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 موجز عن البحث
 اهتم اإلسالم بموضوع الزواج وجعله عقد جليل القدر عظيم الشأن .

 والمودة والرحمة والطمأنينة . يواج يتحقق السكن النفسفمن خالل عقد الز

 والزواج هو الطريق الوحيد إلنجاب األوالد الشرعيين وتربيتهم وحفظ األنساب .

ومن العادات والتقاليد واألعراف السائدة يف بعض المجتمعات أهنا  تفضل زواج 

 األقارب والرتكيز بصفة خاصة  على  الزواج من أبناء العمومة . 

وذلك  هبدف الحفاظ على اسم العائلة ، وتقوية وتوطيد العالقات األسرية ،  

والمحافظة على الميراث  حتى ال تنتقل أموال العائلة من خالل الزوجة  إلى شخص 

 .  يأجنب

وبعض الناس  يفضلون  تجنب  زواج  األقارب نتيجة  المشكالت التى تحدث داخل 

الزوجين مما يؤدي إلى النزاع والقطيعة فيفضل العائلة الواحدة ،  بسبب اختالف 

 البعض االبتعاد عن زواج األقارب. 

ىف القرآن الكريم وال ىف السنة النبوية المطهرة  قطعيوالثابت شرعا أنه ال يوجد نص 



 دراسة فقهية مقارنة   -زواج األقارب بين الشرع والطب  

٢١٤٧ 

 يحث على زواج األقارب أو ينهى عنه وإنما ترك األمر لإلباحة .

تى تشير إلى أن زواج األقارب يسبب كثير من الدراسات العلمية ال وقد ظهر حديث�

 الكثير من األمراض الوراثية  فما مدى صحة ذلك ؟

بيان ما يتعلق بحكم زواج األقارب ىف الشرع ، وبيان  يولقد حاولت قدر استطاعت

 آراء األطباء ىف زواج األقارب  . 

Abstract 

Islam took care of the subject of marriage and made it a great deal of fate. 
Through the marriage contract، psychological accommodation، affection، 

compassion and reassurance are achieved. 
Marriage is the only way to have legitimate children، raise them up and keep 

the lineage. 
It is customary in some societies to prefer the marriage of relatives and the 

special focus on marriage of cousins. 
In order to preserve the family name، strengthen and strengthen family 

relations، and preserve the inheritance so as not to transfer family money 
through the wife to a foreigner. 

Some people prefer to avoid the marriage of relatives because of problems 
that occur within the same family، because of the difference of spouses leading 
to conflict and estrangement، some prefer to stay away from the marriage of 
relatives. 

It is firmly established that there is no text in the Qur'aan or in the Sunnah of 
the Prophetic Sunnah that urges the marriage of relatives or forbids it، but rather 
leaves it for permissibility. 

Recently، many scientific studies have shown that marriage of relatives 
causes many genetic diseases. 

I have tried as much as I can to make a statement regarding the rule of 
marriage of relatives in Sharia، and to express the views of doctors in the 
marriage of relatives. 

Researcher ،، 
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  مقـدمــــة
ثم  ،من طين الزب  ،خلق اإلنسان   ،كل مخلوق الخالق ل ،الحمد هللا رب العالمين  

 و جعل منهما األبناء واألقارب .  ،خلق منه زوجه   ،جعله نطفة بين الصلب والرتائب 

، ونعوذ بنور غفره و نستهديه ونسأله الخير كلهنحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونست

ة من النفاق وسوء وجهه الكريم من ظلمات الشكِّ والشرك والشقاق ، ونسأله السالم

األخالق ، وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو 

على كل شيء قدير ، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمًدا عبد اهللا ورسوله ،  

وصفيه من خلقه وحبيبه ، أرسله ربه بشريعة خاتمة شاملة ألحكام البشر صالحة لكل 

 ن صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين .زمان ومكا

 وبعد

 فقد اهتم اإلسالم بموضوع الزواج وجعله عقد جليل القدر عظيم الشأن .

 والمودة والرحمة والطمأنينة . يفمن خالل عقد الزواج يتحقق السكن النفس

ْنُفِسُكْم َأْزواج� لَِتْسُكنُوا إَِلْيها َوَجَعَل َوِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَ  قال اهللا تعالى : 

ُرونَ  ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي ذلَِك َآلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  .) ٢١سورة الروم اآلية رقم (  َبْينَُكْم َمَودَّ

 والزواج هو الطريق الوحيد إلنجاب األوالد الشرعيين وتربيتهم وحفظ األنساب .

د واألعراف السائدة يف بعض المجتمعات أهنا  تفضل زواج ومن العادات والتقالي

 األقارب والرتكيز بصفة خاصة  على  الزواج من أبناء العمومة . 

وتقوية وتوطيد العالقات األسرية ،   ،وذلك  هبدف الحفاظ على اسم العائلة 

 والمحافظة على الميراث  حتى ال تنتقل أموال العائلة من خالل الزوجة  إلى شخص

 .  يأجنب
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يفضلون  تجنب  زواج  األقارب نتيجة  المشكالت التى تحدث داخل  وبعض الناس 

فيفضل بسبب اختالف الزوجين مما يؤدي إلى النزاع والقطيعة العائلة الواحدة ،  

  البعض االبتعاد عن زواج األقارب.

 وتحديدا بين أوالد العم ،وزواج األقارب هو :اتحاد شخصين من نفس العائلة 

 الخال أو بين ذوى صلة أبعد .  أو

ىف القرآن الكريم وال ىف السنة النبوية المطهرة  يوالثابت شرعا أنه ال يوجد نص قطع

 يحث على زواج األقارب أو ينهى عنه وإنما ترك األمر لإلباحة .

وقد ظهر حديثا كثير من الدراسات العلمية التى تشير إلى أن زواج األقارب يسبب 

 مراض الوراثية  فما مدى صحة ذلك ؟الكثير من األ

وبيان  ،بيان ما يتعلق بحكم زواج األقارب ىف الشرع  يولقد حاولت قدر استطاعت

  آراء األطباء ىف زواج األقارب  .

وأن يجعل  ،الزلل ىف القول والعمل  يإلى الصواب وأن يجنبن يواهللا أسأل أن يوفقن

 قدير وباإلجابة جدير  . شئهذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه على كل 
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  خطة البحث

 يشتمل هذا البحث على ستة مباحث : 

 : تعريف الزواج ودليل مشروعيته . المبحث األول 

 ويشتمل على مطلبين :

 تعريف الزواج لغة واصطالحا . المطلب األول :

 دليل مشروعية الزواج . : المطلب الثاين

 مشروعيته . حكم الزواج وأركانه  وحكمة : المبحث الثاين 

 ويشتمل على مطلبين  :

 حكم الزواج و أركانه . المطلب األول :

 حكمة مشروعية عقد الزواج . : المطلب الثاين

 : القرابة . المبحث الثالث 

 ويشتمل على مطلبين :

 تعريف القرابة لغة واصطالحا .: المطلب األول 

 أنواع القرابة . : الثاينالمطلب 

 : اج األقارب ىف الشرع .حكم زو المبحث الرابع 

 : آراء األطباء ىف زواج األقارب . المبحث الخامس 

 : إيجابيات زواج األقارب وسلبياته . المبحث السادس 

 ويشتمل على مطلبين : 

 إيجابيات زواج األقارب . المطلب األول :

 سلبيات زواج األقارب .  : الثاينالمطلب 
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  المبحث األول
  ھتعریف الزواج ودلیل مشروعیت

 وفيه مطلبان : 

  المطلب األول 
  تعريف الزواج لغة واصطالحا

 أوالً : تعريف الزواج لغة : 

 الزواج : لغة : الضم والجمع ،  يقال :  َنَكح فالن امرأة ينكحها نكاح� إذا تزوجها .

ْوَجِة َأو الّذكر بِاْألُْنَثى . ْوج بِالزَّ  والزواج  : اقرتان الزَّ

ْوج : كل َواِحد  َمَعه آخر من جنسه والشكل يكون َلُه نقيض كالرطب واليابس والزَّ

   )١( ُقْلنَا اْحِمْل فِيها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْينِ  قال اهللا تعالى :  َوالذكر َواْألُْنَثى 

والنكاح : الوطء ، والعقد له. َنَكح ، كمنع وضرب ، ونكحت وهي ناكح وناكحة : 

 .)٢.( ، وأنكحها : زوجها ذات زوج. واستنكحها : نكحها

ي)  زاوَج ُيزاِوج ، ُمزاوجًة ، فهو ُمزاِوج ، والمفعول ُمزاَوج  (للمتعدِّ

 زاوج بين العملين : ربط بينهما . 

                                                        

 ) ٤٠) سورة هود اآلية رقم (١(

(مادة : نكح )  الناشر : دار إحياء  ٦٤ص  ٤محمد بن أحمد بن األزهري ، أبو منصور ج تأليف:  للغة)  هتذيب ا٢(

ص  ٢الرتاث العربي ،  لسان العرب تأليف : محمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور ج 

الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  مجد ( مادة  : نكح )  الناشر : دار صادر ، القاموس المحيط  تأليف : ٦٢٥

أساس البالغة   ،، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  ٢٤٦ص  ١الفيروز آبادى ج 

 ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ٤٢٥المؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،  الزمخشري  ص 

  ، الناشر : دار الدعوة ٤٠٥غة العربية بالقاهرة ص المعجم الوسيط المؤلف : مجمع الل
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زاوج بين رجل وامرأة : زّوجهما ، أنكحه إّياها أو عقد له الزواج عليها. جعله •

جها .  يتزوَّ

 ."شرعّي زّوجه المأذون بعقد "عقد له الزواج عليها 

ج • يءَ  زوَّ يء الشَّ ج/ بالشَّ يءَ  زوَّ يء إلى الشَّ َوإَِذا النُُّفوُس قال تعالى : : قرنه به   الشَّ

َجْت   : ُقرنت بأجسادها أو بأشكالها أو بأعمالها . ) ١( ُزوِّ

 )٢(َزواج  :  اقرتان الذكر باألنثى أو الرجل بالمرأة بعقد شرعّي . 

 حا : تعريف الزواج اصطال:  ثاني�

عرف الفقهاء الزوج بتعريفات متعددة وهى وإن كانت تختلف ىف اللفظ إال أهنا تتفق 

ىف المعنى و تدور حول معنى واحد وهو حل استمتاع كال من الزوجين باآلخر على 

 الوجه المباح شرعا .

 )٣( : عقد يفيد ملك المتعة قصدا. فعرفه الحنفية  بأنه

ِذ بِآَدمِيٍَّة َغْيُر ُموِجٍب قِيَمَتَها النِّكَ :   وعرفه المالكية بأنه ِد ُمْتَعِة التََّلذُّ اُح َعْقٌد َعَلى ُمَجرَّ

ْجَماُع عَ  َمَها اْلكَِتاُب َعَلى اْلَمْشُهوِر ، َأْو اْإلِ َلى بَِبيِّنٍَة َقْبَلُه َغْيُر َعالٍِم َعاقُِدُه ُحْرَمَتَها إْن َحرَّ

                                                        

 ) ٧) سور التكوير اآلية رقم ( ١(

الناشر : عالم  ١٠٧، ١٠٦ص  ٢)  معجم اللغة العربية المعاصرة المؤلف : د أحمد مختار عبد الحميد عمر ج ٢(

 الكتب . 

ـْلبِيِّ تـأليف : عثمـا٣( ن بـن علـي بـن محجـن البـارعي ، فخـر الـدين )  تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية الشِّ

، والحاشية : شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن يـونس  ٩٤ص  ٢الزيلعي ج 

ْلبِيُّ ، الناشر : المطبعة الكربى األميرية   بـن محمـد بـن الرحمن عبد:  تأليف  األهنر مجمع ، القاهرة بوالق، –الشِّ

  المختـار الـدر علـى المحتـار رد ، العربـي الـرتاث إحيـاء دار:  الناشر ٣١٦ ص ١ ج زاده بشيخي المدعو سليمان

 الناشر : دار الفكر. ٣ص   ٣ابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ج ع ابن:  تأليف
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 )١( .اْألََمِة َوإِْن َوَقَع بَِبيِّنٍَة  اْآلَخِر ، َفَيْخُرُج َعْقُد َتْحلِيلِ 

 )٢(: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. وعرفه الشافعية بأنه

 )٣( : هو عقد تزويج. وعرفه الحنابلة بأنه

 )٤( : العقد الواقع على المرأة بملك الوطء دون الرقبة. وعرفه الزيدية  بأنه

 )٥( أطلق على الوطء والعقد. : ما وعرفه اإلمامية بأنه

: عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة  وعرفه الشيخ محمد أبو زهرة بأنه

                                                        

: المكتبـة العلميـة ،  الناشـر ١٥٢)  شرح حدود ابن عرفة  تأليف : محمد بـن قاسـم األنصـاري ، أبـو عبـد اهللا ص ١(

 ٤٠٣ص  ٣مواهب الجليل  تأليف : شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن  ج 

مـنح الجليـل تـأليف : محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش ، أبـو عبـد اهللا  ،، المعروف بالحطاب الناشر : دار الفكـر 

 .بيروت –الناشر : دار الفكر  ٢٥٤ص  ٣المالكي ج 

الناشر : دار  ٩٨ص  ٣نى المطالب يف شرح روض الطالب  تأليف :  زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ج )  أس٢(

ص   ٣حاشيتا قليوبى و عميرة  تأليف : أحمد سالمة القليوبي وأحمد الربلسي  عميرة  ج  ،الكتاب اإلسالمي 

 ، منصور بن عمر بن سليمان:  يفتأل  المنهج شرح على الجمل حاشية  ، بيروت –الناشر : دار الفكر  ٢٠٧

 .الفكر دار:  الناشر ١١٥ ص ٤ ج بالجمل المعروف

 ٥٥٣ص  ٢) شرح منتهى اإلرادات تأليف : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى  ج ٣(

ريس البهوتى الناشر : عالم الكتب ، كشاف القناع  تأليف : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إد ،

مطالب أولى النهى يف شرح غاية المنتهى  تأليف : مصطفى بن سعد بن   ،الناشر : دار الكتب العلمية  ٥ص  ٥ج 

 الناشر : المكتب اإلسالمي .  ٣ص  ٥عبده السيوطي الرحيبانى ج 

طف اهللا الحسيني  )  الدرر البهية والروضة الندية  تأليف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن ل٤(

الناشر : َداُر ابن القيِّم للنشر والتوزيع ، الرياض . التاج المذهب يف أحكام المذهب تأليف :   ١٣٣ص  ٢ج 

 ، الناشر : دار الحكمة اليمانية.٣ص  ٢القاضي العالمة أحمد بن قاسم العيني اليماين الصنعاين ج 

يف : المحقق الحلى ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ، )  شرائع اإلسالم يف مسائل الحالل والحرام  تأل٥(

 لبنان. - الناشر : دار القارئ بيروت  ٥٠٤ص  ١مع تعليقات السيد صادق الشيرازي ج 
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  .)١(وتعاوهنما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

 : تعريف زواج األقارب : ثالث�

أو  وتحديدا بين أوالد العم ،زواج األقارب هو : اتحاد شخصين من نفس العائلة 

 )٢(الخال أو بين ذوى صلة أبعد . 

 )٣(زواج األقارب هو : الزوج بين اثنين يجمعهما رابط الدم . 

   يالمطلب الثان
  دليل مشروعية الزواج 

 ثبت مشروعية الزواج بالقرآن الكريم  والسنة النبوية المطهرة  واإلجماع:

 : القرآن الكريم : أوالً 

 تدل على مشروعية الزواج من بينها ما يلى : وردت آيات كثيرة ىف القرآن الكريم 

َوِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواج� لَِتْسُكنُوا إَِلْيها  قول اهللا  تعالى: - ١

ُروَن  ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي ذلَِك َآلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   . ) ٤( َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ

أن من العالمات : يخرب اهللا سبحانه وتعالى ىف هذه اآلية  ن هذه اآليةوجه الداللة م

الّدالة على قدرته ورحمته وهيمنته : خلق النّساء من جنس الرجال    وجعل بينهما مودة 

فدل ذلك  ، ورحمة ليتعاون الجنسان على   تحّمل أعباء الحياة ، وترابط أفراد األسرة

                                                        

 الناشر :  دار الفكر العربى. ١٧) األحوال الشخصية تأليف : اإلمام محمد أبو زهرة  ص  ١(

الصحة والحياة        منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقع )  زواج األقارب : اإليجابيات والسلبيات ٢(

 م  ٢٠١٧  -١٠_ ٣بتاريخ 

 https://www.health-n-life.com 

 ) زواج األقارب منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقع و يكبيديا الموسوعة الحرة . ٣(

 )  ٢١) سورة الروم اآلية رقم ( ٤(
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    )  ١(على حل الزواج ومشروعيته. 

َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوُثَالَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ قول اهللا تعالى :  - ٢

 . )٢( َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا

عشر أولياء اليتامى ، أن ال تقسطوا يف وإن خفتم ، يا م  وجه الداللة من هذه اآلية : 

صداقهن فتعدلوا فيه ، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهّن ، فال تنكحوهن ، ولكن 

انكحوا غيَرهن من الغرائب اللوايت أحّلهن اهللا لكم وطيبهن ، من واحدة إلى أربع ، 

، فانكحوا وإن خفتم أن تجوروا  إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فال تعدلوا 

 )٣( ذلك دليل على حل الزواج و مشروعية.منهن واحدة ، أو ما ملكت أيمانكم وىف 

الِِحيَن ِمْن ِعباِدُكْم َوإِمائُِكْم إِْن  قول اهللا  تعالى :  - ٣ َوَأْنكُِحوا اْألَيامى ِمنُْكْم َوالصَّ

 .  )٤( ِليٌم َيُكوُنوا ُفَقراَء ُيْغنِِهُم اهللاُ ِمْن َفْضِلِه َواهللاُ واِسٌع عَ 

لما أمر سبحانه وتعالى بغض األبصار ، وحفظ الفروج ، :  وجه الداللة من هذه اآلية

                                                        

 ٢٧٨ص  ٦تأليف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  ج  ثيرتفسير ابن ك) ١(

  ١٩٩٤  ، ١٩٩٣ص  ٣التفسير الوسيط  المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي ج  ،الناشر : دار الكتب العلمية 

 – السالم دار:  الناشر ٤٢٦٦ ص ٨ ج حّوى سعيد:  المؤلف التفسير يف األساس ، دمشق –الناشر : دار الفكر 

 . القاهرة

 ). ٣) سورة النساء اآلية رقم (٢(

جامع البيان يف تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ،  ١٨٣ص  ٢) تفسير ابن كثير ج ٣(

المؤلف :  الهداية إلى بلوغ النهاية ،الناشر : مؤسسة الرسالة  ٢٧٤ص  ١٧غالب اآلملي ، أبو جعفر الطربي ج  

 ٢أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواين ثم األندلسي القرطبي المالكي ج 

 جامعة الشارقة . -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -الناشر : مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ١٢١٨ص 

 ).٣٢) سورة النور اآلية رقم (٤(
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أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة ، وسكون 

فَأَمَر  دواعي الزنا، ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات ، وحفظ الفرج عما ال يحل،

ُجوا َأْحَراَرُهْم َوَعبِيَدُهمْ اُهللا ُسبْ  َبُهْم فِيِه، َوَأَمَرُهْم َأْن ُيَزوِّ  فقال اهللا تعالى : َحاَنُه بِالنَِّكاِح َوَرغَّ

 َوَأْنكُِحوا اْألَيامى ِمنُْكْم  و األيم : التي ال زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، ويشمل الرجل

  . )١(والمرأة فدل ذلك على مشروعية الزواج

 :  السنة النبوية المطهرة :  ني�ثا 

وردت أحاديث  كثيرة ىف السنة النبوية المطهرة تدل على مشروعية الزواج من بينها ما 

 يلى : 

َم قال :  -١ َيا «ما روى عن عبداهللا بن مسعود رضى اهللا عنه أن النبى َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َباِب  ْج ، َوَمْن َلْم َيْسَتطِْع َفَعَلْيِه   ) ٣( ُكُم الَباَءةَ َمِن اْسَتَطاَع ِمنْ   )٢( َمْعَشَر الشَّ َفْلَيَتَزوَّ

                                                        

م البن أبي حاتم المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، تفسير القرآن العظي )١(

 ،المملكة العربية السعودية  -الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز  ٢٥٨١ص  ٨الحنظلي ، الرازي ابن أبي حاتم ج 

 ٣١٧ص  ٣لي الواحدي ج الوسيط يف تفسير القرآن المجيد المؤلف : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن ع

فتح القدير تأليف : محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاين   ، لبنان –الناشر : دار الكتب العلمية ،  بيروت 

 الناشر : دار ابن كثير . ٣٢ص  ٤ج 

 ) معشر الشباب : المعشر : هم الطائفة الـذين يشـملهم وصـف فالشـباب معشـر والشـيوخ معشـر واألنبيـاء معشـر٢(

والنساء معشر وكـذا مـا أشـبهه والشـباب جمـع شـاب ويجمـع علـى شـبان وشـببة والشـاب مـن بلـغ ولـم يجـاوز 

 ) ١٠١٨ص  ٨الثالثين . ( صحيح مسلم ج 

) الباءة : وأصلها يف اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهـي المنـزل ومنـه مبـاءة اإلبـل وهـي مواطنهـا ثـم قيـل لعقـد ٣(

رأة بوأها منزال واختلف العلماء يف المراد بالباءة هنا علـى قـولين يرجعـان إلـى معنـى النكاح باءة ألن من تزوج ام

واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع مـنكم الجمـاع لقدرتـه علـى مؤنـة وهـي 

طـع شـر منيـه كمـا مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصـوم ليقطـع شـهوته ويق
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ُه َلُه ِوَجاءٌ  ْوِم َفإِنَّ  .  )١(»بِالصَّ

َباَب بِاْلِخَطاِب ىف :  وجه الداللة من هذا الحديث َخصَّ النبى صلى اهللا عليه وسلم  الشَّ

ِة الدَّ   ،هذا الحديث  ُيوِخ ِألَنَّ اْلَغالَِب ُوُجوُد ُقوَّ َوإِْن  ،اِعي فِيِهْم إَِلى الزواج  بِِخَالِف الشُّ

ُيوِخ َأْيًضا َقْوُلُه و اْلَباَءُة بِاْلَمدِّ اْلقُ  َبُب فِي اْلُكُهوِل َوالشُّ ْدَرُة َكاَن اْلَمْعنَى ُمْعَتَبًرا إَِذا ُوِجَد السَّ

ابِيُّ  اْلُمَراُد بِاْلَباَءِة النَِّكاُح َوَأْصُلُه اْلَمْوِضُع  َعَلى ُمَؤِن النَِّكاِح َوبِاْلَقْصِر اْلَوْطِء َقاَل اْلَخطَّ

ُؤُه َوَيْأِوي إَِلْيِه َوَقاَل اْلَماِزِريُّ اْشُتقَّ اْلَعْقُد َعَلى اْلَمْرَأِة مِْن َأْصِل اْلَباَءِة ِألَ  ِذي َيَتَبوَّ نَّ من الَّ

ج اْلَمْرَأة َأن يبوءها َمنِْزًال َوَقاَل ال نََّوِويُّ اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي اْلُمَراِد بِاْلَباَءِة ُهنَا َشْأن من يَتَزوَّ

ُهَما َأنَّ اْلُمَراَد َمْعنَاَها اللَُّغِويُّ َوُهَو اْلِجَماُع  َعَلى َقْوَلْيِن َيْرِجَعاِن إَِلى َمْعنًى َواِحٍد َأَصحُّ

ْج َوَمْن َلْم َفَتْقِديُرُه َمِن اْسَتَطاَع مِنُْكُم اْلِجَماَع لُِقْدَرتِِه عَ  َلى ُمَؤنِِه َوِهَي ُمَؤُن النَِّكاِح َفْلَيَتَزوَّ

ْوِم لَِيْدَفَع َشْهَوَتُه َوَيْقَطَع َشرِّ َمنِيِِّه َكَما  يقطعُه َيْسَتطِِع اْلِجَماَع لَِعْجِزِه َعْن ُمَؤنِِه َفَعَلْيِه بِالصَّ

 )٢( الوجاء

                                                                                                                                                                     

يقطعه الوجاء (وجاء) هـو رض الخصـيتين والمـراد هنـا أن الصـوم يقطـع الشـهوة ويقطـع شـر المنـي كمـا يفعلـه 

 ).  ١٠١٨ص  ٨الوجاء ( صحيح مسلم ج 

اَع مِـنُْكُم الَبـاَءَة َمِن اْسَتطَ «)  أخرجه البخاري يف صحيحه ىف كتاب النكاح / باُب َقْوِل النَّبِيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : ١(

ْج ، ِألَنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج  ُج َمْن َال َأَرَب َلُه فِـي النَِّكـاِح » َفْلَيَتَزوَّ حـديث رقـم:  ٣ص  ٧(ج "َوَهْل َيَتَزوَّ

٥٠٦٥ ( . 

فسه إليه ، ووجـد مؤنـه ، وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  ىف كتاب النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت ن   

 ) . ١٤٠٠حديث رقم:  ١٠١٨ص  ٢واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ( ج 

  ١٠٨ص  ٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري  تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ج ٢(

الحسني ،  سبل السالم المؤلف : محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد بيروت –الناشر: دار المعرفة 

 .  الناشر : دار الحديث ١٥٩ص  ٢الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم ج 
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َم َعَلى «  : ما روى َعْن َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص  َقاَل  -٢ َردَّ َرُسوُل اهللاِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .  )٢(»، َوَلْو َأِذَن َلُه َالْخَتَصْينَا   )١(ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التََّبتَُّل 

: هذا الحديث يؤكد استحباب الزواج والحث عليه ،  ألن  وجه الداللة من  الحديث

ن عزم على التبتل والبعد عن النساء من أجل العبادة : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لم

ليس فيما عزمت عليه تقرب إلى اهللا، فأنا أقرب الناس إلى اهللا لكني أتزوج النساء ، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني و إنما هنى عليه السالم عن التبتل والرتهب من أجل أنه يكاثر 

اتل هبم طوائف الكفار ، وىف آخر الزمان يقاتلون بأمته األمم يوم القيامة ، وأنه ىف الدنيا مق

الدجال ، فأراد عليه السالم أن يكثر النسل و النَْهُي للَتْحِريٍم بَِال ِخَالٍف فِي َبنِي آَدَم لَِما 

ذِ  َرِر الَّ َم َوفِيِه َأْيًضا مَِن اْلَمَفاِسِد َتْعِذيِب النَّْفِس َوالتَّْشِويِه َمَع إِْدَخاِل الضَّ ي َقْد ُيْفِضي َتَقدَّ

ُجولِيَِّة َوَتْغيِيُر َخْلِق اهللاِ َوُكْفُر النِّْعَمِة ِألَنَّ َخْلَق الشَّ  ْخِص إَِلى اْلَهَالِك َوفِيِه إِْبَطاُل َمْعنَى الرُّ

                                                        

  اْلَقْطُع َومِنُْه َمْرَيُم اْلَبُتوُل َوَفاطَِمةُ )التََّبتُُّل ُهَو اِالْنِقَطاُع َعِن النَِّساِء َوَتْرُك النَِّكاِح اْنِقَطاًعا إَِلى ِعَباَدِة اهللاِ َوَأْصُل التََّبتُّلِ ١(

ِف اْلَبُتوُل ِالْنِقَطاِعِهَما َعْن نَِساِء َزَمانِِهَما ِدينًا َوَفْضًال َوَرْغَبًة فِي اْآلِخَرِة َومِنُْه َصَدَقٌة َبْتَلٌة  َأْي ُمنَْقطَِعٌة َعْن َتَصرُّ

ْنَيا َوَشَهَواتَِها َواِالنْ  اِت الدُّ َبِريُّ التََّبتُُّل ُهَو َتْرُك َلذَّ ِغ لِِعَباَدتِِه َوَقْوُلُه َردَّ َعَلْيِه َمالِكَِها َقاَل الطَّ ِقَطاُع إَِلى اهللاِ َتَعاَلى بِالتََّفرُّ

التََّبتَُّل َمْعنَاُه َنَهاُه َعنُْه .( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 

 . الناشر : دار إحياء الرتاث العربي )   ١٧٦ص   ٩شرف النووي ج 

(التبتل) االنقطاع عن النساء وترك األزواج. (الختصينا) من الخصاء. وهو قطع الخصيتين اللتين هبما قوام 

 ) ١١٨ص  ٩النسل أو تعطيلهما عن عملهما] ( فتح البارى ج 

حديث  ٤ص  ٧) أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ىف كتاب النكاح / باب ما يكره من التبتل و الخصاء (ج ٢(

 ) ٥٠٧٣رقم :

وأخرجه مسلم يف صحيحه ىف كتاب النكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد مؤنه ، واشتغال  

 ).١٤٠٢/حديث رقم : ١٠٢٠ص  ٢صوم(ج من عجز عن المؤن بال
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 )١( َعَلى اْلَكَماِل . َرُجًال مَِن النَِّعِم اْلَعظِيَمِة َفإَِذا َأَزاَل َذلَِك َفَقْد َتَشبََّه بِاْلَمْرَأِة َواْخَتاَر النَّْقَص 

َجاَء َثالََثُة َرْهٍط إِلَى ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ  ما روى عن َأَنَس ْبَن َمالٍِك َرِضَي اُهللا َعنُْه قال: -٣

َم ، َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم َ، َفَلمَّ  ا ُأْخبُِروا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم ؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما ُهْم َتَقالُّوَها ، َفَقاُلوا : َوَأْيَن َنْحُن ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َكَأنَّ

ْيَل َأَبًدا ، َوَقا ا َأَنا َفإِنِّي ُأَصلِّي اللَّ َر ، َقاَل َأَحُدُهْم : َأمَّ َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ َل آَخُر : َأَنا َتَقدَّ

ُج َأَبًدا ، َفَجاَء َرُسوُل اهللاِ  ْهَر َوالَ ُأْفطُِر ، َوَقاَل آَخُر : َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفالَ َأَتَزوَّ  َأُصوُم الدَّ

َم إَِلْيِهْم ، َفَقاَل :  اهللاِ إِنِّي َأْنُتُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا ، َأَما وَ «َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُج النَِّساَء ، ِه َوَأْتَقاُكْم َلُه ، َلكِنِّي َأُصوُم َو ُأْفطُِر ، َوُأَصلِّي َو َأْرُقُد ، َوَأَتَزوَّ  َألَْخَشاُكْم لِلَّ

 .  )٢(»َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي 

سنن اإلسالم ، هذا الحديث فيه دليل على أن الزواج  من  وجه الداللة من الحديث : 

وأنه ال رهبانية ىف شريعتنا  ، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد ، َعَلْيِه الصالة 

الم ، فهو مذموم مبتدع ، ومن تركه من أجل أنه أوفق له وأعون على العبادة فال  السَّ

،  مالمة عليه ؛ ألنه لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته ، وفيه االقتداء باألئمة ىف العبادة

والبحث عن أحوالهم وسيرهم ىف الليل والنهار ، وأنه ال يجب أن يتعدى طرق األئمة 

                                                        

) عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليف : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ١(

 فتح ،١٦٨ ص ٧ ج يالبخار صحيح شرح ، بيروت –الناشر : دار إحياء الرتاث العربي  ٧٢ص  ٢٠ الغيتابى ج

 . ١٢٣ص  ٦نيل األوطار ج  ، ١١٨ ص ٩ ج يالبار

 ) ٥٠٦٣حديث رقم : ٢ص  ٧)أخرجه البخاري يف صحيحه ىف كتاب النكاح/باب الرتغيب يف النكاح( ج ٢(

استحباب النكاح لمن تاقـت نفسـه إليـه ، ووجـد مؤنـه ، واشـتغال  وأخرجه مسلم يف صحيحه ىف كتاب النكاح/باب 

 ).١٤٠١/حديث رقم :  ١٠٢٠ص  ٢من عجز عن المؤن بالصوم ( ج 
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هبم ىف الدين والعبادة ، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو  يالذين وضعهم اهللا ليقتد

منها ، وال  شئمفسد ، فإن األخذ بالتوسط والقصد ىف العبادة أولى حتى ال يعجز عن 

  .)١(ينقطع دوهنا

أجمع المسلمون من عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى يومنا هذا   ثالثا: اإلجماع :

 )٢(على أن النكاح مشروع. 

                                                        

  ١٦٠ص  ٧) شرح صحيح البخاري البن بطال ، تأليف : ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ج ١(

 . ١٧٠ص  ٢حكام ج إحكام األحكام شرح عمدة األ ،الناشر : مكتبة الرشد 

مراتب اإلجماع  ،الناشر مكتبة الصفا  ٥٨) اإلجماع المؤلف محمد بن إبراهيم أبى بكر المنذر النيسابورى  ص ٢(

لمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  يف العبادات والمعامالت واالعتقادات

 .   ٤ص  ٧المغني البن قدامة ج  ، بيروت –الناشر : دار الكتب العلمية  ٦٢ص 
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  المبحث الثاني 
  حكم الزواج وأركانھ  وحكمة مشروعیتھ

 وفيه مطلبان : 

  المطلب األول 
  حكم الزواج وأركانه

 : حكم الزواج  أوالً 

 .)١(لجملة هو اإلباحة اتفق الفقهاء على أن حكم الزواج ىف ا

وعند التفصيل  تعرتيه  األحكام التكليفية  الخمسة :  (الوجوب : و الندب ،  

 واإلباحة ) تبعا لحال الشخص الذي يريد الزواج . ،والكراهة  ،والتحريم  

على من يخاف على نفسه الوقوع يف محظور إن ترك النكاح ،  فيكون الزواج واجب�:

ح يف قول عامة الفقهاء ؛ ألنه يلزمه إعفاف نفسه ، وصوهنا عن فهذا يجب عليه النكا

 .)٢( الحرام

:  على من له شهوة يأمن معها الوقوع يف محظور ، فهذا  و يكون الزواج مندوب� 

 .  )٣( االشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة

                                                        

 ٢)، تأليف : عالء الدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاين ج ٢/٢٢٨بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع () ١(

القوانين الفقهية  تأليف : أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد  ،الناشر : دار الكتب العلمية  ٢٢٨ص 

النجم الوهاج يف شرح المنهاج  تـأليف : كمـال الـدين ، محمـد بـن  ،١٣٠لغرناطي ج  ص اهللا، ابن جزي الكلبي ا

مِيري  ج  المغنـي البـن قدامـة تـأليف : أبـو  الناشر : دار المنهـاج (جـدة)،  ١١ص  ٧موسى بن عيسى بن علي الدَّ

الشـهير بـابن قدامـة محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة  المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي ، 

 ٩المحلى باآلثار المؤلف : أبو محمد علـى بـن سـعيد بـن حـزم ج  ،الناشر : مكتبة القاهرة  ٤ص  ٧المقدسي ج 

 الناشر دار الكتب العلمية .    ٣ص 

 ،الناشر : مكتبة القاهرة  ٤ص  ٧المغني البن قدامة تأليف ج   ، ٢٢٨ص  ٢)  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ج ٢(

  الناشر : مطبعة السنة المحمدية . ١٦٨ص   ٢حكام اإلحكام شرح عمدة األحكام المؤلف : ابن دقيق العيد ج إ

 .١٦٨ص   ٢إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ج  ٤ص  ٧)  المغني البن قدامة ج ٣(
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، مع عدم قدرته فاق  من يخل بحق الزوجة يف الوطء واإلنيف  و يكون الزواج حرام� :

عليه ، وكذلك لو كانت به علة تمنعه من االستمتاع ، كان عليه أن يبين كي ال يغر المرأة 

 )١( من نفسه.

يكون الزواج مكروه� : ويكره يف حالة الخوف من الجور ؛ ألن النكاح إنما شرع ؛ 

الثواب  لما فيه من تحصين النفس ، ومنعها عن الزنا على سبيل االحتمال ، وتحصيل

المحتمل بالولد الذي يعبد اهللا تعالى ويوحده. والذي يخاف الجور والميل يأثم بالجور 

 .)٢( والميل

 .)٣( : يباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع يكون الزواج مباح�

 أركان عقد الزواج:  ثاني�

 اختلف الفقهاء ىف تحديد أركان عقد الزواج على ثالثة آراء .

: اإليجاب  يإلى أن أركان الزواج ه )٥(والحنابلة )٤(: ذهب الحنفية  لاألو يالرأ

 والقبول .

