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المقدمة

�حلم��د هلل رب �لعاملني، �أباح �حلالل برحمته، ومنع �حلر�م بحكمته، و�أ�سلي و�أ�سلم على 
�ملبع��وث رحمة للعاملني، �سيدنا حممد، �ل��ذي ف�سل �هلل به بني �حلر�م و�حلالل، و�أخرج به 

�لنا�س من �لظلمات �إلى �لنور.
وبعد....

ف��اإن �لإن�س��ان ي�سدر يف كل ت�رصفاته ع��ن �لت�سور�ت �لتي يحمله��ا، و�لعقيدة �لتي يوقن 
به��ا، وعليه فاإن �ملوؤمن ينبغي �أن يتخذ م��ن ت�رصيعات �لإ�سالم حدوًد� لت�رصفاته، و�سو�بط 

ملنطلقاته.
�إن بع��س �لنا�س �ليوم يقع يف بر�ثن �ل�سيطان، ويخ�سع لغو�يته و�إ�سالله، مما يجعله يهوي 
يف م�ستنق��ع �لرذيل��ة، وحتت وط��اأة �ل�سهو�ت �لثائ��رة، ونتيجة لالإع��الم �لهابط و�لعوملة 
�ملاجن��ة، وم��ع �لتحلل من بع�س قي��م �لإ�سالم يف نطاق �لأ�رصة تق��ع بع���س �لفو�ح�س يف 

حدود �لأ�رصة.
�إن �لزن��ا �لذي حرم��ه �هلل تعالى �إمنا يحم��ل يف ثناياه بذور �لتدمري و�له��دم، لي�س لالأ�رصة 
فقللط، بل للمجتمعللات الآ�شنة قاطبة، ذلك اأنه ي�ؤدي اإلى اختلللللاط الأن�شاب، وانت�شار 
�لأمر����س، وتبديد �لرثو�ت، وطغيان �لرذ�ئ��ل، و�ن��دثار �لف�سائل، و�س�دق �هلل تعالى �إذ

                                                                                                                                                                ٱ ٻ ٻ ٻ

ژژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گژ  ]�لإ�رص�ء: 32[

أثر الزنا وملحقاته في حترمي النكاح 
)دراسة فقهية مقارنة(

د. علي علي غازي
أستاذ مساعد الفقه المقارن - كلية الشريعة والقانون - دمنهور
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يقول: ژژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گژ ]الآية 32 
من �سورة �لإ�رص�ء[.

و�لأ�س���رة –كم��ا هو معل��وم- رك��ن �ملجتمع و�إح��دى قو�عده 
�لرئي�س��ة، وموطن �ل�ستقر�ر و�لطمئن��ان، وهي �لو�حة �لطبيعية 

لرتبية �لأجيال متو�زنة �سليمة. 
ويف حميللط الأ�رسة يت�شبب الزنا يف الق�شاء على التاآلف املرج� من 
�ل��زو�ج، كما يق�سي عل��ى �ل�سكنى و�لطماأنين��ة و�ل�ستقر�ر بني 
الزوجللن، وي�ش�ه تلك ال�احة الطبيعيللة ال�ارفة الظال ليحيلها 

�إلى بوؤرة ف�ساد وعفن.
لذ� جن��د بع�س �مل�سكالت تط��رح نف�سها �لي��وم وباإحلاح، وتثور 
ت�س��اوؤلت يف هذ� �ملقام، ومن �أهمها: �لت�س��اوؤل حول: �أثر �لزنا 

يف حترمي �لنكاح، �سو�ء يف �بتد�ء �لنكاح �أم دو�مه)1(.
و�حل��ق �أن هذه �مل�سكلة »�أثر �لزنا يف حترمي �لنكاح« �أر�ها م�سكلة 
ة حتتاج �إلى بح��ث، وهي نتاج و�قع، ولي�ست طرحا  و�قعية ملحَّ
خياليًّ��ا �أو فكريًّ��ا فقط، وبعيًد� عن �لتهوي��ل و�لتهوين فهي ق�سية 
واقع ل ميكن اإنكاره ول جتاهله، واإن كان من ال�شعب –�إن مل يكن 
م��ن �مل�ستحيل- �لوقوف على �إح�ساء�ت مبا متثله هذه �مل�سكلة يف 

واقع حياة النا�س، وذلك ملا يكتنفها عادة من ال�رسية والتحفظ.
وق��د ��ستعنت باهلل تعالى وقمت ببحث ه��ذ� �ملو�سوع »�أثر �لزنا 
وملحقات��ه يف حترمي �لنكاح«، وحاول��ت من خالله �لإجابة على 
كل مللا يثار ح�ل الزنا وما يلحق به مللن ال�طء يف الدبر اأو النظر 
واللم�س ب�شه�ة يف حتلرمي النكلللاح، حملاول الرجلل�ع اإلى كتب 
الللراث الفقهللي لل�ق�ف علللى اآراء املذاهللب الفقهيللة واأدلتها 
ومناق�ساته��ا مرجًح��ا ما �أر�ه �أولى بالرتجي��ح يف �سوء قوة �لأدلة 
اإ�شافللة اإلللى امل�شالح واملفا�شللد، وجتنبت الإطالللة والإ�شهاب ما 
اأمكننللي ذلك، كمللا حاولت الكتفللاء بفحلل�ى ن�ش��س كتب 
الللراث، م�شرًيا اإلى م�ا�شعها وا�شتغناًء بذلك عن نقل الن�ش��س، 
�إل يف �أ�سي��ق �حلدود، كم��ا �أين مل �أ�ستطرد يف �رصد �لتعريفات يف 
�ملو��س��ع �لتي حتتاج �إلى تعريف، و�كتفي��ت بذكر تعريف و�حد 

يبنينِّ �ملعنى �ملق�سود.
ورد للباحث أكثر من سؤال على مدى زمني ليس بالقصير حول هذا املوضوع،   1

وكان آخرها أثناء كتابة هذا البحث.

وقد مت بحث هذا املو�ضوع يف �ضوء اخلطة التالية:
املبحث الأول: �أثر �لزنا يف حترمي �لنكاح.

وفيه مطالب: 
املطلب الأول: �أثر �لزنا يف ن�رص حرمة �لنكاح.

املطلب الثاين: نكاح �لز�ين �بنته من �لزنا.
املطلب الثالث: نكاح �لز�نية و�لز�ين.

املطلب الرابع: �أثر زنا �لأزو�ج يف حترمي �لنكاح.
املطلب اخلام�س: �أثر �لرت�ساع بلنب �لزنا يف حترمي �لنكاح.

املبحث الثاين: �أثر ملحقات �لزنا يف حترمي �لنكاح.
وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اأثر الل�اط يف ن�رس حرمة النكاح.
املطلب الثاين: �أثر �لنظر و�للم�س ب�سهوة يف حترمي �لنكاح.

اخلامتة: وقد �سمنتها �أهم نتائج �لبحث و�لتو�سيات.
ثم اأتبعت ذلك بقائمة باأهم املراجع، ثم فهر�ٍس م��ش�عيٍّ عام.

و�أجد لز�ًما عل��ّي �أن �أعتذر عن عدم �لتنا�سق بني مبحثي �لبحث، 
ولعللل يل العذر يف ذلللك، اإذ املبحث الأول هلل� الرئي�س يف هذا 
�لبح��ث فا�ستغرق م�ساحة �أكرب يف �لعر�س، �أما �ملبحث �لثاين فهو 
يف �مللحقات، وغالًبا ما تكون �مللحقات �أقل من �لأ�سل، فجاءت 

م�ساحته �أقل.
ا لوجهه  و�هلل تعال��ى �أ�س��األ �أن يجعل هذ� �جلهد �ملتو��س��ع خال�سً
�لك��رمي، و�أن يتج��اوز عن كل ما وقعت فيه م��ن خطاأ �أو تق�سري، 
و�أن يجعل��ه يف مي��ز�ن ح�سنات��ي ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ   )الآية 
88 من �سورة �ل�سعر�ء(، كما �أ�ساأله جل وعال �أن يجعله يف ميز�ن 

ح�شنات والدّي و�شي�خي، واأن ينفع به، اآمن.
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المبحث األول

أثر الزنا في تحريم النكاح

متهيد: 
م لعينه  �ملق�سود بالزن��ا: »�إيالج ح�سفة �أو قدرها يف قبل �مر�أة حَمرَّ

م�شتهى طبًعا با �شبهة«)1(.
ويثلل�ر ال�ش�ؤال ح�ل تاأثري هللذا ال�طء يف حترمي النكاح، هل ين�رس 
هذا اللل�طء حرمة النللكاح بحيث ل يحل للللزاين اأن ينكح بنت 

�ملزين بها �أو �أمها، �أو تنكح هي ولده �أو �أباه؟ 
وه��ل يحل للز�ين نكاح من ولدته��ا �لز�نية من هذ� �لزنا )بنته من 

�لزنا(؟ 
وه��ل يحل للز�ين نكاح من زنا بها �أو زنا بها غريه �أو نكاح �ملر�أة 

�لعفيفة رجال ز�نًيا؟ 
و�إذ� حملت �ملر�أة وولدت م��ن �لزنا ثم �أر�سعت بلبنها �سغرًي� �أو 
�سغرية فه��ل يوؤثر هذ� �لر�ساع بتحرمي �لنكاح كما يوؤثر �لر�ساع 

من نكاح حالل؟
اأحللاول يف هذا املبحث اأن اأجيللب عن هذه الت�شاوؤلت كلها من 

خال اأربعة مطالب: 
المطلب األول: أثر الزنا في نشر حرمة النكاح.

المطلب الثاني: نكاح الزاني ابنته من الزنا.

المطلب الثالث: نكاح الزانية والزاني.

المطلب الرابع: أثر زنا األزواج في تحريم النكاح.

المطلب الخامس: أثر االرتضاع بلبن الزنا في تحريم النكاح.

حاشية اجلمل – سليمان بن منصور العجيلي )اجلمل(، دار الفكر 5/ 128، وقريب   1
منه تعريف الش��يخ املرغيناني احلنفي، صاحب الهداية، ويراجع في »الهداية« 
لش��يخ اإلس��ام برهان الدين علي بن أبي بكر املرغيناني - وشرح فتح القدير 
عليه��ا للكمال بن الهم��ام – دار الفكر 5/ 247، وهذا التعريف يخرج ما س��وى 
الوطء في القبل مما يلحق بالزنا من الوطء في الدبر أو غيره، وس��أفرد له مقاما 

خاصا من البحث.

املطلب األول

أثر الزنا في نشر حرمة النكاح

�إذ� وق��ع �لزنا -على نحو ما �أ�سلف��ت بيانه- فهل يوؤثر بن�رص حترمي 
�لن��كاح بني �لز�ين و�أ�سول �ملزين بها )�أمها – جدتها و�إن علت(، 
�أو فروعها )بنته��ا و�إن نزلت(، �أو بني �لز�نية و�أ�سول �لز�ين )�أبيه 

و�إن عال(، �أو فروعه )�بنه و�إن نزل(؟
و�شاأبللداأ بتحرير حمل النزاع يف امل�شاألة، ثم اأعر�س �شبب اختاف 
ل مذاهب الفقهللاء واأدلتهم يف هذه امل�شاألة  الفقهللاء فيها، ثم اأَُف�شِّ
مناق�ًس��ا هذه �لأدلة، و�أخ��رًي� �أبني �لر�أي �ل��ذي �أر�ه ر�جًحا مبيًنا 

�شبب الرجيح، وذلك يف الفروع التالية: 

الفرع األول

حترير محل النزاع

�أجم��ع �لفقهاء على �أنه �إذ� عقد �لرجل على �مر�أة نكاًحا �سحيًحا 
مت ه��ذه �ملر�أة �أبًد� عل��ى �أبيه و�أجد�ده، وعل��ى �أولده ومن  حرنِّ

تنا�سل منهم، دخل بها �لرجل �أو مل يدخل)1(. 
كمللا اتفق�ا على اأن اللل�طء يف نكاح فا�شللد)2( اأو وطء من ظنها 

زوجته يتعلق به �لتحرمي.
وممن نق��ل هذا اإلجماع: القرطبي، اجلامع ألحكام الق��رآن - أبو عبد اهلل محمد   1
ابن أحمد األنصاري القرطبي - متوفى 671ه� - ط. مؤسسة مناهل العرفان- 
بيروت- مجلد 3 ج� 5 ص113حيث قال: »أجمع العلماء على حترمي ما عقد عليه 
اآلب��اء على األبناء وما عق��د عليه األبناء على اآلباء كان م��ع العقد وطء أو لم 
يك��ن«. وانظر أيًضا: أحكام القرآن البن العربي - محمد بن عبد اهلل األندلس��ي 
)ابن العربي( - دار الكتب العلمية 1/ 487 واملغني ومعه الشرح الكبير -عبد اهلل 
اب��ن أحمد بن محمد ابن قدامة- ت: 630ه� دار الكتب العلمية بيروت، وقال بعد 
أن ذك��ر حترمي حائل األبناء على اآلباء مبجرد العقد: »وال نعلم في هذا خافا«. 
وقال بعد ذك��ره حترمي زوجة األب على أبنائه مبجرد العقد: »وليس في هذا بني 
أه��ل العلم خ��اف نعلمه واحلم��د هلل«. 7/ 474، 475، وانظر 7/ 480، واحمللى 
باآلثار - علي بن أحمد بن س��عيد بن حزم الظاهري، متوفى 456ه� حتقيق جلنة 
إحياء التراث العربي، دار اآلفاق اجلديدة، بيروت 9/ 173حيث قال: »أما من عقد 
عليها الرجل زواًجا فا خاف في حترميها في األبد على أبيه وأجداده وعلى بنيه 

ومن تناسل من بنيه وبناته أبدا.
سوى ابن حزم الظاهري، حيث يرى أن الوطء بنكاح فاسد يحرم املوطوءة على   2

ابن الواطئ فقط - احمللى باآلثار 9/ 534.
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قال �بن �ملنذر: »�أجمع كل من نحفظ عنه من علماء �لأم�سار على 
�أن �لرج��ل �إذ� وط��ئ �مر�أة بنكاح فا�سد �أنها حت��رم على �أبيه و�بنه 

وعلى �أجد�ده وولد ولده«)1(. 
واختلف�ا يف وطء الزنا هل ي�ؤثر بتحرمي ابتداء النكاح اأو ا�شتدامته؟ 

وكان خالفهم على مذهبني: 
املذهب الأول: ويرى اأن الزنا ين�رس حرمة النكاح.

املذهب الثاين: ويرى اأن الزنا ل ين�رس حرمة النكاح.

 الفرع الثاني

سبب اختالف الفقهاء

من خللال درا�شة هذه امل�شاألة يظهللر يل اأن اختاف الفقهاء فيها 
يرجع �إلى �أ�سباب، منها: 

1- الختاف يف مدل�ل لفظ »النكاح« ال�ارد يف اآية املحرمات 
ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ 
]الن�شاء �شدر الآية: 22[. وهل �لنكاح حقيقة يف �لعقد جماز يف 

ال�طء اأو العك�س؟)2( 
فمن راأى اأن لفظ النكاح حقيقة يف ال�طء قال بن�رس حرمة النكاح 
بلل�طء الزنللا، ومن قال: اإن لفللظ )النكاح( حقيقللة يف العقد، مل 

يذهب اإلى اأن الزنا ين�رس حرمة النكاح.
2- ت�شبيلله وطء الزنا بالن�شب، فمن �شبهلله بالن�شب قال: الزنا ل 

م؛ لإجماع الأكرث على اأن الن�شب ل يلحق بالزنا)3(.  ُيَحرِّ
اإلجماع البن املن��ذر املتوفى 318ه� حتقيق: د.فؤاد عبد املنعم أحمد، ط ثالثة   1
1402ه� اإلس��كندرية، كتاب: النكاح، مسألة رقم 366 ص�76، واجلامع ألحكام 
الق��رآن أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنص��اري القرطبي - متوفى 671ه� - ط 
مؤسس��ة مناهل العرفان – بي��روت- مجلد 3 ج� 5 ص114، واملنت�قى ش���رح 
املوطأ - سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب اإلسامي 3/ 307 واملغني ومعه 
الش��رح الكبير - عبد اهلل بن أحمد بن محمود بن قدامة - ت: 630ه� دار الكتب 

العلمية، بيروت 7/ 483.
حي��ث يرى احلنفية مثا أن الن��كاح في اآلية حقيقة في ال��وطء، خاًفا ملا يراه   2
الش��افعية - نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار- محمد 

ابن علي بن محمد الشوكاني- متوفى 1255ه� دار احلديث- 6/ 101.
بداي��ة املجته��د ونهاية املقتصد - محمد بن رش��د القرطب��ي، ت: 595ه�. ط   3

سادسة 1982م دار املعرفة بيروت 2/ 34، 35.
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وعن �أبي يو�سف قال: »�أكره له �لأم و�لبنت«، وقال حممد: »�لتنزه 
اأحب اإيّل لكن ل اأفرق بينه وبن اأمها«)1(. 

ول ب��د من كونه��ا م�ستهاة ح��ال �أو ما�سًيا، وع��ن �أبي يو�سف: 
»اإذا وطللئ �شغللرية ل ُت�ْشَتَهى تثبللت احلرمة قيا�ًشللا على العج�ز 

�ل�سوهاء«)2(.
والقلل�ل بن�رس حرمة النللكاح بالزنا ه� ق�ل مالللك الأخري، وه� 
ا ر�أي �حلنابلة)4( ومذهب ابن  �ملنقول عنه يف �ملدون��ة)3( وهو �أي�سً
ح��زم �لظاهري يف حالة و�حدة، وهي: �أن يزين �لرجل بامر�أة فال 
يحل لأحد نكاحها ممن تنا�سل منه �أبًد�)5( وهو ر�أي عثمان �لَبتنِّي)6( 

ومذهب الإمامية اأن الزنا اإن كان �شابًقا على العقد -عقد 

ش��رح فت��ح القدير-كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس��ي الس��كندري   1
املعروف بابن الهمام، متوفى 681ه� على الهداية ش��رح بداية املبتدي -برهان 
الدين علي بن أبي بكر املرغيناني- ومعه العناية وحاش��ية سعدي جلبي – دار 

الفكر 3/ 219.
املرجع السابق 3/ 219.  2

املدون��ة -مالك بن أنس األصبحي- دار الكت��ب العلمية 2/ 197، وذلك خاًفا   3
م، ولكن نس��ب إليه الرجوع  ملا نق��ل عنه في املوطأ حيث قال بأن الزنا ال ُيحرِّ
عما في املوطأ واإلفتاء بالتحرمي إلى أن مات. وقد اختلف األشياخ في املذهب، 
فذه��ب جماعة إلى تصحيح ما ف��ي املوطأ؛ ألن كل األصح��اب عليه خا ابن 
القاس��م، وجماعة إلى تصحيح ما في املدونة، فإن قيل: كيف يرجحون ما في 
املوطأ وقد ثبت رجوع اإلمام عنه مع أن املرجوع عنه ال ينسب لقائله فضا عن 
كونه راجحا؟ واجلواب: أن أصحابه أخذت من قواعده أن املعتمد عدم التحرمي، 
فصار عدم التحرمي مذهبا ملالك، وإن كان قوله فيه مخالًفا له، وال ش��ك أن ما 
يس��تنبطه أصحاب اإلمام من قواعده من املس��ائل ينسب إليه وإن لم يقله وال 
تكلم به« )الفواكه الدواني- أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا- دار الفكر 2/ 19(.
املغني، سابق 7/ 482، واإلنصاف- علي بن سليمان بن أحمد املرداوي- دار   4

إحياء التراث العربي 8/ 117.

احمللى 9/ 532 مسألة 1862.  5
أحكام القرآن للجصاص-أبو بكر بن علي الرازي اجلصاص- دار الفكر 2/ 163   6

وفتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 154.
يُّ هو: »عثمان بن أس��لم بن جرموز، وقيل: ابن مس��لم، وكنيته أبو  وعثمان الَبتِّ
َي 143ه�، كان يبيع البتوت -ثياب بالبصرة-. روى  ي البص��ري، ُتُوفِّ عمرو الَبتِّ
عن احلسن والشعبي، وروى عنه الثوري وحماد بن سلمة وأشعث بن عبد امللك 
ويزي��د بن زريع، قال عنه أحمد بن حنبل: ص��دوق ثقة، ووثقه الدارقطني وابن 
س��عد وابن معني، فيما نقله عباس عنه، وروى معاوية بن صاحل عن ابن معني 
ضعف��ه، وقال النس��ائي: هذا عندي خطأ، ولعله أراد عثم��ان البري، وقال ابن 
س��عد: له أحاديث، كان صاحب رأي وفقه« سير أعام النباء- محمد بن أحمد 
ب��ن عثمان أبو عبد اهلل الذهبي، متوفى 748ه� - مؤسس��ة الرس��الة - بيروت 
1413ه� - ط. تاسعة حتقيق: شعيب األرنؤوط، محمد نعيم العرقوس، 6/ 148، 
149، تهذيب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي، 

متوفى 852ه� دار الفكر بيروت- ط. أولى 1404ه� - 7/ 139.
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�لن��كاح- فامل�سه��ور حت��رمي بنت �لعم��ة و�خلالة �إذ� زن��ا باأمهما، 
ويف غ��ري بنت �لعمة و�خلال��ة رو�يتان: �إحد�هم��ا �لتحرمي، وهي 
�أو�سحهما طريًقا، و�لأخ��رى: ل ين�س�ر)1( ون�رص حرمة �مل�ساهرة 

ا)2( . بالزنا مذهب الإبا�شية اأي�شً
وانت�شار التحللرمي بالزنا مذهب جماعة مللن ال�شحابة والتابعن، 
منهم: ابن م�شع�د وابن عبا�س واأبي بن كعب وعمران بن احل�شن 
ومعللاذ بن جبل وعائ�شة و�شعيد بن امل�شيب وعروة بن الزبري وابن 
�شهاب الزهللري وربيعة واحل�شللن الب�رسي وقتللادة و�شليمان بن 
ي�س��ار و�سامل بن عبد �هلل وجماه��د وعطاء و�إبر�هيم �لنخعي وعامر 
و�حلك��م وحم�اد و�للي��ث وط��او�س و�ل�سعب��ي و�سفيان �لثوري 
و�إ�سحاق وعكرمة مول��ى �بن عب�ا�س و�أبو �سلمة بن عبد �لرحمن 
�بن ع��وف و�لأوز�عي)3( وهو ر�أي �أبي هريرة)4( مع �ختالف يف 
النقللل عن ابن عبلا�س وحماد بن �شلمة و�شعيد بن امل�شيب وعروة 

�بن �لزبري و�لزهري وجماهد و�سعيد بن جبري)5()6(. 

ش��رائع اإلس��ام في مس��ائل احلال واحلرام- احملقق احللي أبو القاس��م جنم   1
الدين جعفر بن احلس��ن، متوفى 676ه� - ط. أولى- مطبعة اآلداب بالنج�ف- 

1389ه�- 2/ 288، 289.
ش��رح كتاب النيل وشفاء العليل- محمد بن يوس��ف أطفيش- مكتبة اإلرشاد-  2

جدة- 6/ 47 وما بعدها.
ممن نق��ل عنهم هذا الرأي: الكمال ابن الهمام في ش��رح فت��ح القدير 3/ 219،   3
واجلصاص في أحكام القرآن 2/ 162، 163، وابن قدامة في املغني ومعه الشرح 
الكبير 7/ 482، وابن حزم في احمللى 9/ 532، 533، وابن حجر في فتح الباري 9/ 
154، وابن أبي شيبة- عبد اهلل بن محمد- في املصنف - دار الفكر- 3/ 303، 304.

فتح الباري 9/ 154، باب: ما يحل من النساء وما يحرم.  4
م )احمللى 9/ 533(  حي��ث نقل عنهم ابن حزم في احملل��ى القول بأن الزنا ال ُيَحرِّ  5
ُم َحَراٌم حاال«  وذكر األوزاعي عن عطاء أنه كان يتأول قول ابن عباس: »ال ُيَحرِّ
على الرجل يزني باملرأة ال يحرمها عليه زناه، وهذا يدل على أن قول ابن عباس 
الذي رواه عكرمة في أن الزنا باألم ال يحرم البنت لم يكن عند عطاء كذلك؛ ألنه 
م احلراُم احلاَل«. أحكام  لو كان ثابًتا عنده ملا احت��اج إلى تأويل قوله: »ال ُيحرِّ
القرآن للجص��اص 2/ 163، وروى البيهقي عن ابن عب��اس أنها ال حترم عليه. 

ُم احلاَل. سنن البيهقي الكبرى 7/ 168 باب: الزنا ال ُيحرِّ
وق��د أفتى بهذا الرأي الش��يخ عبد املجيد بن صاحل املنصور، من أمانة قس��م   6
الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء باململكة العربية الس��عودية وذلك في يوم 
الثاثاء 18 ش��عبان 1429ه� املوافق 19 أغسطس 2008. الفتوى منشورة على 
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-161962.htm

وتم الرجوع إليها بتاريخ 22/ 1/ 2010م، والشيخ الدكتور عبد السام بن إبراهيم 
الحصين، أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة باألحساء:

http://www.t-elm.net/almos0href/play.php?catsmktba=1
 17/ 2/ 2010م.

املذهللب الثللاين: ويرى اأن الزنللا ل ين�رس حرمة النللكاح، فاإذا زنا 
بام��ر�أة مل يحرم عليه نكاحها ول �أمه��ا ول �بنتها، ول حترم على 
�بن��ه ول �أبيه، و�إذ� زن��ا باأم �مر�أته �أو �أخته��ا �أو �بنتها مل حترم عليه 

زوجته، وهذا ه� مذهب ال�شافعية)1(. 
والقلل�ل الثاين لاإمام مالك، وه� املعتمد يف املذهب)2( ومذهب 
�ل�سي��خ تق��ي �لدين م��ن �حلنابلة)3( وه��و قول �بن ح��زم يف غري 
ال�شلل�رة املذكلل�رة يف املذهللب الأول)4( -حترمي �مل��زين بها على 
��ا ر�أي �لزيدي��ة)5( ورو�ية يف  �أبن��اء �ل��ز�ين و�إن نزل��و�- وهو �أي�سً
مذهللب الإمامية)6( وذلك اإذا كان الزنللا لحًقا على عقد الزواج 
-بع��د �لعقد-، و�لقول باأن �لزنا ل ين�رص حرمة �مل�ساهرة نقله �بن 
حللزم عن ابن عبا�س و�شعيد بللن امل�شيب وعروة بن الزبري وجماهد 
و�سعيد بن جبري و�لزهري)7( وكذ� نقله �لبخاري عن عكرمة و�بن 

عبا�س)8()9(. 

تكملة املجموع ش��رح املهذب، محمد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد جدة � 17/   1
327، األم - محمد بن إدريس الشافعي - دار املعرفة- 5/ 7.

حاشية الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - متوفى 1230ه� - على   2
الشرح الكبير للشيخ أحمد بن محمد العدوي الدردير- متوفى 1201ه�، وبهامشه 
تقريرات العامة احملقق محمد بن أحمد بن محمد )عليش( املتوفى 1299ه� دار 

الكتب العلمية - بيروت- 3/ 63، واملنتقى شرح املوطأ 3/ 306، 307، 308 .
اإلنصاف 8/ 117.  3

احمللى 9/ 532.  4
الت��اج املذهب ألحكام املذهب - أحمد بن قاس��م العنس��ي الصنعاني- مكتبة   5

اليمن 2/ 17.
شرائع اإلسام 2/ 289.  6

احمللى 9/ 533.  7
فت��ح الباري مجلد 9 ص�153، وقال ابن حجر في الش��رح ص� 156: وهذا األثر   8
وصل��ه عبد الرزاق عن ابن جريج ع��ن عطاء عن ابن عباس في رجل زنا بأخت 
امرأت��ه قال: ختطى حرمة إلى حرم��ة ولم حترم عليه امرأت��ه، قال ابن جريج: 
وبلغني عن عكرمة مثله، وأخرجه ابن أبي ش��يبة من طريق قيس بن س��عد عن 
عط��اء عن ابن عباس قال: »جاوز حرمتني إلى حرم��ة ولم حترم عليه امرأته«. 

ويراجع أيًضا سنن البيهقي الكبرى 7/ 168، باب: ال يحرم احلرام احلال.
وبه أفتى الشيخ جاد احلق علي جاد احلق مفتي الديار املصرية سابقا - الفتاوى   9
اإلس��امية من دار اإلفتاء املصرية: جاد احلق علي جاد احلق، املجلس األعلى 

للشؤون اإلسامية، القاهرة، 1418ه�/ 1997م، مج9، ص3266.
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الغصن الثاني

أدلة املذاهب ومناقشتها

اأول: اأدلة املذهب الأول: 
ا�شتللدل اأ�شحللاب املذهللب الأول القائللل باأن الزنللا ين�رس حرمة 
امل�شاهللرة بعدة اأدلة مللن القراآن الكللرمي وال�شنللة النب�ية املطهرة 
و�ملاأث��ور و�لعق��ل، و�س��وف �أورد ه��ذه �لأدلة ثم �أتب��ع كل دليل 

باملناق�سات و�لردود: 
اأ- القراآن الكرمي

1-  وقد ��ستدلو� بقوله تعالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
�س��ورة  م��ن   22 الآيللة  ]�شللدر  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ 
الن�شللاء[ وجهة دللة هذا اجلللزء من الآية: اأن املللراد بالنكاح يف 
الآية )ال�طء( لأنه احلقيقللة اللغ�ية)1( ولأن يف الآية قرينة ت�رسف 

النللكاح اإلى ال�طء وهي ق�له تعالى: ژ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇژ )2( ]عجللز الآيللة 22 م��ن �سورة �لن�س��اء[ وهذ� 
ا يف حترمي م�ط�ءة  التغليللظ اإمنا يك�ن يف ال�طء)3( فتك�ن الآية ن�شًّ

�لأب على �لبن. 
ا: اأن م�ط�ءة الأب بامللك حرام على البن بهذه  والدليل عليه اأي�شً
الآية، فدل ذلك على اأن املراد بالنكاح ال�طء ل العقد)4( و�لتقييد 
بكلل�ن ال�طء حال- كمللا يق�ل ال�شافعي- زيللادة، والزيادة ل 

تثبت بخرب �لو�حد ول بالقيا�س)5(.

لناه عن  قال أبو بك��ر اجلصاص: »أخبرنا أبو عمر غام ثعلب ق��ال: الذي حصَّ  1
ثعلب عن الكوفيني واملبرد عن البصريني أن النكاح في أصل اللغة اس��م للجمع 
بني الش��يئني«. أحكام القرآن للجص��اص 2/ 161، وهو حقيقة في الوطء مجاز 

ف��ي العقد. املرجع نفس��ه 2/ 162، فإذا »حملنا قول��ه تعالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄژ على الوطء اقتضى ذلك حترمي من وطئها أبوه من النساء عليه؛ ألنه 
ملا ثبت أن النكاح اس��م للوطء لم يختص ذلك باملباح منه دون احملظور....«، 
والوطء نفس��ه ال يختص عند اإلطاق باملباح من��ه دون احملظور، بل هو على 

األمرين حتى تقوم الداللة على التخصيص« املرجع نفسه 2/ 162.
2  شرح فتح القدير 3/ 220، واملغني 7/ 482.

