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ُمَلخَّص: 

ًا بعنوان: »الزِّنى بامَلَحاِرم وعقوبته امُلقرَّرة  يتناول هذا البحث مو�سوعًا فقهيًا مهمَّ
منها  الأول  خ�س�ص  مباحث:  اأربعة  من  انبنى  وقد  مقارنة«،  يف الفقه الإ�سالمي– درا�سة 
للتَّعريف بالزِّنى وبيان حكمه، والثاين للتَّعريف بامَلَحارم وبيان اأق�سامهن، والثالث لأقوال 
الفقهاء يف عقوبة الزِّنى بامَلَحارم، والرابع للمناق�سة والرتجيح، ثم تال ذلك اخلامتة التي 
ت�ستمل على النتائج والتو�سيات، وخل�ص البحث اإىل اأن الزِّنى بامَلَحارم اأ�سد اإثمًا عند اهلل –
ة خالفًا بني الفقهاء يف عقوبة الزِّنى بامَلَحارم، والراجح  تعاىل- من الزِّنى بغريهن، واأن َثمَّ

اأنها القتل وم�سادرة املال، بكراً كان الزاين اأو حم�سنًا. 
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Abstract: 
This research deals with an important jurisprudence issue entitled 

“incest and its punishment in Islamic jurisprudence - a comparative study” 
It was based on four topics: the first devoted to the definition of incest and 
its ruling; the second was devoted to those which incest includes and their 
different types; the third to the sayings of scholars and the punishment of 
those who commit incest ;and the fourth to overweighting and discussion. All 
this was followed by conclusion and recommendations, The research found 
that incest is more sinful when compared with other types of adultery. It was 
also found that there is a disagreement among the scholars on the penalty for 
incest, but they overweighed the killing and the confiscation of money of the 
one who committed incest whether he was virgin or married. 
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مقدمة: 
امليامني،  الغر  وقائد  املتقني،  اإمام  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

حممد بن عبد اهلل، وعلى اآله واأ�سحابه ومن واله، وبعد: 
فقد حر�ص الإ�سالم على بناء جمتمع اإ�سالمي نظيف، ت�سوُده املحبَّة والوئام، ويعي�ص 
اأن يتعر�ص له اأحد ب�سوء، ولتحقيق هذه  اآمنًا على نف�سه، واأهله، وماله، دون  الإن�سان فيه 
ة دعا الإ�سالم النا�ص اإىل التزام الأخالق الفا�سلة واملثل العليا، و�رشع الأحكام  الغاية امُلهمَّ
التي تنظم املجتمع يف مناحيه كافة، وحظر كل ما من �ساأنه اأن يحرف املجتمع امل�سلم عن 

الو�سع الذي اأراده اهلل له. 
ر كيانه، وتق�سي على اأوا�رش املحبَّة بني اأفراده،  ومن الأمور التي توؤذي املجتمع وُتَدمِّ
الذنوب التي ل َجَرم  الزِّنى، ولذلك عمل الإ�سالم على حترميه، وعدَّه من كربيات  مو�سوع 
اأنها تودي ب�ساحبها اإىل الَوْيل والثبور وعظائم الأمور، فقال -جل �ساأنه-: {َواَل َتْقَرُبوا 
ُه َكاَن َفاِح�َصًة َو�َصاَء �َصِبياًل} ]الإ�رشاء/ 32[، وقال –اأي�سًا- يف و�سف عباده:  الزَِّنا اإِنَّ
{َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق اأََثاًما} ]الفرقان/ 68[. وقد يحدث الزِّنى مع اأجنبية، 
ِحِم امُلَحرَّم، مما يوؤدي اإىل قطيعة  كما ميكن اأن يحدث مع القريبة، وقد تكون من ذوات الرَّ

ِحم، وتدمري اأوا�رش املحبَّة بني الأقارب.  الرَّ
ويعدُّ الزِّنى بامَلَحاِرم اإحدى اجلرائم التي تقع يف املجتمع، ورغم اأن نظام العقوبات 
– اأن امل�سلم يحر�ص  اإل  الأيام،  الإ�سالمية يف هذه  البالد  الإ�سالمي غري مطبق يف معظم 

دائمًا- على معرفة الأحكام ال�رشعية يف �ستى امل�سائل. والزِّنى بامَلَحاِرم اإحدى امل�سائل 
التي يكرث �سوؤال النا�ص عنها، هل الزِّنى بامَلَحارم كالزِّنى بغريهن يف الإثم؟ وما املق�سود 
بامَلَحاِرم اللواتي يعد الزِّنى بهن زنى بامَلَحاِرم؟ وما الأق�سام التي تندرج حتت هذا اللفظ؟ 
وما موقف الفقه الإ�سالمي من العقوبة التي يجب اأن توقع على من زنى باإحدى حَمارِمه؟ 

ونتيجة لعدم وجود بحث )1( -ح�سب اطالعي- يجيب عن هذه الأ�سئلة، ويجمع �َسَتاَت 
هذا املو�سوع، ويعاجله على نحو منفرد، ونظراً ل�سعوبة الو�سول اإىل املادة املتعلقة به من 
غري املتخ�س�ص، ورغبة يف و�سع لبنة يف بناء الفقه الإ�سالمي خدمة لهذا الدين، ارتاأيت 
يُته: »الزِّنى بامَلَحاِرم وُعقوبُته املقررُة يف الفقه االإ�صالمي -درا�صة  اأن اأكتب فيه، و�سمَّ

مقارنة«، وقد جعلته يف خم�صة مباحث، تلتها اخلامتة، وذلك على النحو االآتي: 
املبحث الأول: تعريف الزِّنى وُحْكمُه.  ●
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●  . املبحث الثاين: تعريُف امَلَحاِرم وبياُن اأق�َساِمهنَّ
املبحث الثالث: اأقواُل الفقهاء يف عقوبة الزِّنى بامَلَحاِرم.  ●
املبحث الرابع: املناق�سُة والرتجيح.  ●
ثم جاءت اخلامتة يف النتائج والتو�سيات.  ●

املبحث األول: 

تْعريُف الزِّنى وُحكُمه: 

املطلب األوَل - َتْعريُف الزَِّنى:

ُجل، َيزيِن ِزَنى، وَزَنى الرَُّجل، يزيِن  د وُيق�رَش، فيقال: َزَنى الرَّ )2( مُيَ اللغة  الزَِّنى يف 
واأما  ِزنِوٌي،  املق�سور  اإىل  والن�سبة  احلجاز،  اأهل  لغة  بالَق�رْش  والزِّنى  املراأة،  وكذلك  ِزناًء، 
اللِّْحياين،  اأهل جند، واأن�سد  اأن املد لغة  الزَِّنا باملد، فهو لغة بني متيم، وجاء يف ال�سحاح 

وابن �ِسِيَدة: ]الب�سيط[
���ا الِزَن���اُء َف���اإيِنِ َل�ْص���ُت َقاِرَب���ُه َوامَلاُل َبْيِني َوَبنْيَ اخَلْمِر ِن�ْصَفاِن )3( .اأَمَّ

وقال الَفَرْزَدق: ]الطويـل[
ِزَن��اوؤُُه ُيْعَرْف  َي��ْزِن  َمْن   ٍ َحا�رضِ راً )5( .اأََب��ا  َوَمْن َي�رْضَِب اخُلْرُطوَم )4( ُي�ْصِبْح ُم�َصكَّ

والن�سبة اإىل املمدود ِزنائي. والزِّنى هو اإتيان املراأة من غري عقد �رشعي اأو ملك. 
لِّنَيَّ اأََحُدُكم  يق، ومنه قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-: »ل ُي�سَ واأ�صل الزِّنى: ال�سِّ
يَّق  يق هو: اأن الزاين �سَ َوُهَو َزَناٌء« )6( ، اأي مدافع للبول. ووجه العالقة بني هذا الفعل وال�سِّ
على نف�سه من حيث اأخرج نطفته اإخراجًا ل ُين�سب اإليه، و�سيَّق على نف�سه يف الفعل، اإذ ل 
اإثم  يَّق على نف�سه فيما اكت�سبه من  يت�سور يف كل مو�سع، فال بد من التما�ص خَلوة، و�سَ

تلك الفعلة )7( . 
اأما الزِّنى يف اال�صطالح، فهو عند احلنفية: »وطء الرجل املراأة يف الُقُبل )8( يف غري 
امللك و�سبهته« )9( . وعند املالكية: »وطُء مكلٍف م�سلم فرج اآدمي ل ملك له فيه، بال �سبهة 
تعمداً« )10( . وعند ال�صافعية: »اإيالج الذكر بفرج حمرَّم لعينه، خاٍل عن ال�سبهة، م�ستهى 
الزيدية:  وعند   .  )12( ُدُبر«  اأو  ُقُبل  الفاح�سة يف  »هو فعل  وعند احلنابلة:   .  )11( طبعًا« 

رَّم، ُقُبٍل اأو ُدُبٍر ِبال �ُسْبَهٍة« )13( .  »اإيالج فرج يف فرج حيٍّ حُمَ



54

أ.د. إسماعيل شنديالزِّنى ِبامَلَارِِم َوُعُقوبَُتُه املَُقرَّرَُة في الِفقِه اإلسالِمي - دراَسٌة ُمَقارََنٌة -

اأن الوطء يف الُقُبل هو الوطء  اأن الفقهاء )14( متفقون على  يتبني للباحث مما �سبق، 
وجمهور   ،  )16( ُدُبِرها  يف  املراأة  وطء  يف  واختلفوا   .  )15( احلد  ُيوجب  الذي  وهو  امُلَحرَّم، 
الفقهاء من املالكية )17( ، وال�سافعية )18( ، واحلنابلة )19( ، وال�ساحبان من احلنفية )20( ، 
والزيدية )21( ، والإبا�سية )22( ، على اأن ذلك زنى موجٌب للحد، كالزِّنى يف الُقُبل، لأنه وطء 
يف فرج امراأة ل ملك له فيها ول �سبهة ملك )23( . ومذهب اأبي حنيفة )24( اأن ذلك ل يعد زنى 
ى ُلواطًا )25( ، ل زَنى، واختالف الأ�سامي والألفاظ دليل  موجبًا للحد، لأن هذا الفعل ُي�سمَّ

على اختالف املعاين، ولذلك فاإن فاعل ذلك ُيعاقب بعقوبة تعزيرية فقط. 
ُبر، هو وطء يف  وقول اجلمهور هو الرَّاجح من وجهة نظري، لأن وطء الأجنبية )26( يف الدُّ
ِتي َياأِْتنَي اْلَفاِح�َسَة  فرج امراأة ل ملك له فيها ول �سبهة ملك، ولأن اهلل –تعاىل- قال: {َوالالَّ
ِمْن ِن�َساِئُكْم} )27( ، ثم بني النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن اهلل قد جعل لهن �سبياًل: »اْلِبْكُر 
ُبر فاح�سة، بقول اهلل –تعاىل- يف قوم لوط:  ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي �َسَنٍة... « )28( ، والوطُء يف الدُّ
{َوُلوًطا اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اأََتاأُْتوَن اْلَفاِح�َسَة} )29( ، يعني الوطء يف اأدبار الرجال. ويقال اأن اأول ما 

بداأ قوم لوط بوطء الن�ساء يف اأدبارهن، ثم �ساروا اإىل ذلك يف الرجال )30( . 
بعقوبة  احلكيم  ال�سارع  عنها  زجر  التي  الِعظام،   )31( الكبائر  من  وهو  حرام،  الزِّنى 
عواقب  له من  املروءة، ملا  اأ�سحاب  وياأباه  ال�سليمة،  باع  الطِّ منه  تاأنف  فعل  وهو  رادعة، 

وخيمة على املجتمع )32( ، وقد جاءت يف حترميه ن�سو�ص كثرية قطعية: 
ُه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساَء �َسِبياًل} )33(  فمن الكتاب، قول اهلل –تعاىل-: {َوَل َتْقَرُبوا الزَِّنا اإِنَّ
. ووجه ال�ستدلل اأن الآية تنهى عن الزِّنى، ومعلوم عند جمهور الأ�سوليني اأن النَّهي يدل 
على التحرمي ما مل ترد قرينة ت�رشفه اإىل غريه )34( )35( ، ول وجود لهذه القرينة هنا، فيبقى 

النَّهي على التحرمي. 
ايِن ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُموؤِْمٌن  ومن ال�سنة، قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-: »َل َيْزيِن الزَّ
ُق َوُهَو ُموؤِْمٌن... « )36( ، وقوله  ُق ِحنَي َي�رْشِ ُب َوُهَو ُموؤِْمٌن َوَل َي�رْشِ ْمَر ِحنَي َي�رْشَ ُب اخْلَ َوَل َي�رْشَ
يُِّب  ِ اإِلَّ ِباإِْحَدى َثاَلٍث الثَّ ُ َواأَينِّ َر�ُسوُل اهللَّ َلَه اإِلَّ اهللَّ ْن َل اإِ اأي�سًا: »َل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم َي�ْسَهُد اأَ
َفاِرُق ِلْلَجَماَعِة« )37( . ووجه ال�ستدلل من احلديثني،  اِرُك ِلِديِنِه امْلُ ْف�ِص َوالتَّ ْف�ُص ِبالنَّ ايِن َوالنَّ الزَّ
اأن الأول قد نفى الإميان عن الزَّاين حني يزاول هذا الفاح�سة، وهذا دليل على التحرمي، واأما 
الثيب،  الزِّنى من  اإل بواحد من ثالثة، وذكر منها  املوؤمن ل يحلُّ  اأن دم  الثاين، فدل على 
واإباحة دم الزاين هنا دليل على حترمي الزِّنى )38( . وقد اأجمع العلماء على حترمي الزِّنى )39( . 
اأ�سدُّ  م  ِحم امُلـَحرَّ واإذا كان الزِّنى باملراأة الأجنبية من الكـبائر العـِظام، فهو بـذات الرَّ
ِحم، وتدمري اأوا�رش املحبَّة بني  فظاعة )40( ، ملا فوق اإثم تلك الفعلة القبيحة من قطيعة الرَّ
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الأقارب، قال ابن حجر الهيتمي: »واأعظم الزِّنى على الإطالق الزِّنى بامَلَحاِرم« )41( ، وقال 
زوج،  لها  باأجنبية  منه  واأعظم  عظيم،  لها  زوج  ل  باأجنبية  فهو  مراتب:  له  »الزِّنى  اأي�سًا: 
ْحَرم... « )42( ، وجاء يف املو�سوعة الفقهية يف هذا ال�سدد ما ن�سه: « يتفاوت  واأعظم منه مِبَ
م اأو بذات الزوج اأعظم من  ِحم امُلَحرَّ اإثم الزِّنى ويعظم جرمه بح�سب موارده، فالزِّنى بذات الرَّ
الزِّنى باأجنبية، اأو من ل زوج لها، اإذ فيه انتهاك حرمة الزوج، واإف�ساد فرا�سه، وتعليق ن�سب 
َة َمْن  نَّ عليه مل يكن منه... وقد ثبت عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأنه قال: »َل َيْدُخُل اجْلَ
َل َياأَْمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه« )43( ، ول بائقة اأعظم من الزِّنى بامراأة اجلار، ... قال ر�سول اهلل –�سلى 
َهاِتِهْم َوَما ِمْن َرُجٍل ِمْن  َجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َكُحْرَمِة اأُمَّ اهلل عليه و�سلم-: »ُحْرَمُة ِن�َساِء امْلُ
َجاِهِديَن يِف اأَْهِلِه َفَيُخوُنُه ِفيِهْم اإِلَّ ُوِقَف َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَياأُْخُذ  اْلَقاِعِديَن َيْخُلُف َرُجاًل ِمْن امْلُ
اأنه  ُكْم« )44( ، اأي ما ظنكم اأن يرتك له من ح�سناته؟ قد حكم يف  ِمْن َعَمِلِه َما �َساَء َفَما َظنُّ
ياأخذ ما �ساء على �سدة احلاجة اإىل ح�سنة واحدة، فاإن اتفق اأن تكون املراأة َرِحَمًا، ان�ساف 
اإىل ذلك قطيعة رحمها، فاإن اتفق اأن يكون الزَّاين حم�سنًا، كان الإثم اأعظم، فاإن كان �سيخًا، 
كان اأعظم اإثمًا وعقوبة، فاإن اقرتن بذلك اأن يكون يف �سهر َحَرام، اأو بلد َحَرام، اأو وقت معظم 