                                                        

 .١٦٨ص   ٢إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ج   ١١ص  ٧)  النجم الوهاج يف شرح المنهاج  ج ١(

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام  ،١٣٠ص   ١القوانين الفقهية  ج ، ٨٢ص  ٣)  االختيار لتعليل المختار ج ٢(

 .١٦٨ص   ٢ج 

وقي علــى الشــرح الكبيــر تــأليف : محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة ، حاشــية الدســ ١٣٠ص  ١الفقهيــة  ج )  القــوانين ٣(

 .١٦٨ص   ٢إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ج  ،الناشر : دار الفكر  ٢١٥ص  ٢الدسوقي المالكي ج 

الناشر :   ١١٨ص  ٢أبو بكر عالء الدين السمرقندي ج )  تحفة الفقهاء تأليف : محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،٤(

)، تأليف : ٥/٦ة شرح الهداية(البناي ، ٨٢ص   ٣االختيار لتعليل المختار ج  ،دار الكتب العلمية ، بيروت 

الناشر :  ٦ص  ٥ج  يبدر الدين العين يد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفمحمد محمو أبو

 . بيروت –دار الكتب العلمية 

 ٣٨٤ص  ١محفوظ بن أحمد بن الحسن ، أبو الخطاب الكلوذاين ج  )  الهداية على مذهب اإلمام أحمد تأليف :٥(

 معرفة الراجح من الخالف  تأليف : عالء الدين أبو اإلنصاف يف ،الناشر : مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 

 فقه اإلقناع يف ،الناشر : دار إحياء الرتاث العربي  ٤٥ص  ٨الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي ج 

 ٣: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ج بن حنبل تأليفااإلمام أحمد 

 .لبنان –ار المعرفة بيروت الناشر : د  ١٦٧ص 
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إلى أن أركان الزواج خمسة : الزوج ، والزوجة ،  )١(: ذهب المالكية الثاين يالرأ

 والولي ، والصداق ، والصيغة.

 واج أربعة : الصيغة ، والمحل ،إلى أن أركان الز )٢(: ذهب الشافعية الثالث يالرأ

 الشاهد ، والولي.و

   يالمطلب الثان
  حكمة مشروعية الزواج

الغرض من الزواج يف اإلسالم ليس هو قضاء الوطر الجنسي بل الغرض أسمى من   

صلى اهللا عليه وسلم  سنة من سنن اإلسالم وما كان الزواج  يذلك ، ولهذا اعتربه النب

 :نية منهااجتماعية ونفسية ودي سنة اإلسالم ، ألن فيه قضاء الطبع الجنسي فقط بل لمعان

 ي) أن الزواج هو عماد األسرة الثابتة التى تلتقى الحقوق والواجبات فيها بتقديس دين١

يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو هبا إنسانيته ، فهو عالقة روحية 

ن نفسية تليق برقى اإلنسان وتسمو به عن درجة الحيوانية التى تكون العالقة بي

الشهوة البهيمية فقط ، ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هى  ياألنثى والذكر فيها ه

إذا ارتقت العالقة إلى ذلك النحو من  المودة التى جعلها اهللا تعالى بين الزوجين.

                                                        

التاج واإلكليل لمختصر خليل  تأليف : محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن   ، ١٣١ص  ١)  القوانين الفقهية ج ١(

، حاشية  الناشر : دار الكتب العلمية ٤٣ص ٥و عبد اهللا المواق المالكي ج يوسف العبدري الغرناطي ، أب

 .٢٢٠ص  ٢الدسوقي على الشرح الكبير ج 

 –الناشر : دار السالم ، ٤٤ص  ٥بن محمد الغزالي الطوسي ج ) الوسيط يف المذهب  تأليف : أبو حامد محمد ٢(

 ، ٣٦ ص ٧ ج  النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  تأليف  المفتين وعمدة الطالبين روضة ، القاهرة

 ج الرومي اهللا عبد بن لؤلؤ بن حمد:  تأليف  سكالنا وعدة السالك عمدة ، بيروت ، اإلسالمي المكتب:  الناشر

 .قطر ، الدينية الشؤون:  الناشر ٢٠٠ ص ١
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 .)١( السمو ، كان الزواج ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر

الوحدة األولى لبناء المجتمع فإذا كان  يسرة ه) أن الزواج هو العماد لألسرة ، واأل٢

 ياإلنسان اجتماعيا ال يعيش إال يف مجتمع ، فالوحدة األولى لهذا المجتمع ه

الخلية التى ترتبى فيها أنواع النزوع االجتماعي يف االنسان عند أول  ياألسرة ، فه

، وفيها تتكون  استقباله للدنيا ، ففيها يعرف ماله من حقوق ، وما عليه من واجبات

ويف الجملة إن المجتمع  ،مشاعر األلفة واألخوة اإلنسانية ، وتبذر بذرة اإليثار 

 .)٢(القوى إنما يتكون من أسر قوية ، ألهنا وحدة البناء فيه 

) إن حفظ النوع اإلنساين كامال يسير يف مدارج الرقي إنما يكون بالزواج ، فإن ٣

، وإن حفظته ال تحفظه كامالً فتحيا حياة إنسانية  المساندة ال تحفظ النوع من الفناء

السنين ،  يواعترب ذلك باألمم التى قل فيها الزواج ، فإن نقصان سكاهنا يتوالى بتوال

صلى اهللا  ي، وقد كان النب بينما يتكاثر سكان غيرها من يقدم آحادها على الزواج

ن يسار أن رجالً جاء عليه وسلم  يحث على طلب النسل بالزواج ؛ فقد روى معقل ب

َها صلى اهللا عليه وسلم  َفَقاَل:  يإلى النب إِنِّي َأَصْبُت اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب َوَجَماٍل ، َوإِنَّ

ُجَها ، َقاَل:  ُج «ُثمَّ َأَتاُه الثَّانَِيَة َفنََهاُه ، ُثمَّ َأَتاُه الثَّالَِثَة ، َفَقاَل: » َال « َال َتِلُد،  َأَفَأَتَزوَّ وا َتَزوَّ

 .  )٣(»اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفإِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكُم اْألَُممَ 

                                                        

 . ١٨)األحوال الشخصية ألبي زهرة ص ١(

 . ١٩)  األحوال الشخصية ص ٢(

/  ٢٢٠ص  ٢) أخرجه  أبو داود يف سننه ىف كتاب النكاح / باب النهي عن تزويج من لم تلد من النساء (ج ٣(

 .  ) ٢٠٥٠حديث رقم :

 ٣٢٢٧/حديث رقم:  ٥٦ص  ٦ج ، زويج العقيموأخرجه النسائي يف سننه الصغرى ىف كتاب النكاح/باب كراهية ت 

قال الحاكم : هذا الحديث صحيح اإلسناد ، قال ابن الصالح : حسن اإلسناد : البدر المنير يف تخريج األحاديث   
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) الزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء ، إذ أن المرأة تجد فيه من ٤

يكفل لها الرزق ، فتعكف على البيت ترعاه وعلى األوالد تربيهم ، ويف ذلك ما يتفق 

ن يف ظاهره من المشقة ز هو الراحة ، وإن كامع طبعها ، وكل ما يتفق مع الغرائ

، والرجل بعد مشاغل  الحياة ومتاعبها يجد يف بيت الزوجية جنة الحياة ، وكأنه أحيان�

واحة يف وسط صحراء الحياة ومتاعبها ، ولوال الزواج لكان أفاق� ال مأوى له وال 

 سكن وال مستقر. 

ات ، واالمتناع عن التبعات ، والبعد عن وال نقصد بالراحة االستنامة إلى المتع واللذ

الراحة الحيوانية ، إنما نقصد بالراحة راحة اإلنسان  يالتكليفات االجتماعية ، فإن هذه ه

الذى يسير يف مدارج الكمال ، وتعلو تبعاته بمقدار كماله ، ولذلك ال ننفى عن الزواج ما 

 )١( ها.فيه من تبعات ، ألهنا ضريبة اإلنسانية العالية وتكليف

من الزوال  وحفظ النوع اإلنساين ،إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع ىف الحرام  )٥

وإقامة األسرة التى  ،وبقاء النسل وحفظ النسب  ،باإلنجاب والتوالد  ،واالنقراض 

 .  )٢(وإيجاد التعاون بين أفرادها ،هبا يتم تنظيم المجتمع 

                                                                                                                                                                     

قن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير تأليف : ابن المل

 : دار الهجرة للنشر والتوزيع . ٤٩٦ص  ٧المصري ج 

 . ٢٠) األحوال الشخصية  ص ١(

 الناشر دار الفكر .  ٦٥١٥ص  ٩ج  الزحيليوأدلته المؤلف الدكتور وهبة  اإلسالمي) الفقه ٢(
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  القرابة :  المبحث الثالث

 : وفيه مطلبان 
  المطلب األول

 تعريف القرابة لغة واصطالحا 

 : تعريف القرابة لغة : أوالً 

: أصل القرابة من القرب ، والقرب نقيض البعد. قرب الشيء  ، بالضم ،  القرابة لغة

 .)١( يقرب قربا وقربانا و قربانا أي دنا، فهو قريب 

 . )٢( َمكاٍن َقرِيٍب  َواْسَتِمْع َيْوَم ُيناِد اْلُمناِد ِمنْ  قال اهللا  تعالى 

 (اْلَقَراَبة) الدنو فِي النَّسب ُيَقال هم َذُوو َقَراَبتي وذوو قَراَبة مني

 (اْلَقَراَبة) القراب

 (اْلقرب) الدنو والقرابة ُيَقال بيني َوَبينه قرب والجمع أقراب

 (اْلُقْرَبى) اْلَقَراَبة

ب بِِه إَِلى اهللا عز َوجل   من َذبِيَحة َوَغيرَها  وجمعها قرابين(القربان) كل َما يَتقرَّ

ب بِِه إَِلى اهللا َتَعاَلى من َأعمال اْلرب  (اْلقْرَبة) اْلَقَراَبة ُيَقال بيني َوَبينه قرَبة َوَما يَتقرَّ

َوِمَن اْألَْعراِب َمْن ُيْؤِمُن بِاهللاِ َواْلَيْوِم  قال اهللا تعالى : َوالطَّاَعة وجمعها قرب وقربات 

ُسوِل َأال إِنَّها ُقْرَبٌة َلُهْم َسُيْدِخُلُهُم اهللاُ اْآلِخرِ  َوَيتَِّخُذ َما ُينِْفُق ُقُرباٍت ِعنَْد اهللاِ َوَصَلواِت الرَّ

  .  )٣( فِي َرْحَمتِِه إِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

(اْلقْرَبة) ظرف من جلد يخرز من َجانب َواِحد وتستعمل لحفظ الَماء َأو اللَّبن 

 . ْحوهَماَونَ 

                                                        

 مادة (قرب)  ٦٦٢ص  ١) لسان العرب البن منظور ج ١(

 ).٤١) سورة ق اآلية  رقم (٢(

 ) ٩٩) سورة التوبة آية رقم ( ٣(
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َمان َأو النَّسب َوُيَقال َمَكان قريب ومحلة قريب .  (اْلَقِريب) الداين فِي اْلَمَكان َأو الزَّ

 .  )١((اْلَقِريَبة) َذات اْلَقَراَبة َأو اْلقرب

للفظ القرابة أهنا تدور حول معنيين األول : القرب  يمن خالل التعريف اللغو -

 ب من جهة النسب.هو القر  والدنو يف المكان والثاين

: بعد البحث المستفيض يف كثير من كتب  ثاني� : تعريف القرابة اصطالح� -

وذلك لتناول الفقهاء  ،المذاهب الفقهية لم أجد  تعريفا اصطالحيا للقرابة جامعا مانعا  

كالنكاح والوصية والوقف والهبة واإلرث  ،للفظ القرابة ىف كثير من المباحث الفقهية 

المبحث  يكتفي الفقهاء بتعريفها بالمعنى  العام الذي يختلف باختالفوغير ذلك ف

 الذى تتعلق  به  . يالفقه

 )٢.( : كل ذي رحم محرم من قبل األب واألم عرف الحنفية القرابة بأنه

 )٣( : كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح. عرفها الشوكاين

 .)٤( قريبة أو بعيدة بين إنسانين بوالدة صالتاال:  وعرفت  بأنها

                                                        

 ٢٥٠ص  ١)  مختار الصحاح  تأليف : زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ج ١(

الشرح الكبير المصباح المنير يف غريب   ،الدار النموذجية ، بيروت  - مادة ( ق ر ب ) الناشر : المكتبة العصرية 

مادة ( قرب ) الناشر :  ٤٩٥ص  ٢تأليف : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ، أبو العباس ج 

تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  ، بيروت –المكتبة العلمية 

بيدي ج  القاموس الفقهي لغة  ،ر: دار الهداية  الناش ٧ص  ٤الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

 سورية -الناشر: دار الفكر. دمشق  ٢٩٨واصطالحا المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب ص 

 .  ٣٤٩ص  ٧) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ج ٢(

 . ثالناشر : دار الحدي ٩٩ص  ٦)  نيل األوطار  تأليف : محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاين ج ٣(

الناشر : دار ابن  ٢٠٣ص ١١بن صالح بن محمد العثيمين ج ) الشرح الممتع على زاد المستنقع  تأليف : محمد ٤(

 الجوزي . 
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  أنواع القرابةي :  المطلب الثان

: تعترب قرابة النسب من أهم أنواع القرابة ، حيث تمثل أصل  قرابة النسب -١

 القرابات والنواة الحقيقية التي تجمع أواصر القربى بينهم  

 وتنقسم قرابة النسب إلى ثالثة أقسام: 

شخص كاألب واألم والجد : وهم الوالدون أى من لهم والدة على الأصول  -١

 والجدة وإن علو.

وهم المولودون أى كل من للشخص عليهم والدة كاألوالد وأوالدهم  فروع :  -٢

 وإن نزلوا.

 ،: وهم فروع األصول وهم اإلخوة واألخوات وبنوهم وإن نزلوا  حواشي  -٣

 )١( واألعمام والعمات  وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.

 ة من حيث المحرمية تنقسم إلى قسمين : محارم وغير محارم.أما أقسام القرابة النسبي

 )٢(.:  كل شخصين ال يصح النكاح بينهما من القرابة النسبية فالمحارم 

قول اهللا تعالى :  كما اتفقوا على أن المحارم النسبية من النساء هن المذكورات يف

 ََهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخو َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ اُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوَبنَاُت األِْخ َوَبنَاُت ُحرِّ اُتُكْم َوَعمَّ

   .)٣(  األْْخِت 

 والذى يخصنا ىف هذا البحث هم المحرمات من النساء بسبب النسب ( القرابة ) .

 وهن : األم والبنت واألخت والعمة والخالة وبنت األخ وبنت األخت . 

كاح من الرجال سبعا من النساء بسبب النسب فحرم اهللا سبحانه وتعالى على مريد الن 

 . ( القرابة )

                                                        

 .  ٢٨٩ص  ١١على زاد المستنقع ج  الممتنع) الشرح ١(

 .الكويت -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ٧٢ص  ٣٣)الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢(

 ).٢٣سورة النساء اآلية رقم ( )٣(
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: فيحرم العقد َعَلْيَها َوَضابِط اْألُم ِهَي : كل من َولدتك َفِهَي أمك   (اْألُم):  األول 

َحِقيَقة َأو ولدت من ولدك ذكرا َكاَن َأو ُأْنَثى َكُأّم اْألَب َوإِن علت َوأم اْألُم َكَذلِك َفِهَي 

 َوإِن ِشْئت قلت كل ُأْنَثى َينَْتِهي إَِلْيَها نسبك بَِواِسَطة َأو بَغْيرَها  . أمك مَجاًزا 

: فيحرم العقد َعَلْيَها وضابطها :  كل من ولدهتا فبنتك َحِقيَقة َأو  الثَّانِي :  (اْلبِنْت)

فبنتك ولدت من َوَلدَها ذكرا َكاَن َأو ُأْنَثى َكبِنْت اْبن َوإِن نزل َوبنت بنت َوإِن سفلت 

 مَجاًزا َوإِن ِشْئت قلت كل ُأْنَثى َينَْتِهي إَِلْيك َنَسبَها بِاْلوالَدِة بَِواِسَطة َأو بَغْيرَها .

: فيحرم العقد َعَلْيَها وضابطها : كل من َوَلدَها َأَبَواك َأو َأحدهَما  الثَّالِث : (اْألُْخت)

 فأختك .

ابِع (اْلَخاَلة)  ا وضابطها : كل ُأْخت ُأْنَثى َولدتك فخالتك :  فيحرم العقد َعَلْيهَ  الرَّ

َحِقيَقة َأو بَِواِسَطة كخالة أمك فخالتك مَجاًزا َوقد تكون اْلَخاَلة من ِجَهة اْألَب كأخت أم 

 اْألَب

: فيحرم العقد َعَلْيَها  وضابطها : كل ُأْخت ذكر ولدك بَِال َواِسَطة  اْلَخاِمس (اْلعمة) 

َطة كعمة َأبِيك فعمتك مَجاًزا َوقد تكون اْلعمة من ِجَهة اْألُم فعمتك َحِقيَقة َأو بَِواِس 

 كأخت أبي اْألُم .

ابِع : (بنت اْألَخ َوبنت اْألُْخت) اِدس : َوالسَّ : فيحرم العقد َعَلْيَهما من َجِميع  السَّ

 .    )١(َوَبنَات أوالدهما َوإِن سفلن اْلِجَهات 

                                                        

البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف : زين الدين بن   ، ١٠١ص  ٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١(

المقدمات  ،الناشر : دار الكتاب اإلسالمي  ٩٨ص  ٣إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ج 

الناشر : دار الغرب اإلسالمي ،  ٥٥٦ص  ١حمد بن رشد القرطبي ج الممهدات المؤلف:  أبو الوليد محمد بن أ

ين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين المؤلف : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا ، الدوا الفواكه ، لبنان –بيروت 

المجموع شرح المهذب  ،الناشر : دار الفكر  ١١٥ ، ١١٤ص ٢شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي ج 

اإلقناع يف  ،الناشر : دار الفكر  ٢١٥ ،  ٢١٤ص  ١٦مؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ج ال
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ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم  أما غير المحارم فبقية القرابات غير من

 )١( وبنت العمة وبنات هؤالء.

