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 حب قطرة ليسقيني فارغا الكأس جرع من كل إلى

  سعادة لحظة لنا ليقدم أناممو كمت من إلى

  العمم طريق لي ليميد دربي عن األشواك حصد من إلى

  العزيز والدي......   الكبير القمب إلى    

  الحنان و الحب أرضعتني من إلى

  الشفاء بمسم و الحب رمز إلى

    الحبيبة أمي.....  بالبياض الناصع القمب إلى   

  الغالي زوجي..........  احتراماتي كل أىدي إليك

 ميمينا ابنتي إلى...... جيدي ثمرة أىدي قمبي نبض و حياتي إلى

  وريده أمي............  عمرىا في اهلل أطال انيةالث أمي إلى

 صفاء – مروى:  حياتي رياحين إلى البريئة النفوس و الرقيقة الطاىرة القموب إلى
   نزىة – الزىراء فاطمة -

 ميار – ليديا – مؤيد – مايا – صفوان محمد – الدين تاج:  الغاليين الكتاكيت إلى
  سجى –

  صابر – الحق عبد – طارق:  األعزاء أخوتي الحياة ىذه في سندي إلى

 إلى العمماء درب عمى سار و طريقو العمم جعل و رسولو و اهلل أحب من كل إلى
 ىؤالء كل

   المتواضع جيدي ثمرة أىدي



عرفان و شكر  
 

لقول امتثال و العمل ىذا إلنجاز وفقني الذي تعالى و سبحانو هلل بالشكر بداية أتقدم  
 

اهلل يشكر ال الناس يشكر ال من>>  التسميم و الصالة أفضل عميو المصطفى  >> 
 

فيصل أنسيغة>>  الدكتور لألستاذ ، العميق التقدير و ، الجزيل بالشكر أتقدم فإني  >> 
 

نعم فكان سخاء بكل العون يد لي ومد القيمة توجيياتو و بنصائحو عمي يبخل لم الذي   
 

خطاه ثبت و اهلل حفظو الموجو و المرشد  . 
 

عبء تحممت التي المذكرة ليذه"  المناقشة لجنة أعضاء"   إلى كذلك موصول الشكر و  
 

المذكرة ليذه مالئما و مناسبا تراه بما ، خطاياه و أفكاره تصويب و ، العمل ىذا مراجعة  . 

   
  
أمينة بوزيان    
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    مـقدمة
سالم و حث عميو سنة من سنن اهلل تعالى في الخمق و التكوين ، و لقد رغب فيو اإلالزواج 

ألنو الوسيمة الناجحة في تكوين عالقات ثابتة بين أفراد المجتمع و لما تمعبو ىذه العالقات 
من أىم العقود التي نساني ، و الزواج المقدسة من دور في استقرار الحياة و بقاء النوع اإل

نسان في حياتو لعظم آثاره و أىميتو البارزة في تكوين و تقوية دعائم األسرة و ينشأىا اإل
سالمية و ، لذا حظي ىذا النوع من العقود بعناية فائقة من جانب الشريعة اإل المجتمع 

 الشرع القانوني.
فالزواج في معاجم المغة يأتي بمعنى االقتران ، االزدواج و االرتباط و االختالط يقول العرب 

: زوج الشيء بالشيء أي قرانو بو ، و تزاوج القوم و ازدوجوا أي تزوج بعظيم بعض ، و 
(1)يقال تزوجو النوم أي خالطو .   

 "روا الذين ظمموا و أزواجهم احش "ورة الصافات : ساهلل تعالى في  و في القرآن الكريم يقول
و  "الذين كانوا يزينون ليم الظمم و منو قولو تعالى في سورة الدخان :  ىمأي و قرنا (2)

 بحور عين . أي وقرناىم (3) "زوجناهم بحور عين 
 و اشتير معنى الزواج في المغة بأنو اقتران الرجل بامرأة .

فيو عقد وضعو الشارع الحكيم يفيد حل استمتاع الزوجين ببعضيما عمى  أما اصطالحا :
 الوجو المشروع و عمى سبيل القصد و الدوام .

الزواج  "أما في قانون األسرة الجزائري فنجد أن المشرع قد عرفو في مادتو الرابعة عمى أنو : 
ين أسرة أساسها هو عقد يتم بين الرجل و المرأة عمى الوجه الشرعي و من أهدافه تكو 

 المودة .
 1. (4) "حصان الزوجين و المحافظة عمى األنساب إحمة و التعاون و ر و ال

                                                           

 .122، ص 2007، الطبعة الثانية ، دار المجاني ، بيروت ،  المجاني لمطالبمعجم لغوي ،  -1
 . من سورة الصافات 22اآلية  -2
 . من سورة الدخان 54اآلية  -3
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و لقد حددت الكيفية التي ينبغي أن يبنى عمييا ىذا العقد لكي ال يشوبو مانع من موانع 

 الزواج.
و المانع جمع منع يقصد بو ىنا الحائل الذي يمنع الشخصين من الزواج و االقتران ، و ذلك 

 >>أن المرأة ال تحل لكل عاقد ، بل ىناك أشخاص ال تحل ليم أبدا و ىذا ما يعرف 
و ذلك ما  و ىناك أشخاص تحل ليم بعد زوال المانع <<بالموانع المؤبدة لعقد الزواج 

سنحاول و من خالل دراستنا ليذا الموضوع ،  <<ؤقتة لعقد الزواج بالموانع الم >>يعرف 
ذا توفرت فيو ىذه المحرمات إاستبيان ىذه المحرمات ، التي قد يبنى عمييا عقد الزواج ف

   اعتبر ىذا األخير باطال ألن ما بني عمى الباطل فيو باطل .
  أهمية الدراسة :  -1
 

 :  (النظرية )أ : األهمية العممية 
 

نظير األىمية العممية ليذا الموضوع في استظيار أنواع الموانع التي حرميا الشارع 
الحكيم التي يبطل بيا عقد الزواج ، مسمطين الضوء بداية عمى الموانع المؤبدة لعقد 

 لى الموانع المؤقتة ليذا العقد .إالزواج ثم توجينا بعد ذلك 
 

 ب: األهمية العممية : 
 

ما مؤبدة أو إذا توفر في عقد الزواج أحد الموانع إتكمن األىمية العممية ليذا الموضوع أنو 
ن إ، فميست كل امرأة صالحة بعينيا لمزواج ، و  امطمق امؤقتة يعد ىذا العقد باطال بطالن

 كانت صالحة بصفتيا لكل زواج .
 
 أهداف الدراسة :  -2

                                                                                                                                                                                     

، 11-84، يعدل و يتمم القانون رقم  2005فبراير  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  02-05األمر رقم   -4
،  15، العدد و المتضمن قانون األسرة ، الجريدة الرسمية  1984يونيو  9الموافق ل  1404رمضان  9المؤرخ في 
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لى ىدف أساسي يتمثل في بيان النساء المواتي ال إتيدف دراسة الموانع الشرعية لعقد الزواج 

لى جميع ىذه إيحق لمرجل الزواج بين سواء كانت حرمتين مؤبدة أو مؤقتة و تطرق 
ليو الدراسات السابقة وفقا لمتعديل الجديد الذي طرأ عمى إالمحرمات و تبيان ما لم تتطرق 

 قانون األسرة الجزائري .
ذا خال إال إج أنو ال يكون صحيحا الى عقد الزو إشارة ى اإللإكما تيدف دراسة ىذا الموضوع 

 . امطمق اذا توفرت اعتبر عقد الزواج باطال بطالنإو ىذه األخيرة  .من موانع الشرعية 
 
 اشكالية دراسة :- 3
 تتمحور دراستنا حول اجابة عمى اشكالية التالية : *
 

الحاالت التي يتضمنيا تحريم النساء  و ما ىي ؟فيما تتجسد الموانع الشرعية لعقد الزواج 
 ؟و ما ىي أدلتيا  ؟مؤبدا أو مؤقتا 

 
 منهج الدراسة : -4
 
ىو اعتمادنا عمى المنيج الوصفي االستداللي  ن المنيج المناسب و المعتمد في ىذه الدراسةإ

، و ىذا المنيج يتم بوصف الموانع الشرعية لعقد الزواج و استدالل كل مانع من ىذه الموانع 
 المؤبدة أو المؤقتة .

 
 صعوبة الدراسة :  -5
 

و لقد واجيتنا عدة صعوبات بمناسبة انجاز ىذه الدراسة أىميا قمة الدراسات المتخصصة في 
الموانع الشرعية لعقد الزواج من الناحية القانونية بالرغم من أىمية الموضوع و لعل  مجال

 لى تعقيده أو لحداثة تعديل مواده .إسبب في ذلك يعود 
 
 الدراسة : تقسيم -6
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 لى فصمين :إقسمنا ىذه الدراسة  شكالية السالفة الذكرجابة عمى اإلو لإل

 
لى ثالث مباحث إو الذي قسمناه  "موانع المؤبدة لعقد الزواج  "الفصل األول جاء بعنوان 
 و بيذا حددنا الحكمة من تحريم <<محرمات بالنسب  >>لى إخصصنا المبحث األول 

المحرمات بالنسب أما المبحث الثاني الذي جاء بعنوان المحرمات بالمصاىرة و تطرقنا في 
 ك الرضاع المحرم .لى المحرمات بالرضاع مبينين بذلإالمبحث األخير 

و ىذا األخير  <<بالموانع المؤقتة لعقد الزواج  >>أما الفصل الثاني الذي جاء معنونا 
لى أربع مباحث : يتناول المبحث األول المرأة المتعمق بيا حق الغير متطرقين فيو إقسمناه 

لى المرأة المتزوجة و المعتدة و الزانية ثم بعدىا المبحث الثاني الذي جاء تحت عنوان إ
لى المبحث الثالث و إالزواج بغير المسممة و اشتمل المرأة المشركة و الكتابية منتقمين منو 

متكممين عن الجمع بين المحرمين و الجمع بين أكثر من أربع ىو الجمع بين الزوجات 
لى أنواع أخرى من المحرمات حرمة مؤقتة متكممين إا المبحث الرابع زوجات ثم خصصن

   حرام .بذلك عن المطمقة ثالث و زواج اآلمة عمى الحرة و أخيرا مانع اإل
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: الزواج لعقد المؤبدة المحرمات:  األول الفصل    
 
حرمة أبدية لسبب  جل لمزواجر و المقصود بالموانع المؤبدة ىي تمك النساء البلتي تحرم عمى ال 

ارع الحكيم شذكرىن ال تيبلال، و بحيث ال يحل لممسمم نكاحين  دائم و عمى سبيل التأبيد ،
 ":من سورة النساء في قولو تعالى 23عمى سبيل الحصر في اآلية          

                                        

                                    

                                          

            " (1) . 

في كتاب اهلل تعالى أربع عشرة محرما ، سبع  ذلك أن المنصوص عمى تحريمينو جممة 
  أربع بالمصاىرة وواحدة بالجمع .بالنسب ، و اثنان بالرضاع ، و 

من قانون األسرة في ثبلث محرمات :  24أما المشرع الجزائري فحصرىن في المادة   
. المصاىرة (3  - الرضاع  (2 – النسب (1  
غير أن ، (2)من قانون األسرة الجزائري 29لى إ 25تى بالتفصيل و بيانو في المواد من أثم 

من قانون األسرة  24القانون لم يذكر المعان مانعا من موانع الزواج ضمن مقتضيات المادة 
لى أنو وسيمة مشروعة لمطعن في ثبوت النسب من إ 138و  41ليو في المادتين إأنما أشار 

طرف الزوج و أنو من موانع التوارث ، فالمشرع الجزائري لم يأخذ بما أخذت بو المالكية في 
فق عميو .تنما ساير الجميور رأييم و عمى ما اإيع المحرمات و جم  

أما في قانون العقوبات الجزائري فقد ذكر نوعين فقط من المحرمات و ذلك بالنص في المادة 
وىن المحرمات بالنسب و المحرمات بالمصاىرة و أغفل المحرمات بالرضاع .  (3)مكرر 337  
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 .23سورة النساء ، اآلية -1
، 1984يونيو  12الصادرة  بتاريخ   المتضمن لقانون األسرة الجريدة الرسمية.1984يونيو  9المؤرخ في  84/11القانون -2

 .92.91،ص  24العدد 
  . 1966يونيو  8المؤرخ في :  156-66المعدل و المتمم لؤلمر رقم  2014فبراير  4المؤرخ في  01-14القانون رقم -3

  .7،ص  07، عدد  2014فبراير  16، الصادرة بتاريخ :  المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية
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المحرمات بالنسب : المبحث األول :  

 
ىن النساء المواتي يحرم الزواج بين بسبب قرابة الدم و قد ذكر اهلل تعالى في آية المحرمات و 

 ":ىي قولو تبارك و تعالى                       

               " (1) ، اتصال في عمود النسب ، قرابة يث أن بح
يثبت حقيقة بوقائع الوالدة و يثبت شرعا بعقد صحيح و صوره كثيرة منيا األبوه و البنوه و 

 . (2)األخوه و سبب التحريم وصف قائم بالشخص ، جعل األمر الوارد بالزواج 
جزء الأما بنت أو األخت ـــــ  ىي جزء من الرجل أو كوليس يخفي أن المرأة ذات قرابة قريبة ـــــ 

لمن الشناعة أن يباح لممرء الزواج من جزئو ، و الطبع السميم  وىو جزء منيا أو كالجزء و أنو
 جوشائ، و لعمو يكون سببا في قطع األرحام و ضرب  ةمحض يةينفر و يعافو و يعتبره حيوان

لى درجة معينة من موانع الزواج !إالقرابة القربى في الصميم . لذلك جعل الشارع   
التفصيل و التوضيح في ىذا النوع من المحرمات . من بشيء يولنو من ىذا المنطمق س  
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 .23سورة النساء ، من اآلية - 1
، د. ط ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، لفقو اإلسالمي دراسة شرعية و فقيية الزواج في امحمد كمال الدين إمام ، -2

 .107، ص 1997 ةاالسكندري
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: بالنسب المحرمات أنواع:  األول المطمب   
:أنواع أربع بالقرابة الشخص عمى يحرم أنو اآلية سياق من يفيم   
كاألم و الجدة من جية األب و الجدة من جية األم . ن عمون :ا  أصولو و  .1  
: كالبنت و بنت البنت و بنت االبن و ابنتيا ميما نزلت. نن نزلا  و  فروعو و فروع فروعو .2  
شقيقة أو ألب أو ألم .ناث: كاألخت سواء كانت فروع األبوين و فروع فروعيم اإل .3  

أو ألم . واء كانت شقيقة أو ألبــــ عمتو سواء كانت أخت أبيو أو جده ما عبل ، س  
  خالتو سواء كانت أخت أمو أو جده ما عبل ، سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم . ــــ

 ــــ بنت األخ و ىي كل من ألخيو عمييا والدة ، سواء كانت بمباشرة أو بواسطة .
. (1) بواسطةسواء كانت بمباشرة أو ــــ بنت األخت و ىي كل من ألختو عمييا والدة ،   

 : الكريم القرآن في المذكرات السبع النسب قبل من يحرمن البلتي النساء أن عمى اتفقوا عميو و
عمى اتفقوا و األخت بنات و األخ بنات و الخاالت و العمات و األخوات و البنات و األميات   

