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

 سن الرضاع وعن رضاع الكبريحتدثنا يف املقالة السابقة عن فقد      
 عز وجل أن يتقبل جهد سائلني اهللاونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النكاح 

 .املقل وأن ينفع به املسلمني
bÛëc@Zñ‹çb—¾a@kji@pbß‹aZ@

 .ذكر اهللا تعاىل يف كتابه العزيز املحرمات من النساء بسبب املصاهرة
Ÿωuρ (#θßs ®: قال تعاىلف Å3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$ t/# u™ š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n=y™ 

ôMtΒ ®: وقال تعاىل. ]٢٢: النساء [〉 4 Ìhãm öΝà6 ø‹n= tã öΝ ä3çG≈ yγ¨Β é& öΝä3è?$ oΨt/ uρ... 〈 إىل أن 
≈àM ®: ذكر املحرمات باملصاهرة يف قوله تعاىل yγ¨Β é&uρ öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í×¯≈ t/ u‘ uρ ©ÉL≈ ©9$# ’ Îû 

Νà2 Í‘θàf ãm ⎯ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ©ÉL≈ ©9$# Ο çFù= yz yŠ £⎯Îγ Î/ β Î* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yz yŠ  ∅ ÎγÎ/ Ÿξ sù 
yy$ oΨã_ öΝ à6 ø‹n= tæ ã≅ Í×¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í←!$ oΨö/ r& t⎦⎪É‹ ©9$# ô⎯ ÏΒ öΝ à6Î7≈ n=ô¹ r& β r&uρ (#θãè yϑ ôf s? š⎥÷⎫ t/ 

È⎦÷⎫ tG ÷zW{ $# ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θà xî $VϑŠ Ïm  ]. ٢١: النساء [〉 ‘§
ًاملحرمات بسبب املصاهرة حتريام مؤبدا أربع ً: 

 .األب زوجة −١
 . زوجة االبن−٢
 . أم الزوجة−٣
 . ابنة الزوجة−٤

 :زوجة األب: األوىل
 .حيرم عىل الرجل الزواج من زوجة أبيه, سواء كان األب من نسب أو رضاع

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ ®: قال تعاىل s? $ tΒ yxs3 tΡ Νà2 äτ!$ t/# u™ š∅ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ωÎ) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 
 ].٢٢: النساء [〉

ه قالوسبب نزول :  اآلية كام أخرجه اإلمام الطربي من حديث ابن عباس أ



 ٢

زل : كان أهل اجلاهلية حيرمون ما حيرم, إال امرأة األب واجلمع بني األختني قال« فأ
Ÿω ®: اهللا uρ (#θßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2 äτ!$ t/#u™ š∅ÏiΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9$# 〈قال : صحيح − اآلية

 احلديث رجاله رجال الصحيح إال – اهللارمحه–العالمة مقبل بن هادي الوادعي 
: ص ( الصحيح املسند من أسباب النزول–حممد بن عبد اهللا املخرمي وهو ثقة 

٧٦.( 
وهذا جممع عليه عند أهل العلم وهو مذهب اجلامهري من الصحابة والتابعني 

 .واألئمة األربعة وغريهم
 :زوجة االبن: الثانية

≅ã ®: لقول اهللا تعاىل Í×¯≈ n=ym uρ ãΝ à6 Í←!$ oΨö/ r& 〈] ٢٣: النساء.[ 
 ):٥/١٢٠(قال القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن 

مجع حليلة وهي الزوجة, سميت حليلة ألهنا حتل مع الزوج حيث : احلالئل
: وذهب الزجاج وقوم إىل أهنا من لفظة احلالل, فهي حليلة بمعنى حمللة, وقيل... حل

أمجع العلامء عىل حتريم ما عقد عليه : لألن كل واحد منهام حيل إزار صاحبه, ثم قا
... اآلباء عىل األبناء وما عقد عليه األبناء عىل اآلباء, كان مع العقد وطء أو مل يكن

