو باستمراره منسوب إليه، فإن تزوجت بعد العدة زوجا وولدت منه فاللنب بعد الوالدة للثاين  

فـإن  ، سواء انقطع وعاد أم مل ينقطع، وسواء زاد أو مل يزد ألن لنب األول ينقطع بالوالدة من الثاين 
تبع للولد، والولد للزوج الثاين، وقد نقل اإلمجاع حاجة املولود إىل اللنب متنع كونه لغريه، وألن اللنب 

   .، وال يصح للخالف يف اعتبار لنب الفحلعلى ذلك ابن املنذر
وبقي لنب األول حباله مل يزد ومل ينقص فهو لألول سواء حبلت من الثاين ، أما إن مل تلد من الثاين 

أما إن حبلت من الثاين وزاد  ، فبقي لألول ألن اللنب كان لألول ومل جيد ما جيعله من الثاين ،أم مل حتبل
  :اللنب باحلمل فاختلف فيه الفقهاء على قولني

  . إنه لألول ما مل تلد، وهو مذهب احلنفية والشافعية يف القول األصح عندهم: القول األول
إن اللنب هلما، وهو مذهب احلنابلة، وبعض احلنفية واملالكية، وهذه بعض تفاصيل : القول الثاين

  :أقواهلم وأدلتها يف ذلك
  :اختلف قول احلنفية يف املسألة على اآلراء التالية :مذهب احلنفية

وإن مل يعلم فالرضاع من األول،  ،إن علم أن هذا اللنب من الثاين بأن ازداد لبنها فالرضاع من الثاين •
د احلمل من الثاين فلما ازداد لبنها عن ،أن احلامل قد يرتل هلا لنب، ووجه قوله يوسف وهو قول أيب

فكانت الزيادة  ،إذ العادة أن اللنب ينقص مبضي الزمان وال يزداد ،دل أن الزيادة من احلمل الثاين
  .دليال على أا من احلمل الثاين ال من األول

أن العادة أن باحلمل  هذه الروايةووجه  ،احلسن بن زياد وهو رواية، أا إذا حبلت فاللنب للثاين  •
فكان املوجود عند احلمل الثاين من احلمل الثاين ال من  ، األول وحيدث عنده لنب آخرينقطع اللنب

  .األول فكان الرضاع منه ال من األول
ووجه هذا القول  حممد وزفر، ، وهو قولالرضاع منهما مجيعا إىل أن تلد فإذا ولدت فهو من الثاين •

ع لبنان يف ثدي واحد فتثبت احلرمة فيجتم أن اللنب األول باق واحلمل سبب حلدوث زيادة لنب،
                                                

 ٤/١٠:، بـدائع الصـنائع  ٨/٢٩٢:، حتفـة احملتـاج  ٥/٣١:، األم٢/٥٠٤:، حاشـية الدسـوقي   ٢/٢٩٦:املدونة)   ١(
 . ٢/٢٨:، اجلوهرة النرية٨/١٤٣:،املغين  ٣/٤٤٨:،فتح القدير ٥/١٣٣:،املبسوط
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ما كما يف اختالط أحد اللبنني باآلخر خبالف ما إذا وضعت ألن اللنب األول ينقطع بالوضـع  
ظاهرا وغالبا فكان اللنب من الثاين، فكان الرضاع منه ألن زيادة اللنب عند حدوث احلمل ظاهر 

  .فوجب أن يضاف إليهما يف أنه من الثاين،وبقاء لنب األول يقتضي كون أصله منه
ذهب ابن القاسم إىل أنه إن محلت من الثاين فأرضعت صبيا فإنه ابن الـزوج  : مذهب املالكية

لنب الدارة لصاحبه إال : األول والثاين واللنب هلما مجيعا إن كان اللنب األول مل ينقطع، وقال ابن احلاجب
  .أن ينقطع ولو بعد سنني

لك من أن ماء الرجل يغيل اللنب ويكون فيه غذاء،وقد قال رسول وقد استدل يف املدونة بقول ما
، وفسر الغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، ألن املاء يغيل ٢)١لقد مهمت أن أى عن الغيلة:(اهللا 

  .٣وتكون منه التغذية، اللنب 
  : الترجيح

ك بـالتعرف علـى   نرى أن األرجح يف املسألة هو الرجوع ألهل االختصاص من العلماء، وذل
تركيبة اللنب الذي حصل بعد الوالدة، هل هي استمرار للنب السابق أم أا تركيبة جديدة،  فيكون اللنب 

  .للثاين
وعلى ضوء معلومايت البسيطة يف هذا اال أرى أنه للثاين، ألن تركيبة لنب الوليد اجلديد تتناسب 

  .مع عمره،  خبالف الكبري، واهللا أعلم
  : الزاين

 ،تفق الفقهاء على أن املرأة إن ولدت من الزىن فرتل هلا لنب فأرضعت به صبيا صار الرضيع ابنا هلاا
واختلفوا يف ثبوت احلرمة بني الرضيع وبني الرجل الذي ، ألنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها 

  :٤ثاب اللنب بوطئه  على قولني
الرضيع وبني صاحب اللنب أن يكون اللنب لنب محل أنه يشترط يف ثبوت احلرمة بني : القول األول

ينتسب إىل الواطئ بأن يكون الوطء يف نكاح أو شبهة،أما إن نزل اللنب حبمل من الزىن فـال تثبـت   
احلرمة بني الرضيع والفحل الزاين، وهو مذهب الشافعية واخلرقي وابن حامد من احلنابلة،وهو األوجه 

                                                
حبلت وهي مرضـعة ،ويسـمى    الغيلة بكسر الغني املعجمة أي مجاع مرضع أو حامل، يقال أغالت واغتلت املرأة إذا)   ١(

الولد املرضع مغيل،ا والغيل بالفتح ذلك اللنب، وكانت العرب حيترزون عنها ويزعمون أا تضر الولد ،وهو مـن املشـهورات   
 . ٥/٢٨٠: فيض القدير: الذائعة بينهم، انظر

 . ٦/٣٦١: أمحد، ٢/٦٠٧:، املوطأ٣/٢٠٦: ، النسائي٤/٩: ، أبو داود٤/٤٠٥: ، الترمذي٢/١٠٦٧: مسلم)   ٢(
 . ٢/٢٩٦:املدونة )   ٣(
 . ٨/١١٥:، اإلنصاف ٣/٢٢٠:، رد احملتار٣/٤٤٨:،العناية شرح اهلداية ٢/٧٢٣:،حاشية الصاوي ٤/١٤٩:املنتقى )   ٤(
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  .عند احلنفية
وإذا أرضعته بلنب الزنا فهو ابن هلا وال يكون ابنا للذي : ، قال ابن املواز١كيةوهو مذهب بعض املال

وال يلحق به الولد فيبقى النظر إذا درئ عنه احلد ومل يلحق به الولد هـل ينشـر   ، زىن ا ألنه حيد 
مما ال وأما كل لنب من وطء بفساد نكاح ، أما لنب الزنا فال حيرم من قبل الفحل : البن يونسواحلرمة، 

  .حد فيه أو وطء جيوز بامللك فاحلرمة تقع به من قبل الرجل واملرأة
أكره له يف الورع أن :(وقد نص الشافعي علىكراهة الزواج منها من باب التورع، قال الشافعي

ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا وإن نكح من بناته أحدا مل أفسخه ألنه 
يف ابن أمة زمعة لزمعة وأمر سودة أن حتتجب منه ملا  ، واستدل على ذلك بقضاء النيب ٢ )ليس بابنه

  .رأى منه من شبهه بعتبة فلم يرها
  :واستدل أصحاب هذا القول عليه مبا يلي

  .أنه لنب غري حمترم، فلذلك ال يثب عنه احلرمة •
  . يثبت ما هو فرع هلافلما مل تثبت حرمة األبوة مل، أن التحرمي بينهما فرع حلرمة األبوة  •

وبعض احلنابلة ، وإن نزل بزىن، وهو مذهب املالكية ، إن لنب الفحل ينشر احلرمة : القول الثاين
رواية عند احلنفية،  واستدلوا على ذلك بأنه ينشر احلرمة فاستوى يف ذلك مباحـه وحمظـوره    ووه

مة بينه وبـني الـواطئ فكـذلك    مث إن الولد ينشر احلر، فإن الواطئ حصل منه ولد ولنب . كالوطء
  .اللنب،وألنه رضاع ينشر احلرمة إىل املرضعة فينشرها إىل الواطئ

صار ابنا ، فأرضعت بلبنه طفال ، فأتت بولد ، وقد نص احلنابلة على أنه لو وطئ رجالن امرأة 
ما صار الرضيع سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغريها، فإذا أحلقته القافة ، ملن ثبت نسب املولود  منه 

  ابنا هلما ألن الرضيع يف كل موضع تبع للمناسب 
أما إن مل يثبت نسبه منهما لتعذر القافة، أو الشتباهه عليهم حرم عليهما، ألنه حيتمل أن يكـون  

فيحرم عليه أقاربه دون أقارب اآلخر كما لو اختلطت أخته ، وحيتمل أن يكون ابن أحدمها ، منهما 
  .٣بغريها 

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة من باب تضييق دائرة احملرمية، وتيسريا ملا قد حيصل من هذا البـاب،  
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وسترا على من حصل منهما ذلك، وحفاظا عل مشاعر من أرضع بذلك اللنب القول بعدم التحرمي، ألن 
رضاع الزنا، أو فالن ابن فالن من : القول به يلزم عنه مفاسد كبرية، ولنتصور هذ املفاسد عندما يقال

أخو فالنة البنة الزاين من رضاع الزىن، فإن يف هذا إذية للرضيع وألبويه من الرضاع إن تابا، وقـرن  
للرضاعة وهي مباحة، بل قد تكو مستحبة أو واجبة يف حال احلاجة بالزنا، وهو كبرية مـن أعظـم   

مي، وقد أمر الشرع بالسـتر  الكبائر، وفيه زيادة على ذلك إشاعة لذكر الفواحش يف اتمع اإلسال
  .لتتقيد دائرا يف أضيق ااالت

  : املالعن
فأرضعت معه صغرية بلبنه مل تثبـت  ، اتفق الفقهاء على أنه إذا نفى زوج املرضعة ولدها بلعان 

احلرمة بني الزوج وبني الرضيع النتفاء نسبة اللنب إليه بانتفاء الولد عنه، وإن نفاه بعد الرضاع انتفـى  
أن (ضيع عنه أيضا كما انتفى الولد، وإن استلحق الولد بعد اللعان حلق الرضيع، والقاعدة يف ذلك الر

  )كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع، ومن ال يثبت منه النسب ال يثبت منه الرضاع
  : تفرق الرضعات بني الفحول والنساء

نب من زوج فأرضعت به طفال ثالث وصورة تفرق الرضعات بني الفحول هي أنه لو كان المرأة ل
فأرضعت منه الطفل رضعتني أخريني، وقد ، رضعات، وانقطع لبنها فتزوجت آخر، فصار هلا منه لنب 

اتفق القائلون بأن اخلمس حمرمات على أا صارت أما له، ومل يصر واحد من الزوجني أبا له ألنه مل 
  .ونه ربيبهما ال لكونه ولدمهايكمل عدد الرضاعات من لبنه، وحيرم على الرجلني لك

وصورة تفرق الرضعات بني النساء هي ما لو أرضعت زوجاته طفال كل واحدة رضعة أو اثنتني 
ال تثبت األبـوة  : فال يصرن أمهات له أما الزوج فيصري أبا له، ألن اجلميع لبنه وهن كاألوعية وقيل

ة فال يصح عدم التحرمي باملرأة مع التحـرمي  وهو ما نراه راجحا، ألن لنب الفحل تابع للنب املرأ بذلك 
  .بالفحل

  املرضع ـالركن الثالث 
  :ويشترط فيها الشروط التالية

  :كون املرضعة امرأةـ  ١
ما فال حيرم الرضاع من غري املرأة  ألنه ال حيقق العالقة احملرمة، وقصد الفقهاء من هذا القيد إخراج 

  : ١يلي
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وجه شذوذا، ألنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التحرمي كغريه فال يثبت بلبنه يف حال خر ،الرجل •
  .لكن الشافعية مع ذلك نصوا على كراهة نكاح من ارتضعت منه ،من املائعات

  .وإال فال ،اخلنثى املشكل إال إن بانت أنوثته فيحرم •
ن األخوة فلو ارتضع صغريان من شاة مثال مل يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهم،  أل، البهيمة   •

  .فرع األمومة، فإذا مل يثبت األصل مل يثبت الفرع
اجلنية إن تصور رضاعها بناء على ما ذكرنا سابقا من كالم الفقهاء عن نكاح اجلـن، ولـذلك    •

  .، وقد رددنا على ذلك سابقا مبا يكفي عن إعادته هنايعربون عن هذا الشرط باآلدمية بدل املرأة
لصغرها بأن تبلغ سن احليض وهو تسع سنني، وقد ذكر هذا الشرط  الصبية اليت  ال حيتمل والدا •

  .احلنفية والشافعية،ومل يشترط املالكية ذلك فيحرم عندهم لنب الصغرية اليت ال حتتمل الوطء
  :كون املرضع حيةـ  ٢

  :١اختلف الفقهاء يف اشتراط حياة املرضع على قولني
، واألوزاعي ، كما حيرم لنب احلية، وهو قول أيب ثور  ثبوت التحرمي بلنب املرأة امليتة: القول األول

وابن املنذر، وهو رواية عن أمحد، وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا على ذلك مبا ، واحلنفية ، واملالكية 
  : يلي
 ،فإن العرب تقول يتيم راضع ،فإن اسم الرضاع ال يقف على االرتضاع من الثدي الداللة اللغوية، •

وال على فعل االرتضاع منها بدليل أنه لو ارتضع الصيب منها  ، الشاة والبقروإن كان يرضع بلنب
: أرضع هذا الصيب بلنب هذه امليتة كما يقـال : وهي نائمة يسمى ذلك رضاعا حىت حيرم،ويقال

  .أرضع بلنب احلية
  .أن لنب امليتة يدفع اجلوع وينبت اللحم وينشز العظم ويفتق األمعاء فيوجب احلرمة •
كان حمرما يف حال احلياة والعارض هو املوت واللنب ال ميوت كالبيضة ورووا  عن عمر  أن اللنب •

  ٢ )اللنب ال ميوت(أنه قال    - رضي اهللا عنه  - 
بل باعتبار إنبات  ،أن احلرمة اليت اتصفت ا املرأة يف حال احلياة ما ثبتت باعتبار األصالة والتبعية •

عىن بعد املوت فتبقى احلرمة خبالف حرمة املصاهرة، ألا وقد بقي هذا امل ،اللحم وإنشاز العظم
  .تثبت لدفع فساد قطيعة الرحم
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وقد علمنا أن املؤمن يف حال  ١ )املؤمن ال ينجس: (أن اعتبار املرأة جنسة مبوا خيالف قول النيب  •
  .روبعض الطاهر طاه، ولنب املرأة بعضها ، موته وحياته سواء، هو طاهر يف كلتا احلالتني 

اللنب طاهر بعد املوت وإن تنجس الوعاء  األصلي له ألن جناسـة  فإن على اعتبار أن امليتة جنسة،  •
 الظرف إمنا توجب جناسة املظروف إذا مل يكن الظرف معدنا للمظروف وموضعا له يف األصل،

ني فأما إذا كان يف األصل موضعه ومظانه فنجاسته ال توجب جناسة املظروف، فالدم الذي جيري ب
  . اللحم واجللد يف املذكاة ال ينجس اللحم ملا كان يف معدنه ومظانه فكذلك اللنب

يشترط أن تكون املرضع حية حياة مستقرة عند انفصال اللنب منها، وهو مـذهب  : القول الثاين
  : الشافعية، واستدلوا على ذلك مبا يلي

ال هلذا احلكم وهلذا مل تثبت واملرأة باملوت خرجت من أن تكون حم ،حكم الرضاع هو احلرمة أن •
حرمة املصاهرة بوطئها فصار لبنها كلنب البهائم ولو ارتضع صغريان من لنب يمة ال تثبت حرمة 

  .الرضاع بينهما
فإذا مل يثبت يف حقها  ،أن املرضعة أصل يف هذا احلكم فأوال يثبت يف حقها مث يتعدى إىل غريها •

لب حال حياا مث أوجر الصيب بعد وفاا  ألا كانت خبالف ما إذا ح ،فكيف يتعدى إىل غريها
  . حمال قابال للحكم وقت انفصال اللنب منها فال يبطل مبوا بعد ذلك

  .أن اللنب قد ينجس مبوا لتنجس وعائه وهو الثدي فأشبه البول والدم •
  :الترجيح

حترم املصة وال املصتان، ألن نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين بناء عل ما سبق من أنه ال 
رضاعة الصيب من امليتة مخس رضعات مشبعات غري ممكنة، ألن املواد املغذية املكونة للنب حتتـاج إىل  
غذاء املرأة، واملرأة مبوا ال تتغذى، وألن مثل هذه الرضاعة قد تستمر يوما كامال، وهو كاف لتحليل 

لك ال نرى واقعية هذه املسألة إال إذا حصلت الرضاعة جسم املتوفاة، ونشر السموم يف جسمها، ومع ذ
  .مرة أو مرتني فيمكن تصورها، وذلك ال ينشر احلرمة كما ذكرنا

  :كون املرضع حمتملة الوالدة
  :٢على قولني املرأة اختلف الفقهاء يف السن اليت يعترب فيه إرضاع

فلو ظهـر لـنب   ، سع سننيأن تكون حمتملة للوالدة بأن تبلغ سن احليض وهو ت: القول األول
خبالف من بلغت هذه السن، ألنه وإن مل يتيقن بلوغها بـاحليض  ، الصغرية دون تسع سنني فال حيرم 
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  .وهو مذهب احلنفية والشافعية والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه باالحتمال،، فاحتمال البلوغ قائم 
  .التحرمي، وهو مذهب املالكيةأن لنب الصغرية اليت ال حتتمل الوطء يؤثر يف : القول الثاين

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار بلوغ املرأة سن احمليض، ألن اللنب الذي قد يسيل قبل ذلك، 
رمبا يكون من السوائل اليت يفرزها اجلسم لعلة من العلل، وليس لبنا عاديا، والشرع اعترب يف مثل هذه 

  .حيصل من شذوذاألمر ما يتعارف عليه الناس ال ما 
  : حكم لنب البكر

  :١البكر لو جاءها من غري وطء فأرضعت به طفال على قولنيلنب اختلف الفقهاء يف حكم 
، وأيب ثـور  ، والشـافعي  ، والثـوري  ، أنه ينشر احلرمة، وهو مذهب مالك : القول األول

، كما لو ثاب بوطء ، رمي أنه لنب امرأة فتعلق به التحبواحلنفية،ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك 
  . فجنسه معتاد، وإن كان هذا نادرا ، وألن ألبان النساء خلقت لغذاء األطفال 

فأشـبه لـنب   ، مل جتر العادة به لتغذية األطفـال  ، أنه ال ينشر احلرمة ألنه نادر : القول الثاين
  . الرجال،وهو رواية عن احلنابلة

  :الترجيح
و نفسه األرجح يف املسألة السابقة من أن الشرع بىن هذه األمور نرى أن األرجح يف هذه املسألة ه

على األحوال العادية ال على األحوال الشاذة، أما كالم الفقهاء فيها والذي قد يستغربه البعض أو يصفه 
بالترف الفكري، فليس كذلك، ألن دور الفقيه هو اإلجابة عن كل التساؤالت اليت يطرحها اتمع، 

  .أحيان كثرية بالتأكد من صدق ذلك أو عدمه وال يكلف يف
نعم قـد  : ويكون ذلك؟ قالوا: فقال مالك، سئل مالك  عن رجل أرضع صبية ودر عليها وقد 

وأُمهاتكُم اللَّـاتي أَرضـعنكُم    ﴿: ال أراه حيرم وإمنا أمسع اهللا تبارك وتعاىل يقول: قال مالك، كان 
أيكون رضاعها ، أرأيت لنب اجلارية البكر اليت ال زوج هلا : فقيل له ،فال أرى هذا أما )٢٣:النساء(﴾

ألن ؛ إن ذلك رضاع وتقع به احلرمة : قال مالك: رضاعا إذا أرضعت صبيا يف قول مالك أم ال؟ قال
  .٢لنب النساء حيرم على كل حال

على كيفية  فقد سأل مالك عن مدى واقعية ما سئل عنه، فلما أجيب باإلجياب مل يتكلف التعرف
ذلك وال سببه، وإمنا أجاب مبا يدعوه إليه دوره، وهو الفتوى بغض النظر عن صدق املستفيت، وهلذا ال 
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ينبغي أن يتخذ اجلواز الشرعي ألمر من األمور دليال على جوازه الواقعي، كما أن اجلواز العقلي ال يدل 
  .بالضرورة على اجلواز العادي

  ما يثبت به الرضاع ثانيا ـ 
ظرا خلطورة احلكم باإلرضاع وما ينتج عنه من تفريق بني الزوجني أو منع للزواج فقد اتفـق  ن

ألن األصل عدم الرضاع يف ، الفقهاء على أنه لو  شك يف وجود الرضاع أو يف عدده بىن على اليقني 
شك يف وجود إذا وقع ال:(الصورة األوىل وعدم حصول املقدار احملرم يف الصورة الثانية، قال يف املغين

فال نزول ، ألن األصل عدمه ؛ هل كمال أو ال؟ مل يثبت التحرمي، أو يف عدد الرضاع احملرم ، الرضاع 
إال أا مع ذلك تكون من الشـبهات   ١ )كما لو شك يف وجود الطالق وعدده، عن اليقني بالشك 
يكون متزوجا ا فـال   إال أن) من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه: (وتركها أوىل لقوله 

  .يعمل حينذاك إال باليقني
وألجل التعرف على اليقني يستحب إشهار الرضاعة بني الناس حرصا علـى عـدم اخـتالط    

  .األنساب، وهلذا نرى استحباب توثيق الرضاع بوثائق رمسية وإشهاره
  : له أحد أمرينواملثبت  ،أما إذا مل يكن معروفاً وال ثبتا وال مشتهرا فإنه حيتاج إىل الدليل

  : اإلقرار
الرجل واملرأة أو أحدمها على حصول الرضاع، وذلك على التفصـيل   ،وهو أن يعترف الطرفان

  :٢اآليت
  :االتفاق على اإلقرار:احلالة األوىل

إذا اتفق الزوج والزوجة على اإلقرار حبصول الرضاع ثبتت احلرمة بينهما ذا التصادق مطلقـاً  
وإن كان ، أما إذا كان قبله فال حيل هلما اإلقدام على الزواج قبل الزواج أو بعده،سواء كان هذا اإلقرار 

بعده وجب عليهما أن يتفرقا وإال فرق القاضي بينهما ووجب هلا األقل من املهر املسمى ومهر املثل 
  .ككل نكاح فاسد أعقبه دخول، وال جتب هلا نفقة يف عدا وال سكىن

  : يف اإلقراراالختالف : احلالة الثانية
فقد يكون اإلقرار من الرجل وحده  وقد يكون من املرأة وحدها، وتفصيل أحكام ذلك كمـا  

  :يلي
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إذا كان اإلقرار من جانب الرجل وحده وكذبته املرأة، : اإلقرار من جانب الرجل وحدهأوال ـ 
إن كان بعده وجب أن ثبت التحرمي أيضاً فال حيل له أن يقدم على زواجها إن كان إقراره قبل الزواج ف

وإن كـان  ، فإذا افترقا قبل الدخول وجب هلا نصف املهر، يفارقها، فإن مل يفعل فرق القاضي بينهما
بعده وجب هلا كل املهر املسمى والنفقة والسكىن يف العدة سدا للذريعة حىت ال يتوصل به إلسـقاط  

  .حقوق املرأة املترتبة عليه
  : عن اإلقرارالرجل حكم رجوع 

لف الفقهاء فيما لو رجعالرجل عن إقراره، هل يصح رجوعه أم ال، وهل يقبل قضـاء أم ال  اخت
  :على قولني

وأما فيما بينه وبني ، فرجع عنه املقر أو رجعا مل يقبل قضاء ، أنه إذا صح اإلقرار : القول األول
وإن ، نكاح بينهما  ربه فينبين ذلك على علمه بصدقه، فإن علم أن األمر كما قال فهي حمرمة عليه وال

ألن احملرم حقيقة الرضاع ال القول، ؛ وقوله كذب ال حيرمها عليه ، علم كذب نفسه فالنكاح باق حباله
فال ميلك الرجوع كما لو أقر  ،أنه أقر بسبب الفرقةك بوهو مذهب مجهور الفقهاء، واستدلوا على ذل

: والدليل عليه أنه لو قال ألمته، أومهت : كنت طلقتك ثالثا مث قال: بالطالق مث رجع بأن قال المرأته
  .أومهت أنه ال يصدق وتعتق: هذه امرأيت أو أمي أو أخيت أو ابنيت مث قال

كنت وامهاً أو ناسياً قبل منه هذا الرجوع يف احلـالتني  : إن رجع عن إقراره فقال: القول الثاين
فيجوز له بعد . أو أشهد عليه. أا أخيتبشرط أال يكون أكد إقراره األول مبا يفيد اليقني كقوله أعلم 

الرجوع أن يعقد عليها، وإن كان بعد العقد بقي العقد قائماً كما كان، ألن الرضاع مما خيفى أمـره  
وهذا يدعو إىل التجاوز عن . فرمبا يكون إقراره أوال بالرضاع بناء على خرب ظنه صادقاً، مث تبني له كذبه

وع عنه ثانياً،فإن كان أكد األول أو أشهد عليه فال يقبل منه الرجـوع  تناقضه يف اإلقرار أوالً والرج
هذه أخيت إخبار منه أا مل تكـن  : أن اإلقرار إخبار فقولهبويبقى التحرمي قائماً، واستدلوا على ذلك 
: ما تزوجتها مث قـال : صار كأنه قال؛ أومهت : فإذا قال. زوجته قط لكوا حمرمة عليه على التأبيد

كنت : ألن قوله؛ يقران على النكاح كذا هذا خبالف الطالق ؛ ها وصدقته املرأة ولو قال ذلك تزوجت
طلقتك ثالثا إقرار منه بإنشاء الطالق الثالث من جهته وال يتحقق إنشاء الطالق إال بعد صحة النكاح 

قتضي نفي امللك ألن ذلك ال ي؛ هذه أمي أو ابنيت : فإذا أقر مث رجع عنه مل يصدق وخبالف قوله ألمته
  .يف األصل

  :الترجيح
نرى أن األرجح أنه إذا كان مصدر معرفة الرضاعة من الرجل وحده، ومل تكن هناك بينة أخرى، 
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قبل رجوعه كما قبل إقراره، فال معىن لتصديقه يف أحدمها وتكذيبه يف اآلخر، ويبقى األمر بينه وبني اهللا 
  .تعاىل

يكون عالمة صدقه،فقد يكون توهم أوال، مث زال ومهه، أو وال نرى يف رجوعه أي غرابة، بل قد 
قد يكون قوله األول بناء على قول فقهي وقوله الثاين بناء على قول آخر، واالحتمـاالت يف ذلـك   
كثرية، فكيف نقبل منه ما نشك فيه، وما ليس أصال، ونطرح األصل املتيقن، مث كيف ال يتوفر مـن  

غريه؟ إن ذلك كله يستدعي القول بصحة رجوعه، بل تشجيعه على الشهود أو البينات على الرضاعة 
  .الرجوع إىل احلق يف حال إقراره بالرضاعة، ألن الشرع متشوف إىل مل مشل األسر ال تفريقها

  : اإلقرار من جانب املرأة وحدهاثانيا ـ 
 قوهلا، ينة علىفأنكر الزوج وال ب ،اختلف الفقهاء فيما لو ادعت الزوجة الرضاع بينها وبني الزوج

  :قولنيعلى
فال مهر هلا  ألا تقر  ،وإن كان قبل الدخول، ينفسخ النكاح  ألنه حق عليها  ال: القول األول

وإن كان بعد ، بأا ال تستحقه، فإن كانت قد قبضته مل يكن للزوج أخذه منها، ألنه يقر بأنه حق هلا 
ألا ؛ ميها عليه ومطاوعة له يف الوطء فال مهر هلا وبتحر، الدخول فأقرت بأا كانت عاملة بأا أخته 

وهي زوجته يف ، وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها املهر  ألنه وطء بشبهة ، أقرت بأا زانية مطاوعة 
  . ظاهر احلكم، ألن قوهلا عليه غري مقبول، وهو مذهب مجهور الفقهاء

، وهو مذهب الشافعية، على احلالتني بني تزوجيها برضاها أو عدم رضاها التفريق: القول الثاين
  :التاليتني

بأن عينتـه يف  ، صدق بيمينه إن زوجت منه برضاها ، إن أقرت الزوجة بالرضاع وأنكر الزوج 
وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على ، فلم يقبل منها نقيضه ، إذا لتضمنه إقرارها حبلها له 

  . نفي الرضاع
فاألصح عندهم تصديقها ، أو أذنت بغري تعيني الزوج ، وجت إجبارا بل ز ،إن مل تزوج برضاها

فأشبه إقرارها ، ومل يسبق منها ما ينافيه ، بيمينها ما مل متكنه من وطئها خمتارة الحتمال صحة ما تدعيه 
ال املسمى إلقرارها ، وهلا مهر مثلها إن وطئ ومل تكن عاملة باحلكم خمتارة يف التمكني ، قبل النكاح 

وإن مل يدخل ا أو كانت عاملة بـالتحرمي  ، فإن قبضته مل يسترد منها لزعمه أنه هلا . نفي استحقاقهاب
ألنه ينفي ؛ واملنكر للرضاع حيلف على نفي العلم . ألا بغي مطاوعة؛ خمتارة يف التمكني فال شيء هلا 

  .ومدعيه حيلف على البت، فعل الغري 
  :الترجيح
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لشروط الشهادة اليت سبق ذكرها، فقد تكون الزوجة متهمة بادعائها  نرى أن هذه املسألة ختضع
الرضاع طلبا للتفريق بينها وبني زوجها مع أن الشرع جعل لذلك وسائل أخرى ميكن اختاذها، ولكنها 
قد تكون مكلفة وشاقة عليها، فلذلك رمبا حتتال بادعاء الرضاعة، فينتهج معها احلاكم لذلك أساليب 

فة للتيقن من صدق كالمها، فإن صدقت حصل التفريق، وال حاجة هنا ليمني الزوج، التحري املختل
  .  ألنه حيلف على ما مل يعلم صدقه

  : البينة
  :١وتتعلق بالبينة املسائل التالية ،وهي عند إنكار أحد الزوجني للرضاعة

  
  : نصاب الشهادة على الرضاع

  :ولنياختلف الفقهاء يف نصاب الشهادة على الرضاع على ق
وال ، وال يقبل أقل من ذلك ، رجلني أو رجل وامرأتني ، أنه يثبت بشهادة العدول : القول األول

