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محرم

İslam Fıkhında Mahrem na-Mahrem Mefhumu
Özet İslam hukuku örnek bir toplum oluşturmak için bazı kurallar
koymuştur. Toplumun ahlaki gelişiminin sağlıklı ve güvenli olabilmesi için
kadın erkek arasındaki ilişkiler bu kurallara göre düzenlemiştir. İslam kadın ve
erkek için farklı faaliyet alanları belirlemiş ve fertlerin kendilerini maddi ve
manevi alanlarda geliştirmesi için imkân sağlamaya çalışmıştır. Kadın-erkek
ilişkilerine bir ölçü getirmiş ve kadının mahremleri haricindeki yabancı
erkeklerle (namahrem) serbestçe bir araya gelmesini uygun bulmamıştır.
Namahremlerin birbirleriyle görüşmesini kadın ve erkeğin tesettür vb. bazı
kurallara uymaları şartıyla kabul etmiştir. Bu yüzden İslam hukukuna göre
Mahrem ve Namahrem kavramlarının ilişkili olduğu kişileri belirlemek büyük
önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahrem, Namahrem, tesettür, İslam Hukuku, toplum,
kadın-erkek ilişkileri.
The concept of forbidden and unforbidden in relationships between men and women
in Islamic jurisprudence
Abstract İslam has formulated certain rules of behaviour for making an
excellent community. To preserve the moral life of the nation and to safeguard
the evalution of society on healty lines, free mingling of the sexes and sets
different spheres of activity for both of them. Except the nearest relations
between whom marriage is forbidden, men and women have been asked not to
mix freely with each other and even if they have to contact each other they
should do so with Hijab (covering). Therefore, to determine that people
associated with the concepts of Mahrem and Namahrem according to Islamic
law are very important.
Key words: relations, rules, moral life, society,
(covering).
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ّ
ملخ ُ
ص

البحث
ِ

ذكرت هذﻩ الدراسة تعريف املحرم و غ ﺮ املحرم ي

الفقه وأثر األحكام املبنية ع ى هذﻩ االصطالحات ي العالقات االجتماعية
الصحيحة ب ن الرجال والنساء وحدودها .اإلسالم اليمنع الرجال و النساء
من تطوير أنفسهم نفسيا ،ومعنويا و ماديا ولكن جعل حدودا للعالقة ب ن
الجنس ن .لذا لم يجوز االختالط املطلق ووضع القواعد اللتلقاء الجنس ن
كالحجاب وعدم الخلوة إلخ.
كلمات مفتاحية :املحرم ،غ ﺮ املحرم)نا محرم( ،القرابة ،املصاهرة ،األهل،
نسب ،رضاع.

املطلب األول :مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم واألشخاص املعنيون به
 -1مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم :سندرس استعمال هذا املفهوم ي اللغة
ال ﺮكية و ي املراجع القديمة ي اللغة العربية.
أ -املحرم :مأخوذ من الفعل َ
)ح ّرم( ومعناﻩ )منع( واملحرم هو ال ء
املمنوع الذي ال يجوز فعله.
و)الحرم( اسم للمنطقة حول الكعبة ال ف ا بعض املحرمات الخاصة
ا.
واألشــهر الحــرم ــي )رجــب وذو القعــدة وذو الحجــة واملحــرم( ســميت بــذلك
ألن القتال كان ف ا محرما.
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فاملحرم هو ال ء املمنوع وشهر من األشهر الحرم.
وحرمات الرجل ي زوجاته ومن تحت حفظه.
والحريم هو ما ال يجوز االق ﺮاب منه أو مسه.
ومحارم الرجل هن أقاربه من النساء الالتي ال يحل له الزواج ن 1 .وهو
موضوع بحثنا.
َ
ومفهــوم امل ْحـ َـرم ــي الفقــه يقصــد بــه النســاء الالتــي ال يحــق للرجــل الــزواج
م ن ،والرجال الذين ال يحق للمرأة الزواج م م.2