عند اهلل؛ كاأوقات ال�سلوات، واأوقات الإجابة، ت�ساعف الإثم« )45( . 
واإذا كان الزِّنى بامَلَحاِرم –كما �سبق- اأ�سد اإثمًا عند اهلل –تعاىل- من الزِّنى بغريهن، 
فما املراد بامَلَحارم؟ وما الأق�سام التي تندرج حتت هذا اللفظ؟ هذا ما �سيجيب عنه املبحث 

الثاين من هذا البحث تف�سياًل، ليكون امل�سلم على بينة من اأمره، وعلى اهلل التُّْكالن. 

املبحث الثاني: 

تْعريُف امَلَاِرِم وَبَياُن أَْقَساِمِهنَّ: 

املطلب االأول- تْعريُف امَلَحاِرِم:
وامَلْحَرم:  َتْزويُجها.  ٌم  رَّ حُمَ اأَي  َرٌم:  حَمْ وَرِحٌم  َرم.  حَمْ َجْمُع   :  )46( اللغة  يف  امَلَحاِرُم 
ْحِرمُي:  ِحِم يف الَقرابة: اأي التي ل َيِحلُّ َتْزويُجَها. واحِلْرم واحَلَرام: نقي�ُص احَلالل. والتَّ ذات الرَّ
ُرُم ُحْرمًا، وَحَراَمًا.  يُء ُحْرمًا ًوَحَرامًا: امتنع ِفْعُله. وَحُرَمت امَلراأُة: حَتْ ْحليِل. وَحُرَم ال�سَّ ِخالُف التَّ
واحَلَراُم وامَلَحارمي: ما َحرَّم اهلل. واحُلْرَمة، وامَلْحَرَمُة، وامَلْحُرَمُة: ما ل يحل انتهاكه. وُحَرُم 
واحُلْرَمة:  واأْهُلُه.  ُحَرُمُه  الرَّجل:  وُحْرَمة  امَلَحاِرم.  هي  َيْحِمي،  وما  ون�َساوؤُُه،  ِعَياَلُه،  الرجل: 
من  بينهم،  املناكحُة  ُرم  حَتْ الذين  هم  امَلَحارم:  امَلْم�ِسُك.  وامُلْحِرم:  ُحَرٌم.  واجلمع  املراأة، 

الرجال والن�ساء على التاأبيد، ب�سبب قرابة ن�سب، اأو ر�ساع اأو م�ساهرة. 
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التاأبيد  على  نكاُحُهن  يحل  ل  اللواتي  الن�ساء  فهنَّ  اال�صطالح:  يف  املَحاِرم  اأما 
َواأََخَواُتُكْم  َوَبَناُتُكْم  َهاُتُكْم  اأُمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  »ُحرِّ –تعاىل-:  اهلل  قول  فيهنَّ  ورد  وقد   .)48(  )47(

َواأََخَواُتُكْم  ْعَنُكْم  اأَْر�سَ ِتي  الالَّ َهاُتُكُم  َواأُمَّ اْلأُْخِت  َوَبَناُت  اْلأَِخ  َوَبَناُت  َوَخاَلُتُكْم  اُتُكْم  َوَعمَّ
َدَخْلُتْم  ِتي  الالَّ ِن�َساِئُكُم  ِمْن  ُحُجوِرُكْم  يِف  ِتي  الالَّ َوَرَباِئُبُكُم  ِن�َساِئُكْم  َهاُت  َواأُمَّ اَعِة  �سَ الرَّ ِمَن 
اَلِبُكْم  اأَ�سْ ِمْن  ِذيَن  الَّ اأَْبَناِئُكُم  َوَحاَلِئُل  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َفاَل  ِبِهنَّ  َدَخْلُتْم  َتُكوُنوا  مَلْ  َفاإِْن  ِبِهنَّ 
امَلَحارم، ول  «)49(. فاإن كانت املراأة من هذا ال�سنف، فهي من  اْلأُْخَتنْيِ َبنْيَ  َمُعوا  َواأَْن جَتْ
ال، لأن و�سف  م على التاأبيد حُمَ يجوز نكاُحها عندئذ، لأن الإنكاح اإحالل، واإحالل امُلَحرَّ

التحرمي مالزم لهنَّ وهو غري قابل للزوال )50( . 
�صاء:  املطلب الثاين- اأق�صاُم امَلَحاِرم من النَّ

ُتق�سم امَلَحاِرم من الن�ساء اإىل ق�سمني، وهما كما ياأتي: 
�َصب:  ♦ الق�صم االأول- امُلحرَّماُت ب�َصبب النَّ

وبنات  الأخ،  وبنات   ،  )51( واخلالت  ات،  والعمَّ والأخوات،  والبنات،  هات،  الأمَّ  : وهنَّ
َهاُتُكْم  الأخت )52( . وقد ورد دليل حرمة الزواج منهن يف قول اهلل –تعاىل-: »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ
اُتُكْم َوَخاَلُتُكْم َوَبَناُت اْلأَِخ َوَبَناُت اْلأُْخِت« )53( . وفيما يلي تف�سيل  َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم َوَعمَّ

القول يف هذا النوع من امُلحرَّمات وفَق الرتتيب الوارد يف الآية الكرمية: 
Ú  َهاُت: والأم التي يحرم نكاُحها هي: كل اأنثى لها عليك ولدة من جهة اأوالً- االأمَّ

َهاُتُكْم« )55(  الأم اأو من جهة الأب )54( ، ودليل التحرمي قول اهلل –تعاىل-: »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ
اأما غريها من اجلدات، فتحرميهن ثابت  الأم املبا�رشة،  . فالآية تدل �رشاحة على حترمي 
بالإجماع باأن املراد بالأم يف الآية الكرمية الأ�سل، كما يف قول اهلل –تعاىل-: »ِمْنُه اآََياٌت 
اأُمُّ اْلِكَتاِب« )56( ، فيحرم نكاح الأم التي ولدته على احلقيقة، وكذا الأم التي  َكَماٌت ُهنَّ  حُمْ
ولدت من ولدته واإن علت، وعليه فيحرم نكاح اجلدَّات اللواتي من قبل الأب، اأو اللواتي من 
قبل الأم، �سواء اأكن وراثات اأم غري وارثات )57( ، وميكن اأن ي�ستند يف حترميهن بالآية عن 
ات واخلالت بالن�ص، وهن  ا حرَّم العمَّ طريق دللة الن�ص )58( ، مبعنى اأن ال�سارع احلكيم ملَّ

بنات اجلدَّات، فمن باب اأوىل اأن ُيحرِّم اجلدَّات، لأنهن اأقرب )59( . 
Ú  ولدة عليها  لك  اأنثى  كل  هي:  نكاُحها  يحرم  التي   )60( والبنت  الَبَناَت:  ثانياً- 

الأبناء،  كبنات  البنت،  قبل  من  اأو  البن،  قبل  من  التي  اأو  ة،  ْلبيَّ ال�سُّ البنت  وهي  مبا�رشة، 
ْلبيَّة قول اهلل –تعاىل-: »ُحرَِّمْت  وبنات البنات، واإن نزلن )61( . ودليل حترمي نكاح البنت ال�سُّ
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم« )62( . واأما بنات البنني والبنات فبدللة الن�ص، اإذ هن اأقرب من  َعَلْيُكْم اأُمَّ
بنات الأخ، وبنات الأخت، ومن الأخوات اأي�سًا، فالأخوات بنات اأبيه، وهوؤلء بناته هو، ثم 

اإن القول بالتحرمي ثابت بالإجماع )63( . 
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Ú  ثالثاً- االأَخَواُت: والأخت امُلحرَّم نكاُحها هي: كل اأنثى �ساركتك يف اأحد اأ�سلْيك اأو
جمموعهما اأعني الأب، اأو الأم، اأو كليهما« )64( ، ودليل التحرمي قول اهلل –تعاىل-: »ُحرَِّمْت 
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم« )65( ، والن�ص الوارد هنا يعم جميع الأخوات، �سواء كن  َعَلْيُكْم اأُمَّ

�سقيقات اأو لأب، اأو لأم )66( . 
Ú  لكل اأو  لأبيك،  اأخت  اأنثى هي  كل  نكاُحها:  يحرم  التي  والعمة  اُت:  الَعمَّ رابعاً- 

الثالث،  اجلهات  من  الأب  اأخوات  ي�سملن  امُلحرَّمات  ات  والَعمَّ  .  )67( ولدة  عليك  له  ذكر 
ودليل   ،  )68( بعيداً  اأو  اجلد  كان  قريبًا  الأم،  جهة  ومن  الأب،  جهة  من  الأجداد  واأخوات 
 .  )69( اُتُكْم«  َوَعمَّ َواأََخَواُتُكْم  َوَبَناُتُكْم  َهاُتُكْم  اأُمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  »ُحرِّ التحرمي قول اهلل -تعاىل-: 
الأم،  ة  وعمَّ الأب،  ة  وعمَّ املبا�رشة،  العمة  فيه  فتدخل  اإجماعًا،  ات  الَعمَّ جميع  ي�سمل  وهو 

ة اجلدة)70( .  ة اجلد، وعمَّ وعمَّ
Ú  اأنثى لها اأخت كل  اأو  ك  اأمِّ اأخت  امُلَحرَّم نكاُحها هي:  واخلالة  اخَلاالُت:  خام�صاً- 

عليك ولدة )71( ، واخلالت امُلحرَّمات هن اأخوات الأم من اجلهات الثالث، واأخوات اجلدات 
واإن علون، فكل اأخت جلدة هي خالة حمرمة )72( ، ودليل التحرمي قول اهلل –تعاىل-: »ُحرَِّمْت 

اُتُكْم َوَخاَلُتُكْم« )73( ، والإجماع )74( .  َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم َوَعمَّ َعَلْيُكْم اأُمَّ
Ú  صاد�صاً- َبَناُت االأِخ: وبنت الأخ املحرم نكاُحها هي: كل اأنثى لأخيك عليها ولدة�

من قبل اأمها، اأو من قبل اأبيها، اأو مبا�رشة )75( ، فكل امراأة انت�سبت اإىل الأخ بولدة يحرم 
نكاحها، �سواء اأكان الأخ �سقيقًا، اأو لأب، اأو لأم، وكذلك بنات اأولدها، واإن نزلن )76( . 

Ú  صابعاً- َبَناُت االأْخِت: وبنت الأخت هي كل اأنثى لأختك عليها ولدة مبا�رشة، اأو�
من قبل اأمها، اأو من قبل اأبيها )77( . فيحرم على الرجل الزواج من بنات اأخته ال�سقيقة، اأو 

لأب، اأو لأم، وكذا احلال مع بنات اأولدها، واإن نزلن )78(. 
َبِب، وهنَّ َنْوَعان:  ♦ الق�صم الثاين- امُلَحرَّمات بال�صَّ
Ú  :النوع االأول- امُلَحرَّمات ب�َصبب امُل�َصاَهَرِة

لهن  من  بع�ص  حَتُرم  حيث  النكاح،  حترميهن  يف  ال�سبب  يكون  اللواتي  الن�ساء  وهن 
عالقة باملراأة على الرجل اأو مبن له عالقة بالرجل )79( . ويحرم بامل�ساهرة كل من ُحرِّم 
، ويندرج حتت هذا   )80( اأو فرعك عليه  اأ�سلك  اأو ب�سبب عقد  عليك ب�سبب عقدك على غريه، 

الق�سم اأربعة اأنواع من امُلحرَّمات، وهن كما ياأتي: 
اأوالً- َزْوجُة االأِب: وهي التي عقد عليها عقد النكاح ال�سحيح، �سواء دخل بها اأو مل  -

يدخل )81( ، فيحرم على الرجل اأن يتزوج امراأة الأب، وامراأة اجلد �سواء اأكان اجلد من جهة 
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الأب اأم من جهة الأم، من ن�سب اأو من ر�ساع، و�سواء اأكان وارثًا اأم غري وارث، قريبًا اأم بعيداً، 
وحترم هذه املراأة مبجرد عقد الأب اأو اجلد عليها، واإن مل يدخل بها )82( ، ودليل حترمي زوجة 
ُه  الأب ما جاء يف قول اهلل –تعاىل-: »َوَل َتْنِكُحوا َما َنَكَح اآََباوؤُُكْم ِمَن النِّ�َساِء اإِلَّ َما َقْد �َسَلَف اإِنَّ
َكاَن َفاِح�َسًة َوَمْقًتا َو�َساَء �َسِبياًل« )83( . ووجه ال�ستدلل، اأن الآية دلت على حترمي زوجة الأب 
على ابنه بالن�ص )84( ، اأما زوجة اجلد فتحرميها ثابت بالإجماع، لأن ا�سم الأب يطلق على 
َبْعُت ِملََّة اآََباِئي اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْسَحاَق َوَيْعُقوَب«)85( ،  اجلد جمازاً، كما يف قول اهلل -تعاىل-: »َواتَّ

