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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده اهللا فـال مضـل لـه, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليـه 

 :دأما بع. .و عىل آله و أصحابه أمجعني
 :فقد قال اهللا تعاىل

اتُ ا نـَ بَ اتُ األَخِ وَ نـَ بَ مْ وَ ـاالَتُكُ خَ ـمْ وَ تُكُ امَّ عَ مْ وَ اتُكُ ـوَ أَخَ مْ وَ اتُكُ نـَ بَ مْ وَ ـاتُكُ هَ مْ أُمَّ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ مُ الـالَّيتِ ﴿حُ ـاتُكُ هَ أُمَّ ـتِ وَ ألُخْ
كُ  اتُ وَ أَخَ مْ وَ نَكُ عْ ضَ لْـتُم أَرْ خَ مُ الالَّيتِ دَ آئِكُ م مِّن نِّسَ كُ ورِ جُ مُ الالَّيتِ يفِ حُ ائِبُكُ بَ رَ مْ وَ آئِكُ اتُ نِسَ هَ أُمَّ ةِ وَ اعَ ضَ نَ الرَّ ْ م مِّ ـإِن ملَّ ِـنَّ فَ هبِ

مْ وَ  الَبِكُ نْ أَصْ ينَ مِ ذِ مُ الَّ نَائِكُ بْ الَئِلُ أَ حَ مْ وَ يْكُ لَ نَاحَ عَ ِنَّ فَالَ جُ تُم هبِ لْ خَ ونُواْ دَ ـلَفَ إِنَّ اهللاَّتَكُ دْ سَ ا قَ ِ إَالَّ مَ تَنيْ َ األُخْ واْ بَنيْ عُ مَ ْ  أَن جتَ
يامً﴾ حِ وراً رَّ فُ انَ غَ  23النساء كَ

 :بيان قرآين كريم حول املحرمات من النساء −أهيا اإلخوة املؤمنون −اآلية الكريمة يف هذه
فجعـل  ,هنأمر ساء مشاعات بالنسبة للرجال بل فصلأي النساء اللوايت ال جيوز للرجل التزوج هبن, فاإلسالم مل يرتك الن

, ويف اخلطبة الرابعة من هذه السلسلة الفقهية املباركـة مؤقتاً إىل أمد أي حتريام فيهن املحرمات عىل التأبيد واملحرمات حتريامً 
 .املحرمات عىل التأبيد :القسم األول :نحاول أن نفصل القول يف ذلك فنقول

 :الكريم عليها وهن وبصورة مؤبدة أربعة أصناف نص القرآن النساء املحرمات أصالً 
﴿ حرمت علـيكم أمهـاتكم وبنـاتكم وأخـواتكم وعامتكـم وخـاالتكم : ـ املحرمات من النسب ويشملهن قوله تعاىل 1

 وبنات األخ وبنات األخت ﴾ 
 الرضاعة ﴾ خواتكم من يت أرضعنكم وأالال﴿ وأمهاتكم : ـ املحرمات بالرضاع ويشملهن قوله تعاىل 2
 :أربعة أنواع ـ املحرمات باملصاهرة وهن 3
 ﴿ وأمهات نسائكم ﴾: أمهات نساء الزوج لقوله تعاىل  −أ

 ساء إال ما قد سلف ﴾﴿ وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من الن: حالئل اآلباء أي زوجاهتم لقوله تعاىل −ب
 بكم ﴾﴿ وحالئل أبنائكم الذين من أصال: حالئل األبناء لقوله تعاىل −ج
﴿ وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم : وهن بنات نساء الزوج من غريه, والاليت دخل هبن لقوله تعاىل ,الربائب −د

ناح عليكم ﴾  الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جُ
ـونَ ﴿ : قـول اهللا تعـاىل امـ املرأة املالعنة, وهي التي قذفها زوجها بالزنا ومل يكن له شهداء, فإنه يطبق عليه 4 مُ رْ ينَ يَ ـذِ الَّ وَ

