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  حكم الزواج ببنت الزنا

 في الشريعة اإلسالمية
 

 
 
 
 
 

  -: خالصةال
 

 

إن هذا البحث الموسوم "حكم زواج ببنت الزنا في الشريعةة اسسرالمعة " عسرال ال روـ  ار   
الحكمة األساسعة من تحيعم الزنا , الن فةاه يذعاة مرن ناحعر ة األخرالإ وإمرم مرن ناحعرة الر عن , 

االجتما ع رر ة, وبمررا ان جيعم رر ة الزنررا  رر  تلشرر ت فرر ي المجتمةررات  و عرر و و رراي مرر ن الناحعررة
المختال ة ومنه ا المجتمة ات اسسالمعة فأن من نتائج هذا االنتشاي كمية ول  الزنا فكان ال ب  مرن 
أحك  ام و وانعن تنظ م حع ر اة هر ءالـ المظارومعن  بر  أن عولر  وا , وعتحمر اوا وزي  عيهر م فران 

لج هررذا المو رروا مةالجررة ف هعررة آ وعبررعن اياـ الةامرراـ فرري ذلرر  مرر   ذكرر ي هرر ذا البحرر ث عةررا
أ لتهمآوتيج ح اليأي األ وى من خال  الحجج والبياهع ن التي تءعر    آواخري   وانر ا أن الحمر  

 هلل يو الةالمعن وصا  هللا  ا  سع نا محم  واله وصحبه امعن آ

 األستاذ المساعد
 الدكتور كريم نجم خضر

 كمية التربية/جامعة كركوك 
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 -: المقدمة
السررالم  ارر  محمرر  و ارر  الرره وصحبرر ه ومرر ن واال  إلرر  عرر وم الحمرر  هلل يو الةررالمعن , والصررالة و

 ال ع ن
 أما بة  :
فان الزنا من الكبائي الةظام ,ومما  ام تحيعمه فري كر  األ عران بال ريوية , الن فةاره يذعارة مرن  

ناحعررة األخررالإ وإمررم مررن ناحعررة الرر عن , و عررو و رراي مررن الناحعررة االجتما عررة و رر  نهرر  هللا تةررال   ررن 

ـَ َسِبعالً لزنا ف ال  ن الزنا إذ    ا ))م  مات ا ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَسا َن  إِنَّ  (ٔ)((َوال َتْ َيُبوا الزِّ

       
والحكمة األساسعة من تحيعم الزنا هري مةيفرة األنسراو لعمتراز اسنسران  رن  عري  مرن المخاو رات 

اون وااليتبرال , لررذا حصررن بن راـ وصررلاـ النسر  النرره مرا ة تكرروعن المجتمر  الررذي ع روم  ارر  أسرا  التةرر
اسسالم شيف األنساو واالحساو , فام عبح الليوج بشئ يخعص ولم عجةاهرا  ي رة لانهرو واالنتهرا  
مررا  ام أمرري االيتبررال الةررائاي منررال بحلظهررا وبمررا ان جيعمررة الزنررا  رر  تلشررت فرري المجتمةررات المختالررة , 

فرال بر  مرن أحكرام و روانعن ترنظم ٓة ولر  الزنراومنها المجتمةات اسسالمعة ,ومن نتائج هرذا االنتشراي كمري
حعاة هءالـ المساكعن الذعن ظاموا  ب  ان عول وا , وتحماروا وزي  عريهم هرذا والل هراـ متل رون  ار  انره 
ال عمبت نسو ول  الزنا من الزاني , إال انهم اختالوا في مبوت حيمة المصراهية بالزنرا , فمرنهم مرن يأى 

ومنهم من يأى إن المصراهية تمبرت ٓ, مةاالً ذل  بان ماـ الزنا ال حيمة له ان المصاهية ال تمبت بالزنا
 و   استةيض البحرث اياـ الل هراـ فري هرذ  المسرالة ٓبالزنا لوجو  الولـ الصحعح الذي هو سبو الول  

مباحرث  خمسرةأ لتهم مة باً ك   لع  بالمنا شة وذكي اليأي الياجح فري المسرألة , و ر   سرم البحرث إلر  و
فلي المبحث األو  , تح منا  ن مرذهو ال رائاعن بران الزنرا عوجرو التحريعم أمرا فري المبحرث  ٓالتمهع  بة 

تلي نا ال  مذهو ال ائاعن برأن  وفي المبحث المالث ٓ فتناولنا ا لة االحناف ومن واف هم ومنا شتهاالماني 
وفرري  ٓواف هررم ومنا شررتها وامررا المبحررث اليابرر  فت ررمن أ لررة الشررافةعة ومررن  ٓ الزنررا ال عوجررو التحرريعم

ومررن الجرر عي بالررذكي ان هررذا  ٓالمبحررث الخررام  ذكينررا الرريأي الررياجح مررن بررعن الياـ فرري المسرر ألة 
فكانرت ف ياتره متنرامية هنرا  ٓٓالمو وا لم عبحث في ح و   امي في كتاو أو جزـ مسرت   مرن كتراو 

صررعا ة الةبررايات فرري الكتررو وال سررعما األ لررة , فكانررت جمعرر  ملي اترره صررةبة بةررض الشرريـ و –وهنررا  
الل هعة ال  عمة المستغا ة نو ا ما كانت بحاجة إل  إ ا ة الصعا ة بأساوو ج ع  وسه , والحريص  ار  
تحيي الحإ والح ع ة والصواو هو اله ف المنشو  لك  باحث أيجرو هللا تةرال  ان أكرون مرنهم ومرن هللا 

 آالتوفعإ
 
 

 مهيدـالت
 

 أسباب حرمة النكاح
          

 ٓ يابة , ومصاهية , وي اا  -ان أسباو الحيمة المءب ة لانكاح مالمة :
 

 " : القرابة :  أوال
  -عحيم  ا  اليج  بال يابة سب  , وعمكن تصنعلهن إل  أيبةة أصناف :         

 ٓأصو  اليج  من النساـ وهن أالم والج ة وان  ات -ٔ
  ٓالبنت وان نزلن فيوا اليج  من النساـ , وهن البنت وبنت االبن و-ٕ
 ٓفيوا أبوعه من النساـ وهّن أخواته وبناتهن ّ وان نزلن -ٖ
فرريوا أجرر ا   وج اترره إذا انلصرران ب يجررة  واحرر ة وهررن الةمررات والخرراالت , وكررذل   ّمررات أصرروله  -ٗ

 ٓوخاالتهم 
     
األخرروا   امرا إذا انلصران بررأكمي مرن  يجرة فاسررن محيمرات  اعرره , كبنرات األ مرام والةمررات, وبنرات    

 (ٕ)ٓوالخاالت 
       



3 

 

َهرراُتُكْم َوَبَنرراُتُكْم َوأََخررَواُتُكْم والرر لع   ارر  تحرريعم هررءالـ النسرروة  ولرره تةررال  ))  َمْت َ اَررْعُكْم أُمَّ حرر ُيِّ
اُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناُت اأْلُْخت   (ٖ)ٓ(( َوَ مَّ

 
 

 : ثانيا " : المصاهرة
 - ا  التأبع  أصناف أيبةة : عحيم بالمصاهية   
 ٓ خ  بها األو أو الج  , أم لم ع خال  –وان  ال  –زوجة األو والج  -ٔ
 ٓ خ  بها أم لم ع خ   –وان نز   –زوجة االبن , وابن االبن -ٕ
 خرر  بهررا او لررم عرر خ   ارر  يأي الجمهرروي سررواـ فرري ذلرر  مررن  –وا ن  اررت  –ام زوجترره , وجرر تها -ٖ

 ٓالنسو او من الي اا
وبناتهررا , وبنررات أوال هررا , سررواـ كانررت بنتهررا مررن النسررو أو مررن الي رراا  –الّيبعبررة  –بنررت الزوجررة 

( ٗ)بشرريل ان عرر خ  برراألم , فرران   رر   ارر  األم مررم فاي هررا  برر  الرر خو  , فاعسررت بناتهررا محيمررات  اعرره 

 وال لع   ا  حيمة هءالـ  وله تةال :

ـَ َسرِبعالً َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح اَباُءُكْم مِ )) ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْ تاً َوَسا ـِ إاِلَّ َما َ ْ  َساََف إِنَّ  َن النَِّسا

))ٓ(٘)  

ترري ِفرري  للررا"  ارر  المحيمررات مررن النسرراـ : )) -و ولرره تةررال  :   َهرراُت ِنَسرراِئُكْم َوَيَبرراِئُبُكُم الالَّ َوأُمَّ
ِتي َ َخْاُتْم ِبِهنَّ  َفإِْن لَْم َتُكوُنوا َ َخْاُتْم ِبِهرنَّ َفرال ُجَنراَح َ اَرْعُكْم َوَحالِئرُ   ُحُجوِيُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ

  (ٙ)ٓ(( أَْبَناِئُكُم الَِّذعَن ِمْن أَْصالِبُكمْ 

 
 ثالثا" : الرضاع :

عحيم من الي اا ما عحريم مرن النسرو والمصراهية , و ار  هرذا فالمحيمرات مرن النسراـ بسربو         
 -تي : الي اا ممانعة أصناف كال

 ٓاالم من الي ا ة , والج ات , وان  اون -ٔ
  ٓالبنت من الي ا ة , وبنات األوال  , وان نزلن -ٕ
 ٓواألخوات وان نزلن  اسخوةفيوا األبوعن وهن األخوات من الي ا ة , وبنات -ٖ
وهررّن الةّمررات والخرراالت مررن -إذا انلصرران ب يجررة واحرر ة -فرريوا األجرر ا  والجرر ات مررن الي ررا ة -ٗ

 ٓلي ا ة , و مات وخاالت األبوعن او األج ا  والج ات ا
 ٓام الزوجة من الي ا ة , وج اتها , وان  اون , سواـ  خ  بالزوجة او لم ع خ  -٘
 ٓإذا  خ  بالزوجة  –وان نزلن  –بنت الزوجة من الي ا ة , وبنات أوال ها -ٙ
  ٓ –وان  ال  –زوجة األو من الي ا ة , وزوجة الج  -7
 ( 7)ٓاالبن من الي ا ة , وزوجات أوال   , وان نزلن زوجة -8
   

ِتري : )) - للرا"  ار  المحرايم  –وال لع   ار  تحريعم هرءالـ النسروة  ولره تةرال     َهراُتُكُم الالَّ َوأُمَّ
َ اَ ةِ  يحرم من الرضاع ما )) -و وله صا  هللا  اعه وسام : (8)((,  أَْيَ ْةَنُكْم َوأََخَواُتُكْم ِمَن اليَّ

و   و ر  اسجمراا  ار  انره عحريم الي راا مرا عحريم مرن النسرو والمصراهية ( 9)((آحرم من النسبي
 (ٓٔ)آ

وعحيم  ا  اليج  ان عجم  في نكاحه بعن الميأة وأختها ل وله تةال  :)) َوأَْن َتْجَمُةوا َبْعَن اأْلُْخَترْعِن 
هررا سرر واـ فرر ي ذلرر  األخررت مررن النسررو أو فررال عجرروز الجمرر  بررعن المريأة وأخت(  ٔٔ)إاِلَّ َمرا َ ررْ  َسرراََف (( 

 الي  اا آ
وكذل  عحيم الجم  بعن الميأة و متها , وبعن الميأة وخالتها , ل وله )صا  هللا  اعه  وسرام (: ) ال 

  (ٕٔ) ٓعجم  بعن الميأة و متها وال بعن الميأة وخالتها (( 
 

ذلرر  النسرر و والي رراا  وكررذل  الجمرر  بررعن المرريأة وبنررت أختهررا وبنررات أوال  أختهررا سررواـ فرري
و ابل من عحيم الجم  بعنهما : ك  اميأتعن لو   يت إح اهما ذكريا" لمرا حر  لره نكراح األخريى الجر  

 (ٖٔ)ٓال يابة 
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   مذهب القائلين بأّن الزنا يوجب التحريم -المبحث األول :
لتحريعم   ممر  الرولـ فري اختاف الةاماـ في حكم الزنا ؛ ه  تمبت به حيمة المصراهية وهر  عوجرو ا   