 .واستدل بقول اهللا تعاىل كام تقدم
 :أم الزوجة: الثالثة

حيرم عىل الرجل كل أم امرأة تزوجها سـواء كانـت أمهـا بالنسـب أو بالرضـاع, 
 وقـــت العقـــد ســـواء دخـــل بالزوجـــة أم مل يـــدخل, وهـــذا مـــذهب م مـــنيوهـــذا التحـــر

≈àM ®: األئمة األربعة وغريهم, وحجـتهم قـول اهللا تعـاىل yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 〈] النسـاء :
٢٣.[ 

 أم الزوجة إال بعد الدخول ىل الرجلال حترم عل: قالف اجلمهور, ّف عىلالوخ
 .ًاآلية مطلقام جاء يف يبابنتها, ومذهب اجلمهور أوىل ألن التحر

 ):٥/١١٨(جاء يف اجلامع ألحكام القرآن 
 .فأما املرأة حترم بمجرد العقد الصحيح عىل ابنتها عىل ما تقدم

 ):٢/٣٨٤(قال الكاساين يف بدائع الصنائع 



 ٣

 : فكان معنى قوله... يف ثنايا كالمه عن املحرمات باملصاهرة
® àM≈ yγ¨Βé& uρ öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ 〈] ه  نسائكممت عليكم أمهات, أي وحر]٢٣: النساء  وأ

مطلق عىل رشط الدخول, فمن ادعى أن الدخول املذكور يف آخر الكلامت 
 .منرصف إىل الكل فعليه الدليل

 :)٥٧/ ٣(بداية املجتهد وهناية املقتصد جاء يف 
زوجات اآلباء, واألصل فيه قوله :  وأما املحرمات باملصاهرة فإهنن أربع

ُ وال تنكحوا {: تعاىل َِ ْ ِما نكح آباؤكم من النساءَ َ ْ َِّ َ َِ ُ ُ َ َ  .اآلية] ٢٢: النساء[} َ
 ):٩/١٩٩( احلاوي قال املاوردي يف

حرمهن اهللا تعاىل حتريم مصاهرة بعقد  املنصوص عىل حتريمهن يف اآلية مخس
≈à M ®: نكاح, إحداهن أم الزوجة بقوله yγ¨Βé& uρ öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ 〈. 

 ):٦/٣٩٩(جاء يف املغني 
أمهات النساء, فمن تزوج امرأة : ة, واملنصوص عليه أربعحتريم املصاهر

حرم عليه كل أم هلا من نسب أو رضاع, قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه 
 .أمحد

وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن 
 حصني وكثري من التابعني, وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي, وحكي

 . أهنا ال حترم إال بالدخول بابنتها كام ال حترم ابنتها إال بالدخولعن عيل 
≈à M ®: قول اهللا تعاىل: ولنا yγ ¨Βé& uρ öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 〈 واملعقود عليها من نسائه فتدخل 

 .أمها يف عموم اآلية
 ):٩/١٤١(جاء يف املحىل 

 فأمجلها 〉 àM≈yγ̈Βé&uρ öΝä3Í←!$|¡ÎΣ ®وأما أمها فيحرمها عليه بالعقد مجلة, قال تعاىل 
 .عز وجل فال جيوز ختصيصها

بعة  : ابنة الزوجة: الرا
سواء كانت االبنة يف −حيرم عىل الرجل الزواج من ابنة زوجته التي دخل هبا 

 فإن طلقها أو ماتت قبل الدخول هبا جاز له أن يتزوج ابنتها لقول اهللا −حجره أم ال



 ٤

ãΝà6 ®: تعاىل ç6Í×¯≈ t/ u‘ uρ ©ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θàfãm ⎯ÏiΒ ãΝä3 Í←!$ |¡ ÎpΣ ©ÉL≈ ©9$# ΟçF ù=yz yŠ £⎯Îγ Î/ β Î* sù öΝ©9 
(#θçΡθä3s? Ο çFù= yz yŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6 ø‹ n=tæ 〈] ٢٣: النساء.[ 

