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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

جواز الوليمة دون  و, وحكمهاعن وليمة العرسحتدثنا يف املقالة السابقة      
ما , و يقول الرجل عند الزواجماو ,إجابة الداعي إىل وليمة العرسحكم و ,ذبح

سائلني ونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النكاح , يقول الرجل إذا أتى أهله
 .اهللا عز وجل أن يتقبل جهد املقل وأن ينفع به املسلمني

@bÛëc@ZõbäÛa@åß@pbß‹aZ@

aĆ‡iûß@bĆº‹¥@pbß‹aZ ًالنساء الالئي حيرمن عىل الرجل حتريام مؤبدا  وهن ً
@:فال حيل له الزواج بإحداهن يف مجيع األوقات, وهن

 .املحرمات من النسب) ١(
 .املحرمات من الرضاع) ٢(
 .املحرمات بسبب املصاهرة) ٣(

ًوقد نص القرآن عىل حتريم هؤالء النسوة عىل الرجل حتريام مؤبدا, وهن  ً
 .املذكورات يف اآلية
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 :املحرمات من النسب: ًأوال
 :املحرمات من النسب سبع وهن

 . وبنت األختوبنت األخ  اخلالة و العمة و األخت و البنت و األم−١
ôMtΒÌh ®: قال تعاىل ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3 è?$ oΨ t/uρ öΝ à6 è?≡uθyz r& uρ öΝä3 çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨt/ uρ Ëˆ F{$# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM÷zW{  ].٢٣: النساء [〉 #$
 ):١/٤٥٣(قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه 

هذه اآلية هي آية حتريم املحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع واملحارم 
 .بالصهر

 ًحرمت عليكم سبع نسبأ وسبع صهرا وقرأ «: عن ابن عباس قال
® ôMtΒ Ìhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθyz r& uρ... 〈« أخرجه البخاري  −اآلية
)٥٠١٥.( 

 ):٥/٢٢١(قال الشافعي يف األم 
ه يلزمهن : فاألمهات أم الرجل وأمهاهتا وأمهات آبائه وإن بعدن اجلدات, أل
 .اسم األمهات
بنات الرجل لصلبه, وبنات بنيه وبناته وإن سفلن, فكلهن يلزمهن : والبنات
 .اسم البنات

 .ولد أبوه لصلبه أو أمه بعينهامن : واألخوات
 .من ولد جده وجدته ومن فوقهام من أجداده, وجداته: وعامته

 .من ولدته جدته أم أمه ومن فوقها من جداته من قبلها: وخاالته
كل من ولد األخ ألبيه أو ألمه أو هلام ومن ولد ولده وأوالد بني : وبنات األخ
 .أخيه وإن سفلوا

 .وهكذا بنات األخت
 ).١٢٠ – ١١٩: ص(قل ابن حزم اإلمجاع عىل هذا يف مراتب اإلمجاع وقد ن
 :املحرمات من الرضاع: ًثانيا

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني



 ٣

أن إىل  األئمة األربعة وابن حزم وغريهم :مجاهري العلامءذهب  :القول األول
 .بالرضاعةما حيرم بالنسب حيرم 

 :واستدلوا عىل ذلك بام يأيت
:  أخرج البخاري يف صحيحه من حديث عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت−١

ِجاء عمي من الرضاعة فاستأذن عيل فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول اهللا « َ َ َُ َ ْ ْ َّ ِّ ََ َ َْ ََّ ََ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ� 
ِفجاء رسول اهللا  ُ ُ َ َ َ َ فسألته عن ذلك فقال�َ َْ َ َ ََ ِ ْ َُ ُ َ َإنه عمك فأذ: َ َْ ِ ُّ َ ُ َّ ْين له قالتِ َ ََ ُ َفقلت يا رسول : ِ ُْ َ َ ُ ُ َ

ْإنام أرضعتني املرأة ومل يرضعني الرجل قالت: ِاهللا َ َُ ُ ْ ُ َ ََّ ْ ْ ِْ ِِ ْ َ ُ ْ ََّ ََ ْ َ َ ِفقال رسول اهللا : ِ ُ َُ َ َ ِإنه عمك : �َ ُّ َ ُ َّ ِ
ُفليلج عليك قالت عائشة َ ََ ِ َِ َْ َ َ ْْ ْ ْوذلك بعد أن رضب علينا احلجاب قالت: َِ َ ََ ْ َُ َ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ عائشةِ َ ِ ُحيرم : َ ُ ْ َ