 نكاح صحعح   
ذهو إل  ال و  بان الزنا عوجو التحيعم وانه تمبت به حيمة المصاهية ؛ الحسرن , و ترا ة وسرةع  برن     

المسعو , وساعمان برن عسراي , وسرالم  برن  بر  هللا , ومجاهر  , و لراـ برن يبراح , وإبرياهعم , و رامي  
سف ,ومحمر  برن حسرن , وزفري والمرويي , واالوزا ري , واحمر  وحما  , وأبو حنعلة النةمان , وأبو عو

 ( ٗٔ)ٓبن حنب   وهو يواعة  ن مال  بن ان  
 

  مذهب األحناف:-  
فإذا زن  يج  باميأة حرّيم   ٓذهو الحنلعة إل  ان المصاهية تمبت بالزنا , والام  , وبالنظي بشهوة   

 ٓأمها وبنتها, وكذا من مّ  اميأة بشهوة  اعه أمها وبنتها , ومن نظي إل  فيج اميأة حيم  اعه 
والمة و  في النظي أن عنظي إل  الليج ال اخ  , أمرا الشرهوة فتةر   نر  المرّ  والنظري , وحرّ ها ؛ أن     

  (٘ٔ)ٓتنتشي الته , او تز ا  انتشايا" ان كانت منتشية , ووجو  الشهوة من أح هما عكلي 
 

   -وي :وعشتيل في الولـ  ن هم مالمة أم       
  ٓ(  أن تكون المولوـة حعة ؛ فاو ولئ معتة" ال تحيم بنتها ٔ)
(  أن تكون مشتهاة , وهي من كانت سنها تس  سنعن فاكمي , فإذا تزوج صرغعية وولئهرا , مرم لا هرا  ٕ)

وتزوجت  عي  بة  ان  اـ   تها , وجاـت منه ببنت , فان لازوج األو  أن عتزوج هذ  البنت  ألنره 
وكذل  تشتيل الشرهوة فري  ٓهي صغعية , ومم  ذل  ما لو زن  بصغعية من باو أول  ولئ أمها و

  ٓالتحيعم  بولـ الذكي ؛ فإذا أولأ  الم مياهإ اميأة أبعه فأنها ال تحيم 
( أن عكرون الرولـ فري ال بر  ال فري الر بي ؛ فمررن ولـ امريأة" فري  بيهرا فانره ال تحريم  اعره أصررولها ٖ)

   (ٙٔ)ٓا إذا الل بيج  , فأن بنته ال تحيم  اعه وفيو ها ومن باو أول  م
في الولـ الموجو لاتحيعم ان عكون جائزا" , ب  تمبت حيمرة المصراهية  – ن  الحنلعة –وال عشتيل 

بولـ الحرائض والنلسراـ , بر  بولئهرا وهرو محريم بالنسر  , أو صرائم أو نحرو ذلر  , وهرذا مرا  اعره 
 ٓالمذاه و األخيى أع ا" 

تمبت به حيمة المصاهية نسبا وي ا ا" ؛ فمن زن  باميأة , حيمت  ار  أصروله  والزنا  ن هم
وفيو ه ؛ فال تح  ألبعه وال البنه , وعحيم  ا  الزاني أصولها وفيو ها ؛ فال عح  له ان عتزوج بنتهرا 

             ٓوهكذا  والع   ٓٓٓوعحيم  اعه أع ا" بنت بنتها  ٓأو من  عي   ٓسواـ كانت متول ة من مائه 
وتح  أصولها وفيو ها أصو  الزاني وفيو ه , فعجوز البنه أن عتزوج بنتها بشيل ان ال تكرون        

متول ة من ماـ زنا أبعه , وبشيل ان ال تكون يا ةة " من لبنه الناشئ بسببه , فاذا زن  باميأة فحمارت 
تزوجهرا ؛ألنهرا بنتره المتولر ة مرن سلاحا وول ت , مم أي ةت صبعة بابنها فانره ال عحر  لهرذا الزانري أن ع

الزنا  فأنها تحيم  اعه و ا  أصوله وفيو ه وذل  ألنها بنته وجزـ" منه , سواـ كانت متول ة من مائه 
, أو كانت يا ةة لبن اميأته منه , ولذا ال تحيم  ا   ّمره أو خالره النتلراـ الجزئعرة فعهمرا , ولرم عمبرت 

  (7ٔ) ٓالخا  نسبها من الزاني حت  تحيم  ا  الةم و

 
  -:علة التحريم عند األحناف 
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اختاف أصحاو أب  حنعلة فري  ارة تحريعم ابنتره مرن الزنرا  اعره ف را  المت ر مون مرن أصرحابه إنمرا       
حيم نكاحها لكونها ابنة من زن  بها , ال إنها ابنته من الزنا , وابن الزنا  ن  أبي حنعلة تمبرت بره تحريعم 

 ٓتحيم  ا  ابائه وال أبنائه  فةا  هذا ال ٓالمصاهية 
من أصحابه إنما حيم نكاحها لكونها مخاو ة من مائه , فةا  هذا تحيم  ا  ابائره  المتأخيونو ا        
وعتيترو  ار  هرذا الريأي : انره عحريم  ار  اليجر  نكراح  (8ٔ)ٓوهذا ال و  هو األصح  نر هم  ٓ وأبنائه

 ٓت بنته , وبنت أخعه, وأخته من الزنا بنته من الزنا , وكذا أخته , وبنت ابنه , وبن
 
 

  -مذهب الحنابلة :
ذهررو الحناباررة أع ررا إلرر  ال ررو  بمبرروت حيمررة المصرراهية بالزنررا , إال إن الحناباررة الح رروا الارروال        

عمبرت بره التحريعم , وال فريإ برعن الزنرا فري ال بر  والر بي ؛  –وهو الزنا  –بالزنا, ف الوا  الحيام المحض 
وان تارول بغرالم عتةارإ بره التحريعم أع را"؛  ٓارإ بره التحريعم فعمرا إذا وجر  فري الزوجرة واالمرة النره عتة

ولـ فرري فرريج فنشرري  ألنررهفعحرريم  ارر  الالئررل أم الغررالم وابنترره  وعحرريم  ارر  الغررالم أم الالئررل وابنترره؛ 
  (9ٔ) ٓ أنم  بنت من ولئه وأمه  فحيمتا  اعه , كما ل و كانت المولءة وألنهاالحيمة كولـ الميأة , 

ولكن جاـ في شيح الم ن  : الصحعح إن الاوال ال عنش ي الح يمة الن المنصوص  اع ه فر ي اعر ة 

)) َوأُِحر َّ لَُكرْم  التحيعم إنما هو البن ت ال الول  , فت خ   أم الما ول أو الالئ ل ف ي  م وم  ول ه  تةالر  :
ـَ َذلُِكمْ    (ٕٓ) ٓ((  َما َوَيا

  (ٕٔ) ٓفي مذهو الحناباة هو مبوت حيمة المصاهية بالاوال  إال أن الملت  به
 (ٕٕ)ٓوال تمبت المصاهية باوال الذكي  ن  الحنلعة والمالكعة والشافةعة 

 
 -:مذهب االمامية 

االمامعة في وا بعن الزنا الوا    ب  الة   , والزنا الوا   بة  الة   ف الوا : الزنا الوا ر   بر  الة ر           
 ٓعة ر   اعهرا  أنتحيعم المصاهية , و اعه : فمن زن  باميأة  ب  الة    اعهرا فارع  ألبعره وابنره عوجو 

أما الزنا الوا   بة  الة   فال عوجو التحيعم , و اعه فمن زن  بأم زوجته , او ابنتهرا فراّن الزوجعرة تب ر  
ن الزوجررة ال تحرريم  ارر   ارر  حالهررا  وكررذا لررو زنرر  األو بزوجررة ابنرره , أو زنرر  االبررن بزوجررة أبعرره فررا

  (ٖٕ)ٓزوجها الشي  ي 
 

 أدلّة األحناف ومن وافقهم ومناقشتها  -المبحث الثاني :
     
   -احتج ال ائاون بان الزنا عوجو التحيعم , وان المصاهية تمبت به بجماة أ لة نوجزها فعما عأتي :     

ف رر   لّررت هررذ  العررة  ارر   (ٕٗ)((  ْم ِمررَن النَِّسرراـَوال َتْنِكُحرروا َمررا َنَكررَح اَبرراُءكُ :   ولرره تةررال  : )) أوال"

   ٓتحيعم نكاح اميأة    ولئها أبو  , وهو  ام عشم  الولـ بزنا" او  عي  
))  عر  المريا  بالنكراح : الرولـ , أي ال تلئروا مرا ولرئ ابراءكم , وفعره تحريعم -جاـ في تلسعي النسرلي : 

 ( ٕ٘)ٓكما هو مذهبنا (( ولـ مولءة األو بنكاح أو بما  عمعن او بزنا" 
   ٓف  ) النكاح ( لغة : ال م والجم  , ومنه تناكحت األشجاي إذا تماعارت وان رم بة رها إلر  بةرض            

و) النكاح ( ح ع ة في الولـ مجراز فري الة ر  , فوجرو حماره  ار  الح ع رة وبنراـ"  ار  ذلر  فراّن مةنر  
برت بالزنرا المصراهية , وإذا مبرت ذلر  فري ولـ األو مبرت و اعه فعم ٓ ال تطئوا من وطئ آباؤكمالعة : 

   ٓمماه في ولـ أم الميأة أو بنتها في إعجاو تحيعم الميأة إذ ال فيإ بعنهما 

ِترري ِفرري وممررا عةررزز ال ررو  برران المرريا  بالنكرراح هررو الررولـ ال الة رر   ولرره تةررال  : ))     َوَيَبرراِئُبُكُم الالَّ
ِتي َ َخْاُتْم ِبِهنّ ُحُجوِيُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم ال   (ٕٙ) ٓ(( الَّ

مح وي , ونكاح أو سلاح  أووال خو  بها هو الولـ وهو  ام في جمع   يوو الولـ من مباح       

ِتي َ َخْاُتْم ِبِهنّ , فوجو تحيعم البنت بولـ كان منه  ب  تزّوج األم ل وله تةال  : ))   ٓ((   الالَّ

 وألكنهم  إذا  رالوا : نكرح فرالن فالنرة  ٓةن  الة   والولـ جمعةا"ونو ش بان ) النكاح ( عستةم  بم*    

بنررت فررالن أو أخترره , أيا وا تزوجهررا و  رر   اعهررا , وإذا  ررالوا : نكررح زوجترره أو اميأترره لررم عيعرر وا إال 
 المجامةةآ 
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ومررن هنررا  ررالوا بررأن , النكرراح فرري ٓفرر  ) النكرراح (  نرر  الشررافةعة ح ع ررة فرري الة رر  مجرراز فرري الررولـ  
  (7ٕ)ٓ يان لم عي  إال بمةن  الة   ال

 
رر  َتررْنِكَح َزْوجرراً َ ْعررَي ُ وا ترريض  اررعهم األحنرراف ب ولرره تةررال  : )) * برران المرريا  برر  ٓ (8ٕ)((  َحتَّ

)تنكح( أي تلأ برا تياف الشرافةعة إذ إن الجمعر  متل رون  ار  إن مرن شريول يجروا الملا رة مالمراً الر  
 ٓوهذا ع ّ   ا  إن الميا  بالنكاح في العة هو الولـ  ٓي زوجها األو  أن ع خ  بها زوجها المان

 
  ٓأجاو الشافةعة : بأننا ما زلنا متمسكعن ب ولنا :  إن النكاح لم عي  في ال يان إال بمةن  الة     *

ل  اشرتيال الرولـ فارم عسرت وأمرا الوا والميا  ب وله تةال  : ))َحتَّ  َتْنِكَح َزْوجاً َ ْعَي ُ (( هرو الة ر  , 
 (9ٕ)ٓهو مستلا  من خبي الصحعحعن )حت  تذو ي  سعاته(  وإنمامن العة , 

و    ا  الزمخشيي : ) لم عي  النكاح في ال يان إال بمةن  الة   ؛ الن كونه بمةن  الولـ مرن براو      
  (ٖٓ)ٓ(  ٓالتصيعح , ومن أيا  به الكناعة  نه أت  بالظ المالمسة او المماسة