3  املغن��ي 7/ 482، وقال ابن العربي: »وهذا دليل عل��ى أنه انتهاء من القبح إلى 
الغاية«. أحكام القرآن البن العربي 1/ 475.

املبسوط -محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي- دار املعرفة 4/ 205.  4
5  املبس��وط  4/ 205، وأيًضا في االستدالل بهذه اآلية: أحكام القرآن للجصاص 

.162 /2

وميكن مناق�شة ال�شتدلل بهذه الآية من وجهن: 
الأول: اأن ظاهر الآية » يدل على اأن التحرمي اإمنا ه� بالنكاح«)1(، 

و�لزنا لي�س نكاًحا.
الثللاين: اأن النللكاح يف الآية يراد به العقللد؛ لأنه يف عرف ال�رسع 

كذلك)2(.
غري اأنه ميكن رد هاتن املناق�شتن: 

اأمللا ال�جه الأول: فريد بللاأن ا�شم النكاح يف الآيللة يتناول ال�طء 
حقيقة، فيجب حمله على احلقيقة، واإذا ثبت ذلك يف وطء الأب 
بهللذه الآية ثبللت مثله يف وطء اأم املللراأة اأو ابنتها يف اإيجاب حترمي 

�ملر�أة، لأن �أحًد� مل يفرق بينهما.
ويدل على ذلك ق�له تعالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]بع�للس الآيللة 23 م��ن �سورة 
الن�شاء[ والدخ�ل ا�شم لل�طء، وه� عام يف جميع �رسوب ال�طء 
مللن مبللاح اأو حمظلل�ر، ونكاح اأو �شفللاح، ف�جب حتللرمي البنت 

ب�شبللب كان منه قبل تللزوج الأم؛ لق�للله تعالى: ژ ڱ ڱ 
ںژ ويدل على اأن الدخ�ل ا�شم لل�طء، واأنه مراد بالآية، واأن 
ا�شم الدخ�ل ل يخت�س ب�طء نكاح دون غريه: »اأنه ل� وطئ الأم 
مبلك ميللن حرمت عليه البنت حترميًا م�ؤبًدا بحكم الآية، وكذا ل� 
وطئهللا بنكاح فا�شد، فثبللت اأن الدخ�ل ملللا كان ا�شًما لل�طء مل 
يخت�س فيما علق به من احلكم ب�طء بنكاح دون ما �ش�اه من �شائر 

�رسوب ال�طء«)3(. 
وللل� اأن اللل�طء اآكد يف اإيجاب التحرمي من العقللد؛ لأنه ل ي�جد 
اللل�طء املباح اإل وجد التحللرمي، ولكن قد جند عقًدا �شحيًحا من 
غري وطء ول ي�جد التحرمي، ومثاله: العقد على الأم، فاإنه ل يحرم 
البنت، ول� وطئ هذه الأم حرمت، فعلم اأن وج�د ال�طء ه� علة 

التحرمي، فكيفما كان ال�طء وجب اأن يك�ن حمرًما)4(.
لذا قللال ابن حزم تعليًقا على ال�شتللدلل بالآية ژ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃژ ]�شللدر الآيللة 22 م��ن �س��ورة

1  األم - محمد بن إدريس الش��افعي 7/ 30 دار املعرفة، املنتقى شرح املوطأ 3/ 
.307 ،306

أحكام القرآن البن العربي 1/ 477، فتح الباري 9/ 157.  2
أحكام القرآن للجصاص 2/ 163، 164.  3

املرجع السابق 2/ 164.  4
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�لن�س��اء[: »فاأي نكاح نكح �لرجل �ملر�أة -حرة �أو �أمة، بحالل �أو 
بحرام- فهي حرام على ولده بن�س القراآن«)1(. 

اأمللا ال�جه الثاين من املناق�شة: فريد بللاأن اإرادة هذا املعنى يف الآية 
لَّم، وقد �شبق بيان اأن املراد بالآية ال�طء اأو اأنها  -العقللد- غري ُم�شَ
يللراد منها العقد اأو ال�طء، فا يج�ز لابللن اأن يتزوج امراأة عقد 

عليها اأب�ه اأو وطئها؛ وذلك لحتمال اللفظ للمعنين مًعا)2(.
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  تعال��ى:  قول��ه   -2
ڱ ڱ ڱ ںژ ]بع�س الآية 23 من �سورة �لن�ساء[ 
ووجه دللة هذا اجلزء من الآية اأن الدخ�ل ا�شم لل�طء، وه� عام 
يف جميع �رسوب ال�طء، من مباح اأو حمظ�ر اأو نكاح اأو �شفاح، 
ف�جب حترمي البنت بلل�طء كان منه قبل تزوج الأم؛ لق�له تعالى: 

ژ ڱ ڱ ںژ.
ويللدل لذلك اأنه ل� وطئ الأم مبلك مين حرمت عليه البنت حترميًا 

م�ؤبًدا بحكم الآية، وكذا ل� وطئها بنكاح فا�شد)3(.
وميكن اأن يناق�س هذا ال�شتدلل باأن ق�له تعالى: ژ ڱ ڱ 
ںژ يعن��ي زوجاتكم �ملعقود عليهن عقًد� �سحيًحا دون �ملزين 
بهللا، فُعْرف ال�شتعمللال جاٍر علللى اأن اإ�شافة املللراأة اإلى الرجل 
يقت�شللي ك�نها زوجة له، فللاإذا قيل: »هذه من ن�شللاء فان« ُفِهَم 
منه �أنها من زوجاته، ومنه قوله تعالى: ژ ائ ەئژ ]�سدر 

الآية 30 من �سورة �لأحز�ب[ و�ملر�د به زوجاته ص )4(. 
ب- �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة: 

وقد ��ستدلو� منها مبا يلي: 
1- م��ا روي عن حممد ب��ن �سريين عن �أبي هري��رة ر�سي �هلل عنه 
ق��ال: قال ر�س��ول �هلل ص: »كان رج��ل يف بني �إ�رص�ئي��ل يقال له 
ُجَرْيج ي�شلي، فجاءتلله اأمه فدعته، فاأبى اأن يجيبها، فقال: اأجيبها 
ْتُه حتى ُتِريه امل�م�شات، وكان  اأو اأ�شلي؟ ثم اأتته فقالت: اللهم ل ُتِ
جريج يف �سومعت��ه، فقالت �مر�أة: لأفتنن جريًجا، فتعر�ست له، 
فكلمت��ه فاأبى، فاأت��ت ر�عًيا فاأمكنته من نف�سه��ا، فولدت غالًما، 

احمللى 9/ 532.  1
أحكام القرآن البن العربي 1/ 477، القرطبي 5/ 103.  2

أحكام القرآن للجصاص 2/ 163، 164.  3
املنتقى شرح املوطأ 3/ 307.  4

فقال��ت: هو من جريج، فاأتوه وك�رصو� �سومعته، فاأنزلوه و�سبُّوه، 
فتو�س��اأ و�سلى، ث��م �أتى �لغالم فق��ال: من �أبوك ي��ا غالم؟ قال: 

الراعي، قال�ا: نبني �ش�معتك من ذهب قال: ل، من طن«)1(. 
وجه��ة دللة �حلديث �أن يف �إخبار �لنبي ص عن جريج، وقوله: »يا 
غالم من �أبوك؟ قال: فالن �لر�عي«، دللة على �أن �لزنا يحرم كما 
يحللرم ال�طء احلال)2(، ذلللك اأن النبي ص قد حكى عن جريج �أنه 
ن�شب ابن الزنا اإلى الزاين، و�شدق اهلل ن�شبته مبا خرق من العادة يف 
نطق ال�شبللي بال�شهادة له بذلك، واأخرب بها النبي ص عن جريج يف 
معر�س املدح واإظهار كرامته، فكانت تلك الن�شبة �شحيحة بت�شديق 
�هلل تعالى، وباإخبار �لنبي ص عن ذلك، فتثبت البن�ة واأحكامها)3(.

وميكن رد هذا ال�شتدلل من وج�ه: 
الأول: اأن القلل�ل باإثبللات الن�شب من الزنللا وت�شديق اهلل واإخبار 
�لنب��ي ص عن ذلك يلزم منلله اأن جتري اأحكام البنلل�ة والأب�ة من 
الت�ارث وال�ليات وغللري ذلك، وهذا منق��س باأن امل�شلمن قد 

اتفق�ا على اأنه ل ت�ارث بينهما، فا ت�شح تلك الن�شبة)4(.
الثاين: اأن هذا �رسع من قبلنا، فلعله كان يف �رسعهم يلحق)5(. 

الثالث: يحتمل اأن يك�ن اأًبا جماًزا؛ لأنه من مائه)6(.
وترد هذه �ملناق�سات مبا يلي: 

اأما ال�جه الأول: فريد بللاأن ثب�ت الن�شب واأحكام البن�ة والأب�ة 
مللن تلل�ارث وخافه هلل� م�جب مللا ذكرنللا، وما انعقللد عليه 
الإجماع من الأحللكام كالت�ارث وثب�ت الن�شب وال�لء ونح� 

ذلك ا�شتثنيناه، وبقي الباقي على اأ�شل ذلك الدليل)7(.
�أما �لوجه �لثاين: فيمكن �أن يرد عليه باأن �إخبار �لنبي ص عن ذلك

متفق عليه: أخرجه البخاري مع ش��رحه فتح الب��اري 6/ 476، كتاب: األنبياء،   1
باب: واذكر ف��ي الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها. حديث رقم 3436، ومس��لم 
بشرح النووي، 16/ 105- كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تقدمي الوالدين على 
التطوع بالصاة وغيرها، حديث رقم: 2550، واللفظ للبخاري، قد ذكر هذا الدليل 

العامة القرطبي في تفسيره 5/ 115.
القرطبي 5/ 115.  2

القرطبي 5/ 115، وراجع: فتح الباري 6/ 483.  3
القرطبي 5/ 115.  4

شرح صحيح مسلم للنووي 16/ 107.  5
املرجع السابق 16/ 107.  6

القرطبي 5/ 116، وفتح الباري 6/ 483.  7
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يف معر�س �ملدح و�إظهار �لكر�م��ة جلريج يجعل هذ� �حلكم ثابًتا 
يف �رسعنا)1(.

َي اأًبا جماًزا لعدم  اأما ال�جه الثالث: فيمكن اأن يرد عليه باأنه واإن �ُشمِّ
اإمللكان اإثبات الن�شب بالزنا، اإل اأنلله يبقى خمل�ًقا من مائه حقيقة، 

ول تختلف هذه �حلقيقة باحلل و�حلرمة)2(. 
2- ما رو�ه �بن جريج عن �أبي بكر بن عبد �لرحمن بن �أم �حلكم 
»ق��ال رجل: يا ر�سول �هلل �إين زنيت بام��ر�أة يف �جلاهلية، �أفاأنكح 
ابنتها؟ قال: ل اأرى ذلك، ول ي�شلح لك اأن تنكح امراأة تطلع من 

�بنتها على ما تطلع عليه منها«)3(. 
وهو و��سح �لدللة على حترمي �لبنت بالزنا باأمها، غري �أن �حلديث 

مر�سل ومنقطع، وفيه �أبو بكر بن عبد �لرحمن بن �أم �حلكم)4(. 
ا: »�أبو بكر بن  وقال �بن حزم: »منقطع يف مو�سعني«)5(، وقال �أي�سً
ا)7(.  عبد �لرحمن بن �أم �حلكم جمهول«)6(، وقال ذلك ابن القطان اأي�شً
3- ومن طريللق ابن وهب عن اأبي اأي�ب عن ابن جريج اأن النبي 
ص قللال يف الللذي يتزوج املللراأة فيغمز ول يزيد علللى ذلك: »ل 

يتزوج �بنتها«)8(. 
وه��و مر�سل ومنقط��ع وفيه �حلجاج ب��ن �أرطاأة، ق��ال �بن حزم: 
»وهلل� هالك عن اأبي هانئ وه� جمه�ل«)9(، وقال �بن �أبي حامت: 
حدثن��ا عب��د �لرحمن حدثنا �سالح بن �أحمد ب��ن حنبل قال: قال 
�أبي: »حجاج بن �أرطاأة مل يكن يحيى بن �سعيد يروي عنه ب�سيء، 

وقال: هو م�سطرب �حلديث«)10(. 

القرطبي بتصرف 5/ 115.  1
املغني 7/ 485.  2

ش��رح فتح القدير 3/ 221، واحلديث ضعيف وقد سبق ختريجه واحلكم عليه ص�   3
13 هامش 2.

شرح فتح القدير 3/ 221.  4
احمللى 9/ 530.  5

املرجع السابق 9/ 533.  6
يراجع ما سبق ص� 13 هامش: 2.  7

ذكره في املدونة وسكت عنه - 2/ 195، والكمال بن الهمام، وقال: »وهو مرسل   8
ومنقطع«، ش��رح فتح القدي��ر 3/ 221، وابن حزم وقال: »وهو أش��د انقطاًعا« 

احمللى 9/ 530.
احمللى 9/ 530، 533.  9

اجل��رح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حامت محمد بن إدريس الرازي التميمي-   10
ت: 327ه�، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. أولى 1952م، 3 / 155.

وق��د رد �حلنفية ما ورد على هذه �لأحاديث من �سعف بالإر�سال 
و�لنقطاع باأن هذ� �لإر�سال و�لنقطاع ل يقدح يف �سحة �لرو�ية 

�إذ� كان �لرجال ثقات)1(. 
4- روي عن ليث بن �سليم عن حماد عن �إبر�هيم عن علقمة عن 
عبد �هلل بن م�سعود ث قال: »ل ينظر �هلل �إلى رجل نظر �إلى فرج 

�مر�أة و�بنتها«)2(. 
و�حلدي��ث مل يف�سل بني �حلر�م و�حلالل يف ن�س���ر �حلرمة)3( فدل 

على �أن ما كان حر�ًما ين�رص �حلرمة.
ا  غري �أن �حلديث �سعي��ف ل�سعف رو�ته: حماد وليث، وهو �أي�سً

موقوف على �بن م�سعود)4(. 
5- اأخللرج ابن اأبي �شيبة من حديث اأبي هانئ مرف�ًعا: »من نظر 

�إلى فرج �مر�أة مل حتل له �أمها ول بنتها«)5(. 
ا؛ لأنه �شعيف جلهالللة يف اإ�شناده، ول�شعف  َوُيَردُّ هللذا اخلرب اأي�شً

�أحد رو�ته وهو �حلجاج بن �أرطاأة)6(. 
6- روى اجل�زجللاين باإ�شنللاده عن وهب بن منبلله قال: »ملع�ن 
م��ن نظر �إلى فرج �م��ر�أة و�بنتها«)7(. فذكرتلله ل�شعيد بن امل�شيب 

فاأعجبه)8(.
شرح فتح القدير 3/ 221.  1

املغني 7/ 483، اخلبر ضعيف، جاء في س��نن البيهقي: »ضعيف، أخب�رنا أبو   2
بك��ر بن احلارث الفقيه قال: قال أبو احلس��ن الدارقطن��ي احلافظ رحمه اهلل: هذا 
موقوف، وليث وحماد ضعيفان« 7/ 169، وسنن الدارقطني 3/ 268 حيث قال: 
»وليث وحماد ضعيفان«، ومصنف ابن أبي ش��يبة 3/ 480 باب: 48 الرجل يقع 

على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته؟
القرطبي 5/ 115.  3

انظر وجه الضعف املذكور في الهامش قبل السابق.  4
ضعيف، أخرجه ابن أبي ش��يبة في مصنفه من حديث جرير بن عبد احلميد عن   5
حج��اج عن أبي هان��ئ مرفوًعا، كتاب النكاح، جماع أب��واب ما يحرم من نكاح 
احلرائ��ر وما يحل منه، باب: الزنا ال يحرم احلال، 3/ 481، برقم 16235، وفتح 
الباري 9/ 156، وقال: »وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث 
أبي هانئ مرفوًعا« وذكر احلديث، ثم قال: »وإس��ناده مجهول«، وقال ابن حزم: 
»وفيه احلجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ وهو مجهول«. احمللى 9/ 533.

يراجع ما سبق ذكره في الهامش السابق.  6
مصن��ف عبد الرزاق 7/ 194، وق��د رواه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:   7
»مسعت وهب بن منبه يقول: في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها«، 
باب: اجلمع بني ذوات أرحام في ملك اليمني، وأيضا من طريق الثوري عن عبد 
العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه قال: مسعته يقول: إنا جنده مكتوبا »من كشف 

عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون«. نفس املرجع وذات املوضع.
املغني 7/ 483.  8
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و�حل��ق �أن هذه �لأحادي��ث جميعها ل ي�سل��م �ل�ستدلل بها يف 
نظري؛ وذلك ملا ورد عليها جميعها من طعن.

جل- الآثار)1( 
ا باملاأثور عن بع�س �ل�سحابة  وقد ��ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي �أي�سً

و�لتابعني، ومنه: 
1 – م��ا روي عن قتادة ع��ن �حل�سن عن عم��ر�ن بن �حل�سني يف 

�لرجل يقع على �أم �مر�أته، قال: حترم عليه.
2- م��ا روي عن �ملغرية عن �إبر�هي��م وعامر يف �لرجل وقع على 

�بنة �مر�أته، قال: حرمتا عليه كلتاهما.
3- م��ا روي عن عطاء قال: �إذ� �أت��ى �لرجل �ملر�أة حر�ًما حرمت 

عليه �بنتها، ومن �أتى �بنتها حرمت عليه.
4- عن عبد �هلل بن م�سيح قال: �ساألت �إبر�هيم عن رجل فجر باأمة 

فاأر�د �أن يتزوج �أمها، قال: ل.
وهذه الآثللار ميكن مناق�شتهللا باأنها معار�شة مبللا روي عن بع�س 

ال�شحابة والتابعن مما ا�شتدل به اأ�شحاب املذهب الثاين.
د- �لقيا�س

وذلللك حيث يقلا�س ال�طء يف الزنا على اللل�طء املباح بنكاح اأو 
ملك مين يف ن�رس احلرمللة، بجامع اأن الكل وطء يف حمل احلرث، 

فيكون موجبا للحرمة)2(. 
قال اجل�شا�س: »ل خاف يف اأن ال�طء ب�شبهة ومبلك مين يحرمان 
مللع عدم النكاح، وهذا يدل علللى اأن ال�طء ي�جب التحرمي على 
اأي جهللة وقع، ف�جب اأن يك�ن وطء الزنللا حمرًما ل�ج�د ال�طء 

�ل�سحيح)3(.
وين�اق��س ه��ذ� �لقي��ا�س باأنه قي�ا�س مع �لفارق، ووج�ه �لف�رق �أن 
التحرمي اإمنا ثبت يف املقي�س عليه ملا يتعلق بهما من ثب�ت الن�شب، 

والزنا ل يثبت به الن�شب، فا يتعلق به حكم التحرمي)4(.

مصنف ابن أبي ش��يبة 3/ 481، 482 كتاب النكاح، وسنن سعيد بن منصور 1/   1
441 كتاب النكاح، باب: الرجل يفجر باملرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها؟ 1/ 

440، 441، 442، وفتح الباري 9/ 155، 156.
املبسوط 4/ 205.  2

أحكام القرآن 2/ 164.  3
املرجع السابق 2/ 164.  4

لَّم، فلي�س لثب�ت  وميكن رد هذه املناق�شة بللاأن هذا الفرق غري ُم�شَ
الن�شب تاأثري يف ذلك، فاإن ال�شغري الذي ل يجامع مثله اإذا جامع امراأته 
حرمللت عليه اأمها وبنتها، مع اأن وطاأه ل يتعلق به ثب�ت الن�شب.

ا اأن من عقد على امراأة نكاًحا تعلق بعقد  وي�شللاف اإلى ذلك اأي�شً
النللكاح ثبلل�ت الن�شب قبللل ال�طء، حتللى ل� جللاءت ب�لد قبل 
الدخلل�ل وبعد العقللد ل�شتة اأ�شهر لزملله)1( ومل يتعلق بالعقد حترمي 

�لبنت.
��ا مما ل خالف فيه �أنه لو مل�س �أمته ب�سهوة حرمت عليه �أمها  و�أي�سً

وابنتها، ولي�س للم�س حظ يف ثب�ت الن�شب.
وبهذا جند اأن ال�طء مع عدم ثب�ت الن�شب ي�جب التحرمي، والعقد 
مع تعلق ثب�ت الن�شب ل ي�جب التحرمي، واللم�س الذي ل حظ 
للله يف ثب�ت الن�شب ي�جب التحرمي يف الأمة، فدل ذلك على اأن 
حكللم التحرمي لي�س مب�ق�ف على ثب�ت الن�شب، واأنه جائز ثب�ته 

ا مع عدم ثب�ت الن�شب)2(.  مع ثب�ت الن�شب، وجائز اأي�شً
ه�- �ملعقول

ووجهه: 
1- اأن اللل�طء يثبللت حكمه �ش�اء اأكان مباًحللا اأم حمرًما، قال يف 
املغني: »ولأن ما تعلق مللن التحرمي بال�طء املباح تعلق باملحظ�ر 

ك�طء احلائ�س«)3(.
فا خاف اأن من وطئ اأمته وهي حائ�س اأن هذا ال�طء حرام يف 
غري نكاح اأنه ي�جب التحرمي)4( يعني يحرم �ملوطوءة على �بنه و�أبيه.

هذا مذهب احلنفية، قال الكاس��اني في بدائع الصنائ��ع 2/ 331، 332: »َوِمْنَها   1
َكاُح  اِهَر ُهَو النِّ ُخوِل َحِقيَقًة َلِكنَّ َس��َبَبُه الظَّ َس��ِب، َوِإْن َكاَن َذِلَك ُحْكَم الدُّ ُثُبوُت النَّ
ِبيُّ  َسِب؛ َوِلَهَذا َقاَل النَّ َكاُح َمَقاَمُه ِفي إْثَباِت النَّ ُخوِل َأْمًرا َباِطًنا، َفُيَقاُم النِّ ِلَكْوِن الدُّ
ٍة، َفَجاَءْت  ْغِرِبيَّ ْش��ِرِقيُّ مِبَ َج امْلَ َجُر« َوَكَذا َلْو َتَزوَّ ص : »اْلَوَل��ُد ِلْلِفَراِش، َوِلْلَعاِهِر احْلَ

َكاُح«  ُخوُل َحِقيَقًة ِلُوُجوِد َس��َبِبِه، َوُهَو النِّ َس��ُب، َوِإْن َلْم ُيوَج��د الدُّ ِبَوَلٍد َيْثُبُت النَّ
واحلديث الذي ذكره متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 
-رضي اهلل عنها- كتاب: البيوع، باب: تفس��ير املشبهات وقال حسان بن أبي 
سنان: »ما رأيت شيًئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما ال يريبك«، 2/ 724 
حديث رقم 1948، ومس��لم في صحيحه، كت��اب: الرضاع، باب: الولد للفراش، 

وتوقي الشبهات، رقم 1457، 2/ 1080.
أحكام القرآن للجصاص 2/ 164.  2

املغن��ي 7/ 483، وم��ن أمثلة الوطء احملرم الذي تثبت ب��ه احلرمة: وطء األمة   3
املش��ركة وجارية االبن واملكاتبة واملظاهر منها وأمته املجوس��ية واحلائض 

والنفساء ووطء احملرم والصائم، شرح فتح القدير 3/ 220.
أحكام القرآن للجصاص 2/ 166.  4
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احلللرام  فاأف�شللده  ب�شبهللة  باللل�طء  يف�شللد  النللكاح  ولأن   -2
كالإحر�م)1(.

يعنللي اأنه كما يف�شد الإحرام بال�طء ول� كان حراًما، فكذا يف�شد 
عقد النكاح بال�طء احلرام )الزنا( كما يف�شد ب�طء ال�شبهة)2(. 

3-  �أن �هلل تعال��ى غل��ظ �أمر �لزنا باإيجاب �لرج��م تارة و�إيجاب 
اجللد اأخللرى، واأوعد عليه بالنار، ومنع اإحلاق الن�شب به، وذلك 
كللله تغليظ حلكمه، فنا�شب اأن يك�ن باإيجللاب التحرمي اأولى، اإذ 

كان �إيجاب �لتحرمي �رصًبا من �لتغليظ. 
4-  ومللن ذلللك اأن اهلل تعالللى ملللا حكللم ببطللان حللج مللن 
جام��ع �مر�أت��ه قب��ل �لوق��وف بعرف��ة كان �ل��ز�ين �أول��ى ببطالن 
لله؛ لأن بطللان احلللج تغليللظ لتحللرمي اجلماع فيلله، كذلك  َحجِّ
احلللال وجللب  باللل�طء  الأم  باإيجللاب حتللرمي  اهلل  ملللا حكللم 
�أن يك��ون �لزن��ا �أول��ى باإيج��اب �لتح��رمي تغليًظ��ا حلكم��ه)3(. 

ثانيا: اأدلة املذهب الثاين
��ست��دل �لإمام �ل�سافع��ي ومن و�فقه على �أن �لزن��ا ل يحرم �بتد�ء 

النكاح ول دوامه باأدلة من القراآن وال�شنة والآثار واملعق�ل: 
اأ- القراآن الكرمي

وقد ��ستدلو� منه مبا يلي:
1- قوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]جزء من الآية 24 
مللن �ش�رة الن�شللاء[، وذلك بعد ذكر املحرمات مللن الن�شاء بق�له 
]�سدر  ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ  تعالى: 

الآية 22 من �سورة �لن�ساء[.
ووجه ال�شتدلل بهللذه الآية: اأن ق�له تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ 
� على قوله تعالى: ژ  ڌ ڌژ  ٿژ قد جاء َردًّ
]الآية 23 من �سورة �لن�ساء[ فكاأنه تعالى قال: �أحللت لكم ما ور�ء 
م��ا ذكرنا يف �لكت��اب، وما ور�ء ما �أكملت ب��ه �لبيان على ل�سان 
حممد ص )4( وملا مل يذكر يف الآية التحرمي بالزنا مل يكن حراًما)5(.
وقد نوق�س هذ� �ل�ستدلل باأن: �إيجاب �لتحرمي بالنكاح و�لدخول

املغني 7/ 483، أحكام القرآن للجصاص 2/ 165.  1
املغني 7/ 483.  2

أحكام القرآن للجصاص 2/ 164، 165.  3
القرطبي 3/ 124، املنتقى 3/ 306.  4

املنتقى 3/ 306، دار الكتاب اإلسامي.  5

ل مينللع اإيجللاب التحرمي بغريهمللا، كما مل ينف اإيجللاب التحرمي 
بال�طء مبلك اليمن اأو ال�شبهة)1(. 

2- قوله تعالى: ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئژ 
]�شدر الآية 54 من �سورة �لفرقان[.

حيللث اأثبت اهلل تعالى ال�شهر يف امل��شع الذي اأثبت فيه الن�شب، 
فلما مل يثبت بالزنا ن�شب فا تثبت ال�شهرية)2(.

ولأن �لتح��رمي بالنكاح نعمة، و�لنعمة �لتي تثبت باحلالل ل تثبت 
باحلرام الذي جعل اهلل تعالى فيه النقمة عاجا واآجا، فالنعمة ل 

تنال باملحظور)3(. 
وق��د نوق�س هذ� �ل�ستدلل باأن قولكم: »�مل�ساهرة نعمة و�لنعمة 
ل تنال باملحظ�ر« منق��س باأن وطء احلائ�س حمظ�ر، وكذا وطء 
اجلاريللة املج��شية، ومع ذلك فه� مبنزلة ال�طء احلال يف اإيجاب 

�لتحرمي)4(. 
 23 الآيللة  ]بع�للس  ژگ گژ  تعال��ى:  قول��ه   -3
م��ن �سورة �لن�ساء[ و�لت��ي زنى بها لي�ست من �أمه��ات ن�سائه ول 

�بنته��ا م��ن ربائبه)5(، وك��ذ� قوله تعال��ى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄڄ ڃژ ]�شدر الآية 22 م��ن �سورة �لن�ساء[، 
وقول��ه تعال��ى: ژ ہ ہ ہ ھ ھژ 
]بع�للس الآيللة 23 من �سورة �لن�ساء[ حيث ح��رم �لتنزيل كل من 
�شمللى بالنكاح اأو النكاح والدخلل�ل -وذلك حال- فا ي�شح 
�أن نحرم بالزنا وه��و حر�م، وه��و �سد �حلالل)6(، ق��ال تع��الى: 
ژژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گژ ]الإ�رساء اآية 32[.
ويناق�س هذ� �ل�ستدلل باأنه مع �لت�سليم بحرمة �لزنا وحل �لنكاح 
فلليل�س فيلملا ذكرمت مللن الآيات دلللة على م��شلع اخللاف يف 
امل�شاألة؛ لأن اإباحة النكاح والدخ�ل واإيجاب التحرمي بهما لي�س 

فيه �أن �لتحرمي ل يقع بغريهما.
كمللا اأن هذه الآيات مل تنف اإيجاب التحرمي بال�طء مبلك اليمن،

أحكام القرآن للجصاص 2/ 168.  1
تكملة املجموع 17/ 327.  2

األم 5/ 27، 164.  3
أحكام القرآن للجصاص 2/ 169.  4

القرطبي املجلد الثالث 5/ 115، واملنتقى 3/ 306.  5
األم 5/ 164.  6
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ولي�س يف حترمي الزنا نفي لتحرمي النكاح ب�طء الزنا، كما اأنه لي�س يف 
�إيجاب �لتحرمي بالنكاح و�لدخول نفي �إيجاب �لتحرمي بغريهما)1(. 
ي�شللاف اإلى ذلك: اأنلله لي�س يف ك�ن احلرام �شللد احلال ما مينع 
اجتماعهمللا يف حترمي النكاح، فللاإن لذلك نظرًيا يف ال�رسع، ومنه 
اللل�طء بنكاح فا�شللد، وال�طء حللال احلي�س، فهما حللرام بن�س 
التنزيللل واتفاق امل�شلمن، و�شد اللل�طء احلال، ومع ذلك فهما 

مت�ساويان يف �إيجاب حترمي �لنكاح)2(. 
ب- �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة

وقد ��ستدل��و� منها بحديث روي عن �إ�سح��اق بن حممد �لفروي 
ع��ن عب��د �هلل بن عمر ع��ن نافع عن �ب��ن عمر ث ع��ن �لنبي ص 
ُم احلللراُم احلللاَل«)3(، وقد روي ه��ذ� �حلديث  قللال: »ل ُيَحللرِّ
ع��ن عثمان بن عبد �لرحم��ن عن �لزهري عن ع��روة عن عائ�سة 
ُم احلراُم  -ر�س��ي �هلل عنه��ا- قالت: قال ر�س��ول �هلل ص: »ل ُيَحرِّ
��ا ب�ن�ف��س �ل�سن�د ع��ن ع�ائ�سة ق�الت:  �حل��الَل«)4(، وروي �أي��سً
»�سئ��ل ر�س��ول �هلل ص عللن الرجللل َيتَِّبللُع املللراأَة حراًمللا، اأينكح 
ابنتهللا؟ اأو َيتَِّبللُع البنة حراًمللا، اأينكح اأمها؟ قالللت: قال ر�ش�ل 
ُم ما كان بنكاح«)5(. ُم احلراُم احلاَل، اإمنا ُيَحللرِّ �هلل ص: »ل ُيَحللرِّ
وهذ� �حلديث برو�ياته �ملختلفة يدل على �أن �لزنا )�حلر�م( ل يحرم 

�لزو�ج )�حلالل(، �إذ �لعقد قبل �لزنا حالل، فال يحرم بالزنا)6(. 
غري �أن �ل�ستدلل بال�سنة مل ي�سلم من �ملناق�سة و�لرد، فقد نوق�ست 

هذه �لرو�يات مبا يلي: 
�أ( �سعف هذه �لرو�يات

يف �إ�سناده��ا عثمان بن عبد �لرحم��ن �لوقا�سي وقد طعن فيه  1 .
يحي��ى بن مع��ني بالكذب، وق��ال �لبخ��اري و�لن�سائي و�أبو 

د�ود: »ولي�س ب�سيء«)7(. 