ِمن الرضاعة ما حيرم من الوالدة ِ ِ َِ ْ َْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ََّ َ  ).٥٢٣٩( أخرجه البخاري −»َ
ِحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب«  ويف رواية − َ ُ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّْ ْ ِْ َِ َِ أخرجه أمحد يف املسند  −»َ

 ).١٠/٣٩٧( والبيهقي يف السنن الكربى ,)٣١٤٤(
ِأن رسول اهللا  وعن عمرة أن عائشة أخربهتا −٢ َ ُ َ َّ ْ كان عندها وأهنا سمعت �َ َ َِ َِ ََّ َ َ َ ْ َ َ

ُصوت رجل يستأذن يف بيت حفصة قالت عائشة َ َ ْ َُ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ْ َ ْ ِفقلت يا رسول اهللا: ٍَ َ ُْ َ َ ُ ُ ٌهذا رجل ! َ ُ َ َ َ
ْيستأذن يف بيتك قالت َ َ َُ ِ ِْ ََ ِ ْ َ ِفقال رسول اهللا : ْ ُ َُ َ َ َأراه فالنا لعم حفص: �َ َ َ ُْ ُِّ َِ ً َ ِة من الرضاعة ُ َِ َ َّ ْ َ

ُفقالت عائشة َ ََ ِ َ ْ ِلو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة دخل عيل فقال رسول اهللا : َ ُ َ َ َ َُ َ َّ َِّ َ ٌ ُ ََّ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َ� :
َنعم إن الرضاعة حترم ما حيرم من الوالدة ْ ََ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ ُ ِّ َّ َْ َ ُ َ ََّ َ ِ ومسلم ) ٢٦٤٦(أخرجه البخاري  −»َ

)١٤٤٤.( 
ه حيرم من الرضاع ما حيرم من  هذه األحاديث عىل  دلت:وجه الداللة أ

 .النسب
ه داود الظاهري ومن وافقه,  ذهب:القول الثاين  ال تثبت حرمة الرضاع إىل أ

ãΝ ®: بني الرجل والرضيع, واحتجوا بقول اهللا تعاىل à6 çF≈ yγ¨Βé& uρ û©ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3oΨ÷è |Ê ö‘ r& 
Νà6 è?≡uθyz r& uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# 〈] ومل يذكر البنت أو العمة كام ذكرمها ]٢٣ :النساء ,
 .يف النسب

ه ليس يف وتعقب  اآلية نص بإباحة البنت والعمة ونحومها, ألن ذكر اليشء بأ
ال يدل عىل سقوط احلكم عام سواه لو مل يعارضه دليل آخر, كيف وقد جاءت هذه 



 ٤

 ).٥/٢٧٤( رشح مسلم للنووي −األحاديث الصحيحة? واهللا أعلم
 : العلم يف املسألةأقوال أهل

 ):٥/١٢٥(قال الرسخيس يف املبسوط 
وال ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة وال امرأة أبيه من الرضاعة 

وكذلك أجداده ونوافله وهو نظري احلرمة الثابتة بالنسب, وعىل هذا األخوات من 
ًن زوجها واحدا الرضاعة, أما إذا أرضعت امرأة واحدة ثنتني فهام أختان, فإن كا

ًفهام أختان ألب وأم من الرضاعة وإن كان زوجها خمتلفا عند اإلرضاعني فهام 
أختان ألم, وإن كان حتت الرجل امرأتان لكل واحدة لبن منه فأرضعت كل واحدة 

منهام صبية فهام أختان ألب من الرضاعة, ألن لبنهام من رجل واحد وعموم قوله 
Νà6 ®: تعاىل è?≡ uθyz r& uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# 〈. 