   :يشهادة النساء بانفرادهن، وهو مذهب احلنفية، واستدلوا على ذلك مبا يل
وكان ذلك مبحضر من ، )ال يقبل على الرضاع أقل من شاهدين(: - رضي اهللا عنه  - قول عمر  •

  .فصار إمجاعا، ومل يظهر النكري من أحد ،   - اهللا عنهم  رضي - الصحابة 
فال يقبل فيه شهادة النساء على االنفـراد، ألن قبـول   ، أن هذا مما يطلع عليه الرجال يف اجلملة  •

وهي ضرورة عدم اطالع الرجال على املشهود ، شهادن بانفرادهن يف أصول الشرع للضرورة 
  . ملة مل تتحقق الضرورةفإذا جاز االطالع عليه يف اجل، به 

فال يقبل فيـه   ،فثبت أن هذه شهادة مما يطلع عليه الرجال ،أن ثدي املرأة جيوز حملارمها النظر إليه •
ألن قبول شهادن بانفرادهن يف أصول الشرع للضـرورة وهـي   ؛ شهادة النساء على االنفراد 

مل تتحقـق  ؛ ه يف اجلملـة  ضرورة عدم اطالع الرجال على املشهود به فإذا جاز االطالع علي
فإنه ال جيوز ألحد فيها من الرجال االطالع عليها فدعت الضرورة إىل  الضرورة خبالف الوالدة،

  .القبول
بل أعرض ولو كان التفريق واجبا ملا أعرض فدل قولـه   ،يف حديث املرأة مل يفرق بينهما أنه  •

 (فارقها)على بقاء النكاح .  
رضي اهللا  - اءت امرأة فزعمت أا أرضعتهما فسأل الرجل عليا روي أن رجال تزوج امرأة فج •

                                                
،الفتـاوى   ٤/١٤:، بـدائع الصـنائع  ٥/١٣٧:، املبسـوط ٣/٣٢٣: ، املصنف البن أيب شيبة٤/١٤:بدائع الصنائع )   ١(

 . ١/٣٥٨:،تبصرة احلكام ٧١:كمية،الطرق احل ٣/١٦٣:الكربى
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ألنه حيتمل أن تكون ) فإن ترتهت فهو أفضل ،هي امرأتك ليس أحد حيرمها عليك(:فقال ، - عنه 
  .صادقة يف شهادا فكان االحتياط هو املفارقة

نه يثبت الرضـاع  إ :التفريق بني الرشيد وغريه، وهو مذهب املالكية، حيث قالوا: القول الثاين
بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني مطلقا قبل العقد وبعده، ويعمل قبل العقد يف غري الرشيد بإقرار أحد 

  . وال يعترب إقرارمها بعده، فيفسخ إذا وقع ، وأوىل بإقرارمها معا ، ولو أما ، األبوين 
اع فقد رويت عن مالك يف أما بعد العقد فيقبل شهادة رجل وامرأة، أما شهادة امرأتني على الرض

  : ذلك روايتان
أنه ال يكفي يف ذلك إال أن يفشو عند اجلريان ويظهر وينتشر، ألن الرضاع وإن كان مما : األوىل

ينفرد به النساء فتتعلق به أحكام شرعية وال يكاد خيفى أمره غالبا بل يفشو فإذا عرا مـن الظهـور   
  .واالنتشار ضعفت الشهادة

  . وإن مل يفش اعتبارا بسائر الشهادات، ما مقبولة أن شهاد: الثانية
وبأربع نسوة  ألنه مما ال يطلع ، وبرجل وامرأتني ، يثبت الرضاع بشهادة رجلني : القول الثالث

ن بـأ وال يثبت بدون أربع نسوة، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك ، الرجال عليه إال نادرا 
ورة، إذ ال ميكن حتمل الشهادة إال بعد النظر إىل الثدي وإنه عورة الشهادة على الرضاع شهادة على ع

  . فيقبل فيه شهادة النساء على االنفراد كالوالدة
يثبت الرضاع بشهادة املرأة املرضعة، وهو مذهب احلنابلة، أما اإلقرار بالرضاع فال : القول الرابع

جاءت أمة حبديث عقبة السابق من أنه لك يثبت إال بشهادة رجلني عليه إن أقر بذلك، واستدلوا على ذ
كيف ا وقد زعمـت أـا   : فذكرت له ذلك فقالفأتيت النيب ، قد أرضعتكما: سوداء فقالت

  .، وهو يدل على االكتفاء باملرأة الواحدة١أرضعتكما
  :الترجيح

الكيـة  التشدد يف قبول الشهادات وخاصة بعد البناء، وهو ما عليه املنرى أن األرجح يف املسألة 
، وقد أفيت ابن القاسم يف مسألة أخطر من هذه ـ  ٢اشتهار الرضاعة دون شهادة اآلحادالذين اعتربوا 

ذكر اهللا تعاىل أا كانت فاحشة ومقتا وساء سبيال، وبشهادة رجل عن فعل نفسه ـ معتربا ما ذكرنا 
اإلرضـاع إن مل  من رد الشهادات يف هذا ألجل التهمة، واستدل لذلك حبكم مالك يف شـهادات  

، هذا )الرجل يريد نكاح املرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فال تطأها(:تشتهر، ففي املدونة، وحتن عنوان
                                                

 . سبق خترجيه)   ١(
 . ٥/٢٢١:املنتقى)   ٢(
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قد كنت تزوجتها، أو مل : أرأيت لو أن رجال خطب امرأة فقال له والده: االستفتاء املنقول بتصرف
مل تفعل : د الوالد يف مجيع ذلك، وقاليرد االبن شيئا من هذا إال أنه قد مسع ذلك من أبيه وكذب الول

  شيئا من هذا وإمنا أردت بقولك أن حترمها علي؟
مل أمسع من مالك فيه شيئا، إال أن مالكا قال يل يف الرضاع يف شهادة  املرأة (: فأجاب ابن القاسم

لك  ونفس احلكم نقله عن ما )الواحدة، إن ذلك ال جيوز وال يقطع شيئا إال أن يكون قد فشا وعرف
ال جتوز أيضا إال أن يكون شيئا قد فشا وعرف يف االهلني واملعارف (يف شهادة املرأتني يف الرضاع أا 

  )واجلريان، فإذا كان كذلك رأيتها جائزة
واستنتج ابن القاسم اإلجابة على تلك املسألة اخلطرية من هذا القول ملالـك فأجـاب سـائله    

ذكرت مبرتلة شهادة املرأة يف الرضاع ال أراها جائزة على الولد فشهادة الوالد يف مسائلك اليت (:بقوله
       ١ )إذا تزوج أو اشترى جارية إال أن يكون شيئا قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف ومسع

وذا القول تنتفي الكثريمن الذرائع اليت تتخذ من القول حبصول احملرمية بالرضاعة وسيلة للتفريق 
  .  ولة بينهم وبني الزواجبني املتزوجني أو احليل

  : ةحكم شهادة أمي الزوجني بالرضاع
  :اختلف الفقهاء يف يف حكم شهادة أمي الزوجني بالرضاعة على قولني

أن شهادة أمي الزوجني على الرضاع بني الزوجني مقبولة كاألجنبيتني لضـعف  : القول األول
  .التهمة، وهو مذهب املالكية

كان الزوج أو الزوجة، وهو مذهب الشافعية، فلو  در الدعوى إنالتفريق بني مص: القول الثاين
  :فاحلكم يف ذلك على التفصيل التايل، كان فيمن يشهد بالرضاع أم املرأة أو بنتها 

واملرأة منكرة قبلت شهادا، وكذا لو شهدت األم أو البنت من غري تقدم ، إن كان الزوج مدعيا  •
  .دعوى على سبيل احلسبة

وتقبـل  ، جة مدعية، فال تقبل للتهمة، ألن املقرر عدم قبول شهادة األصل لفرعه إن كانت الزو •
 .عليه

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه الشافعية من االحتياط، تفاديا للتهمة اليت حتملـها  

حينها قبـل  شهادة األم مع ابنتها، فلو كانت الشهادة متيقنة،وكانت صاحبتها حمتسبة ألدلت ا يف 

                                                
 . ٤/٢٤٧: املدونة الكربى)   ١(
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  .الزواج، ومل حتتج إىل إقرار البنت حىت تديل ا
  :حكم شهادة املرضعة وحدها على إرضاعها

  :اختلف الفقهاء يف قبول شهادة املرضعة وحدها عن إرضاعها على قولني
تقبل شهادة املرضعة وحدها على فعل نفسها، وهو مذهب احلنابلة، واستدلوا على : القول األول

  : ذلك مبا يلي
  .السابق حديث عقبة •
  .فقبلت شهادا فيه كفعل غريها، وال تدفع به ضررا ، أنه فعل ال حيصل به هلا نفع مقصود  •

وهو مذهب الشافعية واملالكيـة، واشـترط    وال تقبل وحدها،، تقبل مع غريها : القول الثاين
  . فال تقبل للتهمة فإن طلبت أجرة الرضاع، الشافعية لقبول شهادا فيمن يشهد أن ال تطلب أجرة 

فال يكفـي قـول   ، ونص الشافعية واحلنابلة على أنه ال تقبل الشهادة على الرضاع إال مفصلة 
أشهد أن هـذا  : كأن يقول، بينهما رضاع، بل جيب ذكر وقت اإلرضاع وعدد الرضعات : الشاهد

احلـولني  ارتضع من هذه مخس رضعات متفرقات خلص اللنب فيهن إىل جوفه يف احلولني أو قبـل  
  .الختالف العلماء يف ذلك

  :الترجيح
  :النظر إىل املسألة من ناحيتنينرى أن األرجح 

التشدد يف البينة سدا للذريعة حىت ال تصبح دعوى الرضاعة وسيلة للتفريق بـني  ب ناحية القضاء،
  .الزوجني كما حيصل أحيانا يف اتمع

  :ذلك بني حالتني ويفرق يف ،ناحية الديانة والورع: والناحية الثانية
أن يفترقا ولو بشهادة امرأة واحدة الحتمال صدق هـذه  يف هذ احلالة ألرجح وا :قبل الدخول

، بشرط أن ال تكون املـرأة  الشهادة يف الواقع، وحىت ال تصبح تلك الشهادة ذريعة للتفرق بعد ذلك
كما ذكرنا يف الترجيح  متهمة يف شهادا، وهو نفس ما عقب به مالك على شهادة النساء يف الرضاعة

  ١ )وأحب إيل أن ال ينكح وأن يتورع: قال مالك(السابق 
واألرجح يف هذه احلالة هو التشدد حفاظا على األسرة كما هو يف سائر أحكام :  بعد الدخول

  .الرضاعة إن حصلت بعد الدخول
  :آثار التفريق بعد ثبوت الرضاع

                                                
 . ٤/٢٤٧: املدونة الكربى)   ١(



 ٨٥

  : ١جيب ما جيب يف كل عقد فاسد، وهورضاعة احلاصل بعد ثبوت البعد االفتراق أو التفريق 
  .ال شيء هلا من املهر: قبل الدخول
جيب هلا أقل املهر وهو إما مهر املثل إن مل يكن مسى هلا مهراً أو املسمى إذا كان : بعد الدخول

مسى مهراً معيناً، ألن املسمى إن كان هو األقل فقد رضيت به الزوجة فال يزاد على ما رضيت به، وإن 
كان مهر املثل هو األقل فهو الواجب األصلي يف كل زواج فاسد وال يعدل عنه إال إذا وجد مقتض 

  .للعدول عنه
  ثالثا ـ أصناف احملرمات بالرضاعة 

﴿ وأُمهاتكُم اللَّاتي أَرضعنكُم : يف آية احملرمات أشار إليها قوله تعاىل ٢حيرم بالرضاع مثانية أصناف
كُماتوأَخو ﴾ ةاعضالر ناقتصار القرآن على األم إشارة إىل حترمي إن : ، وقد قال العلماء)٢٣:النساء(م

كل من اتصل بعمود النسب من األصول والفروع، واقتصاره على األخوات إشارة إىل حترمي جوانب 
  .النسب وحواشيه

ـ   زءا ممـن أرضـعته   ألن إطالق األم على املرضعة واألخوات على بناا جيعل من الرضـيع ج
كأوالدها،وأكد ذلك بأخوة أوالدها له فيكون ذلك الرضيع ابناً هلما مبرتلة االبن من النسب، فيأخذ 
حكمه يف كل ما يتعلق بالتحرمي بالنسبة لألصناف احملرمة بالنسب من البنات والعمـات واخلـاالت   

  .وبنات األخ وبنات األخت
 ما روي عنضح ما أشار إليه يف مجلة أحاديث منها ما أمجله القرآن وو وقد فصل رسول اهللا 

إا ال حتل يل إا ابنة أخي من : (ريد على ابنة محزة فقالأ  أن النيب   - رضي اهللا عنه  - ابن عباس 
  .، ويف رواية من النسب٣ )الرضاعة، وحيرم من الرضاعة ما حيرم من الرحم

ومنها أن النيب ) ن الرضاعة ما حيرم من الوالدةحيرم م( : قال  ويف رواية عائشة رضي اهللا عنها،
 ا ابنة أخي من الرضاعة : (قال يف درة بنت أيب سلمةا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل إإ

 ٤ )أرضعتين وأباها ثويبة
أن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن عليها وهو : ومنها احلديث املروي عن عائشة رضي اهللا عنها

                                                
 . ٥/٥٣٩:، التاج واإلكليل ١٠/١٧٠:، املبسوط٨/٢٩٨:، حتفة احملتاج٨/١٥٥:املغين )   ١(
، شـرح  ١/٣٤٣:،الفتـاوى اهلنديـة   ٢/٢٦١:، بـدائع الصـنائع  ٥/١٣٢:، املبسوط ٩/١٣١:، احمللى٥/٢٨:األم )   ٢(

، ٢/٧٩:، فتح العلي املالـك ٢/٥٠٤:،حاشية الدسوقي ٤/١٧٨:،اخلرشي ٩/٣٢٩:، اإلنصاف ٧/٨٧:،  املغين ٤/٣٧٨:البهجة
 . ٢/١٧٧:،أحكام القرآن للجصاص  ١/٤٧٩:، أحكام القرآن البن العريب ٦/٣٧٦:نيل األوطار 

 . سبق خترجيه)   ٣(
 . سبق خترجيه)   ٤(



 ٨٦

فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اهللا أخربته بالذي : ن الرضاعة بعد أن نزل احلجاب قالتعمها م
  .١صنعت فأمرين أن آذن له

وسنسرد هنا احملرمات بالرضاع بناء على القائلني باعتبار لنب الفحل، فاحملرمات بالرضاع تتمثل يف 
  : األصناف التالية

يه من الرضاع مهما علت درجتهن، فإذا رضع طفل وهن أمه وأم أمه وأم أب:األصول من الرضاع
من امرأة حرم عليه الزواج مبن أرضعت ألا صارت أماً له، وكذلك بأم أمه وإن علت وأم أبيه رضاعاً 

  .وهو زوج املرضعة مهما علت درجتها ألن صرن جدات له كما حرم عليه ذلك من النسب
فإذا رضعت طفلة  ،ابنه من الرضاع وإن نزلنبنته وبنت بنته وبنت اوهن  :الفروع من الرضاع

من امرأة صارت ابنة لزوج املرضعة الذي كان سبباً يف إدرار لبنها فيحرم على ذلك الرجل التزوج ذه 
البنت وفروعها، ولو كان الرضيع طفالً ابناً له فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أوالده مهما نزلن كما 

  .حيرم ذلك من النسب
أي أخواته وبنان وبنات أخوته من الرضاع مهما نزلت درجتـهن   :بويه من الرضاعفروع أ

  .يستوي يف ذلك من رضع معه أو قبله أو بعده ألنه برضاعه صار أخاً للجميع
وهن عماته وخاالته من الرضـاع، ألنـه   :  فروع جديه من الرضاع يف الدرجة األوىل فقط

خوات زوجها عمات له، فيحرم عليه التزوج واحـدة  برضاعه صارت أخوات املرضعة خاالت له وأ
منهن كما حيرم ذلك من النسب، وأما بنان فهن حالل له كما يف بنات اخلاالت والعمـات مـن   

  .النسب
، أي زوجة ابنه وابن بنته من الرضاع وإن نزل سواء دخل الفرع بزوجته أو ال: زوجات فروعه

ى حترميها بناء على القول بلنب الفحل وعلى التحـرمي  وقد اختلف الفقهاء يف حكمها، واجلمهور عل
، وال )٢٣:النساء(﴿ وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصلَابِكُم ﴾ :تعاىلباملصاهرة، ويدخلوا بذلك يف قوله 

  ﴿ الَّذين من أَصلَابِكُم ﴾:خيرجوا بقوله
، وهو عدم ٢اء، ومنهم ابن القيم والشوكاين لكن األرجح من ذلك هو ما اختاره كثريمن العلم

  :التحرمي بذلك، ومن األدلة اليت ساقها ابن القيم لذلك
أن التحرمي بالرضاع فرع على حترمي النسب، ال على حترمي املصاهرة فتحرمي الرضاع أصل قـائم   •

ال من النسب، ومل ينبه على التحرمي به من بذاته، واهللا تعاىل مل ينص يف كتابه على حترمي الرضاع إ
                                                

 . سبق خترجيه)   ١(
 . ٧/١٢٣: ، نيل األوطار٥/١٢٤: زاد املعاد: انظر)   ٢(



 ٨٧

جهة الصهر،ال بنص وال إمياء وال إشارة، بل أمر أن حيرم به ما حيرم من النسب، ويف ذلك إرشاد 
حرمـوا مـن   (:وإشارة إىل أنه ال حيرم ما حيرم بالصهر، ولوال أنه أراد اإلقتصار على ذلك لقال

   )الرضاع ما حيرم النسب والصهر
به بالنسب، وهلذا أخذ منه بعض أحكامه،وهو احلرمة واحملرميـة دون التـوارث   أن الرضاع مش •

واإلنفاق وسائر أحكام النسب، فهو نسب ضعيف، فأخذ حبسب ضعفه بعض النسب، ومل يقو 
على سائر أحكام النسب، وهو ألصق به من املصاهرة، فكيف يقوى على أحكام املصاهرة مـع  

  .   قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه
أن املصاهرة والرضاع ال نسب بينهما وال شبهة نسب وال بعضية وال اتصال، ولو كان حتـرمي   •

الصهرية ثابتا لبينه اهللا ورسوله بيانا شافيا يقيم احلجة، ويقطع العذر فمن اهللا البيان وعلى رسوله 
  .البالغ، وعلينا التسليم واإلنقياد

رجحها ال من باب قوة ما فيها من أدلة فقط، هذه خالصة ما ذكره ابن القيم من األدلة، وحنن ن
بل لتناسبها مع املصاحل الشرعية اليت تضع دائرة احملرمية يف أضيق احلدود، فتقتصر على املنصوص عليه 

  ) ٢٤: النساء( ﴾ وأُحلَّ لَكُم ما وراَء ذَلكُم﴿  :تعاىلدون غري املنصوص، وقد قال 
فهذا النظر يف هذه املسألة، فمن ظفر (:ختام حتقيقه يف املسألة ومع ذلك نقول ما قال ابن القيم يف

    ١ )فيها حبجة، فلريشد إليها، وليدل عليها، فإنا هلا وا معتصمون، واهللا املوفق للصواب
وهن أمها وجداا من جهة األب واألم، فيحرم عليه التزوج بواحدة : أصول زوجته من الرضاع

  .دخل ا أو مل يدخل، كما حيرم ذلك من النسب منهن مبجرد العقد عليها سواء
فـإذا   ،وهن بناا وبنات أوالدها من الرضاع وإن نزلت درجتهن: من الرضاع فروع زوجته

تزوج رجل امرأة كانت متزوجة قبله بآخر وأرضعت طفلة فإن هذه الطفلة بنتها من الرضاع وتصري 
ما حيرم عليه التزوج بإحدى فروعها من اإلناث بالنسبة له بنت زوجته فتحرم عليه إذا دخل بأمها ك

  .مثل ما حيرم عليه بناا من النسب
أي زوجات أبيه وجده وإن عال سواء دخل ا األب أو اجلد أو ال،  :زوجات أصله من الرضاع

فلو رضع طفل من امرأة متزوجة صار زوجها أباً له من الرضاع وأبو الزوج جداً له كذلك فإن كان 
ة أخرى غري من أرضعته حرم على الرضيع التزوج ا ألا زوجة أبيه من الرضاع، كما للزوج زوج

  .حيرم عليه التزوج بامرأة أبيه من النسب

                                                
 . ٥/١٢٥:زاد املعاد)   ١(



 ٨٨

  رابعا ـ مستثنيات من احملرمات من الرضاع 
ليست على إطالقها، بل هناك صور  )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب(ذكر الفقهاء أن قاعدة 

لوجود العالقة احملرمة يف النسب وعدم  ةيها التحرمي بالنسب وال يثبت التحرمي بالرضاعمستثناة يثبت ف
  :١وجودها يف الرضاع، ومن تلك الصور املذكورة

مث رضـع   ،إذا رضع طفالن من امرأة فصارا أخوين بالرضاع: أم األخ أو األخت من الرضاع
 يرضع منها أم أخيه من الرضاع فتحل أحدمها من مرضعة أخرى فهذه املرضعة تكون بالنسبة للذي مل

له، وكذا لو كان ألخيه من الرضاع أم من النسب فإا حتل له أيضاً لعدم وجود احملرم ألا أجنبية يف 
  .احلالتني

ولو كان الطفالن أخوين من النسب ورضع أحدمها من أجنبية وصارت أماً له من الرضاع جاز 
عة، بينما ال جيوز له أن يتزوج أم أخيه نسباً ألا إما أمه إن كانا ألخيه أن يتزوجها ألا أم أخيه رضا

  . شقيقني أو امرأة أبيه إن مل يكن شقيقاً، وكلتامها حمرمة
إذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لزوجها من الرضاع، فإذا كان : أخت ابنه أو بنته من الرضاع

فإنه حيل لذلك الزوج أن يتزوج هذه البنت وهي هلذا الطفل أخت من النسب مل ترضع من تلك املرأة 
أخت ابنه من الرضاع لعدم احملرم بينهما، ومثله إذا كان للرجل ابن من النسب رضع من امرأة أجنبية 
وهلا بنت نسبية أو رضاعية فلذلك الرجل أن يتزوج ذه البنت وهي أخت ابنه من الرضاع النعـدام  

جيوز له أن يتزوج أخت ابنه من النسب ألا إما بنته أو بنت امرأته اليت بينما ال . العالقة احملرمة بينهما
  .دخل ا وكلتامها حمرمة عليه

ومثل ذلك أن يرضع الطفل من جدته ألمه فتصري أمه أختاً له من الرضاع، فال حترم على زوجها 
ضاع ال حيرم التزوج ألا صارت برضاع طفلها من أمها أختاً له من الرضاع فقط وأخت االبن من الر

  .ا ابتداًء فال يؤثر الرضاع الطارئ على تلك الزوجية بقاء من باب أوىل
إذا أرضعت أجنبية ابن االبن أو ابن البنت فإا تصري أم هذا االبن رضاعاً : أم ولد ولده رضاعاً

سباً، ألن األوىل زوجة فيحل جلد الولد أن يتزوجها مع أنه ال جيوز له أن يتزوج أم ابن ابنه أو أم بنته ن
وكذلك لو أرضعت زوجة االبن طفـالً  . ابنه والثانية بنته، واألوىل حمرمة باملصاهرة والثانية بالنسب

أجنبياً فإنه يكون ابن ابن رضاعاً فإذا كانت له أم نسيبة أو رضاعية أخرى ال حترم على اجلد الذي هو 
  .أبو زوج تلك املرضعة

                                                
 . ١/٣٣:،تنقيح الفتاوى احلامدية ٤/١٧٩:،اخلرشي ٨/١١٣:،اإلنصاف ٢/١٨٣:، تبيني احلقائق٥/١٣٨: املبسوط)   ١(



 ٨٩

لعدم العالقة احملرمة بينما حترم إذا كانت مـن  : أو اخلالة من الرضاع أم العمة أو العم أو اخلال
  .النسب ألا إما جدة ألب أو ألم أو امرأة اجلد

وأنكر  وقد تكلم ابن تيمية عل ما اعتربه الفقهاء مستثنيات من القاعدة اليت نص عليها احلديث،
، املتأخرين من هذا العمـوم صـورتني   استثىن بعض الفقهاء :(قال يف الفتاوى الكربى اعتبار ذلك،

، مث بني وجه ذلك، )فإنه ال حيتاج أن يستثىن من احلديث شيء، وهذا خطأ، وبعضهم أكثر من ذلك 
ولتوضيح كيفية معرفة أصـناف   وحنن ننقل كالمه هنا ألثره يف إزالة اعتقاد شبهة االستثناء من جهة،

  :ذكره ابن تيميةاحملرمات بالرضاع من جهة ثانية، وهذا تلخيص ما 
وصار زوجها الذي ، صارت املرأة أمه ، إذا ارتضع الرضيع من املرأة مخس رضعات من احلولني 

وحينئذ فيكون مجيع أوالد املرأة من هـذا  ، فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة ، جاء اللنب بوطئه أباه 
اء ولدوا قبل الرضاع أو بعده سو، ومجيع أوالد الرجل منها ومن غريها إخوة له ، الرجل ومن غريه 

فال جيوز للمرتضـع أن  ، كان أوالد أوالدمها أوالد إخوته ، وإذا كان أوالدمها إخوته . باتفاق األئمة
وذلك حيرم من ، فإما إما إخوته وإما أوالد إخوته ، وال أوالد أوالدمها ، يتزوج أحدا من أوالدمها 

وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاع ، خاالته من الرضاع وإخوة املرأة وأخواا أخواله و. الوالدة
وأبـو  ، وإخوة الرجل أعمامه وعماته ، وال من أخواا ، فال جيوز له أن يتزوج أحدا من إخوا ، 

لكن يتـزوج  ، وال بأجداده وجداته ، فال يتزوج بأعمامه وعماته ، الرجل وأمهاته أجداده وجداته 
إال أوالد األعمام والعمات وأوالد اخلال . فإن مجيع أقارب الرجل حرام عليه. بأوالد األعمام والعمات

  . واخلاالت
وحيرم على أوالده ما حيرم على ، وإذا  كان املرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأوالده أوالد أوالدمها 

، ن النسب فهذه اجلهات الثالث منها تنتشر حرمة الرضاع، وأما إخوة املرتضع م، األوالد من النسب 
ليس بني هـؤالء  ، فهم أجانب أبيه وأمه وإخوته من الرضاع ، وأمه من النسب ، وأبوه من النسب 

وال ، وأخت من أمه ، ألن الرجل ميكن أن يكون له أخ من أبيه ، وهؤالء صلة وال نسب وال رضاع 
من النسب وأخت  فكيف إذا كان أخ، بل جيوز ألخيه من أبيه أن يتزوج أخته من أمه ، نسب بينهما 
وذا تزول الشبهة اليت تعـرض  . وهلذا أن يتزوج ذا، فإنه جيوز هلذا أن يتزوج هذا ، من الرضاع 
كما يتزوج بأخته من ، فإنه جيوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب ، لبعض الناس 

فإن أخا ،  نظري له يف النسب النسب وجيوز ألخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، وهذا ال
وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب وال ربيبته ، الرجل من النسب ال يتزوج بأمه من النسب 

حيرم يف النسب على أخي أن يتزوج أمي وال حيرم مثل : فلهذا جاز أن تتزوج به فيقول من ال حيقق، 



 ٩٠

من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن فإنه نظري احملرم ، هذا يف الرضاع، وهذا غلط منه 
واللنب لفحل فإنه حيرم على أخته ، كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة ، هذا األخ أو بأمه من الرضاعة 

وحيرم عليهما أن يتزوجا ، لكوما أخوين للمرتضع ، من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة 
ما أخوي ولديهماأباه وأمه من الرضاعة لكوما ولديهما من الرضاعة ال لكو.  

