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هلخص البحث
تناول البحث دراسة عن سياسة احلكم الشرعي مبا يتعلق بتوضيح معىن السياسة الشرعية،
وتوضيح معىن حمرمات النكاح من صلة رحم وقرابة بني النسنياو والرلنيال ،واود نيود بالنكنياح ىنيو
الوطو عموما ،والعلة من ىذا التحرمي يف اإلسالم ىو تدطيع أواصر الدرىب ،وكنيان ىننياك إباحنية يف
بعنينيا الشنينيرا ع السنينيماوية و مىنينيا منينين ركنينياح ا نينيارم ،ووصني ا منينير إىل أبشنينيع منينين ذلنينيس منينيا يسنينيم

بالزواج و مه من ارتهاكات ،واحلكم الشرعي ون اقرتف ىنيذه اررةنية ىنيو الدتني بالسنييس سياسنية

لكي يكون احلكم رادعا لغمه ،و رو ارتكب أبشع اررا م يف جمتمعنا اإلسالمي.
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ادلقذهـــــة
إن احلمد هلل رممده ورستعينو ورستغفره ورعوذ باهلل من شنيرور أرفسنينا ومنين سنييأات أعمالننيا،
من يهده هللا فال مض ّ لو ،ومنين يضنيل فنيال ىنيادي لنيو ،وأشنيهد أن إ إلنيو إإ هللا وحنيده إ شنيريس
لو ،وأشهد أن حممداً عبده ورسولو.

فإرنينيو يسنينيرد وقنينيد ينينيات ة اوناسنينيبة أن أق ني ّدم يف جمنينيال السياسنينية الش نيرعية حلكنينيم منينين أقنينيدس

اإحكام الشرعية يف ىذا ارهد اوتواضع الذي أرلو أن يفسح لو منين صنيدر الدنيارئ الكنيرمي حمني
وأن ي ادف لديو قبوإ.

أمنينيا بعنينيدم فنينيإن منينين رظنينية هللا تعنينياىل وعأنينييم لطفنينيو النينيذه ا منينية أن ا تنينيار نينيم اإلسنينيالم ديننينيا
أ رلهم بو من الألمات إىل النور ،ولعلو احلب اوت من متسس بو ذما ومن التزم بو سعد ،ومن
أع نينيرن عن نينيو ف نينيإن ل نينيو معيش نينية ض نينينكا ،ومش نينير ي نينيوم الديام نينية أعمني ني  ،وق نينيد س نينيعد الس نينيلس ال نينيا
لتمسنينيكهم باإلسنينيالم فكنينياروا سنينيادات أىني ا رن منينيرا ،و نينيم أمنينية أ رلني للننينياس بشنينيهادة احلنينيق
تبارك وتعاىل ،ولدد بعث هللا رسولو حممداً (صل هللا عليو وسلم) عل ح فرتة من الرسني  ،ويف
لاىلية إ تعرف من احلق رمساً ،وإ تديم بو يف مدامع احلدوق حكماً ،ب كاروا ينتحلون منيا نيواه
رفوس نينيهم ،وم نينيا تزين نينيو نينيم ش نينييامينهم ،وم نينيا ول نينيدوا علي نينيو بب نينياوىم ،ف اى نينيدىم ول نينياد نينيم ب نينيالل

واحلكمة ،وقارعهم بالسنان واحل ة ،ون كابر وعارد.
فإن سبب ا تياري ذا البحث وا رأي من اجاوزات شرعية فيما صخ

النكنياح منين ا نيارم

وإ مسب وا حرمتو الشريعة اإلسالمية من حمرمات يف زجيات حمرمو منهم اوتعمد ومنهم اراىني
ومنهم اوستهرت باحلكم الشرعي وىذه ىي ا سباب الر يسية إ تياري ذا البحث.

وأما طنية البحنيث فهنيي تتكنيون منين مددمنية ومتهينيد وةسنية مباحنيثم وقنيد اشنيتمل اوددمنية
عل ني اإفتتاحينينية ،وسنينيبب اإ تينينيار ،وأثينينية البحنينيث ،وأمنينيا التمهينينيد تكلم ني فينينيو معنينيىن السياسنينية
الشنينيرعية وعرفتهنينيا لغنينية واصنينيطالحا ،وأمنينيا اوبحنينيث اإول تكلم ني فينينيو عنينين حمرمنينيات النكنينياح منينين
توضيح وعىن ا رمات منين النسنياو ،وأمنيا اوبحنيث التنياد تكلمني فينيو عنين أرنيوان النكنياح ومنيا اتفنيق
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عليو مجهور علماو ا مة من أروان النكاح ،وأما اوبحث التالث تكلم فينيو عنين العلنية منين نيرمي
ركنينياح ا نينيارم ومنينيا ىنينيو اوسنينيون ا ساسنينيي منينين ىنينيذا التحنينيرمي ،وأمنينيا اوبحنينيث الرابنينيع تكلمني فينينيو عنينين
بعا من ات تاريخ ركاح ا نيارم سنيابدا وحاضنيرا منين الشنيرا ع الني قبني اإلسنيالم وأينيام اراىلينية
ا وىل ومنينيا ىنينيي النأنينيرة للمحنينيارم م نينين النسنينياو ،وأمنينيا اوبحنينيث ا نينيام

تكلم ني فينينيو ع نينين احلكنينيم

الشرعي يف من ركح حمارمو بغا النأر عنين ىنيذا الوقنيون سنيواو كنيان بعدنيد أم بغنيم عدنيد بعلمنيو أو
جبهلنينيو فهنينيو يا نينيذ رفني

احلكنينيم الشنينيرعي ،وأمنينيا ا امتنينية تكلمني فيهنينيا عنينين أىنينيم النتنينيا الني توصني

إليها الباحث.
متهيدم توضيح معىن السياسة الشرعيةم
منينين أل ني أن روضنينيح معنينيىن السياسنينية الشنينيرعية إ بنينيد منينين التعرينينيس اللغنينيوي واإصنينيطالحي،
وساقس عند ىذين التعريف من م توسع.
تعريس السياسة الشرعية يف اللغة واإصطالحم
وسنينياس الرعينينية
نيوس النينيدواب ،راضنينيها وعنينيىن النينياَ ،
يسني ُ
السياسنينية لغنينيةم بكسنينير السني منينين َسني َ
نياس ُ
ِ
وسوسنيو الدنينيوم إذا لعلنيوه يسوسنيهم ،وسنياس ا منير سياسنية أيم قنينيام
ياسنية إذا قنيام النيا ،ا
وسنيها س َ
يس َ
ُ
بامر السياسة ،والسوسم تايت مبعىن الرياسة أو التدبم الذه السياسة(ٔ).
ويأهنينير للمنينيتمعن يف ىنينيذه اوعنينيان اللغنينيوي للسياسنينيةم ىنينيو وإينينية أمنينير الشنينييو والدينينيام بنينيو ،منينين
تدبم وإصنيالح ،والتلطنيس وال نيا والعمني يف مجينيع ا سنياليب إلصنيالحو وعنيدم إفسنياده كمنيا ىنيو
للراعي والرعية واضح من سا

الدواب ،ومتوة أمور الناس كما يفع النيواة مبنيا يسنيوس رعيتنيو

أي يتوىل أمرىم باإلصالح ،وىنا رذكر بان كلمة السياسة ىي عربية اونشا واإشتداق(ٕ).
تعريس السياسة الشرعية اصطالحاًم
وساكتفي بإيراد بعا التعريفاتم

ا ولم تعري نينيس اب نينين ذم نينييم احلنف نينيي(ٖ)م للسياس نينية الش نينيرعية باع نينيام "فعني ني ش نينييو م نينين احل نينياكم

و لحة يراىا ،وإن مل يرد بذلس الفع دلي لز ي"(ٗ).
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والتنينيادم تعرينينيس أو الوفنينياو بنينين عديني احلنبلنينيي(٘) باعنينيام "منينيا كنينيان منينين ا فعنينيال ،ينينيث يكنينيون
الننينياس معنينيو أقنينيرب إىل ال نينيالح ،وأبعنينيد عنينين الفسنينياد ،وإن مل يشنينيرعو الرسنينيول ( ،(وإ رنينيزل بنينيو

وحي"(.)ٙ

وأمنينيا بالنسنينيبة وفهنينيوم السياسنينية فهنينيي تعنينيم كمنينيا عرفهنينيا ابنينين قنينييم اروزينينيةم أ نينيذ الن نينياس إىل
اإصالح ،وإبعادىم عن الفساد ،وبرز وضوح معىن السياسة بتعريس ابن عدي السابقم لو أرنيس

تد د أرو إ سياسة إإ ما رطق بو الشرن ،فهذا لط وتغليط لل حابة).)ٚ( (

فالسياسة إذنم ىي أي فع يكون فيو الناس أقرب إىل ال الح وأبعد عن الفساد ،ولنيو مل
يفعلو الرسول (صل هللا عليو وسلم) ،ولو مل يرد فيو ر

قنيراد ،فالسياسنية فعني التمنياعي عنيام.