و  و  الزمخشريي بهرذا الخصروص حرعن  را  : ) عسرتحع  أن عكرون النكراح ح ع رة فري و   أك  اليا    
الجماا وعكن  به  ن الة   ؛ الن الجماا عست بح من ذكي  كما عسرت بح مرن فةاره , والة ر  ال عسرت بح فرال 

عصرح نلعره  رن الرولـ إذ ع را  فري الزنرا سرلاح ال نكراح , وصرحة النلري  وألنهعكن  باأل بح  ن  عي  , 
  (ٖٔ) ٓلع  المجاز (  

((  اللرة  ار  مرا ذهبروا  َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح اَباُءُكمْ وبناـاً  ا  ذل  فال عكون في  وله تةال  :))      

  ٓإلعه 

   
مةرززعن  -(ٕٖ)الميا   بالنكاح في العة هو الرولـ  ال الة ر   أنفي  –إال ان الحنلعة مبتوا  ا   ولهم  *  

أك  في إعجاو التحيعم من الة   , حعث  الوا أننرا لرم نجر  ولئراً مباحراً إال وهرو موجرو يأعهم بان الولـ 
لاتحيعم , و   وج نا    اً صحعحاً ال عوجو التحيعم وهو الة ر   ار  أالم ال عوجرو تحريعم البنرت , ولرو 

كران وجرو  الرولـ  ارة سعجراو التحريعم فكعلمرا وجر  عنبغري ان عحريم سرواـ  إنفةامنرا ٓولئها حيمرت 
فامر ا اشتيكر ا  ٓمباحاً أو محظوياً لوجو  الولـ ؛ الن التحيعم لم عخيجه مرن أن عكر ون ولـ صحعحر اً 

في ه ذا المةن  وج و إن ع    بره التحر يعم,ومن ناحعرة أخريى فران ممرا ال خرالف فعره إن الرولـ عوجرو 
  (ٖٖ)حآ التحيعم  ا  أي وجه و  ,فوجو ان عكون ولـ الزنا محيماً لوجو  الولـ الصحع

  
اله ف من ك  ما ذكيو  هو إمبات ان الميا  بالنكراح فري  إنإال أن الشافةعة لم عساّموا لهم , ف الوا :  *  

  ٓ وله تةال  ))َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح اَباُءُكْم (( هو الولـ ال الة   
  ال الرولـ عت رح ذلر  جاعرا فن و  لهم : الجمع  متل ون  ا  ان النكاح    وي  في ال يان بمةن  الة ر   

روُهنمن  وله تةال : )) َها الَِّذعَن اَمُنوا إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْءِمَناِت ُممَّ َلاَّْ ُتُمروُهنَّ ِمرْن َ ْبرِ  أَْن َتَمسُّ  َعا أَعُّ

فرالميا  بر  ) نكحرتم ( فرري العرة :   ر تم النكرراح , وهرذا التلسرعي وا رح و رروح الشرم  فري كبرر  ( ٖٗ)((آ
ب لع   وله )) من  ب  ان تمسوهن (( مما عجة  تلسعي النكاح فري العرة برالولـ مسرتحعالً , وهرذا السماـ 

  ٓباتلاإ الجمع   ا  خالف بعنهم في كونه مجازاً او ح ع ًة 

(( الرولـ مجررازاً  نر  الشررافةعة  َوال َتْنِكُحرروا َمرا َنَكررَح اَبرراُءُكمْ  رالوا : فارو تنرراو  النكراح فرري  ولره ))

  (ٖ٘)ٓ  الحنلعة , فجاز ان عكون محموالً  ا  جالله , مخصوصاً في حيامه وح ع ة  ن
 : است لوا بما يوي من إن يجالً  ا  : عا يسو  هللا , أن     زنعت باميأة في الجاهاعة , أفأنكح   ثانيا  
  (ٖٙ) منها (ابنتها    ا  : ) ال أيى ذل  , وال عصاح أن تنكح اميأة تلا  من ابنتها  ا  ما تلا   اعه   

  ٓفال عحتج به  (7ٖ) ٓأجعو بان الح عث ميس  ومن ل  كما  ا  ابن الهمام      
: إن اسجماا منة    ا  انه عحيم  ا  الميأة ول ها من زنراً , فرال عجروز لهرا أن تترزّوج بابنهرا مرن  ثالثا  

       حرريم  ارر  الزانرريفرر   ذلرر   ارر  انرره ع –بمررا فرري ذلرر  الشررافةعة  –الزنررا بررال خررالف بررعن الل هرراـ آ 
 (8ٖ)ٓبنته من الزنا إذ ال فيإ بعن الحالتعن 
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 (9ٖ)أجعرو بأنره  عرا  مر  اللرايإ , ألن االبرن  ر  حريم  ار  األم ألنهرا أّمره باسجمراا , فنسربه عاح هررا
وألنهما عتوايمان باسجماا , وألّن االبن كالة و من األم ؛ ألنه بة ها , و ر  انلصر  منهرا وهرو إنسران 

 ٓفحإ أن عحيم  ا  الميأة ابنها  كام  
جاز لازاني أن عتزّوجها , ألنها ال تنسو إلعه شري اً , إذ أّن اسجمراا منة ر   ار  إن  فإنماأما البنت      

البنرت انلصرات  رن اليجر  وهري نللرة  إنمرم ٓنسبها ال عاح ه , وبما انه لم عاح ها لنسرو فرال عتوايمران 
لم ع ّ م لاول  أي  ناـ أو تةو في تكوعنه وتيبعته , إال انه تارّذذ فري إل ائره  ذية ال عةبأ بها , وألن الزاني 

في يحم الزانعة بم ة ال تتجاوز ال  ائإ , وبالتالي فهي  يعبة  اعره وعجروز لره نكاحهرا إذ ال حيمرة لمراـ 
  (ٓٗ) ٓالزنا 
وبإعجرراو الجار  تراية أخرريى   ر   ارظ أمري الزنررا بإعجراو الريجم تراية ,  - رز وجرر  - رالوا : إن هللا  : رابعاا  

وو    اعره بالنراي , ومنر  إلحراإ النسرو بره , وذلر  كاره تغارعظ لحكمره , فوجرو ان عكرون بإعجراو 
 ٓالتحيعم أول  ؛ إذ كان أعجاو التحيعم  يبا من التغاعظ 

 إال عريى ان هللا تةرال  لمرا حكرم -مم  لاوا  ار  إن أعجراو التحريعم عةر  مرن  بعر  التغارعظ ب رولهم :    
ببلالن حج من جام  اميأته  ب  الو وف بةيفة , كان الزاني أولي ببلالن الحج ؛ الن بلالن الحرج 
تغاعظ لتحيعم الجماا فعه , كذل  لما حكم هللا بإعجراو تحريعم أالم والبنرت برالولـ الحرال  , وجرو ان 

 ٓعكون الزنا أول  بإعجاو التحيعم تغاعظاً لحكمه 
ان الرولـ لرم عختارف حكمره ان عكرون بزنرً  او  عري  فعمرا تةاّرإ بره مرن  مم أ افوا  ائاعن:إال عريى   

 (  ٔٗ)فسا  الحج والصوم ووجوو الغس  , فما  ام األمي كذل  فعنبغ ي أن عستوع ا في حك م التحيعمآ

  الوا : الولـ بالزنا ولـ م صو  , فوجو ان عتةاإ به تحيعم المصاهية كالنكاح , مم انه  : خامسا  
  (ٕٗ)ٓإ بالولـ المباح , فوجو ان عتةاإ بالولـ المحظوي  عاساً  ا  ولئ الشبهة تحيعم عتةا

: أّن الزنا سبو لاول  , فعمبت به التحيعم  عاساً  ا   عي الزنا, وكون الزنا حياماً ال عءمي  بر لع   سادسا  
الر خو   ان ال خو  بالميأة بناـا  ا      فاس  تمبرت بره حيمرة المصراهية باالتلراإ , وان كران

 ٓحياماً 

وُيّ  بأنه  عا  م  اللايإ , لذا  ا  الشافةي لمحم  بن الحسن  فري المنراظية التري جريت بعنهمرا حرو   *

  (ٖٗ)ٓاّن الزواج أمي حم ت  اعه , والزنا يجمت  اعه , فكعف عشتبهان ((  ٓٓٓ))  -: -هذ  المسألة 
  ا  الخي آ فالزنا فة  منبوذ , والزواج أمي محمو  فال ع ا  أح هما

إن الرررولـ فةررر  عتةارررإ بررره التحررريعم , فعجرررو ان عسرررتوي حكمررره محظرررويا ومباحرررة  عاسررراً  اررر         : سااابعا  
ـً كرران مباحرراً أو حيامرراً , فعنبغرري  (ٗٗ)الي رراا  تمبررت الحيمررة  إن, إذ تمبررت الحيمررة بالي رراا سرروا

 حيعم آبالولـ كذل  حالالً كان الولـ أو حياماًآ فكالهما فة  عتةاإ به الت

أجعررو بررأّن  عررا  الررولـ  ارر  الي رراا بةاررة انرره فةرر  عتةاّررإ برره التحرريعم منررت ض بالة رر , إذ أن الة رر   * 

 ٓالمحظوي حكمه اللسا  , والة   المباح حكمه الصحة 
عمكن أن ع ا  : أن الي اا لما تةاإ بمحظوي  سرائي أحكرام المبراح تةارإ بره تحريعم المصراهية أع را, 

  (٘ٗ)ٓا شيـ من أحكام المباح لم عتةاإ به تحيعم المصاهية أع ا ولما لم عتةاإ بالزن

َهاُتُكْم َوَبَناُتُكمْ : إن هللا تةال   ا  : )) ثامنا    َمْت َ اَْعُكْم أُمَّ   وبنت الزنا بنته ؛ الن الةيو  (ٙٗ)ٓ((  ُحيِّ

 ٓتسمعها بنتاً , وال عةتبي     النكاح        
في الظاهي , فوجو أن تحيم  اعه كالمولو ة من زوجرة أو أمرٍة , والن   الوا : وألنها مخاو ه من مائه

ولرر  الزنررا مخارروإ مررن مرراـ الزانرري والزانعررة , فامررا حرريم ولرر  الزنررا  ارر  الزانعررة , وجررو أن عحرريم  ارر  
الزاني  عاساً  ا  ول  الشبهة وألنها مخاو رة مرن مائره , فارم عكرن نلعهرا  نره بمران  مرن تحيعمهر ا  اعره , 

 (7ٗ) ٓ ا   ول   المال نة  عاس اً 

 وألنره ٓعنتلري  رن مراـ الزنر  كرالمعياث  أنونو ش بأن تحيعم الول  حكم من أحكام النسو , فوجرو  *

لما كان لحوإ النسو بالزانعة عوجو أن عتبةره التحريعم كمرا تبةره المعرياث , وجرو إذا انتلر  النسرو  رن 
 (8ٗ)ٓالزاني أن عتبةه التحيعم , كما تبةه المعياث 

 
   -وقد يتحّرر من هذا االعتالل قياسان :

  ٓفي حإ األم  كأتبا ه: انه تحيعم نسو , فوجو أن عكون تابةاً لانسو  أحدهما 
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: انه تاب  لانسو في المبوت , فوجو ان عكون تابةاً له في النلي كالمعياث , والن ول  الزنر  لرو  والثاني 
, وفري إباحتهرا لهمرا  واسخروةابنره بحكرم البنروة حيمت  ا  الزاني بالبنوة , لحيمت  ا  أبعه و
َهراُتُكْم َوَبَنراُتُكمْ  لع   ا  إباحتها لازاني , فأما است اللهم ب ولره )) َمرْت َ اَرْعُكْم أُمَّ فاعسرت هرذ   (9ٗ)(( ُحيِّ

ُعوِصرعُكُم من بناته فت خ  في اعة التحيعم , كما لم تكن من بناته في اعة الموايعث ب وله تةال  : ))

 ُ   (ٓ٘)((آ  فِي أَْوالِ ُكمهللاَّ
مرم لمرا لرم عمنر  خا هرا مرن مائره ان ال  ٓ عاسهم بأنها مخاو ة من مائه , فهذا  عي مةاوم , فام عسرام  وأما