اسم البنت و االب جية من أو األم جية من والدة عميك ليا أنثى لكل اسم:  ىينا األم أن   
ىي العمة و ، كمييما أو االم أو األب أعني مجموعيما أو أصميك أحد في شاركتك أنثى لكل   
 أمك ألخت اسم فيي الخالة أما والدة عميك لو ذكر لكل أو ألبيك أخت ىي و انثى لكل اسم
 قبل من والدة عمييا ألخيك أنثى لكل اسم األخ بنات و ، والدة عميك ليا أنثى لكل اخت أو

 مباشرة والدة عمييا ألختك أنثى لكل اسم:  األخت بنات و ، مباشرة أو أبييا قبل من أو أميا
 األصل و:  فييا بلفتإلخ محرمات السبع األعيان فيؤالء.  أبييا قبل من أو أميا قبل من أو
"  : تعالى قولو في      ....   " (2) 23 اآلية من النساء سورة. 
:  بقولو الجزائري األسرة قانون من 25 المادة نص في الجزائري المشرع إليو التطرق ىذا و

 األخ بنات و الخاالت و العمات و األخوات و البنات و األميات ىي بالقرابة المحرمات>> 
 العمة أو العم كبنات تحرم فبل الفروع ىذه من دونيا فما الثانية الطبقة أما << األخت بنات و
.الخالة أو الخال بنات ،و  
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، الطبعة أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجديد وفق آخر التعديالت و مدعم بأحداث االجتيادات بالحاج العربي ،  -1
 .227،ص  2012األولى، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،  الجزائر 

 . 23سورة النساء من اآلية -2
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 المطمب الثاني : الحكمة من تحريم المحرمات بالنسب :  
 
نسانية السميمة ، ن الحكمة من تحريم ىذه األصناف مأخوذة من الطبيعة البشرية و الفطرة اإلإ

قطيعة الرحم و االنحبلل االجتماعي و الخمقي و بالتحريم يسد  لىإفي درء المفاسد التي تؤدي 
باب الطمع و تصبح الصمة بين األقربين بريئة نقية كما أن الزواج بين األقربين يضعف 

.النسل كما يقرر ذلك العمماء و األطباء   
ة و قد جعل اهلل بين الناس ضروبا من الصمة يتراحمون بيا و أقوى ىذه الصبلت صمة القراب

و صمة الرحم ، فصمة القرابة أقواىا ما يكون بين األوالد ووالدييم من العاطفة فكل منيما  
لى بعض أعضائو و عاطفة األم أقوى من عاطفة األب ألن الولد إلى اآلخر كنظره إينظم 

يتكون من دميا بيذا كام تحريم األميات مقدما عمى تحريم البنات و الصمة بين األخوة و 
بو صمة الوالد بأوالده فاألخ و األخت من أصل واحد و بينيما عاطفة و ىذه األخوات تش

العاطفة فطرية من عند اهلل فبل يشتيي بعضيم التمتع ببعض و ال تقوم الشيوة منيم عمى 
ال إاآلخر و كذلك العمات و الخاالت من طينة األب و األم و النفس تعاف االستمتاع بيما 

نسان بمنزلة بناتوو األخت فيما من اإلحترام ليما أما بنات األخ عاطفة الحب و التكريم و اال  
ال عاطفة المودة و الرحمة و الحب و إ، حيث أن أخاه و أختو كنفسو فبل تشتيييا النفس  

  (1)الحنان ليما .
و منو نرى أن الحكمة من تحريم ىذه األصناف منتزعة من الطبيعة البشرية و الفطرة 

لى قطع صمة الرحم و االنحبلل األخبلقي في إنسانية السميمة في درء المفاسد التي تؤدي اإل
المجتمع ، و بالتحريم يسد باب الطمع و تصبح الصمة بين األقربين بريئة نقية ، كما أن 

  ( 2)الزواج األقربين يضعف النسل كما يقرر ذلك العمماء . 
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:بالمصاىرة المحرمات:  الثاني المبحث   
 

:أنواع أربع ىن بالمصاىرة المحرمات  
  

 }  تعالى ن عمون : لقولوا  زوجة األصول و ــــ 1               

                        }  22النساء . 

} :ن نزلوا لقولوا  زوجة فروعو و ــــ 2            } 23النساء. 

 }لقولو تعالى ن عمون : ا  أصول الزوجة و ــــ 3        }  23النساء.   

}: لقولو تعالى  ن نزلت )الربائب(ا  فروع الزوجة و ــــ 4             

                            }   النساء
23.(1) 

من قانون األسرة  26لى ىذه األصناف في نص المادة إكما أشار المشرع الجزائري -
 الجزائري قائبل :

 المحرمات بالمصاىرة ىي :
عقد عمييا .الـــ أصول الزوجة بمجرد 1  
ن حصل الدخول بيا .إـــ فروعيا 2  
ن عموا .إـــ أرامل أو مطمقات أصول الزوج و 3  
ن نزلوا .إـــ أرامل أو مطمقات فروع الزوج و 4  

 و سنولي ىذه األصناف بشيء من التفصيل و التوضيح .
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 .سورة النساء، من  23 اآلية من - 1
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: بالمصاىرة المحرمات أنواع: األول المطمب   
 

 : ىن و النساء من أصناف أربعة المصاىرة بسبب ويحرم
 
ن الشخص أصل زوجة: 1  األب جية من الجد كان سواءا الجد زوجة و األب كزوجة عبل، وا 
 ״: تعالى و سبحانو لقولو ذلك و األرحام ذوي من أي ، األم جية من أو(  العصبات من أي) 

                               

         لم أم بيا دخل سواء لمتحريم سبب فيو العقد ״ اآلية في بالنكاح المراد و ״ 
 . ״ يدخل
 >>  قولو في بالنكاح المراد أن أي    >> الوطئ أما ، الشرعي معناىا أي الزواج عقد 
 (1).  بالزنا المصاىرة ثبوت يرى ما عند المغوي معناه فيو
 أن فيجوز االبن عمى تحرم فبل أميا أو ابنتيا أما ، األب زوجة ىو اآلية ىذه في المحرم و

 . أميا أو ابنتيا ابنو يتزوج و امرأة الرجل يتزوج
 بالنسبة األم منزلة تنزل عمييا العقد بمجرد األب أنو ذلك ، األب زوجة التحريم من والحكمة

 متماشية الكريمة اآلية جاءت لذا ، كيذا فعل من تنفرد القويمة الطباع و السميمة النفس ، لمفرع
 زيادة فيو العقد بمجرد بالتحريم القول أن كما البشرية الفطرة بو تقتضي ما و النفوس تأباه ما مع
 بو القول إما االحترام و الود زيادة إلى يؤدي الذي الشيء ، لؤلصول االحترام و التكريم من

  (2).  الفساد و قطيعة إلى يؤدي
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 كانوا سواء نزلوا إن و البنت ابن و ، االبن ابن و ، االبن زوجة وىي:  الفروع زوجة:  2

 فارقيا أن بعد لو و ، يدخل لم أو الفرع بيا دخل سواء و ، أرحام ذوي أم عصبات
 العقد فبمجرد ، حميل الزوجة و ، الزوجة وىي حميمة جمع الحبلئل و الوفاة أو بالطبلق
 }:والعقد كاف في التحريم لقولو تعالى  ألن محرمة صارت عمييا      

          }  وذكر األصبلب في اآلية إلسقاط تحريم 23سورة النساء ،
زوجة االبن المتبني ، فإنيا ال تحرم عمى من تبناه، و قد كان ىذا التحريم سائدا في 

 الجاىمية فجاء اإلسبلم بخبلفو.  
و قد حق في ذلك الحنفية بتحريم زوجة األصول و الفروع بالزنا أو بالزواج الفاسد ألن 

 ( 1)في لمتحريم عمى الرجل . بمجرد الوطء كا
و يستوفي ذلك أن يكون االبن من النسب أو الرضاع ، فزوجة االبن أو ابن البنت من 

>> يحرم الرضاع تحرم عمى أبيو تحريما مؤبدا كما تحرم الزوجة لبلبن من النسب ألنو 
 ، و الحكمة من تحريم زوجات األبناء عمى اآلباء من الرضاع ما يحرم من النسب <<

ىو نزع الضغائن و األحقاد من القموب ، إذ لو أجيز لؤلب أن يتزوج بزوجة ابنو ألدي 
ىذا إلى قطيعة في القموب . و لتحولت األسرة من عيش يسوده الود و االحترام و الرحمة 

إلى جمع يسيطر عمى أفراده النفور و التفرق ، ومن ثم جاءت العناية الربانية محافظة 
سرة فمنعت ما يؤدي إلى انييارىا و تفككيا ، و كان من بين ما سنو عمى مقومات ىذه األ

    ( 2)المولى عز و جل ىو عدم الزواج بحبلئل األبناء. 
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 أميا أم و زوجتو أم عميو يحرم و ، ال ،أم بيا دخل سواء:  عمون إن و الزوجة أصول: 3
 الموت أو الطبلق بعد لو و عمييا العقد يكون و عمييا العقد بمجرد عمون إن و أبييا أم و

}:  تعالى لقولو ذلك و باطبل        }   النساء سورة من 23 اآلية من. 
خفي في التحريم من حث الرجال عمى و لفظ األميات يشمل كذلك الجدات ، و ال ي 

 الشبيات و التيم .احترام أميات نسائيم و توقيرىن و معاممتين معاممة األم و ابعاد 
أن تقابل امرأتو زوج ابنتيا أو تسافر معو أو يخموا بيا ىذه فزوج المرأة لن يقمقو  

 األمور تحتميا ظروف الحياة بأنيا محرمة عميو كأمو .
و كذلك في ىذا نرى رأي األحناف أن التحريم يثبت سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل ، 

ات الزوجة و ال أخواتين و ال عماتين و ال و ال يدخل في ىذا التحريم بنات أمي
خالتين عمى أن ال يجمع الرجل في زواج واحد بين المرأة و عمتيا أو المرأة و خالتيا 

  (1).أن العقد عمى البنت يحرم األمياتأو الجمع بين األختين ، و الضابط الفقيي ىنا 
و يدخل في ذلك الربائب و ىي جمع ربيبة وىي بنت امرأة  ن نزلت :إفروع الزوجة و : 4

امرأتو من رجل أخر .الرجل من غيره و ربيب الرجل ىو ولد   
المقصود بالفروع ىي البنت األصمية المباشرة و بنت ابنيا فكل ىذه األنواع ىي في 

 حقيقتيا فروع لتمك الزوجة .
نتشار الحرمة وسريانيا وىو الدخول و قد اشرط القانون ما أشترطو الشارع الحكيم إلو 

المعني ىنو ليس الدخول الحقيقي بل يكفي في ذلك التمذذ ، أما لو طمقت المرأة 
المعقود عمييا عقدا صحيحا قبل الدخول ، فبل تحرم البنت و ال واحدة من فروعيا 

 }لقولو تعالى  (2)عمى الزوج .                       

                         }  سورة  23من أية
 .النساء 
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و ال يشترط لقيام ىذا الحكم أن تعيش الربيبة في حجر أميا كما ىو ظاىر في النص 

ي حياة الناس أن تعيش فقط ، ألن الغالب ف نما اآلية جاءت عمى سبيل الغالبإو 
 في أصبل تعش لم التي الربيبة وجدت لو ثم من و ، زوجيا حجر في أميا الربيبة مع

 من صار و الحرمة لحقتيا ىنا آخر أجنبي بمد في تعيش كانت بل ، اأمي زوج حجر
(1)بيا .  الزواج تم إن الرحم قطيعة ىي بيا المنع و التحريم بعمة المحوق حقيا 9 

و ما يبلحظ مما سبق أن في حرمة المصاىرة ، أن العقد وحده عمى المرأة يحرم ما 
العقد عمى البنات  >>قاعدة مشيورة و ىي يو فعدا فروع الزوجة ، و لقد قرر الفقياء 

وحكمة التحريم ىي منع التنازل و التصارع الذي قد يحدث بين  <<يحرم األميات 
  لى القطيعة .إاألقارب من ىذا النوع ، و درء المفاسد التي تؤدي 
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 المطمب الثاني : ثبوت حرمة المصاىرة بالزنا :

مما اختمف فيو الفقياء فيما يخص الحرمة المؤبدة بالمصاىرة ، ىو حالة الزنا ىل تثبت 
  ؟الحرمة بو أم ال 

لى أن إفقد انقسموا في ىذا الصدد عمى فريقين ، ففي حين يذىب الحنفية و الحنابمة 
مرأة تحرم عمييا أصوليا و فروعيا ، و يحرم إالحرمة بالمصاىرة تثبت بالزنا فمن زنا ب

لى أن حرمة إعمييا أصولو و فروعو ، تجد أن الشافعية و المشيورة عند المالكية يذىبون 
المصاىرة ال تثبت بالزنا ، و دليل الفريق األول ىو قوليم بأن الرجل لو دخل بامرأة بعقد 

ن الحرمة بالمصاىرة تثبت فكذلك تثبت بالزنا ، أما الفريق الثاني فدليميم أقوى من إفاسد ف
سئل عن رجل زنا >>ده و منطقو ذلك روي عند النبي صمى اهلل عميو و سمم حيث سن

نما يحرم ما كان إال يحرم حرام الحالل  “بنتيا فقال : إبامرأة فأراد أن يتزوجيا أو 
و يقول الشافعية في تدعيم ىذه الوجية أن المصاىرة نعمة ألنيا تمحق  << “بالنكاح

مام الشافعي في بيان الفرق بالمعصية و ليذا قال اإلاألجانب باألقارب و النعمة ال تثبت 
مام محمد بن حسن ، وطء حمدت بو ، وطء رجمت بين الزنا و الزواج عند مناظرتو لئل

بو فكيف يتشابيان ، كما أن الزنا لو كان مؤثرا لحمل المطمقة ثبلث و المتفق عميو أن 
(1)الزنا ال يكون محمبل لممبتوتو .   