حيث اأطلق عليهم ا�سم الآباء مع بعدهم )86( . 
ها، واأُمُّ اأبيها )87( ، وَيْحُرم هذا ال�سنف  - ها، واأُمُّ اأُمِّ ثانياً- اأُ�ُصوُل الزَّوَجة: وهن: اأُمُّ

من الن�ساء مبجرد العقد على الزوجة، واإن مل يدخل بها الزوج )88( ، ودليل التحرمي قول اهلل 
َهاُت ِن�َساِئُكْم« )89( ،  اُتُكْم.... َواأُمَّ َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم َوَعمَّ »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ –تعاىل-: 

فيدخل يف ذلك اأُمُّ الزوجة وكل اأُمٍّ لها، �سواء اأكانت من ن�سب اأم من ر�ساع )90( . 
بيَبُة هي بنت امراأة الرجل من غريه )91( .  - َباِئُب: وهن جمع َربيَبٍة، والرَّ ثالثاً- الرَّ

فيحرم على الرجل بنات الن�ساء الالتي دخل بهن، وهن الرَّبائب، ول َيْحُرمن اإل بالدخول 
باأمهاتهن، وهن كل بنت للزوجة من ن�سب اأو ر�ساع، قريبة اأو بعيدة، وارثة اأو غري وارثة )92( 
اُتُكْم...  َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم َوَعمَّ . ودليل التحرمي قول اهلل -تعاىل-: »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ
اإل  بيبُة  ُرم الرَّ « )93( . ول حَتْ ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ ِتي يِف ُحُجوِرُكْم ِمْن ِن�َساِئُكُم الالَّ َوَرَباِئُبُكُم الالَّ
بالدخول باأمها )94( ، واإن مات الرجل قبل الدخول، فتحرم البنت اأي�سًا يف قول زيد بن ثابت 
فيقوم مقامه  وال�سداق،  العدة  الدخول يف مو�سوع  اأقيم مقام  املوت  لأن  اهلل عنه،  ر�سي 
يف حترمي الربيبة. ول حترم يف قول اجلمهور )95( . وي�ستوي يف التحرمي بني ما اإذا كانت 
ِتي يِف  ها اأو مل تكن )96( ، لأن ذكر احِلْجر يف قوله –تعاىل-: »الالَّ الرَّبيبُة يف ِحْجر زوج اأمِّ
اإذ  الغالب ل خمرج ال�رشط، فال مفهوم له عندئذ بالإجماع،  )97( ، خرج خمرج  ُحُجوِرُكْم« 

ها يف ِحْجِر الزوج )98( .  الغالب اأن تكون الرَّبيبُة مع اأُمِّ
رابعاً- َحِليَلُة االْبِن: وهي كل من تزوجها اأحد من بنيه، اأو من بني اأولده واإن  -

نزلوا، من اأولد البنني اأو البنات، من ن�سب اأو ر�ساع )99( . ودليل التحرمي قول اهلل -تعاىل-: 
اَلِبُكْم )100(«)101(.  ِذيَن ِمْن اأَ�سْ َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َواأََخَواُتُكْم... َوَحاَلِئُل اأَْبَناِئُكُم الَّ »ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اأُمَّ

ُرم حليلة البن مبجرد عقد البن عليها واإن مل يح�سل دخول )102( .  وحَتْ
Ú  : )103( اِع النوع الثاين: امُلَحرََّماُت ب�َصبِب الرَّ�صَ

ِتـي  الالَّ َهاُتُكُم  »َواأُمَّ –تعاىل-:  اهلل  قول  الن�ساء  من  ال�سـنف  هذا  حترمي  ودليل 
اَعِة« )104( ، وكـذا اإجـماع الفقـهاء مـع اختـالف فـي بع�ص  �سَ ْعَنـُكْم َواأََخَواُتـُكْم ِمَن الرَّ اأَْر�سَ
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الأخريات  اأما  والأخوات،  الأمهات  بتحرمي  الكرمية  الآية  جاءت  وقد  جزئياته)105()106(. 
ِمَن  َيْحُرُم  َما  اِع  �سَ الرَّ ِمَن  »َيْحُرُم  و�سلم-:  عليه  اهلل  –�سلى  النبي  قول  يف  فيدخلن 
الن�سب  مبنزلة  واأنه  التحرمي،  اأ�سباب  من  الر�ساع  اأن  على  احلديث  يدل  اإذ   ، �َسِب«)107(  النَّ
واأخوات  الأخوات،  وبنات  الإخوة،  وبنات  البنات،  فَتْحُرم  وبذلك   .)108( احلرمة  ثبوت  يف 
املر�سعة، واأمهات �ساحب اللنب، واأخواته، وكل امراأة من اأن�سابه، اأو من اأن�ساب املر�سعة، 

كعمته، وعمتها، وخالته، وخالتها )109( . 
تف�سيل  �سبق  اللواتي  َمات  امُلَحرَّ الن�ساء  من  اأي   )110( وطء  اأن  �سبق  مما  نخل�ص 
ُيوجبها  التي  العقوبة  من  الفقهاء  موقف  ما  والآن  بامَلَحاِرم.  زنى  ُيعدُّ  فيهنَّ  القول 
البحث،  الثالث من هذا  املبحث  �سيجيب عنه  ال�سارع احلكيم على من فعل ذلك؟ هذا ما 

التوفيق.  وباهلل 

الثالث:  املبحث 

أقواُل الفقهاِء يِف ُعُقوَبُة الزِّنى بِامَلَاِرِم: 

باإحدى  زناه   )111( ثبت  من  على  الإ�سالم  ُيوجبها  التي  العقوبة  الفقهاء يف  اختلف 
، بعد اإجماعهم على ُحرمة ذلك، وعلى ُبطالن الزواج  اِرمه ال�سابق تف�سيُل القوِل فيهنَّ حَمَ

منهنَّ )112( ، ولهم يف ذل�ك ث�الثة اأق�وال اأع�ر�صها ف�ي التف�صيل االآتي: 
نف�سها،  ♦ بالأجنبية  الزِّنى  عقوبة  هي  بامَلَحاِرم،  الزِّنى  عقوبة  اإن  االأول:  القول 

اإىل هذا  ن )116( حتى املوت )117( ، وذهب  ، وُيرَجم )115( امُلْح�سَ فُيجلد البكر )113( )114( 
، وال�ساحبان )121( من  ، واحلنابلة )120(  ، وال�سافعية )119(  القول كل من املالكية )118( 
قال   .  )125(  )124( ثور  واأبي  الب�رشي،  احل�سن  قول  وهو   ،  )123( والزيدية   ،  )122( احلنفية 
َرِحٍم  بذات  اأو  باأخته،  اأو  ته،  بعمَّ اأو  ولدته،  التي  باأمه  يزين  الذي  اأراأيت  »قلت:  �َسْحُنون: 
ٍم منه، اأو بخالته؟ قال: )اأي ابن القا�سم( : اأرى اأنه زنى، اإن كان ثيبًا ُيرجم، واإن كان  رَّ حُمَ
ال�سريازي:  وقال   ،  )126( �سمعت«  ما  اأح�سن  وهو  راأيي،  وهو  عامًا  وُغرِّب  مائة،  جلد  بكراً 
م، فوطئها، وهو يعتقد  رَّ اأو تزوج ذات َرِحم حُمَ »واإن ا�ستاأجر امراأة ليزين بها، فزنى بها، 
َرم كزاٍن بغريها« )128(  حترميها، وجب عليه احلد« )127( ، وقال البهوتي: »وزاٍن بذات حَمْ
، اأي يف احلكم. وجاء يف الأحكام قوله: »قال يحيى بن احل�سني: اإذا زنى الرَّجل بذات َرِحٍم 
ٍم اأقيم عليه حد مثله، واأقيم عليها حدها اأي�سًا حم�سنني كانا اأو بكرين، ويرى الإمام  رَّ حُمَ
يف ذلك راأيًا من تنكيل اأو نفي، فاأما يف حكم، فحكمهما �سواء عنده زانيان فاجران« )129( 
ٍم،  رَّ حُمَ َرِحٍم  بذات  اأو  العدة،  يف  عقد  اأو  للوطء،  اأمة  ا�ستعار  »ومن  املرت�سى:  ابن  وقال   .

 . )130( » فوطئها عاملًا باحُلرمة ُحدَّ
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 ،  )132( الزِّنى  الواردة يف  االأدلة   )131( بعموم  القول  هذا  اأ�صحاب  ا�صتدل  وقد 
ومن ذلك: 

-  .  )133( َجْلَدٍة«  ِمَئَة  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكلَّ  َفاْجِلُدوا  ايِن  َوالزَّ اِنَيُة  »الزَّ –تعاىل-:  اهلل  قول 
َناة، من دون اأن تفرِّق بني زاٍن باأحنبية، اأو بذات  ووجه ال�ستدلل، اأن الآية بينت عقوبة الزُّ

رَّم، مما يدل على اأنه ل فرق يف احلدِّ.  َرِحٍم حُمَ
َلُهنَّ  -  ُ اهللَّ َجَعَل  َقْد  َعنِّي  ُخُذوا  َعنِّي  »ُخُذوا  و�سلم-:  عليه  اهلل  –�سلى  النبي  وقول 

. ووجه   )134( ْجُم«  َوالرَّ ِماَئٍة  َجْلُد  يِِّب  ِبالثَّ يُِّب  َوالثَّ �َسَنٍة  َوَنْفُي  ِماَئٍة  َجْلُد  ِباْلِبْكِر  اْلِبْكُر  �َسِبياًل 
اأن يفرِّق كذلك بني  ح عقوبة الزِّنى للبكر والثيب، من دون  اأنه و�سَّ ال�ستدلل من احلديث، 

ِحم امُلَحرَّم.  الزِّنى بالأجنبية وبني الزِّنى بذات الرَّ
اإِلَّ  - اإَِلَه  َل  اأَْن  َي�ْسَهُد  اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم  َدُم  –�سلى اهلل عليه و�سلم-: »َل َيِحلُّ  وقول النبي 

َفاِرُق  امْلُ ِلِديِنِه  اِرُك  َوالتَّ ْف�ِص  ِبالنَّ ْف�ُص  َوالنَّ ايِن  الزَّ يُِّب  الثَّ َثاَلٍث  ِباإِْحَدى  اإِلَّ   ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َواأَينِّ   ُ اهللَّ
ِلْلَجَماَعِة« )135( . ووجه ال�ستدلل، اأن احلديث دل على اأن مما يبيح دم امل�سلم الزِّنى حال 

نًا، من دون اأن يفرِّق اأي�سًا بني زنى واآخر.  كون الزاين حُم�سَ
القول الثاين: اإن عقوبة اإتيان امَلَحاِرم هي القتل بكل حال )136( ، وهو قول احلنابلة  ♦

)137( يف رواية عن الإمام اأحمد، وبه قال ابن عبا�ص، وعبد اهلل بن مَطرِّف، واأبو بردة )138( ، 

وهو اختيار ابن تيمية )139( ، وابن القيم )140( ، وابن قدامة )141( ، وبه قالت ال�سيعة الإمامية 
)142( ، والإبا�سية )143( ، وهو مروي عن �سعيد بن امل�سيب، وجابر بن زيد، واإ�سحاق، واأبي 

ارمه: »روي عن  اأيوب، وابن اأبي َخْيَثمة )144( )145( . قال ابن قدامة يف الذي ينكح اإحدى حَمَ
اأحمد اأنه يقتل على كل حال، ... وروى اإ�سماعيل بن �سعيد عن اأحمد يف رجل تزوج امراأة اأبيه 
اأو بذات حمرم، فقال: يقتل، ويوؤخذ ماله اإىل بيت املال« )146( . وقال الرتمذي: »والعمل على 
هذا عند اأ�سحابنا، قالوا: من اأتى ذات حمرم وهو يعلم، فعليه القتل« )147( ، وقال ابن القيم 
بعد اأن ذكر قول اأحمد القائل بالقتل: »وهذا القول هو ال�سحيح، وهو مقت�سى حكم ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم« )148( ، وجاء يف النهاية للطو�سي حتت باب اأق�سام الزناة: »فاأما من 
يجب عليه القتل على كل حال، �سواء كان حم�سنًا اأو غري حم�سن، حراً كان اأو عبداً، م�سلمًا 
كان اأو كافراً، �سيخًا كان اأو �سابًا، وعلى كل حال، فهو كل من وطئ ذات حمَرم له اأمًا اأو بنتًا 
اأو اأختًا اأو بنتهًا اأو بنت اأخيه اأو عمته اأو خالته، فاإنه يجب عليه القتل على كل حال« )149( . 
اج اأنه �ساأل جعفر ال�سادق قائاًل: »اأين ي�رشب هذه ال�رشبة يعني من  وَنَقَل عن جميل بن َدرَّ
اأتى ذات حمرم؟ فال: ت�رشب عنقه اأو قال: ت�رشب رقبته« )150( . وقد ا�صتدل اأ�صحاب )151( 

هذا القول مبا ياأتي: 
ما روي عن الرباء بن عازب -ر�سي اهلل عنه- اأنه قال: بينما اأنا اأطوف على اإبل  -
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لَّت، اإذ اأقبل ركب، اأو فوار�ص معهم لواء، فجعل الأعراب يطوفون بي ملنزلتي من النبي  يل �سَ
�سلى اهلل عليه و�سلم، اإذ اأتوا ُقبَّة )152( ، فا�ستخرجوا منها رجاًل، ف�رشبوا عنقه، ف�ساألت عنه، 

فذكروا اأنه اأْعَر�َص )153( بامراأة اأبيه« )154( . 
ي ومعه راية، فقلت له: اأين تريد؟  - وما روي عن يزيد بن الرباء عن اأبيه قال: لقيت عمِّ

فقال: بعثني ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل رجل نكح امراأة اأبيه، فاأمرين اأن اأ�رشب 
عنقه، واآخذ ماله« )155( . 