 ٓعتةاإ به نسو وال معياث , لم عمن  أن ال عتةاإ به تحيعم 
ومعيامره مبرت تحيعمره كرذل    لمرا مبرت نسربه ألنرهفأما  عاسهم  ا  ول  الشربهة , فغعري مسراّم أع را ؛       

  (ٔ٘)ٓوول  الزنا بخالفه 
كان     خر  بأمهرا حيمرت  اعره  إن عاسهم  ا  ول  المال نة , فالحكم في ول  المال نة :  وأما 

أب ا  ألنها بنت اميأة     خ  بها , وان لم  عكن     خ  بها فلي تحيعمها  اعه وجهان حكاهما أبو حامر  
 -االسلياععني :

  ٓ: ال عحيم  اعه كول  الزن  , فةا  هذا عبل  ال عا   اأحدهم 
لو ا تريف بهرا بةر  النلري لح رت , وولر  الزنر  لرو ا تريف بره لرم عاحرإ  ألنه: أنها تحيم  اعه ؛  والثاني

فصاي نلري ولر  الزنر  مءبر اً ونلري ولر  المال نرة  عري مءبر , فافتي را فري النلري, لرذا افتي را فري 
   (ٕ٘)الحكم أع ا

) واختاف أصحابنا في المنلعة بالاةان , فمنهم من  ا  : عجوز لامال ن نكاحهرا   -ـ في المجموا :جا     
ألنها منلعة  نه , فهي كالبنت من الزنا , ومنهم من  را  : ال عجروز لامال رن نكاحهرا ؛ ألنهرا  عري منلعرة 

ولر  المال نرة فري وجره ,  فبلر   عرا  ولر  الزنر   ار ( ٖ٘) نه  لةاً , ولهذا لو ا رّي بهرا مبرت النسرو (آ
 ٓ عاساً م  اللايإ في الوجه الخي  وأصبح

 

 : مذهب القائلين بأن الزنا ال يوجب التحريم المبحث الثالث
 

ذهو إل  ال و  بأن الزنا ال تمبت به حيمة المصاهية  اي بن ابري لالرو , و بر  هللا بر ن  برا  
عي , والزهيي , ومرن الل هراـ : الشرافةي ومالر  والعه ذهو من التابةعن  يوة بن الزبٓي ي هللا  نهم 

  (ٗ٘)ٓفي يواعة ويبعةه وأبو موي 
و اعه فمن زن  باميأة لم عحيم  اعه الزواج بأمها أو بنتها , وال تحيم المزني بها  ا  أصو  

وان الل بغرالم لرم تحريم  ٓالزاني وفيو ه , ولو زن  اليج  بأم زوجته أو بنتها ال تحيم  اعره زوجتره 
  (٘٘)ٓعه أمه وبنته , ولكن عكي  ذل  كاه  ا

 

 

 مذهب الشافعية :- 

ال تمبت حيمة المصاهية بالزنا  ن  الشافةعة  , فال عحيم  ا  الزاني الزواج بأم مرن زنرا بهرا            
  ٓأو بابنتها  وال تحيم المزني بها  ا  أصو  الزاني و فيو ه

زنرا"  ألنرهنة فحكمه حكم ما لو لاو ته  ا  الزنا وان اكي  يج  اميأة  ا  الزنا فاتت منه باب
 (ٙ٘)ٓفي ح ه

 
 : زواج الرجل بمن تخلّقت من مائه

عجوز  ن  الشافةعة أن عتزوج اليج  بنته المخاو ة من مائره زنرً  ؛فرإذا زنر  براميأة وحمارت منره        
حر  لر ه تحر   ألصروله سلاحا" , وجراـت ببنرت فإنهرا ال تحريم  اعره ألن مراـ الزنرا الحيمرة لره , وكمرا ت

, حعث  ا  الشافةي في حكم هرذا الرزواج كمرا ذكري  صاحر و  (7٘)وفيو ه ولكن عكي  له نكاحها  ن هم 
   (8٘)آالمجموا : ) اكي  أن عتزوجها , فان تزّوجها لم افسخ(

 
  -تعليل صحة زواج الرجل بالمخلوقة من زناه : 

من الزنا ؛ الن ماـ الزنا ال حيمة له , ولرذا ال عمبرت لهرا   ا  الشافةعة : ال تحيم  ا  الزاني بنته        
  ٓتوايث وال  عيها من أحكام النسو 
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وألّن حيمررة المصرراهية نةمررة ؛ ألنهررا تاحررإ األجانررو باأل ررايو والزنررا محظرروي شرري ا", وال 
 (  9٘) ٓعص ح أن عكون سببا" لانةمة 

 

ـِ َبَشرياً ))-ا  :وألن هللا تةال  امتّن  ا    ب ا   بالنسو والصه ي ف ر َوُهرَو الَّرِذي َخاَرَإ ِمرَن اْلَمرا
فال تمبت المصراهية بالزنرا كمرا ال عمبرت بره النسرو,إذ إن هللا تةرال  جمر   (ٓٙ)آ((َفَجَةاَُه َنَسباً َوِصْهياً 

  (ٔٙ)ٓفاما انتل   ن ماـ الزنا حكم النسو ,انتل   نه حكم المصاهية  ٓفي المائععن : الصهي و النسو 

المخاو ة من ماـ الزنا في الحكم المخاو ة من ماـ استمنائه بغعي ع  حاعاته , وكرذا الميت رةة ومم  *

بابن الزنا , و اعه فإذا أي ةت الميأة بابن زنا شرخص بنترا" صرغعية حارت لره فكمرا انره ال حيمرة لمراـ 
  (ٕٙ)ٓالزنا  ن هم كذا ال حيمة لابن الذي نشأ بسبو الزنا 

 
  -: فعية علة الكراهية عند الشا

 كي  الشافةي لازاني أن عتزوج بابنته من الزناآ  ألجاهااختاف ف هاـ المذهو الشافةي في الةاة التي 
 ٓحنعلرة ومرن واف ره ال رائاعن بتحريعم الرزواج منهرا  أبيفمنهم من  ا  :إنما كي  ذل  لعخيج من خالف   

 ٓوهذا هو األصح  ن هم 
       
 ٓلم عحيم  اعه نكاحها  –اني إنها من مائه  فةا  هذا ال و  : لو تحّ إ الز  
 –أي البنت المخاو ة من زنرا   –وهذا ما يّجحه ابن حجي الهعممي حعن  ا  ما نّصه : ) و ع  تحيم      
اخبي  نبي و ت نزوله بأنها من مائه , وعي  بان الشايا  لر  نسربتها  نره فرال نظري لكونهرا مرن مراـ  أن

فةاررة الكياهررة هررو حصررو   (ٖٙ)ٓنةررم عكرري  لرره نكاحهررا لاخررالف فعهررا (سررلاحه ( مررم أ رراف  ررائال" :)  
   ٓ عي وهو األصح االختالف ال

 
لررم  ألنرهأن عكرون مررن مائره؛  سمكرانومرنهم مرن  را  : إنمررا كري  لازانري ان عتررزوج بابنتره مرن الزنررا 

عجررز لرره أن  عتح ررإ مرر ن ذلرر  , فارر و تح ررإ أنهررا مرر ن مائرره برران اخبرري  النبرري فرري زمانرره إنهررا مررن مائرره لررم
   (ٗٙ)عتزوجه اآ

والصحعح ل ى الشافةعة أن  ارة الكياهرة هري الخريوج مرن الخرالف حتر  لرو تح رإ أنهرا مرن منعره لرم 
ألنها وال ة ال عتةاإ بها مبوت النسو فام عتةاإ بها التحيعم ,كالوال ة لما  ون سرتة اشرهي مرن و رت الزنرا تحيم  

(ٙ٘)  

 ٓنه عحريم  ار  المريأة و ار  سرائي محايمهرا ولر ها مرن الزنرا هذا واتلإ الشافةعة م  الجمهوي في ا *

  ٓ –وهذا الحكم مجم   اعه  ن  الةاماـ  –و اعه فال عجوز لاميأة أن تتزوج بابنها من الزنا 

 
 -: تعليل الشافعية لتحريم نكاح ابن الزنا ألمه  

نعرة ال ت را   ار  اليجر  الزانري ؛  اّ  الشافةعة حيمة زواج ول  الزنا بأمِه ب رولهم : إن المريأة الزا     
الن البنت انلصات م ن اليج  وهري نللرة  رذية ال عةبرأ بهرا , بعنمرا الولر  ف ر  انلصر   مر ن المريأة وهرو 

  (ٙٙ) ٓإنسان كام 
مم أن اسجماا منة    ا  ان نسبه عاحإ الميأة , وانه عيمها , بخرالف البنرت فإنهرا أجنبعرة  مرن خا رت 

ومن هنرا جراز لره ان عترزوج بهرا ولرم  (7ٙ)لها توايث وال  عي  من أحكام النسو , من زنا  ؛ إذ ال عمبت 
  ٓعجز لاول  ان عتزوج بأمه 

  

  (8ٙ) ٓ الوا: ولو ولئ مساُم كافيًة بالزنا , فان الول  عاحإ الكافية في ال عن  *

 
  -: حكم البنت المنفّية باللعان

؛ فلي هذ  الحالة ننظي , فران كران  ر   خر  بالزوجرة إن أتت اميأة بابنة , فنلاها الزوج بالاةان  
 ٓلم عجز له التزوج بابنتها ؛ ألنها بنت اميأة  خ  بها 

  -وان لم ع خ  باألم فلي جواز نكاح االبنة وجهان : 
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 ٓأح هما : عجوز له ان عتزوجها ؛ ألنها منلعة  نه , فهي كاالبنة من الزنا 
نهرا  عري منلعرة  نره  لةراً , بر لع  انره لرو ا رّي بهرا لح تره والماني : ال عجوز له ان عتزوجها ؛ أل

فصاي نلي ول  الزن  مءبر اً ,  (9ٙ)ٓواالبنة من الزنا لو  ا  الزاني فأّ ي بنسبها لم عاح ه نسبها  ٓنسبتها 
 (  7ٓ)ٓونلي ول  المال نة  عي مءّب  فافتي ا في النلي , لذا افتي ا في الحكم اع اً 

  -: مذهب المالكية*

هو مال  في يواعة إل  أن الزنا عنشي الحيمة , وان المصاهية تمبت بره ,و ار  هرذ  اليواعرة ذ
 ٓعكون مذهبه مواف اً لمذهو الحنلعة في هذ  المسألة 

الزنا ال عنشي الحيمة وال تمبرت بره حيمرة المصراهية   إنهو  (7ٔ)إال أن المشهوي  ن اسمام مال  
 (7ٕ) ٓلة و اعه األكمي , ب   ع  :  اعه جمع  األصحاو فهذ  اليواعة هو مذهو المولأ واليسا

ـً  ا  المشهوي من مذهبه : فان لازاني   عترزوج بأصرو  المزنرّي بهرا وفيو هرا , وكرذا  أنوبنا
  ٓعجوز ألبعه وابنه أن عتزوجها 

 

  -: حكم الزواج بالبنت المخلوقة من زناه عند المالكية
    
تحيعم البنت المتخاّ ة من ماـ الزنا  ا  الزانري وأصروله وفيو ره خرالف , والمةتمر  الحيمرة ,  في 

, ( 7ٖ)وبناـا  اعه ؛ فإذا زن  باميأة فحمات منه سلاحاً ببنت , فهي محيمة  اعه و ار  أصروله وفيو ره
 ٓفمذهو المالكعة في هذا الحكم موافإ لمذهو األحناف 

 ألنرهبنٌت , كانت هذ  البنت محيمة أع را  ار  الزانري  –ني بها أي المز –ولو ي ةت من لبنها 
 ( 7ٗ) ٓابنه الذي جاـ بسبو ولئه الحيام 

بجرواز نكاحهرا , ولكنره يجر   رن  ولره ف ر  جراـ فري كتراو    أفتر وعب و إن اسمام مال  كان     
نر  بهرا إنسران , ومم  من خا ت من ماـ الزنا من شيبت من لربن امريأة ز ٓٓٓ))  -الم اي  ( : أسه )

فتحيم تا  البنت  ا  ذل  الزاني الذي شيبت مرن مائره (( مرم أ راف  رائالً)) وهرذا مرا يجر  إلعره مالر  
  (7٘)وهو األصح ((آ 

