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   المقدمة:
اللهمملكلمممكاحىتممركىمملك احلمم كذلمممكاحىتممركحلماكبحلممالكذلمممكاحىتممركلهممركالاحلمم  كلمممكاحىتممرك لمم  كذحللامممكك

كياجعكاألماك ل  كعالنات كذساه كالكيهزمكجنرككذالكخيلفكذعرك كسبحانمكذحبىترك.
كك  كحلنممكيامركدامركاللهلكصل كعل كنباناكحمىتركذعلم كل كحمىتمرك ىتماكصملالكعلم كحللماالالكذعلم كل كحللمالال

كذلهر.ككذاببككعل كحمىتركذعل كل كحمىترك ىتاكابب لكعل كحللاالالكذعل كل كحللاالالكحلنمكياركدار.
كعقركالنكاح كأيكالنساءكاللوايتكحيامكماتكمنكالنساءكيفكناذ كموحلوعكاحملا كيفكلذاكالبحثكاملتواحلعكسنت

ككالزذاجكهبنكأذكنكاىهن.
.كحلالكأنكلهضكأللكالهللكقس لككالتوقالكعل كذج كماتككا كحمذكالتألارككككذج ككاماتكعل كحمقسىتان:كككذلن ك

ك.كىت كلهضهلكفقا كحتاميكنسبكأذكحتاميكسبباحملاماتكمنكالنساءكحلىلكحتاميكعنيكذحتاميكمجع.كذقس ك
َّك

كنسبكككحتاميك:ككككنوعنيكككأيضاكككذيتنوع.كككمجعكككذحتاميككك ككعنيكككحتامي:كككحلاابنكككللنكاحككالتحاميَّ"ككيقولَّابنَّقدامة:َّ
ك1"ك.ككسببككذحتاميككك 
ك

ةكيفكاإلصطالحك" كذلذلمكشاى كذ ىتاكيقا ك"كالكم كككةصحاحكككليك قساىتاتككات كالتقساىتذ لكلذهكك
ك.كالتقسالكإبعتبابكالتألاركمنكعرم ككوذلككسأ تفيكابملشهوبكيفك قساىتهن 

ك
كذقركقس ىتلكلذاكالبحثكحلىلكفصلني:ك

َّاحملرماتَّعلىَّالتأبيد.َّالنساءََّّالفصلَّاألول:ََّّ
َّاحملرماتَّحترمياَّمؤقتاً.َّالنساءََّّالفصلَّالثاين:ََّّ

ك
لتهاكلبهضكاكذمي كفقلكلكلكفصلكلهضكاملباىثكاملتهلقةكل .كذأشاتكحلىلكأقوا كأللكالهللكفاهذقركأبك

عل كمذلبكلهان كللكىاصلكعل كاألخذكمباك انكأ ثاكموافقةكككيفكحبثيك كذملكأقتصااملسائلكاملهىتة
كالتوفاقكذالسراد. كللرلال كذهللاكأسأ  

ك
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 ََّّ.َّالفصلَّاألول:َّاحملرماتَّعلىَّالتأبيد

َّاحملرماتَّعلىَّالتأبيدَّثالثةَّأنواع:َّالفصلَّلعلناَّنشريَّإىلَّأنََّّيفَّصدرَّهذاََّّ
كلسببكالنسبك)كالقاالة(.حما ماتكك .1
 حما ماتكلسببكاملصالاة.ك .2

كحما ماتكلسببكالاحلاعة.ك .3
ك

 المبحث األول: محرّمات بسبب النسب ) القرابة(. 
ك:كمنكالنساءكذلنككأصنافحيامكمنكالنسبكأبلعككككك

أم كذجرا  كمنكجهةكألا كأذكأم كمجاهاًكمنكأصول كمنك كفأصولَّالرجلَّمنَّالنساءَّوإنَّعلون .1
 النساءكذلنكىاامكعلا  كحلمكلوكجزءكمنهن كفكىتاكىامكعلا كجزءهكىامكعلا كمنكجزؤلن.ك

كَذَخااَل  ك ل ككَذَعىتَّا  ك ل كككَذَأَخَوا  ك ل كككَذلَمَنا  ك ل ككأ مََّها  ك ل ككَعَلا ك ل كككى ا َِّمل ك}ككآليةك"ككفاألمكثبلكحتاميهاكلنصكاكك
َخِّكككلَمَنات كذَك كككَذأ مََّها  ك ل كككاأل  خ لِّكككَذلَمَنات كككاأل  يتِّ كَذَباَبئِّب ك ل كككنَِّسائِّك ل كككَذأ مََّهات كككالاَّحَلاَعةِّكككمِّنَكككَذَأَخَوا  ك ل كككأَب حَله َنك ل كككالالَّ

ك يتِّ كككالالَّ كككنَِّسائِّك ل كككمِّن كككى ج وبِّ  ل كككيفِّ يتِّ كَذَىاَلئِّل كككَعَلا ك ل كككج َناحَككَفاَلكككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككَ ك ون واككملَ كككفَإِّن كككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككالالَّ
َكككََت ىَته واكَذَأن كككَأص اَللِّك ل ككمِّن ككالَّذِّينَكككأَلم َنائِّك ل ك ِّكككَلني  َتني  اىًتاككَغف وبًاكككَ انَكككاّللََّكككحلِّنَّكككَسَلفَكككَقر كككَماكككحلِّالَّكككاأل  خ  1ََّّ"ك{ككَبىِّ
ك
ك:كعرةككاكاجلراتكفثبلكحتاميهنكأيضاًكأبموبكأم ك

كثكانهقركاإلمجاعكعل كملمكاعتىتاداًكعل كاآلية.اع كىااإلمجككأوالً:
املاادكابألمهاتكأيكاألصلكمنكالنساءكدازاً كذكدازاً كحلمكلفظكاألمكيطلقكعل كككأمكككألنكاجلرةكليكككاثنياً:

كاألصو  كذملمكاطالقكلغويكاستهىتل ككالقالنكيفكقول ك هاىل:ك"كذعنرهكأمكالكتاب"ك
اخلالةكذالهىت ةكفاجلراتكمنكاببكأذىلكألهننكطايقكككلراللةكالنص كفقركىا مكهللاكعزكذجلكاثلثاً:ََّّ

كاإل صا .ك
َّ

َّ
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كاألمككاسلككعلاهاكذقعككسواءكك ككلوالدةكككحللاهاكانتسبلككمنككك لكككذلنكك ككاألمهاتكككفأذهلن"ككيقولَّابنَّقدامةَّ:ََّّ
ك.كككذلر مككالتكككذليككك ككىقاقةك

كأممككذجراتك ككألامكذأمككأممككأمك:كككجراتكككملمكككمنك كعللككذحلنككذلركككمنككذلرتكالتككذليكك كككدازاككأذ
ك لهنككك ككذاباثتكككغيكككأذككك نكككذاباثتكك كككعلونكككذحلنككأجرادككذجراتككجرا مككذجراتك ككألامكذجرات
:كككالرعاءكككذيفككالسىتاءككماءكلينككايككأمكلككك لمك:ككككفقا كككحلمساعالكككأمككلاجاكلاياةكككألوكم اككحماماتكككأمهاتك
َّك1".ككىواءكذأمناككلدمكككألاناككعل كككصلككاللهل
لنت كذلنلكلنت كذلنلكالن  كذلكذاك لكفاعكيكونك كفتحامكعلا ككفروعَّالرجلَّمنَّالنساءَّوإنَّنزلنَّ .2

 جزءاًكمماكيتصلكل كملمكاإل صا .

َّ...(َذلَمَنا  ك ل كككأ مََّها  ك ل كككَعَلا ك ل كككى ا َِّمل ك)آليةككحتاميهاكلنصكافالبنلكثبلك
كأماكلنلكالبنلكأذكلنلكاإللنكفثبلكحتاميهنكأيضاًكأبموب:ك

كاعتىتاداًكعل كاآلية.كابإلمجاع كىاثكانهقركاإلمجاعكعل كملمككككأوالً:
ألنكلنلكالبنلكليكلنلكدازاً كحلمكلفظكالبنلكيطلقكعل كالفاعكمنكالنساءكدازاً كأذكاملاادككككاثنياً:

كابلبناتكأيكالفاذع.ك
منكككبنلكاإللنكأذكلنلكالبنلفككلنص كفقركىا مكهللاكعزكذجلكلنلكاألخكذلنلكاألخل كلراللةكااثلثاً:ََّّ

كاببكأذىلكألهننكأقاب.
ك كككالصلبككك النةككلوالد مككحللامككانتسبلككأنث كك لكككذلنكك كككذالبنات""ككككقدامة:ََّّيقولَّابنََََََّّّّّّ

ك.كككدبجتهنككنزللككذحلنككك كككذالبناتككالبننيككذلناتككككككك
 ك2"ك{ككككَذلَمَنا  ك ل ك:ك}كككك هاىلككلقول كككحماماتكككلناتكك لهنككك ككذاباثتككغيكككأذككذاباثت

 

كذيرخلكيفكملمك:كككفروعَّأبويهَّوإنَّنزلنكك.3
كقاقةك كأذكألبكأذكألم.كاألخلكشكككككككأ.ككككككككككككككك
كلنلكاألخ كشقاقاًك ان كأمكألب كأمكألم كذحلنكنزلل.كككككب.كككككككككككككك
كنلكاألخلك كشقاقةك انل كأمكألب كأمكألم كذحلنكنزلل.كلكككككج.ككككككككككككك
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ذلنلكلنلككثبلكحتاميهنكلنصكاآليةكأماكلنلكلنلكاألخكذماكنز ككككفاألخلكذلنلكاألخكذلنلكاألخل ك
كفقركثبلكحتاميهنكابإلمجاعكذاجملازكذداللةكالنص.ككذماكنز  األخلكك

 كذأذالدكحلخو  كذأخوا  كمجاهاً كذفاذعهنكمهىتاك كنكذالك فايعكعلاهنككفاحامكعل كالاجلكأخوا  كمجاهاًك
َخِّكككَذلَمَنات كككَذَخااَل  ك ل ككَذَعىتَّا  ك ل كككَذَأَخَوا  ك ل كلقو ك هاىلك:ك)..كالربجة. ك...(.كاأل  خ لِّكككَذلَمَنات كككاأل 

ك
كلقول كككاألمكككمنكككأذككك كككاألبككمنكأذككاأللوينكمنككك كككالثالثككاجلهاتكككمنككاألخواتحيامككذك:ككككقولَّابنَّقدامةَّي

ككككككك1"كعلاهنكك فايعكككذالك{كككذأخوا كل:ك}كككك هاىلك
ك انككجهةككأيككمنكحمامةككأخككلنلككفهيككلوالدةككأخككحلىلككانتسبلككاماأةكك لكك ككاألخكككذلناتك"ككككوقالَّأيضاً:كك

}كككذ هاىلكككسبحان ككلقول كككحماماتككأيضاككك ذلمكككاألخلككذلنات{ككككاألخككذلنات:ك}ككك هاىلكك هاىلكككلقول كاألخ
2ََّّ"ك{ككاألخلككذلنات

ك
كالهىتةك كأللوين كأذكألب كأذكألم.ك.ك فروعَّاألجدادَّواجلداتَّإذاَّانفصلنَّبدرجةَّواحدة .4
ك...(.كَذَخااَل  ك ل كككَذَعىتَّا  ك ل كلقول ك هاىل:ك)...كككاخلالةكأللوين كأذكألب كأذكألم.ككأذ

 الهىتةكذاخلالة كفأيكلنلكجلرهكأذكككاملباشااتككذاىرةكأيكلناتكاجلراتكذاألجرادذاملقصودكلربجةكك
كجر  كحتامكعلا كمهىتاكعالكاجلر كذلنلكاجلركأذكاجلرةكاملباشاةكليكاملقصودةكابلربجكالواىرة.