 ):٣/٢٩٨( املدونة الكربى قال اإلمام مالك يف
ت امرأة أبيه من الرضاعة أو امرأة ولده من الرضاعة أمها يف التحريم  أرأ

... بمنزلة امرأة األب من النسب وامرأة االبن من النسب يف قول مالك? قال نعم
 .وساق أحاديث الباب للداللة عىل قوله

 ):١٩٩ – ٩/١٩٨(احلاوي قال املاوردي يف 
وجب إجراء الرضاع يف التحريم عىل : قال... بعد أن ساق أحاديث الباب

حكم النسب, فيحرم سبع كام حيرم بالنسب األمهات والبنات واألخوات والعامت 
 . واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت

ًوبيان ذلك أن املرأة إذا أرضعت ولدا بلبن من زوج فالولد املرضع ابن ا هلا ً
وللزوج, ألن اللبن حادث عنها بسبب ينتسب إىل الزوج فاقتىض أن يكون املرضع 
ًابنا هلا كاملولود منهام, وإذا كان كذلك كانت املرضعة أما له وكان أمهاهتا جداته من  ً
أم وأباؤها أجداده من أم وبناهتا أخواته من أم وأخوهتا أخواله من أم وأخواهتا 

ّا له وآباؤه أجداده من أب وأمهاته جداته من أب ًزوج أبخاالته من أم, وكان ال
ساب,  وبنوه أخوته من أب وإخوته أعاممه وأخواته عامته, كذلك عىل ترتيب األ
ًفيكون عىل ما ذكرنا من األحكام فتصري املحرمات بالرضاع سبعا كام كان 



 ٥

ساب سبعا ويتفرع عليهن من ذكرنا من املتفرعات عىل امل  .ناسباتًاملحرمات باأل
 ):٦/٤٠١( املغني  يف قال ابن قدامة 

كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع وهن األمهات والبنات 
واألخوات والعامت واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت عىل الوجه الذي 

 .وساق حديث الباب... رشحناه يف النسب لقول النبي 
 .ولبن الفحل حمرم: قال اخلرقي
ًمعناه أن املرأة إذا أرضعت طفال بلبن ثابت من وطء رجل :  قدامةقال ابن

ُحرم الطفل عىل الرجل وأقاربه كام حيرم ولده من النسب, ألن اللبن من الرجل كام 
هو من املرأة فيصري الطفل ولد الرجل والرجل أباه, وأوالد الرجل إخوته سواء 

خوته أعامم الطفل وعامته وإخوة الرجل وأ. كانوا من تلك املرأة أو من غريها
 .وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته

ًلبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فرتضع هذه صبية وهذه صبيا : قال أمحد
ال يزوج هذا من هذا, وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحدامها 

 .ال, اللقاح واحد: ًجارية واألخرى غالما, فقال
لبن الفحل وممن قال بتحريمه عيل وابن عباس هذا تفسري : قال الرتمذي

وعطاء وطاوس وجماهد واحلسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري 
 .واألوزعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن املنذر وأصحاب الرأي

وإليه ذهب فقهاء األمصار باحلجاز والعراق والشام : قال ابن عبد الرب
 .ومجاعة أهل احلديث

 ):٩/١٣١( املحىل قال ابن حزم يف 
ساب واحلرم التي ذكرنا: قال أبو حممد ابن حزم  فإنه )١(وكل ما حرم من األ

 .وذكر تفصيل املسألة كام نقلنا عن أهل العلم... حيرم بالرضاع
 : تنبيه

 :)٥/٢٧٤( رشح مسلم  يف رشح مسلمقال اإلمام النووي
                                                 

 .يشري إىل حرمة النسب) ١(



 ٦

ع وأمجعت األمة عىل ثبوهتا بني هذه األحاديث متفقة عىل ثبوت حرمة الرضا
إىل أن قال وال يرتتب عليه أحكام األمومة من كل وجه, فال ... الرضيع واملرضعة

يتوارثان وال جيب عىل واحد منهام نفقة اآلخر وال يعتق عليه بامللك, وال ترد 
شهادته هلا وال يعقل عنها وال يسقط عنها القصاص بقتله, فهام كاألجنبني يف هذه 

 .كاماألح
Êbš‹Ûa@áØy@éi@ojrí@ð‰Ûa@Š‡ÔÛaZ@

  عىل القدر الذي يثبت به حكم الرضاعتنازع العلامء يف
ه يف قول  أمحدواإلمام مالك و حنيفة أبو فذهب  :القول األول  يثبت إىل أ

 .برضعة واحدة
ãΝà6 ®:  قول اهللا تعاىل:وحجتهم يف ذلك  çF≈ yγ¨Β é&uρ û©ÉL≈©9$# öΝä3oΨ÷è|Êö‘r& 〈. 