ومم  من خا ت من مائه أع ا ذَكٌي تخاّإ من مائه؛ فعحيم  ار  صراحو المراـ ترزوج بنتره  وعحريم 
  ٓ اعه بنت صاحو الماـ 

نه عجوز له اخذ بنتها التي تا ها بةر  الزنرا ؛ ألنهرا لرم تتخارإ مرن مائر ه وصرّيح أما من زن  بحام  , فا*

, لكنهرا ال تحريم  ار  المشرهوي  (7ٙ)ال ع  بحيمتها  اعه كبنته , ولة  وجهه إن زيا  عي  س ي بمائه 
  (77) ٓمن مذهو المالكعة

هرو مرذهو الشرافةعة ن ألنهرا لرم  كمرا-وبةض المالكعة ع ولون : ان المتخا ة من ماـ الزنرا ال تحريم       
 ار  النكراح باتلرا هم ,   إجبايهراتة  بنتاً ب لع  انه ال توايث بعنهما , وال عجوز له الخاوة بها , ولرع  لره 

  ٓلذا ال تة  بنتاً محيمة وال عكون لبن أمها محيماً 
كرن المشرهوي فري ,ل(78) ا   ب  اليحمن الجز عيي : )) وهذا ال رو  وجعره , وان لرم عكرن مةتمر اً ((

وان كران بةرض أصرحابه  ر  أفتروا بجرواز نكاحهرا ٓمذهو مال  حيمة بنت الزنا المتخا ة مرن مائره  اعره
 ( 79)آ

 
 أدلة الشافعية ومن وافقهم ومناقشتها  -المبحث الرابع :

 
  -احتج ال ائاون بان الزنا ال عوجو التحيعم وال تمبت به حيمة المصاهية بجماة أ لة نذكي أهمها :

ان النبي صا  هللا  اعه وسام سئ   ن يج  زن  براميأة فرايا  أن  –ي ي هللا  نها  –يوت  ائشة  أوال :
 ( 8ٓ)ٓعتزوجها أو بنتها   ف ا  صا  هللا  اعه وسام: )ال عحيم الحيام الحال  , إنما عحيم ما كان بنكاح(

لمصراهية , حتر  عجروز  ا  ال معيي : هذا ع   لمرذهو الشرافةي فري إن الزنرا ال عمبرت حيمرة ا 
  (8ٔ) ٓلازاني أن عنكح أّم المزني بها

 
  ٓأجعو بان الح عث  ةعف فال عنهض حجة  ا  ما ذهبوا إلعه  *
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و ا  فيض صحة الح عث فعجوز إن عكون  ولره صرا  هللا  اعره وسرام: ) ال عحريم الحريام الحرال  (    
النظري  إنكون فائ ته إزالرة تروهم مرن عظرن وت ٓجواباً لما سئ   نه من النظي والمياو ة من  عي جماا 

لما يوي  ن النبي صا  هللا  اعره وسرام انره  را  :) زنرا الةعنعرعن النظري وزنرا الريجاعن  ٓبانليا   عحيم 
النظي بانليا   عحريم كمرا عحريم الرولـ لتسرمعة  أنالمشي ( تخيعج الح عث ف   عتوهم متوهم وعظن ظاّن 

ومر  هرذا االحتمرا   ٓنراً فراخبي صرا  هللا  اعره وسرام إن ذلر  ال عحريم النبي صا  هللا  اعه وسرام إعرا  ز
عةتمر   ار  الحر    ألنرهعزو  اال تياض بالح عث ولو كان صحعحاً , وإن تصوي  هذا بةع  وال عست عم 

  ٓو ا  اللي عات 
 
 ا  الرولـ  مم ان الجمع  متل ون  ا  إن التحيعم  عي م صوي  ا  النكاح , وال -مم تابةوا  ائاعن :    

المباح ؛ النه ال خالف في إن من ولئ أمته حائ اً , كان ولئه ولئاً حياماً في  عي نكراح , وهرو مر  
 (8ٕ)ٓذل  عوجو التحيعم 

فبل  أن عكون حكم التحيعم م صوياً  ا  النكاح وال  ا  ولـ مباح , وبذل  عكون الحيام    حرّيم     
واع راً  ر  ٓبت فاع  بةموم في نلي إعجاو التحيعم بولـ حيام الحيام , وهذا ع ّ   ا  إن الح عث إن م

حريم هللا تةررال  امرريأة المظرراهي  اعرره بالظهرراي و رر  سرّما  منكررياً مررن ال ررو  وزوياً ,ولررم عكررن هررذا ال ررو  
 ( 8ٖ)ٓمحيماً مانةاً من و وا تحيعم الولـ به 

 
 -اميأته بة   مر ا ع خر   بهر ا   را  : است لوا بما يوى  كيمة  ن ابن  با  في اليج  عزني بأم  : ثانيا  

وهذا ع ّ   ا  إن ابن  برا  كران عريى إن الزنرا ال  ٓ)) تخل  حيمتعن ولم تحيم  اعه اميأته (( 
ويوي  نه أع ا انره  را  )) ال عحريم الحريام الحرال  (( ممرا عةرّزز ان ٓتمبت به حيمة المصاهية 

 ( 8ٗ)ٓية به مذهبه كان   م التحيعم بالزنا , و  م مبوت المصاه
 

أجعو بأن االوزا ي ذكي  ن  لاـ انه كان عتأو   و  ابرن  برا  )) ال عحرّيم حريام حرالالً((  ار   *
 و  ابن  برا  الرذي يوا   كيمرة فري  إنوهذا ع ّ   ا  ٓاليج  عزني بالميأة وال عحيمها  اعه زنا  

مابتاً  ن   لما احتاج إلر  تأوعر   ولره         لو كان  ألنهان الزنا باألم ال عحيم البنت لم عكن  ن   لاـ ذل  ؛ 
   (8٘)ٓ)) ال عحيم الحيام الحال ((

 
ـِ َبَشياً َفَجَةاَُه َنَسرباً َوِصرْهيا ((  -إن هللا تةال   ا  : ثالثا  :  ف ر  جمر  فري  (8ٙ)ٓ))َوُهَو الَِّذي َخاََإ ِمَن اْلَما

  (87) ٓحكم النسو , انتل   نه حكم المصاهية فاما انتل   ن ماـ الزنا  ٓالماـعن : الصهي , والنسو 
ف   أمبت هللا الصهي في المو   الرذي امبرت فعره النسرو ,فامرا لرم عمبرت بالزنرا النسرو , لرم عمبرت بره      

 ٓالصهي أع ا
ونررررو ش بأنرررره لررررع  لمبرررروت النسررررو تررررأمعي فرررري الحكررررم , ف رررر  ال عمبررررت النسررررو , وتمبررررت حيمررررة  * 

الذي ال عجام  مماه , لو جام  اميأته , حيمت  اعه أّمها وبنتها , ولرم ومما  ذل  : الصغعي ٓالمصاهية
ومن      ا  امريأة نكاحراً , تةارإ بة ر  النكراح مبروت النسرو  بر  الرولـ , ٓعتةاإ بولئه مبوت النسو 

 ٓحت  لو جاـت بول   ب  ال خو  وبة  الة   بستة أشهي لزمه , ولم عتةاإ بالة   تحيعم البنت 
نظينا إل  الممالعن الساب عن , لوج نا في المما  األو  أّن الولـ م    م مبوت النسرو بره   الوا : إذا

مرن هنرا ٓوفي المما  الماني يأعنا الة   م  تةاإ مبوت النسو بره ال عوجرو التحريعم  ٓ   أوجو التحيعم 
و امنرا مرن  (88), نكتشف أّنه الحّظ بمبوت النسو في ذل  , واّن الذي عجو ا تباي  هو الرولـ  ال  عري 

ـً  ا  ما مّي فأّن  ولره تةرال  : )) َوُهرَو الَّرِذي  ذل  ان المصاهية والنسو ال عستازم أح هما الخي , وبنا
ـِ َبَشررياً َفَجَةاَررُه نسرربا وصررهيا(( ال عسررةلهم إلال ررا فرري  ررولهم : إن الزنررا التمبررت برره حيمررة  َخاَررَإ ِمررَن اْلَمررا

   ٓالمصاهية 
 

رالك ذل ُكام …)) : ان  ولره تةررالرابعاا : علعرر  صرياحة حرّ  ما رر ا المرذكويات  باهررا (89)((وأُح ال  لكُكامم مااا وك

َهراُتُكْم َوَبَنرراُتُكْم واَخرواِتًكْم ووهري  ولره)) َمرْت َ اَررْعُكْم أُمَّ ولرع  بنررت المزنري بهرا مررنهن , (9ٓ)آآ((ُحيِّ

 (9ٔفت خ  في  موم الح آ)
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َهراُتُكْم َوَبَنراُتُكْم له تةرال  ))و   عجاو بأن بنت المزني بها ت خ   من  و * َمرْت َ اَرْعُكْم أُمَّ (( ألّن ُحيِّ

فتر خ  برذل   رمن  (9ٕ)ٓالةيو تسّمعها بنتاً , وألّنها مخاو ة من مائه في الظراهي , وان لرم تنسرو إلعره 
 ٓأفيا  المستمن  , ال المستمن  منه 

 
 ررايو و رر  جرراـ فرري الحرر عث الصررحعح  ررالوا : المصرراهية نةمررة ؛ ألنهررا تاحررإ األجانررو باأل : خامسااا  

        , وهي تمبت بالنكاح , وامرا الزنرا فهرو محريم شري اً , فرال (9ٖ)))المصاهية لحمٌة كاحمة النسو (( 
  (9ٗ)ٓتمبت به المصاهية , النه ال عمكن أن عكون سبباً لنةمة المصاهية 

  ٓ؛ النه محظوي شي اً  فالمصاهية تمبت بأمي محمو  وهو الزواج , وال تمبت بالزنا       
 لكن الحنلعة حعنما امبتوا حيمة المصاهية بالزنا جةاوا ذل   يباً من  يوو التغاعظ  ا  الزاني   *

 ٓولم عاتلتوا إل  كون المصاهية نةمة     
ُعلهم ذل  من كالم الجصاص كما ميَّ مةنا حعن  ا : )) إن هللا     اّظ أمي الزنا بإعجراو الريجم تراية , 

وذل  كاه تغاعظ لحكمه , فوجو ان عكون بإعجاو التحيعم أولر  , إذ كران  ٓٓٓعجاو الجا  أخيى ووبإ
 ٓإعجاو التحيعم  يباً من التغاعظ (( 

) أال تريى إن هللا تةرال   -ب وله : - ا  ان إعجاو التحيعم عة  من  بع  التغاعظ  -مم است ّ  الجصاص    
الو وف بةيفة , كان الزاني أول  ببلالن الحرج ؛ ألن بلرالن  لما حكم ببلالن حج من جام  اميأته  ب 

الحج تغاعظ لتحيعم الجماا فعه , كذل  لمرا حكرم هللا بإعجراو تحريعم األم والبنرت برالولـ الحرال  , وجرو 
 (9٘)أن عكون الزنا أول  بإعجاو التحيعم تغاعظاً لحكمه ( 

يعم  ريو مرن  ريوو التغارعظ , وعوافرإ وال عتلإ الباحث م  الجصاص في يءعته برأن إعجراو التحر *

إال , الشافةعة في  ولهم بأن المصاهية نةمة , وبخاصة انهم     ّززوا  رولهم بحر عث عرنص  ار  ذلر  

انه عيى إن الجصاص لم عنكي كون المصراهية نةمرة , وانمرا نظري إلر  أن المصراهية عوجرو التحريعم , 
  ٓولع  كذل    يو من التغاعظ آ –حسو تصّوي   –وإعجاو التحيعم 

 
كرذل  لمرا حكرم هللا بإعجراو تحريعم األم والبنرت  ٓٓٓو ن  التةمرإ فري كرالم الجصراص فري  ولره ))     

فهررو عرريى ان إعجرراو  ٓبررالولـ الحررال  , وجررو ان عكررون الزنررا أولرر  بإعجرراو التحرريعم تغاعظرراً لاحكررم ((
هذا الولـ تمبت به المصراهية وهري تحيعم األم والبنت بالولـ الحال  تغاعظ لاوالئ ؛ وال عنظي إل  إن 