وهذا مذهب اجلمهور من السلف واخللف, وذهب عيل وعمر ريض اهللا 
ال إذا كانت يف حجره عنهام وداود الظاهري وابن حزم إىل أن ابنة الزوجة ال حترم إ

 .ًعمال بظاهر اآلية
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 ):٢/٣٨٦(جاء يف بدائع الصنائع 
فتحرم عليه بنص الكتاب العزيز, إذا كان دخل بزوجته, فإن : أما بنت زوجته

وسواء كانت بنت زوجته يف ... وساق اآلية... مل يكن دخل هبا فال حترم لقوله تعاىل
امء, وقال بعض الناس ال حترم عليه إال أن تكون يف حجره أو ال عند عامة العل

 ...حجره
ولنا أن التنصيص عىل حكم املوصوف ال يدل عىل أن احلكم يف غري 
املوصوف بخالفه, إذ التنصيص ال يدل عىل التخصيص فتثبت حرمة بنت زوجة 
الرجل التي دخل بأمها وهي يف حجره هبذه اآلية, وإذا مل تكن يف حجره ثبت 

ً بدليل آخر وهو كون نكاحها مفضيا إىل قطيعة الرحم, سواء كانت يف حرمتها
حجره أو مل تكن عىل ما بينا فيام تقدم, إال أن اهللا تعاىل ذكر احلجر بناء عىل أن عرف 
الناس وعادهتم أن الربيبة تكون يف حجر زوج أمها عادة, فأخرج الكالم خمرج 

Ÿω ®: العادة كام يف قوله عز وجل uρ (# þθè=çG ø) s? öΝä. y‰≈ s9÷ρr& sπ u‹ô± yz 9,≈ n= øΒÎ) ( 〈] ء : اإلرسا
٣١.[ 

وإضافتهن إىل احلجور إنام ذلك عىل األغلب ما يكون عليه : قال الطحاوي
 اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي −الربائب, ال أهنن ال حيرمن إذا مل يكن كذلك

)٥/١١٩.( 
 :)٥٧/ ٣( جاء يف بداية املجتهد

ْ وربائبكم الاليت يف حجوركم {:  فيه قوله تعاىلوبنات الزوجات, واألصل ُ َُ ِ ُ ُ ُ َِ ِ ُ ِ َ
َّمن نسائكم الاليت دخلتم هبن َ ِْ ِ ْ ُ َُ ْ َ ِ ُ ِ ِ هل من رشط حتريم بنت الزوجة  ...] .٢٣: النساء[} ِ

فإن اجلمهور عىل أن ذلك . أن تكون يف حجر الزوج? أم ليس ذلك من رشطه? 



 ٥

 .ذلك من رشطه:  وقال داود.ليس من رشط التحريم
 وصف −]٢٣: النساء[} الاليت يف حجوركم{: ومبنى اخلالف هل قوله تعاىل

 له تأثري يف احلرمة? أو ليس له تأثري, وإنام خرج خمرج املوجود أكثر?
وليس هو رشطا يف الربائب; إذ ال  خرج خمرج املوجود األكثر,: فمن قال

حترم الربيبة :  قال− ليست يف حجره فرق يف ذلك بني التي يف حجره أو التي
 .ال حترم إال إذا كانت يف حجره: ومن جعله رشطا غري معقول املعنى قال. بإطالق

 ):٦/٤٠٠(قال ابن قدامة يف املغني 
ذكرنا يف البنات إذا دخل باألم حرمت عليه سواء كانت يف حجره أو مل تكن 

 اهللا عنهام أهنام رخصا فيها يف قول عامة الفقهاء, إال ما روى عن عمر وعيل ريض
ãΝ ®: إذا مل تكن يف حجره وهو قول داود, لقول اهللا تعاىل à6ç6Í× ¯≈ t/ u‘ uρ ©ÉL≈ ©9$# ’ Îû 