المتخمقة  االبنة، ىي مسألة الزواج الرجل من دد مسألة بالغة األىمية و تطرح في ىذا الص
من زناه ، و قد جاءت أصحاب المذاىب األربعة متضاربة عمى نحو أكثر تعقيد من 

سواء كانت البنت من لى البنوه سبب التحريم إالمسألة السابقة فنجد أن الحنفية قد ذىبوا 
نكاح أو سفاح فالبنت التي تمدىا المرأة الزانية ممن زنا بيا تحرم عميو ، حتى و لو كان 

نما حرمت عمى الرجل لقيام و ثبوت إليو ، ذلك أن الزنا ال يثبت نسبا إنسبيا ال يثبت 
لبنوة الجزئية و معيا يثبت التحريم و نجد أن الشافعي خالف ىذا المذىب حيث يرى بأن ا

نسبا و ال  الزنا بدليل أنو ال يثبت لماءالتي تكون من سفاح ال تحرم النكاح فبل حرمة   
10 
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 تثبت ال النعمة و نعمة بالبنوة التحريم أن كما ، تتبعض ال األحكام و نفقة ال و ميراثا
.بالمعصية   

أم المالكية فيم عمى ثبلثة أقوال ، األول يقتضي بأن الحرمة ال تنتشر كقول الشافعية ، و 
لى أن إمام مالك و أفتى بو ليو رجع اإلإالثاني قال بانتشار الحرمة كمذىب الحنفية و 

مات أما القول الثالث و ىو ضعيف فقد حصر في الكراىية فقط أما الحنابمة فقالوا بما قال 
ة من أن الوطء الحبلل كوطء الحرام كبلىما تثبت بو الحرمة .بو الحنفي  

و خبلصة القول في ىذه المسألة أن فقياء الشريعة المعاصرون يجمعون عمى أن البنت 
ليو ، و ال يجب إن مات قبميا ، و ال تنسب إعمى الزاني ، فبل ترثو  أجنبيةمن الزنا 

ن ماتت قبمو .إج ، و ال يرثيا االنفاق عمييا ، و ال يممك عمييا والية التزوي  
أما الحكم بالزواج و المصاىرة فيي قريبة منو ال يصح زواجيا و ال مصاىرتيا و ال نكاح 
ألصوليا أو فروعيا و ال يصح ليا أن تتزوج منو و ال من أصولو أو فروعو ذلك سواء 

ل بيا وقت تأكد الرجل أنيا من مائو ، أو شك في ذلك ما دام قد زنا بأميا و جاء الحم
  (1)االتصال عن طريق الزنا فيرجع أنيا خمقت من مائو .
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المبحث الثالث : المحرمات بالرضاع :    
 
حرمات بالرضاع ىن :ال  
 

مثل المحرمات بالنسب ، و كذلك أربعة أنواع من جية المصاىرة : و دليل التحريم * قولو 
 }تعالى :                     }  من  23من اآلية 

 سورة النساء .
رواه  <<يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب >>وقولو صمى اهلل عميو و سمم  *

.(1)الجماعة عن عائشة  
بالنسب فقالو من تحرم بالنسب أو المصاىرة  -أي الزواج–و الحق الفقياء المصاىرة  *

بالرضاع .تحرم   
لى حديث إمن قانون األسرة الجزائري  27كما أن المشرع الجزائري استند في المادة  *

و  <<يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  >>الرسول صمى اهلل عميو و سمم في قولو :
من قانون األسرة الجزائري . 29و 28في المواد  فصل فيما بعد ذلك  

آلدمية أو بييمة . و الرضاع في المغة : ىو مص الثدي  
لى جوف الصغير أو حمقو و لم يرده ، سواء إأما شرعا : فيو الوصول لبن األنثى أدمية 

لموالء سواء الوصول عن طريق قة يمط كانت المرأة حية أم ميتة كبيرة أو صغيرة و لو غير
الصب في الفم أو األنف أو حقنة مغذية حقنت في الدبر شريطة أن يحصل ىذا في حولين 

.(2)  

 . المحرمات من النوع ىذا في التوضيح و التفصيل من بشيء سنولي المنطمق ىذا من و* 
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  .81بالحاج العربي ، مرجع سابق ،ص  -2
 



 زواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحرمات المؤبدة لعقد الالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             

18 
 

   المطمب األول : أنواع المحرمات بالرضاع :
أن األصناف المحرمة بسبب الرضاع ثمانية ، أربعة من جية النسب و أربعة  كما سبق القول

 من جية المصاىرة و ىن : 
الرضاع : وىن أمو و أم أمو و أم أبي من الرضاع ميما عمت درجتين من الشخص  أصول -1
مرأة حرم عيمو الزواج بمن أرضعتو ألنيا أصبحت أما لو و كذلك ، بأم أمو إذا رضع الولد من إ، ف
ن عمت و أم أبيو رضعا و ىو زوج المرضعة ميما عمت درجتين ألنين صرن جدات لو ، كما إو 

 } لقولو تعالى يحرم عميو ذلك من النسب ،                } (1)   23اآلية 
 من السورة النساء .

ن نزلت إوىي ابنتو من الرضاع و ابنة ابنو من الرضاع و فروع الشخص من الرضاع :  -2
فيحرم درار لبنتيا إذا رضعت طفمة من امرأة صارت ابنة لزوج المرضعة ، التي كان سببا في إف

عمى ذلك الزوج التزوج بيذه البنت و فروعيا ، و لو كان الطفل الرضيع ولدا صار ابنا لو 
 فيحرم عميو التزوج ببناتو و بنات أوالده ميما نزلت .

فروع أبويو : أي اخواتو و بناتين و بنات اخواتو من الرضاع ميما نزلت درجاتين و  -3
ه ، ألنو برضاعتو صار أخا لمجميع ، كما يحرم يستوي ذلك مع من رضع معو أو قبمو أو بعد

 الشخص أن يتزوج أختو من النسب يحرم عميك ذلك أن يتزوج أختو من الرضاعة .
فروع جديو من الرضاع من الدرجة األولى فقط : و ىن عماتو و خاالتو من الرضاع ألنو  -4

م عميو التزوج برضاعو صارت أخوات المرضعة خاالت لو و أخوات زوجيا عمات لو و يحر 
بواحدة منين كما يحرم ذلك من النسب ، أما بناتين فين حبلل لو كما في بنات عمات و 

.(2)الخاالت من النسب  
ذا إأميا و جداتيا من جية األب و من جية األم فأصول الزوجة من الرضاع : و ىن  -5

الرضاع فيحرم عميوكان لرجل زوجة رضعت في طفولتيا من امرأة كانت ىذه المرأة أما ليا من   
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سواءا عمييا العقد بمجرد منين بواحدة التزوج عميو فيحرم ، عمت إن و بأميا أو بيا الزواج  
 . النسب في كما بيا يدخل لم أو بيا دخل
ن نزلت درجاتين إفروع الزوجة من الرضاع : وىن بناتيا و بنات أوالدىا من الرضاع و  -6
ن ىذه بنت إمتزوجة قبمو بآخر ، و ارضعت ابنة الرجل األول فذا تزوج رجل امرأة كانت إف

ذا دخل بأميا كما يحرم عميو إابنتيا من الرضاع فتصير بالنسبة لو بنت زوجتو فتحرم عميو 
. (1)ناث مثمما يحرم ذلك من النسبالتزوج بأحد فروعيا من اإل  

واء دخل بيا األب أو ن عبل سإزوجات أصميا من الرضاع : و ىن زوجات أبيو و جده و  -7
لم يدخل بيا و الجد كذلك سواء دخل بيا أو ال ، فمو رضع الطفل من امرأة متزوجة أبا لو من 

ن كان لزوج زوجة أخرى غير من ارضعتو حرم عمى إالرضاع و أب الزوج جدا لو ، كذلك ف
يو من النسب.الرضيع المتزوج بيا ألنيا زوجة أبيو من الرضاع كما يحرم عميو التزوج بزوجة أب  

ن نزلن سواء دخل الفرع ا  و زوجات فروعيا : أي زوجة ابنو أو ابن ابنتو من الرضاع  -8
ذا أرضع الطفل من زوجة رجل كان ابنا ليذا الرجل من الرضاع إبزوجتو أو لم يدخل بيا ف

.(2) فتحرم عميو زوجة االبن و زوجة ابن ابنتو ميما نزلوا  
ىذه ىي أنواع المحرمة بسبب الرضاع ، أربع منيا جاءت تحريما قياسا عمى النسب ، فكما  -

ن نزلنا و فروع جديو المباشرين ، إحرم عمى المسمم بالنسب أصولو و فروعو و فروع أبويو و 
حرم عميو مثمين بالرضاع و اربع منيا جاء تحريميا قياسا عمى المصاىرة ، فكما حرم عميو 

ات و فروعيا دخل بين أو لم يدخل ، و فروع زوجتو المدخول بيا ، حرم عميو أصول زوج
 أيضا مثمين بالرضاع .

ن كان يحرم بالنسب .إو ىناك حاالت ال يحرم فييا الزواج بسبب الرضاعة و   
ن كان لرجل أخت من النسب إنو يجوز الزواج بيا فإو ىي : أم األخت و األخ من الرضاع ف

بية فيحل زواجو بيا، ألنو ال تربطيما صمة أما في النسب فتحرم ألنيا رضعت من امرأة أجن
. (3)تكون أمو أو زوجة أبيو  

 الثاني الرجل زوجة و بنت آخر لرجل و ولد لرجل كان فإن الرضاع من البنت أو اإلبن أخت-
 الزواج األول الرجل عمى يحرم ال و الرضاع من أخوان البنت و فالولد األول الرجل ابن أرضعت
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 بنت أو ابنتو إما ألنيا بيا الزواج يجوز فبل النسب من ابنو أخت كانت لو لكن الثاني الرجل ببت
 . بيا المدخول زوجتو

ال تحرم عميو ام عمو ، او عمتو من الرضاع ، و تحرم عميو أم عمو ــــ جدتو من جية األب ـــ-  
أي مرضعة عمو أو عمتو ال تحرم عميو و تحرم عميو  أو عمتو من النسب ألنيا جدتو ألب ،

 أميا بالنسب . 
ال تحرم عميو أم خالو أو خالتو من الرضاع ، وتحرم عميو أم خالو أو خالتو من النسب ، -

.(1)ألنيا جدتو ألمو أي مرضعة خالو أو خالتو ال تحرم عميو   
ن الرضاع و أخت األخ من و قذ ذكر الحنفية أيضا أنو يجوز لمرجل الزواج بأخت األخ م

النسب و أم الرضيع من النسب أو المرضعة ، أما أخت األخ من الرضاع كأن يرضع الطفل 
من امرأة فيجوز ألخ ىذا الطفل الذي ل م يرضع أن يتزوج بنت ىذه المرأة وىي أخت أخيو من 

. (2)الرضاع و منيا أخت أختو من الرضاع  
يوجد األخوان ألب و ألحدىما أخت من أمو فيحل  أخت أخيو من النسب ، كأنو أما صورة 

ذ ال صمة بين ىذه األخت وبين إألخيو اآلخر أن يتزوج بيا ، وىي أخت اخيو من النسب 
نما ىي بنت زوجة أبيو و كذلك لو كان ىناك أخوان ألم إالرجل، ال بالنسب و ال بالرضاع ، و 

م و يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج نيا تحل ألخيو من األإو ألحدىما أخت نسيبة من األب ف
أم الرضيع من النسب ألن الرضيع ابنو كما يجوز أن يتزوج أم ابنو من النسب ، و ألب ىذا 
الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة ألنيا أم البنو من الرضاع فيي كأم ابنو من النسب 

(3).  
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 المطمب الثاني : الرضاع المحرم 
 

مص الرضيع المبن من ثدي آدمية في مدة الرضاع و يثبت التحريم وىو :  الرضاع المحرم
 بوصول المبن لجوف الرضيع و لتحقق الرضاع المحرم يجب توفر شروط معينة و ىي :

  لى الرضيع فمو أدخمت حممة ثدييا في فمو وشكت في رضاعو انتفت إتيقن انتقال المبن
 الحرمة.

  رضاع في مدة الرضاع أو األنف أن يحصل اإل لى الجوف بطريق الفمإأن يصل المبن
ذا حصل الرضاع بعد حولين لم يكن محرما سواءا إوىي سنتين عند جميور األئمة ، ف

 كان قبل الفطام أو بعده .
  ضاعة ًن يتم الرًراد أأً أوالدىن حولين كاممين لمنَيرضعن ُلدات َو الو>>لقولو تعالى>> 

 الفصال ىو الفطام . <<في عامين  فصالوًو >>:و لقولو تعالى 
 .(1) <<ال ما كان في حولين إال رضاع >>و قولو صمى اهلل عميو و سمم : 

   بحيث أنيما ال يشترطان في التحريم مقدار و يقدر الرضاع المحرم عند الحنفية و المالكية
لى معدة إمعين ، بل قميل الرضاع و كثيره سواء في التحريم ، متى تحقق وصول المبن 

 >>الطفل في مدة الرضاع، لقولو تعالى                

      >> غير تقييد بقدر معين ، فيثبت التحريم بأي مقدار كان ، و قد جاء  من
مؤكدا ىذا  <<يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  >>عميو و سمم : قولو صمى اهلل 

رضاع يجعل الرضيع كجزء من المرضعة بسبب المعنى ، و ألن سبب التحريم ىو اإل
 .(2)دخول لبنيا في تكوينو وىذا يتحقق بالقميل و الكثير 

ىو ما كان خمس رضعات متيقنات متفرقات فأكثر ، المحرم لى أن الرضاع إو ذىب الشافعية 
ألن عمة التحريم بالرضاع ىي ان الرضاع ينبت المحم و ينشر العظم أي ينميو و يزيده و ىذا ال 

 ال برضاع يوم كامل عمى االقل و ال يكون بما دون خمس رضعات .إيتحقق 
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 >> نالمصتاال تحرم من الرضاعة المصة وال >>:وقد سئل الرسول صمى اهلل عميو و سمم فقال 

فإن ىذا الحديث قد دل عمى أنو ليس المراد من اإلرضاع الوارد في اآلية و في الحديث مطمقة 
 )1)بل كل ما يتحقق بو جعل الطفل كجزء من أرضعتو و ذلك ال يتحقق بقميل الرضاع

رضاعة االطفال بين النساء ، و تيسيرا عمى الناس في أمر عمتو بو البموى ، فقد  و نظرا لفشور
 . اختارت دار اإلفتاء ما يقولو اإلمام الشافعي

و عمى ذلك فبل يثبت التحريم بالرضاع ، إال إذا كان عدد الرضعات خمس رضعات متيقنات 
 . متفرقات فأكثر ، فإن كان أقل من ذلك فبل يشبت بو التحريم

  : من قانون األسرة التي تقول 29و قد أشار المشرع الجزائري أيضا إلى ىذا الموضوع في المادة 
 (2)<<ال يحرم الرضاع إال ما حصل قبل الفطام أو في حولين سواء كان المبن قميال أو كثيرا<<
و إذ أن اختمط لمبن المرضعة بطعام ، فإن طبخ معو عمى النار ، فبل يثبت بو التحريم ، سواءا •

كان المبن أكثر أم أقل ألن خمطو بالطعام استيبلك لو فيو و ألن المبن تغير عن حقيقتو بالطبخ 
 . و لم يختمفوا فيو

بو التحريم ، و إن كان و إذ اختمط بسائل : لبن آخر أو ماء او دواء ، فإن كان غالب تعمق 
 . مغموبا لم يتعمق بو التحريم ، و إن استويا ثبت التحريم احتياطيا

و المعتبر في الغمبة في اختبلط لبن المرأة بمبن الشاه أو بالماء ، ىي الغمبة بحسب األجزاء أما 
ان تغير  في اختبلط لبنيا بسائل آخر كالدواء فالمعتبر تغيير المون أو الطعم و الرائحة و قيل

 . أحدىما كافي في عدم التحريم
و في اختبلط لبنيا بمبن امرأة أخرى العبرة لمغمبة ، فأييما كان أكثر فإنو يثبت بو التحريم دون 

 . )3)اآلخر كما في الخمط بمبن الشاه و الماء و إن استويا ثبت التحريم بيما احتياطيا 
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أبو حنيفة في رواية  رواية و ذىب محمد و زفر ولى ذلك أبو يوسف و أبو حنيفة في إكما ذىب 