َة: »اأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- بعث اأباه جد  - وما روي عن معاوية بن اأَِبي ُقرَّ
�ص ماله« )156( .  �َص بامراأة اأبيه، ف�رشب عنقه وَخمَّ معاوية، اإىل رجل عرَّ

اأبو بردة بن نيار،  - َمرَّ بي خايل،  اأنه قال:  الرباء -ر�سي اهلل عنه-  وما روي عن 
ومعه لواء، فقلت: اأين تريد؟ قال: بعثني ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل رجل تزوج 

امراأة اأبيه اأن اآتيه براأ�سه« )157( . 
ملن  - عقوبة  القتل  توجب  اأنها  ال�سابقة،  الأربعة  الأحاديث  من  ال�ستدلل  ووجه 

يزين باإحدى حمارمه، اإ�سافة اإىل اأن احلديثني الثاين والثالث ين�سان على اأن اأخذ املال 
جزء من العقوبة. 

وما روي عن ابن عبا�ص -ر�سي اهلل عنهما- قال: قال ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه  -
َرٍم َفاْقُتُلُوُه« )158( .  و�سلم-: »َمْن َوَقَع َعَلى َذاِت حَمْ

اج رجل اغت�سب اأخته على نف�سها، فقال:  - اأنه رفع اإىل احَلجَّ ومبا ذكر اجلوزجاين 
احب�سوه، و�سلوا ههنا من اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ف�ساألوا عبد بن ُمطرِّف 
ُحَرَم  ى  َتَخطَّ »َمْن  –�سلى اهلل عليه و�سلم- يقول:  اهلل  ر�سي اهلل عنه، فقال: �سمعت ر�سول 

ْيِف« )159( .  وا َو�َسَطُه بال�سَّ امُلوؤِْمِنني َفُخطُّ
وال�رشيحة  الوا�سحة  الدعوى  فيهما  اأن  ال�سابقني،  احلديثني  من  ال�ستدلل  ووجه 
ٍم منه. وي�ساف اإىل القتل وجوب م�سادرة اأمواله اإىل  رَّ بوجوب قتل من وقع على ذات َرِحٍم حُمَ
بيت املال، كما يف رواية اأحمد، وابن اأبي َخْيَثمة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة)160(، 

ا�ستدلًل بالن�سو�ص التي اأثبتت اأخذ املال )161( . 
القول الثالث: اإن عقوبة الزِّنى بامَلَحارم هي القتل واأخذ املال، لكن ذلك يخت�ص  ♦

مبن زنى بامراأة اأبيه، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وقوفًا عند هذه الن�سو�ص )162( . جاء 
اأو عقد عليها با�سم نكاح،  اأو بغري عقد،  اأبيه، بعقد  امراأة  يف املحلَّى قوله: »من وقع على 
اأم غري حم�سن، ويخم�ص ماله، و�سواء  بد، حم�سنًا كان  يقتل ول  فاإنه  بها،  واإن مل يدخل 
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اأمه كانت اأم غري اأمه، دخل بها اأبوه، اأو مل يدخل بها، واأما من وقع على غري امراأة اأبيه، من 
�سائر ذوات حمارمه؛ كاأمه التي ولدته من زنى، اأو بعقد با�سم نكاح فا�سد مع اأبيه، فهي اأمه، 
ولي�ست امراأة اأبيه، اأو اأخته، اأو ابنته، اأو عمته، اأو خالته، اأو واحدة من ذوات حمارمه، ب�سهر 
اأو ر�ساع، �سواء كان ذلك بعقد اأو بغري عقد هو زاٍن، وعليه احلد فقط، واإن اأح�سن عليه اجللد 
والرجم، ك�سائر الأجنبيات، لأنه زنى، واأما اجلاهل يف ذلك فال �سيء عليه« )163( . وا�ستدل 
ابن حزم على وجوب قتل من نكح امراأة اأبيه بروايات عدة حلديث الرباء ال�سابق ذكره )164( 

، ثم قال: »اإنها اآثار �سحاح جتب بها احلجة« )165( . 
املبحث الرابع: 

املناقشة والرتجيح: 
اأما بالن�سبة اإىل الأدلة التي ا�ستند اإليها القائلون اإن عقوبة الزِّنى بامَلَحاِرم هي عقوبة 
اأدلة �سحيحة و�رشيحة، وقد جاءت لبيان عقوبة الزِّنى  الزِّنى بغري امَلَحاِرم نف�سها، فهي 
يزنى  الذي  وهو  الزناة  من  اآخر  �سنف  عقوبة  تبني  اأخرى  اأدلة  وردت  ولكن  عام،  ب�سكل 
بواحدة من حمارمه، وقد �ساق هذه الأدلة اأ�سحاب القول الثاين للتدليل على اأن عقوبة من 
زنى باإحدى حمارمه القتل، وهذا يتطلب درا�سة هذه الأدلة للتَّعرُّف على درجتها من حيث 

ال�سحة اأو ال�سعف، يف حماولة للو�سول اإىل القول الرَّاجح، فنقول وباهلل التَّوفيق. 
اأما احلديث الأول، فقد رواه بالإ�سـافة اإىل اأبي داود )166( كل من الدارقطني )167( ، . 1

واحلاكم )168( واأحمد )169( كلهم من طريق مَطرِّف بن طريف احلارثي، حدثنا اأبو اجَلهم به. 
قال الألباين: »قلت: وهذا اإ�سناد �سحيح، رجاله ثقات رجال ال�سيخني، غري اأبي اجَلهم، وا�سمه 
�سليمان بن َجهم بن اأبي اجَلهم الأن�ساري، موىل الرباء، وهو ثقة« )170( . وذكر الألباين هذا 

احلديث يف �سحيح �سنن اأبي داود واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح« )171( . 
من . 2 كل   )172( والدارمي  داود  اأبي  اإىل  بالإ�سافة  رواه  فقد  الثاين:  احلديث  واأما 

يزيد  ثابت، عن  بن  اأني�سة، عن عدي  اأبي  بن  زيد  كلهم عن   ،  )174( واحلاكم  الن�سائي)173(، 
بن الرباء، عن اأبيه، كما يقول الألباين، وزيد ثقة من رجال ال�سيخني، وزيادة الثقة مقبولة، 
و�سائر رجال الإ�سناد ثقات رجال ال�سيخني، اأي�سًا غري يزيد بن الرباء، وهو �سدوق، ولعل 
عدي بن ثابت تلّقاه عنه، عن الرباء يف مبداأ الأمر، ثم لقي الرباء، ف�سمعه منه، فحدَّث به تارة 
هكذا، وتارة هكذا، وكلُّ حدَّث عنه مبا �سمع منه، وكل ثقة من زيد ابن اأبي اأني�سة الذي اأثبت 
فيه يزيد بن الرباء، وال�سدي، وا�سمه اإ�سماعيل، الذي مل يذكر يزيد فيه مع متابعة الربيع بن 
الركني له على �سعفه، وبهذا يزول ال�سطراب )175( الذي )176( اأعل احلديث به، لأنه اأمكن 
 التوفيق بني الوجوه امل�سطربة الثابتة عن رواتها« )177( . واأ�سار اإليه يف �سحيح �سنن الن�سائي 

بلفظ: »�سحيح« )178( . 
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واأما احلديث الثالث، فقد ذكره البيهقي اأي�سًا )179( ، واأورده ابن القيم يف زاد املعاد، . 3
وقال: »قال يحيى بن معني: هذا حديث �سحيح« )180( . 

وتابعه . 4  ،  )181( اللفظ  بهذا  �سبق  كما  الرتمذي  اأخرجه  فقد  الرابع:  احلديث  واأما 
�سوار عن  بن  اأ�سعث  فرواه عن  واملنت،  ال�سند  البيهقي يف  وقد خالف  نحوه،  باألفاظ  غريه 
وال�سطراب يف  الختالف  فهذا  �سوار هذا �سعيف،  بن  واأ�سعث  الألباين:  يقول  عدي)182(... 
هذا  ذكر  عقب  الرتمذي  وقال   .  )183( �سعفه«  على  الأدلة  من  وهو  منه،  هو  اإمنا  اإ�سناده 
اإ�سحاق هذا احلديث عن عدي بن ثابت،  احلديث: »حديث غريب )184( ، وقد روى حممد بن 
اأ�سعث، عن عدي، عن يزيد بن  الرباء، وقد روي هذا احلديث عن  عن عبد اهلل بن يزيد، عن 
الرباء، عن اأبيه، وروي عن اأ�سعث، عن عدي، عن يزيد بن الرباء، عن خالد، عن النبي �سلى 
ح على  الألباين: فهذا ا�سطراب �سديد من �سوار، لكنه قد ترجَّ . يقول   )185( اهلل عليه و�سلم« 
 الوجه الأول منه... عن عدي بن ثابت عن الرباء قال: لقيت خايل ومعه الراية، ... وقد تابعه 

ربيع بن ركني، وهو على �رشط م�سلم غري ربيع« )186( . 
واأما احلديث اخلام�ص: فقد رواه ابن ماجة )187( ، من طريق اإبراهيم بن اإ�سماعيل . 5

بن اأبي حبيبة: حدثني داود بن احل�سني، عن عكرمة، عن ابن عبا�ص، قال ر�سول اهلل -�سلى 
 . ه الذهبي بقوله: قلت ل )188(  اهلل عليه و�سلم- فذكره، قال احلاكم: �سحيح الإ�سناد، وَردَّ
وقد رواه البيهقي من حديث َعبَّاد بن من�سور، وَعبَّاد �سعيف« )189( . وقال الألباين: »قلت: 
والعلة من اإ�سماعيل، وداود )190( . وقال الرتمذي: »ل نعرفه اإل من هذا الوجه، واإبراهيم بن 
ف يف احلديث« )191( ، وذكره يف �سعيف �سنن ابن ماجة، واأ�سار اإليه بلفظ:   اإ�سماعيل ُي�سعَّ

»�سعيف )192( « )193( . 
واأما احلديث ال�ساد�ص، فقد اأورده الهيثمي يف جممع الزوائد كما �سبق )194( ، وقال: . 6

وبقية  اجلمهور،  و�سعفه  عمار،  بن  ه�سام  وثقه  اعة،  ُق�سَ بن  ِرْفَدة  وفيه  الطرباين،  »رواه 
رجاله ثقات« )195( . وقال الذهبي يف امليزان: »قال البخاري: ل يتابع على حديثه. وقال 
اإليه  الألباين هذا احلديث يف �سعيف اجلامع، واأ�سار  . وذكر   )196( الن�سائي: لي�ص بالقوي« 

بلفظ: »�سعيف« )197( . 
نخل�ص مما �سبق اأن اأربعة من الأدلة التي ا�ستند اإليها اأ�سحاب القول الثاين �سحيحة، 
الدليالن الآخران فهما �سعيفان كما يقول علماء التخريج. ولذا  اأما  و�ساملة من النتقاد، 
القول  ماله، هو  واأخذ  اإحدى حمارمه،  ياأتي  الذي  قتل  بوجوب  القا�سي  الثاين  القول  فاإن 
الرَّاجح هنا، و�سواء كان اإتيانها بعقد اأو بغري عقد، لأن العقد يف هذه احلالة باطل، فوجوده 
كعدمه، و�سواء كانت املوطوءة امراأة الأب، اأم غريها من ذوات امَلَحاِرم، و�سواء كان حم�سنًا، 

اأو غري حم�سن. 
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اأما الأدلة التي �ساقها القائلون باعتبار هذا الفعل زنى فغري ُم�سلَّمة يف هذه امل�ساألة، اإذ 
هي اأدلة عامة يف الزِّنى بغري امَلَحاِرم، اأما الزِّنى بامَلَحاِرم، ففيه اأحاديث خا�سة، بع�سها 
�سحيح، وي�سلح لالحتجاج، فيعمل به هنا، ويعمل بالأدلة الأخرى التي �ساقها اجلمهور يف 
الزِّنى بغري امَلَحاِرم. قال ابن قدامة يف معر�ص ترجيح هذا القول: »وهذه الأحاديث اأخ�ص 
مما ورد يف الزِّنى، فتقدم« )198( . وقال ابن القيم بعد اأن ذكر اآراء الفقهاء: »وحكم ر�سول 
اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- وق�ساوؤه اأحق، واأوىل« )199( . وقال ابن املنذر: »اإن ثبت حديث 
الرباء، وجب قتل من اأتى ذلك، بكراً كان، اأو ثيبًا« )200( ، وقد ثبت حديث الرباء، فيجب قتل 

من اأتى اإحدى حمارمه بكراً كان اأو ثيبًا، واهلل –تعاىل- اأعلم. 
اأنه ل بد من َحْمل ما ورد فيه من  ال�سوكاين بعد ذكره للحديث الأول، من  اأما قول 
اإذ  ُم�َسلَّم،  ، فهو غري   )201( الكفر  له، وذلك من موجبات  َفَعَل ذلك م�ستحاًل  القتل على من 
ارتد عن  اإىل رجل  و�سلم-  عليه  اهلل  اهلل -�سلى  ر�سول  بعثنا  الراوي:  لقال  لو كان كذلك 
الإ�سالم، با�ستحالله نكاح امراأة اأبيه بعقد �سماه نكاحًا، اأو بغري عقد، فقتلناه على ردته، 
ل  ما  احلديث  حتميل  ول  يقل،  مل  ما  تقويله  يجوز  فال  ذلك،  احلديث  راوي  يقل  مل  فاإذا 
يحتمل )202( ، ومثل هذا يقال ملن حمل رواية الإمام اأحمد بالقتل على ذلك )203( . ثم اإن 
ال�سوكاين بعد ما قال اإن ناكح امراأة اأبيه مرتد، عاد واعتربه عا�سيًا، بدليل قوله: »وفيه 
اأي�سًا -اأي يف احلديث- متم�سك لقول مالك اأنه يجوز التعزير بالقتل« )204( ، ومن املعلوم 
احلدود،  عقوبات  من  املرتد،  وعقوبة  العا�سي،  هو  يعزر  الذي  واإمنا  يعزر،  ل  املرتد  اأن 
ولي�ص من عقوبات التعزير، وعقوبة التعزير حتى واأن و�سلت اإىل القتل، ل تعترب حداً من 

احلدود، واإمنا تبقى عقوبة تعزيرية )205( . 
اأما قول ابن حزم، القا�سي باأن القتل واأخذ املال يخت�سان مبن نكح امراأة اأبيه، فهو 
على اأ�سله يف الوقوف عند الن�سو�ص دون التفات للقيا�ص، وهذا الأ�سل غري ُم�َسلَّم له من 

قبل العلماء )206( . 
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خامتة: 

ا�صتناداً اإىل ما تقدم بيانه حول مو�صوع: »الزِّنى بامَلَحاِرم وعقوبته املقررة يف 
الفقه االإ�صالمي– درا�صة مقارنة«، خل�س الباحث اإىل النتائج االأ�صا�صية االآتية: 

الزِّنى بامَلَحاِرم من الكبائر العظام، وهو اأعظم الزِّنى عند اهلل �سبحانه وتعاىل. . 1
امَلَحاِرم من الن�ساء هنَّ اللواتي ل يجوز للرجل نكاُحهنَّ على التاأبيد. . 2
َمات بال�سبب، وهن نوعان: . 3 رَّ َمات بالنَّ�سب، وحُمَ رَّ الن�ساء ق�سمان: حُمَ امَلَحاِرم من 

اع.  اهرة، ونوع �سبب حترميهن الرَّ�سَ نوع �سبب حترميهن امل�سَ
اختلف الفقهاء يف عقوبة الزِّنى بامَلَحاِرم، ومذهب اجلمهور اأنه كالزِّنى بالأجنبية، . 4

وهناك قول اآخر اأن عقوبته القتل، وهو ما رجحته، وذهب ابن حزم اإىل اأن عقوبته هي القتل 
التفات  الواردة، ودون  الن�سو�ص  اأبيه، وقوفًا عند  امراأة  نكح  ذلك يخت�ص مبن  لكن  اأي�سًا 

للقيا�ص. 
 تلك هي اأبرز النتائج التي تو�صل اإليها الباحث من خالل هذا البحث، والتي عززت عنده 

التو�صيات االآتية. 
�رشورة العمل على توعية النا�ص وحتذيرهم من الوقوع يف جرمية الزِّنى بامَلَحاِرم . 1

وغري امَلَحاِرم. 
�رشورة قيام امل�سوؤولني بدورهم يف اإلزام القائمني على و�سائل الإعالم املختلفة، . 2

باحلفاظ على القيم والأخالق الإ�سالمية، والبتعاد عن عر�ص اأو تناول كل ما من �ساأنه اأن 
يخد�ص احلياء ويعر�ص املجتمع امل�سلم اإىل ال�سقوط يف َوْحل الرذيلة. 