وأملد ني السياسنينية يف التنينياريخ اإلسنينيالمي عل ني ك ني منينيا يتعلنينيق بنينيامور التهنينيذيب والرتبينينية واإلصنينيالح

والتكوين(.)ٛ
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ادلبحث االول

حمرهات الٌكاح

تعريس ا رمنيات يف اللغنية م مجنيع حمنيرٍم ،وا نيرم وا رمنية اسنيم مفع ٍ
نيول منين ح ّنيرم ،يدنيال م ح ّنيرم
ّ
ّ
ّ
ّ
شيو عليو أو عل مه م لعلو حرامنياً  ،وا ّنيرم م ذو احلرمنية ،وا نيرم كنيذلسم ذو احلرمنية ،ومنين
ال ّ
والرلالم الّذي مرم التّزوج بو لرظو وقرابتو(.)ٜ
النّساو ّ

تزول  ،وأص النّكاح يف كالم
والنّكاحم م در ركح ،يدالم ركح اورأة تنكح ركاحاًم ّ
العرب الوطو ،وقي للتّزوج ركاح ،رو سبب الوطو اوباح(ٓٔ) .وإ صخرج اوعىن اإصطالحي
اللغوي.
ّرمات النّكاح عن اوعىن
ّ

ا ّرمات من النّساو روعان م

نياحهن مّبّنيدةًّ ،ن سنيبب التّحنيرمي الابني إ
وىن الال ي تكنيون حرمنية رك ّ
حمرمات عل التّابيدّ ،
أّ -
والبنوة ،وا ّوة .
يزول ،كا مومةّ ،

نياحهن مّقّت نيةًّ ،ن سنينيبب التّحنينيرمي نينيم
حمرمنينيات عل ني التّوقي ني  ،وىني ّنين منينين تكنينيون حرمنينية ركني ّ
بّ -
نياح .وسنينيوف روضنينيح كني منينين ىنينيذين
دا ٍنيم ،ومتمني ال ّنيزوال كزولنينية الغنينيم ،ومعت ّدتنيو ،واوشنينيركة ب ّ
النوع م

ّأوإً م ا ّرمات رةاً مّبّداً م
أسباب تابيد حرمة التّزوج بالنّساو الالالة ،ىي م
أ  -الدرابة.
ب  -او اىرة.

الرضان.
جّ -
أروانم
أ  -ا ّرمات بسبب الدرابةم مرم عل اوسلم بسبب الدرابة أربعة ٍ

ٔ-ا صني منينين النّسنينياو وإن عنينيال ،واونينيراد بنينيوم ا م ،وأم ا ّم ،وإن عل ني  ،وأم ا ب ،وأم ار ني ّد،
{ح ِّرَم ْ َعلَْي ُك ْم أُام َهاتُ ُك ْم}(ٔٔ).
وإن عل  ،لدولو تعاىلم ُ
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ٕ-الفرن من النّساو وإن رزل ،واوراد بوم البن وما تناس منها ،وبنني اإبنين وإن رزلني  ،ومنيا
{ح ِّرَم ْ َعلَْي ُك ْم أُام َهاتُ ُك ْم َوبَنينَاتُ ُك ْم}(ٕٔ).
تناس منها ،لدولو تعاىلم ُ
ٍ
شديدات ،أم ٍ
ب ،أم ّم،
أكن
وىن ا وات ،سواو ّ
ٖ-فرون ا بوين أو أحدثا ،وإن رزلنّ ،
الرل أ واتو مجيعاً وبنات أ واتو وإ وارو وفروعهم،
وفرون اإل وة وا وات ،فيحرم عل ّ
{ح ِّرَم ني ْ َعلَني ْنيي ُك ْم أُام َهنينياتُ ُك ْم َوبَنينَنينياتُ ُك ْم َوأَ َ ني َنيواتُ ُك ْم َو َع امنينياتُ ُك ْم
مهمنينيا تكنينين ال ّدرلنينية ،لدولنينيو تعنينياىلم ُ
نياع ِة
نيات ا ِ
ضني ْنيعنَ ُك ْم َوأَ َ ني َنيواتُ ُكم ِّمني َنين ال ار َ
نيات ا ُ ْ ني ِ َوأُام َهنينياتُ ُك ُم النيالاِيت أ َْر َ
َخ َوبَنينَني ُ
َو َ نينياإَتُ ُك ْم َوبَنينَني ُ
ضني َ
ِ ِ
ِ
ات رِ ِ
سنيآ ِ ُك ُم النيالاِيت َد َ ْلنيتُم الِِني ان فَنيِإن املْ تَ ُكورُنيواْ
سآ ُك ْم َوَربَا بُ ُك ُم الالاِيت ِيف ُح ُ وِرُكم ّمنين رّ َ
َوأُام َه ُ َ
د َ لْتم الِِ ان فَالَ لناح علَي ُكم وحالَِ أَبنينا ِ ُكم الا ِنيذ ِ
َصنيالَبِ ُك ْم َوأَن َاجْ َمعُنيواْ بَني ْ َ ا ُ ْ تَ ني ْ ِ
َ ُ
ين م ْنين أ ْ
َ
َُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َْ ُ
اح َكا َن َ ُفوراً ارِحيماً  ،والْم ْح نَ ُ ِ ِ
ساو}(ٖٔ).
إَإا َما قَ ْد َسلَ َ
َ ُ َ
س إِ ان َّ
ات م َن النّ َ
ٍ
العمنيات ،وا نياإت ،سنيواو أك ّنين
ٗ-فرون ا لنيداد وارني ّدات إذا ارف نيلن بدرلنية واحنيدة ،وى ّنين ّ
شني ٍ
نيديدات أم ٍ
عمنينيات ا صني  ،وإن عنينيال ،لدولنينيو تعنينياىل يف بينينية ا ّرمنينياتم
ب ،أم ّم ،وكنينيذلس ّ
(ٗٔ)
العمات وا اإت الاب بالنّ ّ .
{و َع اماتُ ُك ْم َو َ اإَتُ ُك ْم }  .و رمي ّ
َ
فالزولة رم عل ببنياو ال ّنيزوج وألنيداده وأبنا نيو ،وفنيرون أبنا نيو وبناتنيو ،ومنيرم
ب-حرمة او اىرةّ ،
الزولة ول ّدا ا وبنا نيا ،وبننيات ببا هنيا وبنا نيا ،وأن جيمنيع بينهنيا وبني أ تهنيا أو
الزوج ّأمهات ّ
عل ّ

عمتها أو التها.
ّ

الرضنيان منيا منيرم منين او نياىرة ،ونيا البني
ج-حرمة الرضانم ذىب مجهور الفدهاو إىل أرّو مرم من ّ
أمومة ٍ
أ ّن الرضان ينشئ صلة ٍ
والرضيع ،فتكون الّ أرضع كالّ ولنيدت ،كني
ّ
وبنوة ب اورضع ّ
ّ
ُ
كامها رسباً ،وبنتها رضاعاً كبنتها رسنيباً ،وكنيذلس يكنيون زوج اورضنيع
منهما أم ،فام ّ
الزولة رضاعاً ّ
نياعي كزول نينية ا ب النّسني ني ّ ،وزول نينية اإب نينين
والرضني نييع ف نينيرن ل نينيو ،فزول نينية ا ب ّ
للرض نينييعّ ،
أبني نياً ّ
الرض ني ّ
وىنم
بالرضان ما مرم باو اىرةّ ،
ضاعي كزولة اإبن النّس ّ ،و ذا مرم ّ
ّ
الر ّ

للزولة ،وأمها ،وإن عل  ،سواو د
الرضاعيّة ّ
ٔ-ا م ّ

بالزولة أو مل يد
ّ

الا.