أحكام القرآن للجصاص 2/ 169.  1
املرجع السابق 2/ 168.  2

سبق ختريج احلديث، وبيان ضعفه ص� 13 هامش 1.  3
السابق.  4
السابق.  5

تكملة املجموع 7/ 327.  6
يراجع في هذه املناقشات: شرح فتح القدير 3/ 220، وأحكام القرآن للجصاص   7

 .16 /2

 . رو�ية �بن عمر يف �إ�سنادها �إ�سحاق بن �أبي فروة وهو مرتوك)1(. 2
رو�ية عائ�سة -ر�سي �هلل عنها- ترد باأنها من كالم بع�س ق�ساة  3 .

�لعر�ق، قال �لإمام �أحمد: »وقيل من كالم �بن عبا�س«)2(. 
، ولو   ترد ه��ذه �لرو�يات باأنها قد خالفها كب��ار �ل�سحابة)3(. 4

ثبتت �سحتها لديهم ما خالفوها.
ب( على فر�س �سحة هذ� �حلديث، فهو غري جمرى على ظاهره، 

وذلك ل�جهن: 
ُم باعتبار ك�نه حراًما، بل  املراد من احلديث اأن احلرام ل ُيَحرِّ 1 .
باعتب��ار كونه وطًئا، وحينئذ نق��ول مبوجبه، �أر�أيت لو بال �أو 
�شب خمًرا يف ماٍء قليللٍل ممل�ٍك له، مل يكن هذا الفعل حراًما 

مع اأنه َيْحُرُم ا�شتعمال هذا املاء؟)4( 
�مل��ر�د من هذ� �حلدي��ث -على فر�س �سحت��ه- �لرجل يزين  2 .
بامل��ر�أة ل يحرمها علي��ه زناه، عل��ى ما ذك��ره �لأوز�عي �أنه 
ُم احلللراُم احلاَل«)5(.  كان يتللاأول ق�ل ابللن عبلا�س: »ل ُيَحرِّ
ا فاإنه يحتمل، حيث جاء  وعلى فر�س �سحة هذ� �حلديث �أي�سً 3 .
يف �رسح �شنن ابن ماجه: »هذه اجلملة حتتمل معنين، اأحدهما 
اأن حتللرمي الرجل على نف�شه �شيًئا لأجللل الزهد اأو الغ�شب ل 
يحرم �حلالل �لذي �أحله �هلل تعالى، كما كان بع�س �ل�سحابة 
ح��رم على نف�س��ه �أكل �للحم، وبع�سهم �لن��كاح، وبع�سهم 

املنام، َفُزِجللُروا على ذلك بق�للله تعالى: ژ ک گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻژ ]�ش�رة املائدة اآية 87[.

و�ملعن��ى �لثاين: ما قال��ه بع�سهم من �أن هذه �جلمل��ة يتفرع عليها 
ُم التي  م�شائللل منهللا اأن نكاح املللراأة اخلام�شة بعد الأربللع ل ُيَحرِّ
ُم احلاَل الذي قبلهللا.... فمعناهللا: اأن ارتللكاب احلرام ل ُيَحللرِّ
ق��ال الذهبي: »قال البخاري: تركوه، ونهى أحمد عن حديثه، وقال اجلوزجاني:   1
مسع��ت أحمد بن حنبل يقول: ال حتل الرواية عندي عن إس��حاق بن أبي فروة. 
وقال أبو زرعة وغيره: متروك«. ميزان االعتدال في نقد الرجال- ش��مس الدين 
محمد ب��ن أحمد الذهبي - ت: 748ه��� دار الكتب العلمية، بي��روت، ط. أولى 

1995م، 1/ 345.
شرح فتح القدير 3/ 220، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 165.  2
شرح فتح القدير 3/ 220، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 165.  3

شرح فتح القدير 3/ 220.  4
أحكام القرآن للجصاص 2/ 163.  5



22

العدد الرابعأثر الزنا وملحقاته في تحريم النكاح

كان قبل��ه، ولك��ن ينبغي �أن ه��ذ� لي��س على �لإط��الق، بل �لزنا 
ببن��ت �ملر�أة يحرم �أمها، و�جلم��اع يف حالة �لإحر�م قبل �لوقوف 
يحللرم اجتماعهما يف قابل اإذا َقُرَبا من ذلك امل��شع الذي واقعها 

فيه..... فكان ذلك زجًرا فافهم«)1(. 
ج�( حديث عروة عن عائ�سة –ر�سي �هلل عنها- »�سئل ر�سول �هلل 
ص عن الرجل يتبع املراأة.... احلديث«، ل يدل لكم؛ لأنه مل يذكر 
ا  ُم اإل ما كان بنكاح« َجَ�اًبا َعمَّ فيه ال�طء، فكان ق�له ص: »ل ُيَحرِّ
ُه َفَيُك�َن ِمْنُه  َا َيُك�ُن ِباأَْن ُيْتِبَعَها َنْف�شَ َلُه َعن اتَِّباِع امْلَْراأَِة، َوَذِلَك اإمنَّ �َشاأَ
َنَظٌر اإَلْيَها اأَْو ُمَراَوَدُتَها َعَلى اْلَ�ْطِء، َوَلْي�َس ِفيِه اإْثَباُت اْلَ�ْطِء، َفاأَْخرَبَ 
ْثِلِه التَّْحِرمُي اإلَّ اأَْن  ِرميًا َواأَنَُّه َل َيَقللُع مِبِ ص اأَنَّ ِمْثللَل َذِلَك َل ُي�ِجُب حَتْ

َيُك�َن َبْيَنُهَما َعْقُد ِنَكاٍح، َوَلْي�َس ِفيِه ِلْلَ�ْطِء ِذْكٌر)2(. 
جل- الآثار، ومنها: 

ما روي عن يحيى ب�ن يع�مر ع�ن �ب�ن عب��ا�س ث. 1 �أنه قال يف 
ُمها  اُهَما ول ُيَحرِّ الرجل زنا باأم امراأته اأو ابنتها: حرمتان َتَخطَّ
َم حراٌم حال َقط«)3(. ذلك عليه«. وقال يحيى بن يعمر: ما َحرَّ
مللا ُرِوَي عن يحيى بللن اأي�ب عن عقيل عن ابللن �شهاب اأنه  2 .
�شئل عن رجللٍل وِطَئ اأمَّ امراأِته، قال: قال علي بن اأبي طالب 

ُم احلراُم احلاَل«)4(.  ث: »ل ُيَحرِّ

ما ُرِوَي عن حممد بن فليح عن ي�ن�س بن يزيد عن ابن �شهاب  3 .
اأنه �شئل عن الرجل َيْفُجُر باملراأة، اأيتزوج ابنتها؟ قال: قد قال 

ُد اهلُل حال بحراٍم)5(.  بع�س العلماء: ل ُيْف�شِ
ويف نظللري: ميكللن رد ال�شتللدلل بهللذه الآثار جميعهللا باأنها 

معار�شة مبثلها مما ا�شتدل به اأ�شحاب املذهب الأول.
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي – متوفى 911ه�، قدميي كتب خانة، كراتشي ص�145.  1

أحكام القرآن للجصاص 2/ 165.  2
أخرج��ه البيهقي في الس��نن - مكتبة دار الباز- مك��ة -1414ه� -باب: الزنا ال   3
يحرم احلال- 7/ 168 رقم 13738 وأخرج الدارقطني عن س��عيد بن جبير قال: 
سئل ابن عباس عن الرجل واملرأة يصيب كل واحد منهما من اآلخر حراًما، ثم 
يبدو لهما فيتزوجان، قال ابن عباس: كان أوله سفاح وآخره نكاح –كتاب النكاح 
3/ 268 رق��م 91- وقد روي عن عكرمة عن ابن عب��اس: إذا زنا بأخت امرأته، 
فتح الباري 9/ 153 وقال ابن حجر: »وصله البيهقي من طريق هش��ام عن قتادة 
عن عكرمة بلفظ: في رجل غش��ي أم امرأته، قال: ختطى حرمتني وال حترم عليه 

امرأته«، ثم قال: »وإسناده صحيح«. فتح الباري 9/ 153.
املرجع السابق نفس املوضع رقم 13741.  4

املرجع السابق 7/ 169 نفس الباب السابق رقم 13746.  5

د- �ملعقول
وقد ��ستدلو� به من وجوه ثالثة: 

الأول: اأن الزنللا وطء ل ت�شري به املراأة فرا�ًشا للرجل، فا يتعلق به 
حترمي امل�شاهرة، كاملبا�رسة بغري �شه�ة)1(. 

�لث��اين: �أنه مل��ا �رتفع �ل�س��د�ق يف �لزن��ا و�رتفع وج��وب �لعدة 
، ارتفع اأن يحكم له  واملللرياث وحل�ق ال�لد، وملا وجب به احَلللدُّ

بحكم �لنكاح �جلائز)2(. 
الثالث: اأن امل�شاهرة التي هي �شبب التحرمي نعمة، والنعمة ل ُتنال 

باملحظور �لذي هو �لزنا)3(. 
وقد ن�ق�شت هذه ال�ج�ه جميعها، وذلك مبا يلي: 

دُّ باأن وطء احلائ�س حرام ومع ذلك يثبت التحرمي،  اأمللا الأول: فرُيَ
وكللذا ال�طء يف نكاح فا�شد، اأو وطء الأمللة املج��شية، فكما اأن 
ال�ْطَء يف نكاٍح فا�شٍد حراٌم ول ت�شري به املراأة فرا�ًشا للرجل، ومع 

ذلك يثبت به التحرمي، فكذا ينبغي اأن يك�ن الزنا)4(. 
دُّ من طريقن:  واأما ال�جه الثاين فرُيَ

اأ- َوْطُء الزنللا مل يتعلللق بلله مهر ول ن�شب ول مللرياث ول عدة، 
ولكن تعلق به ما ه� اأغلظ من ذلك، وه� احلد رجًما اأو جلًدا.

ب- كمللا اأن احلللد واملهر يتعاقبان على اللل�طء؛ لأنه متى وجب 
احلد مل يجب املهر، ومتى وجب املهر مل يجب احلد، فكل واحد 

منهما يخالف الآخر)5(. 
اأمللا ال�جه الثالث: فمنق��س مبا �شبق ذكللره من اأن وطء احلائ�س 
حللرام ونقمة وكذا وطء اجلارية املج��شيللة، ومع ذلك فه� مبنزلة 

�حلالل �لذي هو نعمة يف �إيجاب �لتحرمي)6(.
ت التَّْحِرمَي ِمْن َحْيُث ُهَ�  ا باأنَّ النِّْعَمَة َلْي�شَ كمللا يرد هذا ال�جه اأي�شً
اَهَرِة َفَحِقيَقُة  تَُّب َعَلى امْلُ�شَ ِييُق، َبْل ِمْن َحْيُث ُهَ� َيَرَ ِرمٌي؛ لأَنَُّه َت�شْ حَتْ
ًدا ُ الأَْجَنِبيَّ َقِريًبا َع�شُ للريِّ اَهَرُة؛ لأَنََّها ِهَي الَِّتي ُت�شَ النِّْعَمللِة ِهَي امْلُ�شَ

املهذب وتكملة املجموع عليه 17/ 324.  1
القرطبي مجلد 3 ج�5 ص�115، واحمللى 9/ 534، وفتح الباري 9/ 157، واملنتقى   2

.306 /3
املهذب وتكملة املجموع عليه 17/ 324، واألم 5/ 27.  3

أحكام القرآن للجصاص 2/ 169.  4
املرجع السابق 2/ 165.  5
املرجع السابق 2/ 169.  6
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ْهُر َزْوُج اْلِبْنِت  َنا َفال�شِّ اَهَرَة ِبالزِّ َك، َول ُم�شَ ُه َما اأََهمَّ َو�َشاِعللًدا ُيِهمُّ
ا  ْهِريَُّة، َوَفاِئَدُتَها اأَْي�شً اِن َفاْنَتَفللت ال�شِّ َمَثللا ل َمْن َزَنى ِبِبْنِت الإِْن�شَ
ُف ِبِه َبْل ُيَعاِديِه َفاأَنَّى ُيْنَتَفُع  ايِن ِبِبْنِتِه َفا َيَتَعرَّ اَن َيْنِفُر ِمن الزَّ اأَنَّ الإِْن�شَ

ِبِه؟)1( 

الغصن الثالث

املذهب الراجح

بعد هذ� �لعر�س لالأدلة و�ملناق�سات و�لردود يالحظ ما يلي: 
اأول: اأن دللللة القراآن الكللرمي يف امل�شاألة دللة ظنية وغري قطعية؛ 
وذلللك لختاف الفقهللاء يف مدل�ل لفظ النللكاح، وحمل كل 
فريق هذا اللفظ على معنى يخالف الآخر، وحتى ل� رجحنا اأحد 
ا؛  الحتمالللن يف معنى الآية، فاإن هللذا الرجيح اإمنا ه� ظني اأي�شً
لأن الرجيللح اإمنا يك�ن بغلبة ظن املرجللح، فتبقى الدللة القراآنية 

ظنية يف مو�سع �خلالف.
ثانًي��ا: ورود مناق�سات على دللة �لعديد م��ن �لأدلة �لتي �أوردها 
اأ�شحللاب املذاهب من القللراآن الكرمي، وهللي مناق�شات ق�ية ل 

ميكن اإهمالها.
ثالًثللا: �شعف ما ذكللره اأ�شحاب املذاهب جميًعا مللن اأدلة ال�شنة 
النب�ية املطهللرة، فللي�س يف امل�شاألة حديللث �شحيح �رسيح ميكن 
�لعتم��اد عليه، ف�سال عن تعار�س ه��ذه �لأحاديث -على فر�س 
�سحته��ا- وف�س��ال ع��ن �لحتمال �ل��ذي يتطرق �إل��ى دللتها- 

و�مل�سار �إليه يف مو�سعه من �ملناق�سات-.
رابًعا: تعار�س جميللع الآثار املنق�لة عن ال�شحابة والتابعن، والتي 
اأوردهللا اأ�شحللاب املذاهب مللن اجلانبن، مما ي�ؤدي اإلللى ت�شاقطها 

ا. �أي�سً
خام�ًشللا: رد الأدلللة التي ذكرهللا اأ�شحاب كل مذهللب من قيا�س 
اأو ا�شتللدلل ب�جلله من وج�ه املعق�ل؛  وذلللك   مبا ورد عليها من 

مناق�سات.

شرح فتح القدير 3/ 221.  1

�ساد�ًس��ا: هن��اك �عتبار�ت �أخ��رى على درجة م��ن �لأهمية، يلزم 
�ملرجح �لنظر �إليها بعني �لعتبار، ومنها: 

�ملفا�س��د �ملرتتبة عل��ى �لقول بعدم ن�رص حرم��ة �لنكاح بالزنا،  1 .
ذلك اأن الزاين قللد يتخذ من هذا الزواج �شتاًرا له، ي�شتبيح به 

دخول بيت �أ�سهاره و�خللوة بن�سائه.
فاإذا اأ�شفنا اإلى ذلك ما ه� معروف من ت�شاهل بع�س النا�س مع  2 .
اأ�شهارهللم، وذلك باعتبار خاطب البنت اأو زوجها يف مقام 
�لبن مما قد ي�سمح ل��ه باجتياز حو�جز �ملحظور �ل�رصعي من 
الختاط باأخت الزوجة اأو اأمها اختاًطا قد ي�قع يف احلرام 
املحظ�ر )الزنا(؛ لذا يلزمنا عند الرجيح يف هذه امل�شاألة النظر 
بعني �لعتبار �إلى م�ساألة حترمي �لزو�ج يف حالة وقوع �لزنا بني 

�لرجل و�أ�سول �أو فروع �لزوجة �أو �ملخطوبة.
�عتبار �لزو�ج يف حالة �لزنا هذه ذريعة للتو�سل �إلى �ل�ستمر�ر  3 .

يف هذه �ملحرمات )�لزنا(.
وعلي��ه �أرى �أن �لر�ج��ح يف هذه �مل�ساألة هو �لق��ول باأن �لزنا ين�رص 
حرمة �لنكاح، فمن زنا بامر�أة حرمت عليه �أمها و�إن علت وبنتها 
و�إن نزل��ت، وم��ن زنا باأم �مر�أت��ه �أو بنتها حرم��ت عليه زوجته، 
كم��ا يحرم على �ل��ز�ين باملر�أة نكاح �أخت من زن��ا بها �أو عمتها 
َمُع معها؛ وذلك يف مدة عدة هذا الزنا،  اأو خالتهللا وكل من ل جُتْ
واإذا زنللا الزوج مبن ل ي�شح جمعها مللع زوجته فا يحل له وطء 
زوجته �إل بعد �نتهاء عدة �ملزين بها، وهذ� �لذي �أرجحه هو قول 
اأبي حنيفة وه� اأحد ق�يل مالك وراأي احلنابلة ومذهب الإبا�شية 

ا وهو ر�أي كثري من �ل�سحابة و�لتابعني)1(. �أي�سً
ومما يرجح هذا املذهب يف نظري: 

�أ- �أن��ه ي�سد باب �لذريعة �إلى �ملحرم )�لزن��ا(، و�سد �لذر�ئع باب 
عظيم يجب اإعماله هنا)2(. 

ب- اأنه يدفللع مفا�شد قد ترتب على اإتام الللزواج اأو ال�شتمرار 
خاًفا ملا أخذ به قانون األحوال الشخصية الكويتي: في املادة اخلامسة عشرة   1
منه: »يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، وال يحرم سواه بسبب الزنا«.
الذرائع جمع ذريعة، وهي في اللغة: الوس��يلة، وف��ي اصطاح الفقهاء: َما َكاَن   2
��َل َمَصاِدَر الش��ريعة َوَمَواِرَدَها َعِلَم َأنَّ  ��ْيِء. َوَمْن َتَأمَّ َوِس��يَلًة َوَطِريًقا إَلى الشَّ
َمَها َوَنَهى َعْنَها  اِرِم ِبَأْن َحرَّ َ ْفِضَيَة إَلى احمْلَ َراِئَع امْلُ �َه َتَعاَلى َوَرُس��وَلُه َس��دَّ الذَّ اللَّ

)املصباح املنير، مادة »ذرع« ص�208، إعام املوقعني 3/ 109(.
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فيه، ومعل�م اأن )درء املفا�شد مقدم على جلب امل�شالح()1(.
ج���- وعلى فر�س ت�س��اوي �أدلة �لر�أيني ف��اإن �لأولى ترجيح �ملنع 

عمال بقاعدة: )�إذ� �جتمع �ملانع و�ملقت�سي قدم �ملانع()2(. 
ْظِر  د- ولأنلله ي�افللق ما قرره الفقهاء مللن اأنه عنللد )َتَعللاُر�س احْلَ

ْظُر()3(.  ُم احْلَ َواْلإَِباَحِة ُيَقدَّ
ا ما جللاء يف املنث�ر: »ول� اأُكِره  هللل- ومما ي�ؤيد هللذا الرجيح اأي�شً
علللى وطء زوجة ابنه فهللل ينف�شخ نكاح ابنه؟ فيلله نظر، وقيا�شه 
-كم��ا قال �لقا�سي �حل�س��ني يف �ملجنون يطاأ زوجة �بنه �أنها حترم 
عليلله- اأن يك�ن هنا كذلللك«)4(، و�إذ� كان زنا �ملكره و�ملجنون 

ين�رص �لتحرمي فزنا �لطائع �ملختار �أولى.
ا ما قاله �لقرطبي من �أن: »�لفروج �إذ�  و- يوؤي��د هذ� �لرتجيح �أي�سً

تعار�س فيها التحرمي والتحليل ُغلِّب التحرمي«)5(. 
ومع هذ� �لرتجيح �أرى: 

اأن املفتي اإذا �ُشِئَل يف مثل هذه امل�شاألة ووجد اأن الزنا عار�س، وقد 
ل يتك��رر)6(، وكانت �لزوجية قائمة جاز له �ختيار ر�أي حممد بن 
احل�شللن ال�شيباين �شاحب اأبي حنيفة وعثمان الَبتِّي والذي يذهب 
�إلى عدم �لتفريق بني �لزوجني بالزنا �حلا�سل باأحد �أ�سول �لزوجة 
�أو فروعه��ا، على �عتبار �أن دو�م �لنكاح �أق��وى من �بتد�ئه، و�أن 
�ملف�سدة عار�سة غري د�ئمة، قال �بن تيمية ث: »َفاإِنَّ َدَو�َم �لننَِّكاِح 

�أَْقَوى ِمن �ْبِتَد�ِئِه«)7(.

قال اإلمام الس��يوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد في »األشباه والنظائر«   1
َفاِس��ِد  دار الكتب العلمية - ص� 87: »َوَنِظيُرَها: َقاِعَدٌة َخاِمَس��ٌة، َوِهَي »َدْرُء امْلَ
ْفَس��َدِة  َم َدْفُع امْلَ « َفِإَذا َتَعاَرَض َمْفَس��َدٌة َوَمْصَلَحٌة؛ ُقدِّ َصاحِلِ َأْوَل��ى ِمْن َجْلِب امْلَ

ْأُموَراِت«.  اِت َأَشدُّ ِمن اْعِتَناِئِه ِبامْلَ ْنِهيَّ اِرِع ِبامْلَ َغاِلًبا؛ أَلنَّ اْعِتَناَء الشَّ
املنثور في القواعد الفقهية - بدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي- ط. وزارة   2

األوقاف الكويتية- 1/ 384.
املرجع السابق 1/ 337.  3
املنثور- السابق 1/ 191.  4

اجلامع ألحكام القرآن مجلد 3 ج�5 ص� 114.  5
لبعد إقامة الزوج )الزاني( ومن زنا بها من أهل الزوجة وحنو ذلك.  6

الفتاوى 3/ 181.  7

املطلب الثاني
نكاح الزاني ابنته من الزنا

�إذ� زن��ا رجل بامر�أة وولدت م��ن هذ� �لزنا بنًتا، فهل يجوز للز�ين 
نكاح هذه �لبنت، �أو بنت �أخيه من �لزنا، �أو بنت �أخته من �لزنا)1(، 

�أو عمته �أو خالته من �لزنا؟)2( 
بد�ي��ة فاإن �لفقهاء �لذين قالو� باأن �لزن��ا ين�رص حرمة �لنكاح يرون 
حرم��ة ن��كاح �لبنت من �لزنا وك��ذ� حرمة بن��ت �لأخ و�لأخت 
و�لعمة و�خلالة من �لزن��ا، وهذ� يثبت بناء على قولهم بن�رص حرمة 
النكاح بالزنا؛ لأنهم يحرم�ن ابنة من زنا بها على الزاين »فبنته من 
�لزن��ا �أغلظ«)3( غري اأن من الفقهللاء من ذهب مذهًبا اآخر، فيك�ن 

يف �مل�ساألة مذهبان: 
املذهللب الأول: يحرم على الرجللل نكاح ابنته واأختلله من الزنا 
ونح�هما، وعللللى راأ�س القائلن بذلك احلنفيللة)4( وهو م�سهور 
مذهب مالللك)5( ومذهب اأحمد)6( ول فرق عنده بني كونه يعلم 
�أنه��ا منه كمن زنا بامر�أة يف طهر مل يجامعها فيه �أحد ثم يحفظها 
حتللى ت�شللع، اأو كان ي�شك اأنها ابنته، كمللا اإذا زنا اأكرث من رجل 
بام��ر�أة فجاءت ببن��ت فاإنها حترم عليهم جميع��ا)7( وهو ر�أي �بن 
تيمي��ة)8( وقال: »وه��و �ل�س��و�ب �ملقطوع ب��ه«)9( وه� مذهب 

�لزيدية)10( و�لإمامية)11(. 

كأن يك��ون قد زنا أبوه وولدت الزانية له ابًنا أو بنًتا من الزنا، ثم ُوِلد لهذا االبن   1
أو البنت بنت من الزنا.

كشاف القناع عن منت اإلقناع - دار الكتب العلمية 5/ 73.  2
الفتاوى الكبرى البن تيمية 3/ 111.  3

شرح فتح القدير 3/ 219.  4
املنتقى شرح املوطأ 3/ 308، الفواكه الدواني 2/ 19.  5

املغني 7/ 485.  6
وذل��ك لوجهني: األول: أنها بنت موطوءته، الثاني: أننا نعلم أنها بنت بعضهم،   7
فتحرم على اجلميع، وحترم أيًضا على أوالدهم؛ ألنها أخت بعضهم غير معلوم، 
ف��إن أحلقتها القافة بأحدهم حلت ألوالد الباقني، ولم حتل ألحد ممن وطئ أمها؛ 

ألنها في معنى ربيبته )املغني 7/ 485(.
الفتاوى الكبرى دار الكتب العلمية 3/ 10، 199، 200  8

املرجع السابق 3/ 199.  9
التاج املذهب 2/ 7.  10

شرائع اإلسام 2/ 281.  11
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املذهللب الثاين: يج�ز للرجل نكاح ابنته من الزنا، وه� راأي عبد 
امللك بن املاج�ش�ن والقا�شي اأبي احل�شن من املالكية)1(، وقد علق 
�سحن��ون على قول �بن �ملاج�سون فقال: »وهذ� خطاأ �رص�ح، وما 
علمت من قال به من �أ�سحابنا معه«، وقال �بن �ملو�ز: »ل يتزوج 
�بنت��ه من �لزنا«)2( وق��ال �ل�سافعي ث: »�أك��ره �أن يتزوجها، فاإن 

تزوجها مل �أف�سخ«)3(. 
�لأدلة: 

�أ( �أدلة جمهور �لفقهاء �لقائلني بتحرمي نكاح �لبنت من �لزنا: 
ڎژ  ڌ  ڌ  ڍ  ژ  تعال��ى:  قول��ه   -1

]�شدر الآية 23 من �سورة �لن�ساء[.
وجهللة دللة هذا اجلزء من الآيللة اأنها بنته، خمل�قة من مائه، وهذه 
حقيق��ة ل تختلف باحلل و�حلرمة، فهي بنت��ه حقيقة و�إن مل ترثه، 

واإن مل جتب نفقتها عليه، اإذ املخل�قة من مائه بنته حقيقة)4(. 
وقد ن�ق�س هذا ال�شتدلل باأن هذه لي�شت بنته؛ لأنها ل يثبت لها 

مرياث ول ن�شب)5(.
ولكن ترد هللذه املناق�شة باأن الن�شب تتبع�للس اأحكامه، فقد ثبت 

بع�س اأحكام الن�شب دون بع�س)6(.
ا »باأنها بنته لغة، واخلطاب يف الآية اإمنا ه� باللغة  كما ميكن ردها اأي�شً
العربية ما مل يرد نقل، كلفظ ال�شاة ونح�ها في�شري منق�ل �رسًعا«)7(.

ونفللي الن�شللب اإمنا كان لا�شتبللاه؛ لأن الزانية قللد ياأتيها اأكرث من 
واحد؛ ولأنه من باب الزجر للزاين)8(. 

املنتقى 3/ 308، وفتح الباري 6/ 483.  1
املنتقى 3/ 308.  2

3  امله��ذب واملجموع عليه 17/ 324، حيث قال في الش��رح: »ومن أصحابنا من 
ق��ال: إمن��ا كرهه خوفا من أن تكون منه، فعلى ه��ذا إن علم قطعا أنها منه بأن 
أخب��ره النب��ي ص في زمانه لم حتل ل��ه، ومنهم من قال: إمن��ا كرهه ليخرج من 
اخل��اف؛ ألن أب��ا حنيفة يحرمه��ا، فعلى هذا لو حتقق أنها من��ه لم حترم، وهو 

الصحيح« ويراجع أيضا روض الطالب مع شرحه أسنى املطالب 3/ 148.
الفتاوى الكبرى 3/ 199، 200.  4

املرجع السابق 3/ 200، املنتقى 3/ 308، املبسوط 4/ 206، 207.  5
فت��ح الباري 6/ 482، يقول الرحيباني في ش��رحه عل��ى غاية املنتهى: وختلف   6
بع��ض األحكام ال ينفي كونها بنتا، كما ل��و ختلف لرق أو اختاف دين. مطالب 

أولي النهى في شرح غاية املنتهى 5/ 88- املكتب اإلسامي.
شرح فتح القدير 3/ 209.  7

املبسوط 4/ 207.  8

2- ما روي عن اأن�س بن مالك ث قال: »�إن هالل بن �أمية قذف 
يِك بن �َشْحَماء«، وكان اأخا الرباء بن مالك لأمه، وكان  امراأته بل»�رَسِ
�أول رج��ل لعن يف �لإ�سالم، ق��ال: فالعنها فقال ر�سول �هلل ص: 
يَء �لعني فهو لهالل بن �أمية،  �أب�رصوها فاإن جاءت به �أبي�س �َسِبًطا َق�سِ
يِك بن �َشْحَماء،  واإن جاءت به اأَْكَحَل َجْعًدا َحْم�َس ال�شاقن فه� ل�رَسِ
قال: فاأنبئ��ت �أنها جاءت ب��ه �أَْكَحَل َجْعًد� َحْم���سَ �ل�ساقني()1(. 
ووج��ه دللة هذ� �حلدي��ث: �أن قول �لنب��ي ص : »فه� ل�رسيك بن 
�سمحاء«ي��دل على �عتبار �ملاء �لذي خل��ق منه �لولد ولو كان من 

زنا؛ لأن �رسيك بن �شمحاء كان ه� الزاين)2(. 
3- قول جريج للغالم: »من �أبوك يا غالم؟«)3(. 

ذلك اأن جريًجا ن�شب ابن الزنا للزاين، و�شدق اهلل ن�شبته مبا خرق 
للله من العادة، يف نطللق امل�ل�د له ب�شهادته بذلللك، وق�له: »اأبي 
فان الراعللي«، فكانت تلك الن�شبة �شحيحللة، فيلزم اأن يجري 
بينهم��ا �أحكام �لأبوة و�لبنوة، وقد خرج �لتو�رث و�لولء بدليل، 

فيبقى ما عدا ذلك على حكمه)4(. 
4- ولالتفاق على حرمة �لبن من �لزنا على �أمه)5(.

غ��ري �أن ه��ذ� �لوج���ه م��ن �ل�س�ت��دلل م��ردود ب��اأن �لب��ن من 
تعالللى:  لق�للله  عليهللا؛  فيحللرم  لأملله،  ن�شلللبلله  يثبللت  الزنللا 
ژڍڌ ڌ ژ ]�شللدر الآيللة 23 م��ن �سورة 
�لن�س��اء[ فيفرتق عن حكم �لبنت بالن�سب��ة لأبيها من �لزنا، ووجه 
الفللرق: اأن احلرمللة الثابتة �رسًعا تنبني على ثبلل�ت الن�شب �رسًعا، 
و�لن�سب��ة �إلى �لز�ين غ��ري ثابتة من كل وجه ف��ال يثبت �لتحرمي)6(. 

صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/ 1134، كتاب: اللعان حديث   1
1496، وَس��ِبًطا وَسْبًطا: الشعر املسترسل، َقِضيء العني: فاسدهما بكثرة دمع 
أو حمرة أو غير ذلك، وَحْمش الس��اقني: رقيقهما، واحلموشة الدقة. وفي رواية 
البخاري: قال ص: »أبصروها فإن جاءت به أكحل العينني س��ابغ األليتني خدجل 
الس��اقني فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك«. صحيح البخاري 4/ 1772 
باب: ويدرأ عنها العذاب أن تش��هد أربع شهادات باهلل إنه ملن الكاذبني، حديث 

رقم 4470، وخدجل الساقني: ممتلئ الساقني، يراجع فتح الباري 9/ 455.
املغني 7/ 485.  2

سبق ختريج احلديث ص17 هامش 1.  3
فتح الباري 6/ 482.  4

املنتقى 3/ 308.  5
املبسوط 4/ 206.  6
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ولكن ت��رد هذه �ملناق�سة باأن �لبع�سية قائمة حقيقة، و�لبع�سية علة 
�ساحلة لإثبات �حلرمة، وهي ل تختلف باحلل وعدمه)1(. 

5- ال�لللد جللزء َمْن ُهَ� ِمْن مائه -بع�شلله- والبع�شية علة �شاحلة 
لإثب��ات �حلرم��ة، و�ل�ستمت��اع بالبع���س ح��ر�م �إل يف مو�س��ع 

ال�رسورة، كما يف حل ح�اء لآدم -عليهما ال�شام-)2(. 
6- �لق��ول بتح��رمي �لبنت من �لزن��ا على �أبيها ه��و �جلاري على 
املعه�د من الحتياط يف اأمر اخلروج)3( -يعني �خلروج من عهدة 

�لتحرمي- �إذ �لأ�سل يف �لفروج �لتحرمي.
ب( اأدلة املذهب الثاين القائلن بج�از نكاح ابنته من الزنا:

1- اأمللا دليلهللم من القللراآن فق�للللله تعلالى يف اآيللة املحرمات: 
ژڍ ڌ ڌ ڎژ ]�شلللدر الآية 23 من 

�سورة �لن�ساء[.
ووجلله دللة هذا اجلللزء من الآية: اأنها تتناول البنللت امل�شافة اإليه 
ن�سًبا، و�لبنت من �لزنا غري م�سافة �إليه ن�سًبا، بل هي حر�م �لإ�سافة 

�إليه ن�سًبا)4(. 
وينلاقل�س هذا ال�شتلدلل بللاأن النل�شب اإمنا نفي؛ لنعدام الفرا�س 
-�لزوجي��ة- و�لنبي ص يق�ل: »ال�لللد للفلرا�س«)5( و�ملر�د به هنا 
ال�لد الذي يرتب عليه اأحكام ال�رسع، اإل اأن حكم احلرمة عار�شة 
ڎژ  ڌ  ڌ  ژڍ  تعال��ى:  قول��ه  في��ه 
و�ملخلوق��ة من مائه بنت��ه حقيقة لغة، كما �أن �حلرم��ة مما تعترب فيه 

جهة �حلقيقة)6(. 
ا، ووجهه: اأن هذا معنى ل ي�جب  2- وي�شتدللل�ن باملعق�ل اأي�شً
ن�شًبللا ول حتللرمي م�شاهرة فا مينللع النكاح بن الأحللرار)7( فهذه 

املبسوط 4/ 207، املغني 7/ 485.  1
العناية مع ش��رح فت��ح القدير 3/ 220، والنس��ب منفي عن الزان��ي ال النعدام   2
البعضية بل لاش��تباه، فإن الزانية يأتيها غير واحد، ولو أثبتنا النس��ب بالزنا 
رمبا يؤدي إلى نس��بة الولد لغير أبيه، وذلك حرام بالنص، حتى إنه في جانبها 
-املرأة الزانية التي ولدت- ملا كان ال يؤدي إلى هذا االشتباه كان النسب ثابتا. 

املبسوط 4/ 207.
شرح فتح القدير 3/ 219.  3

املبسوط 4/ 206.  4
سبق ختريج احلديث ص� 19 هامش 1.   5

شرح فتح القدير 3/ 219.  6
املنتقى شرح املوطأ 3/ 308، وأيضا تكملة املجموع 17/ 328.  7

)�لبنت من �لزنا( �أجنبية عنه)1(.
ويرد ه��ذ� �ل�ستدلل مبا ذك��ر يف رد �لدليل �ل�ساب��ق من �أن نفي 
الن�شب ل ي�ؤثر يف التحرمي، اإمنا امل�ؤثر ه� البع�شية القائمة بينهما.

�لر�أي �لر�جح:
�أرى �أن �لر�جح يف هذه �مل�ساألة حرمة �لبنت من �لزنا على �أبيها)2(، 
وك��ذ� يحرم على �لرج��ل �بنة �بنه من �لزنا و�بن��ة �أخيه و�أخته من 

�لزنا، وكذ� عمته وخالته من �لزنا)3( وذلك ملا يلي: 
1- قي��ام �لبع�سية بني �لبنت و�أبيها من �لزنا، وكذ� يف حق من يف 
حكمه��ا ممن ذكرنا، فهذه �لبع�سية قائم��ة �سو�ء على �سبيل �لقطع 
اأو ال�شتبللاه، وهي عامل يف التحللرمي، واإذا كان الإ�شام قد حرم 
بالر�ساع��ة لقيام �لبع�سية بها فهذ� �أولى، يق��ول �لإمام �بن �لقيم: 
»ونظ��ري هذ� يف �لتناق���س �إباحة ن��كاح �ملخلوقة من م��اء �لز�ين 
َعِة من لللنب امراأته؛ لك�ن اللنب  مع ك�نهللا بع�شه، مع حترمي املُْر�شَ
ثللاب ب�طئه، فقد �شار فيه جزء منه، فياهلل العجب! كيف انته�س 
ه��ذ� �جلزء �لي�سري �سبًب��ا للتحرمي، ثم يباح ل��ه وطوؤها وهي جزوؤه 
�حلقيقي و�ساللته؟ و�أين ت�سنيعكم و�إنكاركم ل�ستمناء �لرجل بيده 
عند احلاجللة خ�ًفا من العنت، ثم جت�زون للله وطء ابنته من الزنا 

�ملخلوقة من مائه حقيقة«)4(. 
ويقول �بن تيمية ث: »اإن حترمي الن�شب يثبت مبجرد الر�شاعة كما 
قال �لنبي ص : »يحرم من �لر�ساع ما يحرم من �لولدة«)5( ويف لفظ: 

روض الطالب وشرحه أسنى املطالب 3/ 148.  1
وقد وافق هذا االجتهاد القانون الكويتي، فقال في املادة اخلامس��ة عشرة منه:   2 

»يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، وال يحرم سواه بسبب الزنا«.
ومبثل هذا أفتى الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلبرين:  3

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php 
إعام املوقعني، محمد بن أبي بكر الزرعي، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية   4

.242 /2
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: وأمهاتكم الاتي   5
أرضعنك��م، ويح��رم من الرضاعة ما يح��رم من النس��ب 5/ 1960 برقم 4811 
ومتامه: »عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ص أخبرتها أن رسول 
ص كان عندها وأنها مسعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: فقلت: يا 

رسول اهلل، هذا رجل يس��تأذن في بيتك، فقال النبي: أراه فاًنا لعم حفصة من 
ا-لعمها من الرضاعة- دخل علي؟  الرضاعة، قالت عائش��ة: لو كان ف��ان حّيً
فق��ال: نعم، الرضاعة حترم ما حترم الوالدة«. ومس��لم ف��ي صحيحه، كتاب: 

الرضاع، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الوالدة، 2/ 1068، رقم 1444.
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 مللا يحرم من الن�شب«)1( وهذ� �حلديث متفق على �سحته وعمل 
�لأئمة به، فقد حرم �هلل على �ملر�أة �أن تتزوج بطفل غذ�وؤه من لبنها 
�أو تنكح �أولده، وحرم على �أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم 
علللى الطفلة املرت�شعة من امراأة اأن تتزوج بالفحل �شاحب اللنب، 
وه��و �لذي وطئ �ملر�أة حتى در �للنب بوطئه، فاإذ� كان يحرم عليه 
اأن ينكللح بنته من الر�شاع، ول يثبللت يف حقها �شيء من اأحكام 
الن�شللب، �ش�ى التحللرمي وما يتبعها من احلرمللة -فكيف يباح له 
ن��كاح بنت خلقت من مائه؟ و�أين �ملخلوق��ة من مائه من �ملتغذية 

بلنب در بوطئه؟«)2(. 
2- الحتيللاط يف اأمللر الفروج، فللاإن الفللروج اإذا تعار�س فيها 

التحليل والتحرمي ُغلَِّب التحرمي)3(. 

املطلب الثالث

نكاح الزانية والزاني

قد يزين رجل بامر�أة، ثم يعلن عن رغبته يف نكاحها)4( كما يحدث 
��ا �أن تزين �م��ر�أة ويعرف هذ� �لأمر- �س��و�ء بظهور حمل �أو  �أي�سً
غ��ريه-، ثم يتق��دم رجل للزو�ج منها مع علم��ه بهذه �حلال)5( �أو 
ع��دم علم��ه، وقد يتقدم ز�ٍن يري��د �لنكاح من �م��ر�أة عفيفة، فما 

حكم النكاح يف كل تلك احلالت؟ 
بد�ية يتفق �لفقهاء على �أنه يندب للرجل �لعفيف �ألَّ يتزوج �لز�نية، 

ولكن يبتغي �لعفيفة)6(.

متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على   1
األنساب، 2/ 935 رقم 2502، ومسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: حترمي 

ابنة األخ من الرضاعة 2/ 1071 رقم 1447.
الفتاوى الكبرى 3/ 200.  2

أحكام القرآن البن العربي 1/ 476، القرطبي 5/ 114.  3
أو يتم حل هذه املش��كلة بس��تر الفضيحة وإنهائها بالنكاح عن طريق املجالس   4

العرفية أو الشرطة.
يريد الستر عليها كما يقولون.  5

البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق 3/ 86، ش��رح مختصر خليل 3/ 172، األم 5/   6
13، كش��اف القناع 5/ 83، شرح النيل وش��فاء العليل، مكتبة اإلرشاد 6/ 50، 

.51

ا �أل تتزوج �ملر�أة �إل عفيًفا، ويلزم �أولياوؤها �حلر�َس  كما يندب �أي�سً
َج  عل��ى �ختي��ار �لعفيف زوًجا لها، وق��د قال �ل�سعب��ي: »َمْن َزوَّ

كرميته من فاجر فقد قطع رحمها«)1(. 
ويتفللق فقهاء املذاهب على ج�از نكاح الزاين ممن زنا بها)2(، كذ� 
يتفق�ن على ج�از نكاح من زنا بها غريه، مع تف�شيل يف املذاهب 
�سوف نتعر�س له، يقول �بن حجر: »قال �بن عبد �لرب: وقد �أجمع 
�أه��ل �لفتوى من �لأم�سار عل��ى �أنه ل يحرم على �لز�ين تزوج من 
زن��ا بها«)3(، وقال �جل�سا�س: »فم��ن حظر �لنكاح تاأول فيه هذه 
الآية ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]الآية 3 من �سورة �لنور[ 
وفقهاء الأم�شار متفق�ن على ج�از النكاح، واأن الزنا ل ي�جب 

حترميها على الزوج، ول ي�جب الفرقة بينهما«)4(. 
و�شلل�ف اأ�شتعر�س اآراء الفقهاء ب�شلليء من التف�شيل، حيث ذهب 
�حلنفي��ة و�ل�سافعية و�لزيدية و�لإمامية وق��ول لالإبا�سية �إلى جو�ز 
ن��كاح �لز�نية غ��ري �حلامل ممن زنا بها، �أو زن��ا بها غريه -من غري 
�أ�سول��ه �أو فروعه- مع ج��و�ز وطئها، خالًف��ا ملحمد بن �حل�سن 
-�شاحللب اأبي حنيفة وبع�س الإمامية حيث يللرون اأنه ل يط�ؤها 
حتى ي�شتربئهللا ا�شتحباًبا لحتمال ال�شغللل -�شغل الرحم بحمل 

من هذ� �لزنا-)5(.
فاإن كانت حامال فق��د �أجاز �ل�سافعي ث نكاحها وَوْطاأها)6( �أما 

�حلنفية فيفرقون بني ما �إذ� كان �حلمل من زناه �أو من زنا غريه: 

الفتاوى الكبرى 3/ 183.  1
غير اإلباضية، حيث يحرمون نكاح الزاني مزنيته. شرح النيل السابق 6/ 47.  2

فتح الباري 9/ 157.  3
أحكام القرآن 3/ 391. وقال ابن رش��د: »واختلفوا ف��ي زواج الزانية، أجاز هذا   4

اجلمهور، ومنعه قوم، وسبب اختافهم: اختافهم في مفهوم قوله تعالى: ژ ڇ 
ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ]عج��ز اآلية 3 من س��ورة النور[ هل خرج 
مخرج الذم أو مخرج التحرمي؟ وهل اإلش��ارة في قوله: ژ ڎ ڈ ڈ ژژ إلى 

الزنا أو إلى النكاح؟«. بداية املجتهد 2/ 40.
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق 2/ 114، األم 5/ 12، و 7/ 164، البحر الزخار-  5

أحمد بن يحيى بن املرضي – دار الكتاب اإلسامي 4/ 36، 37، ويرى اإلمامية 
أن من زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبًدا في قول مشهور. شرائع 
اإلس��ام 2/ 292، ش��رح النيل 6/ 47، 68 حيث يجيزون في قوٍل نكاح الزانية 

بغير من زنا بها.
األم 5/ 12، و7/ 164، تكملة املجموع 17/ 349، وحكى الش��يخ املطيعي كراهة   6

هذا الزواج.
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فاإن كان احلمل من زناه جاز لهذا الزاين نكاحها وَوْط�ؤُها باتفاق 
اأئمة املذهب)1( وبه �أفتى �ل�سي��خ عبد �ملجيد �سليم و�ل�سيخ ح�سن 
ماأم��ون)2( وه� مذهب ابللن حزم غري اأنه ي�شللرط ل�شحة الزواج 

توبة �لز�نية)3(.
�أم��ا �إن كان �حلمل من زنا غريه حل نكاحها وحل وطوؤها خالًفا 
لأب��ي يو�سف وزفر، حيث يرى ف�ساد نكاح �حلبلى من زنا غريه. 

ووجه قول �أبي يو�سف: 
ٌم َحتَّللى ل َيُج�ز اإ�ْشَقاُطللُه َوالْمِتَناُع يِف  َرَ ْمللل حُمْ 1- اأَنَّ َهللَذا احْلَ
اِحِب  َياَنِتِه َعْن �َشْقِيِه مِبَاِء اْلَغرْيِ ل ِل�شَ ْمِل َو�شِ ْرَمِة احْلَ امْلُْجَمِع َعَلْيِه حِلُ

ْرَمُة ِباإِْذِنِه َوَقْد ُوِجَد َهَذا امْلَْعَنى ُهَنا. امْلَاِء؛ َوِلَهَذا ل َتْرَتِفُع احْلُ
تَّْب َعَلْيللِه ِحْكَمٌة مَلْ  َذا مَلْ َتَرَ ْكَمللٍة َفاإِ 2- َوِلأَنَّ النِّللَكاَح �ُشلللِرَع حِلِ
ايِن الَِّذي َحِبَلْت ِمْنُه؛  َجْت ِبالللزَّ ا ِبِخاِف َما اإَذا َتَزوَّ ُي�ْشلللَرْع اأَ�شْ
ْكَنى  لأَنَّ الأَْحَكاَم مرتَبٌة َعَلْيِه ِمْن ِحلِّ اْلَ�ْطِء َوُوُج�ِب النََّفَقِة َوال�شُّ

َوَغرْيِ َذِلك)4(.
�أما �ملالكية و�حلنابل��ة و�لظاهرية وقول عند �لإمامية فريون جو�ز 
ن��كاح �لز�نية مم��ن زنا بها �أو غريه، كما يج��وز نكاح �لعفيفة من 
الزاين، ولكن ي�شرط املالكية يف نكاح الزانية اأن يقع بعد ال�شترباء 
م��ن ماء �لزنا، ف��اإن تزوجها يف مدة �ل�سترب�ء م��ن زنا غريه ف�سخ 
النللكاح وتاأبد حترميلله عليه يف ق�ل مالك، وقال ابللن القا�شم: ل 
يتاأبد حترميها عليه، اأما اإن تزوجها يف مدة ال�شترباء من زناه ف�شخ 

النكاح ول يتاأبد حترميها عليه)5(. 
ا األ يتم الللزواج اإل بعد مللدة العدة، كما  وي�شللرط احلنابلللة اأي�شً
ي�سرتط��ون ل�سح��ة �لنكاح توبة ه��ذه �لز�ني��ة)6( ول ت�شرط ت�بة 

الزاين اإن اأراد النكاح، وقيل: ت�شرط.
وق��ال بع�س �أ�سح��اب �أحمد: ل يح��رم تزوجها قب��ل �لتوبة �إذ�

كنز الدقائق وتبيني احلقائق عليه 2/ 13.  1
فتاوى األزهر ودار اإلفتاء في 100 عام فتوى رقم 77، 798،   2

http://www.kl28.com/fat1.php. 
احمللى -دار الفكر- 9/ 156.  3

كنز الدقائق وتبيني احلقائق عليه 2/ 113، درر احلكام شرح غرر األحكام 1/ 333.  4
املدونة 2/ 197، مواهب اجلليل 3/ 413، فتح العلي املالك 1/ 425.  5

املغني 7/ 515.  6

نكحها غري �لز�ين وقيل: يحرم)1(. 
و�أم��ا �بن حزم فاإنه ل ي�سحح نكاح �لز�نية ممن زنا بها �أو غريه �إل 

بعد �لتوبة، فاإن تزوجها قبل �لتوبة ف�سخ �لنكاح)2(. 
و�لقول بج��و�ز نكاح �لز�نية و�لز�ين هو ق��ول جمهور �ل�سحابة 
و�لتابع��ني، ومنهم �أبو بكر وعمر و�بن عبا�س و�ل�سعبي و�بن عمر 
و�سعي��د بن جبري وعلقمة وعكرمة وعمر ب��ن عبد �لعزيز وجماهد 
ا ر�أي جابر بن عب��د �هلل و�بن جبري و�سعيد بن  وعط��اء، وه��و �أي�سً
امل�شيب وا�شرط�ا الت�بة)3( وذكر �جل�سا�س �بن م�سعود و�سليمان 

بن ي�سار فيمن �أجازو� نكاح �لز�نية و�لز�ين)4(. 
�أم��ا �لإبا�سي��ة ف��ريون حرمة نكاح �ل��ز�ين ممن زنى به��ا ولو بعد 
�لتوب��ة، وقيل: يجوز له نكاح �لز�نية ولكن ل يتزوج من زنا بها، 
ول يج��وز عندهم �أن تتزوج �ملر�أة �لرجل �لز�ين، وقيل: يجوز ما 

مل يكن قد زنا بها)5(. 
ومملللن ين�شب اإليللله القل�ل بحلرمللة نكلاح الزانلية ابللن م�شلع�د 
والللرباء بن عازب وعائ�شللة وعلي بن اأبي طالللب وجابر بن زيد 

و�لرب�ء)6( و�حل�سن �لب�رصي ش)7(. 
وق��د ت��اأول �حلنابلة قول �بن م�سع��ود وعائ�سة و�ل��رب�ء �أن �حلرمة 
فيم��ا �إذ� وقع �لنكاح قبل �لتوبة، �أو قب��ل �ل�سترب�ء، قال �لبهوتي: 
»فيك��ون قوله��م كقولن��ا«)8( وكذ� ق��ال �بن حزم يف ق��ول �بن 
م�سع��ود �أنه حممول على ما كان قب��ل �لتوبة، ملا روي عنه �أنه �سئل 

عن �لرجل يزين باملر�أة ثم ينكحها؟ فقال: ژ ڑ ڑ ک ک ک 
کژ ]�شدر الآية 25 من �سورة �ل�سورى[)9(. 

كش��اف القناع 5/ 83، اإلنصاف 2/ 132، وقالوا: توبته��ا أن تراود على الزنا   1
فتأبى، وقيل: توبتها َكَتْوَبِة غيرها من الندم واالس��تغفار والعزم على عدم العود 

للذنب. املغني 7/ 517.
احمللى 9/ 63.  2

املصن��ف البن أب��ي ش��يبة 3/ 360، 361، وراجع أيًض��ا األم 7/ 184، تبيني   3
احلقائق 2/ 114.

أحكام القرآن للجصاص 3/ 391.  4
شرح النيل 6/ 47، 68، 69.  5

املغني 7/ 518، املصنف البن أبي ش��يبة 3/ 362، 363، األم 7/ 184، احمللى   6
9/ 63، أحكام القرآن للجصاص 3/ 391.

أحكام القرآن البن العربي 1/ 513.  7
كشاف القناع 5/ 83، املغني 7/ 518.  8

احمللى 9/ 63.  9
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�لأدلة: 
اأول: اأدلة من يرى حترمي نكاح الزانية والزاين: علي بن اأبي طالب 

ث و�حل�سن �لب�رصي و�لإبا�سية.
واإذا اأخذنا بعن العتبار ما �شبق واأ�رسنا اإليه من تاأويل ق�ل عائ�شة 
و�ب��ن م�سعود و�لرب�ء باأن �لتحرمي حممول عل��ى ما كان قبل �لتوبة 
اأو قبللل ال�شترباء، يبقى لنا ممن يق�ل بالتحرمي: علي بن اأبي طالب 
وجابر بللن زيد واحل�شن الب�رسي والإبا�شيللة يف ق�ل، وميكن اأن 

ي�ستدل لهوؤلء مبا يلي: 
اأ( القراآن الكرمي: ومنه: 

ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژ  تعال��ى:  قول��ه   -1
ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ 

ۀ ہہژ ]الن�شاء: �شدر الآية 25[
وجهة دللللة هذا اجلزء من الآية اأن ق�للله تعالى: ژ ڻژ: 
اأي عفائف غللري زانيات، فاإنه تعالى �للرسط يف النكاح الإح�شان 

وهو �لعفة)1(. 
َنا َكاْلَبَغاَيا،  ويرد هذا ال�شتدلل: باأن املَراَد ِبللِه »َغرْيَ ُمَتَعاِلِنَن ِبالزِّ
َول مِمَّللْن َيتَِّخللُذ اأَْخَداًنللا«، فَمْعَنللاُه َيْخَت�سُّ ِبللَزاٍن َمْعُللل�ٍم َوِبَزاِنَيٍة 

ي�ُس ق�له تعلالى: ژ ڃ ڃ چ چ چ  َمْعُل�َمٍة. َويِف َهَذا َتْخ�شِ
چ ڇژ ]الآية 3 من �سورة �لنور[)2(. 

ا باأن اهلل تعالى اإمنا �رسط ذلك �شيانة للماء احلال  كما ميكن رده اأي�شً
عن �ملاء �حلر�م، فاإن �لز�نية ل يجوز نكاحها حتى ت�ستربئ)3(. 

2- قول��ه تعال��ى: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]الآية 3 من 
�سورة �لنور[ ومعناها: ل ينكح �ملحدود �إل حمدودة)4(. 

ويرد هذ� �ل�ستدلل مبا يلي:
- اأن ق�لهم: »ل َيْنِكُح امْلَْحُدوُد اإل حَمُْدوَدًة«، ُيِريُد اأَنَّ َمْعَنى الآَيِة: 
حُّ اأَْن ُيْخرَب َعْنَها ِبِه؛ َوَذِلَك ل َيُك�ُن َ ِزَناَها، َوَي�شِ اِنَيُة الَِّتللي َتَبنَّ الزَّ

أحكام القرآن البن العربي 1/ 513.  1
املرجع السابق 2/ 46.  2

املرجع السابق نفس املوضع.  3
املرجع السابق 1/ 515، أحكام القرآن للجصاص 3/ 391.  4
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واحلللق اأن هذه الآثللار ميكللن اأن اأناق�شها باأنهللا معار�شة مبا ذكر 
املجيزون من اآثار.

كم��ا حم��ل �حلنابل��ة بع�سه��ا عل��ى م��ا يك��ون قب��ل �لتوب��ة �أو 
�ل�سترب�ء)1(. 

كذا قال ابن حزم بعدما روى الأثر عن �َشامِلِ ْبن َعْبِد اللَّلِه ْبِن ُعَمَر 
ُجِل َيْزيِن ِبامْلَْراأَِة ُثمَّ َيْنِكُحَها؟ َفَقاَل �َشامِلٌ: �ُشِئَل َعْن َذِلَك اْبُن  َعن الرَّ

َم�ْشُع�ٍد َفَقاَل: ژ ڑ ڑ  ک ک        ک ک گ گ گ گ 
د ابن  ُب� حُمَمَّ ڳ ڳژ  ]الآَية 25 من �ش�رة ال�ش�رى[. َقاَل اأَ
َا اأََباَح ِنَكاَحَها َبْعَد التَّْ�َبِة«)2(.  حزم: »اْلَقْ�لِن ِمْنُه ُمتَِّفَقاِن، لأَنَُّه اإمنَّ
كما ميكن مناق�شة هذه الآثللار باأنها من�شبة على حترمي الزانية على 
ايِن،  َلٌة ِلَغرْيِ الزَّ لَّ من زنا بها دون غريه، قال ابللن قدامة: »َولأَنََّها حُمَ

َها«)3(.  َفَحلَّْت َلُه َكَغرْيِ
ثاني��ا: �أدلة من قال بحل نكاح �لز�نية ووطئها من غري ��سترب�ء ول 

توبة -�أبو حنيفة و�ل�سافعي ومن معهما-:
وقللد ا�شتدل�ا بالقراآن الكرمي وال�شنة امل�رَسَّفة واملاأث�ر عن ال�شحابة 

وغريهم، وكذ� �ملعقول.
اأ( القراآن الكرمي: 

وق��د ��ستدل��و� بقول��ه تعال��ى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ )4( 
]بع�س الآية 24 من �سورة �لن�ساء[ وقد �سبق بيان وجه �ل�ستدلل 

بها و�أنها مل تذكر نكاح �لز�نية �أو �لز�ين يف �ملحرمات)5(. 
ب( ال�شنة النب�ية املُ�رَسَّفة ومنها: 

1- م��ا روي �أن �لنب��ي ص اأتاه ماعللز بن مالك واأقللر عنده بالزنا 
مر�ًر�)6(. 

وجه��ة دللة هذ� �خل��رب: �أن �لنبي ص مل ياأمللره اأن يجتنب زوجة 

كشاف القناع 5/ 83، املغني 7/ 518.  1
احمللى 9/ 63.  2

املغني 7/ 518.  3
كنز الدقائق مع تبيني احلقائق عليه 2/ 13، املغني 7/ 518.  4

ص� 20، 21.  5
صحيح البخاري وش��رحه فتح الباري، كتاب احلدود، باب: رجم احملصن، 12/   6
117 حديث 6814، ومتامه »عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أن رجا من أس��لم 
أتى رس��ول اهلل ص فحدثه أنه قد زنى فش��هد على نفس��ه أربع شهادات فأمر به 
رسول اهلل ص فرجم وكان قد أحصن« وقال ابن حجر ص�120: »واسم هذا الرجل 

ماعز بن مالك«.
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للله -اإن كانت- ول زوجته اأن جتتنبه، وللل� كان الزنا يحرم عليه 
زوجته اأ�شبه اأن يق�ل له: »اإن كانت لك زوجة حرمت عليك، اأو 
مل تكن، مل يكن لك اأن تنكح«، ومل نعلمه اأمره ص بذلك، ول اأن 

ل ينكح ول غريه اأن ل ُينكحه اإل زانية)1(. 
2- م��ا روي �أن �لنبي ص جلد �ب��ن �لأعر�بي يف �لزنا مائة وغربه 

عاًما)2(. 
وجهة دللة هذ� �خلرب: �أن �لنبي صمل ينهه �أن ينكح ول نهى �أحًد� 

�أن يزوجه �إل ز�نية)3(. 
جل( الآثار ومنها:

َباَع ْبَن َثاِبٍت  1- ما ُرِوَي عْن َعْبِد اللَّلِه ْبِن اأَِبي َيِزيَد َعْن اأَِبيِه اأَنَّ �شِ
ِه  َهللا َوَلَها اْبَنٌة ِمْن َغرْيِ َج اْبَنَة َرَبللاِح ْبِن َوْهٍب َوَلُه اْبٌن ِمْن َغرْيِ َتللَزوَّ
للاِرَيِة َحْمللٌل َفُرِفلَعللا اإَلى  للاِرَيللِة َفَظللَهَر ِباجْلَ َفَفَجللللَر اْلُغلللَاُم ِباجْلَ
�للسَ اأَْن ُيْجَمَع َبْيَنُهَما  َفللا َفَجَلَدُهَما َوَحرَّ اِب َفاْعَرَ طَّ ُعَملللَر ْبِن اخْلَ
َفاأََبى اْلُغللَاُم)4(. قال ابن حزم: » َفَهَذا ُعَمُر ُيِبيُح ِلْلَحاِمِل ِمْن ِزًنى 

اِلٌف ِمْنُهْم)5(.  َحاَبِة ش ل ُيْعَرُف َلُه خُمَ َِة �ل�سَّ َو�َج ِبَح�رصْ �لزَّ
وين�اق�س هذ� �لأثر ب��اأن �لظاهر �أنه ��ستتابها)6(. كما ميكن مناق�شة 
ا باأن��ه �أر�د �أن يجمع بني �لز�ين وم��ن زنا بها، فال  ه��ذ� �لأث��ر �أي�سً

يتعدى احلكم اإلى غري ذلك.

األم 5/ 12.  1
صحيح البخاري وش��رحه فتح الب��اري 12/ 136، 137، كت��اب: احلدود باب:   2
االعت��راف بالزنا رقم6827، 6828 من حدي��ث الزهري »عن عبيد اهلل أنه مسع 
أب��ا هريرة وزيد بن خالد ق��اال: كنا عند النبي ص فقام رجل فقال: أنش��دك اهلل 
إال قضي��ت بيننا بكتاب اهلل، فقام خصمه -وكان أفق��ه منه- فقال: اقض بيننا 
بكتاب اهلل وأذن لي، قال: قل. قال: إن ابني كان عسيًفا على هذا، فزنى بامرأته، 
فافتديت منه مبائة ش��اة وخادم، ثم سألت رجاال من أهل العلم، فأخبروني أن 
عل��ى ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأت��ه الرجم، فقال النبي ص: والذي 
نفس��ي بيده ألقضني بينكم��ا بكتاب اهلل -جل ذكره- املائة ش��اة واخلادم رد، 
وعل��ى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد ي��ا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 

فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت فرجمها«.
األم 5/ 12.  3

املصنف البن أبي ش��يبة، كتاب النكاح، باب: الرجل يفجر باملرأة ثم يتزوجها،   4
من رخص فيه 3/ 527.