عتبار لؤلكثر و لؤلقل إن أختمط لبن امرأتين ، تعمق التحريم بيما معا ، من غير إلى أنو إ، أخرى 
 . (1)، ألن خمط الشيء بجنسو ال يجعمو مستيمكا فيو ،فبل يكون شيء منيا تابعا لآلخر

 ويثبت الرضاع الذي يتعمق بو التحريم ب :
 
 قرار :اإل-1

والذي ىو عبارة عن اعتراف الرجل و المرأة أو أحدىما بوجود الرضاع المحرم بينيما و ىذا 
قرار قد يكون قبل الزواج ، و قد يكون بعده و لكل من ىذه الحاالت حكم يخصو عمى التفصيل اإل

 اآلتي : 
اج ببعضيما ، ألنيما ذا أقر الرجل و المرأة بوقوع رضاع بينيما قبل الزواج فبل يحل الزو إ* 

قرار ذا كان اإلإن تزوجا كان العقد فاسدا يترتب عميو ما يترتب عمى العقد الفاسد ، و إأخوان ، ف
ذ أن كان إال إال فرق القاضي بينيما جبرا إأن يفترقا ، و  الزواج وجب عمييما قدعجراء إبعد 
ن دخل بيا وجب ليا أقل من المسمى و مير المثل إمير ليا و قرار و التفريق قبل الدخول فبل اإل
قرار بعد الدخول ليا كل المير لتأكده بالدخول بناءا عمى أن العقد حينما عقد صحيح ن كان اإلإو 

 و ال يجب ليا نفقة عدة ىاتين الحالتين شأن العقد الفاسد.
قبل الزواج فبل يحل ن كان إ* لو أقر الرجل وحده بحصول الرضاع المحرم و لم تصدقو المرأة ف

 لو الزواج بيا ، ألنو معترف بما يوجب تحريميا عميو .
ال فرق القاضي بينيما و ليا نصف المير قبل الدخول إن كان بعد الزواج وجب أن يفارقيا و إو 

قراره قاصر عميو فبل يسري عمييا إوليا نفقة ، و السكنى في العدة ألن  ، و كل المير بعده ،
قراره : و قال أخطأت صدق في قولو و إن رجع عن ا  المير و السكن مدة العدة و  بطال حقيا فيإب

قراره ، بأن يشيد عميو أقال ىو حق أو إال يفرق بينيما ما لم يكن قد وجد منو ما يفيد اصراره عمى 
 17 (2) ن وجد منو ذلك فبل يقبل الرجوع منوإصدق ، أو ال شك عندي فيو ، ف
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ذا كان قد اصر عميو ألن الرضاع من األمور التي إال إقرار في الرجوع عن اإل نما قبل قولو إو  
يخفى شأنيا و التي يجوز فيو الشيادة بالتسامع فأحتمل أنو أقر بناء عمى أخبار غيره و لما تبين 

نو يدل عمى عممو إصراره عميو ، فإذا كان قد وجد منو ما يفيد إبخبلف ما  قرارهإلو كذبو رجع عن 
 .(1)بالتصديق المخبر و أنو جازم بو و ال يقبل الرجوع بعد ذلك 

قرار من جانب المرأة وحدىا وكان قبل الزواج ، فبل يحل ليا أن تتزوجو أما الرجل ذا كان اإلإ* 
قرارىا يحتمل ان يكون لغرض تخفيو ، فبل إذا وقع في قمبو كذبيا ، ألن إيحل لو أن يتزوجيا 

ن كان بعد الزواج فبل أثر لو عمى صحة الزواج فيو صحيح شرعا تترتب عميو إليو و إيمتفت 
قرار الحتمال أنيا فعمت ذلك لمتخمص منو فبل جميع آثار العقد الصحيح ألنيا متيمة في ىذا اإل

 .(2)يعول عمى قوليا 
 البينة : 2

وىي أن يشيد بالرضاع رجبلن او رجل و امرأتان من أىل العدالة و ال تقبل شيادة النساء وحدىن 
، ألن قبول شيادتين وحدىن ، ال تكون في األمور التي يطمع عمييا الرجال ، و الرضاع يجوز 
نو أن يطمع عميو محارم المرأة من الرجال فمم تكن ىناك ضرورة لقبول شيادة النساء وحدىن ، و أل

يترتب عمى ثبوت الرضاع بشيادة شيود بطبلن عقد النكاح فيجب لذلك توافر نصاب الشيادة ىذا 
 ما أقره الحنيفة . 

لى القول بقبول شيادة النساء وحدىن في الرضاعة ألنيا إأما الشافعية و المالكية و الحنابمة ذىبوا 
أن  افعية اشترطوا قبول الشيادةمنفردات ولكن الش شيادتينشيادة عورة فمن ىذا المنطمق قبمت 

  . (3)تكونن أربعة عمى األقل
و اشترط المالكية لقبول شيادتين أن عمى األقل اثنين أن تكون و أن تكون الشيادة قبل العقد و 

أن يكون الرضاع قد نشأ و انتشر و بعد العقد فبل يثبت شيادة الرجل و ال بشاىدة المرأة و الرجل 
 18عدلين أو عدل أو امرأتين عادلتين .، بل ال بد من شيادة 

لى أن الرضاع ال إأما الحنابمة فاشترطوا كفاية شيادة المرأة بواحدة عادلة و أما الجعفرية فقد ذىبوا 
ن قبول الشيادة إيثبت بشيادة النساء منظمات مع الرجال ، و بشيادتين منفردات و بصة عامة ف

 الشيادة المحصمة.البد ان تكون منفصمة ، موضحة لوال تقبل 
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في حالة ما أخبرت امرأة عادلة صادقة الزوجين بأن بينيما حرمة الرضاع أو أنيما أرضعا   -
نو يجب إفي الرضاع المحرم و ىي الحولين و صدق الزوجان أخبارىا و صدق الزوج وحده ف

مرأة عمييما أن يفترقا لظيور فساد الزواج ،ألنو جاء بتصديق الزوجين و ال بمجرد اخبار ال
ىذا ال يكون لو أي تأثير عمى العقد فيو صحيح و منتج ألثاره الشرعية ،و من باب احتياط 
الزوج أن يفارق زوجتو و الشك في الرضاع أو في عدد الرضعات ىو الترك لوجود الشبية و 

  .(1) ”من اتقى الشبيات استبرأ لدينو و عرضو”قد قال الرسول صمى اهلل عميو و سمم 
 : (المحرمات بالرضاع)و الحكمة من تحريم  -
لى بروتين ينبت المحم ينشز إبإذن اهلل  ن لبن المرضع يدخل في جسم الطفل حيث يتحولإ

 ارتباطالعضم فالتي أرضعت مثل األم التي تكون نصفو منيا لذا سماىا اهلل تعالى أما ،و يوجد 
بدميا و ىو الحمل و لقد أثبت العمم  بنيا من النسب الذي غذتوإبين الراضعة و المرضع كرباط 

الحديث بعد أربعة عشرة قرنا أن الزواج من األم المرضع و من األخت من الرضاعة يؤدي الى 
 .(2) أضرار صحية

بعد التحدث عن الرضاع و محرماتو بصفة شاممة، نرى القانون كذلك بدوره تحدث عن الرضاع 
قتصر عمى ذكر المحرمات الرضاع من األسرة ا من قانون 27لكن المشرع الجزائري في المادة 

  << حرم من الرضاع ما يحرم من النسبي >>النسب و لم يذكر المصاىرة و ىو لقولو
   مامين الجممين ابن و من ىنا قصد المشرع عدم التوسع في ىذه الحرمة و ىذا يتفق مع رأي اإل

المجددين و ىذا استنادا الى أن حرمة الرضاع تيمية و ابن القيم و ىما من أئمة فقياء الحنابمة 
لم يرد عمييا نص في القران الكريم و ال في السنة النبوية و أن الفقياء أجمعو عمى حرمتيا عن 

 .(3)طريق االجماع قياسا عمى حرمة النسب
19 
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نو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،و ال تثبت محرمات المصاىرة عن طريق إو عميو ف
يعد الطفل >>من قانون األسرة  28الرضاع ،كما أن القانون يذكر مستثنيات الرضاع في المادة 

الرضيع و حده دون اخوتو ولدا لممرضعة و زوجيا ،و أخا لجميع أوالدىا و يسري التحريم 
ال إال يحم الرضاع >>التي تنص عمى  29و بالرجوع الى نص المادة  <<عميو و عمى فروعو

 <<قد يحصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان المبن قميال أو كثيرا ما
و يعني ىذا أنو لو أرضع بعد حولين و لو بشير ال تثبت الحرمة و عميو اشترطت المادة في 

ل أو كثر مقدار الرضاع و قد عالج القانون الحرمة بالرضاع أن يكون العامين األولين سواء ق
الجزائري في حالة حدوث الزواج و كانت ىناك حرمة بسبب الرضاع و ذلك بتقرير الفسخ ليذا 

 (1 )العقد.
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ىي: د ثار بصددىا خبلف بين الفقياء و و ىناك حاالت أخرى لممحرمات المؤبدة و أن كان ق

لى القول بأن إفي عدة و ممك اليمين ففي المعان يذىب جميور الفقياء  المعان و الوطئ
المتالعنان >>يحدث بينيما فرقة أبدية و حرمة مؤبدة لقولو صمى اهلل عميو وسمم المتبلعنين 

لى أن إبينما يذىب أبو حنفية و محمد بن الحسن رحميما اهلل   <<ذا افترقا ال يجتمعان أبداإ
نفسو فيحد حد القذف و تبطل أىمية المعان ، و نرى أيضا أن كذب الرجل  ذاإال إالفرقة مؤبدة 

المالكية قد عرفوه أنو حمف المسمم مكمف عمى رؤية زنا زوجتو ، أو عمى نفي حمميا منو ، و 
بحضور  "أشيد باهلل لرأيتيا تزني و نحوه  "يمان بصيغة إحمف زوجتو عمى تكذيبو أربعة 
   فسد .الحاكم سواء صح النكاح أو 

أما الحالة الثانية أي الوطئ في العدة فكل امرأة معتدة من نكاح أو من شبية النكاح ال يجوز 
ن نكحت في عدتيا فرق بينيما اتفاقا ثم تحرم عميو عمى التأبيد ، خبلفا لمشافعي إنكاحيا ، ف

 أما الحنفية فأجازوا أن يتزوجيا الرجل بعد انتياء عدتيا .
من وطء ممموكة أو تمذذ منيا دون وطء حرمت عمى أبائو و أبنائو و يحرم أما الحمة الثالثة ف

    (1)من الممموكات من النساء بالنسب و الرضاع و المصاىرة ما يحرم من الحرائر بذلك .
فقد ذىب جميور الفقياء من مالك و الشافعي و أحمد و أبو يوسف من الحنفية أن 

نيما حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع ، أما أبو حنيفة و المتبلعنين ال يجتمعان أبدا و تثبت بي
ذا توفرت حالتين :إأحمد يريانو أنو طبلق بائن و لو أن يتزوجيا   

. أن يكذب نفسو بعد المبلعنو .1  
    (2). أن يكون منو أو من الزوجة ما يسقط أىمية الشيادة .2
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الشياب لمطباعة و النشر ، ، د. ط ، دار بناء األسرة المسممة في ضوء الفقو و القانون جبر محمود فضيبلت ، -1
 .79، ص ، 1987الجزائر، 

 .117، مرجع سابق ، ص  الزواج في الفقو اإلسالمي ) دراسة تشريعية و فقيية (محمد كمال الدين ، -2
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وفيما سبق نستنتج أن لمموانع المؤبدة لعقد الزواج مسمطين الضوء عمى أبدية و استحالة الزواج 
النسب أو )بيذه األنواع من النساء و التحريم فيو أمرا دائما ال يزول ففيين ما يحرم بسبب 

ت.وىن األميات و البنات و األخوات و العمات و الخاالت و بنات األخ و بنات األخ (القرابة   
و ىن : (المصاىرة  )و ما يحرم بسبب   

 عبل إن و الرجل أصل زوجتو  . 
  ن نزل .إزوجة فرع الرجل و 
  ن عمون .إأصول الزوجة و 
  ن نزلت .إفروع الزوجة 

 و اشتمل أيضا ثبوت حرمة المصاىرة بالزنا .
  ىن :  (الرضاع  )وما يحرم بسبب 

 . األم 
 . البنت بطريقة الوالدة 
 . األخوات 
 . العمات و الخاالت و بنات األخ و بنات األخت بطريقة األخوة 

لى حاالت في الحرمة المؤبدة و التي كان قد ثار بصددىا خبلف بين إو تطرقنا في األخير 
 الفقياء كالمعان و الوطئ في العدة و ممك اليمين .
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 : الزواج لعقد المؤقتة المحرمات:  الثاني الفصل

 ىنا التحريم و لمزوال قابال و طارئا سببو يكون أن المؤقت التحريم ىي المؤقتة بالموانع يقصد و
7  الغير حق بيا المتعمق7  منيم النساء من أنواع ىن و ، بزوالو يزول و السبب ببقاء يبقى

 و زوجات بين الجمع و مسممة بغير الزواج و الزانية المرأة و المعتدة المرأة و المحصنة كالمرأة
 اآلمة زواج و ثالث المطمقة و زوجات أربع من أكثر بين الجمع و محرمين بين الجمع ىم

 . اإلحرام مانع و الحرة عمى

 يحل متى و النساء ىذه حرمة مدى لنا تبين بآيات المحرمات ىذه إلى الحكيم الشارع دلنا قد و
 . بين الزواج

 تقول التي الجزائري األسرة قانون من 03 المادة في المؤقتة المحرمات عمى المشرع نص قد و
 يحرم كما ثالث المطمقة – وفاة أو طالق من المعتدة – المحصنة مؤقتا النساء من يحرم>> 
 أو ألب أو شقيقة كانت سواء ، خالتيا أو عمتيا و المرأة بين أو األختين بين الجمع مؤقتا

 . (1) << مسمم غير من مسممة زواج – الرضاع من ألم

 أحكام إلى الجنسين من باألجانب الجزائريات و الجزائريين زواج يخضع>>  03 المادة و
 .<< تنظيمية

 بل شاممة تكن لم القانون في فالموانع كميا المؤقتة موانع إلى يتطرق لم القانون أن غير
 . فقط منيا البعض خصص
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و المتضمن قانون األسرة ،   33-51المعدل و المتمم لمقانون رقم  7332فبراير  74المؤرخ في  33- 31األمر رقم - 1
 .73، ص  7332، سنة 32الجريدة الرسمية ، العدد 
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 :الغير حق ليا المتعمق المرأة:  األول المبحث

وىي المرأة التي تكون زوجة الغير أو معتدتو أو المحصنة و يكون لمزوج وحده الحق فييا فال 
 " يحق ألحد الزواج بيا مادام عقد الزواج قائم بينيا وبين زوجيا لقولو تعالى       

                     " (3)  

"معطوفا عمى قولو                  " 

 أو طالق كان سواء معتدتو أو الغير بزوجة الزواج فيحرم القانوني بالنصفينا الحرمة ثابتة  
 . وفاة أو تفريق

الزاني كذلك و يشترط في و كذلك الزواج من الزانية فإذا عقد عمييا الزاني العقد صحيح و ليس 
 ذلك استبراء الرحم .