كأماكلنلكلنتهاكفهيكالربجةكالثاناةكذلكذا...
لنلكاخلالةكذلنلكالهلكالهىتةكذكككذعل كلذاكفبنلكلنلكاألجرادكأذكاجلراتكجيوزكالزذاجكهبنك بنل

كذلنلكاخلا  كذلنلكلنلكالهىتةكذلنلكلنلكاخلالة.ك
ك

"أخواتكاألصو "ك أخلكاألبكأيكالهىتةكذحلنكعللكذأخلكككبس طككلذاكالصنفكفنقو ن كذميكنكأنكك
كاألمكأيكاخلالةكذحلنكعلل.ك

كقبلككمنكككاألجرادكككذأخواتكك كككالثالثككاجلهاتككمنككاألبكككأخواتكاتالهىت كحتامككذك"ككككيقولَّابنَّقدامة:َّككك
كك{ككذعىتا كل:ك}كككك هاىلكككلقول كك كككذابثككغيكككأذكذاباثكك كككلهاراككأذكككاجلرككك انكككقايباكك كككاألمككقبل ذمنككاألب
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ك كككأمكككجرةككك لككأنككم اانككذقركككعلونكككذحلنكككاجلراتككذأخواتكك كككالثالثككاجلهاتككمنكاألمككأخواتككذاخلاالت
 1"{ككذخاال كل}ككك هاىلكككلقول كك؛ككحمامةككخالةككجلرةكككأخلككك لكككفكذلم

ك
كمنكككذاالجرادككاآلابءككأخواتككمنكككابلهىتوم ككحللا كيرىلككمنكككذ لكككالهىت كككعلا كذحتام:ك"النوويََّّامَّاإلمََّّويقول
ك.كعلونككذانكككاالمكككمنكأذكاالبككمنكككأذكككذاالمكككاالب
كاالمكككمنكأذككاالبككمنكأذككذاالمكككاالبكككمنكككاجلراتككأخواتكككمنكككابخلئولةككحللا ككيرىلكككمنكذ لككاخلالةككعلا ككذحتامك

كك.2"كعلونكككذانك
 حرّم أيضاً؟ التي جاءت من سف اح ت    مسألة:  هل القرابة

أنكالقاالةكاملذ وبةكيفكاآليةكليكسببكالتحاميكسواءا كأ انكسببككواإلمامَّأمحدََّّايبَّحنيفةَّمذهبَّاإلمامََّّ
ذحلنك انكنسبهاكالكيثبلكمن .كككزىنكهباكىاامكعل كالزانكممنكي ككككاحكأمكالسفاح كفالبنلكالتك  ولرملمكالن

اكفالنظاكيفكالقاالةكاحملا مةكحلىلكالواقعكألنكالهلةكليكاجلزئاة كذصلةكالرمكاثلتةكثبلكنسباً كذلكذكألنكالزىنكالكي ك
كفاثبلكمههاكالتحامي.ك
أنكالقاالةكالتك كونكمنكسفاحكالكحتا مكالنكاح ككاخالفكملم كذقابككفياينكككومالكَََّّّأماَّاإلمامَّالشافعي

لتكيثبلكهباكالنسبكشاعاً كذيفكغيلاكالقاالةكاككليكككذحلمناكحيامكالنكاحكليكالقاالةكالناشئةكمنكنكاح كألهنا
ك كفالكحتاميكلذلابكموجب  كذألنكالتحاميكابلقاالةكنهىتة كذالنهىتةكالك ثبلكابملهصاة.ينتفيكالنسب

ك
كحتاميككل ككيثبلككأن كيهين(ككككذالشبهةككاحال ككذطءكككمكاِّ كحي َكك ىتاككماِّ كحم َكككاحاامككذذطء)ككك:ك"كيقولَّاإلمامَّابوقدامة

كأذككلشبهةككذطئهاككلوككك ىتاككك ككذالنتهاككأمهاكككعلا ككذىاملكك ككذالن ككألا ككعل كككىاملككةكابماأككزىنككفإماكك كككاملصالاة
كحنوكككذبذيكككمجاعةككبذايةككيفككك كككلذاككعل ككأيرككنصككاماأ  كككعلا كىاملككلنتهاككأذكاماأ  ككأمككذطئككذلوكككىالالك
ك كككذالثوبيكك ككذالنخهيككذالشهيبكك ككذدالركك ككذطاذسك ككذعطاءككاحسنككقا ككذل ككىصنيككلنككعىتاانككعنكككملم
ك.كالاأيككذأصحابككاقكذحلسح

ك.كككحيامككالكككاحاامككالوطءكككأنكعباسكالنككذبذىكك
ك

 
 15/98املغينك 1
 16/213اجملىتوعك 2



 

 30من  8

ك
ك
ك
كذالنككثوبككذألوكك كككذالشافهيكك كككذمالمك ككذالزلايككك ككذعاذةككك كككيهىتاككلنككذحيىيكاملسابككلنكككسهاركككقا ككذل 

ك صيكككالكككذطءككذألن {ككككاحال ككاحاامككحيامككال}ك:كككقا كككأن كذسللككعلا كككهللاككصل ككالنيبكككعنكبذيككملاككك؛كككاملنذب
ك.كالصغيةككك وطءككحيامككفالككك ككفااشاككءةكاملوطوكككل 
كيسىت ككذالوطء{ككككالنساءككمنكككلابؤ لكككنكحكككماك نكحواككذال:ك}كككك هاىلككك هاىلككقول كككذلنا"كككمثَّقالَّابنَّقدامة:كك

ك ككالوطءكككحلىلك صاف ككقاينةككاآليةككذيفككك كككاآليةككعىتومككيفكفحىتلككنكاىاككفأجرككزنالكككحلما:كككالشاعاكككقا كككنكاىا
كالوطءككيفكككيكونككحلمناكككالتغلاظكككذلذا{ككككسباالككذساءككذمقتاكفاىشةككنك اكككحلن :ك}كككذ هاىلكككسبحان ككقول ككذلو
{ككككذالنتهاككاماأةككفاجكككحلىلككنظاككبجلكككحلىلكككهللاكككينظاككال:ك}كككقا كككأن ككذسللكعلا كهللاككصل كككالنيبككعنكككذبذي
كفذ ا  (كككذالنتهاككاماأةكككفاجكككحلىلككنظاككمنكملهونك:ك)ككككقا كككمنب ككلنكككذلبككعنكإبسنادهككاجلوزجانكككذبذى
كذألنكك؛ككاحائضكك وطءككابحملظوبكك هلقكككاملباحكابلوطءكككالتحاميككمنك هلقككماككذألنككفأعجب ككاباملسككلنكككلسهارك
كذحلمناككك كككصحت ككنهافكككالككذىريثهلك ك اإلىاامككاحاامككالوطءككفأفسرهككك ككابلشبهةككيفسرهكالوطءككعقرككالنكاح
كذذطءكككاسكعبككالنككقو كككمنكحلن :ككككذقالككأيرككاإلمامككقا ككك ذلمكككالهااقككقضاةكككذلهضكككأشوعكككالنكك المكككمنككلو

 كك1"ك.ككالشبهةككلوطءكككيبطلككمثك ككممنوعككالصغيةك
 

2ََّّ(َّاحلاللََّّاحلرامََّّحيرمَََّّّالَّ)ََّّديثيهَّاإلمامانَّابوحنيفةَّوأمحد،َّفحولعلَّالقولَّاألصحَّهوَّماَّذهبَّإل
ذكرَّذلكَّاإلمامَّاأللباينَّيفَّالذيَّاحتجَّبهَّابنَّعباسَّوالشافعيَّومالكَّوغريهمَّضعيفَّكماََّّوَّ

َّالعمريَََّّّهوَََّّّوَََّّّ،3َََّّّعمرَّبنَََّّّهللاََّّعبدَََّّّأجلََّّمنََّّضعيفَََّّّسندََّّهذاََّّوَََّّّ" السلسلةَّالضعيفةَّحيثَّقال:
َّ.4َََّّّ"َََّّّضعيفََّّهوَّوََّّاملكرب

كقا ك"ككككأماَّنكاحَّالشبهةَّأوَّالنكاحَّالفاسدَّفإنهَّحيّرمَّامجاعاَّكماَّنقلَّذلكَّابنَّقدامةَّعنَّابنَّاملنذرَّ
ك كككفاسرككلنكاحككاماأةكككذطئكككحلماككالاجلكككأنكككعل ك كككاألمصابككعلىتاءككمنكعن ككحنفظكمنككك لكككأمجعك:ككككاملنذبككالن
كك5"كذلرهكذذلركككذأجرادهكككذالن ككألا ككعل كككحتامككأهناكك كككفاسركككشااءلككأذ

 
ك15/105املغينكك1
ك(كك168/ككك7)كككالباهقيكذك(ككك142)كككالرابقطينكذ(كككك226/ككك1)ككماج كككالنكأخاج ك2
 .ككمافوعاكككعىتاكالنكعنك ككانفعككعنك ككعىتاكلنكككهللاكعبركقطايكككمن

 لاسكاملقصودكعبرهللاكلنكعىتاكالصحايبكاملشهوبكذحلمناكاملقصودكبجلكلخاحلهافكمنكاتلهيكالتالهني.كككك3
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 المصاهرة. المبحث الثاني: محرّمات بسبب  
َّوهن.ََّّأصنافَّمنَّالنساءََّّأربعةوحيرمَّابملصاهرةَّعلىَّالتأبيدََّّ

ك.كذزذجةكاجلركذحلنكعللزذجةكاألبك كككزوجةَّاألصل .1
ََّكانَََِّّّإن هََََُّّّسَلفََََّّّقدََََّّّماَََِّّّإالََّّالنَِّساءَََِّّّمنََّّآاَبؤُُكمَََّّّْحََّنكََََّّّماَّتَ ْنِكُحواَََّّوالَّ}ََّّ"ََّّ:ََّّذالرلالكعل كملمكقول ك هاىلكك

ك كككخالككلقال:ك}كككعازبككلنككالرباءككقا َّوحلديثَّالرباءَّبنَّعازب:َّ"1َََّّّ{َََََّّّّسِبيالََََّّّوَساءَََََّّّوَمْقًتاََّّفَاِحَشةًَّ
كألا كأةاماككك زذجككبجلككحلىلككذسللككعلا كككهللاككصل ككهللاككبسو كككأبسلينك:كككقا ككك؟كك ايرككأين:كككفقللككك ككالاايةككذمه ك
ك.2{ككأقتل ككأذكعنق ككأحلابكأنكككلهرهكككمن