�رشورة تبني نظام العقوبات الإ�سالمي، اإذ يف تطبيقه وقاية للمجتمع من الوقوع . 3
يف املفا�سد وال�رشور، وقد عا�ست الأمة يف كنفه بعيدة عن اجلرائم والآثام. 
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اهلوامش: 
مي هذا البحث اأن هناك درا�سة م�رشية عن زنى امَلَحارم، للدكتور اأحمد . 1 ذكر اأحد حُمكِّ

من  اأمتكن  مل  لكنني   ، بيوتنا(  يف  )ال�سيطان  امَلَحارم  زنا  بعنوان:  وهي  املجذوب، 
احل�سول عليها. 

ابن منظور، ل�سان العرب، 6/ 96-97، مادة )زنى( . والفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، . 2
القراآن، �ص384، مادة  األفاظ  الأ�سفهاين، مفردات  والراغب   . )زنى(  �ص1667، مادة 

)زنى( . وابن فار�ص، معجم املقايي�ص يف اللغة، �ص461، مادة )زنى( . 
. والزبيدي يف تاج العرو�ص، . 3 ذكره ابن منظور يف ل�سان العرب، 6/ 96، مادة )زنى( 

38/ 225، مادة )زين( ، ومل ين�سباه. وقد بحثت عنه يف م�سادر الأدب فلم اأجد له قائاًل. 
يعة الإ�ْسكار. ابن منظور، ل�سان العرب، 4/ 66، . 4 ُيراُد باخُلْرَطوم هنا: اخَلْمر، اأو اخَلْمر ال�رشَّ

مادة )خرطم( . 
املظفر بن الف�سل، َن�رشِة الإغري�ِص يف ُن�رْشِة الَقري�ص، �ص 45. واليو�سي، زهر الأكم . 5

يف الأمثال واحلكم، �ص 320. 
ذكره ابن الأثري يف النهاية يف غريب القراآن، 2/ 316. وابن منظور يف ل�سان العرب، 6/ . 6

97. وابن �ِسيَدة يف املحكم، 9/ 80. ورواه الربيع يف امل�سند، �ص 124، برقم: )297( . 
والبغوي يف �رشح ال�سنة، 3/ 360. 

احلطاب، مواهب اجلليل، 6/ 290. . 7
ْعَناٍق، َواْلُقُبُل ِمْن . 8 ْمُع اأَْقَباٌل، ِمْثُل ُعُنٍق َواأَ اْلُقُبُل: َفْرِج اْلإِْن�َساِن، َوُقُبِل امَلْراأَة: َفْرُجَها، َواجْلَ

ُه، َوِمْنُه اْلِقْبَلُة، ِلأَنَّ  اِحَبُه ُيَقاِبُل ِبِه َغرْيَ َي ُقُباًل، ِلأَنَّ �سَ ُكلِّ �َسْيٍء: ِخاَلُف ُدُبِره، ِ ِقيَل �ُسمِّ
لَِّي ُيَقاِبُلَها، َوُكلُّ �َسْيٍء َجَعْلَتُه ِتْلَقاَء َوْجِهَك َفَقْد ا�ْسَتْقَبْلَتُه. الأزهري، تهذيب اللغة،  �سَ امْلُ

3/ 229، مادة )قبل( . والفيومي، امل�سباح املنري، �ص291، مادة )قبل( . 
ابن عابدين، رد املحتار، 4/ 4. . 9

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي، 4/ 313. . 10
النووي، منهاج الطالبني، �ص295. والرملي، نهاية املحتاج، 7/ 423-422. . 11
البهوتي، ك�ساف القناع، 6/ 89. وابن اأبي تغلب، نيل املاآرب، 2/ 355. . 12
ابن املرت�سى، الأزهار يف فقه الأئمة الأخيار، 4/ 208. . 13
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14 . .233 �ص  ال�رشعية،  الأحكام  قوانني  جزي،  وابن   .262  /5 القدير،  فتح  الهمام،  ابن 
وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 144. وابن قدامة، املغني، 10/ 147. وابن اأبي تغلب، 
نيل املاآرب، 2/ 355. والعن�سي، التاج املذهب، 4/ 208. والكندي، امل�سنف، 40/ 14. 

واملرغيناين، . 15  .212  /5 القدير،  فتح  الهمام،  ابن  هلل.  حقًا  �رشعًا  مقدرة  عقوبة  احلد: 
وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/  الدر املختار، 4/ 3.  الهداية، 2/ 381. واحل�سكفي، 

 .155
ْمُع اْلأَْدَباُر. الأزهري، تهذيب اللغة، . 16 ُبُر اْلَفْرُج، َواجْلَ ُبُر: ِخاَلُف اْلُقُبِل ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء، َوالدُّ الدُّ

4/ 453، مادة )دبر( . والفيومي، امل�سباح املنري، �ص115، مادة )دبر( . 
ابن جزي، قوانني الأحكام ال�رشعية، �ص 233. ويف قول اآخر عند املالكية اأن من فعل . 17

ذلك يعاقب بعقوبة اللواط، وهي عندهم الرجم حتى املوت. 
ال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 144. . 18
واملرداوي، . 19  .355  /2 املاآرب،  نيل  تغلب،  اأبي  وابن   .147  /10 املغني،  قدامة،  ابن 

الإن�ساف، 10/ 177. 
ابن الهمام، فتح القدير، 5/ 262. . 20
العن�سي، التاج املذهب، 4/ 208. . 21
الكندي، امل�سنف، 40/ 14، 36. . 22
ابن قدامة، املغني، 10/ 147. . 23
ابن الهمام، فتح القدير، 5/ 262. . 24
اللواط: عمل قوم لوط، وهو اإتيان الذكور، يقال لط، ولوط، لواطًا: اإذا فعل ذلك. البعلي، . 25

امُلطلع على اأبواب املقنع، �ص360. 
وال�سافعية، . 26 املالكية،  عند  والأ�سح  احلنفية،  قول  يف  دبرها  يف  الزوجة  وطء  يحرم 

واحلنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإبا�سية. وُيكره ذلك كراهة �سديدة يف قول ال�سيعة 
لكم  حرث  »ن�ساوؤكم  –تعاىل-:  اهلل  قول  ملفهوم  الراجح  هو  اجلمهور  وقول  الإمامية. 
فاأتوا حرثكم اأنى �سئتم« [البقرة/ 223] وقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-: »من اأتى 
كاهنًا ف�سدقه مبا يقول، اأو اأتى امراأته حائ�سًا، اأو اأتى امراأته من دبرها فقد برئ مما 
اأنزل على حممد«. وقوله: »اإن الذي ياأتي امراأته يف دبرها ل ينظر اهلل اإليه«. لكن هذا 
الوطء ل يوجب احلد عند اجلمهور لل�سبهة، اإذ هي )اأي املراأة( حمل الوطء يف اجلملة، 
اإذا  احلنفية،  عند  القتل  ذلك  اعتاد  من  عقوبة  تكون  اأن  وميكن  التعزير،  ُيوجب  ولكنه 
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راأى الإمام ذلك، ويكون القتل عندئذ �سيا�سة، ولي�ص من قبيل احلد. ويرى الإبا�سية اأن 
من فعل ذلك َحُرَمت عليه امراأته. ينظر فيما م�سى: ابن الهمام، فتح القدير، 5/ 262. 
واحلطاب، مواهب اجلليل، 6/ 291. والنفراوي، الفواكه الدواين، 2/ 286. وال�رشبيني، 
املحلَّى،  حزم،  وابن   .94  /6 القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   .144  /4 املحتاج،  مغني 
10/ 70. والعن�سي، التاج املذهب، 4/ 209. والكندي، امل�سنف، 40/ 36. واجلبعي، 
يف  التربيزي  اأخرجه  كاهنًا...«  اأتى  »من  الأول:  واحلديث   .333  /3 البهية،  الرو�سة 
م�سكاة امل�سابيح، 2/ 541، برقم: )4599( . و�سححه الألباين يف حكمه على اأحاديث 
البغوي يف �رشح  اأخرجه  امراأته...« فقد  ياأتي  الذي  »اإن  الثاين:  واأما احلديث  امل�سكاة. 
يف  واالتربيزي  املاأتى.  غري  يف  والإتيان  العزل  باب  النكاح،  كتاب   ،559  /1 ال�سنة، 
م�سكاة امل�سابيح، 2/ 224، رقم: )3194( و�سححه الألباين يف حكمه على اأحاديث 

امل�سكاة. 
الآية رقم )15( من �سورة الن�ساء. . 27
رواه م�سلم يف �سحيحه، 9/ 58، برقم: )3199( . . 28
الآية رقم )80( من �سورة الأعراف. . 29
ابن قدامة، املغني، 10/ 147. . 30
الَكَباِئُر: َجْمٌع ُمْفَرُدُه َكِبرَيٌة، والَكِبرَيٌة: عند الفقهاء: كل ما اأوجب احلد، وهي عند احلنفية: . 31

كل ما كان �سنيعًا بني امل�سلمني، وفيه هتك حرمة اهلل والدين. وعند ال�سافعية: كل ما 
فيه وعيد �سديد بن�ص من الكتاب اأو ال�سنة. وعند احلنابلة: كل ما اأوجب حداً يف الدنيا 
اأو وعيداً يف الآخرة. والكبرية عند املحققني: كل �سيء نهى اهلل عنه. الفيومي، امل�سباح 
اإعانة  والبكري،  احلقائق، 4/ 222.  تبيني  والزيلعي،   . )كرب(  مادة  املنري، �ص 311، 
جيب،  واأبو  التطوع.  �سدقة  باب   .651  /2 الفروع،  مفلح،  وابن   .280  /4 الطالبني، 

القامو�ص الفقهي، �ص314. 
ال�سريازي، املهذب، 5/ 371. وابن قدامة، املغني، 10/ 116. والذهبي، كتاب الكبائر، . 32

�ص54. وابن اأبي تغلب، نيل املاآرب، 2/ 355. وابن �سويان، منار ال�سبيل، 2/ 325. 
واأبو رخية، احلدود يف الفقه الإ�سالمي، �ص26. 

الآية رقم: )32( من �سورة الإ�رشاء. . 33
قلت اإىل غريه دون ح�رشه يف الكراهة، ب�سبب اأن النهي كما ي�رشف اإىل الكراهة ميكن . 34

اأن ي�رشف اإىل التاأيي�ص، كنحو قوله –تعاىل-: »ل تعتذروا اليوم« )�سورة التحرمي/ 7( ، 
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اأو الدعاء، كنحو قوله –تعاىل-: »ربنا ل تزغ قلوبنا بعد اإذ هديتنا« )�سورة اآل عمران/ 
8( ، اأو الإر�ساد، كنحو قوله -تعاىل-: »يا اأيها الذين اآمنوا ت�ساألوا عن اأ�سياء اإن تبد لكم 
ت�سوؤكم« )�سورة املائدة/ 101( . زيدان، الوجيز يف اأ�سول الفقه، �ص 301. والزحيلي، 

اأ�سول الفقه الإ�سالمي، 1/ 234-233. 
البخاري، ك�سف الأ�رشار، 2/ 294. والزرك�سي، البحر املحيط، 3/ 224. وزيدان، الوجيز . 35

يف اأ�سول الفقه، �ص 302. 
رواه البخاري يف �سحيحه، 8/ 369، برقم: )2295( . واأبو داود يف �سننه 4/ 221، . 36

برقم: )4689( . 
رواه م�سلم يف �سحيحه، 9/ 25، برقم: )3175( . والرتمذي يف �سننه، 4/ 19، برقم: . 37

)1402( . واأبو داود يف �سننه، 4/ 124، برقم: )4352( . 
ابن حجر، فتح الباري، 19/ 230. والنووي، �سحيح م�سلم ب�رشح النووي، 11/ 164-. 38

 .165
ابن املنذر، الأو�سط، �ص44، اأ، ن�سخة املحمودية، ق�سم احلدود. والرملي، نهاية املحتاج، . 39

7/ 422. وابن اأبي تغلب، نيل املاآرب، 2/ 355. 
ن�ص اأهل العلم على تفاوت اإثم جرمية الزنا، ومما يدل على �سحة ما ذهبوا اإليه ذلك قول . 40

النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-: »ما تقولون يف الزنا؟ قالوا: حرام، حرَّمه اهلل ور�سوله، 
فهو حرام اإىل يوم القيامة، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- لأ�سحابه: لأن يزين 
الرجل بع�رش ن�سوة، اأي�رش عليه من اأن يزين بامراأة جاره، فقال: ما تقولون يف ال�رشقة؟ 
قالوا: حرمها اهلل ور�سوله، فهي حرام، قال: لأن ي�رشق الرجل من ع�رشة اأبيات اأي�رش عليه 
من اأن ي�رشق من جاره«. انظر: الهيثمي، جممع الزوائد، 8/ 168. و�سححه الألباين يف 

ال�سل�سلة ال�سحيحة، 1/ 96. 
ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، 2/ 226. . 41
امل�سدر ال�سابق نف�سه. . 42
رواه م�سلم يف �سحيحه، 1/ 161، برقم: )66( . . 43
امل�سدر ال�سابق نف�سه، 9/ 493، برقم: )3515( . . 44
وزارة الأوقاف الكويتية، املو�سوعة الفقهية، 24/ 20. واأ�سله يف، ابن القيم، اجلواب . 45

الكايف، �ص 129-128. 
. والفيومي، امل�سباح املنري، . 46 ابن منظور، ل�سان العرب، 3/ 136-144، مادة )حرم( 

82-83، مادة )حرم( . والن�سفي، ُطلبة الطلبة، 3/ 89، مادة )حرم( . 
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الفقه . 47 ال�سنائع، 3/ 233. وابن قدامة، املغني، 7/ 470. والزحيلي،  الكا�ساين، بدائع 
اأحكام املراأة والبيت امل�سلم،  واأدلته، 7/ 129-140، وزيدان، املف�سل يف  الإ�سالمي 

 .200 /6
اأما من ُحرَِّم نكاحهن موؤقتًا، كاأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، وامل�رشكة، وامل�سغولة . 48

زنى  هو  منهن  باأي  الزين  فاإن  وبالتايل  اأجنبيات،  للزاين  بالن�سبة  فهن  الغري،  بحق 
باأجنبية. 

الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 49
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 256. وابن قدامة، املغني، 7/ 470. والقلي�سي، اأحكام . 50

الأ�رشة يف ال�رشيعة الإ�سالمية، 1/ 197. 
الن�ساء. . 51 من  نكاحهن  املحرم  يف  يدخلن  فال  اخلالت،  وبنات  العمات،  بنات  ت�ستثنى 

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 257. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 3/ 174. والبهوتي، 
ك�ساف القناع، 5/ 70. 

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 256. وابن جزي، قوانني الأحكام ال�رشعية، �ص 137. . 52
وال�رشبيني، مغني املحتاج، 3/ 174. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 70-69. 

الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 53
ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. وابن قدامة، املغني، 7/ 470. . 54
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 55
الآية رقم )7( من �سورة اآل عمران. . 56
حزم، . 57 وابن   .69  /5 القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   .471-470  /7 املغني،  قدامة،  ابن 

املحلى، 9/ 131. وينظر: زيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 201. 
املراد بدللة الن�ص: دللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للم�سكوت عنه ل�سرتاكهما . 58

واجتهاد،  نظر  اإىل  احلكم من غري حاجة  اأنه مناط  باللغة  يدرك كل عارف  يف معنى 
ال�سالح،  اأو م�ساويًا له.  اأوىل باحلكم مما ذكر  اأن يكون ما �سكت عنه  ي�ستوي يف ذلك 

تف�سري الن�سو�ص، 1/ 516. 
يف . 59 الزواج  اهلل،  وح�سب   .202  /6 امل�سلم،  والبيت  املراأة  اأحكام  يف  املف�سل  زيدان، 

ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص 86. 
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اختلف الفقهاء يف البنت من الزِّنى، هل تدخل �سمن البنات اللواتي ًيْحُرْمَن؟ ومذهب . 60
ل  اأنها  ال�سافعية  الأب. ومذهب  على  نكاحهن  املحرم  البنات  تدخل يف  اأنها  اجلمهور 
حترم على اأبيها )الزاين( ، مع كراهة الزواج منها. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 257. 
التاج والإكليل، 5/ 109. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 3/ 175. والبهوتي،  واملواق، 

ك�ساف القناع، 5/ 69. 
ك�ساف . 61 والبهوتي،   .471  /7 املغني،  قدامة،  وابن   .24  /2 املجتهد،  بداية  ر�سد،  ابن 

القناع، 5/ 69. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 3/ 175. والأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 3/ 
148. وابن حزم، املحلَّى، 9/ 131. 

الآية رقم )7( من �سورة اآل عمران. . 62
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 257. والقرايف، الفروق، 3/ 119. وزيدان، املف�سل يف . 63

اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 201. وح�سب اهلل، االزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص 
 .87

ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. . 64
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 65
والبهوتي، ك�ساف . 66 املغني، 7/ 471.  قدامة،  وابن  الدواين، 2/ 15.  الفواكه  النفراوي، 

القناع، 5/ 69. وابن حزم، املحلَّى، 9/ 131. وح�سب اهلل، الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية، 
�ص 88. 

ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. . 67
والبهوتي، ك�ساف . 68 املغني، 7/ 471.  قدامة،  وابن  الدواين، 2/ 15.  الفواكه  النفرواي، 

القناع، 5/ 70. 
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 69
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 257. وابن قدامة، املغني، 7/ 471. وزيدان، املف�سل يف . 70

اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 204. 
ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. . 71
ابن قدامة، املغني، 7/ 471. . 72
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 73
ك�ساف . 74 والبهوتي،   .119  /3 الفروق،  والقرايف،   .257  /2 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 

القناع، 5/ 2. وزيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 204. 
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ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. . 75
والبهوتي، ك�ساف . 76 املغني، 7/ 471.  قدامة،  وابن  الدواين، 2/ 15.  الفواكه  النفراوي، 

القناع، 5/ 69. 
ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 24. . 77
  النفراوي، الفواكه الدواين، 2/ 15. وابن قدامة، املغني، 7/ 471. والبهوتي، ك�ساف القناع، . 78

 .70-69 /5
زيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 208. . 79
النفراوي، الفواكه الدواين، 2/ 15. . 80
زيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 208. . 81
والقرطبي، . 82  .24  /2 املجتهد،  بداية  ر�سد،  وابن   .260  /2 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 

اجلامع لأحكام القراآن، 5/ 99. وابن قدامة، املغني، 7/ 474-475. والبهوتي، ك�ساف 
القناع، 5/ 71. 

الآية رقم )22( من �سورة الن�ساء. . 83
84 . .103  /5 القراآن،  لأحكام  اجلامع  والقرطبي،   .260  /2 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 

واملرداوي، الإن�ساف، 8/ 114. وزيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 
 .220

الآية رقم )38( من �سورة يو�سف. . 85
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 260. وابن قدامة، 7/ 475. وزيدان، املف�سل يف اأحكام . 86

املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 220. 
القناع، . 87 املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 208. والبهوتي، ك�ساف  اأحكام  زيدان، املف�سل يف 
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اإل . 88 حترم  فال  كالربيبة،  الزوجة  اأم  معترباً  عنه،  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  خالف 

بالدخول بابنتها. والراجح قول اجلمهور، لأن اأم الزوجة حرمت باأمر مطلق عن �رشط 
الدخول  ي�سرتط  الذي  فعلى  اإلخ،  والأخوات...  والبنات  الأمهات  حرمت  كما  الدخول 
اإح�سار الدليل، وروي عن ابن عبا�ص –ر�سي اهلل عنه- قوله: اأبهموا ما اأبهم اهلل تعاىل، 
اأي اأطلقوا ما اأطلق اهلل تعاىل. الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 258. وابن قدامة، املغني، 

7/ 472. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 71. 
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الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 89
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 258. وابن قدامة، املغني، 7/ 472. والبهوتي، ك�ساف . 90

القناع، 5/ 71. 
ابن منظور، ل�سان العرب، 5/ 98-99، مادة )ربب( . . 91
ابن قدامة، املغني، 7/ 473-474. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 71. . 92
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 93
القناع، 5/ 71. وابن حزم، املحلى، . 94 ابن قدامة، املغني، 7/ 473. والبهوتي، ك�ساف 

 .144 /9
الأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 3/ 150. وابن قدامة، املغني، 7/ 473-474. والبهوتي، . 95

ك�ساف القناع، 5/ 71. 
حجر . 96 يف  تكن  مل  اإذا  الربيبة  نكاح  اأجازوا  اأنهم  الظاهري  وداود  وعلي  عمر  عن  روي 

باأمها وكونها يف حجره، وبالتايل فال  الدخول  الربيبة ب�رشط  اإن اهلل حرم  اإذ  الزوج، 
حترم اإل بالأمرين معًا. وقول اجلمهور هو الراجح، لأن الرتبية ل تاأثري لها يف التحرمي 
 /7 املغني،  قدامة،  وابن   .144  /9 املحلى،  حزم،  ابن  اأعلم.  واهلل  املحرمات،  ك�سائر 

473. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 71. 
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 97
الأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 3/ 150. وابن قدامة، املغني، 7/ 473-474. والبهوتي، . 98

ك�ساف القناع، 5/ 71. 
البهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 71. . 99

اأما زوجة البن . 100 التقييد بالبن ال�سلبي هنا اإمنا جاء لإخراج زوجة البن املتبنى، 
من الر�ساع فتدخل يف التحرمي، وي�سملها الن�ص، لول يقال اإن التحرمي يخ�ص حليلة 
البن ال�سلبي بناء على مفهوم املخالفة، اإذ من �رشوط العمل مبفهوم املخالفة اأن 
النبي  قول  وهو  الر�ساعي  البن  ي�سمل  منطوق  ورد  وهنا  بخالف،  منطوق  ياأتي 
-�سلى اهلل عليه و�سلم-: ” يحرم من الر�ساع ما يحرم من الن�سب”. انظر: البخاري، 
�سحيح البخاري، 9/ 124، رقم: )2451( . والأن�ساري، اأ�سنى املطالب، 3/ 149. 
وابن قدامة، املغني، 7/ 473. وزيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 

 .217
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 101
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ابن قدامة، املغني، 7/ 474. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 71. . 102
ًعا . 103 َع َر�سْ ٍد، َوَر�سَ ًعا ِمْن َباِب َتِعَب، يِف ُلَغِة جَنْ ِبيُّ َر�سَ َع ال�سَّ اع يف اللغة: من َر�سِ الرَّ�سَ

ُه  مُّ اأُ ْعُتُه  َواأَْر�سَ اَعًة،  َوَر�سَ اًعا  َر�سَ ُع  َيْر�سَ َع  َوَر�سَ ِتَهاَمَة،  ِلأَْهِل  ُلَغٌة  َب،  َ َباِب �رشَ ِمْن 
لبنها  من  ح�سل  ما  اأو  امراأة  لنب  لو�سول  ا�سم  والر�ساع:  َعٌة،  َوُمْر�سِ ٌع  ُمْر�سِ َفِهَي 
 . يف جوف طفل ب�رشوط. الفيومي، امل�سباح املنري، �ص139-140، مادة )ر�سع( 

ووزارة الأوقاف الكويتية، املو�سوعة الفقهية، 22/ 238. 
الآية رقم )23( من �سورة الن�ساء. . 104
اختلف الفقهاء يف م�ساألة امل�ساهرة الرَّ�ساعية، وهل هي كامل�ساهرة الن�سبية يف . 105

التحرمي اأو ل؟ مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح اأن كل ما يحرم بامل�ساهرة بالن�سب 
يحرم فيها بالر�ساع، لأن هذا التحرمي يدخل يف قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم-: 
»يحرم الر�ساع ما يحرم من الن�سب«. وهناك قول للحنابلة اختاره ابن تيمية يق�سي 
باأن التحرمي بالر�ساع فرع على حترمي الن�سب ل على حترمي امل�ساهرة، ودليل هذا 
ِتـي  الالَّ َهاُتُكُم  {َواأُمَّ تعاىل:  اهلل  قول  يف  الوارد  الر�ساعة  ب�سبب  التحرمي  اأن  القول 
وكذلك  امل�ساهرة،  يذكر  مل   ،]23 ]الن�ساء/  اَعِة}  الرَّ�سَ ِمَن  َواأََخَواُتـُكْم  ْعَنـُكْم  اأَْر�سَ
الأحاديث النبوية. ابن الهمام، فتح القدير، 4/ 4. وزيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة 
والبيت امل�سلم، 6/ 243. وابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد، 5/ 251. واأبو 
زهرة، حما�رشات يف عقد الزواج واآثاره، �ص 120. وح�سب اهلل، الزواج يف ال�رشيعة 
الإ�سالمية، �ص 102. وقد ا�ستثنى الفقهاء بع�ص الن�ساء اللواتي بحرمن بالن�سب ول 

يحرمن بالر�ساع لعدم توفر حكمة التحرمي بالر�ساع فيهن، وهن كما يلي: 
اأم الأخ اأو الأخت، من الر�ساع، فال حترم على ال�سخ�ص اأم اأخيه اأو اأخته من الر�ساع،  -

وحترم عليه من الن�سب، فهي اإما اأمه اأو زوجة اأبيه. 
جدة الولد، فال حترم على الرجل جدة ولده اأو ابنته من الر�ساع، وحترم عليه من  -

الن�سب، لأنها اإما اأمه، اأو اأم زوجته. 
اأخت الولد، فال حترم اأخت البن اأو البنت من الر�ساع، وحترم من الن�سب، فهي اإما  -

ابنته اأو ربيبته. 
اأم العم اأو اأم العمة، فال حترم على الرجل اأم عمه اأو عمته من الر�ساع، وحترم من  -

الن�سب، لأنها جدته لأب. 
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 اأم اخلال اأو اأم اخلالة، فال حترم على ال�سخ�ص اأم خاله اأو اأم خالته من الر�ساع،  -
 .35  /1 احلكام،  درر  منالخ�رشو،  �سبق:  فيما  انظر  لأم.  جدته  لأنها  الن�سب،  من  وحترم 
وال�رشطاوي،   .49  /3 املطالب،  اأ�سنى  والأن�ساري،   .18  /2 الدواين،  الفواكه  والنفراوي، 

�رشح قانون الأحوال ال�سخ�سية، 1/ 83-82. 
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 2/ 262. وابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 26. والهيتمي، . 106

حزم،  وابن   .596  /5 النهى،  اأويل  مطالب  والرحيباين،   .284  /8 املحتاج،  حتفة 
مراتب الإجماع، 1/ 67. وزيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، 6/ 235. 

107 . /7 �سحيحه،  يف  وم�سلم   .  )2451( برقم:   ،124  /9 �سحيحه،  يف  البخاري  رواه 
335، برقم: )2621( . 