  ٓنةمة جاعاة 
 

فرري  ررولهم بررأن حيمررة المصرراهية تمبررت بالزنررا وبم ّ ماترره  -إن األحكررام الترري ذكيهررا األحنرراف سادسااا  :
هرو مرا تمرّ  إلعره الحاجرة , وتةرّم بره الباروى أحعانرا , ومرا كران الشرايا لعسركت  نره ؛ فارم  -و وا عه

ة , وال عصح فعه خبي , وال امي  ن الصرحابة , و ر  كرانوا  يعبري عن ز  به  يان , وال تم ي به سن
  ٓ ه  بالجاهاعة التي كان الزنا فعها فاشعاً بعنهم 

فاو فهم أح  منهم إن لذل  م يكاً في الشيا , أو ت    اعه  اّة وحكمة لسرألوا  رن ذلر   ولتروّفيت       
  (9ٙ) ٓال وا ي  ا  ن   ما علتون به 

: ال ص  والحكمة من إمبات حيمة المصاهية هو  ل  األلماا برعن اليجر  والمر يأة لتح عرإ  الوا  : سابعا  
امرا المزنري بهرا فهري أجنبعرة  رن اليجر  , وال ٓاألللة والمو ة , واالجتماا البييـ من  عري يعبرة 

سرائي تنسو إلعه شي اً , وال عجيي بعنهما التوايث وال تازمه نل تها , وال سبع  لا اـ مةها , فهي ك
 (97)ٓاألجانو , فال وجه المبات الحيمة بالزنا

 
وعمكن أن عجاو بأّن من المساَّم به إن الم صو  مرن تشريع  األحكرام هرو تح عرإ مصراحة الةبرا  , وهرذ   

تريبل الحكرم بحكمتره  الّن  - البراً -المصاحة هي التي تسم  بحكمة الحكم , إال أن المالحظ : إن الشيعةة
ة ال عمكن التحّ إ من وجو هرا , فرال عمكرن بنراـ الحكرم  اعهرا , والحكمرة مرن إمبرات الحكمة    تكون خلعّ 

حيمرة المصرراهية عمكررن أن ع ررا  بأنهررا خلّعررة , ومررا ذكرريو  مررن إن الحكمررة منهررا هررو  لرر  األلمرراا بررعن 
ة اليج  والميأة لتح عإ األللة , صحعح ال إشكا  فعه  , ولكن ما ال لع   ا  إن هذ  هري الحكمرة الوحعر 

 ٓمن تشيع  هذا الحكم   ومن  ا  بهذا فهو ملالو بال لع 
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 الرأي الراجح في المسألة  -المبحث الخامس :
 
بة  ان  ي نا أ لة الليفعن , يأعنا أن كال الليع عن     ّززا يأعهما بجماُة أ لرة مرن الكتراو والسرنة     

 ٓومن ليعإ ال عا  
ـً ولكن ل ى التأم  في تا  األ لرة ,وبةر       منا شرتها ,يأعنرا أنهرا ال تمبرت أمرام معرزان الن ر  الةامري وبنرا

 ٓ ا  ذل  فأنها ال ت وم حّجة  ا  ما ذهبوا إلعه 
وبةض األ لة التي ذكيوها  وعة فري الظراهي, ولكرن بةر  المنا شرة وجر نا أنهرا ال تخاروا مرن إعريا ات     

ّيإ إلرر  الرر لع  االحتمررا  , سرر ل برره وا تيا ررات ممررا جةاهررا  ررةعلة ال عمكررن االسررت ال  بهررا ) إذا تلرر
 ٓاالست ال (

والحإ انه لو صّح ح عث ) ال عحيم الحيام الحال  ( الرذي اسرتّ   بره الشرافةعة لنصرية مرذهبهم لكران     
, ( 98) نّصاً في مو   الخالف , ول ل  الش  بالع عن , ولكن الح عث لرم عتروفي فعره شريول الصرحة فعره 

  ٓسألة  ائما  ا    م وساإ مما جة  الخالف في هذ  الم
والتيجعح في هذ  المسألة لع  باألمي السه  , لة م وجو  أ لة شافعة تحسم المو وا ؛ فاأل لة التري     

تتح ث  ن بعت ال صع  والتري نّصرت صرياحة  ار  حكرم المسرألة  رةعلة , والربةض الخري مرن األ لرة 
ا عجةر  براو االحتمرا  ملتوحراً , وبالترالي ال  عاسات واستنتاجات ال تخارو مرن إعريا ات وا تيا رات ممر

ـً  اعها   ٓعمكن تيجعح أح  اليأععن  ا  الخي بنا
فاأل لة واال عسة التري اسرت لوا بهرا متةاي رة مت رايبة , عريّ  بة رها بة راً , لرذا فإننرا نةر    ار       

  ٓإذا تةاي ت تسا لت  –وكما ع و  األصولعون  –االست ال  بها ألن األ لة 
   ٓتيجعح أح  اليأععن   ا  الخي ا تما اً  ا  األ لة  التي  أوي وها  -والحالة هذ   -فال عمكن      
 -وال عتلإ الباحث م  ال كتوي وهبة الزحعاي في تيجعحه ليأي الشافةع ة مةااّلً ذل  ب وله :*
عتبررعن  لنررا   –ة أي الحنلعرر –وبررالنظي فرري أ لررة اللرريع عن , وبمةيفررة  ررةف أ لررة الليعررإ األو   ٓٓٓ) 

 (99) ٓتمععزاً بعن الحال   المشيوا والحيام المحظوي  (  -أي الشافةعة–تيجعح يأي الليعإ الماني 
و ةف أ لرة  -حسو يأعه  –فهو    يّجح يأي الشافةعة في هذ  المسألة ل ّوة األ لة التي سا ها الشافةعة 

   ٓاألحناف
ا واهرا حر عث ) ال عحريم الحريام الحرال  , إنمرا عحريم مرا وكان    است ّ  لمذهو الشرافةعة بأيبةرة أ لرة 

كان بنكاح( ولم عتح ث  ن  يجة هذا الحر عث مرن حعرث الصرحة وال رةف , وع راف الر  ذلر  انره لرم 
     ٓعذكي اسعيا ات التي ذكيها األحناف  اعه 

ماً أنهرا تءعر  الحر عث النرف مم بة  أن است ّ  بهذا الح عث , ذكي اعة ً  يانعة , وح عماً نبوعاً اخي زا      
و ريأ النبري  (ٓٓٔ)ٓ) الزانري المجارو  ال عرنكح إال مماره ( -الذكي ف    ا  : ) وعءع   أحا عث أخيى منهرا :

(  الزانعرة ال عنكحهرا إال زان أو مشري  صا  هللا  اعه وسام  ار  يجر  عيعر  ان عترزوج بزانعرة :)
 ( ٕٓٔ)ٓانته  كالمه  ٓ (ٔٓٔ)

  : ما  ال ة هذا الح عث وهذ  العة بمو رو نا  : نحرن نبحرث  رن الزنرا هر  تمبرت بره ولكنا نتساـ     
حيمررة المصرراهية أم ال  وذلرر  حترر  ن ررّيي فرري  رروـ ذلرر  حكررم زواج الزانرري ببنترره مررن الزنرر  , او بررأم 

أمرا الرزواج بالزانعرة نلسرها او  ر م الرزواج بهرا فهرو مو روا اخري ال عّمرت  ٓالمزّني بها وهكذا  والع  
مررم يجررح يأي ٓمو ررو نا بصرراة آ وبهررذا عظهرري إن الرر كتوي وهبررة الزحعارري  رر  خاررل بررعن المسررألتعن 

        ٓالشافةعة نتعجة لذل 
ومن الج عي بالذكي ان السع  سابإ    يّجح يأي الشافةعة في هذ  المسألة , ولكنه سها فنسربة هرذا 

 (ٖٓٔ)الزنا ال تمبت به حيمرة المصراهية (آ ال و  إل  الجمهوي ف ا  ما نّصه: ) وعيى جمهوي الةاماـ إن
وفعمررا مرري مةنررا تبررعن : انرره لررع  بم رر وينا ترريجعح أحرر  الرريأععن  ارر  الخرري ؛ لةرر م وجررو   لعرر  صررحعح 
صيعح عح  الن زاا حو  حكم المسألة , أو عيّجح كّلة أح  الليع عن  ا  الخي وهرذا ال عمنةنرا ان نمعر  

 ٓفي أن الزنا عوجو التحيعم أخذاً باالحول في المسألة  إل  األخذ ب و  األحناف ومن واف هم
وبعان ذل  : هو أن األخذ بيأي الشافةعة ومن واف هم ع  ي إن عجّوز لازاني الترزوج ببنتره مرن الزنرا 

مر   ر م  –وبأم من زن  بها ؛ ألّن الزنا  ن هم ال تمبت به حيمة المصاهية , وإص اي مم  هرذ  اللتروى 
خلعٌي لاغاعة , وال سعما أّن هنا  يأعراً اخري عخرالف هرذا الريأي , وهرم أع را  –ع ها وجو  أ لة حاسمة تء

   كي  الشافةي ان عترزوج  -أي وجو  المذهو المةايض –ولهذا السبو -ٓ   تمّسكوا بأ لة تءّع  مذهبهم 
 ٓالزاني بابنته من الزنا لعخيج من خالف ابي حنعلة ومن واف ه 
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ع رو  : إن الشرافةي إنمرا كري  لازانري ذلر  ألمكران إن تكرون مرن مائره, ب  إّن هنا  اتجاهاً اخي  

فالمعر  الر  األخرذ بريأي األحنراف ومرن ٓو ا  هذا اليأي لو تح إ إنها من مائه لم عجز له ان عتزوجهرا 
و اعرره فررأّن تيجعحنررا لهررذا الرريأي هررو مررن برراو األخررذ  ,(ٗٓٔ)واف هررم مررن برراو االحتعررال , ال ل رروة أ لررتهم 

     ٓ باألحكامال من باو األخذ باألسام  
 

 

 واهلل اعلم بالصـواب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمـــة
 

 -في نهاعة هذا البحث نستةيض أهم نتائجه وهي كما عأتي :
ذهو لائلة من الل هاـ إل  أن حيمة المصاهية تمبت بالزنا , منهم اسمرام ابرو حنعلرة , واسمرام احمر  

 ٓابن حنب  , ومال  في أح  اليواعتعن 
  ذهررو لائلررة أخرريى مررن الل هرراـ إلرر  أن الحيمررة ال تمبررت بالزنررا , وعتررزّ م هررذا االتجررا  اسمررام

  ٓالشافةي  والعه ذهو مال  في يواعة 
    ذهو االمامعة إل  أن الزنا الوا    ب  الة   تمبت به حيمة المصاهية , أما الزنا الوا   بة  الة ر

  ٓة وال عتمبت به المصاهي ٓفال عوجو التحيعم 
  عجرروز  نرر  الشررافةعة ان عتررزوج اليجرر  بنترره المخاو ررة مررن زنررا  , ولكررن مرر  الكياهررة , وعحرريم

 ٓزواجه بها  ا  يأي األئمة المالمة 
  اختاف الل هاـ في الةاة التي ألجاها كي  الشافةي لازاني ان عتزوج بمن تخاّ ت مرن زنرا  , فمرنهم

هرا , ومرنهم مرن  را  : إنمرا كري  ذلر  المكران ان من  ا  لعخيج من خالف ال ائاعن بتحيعم الرزواج ب
  ٓعكون من مائه , واألو  هو األصح الملت  به في مذهبه 

  إل  انه عحريم  ار  المريأة و ار  سرائي محايمهرا ولر ها -بما فعهم الشافةعة-ذهو جمهوي الل هاـ
 من الزناآ 

 او والسرنة ومرن ال عرا  , احتّج ال ائاون برأّن حيمرة المصراهية تمبرت بالزنرا بجمارة أ لرة مرن الكتر
 ٓنا شها الليف المةايض 

   است ّ  ال ائاون بأّن حيمة المصاهية ال تمبت بالزنرا بجمارة أ لرة مرن الكتراو والسرنة ومرن ال عرا
 ٓنا شها الليف الخي 
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  في مبروت حيمرة المصراهية بالزنرا , او  –من الصةوبة باسمكان تيجعح أح  اليأععن  ا  الخي
 ٓلة م وجو  أ لّة حاسمة في المسألة  –  م مبوتها به 