لكحلىتناًكعل كحتاميكزذجةكاجلركذحلنكعلونكإلحتادكاًكعل كحتاميكالزذاجكلزذجةكاألبكذدل كلكاآليةكنص كذقركدل ك
كالهلةكىاثكأنكذصفكاملقلكذالفاىشةكيتحققكابلزذاجكمنكاجلرةكأيضاً.ك

فظكاآلابءكيطلقكعل كاألجرادكدازاًكفاشىتلك ىتاكيفهلكحتاميكنكاحكزذجاتكاألصو كمجاهاًكمنكاآلية كحلمكلك
كانهقركاإلمجاعكعل كحتاميكزذجاتكاألجرادكذحلنكعلون.كككاألبكاحقاقيكذاجلركذحلنكعلون كذقر

َّ
مثكحلنكنكاحكزذجةكاألصلكيفضيكحلىلكقطاهةكالاىل كألن كحلماكفابقكاألصلكالزذجةكذمنكمثك زذجهاكالفاع كك

فإنكملمكالسبالكمقطوعكعن كلسببكفاع كذملمكمماكيفضيكمثكأبادكاألصلكحلعادهتاكذليكيفكعصىتةكالفاع.كك
كحلىلكقطعكالاىل.ك ىتاكأنكالفطاةكالسلاىتةكَتايفكملمكالنكاحكالذكمساهكالقالنكمقتاًكذفاىشة.ك

ك
لقول ككككن كذحلنكملكي رخلكهبن.كذحلنكسفل زذجةكاإللنكذزذجةكالنكاإللنكذزذجةكالنكالبنلكككزوجةَّالفرع .2

فالكيشرتطكالرخو كهباكحلمكيكفيكعقركالنكاحكيفككك3"كَأص اللِّك ل كككمِّن كككالَّذِّينَكككأَلم َنائِّك ل كككَذَىالئِّل ك"كك:ك هاىل
كالتحامي ك ىتاكنصكعلا كالنكقرامةكيفكاملسألةكالسالقة.ك

ك
كجرهتاكذأمكجرهتاكذحلنكعلل.كأمهاكذك كك ذحلنكعلونكككالزوجةََّّأصول .3

ك.1(نَِّسائِّك ل كككَذأ مََّهات كلقول ك هاىلك:ك)
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ك
ك.كونكدخلكابلزذجةكلشاطكأنكيككككذالنةكالنهاككلنتهااذالنةككككهاتنلإ كك وإنَّنزلنَََّّّفروعَّالزوجةَّكككك.4

كككَذَباَبئِّب ك ل كلقول ك هاىل:ك) يتِّ ككالالَّ كككنَِّسائِّك ل كككمِّن كككى ج وبِّ  ل كككيفِّ يتِّ كَفاَلكككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككَ ك ون واككملَ كككفَإِّن كككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككالالَّ
كككك.(َعَلا ك ل ككج َناحَك
ك

ك َمن كِّح واككَذالك)ك:ك هاىلككقول ككفا ككصلكذاألككاآلابءككزذجات:ككأبلعكككابملصالاةكككماتا كاحمل"كك:ككيقولَّاإلمامَّابنَّرشد
ك.اآلية(كككالن َِّساءِّكككمِّنَكككلاَبؤ   ل كككَنَكحَكككَما

كذأمهاتك(ككأصاللكلككمنكككالذينككألنائكلكذىالئل):كك هاىلككقول كككأيضاككملمككيفكصلذاألككااللناءكككذزذجات
كقول ككفا ككذاالصلكككالزذجات كككذلناتككك(ككنسائكلككاتكذأمه)كك:ك هاىلككقول ككملمكككيفكذاالصلككأيضا كككالنساء
كعل كككاملسلىتونككا فقككاالبلعككفهؤالءكك(ككهبنككدخلتلككالاليتكككنسائكلككمنكككىجوب لككيفكالاليتككذبابئبكل:ك) هاىل
كالزذجةكككالنةككذليككابلرخو كككذذاىرةككذااللناء ككاآلابءككزذجاتككحتاميكذلوككالهقر كككلنفسككمنهنككاثنتنيككحتامي

كابملباشاةكككحتامككللككذالثاناةككالزذج كككىجاككيفككك كونككأنكككشاطهاكككمنككللككأىرمهاككك:كموحلهنيككيفكككمنهاككذاختلفوا

َّ.2"كابلوطئككأذكللذةكلالم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
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 أن يكون مدخوالً بها؟   )األب أو الجد(  مسألة: هل يشترط في تحريم زوجة األصل
قصودكلوكمةكسواءاًكدخلكهباكاألصلكأمكالكيرخلكهبا كألنكالنكاحكاملكفاركأنكزذجةكاألصلكحما كاآليةك  ك

 الهقر كفالهقركذىرهكسببكللتحامي كسواءاًكأ انكمه كدخو كأمكملكيكن.ك

ك
كعلا ككذىاملكك ككذألا ككالن ككعل كككىاملكفقرككك كككهباككيرخلككذملككك كككاملاأةككعل كقركع كككذحلما":ككككيقولَّابنَّقدامةَّ

كاملاأةككأنكلممككذمجلةككك االلنككمبنزلةكككسفلككذحلنكككفا ككااللنككذالنكك كككاألبككمبنزلةكككقللككفاىتاكككعالكذحلنكككذاجلركك ككأمهاك
ك:ككك هاىلككهللاكككلقو كك؛كككعلاهاكالهقركككمبجادككألا ككعل كككىاملككك ككعلاهاككالنكاحككعقرككالاجلككعقركككحلما
كنكحككماككك نكحواككذالك:ك}ككككسبحان ككلقول ككالن ككعل كككذحتامككك ككألنائ كىالئلككمنككذلذهك{ككككألنائكلككذىالئلك}كك

كمنهنككذلذهك{ككككنسائكلككتذأمها}ككككسبحان ككلقول كعلا ككأمهاككذحتامكك كككألوهككنكحهاكككقرككذلذهك{ككككلابؤ ل
ك1َّ"َّ االلنككااللنككذالنكك كككلذاككيفك األبككذاجلركَّ اختالفككلذاككيفكككذلاس

كك
كالهقرككمبجادكلهارةكككأذكككقايبةكك ككبحلاعكككأذكنسبككمنككك كككهلاككأمكك لككعلا ككىامكككاماأةككك زذجكككفىتنككك"ككوقالَّأيضاً:

كذ ثيككىصنيككلنكككذعىتاانكككذجالاكعىتاككذالنككمسهودككالنككمنهلككالهللكككأللكككأ ثاككقو كككذلوككأيركعلا ككنص
ك.ككالاأيككذأصحابككذالشافهيككمالمككيقو كككذل ككالتالهنيكككمن

كذلناككابلرخو كككحلالككالنتهاككحتامككالككك ىتاككك ككابلنتهاككابلرخو ككحلالككحتامككالكككأهناكككعن كهللاككبحليكعليكعنككذىكيك
ك.كككاآليةككعىتومكككيفكككأمهاككفترخلكك ككنسائ ككمنكككعلاهاككذاملهقود{ككككنسائكلككذأمهات}كككك هاىلكككهللاككقو 
كهباكككاملرخو كككلنيكك فصلواككذالكك ككىا كك لككيفكككىكىتهاككعىتىتواكيهينككالقالنكككأهبلكككماكككأهبىتوا:ككككعباسككالنككقا 
ك.كككغيلاككذلني
كاماأةكك زذجككمن:ك}كككقا ككذسللكككعلا ككهللاكصل ككالنيبكككأنككك كككجرهكككعنككك ككألا ككعنكككشهابكككلنكككعىتاذككذبذى
كىفصككألوككبذاهك{ككككأمهاككيتزذجككأنككل ككحيلككذالكككيتزذجكبلابت ككأنكأبسككفالكك ككهباكككرخلكيكككأنكككقبلككفطلقها
ك.كككالرخو ككمقامكككيقومكككألن ك؛ككابملوتكككأذككابلرخو ككحتامككزيرككذقا كككإبسناده
كلقو كككابملصالاةككىاملككذألهناككك؛كككالكككأذكككاملوتكأذكككالرخو كككذجرككسواءكك كمطلقاكالتحاميكككيوجبككماكم اانككذقرك
ك2"ك.ككذاألبكككااللنكك حلالةككك ككالهقرككلنفسككفحاملككك ككمبهل
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 عد دخوالً أو ال؟ي    بشهوة  مسألة: هل المالمسة بشهوة والنظر
ك.كعل كقولنيككاختلفكأللكالهللكيفكلذهكاملسألة

كذاشرتطكالوكىنافةكانكيكونكالنظاكأذكاللىتسكللفاج.ككهركدخوالًكأن كي كََّّ:َّالقولَّاألولكك
ك.كك1(ذلنتهاكأمهاكل كحتلكملك ككاماأةكككفاجككحلىلكككنظاككمنك)ككقا كككأن ك ككالنيبكككعنكك مسهودكلنككهللاككعبرعنككككبذىكملاكك

كملبكالوكىنافةكذمالم.ذحلىلكلذاكك
ك.كالتحاميككل ككيتهلقككالكأنكاملالمسةكلشهوةكذالنظاكلشهوةكككك:الثاينالقولََّّوَّ

لَّك}كككك هاىلككلقول ككك؛كََّّالهللككأللكذأ ثاكك ككالشافهيكككقو ككذلو تَمغ واككَأن كككَملِّك ل كككَذبَاءَكككَماككَلك ل كككَذأ ىِّ َوالِّك ل كك َمبم  َم  كك.2{أبِّ
ذألنكاملقصودكابلرخو كلوكالرخو كاحقاقيكأيككك كككالتحاميكككيوجبككفللكك ككمباشاةكككغيكككمنكككنظاكككذألن 

كذلوكالصحاحكيفكاملسألةكذهللاكأعلل.كككالوطأ.كك
 مسألة: هل تحرم بنت الزوجة إن لم تكن ربيبة في حجر الزوج؟ 

ك وهناكبلابةكيفكىجاكالزذجكككختاجكملكككاآليةككألننهلكحتامكلنلكالزذجةكحلنكملك كنكبلابةكعل كقو كاجلىتهوبك
يفكغالبكأىواهلاك كونكيفككاأيك بااناًكأهنكىاهلا ككلغالبكككهلاككك هايفاكككلذلمككهاكتذصفكذحلمناكك ككالشاطككخماجك

ك.كمبفهوم ككالتىتسمككيصحكككالكالغالبككخماجككخاجككذماكككىجاكالزذج 
ك كككأبمهاهتنكابلرخو ككحلالككحيامنككفالكك كككالاابئبككذلنكك كككهبنكككدخلككالاليتككالنساءككلنات"كك:كيقولَّابنَّقدامة

كم اانككماكىسبكعل ك ككذابثةككغيككأذككذابثةكك كلهارةكككأذكككقايبةكك ككبحلاعكككأذكنسبككمنكللزذجةككلنلككك لككذلن
كحلالكك كككالفقهاءكككعامةكككقو كككيفك كك كنكككملكأذككىجاهكككيفككك انلكككسواءكك كككعلا ككىاملكككابألمكككدخلككحلماكك كككالبناتككيف
كداذدككقو ككذلوكككىجاهكيفك كنككملكككحلماككفاهاككصابخ كككأهنىتاكككعنهىتاككك هاىلكككهللاكبحليكذعليككعىتاككعنكككبذيككأن 