5  شرح النيل 6/ 47.
املغني 7/ 517.  6

2- م��ا روي �أن �بن عبا�س �سئل عن ن��كاح �لز�نية فقال: يجوز، 
�أر�أيت لو �رصق من كرم ثم �بتاعه، �أكان يجوز؟)1( 

�َس ل��ه ملح��ل  وين��اق�س ه��ذ� �لأث���ر باأن�ه لي��س في�ه بي�ان ول َتَعرُّ
�لنز�ع)2(. 

3- عن �سعيد بن جبري عن �بن عبا�س يف رجل و�مر�أة �أ�ساب كل 
ا، ثم اأراد اأن يتزوجها، قال: »ل باأ�س،  واحد منهما من الآخر حدًّ

اأوله �شفاح واآخره نكاح«)3(. 
4- وعن ال�شعبي قال: »اأوله �شفاح واآخره نكاح«)4(. 

5- وعللن اأبي الأ�شعللث عن ابن عمر قال-»اأوللله �شفاح واآخره 
نكاح، اأوله حرام واآخره حال«)5(. 

6- وعللن حف�س عللن اأ�شعث عن الزهري اأن رجللا فجر بامراأة 
وهم��ا بكر�ن، فجلدهم��ا �أبو بكر ونفاهما، ث��م زوجها �إياه بعد 

�حلول)6(. 
7- عن �شفيان عللن قتادة عن �شعيد بن امل�شيب قال: »ل باأ�س اأن 

يتزوجها«)7(. 
8- عللن �شعبللة عن اأبللي نعامة قال: �شئللل �شعيد بن جبللري -واأنا 
�أ�سم��ع- عن رجل فجر بام��ر�أة �أيتزوجها؟ ق��ال: »هو �أحق بها، 

اأوله �شفاح واآخره نكاح«)8(. 
9- عن عمر بن �لوليد عن عكرمة قال: »ل باأ�س، هو مبنزلة رجل

ذك��ره ابن قدامة بهذا اللفظ في املغن��ي 7/ 517، ولم أعثر عليه بلفظه هذا فيما   1
وقفت عليه من كتب الس��نة، ولكن ما وجدت��ه عن ابن عباس في املصنف البن 
أبي ش��يبة وغيره، وأكتفي بنقل ما في املصن��ف، باب: الرجل يفجر باملرأة ثم 
اٍس ِفي َرُجٍل  يتزوجها من رخص فيه 3/ 527 َعْن َس��ِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َع��ن اْبِن َعبَّ
َجَها، َقاَل: »ال  ا ُث��مَّ َأَراَد َأْن َيَتَزوَّ َواْم��َرَأٍة َأَصاَب ُكلُّ َواِح��ٍد ِمْنُهَما ِمن اآلَخِر َحّدً
�ِه ْبِن َأِب�ي َيِزيَد َقاَل: ُس��ِئَل اْبُن  ُلُه ِس��َفاٌح َوآِخُرُه ِنَكاٌح«. وَعْن ُعَبْيِد اللَّ َبْأَس، َأوَّ
اَل«. وَعْن  َجَها، َقاَل: »اآلَن َأَصاَب احْلَ اٍس َعْن َرُجٍل َزَنى ِباْمَرَأٍة َفَأَراَد َأْن َيَتَزوَّ َعبَّ
ُجَها،  ْرَأِة ُثمَّ َيَتَزوَّ ُجِل َيْفُجُر ِبامْلَ اٍس ِفي الرَّ َسِعيٍد َعْن َقَتاَدَة َعْن ِعْكِرَمَة َعن اْبِن َعبَّ

ُلُه َحَراٌم َوآِخُرُه َحاٌل«. ُلُه ِسَفاٌح َوآِخُرُه ِنَكاٌح، َأوَّ َقاَل: »َأوَّ
اٍس َلْيَس ِفيِه َبَياٌن، َوال  املغني 7/ 517، حيث قال ابن قدام��ة: »َوَحِديُث اْبِن َعبَّ  2

َزاِع«. لِّ النِّ َ َض َلُه حمِلَ َتَعرُّ
املصنف البن أبي شيبة 3/ 360.  3

املرجع السابق 3/ 360.  4

املرجع السابق 3/ 361.  5

املرجع السابق 3/ 361.  6
املرجع السابق نفس املوضع.  7
املرجع السابق نفس املوضع.  8
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�رسق نخلة ثم ا�شراها«)1(. 
10- ع��ن جاب��ر بن زيد ق��ال: �سئل عن �لرجل يفج��ر باملر�أة ثم 

يتزوجها، قال: »هو �أحق بها، هو �أف�سدها«)2(. 
ا عن عكرمة وجماهد وعطاء)3(.  وقد روي �جلو�ز �أي�سً

وقللد ناق�س ابن حللزم ال�شتللدلل بالآثار باأن ذلك اإمنللا كان بعد 
توبته��ا)4(، وميكللن رد مناق�شة ابن حزم باأن هللذه الدع�ى مل يقم 

عليها دليل.
ا: اإن ذلك كله اإمنا يك�ن يف الرجل يتزوج من  ولقائل اأن يق�ل اأي�شً
زنا بها، فال ي�ستدل به على ِحلنِّ �أو حرمة نكاح �لز�نية من غري �لز�ين.

د( �ملعقول ووجهه:
م النللكاح كما ل� مل  1- اأنلله وطٌء ل يلحللق بلله الن�شب، فلم ُيَحرِّ

حتمل)5(. 
2- ولأنه وطٌء ل ت�شري به املراأة فرا�ًشا، فاأ�شبه وطَء ال�شغري)6(. 

3- ولأن امتناع النللكاح حلرمة �شاحب املاء، ل للحمل، بدليل 
جلل�از التزوج بهللا ل�شاحب املاء، ولي�س المتنللاع حلرمة الزاين؛ 
لأن��ه ماء غري حمرتم، ول��و كان �لتحرمي لأجل �حلم��ل ملا �ختلف، 
وامتنللاع ال�طء كي ل ي�شقي مللاءه زرع غريه للحديث »من كان 

ي�ؤمن باهلل والي�م الآخر فا ي�شق ماءه زرع غريه«)7(.

املرجع السابق نفس املوضع.  1

املرجع السابق نفس املوضع.  2

املرجع السابق نفس املوضع.  3
احمللى 9/ 66.  4

املغني 7/ 515، الفتاوى البن تيمية 3/ 176.  5
املغني 7/ 516.  6

أخرجه البيهقي في السنن، س��نن البيهقي الكبرى، كتاب: العدد، باب: استبراء   7
م��ن ملك األم��ة 7/ 449 رقم 15366 من حديث محمد بن س��لمة عن محمد بن 
إس��حاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي م��رزوق عن حنش الصنعاني عن 
رويف��ع بن ثابت األنصاري قال: قام فينا خطيًب��ا، قال: أما إني ال أقول لكم إال 
ما مسعت رس��ول اهلل ص  يقول يوم حنني، قال: قال: »ال يحل المرئ يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر أن يس��قي ماءه زرع غيره -يعني: إتيان احلبالى- وال يحل المرئ 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقع على امرأة من الس��بي حتى يستبرئها، وال يحل 
المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيع مغنًما حتى يقسم« ثم قال البيهقي معلًقا: 
لفظ حديث ابن سلمة وفي رواية ابن بكير قال: غزونا مع أبي رويفع األنصاري 
فذكره وقال: يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من الس��بي ثيبة والصحيح رواية 

محمد بن سلمة. ويراجع: كنز الدقائق وتبيني احلقائق عليه 2/ 13.

ويناق�س هذ� �ل�ستدلل مبا يلي: 
اأن اللل�طء قبللل َتَبنُّ بللراءة الرحم من احلمللل ي�ؤدي اإلللى ا�شتباه 
الأن�شللاب، خا�شة يف غللري احلامل، ذلك اأن احلمللل الذي يظهر 
بعد النكاح يحتمل ك�نه من ال�طء الأول -الزنا- ويحتمل ك�نه 
من وطء احلللال -النكاح- فيك�ن هذا اللل�طء حمرًما، بل اأولى 

بالتحرمي من وطء احلامل لعدم ال�شتباه)1(. 
كمللا اأن ق�لهم باأن الزنا ي�شبه وطء ال�شغللري غري م�شلم اإذا كان ل 

ميكن منه ال�طء)2(. 
اأما ق�لهم: »اإن امتناع النكاح حلرمة �شاحب املاء ل للحمل« فه� 
ْرَمِة  ِل؛ َبْل حِلُ ْرَمِة َماِء الأَوَّ اَء مَلْ َيُكْن حِلُ ق�ل مردود، ذلك اأن اِل�ْشِترْبَ
ْن َي�ْشَتْلِحَق َوَلًدا َلْي�َس  اَن َلْي�َس َلُه اأَ َمللاِء الثَّايِن -الزوج-؛ َفاإِنَّ الإِْن�شَ

اين)3(.  ْئَها َوَكاَنْت َقْد َعِلَقْت ِمن الزَّ ِمْنُه، َوَكَذِلَك اإَذا مَلْ َي�ْشَترْبِ
ثالثا: اأدلة من ا�شرط ال�شترباء)4( �أو �لعدة)5(. 

��ستدل �ملالكية و�حلنابلة ملذهبهم �لقائل باأن �لز�نية ل ي�سح نكاحها �إل 
بعد ال�شترباء اأو العدة، وه� مذهب اأبي ي��شف وزفر اإذا كان احلمل

املغني 7/ 516.  1
املرجع السابق 7/ 516.  2

ْسَتِقرِّ ِفي  أحكام القرآن البن العربي 1/ 514، حيث قال: »َلِكْن إْن َلْم َيُكْن ِلْلَماِء امْلُ  3
اٍء َغْيِر ُمْحَتَرٍم، َوِفي  َتِزُج َماٌء مِبَ ِح��ِم ُحْرَمٌة َفِلْلَماِء اْلَواِرِد َعَلْيِه ُحْرَمٌة، َفَكْيَف مَيْ الرَّ

َياِه اْلَفاِسَدِة«. والفتاوى 3/ 178. ِحيَحِة ِبامْلِ َذِلَك َخْلُط اأَلْنَساِب الصَّ
االس��تبراء لغة: طلب البراءة، أي التخلص، أو التنزه والتباعد واإلنذار، أو طلب   4
براءة املرأة من احلبل، أو االستقصاء والبحث عن كل أمر غامض، واصطاًحا: 
يطلق عل��ى معنيني: األول في الطهارة، ويعني: إزالة ما باملخرجني من األذى، 
الثاني في النس��ب: وهو تربص األمة مدة بس��بب ملك اليم��ني حدوًثا أو زواال 
ملعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. املصباح املنير، في ش��رح غريب الشرح الكبير- 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي-املكتبة العلمية- باب الراء وما يثلثها ص�47، 
واملغرب، ناصر بن الس��يد أبو املكارم املطرزي -دار الكتاب العربي- الباء مع 

الراء مادة برئ ص83. 
العدة لغة من العد واحلساب، والعد في اللغة اإلحصاء، ومسيت بذلك الشتمالها   5
على العدد من األقراء أو األش��هر غالًبا، وجمعها عدد، واصطاًحا: اس��م ملدة 
تترب��ص فيها املرأة ملعرفة ب��راءة رحمها، أو للتعب��د أو لتفجعها على زوجها 
)املغرب – مادة عدد ص�396. ويش��ترك االس��تبراء مع العدة في أن كا منهما 

مدة تتربص فيها املرأة لتحل لاستمتاع بها، ويفترقان في أمور منها: 
1- أن العدة واجبة على امل��رأة في حال الطاق واملوت ولو تيقن براءة الرحم، 

وذلك تغليًبا جلانب التعبد، بخاف االستبراء. 
2- يكفي القرء الواحد في االستبراء خاًفا للعدة. 

ُب إال ِلْلَمْوُطوَءِة َواالْسِتْبَراُء َيُكوُن ِلْلَمْوُطوَءِة َوَغْيِرَها. َة ال َتِ 3- َأنَّ اْلِعدَّ
ِة ِبِه. األشباه  ُر اْنِقَضاُء اْلِعدَّ 4- َأنَّ االْسِتْبَراَء َيْحُصُل ِبَوْضِع َحْمِل ِزًنا َوال ُيَتَصوَّ

والنظائر – دار الكتب العلمية ص� 526.
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مللن زنا غريه، وذلللك بالقراآن الكرمي وال�شنللة املطهرة واملعق�ل. 
اأ( القراآن الكرمي: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ژ  تعال��ى:  بقول��ه  ��ستدل��و�  وق��د 
وئژ  ]بع�س الآية 4 من �سورة �لطالق[.

ووجلله دللة هذا اجلزء مللن الآية -عند من ذكللره دليا)1(- �أنها 
ت��دل على وجوب �لعدة على �حلامل، وعدم �سحة نكاح �حلامل 

حتى ت�سع.
وينلاق�س ال�شتدلل بهذه الآية باأنها جاءت يف املَطلََّقة، ول ميكن 
قيلا�س احلامل من الزنا على املطلقة؛ ل�ج�د الفرق، ووجه الفرق: 
�أن �حلمل من �لنكاح �ل�سحيح يخالف �حلمل من �حلر�م �لفا�سد)2(. 

ب( �ل�سنة �ملطهرة ومنها:
1- حديث »من كان ي�ؤمن باهلل والي�م الآخر فا ي�شق ماءه زرع 

غريه«)3(. 
ووجه الدللة من اخلرب اأنلله يق�شد به وطء احل�امل)4( يعني ل يطاأ 

حامال بحمل من غريه.
2- قول��ه ص: »ل توط��اأ حامل حتى ت�س��ع«)5( ووجه دللة هذ� 

�خلرب �أنه عام)6( في�سمل �لإماء و�حلر�ئر.
3- مللا روي عللن �شعيد بن امل�شيللب اأن رجا يقال للله ن�رسة بن 
اأكثم تزوج امراأة، فلما اأ�شابها وجدها حبلى، فرفع ذلك للنبي ص 
ففرق بينهما، وجعل لها �سد�قها، وجلدها مائة)7(. وهذ� �رصيح 

يف عدم �سحة زو�ج �حلامل.
وين��اق��س ه�ذ� �خل�رب باأنه منق�طع، ول حجة يف منقطع، �أما وجه 

�نقطاعه: فبني �سعيد ون�رصة، فلي�س ل�سعيد �سماع من ن�رصة)8(. 
ا على بللاب ف�شطاط،  حًّ 4- م��ا روي �أن �لنب��ي ص راأى امللراأًة جُمِ

ذكرها ابن حزم دليا ملن يقول بوجوب العدة من الزنا )احمللى 9/ 157(.  1
احمللى 9/ 157.  2

سبق ختريجه ص� 32 هامش 7.  3
املغني 7/ 515.  4

أخرج احلاكم في مستدركه عن أبي سعيد اخلدري ث رفعه أنه ص قال في سبايا   5
أوطاس: »ال توط��أ حامل حتى تضع، وال غير ذات حمل حتى حتيض حيضة«. 
وقال: »هذا حديث صحيح على ش��رط مسلم ولم يخرجاه«. املستدرك 2/ 212 

رقم 2790.
املغني 7/ 515.  6

أخرجه ابن أبي ش��يبة ف��ي مصنفه - كتاب أقضية رس��ول اهلل ص 6/ 12، رقم   7
29087، واحلاكم في مستدركه، كتاب النكاح 2/ 200 رقم 2747 ولم يعلق عليه.

احمللى 9/ 158.  8

فق��ال ص لعله يريد �أن يلم بها؟ قالو�: نع��م، قال: لقد هممت �أن 
�ألعن��ه لعًنا يدخ��ل معه قربه، كيف ي�ستخدمه وه��و ل يحل له؟ �أم 

كيف يورثه وهو ل يحل له؟)1( 
جل( املعق�ل وذلك من وج�ه عدة:

1- �أنه��ا حامل من غريه، فحرم عليه نكاحه��ا ك�سائر �حلو�مل، 
واإذا ثبللت هذا لزمتها العللدة، وحرم عليها النكاح فيها؛ لأنها يف 

�لأ�سل ملعرفة بر�ءة �لرحم)2(. 
2- ولأنه��ا قبل �لعدة يحتم��ل �أن تكون حامال، فيكون نكاحها 

باطال، فلم ي�سح كاملوطوءة ب�سبهة)3(. 
3- �أنه��ا �إن تزوج��ت ثم جاءت بول��د �حتمل كون��ه من �لأول 
-الللزاين- اأو من الثاين -الزوج- فيف�شي اإلللى ا�شتباه الأن�شاب، 

فكان بالتحرمي �أولى)4(. 
4- ولأنلله وطء يف القبل يقت�شي �شغل الرحم، فاأوجب العدة منه 

ك�طء ال�شبهة)5(. 
مدة ال�سترباء اأو العدة: 

�تفق �لقائلون بوجوب ��سترب�ء رحم �لز�نية قبل �لزو�ج منها على

أخرجه مس��لم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: حترمي وطء احلامل املس��بية،   1
( مبيم مضمومة ثم جيم  2/ 1065 رقم 1441. وقال النووي في ش��رحه )امُلِج��حُّ
مكس��ورة ثم حاء مهملة وهي احلامل التي قربت والدتها، وفي الفس��طاط ست 
لغات: فس��طاط وفستاط وفساط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السني وبضم 
الف��اء وكس��رها في الثاثة وهو حنو بيت الش��عر، قوله: أت��ي بامرأة على باب 
فس��طاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نع��م، فقال: لقد هممت أن ألعنه 
لعًنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو ال يحل له؟! كيف يستخدمه وهو ال يحل 
ة ال يحل جماعها حتى  ل��ه؟!. معنى يلم بها أي يطأه��ا -وكانت حاما َمْس��ِبيَّ
تضع- وأما قوله ص: »كيف يورثه وهو ال يحل له؟! كيف يستخدمه وهو ال يحل 
له؟!« فمعناه: أنه قد تتأخر والدتها ستة أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا 
السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولًدا له 
ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير الس��ابي ال يتوارثان هو وال السابي لعدم 
القرابة، بل له اس��تخدامه؛ ألنه مملوكه، فتقدير احلديث أنه قد يستلحقه ويجعله 
ابًن��ا له ويورثه م��ع أنه ال يحل له توريث��ه؛ لكونه ليس من��ه، وال يحل توارثه 
ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يس��تخدمه اس��تخدام العبيد ويجعله عبًدا ميتلكه 
م��ع أنه ال يحل له ذلك؛ لكون��ه منه إذا وضعته ملدة محتملة كونه من كل واحد 
منهم��ا، فيجب عليه االمتناع من وطئها خوًفا من هذا احملظور، فهذا هو الظاهر 

في معنى احلديث« شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 14، 15.
املغني 7/ 516.  2

املرجع السابق نفس املوضع 7/ 516.  3

املرجع السابق نفس املوضع 7/ 516.  4

املرجع السابق نفس املوضع 7/ 516.  5
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�أنه��ا �إن كانت حام��ال من �لزن��ا فاأجلها و�سع �حلم��ل)1( وذلك 
حلديث »مللن كان ي�ؤمن بللاهلل والي�م الآخر فا َي�ْشللِق ماءه زرع 

غريه«)2( وقوله ص: »ل توطاأ حامل حتى ت�سع«)3(. 
�أم��ا �إن كانت غ��ري حامل: فقد �ختلف �لفقه��اء يف مدة �ل�سترب�ء 

على مذهبني:
املذهللب الأول: وهلل� مذهللب الإمللام اأحمد، وعليلله كثري من 
�أ�سحاب��ه)4( وزفر م��ن �حلنفية)5( و�ب��ن عرفة من �ملالكي��ة)6( �إلى 
وجلل�ب ال�شترباء بثللاث حي�س قبل الللزواج، اأو ثاثللة اأ�شهر، 
كمن ُوِطئت ب�شبهللة، ووجه هذا الق�ل اأنه ا�شترباء حلرة، ف�جب 

��سترب�وؤها بعدة كاملة، كعدة �ملوطوءة ب�سبهة)7(. 
املذهب الثاين: وه� مذهب مالك)8( وقول لالإمام �أحمد، ويريان 

�أن �ل�سترب�ء من �لزنا يكون بحي�سة و�حدة)9(. 
ووجه قولهم: �أن هذه �ملدة تكفي يف ��سترب�ء �لإماء، ويف �أم �لولد 

اإذا عتقت مب�ت �شيدها اأو باإعتاق �شيدها، فُيْكَتَفى بها هنا.
ولأن �ملن�س��و�س ه�اهن�ا جم���رد �ل�سترب�ء، وق��د ح�سل بحي�سة، 

فيكتفى بها)10(. 
وحت�شب املدة من فراغ ال�طء )الزنا()11(. 

رابًعللا: اأدلة من ا�شرط ت�بة الزاين والزانيللة قبل النكاح -احلنابلة 
وقتادة و�إ�سحاق و�أبو عبيد)12( و�بن حزم-:

وي�ستدلون مبا يلي: 
1- قول��ه تعالى: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ  ]�سورة �لنور 

�شدر الآية 3[.

كنز الدقائ��ق وتبيني احلقائق عليه 2/ 113، مواه��ب اجلليل 4/ 170، املغني 7/   1
.515

سبق ختريج احلديث ص� 32 هامش 7.  2
سبق ختريج احلديث ص� 33، هامش 5.  3

املغني 7/ 516، 517، والفتاوى البن تيمية 3/ 176.  4
تبيني احلقائق 2/ 14.  5

التاج واإلكليل 5/ 487.  6
املغني 7/ 517.  7

مواهب اجلليل 4/ 170.  8
املغني 7/ 517، والفتاوى البن تيمية 3/ 176.  9

املغني 7/ 517.  10
شرح منتهى اإلرادات 2/ 660.  11

ويشترطون توبة الزانية فقط على الصحيح. املغني 7/ 516.  12

ووجلله دللة هذه الآية: اأن املراأة الزانيللة -وكذا الزاين على راأي 
ابن حزم- قبل الت�بة يف حكم الزنا، وبالت�بة يزول هذا ال��شف؛ 
مل��ا روي عن �بن م�سعود ث �أن ر�س��ول �هلل ص قال: »التائب من 

الذنب كمن ل ذنب له«)1(.
و�ل��ز�ين و�لز�نية قب��ل �لتوبة م�ستثنى من قول��ه تعالى: ژ ژ  ژ 

ڑ ڑ ک کژ)2( ]بع�س الآية 3 من �سورة �لن�ساء[.
2- مللا روي يف �شبب نزول ق�له تعالى: ژ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇژ  ]الآيللة 3 من �سورة �لنور[ م��ن �أن مرثد بن �أبي مرثد 
�لغنوي دخل مكة فر�أى �م��ر�أة فاجرة يقال لها: »عناق«، فدعته 
�إلى نف�سها، فلم يجبها، فلما قدم �ملدينة �ساأل ر�سول �هلل ص فقال: 

�أ�أنكح »عناق« يا ر�سول �هلل؟ فلم يجبه، فاأنزل �هلل تعالى: ژ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇژ   ]الآيللة 3 م��ن �سورة �لن��ور[. فدعاه 

ر�ش�ل اهلل، فتا عليه الآية وقال: »ل تنكحها«)3(.
3- مللا روي عن ال�شائب بن يزيللد عن رافع بن خديج اأن ر�ش�ل 

�هلل ص قال: »َمْهُر البغي خبيث«)4(. 
ووج��ه دللة هذ� �حلديث �أن �أجرة �لزن��ا ل ت�سمى مهًر� يف �للغة 
ول يف �لديانة، و�إمنا �ملهر يف �لزو�ج، فاإذ� حرم ر�سول �هلل ص مهر 
�لبغي فقد حرم زو�جها، �إذ ل بد يف �لزو�ج من مهر �رصورة، فاإذ� 

تابت فلي�س مهرها مهر بغي، فهو حالل)5(. 

صحيح: أخرجه ابن ماجه في »س��ننه« كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة 2/ 1419   1
رق��م 4250، والطبراني في املعجم الكبير 10/ 150 رقم 10281، وبعد أن أورد ابن 
حجر في فتح الباري حدي��ث ابن عباس مرفوًعا »التائب من الذنب كمن ال ذنب 
له، واملس��تغفر من الذنب وهو مقيم عليه كاملستهزئ بربه« قال: »والراجح أن 
قوله: »واملستغفر« إلى آخره موقوف، وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث 

ابن مسعود وسنده حسن«. فتح الباري 13/ 471.
احمللى 9/ 65.  2

املغن��ي 7/ 517، وحن��و ذل��ك احملل��ى 9/ 6، واحلدي��ث أخرج��ه احلاكم في   3
)املس��تدرك( كتاب النكاح 2/ 180 رقم 2701 وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد 

ولم يخرجاه«.
احمللى 9/ 66 واحلديث أخرجه مس��لم في صحيحه من حديث السائب بن يزيد   4
عن رافع بن خديج 3/ 1199 كتاب املس��اقاة، باب حترمي مثن الكلب، رقم 1568 
بلفظ قال: مسعت النبي ص يقول: »ش��ر الكس��ب مهر البغي ومثن الكلب وكسب 
احلج��ام« أما اللفظ املذك��ور في صلب البحث فقد أورده أب��و عوانة يعقوب بن 
إسحاق اإلس��فرائيني املتوفى 316ه� في مسنده »مسند أبي عوانة« ط. أولى، 

دار املعرفة، بيروت 1998م 3/ 356 رقم 5284.
احمللى 9/ 66.  5



35

العدد الرابعأثر الزنا وملحقاته في تحريم النكاح

4- ما روي من اآثار عن ال�شحابة والتابعن ومنها)1(: 
اأ( َعن الأَْعَم�ِس َعْن اإْبَراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: �َشاأََلُه َرُجٌل َعْن َرُجٍل 

ُجَها؟ َقاَل: َنَعْم، َوَتللا َهِذِه اْلآَيَة: ژ ڑ ڑ   َيَتَزوَّ َفَجَر ِباْمللَراأٍَة، اأَ
ک ک        ک کژ  ]�شدر الآية 25 من �سورة �ل�سورى[.

ب( َع��ْن �َسِعيٍد َع��ْن َقَتاَدَة َعْن َجاِبِر ْب��ِن َعْبِد �للَّ�ِه َق��اَل: »�إَذ� َتاَبا 
َلَحا َفاَل َباأْ�َس«.  َو�أَ�سْ

ْوَلى  َلَة ْبللِن اأَ�ْشَيَم َقاَل: »ل َباأْ�َس اإْن َكاَنللا َتاِئَبْنِ َفاللَّلُه اأَ جللل( َعْن �شِ
ِبيِث«.  ِبيُث َعَلى اخْلَ ِبَتْ�َبِتِهَما، َواإِْن َكاَنا َزاِنَيْنِ َفاخْلَ

يِِّب َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّلِه واْبِن ُجَبرْيٍ  د( َعللْن َقَتاَدَة َعْن �َشِعيِد ْبِن امْلُ�شَ
ُجَها َقاُل�ا: »ل َباأْ�َس ِبَذِلَك اإَذا َتاَبا  ُجللِل َيْفُجُر ِبامْلَْراأَِة ُثمَّ َيَتَزوَّ يِف الرَّ

َلَحا«. َو�أَ�سْ
5- ولأنها اإذا كانت مقيمة على الزنا مل ياأمن اأن ُتْلِحَق به ولًدا من 

غريه، وتف�شد فرا�شه)2(. 
�لر�أي �لر�جح: 

و�لر�جح يف نظري: 
�أول: �إذ� �أر�د ن��كاح م��ن زنا بها -ومل يزن به��ا غريه يقيًنا- جاز 

النكاح ول يلزم ا�شترباء ول عدة، وذلك ملا يلي: 
1- �سحة �لأخبار �ملروية يف �مل�ساألة -خرب ماعز و�بن �لأعر�بي- 

و�سكوت �لنبي ص عن بيان هذا ال�رسط يعترب بياًنا.
ا يف امل�شلللاألة،  2- الآثللار املروية عن ال�شحابة والتابعن تعترب ن�شًّ

ومل يرد عن اأي منهم ا�شراط ال�شترباء من مائه.
3- لأن �ملاء ماوؤه و�إن كان ثمة حمل فهو منه.

ثانيا: �إذ� �أر�د �لنكاح بامر�أة زنا بها غريه: 
�أ( �إن كان��ت م�ستم��رة على �لزن��ا معروفة به: ف��اأرى �أنه ل يحل 

ژڃ ڃ چ چ چ چ  ل��ه نكاحه��ا، عم��ال بقول��ه تعال��ى: 
ژژ ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 
]اآيللة  3 �شلل�رة الن�ر[. فللاإن الأحاديث اللل�اردة يف �شبب نزولها 

تو�سح حترمي نكاح �لز�نية �ملعروفة بالزنا �ملعلنة به �ملقيمة عليه)3(. 
ب( ف��اإن كانت حامال من �لزنا وقد تابت: فاأرى �أن �لر�جح �أنها 

مصنف ابن أبي شيبة 3/ 361، 362، واحمللى 9/ 63.  1
املغني 7/ 517.  2

ْس��َأَلُة اأُلوَلى: ِفي َوْجِه  قال ابن العربي ف��ي أحكام القرآن 3/ 336، 337: )امْلَ  3

ل ي�شح نكاحها حتى ت�شع حملها، وذلك: 
1- حتى ل ي�سقي ماءه زرع غريه، فيكون خمالًفا للحديث.