  االحتعال ع  ي تيجعح الريأي ال ائر  , انره ال عجروز لازانري ان عترزوج بالمخاو رة مرن زنرا  , او
 ٓبأصو  المزني بها , او فيو ها , أخذاّ باألسام في المسألة 

  المالمررة ال تمبررت حيمررة المصرراهية بررالابن الناشررئ بسرربو الزنررا  نرر  الشررافةعة بعنمررا عرريى األئمررة
 ٓالخيون حيمة المصاهية به 

 
 

 -الهــوامـش:
 

 آ ٕٖسوية اسسياـ : اعة    آٔ
, وعنظي:األحروا     الشخصرعة ٕٙٙٙ/9, وعنظي: الل ه اسسرالمي وأ لتره  ٘ٔٗ/ٔعنظي:كلاعة األخعاي   إٓ

 آ 8ٙفي الل ه وال  اـ وال انون  
 ٓ ٖٕسوية النساـ : اعة  آٖ
,   وعنظري:  9ٕٙٙ/ 9, وعنظري: الل ره اسسرالمي وأ لتره   ٖٙ/ ٗعنظي : الل ه  ار  المرذاهو األيبةرة   آٗ

  ٓ 87, 8ٙ, وعنظي:األحوا  الشخصعة   ٖٔ/ٕالمعزات الكبيى  
    ٓ ٕٕسوية النساـ : اعة  آ٘
 ٖٕسوية النساـ: اعة آٙ
  88-87, وعنظي : األحوا  الشخصعة 8ٕٗ/ٖ, وعنظي:اس انة  8ٔٗ/ٔعنظي: كلاعة األخعاي   آ7
 ٓ ٖٕ سوية النساـ : اعة آ8
(  ويوا  مسرام , عنظري : كتراو الي راا , 9ٕٖٔيوا  البخايي , عنظي :كتراو الشرها ات حر عث ي رم ) آ9

 (ٕ٘ٗٙح عث ي م )
  ٓ 88عنظي: األحوا  الشخصعة ص آٓٔ
  ٓ ٖٕسوية النساـ : اعة  آٔٔ
ويوا  مسرام ( 8ٓٔ٘باو ال تنكح الميأة  ا   متها ي رم الحر عث) -يوا  البخايي , عنظي: كتاو النكاح إٓٔ

 ٓ( ٖٖي م الح عث )  –باو تحيعم الجم  بعن الميأة و متها وبعن الميأة وخالتها –ظي: كتاو النكاح , عن
 ٓ 88-87,وعنظي :األحوا  الشخصعة    8ٕٗ/ٖ,وعنظي : اس انة   8ٔٗصٔكلاعة األخعاي ج آٖٔ
 ٓ 9ٕٔ/ٕوعنظي: اله اعة    ٓ ٖٔٔص  ٕعنظي: أحكام ال يان ج آٗٔ
وعنظي:أحكام الزواج  ار  ٖٙ/ٗعنظي : الل ه  ا  المذاهو األيبةةو ٓ 9ٖٔ, 9ٕٔ/ٕوعنظي: اله اعة   آ٘ٔ

ولاي   ار  األحنراف فري  رولهم بران مر  المريأة , او النظري إلر  فيجهرا عوجرو   7ٖالمذاهو األيبةة 
  آ 9ٕٙ/ٔٔالحاوي الكبعي التحيعم عياج  : 

 ٓ ٗٙ,ٖٙ/ 9ةة   , وعنظي: الل ه  ا  المذاهو األيب ٖٓٙٙ/ 9عنظي: الل ه اسسالمي وأ لته    آٙٔ
 ٓ ٘ٙ/ ٗعنظي: الل ه  ا  المذاهو األيبةة     آ7ٔ
  ٓوما بة ها   9ٕٔ/ٕعنظي : اله اعة :  آ8ٔ
 ٓ ٕٕٕ/  ٙٔالمجموا    آ9ٔ
 ٓ  ٖٓٙٙ/   9عنظي: الل ه اسسالمي وأ لته    إٓٓ
ولبعان ذلر   را  النرووي : إذا لةرو بالصربي حيمرت  ٓ ٖ٘عنظي: أحكام الزواج  ا  المذاهو األيبةة   إٓٔ

و ا  : إذا تارول برابن اميأتره أو أبعهرا , أو أخعهرا  حيمرت  اعره  ٓه , وهو  و  احم  بن حنب   اعه أم
و ا  االوزا ي: اذا تاول بغالم , وولر  لاملجروي بره بره بنرت لرم عجرز لالراجي ان عتزوجهرا ,  ٓاميأته((

 آ  ٕٕٙالنها بنت من     خ  به , وهو  و  احم  بن حنب  :هذا حال  وهذا حيام 
 ٓ ٖ٘أحكام الزواج  ا  المذاهو األيبةة    عنظي: إٕٓ
 آٖٔٔالل ه  ا  المذاهو الخمسة آٖٕ
 إٕٓسوية النساـ :اعة  إٓٗ
 ٓوال عخل  إن النسلي حنلي المذهو  ٓ ٕٖٓ/  ٔعنظي : تلسعي النسلي   إٓ٘
 ٖٕسوية النساـ , اعة :  إٓٙ
 ٓ ٖٕٔ/ ٖعنظي مغني المحتاج   آ7ٕ
نه ال مان  من ان عيا  بالرظ النكراح فري  ولره وعيى ال كتوي مصلل  الزلمي ا ٖٕٓسوية الب ية , اعة : آ8ٕ

النره عجروز اسرتةما  المشرتي  الالظري ٓتةال  )) حت  تنكح زوج  عي  (( الة   والمةاشية الجنسعة مةراً 
 ٓ 9ٖٓ/ٕعنظي: أصو  الل ه في نسعجه الج ع  ٓفي جمع  مةانعه مةاً  ن    م وجو  مان  
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 ٓ ٖٕٔ/  ٖعنظي: مغني المحتاج   آ9ٕ
 ٓ ٖٕٔ/ ٖبإ  المص ي السا آٖٓ
 ٓ ٖٕٔ/ ٖالمص ي السابإ   آٖٔ
هذا ال و  من الحنلعة عحتاج إل  تو عح , الن الة   سبو في الرولـ الح رة لاة ر  , وال ريان ال عصريح  إٖٓ

بالالظ اللاحش وانما عكن   نه بالظ أخري بره صراة وهرذ  الصراة  يفهرا اهر  البال رة بأنهرا السرببعة فهرو 
 آمجاز ميس   المته السببعة 

 ٓ ٗٔٔ/  ٕحكام ال يان  عنظي : أ آٖٖ
 ٓ 9ٗسوية األحزاو , اعة :  آٖٗ
 ٓ 9ٕٙ/  ٔٔعنظي الحاوي الكبعي   آٖ٘
ن   هذا الح عث صاحو كتاو الل ه اسسالمي وأ لته ن الً من فتح ال  عي لاشوكاني وبة  البحرث لرم أجر    آٖٙ

 ٓ ٖٓٙٙ/9آآ 
 ٓ ٖٔٙٙ-ٖٓٙٙ/ 9عنظي : الل ه اسسالمي وأ لته    آ7ٖ
  ٓ 99ٕ/  7عنظي : تحلة المحتاج    آ8ٖ
و اّ  البةض لحوإ نسبه ؛ بأّن األم الزانعة     انت منه ما تةانعه سائي األمهات , من وهن في الحمر   آ9ٖ

, و ناعررة فرري التيبعررة, واالم فرري الرروال ة, فحررّإ أن عنسررو إلعهررا و رر  تكررون هررذ  إحرر ى حكررم الحكررم, 
 ٓ  ٘ٔٔ/ ٔعنظي:الةال ات الجنسعة  عي الشي عة 

,أحكررام الررزواج  ارر  9ٕٕ/ 7, تحلررة المحترراج 8ٕٕ/ ٖ,إ انررة اللررالبعن7٘ٔ/ ٖعنظرري: مغنرري المحترراج  آٓٗ
 ٓ ٘ٔٔ/ ٔ, الةال ات الجنسعة  عي الشي عة   7ٔالمذاهو األيبةة

 ٓ ٘ٔٔ/  ٕعنظي : أحكام ال يان   آٔٗ
  9ٕ٘/ٔٔالحاوي الكبعي  إٓٗ
 ٓ ٖٔٙٙ/ 9عنظي: الل ه اسسالمي وأ لته    آٖٗ
  9ٕ٘/ٔٔالحاوي الكبعي  آٗٗ
 ٓ 97ٕ/ ٔٔبإ   عنظي: المص ي السا آ٘ٗ
 ٓ ٖٕسوية النساـ : اعة  آٙٗ
 ٓ 99ٕ/ ٔٔالحاوي الكبعي   آ7ٗ
الم صو  : أن عتبةه التحيعم والمعياث في االنتلاـ أي إن انتلاـ النسو عست  ي انتلاـ الحيمة والمعياث  آ8ٗ
ٓ 
 ٓ ٖٕسوية النساـ , اعة:  آ9ٗ

 آ ٓٔسوية النساـ , اعة:  آٓ٘
 ٓ ٖٓٓ-99ٕ/ ٔٔعنظي: الحاوي الكبعي    آٔ٘
 ٓ ٖٓٓ/ ٔٔوي الكبعي   عنظي: الحا إٓ٘
 ٓ 9ٕٔص ٙٔالمجموا ج آٖ٘
 ٓ 9ٕٗ/ ٔٔعنظي: الحاوي الكبعي   آٗ٘
وعنظرري الل رره  ارر  المررذاهو  ٖٔٙٙ/ 9, وعنظرري :الل رره اسسررالمي وأ لترره  ٖٙ/ ٙٔعنظرري: المجمرروا  آ٘٘

 ,                    ٖٓٔالخمسة
 آٖٙ/ ٕوعنظي: األنواي ال ما  األبياي            

 ٓ  ٕٕٕ/  ٙٔعنظي: المجموا   آٙ٘
 آ ٙٙ/  ٗ, وعنظي: الل ه  ا  المذاهو األيبةة  7٘ٔ/ ٖعنظي : مغني المحتاج  آ7٘

  9ٕٔ/ ٙٔالمجموا   آ8٘
 آ8ٕٕ/ ٖ,وعنظي:إ انة اللالبعن99ٕ/ 7عنظي:تحلة المحتاج م  حاشعة  ب  الحمع  الشعيواني  اعه  آ9٘
 ٗ٘اللي ان , اعة : آٓٙ
 ٖٙهو األيبةة   , وعنظي أحكام الزواج  ا  المذا9ٕ٘/ٔٔعنظي الحاوي الكبعي  آٔٙ
, 8ٕٕ/ ٖ,وعنظي:إ انررة اللررالبعن99ٕ/ 7تحلررة المحترراج  ارر  عنظرري: حاشررعة  برر  الحمعرر  الشررعيواني  إٓٙ

 آ ٙٔوعنظي أحكام الزواج  ا  المذاهو األيبةة 
 

 ٓ 99ٕ/ 7تحلة المحتاج    آٖٙ
, وفررري النسرررخة التررري برررعن عررر ي : ) لرررم عجرررز تزوجهرررا (  والترررزوعج      ٓ ٕٕٕ/ ٙٔعنظررري: المجمررروا    آٗٙ

كما ع    اعره السرعاإ(:لم  –وميا   ٓمص ي زّوج فعكون المةن  انذا  ) لم عجز له أن عزوجها لغعي  (
 عجز له أن عتزوج بها  

 ٓ 9ٕٔ/  ٙٔعنظي: المص ي السابإ   آ٘ٙ
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 آ8ٕٕ/ٖوعنظي ا انة اللالبعن    آٙٙ
 ٓ 99ٕ/ 7عنظي : تحلة المحتاج  آ7ٙ
 آ 99ٕ/ 7   التحلةحاشعة  ب  الحمع  الشعيواني  ا عنظي: آ8ٙ
 ٓ  ٖٕٕ/  ٙٔعنظي: المجموا   آ9ٙ
 ٓ ٖٓٓ/ ٙٔعنظي: الحاوي الكبعي    آ7ٓ
ع ررو  اسمررام مالرر  )) فأمررا الزنررا فانرره ال عحرريم شررعئاً مررن ذلرر  , الن هللا تبرراي  وتةررال   ررا  )) وأمهررات  آ7ٔ