فمن تدبر هذا :(قال ابن تيمية بعد سرده لكيفة تطبيق احملرمات بالرضاعة على احملرمات بالنسب
  ١ )وحنوه زالت عنه الشبهة

  

                                                
 . ٣/١٥٨:الفتاوى الكربى)   ١(



 ٩١

  موانع الزواج املؤقتةثانيا ـ 
جية، وقد أفردنا هذا الفصل نتناول يف هذا الفصل احلديث عن تتمة املوانع اليت تتناىف مع صحة الزو

  :للحديث عن املوانع املؤقتة، وقد رأينا حصرها يف املوانع التالية
  .اجلمع احملرمات بسبب  .١
  .احملرمات بسبب تعلق حق الغري ا  .٢
  .احملرمات بسبب اختالف الدين  .٣

  .وقد أفردنا لكل نوع من هذه األنواع مبحثا خاصا
  

  احملرمات بسبب اجلمع ـ  ١
د من احملرمات بسبب اجلمع اثنني من احملرمات، اجلمع بني احملرمات واجلمع بني أكثر من ونقص

أربع نسوة، أي أن احلرمة مؤقتة بزواجه من هذين الصنفني، ومنتهية بافتراقه عمن حتول بينه وبني من 
  .حرمت عليه ذا السبب، ويف هذا املبحث تفصيل للمحرمات ذا السبب

  : حملارماجلمع بني ا: أوال
لو فرضنا إحدامها ذكراً ال حيل لـه أن   كل امرأتني تربطهما عالقة احملرمية حبيث ١واملراد به

األختني والبنت وأمها أو جدا، واملرأة وعمتها أو خالتها أو بنت : يتزوج األخرى، وذلك مثل
  .أخيها أو أختها

  :حكم اجلمع بني احملارم
: وقد نقل اإلمجاع على ذلك، قال القرطيب، حمرمرمات على أن اجلمع بني احمل ٢اتفق الفقهاء

جممع على العمل به يف حترمي اجلمع بني من ذكر فيه بالنكاح، وأجاز اخلـوارج   ٣وهذا احلديث(
اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها وخالتها، وال يعتد خبالفهم ألم مرقوا من الدين وخرجوا 

                                                
: ، مغين احملتـاج ٢/٤١٩: ، اإلقناع للشربيين٥/١٧٦: ، األم٢/٤٣: ، املهذب٧/٨٨: ، املغين٥/٧٤: القناع كشاف)   ١(

، حاشـية  ٣٠/٢٨٩: ، املبسـوط ٣/٣٩: ، حاشية ابن عابـدين ٣/٢٤٧: ، البح الرائق١/١٩٢: ، اهلداية شرح البداية٣/١٨٠
 . ٢/٣٢: ، بداية اتهد٢/٧٧العدويك 

  :إال عثمان البيت فإنه أجاز اجلمع فيما سوى األختني وسوى املرأة وبنتها، واحـتج بقولـه   ومل خيالف يف ذلك )   ٢(
حيث ذكر احملرمات، وذكر فيما حرم اجلمع بني األختني، وأحل ما وراء ذلك، واجلمع فيما سوى  ﴾وأحل لكم ما وراء ذلكم 

الف النصوص الصرحية يف حترمي اجلمع بني احملارم، ولذلك ال األختني مل يدخل يف التحرمي فكان داخال يف اإلحالل، ولكن هذا خي
 . ٢/٢٦٢: بدائع الصنائع: عربة ذا اخلالف، انظر

 . قصد احلديث الذي سيأيت ذكر يف حترمي اجلمع يب املرأة وعمتها)   ٣(



 ٩٢

  ١ )بتةمنه، وألم خمالفون للسنة الثا
، فاإلباضية على القول بكوم من اخلوارج، ٢ولسنا ندري أي فرقة من اخلوارج يقصد القرطيب

باب حرم اجلمع بـني  (:يرددون ما يقوله أهل السنة، فقد جاء يف النيل، وهو من أهم كتبهم املعتمدة
اجلمع بني حمرمتني  أختني وإن من رضاع أو بتسر أو بتخالف وكذا بني البنت واألم والعمة واخلالة فإن

كل امرأتني بينهما من القرابة أو الرضاع ما مينع نكاحهما لو كانت إحدامها ذكـرا  : حرام وضابطه
  ٣ )واألخرى أنثى

وجاء يف الشرح من املبالغة يف النكري على من يفعل ذلك أعظم مما عند أهل السنة أنفسهم، قال 
   )وكفر هو والشهود واملنكح، ا يف عقدة حرمتا إن تعمد مجعهم(:الشارح معلقا على الكالم السابق

واجلمع بني (:وقد نقل اإلمجاع على ذلك كذلك ابن حجر، وذكر ما استثين من اخلالف فيه فقال
االختني يف التزويج حرام باإلمجاع سواء ينفذ شقيقتني أم من أب أم من أم، وسواء النسب والرضاع، 

ازه بعض السلف، وهو رواية عن أمحد واجلمهور وفقهـاء  واختلف فيما إذا ينفذ مبلك اليمني، فأج
  :، زيادة على اإلمجاعمن األدلة على حترمي هذا الصنفو ،٤ )األمصار على املنع

وليس املراد اجلمع بني  ،)٢٣:النساء(﴾وأَنْ تجمعوا بين اُألختينِ﴿ : يف سياق احملرمات قوله تعاىل •
  .ل مجع فيه عالقة كعالقة األختنيبل هو إشارة إىل ك ،األختني فقط

 ،وال املرأة على ابنة أخيها وال ابنة أختـها  ،ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها: (قوله  •
  ٥ )إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

  : احملارمحترمي اجلمع بني احلكمة من 
لعل أمهها أن اجلمع  ٦ني احملارمذكر الفقهاء وجوها من احلكم اليت راعاها الشرع يف حترمي اجلمع ب

بني ذوايت رحم حمرم يف النكاح سبب لقطيعة الرحم ألن الضرتني يتنازعان وخيتلفان وال يأتلفان هذا 
أمر معلوم بالعرف والعادة، وهو يفضي إىل قطع الرحم وهو حرام، والنكاح سبب فيحرم حـىت ال  

إنكم لو فعلـتم ذلـك   : (ديث فيما روي أنه قاليف آخر احليؤدي إليه، وإىل هذا املعىن أشار النيب 
                                                

 . ٥/١٢٥: تفسري القرطيب)   ١(
وشذت طائفة من اخلوارج بإباحة   اجلمع  بني من عـدا   «:ومثل القرطيب، اجلصاص فقد قال بعد نقله اتفاق العلماء)   ٢(

 . ٧/٨٨:املغين:، وانظر٣/٧٩: أحكام القرآن للجصاص »األختني، وأخطأت يف ذلك وضلت عن سواء السبيل
 . ٦/٣١: شرح النيل)   ٣(
 . ٩/١٦٠: فتح الباري)   ٤(
 ٣/٢٩٣: ، النسائي٣/٤٣٣: ، الترمذي٢/١٠٢٩: ، مسلم٥/١٩٦٥: البخاري: انظر الروايات املختلفة للحديث يف)   ٥(

 . ٨/٢٩: البيهقي ٩/٣٧٦: ، ابن حبان١/٧٧: ، أمحد٢/٥٣٢: ، املوطأ١/٦٢١: ابن ماجة
 . ٢/٢٦٢:بدائع الصنائع:انظر )   ٦(



 ٩٣

  )أنه يوجب القطيعة(، ويف بعضها)فإن يتقاطعن:(وروي يف بعض الروايات ١ )لقطعتم أرحامهن
ما يدل على كراهة اجلمع بني األقارب   - رضي اهللا عنهم  - عن السلف الصاحل  رويولذلك 

 كان أصـحاب رسـول اهللا   : أنه قال   - رضي اهللا عنه  - عن أنس ولو كن من غري احملرمات، ف
 - إنه يورث الضغائن، وروي عن عبد اهللا بن مسعود : يكرهون اجلمع بني القرابة يف النكاح، وقالوا

، ووجه قوله أن )لكن أكرهه ،ال أحرم ذلك: (أنه كره اجلمع بني بنيت عمني، وقال   - رضي اهللا عنه 
  .فألن القرابة بينهما ليست مبفترضة الوصل القطيعة، وأما عدم احلرمة، سدا لذريعةالكراهة 

وقد نقل القرايف عن  احملارم،هم من اجلمع بينمبن حيرم  ما جيب صلته من الرحمالعلماء  استنبطوقد 
منا جتب صلة الرحم إذا كان هناك حمرمية ومها كل شخصني لو كـان  إ:(بعض العلماء يف ذلك قوله

باء واألمهات واإلخوة واألخوات واألجداد واجلدات وإن آلأحدمها ذكرا واآلخر أنثى مل يتناكحا كا
فأما أوالد هؤالء فليست  فلوا واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت،سواألوالد وأوالدهم وإن  علوا،

ويدل على صحة هذا القول حترمي اجلمع بني األختني واملرأة  ،الصلة بينهم واجبة جلواز املناكحة بينهم
وجيـوز   ،وترك احلرام واجب وبرمها وترك إذايتهما واجبة ،ا فيه من قطيعة الرحموعمتها وخالتها مل

ويتقاطعن وما ذاك إال أن صلة الرحم بينهما ليست غايران اجلمع بني بنيت العم وبنيت اخلال وإن كن يت
  ٢ )واجبة

  :حكم اجلمع بني األقارب من غري احملارم
أن تنكح املرأة على ( بني احملارم ورد ي عام منه بناء على ما سبق من احلكمة يف حترمي اجلمع 

أم كانوا   - رضي اهللا عنهم  - ،وقد روي من ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان )قرابتها خمافة القطيعة
يكرهون اجلمع بني القرابة خمافة الضغائن، قد كره اإلمام مالك هذا، فقد سئل عن ابنيت العم أجيمـع  

  .٣إن ناسا ليتقونه: أفتكرهه قال: حراما، قيل لهما أعلمه : بينهما؟ فقال
بل ورد عن بعض السلف ما مينع اجلمع بني املرأة وقريبتها، سواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو 
بنت خال أو بنت خالة هلذه العلة، وقد روى ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطـاء،  

ال : ابن عبد الرب وابن حزم وغريمها، قال ابن املنذرولكن انعقد اإلمجاع على خالف ذلك، وقد نقله 
  .٤أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، ومها داخلتان يف مجلة ما أبيح، خارجتني منه بالكتاب والسنة واإلمجاع

                                                
 . سبق خترجيه)   ١(
 . ١/١٤٧:أنوار الربوق)   ٢(
 . ١٨/٨١: التمهيد)   ٣(
 . ٥/١٢٧: القرطيب)   ٤(



 ٩٤

وقد وردت اآلثار الكثرية عن السلف الصاحل، تبني جواز الزواج بغري من صرحت م النصوص 
هية، ومن اآلثار الواردة يف ذلك مجع احلسن بن احلسن بن علي بني بنيت الشرعية، وقيدم القاعدة الفق

  . عم يف ليلة واحدة، فأصبح النساء اليدرين أين يذهنب
  :قاعدة حترمي اجلمع بني احملارم

حيرم اجلمع (قرر الفقهاء قاعدة لتحرمي اجلمع هي  ،والعلة اليت ذكرهاالسابق، بناء على احلديث 
وأصل هذه القاعدة كما ذكر ) رضنا إحدامها رجالً ال حيل له أن يتزوج األخرىبني كل امرأتني لو ف

كل امرأتني إذا جعلت موضع إحدامها ذكرا مل جيز له أن يتزوج (:القرطيب ما روي عن الشعيب أنه قال
  .عن أصحاب رسول اهللا : عمن هذا؟ قال: فقلت له: ، قال الراوي)األخرى، فاجلمع بينهما باطل

وهذا على مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة واألوزاعي وسائر فقهاء األمصار (:عبد الربقال ابن 
  ١ )من أهل احلديث وغريهم فيما علمت، ال خيتلفون يف هذا األصل

وألجل هذا ألصل كره بعض السلف أن جيمع الرجل بني ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدمها 
كن اجلمهور على اجلواز ألن  املراعى النسب دون غريه من لو كان ذكرا مل حيل له نكاح األخرى، ول

  .املصاهرة، وسنرى حكم هذا يف حمله من هذا املبحث
  :بعض تطبيقات قاعدة اجلمع بني احملارم

  :ـ اجلمع بني العمتني واخلالتني ١
 وأصل حترمي هذا اجلمع ليس القاعدة اليت قررها الفقهاء فقط، بل هلا مستند من قول رسول اهللا

 أنه : - رضي اهللا عنه  - ، فقد ورد يف بعض روايات احلديث السابق، عن ابن عباس   كـره أن
جيمع بني العمة واخلالة، وبني العمتني واخلالتني، وقد محل بعض العلماء هذه الرواية على ااز أي بني 

ر، وذلك يقتضي العمة وبنت أخيها، فقيل هلما عمتان كما مسي الشيخان بالعمرين، أي أيب بكر وعم
أن يكون كالما مكررا لغري فائدة، ألنه إذا كان املعىن ى أن جيمع بني العمة وبنت أخيهـا، وبـني   
العمتني يعين به العمة وبنت أخيها، صار الكالم مكررا لغري فائدة، ولو كان كما قال لوجب أن يكون 

  .٢وبني اخلالة
عناه للقاعدة السابقة هو أن احلديث ـى أن  ولذلك فإن التفسري األقرب للرواية والذي خيضع م

جيمع بني العمة واخلالة، ويتحقق ذلك بأال جيمع بني امرأتني إحدامها عمة األخرى واألخرى خالـة  
األخرى، وذلك بأن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وإبنتها، فتزوج الرجل البنت، وتزوج اإلبن األم، 

                                                
 . ١٨/٢٨٢: التمهيد)   ١(
 . ٥/١٢٦: تفسري القرطيب)   ٢(



 ٩٥

  .زوجتني، فابنة األب عمة ابنة اإلبن وابنة االبن خالة ابنة األبفولد لكل واحد منهما ابنة من هاتني ال
أما اجلمع  بني اخلالتني، فيتحقق بأن يكونا امرأتني، كل واحدة منهما خالة األخرى، وذلك أن 
يكون رجل تزوج ابنة رجل، وتزوج اآلخر ابنته فولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منـهما  

  .خالة األخرى
اجلمع بني العمتني، فإنه يتحقق بأال جيمع بني امرأتني كل واحدة منهما عمة األخـرى،  ومثله 

وذلك أن يتزوج رجل أم رجل، ويتزوج اآلخر أم اآلخر، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد 
  .منهما عمة األخرى

  : ـ اجلمع بني احملارم بالرضاع ٢
مشل  ١ )حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب(:بقوله حكم النسب  بسبب أخذهالرضاع إن 

اجلمع بني املرأتني اللتني ربطتهما رابطة النسب أو الرضاع، فكما حيرم اجلمع بني األختني نسباً حيرم 
اجلمع بني األختني رضاعاً، وكما حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها من النسب حيرم اجلمع بينها 

  .ن الرضاعوبني عمتها أو خالتها م
  :املستثنيات من التحرمي باجلمع بني احملارم

 العالقة من جانب واحد فقـط، يستثىن من القاعدة السابقة أو يطبق على أساسها، ما لو كانت 
ألننا  ،بني امرأة أخرى كانت زوجة أليب األول من قبل، ومثلهما املرأة وزوجة ابنهاالرجل ن جيمع كأ

له التزوج باألخرى ألا حليلة ابنه، ولو فرضنا زوجة االبن رجالً حل له  لو فرضنا املرأة رجالً ال حيل
التزوج باألخرى لعدم احملرمية بينهما ألن فرضها رجالً خيرجها عن كوا زوجة لالبن، وقد خالف يف 

بعدم جواز ذلك،ألن البنت لو كانت رجال لكان ال جيوز له أن يتزوج  ذلك زفر وابن أيب ليلى فقاال
  .ألا منكوحة أبيه فال جيوز اجلمع بينهما كما ال جيوز اجلمع بني األختني؛ رى األخ

ومن ذلك اجلمع بني املرأة وبنت زوجها، فقد روي أن عبد اهللا بن صفوان تزوج امرأة رجل من 
نبئت أن رجال كان مبصر : ثقيف وابنته أي من غريها، فسئل عن ذلك ابن سريين فلم ير به بأسا، وقال

  .جبلة مجع بني امرأة رجل وبنته من غريهاامسه 
ومجع عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب بني بنت على وامرأة علي، وكأنه أشار بذلك إىل دفع من 
يتخيل أن العلة يف منع اجلمع بني االختني ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إىل كل قـريبتني، ولـو   

  .بالصهارة

                                                
 . سبق خترجيه)   ١(
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لرجل بني ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحدامها لو كانـت  وقد كره قوم من السلف أن جيمع ا
رجال مل حيل له زواج األخرى والذي عليه الفقهاء أنه ال بأس بذلك، وأن املراعى يف هذا املعىن النسب 
دون غريه من املصاهرة فإنه ال بأس أن جيمع بني امرأة الرجل وابنته من غريها، فعن سلمة بن علقمة 

د احلسن إذا سأله رجل عن اجلمع بني البنت وامرأة زوجها، فكرهه، فقـال لـه   إين جلالس عن: قال
ولعله كرهه ملا سبق ذكره .ما أرى به بأسا: يا أبا سعيد، هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة، مث قال: بعضهم

  .من القطيعة
هاتني وما وقد فرق بعض العلماء من جهة النظر بني امرأة الرجل وابنته، وبني املرأة وعمتها، بأن 

كان مثلهما، أيتهما جعلت ذكرا مل حيل له األخرى، وأما امرأة الرجل وابنته من غريها فإنه لو كـان  
موضع البنت ابن مل حيل له امرأة أبيه، أو أن جيعلوا موضع املرأة ذكرا فتحل له األنثى، ألنه رجل أجنيب 

ا، واخلالة مع ابنة أختها كـذلك، ألن  تزوج ابنة رجل أجنيب، وليس األختان وال العمة مع ابنة أخيه
  .١هؤالء أيتهما جعلت ذكرا مل حتل له األخرى

  :بني احملارم وأحكامها حاالت اجلمع
  :٢هي للجمع بني احملرمني أحوال اتفق الفقهاء على حرمة الزواج فيها مجيعا،

مع بينهما، ألنه جا ،فال يصح زواج واحدة منهما ،أن يعقد عليهما مجيعا معا: احلالة األوىل
وليست إحدامها بأوىل جبواز زواجها من األخرى، وال جيوز تصحيح زواجهما مع حترمي اهللا تعاىل 

                                                
 . ١٨/٢٨١: التمهيد)   ١(
  : ذكر الفقهاء حالتني أخريني للجمع ال توجد يف زماننا ،وتفصيلها كما يلي)   ٢(

ا ضرب ـ أن جيمع بني وطئهما مبلك اليمني، فيطأ إحدامها مث يطأ األخرى قبل إخراج املوطوءة األوىل من ملكه، فهذ  
  :من اجلمع، وقد اختلف السلف يف ذلك على قولني

  " أحلتهما آية وحرمتهما آية : " إباحة اجلمع بينهما ،وقد روي عن عثمان وابن عباس ذلك، وقاال: القول األول  
ل سـئ : وقال به عمر وعلي وابن مسعود والزبري وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت، قال الشعيب:التحرمي : القول الثاين  

: فإذا أحلتهما آية وحرمتهما آية فاحلرام أوىل، وعن إياس بن عـامر قـال  "  ٢أحلتهما آية وحرمتهما آية: " علي عن ذلك فقال
أعتق املوطـوءة حـىت يطـأ    : " سألت علي بن أيب طالب عن األختني مبلك اليمني وقد وطئ إحدامها هل يطأ األخرى ؟ فقال

  " رائر شيئا إال حرم من اإلماء مثله إال عدد األربع ما حرم اهللا من احل: " وقال" األخرى 
وقد كان فيه خـالف بـني   « :وقد نقل اجلصاص اإلمجاع على ذلك، وأن اخلالف كان قاصرا على السلف ،يقول  

ـ اجلمع بني األختني إحدامها بالزواج واألخـرى مبلـك   » السلف مث زال وحصل اإلمجاع على حترمي اجلمع بينهما مبلك اليمني
ليمني، حنو أن تكون عنده امرأة بزواج فيشتري أختها أنه ال جيوز له وطؤمها مجيعا، وقد اتفق الفقهاء على حرمة ذلـك، وهـو   ا

يقتضـي  } وأن جتمعوا بني األختني { : يدل على أن حترمي اجلمع قد انتظم ملك اليمني كما انتظم الزواج ألن عموم قوله تعاىل
وهو موجب لتحرمي تزويج املرأة وأختها تعتد منه ملا فيه من اجلمع بينهما يف استحقاق نسـب   حترمي مجعهما على سائر الوجوه،

، ٢/١٨٦:أحكـام القـرآن للجصـاص   : انظر تفصيل املسـألة يف .ولديهما ويف إجياب النفقة املستحقة بالزواج والسكىن هلما
 . ٤/٢٠٢:، املبسوط ٩/١٣٢:احمللى
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اجلمع بينهما، وغري جائز ختيري الزوج يف أن خيتار أيتهما شاء من قبل أن العقدة وقعت فاسـدة  
  . مثل الزواج يف العدة أو هي حتت زوج، فال يصح أبدا

زوج إحدامها مث يتزوج األخرى بعدها، فال يصح زواج الثانية، ألن اجلمع أن يت: احلالة الثانية
  . وعقد األوىل وقع مباحا، فيفرق بينه وبني الثانية ،ا حصل وعقدها وقع منهيا عنه

أن ال يدري أيتهما عقد عليها أوال، ويف هذه احلالة ال جيوز له التحري بـل  : احلالة الثالثة
وال يتصور حصول مقاصد  -وهي جمهولة  -واج إحدامها فاسد بيقني يفرق بينه وبينهما، ألن ز

  :الزواج من اهولة فال بد من التفريق، أما اآلثار املالية هلذا التفريق فقد اختلف فيها على قولني
إن ادعت كل واحدة منهما أا هي األوىل وال بينة هلا يقضى هلـا بنصـف   : القول األول

ح أحدمها، وقد حصلت الفرقة قبل الدخول ال بصـنع املـرأة فكـان    املهر، ألن الزواج الصحي
وهو قو الواجب نصف املهر، ويكون بينهما لعدم الترجيح إذ ليست إحدامها بأوىل من األخرى، 

  .ل للحنفية
يوقف املشكوك فيه من ذلك حىت يصطلحن عليه، أو يتبني األمر وهو مذهب : القول الثاين

  .الشافعي
  .عن أيب يوسفهذا القول روي قد يلزم الزوج شيء، و ال: القول الثالث
أنه جيب عليه املهر كامال، وإن قالتا ال نـدري أيتنـا األوىل ال يقضـى هلمـا      : القول الرابع

بشيء،لكون املدعية منهما جمهولة إال إذا اصطلحت على شيء فحينئذ يقضى هلا، وهو قول أيب حنيفة 
حكمهم يف املرياث فقد روي عنهم ما يدل على أن املهـر  وأصحابه والنخعي، والشعيب، وهو نفس 

  . واملرياث يقسم بينهن على حسب الدعاوى والترتيل كمرياث اخلناثى
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه الشافعية من التوقف حىت االصطالح أو تبني األمر، 
املهر وجوبا ألنه بالعقد على إحـدامها   فإن مل حيصل ما رجي من االصطالح كان على الزوج نصف

وجب عليه نصف املهر، واخلالف بينهما ال يرفع عنه هذا الوجوب، فإذا استمر عدم اصـطالحهما  
قسم نصف املهر بينهما، ألن إحدامها ليست أوىل به من األخرى، وال يصح يف ذلـك اللجـوء إىل   

وىل أن نضمن للصادقة منهما بعض حقها، القرعة، ألا قد تقع على من ال تستحقه، فلذلك كان األ
  .خريا من أن يضيع حقها مجيعا
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  :١حكم الزواج مبحرم املعتدة 
اتفق الفقهاء على حرمة اجلمع بني املرأة املطلقة طالقا رجعيا وأختها قبل انتهاء العدة، وقد نقل 

طالقا ميلك رجعتها أنه أمجع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته (:القرطيب اإلمجاع على ذلك، فقال
   ٢ )ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حىت تنقضي عدة  املطلقة

  :يف حكم الزواج بامرأة يف عدة أختها على قولني واختلفوا
احملارم سواء كانت العدة من طالق رجعي أو بائن  يتحترمي زواج املرأة يف  عدة ذوا:القول األول

وقد روي  بعد الدخول، أو بالدخول يف زواج فاسد أو بالوطء يف شبهة، أو ثالث أو باحملرمية الطارئة
وهو مذهب جماهد وعطاء بن أيب ربـاح    - رضي اهللا عنهم  - هذا القول عن علي وزيد بن ثابت 

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي والنخعي وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل واحلنفية،
لك منعها من اخلروج والربوز، وحرمة التزوج بزوج أن ملك احلبس بالعقد قائم، فإن الزوج مي

  .والفراش قائم حىت لو جاءت بولد من وقت الطالق ،آخر ثابتة
فكان الزواج قائما من وجه ببقاء بعض أحكامـه،   ،أن العدة شرعت وسيلة إىل أحكام الزواج

ت األم والبنت من أحلق مثلما ،يف باب احلرمة احتياطا آخر والثابت من وجه ملحق بالثابت من وجه
  .البنت من كل وجهوأحلقت ب وجه بالرضاعة باألم،

أن اجلمع قبل الطالق إمنا حرم لكونه مفضيا إىل قطيعة الرحم، ألنه يورث الضغينة، وإا تفضي 
الذي هو سبب اقتضاء الشهوة  - وهو ملك احلل  - إىل القطيعة، والضغينة ههنا أشد ألن معظم النعمة 

عتدة، وبزواج الثانية يصري مجيع ذلك هلا وتقوم مقامها وتبقى هي حمرومة احلظ للحال قد زال يف حق امل
ألنه حينذاك  ،فكانت أدعى إىل القطيعة خبالف ما بعد انقضاء العدة ،من األزواج فكانت الضغينة أشد

اين فتستويف حظها من الث ،مل يبق شيء من عالئق الزوج األول فكان هلا سبيل الوصول إىل زوج آخر
  .فتسلى به فال تلحقها الضغينة

وقد روى هذا القول عن عطاء وهي عدة من طالق رجعي، إذا كانت الاجلواز إال : القول الثاين
أثبت الروايتني عنه، وروى عن زيد بن ثابت أيضا، وبه قال سعيد بن املسيب واحلسن والقاسم وعروة 

وال أحسبه إال قول مالك، قال : يد، قال ابن املنذربن الزبري وابن أيب ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عب
                                                

وال بـاملعىن  ، ، ومنع الرجل من الزواج هنا ال يطلق عليه عدة، ال باملعىن اللغوي»لرجلعدة ا« وهو ما يطلق عليه جمازا)   ١(
املراد من حقيقة العدة منع املرأة ألن مدة منع من طلق رابعة مـن زواج  : االصطالحي، وإن كان حيمل معىن العدة، قال النفراوي

واج يف مواطن كثرية، كزمن اإلحرام أو املرض وال يقال فيه أنـه  غريها ال يقال له عدة، ال لغة، وال شرعا، ألنه ال ميكن من الز
 . ٢٩/٣٠٦:، املوسوعة الفقهية٢/٢٦٣:بدائع الصنائع:معتد، انظر 

 . ٥/١١٩:تفسري القرطيب)   ٢(
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  :مبا يلي، واستدلوا على ذلك وبه نقول: القرطيب
  )من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيمع ماءه يف رحم أختني(:قوله  •
ما أمجعت (: ، فعن عبيدة السلماين أنه قال - رضي اهللا عنهم  - أن يف املسألة إمجاعا من الصحابة  •

    ١ )ة على شيء كإمجاعهم على أربع قبل الطهر، وأن ال تنكح امرأة يف عدة أختهاالصحاب
عن أيب الزناد قال كان للوليد بن عبد امللك أربع نسوة فطلق واحدة البتة، وتزوج قبل أن حتـل،   •

إذا عاب عليه سعيد : فعاب ذلك عليه كثري من الفقهاء، وليس كلهم عابه،  قال سعيد بن منصور
  .ب فأي شيء بقيبن املسي

وهو  - احملرم هو اجلمع بني األختني يف الزواج، والزواج قد زال من كل وجه لوجود املزيل له أن  •
فلم  ،وهلذا لو وطئها بعد الطالق الثالث مع العلم باحلرمة لزمه احلد - الطالق الثالث أو البائن 

  .يتحقق اجلمع يف الزواج فال تثبت احلرمة
  :الترجيح

يف املسألة هو القول الثاين، لعدم ثبوت ما حيرم الثانية بعد فراق األوىل، وال عربة  نرى أن األرجح
وهي من مسـائل اخلـالف   :(قال ابن العريببعدا اليت ال عالقة هلا بالرجل، لعدم إمكان رجعتها، 

واج وهذا ليس جبمع منه، ألن الـز  ،الطويلة، والذي جنتزئ به اآلن أن اهللا سبحانه اه عن أن جيمع
اكتسبه، والعدة ألزمته، فاجلامع بينهما هو اهللا سبحانه خبلقه، وليس للعبد يف هذا اجلمع كسب يرجع 

  ٢ )النهي باخلطاب إليه
رعاية مشاعرها إن علم أن ذلك يؤذيها، فإذية املسلم حرام، حىت لو كانت املؤذاة ذلك ينبغي ومع 

ذلك واألخذ بالقول األول يف حال احلاجة إىل مطلقته، وهو من حسن اخللق، ونرى أن للقضاء مراعاة 
  .احلنفيةه قصد، وهو ما على الرحم والعالقات األسريةذلك حفاظا 

  : اجلمع بني أكثر من أربع نسوة: ثانيا
حيرم عليه أن يتزوج خبامسة حترمياً  ، فإنهأربع زوجات من كان لهمع احملرمات مؤقتا بسبب اجلمن 

حداهن إما باملوت أو الطالق، يستوي يف ذلك كون األربع زوجـات  مؤقتاً حىت ينتهي زواجه من إ
، بل قد نقـل  ٣حقيقة كلهن أو بعضهن زوجات والبعض معتدات أو كلهن معتدات باتفاق الفقهاء

وإِنْ خفْتم أَال تقِْسطُوا في ﴿ :وله تعاىلاإلمجاع على ذلك، ومن األدلة على ذلك زيادة على اإلمجاع ق
                                                

 . ٧/٦٨: املغين)   ١(
 . ١/٤٨٨:أحكام القرآن البن العريب)   ٢(
 . لسابقوقد سبق اخلالف يف بيان نوع العدة يف املطلب ا)   ٣(
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كَت انكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَال تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَالْيتامى فَ
كُمانمولو  ،جعلت غايته أربعاًف ،العدد املباح من الزوجاتعلى هذه اآلية فقد نصت ) ٣:النساء( ﴾أَي

  .رت على هذا العددكانت الزيادة مباحة ملا اقتص
مثْنى وثُـالثَ   ﴿:اشتبه عليه من قوله تعاىل، أو وقد ذكر الفقهاء هنا قوال غريبا تومهه بعضهم

 اعبر٢،وقد حكي هذا القول عـن الظاهريـة  ١ )إن هذه اآلية تبيح للرجل تسع نسوة: (فقال ﴾و ،
يم وأنكر اإلمام حيىي احلكايـة  وحكي عن ابن الصباغ والعمراين وبعض الشيعة وعن القاسم بن إبراه

  .عنه
ال جيوز للرجل يف مذهب أهل :(ومن املعاصرين حكى وهبة الزحيلي هذا القول عن الشيعة، فقال

وذهـب  .. .السنة أن يتزوج اكثر من أربع زوجات يف عصمته يف وقت واحد، ولو يف عدة مطلقة
مثْنـى وثُـالثَ   ) ﴿:اً بظـاهر اآليـة  الظاهرية واإلمامية إىل انه جيوز للرجل أن يتزوج تسعاً، آخذ

  ٣ )فالواو للجمع ال للتخيري، أي يكون اموع تسعة )٣من اآلية: النساء)(ورباع
وما نسبه الزحيلي إىل الشيعة يف هذه املسألة، هو منوذج لالعتماد على النقوالت واإلشـاعات،  

  . دون الرجوع إىل مصادر اجلهة ذاا
كثر من أربـع  أري واحلديث والفقه، جممعة على عدم جواز الزواج من فمصادر الشيعة يف التفس

  . زوجات بالزواج الدائم يف وقت واحد كما هو رأي أهل السنة
للشيخ حممد بن احلسن الطوسـي  ) التبيان يف تفسري القرآن(فمن اقدم التفاسري الشيعية جاء يف 

باع على أن نكاح التسع جائز فقـد  ومن استدل ذه اآلية مثىن وثالث ور:(، ما يلي)٤٦٠- ٣٨٥(
                                                

 . ١/٤٠٨: أحكام القرآن البن العريب)   ١(
، وقد نسب هذا القول إىل الظاهرية مـع أن  »٦/١٧٨:نيل األوطار« هذا ما نقه الشوكاين وحكاه عن صاحب البحر)   ٢(

تخفيف احلد ب من قالابن حزم إمام الظاهرية حيكم باحلد على من تزوج اخلامسة فكيف جييز التاسعة، بل جنده يف احمللى يرد على 
أنه ليس زواجا، ألن اهللا تعاىل حرمه، وإذ ليس زواجا فهو عهر، فإذا هو عهر فعليه حد الـزىن  « :عن من تزوج اخلامسة بقوله 

وعليها كذلك إن كانا عاملني بأن ذلك ال حيل وال يلحق فيه الولد أصال، فإن كانا جاهلني فال حد يف ذلك، وإن كان أحـدمها  
إنه جيلد أدىن احلدين فليس بشيء ملا ذكرنا هنالك من : ا فاحلد على العامل وال شيء على اجلاهل، وأما من قالجاهال واآلخر عامل

أنه زان أو غري زان، فإن كان زانيا فعليه حد الزىن كامال، وإن كان غري زان فال شيء عليه، ألن بشـرته حـرام إال بقـرآن أو    
مل خيتلف يف أنه ال حيل ألحد « :وضع آخر حيكم بالكقر على من يعتقد ذلك يقولبل إنه يف م» ١٢/١٩٢:احمللى: انظر»«.بسنة