: ال تقل قرابة المصاهرة أهمية عن قرابة النسب  بل إن اهللا   قرابة المصاهرة -٣

َوُهَو الَِّذي  قال اهللا  تعالى : سبحانه وتعالى  جعلهما متالزمتين مع بعضهما البعض 

  )٢(َعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًراَخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَج 

وقرابة المصاهرة منها ما يحرم على التأبيد ومنها ما يحرم على التأقيت  ويحرم منها 

 )٣( على التأييد أربع:

َهاُت نَِسائُِكْم قال اهللا تعالى : : أم الزوجة ، إحداهن  ويستوي يف التحريم  ) ٤( َوُأمَّ

 والرضاع. أمهات النسب

  )٥(  َوَحَالئُِل َأْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالبُِكْم  قال اهللا تعالى : : زوجة االبن،  والثانية

                                                                                                                                                                     

 ، ٤١٦ص  ٢حل ألفاظ أبي شجاع المؤلف : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ج 

 الخير أبي بن يحيى الحسين أبو : المؤلف الشافعي اإلمام مذهب يف البيان ، بيروت –الناشر: دار الفكر   ٤١٧

 ٣ ج أحمد اإلمام فقه يف الكايف ، جدة –نهاج الم دار:  الناشر ٢٣٨ ص ٩ ج الشافعي اليمني العمراين سالم بن

 الكتب دار:  الناشر  المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبو:  المؤلف ٢٦ ص

 .  العلمية

 .  ٧٣ص  ٣٣ية الكويتية  ج ) الموسوعة الفقه١(

 ).٥٤) سورة الفرقان اآلية رقم (٢(

)، تأليف : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو ٨/٣٤)  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(٣(

 م. ١٩٩٧ -بيروت  ،الناشر : دار الكتب العلمية   ٣٤ص  ٨القاسم الرافعي القزويني ج 

 ).٢٣ة رقم ( ) سورة النساء اآلي٤(

 ) ٢٣) سورة النساء اآلية رقم ( ٥(
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ويشمل التحريم حالئل األحفاد وإن سفلوا، وسواء كانوا من النسب، أو من الرضاع، 

أنه ال يحرم على اإلنسان بيان  )١( الَِّذيَن ِمْن َأْصَالبُِكْم   والمقصود من قوله تعالى:

 زوجة من تبناه.

َوَال َتنْكُِحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما   :قال اهللا تعالى، : زوجة األب  والثالثة

وما يف معناها زوجات األجداد، وإن علوا من قبل األم واألب جميعا،   )٢(َقْد َسَلَف 

 ا.وتحرم زوجة األب من الرضاع أيض

 وهي بنت الزوجة ، فال تحرم بالنكاح ، وإنما تحرم إذا دخل  بالزوجة ؛ و الرابعة :

تِي َدَخْلُتْم بِِهنَّ َفإِْن َلْم  لقول اهللا تعالى :   تِي فِي ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ َوَرَبائُِبُكُم الالَّ

 وذكر الحجور جريا على الغالب.  )٣(َتُكوُنوا َدَخْلُتْم بِِهنَّ َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكمْ 

 هذه هي المحرمية المقتضية للتحريم المؤبد.

فمنه ما يتعلق بعدد ، ومنه ما يتعلق بصفة ؛  وأما ما يقتضي التحريم ال بصفة التأبيد، 

 كالرق والكفر، والذي يتعلق بالعدد ثالثة أنواع:

تا أختين من األبوين سواء كان الجمع بين األختين من النسب أو الرضاع األول :

فلو  )٤(}ْخَتْيِن إِالَّ َما َقْد َسَلَف َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْألُ  {قال اهللا تعالى : من أحد األبوين ،   أو

نكح أختين معا ، فالنكاحان باطالن ، وإن نكحهما على الرتتيب ، فنكاح الثانية باطل ، 

                                                        

 ) ٢٣) سورة النساء اآلية رقم (١(

 )  ٢٢)سورة النساء اآلية رقم (٢(

 )٢٣) سورة النساء اآلية رقم (٣(

 ) ٢٣) سورة النساء اآلية رقم (٤(



 الجزء الرابع  –العدد الثالث والثالثون 

٢١٧٢ 

 )١( ها العدة. فإن وطئها جاهال بالحكم ، فلها مهر المثل ، وعلي

 )٢( : تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يقتضي المحرمية . والثاين 

 )٣( والثالث : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما صلة قرابة أو رضاع. 

 قرابة الرضاع:  -٣

 لقد اهتم اإلسالم بقرابة الرضاعة اهتماما  كثيرا ، وذلك  بجعلها كقرابة النسب يف

َضاِع َما َيْحُرُم ِمْن النََّسِب «عليه وسلم قول الرسول  صلى اهللا   )٤(»َيْحُرُم ِمْن الرَّ

لذلك البد أن ندرك ما لهذه القرابة من منزلة وما يرتتب عليها من حقوق وأحكام 

حتى ال تنتهك الحرمات وتستباح المحرمات ، ومن تلك األحكام التى تتعلق بصلة 

 قرابة الرضاعة.

َهاُتُكُم الالتِي  ول اهللا تعالى : لق )٥(تحريم النكاح بالرضاع  ابتداء ودواما  ثبوت َوُأمَّ

                                                        

 .  ٣٤ص  ٨)العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ج ١(

 . ٤٢ص  ٨بالشرح الكبير ج  )العزيز شرح الوجيز المعروف٢(

 ) المرجع السابق.٣(

) أخرجه البخاري يف صحيحة ىف  كتاب الشهادات / باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض والموت ٤(

 ) ٢٦٤٦حديث رقم  :   ١٧ص  ٣القديم(ج 

 ١٠٦٨ص  ٢وأخرجه مسلم يف صحيحه ىف كتاب الرضاع/باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة  ( ج 

 ).١٤٤٤حديث رقم :

 –الناشر : دار المعرفة  ٧٤ص  ٧) المبسوط  تأليف : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  ج ٥(

الشرح الممتع على  ،٤١٥ص  ٣أسنى المطالب ج   ، ٢٩٣ص  ٨تحفة المحتاج يف شرح المنهاج   ج  ، بيروت

 . ٤٤٢ص   ١٣زاد المستنقع ج 
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َضاَعة ِ   )١(َأْرَضْعنَُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرَّ

                                                        

 . )٢٣ء اآلية رقم () سورة النسا١(
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  حكم زواج األقارب فى الشرع:  المبحث الرابع

ج ىف القرآن الكريم وال ىف السنة النبوية المطهرة يمنع من زوا يال يوجد نص قطع

األقارب أو يفرق بين ذات القرابة القريبة والبعيدة أو بين ذات القرابة القريبة واألجنبية 

 وإنما ورد األمر باإلباحة .

يدل على جواز الزواج من األقارب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و 

 والمعقول :

 : القرآن الكريم : أوالً 

َمْت َعَلْيكُ  قال اهللا تعالى : -١ اُتُكْم َوَخاَالُتُكْم ُحرِّ َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ ْم ُأمَّ

 . )١(  َوَبنَاُت اْألَِخ َوَبنَاُت اْألُْخِت 

: بين اهللا سبحانه وتعالى المحّرمات من النساء ىف هذه اآلية  وجه الداللة من هذه اآلية

) و هن  االم والبنت واألخت  القرابة  من النساء بسبب النسب (ونص على تحريم سبعا 

والعمة والخالة وبنت األخ وبنت االخت ،   وأباح لهم أن يتزوجوا بغير هذه المحرمات 

وهى  ،وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة  ،ولم يذكر من المحرمات بنات العم 

اج من أدنى الدرجات قربا فدل ذلك على إباحة زواج األقارب وتساويه ىف الحكم  بزو

 .  )٢(األجانب

                                                        

  .) ٢٣) سورة النساء اآلية رقم ( ١(

)الجامع ألحكام القرآن المؤلف : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ٢(

زهرة التفاسير المؤلف : محمد بن أحمد بن  ،الناشر : دار الكتب المصرية  ١٠٥ص   ٥الدين القرطبي ج 

التفسير الحديث المؤلف : دروزة محمد عزت  ،الناشر : دار الفكر العربي   ١٦٢٩ص   ٣مد ج مصطفى بن أح

 ١: د وهبة بن مصطفى الزحيلي جالتفسير الوسيط المؤلف  ،الناشر : دار إحياء الكتب العربية  ٦٥ص  ٨ج 

 ،: دار السالم ناشرال  ١٠٢٩ص  ٢: سعيد حّوى ج  األساس يف التفسير المؤلف ،الناشر : دار الفكر   ٣٠٢ص

الناشر : ،  ١٥٠ص  ٥شرح الزركشي المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ج 

 دار العبيكان .
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ا َأْحَلْلنا َلَك َأْزواَجَك الالَّتِي آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوما   قول اهللا تعالى : -٢ يا َأيَُّها النَّبِيُّ إِنَّ

اتَِك َوَبناِت خالَِك َوَبناِت  َك َوَبناِت َعمَّ ا َأفاَء اهللاُ َعَلْيَك َوَبناِت َعمِّ َمَلَكْت َيِمينَُك ِممَّ

تِي هاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمنًَة إِْن َوَهَبْت َنْفَسها لِلنَّبِيِّ إِْن َأراَد النَّبِيُّ َأْن خاالتَِك الالَّ 

َيْسَتنْكَِحها خالَِصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َقْد َعِلْمنا َما َفَرْضنا َعَلْيِهْم فِي َأْزواِجِهْم َوما 

      )١( وَن َعَلْيَك َحَرٌج َوكاَن اهللاُ َغُفورًا َرِحيم� َمَلَكْت َأْيماُنُهْم لَِكْيال َيكُ 

صلى اهللا عليه  ي: أن اهللا  سبحانه وتعالى أحل للنب وجه الداللة من اآلية الكريمة

وسلم أن يتزوج من كل امرأة  يؤتيها مهرها ؛ فتكون اآلية مبيحة لجميع النساء ما عدا 

على سبيل التكريم  -بفضلنا -ي إنا أحللنا لكذوات المحارم .  فقال  يا أيها النب

كما ،والتشريف لك ، االستمتاع بأزواجك الكائنات عندك ، والاليت أعطيتهن مهورهن 

أحللنا لك التمتع بما ملكت يمينك من النساء الالئي دخلن يف ملكك عن طريق الغنيمة 

 يف الحرب.

الزواج بالنساء الالئي تربطك هبن ثم بين اهللا سبحانه وتعالى  نوعا ثالثا أحله له وهو 

قرابة من جهة األب ، أو قرابة من جهة األم  فنصت اآلية الكريم على إباحة الزواج من 

وهى من أدنى الدرجات قربا فدل  ،وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة  ،بنات العم 

 . )٢(ذلك على اباحة زواج األقارب وتساويه ىف الحكم  بزواج األجانب 

                                                        

 )  ٥٠) سورة األحزاب اآلية رقم ( ١(

عة الناشر : دار هنضة مصر للطبا ٢٢٧ص  ١١)التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف : محمد سيد طنطاوي ج ٢(

فتُح البيان يف مقاصد القرآن المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن  ،والنشر والتوزيع 

 –الناشر : الَمكتبة العصريَّة للطَباعة و النّْشر ، َصيَدا  ١١١ص     ١١لطف اهللا الحسيني البخاري الِقنَّوجي ج 

 .   ٢٠٦ ص ١٤  ج للقرطبى القرآن ألحكام الجامع َبيروت
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 السنة النبوية المطهرة : :  ثاني�

صلى اهللا عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش وهى ابنة  يزواج النب -١

 عمته  .

صلى اهللا عليه وسلم فاطمة رضى اهللا عنها لعلى رضى اهللا عنه وهو  يتزويج النب -٢

 .  )١(ابن عم رسول اهللا صلى اله عليه وسلم

ىف الشرع جاءت بالتسوية بين ذات القربة القريبة وبين : إن إباحة الزواج  ثالثا المعقول

البعيدة ولم تفرق بينهما ولم يرد نص شرعي يمنع من زواج األقارب فيكون زواج 

 . )٢(األقارب مباح بناء على قاعدة  ( األصل ىف األشياء اإلباحة  ) 

ومع حل زواج األقارب وعدم النص على كراهته فقد   ذهب جمهور الفقهاء من 

إلى أنه يستحب لمن أراد أن يتزوج من الرجال أن  )٤(والمشهور عند الحنابلة  )٣(الشافعية

                                                        

) هناية المحتاج  إلى شرح المنهاج  المؤلف  شـمس الـدين محمـد بـن أبـى العبـاس أحمـد بـن حمـزة بـن شـهاب ١(

مغنى المحتاج إلى معرفة معـانى ألفـاظ المنهـاج  المؤلـف محمـد ،طبعة دار الفكر   ١٨٤ص   ٦ج  الرمليالدين 

طبعـة دار  ١١٧ص  ٤الجمـل ج  حاشـية ،طبعة دار الكتـب العلميـة   ٢٠٦ص  ٤الخطيب ج   الشربينيبن أحمد 

 .الفكر

الناشر  : دار الكتب   ٦٠ص  ١ج  السيوطي) األشباه والنظائر المؤلف عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد ٢(

الناشر   ٢٢٣ص  ١ج   الحمويغمز عيون البصائر ىف شرح األشباه والنظائر المؤلف أحمد بن محمد  ،العلمية 

 : دار الكتب العلمية 

حاشية الجمل حاشية  ،   ٢٠٦ص  ٤مغني المحتاج ج  ،مطبعة الحلبى   ٣٢٣ص  ٣البجيرمي على المنهج ج ) ٣(

 ،طبعة دار الفكر  ١١٩ص  ٤الجمل  ج 

) زاد المستقنع يف اختصار المقنع المؤلف : موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي ٤(

 اإلمام مذهب على الفقه يف المختصرات أخصر ، الرياض –نشر الناشر : دار الوطن لل ١٦١المقدسي ص 

 ، بيروت –الناشر : دار البشائر اإلسالمية   ٢١٥بدر الدين بن عبد الحق ص  بن محّمد:  المؤلف حنبل بن أحمد
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يختار المرأة األجنبية  ويكره التزوج  بذات قرابة قريبة  لضعف الشهوة يف القريبة ؛ 

 فيجيء الولد نحيفا . 

 واستدلوا على ذلك بالسنة وأقوال السلف و المعقول .

َال تنْكُِحوا اْلَقَراَبة اْلَقرِيَبة ؛ : « َقاَل  –َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوسلم  -َي أنَّه ُروِ من السنة :  :  أوالً 

  . )١(»  َفإِن اْلَوَلد ُيْخلق ضاوي�ا

: يدل هذا الحديث على أنه يكره الزواج من ذات القرابة  وجه الداللة من الحديث

 ىفضعيفا لضعف الشهوة ألن الولد يخلق ،صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك  النبيلنهى 

غريب وغير معهود  فتكون الشهوة  شئ فهيمعهود  بخالف األجنبية  شئالقريبة ألهنا 

                                                                                                                                                                     

 الحنبلي: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى  المؤلف المآرب لنيل الطالب عمدة

كلمات السداد َعلى َمتِن الّزاد المؤلف :  ،الناشر : مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع ، الكويت   ١٨٨ص

 ،الناشر : كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية  ٢٤١فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ص

ين أبو عبد اهللا، الحسين بن يوسف بن الوجيز يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف : سراج الد

 الناشر : مكتبة الرشد ناشرون ، الرياض .  ٣٣١أبي السري الدجيلي ص 

البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبير المؤلف : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  )١(

المغني عن حمل األسفار يف  ،ة للنشر والتوزيع  الناشر : دار الهجر  ٤٩٩ص  ٧عمر بن علي بن أحمد  ج 

المؤلف : أبو  ٤٧٩ص  ١األسفار ، يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار (مطبوع هبامش إحياء علوم الدين) ج 

 ،الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الناشر دار ابن حزم 

الناشر :  ١٣٧٤( ٩٧١ص  ٣، الزبيدي  ج  السبكيث إحياء علوم الدين المؤلفون : الِعراقي ، ابن تخريج أحادي

تلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف : أبو الفضل أحمد بن  الرياض –دار العاصمة للنشر 

 المجموعة الفوائد  ، مصر –الناشر : مؤسسة قرطبة  ٣٠٤ص  ٣علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين ج 

الناشر : دار الكتب العلمية ،  ١٣ص ١: محمد بن علي بن محمد الشوكاين  ج  المؤلف الموضوعة األحاديث يف

 .بيروت ، لبنان
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 .   )١(والرغبة فيها قوية

 ويناقش هذا الحديث بما يلى :  

ويناقش هذا الحديث بقول  ابن الصالح : ولم أجد لهذا الحديث أصال معتمدا . قال 

. وقد زوج النبي صلى اهللا عليه ا الحكم لعدم الدليلن ال يثبت هذالسبكي : فينبغي أ

 .  )٢(وسلم عليا بفاطمة رضي اهللا تعالى عنهما ، وهي قرابة قريبة

وقال الحافظ زين الدين العراقي : والحديث المذكور إنما يعرف من قول عمر أنه  

 .    )٣(قال آلل السائب قد أضويتم فانكحوا يف الغرائب

 لف : أقوال الس :  ثاني�

استدلوا  ببعض النصوص الفقهية التى وردت ىف كتب الفقهاء  تدل على كراهة زواج 

 األقارب ومنها ما يلى :

ِل، َعْن اْبِن َأبِي  -١ َوَرَوى إْبَراِهيُم اْلَحْربِيُّ فِي َغِريِب اْلَحِديِث َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن اْلُمَؤمَّ

ائِِب. َقْد َأْضَوْأُتْم َفاْنكُِحوا فِي النََّوابِِغ، ُمَلْيَكَة َقاَل: َقاَل ُعَمُر رضى اهللا ع نه ِآلِل السَّ

                                                        

ــاج ج ١( ــرح المنه ــاج ىف ش ــة المحت ــرتاث ا ١٨٨ص    ٧) تحف ــاء ال ــر دار إحي ــاج  ج الناش ــى المحت ــى ، مغن  ٤لعرب

 .٢٠٦ص

تخريج أحاديث إحياء  ،  ٢٠٦ص  ٤مغني المحتاج ج   ، ٢٣ص  ٨شرح صحيح البخاري ج إرشاد الساري ل  )٢(

 –الناشر : دار العاصمة للنشر  ١٣٧٤( ٩٧١ص  ٣علوم الدين المؤلفون : الِعراقي ، ابن السبكى ، الزبيدي  ج 

ي بن محمد بن : أبو الفضل أحمد بن عل المؤلف الكبير الرافعي أحاديث تخريج يف الحبير تلخيص ، الرياض

المغني عن حمل األسفار يف األسفار ، يف تخريج ما يف اإلحياء من  ، ٣٠٤ص  ٣أحمد بن حجر العسقالين ج 