القدر   إىل أنأمحد والشوكاين وابن حزماإلمام الشافعي وذهب  :اينالقول الث
  .الذي يثبت به حكم الرضاع مخس رضعات معلومات

 :وحجتهم يف ذلك
ْأهنا قالت« عن عائشة − َ َ َ َّ زل من القرآن عْرش رضعات معلومات : َ ٍكان فيام أ ٍ ِ َِ َ َ ُْ ْ َْ َ َْ َُ ِ ُ َِ ْ ُ َ َ

َحيرمن ثم نسخن َْ ِ ُ َّ ْ ُِّ َ َبخمس م ُ ٍْ َ ِعلومات فتويف رسول اهللا ِ ُ ُُ َ ََ ِّ ُ ُْ َ ِ وهن فيام يقرأ من القرآن�ٍ ْ َُ ْْ ْ ُ َّ َِ ُِ َ ُ«− 
 ).١٤٥٢(أخرجه مسلم 

لذي يثبت  أن القدر ا إىل رواية داود الظاهري وأمحد يف ذهب:القول الثالث
 .به احلكم هو ثالث رضعات

 :وحجتهم يف ذلك 
َقال :  عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت−١ ِرسول اهللا َ ُ ُ ٌوقال سويد : �َ ْ َ َُ َ َ
ٌوزهري ْ َ ُ َّإن النبي : َ ِ َّ َّ َ قال�ِ َال حترم املصة واملصتان: َ َّ َ ََّ َْ ُْ ُ ِّ َ ُ  .)١٤٥٠( أخرجه مسلم −»َ
ِدخل أعرايب عىل نبي اهللا :  وعن أم الفضل, قالت−٢ ِّ َِ َ َ َ ٌّْ ِ َ َ َ َ وهو يف بيتي, فقال يا �َ ْ َ ََ َ َ ِ َ ِ ُ
ِنبي اهللا َّ ِ َإين كان: َ َ ِّ ْت يل امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت ِ ُ َْ َ َ َْ َ َ ََ َْ ُ ََ ْ ْ ََّ َ ٌ َامرأيت األوىل أهنا ِ َّ َ َْ ََ ُ ْ ِ

ِأرضعت امرأيت احلدثى رضعة أو رضعتني فقال نبي اهللا ُّ ْ َ َ َ ْ ِْ َ َ َْ َ َ ً َِ َ ْ َ َْ ْ ََ َ َُ ْ ِ ُال حترم اإلمالجة: � ْ َ َ ْ ُ ِِّ ْ َ ُ َ 

ِواإلمالجتان َ َ ََ ْ ِ  .)١٤٥١(أخرجه مسلم   −»ْ



 ٧

 مسلم برشح –ملج الصبي أمه وأملجته :  وهي املصة, يقال:اإلمالجة
 ).٥/٢٨٤(النووي 

ÙÛˆ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Z@

 ):٥/٥٣(قال الشافعي يف األم 
ًولو أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره 

 .ًالصبي بعد موهتا كان ابنها, كام يكون ابنها لو أرضعته مخسا يف احلياة
 ):١٧/٣١٥(ء يف رشح املهذب جا

 : أما يف قدر ما حيرم, فاملذهب عندنا اعتبار رشطني
 وموضع الدليل ثم حديث الباب,... مخس رضعات حلديث عائشة: أحدمها

أهنا أثبتت أن العرش نسخن بخمس, فلو تعلق التحريم بام دون اخلمس لكان ذلك 
 ...ه ال ينسخ هبانسخا للخمس وال يقبل عىل هذا خرب واحد وال قياس, أل

: ًأن يكون يف احلولني, فإن كان خارجا عنهام مل حيرم لقوله تعاىل: الرشط الثاين
® È⎦÷, s!öθ ym È⎦÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑ Ï9 yŠ#u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$ |Ê §9$# 4 〈] وليس بعد التامم ]٢٣٣: البقرة ,