كعل كككاألمصابككعلىتاءككأمجعكذقرك:ككككاملنذبكككالنككقا {ككككىجوب لكيفكالاليتككذبابئبكل:ك}كككك هاىلكككهللاككلقو ك
كألمككذسللككعلا كككهللاكككصل ككالنيبكككذقا }كككلذاككيفكعىتاذككلنكككهللاككعبرككىريثككم اانكككذقرككالقو كككلذاكخالف
ك كككحملاماتاكك سائاككالتحاميكككيفكهلاكككأتثيكالككالرتلاةككذألنك{ككككأخوا كنككذالكك ككلنا كنككعليك هاحلنككالك:ككككىبابة
ككالكككالغالبكككخماجككخاجككذماكك ككىاهلاككلغالبككهلاكك هايفاكككلذلمكككذصفهاككذحلمناكك ككالشاطككخماجككختاجككفللككاآليةككذأماك
كابنلككحلماككاألمصابككعلىتاءككعامةككقو كككيفك ككلناهتاكككعلا كحتامككملكككابملاأةكككيرخلكملكككذحلنككمبفهوم ككالتىتسمكككيصح

1َّ"كنكاى ككمن
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َّها هل يجوز الزواج بالربيبة؟ مسألة أخرى:  إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ب
منكالهلىتاءكمنكبأىكأنكاملوتكيقومكمقامكالرخو كيفك كىتالكالهرةكذالصراقكفاقومكمقام كيفكحتاميكالالابةك

كفتحامكالنتهاكذقا كهبذاكالقو كزيركلنكاثللكذأيبكلكاكالصريقكبحليكهللاكعنهىتا.ك
الزذجكابألمكذلوكقو كعليكذمجهوبكالهلىتاءكككمهاكحلنكملكيرخلمنكبأىكأنكالالابةكالكحتامكمبوتكأكذمنكالهلىتاءكك
كذلوكالصواب.

ك.ككالنتهاككحتامك:كككحلىرامهاككك كككبذايتانكككففا ككك ككالرخو كككقبل"حلماكما لكالزذجةككككيقولَّابنَّقدامة:كك
كمقامكككأقالككاملوتكككألنكلكاككأيبكككاختاابككذليككاثللكككلنكككزيرككقا ككذل 

ك.ككةالالابككحتاميكيفكككمقام كككفاقومككك ككذالصراقككالهرةكك كىتالككيفكككالرخو ك
كعل كككاألمصابكككعلىتاءكككعوامككأمجع:ككككاملنذبككالنككقا ككالهلىتاءكككعامةكذمذلبككعليككقو كككذلوككحتامككال:ككككذالثاناة

كقا كك ذلمككالنتهاككيتزذجككأنكل كجازككهباكالرخو ككقبلككما لككأذككك كككطلقهاككمثكك كككاملاأةككك زذجكككحلماككالاجلكككأن
ك هاىلككهللاكككألنكك؛ككك بههلككذمنكك كككبثوكككذألوكك ككذحلسحاقككك كككذأيرككك كككذالشافهيكك كككذاألذزاعيكك ككذالثوبيككك ككمالمك
كككَذَباَبئِّب ك ل ك:ك}ككككقا  يتِّ ككالالَّ كككنَِّسائِّك ل كككمِّن كككى ج وبِّ  ل ككيفِّ يتِّ كج َناحَكككَفاَلكككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككَ ك ون واككملَ كككفَإِّن كككهبِِّّنَّكككَدَخل ت ل كككالالَّ

كقبلككفاقةككذألهناكم اانهككذقرككعىتاذكككلنكهللاكككعبركككذىريثككحلهافكككلقااسكرتكي كككالكنصككذلذاك{ككككَعَلا ك ل ك
ك.كككالالابةككما كحت كككفللككك ككالرخو ك
كمنكمقام كذقاام ك ككقااءاالككذعرةكككذاإلىال كككاإلىصانككيفكالرخو ككداىككجيايكالكذاملوتكك ككالطالقككك فاقة
كهللاككنصكككصايحككيرتكككفالككك ككذج كك لككمنككمقام كقامككذلوك ككلخاكككذج ككمنكككحلايهككمفابقت كمنكأبذىلككلاسككذج ك
كفإنكك كككابلرخو كككعن كك ينككك ككذطؤلاكككلوككهباكككالرخو ككفإنكك كككلذاككثبلكككحلماككغيهكذالككلقااسككبسول ككذنصكك هاىلك
ككك2"ك.ككهباكككمرخو ككغيككألهناكك؛ككالنتهاككحتامككملككك كككيطألاككذملككهباكككخال

كقوهلىتاكككحلىلكككيلتفلكككملككذصرقت ككأطألاككملككذقا ككهباكككخالكككفإن:ككككلقول كك حتاميهاكاخلاقيككقو ككذظالاك:ك"مثَّقالََّّ
كفإهنىتاكك ككالزانكذيفكك ككثالاثكككطلقهاكزذجككحلىلككالاجوعككيفكحلالكك كككأموبلاكككعمجاككيفكاملرخو ككىكلكىكىتهاككذ ان
ككك3"ك.امجانكي كككذالككلرانكجي ك
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 ؟ تحرم على التأبيد  المالعنةهل   :مسألة
ك كأذكنف كيلهاكذذلرلاكمن ك كفإن  كيالعنك ملبكالفقهاءكحلىلكأن  كحلماكقذفكالا جلكزذجت كقذفاًكموجباًكللحر 

كأَب َلع كلانهىتاك كلقول ك هاىلك:كك كَفَشَهاَدة كَأَىرِّلِّل  »كَذالَّذِّيَنكيَما م وَنكأَز َذاَجه ل كَذملَ كَيك نكهلَّ ل كش َهَراءكحلِّالكأَنف س ه ل 
كَله َنَلكاّللَِّّكَعَلا  ِّكحلِّنكَ اَنكمَِّنكال َكامِّلِّنيَك َامَِّسة كَأنَّ ّللَِّّكحلِّنَّ  كَلىتَِّنكالصَّادِّقِّنَيك كَذاخل  بَأ كَشَهاَداٍتكابِّ َهاكك كَذَير  كَعنم 
َامَِّسَةكَأنَّكَغَضَبكاّللَِّّكَعلَك ّللَِّّكحلِّنَّ  كَلىتَِّنكال َكامِّلِّنَيك كَذاخل  َهَركأَب َلَعكَشَهاَداٍتكابِّ كَ ش  َهاكحلِّنكَ اَنكمَِّنكال َهَذاَبكَأن  ام 

كالصَّادِّقِّنَيك«ك.ك
لقول كصل كحاحككذلوكالصكككقو كاجلىتهوبكككعل كالتألاركعل ككفا قكلانهىتاذحلماكىصللكاملالعنةكلنيكالز ذجنيكي ك

ك.كك1هللاكعلا كذسللك:ك»كاملتالعنانكحلماكافرتقاكالكجيتىتهانك«ك
ك

ىامةكذقا كألوكيوسفكبي كهللاكحلماكافرتقكاملتالعنانكفالكجيتىتهانكألراكفاثبلكلانهىتاكك:ك"كقالَّالشوكاين
ذبذىكالرابكقطينكلسنرهكمنكىريثكالنكعىتاكعنك:كمثَّقال"كككك كاجلىتهوبككمؤلرةك حامةكالاحلاعكذل كقا 

لنيبكصل كهللاكعلا كذسللكقا كاملتالعنانكحلماكافرتقاكالكجيتىتهانكألراكذقركطهنكالشاخكألوكلكاكالاازيكيفكا
ثبو  كعنكبسو كهللاكصل كهللاكعلا كذسللكلكنكقا كصاىبكالتنقاحكحلسنادهكجاركذمفهومكشاط كيستلزمك

أي كذأخاج كالرابقطينكأهنىتاكالكيفرتقانكمبجادكاللهانكللىتتأملكفهوكىجةكعل كالشافهيكعل كمقتض كبك
ك.2"لراأيضاكموقوفاكعنكعليكذالنكمسهودكقاالكمضلكالسنةكاملتالعنانكالكجيتىتهانكأ

ك
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ك
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 حرّمات بسبب الرضاعة. المبحث الثالث: م  
 ذلن:كمثاناةكأصنافكمنكالنساء ككمنكالاحلاعككككماتكعل كالتألاركاحملا كذك
منكالاحلاعكذجرا  كمنكالاحلاعكمنكجهةك كفأم كأصولَّالرجلَّمنَّالرضاعةَّمنَّالنساءَّوإنَّعلون .1

لوكجزءكمنهن كفكىتاكىامكعلا كجزءهكألا كأذكأم كمجاهاًكمنكأصول كمنكالنساءكذلنكىاامكعلا  كحلمك
ذاألبكالاحلاعيكلوكزذجكاألمكالاحلاعاةكالذيك انكسببكاللنبكالذيكبحلعكككىامكعلا كمنكجزؤلن.ك

نبكالذيكبحلعكمن كالطفلكذلوك انكذقلكمن كالطفل كذيبق كاألبكمنكالاحلاعكأابًكمادامكسبباًكلل ك
 اإلبحلاعكلاسكلزذجكلألمكمنكالاحلاع.

 

كككَذأ مََّها  ك ل ككك.}ككثبلكحتاميهاكلنصكالآليةك"ككككمنكالاحلاعكفاألمكك يتِّ 1َّ"ك{ككالاَّحَلاَعةِّكككمِّنَكككَذَأَخَوا  ك ل كككأَب حَله َنك ل ككالالَّ
ك

ملم كذألنكاجلرةكمنكالاحلاعككككأبموبكعرةكمنها كاإلمجاعكعل كمنكالاحلاعكفثبلكحتاميهنكككأماكاجلرات
كككَذأ مََّها  ك ل ككك....كك)كمنكقول ك هاىل:ك"حتاميكاجلراتككدازاً ك ىتاكأنكاملفساينكفهىتواكككليكأم ك يتِّ كالالَّ

كىاثكأشابتكاآليةكحلىلكحتاميكاألصو كمنكالاحلاعة.ك( ككالاَّحَلاَعةِّكككمِّنَكككَذَأَخَوا  ك ل كككأَب حَله َنك ل ك
كك2"كلاحلاعكلنصكاحريثك"كحيامكمنكالاحلاعكماكحيامكمنكالنسبامثكحلنكماكجيايكيفكالنسبكجيايكيفكك

كذمباكأنكاجلراتكحماماتكابلنسبكفهنكحماماتكابلاحلاع.ك
وسأذكرَّبقيةَّاألصنافَّاحملرمةَّمنَّالرضاعَّإبختصارَّمثَّسأذكرَّاألدلةَّعلىَّذلكَّألنَّاألدلةَّ

َّمرتابطةَّومتشاهبةَّيفَّأكثرها.َّ
ك
منكالاحلاع كذليكالتكبحلهلكمنكلنبك انكلوكككنت  كفتحامكعلا كلوإنَّنزلنَّمنَّالرضاعََّّفروعَّالرجلََّّ .2

يكونككمنكالاحلاعككذلنلكالن  كذلكذاك لكفاعكككمنكالاحلاعككلنلكلنت ذحتامكعلا كأيضاًككككسببكذجوده ك
 جزءاًكمماكيتصلكل كملمكاإل صا .