ضاعي وبنتها ،وإن رزل بشرط
الرضاعيّة ّ
للزولة ،وبنتها ،وإن رزل  ،وبن ابنها ّ
ٕ  -البن ّ
الر ّ
أن يكون قد د

بالزولة.
ّ
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ضاعي ،وأو ا ب وإن عال ،مب ّرد العدد ال ّحيح.
ٖ  -زولات ا ب ّ
الر ّ
ضاعي ،وابن ابنو ،وإن رزل مب ّرد العدد ال ّحيح.
ٗ  -زولات اإبن ّ
الر ّ

الرضان ما مرم باو اىرة متّفق عليو ب ا ّمة ا ربعة(٘ٔ).
و رمي ّ
وبفض ني هللا تعنينياىل أمتمننينيا توضنينييح ا رمنينيات عل ني التابينينيد وىنينيو اونينيراد منينين ىنينيذا البحنينيث ،ومل
رتط نينيرق لتوض نينييح ا رم نينيات علني ني التاقيني ني إإ بد نينيدر بس نينييط ر نينيو ل نينيي

والتوضيح.

ى نينيو او نينيراد م نينين الدراس نينية

ادلبحث الثاًي
أًواع الٌكاح

ِمنينين الْ َدو ِ
اعني ِنيد الْعا امني ِنية ِع ْنني َد ا ْرمهنينيوِر أَرانينيو إَ فَ نينير َق ب ني ْ الْب ِ
ام ني والْ َف ِ
اسني ِنيد َ ،ويُنيتَنينيابِعُ ُه ُم ا ْحلَنَ ِفيانيةُ ِيف
ُْ ُ
َ
ُ ْ َ َ َ
َ
َ َ
ِ ِ
نياح علَ ني منينيا ع ني ِر َ ِ
ِِ
نيس ِيف بَني ِ
نياو يُني َعني ِّنياُو َن َع ني ِن
ذَلِني َ
نياب النِّ َكني ِ َ َ ُ
ف مني َنين الْ َد َواعنينيد ال َْعا امنينية ع ْن ني َد ُى ْم ،إِإا أَ ان الْ ُف َد َهني َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
يح .
اح َ ِْم ال ا ِح ِ
النِّ َك ِ
َحيَارًاَ ،وبِالْ َفاسد أ ْ
يح بِالْبَام أ ْ
َحيَارًا أُ ْ َرىَ ،ويُ ِري ُدو َن ال َما َما قَابَ ال اح َ
ون ُشنيه ٍ
اس ِد ما َكنيا َن ُخمْتَنيلَ ًفنيا ِيف فَس ِ
ِ
ِ
ِ
نيادهِ بَني ْ َ ال َْمني َذ ِاى ِ
ود،
بَ ،كالنِّ َك ِ
نياح بِني ُد ِ ُ
لَكنني ُ
اه ْم يَني ْد ُدو َن بِالْ َف َ
َ
ث ُِجيي ُنيز ال َْمالِ ِكيانيةُ ال َْع ْدني َد بِ ُدورِ ِنيوَ ،وإِ ْن َكنيارُوا يَ ْش َِ
ضنيا أَبُنيو
َح ْي ُ
اد قَني ْبني الني ود ُ ولَ ،و ُِجيي ُنيزهُ أَيْ ً
نيرتمُو َن اإلْ ْش َنيه َ
اح الْم ْح ِرِم بِا ْحل ِ  ،والنِّ َك ِ ِ ِ
الَنيوٍر و َمجَ َ ِ
شنيغَا ِر
نيث ُِجي ُيز ُثَنيا ا ْحلَنَ ِفيانيةَُ ،وَكنِ َك ِ
ةَ ،ح ْي ُ
نياح ال ِّ
َّ َ
اعةٌَ ،وَكن َك ِ ُ
ْ َ
اح ب ُدون َوٍِّ
ط ،وي ِ
يُ َ ِّح ُحوُ ا ْحلَنَ ِفياةُ َويُني ْلغُو َن ال ا
ولبُو َن َم ْه َر ال ِْمتْ لِ ُك ٍّ ِم َن ال َْم ْرأَتَني ْ ِ .
ش ْر َ َ ُ
ِ
ويني ْد ِ ُدو َن بِالْب ِ
ام م ما َكا َن ُْجممعا َعلَ فَس ِ
ادهِ بَني ْ َ ال َْم َذ ِاى ِ
س ِة ،أو
بَ ،كنِ َك ِ
ًَ
َ
َ
ََ
اح ا َْام َ
َ
ِ ()ٔٙ
اح ال َْم َحا ِرم .
ال ُْمتَني َزِّو َل ِة ِم َن الْغَ ِْم ،أو ال ُْمطَلا َد ِة الَالَالًا ،أو رِ َك ِ

ومن لهة أ رى فإن النكاح ان كان من ىذين النوع أو من مثا سواو كان النكاح

بامالً أم فاسداً أو بعدد أو بغم عدد فهو يا ذ رف
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ادلبحث الثالث

العلة هي حترين ًكاح احملارم

اإلسنينيالم دينينين الفطنينيرة ،و نينيذا فنينيإن ك ني تشنينيريعاتو وأوامنينيره ورواىينينيو موافدنينية للفطنينيرة السنينيليمة
"فطرة هللا ال فطر الناس عليها" م م ادمة ا ،و ذا حرم الزواج من الدرابات الدريبة ،كا م
وإن عل ني  ،والبن ني وإن سنينيفل  ،ن الطبنينيان السنينيليمة تنفنينير منينين ذل نيس اينينية النفنينيور ،وتابنينياه ك ني
اإلباو ،وإ تالس معاشرة ىّإو معاشرة زولية.

كنينيذلس فنينيإن اإلسنينيالم حنيري كني احلنينيرن علني أن تكنينيون العال نينيق بني أفنينيراد ا تمنينيع عامنينية،

وا سنينيرة اصنينية ،يسنينيودىا النينيود ،ومتيزىنينيا ا بنينية ،نينيذا سنينيد كني النينيذرا ع الني ةكنينين أن تضنينيعس ىنينيذه
العالقة أو تّدي إىل قطيعتها ب أفراد ا سرة الواحدة ،من أل ذلس حرم ارمع بني ا تني ،
وب اورأة وعمتها ،واورأة و التها(.)ٔٛ

وحرم رسول هللا (صل هللا عليو وسلم) ارمع ب الزولنية وعمتهنيا ،و التهنيا ،ظاينية للنيرحم
سني ْنييتُ ْم إِن تَ ني َنيولاْيتُ ْم أَن تُني ْف ِسني ُدوا ِيف ا ْ َْر ِ
ن
 ،ومنعنينيا منينين تدطينينيع أواصنينير الدنينيرىب ،قنينيال تعنينياىلم ( فَني َهني ْ َع َ
وتُني َد ِطّعوا أَرحام ُكم أُولَأِ َ ا ِ
ارُى ْم)( .)ٔٛومن التاب يف السنة
ين لَ َعنَني ُه ُم ا
احُ فَا َ
َ ُ َْ َ ْ
َص ام ُه ْم َوأَ ْع َم أَبْ َ َ
س الذ َ
اوطهرة أن ا الة والدة ،ومعلوم أن العمة صنو الوالد  ،وقد تكون ووالنيد الزولنية توأمنيا  ،متني أم
حكيم البيضاو  ،لدة عتمان منيو  ،فابنتهنيا أروى بنني كرينيز أم عتمنيان بنين عفنيان  ،والرسنيول يف
درلة الو ،كارني أم حكنييم ووالنيد رسنيول هللا (صنيل هللا علينيو وسنيلم) عبنيد هللا بنين عبنيد اوطلنيب
تنينيوأم يف بطنينين واحنينيدة ،وكنينيذا بالنسنينيبة للاالنينية منينيع ا م ،والضنينيرا ر يف الغالنينيب سنينيوق را نينية وكاينينيد
النسنينياو ،والتننينياف

والتشنينيفي والعنينيداوة ،فنينياي اونه ني تسنينيكن إلينينيو النينينف

ا وابنينية ،ينس ني م منينيع

التا ني النينيدقيق بلغنينية الع نينير أو منينيا يسنينيميو علمنينياو البال نينية باحل نينير والد نينير ،يف قنينيول احل نينيق
اك إِاإ َر ْظَةً لِّل َْعالَ ِم َ )( )ٜٔوإ شس إن إشعال رار العداوة ب ا رحام
(وَما أ َْر َسلْنَ َ
سبحارو وتعاىلم َ
دما يتناقا مع الرظة ،ال مرن اإلسالم عل توميد أركاعا(ٕٓ).