 : إىل أن قال... والكامل يشء
الث رضعات واحتج بقول رسول اهللا ال حيرم إال بث: وقال داود الظاهري

 :»ِال حترم اإلمالجة واإلمالجتان َ َ َ ََ َْ ْ ُ ِِّ ِْ ُْ َ ُ أخرجه مسلم, وهو مروي عن عائشة وابن » َ
 .الزبري, وبه قال أمحد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد, وهو متسك بدليل اخلطاب

 ):٣/٢٨٥(قال الزرقاين يف رشح املوطأ 
ه كان يق ما كان يف احلولني وإن كان مصة واحدة : ولعن عبد اهللا بن عباس أ

ًفهو حيرم متسكا بعموم األحاديث وعليه مجهور العلامء من الصحابة والتابعني 
واألئمة كعيل وابن مسعود وابن عمر ومالك وأيب حنيفة واألوزاعي والثوري وهو 

ضا بقوله تعاىل ãΝ ®: ًمشهور مذهب أمحد, ومتسكوا أ à6 çF≈ yγ¨Βé& uρ û©ÉL≈ ©9 $# öΝä3 oΨ÷è|Ê ö‘ r& 
 ].٢٣: النساء [〉

 )٦/٣٧٠(قال الشوكاين يف رشح منتقى األخبار 
فالظاهر ما ذهب إليه القائلون : بعد أن حكى أقوال أهل العلم يف هذا الباب

َال حترم الرضعة ُوالرضعتان«: باعتبار اخلمس, وأما حديث َ َْ َّ َّ ُ ِّ َ ُ , وكذلك سائر »َ



 ٨

 وقد سبق ذكر من ذهب إىل العمل هبا, األحاديث املتقدمة يف الباب األول,
فمفهومها يقتيض أن ما زاد عليها يوجب التحريم, كام أن مفهوم أحاديث اخلمس 
أن ما دوهنا ال يقتيض التحريم, فيتعارض املفهومان ويرجع إىل الرتجيح, ولكنه قد 

ٌال حيرم إال عْرش رضعات أو مخس «: ثبت عند ابن ماجه بلفظ ْ َْ َ َ ٍ َ ََ ُ ُِّ َّ َِ َ ٌمعلوماتُ َ َُ كام ذكره  »ْ
ضا قد ذهب علامء  ًاملصنف وهذا مفهوم حرص وهو أوىل من مفهوم العدد, وأ
البيان كالزخمرشي إىل أن اإلخبار باجلملة الفعلية املضارعة يفيد احلرص واإلخبار 

كذلك, ولو سلم استواء املفهومني وعدم » حيرمن«عن اخلمس الرضعات بلفظ 
جه تساقطهام ومحل ذلك املطلق عىل اخلمس ال عىل ما انتهاض أحدمها كان املتو

دوهنا إال أن يدل عليه دليل وال دليل يقتيض أن ما دون اخلمس حيرم إال مفهوم 
ِال حترم الرضعة وال الرضعتان«: قوله َ َ َ َْ َّْ َّ ُ َِّ َُ َ ه قد سقط» ُ  .واملفروض أ

 ):١٠/١٨٩( املحىل قال ابن حزم يف 
 . رضعات, تقطع كل رضعة من األخرىوال حيرم من الرضاع إال مخس

|îu‹më@kîÔÈmZ@

والذي أختاره يف ذلك وأرجحه بعد عرض أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه 
 وابن حزم وموافقوهم من أن القدر الذي يثبت −يف أحد قوليه−الشافعي وأمحد 

 حديث أم املؤمنني عائشة ريض به حكم الرضاع هو مخس رضعات, وذلك ألن
ضا منطوق اهللا عنها  ًوهو صحيح ورصيح يف نسخ العرش رضعات إىل مخس, أ

احلديث أن اخلمس حيرمن ومفهوم احلديث أن ما دون اخلمس ال حيرمن, فاتفق 
منطوق احلديث مع مفهومه وهللا احلمد, أما املعارضني فحجتهم مفهوم اآلية 

 تقرر واحلديث, وال خيفى أن املنطوق إذا تعارض مع املفهوم أخذ باملنطوق كام
 .ذلك يف األصول, واهللا أعلم
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