ك
ك
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ك،سواءاَّأكانتََّّصلتهمَّمنَّجهةَّاألبَّأمَّمنَّجهةَّاألمََّّوإنَّنزلنَََّّّمنَّالرضاعَََّّّفروعَّأبويهََّّ .3
فاشىتلكاألخلكالاحلاعاةكالتكأبحلهتهاكأم كذكفاذعهاكذيشىتلكأخت كالتكبحلهلكمنكاماأةك انلك

 زذجةكأللا  كحلماكبحلهلكمنكلنبك انكألوهكسبب كذفاذع ك ذلم.

ك
ذداًكمنكجهةكاألمك كسواءاًكأ نكجركإذاَّانفصلنَّبدرجةَّواحدةََّّمنَّالرضاعَّفروعَّاألجدادَّواجلدات .4

 .كأمكمنكجهةكاألب

لذاكالصنفكفنقو ك"أخواتكاألصو كمنكالاحلاع"ك أخلكاألبكمنكالاحلاعكأيكذميكنكأنكنبس طككك
حلاعكأيكاخلالةكمنكالاحلاعكذحلنكعلل كذأخلكاجلرةكالهىتةكمنكالاحلاعكذحلنكعللكذأخلكاألمكمنكالاك

كمنكالاحلاع.ك
ك
ك.كذزذجةكاجلركمنكالاحلاعكذحلنكعللككمنكالاحلاعككزذجةكاألب كك زوجةَّأصلهَّالرضاعي .5

 انكسبباًكيفكذجودكاللنب كذالكيشرتطكالرخو كابلزذجةكىلكحتامكعل كذاملقصودكابألبكالاحلاعيكمنكك
كاإللنكمنكالاحلاعكذحلمناكيكفيكالهقرك ىتاكىققناكملمكيفكمبحثكزذجةكاألصلكابلنسب.ك

َّ
 زذجةكاإللنكمنكالاحلاعكذزذجةكالنكاإللنكمنكالاحلاعكذزذجةكالنكالبنلككك،منَّالرضاعَّكزوجةَّالفرع .6

كهبن.كككن كذحلنكملكي رخلذحلنكسفلمنكالاحلاعكك
 أمكالزذجةكمنكالاحلاعكذجرهتاكمنكالاحلاعكذأمكجرهتاكمنككك وإنَّعلونككأصولَّالزوجةَّمنَّالرضاعَّ .7

كالاحلاعكذحلنكعلل.ك
لشاطكأنكيكونكككذالنةكلنتهاكمنكالاحلاعككككهاكمنكالاحلاعبنت كك وإنَّنزلنَََّّّفروعَّالزوجةَّمنَّالرضاع .8

 .كدخلكابلزذجة

ذج كالتألار كذلقركثبلكالتحاميكابلاحلاعكككفهذهكاألصنافكالثىتاناةكحيامنكعل كالاجلكلسببكالاحلاعكعل 
كيفكاألصنافكالسالقةكابلكتابكذالسنةكذاإلمجاع.

ك.1ذأمها كلكالاليتكأبحلهنكلكذأخوا كلكمنكالاحلاعة..(ك)ككفالكتابكقول ك هاىلك:كك
فهلكمنهاكحتاميكالباقيكليةكنصكيفكحتاميكاألصو كذاألخواتكذملك تهاضكلنصهاكلغيكلؤالء كحلالكأن كي كذلذهكك
ك كاملاحلعكأم اًكذالنةكاملاحلعكأختاً كفقركنب كلذلمكأن كأجاىكألصنافكاملذ وبة.كذملمكألن ك هاىلكمل اكمس كمنكا
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مكعلا كأصول كبحلاعاًكالاحلاعكداىكالنسب كفافهلكالباقيكلراللةكالنص كأذكفحوىكاخلطابكحلمك افكحيا ك
نتها.كفاإلقتصابكعل كم اكل كالنلكلنت كبحلاعاًكذ افكحتامكعلا كأخت كمنكالاحلاعكذحيلكل كالكل كذحي ك

ك.كاألمهاتكذاألخواتك انكمشياًكحلىلكالباقي
ك هاىلككلقول كذاالخلككمكفاألككابلاحلاعككحتاميهىتاكككعل كككاملنصوصكككاالثنتانكككذأماك"ككككيقولَّاإلمامَّالنووي:

كذطئ ككمنكككلنبككمنهاككذانبثقككزذجةككللاجلككك انكككفىتل(ككالاحلاعةككمنككذأخوا كلككأبحلهنكلككالال  ككذأمها كل)
ككذصاباكالنسب ككمنكككهلىتاككك الولرككصابكمتفاقاتكككبحلهاتكككمخسكككاحولنيككدذنكككل كككال كطفكل ككفأبحلهلك
كأذالدهكككذأذالدكككأذالدهكككذنكاحككنكاى ككعلاهاككذحيامكككاخللوة كككذجوازككالنكاحكككحتاميككيفكالنسبككمنكككل ككك الوالرينك

كاعالاحلككمنككذاالخلكككذاجملازكككاحقاقةككالاحلاعككمنكككاالمكككنكاحككالاحلاعكككعل كذحيامكككذلرمها ككالن كسفلواككذحلن
كاحملاماتكككيفكم اانهككماككعل كككذاجملازكككاحقاقةككالاحلاعككمنكككاالخلكككذلنلكككذاجملاز ككاحقاقةككالاحلاعككمنكذالهىتة
ككلانب كالاحلاعككمنكذاالخلكككاالمككعل كككذنصكابلنسب ككاحملاماتككالسبعكككعل كككنصكك هاىلككهللاككالنككالنسب كككمن
كك1".ذالنسبككاحملاماتكككمنككم النكك قرمكككمنكعل ككهبىتا
ك

ملمكموحل حةكمبان ةكفقركبذيكعن كصل كهللاكعلا كذسللكأن كملاكط لبكحللا كأنكيتزذجكاءتكالسنةكلهرككمثكج
)كككللنيبككقا ككعلااككأنك.ك"ككككعباسكككالنككهنكفكككك""َّالَّحتلَّيلَّإهناَّابنةَّأخيَّمنَّالرضاعةَّالنةكعىت  كيزةكقا :كك

َّابنةَََّّّإهنا(كككذسللككعلا كككهللاككصل ك)ككككهللاككبسو ككفقا كككمجاهلاكككمنككذم اكيزةكالنةككيفك(ككككذسللككعلا كككهللاككصل 
َّمنَََّّّحرمََّّوجلََّّعزَّهللاَََّّّأنََّّعلمتَََّّّأما(ك:كككذسللككعلا كككهللاككصل ك)ككككهللاكنيبكككقا كككمثككالرضاعةََّّمنَََّّّأخي

َّ.2"كالنسبَََّّّمنَََّّّحرمَََّّّماَّالرضاعة
كفأفهلككقا كأختكككيفكككلمكككللكككهللاككبسو كككايكقاللكككىبابةككأمكككأنككسلىتةكككأمكككعن"كك:وجاءَّيفَّسننَّايبَّداودكك

كمنككذأىبكككلمككمبخلاةككلسلككقاللككك؟ملمككأذحتبنيككقا كككنهلككقاللككك؟أختمكقا ككفتنكحهاككقاللككك؟ككماما
ككشمككمبةكككأذكككدبةكككختطبككأنمكككأخربتكلقركككفوهللاككقاللكككلكحتلكالكككفإهناككقا كك.كأختكخيككيفكككشا ين

ك
ك
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كماكككىجايكككيفكككبلابتك كنككملكلوككذهللاكككأماككقا كككنهلككقاللككك؟سلىتةككأمككلنلككقا كككسلىتةكككأيبكككلنلكك)الااذي(
ك.ككك1"أخوا كنككذالككلنا كنككعليككك هاحلنككفالكككثويبةككذأابلاككينكأبحلهتكالاحلاعةككمنككأخيكككالنةككحلهناكككلكككىللك

ككهللاكصل ك)ككككالنيبكجاءككأنكفلىتاككل كككأتمنككأنكفأللكعائشةككعل كاستأمنككقهاسكأيبككأخاككأفلحكأن"ككالزبريََّّبنََّّعروةَّعنوَّ
ككايككلكقالكل كككائذنك:كككفقا كل كككلمنكانكفألالكعليكاستأمنكقهاسككأيبكأخاككأفلحكحلنكهللاكبسو ككاي:ككككقاللك(ككذسللككعلا ك
 .كك2"ككميانمكك اللككعىتمكفإن كل كائذنك:ككقا ككالاجلككياحلهينكذملككاملاأةكأبحلهتينككحلمنا:ككهللاككبسو 

ك.ككك3"كككالوالدةكمنكككحيامكماككحتامككالاحلاعةككحلنكككنهل(ك:ككككذسللكعلا كهللاككصل ك)ككككهللاكبسو ككفقا ذيفكبذاية:ك
 مبحث: ما يستثنى من الرضاع ف ال يعامل معاملة النسب.

ذيتبنيكمماكسبقكأنكمنكحيامكمنكالنسبك"كككبعدَّأنَّأوردَّأدلةَّالتحرميَّابلرضاعََّّمدَّأبوَّزهرةاإلمامَّمَّيقولََّّ
ويفَّاجلملةَّكلَّعالقةَّبسببَّالنسبَََّّّصالاةكالنسباةملكحيامكمنكالاحلاع كذأنكاملصالاةكذالاحلاعةك ا

َّأوجدتَّحترمياَّفمثلَّهذهَّالعالقةَّإذاَّكانتَّرضاعاَّتوجبَّالتحرميَّأيضاً.
ذيفكلذاكاحا كالكثبتَّمعَّالنسبَّعالقةَّوالَّتثبتَّيفَّالرضاعَّأيَّعالقة.ََّّبيدَّأنهَّتوجدَّأحوالَّت

َّ:َّككيكونكلناككحتامي كألن كالك وجركبالطةكبحلاعكأذكمصالاةكذمنكملمكالصوبكالتالاةك
َّ

 كفإن كالكعالقةك الطهاكمعكاألبكلانىتاك وجركلذهكالهالقةكيفكاخلكأختَّاإلبنَّمنَّالرضاع .1
  كأذكالنةكزذجت كاملرخو كهبا.كت اإللنكالنسيب كألهناكحلماكأنك كونكالن

كذ ذلمكأخلكاألخكمنكالاحلاعكالكحتامكلهرمكذجودكسبب.ك
ذلذلمكالكككابألبكمنكالاحلاعكك كأيكأمهاكمنكالنسب كالك الطهىتاكعالقةأمَّاألختَّمنَّالرضاعة .2

 علا .كلانىتاكنظي  كيفكالنسبكحتامكألهناكحلماكأم كأذكزذجةكألا .ككحتامك

أيكجرهتىتاكنسباً كفإهناكالكحتامكعل كالاجلكلهرمكذجودكعالقةككك جدةَّابنهَّأوَّابنتهَّمنَّالرضاعة .3
ك.4 الطهاكل  كخبالفكجرةكالن كمنكالنسبكفهيكحلم اكأم كأذكأمكزذج ك

َّ
 

ك5/56ذاحريثكصحح كاأللبانكيفكصحاحكذحلهافكايبكداذدككك1
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كككمسألة: هل لبن الفحل يحرّم؟
فهىتاكذحلنكملكيكوانكبحلهاكككذصوبةكاملسألةك تضحكلاجلكل كاماأاتن كأبحلهلكحلىرامهاكصبااً كذاألخاىكصباة 