ال�رشخ�سي، املب�سوط، 5/ 132. . 108
ابن قدامة، املغني، 7/ 475-476. والبهوتي، ك�ساف القناع، 5/ 70. . 109
العقوبة عندئذ . 110 اأي من املحارم من دون مواقعة، فتكون  العتداء على  اإذا كان  اأما 

التعزير، كما لو فعل ذلك مع غريهن، ودليل ذلك اأن هذا الفعل مع�سية مل يرد فيها حد 
ول كفارة، فيجب التعزير، اأ�سبه �رشب النا�ص والعتداء عليهم. احلمد، زنا املحارم، 
 http:// www. saaid. net/ Doat/ ،اأ�سباب تف�سي هذه الظاهرة، موقع �سيد الفوائد
naif/ 8. htm. وانظر: القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 12/ 161. وال�رشبيني، مغني 

املحتاج، 4/ 150. واملقد�سي، ال�رشح الكبري، 10/ 174. 
يثبت الزِّنى بالإقرار، اأو بالبينة، ومذهب املالكية وال�سافعية والظاهرية اأن الإقرار . 111

مرة واحدة كاف لثبوت احلد. ومذهب احلنفية، واحلنابلة اأن الزِّنى ل يثبت بالإقرار 
اإل اأن يقر الزاين اأربع مرات اأنه ارتكب جرمية الزِّنى. اأما البينة، فقد اتفق الفقهاء على 
اأن الزِّنى ل يثبت اإل ب�سهادة اأربعة رجال. املرغيناين، الهداية، 2/ 282. والكا�ساين، 
والبغدادي،   .170  ،169  /3 املدارك،  اأ�سهل  والك�سناوي،   .47  /7 ال�سنائع،  بدائع 
املعونة، 3/ 1383. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 149، 150. ابن اأبي تغلب، نيل 
املاآرب، 2/ 358. واملاوردي، احلاوي الكبري، 13/ 206. وابن حزم، املحلى، 11/ 

180، 181. وابن قدامة، املغني، 10/ 160، 169. 
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 35. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 146. واملطيعي، . 112

تكملة املجموع، 22/ 57. وابن قدامة، املغني، 10/ 148. 
اأو امراأة مل يجامع يف نكاح �سحيح، وهو حر بالغ . 113 املق�سود بالبكر هنا: كل رجل 

عاقل. النووي، �سحيح م�سلم ب�رشح النووي، 11/ 190. 
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114 . .331  /1 الأبحر،  ملتقى  احللبي،  انظر:  الفقهاء.  باتفاق  جلدة  مائة  الكرب  يجلد 
والعيني، البناية، 5/ 362. وابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 436. واملاوردي، احلاوي 
الكبري، 13/ 193. وابن قدامة، املغني، 10/ 130. وابن حزم، املحلى، 11/ 232. 
لي�ص من  التغريب  اأن  الفقهاء، فريى احلنفية  التغريب فهو مو�سع خالف بني  واأما 
قبيل احلد، واإمنا هو من باب ال�سيا�سة. ويرى جمهور الفقهاء؛ املالكية، وال�سافعية، 
واحلنابلة، والظاهرية، اأنه ل بد من تغريب الزاين، وهو جزء من احلد، وهو مروي عن 
اأبي بن كعب، وابن عمر، وابن م�سعود، وعطاء،  الرا�سدين الأربعة، وبه قال  اخللفاء 
وطاو�ص، والثوري، وابن اأبي ليلى، واإ�سحاق، وغريهم. اأما بخ�سو�ص املراأة، في�سملها 
التغريب يف قول ال�سافعية واحلنابلة، بخالف املالكية. ابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 
القراآن، 5/ 87.  اجلامع لأحكام  والقرطبي،  اجلليل، 9/ 262.  436. وعلي�ص، منح 
والبهوتي،   .131-130  /10 املغني،  قدامة،  وابن   .394  /5 املهذب،  وال�سريازي، 

ك�ساف القناع، 6/ 91-92. وابن حزم، املحلى، 11/ 231. 
فلم . 115 امل�سلمني،  علماء  واأ�سحابه جمهور  كالنظام،  املعتزلة  اخلوارج وبع�ص  خالف 

يقولوا بالرجم، وقد اأجاب جمهور العلماء عن تلكم ال�سبه التي ا�ستند اإليها هوؤلء يف 
قولهم بنفي الرجم كعقوبة للزاين املح�سن. واختلف اجلمهور القائلون بالرجم، هل 
املنذر، واخلرقي،  ابن  قال  بالأول  بالرجم فقط؟  يكتفى  اأم  اجللد،  بينه وبني  يجمع 
واأحمد يف رواية عنه اختارها القا�سي، ون�سبها اأبو يعلى ال�سغري اإىل �سيوخ املذهب، 
عبا�ص،  وابن  علي،  عن  مروي  وهو  القراآن،  لأحكام  اجلامع  يف  القرطبي  ورجحها 
واأبي بن كعب، واحل�سن الب�رشي، واحل�سن بن �سالح بن حي، واإ�سحاق، وداود، وابن 
اأحمد،  وال�سافعية، واحلنابلة يف رواية عن  حزم. وبالثاين قال احلنفية، واملالكية، 
واختارها اأبو بكر الأثرم، واأبو اخلطاب، وابن حامد. ال�رشخ�سي، املب�سوط، 9/ 37. 
والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 39. وابن ر�سد، بداية املجتهد، 2/ 435. والقرطبي، 
اجلامع لأحكام القراآن، 5/ 87. والك�سناوي، اأ�سهل املدارك، 3/ 164. وابن املنذر، 
 .191  /13 الكبري،  احلاوي  واملاوردي،   .7  /3 العلم،  اأهل  مذاهب  على  الإ�رشاف 
وال�سريازي، املهذب، 5/ 373. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 146. وابن قدامة، 
املغني، 10/ 121. وابن مفلح، املبدع، 9/ 61. واملرداوي، الإن�ساف، 10/ 171. 

وابن حزم، احللى، 11/ 234. 
ال�سيا�سة.  باب  من  املح�سن  الزاين  حق  يف  والرجم  اجللد  بني  اجلمع  احلنفية  واأجاز 

ال�رشخ�سي، املب�سوط، 9/ 37. والكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 39. 
الذي تزوج م�سلمة زواجًا �سحيحًا، ودخل بها، . 116 اأن املح�سن هو  الفقهاء على  يتفق 

الراجح-  –وهو  اجلمهور  ومذهب  الفا�سد،  النكاح  يف  واختلفوا  الفرج،  يف  ووطئها 
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عدم اعتبار ذلك اإح�سانًا، بخالف ال�سافعي يف القدمي، واأبي ثور، والأوزاعي، والليث. 
واختلفوا كذلك يف نكاح الذمية، ومذهب املالكية وال�سافعية يف قول، واحلنابلة يف 
واأحمد  رواية،  وال�سافعي يف  احلنفية،  ن، ومذهب  ُيَح�سِّ ذلك  اأن  الراجح  رواية، وهو 
-37  /7 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين،  اإح�سان.  به  يثبت  ل  ذلك  اأن  قوليه،  اأحد  يف 
 .164-163  /3 املدارك،  اأ�سهل  والك�سناوي،   .39  /9 املب�سوط،  وال�رشخ�سي،   .38
وابن  وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 147.  املهذب، 5/ 377-376.  وال�سريازي، 

قدامة، املغني، 10/ 123، 125. وابن اأبي تغلب، نيل املاآرب، 2/ 356. 
واملاوردي، . 117  .434  /2 املجتهد،  بداية  ر�سد،  وابن   .36  /9 املب�سوط،  ال�رشخ�سي، 

املحلى،  حزم،  وابن   .118  /10 املغني،  قدامة،  وابن   .191  /13 الكبري،  احلاوي 
 .233 /11

مالك، املدونة، 6/ 209. وابن عبد الرب، الكايف يف فقه اأهل املدينة، 2/ 1074. . 118
ال�سريازي، املهذب، 5/ 382. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 4/ 146. . 119
ابن قدامة، املغني، 10/ 150. والبهوتي، ك�ساف القناع، 6/ 94. والبهوتي، �رشح . 120

منتهى الإرادات، 3/ 345. وابن قدامة، الكايف، 4/ 202. 
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، 7/ 35. . 121
من . 122 وبني  الزواج  طريق  عن  حمارمه  اإحدى  ياأتي  من  بني  فرق  فقد  حنيفة  اأبو  اأما 

اإذا كان الوطء بغري عقد، واأوجب التعزير على الذي  ياأتيها بغري عقد، فاأوجب احلد 
اإذا  ياأتيها بالعقد، وهو قول �سفيان الثوري، جاء يف بدائع ال�سنائع قوله: »وكذلك 
حنيفة،  اأبي  عند  عليه  حد  ل  فوطئها،  امراأته،  اأخت  اأو  اخلام�سة،  اأو  حمارَمه،  نكح 
واإن علم باحلرمة، وعليه التعزير«. ودليل اأبي حنيفة اأن العقد �سبهة، واحلدود تدراأ 
بال�سبهات. والراجح اأن وطء ذات الرحم املحرم بالعقد ل يعد �سبهة دارئة، لأنه وطء 
يف فرج امراأة جممع على حترميه من غري ملك ول �سبهة ملك، والواطئ من اأهل احلد، 
عامل بالتحرمي، فيلزمه احلد، كما لو مل يوجد العقد، و�سورة املبيح اإمنا تكون �سبهة 
اإذا كانت �سحيحة، والعقد هاهنا باطل حمرم. ولعل ما ذهب اإليه اأبو حنيفة هو من 
ذوات  من  امراأة  على  العقد  فاإن  واإل  العباد،  على  احلدود  اإقامة  يف  الحتياط  باب 
يتم  اإنه  اأيامنا هذه، حيث  هذا يف  مثل  يوجد  ول  �رشعًا،  به  يعتد  ل  املحرم  الرحم 
التاأكد من اأن املراأة مما يباح للرجل الزواج منها اأو ل قبل العقد. انظر فيما م�سى: 
 .632  /2 الفتاوى،  يف  النتف  وال�سغدي،   .36-35  /7 ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين، 

وابن قدامة، املغني، 10/ 149. وابن حزم، املحلى، 11/ 254-253. 
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 .315 /4
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ابن قدامة، املغني، 10/ 150. والبهوتي، �رشح منتهى الإرادات، 3/ 345. . 132
الآية رقم )2( من �سورة النور. . 133
رواه م�سلم يف �سحيحه، 9/ 58، برقم: )3199( . . 134
رواه م�سلم يف �سحيحه، 9/ 25، برقم: )3175( . والرتمذي يف �سننه، 4/ 19، برقم: . 135

 . )1402(
عليها. . 136 �سيء  فال  م�ستكرهة  كانت  اإن  اأما  مطاوعة،  كانت  اإن  كذلك  باملراأة  ويفعل 

املرداوي، الإن�ساف، 10/ 178. 
ابن قدامة، املغني، 10/ 149. وابن املنذر، الإ�رشاف على مذاهب اأهل العلم، 3/ 27. . 137

وابن قدامة، الكايف 4/ 202. 
ابن اأبي �سيبة، امل�سنف، 6/ 566. . 138
ابن تيمية، جمموعة الفتاوى، 34/ 177. . 139
ابن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد، 5/ 15- 16. . 140
ابن قدامة، املغني، 10/ 149. . 141
الطو�سي، النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، �ص 692. والطو�سي، ال�ستب�سار فيما . 142

اختلف من الأخبار، 4/ 208. 
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 http:// www. yasaloonak. net :وعفانة، موقع ي�ساألونك
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الفقيه، 4/ 30. 
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رواه ابن ماجة يف �سننه، انظر: ال�سندي، �رشح �سنن ابن ماجة، 2/ 119-118. . 158
اأورده الهيثمي يف جممع الزوائد، 6/ 269. وال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري وزيادته، . 159
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164 . /11 املحلى،  انظر:  حزم.  ابن  ذكرها  التي  الروايات  يف  املال  مل�سادرة  وجود  ل 

 .253-252
ابن حزم، املحلى، 11/ 253. . 165
اأ�سحاب القول الثاين، . 166 اأقوال الفقهاء يف عقوبة الزِّنى باملحارم، )اأدلة  انظر مبحث 
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ال�سطراب يف احلديث: اأن يختلف الرواة فيه على �سيخ بعينه اأو من وجوه اأخر متعادلة . 175
ل يرتجح بع�سها على بع�ص، وقد يكون تارة يف الإ�سناد، وقد يكون يف املنت، واإذا ما 
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ابن كثري،  الراجح ول على املرجوح.  للراجحة، ول يطلق ال�سطراب حينئذ ل على 
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املكتب الإ�سالمي، 1401هـ-1981م. 

البغدادي، عبد الوهاب بن علي، ت422هـ، املعونة على مذهب عامل اأهل املدينة الإمام . 17
مالك بن اأن�ص، حتقيق ودرا�سة حمي�ص عبد احلق، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 

الأرناوؤوط، وحممد . 18 �سعيب  ال�سنة، حتقيق  البغوي، ح�سني بن م�سعود، ت510هـ، �رشح 
زهري ال�ساوي�ص، )د، ط( ، دم�سق، وبريوت، املكتب الإ�سالمي، 1403هـ-1983م. 

 البكري، عثمان بن حممد، اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، )د، ط( ، بريوت، . 19
 )دار الفكر، )د، ت( . 

 البهوتي، من�سور بن يون�ص، ت1051هـ، �رشح منتهى الإرادات، )د، ط( ، بريوت، عامل الكتب، . 20
 )د، ت( . 

21 . ، ط(  )د،  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  ت1046هـ،  يون�ص،  بن  من�سور  البهوتي، 
بريوت، دار الفكر، 1402هـ – 1982م. 

القادر عطا، . 22 الكربى، حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  اأحمد بن احل�سني، ت458هـ،  البيهقي، 
ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1414هـ –1994م. 

التربيزي، حممد بن عبد اهلل، ت741هـ، م�سكاة امل�سابيح، حتقيق حممد نا�رش الدين . 23
الألباين، ط3، بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1405هـ-1985م. 

الرتمذي، حممد بن عي�سى، ت297هـ، �سنن الرتمذي، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، واإبراهيم . 24
عطوة،  )د، ط( ، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، )د، ت( . 

ابن اأبي تغلب، عبد القادر بن عمر، ت1135هـ، نيل املاآرب ب�رشح دليل الطالب، حتقيق: . 25
الدكتور حممد �سليمان الأ�سقر، ط1، الكويت، مكتبة الفالح، 1403هـ –1983م. 