: انظـر »«زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل اإلسالم، وخالف يف ذلك قوم من الروافض ال يصح هلـم عقـد اإلسـالم   
ن نكاح احلـر البـالغ العاقـل    اتفقوا أ« :وقد حكى يف مراتب اإلمجاع اإلمجاع على حرمة ذلك، حيث قال فيه، » ٩/٧:احمللى

العفيف احملجور املسلم أربع حرائر زوان ملآء فأقل حالل واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات ال حيل ألحد بعد رسـول  
ولعل مراد من نقل ذلك عن الظاهرية قصده اآلخذين مبجرد ظواهر النصوص ولو كانوا من » ١/٦٢:مراتب اإلمجاع »«  اهللا 

 . غري قصد ملذهب ابن حزم ،وهو ما جنده أمثاله كثريا يف كتب الفقه العامة من
 . ١٦٦، ص٧م، ج١٩٨٩الثالثة  الزحيلي، الدكتور وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته،دار الفكر، دمشق، الطبعة)   ٣(



 ١٠١

﴿ فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُـالثَ  :فتقدير اآلية... أخطأ ألن ذلك خالف اإلمجاع
﴾اعبر١ )، فثالث بدل من مثىن، ورباع بدل من ثالث)٣من اآلية: النساء(و    

فضل بن احلسن الطربسي، من أعالم القـرن  للشيخ ال) جممع البيان يف تفسري القرآن(وجاء يف 
معناها اثنتني اثنتني، وثالثاً ثالثـا،  ﴾ مثىن وثالث ورباع   ﴿:تعاىل وقوله:(السادس اهلجري، ما يلي

وأربعاً أربعا، فال يقال إن هذا يؤدي إىل جواز نكاح التسع، فان اثنتني وثالثة وأربعة تسعة، ملا ذكرناه، 
د مثىن، وثالث، ورباع، ال يقتضي اجتماع األعداد يف الدخول، وألن هلذا فان من قال دخل القوم البل

العدد لفظاً موضوعاً، وهو تسع، فالعدول عنه إىل مثىن وثالث ورباع نوع من العي، جلّ كالمه عن 
    ٢ )ذلك وتقدس

مكارم للشيخ ناصر ) األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل(واىل أواخر التفاسري الشيعية حيث جاء يف 
فليس معىن هذه اجلملة ) أو(هنا أتت مبعىن ) الواو(وال بـد مـن التنـبيه إىل أن (:الشيـرازي ما يلي

هو انه جيوز لكم أن تتزوجوا باثنتني وثالث وأربع ليكون اموع تسع زوجات، ألن املراد لو كـان  
ورة املتقطعة املبهمة، هذا وانكحوا تسعاً، ال أن يذكره ذه الص: هذا لوجب أن يذكر بصراحة فيقول

مضافاً إىل أن حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه اإلسالمي، وأحكامه القطعيـة  
    ٣ )املسلمة

    :ومن األدلة اليت حكيت عن أصحاب هذا القول
أنه  أن مثل هذا األصل العظيم ال يكتفى فيه باألحاديث الظنية، ال سيما وقد ثبت أن رسول اهللا  •

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ  مجع بني تسع أو إحدى عشرة، وقد قال تعاىل
أما دعوى اختصاصه بالزيادة علـى   ،)٢١:األحزاب(يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا﴾

  .دليل األربع فهو حمل الرتاع ومل يقم عليه
  .للجمع ال للتخيري ﴾مثْنى وثُالثَ ورباع  ﴿:أن الواو يف قوله تعاىل •
  :وقد رد عليهم الفقهاء بأدلة كثرية لغوية ونصية مع اإلمجاع، ومن تلك األدلة •
ابن حجر، أن هذا اخلالف مسبوق باإلمجاع على عدم جواز الزيادة على األربع كما صرح بذلك  •

  .٤الزيادة على أربع نسوة جيمع بينهن علماء على أن من خصائصه اتفق ال: يف الفتحقال 
                                                

 . ١٠٧، ص٣القرآن، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ج الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري)   ١(
 م،١٩٩٥احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت،     الطربسي، الفضل بن)   ٢(

 . ٨٤،ص٣ج
 . ٨٤،ص٣م، ج١٩٩٢األوىل  مؤسسة البعثة، بريوت، الطبعة، ...الشريازي، ناصر مكارم، األمثل)   ٣(
 . ٦/٢٩٠: نيل األوطار: ، وانظر٩/١١٤:فتح الباري)   ٤(



 ١٠٢

ن مثىن عند العرب عبارة عن اثنني مرتني، وثالث عبارة عن ثالث انتفاء ما استدلوا به من اللغة أل •
مرتني، ورباع عبارة عن أربع مرتني، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة مثاين عشـرة  

 .وثالثة وأربعة تسعةامرأة، ألن جمموع اثنني 
وإِنْ خفْتم أَال تقِْسطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنـى  ﴿  :أنه لو قال تعاىل •

 اعبرثُالثَ ووترتيبـه  ملا خرج من ذلك جواز زواج التسع ألن مقصود الكالم) ٣:النساء(﴾و ،
مل تعدلوا فثالثة، فإن مل تعدلوا فاثنتني، فإن مل تعدلوا فواحـدة،  فلكم زواج أربع، فإن : حينذاك

  .فنقل العاجز عن هذه الرتب إىل منتهى قدرته، وهي الواحدة من ابتداء احلل، وهي األربع
فانكحوا تسع نسوة، فإن مل تعدلوا  فواحـدة،  : أنه لو كان املراد تسع نسوة لكان تقدير الكالم •

  .ال يليق بالقرآن وهذا من ركيك البيان الذي
أكثر من تسع، وإمنا مات عن تسع، وله يف الزواج ويف غريه خصـائص   أنه كان حتت النيب  •

 . يف سورة األحزاب  ليست ألحد بينها تعاىل
أن غيالن الثقفي أسلم وحتته عشر نسوة يف اجلاهلية فأسلمن معه : - رضي اهللا عنه  - عن ابن عمر •

  .١عاً ويفارق سائرهنأن خيتار منهن أربفأمره النيب 
اختـر  : فقلت له ذلك فقال  أسلمت وحتيت مثان نسوة فأتيت النيب : عن قيس بن احلارث قال •

  .٢منهن أربعاً
  :ثالثا ـ كيفية تصحيح العقود الفاسدة بسبب اجلمع

احلالة السابقة للتعرف على احلكم، : انطالقا من طريقة الشرع يف التعامل مع األحكام يف احلالتني
حلالة التالية له، حتدث الفقهاء هنا عن كيفية تصحيح أنكحة الكفار الذين أسلموا، وهم جيمعون مجعا وا

فاسدا حمرما، وسنتحدث يف هذا املطلب الكيفية اليت وصفها الفقهاء لذلك، ونقدم هلا باألصل الذي 

                                                
رواه الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه حنوه ورواه بـن حبـان، ورواه أيضـا    :قال ابن حجر)   ١(

الترمذي وابن ماجة كلهم من طرق عن معمر منهم بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد ونصف بن يونس وكلهم من أهـل  
، ٣/١٦٨:فأرسله وقال الترمذي قال البخاري هذا حمفوظ، تلخيص احلـبري  البصرة قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده ظاهرا

: ، احلـاكم ٣/٤٣٥: ، الترمـذي ٧/١٨٣: ، البيهقي٣/٢٦٩: ، الدارقطين٢١٣: ، أمحد٢/٢٧٦: التحقيق يف أحاديث اخلالف
 . ٩/٤٦٥: ، ابن حبان٢/٢٠٩

من رواية حممد ابن عبد الرمحن بن أيب ليلي عن محيضـة  رواه أبو داود وابن ماجه، ويف إسناده نظر النه : قال ابن كثري)   ٢(
وهذا اإلسناد حسن وهذا اإلختالف : ، وقال يف التفسريعن بعض أسانيده٣٤٤: بن الشمردل عن قيس بن احلارث، حتفة الطالب

: ، أبـو داود ٣/٢٧١: ، الـدارقطين ٧/١٨٣: البيهقي: ، وانظر١/٤٥٢: ال يضر مثله ملا للحديث من الشواهد، تفسري ابن كثري
 . ١٢/٢٩٢: ، مسند أيب يعلى٢/٢٧٢



 ١٠٣

  .١نشأ عنه اخلالف فيها
  :حكم العقود اليت وقعت من الكفار قبل اإلسالم

املسائل املهمة، واليت متس احلاجة إليها كثريا يف عصرنا خاصة يف البالد اليت يكون فيها وهي من 
اإلقبال على اإلسالم تعلما أو تقبال، وهي لذلك تتطلب فتاوى حذرة خشية جعل مثل هذه املسـائل  

  :حجابا بني الناس واإلسالم، وقد اختلف الفقهاء يف هذ املسألة على قولني
ر إىل صفة العقد يف الكفر، هل له مساغ يف اإلسالم أم ال، فإن كان لـه  ينظ: القول األول

مساغ صححه، وإال أبطله، وهو قول احلنفية، فلو تزوج كافر أكثر من أربع يف عقد واحد فسد 
زواج اجلميع وإن كان يف عقود ثبت زواج األربع، وفسد زواج من بعدهن من غـري ختـيري،   

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي
يف حديث بريدة ومعاذ وغريمها األمر بدعاء الكفار إىل أن يكون هلم ما  ه قد ثبت عن النيب أن •

للمسلمني وعليهم ما على املسلمني واملسلم ليس له أن يتزوج أكثر من أربع وال أختني يف عقد 
  .واحد

، ألن ، وهو نص يف املسألة قاطع للـرتاع ٢ )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد(:قال أن النيب  •
  .عقودهم مل تكن هلا املواصفات الشرعية

، أن حديث غيالن الذي استدل به اجلمهور واعتربوه نصا يف املسألة منقطع ال يصح االستدالل به  •
، أمسك منهن أربعا (:قال لرجل من ثقيف أسلم،وعنده أكثر من أربع نسوة  إمنا أصله ما أنه 
وكما رواه عبد ، كما رواه مالك عن الزهري ، ، فهذا هو أصل هذا احلديث )وفارق سائرهن

ما يدل على ، عن الزهري ، وقد رواه أيضا عقيل ، عن الزهري ، عن معمر ، وابن عيينة ، الرزاق 
يف ، املوضع الذي أخذه الزهري منه، وقد أتى معمر يف هذا احلديث ألنه كان عنده عن الزهري 

فبلغ ، وقسم ماله ، طلق نساءه ، الن بن سلمة واآلخر أن غي. هذا أحدمها، قصة غيالن حديثان 
كما رجم قرب ، لرمجت قربك ، لو مت على ذلك (: فأمره أن يرجتع نساءه وماله وقال، ذلك عمر 

للحديث ، ، فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا احلديث الذي فيه كالم عمر )أيب وغال يف اجلاهلية

                                                
: ، املهـذب ٧/١٢١: ، املغين٢٩/١٥٧: ، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه٢/٢٩٧: أحكام أهل الذمة: انظر)   ١(

، ٥/٥٤: ، املبسـوط ٣/٢٠٠: ، حاشية ابن عابـدين ٣/١٨١: ، مغين احملتاج٣/٣٨١: ، حاشة البجريمي٤/٦٦٥: ، األم٢/٤٦
: ، شرح معـاين اآلثـار  ١٦٠: ، اختالف العلماء٢/٩٤: ، حاشية العدوي٢/٣١٤: ، بدائع الصنائع٣/٢٤٠: ح القديرشرح فت

٣/٢٥٢. . 
 . ٦/١٤٦: ، أمحد٣/١٣٤٣: ، مسلم٢/٧٥٣: البخاري)   ٢(



 ١٠٤

 .١جهة اإلسنادففسد هذا احلديث من  الذي فيه كالم رسول اهللا 
أنه مع افتراض ثبوت حديث غيالن، فإنه ليس فيه حجة على ما ذهب إليه اجلمهور ألن تزويج  •

يف ، فكان تزويج غيالن للنسوة الاليت كن عنده حني أسـلم  ، غيالن ذلك إمنا كان يف اجلاهلية 
من ثبـوت  ، ومل يكن للواحدة حينئذ . والزواج عليه ثابت، وقت كان تزوج ذلك العدد جائزا 

فكان ، وهو حترمي ما فوق األربع ، حكما آخر  تعاىلمث أحدث اهللا ، الزواج إال ما للعاشرة مثله 
لذلك أن ميسك  فأمره النيب ، طرأت به حرمة حادثة على زواج غيالن ، ذلك حكما طارئا 

فطلق  ،وجعل كرجل له أربع نسوة ، ويفارق ما سوى ذلك ، من النساء العدد الذي أباحه اهللا 
 .وميسك األخرى، فحكمه أن خيتار منهن واحدة فيجعل ذلك الطالق عليها ، إحداهن 

اختر منهن أربعا تعقد عليهن عقدا (أن املراد من حديث غيالن ـ يف حال صحة االحتجاج به ـ  •
كر ، إمنا هو ختيري ابتداء ال ختيري استدامة ملا ذ)اختر أيتهما شئت(:، ومثله قوله يف األختني)جديدا

من األدلة، ولو كان ختيري استدامة الحتمل أن يكون غيالن عقد عليهن يف احلال اليت كان جيوز 
فيها العقد على أكثر من أربع، وذلك يف أول اإلسالم، فإن القصر على أربع إمنا وقع يف سـورة  

ن يف قد علم صورة احلال وأنه تـزوجه  النساء، وهي مدنية باالتفاق، أو جيوز أن يكون النيب 
  .عقد واحد،  فأمره أن خيتار منهن أربعا يبتدئ زواجهن، وال سبيل إىل العلم بانتفاء هذا

أن زواج اخلمس يف عقد واحد ال خيتلف فيه حكم البقاء والدوام يف املنع فكان باطال كـزواج   •
دامة ذوات احملارم، ألنه ليس حترمي اخلامسة من جهة اجلمع، فلم خيتلف فيه حال االبتداء واالست

  .    واإلسالم والكفر كعقد املرأة على زوجني
القياس على ما لو باع ذمي درمها بدرمهني مث أسلم قبل القبض، فإنه ال خيري يف أحد الـدرمهي،   •

  .فمثله إذا أسلم وحتته  أختان   جيب أال خيري يف إحدى األختني
صحيح أو فاسد، وال جيوز  إما أنه: أن العقد على اخلمس يف حال الشرك ال خيلو من أحد أمرين •

أن يقال إنه صحيح إذ لو كان كذلك مل جيز نقضه بعد اإلسالم، فثبت أنه فاسد، وإذا كان فاسدا 
  .مل يصححه اإلسالم كزواج ذوات احملارم

 .أنه عقد على عدد حمرم، فال يثبت فيه التخيري كعقد السلم •
م، وهـو قـول اجلمهـور،    صحة العقود اليت وقعت من الكفار حال كفره: القول الثاين

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

                                                
 . ٣/٢٥٣: شرح معاين اآلثار)   ١(
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ـ وقد أسلم على عهده اخللق الكثري، ودخلوا يف ديـن اهللا    أن الذين أسلموا على عهد النيب  •
أفواجا ـ فلم يسأل أحدا منهم كيف كان عقدك على امرأتك، وهل نكحتها يف عدا أم بعد  

ال سأل من كان حتته  أختان، هل مجعـت  انقضاء عدا؟ وهل نكحت بويل وشهود أم ال؟   و
بينهما يف عقد واحد، أم تزوجت واحدة بعد واحدة؟ ومل يسأل أحدا منهم عن صفة زواجه؟ بل 

  .أقرهم على أنكحتهم
أن الرجل إذا أسلم يصري له ما للمسلمني وعليه ما عليهم وقت إسالمه، أما قبل ذلك فلم يكـن   •

أخربهم أن : ديث، بل هو حجة عليهم ألنه مل يقلكذلك، فلذلك ال يصح احتجاجهم ذا احل
عليهم ما على املسلمني قبل اإلسالم، والذي على املسلم أنه ال ميكن من العقد على أختني ابتداء 

  .وال استدامة
وليس أمره على اجلمع بني األختني والتـزوج  ) كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد(:أن قوله  •

إن ما كان يف اجلاهلية مما خيالف أمري ومضى : سالم، وهو مل يقلبأكثر من أربع، فلذلك رد باإل
  .وانقضى فهو رد، وإمنا يرد منه ما قام اإلسالم وهو على خالف أمره

أن حترمي ما زاد على األربع إمنا كان من جهة الزيادة على العدد املباح، والزيادة ميكن إبطاهلا دون  •
 لتعدية اإلبطال إىل النصاب، فيبقى الزواج يف حق األربع النصاب، فإن املفسدة ختتص ا، فال معىن

صحيحا فهذا حمض القياس، خبالف زواج ذوات احملارم، فإن املفسدة اليت فيه ال تزول إال ببطالن 
  .الزواج لقيام سبب التحرمي

لـو  أن حترمي الزائد على أربع إمنا نشأ من جهة انضمامه إىل القدر اجلائز، وإال فكل واحدة منهن  •
انفردت صح العقد عليها، خبالف حترمي ذوات احملارم، فإنه ثابت لذاا وعينها، فقيـاس أحـد   

  .النوعني على اآلخر فاسد
الزيادة على أربـع،   أن حترمي الزائد على األربع أخف من حترمي ذوات احملارم، وهلذا أبيح لنبينا  •

آلخر، وحنن ال ننظر إىل ابتداء العقد كيف ومل تبح له ذوات احملارم فال يصح اعتبار أحد النوعني با
 .وقع، بل إىل حاله عند اإلسالم

أن العقد الذي وقع يف حال الكفر على هذا الوجه ال حيكم له بصحة وال فساد بل يقرون عليـه   •
كما يقرون على كفرهم، فإن استمروا على الكفر مل نتعرض لعقودهم، وإن أسلموا حكم ببطالن 

النه من حني اإلسالم، ال قبل ذلك، كاحلكم يف سائر عقودهم من بياعام ما يقتضي اإلسالم بط
  .وغريها، فما كان قبل اإلسالم فهو عفو ال حنكم له بأحكام اإلسالم

، وهو يقتضي إمساكهن بالعقد )أمسك أربعا وفارق سائرهن(:يف بعض ألفاظ احلديث قوله  •
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أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك زوجـك  ﴿ وإِذْ تقُولُ للَّذي :تعاىلاألول، كما قال 
، وال يعقل اإلمساك غري هذا، ألن )٢٢٩:البقرة(فَإمساك بِمعروف ﴾ ﴿:،وقوله)٣٧:األحزاب(﴾

خروج باللفظ عن القياس إىل األلغاز واللبس الذي يترته  )تزوج أربعا(بـ  )أمسك أربعا(تفسري 
  .كالم رسول اهللا عنه 

أنه جعل اإلمساك واالختيار إليه ولو كان املراد به العقد لكان االختيار إليهن ال إليه ألنه ال يعقد  •
  .عليهن إال برضاهن

أنه أمره باالختيار، وهو واجب عليه، ولو كان املراد جتديد العقد مل جيب عليه، وهلـذا لـو أىب    •
  .ع ضربه حىت خيتار ألنه واجب عليهاالختيار أجربه عليه احلاكم، فإن امتن

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لصراحة النصوص الدالة على ذلك، ولعل أمهها فيما 
نرى ليس نص احلديث الصريح يف ذلك، فقد توجه إليه بالنقد، وإن كنا ال نسلم لكل ما قيل فيه من 

  :ى صحة االحتجاج به، ولكن أصرح منه وأقوى داللة دليالننقد لكثرة األحاديث والشواهد الدالة عل
﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنـتم  : تعاىلهو قوله  :الدليل األول

بل كان عفوا كما  بترك ما بقي من الربا دون رد ما قبض، تعاىلفقد أمر اهللا ) ٢٧٨:البقرة(مؤمنِني﴾
اب ﴿فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصح:تعاىلقال 

ما  فأمرهم بترك ما بقى هلم من الربا يف الذمم، ومل يأمرهم برد) ٢٧٥:البقرة(النارِ هم فيها خالدون﴾
عام حجة الوداع الربا الذي يف الذمم، ومل يأمرهم برد املقبوض،  قبضوه بعقد الربا، وقد أسقط النىب 

أميا قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم وأميا قسم أدركه االسالم فهو على قسـم  (:وقد قال 
: الم، قال ابن القيم،وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، وجيب عليه ترك ما حيرمه اإلس)االسالم

وهذه اآلية هي األصل يف هذا الباب مجيعه فإنه تعاىل مل يبطل ما وقع يف اجلاهلية على خالف شرعه، (
  ١ )وأمر بالتزام شرعه من حني قام الشرع

مع من أسلم من املشركني مع كثرة األنكحة الفاسـدة يف   هو كيفية تعامله  :والدليل الثاين
يقتصر فقط على تصحيح الفاسد،  أحدا منهم عن ذلك، بل كان دوره  ، ولكنه مل يسألعهده 

  .ال إبطال ما كان
بقوله بعد ذكر وقد اعترب ابن القيم هذه املسألة من املسائل اليت ردت فيها السنة الصحيحة للقياس، 

                                                
 . ٢٩/١٥٧ :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه: أحكام أهل الذمة، وانظر)   ١(
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 ةقعد قاعدهذان احلديثان مها األصول اليت نرد ما خالفها من القياس، أما أن ن(:بعض األحاديث السابقة
فلعمر اهللا هلدم ألف قاعدة مل يؤصلها  ة،مث نرد السنة ألجل خمالفة تلك القاعد ،ونقول هذا هو األصل

فإن أنكحة ؛ اهللا ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد، وهذه القاعدة معلومة البطالن من الدين 
يف اإلسالم فتصـح أم مل  وهل صادفت الشروط املعتربة  ،كيف وقعتالكفار مل يتعرض هلا النيب 

فإن كان ممن جيوز له املقام مع امرأته  أقرمها، ؛ تصادفها فتبطل، وإمنا اعترب حاهلا وقت إسالم الزوج 
قد وقع على غري شرطه من الويل والشهود وغري ذلك، وإن مل يكن اآلن ممن جيوز  ةولو كان يف اجلاهلي

فهذا هـو  ؛ ت رحم حمرم أو أختان أو أكثر من أربع له االستمرار مل يقر عليه كما لو أسلم وحتته ذا
  ١ )، وما خالفه فال يلتفت إليهاألصل الذي أصلته سنة رسول اهللا 

مث إن هذا القول بعد ذلك ينسجم مع مقاصد اإلسالم اليت ترمي إىل حتبيب الناس وتأليف قلوم 
إقناعه غري املسلمني على اإلسالم على اإلسالم، فمن احلرج الكبري للداعية، وهو ميسح عرق جهده بعد 

إن عقود زواجكم فاسدة، فصححوها، وقد أشار ابن القيم إىل هذه الناحية املهمة من : أن يقول هلم
إن يف ذلك إضرارا به وتنفريا له عن اإلسالم من (:هذه املسألة فقال عن آثار القول بفساد تلك العقود

  )ما زاد على النصاب غري مصلحة، وقد أمكن إزالة املفسدة مبفارقة
 ،بني قاعدة ما يقر من أنكحة الكفار(فرقا فروقه فجعل من  القرايف،وفصل الكالم عليها كذلك 

نقله ما وقد ذكر من أقوال الفقهاء وعللها، ولعل أقرا ملقاصد الشريعة يف ذلك )وقاعدة ما ال يقر منها
لو اعتقدوا غصب امرأة أو رضاها  بل عقود الكفار إن هم أسلموا، بتصحيح قوهلممن عن الشافعية 

وشبه ذلك بسقوط  باإلقامة مع الرجل بغري عقد أقررناهم عليه، وقد علل ذلك بالترغيب يف اإلسالم،
ما اكتسـبوه   وإثباتالقصاص والغصوب وما جنوه على املسلمني يف نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم 

كل ذلك ترغيبا يف اإلسالم ألم لو فهمـوا   (:ايف، قال القربعقود الربا وغريه من مثن اخلمر واخلرتير
  ٢ )املؤاخذة بذلك لنفروا عن اإلسالم

 ،ضاء بالبطالن مطلقا فمشكلقأما ال: بقوله بني االحتماالت اليت قد تفضي إىل الفساد ورد عليهاو
فتختـل  وقد يقع ذلك للمسلمني  ،غاية ما يف الباب أن صداقهم قد يقع مبا ال حيل من اخلمر واخلرتير

فكما ال نقضي بفساد أنكحة عوام املسلمني وجهاهلم من  ،أو كلها يف بعض العقود ،بعض الشروط
واجتمعت شرائطه فهـو   ،بل نفصل ونقول ما صادف األوضاع الشرعية ،أهل البادية على اإلطالق

نقدم كما  ،وقد يصح باإلسالم ،وما مل يصادف فهو باطل قبل اإلسالم ،سواء أسلموا أم ال ،صحيح
                                                

 . ٢/٢٥٣: عالم املوقعنيإ)   ١(
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  ١ )رضاهم بالغصب وحنوه ترغيبا يف اإلسالم
وننبه هنا إىل اخلطأ الذي يقع فيه بعض الناس حني يبين الكالم عن معظم هذه األحكام على العامل 
الغريب، فيتصور أنه خياطب فقط العقل الغريب أواحلضارة الغربية، وينسى األمم الكثرية، واليت كـان  

لى اإلسالم كاهلند والصني والشعوب اإلفريقية، والكثري مـن تلـك   اإلقبال فيها وال يزال واسعا ع
الشعوب قد حيتاج ملثل هذه املسائل، فال يصح إسقاطها أو ادعاء عدم احلاجة إليها حبجة أن الغـرب  

  . اآلن ال يقول بالتعدد
يهـا  بل ذكر ابن تيمية خترجيا جيعل هذه املسألة، وما ينتج عنها أصال للعقود الفاسدة الـيت جير 

ـ يقول ابن تيمية ان املسلمني (:املسلمون بسبب اجلهل ـ فهم من هذه الناحية كالكفار قبل إسالمهم 
إذا تعاقدوا بينهم عقودا، ومل يكونوا يعلمون ال حترميها وال حتليلها، فإن الفقهاء مجيعهم فيما أعلمـه  

م حتليلها ال باجتهاد وال بتقليد وال يصححوا إذا مل يعتقدوا حترميها، وإن كان العاقد مل يكن حينئذ يعل
بقول أحد، ال يصح العقد اال الذي يعتقد ان الشارع أحله، فلو كان إذن الشارع اخلاص شـرطا يف  
صحة العقود مل يصح عقد إال بعد ثبوت إذنه، كما لو حكم احلاكم بغري اجتهاد فانه آمث وإن كان قد 

  ٢ )صادف احلق
عن احلرج الذي ينتج عن إبطال العقود اليت تقع بني املسلمني ممن وهذا ختريج مهم يغين القول به 

جيهلون األحكام الشرعية، فإذا ما أرادوا السؤال عنها بعد إيقاعها وجدوا من يبطلها، وقد خيـرب  
  .البيوت بإبطاهلا

  :حكم من أسلم وهو متزوج أما وابنتها
  :احلالتني التاليتنيوخيتلف حكم هذه املسألة حبسب حصول الدخول وعدمه، كما يف 

  :قبل الدخول: احلالة األوىل
  :اختلف الفقهاء فيمن أسلم وحتته أم وابنتها على قولني

إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد زواج األم، ألا صارت من أمهات : القول األول
فعي نسائه وثبت زواج البنت ألا ربيبة غري مدخول بأمها، وهو قول أمحد وأحد قـويل الشـا  

  : اختاره املزين، واستدلوا على ذلك مبا يلي
أن أنكحة الكفار صحيحة يثبت هلا أحكام الصحة، ولذلك لو انفردت إحدامها بالزواج كـان   •

صحيحا الزما من غري اختيار، وهلذا فوض إليه االختيار،وههنا ال يصح أن خيتار من ليس زواجها 
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  .، وهذه من أمهات نسائه فتكون حمرمة)٢٣:النساء(م ﴾﴿  وأُمهات نِسائكُ:تعاىلصحيحا، لقوله 
أا زوجته، فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها يف حال الشرك، وألنه لو تزوج البنت وحدها مث طلقها  •

  .حرمت عليه أمها إذا أسلم، فإذا مل يطلقها ومتسك بزواجها فأوىل بالتحرمي
العقد على البنت، فلم ميكن اختيارها، والبنت  أن اختصاص األم بفساد زواجها، ألا حترم مبجرد •

  .       ال حترم قبل الدخول بأمها فيتعني الزواج فيها
أن له أن خيتار أيتهما شاء، ألن عقد الشرك إمنا يثبت له حكم الصحة إذا انضم : القول الثاين

نسائه، وهو أحد  إليه االختيار، فإذا اختار األم فكأنه مل يعقد على البنت، فال تكون من أمهات
  .قويل الشافعي
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ماسبق ذكره القول الثاين، ألن اإلسالم جيب ما قبله، فيعترب 
هذا املسلم اجلديد، وكأنه مل يعقد عليهما مجيعا، وال حاجة أن جنربه إذا أسلم مبن قد ال يتحرك هلـا  

  .كما مر بنا يف املسألة السابقة هو أقرب لفعل رسول اهللا قلبه، فلذلك كان األوىل ختيريه، و
  :بعد الدخول: احلالة الثانية

اتفق الفقهاء على أن الكافر إذا أسلم وحتته أم وابنتها، وقد دخل ما، أو بإحدامها، حرمتا على 
 ا ربيبته من زوجته اليت دخلا أم زوجته، وأما البنت، فألا، بل قـد نقـل   التأبيد، أما األم فلكو

  .أمجع على هذا كل من حيفظ عنه من أهل العلم: اإلمجاع على ذلك، قال ابن املنذر
ومثله ما لو دخل باألم وحدها، ألن البنت ربيبته املدخول بأمها، واألم حرمت مبجرد العقد على 

  .البنت
  .ما أما إن دخل بالبنت وحدها، فإنه يثبت زواجها ويفسد زواج أمها كما لو مل يدخل

  : حكم من أسلم وهو متزوج أختني
اختلف الفقهاء يف كيفية التعامل مع من أسلم وهو متزوج أختني بعد اتفاقهم على حرمة ذلك ـ 

  :١كما سبق بيانه ـ على قولني
أن له اختيار واحدة منهما، وهو قول احلسن، واألوزاعي، والشافعي ومالك، : القول األول

وج أختني، ودخل ما، مث أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحدامها، مل وإسحاق، وأيب عبيد، فإن تز
يطأها حىت تنقضي عدة أختها لئال يكون واطئا إلحدى األختني يف عدة األخرى، واستدلوا على 
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 ١١٠

  : ذلك مبا يلي
: إين أسلمت وحتيت أختان قال يا رسول اهللا،: قلت: ما روى الضحاك بن فريوز، عن أبيه، قال •

  .١تطلق أيتهما شئ
أن أنكحة الكفار صحيحة، وإمنا حرم اجلمع يف اإلسالم، وقد أزاله، فصح كما لو طلق إحدامها  •

قبل إسالمه، مث أسلم واألخرى يف حباله، وهو نفس  احلكم يف املرأة وعمتها أو خالتها ألن املعىن 
  .يف اجلميع واحد