 ِ هُ ملَ اتٍ بِاهللاَِّ إِنَّ ادَ هَ عُ شَ بَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ مْ فَشَ هُ سُ اء إِالَّ أَنفُ دَ هَ ُمْ شُ ن هلَّ ْ يَكُ ملَ مْ وَ هُ اجَ وَ ـادِقِنيَ أَزْ تَ اهللاَِّ *  نَ الصَّ نـَ عْ ـةُ أَنَّ لَ سَ َامِ اخلْ وَ
كَ  نَ الْ انَ مِ يْهِ إِن كَ لَ اذِبِنيَ ويدرؤا *  اذِبِنيَ عَ كَ ِنَ الْ هُ ملَ اتٍ بِاهللاَِّ إِنَّ ادَ هَ عَ شَ بَ دَ أَرْ هَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ عَ ا الْ نْهَ بَ اهللاَِّ *  عَ ضَ ةَ أَنَّ غَ سَ َامِ اخلْ وَ

ادِقِنيَ  نَ الصَّ انَ مِ ا إِن كَ يْهَ لَ  ﴾  عَ
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 :املحرمات حتريامً مؤقتاً  :القسم الثاين
النساء ما دامت يف حال معينة فإن تغريت هذه احلال زال سـبب التحـريم  هؤالءلتزوج بإحد بمعنى أنه ال حيل للرجل ا

 :وهؤالء هن. الوقتي وحلت له
وا بني األختني ﴿ وأن جتمع: والرضاع, فإنه حيرم اجلمع بينهام يف عقدٍ واحد أو متفرق لقوله تعاىلأـ األختان من النسب  1

 إال ما قد سلف ﴾ 
مع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها": ـ مرفوعاا رواه أبو هريرة ـ ملواملرأة وخالتها إمجاعاً أاملرأة وعمتها  −2  "ال جيُ

 .متفق عليه
قـال  عليه الصـالة والسـالمذلك ألن الرسول حرائر من أربع نسوة  إذ ال جيوز اجلمع بني أكثر ;عىل أربع الزائدةـ املرأة  3

 )1( "إخرت منهن أربعاً وفارق سائرهن": قفي عندما أسلم وكان حتته عرش نسوةلغيالن الث
 .بائن بموت أو طالقمل تنحل زوجيتهام  ما دامتـ املرأة املتزوجة ما دامت يف عصمة زوجها  4
 .اة أو لعان ما مل تنقض عدهتافو املرأة املعتدة من طالق أو −5

 :وهنا وقفات
 .املباحات أكثر فقد جاء النص يف ذكر املحرمات; ألنه أيرس يف اإلحصاء أنه ملا كانت النساء: األوىل
ال يتم إشاعة ذلك بني األرستني, وهـذا كثـريا مـا يـؤدي إىل ثم أو بنتها أن من النساء من تقوم بإرضاع ولد غريها : الثانية

 سـوداء امـرأة فجاءتنا امرأة تزوجت :قال احلارث بن عقبة عنخطر أن يتعاقدا ثم يتبني بعد ذلك أهنا أخته من الرضاعة, 
 إين فقالـت امـرأة فجاءتنـا فالن بنت فالنة تزوجت إين فقلت وسلموآله  عليه اهللا صىل النبي فأتيت. أرضعتكام قد فقالت

 دعهـا ?أرضـعتكام أهنـا زعمـت وقـد كيـف «  :فقال كاذبة إهنا :فقلت وجهه قبل من فأتيته عنى فأعرض ,أرضعتكام قد
 )2( ".عنك
يصح قول أحد الطرفني بيني وبينه من القرابة كذا, أو بيني وبني قريبـه مـن  ":أن القاعدة فيمن حيرم من النسب أن: الثالثة

 "القرابة كذا
كل امرأتني بيـنهام قرابـة لوكانـت إحـدامها رجـال مل جيـز لـه أن يتـزوج ": القاعدة فيمن ال جيوز اجلمع بينهن أن: الرابعة

 "بينهامباألخر حرم اجلمع 
أهيا اإلخوة املؤمنون بقي أن نتحدث عن احلقوق الزوجية يف الرشيعة اإلسالمية وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء اهللا يف خطبة 

 .قادمة
                                           

 .وصححه األلباين والبيهقي والدارقطني شيبة أيب وابن ماجة وابن وأمحد الشافعي رواه  )1(
 .رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وصححه األلباين  )2(
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 .اللهم انرص دينك وسنة نبيك وأولياءك الذين آمنوا وكانوا يتقون
 .وصل اللهم وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
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