 و سنولي بشيء من التفصيل خالل ما سنتطرق إليو في ىذا النوع من المحرمات .
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 : المتزوجة المرأة:  األول المطمب

 بالزواج و ، لمغير زوجة ىي من ىنا بيا المقصود و المحصنة بيا يقصد و المتزوجة المرأة
 عمى يحرم ألنو ، عمييا العقد و بيا الزواج يمنع ما ىذا الغير حق بيا فتعمق محصنة صارت
 (3).  غيره متزوجة امرأة يتزوج أن الرجل
"  7تعالى لقولو                     " 71 النساء سورة. 

 سابت فإذا المشروعة الحرب في المسببات ىن و اليمين بممك الممموكات النص استثنى و
 من الحكمة و بيا الزواج فيحل ، الدار اختالف بسبب زوجيا بين و بينيا الفرقة وقعت المرأة

 مشتركة تكون غيره منكوحة رجل تزوج فإذا ، االختالط من األنساب حفظ إلى يرجع التحريم
 يبح لم الرباني السر ليذا و ؟ الولد يكون لمن و ؟ الثاني أم لألول ىل ، تكون فممن ، بينيما
 ىذا من المستخمصة األخرى الحكمة و (7)لمرجل أباحو و لممرأة  األزواج تعدد جل و عز اهلل

 ، األزواج بين الرحمة و المودة و السكينة خمق محاولة وىي الزواج ىذا من الغاية ىو التحريم
 األنساب حفظ و بو متعمق غيره حق عمى االعتداء من اإلنسان منع ذلك من الحكمة كذلك و

 العالقة انقطاع أي السبب زوال بمجرد التحريم يزول لكن ، تضيع أن ومن االختالط من
 . عدتيا انقضاء بمجرد منيا التزوج لمرجل فيجوز طالق أو بموت سواء أثرىا زوال و الزوجية

 فزواجو ، غيره زوجة من الرجل تزوج أن فباعتبار المحصنة موضوع في المذاىب اختمفت وقد
 . فاسد أو باطل

 زوجيا كان سواء ، شرعية غير بينيما العالقة و فاسد األحناف اعتبره و باطل الجميور فاعتبره
 . مسمم غير أو مسمم
 03 المادة في تحريميا عن تحدث و حرميا قد األخير فيذا بعيدا الجزائري المشرع يذىب ولم
 . الجزائري األسرة قانون من
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 .05مام ، مرجع سابق ، ص إمحمد كمال الدين -3
 .14محمد عمي السرطاوي ،مرجع سابق ، ص -7
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 : المعتدة المرأة:  الثاني المطمب
 معتدة أو بائن أو رجعي طالق من معتدة كانت سواء غيره معتدة يتزوج أن المسمم عمى يحرم
 لقولو ، صحيح غير العقد ألن الشرعية العدة تنتيي حتى النكاح أحكام بعض لبقاء وفاة من

 " 7 تعالى و سبحانو               "(1)  

   "  وجل عز وقولو                        " (7) ال أي 
  . اهلل فرضيا التي المدة انتياء بعد إال النكاح تعقدوا
 " الحكيم الشارع قول كذلك و ، زوجيا فرقة بعد المعتدة عمى وجل عز      

             "(0) أي قروء بثالث المقصود أم االنتظار أي التربص معناه و 
 . حيضات ثالث

" 7  تعالى كذلك قولو و                            

   " (1) .7  الحامل عدة في قال و"                     " (2) 
 7 زوجيا عنيا المتوفى عدة في تعالى قولو و

 "                              "(3) . 
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 من سورة األحزاب .    16من اآلية  -3
 من سورة البقرة. 702من اآلية -7
 من سورة البقرة . 775من األية -0
 من سورة الطالق . 1من األية -1
 . الطالق سورة من 1 األية من-2
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 بشبية الدخول الفاسد العقد ، الصحيح العقد ذلك يستوي و الغير بمعتدة الزواج يحرم لذلك و
 أو رجعي طالق بعد معتدتو يرجع أن لمرجل الفقياء أجاز لذلك الغير، حقوق عمى لمعدوان منعا
 .(3) الصغرى البينونة في

 الطالق كان فإن منو معتدتو ىي و طالقو عن يرجع أن لو يجوز زوجتو طمق الذي فالزوج
 . جديدين مير وال عقد غير من لو تحل رجعيا

 (.إ ق 03 المادة.) جديدين مير و بعقد يرجعيا صغرى بينونة بانن كان إذ و
 يثبت الولد ألن بشبية الوطئ وعدة الفاسد الزواج في الدخول عدة الطالق بعدة الفقياء ألحق و

 . (7)أمو عمى بالدخول نسبة
 يجوز ال أنو عمى أجمعوا حيث الفقياء بين اختالف أي يوجد ال المعتدة نكاح يخص ما ففي

 الدخول حول اختمفوا لكن و صغرى بينونة البائن و الرجعي الطالق و الوفاة عدة في نكاحيا
 7 رأيين إلى انقسموا قد و ؟ مؤبدا تحريما الرجل ليذا تحريميا يكون ىل بالمعتدة

 و لو حل عدتيا اقضت إذا لكن ، عمييا يحرمو و بينيما يفرق بالمعتدة الدخول7  الجميور فقال
 . الثوري و الشافعي و حنيفة أبو قالو ما ىذا ، ثانية مرة أييا تزويجو في البأس

 أبدا لو تحل ال و بينيما يفرق أنو ، الميث و األوزاعي و مالك رأسيم عمى و7  المالكية قال و
 رضي الخطاب ابن عمر أن يسار بن سميمان و مسيب بن سعيد عن مالك عن روي ما بدليل
 ، ثان زوج من العدة في تزوجيا لما الثقني راشد زوجيا و األسدية طميحة بين فرق عنو اهلل
 ثم ، بينيما فرق بيا يدخل لم تزوجيا الذي زوجيا كان فإن ، عدتيا في نكحت امرأة إما فقال

 فرق بيا دخل كان إن و ، الخطاب من خاطبا اآلخر كان ثم ، األول من عدتيا بقية اعتدت
 سعيد قال ، أبدا يجتمعان ال ثم اآلخر، من اعتدت ثم ، األول من عدتيا بقية اعتدت ثم بينيما

 في مختمف ضعيف شبو بقياس القياس ىذا عضدوا ربما و ، منيا استحل بما ميرىا ليا و
 .(0) أصمو
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مكافحة زنا المحارم ، دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية ، رسالة ماجيستير في العدالة محمد بن مرزوق العصيمي ، -3
 .336، ص  7333، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض ، سنة  الجنائية

 .315وىيبة الزحيمي ، مرجع سابق ، ص -7
 .04بن رشد القرطبي ، مرجع سابق ، صالقاضي بن الوليد محمد بن أحمد بن محمد  -0
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 بيا الزواج يجوز أنو الفقياء ذكر فقد ،   بيا المزني المرأة زواج ، المسألة بيذه يتصل بما و

 يتزوجيا أن يجوز ال أنو7  مالك قال و حامل غير كانت إذ بغيره أو بيا زنى لمن بالنسبة سواء
 ، بالحرام الحالل الماء اختالط من النكاح حرمة عمى حفاضا ، الفاسد مائو من يستبرئيا حتى

 مالك و أحمد قال و حمميا تضع حتى بيا الدخول يصح ال لكن العقد صح حامال كانت إن و
 الحامل الزانية عمى العقد يجوز ال أنو األحناف من زفر و سيف ابو و عنو رواية في حنبل بن

 صمى لقولو (3). العقد منع الدخول منع فإذا بيا الدخول يحل ال باالتفاق أنو و ، لمحمل احتراما
 يعني و " غيره زرع ماؤه يسقي أن اآلخر اليوم و باهلل يؤمن ألمرئ يحل ال"  سمم و عميو اهلل
 . الحوامل وطئ ذلك

 
 
 
 

 

 

 

 

 
6 

 

                                                           

، شركة أبناء شريف األنصاري لمطباعة و النشر و التوزيع أحكام األسرة و البيت المسمم ، د. ط محمد متولي الشعراوي ، -3
 .26، ص  7331، صيدا ، بيروت ، 
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    الزانية المرأة:  الثالث المطمب

 ، مشروعة زوجية عالقة بينيما يكون أن دون عمدا يجامعيا و امرأة رجل يأتي أن ىو7  الزنا
 . حرمتيا و األنساب اختالط آثارىا من
 7 تعالى قولو في بالزانية الزواج عن وجل عز اهلل نيى فقد
 "                               " (3)، قول و 

 . " مثمو إال ينكح ال المجمود الزاني"  7 سمم و عميو اهلل صمى الرسول
 السمعة حسنة أن و الشريفة غير عمى الزواج في مقدمة الشريفة أن الفقياء أخذ ىنا من و

 و سمعتين تحسين عمى جيدىن يعممن بأن لمنساء قوي ايحاء ىذا في و ، سيئتيا عمى مقدمة
7  النور سورة في تعالى قولو في ىذا يمتقي             

                       " موضوع في الفقياء اختمف وقد  
 ال ،و زانية يتزوج أن لو يحل ال المسمم أن إلى الحنابمة ذىب فقد بيا الزواج حمة و الزانية المرأة
 قولو ذلك عمى دليميم و ،(7) التوبة منيما واحد كل أحدث إذا إال زانيا تتزوج أن لممسممة يحل
  "7  تعالى                            

             "  . 
 و العقد صحة عندىم يمنع ال فالزنا زانية يتزوج أن لو يحل المسمم أن إلى الجميور ذىب و

 صمى رسول أن عنيا اهلل رضي عائشة عن روي ما منيا األحاديث من بمجموعة ذلك يستدلون
 و نكاح آخره و سفاح أولو"  فقال يتزوجيا أن أراد و بامرأة زنا رجل عن سئل سمم و عميو اهلل

 . (0) (تخريجو سبق) " الحالل يحرم ال الحرام
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 من سورة النور . 0من اآلية -3
  .734عبد الحميم بن مشري ،مرجع سابق ، ص-7
،دار الشياب لمطباعة و النشر ، باتنة ،  بناء االسرة المسممة عمى ضوء الفقو و القانونجبر محمود الفضيالت ، -0

 .332، ص  3664
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 ، " المؤمنين عمى ذلك حرم" 7  تعالى قولو ىو الجميور و الحنابمة بين الخالف سبب و
 الزنا مرجعو أن الجميور قال و مشركة أو الزانية نكاح ىو التحريم مرجع أن يرى أحمد فاإلمام

 . مثميا زان إال عادة فييا يرغب ال الزانية أن المراد و الشرك أو
 لمنبي قال رجل أن الحديث في جاء لما التحريم عمى ال الذم عمى اآلية لحمل الجميور وصار
 طمقيا سمم و عميو اهلل صمى النبي فقال مسى ال ترد ال أنيا زوجتو في سمم و عميو اهلل صمى
 " فأمسكيا:  لو فقال أحبيا اني:"  لو فقال
 . (3) الحسن قال بو و ، األصل ىذا عمى بناء النكاح يفسخ زنا إن7  أيضا قوم قال و
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اآلثار المترتبة عمى الوطء المحرم في الفقو االسالمي )الزواج العرفي ، زواج المحارم ، نيمة أحمد عبد الفتاح خضر ، -3
 .  304، ص 7337،مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة األولى ، مصر ،  (الزواج في العدة 
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 : مسممة بغير الزواج:  الثاني المبحث 
 
 من منين و ليا كتاب ال من فمنين العقيدة في لممسممين المخالفين بأحد الزواج ىذا يشمل و

 الزواج عن تعالى اهلل نيى فقد ، المرتدون بيم يمحق و لإلسالم مخالف سماوي بكتاب تؤمن
 "7  تعالى و سبحانو لقولو بالمشركة                    

       {. البقرة سورة من 773} اآلية من 
 و ، منكاحتيم فتصح المسيح و النصارى و كالييود اإلسالم غير سماوي بكتاب تؤمن التي أما
 . كتابي تنكح أن لممسممة يجوز ال
 يتعرف ال اإلسالم ألن سماوي دين إلى ارتدت لو و مناكحتيا يجوز فال الدين عن المرتدة أما

 . الجديد بالوضع
 .     بعد فيما آت ىو ما في أكثر نفصل و سنجسد و
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 : بكتابية الزواج:  األول المطمب

 ، الييودية أو النصرانية ىي المذاىب سائر من العمم أىل عميو اتفق ما ىو بيا المراد و الكتابية
 غيرىما و الوثنية و البوذية أما الكتاب أىل من ليست أنيا مذاىبيم من فالصحيح المجوسية أو
ن ، اإلسالمي الشرع في الكتاب في الكتاب أىل من ليست فيي ، النحل و الممل سائر من  وا 
 ال فيؤالء ، السالم عمييما داوود زبور و ابراىيم تمسكت من أيضا و ، تقدسو كتاب ليا كان
 .(3) العمم أىل باإلجماع مناكحتيما تحل
 جميور ذىب فقد ؟ ال أم فيو ذلك ليم يحل ىل الكتابية زواج يخص ما في الفقياء اختمف قد و

 "7  قولو دليل و – نصرانية أو ييوية – كتابية من الزواج لممسمم يحل بأنو قوليم إلى الفقياء
 و ، ليم حل طعامكم و ، لكم حل الكتاب أوتوا الذين طعام و الطيبات لكم أحل اليوم

 .  " قبمكم من الكتاب أوتوا الذين من المحصنات و ، المؤمنات من المحصنات
 ، ذلك في ليم منطق ال و متعة نكاح كان إذا إال الكتابية نكاح يجوز ال أنو الجعفرية يرى و

 و بالنقد جديرة مشروع كالىما زواج و زواج بين فالتفرقة ، عندىم مشروع المتعة زواج ألن
 .(7) التحفظ

 الكتابيات أن أدلتو من و مسممة إال المسمم يتزوج أال الفقياء من المعاصرين بعض يرى و
 و أىال تخون أفال ، دينيا و ربيا تخون التي ة مسمما يتزوجن أن دينين في عميين محظور
 . زوجيا

 الحكم لكن و ، تأويمو إلى سبيل ال الكتابيات من الزواج بمشروعية النص أن الراجح الرأي و
 المصمحة اقتضت إذ ، كتابيات من الزواج يمنع أن المسممين أمر لي لو و ، اإلباحة عمى فيو

 اليمان بن حذيفة إلى الخطاب بن عمر كتب قد و ، (0) لمخطر اإلسالم أبناء تعرض و المنع
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، الطبعة األولى ،دار الكتب العممية ،  حكم الزواج من الكتابيةالشريف أبي محمد الحسين بن عمي بن منتصر الكتاني ، -3
 .5، ص  7333بيروت ، 

 .36عبد العزيز سعد ، مرجع سابق ، ص -7
 .333رجع سابق ، ص جبر محمود الفضيالت ، م-0
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 فكتب ؟ حالل أم الزواج ىذا أحرام قائال عمر إلى فكتب الكتابية زوجتو من الطالق منو يطمب 
 و ، خداعا و ، خالبة األعاجم نساء في لكن و حالل الزواج ىذا" عنو اهلل رضي عمر إليو
 . " منو عميكم أخشى إني

 مع تمتقي االجتماعية الفضائل لب في أنيا إال العقيدة في لممسمم مخالفتيا مع فالكتابيات
 دينيا أحكام تراعى أن فييا الشأن كان فمذلك ، واحدة السماوية األديان أصول أن حيث المسمم،