الثـوري واألوزاعـي   فساد زواج اجلميع، وهو قول أيب حنيفة وأبو يوسف و:القول الثاين
أنه ال يقر من أنكحة الكفار إال ما وافـق  بوالزهري وأحد قويل الشافعي، واستدلوا على ذلك 

  .اإلسالم
  :الترجيح

القول األول بناء على ما ذكر من أدلة، ويف هذه املسألة بعينـها  هو نرى أن األرجح يف املسألة 
فال يصح العدول عنه حبال، بل نرى  )ئتطلق أيتهما ش(:يكفي النص الدال على ذلك، وهو قوله 

ذلك شعورا منه برغبة السائل يف امرأة معينة منهما، فلذلك ترك االختيار له رمحـة بـه    يف قوله 
  . وحرصا على مصلحته

  : حكم الكافر الذي يسلم وهو جيمع أكثر من أربع نسوة
  :٢قولني لىاختلف الفقهاء يف الكافر الذي يسلم وهو جيمع أكثر من أربع نسوة ع

خيتار األوائل منهن إن كن مخسا، وإن كانتا أختني اختار األوىل، وإن كـان  : القول األول
تزوجهن يف عقدة واحدة فرق بينه وبينهن، وهو مذهب أيب حنيفـة وأيب يوسـف والثـوري     

  .ذلك باألدلة السابقةواستدلوا على 
تني أيتهما شاء، وهو قول حممد بن خيتار من اخلمس أربعا أيتهن شاء ومن األخ: القول الثاين

احلسن ومالك والليث واألوزاعي والشافعي، إال أن األوزاعي روي عنه يف األخـتني أن األوىل  
  . مبا سبق من أدلةامرأته ويفارق اآلخرة، واستدلوا على ذلك 

  :الترجيح
قتـه  نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لصحة النصوص الدالة على ذلـك وملواف 

                                                
، ٢٧٥، مسند الشافعي ١/٦٢٧: ، ابن ماجة٢/٢٧٢: ، أبو داود٣/٤٣٦: هذا حديث حسن، الترمذي: قال الترمذي)   ١(
 . ٣/٢٧٣: قطينالدار
 . ٧/١٢٠:، املغين ٢/٢٦٥: ، بدائع الصنائع٢/١٩٠: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٢٨١:،األم ٢/٢٢٢:املدونة)   ٢(



 ١١١

  .ملقاصد الشريعة من تأليف القلوب والترغيب يف اإلسالم، وقد سبق بيان بعض ذلك



 ١١٢

  احملرمات بسبب تعلق حق الغري اـ  ٢
وهن من تعلق ن حق الغري بالزوجية أو باالعتداد بعدها، ويلحق باملعتدة من زواج صحيح املعتدة 

  :ف من احملرمات املسائل التاليةوتتعلق ذا الصن ،أو خمالطة بشبهة ،من دخول بعقد فاسد
  : احملصنات من النساء: أوال

  :اتفق الفقهاء على حرمة الزواج مبن تعلق ا حق الغري، ومن األدلة على ذلك
 ﴾ْ والْمحصنات من النساِء إِال ما ملَكَت أَيمـانكُم ﴿ :عند ذكر احملرمات من النساء تعاىلقوله  •

على العفيفات غري املتزوجات إال أن الكرمي وإن أطلق يف القرآن ، ١صناتولفظ احمل،)٢٤:النساء(
لفظ احملصنات ، واملراد منه هنا املتزوجات، وإال لتناقضت مع آية املائدة حيث عدها ممن أحل لنا

عام يشمل كل متزوجة مسلمة كانت أو غري مسلمة، مل يستثن من ذلك إال الزوجة اليت سبيت 
﴿ :يف قولـه تعـاىل  األميـان  ألن القرآن استثين من احملصنات ما ملكت  ،وحدها دون زوجها

، واإلحصان أن حيمي الشيء ومينع )٢٤: النساء( ﴾لَكَت أَيمانكُمموالْمحصنات من النساِء إِال ما 
  .٢منه، فاحملصنات من النساء ذوات األزواج ألن األزواج أحصنوهن ومنعوا منهن

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسـهِن ثَالثَـةَ   ﴿ :قوله تعاىل، كأوجبت على املرأة االعتداداآليات اليت  •
والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ ﴿ :وقوله ،)٢٢٨: البقرة( ﴾قُروٍء

﴾ وأُوالت اَألحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهـن ﴿: وقوله تعاىل ،)٢٣٤: البقرة( ﴾أَشهرٍ وعشرا
﴿ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ حتـى يبلُـغَ    :يف قوله تعاىل ورد التصريح بذلكوقد  ،)٤: الطالق(

﴾ ابتأنه ال فرق بني معتدة وهذه اآلية وإن كانت يف شأن املعتدة عن وفاة إال، )٢٣٥:البقرة(الْك 
  .ومعتدة فتكون كل معتدة حمرمة على غري من اعتدت منه

  .إمجاع العلماء على ذلك لصراحة النصوص الدالة عليه •
أن اجتماع رجلني على امرأة واحدة يفسد الفراش، ألنه يوجب اشتباه النسب وتضـييع الولـد    •

  .وفوات السكن واأللفة واملودة فيفوت ما وضع الزواج له
  :ها عليهأثري ختبيب املرأة على زوجها يف حترميت

  : تعريف التخبيب
الـخداع وهو الـجربز الذي يسـعى  : الـخبثُ، والـخب، بالفتـح:ُ الـخبب: لغة

                                                
 . ٥/١٢٣: تفسري القرطيب: انظر اخلالف يف هذا اللفظ يف)   ١(
 . ٢/٤٩: زاد املسري)   ٢(



 ١١٣

بـني الناسِ بالفَساد؛ ورجلٌ خب وامرأَةٌ خبةٌ، وقد تكْسر خاؤه، فأَما الـمصدر فبالكسـر ال  
وخبب   فـالنٌ  . خببها فأَفْسدها: إِفْساد الرجل عبداً أَو أَمةً لغريه؛ يقال: التـخبـيبو. غري

معناه أَفسده : غُالمي أَي خدعه، وقال أَبو بكر فـي قوهلم،  خبب   فُالنٌ علـى فالن صديقَه
  . ١الفساد: والـخبأُميمة أَم صارت لقَولِ الـمخببِ : يه؛ وأَنشدعلـ

يراد به هنا يف عرف الفقهاء إفساد املرأة على زوجهـا، ومـن املصـطلحات     : اصطالحا
 تعاىلاحلث على الشيء والدفع إليه، ومنه قوله : ومعناه، املستعملة اآلن بدل التخبيب التحريض

، ولكنه يف املصطلح الشرعي أعم من )٦٥:فالاألن(﴾ياأَيها النبِي حرض الْمؤمنِني علَى الْقتالِ  ﴿
  .خبالف التخبيب فإنه ال يكون إال يف الشر، ألنه يكون يف اخلري والشر ؛ التخبيب

  : احلكم التكليفي لتخبيب املرأة على زوجها
، ٢ )لن يدخل اجلنة خب وال خبيل وال منان(: اتفق الفقهاء على حرمة التخبيب مطلقا، لقوله 

من خبب زوجة امرئ أو (:، ولكنه يف أمر الزواج أعظم إمثا، قال ٣ )جر خب لئيمالفا(:وقوله 
وملا يترتب عليه من اإلفساد واإلضرار، واملقصود باإلفساد ؛ أي خدعه وأفسده  ٤ )مملوكه فليس منا

  .هنا هو اإلفساد املتعمد، أما غري املقصود فلم يكلف به الشرع
قال (:ا روى املناوي عن شيخه عبد الوهاب الشعراين، قالولكنه مع ذلك يستحب الترته عنه، كم

ومن ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثال، فيبسط هلا يف : شيخنا الشعراوي
الطعام، ويزيد يف النفقة واإلكرام، ولو إكراما لزوجها، فرمبا مالت لغريه، وازدرت ما عنده، فيدخل يف 

، مث حدث عن جتربته يف ذلـك  )العارف أن يؤاخذ نفسه بالالزم وإن مل يقصدههذا احلديث، ومقام 
وقد فعلت هذا اخللق مرارا، فأضيق على املرأة الغضبانة، وأوصي عيايل أن جيوعوها لترجـع،  (:فقال

  ٥ )وتعرف حق نعمة زوجها
  :احلكم الوضعي لتخبيب املرأة على زوجها

أن يفسد رجل زوجة : بيب من موانع الزواج املؤبدة، وصورتهباعتبار التخ ٦انفرد املالكية واحلنابلة

                                                
 . ١/٣٤٢: لسان العرب)   ١(
 . ١/٧:أمحد)   ٢(
موضوع واعترض بأن اسناده جيد كما قال املناوي، وبأن االمام أمحد رواه عـن  : قال الصغاين: اخلفاءقال يف كشف )   ٣(

 . ٢/٣٤٩: ، أمحد٢/٣٨٧: أيب هريرة مرفوعا بلفظ املنافق بدل الفاجر، كشف اخلفاء
 . ١٠/٣٠: ، البيهقي١٠/٢٠٥: ، ابن حبان٤/٣٤٣: أبو داود)   ٤(
 . ٦/١٢٣: فيض القدير)   ٥(
 . ٥/٩٦:، مطالب أويل النهى١/٣٩٨:، فتح العلي املالك٢/٣٤٤:بلغة السالك )   ٦(



 ١١٤

مث يتزوجها ذلك املفسد، فهذا الزواج يفسخ ، حبيث يؤدي ذلك اإلفساد إىل طالقها منه ، رجل آخر 
  .قبل الدخول وبعده بال خالف عندهم

أمر  أن رجال: وقد أفىت الشيخ عليش من متأخري املالكية ذا القول يف مسألة عرضت له نصها
هل يتأبد  حترميها عليه؟ فأجاب بتأبيد حترميها  ،مث يتزوجها هو ،امرأة بأن تضارر زوجها حىت يطلقها

عليه معاملة له بنقيض مقصوده، ولئال يتسارع الناس إىل إفساد الزوجات، مث اختار أن تأبيد حترميهـا  
   .١أو مات عنها،  مقيد بدوام أثر اإلفساد ال إن طال الزمن جدا وطلقها األول باختياره

ولكن الرأي املشهور عند املالكية هو عدم التأبيد، فإذا عادت لزوجها األول وطلقها  أو مـات  
  . عنها جاز لذلك املفسد زواجها

ولو جرب  ،ورجح ابن تيمية أنه لو قتل رجل رجال ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغريه
وهذا الزواج باطل يف  ،جها وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغةمث تزو ،امرأته على زوجها حىت طلقها

وجيب التفريق بني هذا الظامل املعتدي وبني هذه املرأة  ،أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد وغريمها
  .٢الظاملة

وهذا القول مع قوته يكاد يكون مستحيل التطبيق، ألن التعرف على كون املرء خمببا حيتاج إىل حتر 
ال يكون الشخص قاصدا التخبيب، وقد ال يكون سبب فساد املرأة على زوجها التخبيب، كبري، وقد 

والتحري عن ذلك، فوق ذلك، يستدعي الكشف عن عورات البيوت، وهو منهي عنه شرعا، فلذلك 
نرى أن األوىل يف هذا احلكم بقاؤه مقصورا على التورع الديين، ال على احلكم القضائي، فيحذر كل 

  .ا من أن يعامل شرعا خبالف مقصوده دينا وورعا، ال قضاء وحكمامن يفعل هذ
  : زوجة املفقود: ثانيا

  : ٤حبسب احلالة اليت تكون فيها غيبته ٣حكم زوجة املفقودالفقهاء يف ختلف ا
أن تكون غيبة غري منقطعة، يعرف خربه، ويأيت كتابه، فهذا ليس المرأتـه أن  :احلالة األوىل

إال أن يتعذر اإلنفاق عليها من ماله، فحينئذ هلا أن تطلب فسخ الـزواج،  تتزوج باتفاق العلماء 
قال  فيفسخ زواجه، وأمجع الفقهاء كذلك على أن زوجة األسري ال تنكح حىت تعلم يقني وفاته،

                                                
 . ١/٣٩٦:فتح العلي املالك)   ١(
 . ٥/٧٤:كشف القناع:، وانظر٥/٤٦١:الفتاوى الكربى)   ٢(
لسـلة،  ذكرنا هذه املسألة لتناسبها مع هذا املبحث، وهلا زيادة على هذا تفاصيل أخرى انظرها يف حملها من هـذه الس )   ٣(

 . وقد كررنا هناك بعض ما ذكرناه هنا لتيسري االطالع
 . ١/١٧٦:، تبصرة احلكام٦/١٩٦:، بدائع الصنائع١١/٣٨:، املبسوط٨/١٠٩:، املغين ٩/٣١٦:احمللى)   ٤(



 ١١٥

  ١ )وأمجعوا أن زوجة األسري ال تنكح حىت يعلم بيقني وفاته ما دام على اإلسالم(:ابن املنذر
فيما نرى ـ مقيد بعدم حصول الضرر باملرأة اليت يؤسر زوجها ملدة طويلة ولكن هذا اإلمجاع ـ 

حىت لو كانت تتيقن حياته، والضرر ليس متعلقا بالنفقة وحدا، بل قد يكون حباجة املرأة إىل زوج، وقد 
ة مثلها زوجة األسري، فإما يبقيان كما مها النقضاء مد(:أشار إىل هذه الناحية يف حاشية العدوي بقوله

، لتعذر الكشف عن زوجيهما إن دامت نفقتهما، وإال فلهما التطليق كما إذا خشـيا علـى   ٢التعمري
، وهذا التعبري مع ما حيمله من صراحة يشري إىل احلاجة اليت تستدعي تزوج املرأة، ولو ٣ )نفسيهما الزنا
  .مل ختش الزنا

أن تنتظره إىل انقضـاء مـدة    وال نرى أن يف مصلحة املرأة اليت تزوجت حديثا، مث أسر زوجها
التعمري، فقد متوت، وهي تنتظره، مث كيف ال يباح هلا الزواج، وهي يف ريعان شباا مث يفتح هلا اال، 

  .وهي تستعد لدخول قربها
أن يفقد وينقطع خربه، وال يعلم له موضع، والنقطاع خربه يف هذه احلالـة  : احلالة الثانية

  :وعدم احتماله احتماالن حبسب احتمال رجوعه
احتمال رجوعه، وهو حال كون ظاهر غيبته السالمة، كسفر التجارة يف : االحتمال األول

  :غري مهلكة، وطلب العلم والسياحة، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني
ال تزول الزوجية ما مل يثبت موته، وقد روي ذلك عن علـي وأيب قالبـة،   : القول األول

، وهو قول ابن شربمة، وابن أيب ليلى، والثوري، وأيب حنيفة، والشافعي يف والنخعي، وأيب عبيد
 .اجلديد

 اآلراءزوال الزواج بالفسخ بعد مدة من فقده، وقد اختلف يف حتديد املدة على : القول الثاين
  :التالية

وقد ثبت تتربص أربع سنني، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وحتل لألزواج، : األول الرأي
لك عن عثمان وابن مسعود يف رواية،وعن مجع من التابعني كـالنخعي وعطـاء والزهـري    ذ

وقد اتفق أكثرهم على أن التأجيل من وهو قول مالك والشافعي يف القدمي، ومكحول والشعيب 
واستدلوا على ذلك  ،٤يوم ترفع أمرها للحاكم، وعلى أا تعتد عدة الوفاة بعد مضي األربع سنني

                                                
 . ٧٧: مراتب اإلمجاع)   ١(
اهللا بن أيب زيد وأبو احلسـن علـي   والتعمري عند املالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد، واختار الشيخان أبو حممد عبد)   ٢(

 . ٢/٤٨٢:الشرح الكبري: القابسي مثانني ،وحكم خبمس وسبعني سنة، والراجح األول، انظر
 . ٢/٢٢١: حاشية العدوي)   ٣(
 . ٩/٤٣١:فتح الباري)   ٤(



 ٦

  :مبا يلي
إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر النفقة باإلعسار، فألن جيوز هاهنا لتعذر اجلميـع   أنه •

  .أوىل
ونص حديث عمر يف املفقود  حديث عمر يف املفقود، مع موافقة الصحابة له، وتركهم إنكاره  •

أن رجال خرج يصلي مع قومه صالة العشاء ففقد، فانطلقـت  (:بطوله كما أورده ابن عبد الرب
امرأته إىل عمر بن اخلطاب فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتـربص  
أربع سنني، فتربصت مث أتت عمر فأخربته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمروها أن 

عمر يغيب أحدكم الزمان : تتزوج، مث إن زوجها األول قدم، فارتفعوا إىل عمر بن اخلطاب فقال
خرجت أصلي مع قومي صالة : فما عذرك قال: إن يل عذرا قال: يعلم أهله حياته،قال الطويل ال

العشاء، فسبتين اجلن، فكنت فيهم زمانا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا هلم 
أنت على ديننـا ال حيـل لنـا    : مسلم قالوا: ما دينك قلت: سبايا، فكنت فيمن أصابوا فقالوا

ين بني املقام وبني القفول، فاخترت القفول، فاقبلوا معي بالليل يسري حيدو يب وبالنهار سبيك،فخريو
   ١ )فخريه عمر بني املرأة والصداق: إعصار ريح أتبعها، قال

وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة . إذا مضى عليه تسعون سنة، قسم ماله: الثاين الرأي
ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر من هذا العمر، فإذا ؛ والدته  مث تتزوج، وتعترب تسعني سنة من يوم

اقترن به انقطاع خربه، وجب احلكم مبوته، كما لو كان فقده بغيبة ظاهرها اهلالك، وهو رواية 
  : عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أن هذه غيبة ظاهرها السالمة، فلم حيكم مبوته •
 .هلالك، فال يقاس عليه غريهأن خرب عمر ورد يف من ظاهر غيبته ا •

  :الترجيح
 - نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول مع جعل حتديد املدة لويل األمر، ألن فعل عمـر  

من أمرها بالتربص أربع سنني يرجع للظروف اليت كان خيضع هلا الناس يف ذلـك    - رضي اهللا عنه 
إىل الزمن يف كل ذلك، أما يف عصرنا، فنرى الوقت من صعوبة التحري، وعدم تيسر التنقل، واحلاجة 

إمكانية تقليص املدة حبسب ما يراه اخلرباء يف ذلك، فليس يف املسألة نص نبوي حيرم جتاوزه، وال إمجاع 
يرجع لواليته، ولو كان يف املسألة حديث لذكره، وعدم   - رضي اهللا عنه  - حيرم خرقه، وفعل عمر 

                                                
ون يف املفقود إال أم مل هذا خرب صحيح من رواية العراقيني واملكيني مشهور، وقد روى معناه املدني: قال ابن عبد الرب)   ١(

 . ١٢/١٨٤: يذكروا معىن اختطاف اجلن للرجل، وال ذكروا ختيري املفقود بني املرأة والصداق، التمهيد
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   . ن املسألة توقيفية، بل لوجوب طاعة ويل األمراختالف الصحابة معه يف ذلك ال لكو
وقد ذكرنا هذا ألن حتديد املدة بأربع سنني، مث البدء بعد هذه األربع بعد اتصاهلا باحلاكم، قـد  

  .حيمل مضرة كبرية للمرأة مل يكلفها الشرع بتحملها
و ـارا، أو  أن يكون ظاهر غيبته اهلالك، كالذي يفقد من بني أهله ليال أ:االحتمال الثاين

خيرج إىل الصالة فال يرجع، أو ميضي إىل مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع، فال يظهر له خرب، 
أو يفقد بني الصفني، أو ينكسر م مركب فيغرق بعض رفقته، أو يفقد يف مهلكة، وقد اختلف 

  :الفقهاء يف ذلك على قولني
أو فراقه، وهـو قـول أيب قالبـة،    ال تتزوج امرأة املفقود حىت يتبني موته : األولالقول 

والنخعي، والثوري، وابن أيب ليلى، وابن شربمة، واحلنفية، والشافعي يف اجلديد، وهو قول ابـن  
  : حزم، واستدلوا على ذلك مبا يلي

   ١ )امرأة املفقود امرأته، حىت يأتيها اخلرب: (قوله  •
  .اهر غيبته السالمةأنه شك يف زوال الزوجية، فلم تثبت به الفرقة، كما لو كان ظ •

أن زوجته تتربص أربع سنني، مث تعتد للوفاة أربعة أشـهر وعشـرا، وحتـل    : األولالقول 
لألزواج، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبري، وبه قال عطاء، وعمر بن عبـد  

وبـه  . لمةالعزيز، واحلسن، والزهري، وقتادة، والليث، وعلي بن املديين، وعبد العزيز بن أيب س
  .يقول مالك، والشافعي يف القدمي وهو ظاهر مذهب أمحد

،وقال سعيد بن )ليس يف انتظار من يفقد يف القتال وقت: (إال أن مالكا قال يف املفقود يف القتال
، واستدلوا على ذلك تتربص سنة، ألن غلبة هالكه هاهنا أكثر من غلبة غريه، لوجود سببه: املسيب فيه

  : مبا يلي
  .اك قضايا كثرية انتشرت يف الصحابة فلم تنكرأن هن •
  . أن احلديث الذي استند إليه املخالفون مل يثبت، ومل يذكره أصحاب السنن •
إنه شك يف زوال الزوجية منتف ألن الشك ما تساوى فيه األمران، والظاهر يف : أن قول املخالفني •

 .هذه احلالة هالكه

                                                
منكر ويف إسناده سوار ابن مصـعب عـن   : رواه الدارقطين من حديث املغرية بن شعبة، وقد سئل أبو حامت عنه فقال)   ١(

وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حامت والبيهقـي وعبـد   : ، قال ابن حجر٢/١٤٣: الدراية: ظرحممد بن شرحبيل ومها متروكان، ان
، ٣٠٣: ، مسـند الشـافعي  ٣/٣١٢: ، الدارقطين٧/٤٤٤: البيهقي:، وانظر٣/٢٣٢:احلق وابن القطان وغريهم، تلخيص احلبري

 . ٣/٥٢١: مصنف ابن أيب شيبة
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  : الترجيح
ثلما ذكرنا سابقا ـ رجوع حتديد مدة التربص لويل األمر، الذي نرى أن األرجح يف املسألة ـ م

يبت يف كل قضية حبسب مالبساا، وال نرى التربص أربع سنوات كاملة، فقد تكون حمرجة للمرأة 
غاية احلرج، وقد يصرف عنها األزواج بعد ذلك، فلذلك األوىل رعاية هذا اجلانب، وعدم تضييع هذا 

  .احلق بسبب أمر مشكوك فيه
أما القول األول فال حاجة للرد عليه، فهو يتناىف مع املقاصد الشرعية من الترغيب يف الـزواج،  

  .ويعتمد يف ذلك على حديث رأينا مدى ضعفه
  :املطلقة ثالثاً: ثالثا

فال جيـوز   احلكم األصلي للطلقات الثالث هو زوال ملك االستمتاع وزوال حل احمللية أيضا،
﴿ فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تنكح :التزوج بزوج آخر، لقوله تعاىل زواجها قبل لزوج األولل

﴾ هرا غَيجو٢٣٠:البقرة(ز( تعاىل بعد قوله: ﴾انترم الطَّالق ﴿)وتنتهي احلرمة )٢٢٩من اآلية: البقرة ،
إىل حملها من اجلزء الثالث يف فصـل   بشروط ذكرها الفقهاء نؤجل الكالم عنهاوحتل للزوج األول 

  .أحكام الرجعة
  :الزواج باملرأة احلامل: رابعا

  :١خيتلف حكم الزواج باملرأة احلامل حبسب سبب محلها على احلالتني التاليتني
  : احلامل من غري الزىن: احلالة األوىل

على  ا وهي من كان محلها ثابت النسب، وخيتلف حكمها حبسب الزوج الذي يريد الدخول
  :االحتماالت التالية

  :إذا كان الزوج الثاين غري الزوج األول
  : اتفق الفقهاء على أنه ال يصح زواجها منه، واستدلوا على ذلك مبا يلي

أن احلمل إذا كان ثابت النسب من الغري سواء أكان من زواج صحيح أم فاسد أم وطء شبهة لزم  •
  .حفظ حرمة مائه باملنع من الزواج

ولَا  ﴿ احلامل ال تنتهي إال بوضع احلمل، وال جيوز زواج معتدة الغري أثناء العدة لقوله تعاىل أن عدة •
 ﴾ ابتلُغَ الْكبى يتكَاحِ حةَ النقْدوا عزِمعأي ما كتب عليها من التربص) ٢٣٥:البقرة(ت.  

  : إذا كان الزوج الثاين هو األول
                                                

: ، تبـيني احلقـائق  ٧/١٠٧: ،املغـين  ٢/٣٦٩: ،بدائع الصنائع ٣/٣٣٨: ، أحكام القرآن البن العريب٩/١٥٦:احمللى)   ١(
 . ٤/٣٠٠: ، منح اجلليل٣/٣٩٣: ، أسىن املطالب١/٢٣٢: ، درر احلكام٢/١١٣
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امل املطلقة البائن بينونة صغرى ملن له احلمـل أي الـزوج   اتفق الفقهاء على أنه جيوز زواج احل
واستدلوا على ذلك  ،السابق، أما املطلقة ثالثا بينونة كربى فال جيوز زواجها إال بعد وضع احلمل اتفاقا

  .بأن العدة حق الزوج فال مينع من التصرف يف حقه
  : احلامل من زىن:احلالة الثانية

  :امل من زىن على قولنياختلف الفقهاء يف صحة زواج احل
ال جيوز زواجها قبل وضع احلمل، ال من الزاين نفسه وال من غريه، وهو قـول   :القول األول

  : املالكية واحلنابلة وأيب يوسف، واستدلوا على ذلك مبا يلي
   ١ )ال توطأ حامل حىت تضع: (عموم قوله  •
وجدها حبلى فرفع ذلك إىل النيب  ما روي عن سعيد بن املسيب أن رجال تزوج امرأة فلما أصاا •

 ٢، وجعل هلا الصداق وجلدها مائةففرق بينهما.  
وهلذا شرعت العـدة   ،والشرع موضوع على ختليص األنساب، أن ذلك يوقع تلبيسا يف النسب •

  .واالسترباء
أن ماء الزنا وإن كان ال حرمة له، فماء الزواج له حرمة، ومن حرمته أال يصب على ماء السفاح،  •

  .خلط احلرام باحلالل، وميزج ماء املهانة مباء العزةفي
كان يرى أن الرجل إذا زىن باملرأة مث نكحها أما زانيان، ما   - رضي اهللا عنه  - أن ابن مسعود  •

  .  عاشا
ـ فيمنع العقد أيضا كاحلمل الثابت  الثاينأن هذا احلمل مينع الوطء ـ كما يرى أصحاب القول  •

الزواج هو حل الوطء فإذا مل حيل له وطؤها مل يكن الزواج مفيدا فال النسب، ألن املقصود من 
  .جيوز، وهلذا مل جيز إذا كان احلمل ثابت النسب

أنه جيوز زواج احلامل من الزىن، إال أن احلامل إذا تزوجت بغري من زىن ا ال : القول الثاين
ب ابن حزم، واسـتدلوا  جيوز وطؤها حىت تضع، وهو مذهب الشافعية وأيب حنيفة وحممد ومذه

  : على ذلك مبا يلي
إمنا جاء يف املطلقة )٤:الطالق(وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ﴾ ﴿: قول اهللا تعاىل أن •

                                                
: ، وقال احلـاكم ١/١٧١:رواه أمحد وأبو داود واحلاكم من حديث أيب سعيد اخلدري، تلخيص احلبري: قال ابن حجر)   ١(

: ، البيهقـي ٢/٢٢٤: ، الـدارمي ٤/١٣٣:، الترمـذي ٢/٢١٢:مل خيرجاه، املسـتدرك هذا حديث صحيح على شرط مسلم و
٥/٣٢٩ . 