ي م الحر عث  –كتاو النكاح  -نسائكم ((  فإنما حيم ما كان    تزوعجاً ولم عذكي تحيعم الزنا ((  المولأ
ٔ9- ٗٗٔ ٓ 

,وعنظي:الل رره ٖٓٔ, وعنظي:الل ره  ارر  المررذاهو الخمسررةٖٙعنظي:أحكرام الررزواج  ارر  المررذاهو األيبةررة آ7ٕ
 ٙٙ/ٗ ا  المذاهو األيبةة

  ٙٙص ٗعنظي: الل ه  ا  المذاهو األيبةة  ج آ7ٖ
  ٙٙص ٗعنظي: الل ه  ا  المذاهو األيبةة  ج آ7ٗ
 ٓ 79ص ٕاسه  الم اي  شيح إيشا  السال  ج آ7٘
 ٓ 7ٖاج  ا  المذاهو األيبةة  صعنظي : أحكام الزو آ7ٙ
 ٓ 7ٙص ٗالل ه  ا  المذاهو األيبةة ج آ77
 ٓ 7ٙ/ ٗعنظي : المص ي السابإ   آ78
 آ 79/ٕعنظي : أسه  الم اي  آ79
) إنمرا -ويوا  ابرن ماجرة  رن ابرن  مري بر ون للرظ : ٓ 9ٙٔ-8ٙٔأخيجه البعه ي  ن  ائشرة و رةله  آ8ٓ

برري م   -برراو ال عحرريم الحرريام الحررال  –عحرريم مررا كرران بنكرراح ( عنظرري: سررنن ابررن ماجررة : كترراو النكرراح
 ٓ, و ا  مح  ه  فءا   ب  البا ي : الح عث  ةعف 9ٗٙ/ ٔ( , ٕ٘ٔٓ)

 ٖوياجر  ف ره السرنة   ٓ ٖٔٙٙ/  9عنظي: الل ه اسسالمي وا لتره    ٓ ٕٔٔص ٙٔعنظي : المجموا ج آ8ٔ
  ٓ ٙٔواحكام الزواج  ا  المذاهو األيبةة    ٓ ٘ٙ/

أّن تصرروي  هررذا بةعرر  وال عسررت عم النرره عةتمرر   ارر  الحرر   و ارر   ٓ ٘ٔٔ/ ٕعنظرري : أحكررام ال رريان    آ8ٕ
 ٓاللي عات 

 ٓ ٙٔٔ/ ٕعنظي : أحكام ال يان    آ8ٖ
 ٓ ٖٔٔ/ ٕعنظي : أحكام ال يان    آ8ٗ
 ٓ ٖٕٔ/ ٕعنظي:المص ي السابإ   آ8٘
 ٓ  ٗ٘سوية اللي ان , اعة : آ8ٙ
الررزواج  ارر  المررذاهو وعنظرري: أحكررام  9ٕ٘/ ٔٔوعنظرري: الحرراوي الكبعرري    ٕٕٔ/ ٙٔعنظرري: المجمرروا   آ87

 آٖٙاأليبةة 

 آ ٗٔٔ/ٕعنظي احكام ال يان  آ88
 إٓٗسوية النساـ , اعة:  آ89
 ٖٕسوية النساـ , اعة:  آ9ٓ
 إٖٓٙٙ/  9عنظي : الل ه اسسالمي وأ لته    آ9ٔ
 ٓ 99ٕ/ ٔٔعنظي: الحاوي الكبعي   آ9ٕ
  ٓو ا  في اللتح : يجاله م ات  ٓالح عث يوا  احم  وأبو  او   آ9ٖ
 ٓ ٕٖٙٙ/  9وعنظي: الل ه اسسالمي وا لته    ,ٖٙعنظي: أحكام الزواج   آ9ٗ
 ٓ ٘ٔٔ-ٗٔٔ/ ٕعنظي: أحكام ال يان    آ9٘
 ٓ ٘ٙ/  ٖعنظي: ف ه السنة    آ9ٙ
 إٖٓٙٙ/  9عنظي : الل ه اسسالمي وأ لته    آ97
يوي الحرر عث  ررن ليعررإ عحعرر  بررن عةمرري  ررن ابررن  بررا  و ررن  كيمررة  ررن ابررن  بررا  , ويوي  ررن ليعررإ  آ98

عنظي: سنن ابرن ماجرة براو ال  ٓ, و ن ليعإ ناف   ن ابن  مي مو وفاً الزهيي  ن  اي بن ابي لالو ميسالً 

 ٓ  9ٗٙ/ٔ(    ٕ٘ٔٓعحيم الحيام الحال  ي م الح عث )
 ٓ ٕٖٙٙ/ 9عنظي: الل ه اسسالمي وأ لته     آ99
 7ٕٓٓي م 8ٓٔ/ ٕيوا  احم  وأبو  او  , و ا  في اللتح : يجاله م اة آالمست ي   ا  الصحعحعن /  آٓٓٔ
 ٓ  ٖاعة :سوية النوي ,  آٔٓٔ
 إٖٓٙٙ -ٖٔٙٙ/ 9عنظي : الل ه اسسالمي وأ لته    إٓٓٔ
 ٓ ٘ٙ/  ٖعنظي: ف ه السنة    آٖٓٔ

اسمرام الشرافةي أ روى مرن أ لرة األحنراف ولكنهرا لعسرت حاسرمةآ و ر  يجّحنرا يأي األحنراف فري مرا  ةإن ا ل آٗٓٔ
 لتيجعحآال في ك  تليعةات الحكم كما هو وا ح من  اة ا -وهو   م الجواز    -عتةاإ بحكم الزواج
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 المصادر والمراجع
 
أحكام الزواج  ا  المذاهو األيبةة المسم   اعة الم صو  لمن عتةال  الة و  , أبرو الةبرا  احمر  برن  مري -ٔ

                  آال عيبي الشافةي , تح عإ مصلل   ب  ال ا ي  لا , ملبةة المنعي , الناشي : مكتبة الشيإ الج ع 
  ٓم  99ٓٔبغ ا   ام  -ٕ
 ٔه  آل7ٖٗٔال اهية -أحكام ال يان , اسمام ابو بكي احم  بن  اي اليازي الجصاص / الملبةة البهعة  -ٖ
 ٓاألحوا  الشخصعة في الل ه وال  اـ وال انون , ال كتوي احم  الكبعسي , ملبةة اسيشا  , بغ ا -ٗ
ن بن حسرن الكشرناوي   اي اللكري , اسه  الم اي  شيح إيشا  السال  في ف ه إمام األئمة مال  , أبو بكي حس-٘

 ٓبعيوت , بال سنة لب   ٓاللبةة المانعة
 إ انة اللالبعن  ا  فتح المةعن بشيح  ية الةعن , لاسع  ابي بكي ابن السع  محم  شلا ال معالي ملبةة      -ٙ
 ٓم 9ٖ8ٔ –ه   ٖٙ٘ٔمصلل  البابي الحابي وأوال   , اللبةة المانعة  ام -7
 ٓ  األبياي , عوسف االي بعاي , الملبةة المعمنعة األنواي ال ما-8
 تحلة المحتاج , شهاو ال عن احم  بن حجي الهعممي الشافةي ,  اي إحعاـ التياث الةيبي , بعيوت لبنان -9
 حاشعة الشعخ  ب  الحمع  الشيواني  ا  التحلة ,  اي إحعاـ التياث الةيبي , بعيوت ,لبنانآ-ٓٔ
ام ابو الحسن  اي بن محم  بن حبعو ألما وي ي , تح عإ ال كتوي محمو   سليجي , الحاوي الكبعي , لإلم-ٔٔ

 ٓبعيوت , بال سنة لب   ٓ اي اللكي لالبا ة والنشي والتوزع  
 اي إحعراـ الكترو  ٕلٓلاحافظ ابو  ب هللا بن عزع  ال زوعني بتح عإ, محم  فءا   ب البا ي  ٓسنن ابن ماجة -ٕٔ

 ٓم 98ٗٔالةيبعة مصي 
صررحعح مسررام , لإلمررام مسررام بررن الحجرراج , مشرركو  ملبو ررات مكتبررة وملبةررة محمرر   ارر  صرربعح وأوال   -ٖٔ

 ٓبمع ان األزهي بمصي 
صحعح البخايي , ابو  ب  هللا محمر  برن إسرما ع  برن إبرياهعم ابرن المغعرية البخرايي , ملراب  الشرةو سرنة -ٗٔ

  ٓبمصي  ٓه  78ٖٔ
بتها في الشيعةة وال انون , ال كتوي  ب  الما   ب  اليحمن السرة ي , الةال ات الجنسعة  عي الشي عة و  و-٘ٔ

 ٓم 989ٔ –  ه ٓٔٗٔسنة  , اي الباي لالبا ة والنشي , اللبةة المالمة
 –بعريوت -سرويعا, اي اللكري المةاصري  -الل ه اسسالمي وأ لته , الكتوي وهبة الزحعاي ,  اي اللكي ,  مشإ-ٙٔ

 ٓم  997ٔه  8ٔٗٔمة لة , ام لبنان , اللبةة اليابةة ال
هر  ٖٓٗٔلبنان,اللبةرة اليابةرة,  -بعريوت -ف ه السرنة , السرع  سرابإ ,  اي اللكري لالبا رة والنشري والتوزعر -7ٔ

 ٓم  98ٖٔ
 ٓالل ه  ا  المذاهو األيبةة ,  ب  اليحمن الجز عيي , اللبةة المانعة , شيكة فن اللبا ة -8ٔ
اللبر  السرابةة , ٓ  جروا  مغنعرة , مءسسرة الصرا إ , إعريان   لهريان الل ره  ار  المرذاهو الخمسرة , محمر-9ٔ

 ٓم  98ٕٔ –ه  ٕٓٗٔ
كلاعرة األخعراي فري حرر   اعرة االختصراي, اسمررام ت ري الر عن أبررو بكري برن محمرر  الحسرعني الحصرني ال مشرر ي -ٕٓ

اللبةرة   بعريوت -الشافةي , تح عإ  اري  بر  الحمعر  أبرو الخعي,ومحمرو  وهبري سراعمان, اي الخعري ,  مشرإ
 ٓم998ٔ -ه 8ٔٗٔالمانعة  ام 

المجموا لإلمام النووي , وتكماة المجموا لألستاذ المح إ محم  حسعن الة بي , الناشري : المكتبرة السرالعة , -ٕٔ
 ٓبال سنة لب   ٔل ٓالم عنة المنوية 

مرو  النسرلي   اي ال ارم م اي  التنزع  وح ائإ التأوع  المسم  بتلسعي انسلي , لإلمام  ب هللا بن احم  بن مح-ٕٕ
 ٓم  989ٔ –ه   8ٓٗٔلبنان , اللبةة األول  , –, بعيوت 

 –مغن  المحتاج إل  مةيفة أللاظ المنهاج , لاشعخ محم  الشيبعني الخلعو  ا  متن المنهاج لإلمام النووي -ٖٕ
   بمصري  رام الناشري : شريكة مصرلل  البرابي الحابري وأوال ٓ اي إحعاـ الترياث الةيبري , بعريوت , لبنران 

 م  9٘8ٔ –ه  77ٖٔ
بيهان ال عن ابي الحسن  اي بن ابي بكي بن  ب  الجاع  اليش اني المي نراني  ٓاله اعة شيح ب اعة المبت ى -ٕٗ
 ٓ, بال سنة لب   ٔمصي ,ل –ملبةة البابي الحابي وأوال    ٓ
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-Abstract: 

 
 

The current paper entitled Marriage of Adultery Girl in Islamis Sharia sheds 

light on the principal reason behind forbidding adultery, as it is a vice morally 

and a sin religiously , and disgrace socially. 

 

         Since adultery is Widely spread in different societies including Islamic 

societies , the result is the increase of adultery children. 

          As a consequence , there was a need for Laws to organize the lives of 

these persecuted before they are born , and bear others guilt . The present paper 

handles this topic jurisprudent and illustrates the views of different scholars 

with their evidences validating due most sensible ones through justification and 

proofs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