 . المشتركة تتجنبيا ال التي ، الفجور و شرور تتجنب و
 يرغبيم ما ذلك و األبناء و لمزوجة رعايتو حسن و دينيا سماحة يطمبون نافذة ذلك في كذلك و
 . (3) اإلسالم في الدخول في
 أبائيم سيتبعون أوالدىا فإن فتسمم الزوجة عمى يؤثر أن يمكن المسممين لعدد التكثير كذلك و
 . مسممين فيكونون دينو في
 فطمب ييودية تزوج اليمان بن حذيفة أن بمغو حين عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر تنبو قد و

 أن أخاف لكن و ال عمر فأجابو بييودية الزواج المؤمنين أمير يا أحرام7  فأجابو يطمقيا أن منو
 . المسممين لنساء فتنة بذلك كفى و المسممون بك يقتدي

 رجال عمى باألجنبيات الزواج منعت حين صنعا العربية الحكومات بعض أحسنت لقد و
 إلى البالد أخبار تتسرب ال و لمخطر الوطنية و القومية المصالح تتعرض ال حتى الديبموماسي

 .(7) الغير
 و المذاىب اتفاق و المسممين بإجماع باطل فيو مسمم غير أي كتابي من المسممة زواج أما

 غير سماوي بدين يدين و مشركا ال و كتابيا المسممة تتزوج أن يجوز فال قاطع ىنا التحريم
"  تعالى قولو ذلك عمى الدليل و اإلسالمية القوانين أقرتو ما ىذا اإلسالم           
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 ،الطبعة الجعفري المذىب و الستة المذاىب فقو بين مقارنة دراسة ، اإلسالم في األسرة أحكام ، شمبي مصطفى محمد-3
 . 735 ص ، 3650 االسكندرية ، الجامعية دار ، الرابعة

 .370 ص ، سابق مرجع ، العصيمي مرزوق بن محمد-7
 .الممتحنة سورة من ، 33 اآلية من-0
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 شرعا زوجتو عمى سمطان من لمزوج لما ذلك و المسمم غير تتزوج أن المسممة عمى حرم لقد و
 . خضوعا أو خوفا و ضعفا لو تستجيب قد و دينيا عن يفتنيا أن يحاول قد و عرفا و

ذا ، العقد انفسخ الزواج بعد اإلسالم شرط الزوج فقد إذا أنو نرى لذلك  مسمم الغير الرجل عقد وا 
 أليس أنو عن نتساءل قد و توارث أو نسب بو يثبت ال و ، باطال عقد يقع مسممة امرأة عمى
 لو السؤال و اإلسالمية الدولة في المسممين بين المساواة تكفل دستورية بقواعد اخالال ذلك في

 المساواة بحقوق يخل لم و المسممين غير حقوق يتجاوز لم اإلسالم أنو الراجح الرأي و وجاىتو
 و المسمم غير عمى و المسمم عمى تنطبق عامة قاعدة وضع عند لكنو المواطنين جميع بين

 (3) .سواء حكميا أمام الجميع
 تكون لن و بتغييره مطالبة ىي فال كتابيا و بدينيا يعترف ألنو كتابية يتزوج أن لممسمم يجوز و

 و الييودية و المسيحية و لممسممة الزوجية الحقوق كل ليا و عقيدتيا يمس شيء عمى مكرىة
. بكتابيا ال و برسوليا يعترف ال ىو و ، دينو نظر في مشركة ألنيا بمسممة الزواج لو يجوز ال

 لسماحتو عممي تطبيق فيي مسممين غير و مسممين ، سواء أماميا الجميع و عامة إذن القاعدة
            (7). انحراف و احجاف ذلك بغير القول و اإلسالم

 " 7   تعالى قولو في كذلك و                    " (0) 
 . السمطان و الوالية معنى ىذا في طاعتو عمييا و الزوجة عمى قوامة لو الزوج ألن
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، الطبعة األولى ، مكتبة وىبة لمطباعة و  سالميةاألنكحة الفاسدة و المنيى عنيا في الشريعة اإلأمير عبد العزيز ، -3
 . 51، ص 3660النشر ، بغداد سنة 

 .332عبد العزيز سعد ، مرجع سابق ، ص -7
  من سورة النساء. 313من اآلية -0
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  بالمشركة الزواج:  الثاني المطمب

 من رسول عمى أنزل سماوي كتاب بأي تؤمن ال و سماوي بدين تدين ال التي المرأة بيا المراد و
 بوضعيا يعترف ال اإلسالم ألن (3) سماوي دين إلى لو و اإلسالم دين عن المرتدة أو ، الرسل
" 7  تعالى قولو في بالمشركة الزواج عن اإلسالم نيى فقد الجديد         

                       " (2) في التام التباين ألن وذلك 
 ىما المذان المودة و السكن معو يتحقق ال و العشرة معو تحسن ال و المسمم بين و بينيا العقيدة

 ال و رجال ال ، البتة المشركين و المسممين بين نكاح فال عميو و ، الزواج مقاصد أىم من
 ىذا و يفسخ و المرتد أو المرتدة نكاح يحرم فإنو ، الدين عن المرتدون ذلك في يدخل و نساء
 . المرتدة الطوائف سائر ذلك في يدخل و العمماء بين عميو متفق ما
 فقد النار يعبدون الدين ماجوس ىم ىؤالء و الكتاب شبية ليم قسم فيم آخر نوع يوجد كذلك و

 تحل ال أيضا ىؤالء و بينيم من الكتاب ىذا اهلل فرفع نبييم قتموا و فحرقوه كتاب زرادشت أنزل
 لقولو الكتاب أىل من ليسوا المجوس أن ذلك عمى الحجة و األربعة األئمة باتفاق مناكحتيم

 أىل أن تعالى و سبحانو اهلل فأخبرنا " قبمنا من طائفتين عمى الكتاب أنزل انما" 7  تعالى
 . (0) كتاب ليم ليس المجوس أن أي طائفتين الكتاب

 عمى مرتدة ال و زنديقية ال و ثنية و يتزوج أن لممسمم يحل ال أنو عمى العمماء اتفق ليذا و
 المذاىب من نحوىا و كالوجودية اإلباحة لمذىب المعتقدة ال و لمبقر عابدة ال و اإلسالم
" 7  تعالى قولو التحريم ىذا من الحكمة و تسمم حتى المسمم عمى حرام فيي الممحدة   

        " 773 البقرة. 
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 . العرض و األوالد و المال عمى بالفضل لخالقيا تعترف ال من تؤمن فكيف
 و مودة من الزوجية الحياة تطمبو ما مع يتنافى ما العداوة من بينيم و بيننا الكفار ىؤالء إن ثم
 إيمان ال و يردعيا دين ليا ليس ألنيا الفساد و الخيانة يسيل بالدين اإليمان انعدام و مةحر 

 مسؤولية أي لتحمل أىال ليس لو أمانة ال لو التزام ال لو إيمان ال من و البعث و الحساب بيوم
 .(3) إالىية برسالة المؤمنات بخالف معو عالقة أي بناء يستحق ال و
 عمى األسرة قانون من 03 المادة نصت حيث مسمم بغير مسممة لزواج بالنسبة الشيء نفس و
 طبقا ىذا  << تنظيمية أحكام إلى باألجانب  الجزائريات و الجزائريين زواج يخضع>> 7  أنو

 التشريع و القانون من كل لنا وضح و " يؤمنوا حتى المشركين تنكحوا ال و" 7  تعالى لقولو
 مصيره الزواج من النوع ىذا فإن عميو و المسمم بغير المسممة بزواج النيي عن اإلالىي
 الدخول قبل الفاسد حتى ال و الصحيح الزواج آثار من أثر أي لو يكون ال و المطمق البطالن

 زواج ال و بمسممة كتابي زواج يجوز فال ، شرعي أو قانوني التزام أي عنو ينشأ ال و ، بعده أو
 (7) المؤمنين و المسممين عمى الكافرين والية قطع الشرع ألن أيضا بمسممة المجوسي و وثني
  " 7  تعالى لقولو               " 313 النساء. 

 النصارى و الييود و المجوس بين قوم من ىي الصائبة و الصائبة زواج تعالى اهلل حرم كذلك 
 أنيا يرى من فمنيم منيا التزوج حكم في الفقياء اختمف ىذا عمى بناءا و دين ليم ليس و

 تردد من منيم و صاحبو و حنيفة أبي مذىب ىذا و ، التبديل و التحريف دخمو كتاب صاحبة
 و لمرسل تصديق من الدين أصول في الييود وافق إن7  فقالوا ألمرىم الحقيقة معرفة لعدم

 حكميم وكان ، منيم يكونوا لم الدين أصول في خالفوىم إن و منيم كانوا و بالكتب اإليمان
 . الحنابمة و الشافعية رأي ىذا و.  األوثان عبادة
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سالمي و القانون القرابة و أثرىا عمى الجريمة والعقوبة )دراسة مقارنة بين الفقو الجنائي اإلعبد العزيز الموشان ،-3
 .50 ص ، 7333 ، لبنان ، األولى ،الطبعة الحقوقية الحمبي منشورات ، (الوضعي

 .53حاج العربي ، مرجع سابق ، ص مب-7
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 و النار يعبدون و بنبوة يؤمنون ال و كتاب ليم ليس العمم أىل أكثر فعند بالماجوسية الزواج أما
 عبد فقال ؟ أمرىم في أصنع كيف أدري ما7  فقال الماجوس ذكر عمر أن الشافعي روى

  أىل سنة سنوليم>> 7  يقول سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول سمعت عوف بن الرحمان
  أن عمى أيصح7  أحمد اإلمام سئل و الكتاب أىل من ليسوا أنيم عمى دليل فيذا  << الكتاب

 التزويج حل إلى ثور أبو ذىب و.  جدا استعظمو و باطل ىل7  فقال ؟ كتابا لممجوس
 . (3)النصارى و كالييود بالجزية دينيم عمى يقرون ألنيم بالمجوسية

 الزوجان ارتد لو7  المالكية و الحنابمة و الشافعية قال فقد أحدىما أو الزوجين ارتداد حال في و
 أو الفرقة توقفت الدخول بعد الردة كانت إن و ، الحال في النكاح يفسخ الدخول قبل أحدىما أو

 العدة في يجمعيما لم إن و النكاح دام النكاح في اإلسالم جمعيا فإن العدة انقضاء عند فسخ
 معا أسمما أو عدتيا في ىو أسمم و الزواج قبل المرأة اسممت إذا و الردة وقت من النكاح انفسخ
 أقر و ، الزواج انفسخ العدة في اآلخر يتبعو لم و أحدىما أسمم إن و ، بينيما الزوجية فتقرر
 رجال أن صح قد و االرتداد بصحة حكم إذا الزوجين بين الفرقة تقع بقوليم الحنفية الرأي بيذا
 بن قال و بينيما عمر ففرق ، ىو أبى و زوجتو أسممت ، النصارى من كان و تغمب بني من

 نفسو يطرح الذي السؤال و ،(2)(  لنفسيا أممك فيي زوجيا قبل النصرانية أسممت إذا)  عباس
 7 رأيان لمفقو ؟ فاسدة أم صحيحة لبعض بعضيم المسممين غير زواج عقود ىل

 حكم فال يدعونيا ال و شرائط اإلسالم في الزواج ألن ، فاسدة المسممين غير أنكحة7  المالكية
 . أنكحتيم بصحة

 عمى تبين و أسمموا إذا عمييا يقرون صحيحة المرتدين غير الكفار أنكحة إن7  الجميور قال و
 الطالق وقوع و النفقة وجود من المسممين عمى المقرر الزواج أحكام يثبت أن الجميور
 . (0)وغيرىا
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 . الزوجات بين الجمع:  الثالث المبحث
 
 فديننا نسوة أربع من أكثر بين الجمع و المحرمين أو األرحام ذوات بين الجمع بو يقصد و

" 7  تعالى لقولو األخوات بين الجمع عن نيى الحنيف            

      " (3) و المرأة أو عمتيا و المرأة بين كالجمع األرحام ذوات جميع ىذا في يدخل و 
  .خالتيا

 المسمم يستطيع ال و زوجات بأربع قيده لكن ذلك اإلسالم أباح فقد لمتعدد بالنسبة الشيء نفس و
 .   الخامسة يتزوج أن عصمتو في ىن و
 . المطالب ىذه في سنراه ما في أكثر سنتعمق و
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 : المحرمين بين الجمع:  األول المطمب

 ذكرا أحدىما فرضت لو بحيث محرمية عالقة بينيما تجمع امرأتين كل ، بالمحرمين المراد و
 بين ال و ، األختين بين يجمع أن لمرجل يحل ال7  األصل ىذا عمى و (3)األخرى عميو حرمت
 كانت ، ذكرا فرضت لو منيما واحدة أي ألن ، خالتيا و امرأة بين ال و ، عمتيا و امرأة

 ذكرا الخالة أو العمة فرضت إن و العمة و الخالة حرمت ذكرا المرأة فرضت فإن حراما األخرى
 ال بالزواج بينيما الجمع يحل ال المحرمان فالمرأتان ، األخت ابنت أو األخ ابنة عميو حرمت ،

 تزال ما و الثانية يتزوج بأن حكما ال و واحد وقت في عصمتو في معا يجتمعا بأن حقيقة
 محرمين يكونا أن بين فرق ال و ، حكما زوجتو فيي عدتو في دامت ما ألنيا عدتو في األولى
 . بينيما الجمع يحل ال نسبا كاألختين رضاعا فاألختان الرضاع بسبب أو النسب بسبب
 واحد جانب من الحرمة كانت بأن ، منيما كل في لمجمع المانعة المحرميو شرط يتحقق لم فإذا
 ىذه كانت فإذا ، قبل من ليا كان الزوج بنت و المرأة بين كالجمع المرأتين بين الجمع يحرم فال

 ألن األول زوجيا بنت بين و بينيا يجمع أن لمرجل يجوز فإنو وعدتيم األزواج من خالية المرأة
 المرأة فرضت لو أما أبيو زوجة ألنيا المرأة بتمك يتزوج أن لو يحل لم رجل فرضت لو البنت
 جانب من فالحرمة الرضاع أو بالقرابة بينيما صمة ال ألنو بالبنت التزوج لو يجوز فإنو رجال
 و السنة و بالكتاب محرمين بين بالجمع التحريم ثبت قد و ىذا7 (7) الجمع جاز ليذا و واحد

 . اإلجماع
" 7  تعالى لقولو بالكتاب فحرم                   " النساء 

(70. ) 
 ال الجاىمية في كان ما و ذلك جواز عدم و بالزواج األختين جمع عن النيي اآلية معنى و

 . اإلسالم في عميو يحاسبون
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 عمى ال و عمتيا عمى المرأة تنكح ال و>> 7  سمم و عميو اهلل صمى فقولو7  السنة من أما
 .(3)<<  أرحامكم قطعتم ذلك فعمتم فإن ، أختيا ابنة ال و أخييا ابنة عمى المرأة ال و خالتيا

 و خالتيا و المرأة بين و عمتيا و المرأة بين الجمع حرمة عمى المسممون أجمع فقد اإلجماع أما
 آمر و ، وصميا اهلل أحكم التي القرابة صمة قطع من المحارم بين الجمع يوجبو لما ذلك