Νà2 Í‘θàf ãm 〈. 
 .وقد أمجع علامء األمصار عىل خالف هذا القول: قال ابن املنذر
ا ًفأما اآلية فلم خترج خمرج الرشط وإنام وصفها بذلك تعريفا هل: قال ابن قدامة

بغالب حاهلا وما خرج خمرج الغالب ال يصح التمسك بمفهومه, وإن مل يدخل 
 :إىل أن قال... باملرأة مل حترم عليه بناهتا يف قول عامة علامء األمصار

وأمجع عوام علامء األمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم : قال ابن املنذر
ا, كذلك قال مالك والثوري طلقها أو ماتت قبل الدخول هبا جاز له أن يتزوج ابنته

واستدل باآلية ... واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم
 .الكريمة

 ):٩/١٤١(قال ابن حزم يف املحىل 
فلم حيرم اهللا عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو األمة إال بالدخول هبا وأن 

 .ًتكون هي يف حجره, فال حترم إال باألمرين معا
‹më@kîÔÈm|îuZ@

هو ما ذهب إليه مجهور العلامء من السلف واخللف ما أرجحه يف هذه املسألة 
ه  سواء كانت االبنة −حيرم عىل الرجل الزواج من ابنة زوجته التي دخل هبا من أ



 ٦

ãΝ ®:  اهللا تعاىلهقولأما  , يف حجره أم ال à6 ç6Í×¯≈ t/ u‘ uρ ©ÉL≈ ©9 $# ’Îû Νà2 Í‘θàfãm ⎯ÏiΒ 
ãΝä3 Í←!$ |¡ÎpΣ ©ÉL≈ ©9$# Ο çFù= yz yŠ £⎯Îγ Î/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù= yz yŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝà6 ø‹ n=tæ 〈 

فتحرم  ,  بل خرجت خمرج الغالباحلجورليست مقيدة بالاليت يف  ف,]٢٣: النساء[
 .واهللا تعاىل أعلم بالصوابالربيبة سواء كانت يف احلجر أم ال, 

ïãbrÛa@áÔÛa@ZbĆnÓûß@pbß‹a@

 : ة أخت الزوج−١
سواء كانت أختها بالنسب أو −حيرم عىل الرجل اجلمع بني املرأة وأختها 

β ®: بالرضاع, لقول اهللا تعاىل r& uρ (#θãè yϑ ôf s? š⎥÷⎫ t/ È⎦÷⎫ tG ÷zW{ $# ωÎ) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ 3 〈 
, أما إذا ماتت الزوجة جاز للزوج أن يتزوج أختها, وإذا طلق ]٢٣: النساء[

ًزوجته طالقا رجعيا جاز له  أن يتزوج أختها بعد انقضاء عدة الزوجة, ألن للزوج ً
 .احلق يف أن يراجعها أثناء العدة

فال جيوز أن جيمع بينها وبني أختها حتى تنقيض عدهتا,وكل هذا ال خالف فيه 
 .بني أهل العلم وهللا احلمد

 ):١٧/٣٣١(جاء يف املجموع 
رجل أن جيمع فإن املنصوص عىل حتريمها باجلمع أخت الزوجة, فال جيوز لل

بني األختني يف النكاح سواء إن كانتا أختني ألب وأم أو ألب أو ألم, وسواء كانتا 
&βr ®: أختني من النسب أو من الرضاع لقوله تعاىل uρ (#θãè yϑ ôf s? š⎥÷⎫ t/ È⎦÷⎫ tG ÷z W{$# 〈 

رضتني تباغضا وحتاسدا وتتبعت كل اآلية, وألن العادة جارية أن الرجل إذا مجع 
األخرى وعورهتا, فلو جوزنا اجلمع بني األختني ألدى ذلك إىل واحدة عيوب 