واإلسنينيالم يرفنينيع منينين مكارنينية النينيزواج الشنينيرعي وأثيتنينيو ،ويسنينيمو كمتنينيو حني جيعلنينيو منينين أقنينيوى
أسباب التواد ب الغرباو ،والتدارب ب البعداو ،وتواليق أواصر الدرىب ب ا سر بعضنيها وبعنيا،
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{وِمني ْنين بيَاتِني ِنيو أَ ْن َ لَني َنيق لَ ُكني ْنيم ِمني ْنين أَرْني ُف ِس ني ُك ْم أَ ْزَوال نياً لِتَ ْس ني ُكنُوا إِلَْيني َهنينيا
إ ركنينياح ا نينيارم ،قنينيال سنينيبحاروم َ
َو َل َع َ بَني ْينينَ ُك ْم َم َو ادةً َوَر ْظَةً}(ٕٔ).

وأقولم شطر ديننا شرف وعفاف ،ومهر ،وفضيلة ،وعدد الزواج ال حيح يف اإلسالم منين

أشرف العدود ،إن مل يكنين أشنيرفها علني اإلمنيالق  ،فدنيد مسنياه رب العنيزة يف قربرنيو ا النيد باويتنياق
الغليظ ،وىو مدام مل يرد الوصنيس بنيو يف الدنيربن إإ يف مدنيام م ا ول البيعنية والعهنيد النيذي أ نيذه
(وإِ ْذ أَ َ ني ْذرَا
عل ا ربياو بإمامنية وقينيادة حبيبنيو ا ول حممنيد (صنيل هللا علينيو وسنيلم) م قنيال تعنياىلم َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
نيس وِمنينين روني ٍ ِ ِ
يس ني ابْني ِن َمني ْنيرَميَ َوأَ َ ني ْذرَا ِم ني ْنني ُهم ِّميتَاقًنينيا
يم َوُم َ
مني َنين النابيِّني َ ميتَنينياقَني ُه ْم َومنني َ َ
وس ني َوع َ
نيوح َوإبْ ني َنيراى َ
َلِيأًا)(ٕٕ).
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ادلبحث الرابع

بعض هي حملات تاريخ ًكاح احملارم سابقا وحاضرا

فزواج ا ارم دمنون شرعاً ومبعاً ،ومل يبح يف شريعة من الشرا ع ،وإ حضارة منين احلضنيارات

السوية إإ ما كان يف عهد بدم(علينيو السنيالم) ،وسنيببو عنيدم ولنيود رسنياو نيم حمنيارم فابنياح ركنياح
ا وات ما مل يكن توا م ،قنيال ابنين عنيديم وكنيان الولنيد منينهم أي أ واتنيو شنياو تزولهنيا إإ توأمتنيو
ال تولد معو فإعا إ

لو ،وذلنيس أرنيو مل يكنين يومأنيذ رسنياو إإ أ نيوا م وأمهنيم ،ودمنيا ينيذكر ىننيا

ق ة ىابي وقابي وا أمر بدم ابنو قابي بنكاح توأمة ىابيني  ،وىابيني بنكنياح توأمنية قابيني فرضنيي

ىابي ورفا قابي  ،ور ب با تو عن قابي  ..اخل الد ة(ٖٕ).

مث رسنيخ ذلنيس يف شنيريعة موسني وبدنينيي ركنياح ابنني ا ني  ،ورسنيخ يف شنيريعة عيسني  ،قنينيال
ابن عديم وبعث هللا عيسني رسنيوإً ينسنيخ بعنيا أحكنيام التنيوراة فكنيان دمنيا رسنياو أرنيو حنيرم ركنياح

بنني ا خ .فكنينيان ركنينياح ا نينيارم دمنوعنياً مجلنينية وتف نينييالً  ،ومل صخنينيرج عنينين ذلنينيس سنينيوى ا نينيوس النينيذين

أباحوه ،قال اوددسيم وىم يستدلون بفع بدم (عليو السالم) فدد كان مباحاً يف شنيريعتو .وكنيذا
من سلس ع هم من الدرامطة فدد تع بوا للم وس واتبعوىم يف ذلس و مه(ٕٗ).

وقد كان ركاح زولات اآلباو بعد مو م دمنيا عنيرف عننيد بعنيا أىني اراىلينية قبني اإلسنيالم،
وينيذكر يف كتنينيب تنينياريخ العنينيرب قبني اإلسنينيالم أن العنينيرب أ نينيذوا ىنينيذه العنيادة منينين أىني فنينيارس النينيذين
عرفوا بنكاح ا ارم ،عل أن عامة العرب قد كار متد ىذا الننيون منين النكنياح ويسنيمورو ركنياح
اودني  ،حني إعنينيم قنينيد مسنينيوا الولنينيد منينين ىنينيذا النكنينياح الضنينييزن ،يدنينيول الشنينياعر أوس بنينين ح نينير معنيماً
الالالنينية منينين الرلنينيال تننينياوبوا عل ني امنينيرأة أبنينييهمم والفارسنينيية فنينييهم نينيم منكنينيرة فكلهنينيم بينينيو ضنينييزن

سلس(ٕ٘).

وكان ا وس يعبدون النار ويستحلون ركاح ا ارم فينكح الرل منهم أ تو أو ابنتو.
وبارملةم فدد كان العامل يف ظالم دام

وشرك وضالل ،ح لاوىم الرسول الكرمي بالرسالة

الشاملة ا ادية إىل صراط مستديم فباو أر وأمي يا رسول هللا!(.)ٕٙ
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وتشم الدراسات يف تارصخنا احلاضر إىل أن عدد الشواذ ارنسي يف أمريكا وحدىا أكتر من
عشرين مليوراً وأصبح

م معابد وكنا

اصة تدوم بتزوجيهم ..أي تزوي الرلال للرلال،

وتزوي النساو للنساو ..يف حفالت اصة يدع إليها ا ى وا صدقاو!!!(.)ٕٚ

ب مل يتوقس ىذا اإرتكاس ارنسي السحيق عند ىذا احلد ب تعداه أيضاً إىل ركاح
ا ارم من ا مهات وا وات و م ذلس.
وأول من دعا إىل ذلس فرويد اليهودي الذي لاو بنأريات ىابطة إ تدوم إإ عل ارن

فهو يدولم( اعتمد الدافع ارنسي مفسراً لك الأواىر .واإلرسان يف رأره حيوان لنسي)(.)ٕٛ
ح ادع أن الطف إ مب أمو إإ حباً لنسياً حمضاً !! ..و ذا يكره اإبن أباه!! ..

ومس فرويد اليهودي ىذه ال ُكره بعددة "أوديب" ،وقال بان الفتاة أو البن أيضاً إ ب أباىا
إإ حباً لنسياً حمضاً !! ..و لذا تكره أمها ،و مس ىذه ال ُكره بعددة "إليكرتا".