2- ولكي ل يلحق به غري ولده.
 ج���( �أما �إذ� مل يعرف حمله��ا: فاأرى وجوب ��سترب�ء رحمها من 
ماء الزنا، لل�ق�ف على عدم �شغل رحمها بحمل من الزنا، وذلك 

ملا يلي: 
1- �أن �لق��ول بجو�ز �لنكاح من غري ��سترب�ء ومع �حتمال حملها 

ي�ؤدي اإلى ا�شتباه الأن�شاب؛ لحتمال عل�قها من الزنا.
2- ولأنها م�ط�ءة يف القبل وطًئا يقت�شي �َشْغل الرحم، فاأوجب 

ال�شترباء منه ك�طء ال�شبهة.
ثالثا: بخ�سو�س مدة �ل�سترب�ء لغري �حلامل: 

�أ( و�أرى �أن �لر�جح �أنها لي�ست عدة، وهذ� هو �ختيار �بن تيمية

ُة َأْقَواٍل:  ُنُزوِلَها: ِفيِه ِستَّ
�ِه ص ِفي  ْسِلِمنَي اْسَتْأَذَن َرُسوَل اللَّ َها َنَزَلْت َمْخُصوَصًة ِفي َرُجٍل ِمن امْلُ ُل: َأنَّ اأَلوَّ
َطْت َلُه َأْن ُتْنِفَق  اِنَياِت، َوَش��رَ ِنَكاِح اْمَرَأٍة ُيَقاُل َلَها ُأمُّ َمْهُزوٍل، َكاَنْت ِمْن َبَغاَيا الزَّ

�ُه َهِذِه اآْلَيَة؛ َقاَلُه اْبُن ُعَمَر َوُمَجاِهٌد.  َعَلْيِه، َفَأْنَزَل اللَّ
ِن َرُجٍل ُيَقاُل َلُه َمْرَثُد ْبُن َأِبي َمْرَثٍد، َوَكاَن َرُجا َيْحِمُل  َها َنَزَلْت ِفي َش��أْ اِني: َأنَّ الثَّ
َة ُيَقاُل َلَها  كَّ ِديَن��ةَ َقاَل: َوَكاَنت اْمَرَأٌة َبِغيٌّ مِبَ ى َيْأِتَي ِبِهم امْلَ َة َحتَّ ْس��َرى ِمْن َمكَّ اأْلَ
َة َيْحِمُلُه َقاَل:  ��ُه َكاَن َوَعَد َرُجا ِمْن َأَس��اَرى َمكَّ َعَن��اُق، َوَكاَنْت َصِديَقًة َلُه، َوَأنَّ
َة ِفي َلْيَلٍة ُمْقِمَرٍة. َقاَل: َفَجاَءْت  ى اْنَتَهْيت إَلى ِظلِّ َحاِئٍط ِمْن َحَواِئِط َمكَّ َفِجْئ��ت َحتَّ
ا اْنَتَهْت إَليَّ َعَرَفْتِني، َفَقاَلْت: َمْرَثٌد،  اِئِط، َفَلمَّ َعَناُق َفَأْبَصرت َسَواَد ِظلِّي ِبَجْنِب احْلَ
ْيَلَة، َفُقْلت: َيا َعَناُق؛ إنَّ  ، َفِب��ْت ِعْنَدَنا اللَّ َفُقْل��ت: َمْرَثٌد، َفَقاَلْت: َمْرَحًبا َوَأْها. َهُلمَّ
اِنَيٌة،  اُكْم، َفَتِبَعِني مَثَ ُجُل َيْحِمُل َأْس��رَ َياِم؛ َهَذا الرَّ َنا َقاَلْت: َيا َأْهَل اخْلِ َم الزِّ �َه َحرَّ اللَّ
ى َقاُموا َعَلى َرْأِس��ي،  ْنَدَم��َة، َفاْنَتَهْيت إَلى َغاٍر، َفَدَخْلت َفَجاُءوا َحتَّ َوَس��َلْكت اخْلَ
ي. َقاَل: ُثمَّ َرَجُعوا، َوَرَجْعت  �ُه َعنِّ اُهم اللَّ َفَباُلوا َفَتَطاَيَر َبْوُلُهْم َعَلى َرْأِس��ي، َوَعمَّ
ى اْنَتَهْيت إَلى اإِلْذِخِر، َفَفَكْكت َعْنُه  إَلى َصاِحِبي َفَحَمْلُتُه، َوَكاَن َرُجا َثِقي��ا، َحتَّ
�ِه ص  ِديَنَة، َفَأَتْيت َرُس��وَل اللَّ ��ى َقِدْمت امْلَ َكْبَل��ُه، َفَجَعْل��ت َأْحِمَلُه، َوُيِعيُنِني، َحتَّ
ى  �ِه َفَلْم َيُردَّ َشْيًئا َحتَّ �ِه، َأْنِكُح َعَناَق؟ َفَأْمَس��َك َرُس��وُل اللَّ َفُقْلت: َيا َرُس��وَل اللَّ

َنَزَل��ْت: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
اِني اَل َيْنِكُح  �ِه ص: »َيا َمْرَثُد، الزَّ ژژ  ]آية 3 س��ورة النور[. َفَقاَل َرُس��وُل اللَّ
ٌك... إَلى آِخِر اآْلَيِة،  اِنَيُة اَل َيْنِكُحَها إالَّ َزاٍن َأْو ُمْش��رِ إالَّ َزاِنَي��ةً َأْو ُمْش��ِرَكًة، َوالزَّ
َهاِجِريَن َلْم  ِة، َوَكاُنوا َقْوًما ِمن امْلُ فَّ َها َنَزَلْت ِفي َأْهِل الصُّ اِلُث: َأنَّ َف��ا َتْنِكْحَها«. الثَّ
ْسِجِد، َوَكاُنوا َأْرَبَعِماَئِة  َة امْلَ ِديَنِة َمَس��اِكُن َواَل َعَش��اِئُر، َفَنَزُلوا ُصفَّ َيُكْن َلُهْم ِبامْلَ
ِديَنِة  ْي��ِل، َوَكاَن ِبامْلَ ِة ِباللَّ فَّ َهاِر، َوَيْأُووَن إَل��ى الصُّ ْزَق ِبالنَّ َرُجٍل َيْلَتِمُس��وَن ال��رِّ
ِة َأْن  فَّ َعاِم، َفَه��مَّ َأْهُل الصُّ َبَغاَي��ا ُمَتَعاِلَناٌت ِباْلُفُجوِر، َمَخاِصيُب ِباْلِكْس��َوِة َوالطَّ
، َفَنَزَلْت ِفيِهْم  ، َوَيْأُكُلوا ِمْن َطَعاِمِهنَّ َوِكْسَوِتِهنَّ ، َفَيْأُووا إَلى َمَساِكِنِهنَّ ُجوُهنَّ َيَتَزوَّ
ات،  ِميَّ َهنَّ ُهنَّ ُكنَّ ُيْدَعنْيَ اجْلَ . َوَقاَلُه ُمَجاِهٌد، َوَزاَد: َأنَّ َهِذِه اآلَيُة؛ َقاَلُه اْبُن َأِبي َصاحِلٍ

م. ِنْسَبًة إَلى َجَهنَّ
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ث)1( ذلك: 

1- �أن �لعدة �إمنا تكون يف حال �لطالق �أو موت �لزوج، و�لز�نية 
لي�ست زوجة ف��ال يلزمها عدة، ولكن ��سترب�ء للوقوف على بر�ءة 

�لرحم من حمل �لزنا.
2- ولأن �حلرة باإعتاق �سيدها �إذ� �أر�دت �لزو�ج من �سيدها �أو غريه 

فعليها �ل�سترب�ء ول عدة عليها عند �جلمهور فكذ� �لز�نية)2(. 
ا رجحان ق�ل مالك والرواية الثانية عن اأحمد  ب( كما اأرى اأي�شً
من �لقول ب��اأن �ل�سترب�ء من ماء �لزنا يكون بحي�سة و�حدة، وهو 

ا)3(، وذلك ملا يلي:  �ختيار �لإمام �بن تيمية �أي�سً
1- �أن �ملطل��وب بال�سترب�ء �لوقوف على بر�ءة �لرحم من �حلمل 

باملاء �لفا�سد فيكتفى فيه بحي�سة.
2- ولأن الزانية لي�شت اأعظم من امل�شترباأة التي َيْلَحُق ولُدها �شيَدها، 
و�لأمة �مل�سترب�أة من م��اء �سيدها ت�ستربئ بحي�سة فالز�نية �أولى)4(. 
3- ولأن املختلعللة اإمنللا يجب عليها ال�شتللرباء بحي�شة، ول عدة 
عليها يف قول كثري من �أهل �لعلم، وذكر بع�س �لعلماء �أنه �إجماع 

�ل�سحابة)5( فالز�نية ت�ستربئ بحي�سة من باب �أولى)6(. 
رابًعا: بالن�شبة ل�رسط الت�بة:

فالراجللح عندي ا�شراطها، علللى ما قال به احلنابلللة وابن حزم، 
ذلك ملا يلي: 

1- �أن زو�ج �لز�ني��ة �ملقيمة على �لزنا �ملعروفة به يتعار�س وقول 
�هلل تعال��ى: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ]الآية 3 من �سورة �لنور[.
2- ولأن �لنف�س تعاف �لزو�ج بالز�نية �ملقيمة على �لزنا.

3- ولأنلله بذلك يعترب را�شًيا مبا هي عليلله من الفاح�شة، فيك�ن
الفتاوى البن تيمية 3/ 176، 179.  1

الفت��اوى البن تيمية 3/ 176. يق��ول ابن تيمية في الفت��اوى 3/ 179: »َوَكَذِلَك   2
ْخَتِلَع��َة َلْيَس َعَلْيَها َأْن  اٍس َوَغْيِرِهَما: َأنَّ امْلُ اَن َواْب��ِن َعبَّ َثَب��َت َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
اَق ْبِن َراهَوْيِه؛  ا َعَلْيَها َأْن َتْعَتدَّ ِبَحْيَضٍة، َوُهَو َقْوُل ِإْس��حَ َ َتْعَتدَّ ِبَثَاَثِة ُقُروٍء؛ َوِإمنَّ
َواَيَتنْيِ َعْن َأْحَمَد. َوُرِوَي ِفي َذِلَك َأَحاِديُث  ْن��ِذِر َوَغْيِرِهَما، َوُهَو إْحَدى الرِّ َواْبِن امْلُ
َ َأنَّ َذِلَك َثاِبٌت َعن  ُق َبْعُضَها َبْعًضا، َوَبنيَّ ِبيِّ ص ُيَصدِّ ��نن َعن النَّ َمْعُروَفٌة ِفي السُّ

ِبيِّ ص«. النَّ
الفتاوى البن تيمية 3/ 176، 179.  3

املغني 7/ 517، والفتاوى البن تيمية 3/ 176.  4
الفتاوى البن تيمية 3/ 176، 179.  5

املرجع السابق 3/ 176، 179.  6

نََّة  ممللن حترم عليهم اجلنة؛ لأنه دي�ث، ويف احلديث »ل َيْدُخُل اجْلَ
ُج ِبَبِغيٍّ ُهَ� َديُّ�ٌث«)2(.  َديُّ�ٌث«)1(، »َوَالَِّذي َيَتَزوَّ

املطلب الرابع
أثر زنا األزواج في حترمي النكاح)3(

�إذ� وق��ع �لزنا من متزوجني رجال كان �أو �م��ر�أة، وكان هذ� �لزنا 
بغللري اأ�ش�ل اأو فللروع الزوج الآخر، فاإن هللذا الزنا ل ي�ؤثر على 
عق��دة �لنكاح باتف��اق �لفقهاء م��ن �حلنفية و�ملالكي��ة و�ل�سافعية 
و�حلنابلة وغريهم)4(، يقول �جل�سا�س: »وفقهاء �لأم�سار متفقون 
علللى ج�از النكاح واأن الزنللا ل ي�جب حترميها على الزوج، ول 
ي�جللب فرقة بينهمللا«)5(، واإن كان ي�شتحب للللزوج فراقها كما 
يرى �ملالكية)6( و�حلنابلة)7( وذلك حتى ل تدن�س فرا�شه وتلحق به 

من �لولد ما لي�س منه.
أورد احلديث بهذا اللفظ الطيالس��ي سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري   1
الطيالس��ي، املتوفى 204ه� في مس��نده، عن عمار بن ياسر ث، وقال الهيثمي 
علي بن أبي بكر الهيثمي املتوفى 807ه� في »مجمع الزوائد« دار الريان للتراث، 
ودار الكت��اب العربي- القاهرة، وبيروت 1407ه� 4/ 327 في باب: فيمن يرضى 
ألهله باخلبث عن عبد اهلل بن عمر ث أن رس��ول اهلل  ص قال: »ثاثة قد حرم اهلل 
تب��ارك وتعالى عليهم اجلنة: مدمن اخلم��ر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله 
، وبقية رجاله ثقات، وعن عمار بن ياسر  اخلبث« رواه أحمد، وفيه راٍو لم ُيَس��مَّ
عن رسول اهلل  ص قال: »ثاثة ال يدخلون اجلنة أبًدا: الديوث والرجلة من النساء 
واملدمن اخلمر، قالوا: يا رسول اهلل، أما املدمن اخلمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ 
قال: الذي ال يبالي من دخل على أهله، قلنا: فما الرجلة من النس��اء؟ قال: التي 

تشبه بالرجال« رواه الطبراني وفيه مساتير وليس فيهم من قيل: إنه ضعيف.
الفتاوى الكبرى 3/ 181.  2

ج��اء في اإلحصاءات الصادرة عن اجلهاز املرك��زي للتعبئة العامة واإلحصاء   3
املصري وقوع حاالت طاق بس��بب اللع��ان واخليانة الزوجي��ة تقدر ب�خمس 
حاالت س��نة 2001، حالتني سنة 2004، خمس حاالت سنة 2006، وأربع حاالت 

سنة 2008:
 http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/census/spart_all?lname=FREE%20&lang=1

البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 151، مواهب اجلليل 3/ 415، األم 5/ 12، 13،   4
املغني 7/ 518، الفتاوى الكبرى 3/ 181، احمللى 9/ 63، البحر الزخار 4/ 37، 
شرائع اإلس��ام 2/ 292، الروضة البهية 5/ 152، نيل األوطار 6/ 143، أحكام 

القرآن للجصاص 3/ 391.
أحكام القرآن 3/ 391.  5

6  حاشية الدسوقي 2/ 220، التاج واإلكليل 5/ 42.
كشاف القناع 5/ 83، الفتاوى الكبرى 5/ 460.  7
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وق��د نقل �بن قد�مة عن جابر بن عب��د �هلل و�حل�سن وعلي بن �أبي 
طالب الق�ل ب�ج�ب الفرقة بينهما اإذا زنت الزوجة)1(. 

وق��د ��ستدل �بن قد�مة للقائلني بوج��وب �لفرقة �إذ� زنت �لزوجة 
بللاأن الزوج يف هذه احلالة ل� قذفها ولعنهللا بانت منه؛ لتحقيقه 

�لزنا عليها، فدل على �أن �لزنا يبينها)2(. 
ويرّد هذ� �لقول: باأن دعو�ه �لزنا عليها ل يبينها، ولو كان �لنكاح 
ينف�سخ به لنف�سخ مبجرد دعو�ه، كالر�ساع)3(؛ وذلك لأن اللعان 
يقت�س��ي �لف�سخ ب��دون �لزنا، بدليل �أنه��ا �إذ� لعنته فق��د قابلته، 
فلم يثبللت زناها؛ ولذلك اأوجب النبي ص �حل��د على من قذفها، 

و�لف�سخ و�قع«)4(. 
�أما ر�أي جمهور �لفقهاء �لقائلني بعدم وجوب �لفرقة بينهما بالزنا 

فدليلهم: 
1- اأنها مع�شية ل تخرج عن الإ�شام، فاأ�شبهت ال�رسقة.

2- ولأن �لت��ي تزين بعد �لعقد لي�س��ت كالتي تتزوج وهي ز�نية، 
فاإن دو�م �لنكاح �أقوى من �بتد�ئه)5(. 

وميكن اجلمع بن الراأين بللاأن من كره هذه املراأة -التي تزين اأثناء 
قي��ام �لزوجي��ة- فرمبا يكون على غري وجه �لتح��رمي كما قال �بن 

�ملنذر ونقله عنه �بن قد�مة)6(. 
و�إذ� ��ستم��رت �لزوجية بني �لزوجني -رغ��م زنا �لزوجة-، فقد 
راأى بع�للس الفقهاء: الإمام مالك وابن امللل�از وابن عرفة واأ�شبغ 
من �ملالكي��ة و�حلنابلة �أل يطاأها �لزوج بع��د زناها حتى ي�سترب�أها 

من ماء �لزنا)7(. 
وقد �ختلفت وجهة نظر �لقائلني بوجوب �ل�سترب�ء من هذ� �ملاء، 
َكاُح،  املغني 7/ 518، قال: »َوِإْن َزَنت اْمَرَأُة َرُجٍل، َأْو َزَنى َزْوُجَها، َلْم َيْنَفِسخ النِّ  1
ِة َأْهِل اْلِعْلِم. َوِبَذِلَك َقاَل ُمَجاِهٌد،  ُخوِل َأْو َبْعَدُه، ِفي َقْوِل َعامَّ َس��َواٌء َكاَن َقْبَل الدُّ
ْأِي. َوَعْن  �اُق، َوَأْصَحاُب الرَّ ، َوِإْس��حَ ��اِفِعيُّ ، َوالشَّ ْوِريُّ ، َوالثَّ َخِعيُّ َوَعَطاٌء، َوالنَّ
ُق َبْيَنُهَما، َوَلْي�َس َلَه�ا َشْيٌء. َوَكَذِلَك  ْرَأَة إَذا َزَنْت ُيَف��رَّ �ِه، َأنَّ امْلَ َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ
َق َبنْيَ َرُجٍل َواْمَرَأِتِه َزَنى َقْبَل  ُه َفرَّ َس��ِن. َوَعْن َعِليٍّ رضي اهلل عنه َأنَّ ُرِوَي َعن احْلَ

ُخوِل ِبَها«. الدُّ
املرجع السابق.  2
املرجع السابق.  3
املرجع السابق.  4

الفتاوى البن تيمية 3/ 181.  5
املغني 7/ 519.  6

مواهب اجلليل 3/ 415، املغني 7/ 519، كشاف القناع 5/ 83.  7
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-الزانية- بالطاق اأو غريه، حتى ل تدن�س فرا�شه، وتلحق به من 
�لولد ما لي�س منه.

وذلك مت�قللف على راأي الرجل، مع الأخللذ يف العتبار اأن من 
مي�شللك زوجة زانية مع علمه بذلك و�شك�تلله عليه اإمنا ه� دي�ث 
ُج ِبَبِغيٍّ  نََّة َديُّلل�ٌث«)1(. »َوالَِّذي َيَتَزوَّ ويف احلديللث »ل َيْدُخُل اجْلَ
ِه َوَعْيِبِه ِبَذِلَك َجِميَع ِعَباِدِه  ُهَ� َديُّ�ٌث، َوَهَذا مِمَّا َفَطَر اللَّلُه َعَلى َذمِّ

ِهْم«)2(.  امْلُ�ؤِْمِنَن َبْل َوَغرْيَ امْلُ�ْشِلِمَن ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َوَغرْيِ
6- ه��ذ�، ول ي�سح �لحتج��اج لإباحة �إم�س��اك �لزوجة �لز�نية 
باحلدي��ث �مل��روينِّ عن هارون بن رئاب عن عب��د �هلل بن عبيد بن 
عم��ري عن �بن عبا�س »�أن رجال قال: ي��ا ر�سول �هلل �إن حتتي �مر�أة 
جميلة ل ترد يد لم�س. قال: طلقها. قال: �إين ل �أ�سرب عنها. قال: 

ُه)3(.  َفُه اأَْحَمُد َوَغرْيُ عَّ ، َوَقْد �شَ اِئيُّ ِديث َرَواُه النَّ�شَ فاأم�شكها« احْلَ
ِديُث َقْد  ذلللك اأن ابن تيمية ث اأجاب عن ذلك فقللال: »َهَذا احْلَ

سبق ختريجه ص36 هامش1.  1
الفتاوى الكبرى 3/ 181.  2

رواه النسائي في السنن، باب: الكراهة في تزويج ولد الزنا، 3/ 270 رقم 5339   3
وق��ال: »خالفه يزيد بن هارون«، ثم قال بعد أن ذكر س��ند يزيد بن هارون عن 
حماد بن س��لمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير وعبد 
الكرمي، عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير عن ابن عباس -عبد الكرمي يرفعه إلى ابن 
عب��اس وهارون لم يرفعه- قاال: »جاء رجل إلى رس��ول اهلل ص فقال: إن عندي 
امرأة هي من أحب الناس إلي وهي ال متنع يد المس. قال: طلقها. قال: ال أصبر 
عنها. قال: اس��تمتع بها«. ثم قال: »هذا احلدي��ث ليس بثابت وعبد الكرمي ليس 
بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرس��ل احلديث، وهارون ثقة وحديثه 

أولى بالصواب من حديث عبد الكرمي«. 
وق��ال ابن حجر ف��ي )تلخيص احلبير(3/ 225 رقم 1620 »حدي��ث »َأنَّ َرُجا َأَتى 
َها، َقاَل:  ي ُأِحبُّ ْقَها. َقاَل: إنِّ ِب��يَّ ص َفَقاَل: إنَّ اْمَرَأِتي ال َتُردُّ َي��دَ الِمٍس، َقاَل: َطلِّ النَّ
�ِه ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َقاَل: َجاَء َرُجٌل...  ��اِفِعيُّ ِمْن َطِريِق َعْبِد اللَّ َأْمِس��ْكَها.« الشَّ
اٍس،  ْذُكوِر، َعن اْبِن َعبَّ �ِه امْلَ َس��اِئيُّ ِمْن ِرَواَيِة َعْبِد اللَّ َفَذَكَرُه ُمْرَس��ا، َوَأْسَنَدُه النَّ
ْرَس��ُل َأْوَلى  : امْلُ َس��اِئيُّ ْعَناُه، َواْخُتِلَف ِفي إْس��َناِدِه َوِإْرَس��اِلِه، َقاَل النَّ َفَذَكَرُه مِبَ
ُه َلْي��سَ ِبَثاِبٍت، َلِكْن َرَواُه ُهَو َأْيًضا َوَأُبو َداُود  ْوُصوِل: إنَّ َواِب. َوَقاَل ِفي امْلَ ِبالصَّ
َوِويُّ َعَلْيِه  ، َوَأْطَلَق النَّ اُدُه َأَص��حُّ وُه، َوِإْس��نَ اٍس حَنْ ِمْن ِرَواَيِة ِعْكِرَمَة، َعن اْبِن َعبَّ
ِبيِّ  ُه َقاَل: ال َيْثُبُت َعن النَّ ْوِزيِّ َعْن َأْحَم��دَ ْبِن َحْنَبٍل َأنَّ ، َوَلِكْن َنَقَل اْبُن اجْلَ ��ةَ حَّ الصِّ
ِديَث  ْوِزيِّ َفَأْوَرَد احْلَ َك ِبَهَذا اْبُن اجْلَ سَّ ص ِفي َهَذا اْلَباِب َشْيٌء، َوَلْيَس َلُه َأْصٌل. َومَتَ

اٍد َصِحيٍح، َوَلُه َطِريٌق ُأْخَرى، َقاَل اْبُن َأِبي  ُه َأْوَرَدُه ِبِإْس��نَ ْوُضوَعاِت، َمَع َأنَّ ِفي امْلَ
َبْيِر َعْن َجاِبٍر َفَقاَل: حدثَنا  : َس��َأْلت َأِبي َعْن َحِديٍث َرَواُه َمْعِقٌل َعْن َأِب��ي الزُّ َحامِتٍ
َبْيِر َعْن َمْوَلى َبِني َهاِش��مٍ  َثِني َأُبو الزُّ ُد ْبُن َكِثيٍر َعْن َمْعَمٍر َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي َحدَّ ُمَحمَّ
ُجَل ِهَشاًما َمْوَلى َبِني َهاِشٍم،  ى الرَّ َقاَل: َجاَء َرُجٌل... َفَذَكَرُه، َوَرَواُه الثوري َفَسمَّ
�ِه ْبِن َعْمٍرو َفَقاَل:  َبَراِنيُّ َواْلَبْيَهِقيُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُعَبْيِد اللَّ اُل َوالطَّ َوَأْخَرَجُه اخْلَ

َنُع َيَد الِمٍس«. َبْيِر َعْن َجاِبٍر َوَلْفُظُه: »ال مَتْ َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبي الزُّ
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َلُه َبْع�ُس النَّا�ِس َعَلى اأَنََّها ل َتُردُّ َطاِلَب  ُه، َوَقْد َتاأَوَّ َفُه اأَْحَمُد َوَغرْيُ عَّ �شَ
َياَقُه َيللُدلُّ َعَلى ِخاِف َذِلَك. َوِمن  ِديِث َو�شِ َمللاٍل، َلِكنَّ َظاِهَر احْلَ
َكَها َمَع َكْ�ِنَها ل  النَّا�ِس َمن اْعَتَقَد ُثُب�َتُه، َواأَنَّ النَِّبيَّ ص اأََمَرُه اأَْن مُيْ�شِ

ِة. َجاَل، َوَهَذا مِمَّا اأَْنَكَرُه َغرْيُ َواِحٍد ِمن الأَِئمَّ َتَْنُع الرِّ
ُل:  يًحا، َفللاإِنَّ ِمن النَّا�ِس َمللْن ُي�ؤَوِّ ِ حَّ احلديللث مَلْ َيُكْن �رسَ َوَلللْ� �شَ
ِم�ِس« َقْد  ِعيٌف، َلِكنَّ َلْفَظ: »الاَّ »الاِم�َس« ِبَطاِلِب امْلَاِل، َلِكنَُّه �شَ
اِء َمْن َيُك�ُن  نَّ ِمللن النِّ�شَ َها ِبَيللِدِه، َواإِْن مَلْ َيَطاأَْها َفاإِ ُيللَراُد ِبِه َمْن َم�شَّ
للَع َيَدُه َعَلْيَها مَلْ َتْنِفر َعْنُه،  ْو َو�شَ ِفيَهللا َترَبٌُّج، َواإَِذا َنَظَر اإَلْيَها َرُجٌل اأَ
َمَرُه  ُنللُه ِمْن َوْطِئَهللا، َوِمْثُل َهذه ِنَكاُحَها َمْكللُروٌه؛ َوِلَهَذا اأَ َول ُتَكِّ
ِبِفَراِقَهللا، َومَلْ ُي�ِجْب َذِلللَك َعَلْيِه، مَلَّا َذَكللَر اأَنَُّه ُيِحبَُّهللا، َفاإِنَّ َهِذِه 
َماِت، َوِلَهللَذا َقاَل: ل َتُردُّ َيَد  مَلْ َتللْزِن، َوَلِكنََّها ُمْذِنَبللٌة ِبَبْع�ِس امْلَُقدِّ
ِة«  لِمل�ٍس؛ َفَجَعَل اللَّْم�َس ِباْلَيللِد َفَقْط. َوَلْفُظ: »اللَّْم�ِس، َوامْلَُاَم�شَ
َماُع ل ُيَخ�سُّ ِباْلَيِد، َبْل اإَذا ُقِرَن ِباْلَيِد َفُهَ� َكَقْ�ِلِه  اإَذا ُعِنَي ِبِهَما اجْلِ
َتَعاَلى: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ   ژ ]�شدر الآية 

7 من �سورة �لأنعام[)1(. 

املطلب اخلامس

أثر االرتضاع بلنب ثاب عن زنا في حترمي النكاح

�إذ� زنا رجل بام��ر�أة فحملت من هذ� �لزنا وولدت ونزل لها لنب 
فاأر�سعت بهذ� �للنب ر�سيًعا فهل يثبت بهذ� �لر�ساع حترمي؟

�تف��ق �لفقه��اء عل��ى �أن حكم ه��ذ� �لر�ساع يثبت يف ح��ق �ملر�أة 
املر�شع، ذكر ذلك �شاحب كنللز الدقائق فقال: »وتثبت يف حق 
�لأم بالإجم��اع«)2(، وعليه فللاإن اأر�شعت بهذا اللللنب ذكًرا َحُرَم 
عليه��ا �ل��زو�ج منه �أو م��ن �أولده، كم��ا يحرم علي��ه �لزو�ج من 
�أولده��ا �أو �أ�سولها كاأمها و�إن علت، و�إن �أر�سعت �أنثى حرمت 

على �أولد �ملر�سع و�أ�سولها �لذكور.

الفت��اوى 3/ 180، وانظر أيًضا إعام املوقعني 4/ 265، 266، وعون املعبود 6/   1
.33 ،32

البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق 3/ 244، وق��ال في التاج: »ابن عرفة: لنب وطء   2
احلرام للمرضعة محرم اتفاًقا«. التاج واإلكليل 5/ 538.