كأللكالهللكعل كأن كمجهوبسىت كللنبكالفحل كذكةكذاىرةكفقركبحلهاكمنكلنبكبجلكذاىر كذلذاكماكي كمنكاماأك
اة كألهناكأخت كمنكالاحلاع.حيامكعل كالصيبك زذجكالصب  

 

كمذلبني:كككحلىلككملبكأللكالهللكيفكحتاميكلنبكالفحلذقركك
كاجلىتهوبكقالواكلتحاميكلنبكالفحل.كك.1ككككككك
ذمنهلكككاكعل كاألم ك كذحلمناكالتحاميكقاصككحلىلكأنكلنبكالفحلكالكحيامملبلكطائفةكمنكالسلفككذكك.2ككككككك

كالنكالزليكذداذدكالظالايكذأ باع .
كاستأمنكككقهاسككأيبكككأخاكأفلحكأنكككاستر كاجلىتهوبكذمنهلكاألئىتةكاألبلهةكحبريثكعائشةكبحليكهللاكعنها:ك"كذك

كأفلحكككحلنككهللاككبسو ككاي:ككككقالل(ككككذسللككعلا كهللاككصل ك)ككككالنيبككجاءكككأنككفلىتاكل كككأتمنككأنكفأللككعائشةكككعل 
كذملككاملاأةككأبحلهتينككحلمناك:ككككهللاككبسو كككايكككقاللكككل كائذن:ككككفقا كككل كككلمنككانككفألالككعليكككاستأمنكككقهاسكككأيبككأخاك

ك.كك1"ك"ككميانمكك اللكككعىتمككفإن كل كائذن:ككككقا كككالاجلككياحلهين
ك

كالفحلكحيامكذيفكاحريثكأنكلنبك)ككوقالَّاحلافظَّابنَّحجرَّرمحهَّهللاَّيفَّشرحَّحديثَّعائشةَّالسابق:
ذفا ككك فتنتشاكاحامةكملنكاب ضعكالصغيكللبن كفالكحتلكل كلنلكزذجكاملاأةكالتكأبحلهت كمنكغيلاكمثال

ك.كلنكالزليكذبافعكلنكخريجكذزينبكلنلكأمكسلىتةكذغيللاخالفكقرميكىك كعنكلنكعىتاكذك
لكأيبكسلىتةكأهناكسأللكذعنكلنكسيينكنبئلكأنكانساكمنكأللكاملرينةكاختلفواكفا كذعنكزينبكلنمثكقا :كك

ذالصحالةكمتوافاذنكذأمهاتكاملؤمننيكفقالواكالاحلاعةكمنكقبلكالاجلكالكحتامكشائاكذقا كل كمنكالفقهاءك
بلاهةكالاأيكذحللاالالكلنكعلاةكذلنكلنلكالشافهيكذداذدكذأ باع كذأغابكعااضكذمنك به كيفكختصاصهلك

ىجتهلكيفكملمكقول ك هاىلكذامها كلكالاليتكملمكلراذدكذحللاالالكمعكذجودكالاذايةكعىتنكم اانكلذلمكذك
ابحلهنكلكذملكيذ اكالهىتةكذالكالبنلك ىتاكم امهاكيفكالنسبكذاجابواكابنكختصاصكالشيءكابلذ اكالكير ك
عل كنفيكاحكلكعىتاكعراهكذالكساىتاكذقركجاءتكاألىاديثكالصحاحةكذاىتجكلهضهلكمنكىاثكالنظاك

كاملاأةكفكافك نتشاكاحامةكحلىلكالاجلكذاجلوابكأن كقااسكككابنكاللنبكالكينفصلكمنكالاجلكذحلمناكينفصلكمنك
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ذأيضاكفإنكسببكاللنبكلوكماءكالاجلكذاملاأةكمهاكفوجبكأنكيكونككك يفكمقاللةكالنصكفالكيلتفلكحللا ك
الاحلاعكمنهىتاك اجلركملاك انكسببكالولركأذجبكحتاميكذلركالولركل كلتهلق كلولرهكذحلىلكلذاكأشابكلنكعباسك

أخاج كلنكأيبكشابةكذأيضاكفإنكالوطءكيربكاللنبكفللفحلكفا كنصابكك"اللقاحكذاىرك"لةككلقول كيفكلذهكاملسأك
ذملبكاجلىتهوبكمنكالصحالةكذالتالهنيكذفقهاءكاألمصابك األذزاعيكيفكأللكالشامكذالثوبيكذأيبكىنافةك
كذصاىبا كيفكأللكالكوفةكذلنكجايجكيفكأللكمكةكذمالمكيفكأللكاملرينةكذالشافهيكذأيركذحلسحاقكذأيبك

ككك1"كمكذىجتهلكلذاكاحريثكالصحاحكا ِّكثوبكذأ باعهلكحلىلكأنكلنبكالفحلكحي ك
كك
مكلنبكاألم كا ِّكمك ىتاكحي كا ِّكماكملبكحللا كاألئىتةكاألبلهةكذمجهوبكأللكالهلل كأنكلنبكالفحلكحي كحلماًكككالصوابككف

ك لكقااس كحلمكككلخاكذألطلالقو كاآلككاآلايتكذاألىاديثككلهلذاكاحريثكالصحاحكالصايح كفقركخصصك
كالكقااسكمعكنصكصحاحكصايح كذهللاكأعلل.ك

ك
ك.مامكالنكقرامةكحيكيكلناكاملسألةكلتفاصالهاىتاكيليكاإلكذفا

كبجلككذطءككمنكاثبككللنبكككطفالكأبحلهلككحلماككاملاأةككأنكمهناهذك(ككككمِِّكا ِّكحم ككالفحلككذلنب)كككك":ككيقولَّابنَّقدامة
ك كككاملاأةككمنكلوكك ىتاكككالاجلككمنكاللنبكككألنككك؛كككالنسبكككمنكذلرهككحيامكك ىتاكك ككذأقابل كككالاجلككعل كالطفلككىام

ك ككغيلاكككمنكككأذكككاملاأةككك لمككمنككك انواككسواءكك ككحلخو  كككالاجلكككذأذالدككك كككأابهككذالاجلكك كككللاجلكاذلرًكككالطفلكككفاصي
ك.كككذجرا  كأجرادهككذأمها  ككذلابؤهككك ككا  كذعىت كككالطفلككأعىتامككذأخوا  ككالاجلكككذحلخوةك
كلذاككمنكلذاكيزذجككالكككصبااككذلذهكككصباةكلذهكككفرتحلعككك ككاماأاتنككللاجلككيكونككأنكككالفحلكككلنبككأيركككقا 

كاللقاحكك كككال:كككفقا ككك كككغالماكذاألخاىككجابيةككحلىرامهاكككأبحلهلككك كككجابيتانكل كككبجلكككعنكعباسككالنككذسئل
ك.كككذاىرك
ك.كككالفحلكككلنبككك فسيكككلذا:ككككالرتمذيككقا 
كذعاذةكككذالقاسلك ككذالشهيبككك كككذاحسنكك كككذدالرككك كككذطاذسكك كككذعطاءكك كككعباسككذالنكك كككعليككلتحامي ككقا ككذممن
كذأصحابككاملنذبككذالنكك كككثوبكككذألوكك كككعباركككذألوكك كككذحلسحاقككك ككذالشافهيككك ككذاألذزاعيكك ككذالثوبيككك ككذمالمككك 

ك.كككالاأي
ك
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كذبخصكك ككاحريثكككأللكككذمجاعةكككذالشامكككذالهااقككابحجازككاألمصابكككفقهاءككملبكككذحللا :ككككالربكككعبرككالنككقا 
كيسابكككلنككذعطاءكككيسابككنلككذسلاىتانكك ككالاينككعبركككلنككسلىتةكككذألوكك كككاملسابككلنككسهارككالفحلككلنبككيف

كذسللككعلا ككهللاككصل كككهللاككبسو ككأصحابكمنكذمجاعةككالزليككالنككعنكككملمككذياذىكككقاللةككذألوكك ككذالنخهي
ك.كككالاجلكككمنكالكاملاأةكمنكالاحلاعككألنكك؛ككنيكمسىت ككغي

كالزليكككذ انك:ككككقاللكككالزليكككاماأةككك ككلكاكأيبككلنلكككأمساءكأبحلهتهاككأهناكككسلىتةككأيبككلنلككزينبكككعنكككذياذى
ك.كككفحرثاينككعليكككأقبلي:ككككفاقو كك ككبأسيكككقاذنككمنكككلقانككفاأخذكك كككأمتشطككذأانكككعليكيرخل
كلنككيزةككعل ك كالنتكك لثومككأمككخيطبككحللكككأبسلكالزليككلنكككهللاككعبرككحلنكمثكك ككحلخويتكككفهلككذلرككذماكك ككذالراككأباه
كأبدتكككحلمناك:كككهللاككعبرككفقا ككك؟كككأخت ككالنةككليكذحلمناكككل كككحتلكككذللك:كككلاسول ككفقللكك كككللكلباةككيزةكككذ انكككالزلي
ك كككإبخوةككلمككفلاسواككأمساءككغيكككمنك انكككذماك ككحلخو مككفهلككأمساءككذلرتككماككأماكك كككقبلمككملاكككاملنعككهبذا

كفقالواكك ككمتوافاذنككذسللكككعلا كهللاككصل ككهللاكبسو ككذأصحابكككفسأللككفأبسللكك ككلذاكككعنكككفسليككفأبسلي
ك.كككعنهاككللمكككىلككعنرهكك ز ككفللكك كحلايهككفأنكحتهاكككشائاككحتامككالكككالاجلككقبلككمنكككالاحلاعةكككحلن:كككهلا
كلهرماككعليككاستأمنكككالقهاسكككأيبككأخاككأفلحكأنك}ككككعنهاككهللاكككبحليكعائشةككبذتككماككذلناكمثَّقالَّابنَّقدامة:ََّّ

كأيبككأخاككفإنككذسللكككعلا كهللاككصل ككهللاكبسو ككأستأمنككىلككل كلمنكككالكذهللاك:ككككفقللككك ككاحجابكككأنز 
كعلا كككهللاككصل كككهللاكككبسو كعليكفرخلكك ككهاسكالقككأيبككاماأةكككأبحلهتينككذلكنكك كككأبحلهينكلوككلاسكككالقهاس
كفإن كك كككل ككائذنكككفقا ككاماأ  ككأبحلهتينككذلكنكك كككأبحلهينككلوكلاسككالاجلكككحلنككهللاكككبسو كاي:ككككفقللكككذسلل
كمنكككحيامككماكككالاحلاعككمنككىاموا:ككككلقو كأتخذككعائشةكك انلككفبذلم:ككككعاذةكككقا كككميانمكك اللكك كككعىتم
ك.كككعلا ككمتفق{ككككالنسب
ك.كككخالف كماككعل كككيهو كككفالكك كنزاعكالككحملكيفكقاطعكككنصككذلذا
كأنككذالظالاكك كككأابلاككذ هتقرهككالنت ككيهتقرلاكك انككالزليككفإنككك ككلناكككىجةكككفهوككصحكككفإنكككزينبكككىريثككفأما
ك"كك1.كهافونكي كككالكككقومكككذقو كككالن ككقو ككمنككأذىلكككعصاهكككأللككحلقاابككمعككذقول ك ككعنرللكككمشهوباكك انككلذا
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 م؟ حرّ  مسالة: هل رضاع الكبير ي  
مكلهركملماِّ كمكيفكاحولنيكذاختلفواكللكحي كاِّ كالهللكمتفقنيكعل كأنكالاحلاعكحي كككأللككك فقا كاجلىتهوبكأن كالكككِ 