تباغضهام وحتاسدمها فيكون يف ذلك قطع الرحم بينهام وال سبيل إليه, وهو إمجاع ال 
 . فيهخالف

وإن تزوج بامرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها أو : قال) ٣٣٣: ص(ويف 
ًاد أن ينكح أربعا غريهن أو طلق عمتها أو خالتها, أو تزوج أربع نسوة وطلقهن وأر

 يصح تزوجيه −فإن كان الطالق قبل الدخول−واحدة منهن وأراد أن يتزوج غريها 
ه ال عدة له عىل املطلقة, وإن كان بعد الدخول  فإن كان الطالق −بال خالف, أل

 . مل يصح تزوجيه قبل انقضاء العدة, ألن املطلقة يف حكم الزوجات−ًرجعيا



 ٧

ً زوجته طالقا بائنا, هل يصح زواجه من أختها قبل انقضاء إذا طلق الرجل ً
 عدهتا?

ًإن كان الطالق بائنا صح تزوجيه عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زيد بن 
 . والزهري ومالكثابت 

ال يصح, وروي ذلك عن عيل وابن عباس, دليلنا : وقال الثوري وأبو حنيفة
 .ح عىل أختها كالبائن قبل الدخولأن املطلقة بائن منه فجاز له عقد النكا

 :  عمة وخالة املرأة−٢
حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب أما إذا ماتت 
الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها, وإذا طلق امرأته جاز له الزواج من 

 . املسألةعمتها أو خالتها بعد انقضاء العدة, عىل ما قدمنا من تفصيل يف
ِهنى رسول اهللا «:  قالًسمع جابرا :  عن الشعبي− ُ ُ َ َ أن تنكح املرأة عىل �ََ َ ُ َُ َْ َ ْ َ َ ْ ْ

َعمتها أو خالتها ْ َِ َِ َ َ َّ  ).٥١٠٨( أخرجه البخاري −»َ
َال جيمع بني املرأة وعمتها وال «:  قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة − ََ َ َ ُِ َِّ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ

َبني املرأة و ِ َ ْ َْ ْ َ َخالتهاَ ِ َ  ).١٤٠٨(ومسلم ) ٥١٠٩( أخرجه البخاري −»َ
َال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه وال «:  قال وعن أيب هريرة عن النبي − ََ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ُ َّ ْ َ
ُيسوم ُ ُعىل سوم أخيه وال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها وال تسأل املرأة َ َ ُ َُ َ َْ ْ َّ ْ ََ َْ ُْ ََ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِ 

َطالق أختها لتكتفئ صحفتها ْ َ ََ َ ََ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ َولتنكح فإنام هلا ما كتب اهللا هلا َ ََ َُ ََ ْ ََ َّ ََ َ ِ َ ِ ْ  أخرجه مسلم −»ْ
)١٤٠٨ – ٣٨.( 

 ):٥/٢٠٧(قال اإلمام النووي يف رشحه ملسلم 
ه حيرم اجلمع بني −بعد أن ساق احلديث  هذا دليل ملذاهب العلامء كافة, أ
 خالتها, سواء كانت عمة أو خالة حقيقة وهي أخت املرأة وعمتها وبينها وبني

األب وأخت األم, أو جمازية وهي أخت أيب األب وأيب اجلد وإن عال, أو أخت أم 
األم وأم اجلدة من جهتي األم واألب وإن علتا فكلهن بإمجاع العلامء حيرم اجلمع 

 .بينهام
 : ً املطلقة ثالثا−٣

ًلقها ثالثا حتى تنكح زوجا غريه ال حيل للرجل أن يتزوج امرأته التي ط ً



 ٨

ًنكاحا صحيحا فإذا طلقها الثاين جاز للزوج األول نكاحها ≈,ß ®: قال تعاىل, ً n= ©Ü9$# 
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