 .  ٤٧٩ص  ١األخبار ج 

عبد الملك القسطالين  )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن محمد بن أبى بكر بن٣(

 .  شر : المطبعة الكربى األميريةالنا ٢٣ص  ٨العباس ، شهاب الدين ج  أبو
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ُجوا اْلَغَرائَِب  : َيْعنِي َتَزوَّ  .     )١(َقاَل اْلَحْربِيُّ

، َعْن  -٢ افِِعيِّ َعْن َشْيٍخ َلُه َعْن اْلُمَزنِيِّ َوَرَوى اْبُن ُيوُنَس فِي َتاِريِخ اْلُغَرَباِء فِي َتْرَجَمِة الشَّ

افِ  َما َأْهِل َبْيٍت َلْم َتْخُرْج نَِساُؤُهْم إَلى ِرَجاٍل َغْيِرِهْم، كَ الشَّ اَن فِي َأْوَالِدِهْم ِعيِّ َقاَل: َأيُّ

    . ) ٢(ُحْمٌق 

قال السيد النسابة ويستحب أن تكون الزوجة من أقاربه البعدى فهي أولى من  -٣

ستحب أن ال ينكح من األجنبية لكن قال يف البحر والبيان إن الشافعي  نص على أنه ي

عشيرته فإن الولد يجيء أحمق قال وقد رأينا جماعة تزوجوا من أقارهبم فجاءت 

 . )٣(أوالدهم حمقا

 .  )٤(وقد قيل : إن الغرائب أنجب ، وبنات العم أصرب -٤

 : المعقول :  ثالث�

 ،بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ألجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة  -١

مفقود يف نكاح القريبة ؛ ألن االتصال فيها موجود واألجنبية ليست من قبائله  وهذا

 .  )٥(حتى يطلب اتصالها

                                                        

ص  ٣تخريج أحاديث إحياء علـوم الـدين ج  ، ٣٠٤ص  ٣) تلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ١(

 .   ٢٠٦ص  ٤مغني المحتاج ج  ،( ٩٧١

 .   ٢٠٦ص  ٤مغني المحتاج ج  ، ٣٠٤ص  ٣) تلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ٢(

 .  ٣٦٢ص   ٣البجيرمى على الخطيب ج  ،طبعة دار الفكر  ١١٩ص  ٤ة الجمل ج )حاشي٣(

الناشر : جمعية   ٢٧٧ص ٤بن مروان الدينوري المالك ج  ) المجالسة وجواهر العلم المؤلف : أبو بكر أحمد٤(

 .طبعة دار الكتب العلمية  ٢٥ص  ٢الكاىف ج  ،الرتبية اإلسالمية (البحرين) 

 ٤حاشية الجمل ج  ،الناشر : المطبعة الكربى األميرية  ٢٣ص  ٨لشرح صحيح البخاري ج إرشاد الساري   )٥(

 .   ٢٠٧ص  ٤مغني المحتاج ج  ،طبعة دار الفكر  ١١٩ص 
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ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكرٍ َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل  قال اهللا تعالى : َها النَّاُس إِنَّ َيا َأيُّ

 )١( اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاَ َعِليٌم َخبِيٌر لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد 

َكِر َواْألُْنَثى َأْنَساًبا  يفف هذه  اآلية يخرب اهللا سبحانه وتعالى بأنه  َخَلَق اْلَخْلَق َبْيَن الذَّ

ا التََّواُصَل ، لِْلِحْكَمِة َوَأْصَهاًرا َوَقَبائَِل َوُشُعوًبا ، َوَخَلَق َلُهْم مِنَْها التََّعاُرَف ، َوَجَعَل َلُهْم بِهَ 

َرَها ، َوُهَو َأْعَلُم بَِها ؛ َفَصاَر ُكلُّ َأَحٍد َيُجوُز نِْسَبًة ، َفإَِذا َنَفاُه َعنُْه َأَحٌد اْسَتْوَجَب  تِي َقدَّ  الَّ

 )٢(اْلَحدَّ بقذفه  َلُه. 

   )٣(لضعف الشهوة يف القريبة  ،أن الولد يجيء نحيفا   -٢

وإفضاء هذه  ، النكاح ، نتيجة وقوع خالفات بين الزوجين  إنه ال يؤمن العداوة يف -٣

 )٤(الخالفات  إلى الطالق ، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها . 

                                                        

 ) ٣) سورة الحجرات اآلية رقم ( ١(

تب الناشر : دار الك  ١٥٧ص  ٤)أحكام القرآن المؤلف : القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي  ج ٢(

: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراء ج  المؤلف القرآن معاين ، لبنان –العلمية ، بيروت 

 الناشر : دار المصرية للتأليف والرتجمة ٧٢ص  ٣

 طبعة دار الفكر .  ١١٩ص  ٤حاشية الجمل ج  ،طبعة دار الفكر   ١٨٤ص  ٦)هناية المحتاج ج ٣(

الروض المربـع بشـرح زاد المسـتنقع المؤلـف منصـور بـن يـونس ،طبع دار الكتب العلمية  ٨٣ص  ٦) المبدع ج ٤(

 طبعة مكتبة دار البيان . ٣٦١ص  ١البهوتى ج 
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  المبحث الخامس 
  أراء األطباء فى زواج األقارب

اختلفت آراء األطباء حول مدى تأثير  زواج األقارب ىف انتقال األمراض الوراثية إلى 

 لى فريقين :الذرية ع

وأنه أمر ال محذور  ،يرى أن زواج األقارب ىف حد ذاته ليس خطرا  الفريق األول :

فتارة يكون زواج  األقارب  أصلح من  ،وليس ىف ذلك قاعدة عامة  ،وال يجوز منعه  ،فيه

 زواج األجانب وتارة يكون األصلح تركه والتزوج من ا ألجنبية هو األولى  .

 وممن قال بذلك : 

: األمراض الوراثية التي نسميها متنحية  دكتور محمد البار يقول يف هذا الشأنال

موجودة لدى الزوج ، وموجودة لدى الزوجة ، وكالهما يبدو سليم� من هذه األمراض 

الموجودة  -عرب جيل واحد  -التي هي تزداد بزواج األقارب ، ونسبة األمراض الوراثية 

، الدهتمالتشوهات الموجودة يف األطفال المواليد عند و% من  ٢يف المجتمع ال تزيد عن 

% فهناك نسبة زيادة ، ولكنها ليست على نطاق ٤% إلى ٣%، أو من ٣-٢وهي حوالي 

واسع كما يشاع ويظهر أمام الناس ، وبعض الدعايات وحتى بعض األطباء يشنون حملة 

 )١(شديدة على زواج األقارب غير مربرة هبذه الصورة.

راض الوراثية ال تكون إال بنسبة ضئيلة جدًا ، ويف حالة زواج األقارب فهذه األم

 المتكرر داخل األسرة.   

الدكتور أحمد شوقي إبراهيم مستشار األمراض الباطنية بمستشفى الصباح و

                                                        

حيـث إن بعـض األطبـاء يقـرر أنـه مـن  ،عـن زواج األقـارب  ي) مركز الفتوى إجابة عن سؤال هل ورد هنـى شـرع١(

 ة العالمية لإلنرتنت على موقع :أسباب األمراض الوراثية منشور على الشبك

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 
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بالكويت ، فقد خلص يف بحثه إلى أن القول بأن زواج األقارب يسبب أمراض� وراثية يف 

ل األحوال ، وأنه ال ينبغي أن يكون قانون� عام� ، أو قاعدة الذرية ليس صحيحا يف ك

عامة ، بل إن لزواج األقارب بعض اإليجابيات حتى الصحية يف بعض األحوال ، وأنه 

 ينقذ األجيال القادمة من كثير من األمراض.

وخلص إلى أنه ال فضل لزواج األقارب على زواج األباعد ، وال لزواج األباعد على 

ألقارب ، وأن على كال من الرجل والمرأة أن يختار شريكه وفق الصفات الَخْلقية زواج ا

والُخُلقية ، ولو كان يف زواج األقارب ضرر لما أحله اهللا تعالى لرسوله صلى اهللا عليه 

ا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَوا وسلم ، وأشار إليه إشارة صريحة بقوله تعالى : َها النَّبِيُّ إِنَّ َجَك َيا َأيُّ

اتَِك  َك َوَبنَاِت َعمَّ ا َأَفاَء اهللاُ َعَلْيَك َوَبنَاِت َعمِّ تِي آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك ِممَّ  الالَّ

تِي َهاَجْرَن َمَعَك     )١( َوَبنَاِت َخالَِك َوَبنَاِت َخاَالتَِك الالَّ

جحش ، وهي ابنة عمته ، وقد تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت 

م يزل السلف يتزاوجون من وزوج ابنته فاطمة بابن عمه علي ابن أبي طالب ، ول

، واألمر يف النهاية يعود إلى طبيعة المرأة ، وطبيعة الرجل ، ووجود طفل مشوه أقارهبم

من زوجين قريبين ال يعني حصر ذلك يف زواج األقارب ، ولذلك ال ينبغي اإلحجام عن 

ألقارب لهذا األمر ، وأن ال ينتاب اإلنسان قلق منه ، وال يجوز للمرأة أو الرجل زواج ا

منع الحمل خوف إنجاب ذرية مشوهة ، فلو تخوف اإلنسان مما قد يحدث له يف 

 .      )٢(المستقبل لما تحرك خطوة ، ولكن علينا األخذ باألسباب والرضا بقضاء اهللا وقدره

                                                        

 ) ٥٠) سورة األحزاب اآلية رقم ( ١(

حيـث إن بعـض األطبـاء يقـرر أنـه مـن  ،عـن زواج األقـارب  شـرعي) مركز الفتوى إجابة عن سؤال هل ورد هنـى ٢(

 رتنت على موقع :أسباب األمراض الوراثية منشور على الشبكة العالمية لإلن

  http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 
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 وكتب فارس الرشيدي :

من االختصاصيين زواج األقارب ، بدعوى أن إيجابيته أكثر من سلبياته  أيد عدد

مقارنة بزواج األباعد ، مشرتطين لتحقيق ذلك إجراء الكشف الطبي قبل الزواج لتجنب 

 األمراض الوراثية التي ربما تؤثر مستقبال على األبناء.

بين الطرفين ،  وبينوا أن نجاح أو فشل أي زواج يرهتن إلى حسن االختيار والتكافؤ

 وتوافر البعد النفسي والمادي ، إضافة إلى اإلدارة الناجحة.

ورأى المستشار يف إمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري أن إيجابيات زواج 

 ،غير صحيحة » زواج األقارب عقارب « األقارب أكثر من السلبيات ، معتربا عبارة 

 وفيها تعد على اآلخرين.

سعداء سواء كان قريبا همية حسن االختيار فهو من أساسيات زواج الوشدد على أ

، وربما السلبية الوحيدة يف زواج األقارب هي لو حصلت مشكلة أو طالق ربما  بعيداً   أو

 تنقطع أرحام وأواصر وبعضهم قد يورث حقدا ومن أجل ذلك كره األقارب.

رار األسري ، الفتا إلى أنه وبين أن التفاهم واالنسجام وحسن االختيار مثلث االستق

    .)١(لو توافرت هذه العناصر لسار الزواج دون أي عقبات

األمراض الباطنية ، و الطبيب المصري  استشاريإبراهيم  يالدكتور أحمد شوقو

 الشهير يقول:

 زواج بأن ”إذا نظر أي عالم نظرة متأنية يف أبعاد هذا الموضوع ؛ لوجد أن القول 

                                                        

/   ـه ١٤٣٦/جمادى األولى ١٩) اختصاصيون : زواج األقارب أفضل من األباعد نشر ىف جريدة عكاظ بتاريخ 1(

  : على موقع ٢٠١٥/ مارس / ١٠الموافق 

https://www.okaz.com.sa 
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صحيحا يف كل  قوال ليس ” الذرية يف الوراثية األمراض لزيادة رصةالف يعطي األقارب

األحوال .. قد يكون صحيحا يف حاالت معينة .. ولكنه ليس صحيحا يف كل الحاالت ، 

 وبالتالي ال ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة ..

 وهناك بعض الحقائق األساسية يف هذا الموضوع :

مراض الوراثية يف الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية زيادة نسبة ظهور األ -١

من كال األبوين .. ليست معتمدة على زواج األقارب يف كل األحوال ولكنها تعتمد 

 .ي المتنحي بين أفراد المجتمع ككلأساسا على مدى انتشار العامل الوراثي المرض

تمع؛ فإن زواج األباعد ال يكون ضمانا يف المج ٨:  ١فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من  -٢

 إلنجاب أصحاء وراثيا .

نفهم من ذلك أن ظهور بعض األمراض الوراثية يف الذرية يف المجتمعات التي تنتشر 

تتساوى نسبة ظهورها  ٨: ١بين أفرادها العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 

 .لى سواءيف الذرية يف زواج األقارب وزواج األباعد ع

وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي يف 

% وكانت أسرة يف هذا المجتمع نقية وراثيا يف هذه الحالة فإن  ١٢المجتمع أكثر من 

  .)١( الزواج بين األقارب يف هذه األسرة أفضل كثيرا وأكثر ضمانا من زواج األباعد 

يف جمعية سيهات للخدمات االجتماعية مكي الخليفة  وأكد االخصائي االجتماعي

أن الزواج يحتاج إلى التفكير الجيد واالختيار المناسبة ووضع األسس السليمة حتى ال 

 يتحول إلى مصدر تعاسة للطرفين.

وبين أن هناك من يؤيد زواج األقارب وهناك من يرفضه بدعوى انتقال األمراض 

                                                        

 Islam  : "إسالم أون الین" على الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقع) زواج األقارب بين الطب والفقه منشور ١(

Online 
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ى أن زواج األقارب من وجهة نظره له جوانب إيجابية إذا كان الوراثية إلى األبناء، الفتا إل

باألسرة عوامل وراثية مثل الجمال والذكاء والقوة واألخالق الحميدة حينئذ يكون 

الزواج من األقارب أفضل من األباعد، مشرتطا إجراء الكشف الطبي قبل الزواج والذي 

   . )١(اء مستقبالً يساعد على معرفة األمراض التي ربما تؤثر على األبن

قبول زواج   ، أنه ليس باإلمكان رفض أووأفادت األخصائية االجتماعية أمل الدار 

األقارب ، الن هناك نماذج منها ناجحة وأخرى باءت بالفشل ، مشيرة إلى أهنا مع 

 التكافؤ سواء بزواج األقارب أو األباعد.

زال زواج األقارب يعترب من لكن ما ي«  وقالت األخصائية االجتماعية أمل الدار :

وسائل تقوية وتوطيد العالقات األسرية إضافة إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين نظر 

للمعرفة الشاملة بينهما واشرتاكهما يف العادات والتقاليد ، الذي يختصر على الزوجين 

حي ، موضحة أنه ال يمكن إغفال الجانب الص»كثيرا من الوقت للتفاهم فيما بينهما 

 لنجاح الحياة الزوجية.

األسر تتمتع باللياقة  وذكرت أنه قد يكون هناك أمراض وراثية ولكن ال يمنع أن بعض

الصحية التي ال تعيق الزوجين من استمرارية الحياة بينهما ، مبينة أن نجاح أو فشل أي 

 زواج يرهتن إلى عامل التكافؤ بين الطرفين وحسن االختيار ، وهناك عناصر مكملة

للنجاح منها البعد النفسي والبعد المادي والروحي ، وتوافر عناصر أخرى منها اإلدارة 

     .)٢(الناجحة والنضج العقلي

                                                        

 ،  ـهـ١٤٣٦/جمـادى األولـى ١٩كاظ بتـاريخ )اختصاصيون : زواج األقارب أفضل من األباعد نشر ىف جريدة ع١(

 :على موقع ٢٠١٥/ مارس / ١٠الموافق 
https://www.okaz.com.sa 

 ،  ـهـ١٤٣٦/جمـادى األولـى ١٩كاظ بتاريخ اختصاصيون : زواج األقارب أفضل من األباعد نشر ىف جريدة ع )٢(

 :على موقع ٢٠١٥/ مارس / ١٠الموافق 
https://www.okaz.com.sa 
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: بعض األطباء يحذر بشدة  من زواج األقارب ىف كل مستويات القرابة   الثاينالفريق   

تى  تنتقل إلى ويقولون  إن زواج األقارب يرتتب عليه الكثير من األمراض الوراثية ال

 الذرية .