النيبكالاحلاعكاحملا مكلوكماك انكيفكاحولنيكذماكسوىكملمكفإن ك انكبخصةكملنكأمنكل ككفككالصحاحلوككذكككحيا مك
ككيسهناكأنكخناجكعنكفهىتهل.كل كفالككاًكخاصك انككذقركفهلكالصحالةكأنكملمكك1لذلمكصل كهللاكعلا كذسللكك

ك
ك.كاحولنيككيفكككحيامككالاحلاعككأنكككعل ككذا فقوا"ككككيقولَّابنَّرشدكك  

كذملبكككالكبي ككبحلاعكحيامككالك:ككالفقهاءككذ افةككذالشافهيكككىنافةككذألوكككمالمككفقا كككالكبيككبحلاعكككيفككذاختلفوا
كذالنككدمسهوككالنككمذلبككلوكاجلىتهوبككذمذلبكعائشة كمذلبككذلوككحيام كأن ككحلىلككالظالاككذأللككداذد
ك.ذالسالمككالصالةكككعلا ككالنيبكككأزذاجككذسائاككعباسكككذالنككلاياةككذأيبككعىتا

ك:كىريثانكككملمكيفكككذبدكككأن كككذملمكككملم كككيفكككاآلاثبكك هابضك:ككاختالفهلككذسبب
ك.كساملككىريثك:ككأىرمهاكك

كملمككفاشترككبجل كككذعنريك(كص)كككهللاككبسو ككدخلكككقاللكككذمسللكالبخابيككخاج كعائشةككىريثك:ككذالثان
:كذالسالمككالصالةكككعلا كككفقا ككالاحلاعةكككمنكأخيككحلن ككهللاكككايبسو :ككفقللككذجه  كككيفكككالغضبكككذبأيلكككعلا 
ك.كاجملاعةككمنكالاحلاعةككفإنكككالاحلاعة ككمنككحلخوانكنككمنكككانظانك
كأنككحلالككالغذاء كككمقامككللىتاحلعككيقومككالكككالذيكككاللنبككحيامككال:كقا ككاحريثككلذاك اجاحككحلىلككملبكككفىتن

كىريثككبجحكككذمنككلسامل كككبخصةكككملمككياذن(ككص)ككالنيبكككأزذاجككسائاكككذ انكككعني ككيفكانزلةككساملكككىريثك
ك2".الكبيككبحلاعكحيام:ككقا ككل كك هىتلكككأبهناملككعائشةككىريثكذعللككسامل
 

التحاميكابلاحلاعكحلمناكحيصلكحلماكا فقكاإلبحلاعكيفكاحولني..كذالكفاقكلنيكقلالك:ك"ويقولَّالقرطيبَّرمحهَّهللا
َّة كذاعتربكالشافهيكيفكاإلبحلاعكشاطني:الاحلاعكذ ثيهكعنران كحلماكذصلكحلىلكاألمهاء كذلوكمصةكذاىرك

مخسكبحلهاتكحريثكعائشةكقالل:ك" انكفاىتاكأنز كعشاكبحلهاتكمهلوماتكحيا ِّمن كمثكككأحدمها
نسخنكخبىتسكمهلومات كذ ويفكبسو كهللاكذلنكمماكيقاأكيفكالقالن"..كذيفكىريثكسهلة:ك"أبحلها كمخسك

ك.كبحلهاتكحيامكهبن"

 
 أعينكساملكموىلكالوكىذيفةككك1
 2/30لرايةكاجملتهركك2
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إنك انكخابجاًكعنهىتاكملكحيامكلقول ك هاىل:ك"ىولنيك املنيكملنكأبادكأنكيكونكيفكاحولني كفككالشرطَّالثاين
أنكيتلكالاحلاعة كذلاسكلهركالتىتامكذالكىتا كشيء كذاعتربكألوكىنافةكلهركاحولنيكستةكأشها كذمالمك
شهاكذاىركذكحنوه..كذانفادكاللاثكالنكسهركمنكلنيكالهلىتاءكحلىلكأنكبحلاعكالكبيكيوجبكالتحامي كذلوك

حليكهللاكعنها كذبذيكعنكأيبكموس كاألشهاي.كذبذيكعن كماكير كعل كبجوع كعنكملم كقو كعائشةكبك
ذلوكماكبذاهكألوكىصنيكعنكأيبكعطاةكقا :كقرمكبجلكابماأ  كمنكاملرينةكفوحلهلكفتوبمكثريها كفجهلك

ميص كذميج  كفرخلكيفكلطن كجاعةكمن  كفسأ كأابكموس  كفقا :كابنلكمنم كذلتكالنكمسهودكفأخربه.ك
فأقبلكابألعاايبكعل كأيبكموس  كفقا :كأبحلاهاًك اىكلذاكاألمشط!كحلمناكحيامكمنكالاحلاعكماكينبلكككففهل 

كككك1ك(.نكعنكشيءكذلذاكاحربكلنيكأظها لاللحلكذالهظل.كفقا كاألشهاي:كالك سألوك
 

َّرضاعاَّمرِّما.ني،َّأماَّبعدَّذلكَّفالَّيعدَّإمَّهوَّماكانَّيفَّاحلولوهبذاَّيظهرَّأنَّاإلرضاعَّاحملرَِّّ
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 ؟التي يثبت بها التحريممسألة:  ما هي عدد الرضعات  
ك:ك التالككثالثةكأقوا كذليككاملسألةكككلذهكككيفكللهلىتاء

ََّّ.التحرميَََّّّيفَََّّّسواءََّّوكثريهََّّالرضاعََّّقليلََّّأنَََّّّالقولَّاألول:
كككَذأ مََّها  ك ل ك)ككيةكاآلككيفكبحلاعاإلكككإبطالقككاأخذًكذملمك يتِّ كعقبةكعنككذمسلل ككلبخابي كاككبذاهككذملاك(ككأَب حَله َنك ل ككالالَّ

ك".كككأبحلهتكىتاككقر:ك"ككفقاللكككسوداءكأمةككفجاتككحللابكككأيبكككلنلكككحيىيككأمكك زذجل:ككقا ككاحابثككلن
ك.1"كعنمكككدعهاكككقال؟ككذقرككذ اف :ك"ككفقا ككملمكككل كفذ اتككذسلل ككعلا كككهللاككصل كككالنيبككفأ ال
كحلالكككاعتبابككالكككأن كككعل كككدلالككرت هاكلككذأماهكككالاحلهات ككعردككعنككالسؤا ككذسللكعلا ككهللاكككصل ككالاسو ككفرتك

ك.كحكمهََّّوجدََّّامسهَََّّّوجدَّفحيثكابالبحلاع 
َّ.َّوكثريهََّّبقليلهََّّحيصلَََّّّاللحم،ََّّوإنباتَََّّّالعظم،ََّّإنشازََّّوالن
كك.كذغيللككذأيبكىنافةكذمالمكككقو كعليكذالنكعباسكذسهاركالنكاملسابكذاحسنكالبصايككذلذا
ك

ك.كمتفرقاتَّرضعاتَََّّّمخسََّّمنََّّأبقلَََّّّيثبتََّّالَّالتحرميََّّأنََّّالقولَّالثاين:
كنسخنكككمثككحيامن كمهلوماتكبحلهاتككعشاكككالقالنكككمنكنز ككفاىتاككك انك:ك"ككقاللككعائشةككعنكمسلل ككاهكبذكككملا

َََّّّكك2"كالقالنكككمنكيقاأككفاىتاككذلنككذسلل ككعلا كككهللاككصل كككهللاككبسو كككفتويفكككمهلومات ككخبىتسك
َّ.َّوالسنةََّّالكتابَّطالقَّإلََّّتقييدَََّّّهذافقالواَّأنََّّ

كذطاذذس كككذعطاء كالزلي ككلنكككهللاككذعبركككعائشة كعنكالاذاايتككذحلىرىككمسهود كلنككهللاكككعبرككمذلبككذلذا
ك.كاحريثككأللككذأ ثاككىزم كككذالنككمذلب  ككظالاككيفكككذأيرككذالشافهي 

َّ
ك.كفأكثرََّّرضعاتَََّّّبثالثََّّيثبتََّّالتحرميََّّأنََّّالقولَّالثالث:

كمنكىريثكعائشةكبحليكهللاكعنها.ك.3"كككاملصتانكككذالككةكاملص كككحتامكالك:ك"ككقا ككذسللكككعلا كككهللاككصل كككالنيبكككنكألككك
 "ك.علاهىتاككزادككفاىتاكككمنحصااكالتحاميكككفاكونكككالثالث ككدذنككمباكككالتحاميكككيكنفككيفكصايحككذلذا

 

 
 (ك420/كك3ك)ككصحاحكالبخابيك1
 (ككك167/كككك4)ككككمسللصحاحككك2
ك(ككك166/ككك4)كككمسللككأخاج ك3
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َّكاملةََّّبرضعةََّّيتحققَّالذيََّّوَََّّّ،االرضاعََّّمطلقََّّهوََّّالتحرمي،َََّّّبهَََّّّيثبتَََّّّالذيََّّرضاعَّاإلََّّأنََّّولعلَّالراجحَّ
ََّّ.مشبعةَّالَّمبصةَّأوَّمصّتان

كيهاضككعابضككغيككمنكككطائهاكككحلالككيرت  ككذالككمن كاللنبككذميتصككالثريكككالصيبكككأيخذكأنكككليكككذالاحلهةكالكاملة:
ك.ل 
ك.كالغذاءككيفككيؤثاككذالككحيامككالكككذلمكفككك الكاملةكالاحلهةككأقلكمنككىتاكالهنكصتني املكككأذكككصةكاملككذالكيرخلكيفكلذاككك

ََّّكك1"كككاملصتانككذالككاملصةكككحتامككال:ك"كذسللكعلا ككهللاكككصل ككهللاكككبسو ككقا :ككعنهاكهللاككبحليكعائشةكقالل
َّ

كحلالككيتحققكككذالككك.كاالبحلاعككمطلقكككلوكككالتحامي ككل ككيثبلكككالذيككاالبحلاعككأنككالظالاكك:ك"سيدَّسابقََّّيقولََّّ
كيهاضككعابضككغيكككمنكطائهاكحلالككيرت  كككذالككمن  كككاللنبكككذميتصككالثريكككالصيبكككأيخذكككأنككذليككك املة ككلاحلهة
ك.كالغذاءككيفكككيؤثاككذالككالاحلهة ككدذنكككالن كحيامككالككملمككفانككمصتني كككأذكككمصةككمصككفلوككل  