اأما ثب�ت حكم الر�شاع يف حق �شاحب اللنب -الزاين- فقد وقع 
فيه خاف بن الفقهاء، وكان خافهم على ثاثة مذاهب: 

املذهللب الأول: ويللرى اأن الرت�شاع بلنب ثللاب عن زنا ل يثبت 
ب��ه حترمي �لنكاح يف ح��ق �لفحل)1( فيحل للرجللل �شاحب اللنب 
-�ل��ز�ين- زو�ج بنت ر�سعت من لنب ثاب ع��ن زناه، كما يحل 
ا �لزو�ج  له �ل��زو�ج من �أ�سوله��ا وفروعها، ويح��ل لأولده �أي�سً
منها ومن �أ�سولها وفروعها، ولو كان �لر�سيع ذكًر� حل له نكاح 
بنللات الزاين �شاحللب اللنب، وبهذا قال احلنفيللة)2(، وهو �ملعتمد 
يف املذهللب عندهم، وبه قال ابن امل�از وابللن ي�ن�س وعبد امللك 
مللن املالكية، وهللذا ق�ل مالك ولكنلله رجع عنلله)3(، وهو قول 
ا قول �بن حزم)6( �ل�سافعية)4( و�أبي بكر م��ن �حلنابلة)5(، وهو �أي�سً

لنب الفح��ل: أن ترضع املرأة صبي��ة فتحرم هذه الصبية عل��ى زوج املرضع.   1
الهداية مع ش��رح فتح القدي��ر 3/ 448، وقال ابن قدامة: »معن��اه أن املرأة إذا 
أرضعت طفا بل��نب ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه. املغني 

.476 /7
البح��ر الرائق ش��رح كنز الدقائ��ق 3/ 244، ورد احملتار على ال��در املختار 3/   2
31، ش��رح فتح القدير 3/ 449، وقد وقع اخلاف في املذهب احلنفي حول حترمي 
املرتضع بلنب ثاب عن زنا على الزاني وأصوله وفروعه وأعمامه وأخواله، حيث 

ذكر الكمال بن الهمام عدة أقوال: 
أ- ولنب الزنا كاحلال، فإذا أرضعت ب��ه بنًتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه 

وأبناء أبنائه وإن سفلوا. 
ب- وعن الش��يخ أبي عب��د اهلل اجلرجاني: ال يجوز للزان��ي أن يتزوج بالصبية 
املرَضعة وال ألبيه وال ألجداده وال ألحد من أوالده أو أوالدهم، ولعم الزاني أن 
يتزوج بها، كما يجوز أن يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني، وعلة هذا القول: 
1- أن البن��ت -م��ن الزنا- ال يثبت نس���بها من الزاني حتى يظه��ر فيها حكم 

القرابة.
2- ألن التح��رمي على آباء الزاني وأوالده باعتبار اجلزئية والبعضية، وال جزئية 
بينها وبني العم، وإذا ثبت هذا في حق املتولدة من الزنا فكذا في حق املرَضعة 
بل��نب الزن��ا، وكذا إذا لم حتبل امل��رأة من الزنا وأرضعت ال بل��نب الزاني حترم 

املرضعة على الزاني، كما حترم عليه بنتها من النسب -بنت املرِضع-. 
ج� - احلرم��ة تثبت من جهة األم -املرِضعة- فق��ط، وال تثبت من جهة األب، 
إال إذا ثبت النس��ب، فحينئذ تثبت احلرمة. ثم رجح الكمال بن الهمام هذا القول 

األخير، واستدل له. )شرح فتح القدير 3/ 449(.
شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 207، حاشية الدسوقي 2/ 505، التاج واإلكليل   3

5/ 538، منح اجلليل 3/ 327.
قليوبي وعميرة 3/ 241، حتفة احملتاج 7/ 299.  4

كشاف القناع 5/ 444.  5
َقَها  ، ُثمَّ َوَضَعْت َفَطلَّ نَبُ ْن َيْلَحُق َوَلُدَها ِبِه فدر َلَها اللَّ حيث قال: »َوِإْن َحَمَلت اْمَرَأٌة مِمَّ  6
َجَها آَخُر، َأْو َكاَنْت َأَمًة َفَمَلَكَها آَخُر، َفَما َأْرَضَعْت َفُهَو  َزْوُجَها، َأْو َماَت َعْنَها َفَتَزوَّ
َر،  ِل إال َأْن َيَتَغيَّ نَبُ َفُهَو لأَلوَّ اِني َفَتَماَدى اللَّ اِني، َفِإْن َحَمَلْت ِمن الثَّ ِل ال ِللثَّ َوَلٌد ِلأَلوَّ
اِني«. احمللى 10/ 112. ِل َوَصاَر ِللثَّ َر َفَق��ْد َبَطَل ُحْكُم اأَلوَّ ُه إَذا َتَغيَّ ُث��مَّ َيْعَتِدل، َفِإنَّ
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و�لإمامية)1( و�لزيدية)2()3()4(.
املذهب الثاين: ويرى اأن الرت�شاع بلنب ثاب عن زنا ين�رس احلرمة 
فا حتل الر�شيعة للزاين �شاحب اللنب، ول لأ�ش�له اأو فروعه، كما 
ل يحللل للر�شيع اأولد الزاين -�شاحللب اللنب- اأو اأ�ش�له، وه� 
قول عند �حلنفية)5( وه� مذهب املالكية)6( ومذهب الإبا�شية)7(. 
ع  املذهللب الثالث: وي�شتنبط من كام بع�للس احلنفية)8( �أن �ملرت�سَ
بلللنب ثاب عللن زنا يحللرم على الللزاين -�شاحب اللللنب- حترمي 
م�ساه��رة، يعني يحرم عليه هو فق��ط، دون �أن ين�س�ر �لتحرمي �إلى 

�أ�سول �لز�ين �أو فروعه، وهو قول عند �حلنابلة)9(. 
�لأدلة: 

ا�شتدل اأ�شحاب كل مذهب باأدلة ن�ردها فيما يلي: 
اأول: اأدلللة املذهب الأول القائل باأن الر�شاع بلنب الزنا ل يحرم، 
وه� الأوجه عنللد احلنفية ومذهب ال�شافعيللة والإمامية والزيدية 

و�لظاهرية وبع�س �ملالكية وبع�س �حلنابلة:
1- التحللرمي بن �شاحب اللنب والر�شيع فرع حلرمة الأب�ة، فلما 
مل تثبللت حرمة الأبلل�ة لعدم ثب�ت الن�شللب، مل يثبت ما ه� فرع 
لها)10(؛ ذلك اأنه ي�شرط للق�ل بالتحرمي اأن يك�ن اللنب لنب حمل 

ثابت الن�شب، يعني ينت�شب هذا احلمل لل�اطئ �شاحب املاء 

شرائع اإلسام 2/ 282.  1
التاج املذهب ألحكام املذهب 2/ 9.  2

وهو رأي الدكتور محمد جنيب عوضني، أستاذ الشريعة بكلية احلقوق جامعة القاهرة،   3
والفتوى منشورة على موقع مجلة الوعي اإلسامي الصادرة عن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس��امية بدولة الكويت العدد 530 بتاريخ 13/ 2/ 2010م وعنوانها:
 http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=375&issue=452

وهو ما انتهى إليه الباحث حس��ن عمر جمالي، في بحثه »موانع النكاح املؤبد«   4
رسالة من جامعة اإلميان باليمن، نشر ملخصها على املوقع اإللكتروني:

 http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=23521
البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق 3/ 244، رد احملتار 3/ 31، شرح فتح القدير 3/   5
449، وثب��ت عن بعضهم -أبي عب��د اهلل اجلرجاني- أنه يجوز لعم الزاني الزواج 
من املرتضعة بلنب ابن أخيه لعدم ثبوت نس��بها من ابن أخيه، ولعدم البعضية 

بينها وبني العّم. شرح فتح القدير 3/ 449.
شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 207، حاشية الدسوقي 2/ 505، منح اجلليل 3/ 327.  6

شرح النيل 6/ 49.  7
جاء في شرح فتح القدير: »قال في اخلاصة: وكذا لو لم حتبل من الزنا وأرضعت   8

ال بلنب الزاني حترم على الزاني، كما حترم بنتها عليه من النسب«. 3/ 449.
كشاف القناع 5/ 444، اإلنصاف 8/ 114.  9

شرح فتح القدير 3/ 449، تكملة املجموع 20/ 106، املغني 9/ 204.  10

�ش�اء، بنكاح �شحيح اأو �شبهة.
ويناق�س هذ� �ل�ستدلل باأن: 

عة بالتفاق،  �أ( هذ� �لر�ساع يثبت حكمه وين�رص �لتحرمي يف حق �ملر�سِ
ف�جب اأن ين�رسها يف حق ال�اطئ -الزاين- ك�ش�رة الإجماع)1(. 
وترد هذه �ملناق�سة باأن �لر�سيع يف �ل�سورة حمل �لإجماع من�سوب 

ع بالتفاق، لكنه ل يثبت ن�سبه للز�ين)2(.  �إلى �ملر�سِ
ب( اإذا كان هللذا اللل�طء ل يثبت به ن�شب فلم حرمتم على الزاين 

بنته من �لزنا مع عدم ثبوت ن�سبها �إليه)3(؟ 
وت��رد ه��ذه �ملناق�سة باأن حت��رمي �بنته من �لزنا -عن��د �لقائلني به- 

فالأنها خملوقة من مائه حقيقة بخالف م�ساألتنا)4(. 
ا باأن �حلرمة م��ن �لزنا -حرمة �لبنت من  2- ��ست��دل �حلنفية �أي�سً
الزنا- للبع�شية، وذلك يف ال�لد نف�شه؛ لأنه خمل�ق من مائه، دون 
اللللنب، اإذ لي�س اللنب كائًنللا عن منيه؛ لأنه -اللللنب- فرع التغذي 
بخ��الف �لولد، و�لتغ��ذي ل يقع �إل مبا يدخل م��ن �أعلى �ملعدة، 
ل مللن اأ�شفل البدن كاحلقنللة -يق�شدون ال�طء- فللا اإنبات فا 

حرمة)5(. 
وينلاق�س هذا ال�شتدلل باأن الر�شاع من لنب حمل ثابت الن�شب 
يثبت به التحرمي يف حق �شاحب اللنب، وهذا يناق�س ما قلتم)6(. 

ويللرد ذلك باأن الر�شللاع من لنب حمل ثابللت الن�شب من�ش��س 
علي��ه باحلديث)7(:  »يحرم من الر�شاع ما يحللرم من الن�شب«)8( 

فال يقا�س عليه.
ثانًيا: اأدلة املذهب الثاين -القائل بالتحرمي-:

��ست��دل �لقائلون باأن �لر�ساع بلنب ثاب ع��ن زنا ين�رص �لتحرمي مبا 
يلي: 

1- �أنها بنته ر�ساًعا)9(. 
املغني 9/ 203، 204.   1

تكملة املجموع 20/ 107، املغني 9/ 204.  2
املغني السابق 9/ 204.  3

املغني السابق نفس املوضع.  4
شرح فتح القدير 3/ 449.  5

املرجع السابق نفس املوضع.  6
املرجع السابق نفس املوضع، واملغني 9/ 204.  7

سبق ختريج احلديث ص� 27 هامش 1.  8
شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 207، حاشية الدسوقي 2/ 505.  9
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وين�اق�س هذ� �ل�ستدلل مبا قال��ه �حلنفية من �أن �لتحرمي بالر�ساع 
للبع�شيللة، وهي منتفية هنللا؛ لأن اللنب لي�س كائًنا عن منيه، بل ه� 

فرع �لتغذي يف �ملر�أة)1(. 
2- �أن �لر�س��اع معنى ين�رص �حلرم��ة فا�ستوى فيه مباحه وحمظوره 
كاللل�طء، ذلك اأن ال�اطئ ح�شل منه ولد ولنب، ثم اإن ال�لد ين�رس 

احلرمة بينه وبن ال�اطئ، فكذلك اللنب)2(. 
ويناق�س ه��ذ� �ل�ستدلل بالفرق بني حترمي �بنته من �لزنا و�لتحرمي 
بالر�شللاع من لنب الزنللا؛ ذلك اأن حترمي ابنته مللن الزنا؛ لأنها من 

نطفته حقيقة، بخالف �لر�ساع من لنب �لزنا)3(. 
عة بالإجماع، فين�رصها  3- ولأن��ه ر�ساع ين�رص �حلرمة �إل��ى �ملر�سِ

�إلى �لو�طئ)4(. 
ويناق�س هذ� �ل�ستدلل باأن ن�رص �حلرمة �إلى �ملر�سعة بهذ� �لر�ساع 
لأنه ر�شاع من ثابت الن�شب اإليها، ذلك اأن ال�لد ول� كان من زنا 
يثبللت ن�شبه اإلى اأمه اإجماًعا؛ اأما يف حللق الزاين فا يثبت الن�شب 
اإليلله، وحترمي الر�شللاع مبني على الن�شب؛ لق�للله ص: »يحرم من 

الر�شاع ما يحرم من الن�شب«)5(. 
ع بلنب ثاب عللن زنا يحرم على  دليللل املذهب الثالللث اأن املرت�شَ

الزاين -�شاحب اللنب- حترمي م�شاهرة. 
وي�شتدل�ن لذلك باأن الر�شيع �شار ولد م�ط�ءته فيحرم على الزاين 

حترمي م�شاهرة، وال�طء احلرام كاحلال يف حترمي الربيبة)6(. 
وقد ردَّ �لكمال بن �لهمام ه��ذ� �ل�ستدلل باأنه خمالف للم�سهور 
يف الكتللب امل�شهلل�رة، اإذ يقت�شللي حترمي بنللت املر�شعة بلنب غري 

�لزوج على �لزوج بطريق �أولى)7(.

شرح فتح القدير 3/ 449.  1
املغني السابق 9/ 204.  2
املغني السابق 9/ 204.  3

املغني السابق نفس املوضع.  4
تكملة املجموع 20/ 107، املغني الس��ابق 9/ 204. واحلديث س��بق ختريجه ص�   5

.30
كش��اف القناع 5/ 444، وقال في حاشية ابن عابدين 3/ 243، 244: »أما حرمة   6
تلك الرضيعة على الزاني نفسه فليست بسبب اللنب بل لكونها بنت املزني بها«، 
وه��ذا يفيد أن لنب الزن��ا ال يحرم الرضيعة على أصول الزان��ي أو فروعه، إمنا 

يتعلق به التحرمي بالنسبة للزاني فقط.
شرح فتح القدير 3/ 450  7

�لر�أي �لر�جح: 
اأول قبللل الرجيح اأ�شري اإلى اأنه ُيكللره اأن يرت�شع �شغرٌي من زانية، 
قاله �لإمام �أحمد وعمر بن �خلطاب وعمر بن عبد �لعزيز ش؛ لأن 
عة يف الفج�ر، ولأنه يجعل  لنب الفاجرة رمبا اأف�شى اإلى �شبه املر�شِ

�لفاجرة �أما للر�سيع، فيتعري بها ويت�رصر طبًعا)1(. 
يرتج��ح يف نظري �لقول باأن �لر�ساع بل��نب �لزنا ل ين�رص �حلرمة، 
وهللذا ه� الأوجه عنللد احلنفية وه� مذهللب ال�شافعية وغريهم، 

وذلك ملا يلي: 
1- �أن ولد �لزنا ل يثبت ن�سبه، فال يثبت حترمي بر�ساع من لبنه.

2- �أن �لبع�سي��ة �ملوؤث��رة يف حت��رمي �لبنت من �لزنا غ��ري قائمة يف 
�س��ورة �لر�ساع، ووج��ه �نتفائها: �أن �للنب �لذي ث��اب من �لزنا 
مرجعلله لاأم فقط؛ لأنه ناجت عن غذائهللا، ول �شلة له بالزاين، اإل 

�لن�ساأة �إن �سح �لتعبري.
3- القلل�ل بالتحرمي بالر�شاع من لنب الزنا ي�ؤدي اإلى ال�شتباه يف 
كثري من احلالت، ذلك اأن �شلة الزاين بالزانية قد تنقطع بعد جرمية 
الزنا ول يعلم عن حالها ول حملها ول من اأر�شعت �شيًئا، مما قد 
يكون �سبًبا يف �حلرج �ل�سديد للظن باأن مزنيته قد �أر�سعت �لكثري.

المبحث الثاني
أثر ملحقات الزنا في تحريم النكاح

عنللد احلديث عن اأثر ملحقات الزنا �شلل�ف اأتناول اأثر الل�اط يف 
حتللرمي النكاح، وذلك يف املطلب الأول، ثم اأحتدث عن اأثر النظر 

واللم�س ب�شه�ة يف حترمي النكاح يف مطلب ثاٍن.

املطلب األول
أثر اللواط في حترمي النكاح )2( 

يتفق الفقهاء على اأن ال�شحاق -مبا�رسة املراأة املراأة- ل ين�رس حترميًا)3(. 
املغني 9/ 228.  1

يقصد باللواط: إدخال حش��فة الذكر أو قدرها ف��ي دبر آدمي ذكرا كان أو أنثى   2
)قليوبي وعميرة بتصرف- 4/ 180(

ْرَمَة. َذَكَر اْبُن َعِقيٍل  َساِء ال َيْنُشُر احْلُ َحاُق َبنْيَ النِّ قال في اإلنصاف 8/ 121: »السِّ  3
ِفي ُمْفَرَداِتِه َمَحلَّ ِوَفاٍق«.
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اأمللا اإذا وقع الل�اط بللن رجل وامراأة، اأو بللن رجلن، فهل ي�ؤثر 
ذلك بن�رس حرمة النكاح بن الفاعل واملفع�ل به؟

اختلللف الفقهللاء يف ن�رس حرمة النكاح بالللل�اط، وكان خافهم 
على مذهبني: 

املذهللب الأول: ويللرى اأن الل�اط ل يرتب عليلله حترمي النكاح، 
فيح��ل للو�ط��ئ يف �لدب��ر �لنكاح من ف��روع �ملوط��وء -�بنته �أو 
�بنتها- و�أ�سوله -�أم��ه �أو �أمها-، كما يحل للموطوء نكاح فرع 

�لو�طئ �أو �أ�سله.
هذ� ه��و ر�أي �حلنفية)1( و�ملالكية)2( و�ل�سافعي��ة)3( وهو �ل�سحيح 
عن��د �أبي �خلطاب م��ن �حلنابلة)4( و�لزيدي��ة)5( و�لإمامية، �إذ� كان 

�لفعل لحًقا على عقد �لنكاح)6( ور�أي بع�س �لإبا�سية)7(. 
املذهب الثاين: ويرى اأن الل�اط ين�رس حرمة النكاح، فاإذا وطئ رجا 
�أو �م��ر�أة يف �لدبر حرم عليه بنات �ملفعول به و�أ�سوله، كما يحرم 
على املفع�ل به اأ�ش�ل الفاعللل وفروعه، وهذا ه� مذهب بع�س 
)8( ومذهب الإمام اأحمد)9(  احلنفية ك�شم�س الأئمة الأُوْزَجْنللِديُّ
و�لأوز�ع��ي)10( و�ل�سعب��ي)11( و�سفيان �لث��وري)12( وه� مذهب 
�لإبا�سية)13( ومذهب الإمامية اإذا كان الل�اط قبل عقد النكاح)14(.

الأدلة: 
ا�شتدل كل مذهب باأدلة ن�ردها فيما يلي: 

اأول: اأدلللة املذهب الأول -الللل�اط ل ين�رس حرمة النكاح- وه�

شرح فتح القدير 3/ 219.  1
حاشية الدسوقي 3/ 63، املنتقى شرح املوطأ 3/ 307.  2

املهذب وتكملة املجموع عليه 17/ 324، املنهاج وشرحه نهاية احملتاج 6/ 275.  3
حيث ي��رى أن يكون ال��وطء في الدبر كاملباش��رة دون الفرج، في��ه روايتان،   4

والصحيح عنده أنه ال ينشر احلرمة. املغني 7/ 484.
التاج املذهب 2/ 17.  5

شرائع اإلس��ام 2/ 289، ومعنى »بعد العقد« أنه الط بابن زوجته أو ابنتها أو   6
أمها أو أبيها فا حترم عليه زوجته بهذا اللواط.

شرح النيل 6/ 42.  7
حاشية ابن عابدين على البحر الرائق 3/ 106.  8

املغني 7/ 484، الفروع 5/ 197، اإلنصاف 8/ 117.  9
شرح فتح القدير 3/ 219. املغني 7/ 484، احمللى 9/ 533.  10

احمللى 9/ 533، فتح الباري 9/ 153.  11
أحكام القرآن للجصاص 2/ 163.  12

شرح النيل 6/ 42.  13
شرائع اإلسام 2/ 289.  14

مذهب احلنفية واملالكية وال�شافعية ومن وافقهم: 
وقد ا�شتدل اأ�شحاب هذا املذهب باأدلة من القراآن الكرمي وال�شنة 

�مل�رَصَّفة و�ملعقول.
اأ( القراآن الكرمي: 

وق��د ��ستدلو� بقوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]بع�س 
الآية 24من �ش�رة الن�شاء[، وجهة ال�شتدلل بهذا اجلزء من الآية: 
�أن �أ�سول �أو فروع �ملفعول به غري من�سو�س عليهم يف �ملحرمات 
يف �شدر الآية ژ ڍ ڌ ڌ  ڎژ ]الآية 
23 من �سورة �لن�ساء[ فبقي حكمهم على �أ�سل �حلل بقوله تعالى: 

ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ )1(. 
ُم احلراُم  ب( �ل�سن��ة �لنبوي��ة �ملطه��رة، ومنها: قول��ه ص »ل ُيَحللرِّ
�حل��الَل«)2(، وملللا كان الللل�اط حراًما فاإنه ل يحللرم احلال وه� 

�لنكاح. 
وين��اق�س �ل�ست�دلل به��ذ� �حلديث مبا �سبق من مناق�سات يف �أثر 

�لزنا)3(. 
ج�( �ملعقول، ووجهه: 

اأن الللل�اط وطء للي�س �شبًبا لل�لد، فللا ين�رس احلرمة؛ ذلك اأن علة 
التحرمي ال�طء امل�شبب لل�لد)4(. 

وميكللن مناق�شة هذا ال�شتدلل: باأنكللم حرمتم باللم�س ب�شه�ة، 
وال�طء يف الدبر اأق�ى منه)5(؛ فكان الأولى الق�ل بن�رس احلرمة به.

وتللرد هللذه املناق�شة باأن �شبللب التحرمي ال�طء الللذي ه� ال�شبب 
للول��د، وثبوت �حلرمة باللم�س ب�سه��وة لي�س �إل لكونه �سبًبا لهذ� 

ال�طء، فلما مل يتحقق يف �ش�رة الل�اط مل ين�رس احلرمة)6(. 
اأدلللة املذهب الثللاين -الل�اط ين�رس حرمة النللكاح- وه� مذهب 

�لإمام �أحمد ومن و�فقه.
وقد ا�شتدل اأ�شحاب هذا املذهب باملعق�ل من عدة وج�ه: 

1- اأنلله وطء يتعلللق بلله التحللرمي اإذا وجد يف الزوجللة اأو الأمة، 
املغني 7/ 484.  1

سبق ختريج احلديث ص� 13 هامش 1 وبيان وجه داللته ص 21، 22.  2
تراجع املناقشات الواردة على هذا احلديث ص� 22.  3

4      شرح فتح القدير 3/ 219.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 3/ 106.  5

املرجع السابق 3/ 106  6
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فكذلك يف الزنا)1(. 
2- �أن �أ�س��ول وفروع �ملفعول به �إمنا هي بنت من وطئ، �أو �أمه، 

فحرمتا عليه، كما لو كانت �ملوطوءة �أنثى)2(. 
وميكن اأن اأناق�س هذا ال�شتدلل باأن التحرمي ب�طء الزوج اأو الأمة 
يف الدبللر اإمنا يقللع؛ لأنه ا�شتمتاع باأنثى هي حمللل ا�شتمتاع، وهذا 

�ل�ستمتاع هو �ملحرم.
�لقول �لر�جح: 

والللذي اأراه يف هللذه امل�شاألة: اأن الللل�اط يف ذاته ل ين�رس احلرمة؛ 
لأن غريه من�ش��س عليه يف الآية ول يف غريها.

ولكللن ميكن للمفتي يف مثل هذه امل�شاألللة اأن ينظر اإلى ماب�شات 
�حلال، ف��اإن ر�أى ف�س��اًد� ي�ست�س�ري وينت�رص بوق��وع وتكر�ر هذ� 
� لذريعة �لف�ساد، �أما �إن  �لفعل، كان له �لإفتاء بتح��رمي �لنكاح �سدًّ
ا، وراأى املفتي اأنه قد ل يتكرر، كان له  كان الل�اط قد وقع عار�شً

�لإفتاء بعدم ن�رص �حلرمة.

املطلب الثاني

أثر النظر واللمس بشهوة في حترمي النكاح

�تف��ق �لفقهاء على �أن �خللوة)3( باملللراأة الأجنبية من غري مبا�رسة ل

املغني 7/ 484.  1
املرجع السابق، نفس املوضع.  2

اخللوة لغة: يقال: خا املنزل من أهله يخلو ُخُلوا وَخاء فهو خاٍل، وأخلى باأللف   3
ُلَغٌة، فهو ُمْخٍل، وأخليته: جعلته خالًيا، وخا الرجل بنفس��ه وأخلى باأللف ُلَغٌة، 
وخا بزيد خل��وة: انفرد به، وكذلك خا بزوجته خل��وة -انفرد بها- وخا من 
العيب برئ منه. املصباح املنير مادة )خلو(. أما تعريف اخللوة شرًعا: فسأكتفي 
بذك��ر تعريف احلنفية الذي��ن يرتبون على اخللوة حترمي ن��كاح الربيبة ويعرفون 
ِحيَحُة َأْن َيْخُلَو ِبَها ِفي َمَكان َيْأَمَناِن ِفيِه  ْلَوُة الصَّ اخلل��وة الصحيحة بقولهم: »اخْلَ
ِح  ��طْ ْعَظِم َوالسَّ ِريِق اأْلَ ْحَراِء َوالطَّ اِس َعَلْيِهَما َكَداٍر َوَبْيٍت ُدوَن الصَّ ��اِع النَّ ِمن اطِّ
ْتُر َرِقيًقا َأْو َقِصيًرا ِبَحْيُث َلْو َقاَم  ِذي َلْيَس َعَلى َجَواِنِبِه ُسْتَرٌة، َوَكَذا إَذا َكاَن السِّ الَّ
��ا َوال َطْبًعا َوال  ِلُع َعَلْيِهَما َيَراُهَما، َوَأْن ال َيُكوَن َماِنٌع ِمن اْلَوْطِء ِحّسً إْنَس��اٌن َيطَّ

َشْرًعا. شرح فتح القدير 3/ 332.

تن�رص حترمي �لنكاح)1( كما اتفق�ا على اأن اللم�س والنظر بغري �شه�ة 
ا)2(.  ل ين�رص حرمة �لنكاح �أي�سً

ولكنه��م �ختلفو� يف �للم�س ب�سهوة و�لنظر �إلى �لفرج)3( ب�سهوة، 
هل ين�رص حرمة �لنكاح �أو ل؟ وكان خالفهم على مذهبني: 

املذهب الأول: ويرى اأن النظر اإلى الفرج ب�شه�ة اأو اللم�س ب�شه�ة 
لأي مو�سع من بدن �ملر�أة ين�رص حرمة �لنكاح، فال حتل �ملنظورة �أو 
املم�ش��شة ب�شه�ة لأبنللاء الناظر اأو الام�س ول لآبائه، كما يحرم 
على �لناظر و�لالم�س �أمهات �ملنظورة �أو �مللمو�سة وبناتها، وهذ� 

ق��ال ابن قدامة: »وأما اخللوة بأجنبية أو أمته ال تنش��ر حترمًيا، ال نعلم في ذلك   1
خاًف��ا« املغني 7/ 489، أما اخللوة باملعقود عليها عقًدا صحيًحا فإنه يظهر لها 
أثر عند احلنفي��ة في حترمي اجلمع وحترمي الربيبة -بنت هذه الزوجة- حيث ذهب 
احلنفية إلى أن اخللوة الصحيحة بامرأة عقد عليها عقًدا صحيًحا حترم عليه نكاح 
أخته��ا أو عمتها أو خالتها وكل من ال تمع عليه��ا وذلك في مدة عدتها، وهو 
رأي بع��ض احلنابلة كاخلرقي »رد احملتار 3/ 118، املغني8/ 61، 62، 63« كما 
يثب��ت بهذه اخللوة الصحيحة حترمي بنت الزوجة التي خا بها، قال ابن عابدين: 
ِد اْلَعْقِد«، وقد نقل عن  َج��رَّ ُرُم ِبْنُتَها مِبُ ْوُطوَءِة َعْن َغْيِرَه��ا، َفَا حَتْ »َواْحَت��َرَز ِبامْلَ
ِرمِي ِبْنِتَها«، ونقل  ْوَجِة اَل َتُقوُم َمَقاَم اْلَوْطِء ِفي حَتْ ِة َأنَّ »اخْلْلَوَة ِبالزَّ الفتاوى اْلِهْنِديَّ
عن َأِبي ُيوُس��َف »إَذا َخَا ِبَها ِفي َصْوِم َرَمَض��اَن َأْو َحاَل إْحَراِمِه َلْم َيِحلَّ َلُه َأْن 
ى  ْوَج َلْم ُيْجَعْل َواِطًئا َحتَّ د قوله: »َيِحلُّ َفِإنَّ الزَّ َج ِبْنَتَها«، ونقل أيًضا عن ُمَحمَّ َيَتَزوَّ
َاَف ِفي  ْهر«، ثم علق ابن عابدين بقوله: »َوَظاِهُرُه َأنَّ اخْلِ إَذا َكاَن َلَها ِنْص��ُف امْلَ
ْل« -رد احملتار  ُم اْلِبْنَت َتَأمَّ رِّ َها حُتَ ِحيَحُة َفَا ِخَاَف ِفي َأنَّ ا الصَّ ْلَوِة اْلَفاِسَدِة، َأمَّ اخْلَ

 .-30 /3
أما املالكية ف��ا يحرمون الربيبة باخللوة املجردة ب��األم املعقود عليها، ولكن 

حترم الربيبة عندهم بوجود التلذذ بهذه األم -الفواكه الدواني 2/ 16-.
وعند الش��افعية واحلنابل��ة في الصحيح: ال حترم الربيب��ة باخللوة، ولكن حترم 
بالدخ��ول الذي هو الوطء، خاًفا لظاهر كام اخلرق��ي في حترمي الربيبة مبجرد 
اخلل��وة -تكملة املجموع 17/ 321، 323، املغن��ي 7/ 474، 486، 488، 489، 

و8/ 63، 64-.
ش��رح فتح القدي��ر 3/ 220، وقال في املغني أيًضا: »فأما املباش��رة فيما دون   2
الفرج فإن كانت لغير شهوة لم تنشر احلرمة بغير خاف نعلمه« املغني 7/ 486، 
وقال أيًضا: »وال خاف في أن النظر إذا وقع من غير ش��هوة ال ينش��ر حرمة، 
ألن اللمس الذي هو أبلغ منه إذا كان لغير شهوة ال يؤثر فالنظر أولى« 7/ 488، 
وانظر أيًضا: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3/ 139، شرائع اإلسام 

2/ 289 هامش 1.
أما النظر إلى سائر البدن فإنه ال خاف في أن النظر إلى الوجه ال يثبت به حترمي،   3
أما غير الوجه فقال بعض احلنابلة كالفرج، والصحيح أن النظر إلى س��ائر البدن 
بشهوة ال يحرم ملا بني الفرج وسائر البدن من الفرق. املغني 7/ 488، ويراجع 

أيًضا البحر الرائق 3/ 107، 108، مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر 1/ 327.
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مذهللب احلنفية)1( وه� املللروي عن مالك يف املدونللة)2( ورو�ية 
عن��د �حلنابلة)3( وه��و ق�ول �لق�ا�سم و�حل�س��ن وجماهد ومكح�ول 
ا  وحم���اد بن �أب��ي �سليم��ان)4( وقول عن��د �لإمامية)5( وه��و �أي�سً

مذهب الإبا�شية)6(. 
املذهب الثاين: ويرى اأن النظر ول� اإلى الفرج، واللم�س ول� لأي 
مو�س��ع من �لبدن و�إن كان ب�سه��وة ل ين�س�ر حرمة �لزو�ج، وهو

عمًدا كان اللمس أو خطأ، ناسًيا أو مكرًها، وفي ملس الشعر خاف في املذهب،   1
فقيل: ملس الش��عر ال يثبت به حرمة املصاه��رة، وقيل: تثبت، وقيل: فرق بني 
املسترس��ل منه واملتصل بالرأس، فأما ملس األخير فينشر احلرمة، وأما األول 
فا، ويرجح القول بثبوت التحرمي في ملس الشعر مطلًقا، كل هذا إذا كان اللمس 
من غير حائل، أما إذا كان بحائل: فإن وصلت حرارة البدن إليه واللمس احملرم 
ما كان بش��هوة، فإن كان من غير ش��هوة فا يوجب حرمة، واملراهق كالبالغ، 
ووجود الشهوة من أحدهما كاٍف لنشر احلرمة، فإن ادعتها وأنكرها يصدق، إال 
إذا كان قام إليها منتش��ًرا فعانقها؛ ألن االنتش��ار دليل وجود الشهوة، أو أخذ 
بثديها. ولو ادعى عدم الش��هوة صدق إال أن يكون اللمس على الفرج أو التقبيل 
من الفم. البحر الرائق 3/ 107، والنظر إلى س��ائر البدن غير الفرج ال عبرة به إال 
الفرج، وعند أبي يوسف النظر إلى منابت الشعر من الفرج يكفي، وقال محمد: ال 
تثبت احملرمية حتى ينظر إلى الش��ق، وعن أبي يوسف: ال بد أن ينظر إلى الفرج 
الداخ��ل، ولن يتحقق ذلك إال إذا كانت متكئة، وه��ذا هو الصحيح في املذهب، 
وعليه الفتوى، ويش��ترط أن يكون بشهوة، وأن يصدقها إذا كانت هي الامسة، 
وأن تصدق��ه إذا كان هو الامس. والعبرة بالش��هوة عن��د النظر، حتى لو وجد 
الشهوة بعدها ال تتعلق به حرمة. ويشترط أن يكون النظر إلى الفرج ذاته ال إلى 
عكس��ه وال صورته، فمن نظر إلى الفرج من وراء زجاج أورث التحرمي، بخاف 
م، أما إن رأى فرجها وهي في  النظر إليه في املرآة أو عكس��ه في املاء فا يحرِّ
املاء أورث التحرمي، وكذلك احلكم في نظر املرأة إلى ذكر الرجل أو ملس الرجل 
بش��هوة، وحد الش��هوة: أن تنتش��ر آلته عند النظر أو اللمس، أو تزداد انتشاًرا 
إذا كانت في األصل منتش��رة، وقيل: حدها أن يش��تهي الناظر أو الامس بقلبه 
اجلم��اع إن لم يكن مش��تهًيا، أو يزداد إذا كان مش��تهًيا، واملذهب األول، وأما 
حترك القلب فيعمل به في الشيخ الكبير الذي ال تتحرك آلته، أو العنني وحنوهما، 
ويش��ترط على الصحيح من املذهب أال يترت��ب على النظر أو اللمس إنزال، فإن 
أنزل ال يثبت التحرمي؛ ألنه باإلنزال تبني أن النظر واللمس غير مفض إلى الوطء، 
م  وال فرق بني الرجل واملرأة، فمن أي جهة يقع النظر أو اللمس على الوجه احملرِّ
تثبت احلرمة. شرح فتح القدير 3/ 221، 222، البحر الرائق 3/ 107، 108، مجمع 

األنهر 1/ 327.
املدونة 2/ 197، 198.  2

املغني 7/ 486، 487، 488، اإلنصاف 8/ 118، 119.  3
املغني السابق 7/ 487.  4

حيث وجد ت��ردد في املذهب، أظهره أنه يورث الكراهية، ومن نش��ر احلرمة به   5
قصرها على أب الامس والناظر وابنه، دون أم املنظورة وامللموسة وابنتيهما. 