ابن تيمية، اأحمد بن احلليم، ت728هـ، جمموع فتاوى ابن تيمية، )دون طبعة ول بلد . 26
ن�رش ول دار ن�رش ول تاريخ( . 
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اجلبعي، زين الدين بن علي، ت966هـ، الرو�سة البهية يف �رشح اللمعة الدم�سقية، )د، . 27
ط( ، بريوت، دار العامل الإ�سالمي، )د، ت( . 

دار . 28 ، بريوت،  )د، ط(  الفقهية،  الأحكام  قوانني  اأحمد، ت741هـ،  بن  ابن جزي، حممد 
القلم، )د، ت( . 

1408هـ. 29 الفكر،  دار  بريوت،  ط2،  الفقهي،  القامو�ص  جيب،  اأبو  �سعدي  جيب،   اأبو 
-1988م. 

الريا�ص، . 30  ، )د، ط(  ال�سحيحني،  امل�ستدرك على  احلاكم، حممد بن عبد اهلل، ت405هـ، 
مكتبة الن�رش احلديثة، )د، ت( . 

ابن حجر، اأحمد بن علي، ت852هـ، فتح الباري �رشح �سحيح البخاري، املكتبة ال�ساملة، . 31
الإ�سدار الثاين. 

دار . 32 الرتاث  اإحياء  ، حتقيق: جلنة  )د، ط(  اأحمد، ت456هـ، املحلى،  ابن حزم، علي بن 
اجليل، ودار الآفاق اجلديدة، بريوت، )د، ت( . 

ابن حزم، علي بن اأحمد، ت456هـ، مراتب الإجماع، )د، ط( ، بريوت، دار الكتب العلمية، . 33
)د، ت( . 

نهر . 34 دار  القاهرة،   ، )د، ط(  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  الزواج يف  اهلل،  اهلل، علي ح�سب  ح�سب 
النيل، )د، ت( . 

ول . 35 ن�رش  دار  ول  ن�رش  بلد  ول  طبعة  )بدون  الأحكام،  احل�سني،  بن  يحيى  احل�سني،  ابن 
تاريخ ن�رش( . 

 احل�سكفي، حممد عالء الدين ت1088هـ، الدر املختار، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، 1399هـ . 36
-1979م. 

احلطاب، حممد بن حممد، ت954هـ، مواهب اجلليل ل�رشح خمت�رش خليل، ط3، بريوت، . 37
دار الفكر، 1412هـ –1992م. 

الألباين، . 38 �سليمان  الأبحر، حتقيق: وهبي  اإبراهيم بن حممد، ت956هـ، ملتقى  احللبي، 
ط1، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1409هـ –1989م. 

ابن حنبل، اأحمد بن حنبل، ت241هـ، امل�سند، الإمام املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين. . 39
اخلطيب، حممد عجاج، اأ�سول احلديث، ط4، بريوت، دار الفكر، 1401هـ-1981م. . 40
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الدارقطني، علي بن عمر، ت385هـ، �سنن الدارقطني، )د، ط( ، بريوت، دار اإحياء الرتاث . 41
العربي، 1413هـ-1993م. 

الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن، ت255هـ، �سنن الدارمي، حتقيق: فوؤاد زمريل، وخالد . 42
ال�سبع، ط1، بريوت، دار الكتاب العربي، 1407هـ –1987م. 

 اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث، ت275هـ، �سنن اأبي داود، )د، ط( ، بريوت، دار اجليل، 1408هـ . 43
-1988م. 

الفكر، . 44 دار  ، بريوت،  )د، ط(  الد�سوقي،  عرفة ت1230هـ، حا�سية  بن   الد�سوقي، حممد 
 )د، ت( . 

 الذهبي، حممد بن اأحمد، ت748هـ، كتاب الكبائر، )د، ط( ، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، . 45
 )د، ت( . 

بريوت، . 46 البجاوي،  علي  حتقيق:  العتدال،  ميزان  ت748هـ،  اأحمد،  بن  حممد  الذهبـي، 
ط1، دار املعرفة، 1382هـ -1963م. 

الرازي، حممد بن عمر، ت 606هـ، املح�سول من علم الأ�سول، درا�سة وحتقيق طه جابر . 47
العلواين، ط2، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1412هـ-1992م. 

 الربيع، الربيع بن عمر، م�سند الربيع، حتقيق حممد اإدري�ص عا�سور، وعا�سور بن يو�سف، . 48
 )د، ط( ، بريوت، و�سلطنة عمان، 1415هـ. 

 الرحيباين، م�سطفى بن �سعد، ت1243هـ، مطالب اأويل النهى يف �رشح غاية املنتهى، . 49
 )د، ط( ، بريوت، املكتب الإ�سالمي، )د، ت( . 

اأبو رخية، ماجد اأبو رخية، احلدود يف الفقه الإ�سالمي، ط1، الكويت مكتبة الفالح للن�رش . 50
والتوزيع، 1417هـ –1997م. 

ابن ر�سد، حممد بن اأحمد، ت591هـ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، ط8، بريوت، دار . 51
املعرفة، 1406هـ-1986م. 

الرملي، حممد بن اأحمد، ت1004هـ، نهاية املحتاج اإىل �رشح املنهاج، الطبعة الأخرية، . 52
بريوت، دار الفكر، 1404هـ –1984م. 

حتقيق . 53 القامو�ص،  جواهر  من  العرو�ص  تاج  ت1206هـ،  مرت�سى،  حممد  الزبيدي، 
والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  الكويت،  دولة  ط1،  �ساهني،  ال�سبور  عبد 

1422هـ-2001م. 
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الفكـر، 1406هـ-. 54 الفقه الإ�سالمي، ط1، دم�سـق، دار  اأ�سول  الزحيلـي، وهبة الزحيلي، 
1986م. 

الزحيلـي، وهبة الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدلته، ط2، دم�سـق، دار الفكـر، 1405هـ-. 55
1985م. 

الزرك�سي، حممد بن بهادر، ت 794هـ، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، املكتبة ال�ساملة، . 56
الإ�سدار الثاين. 

اأبو زهرة، حممد اأبو زهرة، حما�رشات يف عقد الزواج واآثاره، )د، ط( ، القاهرة، دار الفكر . 57
العربي، )د، ت( . 

زيدان، عبد الكرمي زيدان، املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم، ط2، بريوت، موؤ�س�سة . 58
الر�سالة، 1415هـ –1994م. 

الر�سالة، . 59 موؤ�س�سة  بريوت،  ط2،  الفقه،  اأ�سول  يف  الوجيز  زيدان،  الكرمي  عبد  زيدان، 
1407هـ-1987م. 

م�رش، . 60 ط1،  الدقائق،  كنز  �رشح  احلقائق  تبيني  ت743هـ،  علي،  بن  عثمان  الزيلعي، 
املطبعة الأمريية ببولق، 1315هـ. 

املعرفة، . 61 دار  بريوت،   ، ط(  )د،  املب�سوط،  ت490هـ،  �سهل،  اأبي  بن  حممد  ال�رشخ�سي، 
1409هـ-1989م. 

الأردين، ط1، عمان، . 62 ال�سخ�سية  الأحوال  ال�رشطاوي، �رشح قانون  ال�رشطاوي، حممود 
دار العدوي، 1981م. 

ال�سغدي، علي بن احل�سني، ت461هـ، النتف يف الفتاوى، حتقيق �سالح الدين الناهي، . 63
ط2، عمان، وبريوت، دار الفرقان، وموؤ�س�سة الر�سالة، 1404هـ-1984م. 

 ابن �سيدة، علي بن اإ�سماعيل، ت458هـ، املحكم واملحيط الأعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، . 64
 )د، ط( ، بريوت، دار الكتب العلمية، 2000م. 

 ال�رشبيني، حممد اخلطيب، ت977هـ، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، . 65
 )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 

 ال�سوكاين، حممد بن علي ت1250هـ، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول، . 66
 )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 
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ال�سوكاين، حممد بن علي ت1250هـ، نيل الأوطار �رشح منتقى الأخبار من كالم �سيد . 67
الأخيار، )د، ط( ، بريوت، دار اجليل، )د، ت( . 

ال�ساملة، . 68 اأبي �سيبة، املكتبة  اأبي �سيبة، عبد اهلل بن حممد، ت235هـ، م�سنف ابن  ابن 
الإ�سدار الثاين. 

ال�سريازي، اإبراهيم بن علي، ت476هـ، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، حتقيق: الدكتور . 69
حممد الزحيلي، ط1، دم�سق وبريوت، دار القلم، والدار ال�سامية، 1417هـ – 1996م. 

املكتب . 70 بريوت،  ط3،  الإ�سالمي،  الفقه  يف  الن�سو�ص  تف�سري  اأديب،  حممد  ال�سالح، 
الإ�سالمي، 1404هـ-1984م. 

ابن �سويان، اإبراهيم بن حممد، ت1353هـ، منار ال�سبيل يف �رشح الدليل، ط2، الريا�ص، . 71
مكتبة املعارف، 1405هـ –1985م. 

72 . ، الأخبار، )د، ط(  الطو�سي، حممد بن احل�سني، ت460هـ، ال�ستب�سار فيما ختلف من 
بريوت، دار �سعب ودار التعارف، 1390هـ. 

الطو�سي، حممد بن احل�سني، ت460هـ، النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى، ط2، بريوت، . 73
دار الكتاب العربي، 1400هـ-1980م. 

ابن عابدين، حممد اأمني، ت1252هـ، رد املحتار على الدر املختار، امل�سمى )حا�سية . 74
ابن عابدين( ، )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، 1399هـ –1979م. 

ابن عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل، ت463هـ، الكايف يف فقه اأهل املدينة، حتقيق: حممد . 75
حممد اأحيد ولد ماديك املوريتاين، ط2، الريا�ص، مكتبة الريا�ص احلديثة، 1400هـ-

1980م. 
pdf، عن . 76 ال�رشح املمتع �رشح زاد امل�ستقنع، ملف  العثيمني،  العثيمني، حممد بن  ابن 

�سبكة الإنرتنت. 
علي�ص، حممد بن علي�ص، ت1299هـ، منح اجلليل �رشح خمت�رش خليل، )د، ط( ، بريوت، . 77

دار الفـكر، 1409هـ- 1989م. 
اليمن . 78 مكتبة  �سنعاء،  ط1،  املذهب،  لأحكام  املذهب  التاج  قا�سم،  بن  اأحمد  العن�سي، 

الكربى، 1366هـ -1947م. 
العنقري، عبد اهلل بن عبد العزيز، حا�سية العنقري على الرو�ص املربع، )د، ط( ، مكتبة . 79

الريا�ص احلديثة، 1408هـ-1988م. 
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 العيني، حممود بن اأحمد، ت855هـ البناية يف �رشح الهداية، ط1، دار الفكر بريوت، 1401هـ. 80
-1981م. 

ابن فار�ص، اأحمد بن فار�ص، ت395هـ، معجم املقايي�ص يف اللغة، حتقيق: �سهاب الدين . 81
اأبو عمرو، ط1، بريوت، دار الفكر، 1415هـ –1994م. 

املكتبة . 82 الَقري�ص،  ُن�رْشِة  الإغري�ِص يف  َن�رشِة  الف�سل، ت.. هـ،  بن  املظفر  الف�سل،  ابن 
ال�ساملة، الإ�سدار الثاين. 

موؤ�س�سة . 83 بريوت،  ط4،  املحيط،  القامو�ص  ت817هـ،  يعقوب،  بن  حممد  الفريوزاآبادي، 
الر�سالة، 1415هـ –1994م. 

ط1، . 84 الكبري،  ال�رشح  غريب  يف  املنري  امل�سباح  ت770هـ،  حممد،  بن  اأحمد  الفيومي، 
القاهرة، دار احلديث، 1412هـ-2000م. 

ابن قدامة، عبد اهلل بن اأحمد، ت 20هـ، الكايف يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق . 85
زهري ال�ساوي�ص، ط5، بريوت، املكتب الإ�سالمي، 1408هـ-1988م. 

ابن قدامة، عبد اهلل بن اأحمد، ت620هـ، املغني على خمت�رش اخلرقي، ط1، بريوت، دار . 86
الفكر، 1404هـ –1984م. 

القرايف، اأحمد بن اإدري�ص، ت684هـ، اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق، )الفروق( ، )د، ط( ، . 87
بريوت، عامل الكتب، )د، ت( . 

القرطبي، حممد بن اأحمد، ت671هـ، اجلامع لأحكام القراآن، )بدون طبعة ول بلد ن�رش . 88
ول دار ن�رش ول �سنة ن�رش. 

القلي�سي، علي اأحمد، اأحكام الأ�رشة يف ال�رشيعة الإ�سالمية، ط1، �سنعاء، مكتبة اجليل . 89
اجلديد، 1413هـ-1992م. 

القمي، حممد بن علي، ت381هـ، من ل يح�رشه الفقيه، )د، ط( ، بريوت، دار التعارف . 90
ودار �سعب، 1401هـ-1981م. 

ابن القيم، حممد بن اأبي بكر، ت751هـ، اجلواب الكايف ملن �ساأل عن الدواء ال�سايف، )د، . 91
ط( ، القاهرة، دار احلديث، )د، ت( . 

ابن القيم، حممد بن اأبي بكر، ت751هـ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق �سعيب . 92
الأرناوؤوط، وعبد القادر الأرناوؤوط، ط5، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1407هـ-1987م. 
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الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود، ت587هـ، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، . 93
ط2، بريوت، دار الكتب العلمية، 1406هـ –1986م. 

ابن كثري، اإ�سماعيل بن عمر، ت774هـ، اخت�سار علوم احلديث، ط1، بريوت، دار الكتب . 94
العلمية، 1403هـ-1983م. 

 الك�سناوي، اأبو بكر بن ح�سن، اأ�سهل املدارك �رشح اإر�ساد ال�سالك يف فقه اإمام الأئمة مالك، . 95
 )د، ط( ، بريوت، دار الفكر، )د، ت( . 

 الكندي، اأحمد بن عبد اهلل، ت557هـ، امل�سنف، )د، ط( ، عمان، وزارة الرتاث القومي والثقافة، . 96
 )د، ت( . 

اجليل، . 97 دار  بريوت،   ، ط(  )د،  ماجة،  ابن  �سنن  ت273هـ،  يزيد،  بن  حممد  ماجة،   ابن 
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