ودما يدمي الدلب أن ىذا ا راو ..والغتاو ..يدرس بنا نا وبناتنا يف أ طر اوراح

الدراسية !! ..عل أرو من أبواب علم النف  ،وىذا شيو يّمل النف

وإ يعلمها !!!(.)ٕٜ

ولدد رشرت جملة التامي ا مريكية ديداً واسعاً عن ركاح ا ارم وذكرت فيو تدرير أحد

الباحت م(لدد بن ا وان لكي رعرتف بان ركاح ا ارم لي شذوذاً ،!! ..وإ دليالً عل
اإضطراب العدلي !..ب قد يكون ركاح ا ارم ،و اصة ب ا مفال وذويهم أمراً مفيداً

لكليهما )!..ألي ىذا ارتكاساً للفطرة؟!(ٖٓ).
قال تعاىلم (فَم ِن اتانيبع ُى َداي فَ َال ي ِ
ش ًة
ن َعن ِذ ْك ِري فَِإ ان لَوُ َم ِعي َ
ض و َوَإ يَ ْش َد َوَم ْن أَ ْع َر َ
َ
َ ََ
َ
ِ
س
ما قَ َ
ش ُرهُ يَني ْوَم ال ِْديَ َام ِة أَ ْع َم قَ َ
ب ِملَ َح َ
ضن ًكا َوَْرم ُ
س أَتَني ْت َ
ال َك َذلِ َ
َ
ال َر ِّ
ش ْرتَِم أَ ْع َم َوقَ ْد ُكن ُ بَ ً
نس )(ٖٔ).
بيَاتُنينَا فَنينَ ِسيتَني َها َوَك َذلِ َ
س الْيَني ْوَم تُ َ
ِ
ِ
ْسنَا بَنييَاتاً َو ُى ْم رَآ ِ ُمو َن أو أ َِم َن أَ ْى ُ الْ ُد َرى أَن
و قال تعاىلم( أَفَاَم َن أَ ْى ُ الْ ُد َرى أَن يَاْتيَني ُه ْم بَا ُ
ِ
اح فَالَ ياْمن م ْكر ِّ
ِ
اح إِإا الْ َدوم ا َْ ِ
ِ
اس ُرو َن)(ٕٖ).
ْسنَا ُ
ُْ
يَاْتيَني ُه ْم بَا ُ
ض ًح َو ُى ْم يَنيل َْعبُو َن أَفَاَمنُواْ َم ْك َر ّ َ َ ُ َ َ
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ذا الكفر مبنه هللا ،ابتلي هللا ىذه ا تمعات الغربية

الكافرة الذه ا مران الفتاكة ا طمة ال وقفوا أمامها وقفة العالز عل الر م دما وصلوا إليو
يف ارارب العلمي.
وأ ما أقول لدد كان أى اراىلية ا وىل ر م لاىليتهم كاروا يرفضون الزرا ،ويرورو عاراً،
وكاروا مضرب ا متال يف م م عل حمارمهم ومن أقوا م ال ترددىا ا ليالم(ك أمة
وضع الغمة يف رلا ا وضع ال يارة يف رسا ها) ،ومل ي ِزد اإلسالم ذلس إإ ِش ّدة ،إإ أن
اإلسالم متم مكارم ا الق وضبطها بضوابط الشريعة ،فالرل اراىلي كار

ملو الغمة عل

الغمة ُ لُداً ُةدح بو

وأقر الغمة ،وح ّرم وأد البنات ،وكار
دفن ابنتو وىي حيّة ،ف او اإلسالم ّ
الرلال والنساو حيث يدول اإلمام علي كرم هللا ولهوم(الكام من أ ذ من الديس الالالة أشياوم

سااوه ،وش اعتو ،و متو)(ٖٖ).
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ادلبحث اخلاهس

حكن هي ًكح حمارهه

اتفق الفدهاو (رظهم هللا تعاىل مجيعا) عل حرمة ركاح ا ارم بالعدد ال حيح أو البام
أو الفاسد ،سواو كان بعلمو أم جبهلو ،وىذا النكاح بام باإلمجان ،ويولب ىذا النكاح عدوبة
رادعة لو ولغمه.
وأما حكم ىذا النكاح ا تلفوا يف روعية ىذه العدوبة عل الالالة أراو ىيم

الرأي اإول  -فإن ومأها فعليو احلد يف قول أكتر أى العلم ،منهمم احلسن ولابر بن ٍ
زيد
وحممد وإسحاق وأبو أيوب وابن أو يتمة(ٖٗ).
ومالس وال ّ
شافعي واظد وأبو يوسس ّ

الرأي التاد  -وقال أبو حنيفة والتّوريم إ ح ّد عليو وإن علم باحلرمة وعليو التعزير ويعاقب
باشد ما يكون من التعزير سياسة ،رو وطو مت ّكن الشبهة منو للعدد ،ويف رواية أ رى لإلمام
رظو هللا تعاىل أرو مد حد الزاد با لنبيات الرلم للمح ن ،وارلد والتغريب لغم ا ن(ٖ٘).
ب عُنُني ُدوُ بالسيس ،ويُني ّْ َ ُذ َمالُوُ لِبَني ْي ِ الْم ِ
ال سواو كان حم نا
الرأي التالثم ِرَوايٍَة َع ْن أ ْ
َظَ َد تُ ْ
ض َر ُ
َ
َ
أو م حم ن(.)ٖٙ

واستدل أصحاب الرأي اإولم

ٔ -إن ا ص يف احلد الرلم وارلد لعموم اآلية الدالة عل ارلد وىي قولو تعاىلم {ال ازارِيَةُ
وال از ِاد فَاللِ ُدوا ُك ا و ِ
اح ٍد ِّم ْنني ُه َما ِمأَةَ َل ْل َدةٍ }(.)ٖٚ
ْ
َ
َ
ومل تف

اآلية الكرةة ب زىن مبحرمو أو بالنبية.

ويرد عليوم ىذا بالنسبة للزرا العادي الذي يدع ب عامة الناس أما إذا وقع ا ارم فهذا

إبد أن يكون احلكم صارما ورادعا لكي إ يتدرب عليو احد باي صورة كان.
واستدل أصحاب الرأي التادم
ٔ -ا ص عند أىب حنيفة عليو الرظة ان النكاح إذا ولد من ا ى مضافا إىل حم قاب
وداصد النكاح ةنع ولوب احلد سواو كان حالإ أو حراما وسواو كان التحرمي خمتلفا فيو أو
جممعا عليو وسواو ظن احل فادع اإشتباه أو علم باحلرمة وا ص عندثا ان النكاح إذا
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كان حمرما عل التابيد أو كان رةو جممعا عليو جيب احلد وان مل يكن حمرما عل التابيد أو

كان رةو خمتلفا فيو إ جيب عليو(.)ٖٛ

ويرد عليوم ان الشبهة ترفع احلد أو التعزير ولكن ال ورة ىنا ا تلف

إن النكاح الذي وقع

من ا ارم فلهذا إبد ان يكون احلكم خمتلفا وزالرا.
ٕ -ان لفظ النكاح صدر من أىلو مضافا إىل حملو فيمنع ولوب احلد كالنكاح بغم شهود،
ِ
اب لَ ُكم ِّم َن
وحم النكاح ىو ا رت من بنات ادم (عليو السالم) قال تعاىلم {فَارك ُحواْ َما مَ َ
ِ
ساو}(.)ٖٜ
النّ َ
ويرد عليوم ان الذي وقع من ركاح يف ىذا الزمان ىو صختلس من الزمان اإول ،إن يف
بداية مباح النكاح بك صوره ،ولكن بعد رزول ووضوح اإحكام الشرعية ترفع ىذه الشبهة،
واآلية الكرةة اوشار إليها ىي تبيح النكاح باكتر من واحدة ولي