 التي الحقد و الغيرة نيران يثير ما مثال عمتيا عمى األخت بنت تزوج وفي ، إلييا باإلحسان
 .فعال و قوال الكيد و اإليذاء إلى تدفع
 عميو يترتب فال فاسدا زواجيا كان ليا محرم رحم ذات عصمتو في امرأة الرجل تزوج إذا و

 . الدخول قبل ، الصحيح العقد آثار من شيء
 الوجوب من فاسد عقد في الدخول عمى يترتب ما الدخول عمى يترتب فإنو بيا دخل إذا أما

 مير و المسمى من األقل عمى أو المثل مير وجوب و اختيارا يتفرقا لم إن و بينيما التفريق
 .(7) الفاسد العقد في الدخول عمى تترتب التي األحكام سائر و العدة وجوب و ، المثل

 فرضت لو رضاع أو نسب بينيما امرأتين كل بين الجمع يحرم أنو الفقياء عند الضابط و
 الحقيقية الزوجية القيام حال في المحرمين بين الجمع يحرم و األخرى لو تحل ال ذكرا أحدىما

 بعد إال يرتفع ال الزواج قيد ألن ، الفقياء باتفاق الرجعي الطالق حالة في فيحرم حكما أو
 أو كبرى بينونو بائنا طالقا المطمقة من الحكم ذات إلى األحناف يذىب و (0) العدة انقضاء
 و الجعفرية و الشافعية و المالكية ذىب و حكما زوجتو ألنيا العدة في دامت ما صغرى

 عدة في و حقيقية زوجية قيام حال يكون إنما محرمين بين الجمع تحريم أن إلى الظاىرية
 و الزوجية انقطعت فقد صغرى أو كبرى بينونة سواء البائن الطالق في أما.  الرجعي الطالق

 معظم تميل و المحرم من جميعا ذلك يعد ال و عدتيا في مطمقتو أخت يتزوج أن في حرمة ال
  يتزوج ال اإلسالمي التشريع ففي التشريع مقصد إلى األقرب ألنو األحناف رأي إلى التشريعات
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 كميا انقطاعا األول مع بينيما الزواج عالئق تنقطع حتى حكميا في من و مطمقتو أخت الرجل

(3).  
 عمتيا عمى البنت زواج تحريم مسألة في موحد رأييا جاء األربعة المذاىب أن ارتأينا ىنا من و
 في محرم األرحام ذوات بين الجمع أن فالمعقول أختيا ابنة أو أخييا أبنة أو اختيا أو خالتيا أو

 و باهلل يؤمن كان من>> 7  سمم و عميو اهلل صمى لقولو ، الرحم في القطيعة يسبب و النكاح
 .  << أختين رحم في ماءه يجمعن فال اآلخر اليوم

 اليمين بممك األخرى و بنكاح أحدىم كانت إذا اليمين ممك من بالمنع قالو الذين اختمف و
 بين الجمع تحريم عمى أعمم فيما اتفقوا كذلك و الشافعي أجازه و  حنيفة أبو و مالك فمنعو
 ىريرة أبي حديث من السالم و الصالة عميو عنو ذلك لثبوت خالتيا و المرأة و عمتيا و المرأة

 و امرأة بين ال و عمتيا و امرأة بين يجمع ال>>  السالم و الصالة عميو عنو تواتره و
 إما أو بنفسو إما والدة عميك لو لذكر أخت ألنثى كل ىي العمة أن عمى اتفقوا و ، <<خالتيا
ما بنفسو إما والدة عميك ليا لألنثى أخت األنثى ىي الخالة أن و آخر ذكر بواسطة  بواسطة وا 

 . (7) األم قبل من الحرات وىن ، غيرىا أنثى
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 : زوجات أربع من أكثر بين الجمع:  الثاني المطمب

 عصمتو في شخص أن أي زوجات أربع من أكثر بين الجمع ىو الذي و المانع ىذا معنى و
 أو عدتيا تنتيي و عصمتو من واحدة يخرج حتى ذلك يجوز فال بأخرى الزواج أراد و نسوة أربع

 حيث تعالى اهلل أمر خالف قد يكون الخامسة نسوتو ألحق فإن يتزوج أن بعدىا لو فيجوز تتوفى
 >>7  النساء سورة من 0 اآلية في تعالى و سبحانو يقول               

                        >> (3) من األقصى العدد حدد فقد 
 استدل قد و ، األمة عمماء عميو اتفق ما ىو و ، واحد وقت في الرجل عصمة في يكن النسوة
 اهلل صمى النبي لو فقال نسوة خمس تحتو و أسمم أنو معاوية بن نوفل عن روى بما العمماء
 اهلل رضي عمر ابن عن روي ما كذلك و << األخرى فارق و أربع أمسك>> سمم و عميو
 ، معو فأسممن الجاىمية في نسوة عشرة تحتو و الثقفي غيالن أسمم>>7  قال حيث عنيما
 أربع ان معناه ما ىذا و ، (7) <<أربعة منين يختار أن سمم و عميو اهلل صمى النبي فأمر
 . الشرع في األقصى الحد ىو نسوة
 في الدعوة لحاجة بو اهلل خصو شيء ىذا فكان بتسع سمم و عميو اهلل صمى الرسول زواج أما

 فقال ، التعدد موضوع في فتضاربت الفقيية أراء أما ، وفاتو بعد إليين األمة حاجة و حياتو
 و ثالث و مثنى النساء من لكم طاب ما فأنكحوا7 "   تعالى لقولو الخامسة تجوز ال الجميور

 اآلية في الجمع مذىب ذىب التسع أجاز من يكون أن يشبو و تسع يجوز فرقة قالت و"   رباع
 . (0)"  رباع و ثالث و مثنى"7   قولو في األعداد جمع أعني المذكورة

 . أساسين بقيدين الزوجات تعدد نظام اإلسالم قيد قد و
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 : الزوجات بين العدل( 1

 يسوي أن زوجة من أكثر عصمتو في يجمع الذي الرجل عمى فيجب الزوجات بين العدل يجب
 حسن و المسكن و المشرب و كالمأكل فييا العدل يستطيع التي الواجبات و الحقوق في بينين

 عمى اإلقدام شرعا لو يحل فال ذلك في نسائو بين يعدل أال الرجل خاف فإن المبيت و المعاشرة
 ذلك و<<  فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن>> 7  تعالى لقولو واحدة زوجة عمى يقتصر و الزواج

 الذي بالعدل المراد و األسر فساد و البيوت خراب من الزوجات بعض ظمم عمى يترتب لما
 يكون و اإلنسان يستطيعو الذي العدل ىو و التعدد إلباحة شرطا جعمتو و الكريمة اآلية أوجبتو

 .(3) إلييا ما و المبيت ة الممبس و المسكن كشؤون مقدوره في
 فميس القمبي الميل و كالمحبة عمييا يقدر ال و اإلنسان يستطيع ال التي األمور في العدل أم

 ما إال اإلنسان يكمف ال و مستطاع غير ىذا ألن ، الشارع أوجبو الذي العدل من بمراد
 لو و النساء بين تعدلو أن تستطيعوا لن إن و>> 7  تعالى اهلل يقول ىذا في و يستطيعو
 تتمتع زوجة ىي ال أنيا ذلك معنى و << كالممعقة فتدرؤىا الميل كل تميموا فال ، حرصتم
 يقره ال ظالم وضع ىذا و األزواج من غيره تختار أن تستطيع مطمقة ىي ال و الزوجية بحقوق
 .(7) اإلسالم

 اهلل صمى النبي كان فقد7  قولو و بفعمو سمم و عميو اهلل صمى النبي بينو ما ىو المعنى ىذا و
 فيما قسمي ىذا الميم" 7  يقول ثم فيو العدل يمكن ما كل في نسائو بين يسوي سمم و عميو
 . النفسي الميل و القمبية المحبة ذلك يعني و " أممك ال و تممك فيما تؤاخذني فال أممك
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 : زوجة من أكثر عمى اإلنفاق عمى القدرة( 2
 

 فال ، زوجة من أكثر عمى اإلنفاق معو يستطيع ما الرزق أسباب من الشخص عند يكن لم فإذا
 زوجة عمى اإلنفاق يستطع لم إذا لو يحل ال بل أخرى بزوجة الزواج عمى اإلقدام شرعا لو يحل
 . يتزوج أن واحدة
 أن غير صحيح يكون بدونيما فالزواج لمصحة ليسا الشرطان ىذان أن عمى اتفقوا الفقياء لكن

 .(3) الظمم عمى اهلل يحاسبو إثما يكون الشخص
 7 أىميا من مبررات عدة لمتعدد أن ننكر ال و
 لموفاة تعرضا أكثر الذكور جعل ، الجنسين بين األعمار توزيع و االجتماعية الحياة ءإعبا* 
 .أعمارا أقصر و ، اإلناث من
 عمى قادرا كان إذا إال االجتماعية أوضاعو بحسب الزواج عمى قادرا يكون ال الرجل أن* 

 . بو الالئق المستوى في زوجتو و ألسرتو المعيشية النفقات
 . الرذيمة في الوقوع من نفسو عمى الخوف و ، مرضيا و الزوجة عقم* 
 و األسرة تكوين و األنساب حفظ يقتضيو النساء دون لمرجال التعدد إباحة أن نستنج ىنا من و

 القانون و الشريعة و القرآن عميو نص ما حدود في ذلك و ، الفساد من المجتمع حماية
 . الوضعي
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 : مؤقتو حرمة المحرمات من أخرى أنواع:  الرابع المبحث

 و الفقو اقتصر و الجزائري المشرع إلييا يتطرق لم مؤقتو حرمة المحرمات من أخرى أنواع توجد
 حتى لو تحل فال زوجيا عن بانت التي ىي التي و ثالث المطمقة منيا تناولنا بتحديدىا الشريعة
 . وفاة أو لطالق الثاني من عدتيا تكتمل و غيره زوجا تنكح
 يجوز ال أنو عمى اتفقوا فقد العبدة ىي و فاآلمة7  الحرة عمى اآلمة زواج إلى تطرقنا كذلك
 . الحرام في الوقوع من نفسو عمى خاف أو الزواج عمى قادر غير كان إذا إال باآلمة الزواج

 في سنراه ما ىذا أراء و بأقوال استدلينا و حمتو مدى ما و ، اإلحرام مانع تناولنا األخير في و
 . المطالب ىذه
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 :   ثالث المطمقة المرأة:  األول المطمب

 غيره تتزوج حتى مؤقتو حرمة عميو تحرم و كبرى بينونو مطمقيا عن تبين ثالث المطمقة المرأة
 لمزوج جاز طالق أو بموت ذلك بعد فارقيا فإن حقيقيا دخول بيا يدخل و ، صحيحا زواجا
 قد و ، الجديد الزوج حقوق كل بو يممك ، جديدا زواجا العدة انقضاء بعد إلييا يعود أن األول
 غيره زوجا تنكح حتى بعد من لو تحل فال طمقيا فإن>> 7  ثالث المطمقة في تعالى اهلل قال
>> . 
 الزىري عن سفيان حدثنا7  قاال الناقد عمرو و شيبو أبي بن بكر أبو قول في الحديث كذلك و

 كنت7  فقالت سمم و عميو اهلل صمى النبي إلى رفاعة امرأة جاءت7  قالت عائشة عن عروة عن
 الثوب ىدبة مثل معو ما إن و الزبير بن الرحمان عبد فتزوجت طالقي فبت فطمقني رفاعة عند

 تذوقي حتى ال ؟ رفاعو إلى ترجعي أن أتريدين>>  فقال سمم و عميو اهلل صمى الرسول فتبسم
 .  (3) << عسيمتك يذوق و عسيمتو

 ىي و جدا و ىزال الطالق بمفظ يثرثرون و األسرة بأمر يستيينون لمذين رادعة عقوبة ىذه و
 فراشا المحبوبة امرأتو تصبح عندما تنتيي ال مرارة يجد ، النفس اآلبي الرجل ألن قاسية عقوبة
 الرجل يتزوج أن يجوز ال ألنو العربية التشريعات من الكثير ذلك عمى نصت قد و آخر لرجل
 و الفقيية النصوص و ، فعال بيا دخل آلخر زوج من عدتيا انقضاء حتى ثالث طمقيا امرأة

 ال ألنو العقد مجرد يكفي ال و األول لزوجيا تحل حتى الدخول ضرورة في صحيحة التشريعية
 تجارة الثاني الزواج من يجعل ألنو ، المحمل الزواج يبطل و ، المطموب الردع حقيقة يوفر

 التأقيت معنى فيو أنو فاسد المحمل النكاح في األحناف يرى و مشروع غير تحايال أو ممنوعة
 استعجل ألنو األول لزوجيا يحميا ال لكنو يصح التحميل نكاح أن محمد يرى و المرأة بو تحل ال
 . (7) الشرع أخره ما
22  
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 : الحرة عمى اآلمة زواج:  الثاني المطمب
 عن عاجزا كان إذا إال الحرة غير يتزوج أن لو يصح ال الرجل أن إلى الفقياء جميور ذىب
>> 7  تعالى و سبحانو لقولو العنت نفسو عمى خاف و بيا الزواج         

                                   >> 
 . النساء سورة 72 اآلية من
 الحرة كرامة عمى حفاضا ، آمة يتزوج أن لو يصح فال حرة زوجة الرجل عصمة في كان إذا أما
 بحرة الزواج عمى قادرا كان لو و بآمة الزواج لمرجل يجوز أنو إلى حنيفة أبو ذىب و عزتيا و

 ينكح أن لمعبد يجوز أنو عمى كذلك اتفق و ، (3) ذلك لو يجوز فال حرة تحتو كانت إذا لكن
 الحر نكاح في اختمفوا و ، أوليائيا و ىي بذلك رضيت إذا العبد تنكح  أن لمحرة و اآلمة
 ال ، قوم قال و القاسم ابن مذىب من المشيور ىو و بإطالق يجوز قوم فقال ، اآلمة عمى
 مذىب و مالك مذىب من المشيور ىو و ، العنت خوف و الطول عدم7  بشرطين إال يجوز
 قولو في الخطاب دليل معارضة إلى يرجع اختالفيم في السبب و . (7)الشافعي و حنيفة أبي

>> 7  تعالى                >> 72 اآلية النساء سورة من .، 

>> 7  قولو لعموم                 >>  مفيوم أن ذلك و. 07 النور 
  " طوال منكم يستطع لم من"  الخطاب
 خوف الثاني و الحرة إلى الطول عدم أحدىما بشرطين إال اآلمة نكاح يحل ال أنو يقتضى
>> 7  تعالى قولو و العنت          >> حر من إنكاحين بعموم يقتضى  

 ىينا أقوى الخطاب دليل لكن خائف غير أو لمعنت خائفا واحد غير أو حر كان واحد ، عبد أو
 نكاح في المشترطة الزوج صفات إلى فيو يتعرض ال العموم ىذا ألن العموم من أعمم اهلل و