شرائع اإلسام 2/ 289.
شرح النيل وشفاء العليل 6/ 42، 43.  6

املعتمد يف مذهب املالكية)1( وه� مذهب ال�شافعية)2( و�حلنابلة)3( 
و�لظاهرية)4( و�لزيدية)5(. 

�لأدلة: 
وقد ا�شتدل اأ�شحاب كل مذهب باأدلة ت�ؤيد دع�اهم، ومنها: 

اأول: اأدلللة املذهب: اللم�س والنظر اإلى الفرج ب�شه�ة ين�رس حرمة 
�لنكاح -�حلنفية ومن و�فقهم-.

رة والآثار واملعق�ل:  وا�شتدل�ا باأدلة من ال�شنة املَطهَّ
رة، ومنها:  �أ( �ل�سنة �ملَطهَّ

1- حدي��ث �أبي هان��ئ: »من نظر �إلى فرج �م��ر�أة مل حتل له �أمها 
ول بنتها«)6(. 

2- حديث: »ملعون من نظر �إلى فرج �مر�أة و�بنتها«)7(، ويف رو�ية 
�بن م�سعود: »ل ينظر �هلل �إلى رجل نظر �إلى فرج �مر�أة و�بنتها«)8(. 

وهذه �لرو�يات ظاهرة �لدللة على �أن �لنظر يحرم �لنكاح.
وقد نوق�ست هذه �ملرويات مبا يلي: 

1- �أنها �سعيفة)9(. 
2- �لأثر �ملروي عن �بن م�سعود موقوف عليه)10(. 

3- يحتمل �أنه ص كنى بذلك عن ال�طء)11(. 
ب( الآثار، ومنها)12(: 

1- ع��ن عمر ث �أن��ه جرد جارية ونظر �إليها، ث��م ��ستوهبها منه 
بع�س بنيه، فقال: »اأما اإنها ل حتل لك«.

حاشية الدسوقي 3/ 63.  1
تكملة املجموع شرح املهذب 17/ 327.  2

املغني 7/ 486، ونقل ابن قدامة روايتني في مسألة اللمس بشهوة، وصوب أن املذهب   3
عدم نشر احلرمة، كما نقل روايتني في النظر إلى الفرج بشهوة. املغني 7/ 487.

احملل��ى 9/ 532، حيث ال يرى التحرمي إال في مزنية األب، وأنها حترم على ابنه   4
وإن نزل.

التاج املذهب 2/ 9.  5
سبق ختريجه ص� 18 هامش 5.  6

س��بق ختريجه ص� 18، هامش 7 ويراجع: شرح فتح القدير 3/ 224، املبسوط   7
4/ 208، املغني 7/ 487.

سبق ختريجه ص 18، هامش 2.  8
راجع: ص� 18.  9

السابق نفس املوضع.  10

السابق نفس املوضع.  11
مصنف ابن أبي شيبة 3/ 478، 479 باب: في الرجل يجرد املرأة ويلتمسها من   12

ال حتل البنه وإن فعل األب.
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2- عن �بن عمر -ر�سي �هلل عنهما- �أنه قال: »�إذ� جامع �لرجل 
�ملر�أة �أو قّبلها �أو مل�سها ب�سهوة، �أو نظر �إلى فرجها ب�سهوة حرمت 

على �أبيه و�بنه، وحرم عليه �أمها و�بنتها«.
3- عللن م�رسوق قال: »بيع�ا جاريتي هذه، اأما اإين مل اأ�شب منها 

�إل ما يحرمها على ولدي من �مل�س و�لقبلة«.
ويناق�س ال�شتدلل بهذه الآثار باأنها دالة على ثب�ت احلرمة بالنظر 
و�للم�س ب�سهوة �إذ� وقع يف مو�سع �حلل )�لزوجة - �لأمة( �أما يف 

مو�سع �حلر�م )�لأجنبية( فال)1(. 
ج�( �ملعقول، ووجهه: 

اأن النظر واللم�س ب�شه�ة �شبب داع اإلى ال�طء، وال�شبب الداعي 
اإلى ال�شيء يق�م مقامه يف م��شع الحتياط، وهذا ه� املعه�د يف 

ال�رسع من زيادة الحتياط يف حرمة الأب�شاع)2(. 
ويناق�س هذ� �ل�ستدلل باأنه �إن كان �سحيًحا قام �لنظر �إلى جمال 

املراأة مقام ال�طء يف ثب�ت احلرمة؛ لك�نه �شبًبا داعًيا اإليه)3(. 
م ما كان �إلى د�خل �لفرج،   ولكن ترد هذه �ملناق�سة باأن �لنظر �ملحرنِّ
وذلللك ل يك�ن اإل اإذا كانت املراأة متللكاأة، وهذا ل يحل اإل يف 
امللللك، والظاهر اأنها ل تك�ن على تلللك احلال اإل يف خل�ة عن 
الأجانللب، بخاف النظر اإلى اجلمللال فاإنه يقع يف امللك وغريه، 

يف مالأٍ �أو خالء)4(. 
ثانيللا: اأدلة املذهللب الثاين -اللم�س والنظر اإلللى الفرج ب�شه�ة ل 

ين�رص حرمة �لنكاح- �ملالكية ومن و�فقهم:
رة  وقد ا�شتدل اأ�شحاب هذا املذهب بالقراآن الكرمي وال�شنة املَطهَّ

و�ملعقول: 
اأ( القراآن الكرمي: 

حيث ��ستدلو� بقوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ  ]�لن�ساء 
بع�س الآية 24[.

وقد �شبق بيان وجه ال�شتدلل بهذا اجلزء من الآية، واأنه ملا مل يرد 

العناية على الهداية 3/ 222، 223.  1
يراجع هذا الوجه ص�27.  2

العناية على الهداية 3/ 223.  3
املرجع السابق 3/ 223.  4

يف اآية املحرمات حترمٌي بالنظر واللم�س، اعترب حال)1(.
ُم احلراُم  ب( ال�شنللة املطهرة: وقد ا�شتدل�ا منها بحديث: »ل ُيَحرِّ

ا بيان جهة �ل�ستدلل به)2(.  �حلالَل« و�سبق �أي�سً
جل( املعق�ل، وذلك من وجهن)3(: 

الأول: اأنها مام�شللة اأو نظر لي�شا يف معنى الدخ�ل، فا ت�جب 
الُغ�ْشللَل ول ف�شاَد ال�ش�م ول الإحرام، فا تثبت حترميًا، كما ل� مل 
تكللن ب�شه�ة؛ لأن التحرمي اإما اأن يك�ن بن�س اأو قيا�ًشا على ن�س، 
ول ن���س يف هذ�، ول هو يف معن��ى �ملن�سو�س عليه، ول �ملجمع 
عليه، فاإن ال�طء يتعلق به من الأحكام ا�شتقرار املهر، والإح�شان، 
و�لغت�س��ال، و�لعدة، و�إف�ساد �لإحر�م و�ل�سيام، بخالف �للم�س 

و�لنظر)4(. 
الثللاين: اأن النظر ول� كان ب�شه�ة يعتللرب نظًرا من غري مبا�رسة، فا 

ي�جب حترميًا كالنظر اإلى ال�جه)5(. 
ويناق�س �ل�ستدلل باملعقول مبا يلي: 

�أما �لوجه �لأول: فريد باأن �لنظر �إلى �لفرج ب�سهوة و�للم�س ب�سهوة 
اإمنللا اأحلق بال�طء لاحتياط يف حتللرمي الأب�شاع؛ ملا ه� معه�د يف 

ال�رسع من الحتياط يف ذلك)6(. 
�أم��ا ما ذكرمت وجًها لع��دم �إحلاق �لنظر للف��رج �أو �للم�س ب�سهوة 
بال�طء من اأن ال�رسع ل ي�جب يف النظر اأو اللم�س غ�شا وف�شاًدا 
لل�ش�م اأو الإحرام ونح�ها، فاإن ذلك لأن هذه الأحكام ل تتعلق 

بحرمة �لأب�ساع)7(. 
اأما ال�جه الثاين: وه� ك�ن النظر اإلى الفرج ب�شه�ة ل يحرم؛ لأنه 
نظللر من غري مبا�رسة، فيك�ن كالنظر اإلى ال�جه، ويرد هذا ال�جه 
باأن �لفرق قائم وظاهر ب��ني �لفرج و�سائر �لبدن، فال يقا�س �لنظر 
�إلى �لفرج على �لنظر �إلى �لوجه �أو غريه ملا بينهما من �لفرق)8(. 

العناية السابق 3/ 223، ويراجع وجه الداللة ص 20.  1
سبق ختريج احلديث ص 13 هامش 1 وبيان وجه داللته ص� 21، 22.  2

املبسوط 4/ 208، واملغني 7/ 487، 488.  3
الهداية وشرح فتح القدير عليها 3/ 223.  4

املبسوط 4/ 208، املغني 7/ 488.  5
العناية مع شرح فتح القدير 3/ 223.  6

املرجع السابق، نفس املوضع  7
املغني 7/ 488.  8
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�لرتجيح: 
والذي اأراه راجًحا: ما ذهب اإليه ال�شافعية ومن وافقهم من الق�ل 
بعدم ن�رس حرمة النكاح مبجرد النظر اأو اللم�س ب�شه�ة، وذلك ملا 

يلي: 
1- لأن �ل�سن��ة �لت��ي ��ست��دل به��ا �حلنفية ومن و�فقه��م مل تثبت 

�سحتها، فال تنه�س للدللة على دعو�هم �لتحرمي بها.
2- اأما الآثار املروية، فاإنها خارجة عن حمل النزاع، ذلك اأن حمل 
�لنز�ع �لنظر �إلى �لف��رج ب�سهوة �أو �للم�س ب�سهوة يف غري مو�سع 
احلللل، والآثار املذكلل�رة كلها جاءت يف بيان حكللم ال�شتمتاع 

بالنظر �أو �للم�س ب�سهوة يف مو�سع �حلل من زوجة �أو �أمة.

اخلــامتــة في أهم نتائج البحث
وبعللد... فمملا ل �شك فيه اأن الإ�شللام بت�رسيعاته املتن�عة يحمي 
الفللرد ذاته كما يحمي كيان الأ�شلرة واملجتمع من كل �شيء يهدد 
بقاءهم اأو �شامللة وا�شتقامة حياتهم، كما ي�شمن لهم حياة كرمية 

اآمنة، قللال تعلالللى: ژۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ا  یژ ]الآيتان 23، 24 مللن �ش�رة طه[، ولي�س من �شك اأي�شً
يف اأن الع�ملللة مبا جتلبه من ثقافات قد ل تتنا�شب وث�ابت الإ�شام 
احلنيللف، ومن اأبرز الأمثلة علللى ذلك ثقافة اجلن�س التي تبث عرب 
و�شائل الإعللام العاملية و�شبكات الإنرنللت، اإ�شافة اإلى ما ين�رس 
عل��ى و�سائل �لإع��الم �ملحلية م��ن م�سل�سالت و�أف��الم -لي�ست 
بامل�شتلل�ى املقب�ل- ت�شاعد يف تاأ�شيل ثقافللة الختاط مع �شيء 
من النحال، فللاإذا اأ�شفنا اإلى ذلك ال�شغلل�ط القت�شادية والتي 
ت�سهم يف تاأخري �سن �لزو�ج وجدنا جمموعة من �لعو�مل �لتي تفتح 
باب �إثارة �ل�سهو�ت وتاأجيج نارها، مما يكون �سبًبا يف وقوع مثل 

هذه امل�شائب.
ولي�س من طري��ق للنجاة �إل �ملحافظة على قيم �لإ�سالم، من غ�س 
الب�رس وحفظ الفروج وعدم الختاط غري املن�شبط، وغر�س ُمُثل 

�لعفة و�لف�سيلة يف �لنفو�س.
ومن خال هللذا البحث ميكن الت��شل اإلللى النتائج والت��شيات 

�لتالية:
اأ- النتائج

م  م على الزاين اأ�ش�لهللا وفروعها، كما ُيَحرِّ الزنللا باملراأة ُيَحللرِّ ∗ 
على �ملزين بها �أ�سول �لز�ين وفروعه.

�لزنا باأخت �لزوجة �أو عمتها �أو خالتها �أو من ل ي�سح جمعها  ∗ 
معهللا يف عقد نكاح ي�ؤدي اإلى حترمي وطء الزوجة مدة ا�شترباء 

�ملزين بها.
اإذا وقع الزنا باأم الزوجة اأو ابنتها وكان ذلك بعد عقد النكاح،  ∗ 
ور�أى �ملفت��ي �أنه -�لزنا- عار�س قد ل يتك��رر جاز له �لإفتاء 

بعدم ن�رص �حلرمة.
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ل يح��ل للرجل ن��كاح �بنته ول �بن��ة �أخيه ول �بن��ة �أخته من  ∗ 
�لزنا.

عل��ى �مل�سل��م �أن يبتغي ن��كاح �لعفيفة و�مل�سلم��ة تبتغي نكاح  ∗ 
�لعفيف.

يجوز للز�ين نكاح من زنا بها، ويحل له وطوؤها على �أية حال  ∗ 
حامال كانت �أو غري حامل.

ل يحل للرجل نكاح �مر�أة حملت من زنا غريه �إل بعد و�سع  ∗ 
�حلمل.

ل يح��ل للرجل نكاح من زنا بها غريه �إل بعد ��سترب�ئها ملعرفة  ∗ 
براءة رحمهللا من احلمل، ويك�ن ذلك باأن حتي�س حي�شة بعد 

ذلك الزنا اأو مي�شي �شهر اإذا كانت ل حتي�س.
الزنللا الذي يقللع من رجل متزوج اأو امللراأة متزوجة ل يرتب  ∗ 

عليه ف�سخ �لزو�ج.
�لرت�س��اع بلنب ثاب عن زنا ل ين�رص حرمة �لنكاح �إل يف حق  ∗ 

عة فقط. �ملر�سِ
ال�طء يف الدبر ل ين�رس حرمة النكاح. ∗ 

م��س �لرج��ل �ملر�أة �أو �لعك���س من غ��ري ح��ائل �أو �لن�ظر من  ∗ 
اأحدهما لفرج الآخر ول� كان ذلك كله ب�شه�ة ل ين�رس حرمة 

�لنكاح.
ب- التو�ضيات

على �لأجهزة �لرقابية يف �لبالد �لإ�سالمية مر�قبة و��ستبعاد كل  ∗ 
م��ادة �إعالمية ت�سهم ولو بقدر ي�س��ري يف ن�س�ر ثقافة �لنحالل 

و�لف�ساد.
عل��ى �لعلم��اء يف جم��ال �لكمبيوتر و�لت�س��الت �لبحث عن  ∗ 
و�شائللل حلجللب امل�اد التللي تلل�ؤدي اإلى املجلل�ن واخلاعة، 

للحيلولة دون و�سولها �إلى �لنا�س، �أو و�سول �لنا�س �إليها.
�لعم��ل على ن�رص ثقافة �لف�سيلة و�لعف��ة و�للتز�م بقيم �لإ�سالم  ∗ 

من احلجاب وعدم الختاط غري املن�شبط.
على �ملخت�سني �لعمل على �إ�سافة ن�سو�س يف قانون �لأحو�ل  ∗ 
�ل�سخ�سية تت�سمن �عتبار �لزنا من �أ�سباب حترمي �أ�سول وفروع 
�مل��زين بها عل��ى �لز�ين، وحترمي �مل��زين بها عل��ى �أ�سول �لز�ين 

وفروع��ه، كم��ا حترم ن��كاح �لبنت م��ن �لزنا، وحت��رمي نكاح 
احلامللل من الزنللا بغري من زنا بها؛ وذلللك لريتفع اخلاف يف 

هذه �لفروع.



48

العدد الرابعأثر الزنا وملحقاته في تحريم النكاح

فهرس املراجع
اأوال: املعاجم

طلبة �لطلبة - عمر بن حممد بن �أحمد �أبو حف�س �لن�سفي -  1 .
�ملطبعة �لعامرة مكتبة �ملثنى - بغد�د.

امل�شباح املنري يف �شلللرح غريب ال�شلرح الكبري - اأحمد بن  2 .
حممد بن علي �لفيومي - �ملكتبة �لعلمية.

�ملغرب - نا�رص بن �ل�سيد �أبو �ملكارم �ملطرزي - د�ر �لكتاب  3 .
�لعربي.

ثانيا: التف�ضري
اأحكام القللراآن لبن العربي - حممد بن عبللد اهلل الأندل�شي  4 .

)ابن العربي( - دار الكتب العلمية.
اأحكلام القلللراآن للج�شا�س - اأبل� بلكر بلن عللي اللللرازي  5 .

�جل�سا�س - د�ر �لفكر.
اأحللكام القراآن لل�شافعي - حممد بللن اإدري�س - دار الكتب  6 .

�لعلمية.
اأ�شلل�اء البيللان يف اإي�شاح القللراآن بالقللراآن - حممد الأمن  7 .

�ل�سنقيطي - ت1393هل، ط.1403ه�.
اجلامللع لأحللكام القللراآن - اأبلل� عبللد اهلل حممد بللن اأحمد  8 .
�لأن�ساري �لقرطبي - متوفى 671هل - ط. م�ؤ�ش�شة مناهل 

�لعرفان - بريوت.
ثالًثا: كتب ال�ضنة والرجال

بي��ان �لوه��م و�لإيه��ام يف كت��اب �لأحكام - �ب��ن �لقطان  9 .
الفا�شي اأب� احل�شلللن علي بن حممد بن عبد امللك بن القللطان 
�ملتوف��ى: 628هل، ط. دار طيبلة - الريلا�س - 1418ه� - 

1997م، الطبعة الأولى، حتقيق/ د.احل�شن اآيت �شعيد.
حتفة الأح�ذي �رسح �شنن الرمذي - املباركف�ري حممد بن  10 .
عبد �لرحمن بن عب��د �لرحيم ت: 1353هل - دار الكتب 

�لعلمية -بريوت.
تلخي���س �حلب��ري - �أحمد ب��ن علي ب��ن حجر �أب��و �لف�سل  11 .

�لع�سقالين - ت: 852ه� - �ملدينة �ملنورة - 1384ه�.

تهذيللب التهذيب - اأحمد بللن علي بن حجللر اأب� الف�شل  12 .
�لع�سق��الين �ل�سافعي، متوفى 852ه�، د�ر �لفكر - بريوت 

- ط. اأولى 1404ه�.
�جل��رح و�لتعدي��ل - عبد �لرحم��ن بن �أبي ح��امت حممد بن  13 .
�إدري�س �أب��و حممد �لر�زي �لتميمي، متوف��ى 327ه� - د�ر 

اإحياء الراث العربي - بريوت - ط. اأولى 1271ه�. 
�سنن �بن ماجه - حممد بن يزيد �أبو عبد �هلل �لقزويني �ملتوفى  14 .

275ه� - د�ر �لفكر. 
�سنن �لبيهقي �لكربى - �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى  15 .
�أبو بكر �لبيهقي، �ملتوفى 458ه�، د�ر �لباز - مكة �ملكرمة 

- 1414ه�، حتقيق حممد عبد �لقادر عطا.
�س��نن �لد�رقطن��ي - علي بن عم��ر بن �حل�س��ني �لد�رقطني  16 .
 - ب��ريوت   - �ملعرف��ة  د�ر  385ه���  �ملتوف��ى  �لبغ��د�دي 

1386ه�.
�سنن �سعيد ب��ن من�سور �مل�سمى كتاب �ل�س��نن - �أبو عثمان  17 .
�سعي��د بن من�س��ور �خلر��ساين ت227ه� - �ل��د�ر �ل�سلفية، 

الهند ط. اأولى 1982.
�س��ري �أع��الم �لنب��الء - حممد بن �أحم��د بن عثم��ان �أبو عبد  18 .
�هلل �لذهبي، متوف��ى 748ه� - موؤ�س�س��ة �لر�سالة- بريوت 
1413هللل - ط. تا�شعللة حتقيق: �شعيب الأرنلل�ؤوط، حممد 

نعيم �لعرقو�س.
�رسح النلل�وي على �شحيللح م�شلم - اأب� زكريللا يحيى بن  19 .
�رسف بللن مري النلل�وي - ت: 676هللل، ط. ثانية - دار 

�إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت 1392ه�.
هل، قدميي  �شلللرح �شنن ابن ماجه لل�شي�طللي - مت�فى 911. 20

كتب خانة، كرات�شي.
�سحي��ح م�سلم - م�سلم بن �حلج��اج �لق�سريي �لني�سابوري  21 .
�ملتوفى 261ه��� د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت - حتقيق 

حممد فوؤ�د عبد �لباقي. 
�لعلل �ملتناهية - عبد �لرحمن بن علي �بن �جلوزي - متوفى  22 .
597هل، دار الكتب العلمية- بريوت- ط. اأولى 1403ه�.
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ع�ن املعب�د �رسح �شنن اأبي داود - حممد �شم�س احلق العظيم  23 .
اآبللادي اأب� الطيللب، ط. ثانية، دار الكتللب العلمية بريوت 

1415ه�.
فتللح الباري �رسح �شحيللح البخاري - اأحمللد بن علي بن  24 .

حجر �لع�سقالين ت: 852ه� د�ر �لريان للرت�ث.
جمم��ع �لزو�ئد - �لهيثمي علي ب��ن �أبي بكر �لهيثمي �ملتوفى  25 .
807ه��� - د�ر �لري��ان لل��رت�ث، ود�ر �لكت��اب �لعربي - 

�لقاهرة، وبريوت 1407ه�.
�مل�ست��درك على �ل�سحيحني - حممد بن عبد �هلل �أبو عبد �هلل  26 .
�حلاك��م �لني�ساب��وري - ت: 405هللل. دار الكتب العلمية 

بريوت - ط. اأولى 1411ه�.
م�سن��د �أب��ي عو�نة - يعقوب ب��ن �إ�سح��اق �لإ�سفر�ئيني �أبو  27 .
عو�ن��ة - �ملتوفى 316هللل - ط. اأولى، دار املعرفة، بريوت 

1998م
م�سن��د �لطيال�س��ي - �سليمان ب��ن د�ود �أب��و د�ود �لفار�سي  28 .
�لب�س���ري �لطيال�س��ي �ملتوف��ى 204هللل، ط. دار املعرفة - 

بريوت. 
م�شنللف ابن اأبللي �شيبة - اأب� بكر عبد اهلل بللن حممد بن اأبي  29 .
�شيبة الك�يف - مت�فللى 235هل - مكتبة الر�شد - الريا�س 

- ط. اأولى 1409ه�.
م�سنف عبد �لرز�ق - �أبو بكر عبد �لرز�ق بن همام �ل�سنعاين  30 .
- ت��ويف 211هل - املكتللب الإ�شامي، بريوت - ط. ثانية 

1402ه�.
املنتقى �رسح امل�طاأ - �شليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب  31 .

�لإ�سالمي.
ميللزان العتدال يف نقلد الرجلللال - �شم�س الدين حممد بن  32 .
�أحمد �لذهبي - ت: 748هل دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط. اأولى 1995م.
نيللل الأوطار �رسح منتقى الأخبار من اأحاديث �شيد الأخيار  33 .
- حممد بن علي ب��ن حممد �ل�سوكاين - متوفى 1255ه� - 

د�ر �حلديث.

رابًعا: الفقه
اأ( الفقه احلنفي

البحر الرائق �رسح كنز الدقائق - زين الدين بن اإبراهيم، ابن  34 .
جنيم، دار الكتاب الإ�شامي، وبهام�شه حا�شية العامة حممد 

�أمني بن عابدين.
درر احلللكام �رسح غرر الأحكام - حممللد بن فرم�زا )منا  35 .

خ�رسو( - دار اإحياء الكتب العربية.
رد املحتار على الدر املختللار )حا�شية ابن عابدين( - حممد  36 .

اأمن بن عمر )ابن عابدين(، دار الكتب العلمية.
�شلللرح فتللح القديللر- كمال الديللن حممد بن عبللد ال�احد  37 .
�ل�سيو��س��ي �ل�سكن��دري �ملع��روف باب��ن �لهم��ام، متوفى 
681هل علللى الهداية �شلرح بداية املبتللدي- برهان الديلن 
علللي بن اأبي بكر املرغيناين- ومعلله العناية وحا�شية �شعدي 

جلبي – د�ر �لفكر.
املب�شلل�ط - حممد بن اأحمد بن اأبللي �شهل ال�رسخ�شي - دار  38 .

�ملعرفة.
جممللع الأنهر �رسح ملتقى الأبحر - عبللد الرحمن بن حممد  39 .

�شيخي زاده - دار اإحياء الراث العربي.
ب( الفقه املالكي

بداية املجتهد ونهاية املقت�شد - حممد بن ر�شد القرطبي ت:  40 .
595هل، ط. �شاد�شة 1982م د�ر �ملعرفة بريوت.

�لتاج و�لإكليل ملخت�س�ر خليل - حممد بن يو�سف �لعبدري  41 .
)�ملو�ق( – دار الكتب العلمية.

حا�شيللة الد�ش�قللي - حممد بن اأحمد بن عرفللة الد�ش�قي -  42 .
متوف��ى 1230ه� - عل��ى �ل�رصح �لكبري لل�سي��خ �أحمد بن 
حمم��د �لع��دوي �لدردي��ر - متوف��ى 1201ه���، وبهام�سه 
تقرير�ت �لعالم��ة �ملحقق حممد بن �أحمد بن حممد )علي�س( 

�ملتوفى 1299هل، دار الكتب العلمية - بريوت.
�شلرح الزرقاين - حممد بن عبد الباقي بن ي��شف الزرقاين -  43 .
�ملتوفى 1122هل - دار الكتب العلمية بريوت - ط. اأولى 

1411ه�.
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�رسح خمت�للرس خليل للخر�شي - حممد بن عبد اهلل اخلر�شي -  44 .
د�ر �لفكر.

فتللح العلي املالك - حممد بن اأحمد بللن حممد )علي�س( دار  45 .
�ملعرفة.

�لفو�ك��ه �ل��دو�ين - �أحمد بن غنيم بن �سامل ب��ن مهنا- د�ر  46 .
�لفكر.

املدونة - مالك بن اأن�س الأ�شبحي - دار الكتب العلمية. 47 .
منللح اجلليل �رسح خمت�رس خليل - حممد بللن اأحمد بن حممد  48 .

)علي�س( د�ر �لفكر.
م�اهب اجلليل - حممد بن حممد بن عبد الرحمن )احلطاب(  49 .

د�ر �لفكر.
جـ( الفقه ال�سافعي

اأ�شنللى املطالب �شلرح رو�س الطالللب - زكريا بن حممد بن  50 .
زكريا �لأن�ساري - د�ر �لكتاب �لإ�سالمي.

�لأم - حممد بن �إدري�س �ل�سافعي - د�ر �ملعرفة. 51 .
حتفة املحتاج يف �رسح املنهاج - اأحمد بن حممد بن علي بن  52 .

حجر �لهيتمي - د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.
تكملة املجم�ع �رسح املهذب، حممد جنيب املطيعي، مكتبة  53 .

الإر�شاد - جدة.
حا�شية اجلمل - �شليمللان بن من�ش�ر العجيلي )اجلمل( دار  54 .

�لفكر.
قليوب��ي وعمرية - �أحمد �سالمة �لقليوب��ي، �أحمد �لربل�سي  55 .

عمرية - دار اإحياء الكتب العربية.
نهاية املحتاج �رسح املنهاج - حممد بن �شهاب الدين الرملي  56 .

- ومعه حا�شية ال�شيخ علي ال�شربامل�شي - دار الفكر.
د( الفقه احلنبلي

�لإن�س��اف يف معرف��ة �لر�ج���ح م��ن �خل����الف - علي بن  57 .
�سليمان بن �أحمد �ملرد�وي - د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.

�رسح منتهللى الإرادات - من�ش�ر بن ي�ن�س البه�تي - عامل  58 .
�لكتاب.

�لفروع - حممد بن مفلح بن حممد �ملقد�سي - عامل �لكتاب. 59 .

ك�ساف �لقناع عن منت �لإقناع - من�سور بن يو�سف �لبهوتي  60 .
- دار الكتب العلمية.

مطالللب اأويل النهى يف �شلرح غاية املنتهللى - م�شطفى بن  61 .
�شعلد بن عبدة الرحيباين - املكتب الإ�شامي.

�ملغن��ي - �أبو حممد عبد �هلل بن �أحم��د بن حممود �بن قد�مة،  62 .
متوفى 630هل، ومعه ال�شلرح الكبري - دار الكتب العلمية 

بريوت.
هـ( الفقه الظاهري

املحلى بالآثار - علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم الظاهري،  63 .
متوفى 456هل، حتقيق جلنة اإحياء الراث العربي، دار الآفاق 

�جلديدة بريوت، وطبعة د�ر �لفكر.
و( الفقه الزيدي

د�ر �لكتاب  �لبح��ر �لزخار - �أحمد بن يحيى بن �ملر�سي – . 64
�لإ�سالمي.

التاج املذهللب لأحكام املذهب- اأحمد بللن قا�شم العن�شي  65 .
�ل�سنعاين - مكتبة �ليمن.

حـ( الفقه الإمامي
الرو�شة البهية يف �رسح اللمعة الدم�شقية - زين الدين اجلبعي  66 .
�لعامل��ي - متوفى 965ه��� - د�ر �لتعارف للمطبوعات - 

بريوت - لبنان.
�رسائللع الإ�شام يف م�شائل احلللال واحلرام - املحقق احللي  67 .
�أب��و �لقا�سم جنم �لدين جعفر ب��ن �حل�سن، متوفى 676ه� - 

ط. اأولى - مطبعة الآداب بالنجف - 1389ه�.
ط( الفقه الإبا�ضي

. 68 �رسح النيل و�شفاء العليل، حممد بن ي��شف بن عي�شى اأطفي�س 
- مكتبة الإر�شاد.

خام�ضا: القواعد
الأ�شبللاه والنظائر - ال�شي�طي، عبد الرحمن بن اأبي بكر بن  69 .

حممد، دار الكتب العلمية.
�ملنث��ور يف �لقو�عد �لفقهي��ة - بدر �لدين بن حممد بن بهادر  70 .

الزرك�شي - ط. وزارة الأوقاف الك�يتية.
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�ضاد�ًضا: الق�ضاء
�إعالم �ملوقعني، حممد بن �أبي بكر �لزرعي، �بن قيم �جلوزية،  71 .

دار الكتب العلمية.
�ضابًعا: الفتاوى

�لفت��اوى �لإ�سالمية من د�ر �لإفت��اء �مل�رصية: جاد �حلق علي  72 .
جاد �حل��ق، �ملجل�س �لأعلى لل�س��وؤون �لإ�سالمية، �لقاهرة، 

1418ه� - 1997م.
الفتللاوى الكللربى - تقي الدين ابللن تيميللة - دار الكتب  73 .

�لعلمية.
ثامًنا: كتب اأخرى

ه�، حتقيق: د. فوؤ�د عبد  �لإجماع لب��ن �ملنذر �ملتوفى 318. 74
املنعم اأحمد، ط. ثالثة 1402ه� �لإ�سكندرية.

تا�ضًعا: مواقع متعددة على �ضبكة االإنرتنت.
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