 وممن قال بذلك :

استشاري كلى األطفال يف مستشفى الملك  - "الدكتور . حمد عبداهللا المجلي 

زواج األقارب واحدًا من أبرز أسباب ارتفاع عدد  -فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

األطفال المصابين بأمراض الكلى ؛ بسبب العوامل الوراثية ، وذلك يف تصريحات 

دعا خاللها إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل مواجهة هذه  "واس"افية بثتها صح

إن "األمراض من خالل التوعية والتثقيف والقضاء على مسببات المرض قائالً : 

المملكة تعد من أكثر دول العالم يف اإلصابة بأمراض الكلى ، بسبب األمراض الوراثية 

. وعلى الرغم من ذلك ، إّال أن المتتبع "يف مجتمعنانتيجة زواج األقارب المنتشر 

الذي بدأ يستعيد وهجه  "زواج األقارب"لزواجات الجيل الجديد ، يستنبط ميلهم إلى 

الذي خفت يف العقود األخيرة ؛ وذلك بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وتضاعف 

ي بين العوائل متطلبات الزواج ، وتدين الدخل ، وتزايد الفارق االقتصادي واالجتماع

المختلفة ، وإساءة البعض الستخدام التقنية بعيدًا عن أعين أولياء األمور ، جعل 

 .  )١(بحث� عن الطمأنينة والراحة النفسية "زواج األقارب "الكثيرين يتجهون إلى 

( اليوم  ـ، ىف تصريح ل أمراض النساء والتوليد يوالدكتور خالد أمين ، استشار

األمراض التى تصيب األطفال المولودين من زواج أقارب تكون ) قال :إن السابع

                                                        

كة العالميـة لإلنرتنـت علـى موقـع الصـحة والحيـاة  زواج األقارب : اإليجابيـات والسـلبيات منشـور علـى الشـب )١(

https://www.health-n-life.com   م . ٢٠١٧ – ١٠ -٣بتاريخ 
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 هيبحسب كل عائلة والتاريخ المرضى الخاص هبا ، وتعترب من األمراض األكثر انتشارا 

 وأمراض الدم.  العصبيالسكر وضعف المناعة والعيوب الخلقية ىف القلب والجهاز 

المشكلة نتيجة لبعض الصفات  أن  ،"اليوم السابع "وأضاف الدكتور خالد أمين ،  لـ 

التى يحملها الشخص وتكون مختفية لفرتة معينة وتظهر عند إنجاب طفل ، وذلك ألنه 

ببساطة عندما يتزوج الشخص من أحد أقاربه ،  فيحملوا كروموسومات مشاهبة وهى 

منفصلين لحيوان منوى وبويضة وتتحد مرة أخرى ويظهروا صفات  جزئيينعبارة عن 

بضعف الموجودة سابقا وهنا احتمالية المرض ألن الصفة تزيد جينيا ،  مماثلة ولكن

 نجد األمراض والتشوهات والعيوب. يوبالتال

أمراض النساء والتوليد ، أن بلد مثل نيبال عند الزواج يبحثون ىف  يوأكد استشار 

النسل حتى سابع جد ، وإن وجد جد مشرتك فيمنعوا الزواج لكى يولد الطفل سليما ، 

تجنبا لوالدة أجيال ضعيفة ، الفتا إلى أن األطباء المتخصصين ىف األمراض الوراثية و

وأمراض الدم يتمكنوا من الكشف على مثل هذه االختالالت من خالل تحاليل معينة 

  .  )١(يجب أن يخضع لها األقارب قبل قرار زواجهم

، واستشاري األمراض  و الدكتور هاين الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا   

، حذر من األعراض الخطيرة التي يسببها زواج األقارب ، فمعظم  الجلدية والتناسلية

ولعلي ال أكون مبالغا إذا «األمراض المناعية والمزمنة مرتبطة بزواج األقارب ، مضيًفا : 

                                                        

) خمس أمراض تنتشر بين األطفـال المولـدين مـن زواج األقـارب منشـور علـى الشـبكة العالميـة لإلنرتنـت علـى ١(

 م   : ٢٠١٧ – ٥ -٤ابع بتاريخ موقع اليوم الس

 https://www.youm7.com/story/ 
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أخربتك أن غالبية األمراض الجلدية مرتبطة بزواج األقارب حتى إننا عندما نقوم 

الكشف على أي مريض مصاب بمرض مزمن ، ال بد أن نبدأ سؤالنا هبل الوالد والوالدة ب

 ».أقارب ؟ 

أن زواج األقارب يؤدي إلى وجود عدد كبير من المشاكل  الناظر هاينو أكد الدكتور 

واألمراض لدى األبناء ؛ بسبب ذلك النوع من الزواج ، فتقارب الصفات الوراثية بين 

     .)١(دي لدى حدوث خلل جيني عند البنات واألبناء الذين يتم إنجاهبمالزوج والزوجة يؤ

، إلى أنه تتفاوت نسبة خطورة األمراض والمشاكل التي  الناظر هاينولفت الدكتور 

يصابون هبا ، فقد يكون هناك خلل يف أحد أعضاء الجسم وقد يكون هناك أمراض أخرى 

مراض القلب وما إلى ذلك وأيًضا أمراض كثيرة التي تبدأ بالحساسية وقد تصل إلى أ

القصور الذهني مثل التوحد والطفل المنغولي وشتي أنواع اإلعاقة العضوية أو الذهنية 

 ». ولذلك فنحن كأطباء نحذر بشدة من زواج األقارب «قائًال : 

بسبب ذلك تجد أغلب العائالت العربية التي يوجد : «   الناظر هاينوأضاف  الدكتور 

اج األقارب ينتشر بينها األمراض الوراثية ، وهو ما يفسر أسباب انتشار األمراض هبا زو

الوراثية يف مصر والعالم العربي بصورة أكرب من أوروبا وذلك النتشار العادات والتقاليد 

التي تنص على ضرورة زواج ابن الخال وابن العم وبنت الخال وبنت العم وغير ذلك 

 ».من األقارب 

                                                        

) تقارير وتحقيقات البوابة نيوز  (زواج األقارب ) حياة على خط الجحيم منشور على الشبكة العالميـة لإلنرتنـت ١(

 م  على موقع  : ٢٠١٦يونيو  ٢٩بتاريخ 

https://www.albawabhnews.com 
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، أنه كلما ازدادت صلة القرابة بين الرجل والمرأة كلما  الناظر هاينتور وأوضح الدك

كان ذلك أدعي لإلصابة باألمراض الوراثية ، وقد تقل درجة خطورة األقارب من بعيد ، 

ولكن ذلك ال يعفي ذلك من استمرار وجود درجة الخطورة فكل مستويات القرابة قد 

راض الوراثية وغيرها من األمراض ، مشيًرا تشكل عنصرا مسببا لوقوع المشاكل واألم

إلى عدم وجود طريقة إلمكانية الوقاية من اإلصابة باألمراض الوراثية واألمراض 

الناتجة بزواج األقارب ، الفًتا إلى أن هناك عيادات متخصصة يف الوراثة البشرية من 

د مرض وراثي الممكن االتجاه للكشف المبكر والتحليل لتوضيح ما إذا كان هناك وجو

 . )١(أم ال

ويضيف الدكتور حسام رفاعي ، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بمعهد بحوث 

قال اهللا أن ديننا الحنيف يأمرنا بالمحافظة على صحة وسالمة المجتمع ،   التناسليات ،

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوًبا وقبائل لتعارفوا إن تعالى : 

، الفتا إلى أن زواج األقارب ثبت صحيا أن له آثارا صحية   )٢(كرمكم عند اهللا أتقاكمأ

 سلبية تضر بالصحة وتؤثر على سالمة األطفال والنسل.

إن األمر يف النهاية يعود إلى طبيعة المرأة، وقد أثبت أن  وقال الدكتور حسام رفاعي

بعد ذلك يف النسل ، وهو أمر شائع  ذلك النوع من الزواج ينقل صفات وراثية سيئة لتظهر

الحدوث فحينما نجد على سبيل المثال الزوج أو الزوجة األقارب أحدهما مصاب 

                                                        

ة نيوز  (زواج األقارب ) حياة على خط الجحيم منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت  ) تقارير وتحقيقات البواب١(

 م على موقع : ٢٠١٦يونيو  ٢٩بتاريخ 

 https://www.albawabhnews.com 

 )  ١٣)  سورة الحجرات اآلية رقم ( ٢(
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بمرض السكر فذلك ينتج نسًال مصاًبا بذات المرض ويقاس على ذلك باقي األمراض 

 الوراثية.

% لدراسة حاالت زواج ١٠٠وتابع أن فحوص ما قبل الزواج غير دقيقة بنسبة 

ارب وال تستطيع تحديد مدى صحة وجود خلل ما بالجينات واألفضل واألحوط األق

 . )١(االبتعاد عن ذلك النوع من الزواج

من أنه توجد خطورة  أمراض النساء والتوليد استشاريو أكد الدكتور محمد منير 

صحية كبيرة على األطفال ىف زواج األقارب وقال : إنه البد من وجود أمراض وراثية يف 

 لة زواج األقارب ، والبد من عمل تحاليل كثيرة بعد الحمل للتأكد من حالة الجنين . حا

ولفت أن إصابة األطفال بالقصور الذهني الشديد قد يكون لزواج األقارب وظهور 

لظهوره باإلضافة إلى وقوع مشاكل ىف والدة  يبعض األمراض الوراثية سبب رئيس

وهو ما يعرضه لمشاكل صحية عديدة ناجمة  الطفل والذى قد تستلزم دخوله حضانات

 عن نقص األكسجين.

وأشار إلى أن ظاهرة زواج األقارب تسبب تراكم الصفات الوراثية غير الجيدة ، ما 

يؤدى إلى ضعف النسل كما شدد على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج 

لمرضى للعائلة للوقوف على األمراض الوراثية المحتملة من خالل معرفة التاريخ ا

ونسبة الخطورة وكيفية عالجها، وكذلك الفحص الدقيق لفصائل الدم المختلفة والتأكد 

 .     )٢(من مقدرة االثنين على اإلنجاب وعدم وجود عقم

                                                        

الشبكة العالمية لإلنرتنت   )تقارير وتحقيقات البوابة نيوز  (زواج األقارب ) حياة على خط الجحيم منشور على١(

 م على موقع :٢٠١٦يونيو   ٢٩بتاريخ 

 https://www.albawabhnews.com 

 ) زواج األقارب ..فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقع :٢(

 https://www.elbalad.news 
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  المبحث السادس 
  إیجابیات زواج األقارب وسلبیاتھ

 وفيه مطلبان : 

  المطلب األول
  إيجابيات  زواج األقارب

 حتملة لزواج األقارب ترتبط بعوامل اجتماعية منها:معظم الفوائد الم

 معرفة الشخصين ببعضهما وكذلك األسر معرفة جيدة. -

 المشاكل الزوجية أقل ضغوط� وخاصة القضايا المالية. -

هناك درجة عالية من التوافق والثقة المتبادلة بين الطرفين نظرا للمعرفة الشاملة بينهما  -

ليد الذى يختصر على الزوجين كثيرا من الوقت واشرتاكهما ىف العادات والتقا

 للتفاهم فيما بينهما .

 الحفاظ على األصول والمبادئ داخل األسرة. -

 زيادة فرص نجاح الزواج على المدى طويل. -

 االستقرار ينعكس بشكل إيجابي على توافق األسرة. -

   .)١(نقل القيم الثقافية عرب األجيال وحفظها بنجاح -

وامل وراثية مرغوبة ليست يف غيرها من األسر مثل صفات الجمال باألسرة ع  إذا كان -

والذكاء والقوة .. أو طول العمر وغيرها ، حينئذ يكون زواج األقارب أفضل من 

زواج األباعد ، شريطة أال يستمر الزواج بين األقارب جيال حتى ال تتحول األسر إلى 

 . أنه مضر مجتمعات صغيرة مغلقة ، وهو ما ثبت وراثي�

                                                        

ات منشــور علــى الشــبكة العالميــة لإلنرتنــت علــى موقــع الصــحة والحيــاة  )زواج األقــارب : اإليجابيــات والســلبي١(

https://www.health-n-life.com  م  ٢٠١٧ – ١٠ – ٣بتاريخ 
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وهكذا تتساوى االحتماالت ىف زواج األقارب واألباعد يف هذه الحاالت وسواء كان  -

 ” لنطفكم تخيروا ”هذا أو ذاك فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بالتخير إذ قال 

َقاَل :   َعَلْيِه َوَسلَّمَ فيما روى َعْن َعائَِشَة َرِضَي اُهللا َعنَْها ، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصلَّى اهللاُ 

والتخير يف عصرنا الحاضر   ) ١(» ُتَخيُِّروا لِنَُطِفُكْم ، َفاْنكُِحوا اْألَْكَفاَء ، َو َأْنكُِحوا إَِلْيِهمْ   «

تقول الدكتورة أميرة حرباير، استشارى العالقات .  )٢(أساسه االستشارة الوراثية

نه ؛ ألنه األسرية ، إنه حين نتحدث عن زواج األقارب يجب أال نخوف الناس م

 كشأن أى أمر من أمور الحياة له إيجابياته وسلبياته. 

وزواج األقارب له العديد من اإليجابيات منها أن الزوجة تكون أكثر حرًصا على  -

زوجها وعلى أسرته ، كما أنه يزيد الروابط بين أبناء العائلة الواحدة وأشارت إلى أهنا 

جعل الروابط وثيقة للغاية بين تعتقد أن وجود صلة قرابة والصلة الزوجية ت

 .     )٣(الشريكين

) شملت النساء Born in Bradford (BIB ”فورد براد يف ولِد“دراسة ُسميت وىف  

الباكستانيات الحوامل الاليت تزوجن بأقارهبن يف مدينة براد فورد اإلنجليزية ، المعروفة 

                                                        

 ) ١٣٧٥٨حديث رقم  ٢١٤ص  ٧) أخرجه البيهقى ىف سننه/ ىف باب اعتبار الكفاءة  ( ج ١(

) قـال هـذا حـديث صــحيح  ٢٦٨٧حــديث رقـم   ١٧٦ص  ٢ المسـتدرك / ىف بـاب النكـاح ( جوأخرجـه الحـاكم ىف

 اإلسناد ولم يخرجاه .

 ) ٦٣٣ص  ١وأخرجه ابن ماجة ىف سننه / ىف باب األكفاء  ( ج 

 باب المهر )  ٤٥٨ص  ٤وأخرجه الدار قطنى ىف سننه / ىف باب المهر  ( ج 

 Islamعلى الشبكة العالميـة لإلنرتنـت علـى موقـع إسـالم أون اليـن :  )  زواج األقارب بين الطب والفقه منشور٢(

online    

) زواج األقارب ..فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنـت علـى موقـع : ٣(

https://www.elbalad.news 
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النسوة كن بحال أفضل من بالمعدالت العالية بزواج األقارب. وجد الباحثون أن تلك 

 النساء الاليت لم يتزوجن من أقارهبن ، اجتماعي� واقتصادي� وثقافي� وحتى صحي�.

، الربوفسور نيل سمال BiB ـمع بروفيسور مشارك يف دراسة ال BBC ـيف مقابلة للو

Professor Neil Small :ألزواج المولودين األطفال من الُعظمى الغالبية..  ”، قال 

 الوالدة يف العيوب خطر من يرفع األقارب زواج وبينما. ُيرام ما على يكونون قارباأل

 .”جداً  ضئيلة تعترب الزيادة هذه أن إال ،%٦ إلى% ٣ من

دراسة يف العالقة بين  Shiraz Universityوأجرى قسم علم األحياء يف جامعة شيراز 

ران. وجد الباحثون أن زواج القرابة يف الزواج ومخاطر الطالق يف مدينة شيراز يف إي

    )١(األقارب يمثل آلية دفاعية ضد الطالق ويزيد من فرص استمرار الزواج. 

!، بحيث يكون كال الطرفين يعرفان  "ضد الصدمة "بأنه  "زواج األقارب "ويمتاز   

بعضهما البعض وعلى معرفة تامة بطباعهما ، وسلوكياهتما ، وشيئ� من المالمح قبل 

لشرعية ، سواء مما اختزنته ذاكرهتما أثناء طفولتهما ، أو من خالل النقل الوايف الرؤية ا

من أهالي كل طرف منهما ، وليس كما يف زواج غير األقارب ، حيث تمثل مرحلة 

السؤال عن الخاطب معضلة صعبة تتمثل يف مدى صدق التحريات التي يعملها أهالي 

يا سيئة سيكشفها الزمن بعد أن تم توريتها الزوجة ، وهل هي صحيحة ، أم أن هناك خفا

 حتى اكتمال مشروع الزواج ، وحينها تتضح الشخصية الحقيقية من المزيفة.

يعد سبب� من أسباب الطالق بحسب بعض الدراسات  "زواج األقارب"ورغم أن 

                                                        

العالميــة لإلنرتنــت علــى موقــع الصــحة والحيــاة  )زواج األقــارب : اإليجابيــات والســلبيات منشــور علــى الشــبكة ١(

https://www.health-n-life.com  م  ٢٠١٧ – ١٠ – ٣بتاريخ 
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العلمية ، إّال أن عادات وتقاليد مجتمعنا ترفض قرار الطالق يف زواج األقارب يف 

كثيرة بحيث يزيد االحتواء وتدارك المشاكل منذ صغرها قبل أن تصل إلى قطيعة حاالت 

 . )١( أهل الزوج وأهل الزوجة األقارب بين

 من اإلحصاءات العصرية فيما يتعلق  زواج األقارب ما يلى :

يساء فهم تأثير زواج األقارب ، ويلقى باللوم على هذه العادة االجتماعية العميقة  

تمعنا ، وكثيرًا ما تتهم عادة زواج األقارب بأهنا السبب يف أمراض أطفالنا الجذور يف مج

وإعاقاهتم ، إن هناك نسبة احتماالت معروفة ؛ لوجود  أمراض وراثية ، عند كل زواج أي 

% ، أي أن الزوجين من غير األقرباء ٢عند كل حمل ، فالنسبة بين زواج األغراب ، تكون 

فال أصحاء عن كل حمل ، أما زواج األقارب من أبناء % إلنجاب أط٩٨لديهما فرصة 

% أي أن ٤العمومة األولى ، فإن احتمال فرصة اإلنجاب غير الطبيعي تزيد ، فتكون 

% إلنجاب أطفال أصّحاء ، وترتفع نسبة احتمال إنجاب األمراض ٩٦لديهم فرصة 

      . )٢(الوراثية كلما زادت صلة القرابة بين الزوجين

ذه االحصائية يتبين لنا أن النسبة ضئيلة جدا ىف الفرق بين زواج األقارب ومن خالل ه

 واألجانب.

                                                        

 ـ هــ١٤٣٣محــرم //١٤دة الريــاض يــوم الجمعــة الموافــق ) زواج األقــارب  حــل ضــد الصــدمة منشــور ىف جريــ١(

 لى موقع :ع ٢٠١١/ ديسمرب  ٩الموافق 

 http://www.alriyadh.com/690195 

 برعاية جمعية العفاف الخيرية . ٢٣ ، ٣٣) ندوة الفحص الطبى قبل الزواج من منظور طبى وشرعى  ص ٢(
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   يالمطلب الثان
  سلبيات زواج األقارب

ترتبط العيوب المحتملة من زواج األقارب غالبا بعوامل صحية. وتتعلق بتأثير  

 الجينات المشرتكة بين األقارب. عندما يكون لدى أحد الوالدين جينات متنحية

recessive gene ال يشكل عادة تأثيرًا ضارًا عندما ينتقل الجين للطفل ، لكن يف حالة ،

تزداد فرص كل من الوالدين بتمرير نفس الجينات  ،األقارب من الدرجات األولى 

المتنحية ألطفالهم مما يؤدي إلى ظهورها يف حاالت وراثية كعيوب يف القلب والرئة أو 

 .Down Syndromeكمتالزمة داون 

ارب مقارنة بالغير هناك خطر مضاعف يف ظهور العيوب الخلقية يف زواج االق

) ولكن يظل الخطر ضئيالً. هناك زيادة ملحوظة BiB(، كما ورد يف دراسة   مقربين

% يف الوفيات قبل االنجاب. ومع كل جيل من زواج االقارب يزداد الخطر ٤.٤  ـب

   .)١(دناهللعيوب الخلقية كما هو مبين يف الجدول أ
    

 درجة القرابة
الجينات 

 المشتركة

الزيادة يف خطر العيوب الخلقية عن 

 الطبيعي

 %٢.٨ -% ١.٧ ١/٨ أوالد العم أو الخال

 %١.٤ - % ٠.٨٥ ١/١٦ أنصاف أوالد العم أو الخال

 %٠.٧ - % ٠.٤٢٥ ١/٣٢ الخال  الجيل الثاين من أوالد العم أو

                                                        

 ) زواج األقارب : اإليجابيات والسـلبيات منشـور علـى الشـبكة العالميـة لإلنرتنـت علـى موقـع الصـحة والحيـاة١(

https://www.health-n-life.com    م  ٢٠١٧ – ١٠ -٣بتاريخ 
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رب لمشاكل الصحة العقلية الوراثية مثل الفصام و تتزايد األخطار يف زواج األقا

schizophrenia . 