 عمى محمول أيضا ىو و النكاح عمى يجبرن أال و بإنكاحين األمر بو المقصود إنما و اإلماء
 24.(0) ولده الرجل ارقاق من ذلك في ما مع الجميور عند الندب
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 بشرطين إال النكاح و يجز لم الذين أعني ، مشيورين فرعين في الباب ىذا من اختمفو و
7  حذيفة أبو فقال بطول ليست أو طول ىي ىل حرة تحتو كاتن إذا إحداىما عمييما المنصوص

 . قوالن ذلك في مالك عن و بطول ليست غيره قال و طول ىي
 واحدة آمة من أكثر نكاح الشرطان ىذان فيو وجد لمن يجوز ىل أنو ىي الثانية المسألة و

 و عزب غير ألنو العنت يخاف فميست حرة تحتو كانت إذا قال فمن ؟ اثنتان أو أربع أو ثالث
 سواء بإطالق يعتبر إنما العنت خوف قال من و ، آمة نكاح لو يجز لم تحتو كانت إذا7  قال
 الحرة عمى يقدر ال ىو و العنت من مانعة األولى الزوجة تكون قد ألنو ، متأىال أو عزبا كان

 و قبميا كحالة العنت خوف في الحرة ىذه مع حالة ألنو آمة ينكح أن فمو العنت من تمنعو
 ينكح ىل اختالفيم في السبب بعينو ىذا و نكاحيا يريد التي اآلمة من العنت خشي إذا بخاصة
 إذ عازبا كونو مع العنت خوف اعتبار أن ذلك و ينكحيا أوال األولى اآلمة عمى الثانية اآلمة
 ينكح7  قال مطمقا اعتبره و واحدة آمة من أكثر ينكح ال7  قال أكثر العزب عمى الخوف كان
 .(3) نظر فيو مطمقا اعتباره و الحرة عمى ينكح أنو يقول كذلك و واحدة آمة من أكثر
 أو معو البقاء في الخيار ليا فيل إذنيا بغير فتزوجيا آمة الحرة عمى يتزوج أن لو إن قمنا إذا و
 . النكاح فسخ في
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 : اإلحرام مانع:  الثالث المطمب

 أقدم فان المحرم انكاح و النكاح جواز بعدم الحنابمة و الشافعية و المالكية منيم و الفقياء يرى
 عنو اهلل رضي عفان بن عثمان حديث من مالك روى ما حجتيم ،و باطل فنكاحو ذلك شخص

 و ،« يخطب ال و ينكح ال ،و المحرم ينكح ال» سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال7 قال انو
 صمى اهلل رسول أن7 عنيما اهلل رضي عباس حديث عمى اعتمادا ،و بذلك بأس ال الشافعي قال
 عارضو ،و الصحيح أىل أخرجو و ثابت الحديث ىذا و محرم في ميمونة نكح سمم و عميو اهلل

 .(3) محرم ىو و تزوجيا سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن7 ميمونة عن كثيرة احاديث
 ترى القصة صاحبة أن ،ذلك الجميور قول ترجيح الى الفضيالت محمود جبر الدكتور يذىب و

 اهلل رضي بروايتيا فيأخذ ينساه أن يمكن ال االنسان حياة في ميم الزواج حادث أن ذلك بنفسيا
 . عنيا

 ينكح ال أحمد و األوزاعي و الميث و الشافعي و مالك فقال المحرم نكاح في كذلك اختمفوا و
 و عمر ابن و عمي و الخطاب بن عمر قول ىو و باطل، فالنكاح فعل فان ينكح ال و المحرم

 . (7)بذلك بأس ال7 حنيفة أبو ،قال ثابت بن زيد
 ىو و ذكرناه و سبق عباس بن حديث ،فمنيا الباب ىذا في النقل تعارض اختالفيم سبب و

 اهلل رسول أن»  ميمونة عن كثيرة أحاديث عارضو و الصحيح أىل خرجو النقل ثابت حديث
 ،من شتى طرق من عنيا رويت7 عمر أبو قال «حالل ىو و تزوجيا سمم و عميو اهلل صمى
 روى و األصم، بن يزيد عن و موالىا ىو و يسار بن سميمان طريق من و رافع أبي طريق
 سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال7 قال أنو ىذا مع عفان بن عثمان حديث عن أيضا مالك

 بين و بينو جمع أو عباس بن حديث « رجع فمن يخطب ال و ينكح ال و المحرم ينكح ال»
 ىذا و ينكح و ينكح7 قال الكراىية عمى ذلك في الوارد النيي حمل بأن عفان بن عثمان حديث
 .(0)القول تغميب أو الجمع الوجو و القول، و الفعل تعارض الى راجع
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 التحريم فييا يكون موانع ىناك أن نجد « الزواج لعقد المؤقتة لمموانع»  دراستنا خالل من

 تنحصر و التحريم زال السبب زال ،فان لمزوال قابال أمرا فيو الحرمة سبب كان ىوما و مؤقت
 أو ق طال من المعتدة المرأة و المحصنة كالمرأة الغير حق بيا المتعمق المرأة7 في األسباب ىذه
 المرأة و الكتابية المرأة في تتمثل و المسممة بغير الزواج الى ارتأينا بعدىا و الزانية المرأة و وفاة

 بين الجمع و محرمين بين الجمع الى تتفرع التي الزوجات بين الجمع الى تطرقنا كما المشركة
 مؤقتة حرمة المحرمات من أخرى أنواع الى تطرقنا األخير في و زوجات أربع من أكثر

 .         االحرام مانع ،و الحرة عمى اآلمة زواج و ثالث كالمطمقة
    
  
 
 
 
 
 

     
 
 

    
 



 الخـــــــاتمة
 

 ،فيو الودية االجتماعية الحياة إلقامة الوحيد السبيل ىو اإلسالم في الزواج عقد يعد
 عمى يؤكد ذلك في اإلسالم و ، القرابة عالئق يولد الذي ىو و األسرة يوحد الذي

 : أمرين

 و بالقرابة ييتم رابط فيو األسرة إلقامة الوحيد األساس ىو الزواج إن:  األول األمر
األسرية الروابط  . 

 العالقة لشرعية الرقيق الغاء بعد الباقي الوحيد الطريق ىو الزواج أن:   الثاني األمر
 يقر ال فاإلسالم المنع و التحريم عمى فيي سواىا عالقات وكل المرأة و الرجل بين

 بممك جاء أو ، الزواج عقد آثار من أثرا كان ما إال صورىا بجميع الجنسية العالقات
الوجود عند اليمين  . 

 في األصل أن و اإلباحة األشياء في األصل أن الفقيية القواعد من أن غير
 إلى الممك أو العقد يصح ال و ممك أو بعقد إال الرضع يحل فال ، التحريم اإلرضاع

قسمين إلى ينقسمن لمرجال بالنسبة النساء و تعالى و سبحانو اهلل أحميم من عمى  : 

 أما ، بالنصوص محصورات ىن و نكاحين الرجال يحرم قسم و نكاحين يحل قسم
 عمى دليل و نكاح بعقد لو و األحوال من حال أي في وطؤىن لو فيجوز األول القسم
 فييا الزواج يجوز ال مؤبدة حرمة قسمين إلى تنقسم الحرمة أن سابقا ذكرنا كما ذلك

 أن أي المانع بزوال تحل فييا فالمرأة مؤقتة حرمة و األحوال من حال أي في بالمرأة
حميا دون حال الذي السبب أو بالمانع بل المرأة بذات متعمقة غير ىنا الحرمة  . 
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دار المعرفة ، ،  3القرءان الكريم ، بالرسم العثماني ، رواية ورش عن نافع ، ط -
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  .1353 ، لبنان األولى الطبعة ، الرابع الجزء ، العممية الكتب ،دار الترميذي جامع
 
 معاجم عربية: /3

 .2007، دار المجاني ، بيروت 2معجم لغوي المجاني لمطالب، ط 
 
 القوانين :/ 4
 رقم لألمر المتمم و المعدل 2014 فبراير 4 في المؤرخ 01-14 رقم القانون -1 

 رسمية جريدة ، العقوبات قانون المتضمن و 1966يونيو 8:  في المؤرخ 66-156
 . 2014   سنة 07لمعدد ،
 الجريدة األسرة لقانون المتضمن.1984 يونيو 9 في المؤرخ 84/11 القانون-2

  1984، سنة 24 العدد  الرسمية
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 رقم لمقانون المتمم و المعدل 2005 فبراير 27 في المؤرخ 01- 14 رقم األمر-3
 .2005، سنة  15الجريدة الرسمية ، العدد ، األسرة قانون المتضمن و  84-11
 

 ثانيا : المراجع :
 الكتب :  -1

 الجامعة دار ، ط د، ، اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام ، حسين فراج أحمد -
 .2003إلسكندرية، ، لمنشر الجديدة

 الكتابية من الزواج حكم ، الكتاني منتصر بن عمي بن الحسين محمد أبي الشريف-
 .2006 ، بيروت ، العممية الكتب ،دار األولى الطبعة ،
، بداية المجتيد و  القرطبي رشد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد بن القاضي -

 .1997أحياء التراث العربي ، لبنان ، نياية المقتصد ، الطبعة األولى ،دار 
 الطبعة ، اإلسالمية الشريعة في عنيا المنيى و الفاسدة األنكحة ، العزيز عبد أمير -

 .1991 سنة بغداد ، النشر و لمطباعة وىبة مكتبة ، األولى
 التعديالت آخر وفق الجديد األسرة قانون ضوء في الزواج أحكام ، العربي بالحاج -
 الجزائر  ، التوزيع و لمنشر الثقافة دار األولى، الطبعة ، االجتيادات بأحداث مدعم و

2012. 
 ديوان ، الرابعة الطبعة ، الجزائري األسرة قانون شرح في الوجيز ، العربي بالحاج-

 .2005 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات
 مكتبة ، األولى الطبعة ، الفتاوى مجموعة ، العرافي تميمة بن أحمد الدين تقي-

 . 1997 ، السعودية ، العمبيكان
 ،دار القانون و الفقو ضوء عمى المسممة االسرة بناء ، الفضيالت محمود جبر -

 . 1997 ، باتنة ، النشر و لمطباعة الشياب
 الفقو بين مقارنة دراسة) والعقوبة الجريمة عمى أثرىا و ،القرابة الموشان العزيز عبد -

 ، األولى ،الطبعة الحقوقية الحمبي منشورات ،( الوضعي القانون و اإلسالمي الجنائي
 .2006 ، لبنان
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 الفقو في الطالق و الزواج أحكام في الخالصة ، اهلل حرز بن القادر عبد -
 المؤرخ 09-05 رقم قانون)لو تعديل آخر حسب الجزائري األسرة قانون و االسالمي

 .2007 ، ،الجزائر 1 ط ، الخمدونية دار ، (2005 مايو 4 في
 الكويت ، الفالح ،مكتبة ط ، د ، االسالم في األسرة نظام ، الخطيب عجاج محمد -
، 1999. 
 الطبعة ،( الطالق و الزواج)  الشخصية األحوال فقو ، السرطاوي عمي محمود -

 ، 2007 ،األردن التوزيع و لمنشر الفكر دار ، األولى
 دار ، ط ، د ، 1ج ، الكريم القرآن تفسير– التفاسير صفوة ، الصابوني عمي محمد -

 .2001 ، بيروت ، التوزيع و النشر و لمطباعة الفكر
 ط. د ، فقيية و شرعية دراسة اإلسالمي الفقو في الزواج ، إمام الدين كمال محمد -
 .1997 ةاالسكندري ، لمنشر الجديدة الجامعة دار ،
 أبناء شركة ، ط. د ، المسمم البيت و األسرة أحكام ، الشعراوي متولي محمد -

 .2004 ، بيروت ، صيدا ، التوزيع و النشر و لمطباعة األنصاري شريف
 دار ، ،ط ،د 1 ج ، الشخصية األحوال في األساسية األحكام ، محده محمد-

 .الجزائر ، النشر و لمطباعة الشياب
 المذاىب فقو بين مقارنة دراسة ، اإلسالم في األسرة أحكام ، شمبي مصطفى محمد -

 .1983 االسكندرية ، الجامعية دار ، الرابعة ،الطبعة الجعفري المذىب و الستة
 ، المقارن اإلسالمي الفقو في الطالق و الزواج أحكام ، الزلمي ابراىيم مصطفى -

 .2011 ، لبنان ، لمكتاب الحديثة المؤسسة ، األولى الطبعة
 الفقو في المحرم الوطء عمى المترتبة اآلثار ، خضر الفتاح عبد أحمد نيمة -

 الوفاء ،مكتبة(  العدة في الزواج ، المحارم زواج ، العرفي الزواج) االسالمي
 .2011 ، مصر ، األولى الطبعة ، القانونية

 .1992 ، الجزائر ، الفكر دار ط. د ، أدلتو و اإلسالمي الفقو الزحيمي، ووىب -
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 القانون و الشريعة بين مقارنة دراسة ، األسرية الجرائم ، مشري بن الحميم عبد -

 ، بسكرة ، خيضر محمد جامعة ، دكتوره رسالة ، منشور غير البحث ،
2007 .2008. 

 رسالة الماجسيتير . -
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   :    خصــــــــــمل
 

 لممحرمات التعرض و << الزواج لعقد البشرية الموانع>>  البحث ىذا يتناول
 ىن الزواج لعقد المؤبدة فالموانع أنواعيم عمى الضوء مسمطين المؤقتة و المؤبدة
 . أنواع ثالث ىن و مؤبدا تحريم بيم الزواج يحرم التي النساء

 ، األم:  ىن و عمون إن و النساء من الشخص أصول ىن و:  بالنسب المحرمات
 بنات و الشخص بنات:  ىن و فروعو و ، عمت إن و األب أم ، عمت إن و األم أم

 . نزلت إن و أوالده
 و األخوة بنات و ، ألم أو ألب أو شقيقات كن سواء الشخص أخوات:  األبوين فروع

 ، العمات:  ىن و واحدة بمرتبة جداتو و أجداده فروع ، نزلت ميما األخوات
 أو أمو خاالت أو الشخص خاالت أو أبيو عمات أو الشخص عمات سواء الخاالت
 إن و األصول زوجة ىن التي و بالمصاىرة المحرمات تناولنا كما.  أبيو خاالت
 إن و الزوجة فروع ، عمون إن و الزوجة أصول ، نزلوا إن و فروعو زوجة ، عمون
 ىن التي و بالرضاع المحرمات تناولنا المؤبدة المحرمات األخير في و.  نزلت

 الزوجة أصول ، أبويو فروع ، الرضاع من فروعو و ، الرضاع من الشخص أصول
 زوجات ، الرضاع من أصوليا زوجات ، الرضاع من الزوجة فروع ، الرضاع من

    . المعان إلى إضافة ، فروعيا
 و لمزوال قابال و طارئا سببيا يكون و لمزواج المؤقتة الموانع إلى تطرقنا بعدىا

 المرأة عمى المحرمات ىذه اشتممت و بزوالو أو السبب ببقاء يبقى ىنا التحريم
 كتابية كانت سواء المسممة بغير الزواج و وفاة أو الطالق من المعتدة و ، المتزوجة

 . زوجات أربع من أكثر الجمع و المحرمين بين الجمع كذلك مشتركة أو
 
 . الحرة عمى اآلمة زواج و ثالث المطمقة و اإلحرام موانع إلى تطرقنا األخير في و
 