 . ٢١٩:، سنن سعيد بن منصور٧/١٥٧: البيهقي)   ٢(



 ١٢٠

ثَلَاثَةُ أَشهرٍ واللَّائي لَم  ﴿ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ من نِسائكُم إِنْ ارتبتم فَعدتهن: قال اهللا تعاىل
﴾ نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح لَاتأُوو نضحوهذا مردود على أول السورة   )٤:الطالق(ي

﴿ أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجـدكُم  : يف املطلقات وحممول عليه ما بعده من قوله تعاىل
  . اآليات كلها) ٦:قالطال(﴾

أن احلامل املطلقة، أو املتوىف عنها هي معتدة بنص القرآن، وقد حرم اهللا عز وجل زواج املعتـدة   •
مجلة حىت تتم عدا، وأما غريها فلم يأت يف القرآن وال يف السنة إجياب عدة عليهن، وال علـى  

  .١ بناء عل عدم صحة القياس أحد منهن، وقد استدل ذا ابن حزم
  ٢ )الولد للفراش وللعاهر احلجر: (ول النيب ق •
أن املنع من زواج احلامل محال ثابت النسب حلرمة ماء الوطء، وال حرمة ملاء الزىن بدليل أنـه ال   •

  .يثبت به النسب
  .أن حرمة الوطء بعارض طارئ على احملل ال ينايف الزواج ال بقاء وال ابتداء كاحليض والنفاس •

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقني ماءه (:جها لقوله عدم جواز وطئها بعد زوا
  ٣ )زرع غريه
  :الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، إذا كان الزاين هو الذي يريد الزواج باملزين ا، فذلك 
شـة،  أقرب إىل مقاصد الشريعة، ألن من مقاصدها اجلليلة املعلومة بالضرورة تضييق نطـاق الفاح 

  .وإصالح ما اجنر عنها، واحلرص عل ثبوت األنساب
، فإن احلديث ال خيالف ما ٤ )ال توطأ حامل حىت تضع(: أما ما استدل به املخالفون من قوله 

ى عن وطء احلامل، وهذا النهي ال يصح إال إذا كان محلها من  ذكرنا، بل يدل عليه، ألن النيب 
لها منه جائز بال خالف، فلم يبق إال أن يكون محلها من غـريه،  غريه، ألن وطء احلامل إذا كان مح

عن وطئها يدل على جواز زواجها إال إذا كانت معتدة فقد صرحت النصوص األخـرى   وية 

                                                
 .. ٩/١٥٧:احمللى)   ١(
، ٣/٣٧٨: ، النسائي٢/٢٨٢: ، أبو داود٣/٤٦٣: ، الترمذي٢/٧٣٩:، املوطأ٢/١٠٨١: ، مسلم٢/٧٢٤: البخاري)   ٢(

 . ٢/٢٠٣، الدارميك ١/٦٤٧: ابن ماجة
 . ٧/٣٤٢:ابن أيب شيبة)   ٣(
: ، وقال احلـاكم ١/١٧١:رواه أمحد وأبو داود واحلاكم من حديث أيب سعيد اخلدري، تلخيص احلبري: قال ابن حجر)   ٤(

: ، البيهقـي ٢/٢٢٤، الـدارميك  ٤/١٣٣:، الترمـذي ٢/٢١٢:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، املسـتدرك 
٥/٣٢٩. . 
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قاله يف سبايا  أن النيب   - رضي اهللا عنه  - بتحرميها، مث إن احلديث له سبب خاص، فعن أيب سعيد 
  ١أوطاس

واحلديث دليل على أنه جيب على : ء على عني هذه املسألة، قال الصنعاينوهلذا استدل به العلما
السايب استرباء املسبية إذا أراد وطأها حبيضة إن كانت حامال ليتحقق براءة رمحها، وبوضع احلمل إن 

  .٢كانت حامال، وقيس علىاملسبية املشتراة واملتملكة بأي وجه من وجوه التملك جبامع ابتداء التملك
وأمجعوا على أنه ال توطأ :املسألة ال خالف فيها، بل قد نقل اإلمجاع فيها، قال ابن رشدوهذه 

  . ٣ حامل مسبية حىت تضع  لتواتر األخبار بذلك عن رسول اهللا 
أما احلديث الثاين، فهو إن صح حيمل على أن الرجل دلس عليه باملرأة، فلذلك جاء يشـكو إىل  

  . يف زواج غري الزاين بالزانية، وقد ذكرنا حكمه يف حمله بينهما، وهو ، ففرق رسول اهللا 
، فلم حيدد )ال يقعن رجل على امرأة ومحلها لغريه(:ويدل على هذا من النصوص الصرحية قوله 

  نوع هذا احلمل، هل هو من زواج أم من سفاح، ومثله قوله:) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر
مل حيدد فيه كذلك سبب هذا املاء  وكال النصني يستدل ما من   ، فهو)فال يسقي ماءه ولد غريه

  . باب مفهوم املخالفة على أنه جيوز أن يسقي زرع نفسه، بدون حتديد لسبب ذلك الزرع
هذا من جهة الداللة النصية أما من جهة الرؤية املقاصدية، فيمكننا تصور األخطار اليت تنجر عن 

، أما السبب يف )زانية(، ونطلق عليها معه )ابن زنا(محلها، مث نطلق عليه  ترك الزانية تتربص إىل أن تضع
كل هذا، وهو ارم الذي تسبب يف هذه األلقاب البشعة، فنستقبله باألحضان إن هو تاب، ونزعم أنه 
بتوبته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإذا ما فكر بالزواج، وأراد أن يكفر عن خطيئته، ويتزوج من 

  .ب يف فضيحتها كرهنا له ذلك، ويناه أن ينسب ولده منها إليهتسب
إن أقل املخاطر يف كل هذا أن نزيد من األبناء غري الشرعيني يف اتمع، وحنملهم ذنوب آبائهم، 
فيعيشوا إما مشردين وإما جمرمني، وإما منتقمني من اتمع، ويف أحسن أحواهلم يكتمون يف صدورهم 

  .اجلبالما تضيق عن محله 
أما املرأة، فإا إن مل يقتلها أبوها يف اتمع احملافظ، ومل تنتحر إن شعرت در كرامتها تصـري  
معول فساد تنشر الرذيلة وتنتقم من كل رجل بسبب من رماها إىل الشارع، وتنتقم من كل امـرأة  

  .لتحوهلا إىل سبيلها
                                                

 . أوطاس اسم واد يف هوازن وهو موضع حرب حنني وقيل وادي حنني)   ١(
 . ٣/٢٠٩:سبل السالم)   ٢(
 . ٢/٣٦:بداية اتهد)   ٣(



 ١٢٢

فرض ويل األمر ذلك عليه حال من احللول فلذلك يكون القول جبواز زواج الزاين من الزانية، بل 
  .الذي إن مل يقف يف وجه الرذيلة بالكلية، حيد من آثارها

ولعل املتعصبني إذا مسعوا مثل هذا الكالم يثورون لتصورهم أن هذا خيالف أصول الدين وفروعه، 
فنحن أعجز  وأن هذا ما يدعو إليه من انفلت من الدين باسم حقوق املرأة، وهؤالء لن نكلمهم حنن،

رضي  -  عن ابن عمرعن إقناعهم، ولكنا نترك ذلك للجيل الفريد الذي طبق الدين حروفا ومقاصد، ف
يف املسجد إذ جاء رجل فالث عليه لوثا   - رضي اهللا عنه  - بينما أبو بكر الصديق : قال  - اهللا عنه 

إن ضـيفا  : ليه عمر  فقالقم فانظر يف شأنه، فإن له شأنا، فقام إ : من كالم وهو دهش، فقال لعمر
قبحك اهللا، أال سترت على ابنتك، فأمر ما أبو بكر : ضافه فزىن بابنته، فضرب عمر يف صدره، وقال

  .فضربا احلد، مث زوج أحدمها اآلخر، مث أمر ما أن يغربا حوال
لك وقد كانت هذه العقوبة بسبب نشر األمر وإخبار ويل األمر به، ولو سترمها وزوجهما لكان ذ

  . - رضي اهللا عنه  - حسنا، وهو ما عاتبه عليه عمر 
روى نافع أن رجال استكره جارية فافتضها، فجلده أبو بكر، ومل جيلدها، ونفاه سنة، مث جـاء  و

روى الزهري أن رجال و فزوجه إياها بعد ذلك، وجلده عمر ونفى أحدمها إىل خيرب، واآلخر إىل فدك،
  .بو بكر، ونفامها، مث زوجه إياها من بعد احلولفجر بامرأة ومها بكران، فجلدمها أ

تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح وله ابن من غريها، وهلا بنت من غـريه،  وروي أنه 
رضي اهللا  - ففجر الغالم باجلارية، فظهر ا محل فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب 

فهذا عمر يبـيح  (زم ح، قال ابن ١هما، فأىب الغالمفاعترفا، فحدمها وحرض على أن جيمع بين  - عنه 
ال يعرف له خمالف منهم، وهم يعظمون   - رضي اهللا عنهم  - للحامل من زىن الزواج حبضرة الصحابة 

  ٢ )مثل هذا لو ظفروا به
فهذه موقف خري من ويل أمور املسلمني يف كيفية التعامل مع مثل هذه األحوال، أما غريهم من 

يف   - رضي اهللا عنـه   -  قال ابن عباس، وهي املواقف النظرية، فقد  - اهللا عنهم رضي  - الصحابة 
  - رضي اهللا عنه  - قيل البن عباس : وعن طاووس قال ،)أوله سفاح وآخره نكاح: (زواج الزاين للزانية

د ذاك خري،  أو قال ذاك أحسن، وعن عبيد اهللا بن أيب يزي: الرجل يصيب املرأة حراما مث يتزوجها قال
اآلن : عن الرجل يصيب املرأة حراما، مث يتزوجها قـال   - رضي اهللا عنه  - سألت ابن عباس : قال

إنه يقول إنه كذا وكـذا  : وما يكره من ذلك قلت: وقال يل ابن عباس: حسن، أصاب احلالل، قال
                                                

 . ٧/٢٠٣:مصنف عبد الرزاق)   ١(
 . .١٠/٢٨:احمللى)   ٢(



 ١٢٣

عا، كما أعلم أن اهللا يقبل التوبة منهما مجي: قال  - رضي اهللا عنه  - فهو كذا، وعن ابن عباس : قال
  .     ١رجل سرق مثرة مث اشتراهاذلك مبثل   - رضي اهللا عنه  -  ابن عمريقبلها منهما متفرقني، وشبه 

                                                
 . ٧/٢٠٢: مصنف عبد الرزاق:انظر هذه اآلثار يف )   ١(



 ١٢٤

  احملرمات بسبب اختالف الدينـ  ٣
خيتلف حكم احملرمات بسبب اختالف الدين حبسب اعتقاد أهل الدين بكتاب أو عدم اعتقادهم، 

  : وميكن تصنيف ذلك كما يلي
  :أهل الكتاب: أوال

  :ويتعلق حبكم الزواج من أهل الكتاب املسائل التالية
  : تعريف أهل الكتاب

  :اختلف الفقهاء يف تعريف أهل الكتاب على قولني
إن أهل الكتاب هم كل من يؤمن بنيب ويقـر بكتـاب، ويشـمل اليهـود     : القول األول

ينا مساويـا  والنصارى، ومن آمن بزبور داود، وصحف إبراهيم وشيث، وذلك ألم يعتقدون د
  .مرتال بكتاب

إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم املختلفة، وهو قـول مجهـور   : القول الثاين
  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي١الفقهاء

ـ     ﴿: قوله تعاىل • اسرد ـنـا عإِنْ كُنـا ونلقَب ننِ ميفَتلَى طَائع ابتا أُنزِلَ الْكمقُولُوا إِنأَنْ ت هِمت
﴾نيلاف١٥٦:األنعام(لَغ(  

أن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثاال ال أحكام فيها، فلم يثبت هلا حكم الكتب املشتملة على  •
 .أحكام

  : الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن أهل الكتاب املقصودون يف القرآن الكرمي هم اليهود والنصارى 

﴿ ياأَهلَ الْكتابِ لم : تعاىللك اآليات الكثرية، ومنها قوله خاصة بفرقهم املختلفة، كما صرحت بذ
، وقولـه  )٦٥:آل عمران(تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التوراةُ والْإِجنيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا تعقلُون﴾

تى تقيموا التوراةَ والْإِجنيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُـم  ﴿ قُلْ ياأَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء ح:تعاىل
                                                

انتصر له، وهو ختصيص أهل الكتاب ببين إسرائيل دون غريهم، ومن أدلته على ذلـك  ذكر الشافعي يف األم قوال أيده و)   ١(
اهللا عز وجل ذكر نعمته على بين إسرائيل يف غري موضع من كتابه وما آتاهم دون غريهم من أهل دهرهم كان من دان دين « أن 

ن ينكح، ألنه ال يقع عليهم أهل الكتاب بأن آبـاءهم  بين إسرائيل قبل اإلسالم من غري بين إسرائيل يف غري معىن من بين إسرائيل أ
كانوا غري أهل الكتاب ومن غري نسب بين إسرائيل فلم يكونوا أهل كتاب إال مبعىن ،ال أهل كتاب مطلق فلم جيز واهللا تعاىل أعلم 

مـا  « : عمر بن اخلطابمث ذكر قول »أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غري بين إسرائيل دان دين اليهود والنصارى حبال 
 .. ٤/١٩٣:األم» نصارى العرب بأهل كتاب وما حتل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حىت يسلموا، أو أضرب أعناقهم 



 ١٢٥

، فدل ذلك على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة واالجنيل، وهم اليهود والنصـارى،  )٦٨:املائدة(﴾
  .ولكن ذلك ال مينع من دخول غريهم فيهم، بأدلة سنذكرها يف حملها من هذا املبحث

، فلـيس  )١٥٦:األنعام(أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكتاب علَى طَائفَتينِ من قَبلنا ﴾ ﴿ :اىلتعأما قوله 
وأجيب (:مقصودا به حصر إنزال الكتب يف اليهود والنصارى، وقد أجاب على ذلك ابن حجر بقوله

من مجيع الطوائف من له كتاب بأن املراد مما يتحقق عليه القائلون، وهم قريش ألم مل يشتهر عندهم 
، ١ )اال اليهود والنصارى، وليس يف ذلك نفى بقية الكتب املرتلة كالزبور وصحف إبراهيم وغري ذلك

إمنا قال اهللا تعاىل هذا بنص اآلية يا عن هذا القول ال تصحيحا له (:وأجاب على ذلك ابن حزم بقوله
  ٢ )١٦٤:النساء(علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصهم علَيك ﴾﴿ ورسلًا قَد قَصصناهم :تعاىلوقد قال 

  :حكم الزواج بالكتابيات
  :اختلف الفقهاء يف حكم الزواج بالكتابيات على قولني

ليس بني أهل العلم، :(حل نساء أهل الكتاب،وهو قول أكثر العلماء، قال ابن قدامة: القول األول
وممن روي عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة . حل حرائر أهل الكتابحبمد اهللا، اختالف يف 

وال يصح عن أحد من األوائل أنه حـرم ذلـك، وروى   : قال ابن املنذر. وسلمان، وجابر، وغريهم
اخلالل، بإسناده، أن حذيفة، وطلحة، واجلارود بن املعلى، وأذينة العبدي، تزوجوا نساء مـن أهـل   

  : ، واستدلوا على ذلك مبا يلي٣ )أهل العلم وبه قال سائر، الكتاب
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهم  ﴿:قول اهللا تعاىل •

كتاب من قَبلكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْ
آخرة من محصنِني غَير مسافحني ولَا متخذي أَخدان ومن يكْفُر بِالْإِميان فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْ

 )٥:املائدة(الْخاسرِين﴾
من الكتابيات، فعثمان ـ مثال ـ تزوج نائلـة بنـت      إمجاع الصحابة على ذلك، بل زواجهم •

  .طلحة بن عبيد اهللا تزوج يهودية من أهل الشام، والفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه
غري حممول عـل أهـل   ) ٢٢١:البقرة(ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ﴾ ﴿:تعاىلأن قوله  •

﴿لَم يكُن الَّذين :قها ال تتناول أهل الكتاب، بدليل قوله تعاىلن لفظة املشركني بإطالالكتاب، أل
إِنَّ  ﴿:تعـاىل ، وقوله )١:البينة(كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ﴾

                                                
 . ٦/٢٦٠: فتح الباري)   ١(
 . ٧/٤٥٦:احمللى)   ٢(
 . ٧/٩٩:املغين)   ٣(



 ١٢٦

نارِ جهنم خالـدين فيهـا أُولَئـك هـم شـر      الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني في 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّـذين آمنـوا الْيهـود والَّـذين      ﴿:تعاىل، وقوله )٦:البينة(الْبرِيةِ﴾

الْكتابِ ولَـا الْمشـرِكني    ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ ﴿:تعاىل، وقوله )٨٢:املائدة(أَشركُوا﴾
فدل على جند الفصل يف مجيعها بني املشركني وأهل الكتاب، وسائر آي القرآن ، )١٠٥:البقرة(﴾

  .أن لفظة املشركني بإطالقها غري متناولة ألهل الكتاب
 زواج املتعةمع جوازه يف  ١اإلمامية أقوالحرمة الزواج بالكتابيات، وهو أشهر : القول الثاين

  :مبا يلي على ذلكقد استدل اإلمامية و ،٢وملك اليمني
﴿ ولَا تمِسكُوا :وقوله ،)٢٢١:البقرة(ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن ﴾ ﴿:تعاىلعموم قوله  •

   )١٠:املمتحنة(بِعصمِ الْكَوافرِ ﴾
ة، وأول هذه القرائن، قولـه  بعض القرائن اليت حفت باحلكم واليت ختص هذه اإلباحة بزواج املتع •

، ولو أن لفظة األجر تطلق على املهر يف نوعي الزواج )٥:املائدة(﴿ إِذَا آتيتموهن أُجورهن ﴾:تعاىل
الدائم واملؤقت، إال أا غالبا ما ترد لبيان املهر يف الزواج املؤقت، أي أا تناسب هذا األخري أكثر، 

فهـي  ) ٥:املائدة(﴿ محصنِني غَير مسافحني ولَا متخذي أَخدان ﴾ :ىلتعاقوله : والقرينة الثانية
تتالءم أكثر مع الزواج املؤقت، ألن الزواج الدائم ليس فيه شبه بالزنا أو الصداقة السرية لكي ينهى 

 .عنه
ومنها ماروي واليت تنهى عن هذا الزواج،   - رضي اهللا عنهم  - الروايات الكثرية عن أهل البيت  •

إذا : يف الرجل املؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، فقـال   - رضي اهللا عنه  - عن جعفر الصادق 
إن فعل، : يكون يكون له فيها اهلوى، فقال: أصاب املسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقل

  .فليمنعها من شرب اخلمر، وأكل اخلرتير، واعلم أن عليه يف دينه غضاضة
وهناك خالف فقهي يف (: كذلك قول بعض العلماء املعاصرين، ومنهم سيد قطب الذي قال وهو

أهي .. حالة الكتابية اليت تعتقد أن اهللا ثالث ثالثة، أو أن اهللا هو املسيح بن مرمي، أو أن العزيز ابن اهللا

                                                
  :اختلف اإلمامية يف املسألة على األقوال التالية)   ١(
  .جلواز مطلقاًـ قول بعدم ا ١
  .ـ قول باجلواز متعة ال دواماً، ومبلك اليمني ٢
  .ـ قول باجلواز يف حالة االضطرار وعدم وجود املسلمة ٣
  .ـ قول باجلواز مطلقاً على كراهية ٤
 . ـ قول باجلواز مطلقاً بدون كراهية ٥
 . ٢/٢٣٨:شرائع اإلسالم)   ٢(
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على أا تدخل يف أم تعترب من أهل الكتاب وتدخل يف النص الذي يف املائدة، واجلمهور . مشركة حمرمة
وقد رواه البخاري عن ابن عمر . هذا النص،  ولكين أميل إىل اعتبار الرأي القائل بالتحرمي يف هذه احلالة

  ١ )ال أعلم شركا أعظم من أن تقول را عيسى(:قال  - رضي اهللا عنه  - 
  :الترجيح

اإلباحة اليت ال جدال نرى أن األرجح يف املسألة هو أن احلكم األصلي للزواج من الكتابيات هو 
  .فيها لقطعية النصوص الواردة يف ذلك، وهي ال حتتمل تأويال وال تعطيال

ولكن األحكام العارضة هلذا الزواج ختتلف حبسب األحوال واألماكن واألزمان واملصاحل اليت جتىن 
ـ    رعية من ذلك الزواج، واملضار اليت قد تسد، فلذلك تعتري هذا النوع من الـزواج األحكـام الش

  .األخرى
فقد يكون مستحبا إذا طمع بالزواج منها إسالمها، أو تأليف قلوب قومها، وأمن يف نفس الوقت 
من ضرر هذا الزواج على دينه ودين أوالده، ولعل هذه احلكمة هي املقصودة بالدرجة األوىل من إباحة 

  .الزواج بالكتابيات
اهلوى ارد عن الغاية الدينية، وكـان يف  وقد يكون مكروها فيما لو كان غرضه من الزواج ا 

ذلك رغبة عن املسلمات، مع أمن الفتنة علىنفسه وأوالده، قال ابن جرير بعد حكايته اإلمجاع على 
، ٢ )وإمنا كره عمر ذلك لئال يزهد الناس يف املسلمات، أو لغري ذلك من املعاين(:إباحة تزويج الكتابيات

صنات من املؤمنات على احملصنات من أهل الكتاب دليل على هذا، ولعل يف تقدمي جواز الزواج  باحمل
  .   فكأن التعبري احلكيم يشري ذا التقدمي إىل أولوية الزواج باملسلمة

أتزعم أـا حـرام   :فكتب إليه. خل سبيلها:وقد روي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر
ويف رواية أخرى أنه . أن تعاظلوا املؤمنات منهنال أزعم أا حرام ولكن أخاف :فأخلي سبيلها؟ فقال

  واملسلمة؟  . املسلم يتزوج النصرانية:قال
طلقوهن، فطلقوهن إال حذيفة، فقال له : عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب وروي أن

. هي مجرة: تشهد أا حرام؟ قال: قال. هي مجرة، طلقها: تشهد أا حرام؟ قال: قال ،طلقها: عمر
أال طلقتها حني أمـرك  : قد علمت أا مجرة، ولكنها يل حالل، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: قال

  .كرهت أن يرى الناس أين ركبت أمرا ال ينبغي يل: عمر؟ قال
  .وقد يكون حراما وهو إذا ما خشي على دينه أو دين أوالده، بأن ينسبوا إليها

                                                
 . ١/٢٤٠:يف ظالل القرآن)   ١(
 . ١/٢٥٨:فسري ابن كثرينقال عن ت)   ٢(



 ١٢٨

يف حمل وجب عليه فيه الزواج، ومل يكن هناك غري  أما الوجوب، فيكون ـ مثال ـ فيما لو كان
  .أهل الكتاب

انطالقا من هذا احلكم اإلمجايل، فإن مثل هذه الزجيات يف عصرنا مييل الكثري منها إىل احلرمة، ومن 
كان عدد املسلمني قليال يف األمور احملرمة للزواج من الكتابيات اليت ذكرها العلماء املعاصرون، ما لو 

فالراجح هنا أن حيرم على رجاهلم (:قال يوسف القرضاوي يف ذلك ،- لية من اجلاليات مثالكجا- بلد 
زواجهم بغري املسلمات، ألن زواجهم بغريهن يف هذا احلال، مع حرمة زواج املسلمات من اآلخرين، 

تمع قضاء على بنات املسلمني أو على فئة غري قليلة منهن بالكساد والبوار، ويف هذا ضرر حمقق على ا
  .١وهو ضرر ميكن أن يزال بتقييد هذا املباح وتعليقه إىل حني. املسلم

وحنن نرى اليوم أن هذه (:ومنها أن خيشى على نفسه وبيته، قال سيد قطب يف تعليل قوله باحلرمة
الزجيات شر على البيت املسلم، فالذي ال ميكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهوديـة أو املسـيحية أو   

نية تصبغ بيتها وأطفاهلا بصبغتها، وخترج جيال أبعد ما يكون عن اإلسالم، وخباصة يف هذا اتمع الالدي
اجلاهلي الذي نعيش فيه، والذي ال يطلق عليه اإلسالم إال جتوزا يف حقيقة األمر، والذي ال ميسك من 

  ٢ !)اإلسالم إال خبيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء األخري زوجة جتيء من هناك
والناحية األخرى، واليت قد تقوي القول بالتحرمي، وجتعله أصال يف عصرنا، هو انتشار الرذيلة يف 
اتمعات اليت تزعم لنفسها ونزعم هلا أا جمتمعات كتابية، وهي بذلك ختالف ناحية مهمة رمبا تكون 

لكن اتمع الغـريب اآلن  من علل الترخيص يف الزواج بالكتابيات، وهي تصريح كتبهم بتحرمي الزنا، 
  .يبيحه، وجيمع على إباحته، بل يعترب القول بتحرميه شذوذا يف الرأي، وكبتا للغريزة

تعاقب على الزنا، وتعتربه أمرا حمرما، بل تفرض عليه عقوبة الرجم، كمـا هـي   مثال التوراة ف
عنـد  لشريعة اليهودية، حىت بيد أن هذه العقوبة غري مطبقة اآلن يف ا، مفروضة يف الشريعة اإلسالمية

، حيث يزعمون قيام دولتهم على أساس العقيدة الدينية لليهود، وقد جاء يف اليهود يف دولتهم املزعومة
  ).ال تشته امرأة قريبك، فمن يزين بامرأة قريبه يستحق املوت(: قوله التلمود منسوبا إىل موسى 

يقال للمرأة إذا هي (:وهي العفة، قال ابن جرير، ٣وقد شرط الشارع إلباحة الكتابية توفر احلصانة

                                                
 . احلالل واحلرام يف اإلسالم)   ١(
 . ١/٢٤١:يف ظالل القرآن)   ٢(
أراد باحملصـنات احلرائـر دون   : اختلف املفسرون يف املراد باحملصنات يف اآلية اليت أباحت الزواج بالكتابيات، فقيـل )   ٣(

هو األشبه لئال جيتمـع  : العفيفة ،وهو قول اجلمهور، قال ابن كثرياإلماء، وقد حكاه ابن جرير عن جماهد أو أن املراد ن احلرة 
، »حشفا وسوء كيلـة :فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غري عفيفة فيفسد حاهلا بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل يف املثل



 ١٢٩

﴿ ومرمي ابنة :عفت وحفظت فرجها من الفجور قد أحصنت فرجها فهي حمصنة، كما قال جل ثناؤه
عمران اليت أحصنت فرجها﴾ مبعىن حفظته من الريبة ومنعته من الفجور، وإمنا قيل حلصون املـدائن  

ما وراءها ممن بغاها من أعدائها، ولذلك قيل للدرع  والقرى حصون ملنعها من أرادها وأهلها وحفظها
   ١ )درع حصينة

واإلحصان هنا، كما نراه، ليس فقط عن ممارسة الفواحش الظاهرة، بل يعم كذلك ما يؤدي إليها 
، أو عدم التفريق يف جمالسها )ال ترد يد المس(من التربج الفاحش، أو أن تكون كما ورد يف احلديث 

انب، وغري ذلك مما جيب عل املسلمة يف ذات نفسها، وهو مما يؤكد كون األصل يف بني احملارم واألج
عصرنا حرمة زواج املسلم بالكتابية، فأي كتابية على هذه الصورة، اللهم إال أن تكون كتابية ال حيول 

  .بينها وبني اإلسالم إال زواجها من املسلم
مامية املعاصرين يرجحون خالفه، إال أنه من أما رأي اإلمامية، فهو وإن كان الكثري من علماء اإل

حيث عالقته باملقاصد  الشرعية من القوة مبكان زيادة على أن القرائن احملفوفة باآلية حتتمله، وقد طرحنا 
سابقا حال وسطا يوفق بني زواج املتعة بني أهل السنة واإلمامية، ونرى هنا أن أليق من يطبق عليه هذا 

ذا احملل، فاملسلم املهاجر إىل بالد الغرب قد يضطر هلذا النوع مـن الـزواج   النوع من الزواج هو ه
بضوابطه الشرعية، ويكون قصده األول من ذلك هو حتصني نفسه عن سعار الشهوات اليت حتيط به، 
ما دام مقيما بتلك البالد، مث هو بعد زواجه ينظر يف مدى صالحية ذلك الزواج لالستمرار أو االكتفاء 

اجة إليه، فإن كان يف الزوجة استعدادا لإلسالم أو ألف قلبها عليه أو أسلمت استمر الزواج، أما مبدة احل
إن استمرت مصروفة عنه، ويف ظل الظروف اليت حتيط بالعامل اإلسالمي، فإن املستحب هنـا بـل   

ـ    - رضي اهللا عنه  - الواجب هو الفراق، ولعله هلذا االعتبار أمر عمر  ان الصحابة بتطليـق زوج
ما أحـب  : قوله  - رضي اهللا عنه  - الكتابيات بعد استقرار أحواهلن، وقد روى اإلمامية عن احلسني 

  .للرجل أن يتزوج اليهودية والنصرانية خمافة أن يتهود ولده أو يتنصر
واخلالصة اليت خنرج ا من هذا الترجيح، واليت تتعلق حبكم الزواج من الكتابيات يف عصرنا أنه 

  :شروط التاليةمباح بال
أن تكون كتابية حقيقة، ألن معظم اتمع الغريب اآلن جمتمع ال ديين، ونسبة املسيحيني فيه قليلة 

 .جدا، وال يصح ما نراه يف اإلحصائيات من كثرة العامل املسيحي
                                                                                                                                 

مسـافحات وال متخـذات    :ية األخرىوالظاهر من اآلية أن املراد باحملصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعاىل يف اآل: مث قال
 . ٢/٢١: تفسري ابن كثري: أخدان ﴾، انظر

 . ٥/٧:تفسري الطربي)   ١(



 ١٣٠

  .أن ال تكون كتابية حماربة، وسنرى تفصيل هذا الشرط وأدلته الحقا •
كرا وسلوكا، أي أا تعف عن الفـواحش سـلوكا بعـدم    أن تكون عفيفة، ماضيا وحضرا، ف •

  .ممارستها، وفكرا بعدم اعتبارها حرية شخصية، حىت ال تريب أوالدها على ذلك
  .أن اليكون يف الزواج ا إضرارا باملسلمات •
  .أن يكون زواجة ا للحاجة امللحة، واألفضل أن يكون مؤقتا إال إذا رأى استعدادها لإلسالم •
ده منها إليه، وأن يقوم هو بتربيتهم،وتنشئتهم على اإلسالم، ويستحب إن مل يطمع أن ينسب أوال •

  .يف إسالمها أن يتجنب إجناب الولد منها
فإذا انضم إىل هذه الشروط ما ذكرناه سابقا من عوارض احلكم الشرعي ميكن استنتاج األحكام 

  .العارضة وشروطها
  :الكتابيات من أهل احلرب زواج

  :٢على قولني١ء يف الزواج بالكتابيات احملارباتاختلف الفقها
، وهو مذهب مجهور العلماء، الكراهة الشديدة للزواج بالكتابيات احملاربات :القول األول

  .واستدلوا على ذلك بعمةم النصوص الواردة يف ذلك
حرمة الزواج من الكتابيات احملاربات، وقد حكى هذا القول ابن تيمية عـن  : القول الثاين

كالم اإلمام أمحد عامة يقتضي حترمي التزويج باحلربيات وله فيما إذا :(مام أمحد،قال ابن تيميةاإل
  ٣ )خاف على نفسه روايتان

ما قول مالك يف زواج (:سئل ابن القاسم، ففي املدونة وهو رأي قد نستشفه من قول اإلمام مالك
ده يف أرض الشرك مث يتنصر أو ينصر بلغين عن مالك أنه كرهه، وقال يضع ول: نساء أهل احلرب؟ قال

إمنا بلغين عن مالك أنه كرهه وال أدري هل يفسخ أم ال، : قلت فيفسخ نكاحهما؟ قال. فال يعجبين
  ٤ )وأنا أرى أن يطلقها وال يقيم عليها من غري قضاء

ونرى أن هذه النص من حيث ما استند إليه قد يفيد احلرمة وال حيمل على جمرد الكراهة ففـي  
قد أحل اهللا نساء أهل الكتاب وطعامهم غري أنه ال حيل : (دونة بعد قول مالك عن ابن شهاب قولهامل

، وحرمـة  )للمسلم أن يقدم على أهل احلرب من املشركني لكي  يتزوج فيهم أو يلبث بني أظهرهم
                                                

 . هم غري املسلمني الذين مل يدخلوا يف عقد الذمة، وال يتمتعون بأمان املسلمني وال عهدهم: أهل احلرب أو احلربيون)   ١(
، ٥/٤٦٠:، الفتـاوى الكـربى  ٥/١٨٢٧:،شرح السري الكبري  ٥/٥٠:، املبسوط ١/٤٥٨: أحكام القرآن للجصاص)   ٢(

 . ٤/٢٧٢:، األم٣/٣٧٣:،حاشية البجريمي على املنهج  ٥/١٣٣:التاج واإلكليل 
 . ٥/٤٦٠:الفتاوى الكربى)   ٣(
 . ٢/٢١٨:املدونة )   ٤(



 ١٣١

، حماربةية الكتابألنه لو تزوج بأرضه ال تبقى بالكتابية، الزواج حرمة اإلقامة بني أهل احلرب تقتضي 
  .ألن احملاربة يف العرف الشرعي مرتبطة باألرض والدار

  :الترجيح
ة اليت استدل ا العلمـاء علـى   رياألدلة الكثنرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين، ألن 

  :ال تقتصر عليها بل تدل على احلرمة، ومنها ،الكراهة
: تعاىلقوله أهل الكتاب إذا كانوا حربا، وتال ال حتل نساء : قال  - رضي اهللا عنه  - أن ابن عباس  •

ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يرِ ومِ الْآخولَا بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤلَا ي ينلُوا الَّذقَات ﴿  ينونَ ديندلَا يو
  .)٢٩: التوبة(زيةَ عن يد وهم صاغرونَ﴾الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِ

اَءهم ﴿ لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آب:تعاىلقوله  •
أُو مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئ

ه أَلَا إِنَّ جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّ
فْلالْم مه اللَّه بزونَ﴾حادلة(حوالزواج يوجب املودة لقوله تعاىل)٢٢: ا ،: ﴿   كُمـنيلَ بعجو

  )٢١:الروم(مودةً ورحمةً ﴾
أنا بريء من كـل  : (أن ولده ينشأ يف دار احلرب على أخالق أهلها، وذلك منهي عنه، قال  •

تقيم : اإلسالم فقالعلى رجل دخل يف   وقد أخذ رسول اهللا  ،١ )مسلم بني ظهراين املشركني
    ٢ )الصالة وتؤيت الزكاة وحتج البيت وتصوم رمضان، وإنك ال ترى نار مشرك إال وأنت له حرب

خمصص  لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ﴾ ﴿ :أن قوله تعاىل •
قاصرحلكمه على   )٥:املائدة(حصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ﴾والْم ﴿: تعاىل لقوله

 . الذميات منهن دون احلربيات
وهذا يتناسب مع مقاصد الشريعة اليت توحد بني قلوب املسلمني ومشاعرهم، فأي شعور باالنتماء 

على األقل حتمل قلبا حيمل احلقد علـى   لإلسالم من مسلم يتزوج يهودية، قد تكون عينا لقومها، أو
اإلسالم واملسلمني، أو على أقل من ذلك أن ال يستطيع الكالم معها عن النار اليت تلتهب يف قلبه، وهو 

  .يرى ويسمع ما حيدث إلخوانه ومقدساته بأيدي قومها

                                                
عة بدون جرير وهو أصـح وقـال   رواه أبو داود والترمذي من رواية جرير بن عبد اهللا قاال ورواه مجا: قال ابن امللقن)   ١(

 . ٨/١٣١: ، البيهقي٣/٤٥:أبو داود: ، وانظر٢/٣٥٤: البخاري وأبو حامت الرازي والدارقطين إنه صحيح، خالصة البدر املنري
أنا بريء مـن  : أنه قال  وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصال من وجه آخر عن رسول اهللا : قال ابن كثري)   ٢(

 . ٢/٣٣١:تفسري ابن كثري.ظهراين املشركني، مث قال اليتراءى نارامهاكل  مسلم بني 



 ١٣٢

  .ومثل ذلك قد يقال عن غريها من أهل الكتاب، إن كانوا حقا من أهل الكتاب
والنصارى يف هـذا  (:ل الشيخ ذا على حرمة الزواج بأهل الكتاب املعاصرين، فقالوقد استد

العصر حياربون املسلمني حماربة حقيقية، فاإلجنليز احتلوا اهلند منذ قرون وأذاقوا املسلمني هناك أنواع 
وبلغاريا والنمسا، الذل واهلوان وانتشر اإلسالم جبهاد اخللفاء العثمانيني يف ألبانيا ويوغوسالفيا رومانيا 

فقام اإلجنليز مبحاربة اإلسالم يف تلك البالد، حىت قضى عليه ومل يبق فيها إال مساجد خاوية وأوقاف 
مث سعوا يف إبطال اخلالفة اإلسالمية، حىت كـان  . عليها وعلى كتب العلم من عهد الدولة العثمانية

األوىل، واحتلوا مصر والعراق، وعمدوا إىل  السلطان عبد احلميد آخر خليفة أسقطوه بعد احلرب العاملية
الشام فجعلوا أقاليمه األربعة دويالت صغرية، فأعطوا سوريا ولبنان لفرنسا، ومسوا األردن إمارة وجعلوا 
عليها األمري عبد اهللا، وتركوا فلسطني حتت أيديهم ليسلموها إىل اليهود تنفيذاً لوعد بلفور لعنه اهللا، 

  . يف مراكش، لتسكت عنهم يف مصروأطلقوا لفرنسا يدها 
وفرنسا احتلت اجلزائر وتونس منذ مدة طويلة، وإيطاليا احتلت طرابلس وأذاقت أهلها ألواناً من 
العذاب، وإسبانيا حتتل سبتة ومليلية وبعض اجلزر باملغرب إىل اآلن، وبعد احلرب العامليـة األخـرية   

أنشأوا ا دولة إسرائيل، واعترف ا دول النصارى اغتصب اليهود مبعاونة إجنلترا وأمريكا فلسطني، و
يف هيئة األمم املتحدة، وأيدوا حقها يف اغتصاب فلسطني والقدس، واملنصف منهم من يطلب أن يكون 

  . للفلسطينيني دولة جبانب دولة اليهود، وهذه حماربة علنية
م، وما يقـوم بـه   يضاف إىل ذلك ما يصرح به املستشرقون من طعن يف اإلسالم ونيب اإلسال

املبشرون بالتبشري بالنصرانية يف بالد املسلمني، وما تصرح به اليونسكو يف نشراا مـن الطعـن يف   
املسلمني وتارخيهم، سوى ما يأيت من زعمائهم يف بعض املناسبات من تصرحيات تنضـح باحلقـد   

   ١ )والعداوة للدين اإلسالمي
  :اعتبار النسب يف زواج الكتابيات

  :٢لفقهاء يف اعتبار نسب الكتابية، أي بأن تكون من قوم أهل كتاب، على قولنياختلف ا
يات، وهو قول للشافعي، بـل إنـه   اباعتبار اآلباء يف إباحة الزواج من الكت: القول األول

ال تقبل من أحد دان دين كتاب إال أن يكون آباؤه دانوا بـه   ٣أصل ما أبين عليه أن اجلزية:(قال
فال تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية مبجوسية أو جموسية بنصرانية أو  ،نقبل نزول الفرقا
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وذلـك   ، وإمنا أذن اهللا عز وجل بأخذ اجلزية منهم على ما دانوا به قبل حممد ،بغري اإلسالم
وأخرج مـن   ،فإن أقام على ما كان عليه وإال نبذ إليه عهده ،خالف ما أحدثوا من الدين بعده

إذا بدلت بدين حيل نكاح :(لكن املزين روى عنه يف كتاب النكاح)الم مباله وصار حربابالد اإلس
  ١ )أهله فهو حالل
أن العربة بدين الشخص ال بدين آبائه، وهو قول مجهور الفقهاء، واسـتدلوا  : القول الثاين
  : على ذلك مبا يلي

اهللا فسواء كان آباؤه كذلك أو  أنه ال يتعلق به شيء من آبائه إذا كان هو على دين باطل ال يقبله •
  .   مل يكونوا

يف زمـن تبـع     أخذ اجلزية من يهود اليمن وإمنا دخلوا يف اليهودية بعد املسيح أن النيب  •
وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب ومل يسألوا أحدا منهم عن مبدأدخوله  وأخذها رسول اهللا 

  . كان بعد النسخ والتبديل أم ال وهل ،هل كان قبل املبعث أو بعده ،يف النصرانية
أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك يف مجيع املواضع وعن اإلمياء إليه والداللة عليه دليل على  •

  .عدم اعتباره
أن إطالق النصوص وعمومها املطرد يف مجيع املواضع متناول لكل من اتصف بتلك الصفة ومل يرد  •

  .ب التمسك بالعام حىت يقوم دليل على ختصيصهفيج ،فيهما موضع واحد خمصص وال مقيد
وقد علم أنه مل ينب  ،وسريته يف أهل الكتاب بعد نزول اآلية مبني أنه املراد منهما أن عمل النيب  •

  .يف أخذ اجلزية وحل الذبائح والزواج إال على جمرد دينهم ال على آبائهم وأنسام
انتقل من دينه إىل دين خري منه وإن يون بذلك قد أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان  •

  .كانا مجيعا باطلني
فال فرق بني من اختاره بنفسه ممـن مل   أن دين أهل الكتاب قد صار باطال مببعث رسول اهللا  •

فإن كل واحد منهما  ،يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبني من دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه
  .ما على الرجل من أبيه وأي شيء يتعلق به منها و،اختار دينا باطل

فما بال تبعية  ،حبيث صار مستقال بنفسه يف مجيع األحكام، أن تبعية الشخص ألبيه منقطعة ببلوغه •
  .األب بعد البلوغ أثرت يف إقراره على دين باطل قد قطع اإلسالم تبعيته فيه

سيح كنسبة من دخل يف النصرانية بعد أن نسبة من دخل يف اليهودية بعد بعث املسيح وترك دين امل •
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  .إذ كالمها دخل يف دين باطل منسوخ مبعث رسول اهللا 
بـل   ،ويدعوهم إىل اإلسالم ،قبل أن يؤمر باجلهاد كان يقر الناس على ما هم عليه أن النيب  •

ر إال ومل يرتل حترمي املسلمة على الكاف ،كانت املرأة تسلم وزوجها كافر فال يفرق اإلسالم بينهما
  .بعد صلح احلديبية

بل وال يهوديا تنصر  ،مل مينع قبل فرض اجلهاد وال بعده وثنيا دخل يف دين أهل الكتاب أن النيب  •
  .أو نصرانيا ود أو جموسيا دخل يف التهود والتنصر

 أنه لو مل يعرف له أب لكونه لقيطا أو انقطع نسبه من أبيه بكونه ولد زىن فإن ذلك ال مينع اعتباره •
ولو كان من شرط ذلك دخول آبائه يف الدين قبل النسخ والتبديل مل يثبت هلـذا   يف دينه بنفسه،

 .حكم دينه ومل يقر عليه لعدم أبيه حسا وشرعا إذ تبعيته هنا منتفية وإمنا له حكم نفسه
  : الترجيح

ب مبا ذكر نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثاين لعدم ورود أي دليل نصي يقيد أهل الكتا
الشافعي من قيود، ولو فرض صحة ما قال، فإن أمر الزواج بأهل الكتاب يغدو مستحيال لصـعوبة  
التعرف على التاريخ الديين ملن يزعم أنه من أهل الكتاب، اللهم إال أن يكونوا من اليهود احملافظني، وقد 

رائيل خاصة وأن اليهود ينسـبون  شكك الكثري من العلماء احملدثني يف انتساب الكثري منهم إىل بين إس
  .اليهودي إىل أمه ال إىل أبيه عل خالف النسب عندنا

أما :(إىل هرقل يدل على هذا، فقد جاء فيه  زيادة على ذلك، فمما ورد يف كتاب رسول اهللا 
بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت فإن عليك إمث األريسيني 

رِكشال نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهـذَ  و﴿ يختال يئاً ويش بِه 
لسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعونَب١ ))٦٤من اآلية: آل عمران)(م   

واستنبط منه شيخنا شيخ اإلسالم أن كل من دان :( يف الكالم على هذا احلديثابن حجر ال ق
بدين أهل الكتاب كان يف حكمهم يف املناكحة والذبائح، ألن هرقل هو وقومه ليسوا من بين إسرائيل 

، فدل على أن هلم ﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿ : قومهوهم ممن دخل يف النصرانية بعد التبديل، وقد قال له ول
سلفه ممن دخل يف اليهودية أو  نحكم أهل الكتاب، خالفاً ملن خص ذلك باإلسرائيليني أو مبن علم أ

  ) النصرانية قبل التبديل
  : مراتب أهل الكتاب
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  :على ثالثة أقوال بعضهم على بعضاختلف الفقهاء يف مراتب أهل الكتاب من حيث فضل 
، وهو قول أكثر العلماء، ولذلك مل يفرقوا البهود والنصارىإنه ال تفاوت بني : القول األول

يف األحكام بني اليهود والنصارى من حيث جواز املناكحة فيما بينهم، وجواز شهادة بعضـهم  
على بعض، وجواز أكل ذبيحتهم، وحل زواج نسائهم للمسلمني، وغري ذلك مـن األحكـام   

أهل ملة واحدة وإن اختلفت حنلهم، وألنه جيمعهم اعتقاد الشرك واإلنكار لنبـوة  الفقهية  ألم 
  . سيدنا حممد 

أن النصرانية شر من اليهودية، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء احلنفية، منهم ابن جنيم : القول الثاين
تولد من يهودية وصاحب الدرر وابن عابدين، ومما فرعوا على هذا التفضيل قوهلم بلزوم كون الولد امل

  . ونصراين أو عكسه تبعا لليهودي ال النصراين
ونبوة  أن  كفر اليهود أغلظ من كفر النصارى، ألم جيحدون نبوة نبينا : القول الثالث

وكفر النصارى أخف ألم جيحدون نبوة نيب واحد، وألن اليهود أشد مجيع الناس  ،عيسى 
ا النصارى فهم ألني عريكة من اليهـود، وأقـرب إىل   عداوة للمؤمنني، وأصلبهم يف ذلك، وأم

  .املسلمني منهم
  : الترجيح

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن الكفر مجيعا ملة واحدة، أما كون بعضهم أقرب إىل املسلمني 
من اآلخر، فيختلف من حمل إىل حمل آخر، وخيتلف باختالف األزمنة، فنصارى العرب مثال أقـرب  

مني من غريهم، بل إم يشعرون بانتمائهم للحضارة اإلسالمية أكثر مـن شـعورهم   كثريا إىل املسل
باالنتماء للعامل املسيحي، ويهود السامرة بالنسبة لليهود أقرب من غريهم من اليهود، وهؤالء أقرب من 

  .اليهود املتصهينني
فمن شابه أباه واالعتبارات يف ذلك كثرية، وهي مصدر خطورة الزواج الدائم من أهل الكتاب، 

  . فما ظلم
  :تغيري الكتابية لدينها بعد الزواج

إذا انتقلت الكتابية إىل دين غري دين أهل الكتاب فحكمها كاملرتدة، ألن على أنه  ١نص الفقهاء
غري أهل الكتاب ال حيل زواج نسائهم، فمىت كان قبل الدخول، انفسخ زواجها يف احلال، وال مهر هلا، 

  .ا، وإن كان بعده فينتظر انقضاء العدة، وقيل ينفسخ يف احلالألن  الفسخ من قبله
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  :من هلم شبهة كتاب: ثانيا

  :ويشملون األصناف التالية
  : اوسـ  ١

  :١اختلف الفقهاء يف حكم زواج املسلم من اوس على قولني
 وهو قول بعض السـلف وأيب  أم من أهل الكتاب، ولذلك جيوز الزواج منهم،: القول األول

  :٢ثور، وهو مذهب ابن حزم،وقد استدل على ذلك مبا يلي 
قـول اهللا    أن اوس أهل كتاب، ولذلك جيوز الزواج بنسائهم، والدليل على أم أهل كتاب •

م فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروه ﴿ :تعاىل
ـ   ه غَفُـور  واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم إِنَّ اللَّ

﴾يمحلَـا   :تعاىلفلم يبح لنا ترك قتلهم إال بأن يسلموا فقط، وقال  )٥: التوبة(ر ينلُوا الَّـذقَات ﴿
ن ه ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدينونَ دين الْحق من الَّـذي يؤمنونَ بِاللَّ

أهـل   فاستثىن اهللا تعاىل، )٢٩:التوبة(أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ﴾
فائهم من القتل بغرم اجلزية مع الصغار من مجلة سائر املشركني الذين ال حيل الكتاب خاصة بإع

فدل ذلك على ،٣أخذ اجلزية من جموس هجر إعفاؤهم إال أن يسلموا، وقد صح أن رسول اهللا 
  .أم أهل كتاب

إىل جموس هجر يعرض عليهم  وهو ما كتبه رسول اهللا ، أن احلديث الذي استدل به املخالفون •
م فمن أسلم قبل ومن أىب ضربت عليه اجلزية على أن ال تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلـم  اإلسال

ال تؤكل هلم ذبيحة وال تنكح هلـم  (من أنه فيه ما ورد  أنو امرأة، مرسل وال حجة يف مرسل،
  .من كالم رسول اهللا ليس ) امرأة

أنا : أنه قال  - عنه  رضي اهللا - فقد روي عن علي  ،ذلك روي عن مجاعة من السلفالقول بأن  •
أعلم الناس باوس، كان هلم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر، فوقع على بنته 
أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه احلد، فامتنع منهم، ودعا 
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: ناته، فأنا على دين آدم قالأتعلمون دينا خريا من دين آدم، وقد أنكح بنيه ب: أهل مملكته، وقال
فتابعه قوم، وقاتلوا الذين خيالفوم، حىت قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري بكتام، ورفع العلم الذي 

   ١ )يف صدورهم، فهم أهل كتاب
: فأمجعوا فقـالوا ،  - رضي اهللا عنه  - ملا هزم أهل األسفيذار انصرفوا فجاءهم عمر بن اخلطاب  •

من األحكام فإم ليسوا بأهل كتاب، وليسوا مبشركني من مشركي بأي شيء جتري يف اوس 
: فتجري فيهم األحكام اليت أجريت يف أهل الكتاب أو املشركني، فقال علي بن أيب طالب ،العرب

  بل هم أهل كتاب 
  .كانت جموسية  - رضي اهللا عنه  - أن امرأة حذيفة  •
ة من مشرك إال من أهل الكتـاب، وال أن  أنه من اخلطأ أن يكون اهللا تعاىل أمر أن ال تقبل جزي •

تنكح مشركة إال الكتابية وأن ال تؤكل ذبيحة مشرك إال كتايب، مث يفرق بني األحكام املذكورة، 
  .فيمنع من بعضها ويبيح بعضها

أم ليسوا أهل الكتاب، ولذلك ال جيوز الزواج منهم، وهو قول أكثر الفقهاء، : القول الثاين
  : ا يليواستدلوا على ذلك مب

أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون ﴿ :قوله تعاىل •
﴾نيلافلَغ هِمتاسرد نا عإِنْ كُنا ونلقَب ننِ ميفَتلَى طَائفأخرب تعاىل أن أهل الكتاب ،)١٥٦:األنعام(ع

إمنا يل على فالن جبتان، : وس أهل الكتاب لكانوا ثالث طوائف كمن قالطائفتان، فلو كان ا
  .مل يكن له أن يدعي أكثر منه

إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئني والنصارى  ﴿: أن اهللا تعاىل عندما ذكر امللل املختلفة قال •
اللَّه يفْصلُ بينهم يـوم الْقيامـة إِنَّ اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيٍء        والْمجوس والَّذين أَشركُوا إِنَّ

﴾هِيدفذكر امللل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة، ولكنه ملا ذكر امللل اليت  )١٧:احلج(ش
لصابِئني من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والنصارى وا ﴿: قالالسعداء فيها 

وقـال   ،)٦٢:البقرة(وعملَ صالحا فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴾
من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وعمـلَ   ﴿ إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى:تعاىل

يف موضعني ومل يـذكر اـوس وال    )٦٩:املائدة(صالحا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴾
املشركني، فلو كان يف هاتني امللتني سعيد يف اآلخرة كما يف الصـابئني واليهـود والنصـارى    

                                                
 . ٩/٢٦٤:املغين )   ١(



 ١٣٨

ب لكانوا قبل  النسخ والتبديل على هدى، وكانوا يدخلون اجلنـة إذا  لذكرهم،فلو كان هلم كتا
عملوا بشريعتهم، كما كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل، فلما مل يذكر اوس يف هؤالء، 

  .علم أنه ليس هلم كتاب
ت وكان أن اوس ال ينتحلون شيئا من كتب اهللا املرتلة على أنبيائه، وإمنا يقرءون كتاب زرادش •

  .متنبيا كذابا، فليسوا إذا أهل كتاب
ما أدري كيف أصنع باوس وليسوا أهل كتاب فقال عبد الرمحن : - رضي اهللا عنه  - عمر  قال •

فصرح عمر بأم ليسوا أهل  ،)سنوا م سنة أهل الكتاب(:يقول مسعت رسول اهللا : بن عوفا
  .كتاب، ومل خيالفه عبد الرمحن وال غريه من الصحابة

فلو كانوا أهل ؛ ) سنوا م سنة أهل الكتاب(: أنه قال روى عبد الرمحن بن عوف عن النيب  •
  .ولقال هم من أهل الكتاب) سنوا م سنة أهل الكتاب: (الكتاب ملا قال

، وإمنا قال ذلك يف اجلزيـة  )سنوا م سنة أهل الكتاب: (أنه أخذ اجلزية من جموس هجر وقال •
إىل جموس هجـر  كتب النيب : (خرب آخر عن احلسن بن حممد قالخاصة، وقد روي ذلك يف 
فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، ومن أىب فعليه اجلزية غـري  : يدعوهم إىل اإلسالم، قال

  ) أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم
سيب أنه روي النهي عن صيد اوس عن علي وعبد اهللا وجابر بن عبد اهللا واحلسن وسعيد بن امل •

  . وأيب رافع وعكرمة، وهذا يوجب أن ال يكونوا عندهم أهل كتاب
وكتب  ،)يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم: (كتب إىل صاحب الروم أن النيب  •

  .   إىل كسرى ومل ينسبه إىل كتاب
نسهم ليس ألم من ج؛ اقتتلت فارس والروم، وانتصرت الفرس، ففرح بذلك املشركون أنه ملا  •

لكون النصارى أقرب إليهم، ألن هلم كتابا، وأنزل  هلم كتاب، واستبشر بذلك أصحاب النيب 
ـ   ١:الروم(في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ﴾)٢(غُلبت الروم)١(﴿ امل:اهللا تعاىل

  .ابه هلم كتابوأصحيبني أن اوس مل يكونوا عند النيب ، وهو )٣
سنوا م سنة أهل الكتاب غري ناكحي نسائهم وال : (أخذ اجلزية من اوس، وقال أن النيب  •

وهذا مرسل،وقد عمل ذا املرسل عوام أهل العلم، واملرسل يف أحـد قـويل   ). آكلي ذبائحهم
حجة إذا العلماء حجة كمذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد يف إحدى الروايتني عنه، ويف اآلخر هو 

عضده قول مجهور أهل العلم، وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل 



 ١٣٩

  .١هذا املرسل حجة باتفاق العلماء 
أنه مل يثبت أن حذيفة تزوج جموسية، وقد ضعف أمحد رواية من روى عن حذيفة أنـه تـزوج    •

وقال ابن . وي عنه أنه تزوج جموسيةوهو أوثق ممن ر. تزوج يهودية: وقال أبو وائل يقول. جموسية
ومع تعارض الروايات ال يثبت حكم إحداهن إال بترجيح، . كانت امرأة حذيفة نصرانية: سريين

 .٢على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة، فال جيوز االحتجاج به مع خمالفته الكتاب وقول سائر العلماء 
  :الترجيح

ا كاملشركني، بل هم أقرب إىل أهل الكتاب لورود نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اوس ليسو
احلديث يف ذلك، ولكن الزواج من نسائهم يبقى مرتبطا بالتعرف على عقيدم وعلى اقتناع من يريد 

  .أن يتزوج منهم بوجود كتاب مساوي لديهم
وكرأي شخصي قد ال أجد الفرصة يف هذا احملل لالستدالل له، أرى أن اوس من أهل الكتاب، 
وأن دينهم من األديان السماوية، ولو مل ينص عليه يف القرآن الكرمي، ألن القرآن الكرمي اقتصر علـى  

﴿ :تعـاىل التأريخ الديين للمنطقة اليت نزل فيها أما سائر املناطق، فقد أشار إليها إشارات جمملة كقوله 
﴾يرذا نيهإِلَّا خلَا ف ةأُم نإِنْ محة الزواج منهم تبقى مرتبطة باملصاحل الشرعية ، ولكن إبا)٢٤:فاطر(و

  .اليت تنتج عن ذلك الزواج، وفق الضوابط املذكورة سابقا
وهذا الذي قلنا ليس بدعا يف الرأي، بل نرى الكثري ممن أرخوا لألديان ينصون على نبوة زرادشت 

ما يؤهله لذلك ابن حزم،  ويسمونه نيب اوس، وممن انتصر لذلك، وقد توفر له من العلم بامللل والنحل
مث عقـب علـى ذلـك     ٣ )أما زرادشت فقد قال كثري من املسلمني بنبوتـه (: فقد قال يف الفصل

﴿ وإِنْ من أُمة إِلَّا  :تعاىلملن صحت عنه معجزة، قال   ليست النبوة مبدفوعة قبل رسول اهللا (:بقوله
﴾يرذا نيهتعاىل، وقال )٢٤:فاطر(خلَا ف:سرو ﴿ مهصقْصن لًا لَمسرلُ وقَب نم كلَيع ماهنصقَص لًا قَد

﴾ كلَي٤ ))١٦٤:النساء(ع  
مث بني أن الذي ينسب إليه اوس من األكذوبات باطل مفترى منهم، واستدل علـى ذلـك   

لة فكل كتـاب  وباجلم(:بالتحريفات الواقعة يف الديانات املختلفة،، مث بني قاعدة جليلة يف ذلك فقال
وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلها، وكانا حمظورين على من سوامها فالتبديل والتحريـف  

                                                
 . ٣/١٠٧:الفتاوى الكربى)   ١(
 . ٧/١٠١: املغين)   ٢(
 . ١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل   ) ٣(
 . ١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل )   ٤(



 ١٤٠

مضمون فيهما، وكتاب اوس وشريعتهم إمنا كان طول مدة دولتهم عند املؤبذ، وعند ثالثة وعشرين 
من غريهم، وال يبـاح   هربذا، لكل هربذ سفر قد أفرد به وحده ال يشاركه فيه غريه من اهلرابذة وال

بشيء من ذلك ألحد سواهم، مث دخل فيه اخلرم بإحراق اإلسكندر لكتام أيام غلبته لدارا بن دارا، 
 )وهم مقرون بال خالف منهم أنه ذهب منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشري الناسك وغريه من علمائهم

١  
غريه مـن العلمـاء، قـال     ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه اوس ذكره

وكذلك اجلواب عن املطالبة بصحة أعالم زرادشت إما أن نقول إا يف األصل مأخوذة عن (:الباقالين
آحاد، ألن العلم بصدقهم غري واقع لنا، أو نقول إنه نيب صادق ظهرت على يده األعالم، ودعا إىل نبوة 

ضافته إليه من القول بالتثنية وقدم النور والظالم نوح وإبراهيم، وإمنا كذبت اوس عليه يف إضافة ما أ
وحدوث الشيطان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص النور، وهو مبرتلة كذب النصارى علـى  

من دعائه إىل اعتقاد التثليث واالحتاد واالختالط، وأن مرمي ولدت مسيحا بالهوته دون  املسيح 
  ٢ )ناسوته وغري ذلك

لقول ليس بدعة للمتأخرين، بل أن من السلف من قـال بـذلك،   وقد ذكر ابن حزم أن هذا ا
وممن قال أن اوس أهل كتاب علي بن أيب طالب وحذيفة رضي اهللا عنهما، وسعيد بن املسيب (:قال

وقتادة وأبو ثور ومجهور أصحاب أهل الظاهر، وقد بينا الرباهني املوجبة لصحة هذا القول يف كتابنا 
، مث ٣ )اجلهاد منه ويف كتاب الذبائح منـه ويف كتـاب النكـاح منـه    املسمى اإليصال يف كتاب 

اجلزية منهم، وقد حرم اهللا عز وجل يف نص القرآن  ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول اهللا (:قال
  )يف آخر سورة نزلت منه وهي براءة أن تؤخذ اجلزية من غري كتايب

  :الصابئةـ  ٢
  :تعريف الصابئة

إذا خـرج  : صبأ فالن يصبأ: يقال. من خرج من دين إىل دين :والصابئ. مجع الصابئ: لغة
  .صبأت النجوم إذا طلعت: من دينه، وتقول العرب

قولـه  : ورد ذكر الصابئة يف القرآن الكرمي مع أهل امللل يف ثالثة مواضع، منها: اصطالحا
ئني من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وعمـلَ  إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِ ﴿ :تعاىل

                                                
 . ١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل )   ١(
 . ٢٠٣:متهيد األوائل وتلخيص الدالئل)   ٢(
 . ١/٩٠:الفصل يف امللل واألهواء والنحل )   ٣(



 ١٤١

، وقد اختلـف  )٦٢:البقرة(﴾صالحا فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
  :العلماء فيهم على أقوال كثرية، منها

  أم قوم كانوا على دين نوح  •
دين النصارى، إال أن قبلتهم حنو مهب اجلنوب، يزعمون أم على دين نوح هم قوم يشبه دينهم  •

  
  . وهو مروي عن ابن عباس وبه قال أمحد يف رواية. أم صنف من النصارى ألني منهم قوال •
  . قوم تركب دينهم بني اليهودية واوسية هم •
 .هم قوم بني النصارى واوس •

قها مجيعا، وأن الصايئة ليست ديانة قائمة بذاا، وإمنا ونرى أن األرجح يف هذه االختالفات صد
هي فروع من الديانات املختلفة، وأا نوع من نزوع بعض أهل تلك الديانات للروحانيات مقابـل  

الصبوة يف مقابلة احلنفية، ويف اللغة (: الطقوس اليت يهتم ا أصحاب الديانة األصلية، قال الشهرستاين
زاغ فبحكم ميل هؤالء عن سنن احلق وزيغهم عن ج األنبياء قيل هلم  الصابئة،  صبأ الرجل إذا مال و

وقد يقال صبأ الرجل إذا عشق وهوى، وهم يقولون الصبوة هي االحنالل عن قيد الرجال، وإمنا مدار 
مذهبهم على التعصب للروحانيني، كما أن مدار مذهب احلنفاء هو التعصب للبشـر اجلسـمانيني،   

دعي أن مذهبها هو االكتساب، واحلنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة،فدعوة الصـابئة إىل  والصابئة ت
  ١ )االكتساب ودعوة احلنفاء إىل الفطرة

  :حكم الزواج من الصابئة
  :٢على قولني اختلف الفقهاء يف الصابئة

 أم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، وهو قول أيب حنيفة، ويف قول: القول األول
  .أم جنس من النصارى: ألمحد، وهو أحد وجهني عند الشافعية

أم إن وافقوا اليهود والنصارى يف أصول دينهم، من تصديق الرسل واإلميان : القول الثاين
بالكتب كانوا منهم، وإن خالفوهم يف أصول دينهم مل يكونوا منهم، وكان حكمهم حكم عبدة 

  .وما صححه ابن قدامة من احلنابلة، وهو املذهب عند الشافعي، ٣األوثان
  :الترجيح

                                                
 . .٢/٥: امللل والنحل)   ١(
 . ٤٢:، طلبة الطلبة٤/٣١٥:، مغين احملتاج ٢/١١٠:، تبيني احلقائق ٧/١٠٠: املغين)   ٢(
 . ٢/١٩:الفواكه الدواين : ظاهر قول املالكية اعتبارهم من أهل األوثان لذلك مل جييزوا الزواج منهم، انظر)   ٣(



 ١٤٢

نرى أن األرجح يف املسألة بناء على ما سبق من تعريفهم أن حكمهم حكم الدين الذي تفرعوا 
عنه، فإن كان الدين كتابيا كانوا أهل كتاب، وحكمهم حينذاك حكم سائر أهل الكتاب ألن القرآن 

وليكي املتعصب، وال اليهودي املتصهني خبري مـن  الكرمي مل خيص طائفة منهم دون طائفة، فلس الكاث
  . الصابئ
  :ـ البوذية ٣