إباحة النكاح من عموم

النساو.
واستدل أصحاب الرأي التالثم

ول اِ
(صلا ا
ال بَني َعتَِم َر ُس ُ
َص ْب ُ َع ِّمي َوَم َعوُ َرايَةٌ فَني ُد ْل ُ أَيْ َن تُ ِري ُد فَني َد َ
ٔ -عن الااو قَ َ
احُ
اح َ
الم (أ َ
ب عُنُني َدوُ َوب ُ َذ َمالَوُ)(ٓٗ).
َعلَْي ِو َو َسلا َم) إىل َر ُل ٍ رَ َك َح ْام َرأَةَ أَبِ ِيو فَا ََم َرِد أَ ْن أَ ْ
ض ِر َ
احُ َعلَْي ِو َو َسلا َم) ( من وقع عل ذات حمرم
صلا ا
ٕ -عن ابن عباس قالم قال رسول هللا ( َ
فاقتلوه)(ٔٗ).
الأاىر من احلديث الشريس ارو يدل عل خت ي

حد الزرا با ارم من ىذه ا دلة يف

حد الزرا ،واعتبار الدت حدا اصا بو ىذه اررةة الشنعاو ،وىو الدت بالسيس مطلدا(ٕٗ).
ب أ تَو عل
ٖ -وقال بن قيم اروزيةم ذكر اروزلاىن ،أرو ُرفِ َع إىل احل ِ
اج رل ٌ ا ت َ
ِ
ِ
احُ َعلَْي ِو َو َسلا َم)،
(صلا ا
سوهُ ،وسلوا َم ْن ىاىنا من
أصحاب رسول هللا َ
رفسها ،فدالم احب ُ
"م ْن َختَطا
فسالوا عبد هللا بن أىب ِّ
مطرف رض هللا عنو ،فدالم مسع ُ رسول هللا يدولم َ
س ِ
يس"(ٖٗ) ،ويف رواية أ رىم (من ختط احلرمت فاطوا
ُح َرَم اوُِّْمنِ َ  ،فَ ُاطووا َو َسطَو بال ا
وسطو بالسيس)(ٗٗ).
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وقال بن قيم اروزية رظو هللا تعاىل وىذا ىو ال حيح وىو مدتض حكم رسول هللا(صل

هللا عليو وسلم)(٘ٗ).
الرالحم

والذي يرتلح عند الباحث ما ذىب اليو أصحاب الرأي التالث وىو الدت بالسيس
مطلدا وذلس لدوة ا دلة ،واحلديث رطق بالدت إ بالرلم ،ولو أراده (عليو ال الة
والسالم) الرلم لدالم (صل هللا عليو وسلم) (ارمجوه) ،وإمالق الدت ون يرتكب لرةة

الزرا مبحارمو حم نا أو م حم ن ىي ابلغ يف الزلر عن اإقرتاب أو ارتكاب ىذه اررةة
البشعة ،وىو من السياسة لكي يكون فيو الناس اقرب إىل اإصالح وابعد عن الفساد وهللا
تعاىل اعلم وىو وراو الد د.
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اخلامتـــــــة

احلمد هلل عل ما م ان بو من التمام وعل ما تف ا
ض بو من ا تام ،ولو الشكر عل رعمو
وبإ و الأاىرة والبامنة ،شكرا يولبو مزيد رعمو وبإ و ،ومضرد ح ا تام أمور وص إليها
البحث وتعلد لأهورىا بالذىن أُمجلها فيما يليم
ٔ -السياسة الشرعيةم ىي ك فع يكون فيو الناس أقرب إىل ال الح وأبعد عن الفساد.
ٕ -حمرمات النكاحم ىي احلرمة من النساو والرلال ،والذي مرم النكاح بينهما الرحم
والدرابة ،واود ود الا ىي احلرمة ا بدية.

ٖ -اوراد بالنكاح يف ىذا البحث ىو ك وطو كان بعدد أو بغم عدد ،العدد صحيح أو
بام أو فاسد ،فك ىذه ا روان يطلق عليو ركاح.
ٗ -العلة الر يسية من رمي ركاح ا ارم ىو تدطيع أواصر الدرىب ،ولاو اإلسالم للتواد
والتدارب ب البعداو.
٘ -مل اجيز الشرا ع السماوية ركاح ا ارم سوى يف بداية رزول ادم(عليو السالم) وأوإده،
وأما ا وس و مىم أباحوا ركاح ا ارم وىو ضد الفطرة ،وأما دعاة اإلباحية يف وقتنا
احلاضر فلم يكتفوا الذا اونكر ب ذىبوا إىل أبشع منو فيما يسم الزواج اوتلي و م
ذلس من شذوذ لنسي مبا يسم عددة(أوديب) وعددة(إليكرتا).
 -ٙاحلكم الشرعي فيمن ركح حمارمو ىو الدت بالسيس سياسة ،رو زلر لألمة ،ويعتا من
أبشع اررا م يف جمتمعنا اإلسالمي.
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اذلواهش

(ٔ) ينأرم لسان العرب مد بن مكرم بن منأور  ،ط -دار صادر بموت الطبعة
ا وىلم ٔٓٚ/ٙمادة سوس  ،وخمتار ال حاح مد بن أو بكر بن عبد الدادر الرازي
مكتبة لبنان راشرون بموت – ديق حممود امر نم ، ٖٕٙومع م لغة الفدهاو عرو
اركليزي واركليزي عرو وضع حممد رواس قلعة لي وحامد صادق قني -الناشر دار
النفا

للطباعة والنشر والتوزيع بموت نم.ٕ٘ٛ

(ٕ) ينأرم لسان العربم  ٙ/ٙو ٔٓٚ/ٙمادة سوس ،وال حاح تاج اللغة وصحاح العربية
إلمساعي

بن ظاد اروىري،

ديق اظد عبد الغفور عطار ط – دار العلم

للمالي م٘،ٛٓ/وخمتار ال حاح مد بن أو بكر بن عبد الدادر الرازي نم،ٖٕٙ
ومع م لغة الفدهاو نمٕ٘.
(ٖ) ابن ذميمم ىو زين الدين بن إبراىيم بن حممد الشهم بابن ذميمم فديو حنفي من العلماو
م ري ()ٜٚٓ-ٜٕٙىني ،لو ت اريس منهام ا شباه والنأا ر يف أصول الفدو والبحر الرا ق
شرح كنز الدقا ق فدو والرسا الزينية و مىا .ينأرم ا عالم م الدين الزركليمٖ-ٙٗ/
الطبعة التارية الناشر دار العلم للمالي بموت.
(ٗ) البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق لزين الدين إبراىيم بن حممد الشهم بابن ذميم
احلنفيمٕٔ ،ٖٖ/ديق اظد عزر عناية الدمشدي ،الناشر دار إحياو الرتاث العرو ،الطبعة
ا وىل سنةٕٕٗٔىنيٕٕٓٓ-م.

(٘)ابن عدي م ىو اإلمام العالمة البحر شيخ احلنابلة ،أبو الوفاو علي بن عدي بن حممد بن
عدي ابن عبد هللا البغدادي الأفري يعرف بابن عدي (ٖٔٗ)ٖ٘ٔ-ىني ،كان قوي احل ة
اشتغ مبذىب اوعتزلة يف حداالتو ،لو كتاب الفنون ولو كتاب الف ول يف فدو احلنابلة .ينأرم
سم أعالم النبالو للشيخ مش

الدين أبو عبد هللا حممد بن اظد الذى م -ٖٗٗ/ٜٔالناشر

مّسسة الرسالة ديق جمموعة حمدد بإشراف شعيب ا رراؤوط ،وا عالممٗ.ٖٖٔ/
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( )ٙالطرق احلكمية يف السياسة الشرعية للشيخ حممد بن أو بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا
اوعروف بابن قيم اروزية ،رشر مطبعة اودد الداىرة ديق دٓحممد مجي

ازي نمٔٔ.