كبذاه"ككككاملصتانككذالككاملصةكككحتامككال:ك"كذسللكعلا ككهللاكككصل ككهللاكككبسو ككقا :ككعنهاكهللاككبحليكعائشةكقالل
ك"ك2.كالبخابيككحلالككاجلىتاعة

 
ك

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

 
 (كككك215/كك1)ككككذالرتمذي(ككك83/كككك2)ككذالنسائي(كك166/كككك4)ككككمسللككأخاج ك1
ك79-2/77فق كالسنةكك2
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َّ.:َّاحملرماتَّعلىَّالتأجيلَّوالتوقيتَّالفصلَّالثاين
ك.كىلكالكيطو كالبحثالفصلككذسأختصاكيفكلذاكك

ك:كذلنككحلىرىكعشاةكأماأةفاحملاماتكمنكالنساءكعل كذج كالتأجالكأذكالتوقالك
َّين،َّأوألبَّأوألمَّ.َّأختَّالزوجةَّألبوَّ .1
ك.1لقول ك هاىل:ك"كذأنكَتىتهواكلنيكاألختني(ككككككككككك

َّةَّالزوجةَّمنَّنسبَّأورضاع،َّألبوين،َّأوألب،َّأوألم.َّعمَّ .2
}كككذسللكككعلا كهللاككصل كككهللاككبسو كقا :ككككقا ككك ككلاياةكككألوفاىتاكياذي كلقول كصل كهللاكعلا كذسللكك

كعل كاملاأةككك نكحكككال}كككداذدكككأيبككبذايةككذيفكك.2{كككذخالتهاكككاملاأةكككلنيكككذالكك كككذعىتتهاككاملاأةكككلنيكككجيىتعككال
كالك ككأختهاكككلنلكككعل ككاخلالةككذالكك كككخالتهاككعل كاملاأةككذالك ككأخاهاككلنلكككعل ككالهىتةكككذالكك كككعىتتها
ك3{كككالكربىكككعل ككالصغاىكككذالكك ككالصغاىكككعل كككالكربىكك نكح

وعمتهاَّأوَّحرمةَّاجلمعَّبنيََّّاملرأةََََّّّّعلىَََّّّنقلَّابنَّقدامةَّكالمَّابنَّاملنذرَّحولَّاإلمجاعَّقدََّّوَّ
ك-كهللاككحبىتركك-ككفا ككذلاسككل ككالقو ككعل كككالهللككأللككأمجع:كككاملنذبككالنككقا كك"كككاملرأةَّوخالتها.

ككحيامواككملككك كككذاخلوابجككالاافضةككذللكك كخالفاكككخمالفت ك هرككالكككممنككالبرعككأللككلهضككأنكككحلالكك ككاختالف
ك.4"الثالتةككابلسنةككيقولواككذملكك ككملم

َّألب،َّأوألم.ََّّأوََّّرضاع،َّألبوين،َََّّّخالةَّالزوجةَّمنَّنسبَّأوَّ .3
ك.كانظاكاألدلةكاعاله

َّألم.َََّّّألب،َّأوََّّألبوينَّ،َّأوََّّرضاعََّّمنَّنسبَّأوَََّّّأوَّبنتَّأخَّالزوجةَََّّّبنتَّأختَّالزوجة .4
ك. كذقركلان اكىامةكاجلىتعكلنيكاملاأةكذعىتتهاكأذكاملاأةكذخالتهاألنكالزذجةكلناكمبقامكاخلالةكأذكالهىتة

َّزوجةَّالغري.َّ .5
َّ
َّ

 
 23لنساء:كاكك1
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ََّّجموسيةَّ،َّأووثنية.املشركة،َّشيوعية،َّأوبوذيةَّ،َّأوَّ .6
اَِّ اتِّككك َمن كِّح واككَذال}كك"ََّّلقول ك هاىل:كك َّ.1{كككيم ؤ مِّنَّكككَىلَّككال ىت ش 

َّ
 الزوجةَّاخلامسةَّملنَّيفَّعصمتهَّأربعَّزوجات.َّ .7

ت ل ككَذحلِّن ك}ككلقول ك هاىل:ك"كككككككككك ف  ط واككَأالككخِّ ككك م ق سِّ كككَمث َنكككالن َِّساءِّكككمِّنَككَلك ل ككطَابَكككَماكككفَان كِّح واككال اَمَتاَم ككيفِّ
ت ل ككفَإِّن كككَذب اَبعَكككث الثَكذَك ف  َرةًككك َمه رِّل واككَأالككخِّ َان ك ل كككَمَلَكل ككَماككأَذ كككفَمَواىِّ ك.{ككأمي 

أسللك"كك:قا  فهنكالنكعىتاكبحليكهللاكعن ذعنرهكأ ثاكمنكأبلعكنساءككذحريثكغاالنكالثقفيكعنرماكأسللكك
ككصل كهللاكعلا كذسللككأنكغاالنكلنكسلىتةكالثقفيكذحتت كعشاكنسوةكيفكاجلاللاةكذأسلىتنكمه كفأماهكالنيب

ك.2"كخيتابكمنهنكأبلها
كك

َرةَككك َمه زِّم واككَذالَّلقول ك هاىل:ك"ككاملعتدةَّحىتَّتنقضيَّعدهتا.َّ .8 كَأَجَل  ككال كَِّتاب كككيَمبم ل غَكككَىلَّككالن َِّكاحِّكككع ق 
ككَماككيَمه َلل كككاّللََّكككَأنَّكككَذاع َلىت وا ك ل ككيفِّ َذب ذه كككأَنم ف سِّ  .3{كَىلِّال كككف وب كغَككاّللََّكككَأنَّكككَذاع َلىت واككفَاى 

كزذجكهبا.كفإماكانتهلكعرهتاكفالكىاجكأنكيم تَك
 ككككككك

ك}كككك هاىل:كك كلقولكك.كالزانيةَّحىتَّتتوب .9 اَِّ ةًكككَأذ كككزَانَِّاةًكككحلالكككيَمن كِّح كككالككالزَّانِّ كحلِّالكيَمن كِّح َهاككالكككَذالزَّانَِّاة كككم ش 
اِّك كككأَذ ككزَانٍك  .4{كككال ىت ؤ مِّنِّنيَكككَعَل ككَملِّمَكككَذى ا ِّمَكككم ش 

كماكقبلها.ككك-أيكمتحوا–ككب كللكذظهاتك ولتهاكفالكىاجكأنكيتزذجهاكألنكالتولةكََت كاتككفإنك
ك

َّاألمةَّمنَّأهلَّالكتاب،َّحىتَّتعتقَّوتكونَّحرة.َّ .10
نةكذمنكشاذطكاإلىصانكأنك كونكىاة كفإنكاعتقلكفالكألنكاآليةكنص لكعل كجوازكالزذاجكابحملص

كىاجكذأصبحلكىاةكفالكىاجكأنكيتزذجكهبا.ك
ك
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 .َّعنَّظهارهََّّراَّحىتَّيَُكفَِّّملظاهرَّعنهاَّزوجها .11

اِّيا كككقَال واككلِّىَتاككيَمه ود ذنَكككمث َّكككنَِّسائِّهِّل كككمِّن كككي ظَالِّا ذنَكككَذالَّذِّينَكلقول ك هاىل:ك"كككككككككككك ككَأن كككقَمب لِّكككمِّن كككَبقَمَبةٍككفَمَتح 
َاكككَذاّللَّ كككلِّ ِّككك  وَعظ ونَكككَملِّك ل كككيَمَتىَتاسَّاككككككككككك َّ.1"كَخبِّي كك َمه ىَتل ونَكككمبِّ
َََََََّّّّّّّ 

 والمرأة الكتابية.   . ح من النساء بحث : ما يبا م 
الكتالاةكلكنكلشاذطككك)كأيكماكيباح(ككككماتك كذيرخلكيفكملمسوىكمنكم اانكمنكاحملا كالنساءككككيباحك ل
كلي:
ك.كأنك كونكحمصنةكعفافةكككك.ك1ككككك
ك.يغلبكعل كظن كأهناكلنك ترخلكيفكدينكاأللناءكأبنكمتنههلكمنكاعتناقكاإلسالمكأنكككككك.ك2ككككك
ك.كيفك االةكالزذاجكهبنككاستئناساًكمباكذبدكعنكعىتاكككأنكيكونكمضطااً.ككككك.ك3ككككك
كة.كا ك.كأنك كونكى ك4ككككك

َّ
ككك2"عىتاككالنكعنكملمكيفككبذيككماكحلالكاحاة ككالكتالاةكينكحكأنكككجيوزكأن ككعل ككذا فقوا"كقالَّابنَّرشد

ك.ككالكتابكأللكنساءككىاائاكىلكيفككاختالفك كهللاككحبىترككك كالهللكأللكلنيككلاس:ك"وقالَّابنَّقدامه
ك.كذغيللكك ككذجالاكك ككذسلىتانكككذىذيفةكك ككذطلحةكك ككذعثىتانكك كعىتاكملمككعن كبذيككذممن
ك.ككملمككىامككأن ككاألذائلكمنككأىرككعنكيصحككذال:كككاملنذبككالنكقا 
ككمممنككنسمماءكك زذجممواكك ككالهبممريككذأمينممةكك ككاملهلمم ككلممنككذاجلممابذدكك ككذطلحممةكك ككىذيفممةككأنككك ككإبسممنادهكك اخلممال ككذبذى
ككالهللكأللككائاسكقا كذل كك.كالكتابكألل

ك.ككطلقولن:كككالكتابكأللكنساءكمنك زذجواكللذينكقا كعىتاكألنكك؛ك تالاةككيتزذجكالككأنكككفاألذىلككمثَّقال:
ك.ككطلقها:كككعىتاكل كفقا ك ككىذيفةكحلالكفطلقولن

ك.ككطلقهاك كمجاةكلي:كككقا كك؟كىاامكأهناك شهرك:كككقا 
ك.كمجاةكلي:كككقا كك؟كىاامكأهناك شهرك:كككقا 
ك.كىال كلكذلكنهاك كاةمجكأهناككعلىتلكقرك:كككقا 
ك
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ككب بمملككأنككالنمماسككيمماىككأنككك الممل:ككككقمما كك؟ككعىتمماككأممماكككىممنيككطلقتهمماككأال:ككككلمم ككفقامملكك ككطلقهمماككلهممرككك ممانكككفلىتمما
كككككككككككككككككككككككككككككك1".حللاهاككفاىتالككذلركككلانهىتاكك انكككذبمباكك ككففتنت ككقلب كحللاهاكما كبمباككذألن .كلككينبغيكالكأماا
ك

 الخاتمة:
كذيفكختامكلذاكك قالكالتوك ككذجالتألاركذاحملاماتكعل ككككذج كصنافكالنساءكاحملاماتكعل كلناكأالبحثك بني 

لذاكالتحامي كذذقفناكعل ك ثيكمنكاملسائلكاملتهلقةكمبوحلوعكالبحثكذم اانكاقوا كذبأيناكىكىتةكالشابعكيفك
كذمنكأللكالهللكيفكملم كذماك انكمنكصوابكيفكحبثيكذمجهيكلذاكفىتنكهللاكذماك انكمنكخطأكفىتين

ك.ك كذصل كهللاكذسللكعل كنباناكحمىتركذعل كلل كذصحب كأمجهنيالشاطانكذهللاكأعلل
ك
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