ال نالحظ يف كتب الفقه القدمية وال احلديثة ـ حبسب اطالعنا ـ كالما خاصا بالديانة البوذية،   
بل نرى معظم احلديث فيها عن اوس والصابئة، وهلذا سنتكلم عنها انطالقا من املقدمات السابقة، 

بني عدد كبري من  ديث عنها أهم من احلديث عن اوس والصابئة، فالبوذية اليوم تنتشرونرى أن احل
، وسيامبورما وسيالن ، وونيبال وسومطره والتبتالصني واليابان  فهي تنتشر يف الشعوب اآلسيوية،

يف وغريها بل هي تنتشريف أوروبا وأمريكا، فلذلك كان لزاما على من يتحدث على هذه املسألة أن يو
هذه الديانة حقها، فهل للبوذية شبهة كتاب، أم أم كاملشركني وامللحدين وغريهم ممن ال حيل الزواج 

  :منهم، سنحاول التعرف على حكم ذلك يف املسائل التالية
  :تعريف البوذية

هي ديانة ظهرت يف هلند بعد الديانة الربمهية يف القرن اخلامس قبل امليالد، وقد كانت بدايتـها  
جهة إىل العناية باإلنسان، كما أن فيها دعوة إىل الزهد واخلشونة ونبذ الترف واملنـاداة باحملبـة   متو

والتسامح وفعل اخلري، لكنها مل تلبث بعد موت مؤسسها أن حتولت إىل معتقدات باطلة ذات طـابع  
ـ  ٥٦٠(ذا وثين، وقد غاىل أتباعها يف مؤسسها حىت أهلوه ومؤسسها هو سدهارتا جوتاما املقلب ببو

  ).م.ق ٤٨٠
  :حكم الزواج من البوذيني

انطالقا من كثري من املعتقدات اليت تطبع الديانة البوذية ميكن اعتبارها من الديانات الكتابية احملرفة، 
ومبا أن ديانتهم من الديانات السابقة على اإلسالم فإن القول بصحة الزواج منهم قد جيد حمله مـن  

ققت بذلك بعض املصاحل الشرعية من تأليف القلـوب بـني املسـلمني    البحث والنظر خاصة إن حت
والبوذيني، وال جنرؤ على أي قول يف ذلك هنا، ولكن سنضع بعض العالمات اليت قد تشري إىل مـا  

  :ذكرنا، وبالتايل قد تفتح اال لفتوى ذا الشأن، فمن الدالئل اليت قد تشري إىل ما ذكرنا
 ملؤسس الديانة البوذية، له نوع عالقة مبعىن النبوة، فإن معىن بوذا باللغة أن بوذا، وهو االسم الديين •

وهو العلم الكامل، والنيب هو الذي لديه العلم ) البوذة(السنسكريتية العامل الذي وصل إىل درجة
، وعلى أقل تقدير قد يشري إىل )أنا أعلمكم باهللا وأشدكم له خشية(:احلقيقي الكامل، وقد قال 



 ١٤٣

العارف الذي يتداوله املسلمون بناء على النصوص الشرعية، مث إن هذا اللقب ليس خاصا مصطلح 
  .بواحد، بل يستحقه عندهم أناس كثريون من أهل النفوس العالية

أن حياته تشري إىل كثري من الدالئل اليت قد حتمل على القول بنبوته، فقد نشأ أمرياً فشب مترفاً يف  •
والعشرين هجر زوجته منصرفاً إىل الزهد والتأمل يف الكون ورياضـة  النعيم، وملا بلغ السادسة 

النفس وصمم على أن يعمل على ختليص اإلنسان من آالمه اليت منبعها الشهوات، وهو يتشابه يف 
  كثري من ذلك مع سري األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ

بوذا دعوة إىل احملبة والتسامح والتعامل  أن البوذيني يعتقدون يف بوذا أنه سيدخلهم اجلنة، ويف تعاليم •
باحلسىن والتصدق على الفقراء وترك الغىن والترف واألمر بالزهد والتقشف وفيها حتذير من النساء 

  .واملال وهي أوجه شبه واضحة مع الديانات الكتابية
ها عبارات منسوبة إىل بوذا أو حكاية ألفعاله سـجل  هيأن للبوذية كتب ككتب أهل الكتاب،  •

بسبب انقسام البوذيني، فبوذيو الشمال اشتملت كتبهم  ختتلفبعض أتباعه، ونصوص تلك الكتب 
، ويتشاون يف ذلك أما كتب اجلنوب فهي أبعد قليالً عن اخلرافات ببوذاعلى أوهام كثرية تتعلق 

 .مع الفرق املختلفة لليهود والنصارى
هللا، وأنه الذي يتحمل ذنوب البشر وخيلصهم، وأن أن ما يعتقده البوذيون اآلن من أن بوذا هو ابن ا •

كان منه بوذا، وقد دلَّ على والدة بوذا جنم يف السـماء  ) مايا(حلول الروح القدس على العذراء
إنه أعظم : ، وأنه فرحت جنود السماء واملالئكة بوالدة بوذا وأنه قال ألمه وهو طفل)جنم بوذا(

على رأسه نور أحاط به، وأنه الكائن العظيم الواحد من نور  الناس مجيعاً، وأنه  يف آخر أيامه نزل
صعد إىل السماء : غري طبيعية وسيحاسب األموات على أعماهلم، وأنه ملا مات بوذا، قال أتباعه

جبسده بعد أن أكمل مهمته على األرض سيعود ثانية إىل األرض ليعيد السالم والربكة إليها هذا 
  .بتأثر النصرانية ا يف كثري من املعتقدات تشبه ما عند النصارى حىت قيل

أن أقواله حتمل الكثري من املعاين اليت جاءت ا الديانات السماوية، فقد كان الناس يف نظره وأمام  •
كما أنه ال فرق بني جسم األمـري  : (دعوته سواء متساوين يف احلقوق والواجبات، وكان يقول

روحيهما كل منهما أهل إلدراك احلقيقة واالنتفاع ا وجسم املتسول الفقري وكذلك ال فرق بني 
  )يف ختليص نفسه ويكفي للوصول إىل هذا احلال أن يريده اإلنسان

إن ما نراه من امتداد البوذية زمانا ومكانا ومعتنقني حييل أن يكون سبب ذلك : ويف األخري نقول
رية واألفكار األرضية ال يكون هلا مثل أصال بشريا أو مذهبا أرضيا، فالواقع يثبت أن كل املذاهب البش

هذا االمتداد، وقد قال باحتمال نبوة بوذا من املعاصرين حممد فريد وجدي يف دائرة معارف القـرن  



 ١٤٤

هذا عجيب، وال يبعـد أن  ) البوذا(نقول إن أمر (:بوذا، فقد قال بعد أن سرد سريته:العشرين يف مادة
جلزم بذلك مع ما يصادف يف مذهبه من املقررات الظاهرة يكون واحداً من املرسلني، وال منتنع من ا

البطالن، فال شك أا من وضع الكهان، وخرافات الرهبان، وقد حدث مثل ذلك يف أكثر األديـان  
  ١ )واللّه أعلم

ولكن الفتوى يف ذلك تتطلب باإلضافة إىل ما ذكرنا موقفهم من الزنا وحنوه من الفواحش ألن 
صحة الزواج من أهل الكتاب كون نسائهم من احملصنات، وقد رأينا أن كال من القرآن الكرمي اشترط ل

اليهودية والنصرانية حترم الزنا والفواحش بغض النظر عن املمارسات السلوكية ألتباع هاتني الديانتني، 
وذلك يتطلب دراسة خاصة حول هذا األمر، وحول جدوى إنشاء هذا النوع من العالقات معهم، وال 

ذلك خرقا لإلمجاع، ألن اإلمجاع على حل الزواج من أهل الكتاب دون ختصيص دين بعينه  نرى يف
  .بدليل االختالف يف الصابئة واوس

ولعل أهم ما دعانا إىل طرح هذا املوضوع هنا هو عالقته بالرؤية املقاصدية للزواج، فمن مقاصده 
املختلفة تأليف قلوب أهلها على اإلسالم، من القبائل  اليت نص عليها العلماء من زواج رسول اهللا 

ونرى أن الصراع املوجود اآلن بني املسلمني وغريهم ال ينبغي أن ينسي املسلمني واجب الدعوة إىل اهللا 
وتأليف القلوب على اإلسالم، ورمبا تكون الديانات الشرقية يف كثري من النواحي أقـرب إىل فهـم   

  .واألمريكي، والدليل التارخيي يثبت ذلكاإلسالم واعتناقه من الغرب األورويب 
  :من ليس هلم كتاب :ثالثا

وهم املشركون، ويلحق م من ال دين له، أو أصحاب الكثري من املذاهب احلديثة اليت متـس  
، لقوله ٢منهماتفق الفقهاء على حرمة زواج املسلم جوهر االعتقاد وحكم العلماء عليها بالكفر،وقد 

                                                
 . دائرة معارف القرن العشرين، مادة بوذا)   ١( 
  :وطئها باعتبارها ملك ميني على قولني خبالف األمة فقد اختلف يف جواز)   ٢(

على هذا مجاعة فقهاء « : أنه ال يباح وطء اإلماء منهن مبلك اليمني، وهو قول مجهور العلماء قال ابن عبد الرب: القول األول
ذلـك بـأن   ، واستدلوا على »ومل يبلغنا إباحة ذلك إال عن طاوس. األمصار، ومجهور العلماء، وما خالفه فشذوذ ال يعد خالفا

  ﴾وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن   :إباحة وطئهن منسوخة بقوله 
  :جواز وطئهن باعتبارهن ملك ميني، وهو قو ل طاووس، واختاره ابن تيمية، ونصره بأدلة كثرية منها : القول الثاين

على األصل وذلك أن مـا   ـ أن األصل احلل ومل يقم على حترميهن دليل من نص، وال إمجاع، وال قياس، فبقي حل وطئهن
إمنا يتناول  ﴾وال متسكوا بعصم الكوافر  : وقوله ﴾وال تنكحوا املشركات  :  يستدل به من ينازع يف حل زواجهن بقوله

  . ومعلوم أنه ليس يف السنة وال يف القياس ما يوجب حترميهن، فيبقى احلل على األصل. الزواج وال يتناول الوطء مبلك اليمني
إِلَّا علَى أَزواجِهِـم أو مـا ملَكَـت أَيمـانهم فَـإِنهم غَيـر       )٥(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ   :م قوله ـ أن عمو

﴾نيلُوميقتضي عموم جواز الوطء مبلك اليمني مطلقا، إال ما استثناه الدليل  )٦ـ ٥املؤمنون(م.  
  ﴾لنساء إال ما ملكت أميانكم واحملصنات من ا  :ـ عموم قوله 



 ١٤٥

  )٢٢١:البقرة(وا الْمشرِكَات حتى يؤمن ﴾﴿ ولَا تنكح:تعاىل
وقد بني الفقهاء العلة اليت من أجلها أحلت الكتابية ومل حتل املشركة، ومن خالهلا تتضح كثري من 

يف ذلـك  الكاساين وال بأس أن ننقل هنا ما يقوله املسائل املعاصرة املتعلقة بالزواج من غري املسلمات،
ألن ازدواج ؛ والفرق أن األصل أن ال جيوز للمسلم أن ينكح الكـافرة  :(الفرقألمهيته، قال يف بيان 

الكافرة واملخالطة معها مع قيام العداوة الدينية ال حيصل السكن واملودة الذي هو قوام مقاصد الزواج 
قضت إال أنه جوز زواج الكتابية لرجاء إسالمها، ألا آمنت بكتب األنبياء والرسل يف اجلملة، وإمنا ن

اجلملة بالتفصيل بناء على أا أخربت عن األمر على خالف حقيقته، فالظاهر أا مىت نبهت علـى  
هذا هو  حقيقة األمر تنبهت، وتأيت باإلميان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على اجلملة،

اإلسالم وينبـهها  الظاهر من حال اليت بين أمرها على الدليل دون اهلوى والطبع، والزوج يدعوها إىل 
فكان يف نكاح املسلم إياها رجاء إسالمها فجوز نكاحها هلذه العاقبـة احلميـدة    ،على حقيقة األمر

خبالف املشركة، فإا يف اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على احلجة بل على التقليد بوجود اإلباء عن 
فالظاهر أا ال تنظر  - وهو الرسول  - ذلك من غري أن ينتهي ذلك اخلرب ممن جيب قبول قوله واتباعه 

يف احلجة وال تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى ازدواج الكافر مع قيام العداوة الدينية املانعة عن السكن 
   ١ )واالزدواج واملودة خاليا عن العاقبة احلميدة فلم جيز إنكاحها

أحكام الزواج بسبب  فهذا فهم مقاصدي جليل له فائدة عظيمة يف حل كثري من اخلالفات حول
   .اختالف الدين

  :رابعا ـ املذاهب الضالة
ونقصد ا املذاهب اليت احنرفت عن اإلسالم الصحيح احنرافا جليا أخرجها عن امللة، أما احنرافات 
األديان األخرى أو اإلصالحات اليت متت فيها، فال عالقة هلا ذا، حىت لو كان أهل ذلـك الـدين   

ن الكفر ملة واحدة، فلذلك جيوز الزواج وفق الضوابط السابقة بالنصارى مهما حيكمون بتكفريهم، أل
  .اختلفت فرقهم، ولو كان يكفر بعضهم بعضا

                                                                                                                                 
حترجوا من  بعث يوم حنني بعثا قبل أوطاس، فأصابوا هلم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول اهللا  ـ أن رسول اهللا 

فهـن  : ، قال﴾واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم :يف ذلك غشيان، من أجل أزواجهن من املشركني، فأنزل اهللا 
  .  انقضت عدن هلم حالل إذا

كان أكثر سباياهم من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون حترميهن لـذلك،   ـ أن الصحابة يف عصر النيب 
حترميهن، وال أمر الصحابة باجتنان، وقد دفع أبو بكر إىل سلمة بن األكوع امرأة من بعض السيب، نفلـها   وال نقل عن النيب 

، أحكـام  ٧/١٠٣:، املغين ٣/١٠٥:الفتاوى الكربى : انظر.نه من سيب هوازن، وكذلك غريمها من الصحابةإياه، وأخذ عمر واب
 . ١/٢١٧: القرآن البن العريب

 . ٢/٢٧٠: بدائع الصنائع)   ١(



 ١٤٦

أما املذاهب الضالة اليت احنرفت عن اإلسالم احنرافا جليا، فإن الفقهاء اتفقوا على حرمة الزواج 
ل الكتاب من قبلنا، وهؤالء ليسوا كذلك، منهم، ألم مرتدون أوال، وألن القرآن قصر اإلباحة على أه

ال ) النصريية(اتفق علماء املسلمني على أن هؤالء :(حكم الزواج من النصريية، فقالابن تيمية وقد ذكر 
  ١ )جتوز مناكحتهم، وال جيوز أن ينكح الرجل موالته منهم، وال يتزوج منهم امرأة، وال تباح ذبائحهم

رق مجيعا، ولكنا سنتكلم عن فرقتني مشتهرتني متس احلاجة إىل وال ميكننا هنا أن نذكر هذه الف
  :معرفة حكم الزواج منهما، مها

  :ـ الدروز ١
وهم فرقة من الباطنية هلم عقائد سرية، وهم متفرقون بني جبال لبنان وحوران واجلبل االعلى من 

عهد احلاكم بأمرِ  أعمال حلب، وقد ظهر مذهب الدروز يف مصر يف القرن احلادي عشر امليالدي على
اهللا  اخلليفة الفاطمي، دعا إليه حممد بن إمساعيل الدرزي وقد قدم مصر من بالد الفرس فوافق احلاكم 
يف دعواه االلوهية، ودعا الناس لالميان به، وأضاف إىل هذا الدين طائفة من العقائد القدمية وعقائد غالة 

  .فر صاحبها إىل الشام فوجد هنالك آذانا مصغيةالشيعة، فلم تصادف هذه الدعوة قبوال يف مصر، ف
وقد ظلت معتقدات الدروز يف طي اخلفاء حىت استوىل إبراهيم بن حممد علي على معابـدهم يف  

  .جبل حاصبيا، ووجد يف كتبهم كنه مذهبهم تفصيال
، ومن خالل ذلك ميكن احلكم على مذهبهم، فمن معتقدام أن احلاكم بأمرِ اهللا هو اللّه نفسه

وقد ظهر على االرض عشر مرات أوالها يف العلي مث يف الباز إىل أن ظهر عاشر مرة يف احلاكم بأمرِ 
اهللا، وأن احلاكم مل ميت بل اختفى حىت اذا خرج يأجوج ومأجوج ويسموم القوم الكـرام جتلـى   

ليس والشيطان، مث احلاكم على الركن اليماين من البيت مبكة، ودفع إىل محزة سيفه املذهب، فقتل به اب
  .يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى واملسلمني وميلكون األرض كلها إىل االبد

ويعتقدون باالجنيل والقرآن فيختارون منهما ما يستطيعون تأويله ويتركون ما عداه، ويقولون ان 
  .بنيالقرآن أوحى إىل سلمان الفارسي، فأخذه حممد ونسبه لنفسه ويسونه يف كتبهم املسطور امل

ومع أننا قد ال نثق متام الثقة مبا ذكر هنا، فقد يكون فيه ما فيه من الغلو إال أن العلماء املعاصرين 
  .متفقون حبسب مساعنا لفتاواهم على حرمة الزواج منهم لردم عن اإلسالم ارتدادا كليا

  :ـ السيخية ٢
س عشر وبداية القرن السادس عشر وهي جمموعة دينية من اهلنود الذين ظهروا يف اية القرن اخلام

                                                
 . ٣/٥٠٨: الفتاوى الكربى)   ١(



 ١٤٧

ال هنـدوس وال  (امليالدي داعني إىل دين جديد ميزج بني الديانتني اإلسالمية واهلندوسية حتت شعار
، وقد عادوا املسلمني خالل تارخيهم، وبشكل عنيف، كما عادوا اهلندوس، دف احلصول )مسلمون

  .ربيطانيني خالل فترة استعمار اهلندعلى وطن خاص م، وذلك مع االحتفاظ بالوالء الشديد لل
والسيخ يدعون إىل التوحيد ويسايرون املسلمني بتحرمي عبادة األصنام، ويبيحون اخلمر وأكل حلم 
اخلرتزير وحيرمون حلم البقر جماراة للهندوس، وال شك لذلك وغريه يف حرمة الزواج منهم، فهم من 

فقد اشتهر السيخ خالل حكمهم بالظلم والغلظة علـى   املذاهب الضالة أوال، وهم من احملاربني ثانيا،
املسلمني، من مثل منعهم من أداء الفرائض الدينية واألذان وبناء املساجد يف القـرى، فضـالً عـن    

  .املصادمات املسلحة بينهما واليت قتل خالهلا كثري من املسلمني األبرياء
  :١ خامسا ـ الردة

دة وحرمة زواج املسلمة باملرتد، وعلى وجـوب الفسـخ   اتفق الفقهاء على حرمة الزواج باملرت
  : مطلقا، واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .واملرتد يقتل فال حيصل به ما شرع ألجله، أن الزواج شرع للبقاء  •
أن الزواج شرع ملصاحله وهي السكن واالزدواج والتوالد والتناسل ال لعينه فإذا فات ما شرع له مل  •

  .ال ـ ملا كانت شرعيته إلفادة امللك مل يشرع يف حمل ال يقبل حكمهيشرع أصال، فالبيع ـ مث
  :حكم تعجيل الفرقة

  :اختلف الفقهاء يف تعجيل الفرقة بعد ثبوت الردة من أحد الزوجني على قولني
الفسخ حال حصول الردة سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وهو قـول أيب  : القول األول

احلسن، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وزفر، وأيب ثور، وابن املنذر،  حنيفة، ومالك، وروي ذلك عن
  . أن ما أوجب فسخ الزواج استوى فيه ما قبل الدخول وبعده، كالرضاعبواستدلوا على ذلك 

أن الردة إن حصلت بعد الدخول تربص ا حىت انقضاء العدة، فإن أسلم املرتد قبل : القول الثاين
وهو قول الشافعي  لزواج، وإن مل يسلم حىت انقضت بانت منذ اختلف الدينان،انقضائها، فهما على ا

  : ورواية عن أمحد، واستدلوا على ذلك مبا يلي
أنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول، جاز أن يقف على انقضاء العـدة، كـالطالق    •

  .م احلربية حتت احلريبالرجعي، أو اختالف دين بعد اإلصابة، فال يوجب فسخه يف احلال، كإسال
  .أن قياسه على إسالم أحد الزوجني أقرب من قياسه على الرضاع •

                                                
 . ٣/١٦٢: ، أسىن املطالب٣/٤١٧:، فتح القدير ٢/١٧٣:، تبيني احلقائق ٢/٤٠٢:، كشف األسرار ٧/١٣٣:املغين )   ١(



 ١٤٨

  :الترجيح
نرى أن األرجح يف املسألة، واألوفق مبقاصد الشريعة هو القول الثاين، ألن تعجيل الفرقة قد يزيد 

سبل الكفيلة بذلك، الطني بلة، أما التربص، ورأب الصدع، وحماولة إقناع املرتدة أو املرتد، وتلمس ال
فإنه قد يعيد الفرع إىل أصله، فألن يكسب املسلمون أخا أو أختا هلم خري من أن يكسب األعـداء  

  .صديقا يناصرهم، خاصة يف هذا العصر الذي تألب فيه األعداء على املسلمني
لنوع الردة  مث إن مما يدعو إىل هذا التربص أن احلكم بالردة ليس شيئا هينا، فهناك اعتبارات خمتلفة

ال يطيق الفتوى فيها إال العلماء الفحول، والتربص قد يترك الفرصة للنظر والبحث والتحقق، زيادة على 
التوضيح واإلقناع، فقد يكون للمرتد شبهة ال يقدر على اإلجابة عليها إال العلماء الـذين يفقهـون   

  .اإلجابة عليهاالشبهة، وتكون هلم يف نفس الوقت القدرة العلمية واخللقية على 
وقد ذكرنا القدرة اخللقية ألن الكثرية من الشبهات ال يؤكدها إال التعصب وضيق الصدر وتكميم 

  .  األفواه، ولو فسح اال للحوار اهلادئ املؤدب النتصر احلق وظهر، ولرجع املرتد وتاب



 ١٤٩

  الفهرس
  ٤  المقدمة

  ٦  وال ـ موانع الزواج املؤبدةأ

  ٧  ـ مدخل إىل موانع الزواج املؤبدة ١

  ٧  :تعريفات
  ٧  :ـ املانع ١
  ٧  :ـ التأبيد ٢
  ٨  :سباب التحرمي على التأبيد وتأصيلهاأ

  ٩  :احلكمة من حترمي هذه األصناف
  ١٠  :حكم االشتباه يف التحرمي

  ١٠  :حكم الزواج باحملارم املؤبدة

  ١٣  رمات من النسبـ احمل ٢
  ١٣  :أوال ـ تعريف النسب

  ١٣  :ثانيا ـ أصناف احملرمات من النسب
  ١٤  :ـ أصول الرجل من النساء ١
  ١٥  :ـ فروع الرجل من النساء ٢

  ١٥  :حكم زواج بنت الزنا بأبيها من الزنا
  ٢٠  :ـ فروع أبويه من النساء ٣
  ٢١  :ـ فروع األجداد واجلدات املنفصالت بدرجة واحدة ٤

  ٢٣  هرةـ احملرمات باملصا ٣

  ٢٣  :أوال ـ تعريف املصاهرة
  ٢٣  :ثانيا ـ العالقة  املعتربة يف حرمة املصاهرة

  ٢٣  :الزواج الصحيح
  ٢٣  :الزواج الفاسد
  ٢٤  :العالقة احملرمة

  ٢٤  :ـ الزنا ١
  ٢٦  :من القرآن الكرمي

  ٢٧  :األدلة العقلية
  ٢٨  :الترجيح



 ١٥٠

  ٣٠  :اجلنسي ـ الشذوذ ٢
  ٣١  :ـ املباشرة احملرمة ٣

  ٣٥  ـ أصناف احملرمات باملصاهرة ٣

  ٣٥  :ـ أصول الزوجة ١
  ٣٥  :اشتراط الدخول بالزوجة
  ٣٨  :موت الزوج قبل الدخول

  ٣٨  :ـ فروع الزوجة اليت دخل ا من النساء ٢
  ٣٩  :اعتبار كون الربيبة يف احلجر

  ٤٠  :الترجيح
  ٤٢  :يف التحرميالدخول املعترب 

  ٤٣  :الترجيح
  ٤٤  :ـ زوجات أصوله ٣
  ٤٤  :ـ زوجات فروعه ٤

  ٤٦  ـ احملرمات بالرضاعة ٤

  ٤٦  :تعريف الرضاع
  ٤٦  وشروطها احملرم الرضاع أركان ـ أوال

  ٤٦  الرضيع :األول الركن
  ٤٦  :ـ كون الرضيع حيا ١
  ٤٧  :ـ سن الرضيع ٢
  ٤٧  :ضاعة الكبرير

  ٥٢  :رضاعة املفطوم
  ٥٤  الرضاع لنب :الثاين الركن

  ٥٤  :حكم اللنب املختلط
  ٥٤  :كمية االختالط:االعتبار األول
  ٥٥  اختالط اللنب بغريه من املواد: االعتبار الثاين

  ٥٥  :اختالط اللنب بطعام
  ٥٦  :اختالط لنب امرأة بلنب امرأة أخرى

  ٥٧  :حكم بنوك احلليب وتأثريها يف احلرمة
  ٦٠  :صفة الرضاع احملرم

  ٦٢  :مقدار اإلرضاع



 ١٥١

  ٦٤  :الترجيح
  ٦٨  ]:لنب الفحل[حكم من ينسب له اللنب 

  ٧١  :يه اللنبأحوال الفحل الذي ينسب إل
  ٧١  :امليت واملطلق

  ٧٢  :الزاين
  ٧٤  :املالعن

  ٧٤  :تفرق الرضعات بني الفحول والنساء
  ٧٤  ملرضعا ـ الثالث الركن

  ٧٥  :ـ كون املرضعة امرأة ١
  ٧٥  :ـ كون املرضع حية ٢

  ٧٧  :كون املرضع حمتملة الوالدة
  ٧٧  :حكم لنب البكر

  ٧٨  الرضاع به يثبت ما ـ ثانيا
  ٧٨  :اإلقرار

  ٧٨  :االتفاق على اإلقرار:احلالة األوىل
  ٧٩  :االختالف يف اإلقرار: احلالة الثانية

  ٧٩  :اإلقرار حكم رجوع الرجل عن
  ٨٠  :ثانيا ـ اإلقرار من جانب املرأة وحدها

  ٨١  :البينة
  ٨١  :نصاب الشهادة على الرضاع

  ٨٣  :حكم شهادة أمي الزوجني بالرضاعة
  ٨٤  :حكم شهادة املرضعة وحدها على إرضاعها

  ٨٥  :آثار التفريق بعد ثبوت الرضاع
  ٨٥  بالرضاعة احملرمات أصناف ـ ثالثا
  ٨٨  اعالرض من احملرمات من مستثنيات ـ رابعا

  ٩١  ثانيا ـ موانع الزواج املؤقتة

  ٩١  اجلمع بسبب احملرمات  ـ ١
  ٩١  :اجلمع بني احملارم: أوال

  ٩١  :حكم اجلمع بني احملارم
  ٩٢  :احلكمة من حترمي اجلمع بني احملارم

  ٩٣  :حكم اجلمع بني األقارب من غري احملارم



 ١٥٢

  ٩٤  :قاعدة حترمي اجلمع بني احملارم
  ٩٤  :بعض تطبيقات قاعدة اجلمع بني احملارم

  ٩٤  :ـ اجلمع بني العمتني واخلالتني ١
  ٩٥  :ـ اجلمع بني احملارم بالرضاع ٢

  ٩٥  :املستثنيات من التحرمي باجلمع بني احملارم
  ٩٦  :ارم وأحكامهاحاالت اجلمع بني احمل

  ٩٨  :حكم الزواج مبحرم املعتدة 
  ٩٩  :اجلمع بني أكثر من أربع نسوة: ثانيا

  ١٠٢  :ثالثا ـ كيفية تصحيح العقود الفاسدة بسبب اجلمع
  ١٠٣  :حكم العقود اليت وقعت من الكفار قبل اإلسالم

  ١٠٨  :حكم من أسلم وهو متزوج أما وابنتها
  ١٠٨  :قبل الدخول: احلالة األوىل
  ١٠٩  :بعد الدخول: احلالة الثانية

  ١٠٩  :حكم من أسلم وهو متزوج أختني
  ١١٠  :حكم الكافر الذي يسلم وهو جيمع أكثر من أربع نسوة

  ١١٢  ـ احملرمات بسبب تعلق حق الغري ا ٢

  ١١٢  :احملصنات من النساء: أوال
  ١١٢  :تأثري ختبيب املرأة على زوجها يف حترميها عليه

  ١١٢  :تعريف التخبيب
  ١١٣  :احلكم التكليفي لتخبيب املرأة على زوجها

  ١١٣  :ب املرأة على زوجهااحلكم الوضعي لتخبي
  ١١٤  :زوجة املفقود: ثانيا
  ١١٨  :املطلقة ثالثاً: ثالثا
  ١١٨  :الزواج باملرأة احلامل: رابعا

  ١١٨  :ري الزىناحلامل من غ: احلالة األوىل
  ١١٨  :إذا كان الزوج الثاين غري الزوج األول

  ١١٨  :إذا كان الزوج الثاين هو األول
  ١١٩  :احلامل من زىن:احلالة الثانية

  ١٢٠  :الترجيح

  ١٢٤  ـ احملرمات بسبب اختالف الدين ٣

  ١٢٤  :أهل الكتاب: أوال



 ١٥٣

  ١٢٤  :تعريف أهل الكتاب
  ١٢٥  :حكم الزواج بالكتابيات

  ١٣٠  :زواج الكتابيات من أهل احلرب
  ١٣٢  :اعتبار النسب يف زواج الكتابيات

  ١٣٤  :مراتب أهل الكتاب
  ١٣٥  :تغيري الكتابية لدينها بعد الزواج

  ١٣٦  :من هلم شبهة كتاب: ثانيا
  ١٣٦  :ـ اوس ١
  ١٤٠  :ـ الصابئة ٢

  ١٤٠  :تعريف الصابئة
  ١٤١  :حكم الزواج من الصابئة

  ١٤٢  :البوذية ـ ٣
  ١٤٢  :تعريف البوذية

  ١٤٢  :حكم الزواج من البوذيني
  ١٤٤  :من ليس هلم كتاب: ثالثا

  ١٤٥  :رابعا ـ املذاهب الضالة
  ١٤٦  :ـ الدروز ١
  ١٤٦  :ـ السيخية ٢

  ١٤٧  :خامسا ـ الردة 
  ١٤٧  :حكم تعجيل الفرقة

  ١٤٨  :الترجيح

  ١٤٩  الفهرس

  
  