( )ٚالطرق احلكمية نمٔٔ.
( )ٛينأرم موسوعة الرد عل اوذاىب الفكرية اوعاصرة مجع وإعداد علي بن رايس الشحود
باحث يف الدران والسنةمٕٔ.ٖٗٓ/

( )ٜينأرم اوع م الوسيطمٔ ،ٜٔٙ/ومع م لغة الفدهاو نمٔٔٗ.
(ٓٔ) ينأرم لسان العربمٕ ٕٙ٘/مادة ركح.
(ٔٔ) سورة النساو بيةمٖٕ.
(ٕٔ) سورة النساو بيةمٖٕ.
(ٖٔ) سورة النساو بيةمٖٕ.
(ٗٔ) سورة النساو بيةمٖٕ.
(٘ٔ) ينأرم البحر الرا ق شرح كنز الدقا قم ،ٕٕٛ/ٚوا يط الاىادمٖ ،ٔٙٚ/والعناية شرح
ا دايةم٘ ،ٕٔٛ/والفدو اإلسالمي لوىبو الزحيليم ،ٜٓ/ٜوفدو السنة السيد سابقمٕ-ٙٔ/
.ٙٛ
( )ٔٙينأرم بدا ع ال نا عمٕ ،ٖٖ٘/وفتح الدديرمٗ،ٔٗٚ/والذ مة للدرايفم  ،وعاية
ا تاجم ،ٕٕٓ/ٙواوغمم.ٗ٘ٙ-ٗ٘ٗ/ٙ

( )ٔٚينأرم إعالم اووقع

عن رب العاو مٖ ،ٔٗٓ/وإ االة اللهفان من م ا د

الشيطانمٔ ،ٖٙٗ/واولا

الفدهي للشيخ صا بن فوزانمٕ ٖٕٗ/رشرم دار العاصمة

السعودية.
( )ٔٛسورة حممد اآليتان م ٕٕ.ٕٖ ،
( )ٜٔسورة ا ربياو اآلية م .ٔٓٚ
(ٕٓ) ينأرم تعدد الزولات وحكمتو يف اإلسالم د .مجعة ا وة نمٔ.
(ٕٔ) سورة الروم بيةم ٕٔ.
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(ٕٕ) سورة ا حزاب اآلية م .ٚ
(ٖٕ) ينأرم تاريخ الطايمٔ ،ٜٕ/والبداية والنهايةمٔ ،ٕٙٓ/والكام يف التاريخ إبن
ا الممٔ.ٖٔ/
(ٕٗ) ينأرم الكام يف التاريخ إبن ا الممٕ ،ٔ٘ٙ/وتاريخ اإلسالم للذى م٘.ٔٓٔ/
(ٕ٘) ينأرم اوف

يف تاريخ العرب قب اإلسالم د .لواد عليمٓٔ ،ٔ٘ٚ/وأحكام النكاح

( )ٕٙينأرم ا ر

ارلي بتاريخ الددس وا لي  ،االدين احلنبلي العليمي ،ديقم عدران

وبدابو ،د .صا بن حسن اوبعوثمنٗ ،ٛمكتبة اوشكاة.
يور

عبد ا يدمٔ ٜٔ٘/رشرم مكتبة دردي

( )ٕٚينأرم اوف

عمان ،والكام يف التاريخمٕ.ٔ٘ٙ/

يف أحكام ا رة لعلي رايس الشحودمٕ.ٕٖٓ/

( )ٕٛينأرم احلضارة اإلسالمية ب

أصالة اواضي وبمال اوستدب

لعلي رايس

الشحودم.ٖٔٔ/ٔٙ
( )ٕٜينأرم اوف

يف أحكام ا رة لعلي رايس الشحودمٕ.ٕٖٓ/

(ٖٓ) ينأرم موسوعة الدين الن يحة لعلي رايس الشحود مٕ.ٕٗ/
(ٖٔ) سورة مومٖٕٔ.ٕٔٙ-
(ٕٖ) سورة ا عرافم.ٜٜ-ٜٚ
(ٖٖ) ينأرم العدد الفريد إبن عبد ربو ا ردلسيمٔ ،ٔٛٗ/واإلسالم وا سرة للشيخ معون
عون إبراىيم رشرم دار النشر لل امعي نم٘٘

(ٖٗ) ينأرم فتح الدديرمٔٔ ،ٖٗٛ/وابن عابدينمٕٖٗٔ/رشر دار إحياو الرتاث ،والفتاوى
البزازية الامش الفتاوى ا نديةمٗ ،ٔٗٔ/واوغمم.ٖ٘ٚ/ٙ
(ٖ٘) ينأرم بدا ع ال نا عم،ٔٓٓ/ٜوفتح الدديرمٔٔ.ٖٗٛ/
( )ٖٙينأرم فتح الدديرمٔٔ ،ٖٗٛ/وابن عابدينمٕ ،ٖٗٔ/والفتاوى البزازية الامش الفتاوى
ا نديةمٗ ،ٔٗٔ/واوغمم ،ٖ٘ٚ/ٙوزاد اوعادم٘.ٔ٘/
( )ٖٚسورة النور بيةمٕ.
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( )ٖٛينأرم بدا ع ال نا عم.ٔٓٓ/ٜ
( )ٖٜسورة النساو بيةمٖ.
(ٓٗ) رواه النسا ي يف سننومٜٗٔ/ٙبرمثم(ٕٖٖٖ)وقال عنو النسا ي حديث صحيح.
(ٔٗ) رواه ابن مالومٕٛ٘ٙ/برقممٕٗ٘ٙوقال عنو ابن مالو ضعيس.
(ٕٗ) ينأرم العالقات ارنسية م الشرعية للشيخ عبد اولس السعديمٕ.ٖٛ/

(ٖٗ) زاد اوعادم٘ٔ٘/ومل يدس الباحث عل ىذا احلديث يف كتب ختري وشروح احلديث.
(ٗٗ)

صحيح

وضعيس

ارامع

ال غم

ا لبادمٕٜٖٔ/برقمم٘ٔ٘٘وقال عنو ا لباد ضعيس.
(٘ٗ) زاد اوعادم٘ٔ٘/
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ادلصـــــــادر

ٔ -إعالم اووقع عن رب العاو  ،اوّلسم حممد بن أو بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،ديق
مو عبد الرؤوف سعد ،الناشر م دار اري بموت سنةم ٖٜٔٚم.
ٕ -إ االة اللهفان يف حكم مالق الغضبان ،اوّلسم حممد بن أو بكر أيوب الزرعي أبو عبد
هللا ،ديقم حممد عفيفي ،رشرم اوكتب اإلسالمي ،مكتب فرقد ا اد  -بموت –

الريان ،الطبعة ا وىل سنةم .ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ

ٖ -أحكام النكاح وبدابو ،الشيخ د .صا بن حسن اوبعوث.
ٗ -ا عالم م الدين الزركلي ،الطبعة التارية ،الناشر دار العلم للمالي بموت.
٘ -ا ر
يور

ارلي بتاريخ الددس وا لي  ،اوّلسم جمم الدين احلنبلي العليمي ،ديقم عدران
عبد ا يد رباتة ،رشرم مكتبة دردي

– عمان سنةمٕٓٗٔىني ٜٜٜٔ -م.

 -ٙاإلسالم وا سرة ،للشيخ معون عون إبراىيم ،رشرم دار النشر لل امعي .
 -ٚالبداية والنهاية للحافظ أو الفداو إمساعي بن كتم الدرشي الدمشدي ،ديق علي شمي،
الناشر دار إحياو الرتاث العرو الطبعة ا وىل سنةمٔٗٓٛىنئٜٛٛ-م.
 -ٛالبحر الرا ق شرح كنز الدقا ق لزين الدين إبراىيم بن حممد الشهم بابن ذميم احلنفي ،ديق
اظد عزر عناية الدمشدي ،الناشر دار إحياو الرتاث العرو ،الطبعة ا وىل سنةمٕٕٗٔىني-

ٕٕٓٓم.

