
 في تحريم هؤالء تتجمى في األمور اآلتية : االلهية  الحكمةأما 
أن عقد الزواج مشروع ألنشاء وصلة بينن الرليو والميرأت لأنشيه عنأميا ألوية وميودتل والوصيلة  أوال :

مولييودت  ييق القرابيية المعرمنيية علييت أنمييو مييا أنييون الوصييلة  يية عاليية إلييت أنشيياء وصييلة 
 لدندت من نوع أخر.

ف بييينن الوصيييلأنن نلايييو مييين المأايييذر الأماعأميييال  وصيييلة القرابييية المعرمييية أن االخيييأة ثاننيييا :
أساسييأا االعأييرال والمعبيية البرنذييةل ويييذا نقأوييق الو ييار واالعأشييال  ييو  أنأييا أنشييه داذمييا  ال 

أمييا ل و أنقطيي ل ألن الشييارع عييا علييت المعا  يية علنأييا وعييذر ميين  طاأييا بييه  سييب  نييان
ن ناني  أنشيه وصلة الزواج أساسأا المأاة والليذتل و  مي  ييذنن ال و يار وال اعأشيالل وييق وان

أوو األمييير لليييدوال واالسيييأقرار أو إال أنأيييا أأايييرا  يييق أ  و ييي  للقطييي  واألنأييياء بيييالطرن  
 المشروع وباء  العنات الزولنة بالوشو.

وم  أن القرابة أول  الأراعل بنن اللانبنن ال  يق مقابلية بيدول أميا الاة ية الزولنية  أقيول 
العقييو  والوالبييا  بيينن طر نأييا ولانصيير الميياو دخييو  ييق يييذض المبادلييةل و ييق باييا  علييت أبييادو

الصييور أأنييا ا العقييو  أمامييا   نمييا لييو أييزوج األبيين أمييه  هنأييا بعنييل أمومأأييا لأييا السييلطان علييت 
أبنأييال وييييذا نوليي  الطاعييية بهنمييو مااننأيييال وبعنييل أنأيييا زولأييه نلييي  علنأييا الطاعييية والخويييوع 

 األوواع  نصنر من له الطاعة علنه الطاعة. لزولأال وبأذا أأقل 
الزواج من يؤالء أقأوق العنل علنأا بالأباعد وأعرنل االخأةط بننأل لذة ننون  أباعهأن  ثالثا  :

االخأةط وسنلة إلت أن نأولد  ق نووسيأل طمي  باويأل  يق بايا  أنيون المواسيد العيد 
ا ال نخويتل وأ  عيرج  يق مني  لقياء لأال و ق أعرنل اللقياء واالخيأةط بنينأل مين العيرج مي

الرلو بهبنأه أو االخيأةط بهميه وأخأيه أو عمأيه أو خالأيه   ليل ننين ثمية طرني  لر ي  ييذا 
العييرج ود يي  ألييا المواسييد دنيير أهننييد الأعييرنل لأنقطيي  األطميياع والردبييا  ونلأقييق اللمنيي  

 ونخألطون  ق أمان.
نن األخيوت واأل يار  بسيب  الأنيا س عليت اليزواج الزواج مين ييؤالء أثنير الأنيازع بي أباعهأن  راباا  :

بأييينل وأ  نيييزاع أ يييبت مييين أن نأنيييازع أخيييوان عليييت الأيييزوج بهخأأميييال أو نأنيييازع أ  نرنيييد 
 الأزوج بهبنأه م  أبنه الذ  نرد   ق الأزوج بأا.

 وباد يذا نله  إن الوطرت السلنمة أهبت أن نأزوج األ  أبنأه أو األبن أمه أو األخ أخأه. 
 
 
 
 
 



 الصنف الثاني : النساء المحرمات بسبب المصاهرة :
 المصييايرت : يييق عة يية بيينن الرلييو والمييرأت أسييألزل أعييرنل الييزواج عننييا أو لماييا ل ويييق 

 الاة ة الأق أأرأ  علت عقد الزواج وما ألع  به. وأشمو األنواع أو العاال  الأالنة :
مأمييا عليي  ميين لأيية األ  أو ميين لأيية أصييوو الزوليية ميين النسيياءل نيياألل واللييدت  النوووا األو  

األل(ل  أعرل علت الرلو الزواج بال زولأه ولداأأا من لأة أمأا أو من لأة أبنأيال ونسير  ييذا 
 يفٱالأعرنل بملرد عقد الزواج علت البن  سواء دخو بأا أل لل ندخو  أعرل األل نعيو  وليه أايالت 

 [.32]النساء  ىف  مل يك
أزلوال والمراد بيالورع ييو األبين وأبين األبين وأبين البني  مأميا نزلي  زولة الورع مأما  النوا الثاني 

 جئ يفٱالدرلييةل سييواء عصييو الييدخوو بالزوليية أل ال ونعييرل بملييرد الاقييد نمييا  ولييه أاييالت 
نعيرل عليت الرلييو اليزواج بيامرأت أبنييهل  :أ [ 32]النسياء :  ىف هئ مئ  خئ حئ

 وأبن أبنه وابن البن  مأما نزل  الدرلة.
زولة األصول نزولة أبنه وزولا  ألدادض من لأة األ  واألل مأما عل ل  نعرل  النوا الثالث 

علت الرلو الزواج بزولة أبنه وزولة أعد ألدادض ألبنه أو ألمهل سواء عصو الدخوو بالزولة أل 
 :أ  لال ما دال الاقد صعنعا  مأما نزل  الدرلةل أ  أن زولة األ  أعرل عليت األبين مأميا نيزو

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ يفٱنه وينذا نعيو  وليه أايالت أبنه وابن أب
إذ الميييييراد باهبييييياء ييييييو األصيييييوو مأميييييا عليييييوا   ىف زت رت  يب ىب نب مب زبرب

 الماعا .
) روع الزولة الأق دخو بأا من النساء( أ : بن  الزولة وبنا  بناأأا  وبنا   النوا الرابع 

لةل أما إذا لل نأل الدخوو بأا نهن أعرل البن  و روعأا وذلا  ق عاو الدخوو بالزو  :أبناذأال أ 
 يل ىل يفٱأمو   بو الدخوو أو أطل   ة أعرل  روعأا من النساء بدلنو  وله أاالت 

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
. ومن ذلا عبارا  الوقأاء  ولأل الاقد علت البنا  نعرل األمأا ل والدخوو [32]النساء :  ىف

 باألمأا  ُنعرل البنا .
وا الوقأاء علت أن بن  الزولة ال أعرل علت الاا د بملرد و وع الاقد عليت األلل لنن اأوق

 يفٱت أن ناقييد علييت بنأأييا لقولييه أاييالت نلييوز لييه إذا طلقأييا  بييو أن نييدخول ونن ييرل ونلمييس بشييأو 

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
و عليت األل وعصيو ل و ند  ق لعورنل بنان لألدل ل واأوقيوا عليت أعيرنل البني  إذا عقيد الرلي ىف

ٱالدخوول واخألووا  نما إذا عقد ولل ندخول ولنن ن ر أو لمس بشأوت.



األمامنيية والشييا انة والعنابليية ال أعيرل البنيي  إال بالييدخوول وال أثيير للمييس وال  اليرأ  األوو 
 الن ر بشأوت أو بغنريا.
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