يف دراسة ترأسها الربوفيسور عبد الباري بنير من مؤسسة حمد الطبية يف الدوحة ، 

تطرقت الى الفصام ومقدار عالقته بزواج األقارب. شملت الدراسة عائالت قطرية لها 

جدت الدراسة أن الفصام حدث يف تاريخ عائلي هبذا االضطراب ويف زواج األقارب. و

      .)١(كثير من األحيان يف زواج األقارب على عكسهم من الغير مقربين

وىف بحث بعنوان زواج األقارب قال : وربما السلبية الوحيدة يف زواج األقارب هي 

لو حصلت مشكلة أو طالق ربما تنقطع أرحام وأواصر وبعضهم قد يورث حقدا ومن 

     .)٢(ج األقاربأجل ذلك كره زوا

 

                                                        

 )زواج األقارب : اإليجابيـات والسـلبيات منشـور علـى الشـبكة العالميـة لإلنرتنـت علـى موقـع الصـحة والحيـاة١(

https://www.health-n-life.com    م  ٢٠١٧ – ١٠ -٣بتاريخ  . 

 ، ـهـ١٤٣٦/جمادى األولـى ١٩يخ كاظ بتار)   اختصاصيون : زواج األقارب أفضل من األباعد نشر ىف جريدة ع٢(

 على موقع ٢٠١٥/ مارس / ١٠الموافق 

   https://www.okaz.com.sa 
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  الخاتمة
 وبعد :، بعده  يالحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على من ال نب

 فهذه أهم النتائج التى توصلت لها من خالل هذا البحث 

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا النكاح باعتبار ذاته مشروع وهو من سنن المرسلين ، قال اهللا تعالى :  -١

يَّةً ُرُسالً مِ   )] ٣٨[سورة الرعد اآلية رقم (.  ْن َقْبِلَك َوَجَعْلنَا َلُهْم َأْزَواج� َوُذرِّ

عقد الزواج  تعرتيه األحكام التكليفية الخمسة (الوجوب الندب اإلباحة التحريم  -٢

 الكراهة  ) تبعا لحال الشخص مريد الزواج .

ه صلى اهللا عليه وسلم حث النبي صلى اهللا عليه وسلم على الزوج ورغب فيه ، وفعل -٣

 وفعله أصحابه رضوان اهللا عليهم من بعده اقتداء به صلى اهللا عليه وسلم .

ىف القرآن الكريم وال ىف  ياألصل ىف زواج األقارب هو اإلباحة و ال يوجد نص قطع  -٤

السنة النبوية المطهرة يمنع من زواج األقارب أو يفرق بين ذات القرابة القريبة 

 ذات القرابة القريبة واألجنبية .  والبعيدة أو بين

القول بأن زواج األقارب يسبب أمراضا وراثية ىف الذرية ليس صحيحا ىف كل   -٥

 األحوال .

العربة يف الشرع بتوفر الكفاءة والصفات الحسنة يف الزوجة دون النظر إلى مسألة  -٦

ة ىف أغلب و يعترب زواج األقارب من وسائل تقوية وتوطيد العالقات األسري ،القرابة 

 األحوال. 

القول بأن زواج األقارب يعطي الفرصة لزيادة األمراض الوراثية يف الذرية  ليس قوال 

ولكنه ليس صحيحا يف   ،قد يكون صحيحا يف حاالت معينة  ،صحيحا يف كل األحوال 

 . كل الحاالت ، وبالتالي ال ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة
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 المراجع
  ًلقرآن الكريم .: ا أوال 

 كتب التفسير: ثاني� : 

أحكام القرآن المؤلف : القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري  -١

هـ  ) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :  ٥٤٣االشبيلي المالكي (المتوىف :  

 ، الثالثة:  الطبعة لبنان –محمد عبد القادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 

 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

هـ) الناشر : دار السالم  ١٤٠٩األساس يف التفسير المؤلف : سعيد حّوى (المتوىف  -٢

 . هـ ١٤٢٤ ، السادسة:  الطبعة القاهرة –

يزيد بن كثير بن غالب اآلملى تفسير الطربي : المؤلف : محمد بن جرير بن  -٣

ر عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي ه تحقيق الدكتو ٣١٠جعفر الطربي المتوىف   أبو

 - ـه١٤٢٢ع واإلعالن الطبعة األولى   الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزي

 م . ٢٠٠١

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم المؤلف : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن   -٤

هـ )  ٣٢٧ إدريس بن المنذر التميمي ، الحنظلي ، الرازي ابن أبي حاتم ( المتوىف :

المملكة العربية  -المحقق : أسعد محمد الطيب الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ . ١٤١٩ -السعودية الطبعة : الثالثة 

التفسير الوسيط للزحيلي المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر  -٥

 . هـ ١٤٢٢ - األولى:  الطبعة دمشق –

: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ن كثير) المؤلفالقرآن العظيم (ابتفسير  -٦

ن شمس : محمد حسيهـ ) المحقق ٧٧٤شقي ( المتوىف : القرشي البصري ثم الدم

: الطبعة بيروت –علمية ، منشورات محمد علي بيضون : دار الكتب الالدين الناشر

 .هـ١٤١٩ - األولى
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الناشر دار هنضة مصر  ياوالتفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف محمد سيد طنط -٧

 . م ١٩٩٨ –م  ١٩٩٧للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى تاريخ النشر 

 –التفسير الحديث ا المؤلف : دروزة محمد عزت لناشر : دار إحياء الكتب العربية  -٨

 . هـ ١٣٨٣:  الطبعة القاهرة

كثير بن غالب  جامع البيان يف تأويل القرآن المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن-٩

هـ ) المحقق : أحمد محمد شاكر  ٣١٠اآلملي ، أبو جعفر الطربي ( المتوىف : 

 م . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : األولى ، 

الجامع ألحكام القرآن : المؤلف :أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج - ١٠

ه تحقيق : أحمد الربدوين  ٦٧١ي المتوىف األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب

-ه  ١٣٨٤وإبراهيم طفيش الناشر دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة : الثانية 

 م . ١٩٦٤

زهرة التفاسير المؤلف : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي -- ١١

 هـ ) دار النشر : دار الفكر العربي . ١٣٩٤زهرة ( المتوىف : 

لبيان يف مقاصد القرآن المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن فتُح ا-١٢

هـ )عني بطبعِه  ١٣٠٧المتوىف :  الحسيني البخاري الِقنَّوجي (علي ابن لطف اهللا

وقّدم له وراجعه : خادم العلم َعبد اهللا بن إبراهيم األنَصاري الناشر : الَمكتبة 

 . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢:  النشر عام َبيروت –العصريَّة للطَباعة والّنْشر ، َصيَدا 

 يمعاين القرآن المؤلف : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلم -١٣

هـ ) المحقق : أحمد يوسف النجايت / محمد علي النجار / ٢٠٧الفراء (المتوىف : 

: الطبعة صرم –عبد الفتاح إسماعيل الشلبي الناشر: دار المصرية للتأليف والرتجمة 

 األولى  .
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الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيره ، وأحكامه ، وجمل من فنون  -١٤

المؤلف : أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار ،  علومه

) المحقق : هـ ٤٣٧قرطبي المالكي (المتوىف : القيسي القيرواين ثم األندلسي ال

جامعة الشارقة ،  -امعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي مجموعة رسائل ج

كلية  -بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي الناشر : مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 - هـ  ١٤٢٩الطبعة : األولى ، ،  جامعة الشارقة -الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .. م ٢٠٠٨

:  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد  الوسيط يف تفسير القرآن المجيد المؤلف -١٥ 

ق و تعليق : هـ ) تحقي ٤٦٨: النيسابوري ، الشافعي (المتوىف بن علي الواحدي ،

الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، الدكتور أحمد   الشيخ عادل أحمد عبد

محمد صيرة ، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه 

الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، تاذ الدكتور عبد الحي الفرماويوقرظه : األس

  م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ، األولى:  الطبعة لبنان –

 كتب الحديث وشروحه:  ثالث� : 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  المؤلف : أحمد بن محمد بن أبى بكر بن  -١ 

، شهاب الدين (المتوىف :  العباس مصري ، أبوعبد الملك القسطالين القتيبي ال

 هـ . ١٣٢٣هـ  )  الناشر : المطبعة الكربى األميرية ، مصر الطبعة : السابعة ،  ٩٢٣

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام المؤلف : ابن دقيق العيد الناشر : مطبعة السنة  -٢

 المحمدية.

بير المؤلف : ابن البدر المنير يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الك -٣ 



 دراسة فقهية مقارنة   -زواج األقارب بين الشرع والطب  

٢٢٠١ 

الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوىف : 

هـ )المحقق : مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن سليمان وياسر بن كمال الناشر :  ٨٠٤

 -هـ ١٤٢٥السعودية الطبعة : االولى  -الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع 

 م .٢٠٠٤

هـ)، ابن  ٨٠٦ - ٧٢٥ث إحياء علوم الدين المؤلفون : الِعراقي (تخريج أحادي -٤

هـ) استِخَراج : أبي عبد اهللا  ١٢٠٥ - ١١٤٥هـ) الزبيدي ( ٧٧١ -  ٧٢٧( يالسبك

 الرياض –) الناشر : دار العاصمة للنشر  -هـ  ١٣٧٤َمحُمود بِن ُمَحّمد الَحّداد  (

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ األولى:  الطبعة

الم المؤلف : محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني  الكحالين سبل الس -٥

 ١١٨٢ثم الصنعاين ، أبو إبراهيم ، عز الدين ، المعروف كأسالفه باألمير (المتوىف :  

 هـ ) الناشر : دار الحديث .

السنن الكربى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -٦ 

هـ) المحقق : محمد عبد القادر عطا  ٤٥٨بكر البيهقي (المتوىف :  الخراساين ، أبو

 . لبنان –الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت 

سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ، وماجة اسم  -٧

ر إحياء هـ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دا ٢٧٣أبيه يزيد (المتوىف : 

 فيصل عيسى البابي الحلبي . -الكتب العربية 

سنن أبي داود المؤلف : أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  -٨

هـ ) المحقق : محمد محيي الدين  ٢٧٥بن عمرو األزدي السِّ َِجْستاين (المتوىف : 

 . بيروت –الناشر : المكتبة العصرية ، صيدا ،  عبد الحميد
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السنن الكربى المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين ، -٩

هـ ) حققه وخرج أحاديثه : حسن عبد المنعم شلبي أشرف  ٣٠٣النسائي (المتوىف :  

عليه : شعيب األرناؤوط قدم له : عبد اهللا بن عبد المحسن الرتكي الناشر : مؤسسة 

 م . ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ الطبعة : األولى ،،  بيروت –الرسالة 

السنن الصغرى للنسائي المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  -١٠

هـ ) تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة الناشر :  ٣٠٣الخراساين ، النسائي (المتوىف : 

 . ١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية:  الطبعة حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن سنن الدار قطني المؤلف :  -١١ 

هـ) حققه وضبط  ٣٨٥مسعود بن النعمان  بن دينار البغدادي الدار قطني (المتوىف : 

عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف نصه وعلق عليه : شعيب االرنؤوط ، حسن 

 ، األولى:  الطبعة لبنان –اهللا، أحمد برهوم الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت  حرز

 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

شرح صحيح البخارى : المؤلف : ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد -١٢

هـ تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد  ٤٤٩الملك  المتوىف : 

 م . ٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣، سعودية، الرياض الطبعة : الثانيةال -

المحقق :  ،د بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري صحيح البخاري : المؤلف : محم -١٣

الطبعة : األولى ،  ،الناشر : دار طوق النجاة  ،محمد زهير بن ناصر الناصر 

 .هـ١٤٢٢

صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ولد  -١٤

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الحديث  ـه٢٦١وتويف   -ـه٢٠٦
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري تأليف : أبو محمد محمود بن أحمد بن  -١٥

هـ )،  ٨٥٥(المتوىف :  يبدر الدين العين يموسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنف

  .بيروت –الناشر : دار إحياء الرتاث العربي 

بن  فتح الباري شرح صحيح البخاري : المؤلف  : اإلمام الحافظ أحمد بن على -١٦

 ،رقمه وكتب أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي  ـه٧٧٣حجر العسقالين ولد 

 صححه واشرف على طبعه مجد الدين الخطيب الناشر : دار المعرفة بيروت .

الفوائد المجموعة يف األحاديث الموضوعة المؤلف : محمد بن علي بن محمد  -١٧

رحمن بن يحي المعلمي اليماين ال  المحقق : عبد هـ)١٢٥٠الشوكاين (المتوىف: 

 الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

المستدرك على الصحيحين المؤلف : أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن  -١٨

محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماين النيسابوري المعروف بابن 

مصطفى عبد القادر عطا الناشر : دار الكتب هـ ) تحقيق :  ٤٠٥البيع (المتوىف :   

 . ١٩٩٠ – ١٤١١ األولى:  الطبعة بيروت –العلمية 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : المؤلف :أبو زكريا محي الدين بن   - ١٩ 

 بيروت–ه الناشر : دار إحياء الرتاث العربي  ٦٧٦يحي بن شرف النووي المتوىف 

 . الثانية الطبعة

ي عن حمل األسفار يف األسفار يف تخريج ما يف اإلحياء من األخبار (مطبوع المغن -٢٠

هبامش إحياء علوم الدين) المؤلف : أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 

هـ )  الناشر : دار  ٨٠٦بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوىف : ا

 م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ى ألولا:  الطبعة لبنان –ابن حزم ، بيروت 
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المجالسة وجواهر العلم المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي  -٢١

هـ ) المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر :  ٣٣٣(المتوىف : 

لبنان)  -أم الحصم ) ، دار ابن حزم (بيروت  - جمعية الرتبية اإلسالمية (البحرين 

 ..هـ ١٤١٩:  تاريخ النشر

نيل األوطار : المؤلف : محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاين اليمني  -٢٢

هـ تحقيق : عصام الدين الصبابطي الناشر : دار الحديث مصر ١٢٥٠المتوىف :  

 م . ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣الطبعة : األولى  

 . رابعا :كتب الفقه 

 الفقه الحنفي :   - أ

محمود بن مودود الموصلي  ؤلف : عبد اهللا بناالختيار لتعليل المختار الم -١

ـ) عليها تعليقات :  ـه٦٨٣، مجد الدين أبو الفضل الحنفي ( المتوىف :  البلدحي

الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) 

 م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ القاهرة  تاريخ النشر : -الناشر : مطبعة الحلبي 

بن االصنائع يف ترتيب الشرائع المؤلف : عالء الدين ، أبو بكر بن مسعود  بدائع -  ٢

العلمية الطبعة : هـ ) الناشر : دار الكتب  ٥٨٧أحمد الكاساين الحنفي (المتوىف : 

 م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦الثانية ، 

البناية شرح الهداية المؤلف : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن - -٣

هـ ) الناشر : دار الكتب ٨٥٥بدر الدين العينى (المتوىف : ى الحنفى حسين الغيتاب

 م  . ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بيروت ، لبنان الطبعة : األولى ،  –العلمية 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف : زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،  -٤

ملة البحر الرائق ـ) ويف آخره : تك ـه٩٧٠وىف : المعروف بابن نجيم المصري (المت

: هـ) وبالحاشية١١٣٨طوري الحنفي القادري (ت بعد لمحمد بن حسين بن علي ال

 منحة الخالق البن عابدين الناشر : دار الكتاب اإلسالمي 
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تحفة الفقهاء المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي أحمد ، أبو بكر عالء الدين  -٥

 لبنان –الكتب العلمية ، بيروت  هـ ) الناشر : دار٥٤٠وىف : نحو السمرقندي (المت

 م . ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤: الثانية ،  الطبعة

ْلبِيِّ المؤلف : عثمان بن علي بن   -٦ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ  )  الحاشية :  ٧٤٣فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوىف :  ،محجن البارعي 

ْلبِيُّ (  نس بن إسماعيل بن يونسشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يو الشِّ

بوالق ، القاهرة الطبعة :  –هـ) الناشر : المطبعة الكربى األميرية ١٠٢١المتوىف  : 

 .هـ  ١٣١٣األولى ، 

رد المحتار على الدر المختار المؤلف : ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد -٧

بيروت -ـ ) الناشر : دار الفكره١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوىف :  العزيز عابدين

 م . ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة : الثانية ، 

مجمع األهنر يف شرح ملتقى األبحر المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان -٨

هـ) الناشر : دار إحياء ١٠٧٨يعرف بداماد أفندي (المتوىف :  ،المدعو بشيخي زاده 

 الرتاث العربي

: سهل شمس األئمة السرخسي (المتوىفحمد بن أبي : محمد بن أالمبسوط المؤلف- ٩

 .م ١٩٩٣  -هـ ١٤١٤:  النشر تاريخ بيروت –)الناشر : دار المعرفة ـه٤٨٣

 :  يالفقه المالك  - ب

التاج واإلكليل لمختصر خليل المؤلف : محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  -١

هـ )  ٨٩٧ ي (المتوىف :يوسف العبدري الغرناطي ، أبو عبد اهللا المواق المالك

 م  . ١٩٩٤ -هـ١٤١٦الطبعة : األولى  ، ،  : دار الكتب العلميةالناشر
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المؤلف : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -٢

 . هـ ) الناشر : دار الفكر١٢٣٠المالكي (المتوىف : 

د اهللا ،  الرصاع شرح حدود ابن عرفة  تأليف : محمد بن قاسم األنصاري ، أبو عب -٣

هـ )، الناشر : المكتبة العلمية ، الطبعة : األولى ،  ٨٩٤التونسي المالكي (المتوىف : 

 .  هـ١٣٥٠

الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين المؤلف : أحمد بن غانم (أو غنيم)  -٤

هـ ) ١١٢٦: بن سالم ابن مهنا ، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي (المتوىف 

 م .١٩٩٥  -هـ ١٤١٥تاريخ النشر :   الناشر : دار الفكر

القوانين الفقهية المؤلف : أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا ، ابن  -٥

 . هـ  ) ٧٤١جزي الكلبي الغرناطي (المتوىف  : 

المقدمات الممهدات المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -٦

: دار الغرب اإلسالمي ، تحقيق : الدكتور محمد حجي الناشرهـ ) ٥٢٠لمتوىف   : (ا

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ، األولى:  الطبعة لبنان –بيروت 

مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل المؤلف : شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن  -٧

عيني المالكي محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّ 

 م.١٩٩٢  -هـ ١٤١٢هـ ) الناشر : دار الفكر الطبعة : الثالثة ، ٩٥٤( المتوىف : 

منح الجليل شرح مختصر خليل المؤلف : محمد بن أحمد بن محمد عليش ، أبو  -٨ 

بيروت تاريخ النشر :  - هـ ) الناشر : دار الفكر  ١٢٩٩عبد اهللا المالكي (المتوىف : 

 . م ١٩٨٩هـ /    ١٤٠٩
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 : يالفقه الشافع -ج  

اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع  المؤلف : شمس الدين ، محمد بن أحمد الخطيب -١

دار  -هـ ) المحقق : مكتب البحوث والدراسات  ٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوىف : 

 بيروت . –الفكر الناشر : دار الفكر 

ن محمد بن زكريا أسنى المطالب يف شرح روض الطالب المؤلف : زكريا ب -٢

هـ ) الناشر : دار الكتاب ٩٢٦أبو يحيى السنيكي (المتوىف : األنصاري ، زين الدين 

 اإلسالمي .