 -ٜاحلضارة اإلسالمية ب أصالة اواضي وبمال اوستدب  ،اوّلس م علي بن رايس الشحود.
ٓٔ -الذ مة ،شهاب الدين أظد بن إدري

الدرايف ،ديق حممد ح ي ،الناشر دار الغرب

بموت سنة النشر ٜٜٗٔم.
ٔٔ -ال حاح تاج اللغة وصحاح العربية إلمساعي بن ظاد اروىري ،ديق اظد عبد الغفور
عطار ،ط – دار العلم للمالي .
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ٕٔ -الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية للشيخ حممد بن أو بكر أيوب الزرعي أو عبد هللا
اوعروف بابن قيم اروزية ،رج بياتو وأحاديتو الشيخ زكريا عممات ،الناشر دار الكتب
العلمية بموت ،ط -ا وىل سنةم٘ٔٗٔىنئٜٜ٘-م.
ٖٔ -العدد الفريد ،إبن عبد ربو ،رشرم دار الكتاب العرو بموت.
ٗٔ -العناية شرح ا داية لإلمام حممد بن حممد بن حممود أكم الدين أو عبد هللا ابن الشيخ
مش

الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت اوتوىف سنةمٚٛٙىني ،الناشر دار الكتب

العلمية بموت ،ط-ا وىل سنةمٕٔٗٛىنيٕٓٓٚ-م.
٘ٔ -العالقات ارنسية م الشرعية وعدوبتها يف الشريعة والدارون للشيخ الدكتور عبد اولس
السعدي ،الناشر دار اإربار للطباعة والنشر سنةمٜٜٔٛم.
 -ٔٙالفتاوى البزازية عل ىامش الفتاوى ا ندية وىي اوسماة بارامع الوليز ،للشيخ حممد
بن حممد بن شهاب اوعروف بابن البزار الكردي احلنفي اوتوىف سنةمٕٛٚىني ،ط التارية
باوطبعة الكاى ا ممية ببوإق م ر سنةمٖٓٔٔىني.
 -ٔٚالفدو اإلسالمي وأدلتو د .وىبو الزحيلي ،الناشر دار الفكر سورية دمشق الطبعة الرابعة.
 -ٔٛالكام يف التاريخ ابن ا الم ،رشرم دار الكتاب العرو بموت ،ط .السادسة سنةم
ٔٗٓٙىني.
 -ٜٔاوع م الوسيط ،للمّلف إبراىيم م طف واظد الزيات وحامد عبد الدادر وحممد
الن ار ،ديق جممع اللغة العربية ،دار النشرم دار الدعوة.

ٕٓ -ا يط الاىاد يف الفدو النعماد ،اوّلسم حممود بن أظد بن ال در الشهيد الن اري
برىان الدين مازه ،الناشر دار إحياو الرتاث العرو.
ٕٔ -اوغم يف فدو اإلمام أظد بن حنب الشيباد ،اوّلس عبد هللا بن أظد بن قدامة اوددسي
أبو حممد ،الناشر دار الفكر بموت ،الطبعة ا وىل سنةم٘ٓٗٔىني.
ٕٕ -اولا

الفدهي ،اوّلسم صا بن فوزان بن عبد هللا الفوزان ،رشرم دار العاصمة،

الريان ،اوملكة العربية السعودية ،الطبعةم ا وىلٕٖٔٗ ،ىني
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ٖٕ -اوف
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يف تاريخ العرب قب اإلسالم ،اوّلس م الدكتور لواد علي ،الناشرم دار

الساقي الطبعة الرابعة ٕٕٗٔىنيٕٓٓٔ -م.
ٕٗ -اوف

يف أحكام ا رة ،إعداد الباحث يف الدربن والسنة علي بن رايس الشحود.

ٕ٘ -بدا ع ال نا ع يف ترتيب الشرا ع للشيخ عالو الدين أو بكر بن مسعود الكاساد،
الناشر اوكتبة احلبيبية باكستان الطبعة ا وىل سنةمٜٔٗٓىنئٜٜٛ-م.

 -ٕٙتاريخ الطاي ،إو لعفر حممد بن لرير الطاي ،رشرم دار اوعارف مب ر.
 -ٕٚتعدد الزولات وحكمتو يف اإلسالم ،الدكتور مجعة ا وة.
 -ٕٛتاريخ اإلسالم ووفيات اوشاىم وا عالم ،تاليسم مش

الدين حممد بن أظد بن عتمان

الذى  ،ديقم د .عمر عبد السالم تدمري ،رشرم دار الكتاب العرو ،بموت ،سنةم
ٔٗٓٚىني ٜٔٛٚ -م.
 -ٕٜحاشية رد ا تار عل الدر اواتار شرح تنوير ا ب ار يف فدو مذىب اإلمام أو حنيفة
النعمان امتة ا دد حممد أم الشهم بابن عابدين ،ويليو تكملة ابن عابدين لن
اوّلس مبعة لديدة مندحة م ححة إشراف مكتب البحوث والدراسات ،الناشر دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بموت سنةمٜٔٙٙم.
ٖٓ -زاد اوعاد يف ىدي م العباد ،اوّلس م حممد بن أو بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،
ديق م شعيب ا رراؤوط  -عبد الدادر ا رراؤوط ،الناشرم مّسسة الرسالة مكتبة اونار

اإلسالمية بموت الكوي  ،الطبعة الرابعة عشر ٔٗٓٚىني – ٜٔٛٙم.

ٖٔ -سنن النسا ي ،اوّلس أظد بن شعيب أبو عبد الرظن النسا ي ،ديقم د .عبدالغفار
سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن ،الناشر دار الكتب العلمية – بموت ،الطبعة
ا وىل سنةم ٔٔٗٔىني–ٜٜٔٔم.
ٕٖ -سنن ابن مالة ،اوّلسم حممد بن يزيد أبو عبدهللا الدزويم ،ديقم حممد فّاد عبد
الباقي ،الناشرم دار الفكر– بموت.
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ٖٖ -سم أعالم النبالو ،اوّلسم مش الدين أبو عبد هللا حممد بن أظد ال َذ َى  ،ديقم
جمموعة حمدد بإشراف شعيب ا رراؤوط ،الناشرم مّسسة الرسالة.
ٖٗ -صحيح وضعيس ارامع ال غم وزيادتو ،اوّلس م حممد راصر الدين ا لباد ،رشرم
اوكتب اإلسالمي.
ٖ٘ -فدو السنة للسيد سابق ،رشرم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بموت الطبعة
الرابعة سنةمٖٓٗٔىنئٜٖٛ-م.

 -ٖٙفتح الددير ارامع ب فم الرواية والدراية من علم التفسم ،اوّلسم حممد بن علي بن
حممد الشوكاد ،رشرم دار الفكر بموت.
 -ٖٚخمتار ال حاح ،اوّلسم حممد بن أو بكر بن عبدالدادر الرازي ،ديقم حممود امر،
الناشر مكتبة لبنان راشرون – بموت مبعة لديدة سنةم٘ٔٗٔىنئٜٜ٘ -م.
 -ٖٛمع م لغة الفدهاو عرو اركليزي وضع حممد رواس قلعة لي وحامد صادق قني ،
الناشر دار النفا

للطباعة والنشر والتوزيع بموت.

 -ٖٜموسوعة الدين الن يحة ،اوّلس م علي بن رايس الشحود.
ٓٗ -موسوعة الرد عل اوذاىب الفكرية اوعاصرة ،مجع وإعداد الباحث يف الدربن والسنة،
علي بن رايس الشحود.
ٔٗ -عاية ا تاج إىل شرح اونهاج ،للشيخ مش

الدين حممد بن أو العباس اظد بن ظزة

ا ر اري الشهم بالشافعي ال غم اوتوىف سنةمٗٓٓٔىني  ،مطبعة الباو احلل .

ٕٗ -لسان العرب مد بن مكرم بن منأور  ،ط -دار صادر بموت الطبعة ا وىل.
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Abstract
Policy of legal rule to those marrying their incest
The research addresses a study on the policy of legal rule to
clarify the meaning of legitimate policy, and clarify the meaning of
the incest's marriage to kinship between women and men. The
intended meaning of marriage is intercourse in general i.e. (to sleep
with a woman).The cause of this prohibition in Islam is to cut the ties
of kinship. There was permitting for some heavenly religions and
other incest marriage, and it came to the worst of what is so-called as
a marriage and other violations. Legal judgment to those who
committed this crime is murder with sword in order to be judged as a
deterrent to others and that because he committed the most heinous
crimes in our Islamic society.
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