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي المؤلف : أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم  -٣

ي هـ ) المحقق : قاسم محمد النور ٥٥٨العمراين اليمني الشافعي (المتوىف : 

 م . ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: األولى ،  الطبعة جدة –: دار المنهاج اشرالن

تحفة المحتاج يف شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر -٤ 

روجعت وصححت : على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء  الناشر : ،  الهيتمي

 -هـ  ١٣٥٧: صر لصاحبها مصطفى محمد عام النشرالمكتبة التجارية الكربى بم

 م . ١٩٨٣

حاشيتا قليوبي و عميرة  المؤلف : أحمد سالمة القليوبي وأحمد الربلسي عميرة -٥

 م . ١٩٩٥ -ـ ـه١٤١٥  بيروت –الناشر : دار الفكر 

حاشية البجيرمي على الخطيب المؤلف : سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرمِّي  -٦

هـ  ١٤١٥: دار الفكر تاريخ النشر :  ـ)  الناشر ـه١٢٢١المصري الشافعي (المتوىف : 

 م . ١٩٩٥   -

حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطالب اختصره زكريا األنصاري من -٧

منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه يف شرح منهج الطالب) المؤلف : سليمان بن 

مطبعة :  هـ ) الناشر ١٢٢١محمد بن عمر الُبَجْيَرمِّي المصري الشافعي (المتوىف : 

 م  . ١٩٥٠    -هـ ١٣٦٩الحلبي تاريخ النشر : 



 الجزء الرابع  –العدد الثالث والثالثون 

٢٢٠٨ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   -٨

هـ ) تحقيق : زهير الشاويش الناشر : المكتب اإلسالمي ، ٦٧٦النووي (المتوىف : 

 . م ١٩٩١هـ /   ١٤١٢عمان الطبعة : الثالثة ،  –دمشق  –بيروت 

عمدة السالِك َوعدة النَّاِسك المؤلف : أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي ، أبو  -٩

هـ )  ُعني بطبِعِه  ٧٦٩العباس ، شهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي (المتوىف : 

َوُمراَجَعتِه : َخاِدُم الِعلم عبُد اهللا بن إبراِهيم األنَصاري الناشر : الشؤون الدينية ، قطر 

 م.١٩٨٢ة : األولى ، الطبع

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير المؤلف : عبد الكريم بن محمد بن -١٠

هـ ) المحقق : علي  ٦٢٣عبد الكريم ، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوىف :  

 –عادل أحمد عبد الموجود الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت  -محمد عوض 

 م . ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ولى ، : األ الطبعة لبنان

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز يف الفقه -١١

هـ) ] المؤلف : عبد الكريم بن محمد  ٥٠٥الشافعي ألبي حامد الغزالي (المتوىف : 

 هـ ) الناشر : دار الفكر .٦٢٣الرافعي القزويني  ( المتوىف : 

شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل   فتوحات الوهاب بتوضيح -١٢ 

المؤلف : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري  ، المعروف بالجمل 

 هـ) الناشر : دار الفكر.١٢٠٤(المتوىف : 

مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج المؤلف : شمس الدين ، محمد بن  -١٣

العلمية هـ ) الناشر : دار الكتب  ٩٧٧ىف : أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ( المتو

 م . ١٩٩٤ -  ـه١٤١٥الطبعة : األولى ،  
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المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي و المطيعي )) المؤلف : أبو زكريا  -١٤

 ه ـ) الناشر : دار الفكر . ٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوىف : 

المؤلف : شمس الدين محمد بن أبي العباس  هناية المحتاج إلى شرح المنهاج-١٥ 

الناشر : دار الفكر ، ) ـه١٠٠٤اب الدين الرملي (المتوىف : أحمد بن حمزة شه

 . م١٩٨٤ – ـه١٤٠٤بيروت 

النجم الوهاج يف شرح المنهاج المؤلف : كمال الدين ، محمد بن موسى بن عيسى  -١٦

مِيري أبو البقاء الشافعي (المتوىف :  هـ ) الناشر : دار المنهاج  ٨٠٨بن علي الدَّ

 م . ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥المحقق : لجنة علمية الطبعة : األولى ،  ،  (جدة)

الوسيط يف المذهب المؤلف : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -١٧

محمد محمد  تامر الناشر :  ،هـ ) المحقق : أحمد محمود إبراهيم ٥٠٥(المتوىف : 

 .١٤١٧،  األولى: الطبعة القاهرة –دار السالم 

 :  يالفقه الحنبل -د 

الحسن علي بن  اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف المؤلف : عالء الدين أبو-١

ه ـ) الناشر : دار  ٨٨٥سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوىف : 

 الطبعة : الثانية .،  إحياء الرتاث العربي

أحمد بن حنبل المؤلف : موسى بن أحمد بن موسى بن سالم اإلقناع يف فقه اإلمام -٢

بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ، ثم الصالحي ، شرف الدين ، أبو النجا ا

هـ ) المحقق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر : دار  ٩٦٨(المتوىف : 

 . لبنان –المعرفة بيروت 

بن اأحمد بن حنبل المؤلف : محّمد  أخصر المختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام-٣

هـ ) المحقق : محمد  ١٠٨٣بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوىف : 

: األولى ،   الطبعة بيروت –الناشر : دار البشائر اإلسالمية ،  ناصر العجمي

 .  ـه١٤١٦
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الم بن زاد المستقنع يف اختصار المقنع المؤلف : موسى بن أحمد بن موسى بن س-٤

عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ، ثم الصالحي ، شرف الدين ، أبو النجا 

هـ ) المحقق : عبد الرحمن بن علي بن محمد العّسكر الناشر : دار  ٩٦٨(المتوىف : 

 .  الرياض –الوطن للنشر 

شرح منتهى اإلرادات المؤلف : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن -٥

، م الكتب الطبعة : األولى: عالهـ)  الناشر١٠٥١(المتوىف :  يبلالحنإدريس البهوتى 

 م . ١٩٩٣  - ـه١٤١٤

شرح الزركشي المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري -٦

 - هـ  ١٤١٣: األولى ، ) الناشر : دار العبيكان الطبعة هـ٧٧٢الحنبلي (المتوىف :  

 م ١٩٩٣

محمد بن صالح بن محمد العثيمين المستقنع المؤلف :   الشرح الممتع على زاد -٧ 

 -  ١٤٢٢ي الطبعة : األولى ، هـ) دار النشر : دار ابن الجوز١٤٢١المتوىف : (

 هـ  ١٤٢٨

يف الفقه على المذهب األحمد األمثل مذهب اإلمام «عمدة الطالب لنيل المآرب -٨

الدين ابن حسن  المؤلف : منصور بن يونس بن صالح» أحمد بن محمد بن حنبل 

هـ) قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن  ١٠٥١(المتوىف :  يبن إدريس البهوتى الحنبل

عبد الرحمن آل إسماعيل ، فضيلة الشيخ عدنان بن سالم النهام حققه واعتنى به: 

الناشر : مؤسسة الجديد النافع للنشر ،  مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

 م.٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ة : األولى ، والتوزيع ، الكويت الطبع

كشاف القناع عن متن اإلقناع المؤلف : منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن -٩

 هـ ) الناشر : دار الكتب العلمي .١٠٥١(المتوىف :  يالبهوتى الحنبلبن إدريس ا
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 : كلمات السداد َعلى َمتِن الّزاد المؤلف : فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (المتوىف -١٠

هـ) ُعنِي به: محمد بن حسن بن عبد اهللا آل مبارك الناشر : كنوز إشبيليا  ١٣٧٦

 .م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٧بعة : األولى ، للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية الط

الكايف يف فقه اإلمام أحمد المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن -١١

ي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قدامة محمد بن قدامة الجماعيل

هـ ١٤١٤العلمية الطبعة : األولى ،  هـ) الناشر : دار الكتب٦٢٠المقدسي (المتوىف : 

 م . ١٩٩٤ -

مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى المؤلف : مصطفى بن سعد بن عبده -١٢

هـ)  ١٢٤٣(المتوىف :  الدمشقي الحنبليالسيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم 

 م . ١٩٩٤  -هـ ١٤١٥الطبعة : الثانية ،   ،  : المكتب اإلسالميالناشر

المغني البن قدامة المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن -١٣ 

امة المقدسي قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قد

 : مكتبة القاهرة.الناشر، هـ)  ٦٢٠(المتوىف : 

الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباين المؤلف: -١٤

هميم  محفوظ بن أحمد بن الحسن ، أبو الخطاب الكلوذاين المحقق : عبد اللطيف

والتوزيع الطبعة : األولى ، : مؤسسة غراس للنشر ماهر ياسين الفحل الناشر -

 م . ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥

 :  يالفقه الظاهر -ـه

المحلى باآلثار المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  -١

  بيروت –هـ ) الناشر : دار الكتب العلمية  ٤٥٦القرطبي الظاهري (المتوىف : 
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 الفقه الزيدي :   -و

لعيني التاج المذهب يف أحكام المذهب  تأليف : القاضي العالمة أحمد بن قاسم ا -١

 اليماين الصنعاين ، الناشر : دار الحكمة اليمانية .

الدرر البهية و الروضة الندية  المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن  -٢

هـ )  التعليقات ١٣٠٧خاري الِقنَّوجي (المتوىف : علي ابن لطف اهللا الحسيني الب

د َناِصر الّدي ث الشيخ محمَّ قه ، بقلم : العالمة المحدِّ ه ، وحقَّ ن األلَباين ضبط نصَّ

َوَقام على نشره : علي بن حَسن بن علي بن َعبد الحميد الَحلبيُّ األثرّي الناشر : َداُر 

ان  -ابن القيِّم للنشر والتوزيع ، الرياض  المملكة العربية السعودية ، َدار ابن عفَّ

 - هـ  ١٤٢٣األولى ، جمهورية مصر العربية الطبعة :  -للنشر والتوزيع ، القاهرة 

 م . ٢٠٠٣

 :  يالفقه اإلمام –ز 

شرائع اإلسالم يف مسائل الحالل والحرام تأليف : أبو القاسم نجم الدين جعفر بن  -١

، لبنان  –الحسن ، مع تعليقات السيد صادق الشيرازي ، الناشر : دار القارئ بيروت 

 .م  ٢٠٠٤- ـه١٤٢٥الطبعة الحادية عشرة ، تاريخ النشر :  

 كتب القواعد الفقهية : : خامس� 

طبعة دار ،  ياألشباه والنظائر المؤلف : عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوط -١

 . م١٩٩٠ – ـه١٤١١لكتب العلمية الطبعة األولى ا

 يغمز عيون البصائر ىف شرح األشباه والنظائر المؤلف : أحمد بن محمد الحمو -٢

 م .١٩٨٥-  ـه١٤٠٥ألولى لكتب العلمية الطبعة االناشر دار ا
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 كتب اللغة والمعاجم :  : سادس� 

المتوىف  يرو بن أحمد الزمخشرأساس البالغة المؤلف : أبو القاسم محمود بن عم-١

بيروت لبنان الطبعة  تحقيق :  محمد باسل الناشر : دار الكتب العلمية ـه٥٣٨

 م . ١٩٩٨ ـ /ه١٤١٩األولى 

تحقيق  ـه٣٧٠أبو منصور المتوىف  يمد األزهرهتذيب اللغة المؤلف : محمد بن أح-٢

 . م ٢٠٠١ األولى الطبعة بيروت –محمد عوض الناشر :  دار إحياء الرتاث العربى 

تاج العروس من جواهر القاموس : المؤلف : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  -٣

بيدي المتوىف :  الحسيني ، أبو الفيض ، الملّقب ب شر دار النا  ،هـ ١٢٠٥مرتضى الزَّ

 الهداية . 

حبيب الناشر : دار   القاموس الفقهي لغة واصطالحا المؤلف : الدكتور سعدي أبو -٤

 م .  ١٩٨٨هـ = ١٤٠٨: الثانية  الطبعة سورية –الفكر. دمشق 

القاموس المحيط المؤلف : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  -٥

الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف : هـ)   تحقيق : مكتب تحقيق ٨١٧(المتوىف :  

محمد نعيم العرقُسوسي الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، الطبعة : الثامنة – لبنان –

بن  لسان العرب : المؤلف : محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين  -٦

 .  ـه١٤١٤ر دار صادر بيروت الطبعة الثالثة   الناش ـه٧١١منظور األنصاري المتوىف 

مختار الصحاح المؤلف :زين الدين أبو عبداهللا محمد بن أبى بكر بن عبد القادر  -٧

ه المحقق يوسف الشيخ محمد الناشر : المكتبة ٦٦٦الرازى المتوىف    يالحنف

 م . ١٩٩٩ـ/ه١٤٢٠بيروت الطبعة الخامسة العصرية الدار النموذجية 
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تار عبد الحميد عمر المتوىف د/أحمد مخ ة العربية المعاصرة : المؤلف:معجم اللغ -٨

 هـ بمساعدة فريق عمل  الناشر : عالم الكتب.١٤٢٤

 يالمصباح المنير ىف غريب الشرح الكبير المؤلف : أحمد بن محمد بن على الفيوم -٩

 أبو العباس الناشر : المكتبة العلمية بيروت . يثم الحمو

لف : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( إبراهيم مصطفى / المعجم الوسيط المؤ -١٠

 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار ) الناشر دار الدعوة .

 كتب متنوعة ومجالت :  سابع� : 

لمولود اإلجماع المؤلف : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ا -١

جع أصوله وحقق نصوصه وعلق م )را٩٣١/هـ٣١٩  المتوىف)( م ٨٥٦/ ـه٢٤٢(

الرؤف سعد من علماء األزهر الشريف  وكتب مقدماته ووضع فهارسه طه عبدعليه 

 طبعة مكتبة الصفا . 

 األحوال الشخصية تأليف : اإلمام محمد أبو زهرة ، الناشر :  دار الفكر العربى. -٢

رعيَّة واآلر -٣ امل لألدّلة الشَّ ُتُه (الشَّ اء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَّ

الفقهيَّة وتحقيق األحاديث النَّبويَّة وتخريجها) المؤلف : أ. د. َوْهَبة بن مصطفى 

َحْيلِّي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق  كّليَّة  - الزُّ

ريعة الناشر : دار الفكر   . دمشق –سوريَّة  - الشَّ

العبادات والمعامالت واالعتقادات المؤلف : أبو محمد علي مراتب اإلجماع يف   -٤

هـ)   ٤٥٦هري (المتوىف :  بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظا

 بيروت –: دار الكتب العلمية الناشر

 –الموسوعة الفقهية الكويتية . صادر عن : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -٥

: ٢٣– ١هـ) األجزاء ١٤٢٧ - ١٤٠٤: (من  ا الطبعةجزء ٤٥الكويت عدد األجزاء : 

: الطبعة األولى ، مطابع  ٣٨ – ٢٤ األجزاء الكويت –الطبعة الثانية ، دار السالسل 

 : الطبعة الثانية ، طبع الوزارة . ٤٥  - ٣٩مصر .األجزاء  –دار الصفوة 
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 مواقع الشبكة العنكبوتية : :ثامن� 

بيات منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت على زواج األقارب : اإليجابيات والسل  -١

 موقع الصحة والحياة
 https://www.health-n-life.com 

حيث إن  ،عن زواج األقارب  يمركز الفتوى إجابة عن سؤال هل ورد هنى شرع  -٢

نشور على الشبكة العالمية بعض األطباء يقرر أنه من أسباب األمراض الوراثية م

 لإلنرتنت على موقع :

 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 

كاظ بتاريخ اختصاصيون : زواج األقارب أفضل من األباعد نشر ىف جريدة ع -٣

 على موقع :  ٢٠١٥/ مارس / ١٠/ الموافق   ـه١٤٣٦/جمادى األولى ١٩

  https://www.okaz.com.sa 

 قارب بين الطب والفقه منشور على الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقعزواج األ -٤

  : " إسالم أون الين"

  Islam Online 

خمس أمراض تنتشر بين األطفال المولدين من زواج األقارب منشور على الشبكة  -٥

 عالمية لإلنرتنت على موقع اليوم السابع :ال

 https://www.youm7.com/story/ 

تقارير وتحقيقات البوابة نيوز  (زواج األقارب ) حياة على خط الجحيم منشور على -٦

 الشبكة العالمية لإلنرتنت على موقع :

 https://www.albawabhnews.com 

زواج األقارب ..فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات منشور على الشبكة -٧

 العالمية لإلنرتنت على موقع :
https://www.elbalad.news 

الجمعة الموافق زواج األقارب  حل ضد الصدمة منشور ىف جريدة الرياض يوم -٨

 على موقع : ٢٠١١/ديسمرب٩الموافق  ـه١٤٣٣/محرم١٤

http://www.alriyadh.com/69019 
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