ب -نا محرم )غ ﺮ املحرم( هذا ال ﺮكيب تألف من كلمت ن :أداة نفي )نا( ي
اللغة الفارسية وكلمة )محرم( ي اللغة العربية ،وهذا ال ﺮكيب يستعمل ي
اللغة العثمانية والفارسية بمع األشخاص واألجانب الذين ال يوجد مانع
من الزواج م شرعا .3وصار هذا ال ﺮكيب اصطالحا ذا املع .4
ومفهوم األجن وغ ﺮ املحرم استعملت ي املراجع الفقهية بمع )نا
محرم(.5
 1الفراهيدي ،كتاب الع ن225-221 ،3 ،؛ االصفهاني ،املفردات230 ،؛ ابن منظور ،لسان العرب123-122 ،12 ،؛
إسماعيل بن عباد ،املحيط ي اللغة94-93 ،؛ الزمخشري ،أساس البالغة123 ،؛ ابن سيدﻩ ،املحكم واملحيط األعظم،
254-253 ،3؛ ابن دريد ،جمهرة اللغة.521 ،1 ،
 2الش ﺮازي ،املهذب150 ،4 ،؛ املواق ،التاج واإلكليل ملختصر خليل462 ،3 ،؛ ال وتي ،شرح منتﻬ االرادات523 ،1 ،؛
.8 ،2 ، Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu
644 ،Kanar, Büyük Farsça-Türkçe Sözlük 3؛ .758 ، Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Luğat, Heyet
.8 ،2 ، Bilmen,Hukuku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu 4
 5الش ﺮازي ،املهذب115 ،4 ،؛ السرخﺴ  ،املبسوط154 ،10 ،؛ الكاساني ،بدائع الصنائع429 ،3 ،؛ ابن قدامة ،املغ ،7 ،
454؛ املوص ي ،االختيار.155-155 ،4 ،
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 -2مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم ي القرآن والسنة:
أ -مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم ي القرآن:
َ
جاء ذكر املحرمات من النساء ي سورة النساء ي اآليت ن ) 22و )َ (23وال
َْ ُ َ ََ َ َ ُُ ْ َ ّ َ ﱠ َ َ ْ َ َ َ ﱠ ُ َ َ َ َ ً
ان ف ِاحشة َو َم ْق ًتا
النس ِاء ِإال ما قد سلف ِإنه ك
تن ِكحوا ما نكح آباؤكم ِمن ِ
ً
ُُ َ َ ُُ
ُُ َ َ ُُ
َ ُ ُ ُُ
َو َس َاء َس ِبيال ُح ّ ِر َم ْت َعل ْيك ْم أ ﱠم َهاتك ْم َو َب َناتك ْم َوأخ َواتك ْم َو َع ﱠماتك ْم َوخاالتك ْم
َ ُ َْ َ ُ ُْْ ُ ُُ ﱠ
الالتي َأ ْ َ
الر َ
ض َ
ض ْع َن ُك ْم َو َأ َخ َو ُات ُك ْم ِم َن ﱠ
اع ِة
َو َبنات األ ِخ َو َبنات األخ ِت َوأ ﱠم َهاتك ُم ِ ر
َْ
َُﱠ َ ُ َ ُ ْ َََ ُ ُ ُ ﱠ
ُ ﱠ
ُ ُ ُ
ج
ح
ي
ي
ت
الال
وأمهات ِنسا ِئكم وربا ِئبكم
ورك ْم ِم ْن ِن َسا ِئك ُم الال ِتي َدخل ُت ْم ِ ِ ﱠن
ِ
ِ
ِ
اح َع َل ْي ُك ْم َو َح َالئ ُل َأ ْب َنائ ُك ُم ﱠالذ َ
َفإ ْن َل ْم َت ُك ُونوا َد َخ ْل ُت ْم ﱠن َف َال ُج َن َ
ين ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ َْ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َْ ﱠ َ َ ْ َ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه َك َ
ان َغ ُف ً
ورا
أصال ِبكم وأن تجمعوا ب ن األخت ِن ِإال ما قد سلف ِإن
َر ِح ًيما(

1

وجاء ذكر من يحل للمرأة أن تبدي زين ا أمامهم ي سورة النور ي اآلية
َ ْ
ض ْ
) (31ي قوله تعا ى)َ :و ُق ْل ل ْل ُم ْؤم َنات َي ْغ ُ
ض َن م ْن َأ ْب َ
صا ِر ِه ﱠن َو َي ْحفظ َن
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ين ز َين َ ُ ﱠن إ ﱠال َما َظ َه َر م ْ َ ا َو ْل َي ْ
ُ ُ َ ُ ﱠ ََ ُ ْ َ
ض ِرْب َن ِبخ ُم ِر ِه ﱠن َع ى ُج ُيو ِ ِ ﱠن َوال
ِ
ِ
فروجهن وال يب ِد ِ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
ﱠ
ُي ْبد َ
ين ِز َين َ ُ ﱠن ِإال ِل ُب ُعول ِ ِ ﱠن أ ْو َآبا ِ ِ ﱠن أ ْو َآب ِاء ُب ُعول ِ ِ ﱠن أ ْو أ ْب َنا ِ ِ ﱠن أ ْو أ ْب َن ِاء ُب ُعول ِ ِ ﱠن
ِ
َ
َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ َ
ْ
َ ْ
أ ْو ِإخ َوا ِ ِ ﱠن أ ْو َب ِ ِإخ َوا ِ ِ ﱠن أ ْو َب ِ أخ َوا ِ ِ ﱠن أ ْو ِن َسا ِ ِ ﱠن أ ْو َما َملك ْت أ ْي َما ُ ُ ﱠن أ ِو
 1سورة النساء.23-22/4 ،
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ﱠ َ َْ ُ ْ َْ َ ّ َ َ ّ ْ ﱠ َ َ َ ْ
ََ َ َ
ات
الطف ِل ال ِذين ل ْم يظ َه ُروا ع ى ع ْور ِ
الرج ِال أ ِو ِ
الت ِاب ِع ن غ ِﺮ أو ِ ي ِ
اإلرب ِة ِمن ِ
ّ َ ََ َ ْ ْ َ َْ ُ ﱠ ُ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ﱠ َُ ُ َ ﱠ
الله َجم ً
يعا
النس ِاء وال يض ِربن ِبأرج ِل ِهن ِليعلم ما يخ ِف ن ِمن ِزين ِ ِ ن وتوبوا ِإ ى
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُْْ َ َ ﱠ ُ ُ
أ ﱡي َه املؤ ِم ُنون ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون(.1
ب -مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم ي السنة:
ورد هذا املفهوم ومرادفاته ي السنة كث ﺮا ،فورد أحيانا وحدﻩ ،2وورد
أحيانا أخرى ك ﺮكيب )ذو محرم() ،3ذو حرمة() ،4ذو رحم محرم(.5
ولم نجد كلمة )غ ﺮ املحرم( ي كتب السنة من خالل بحثنا ي الكتب
ْ َﱠ
اس ر ﷲ عنه قال:
التسعة ،ولكن ورد معناها كث ﺮا ،مثل ما رواﻩ ابن عب ٍ
ﱠ ْ ُ
َ ْ ُ ﱠ ﱠ َﱠ ﱠ َ
َ ﱠ
َ ُْ ﱠ
ص ى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم َيخط ُب َي ُقو ُل "ال َيخل َون َر ُج ٌل ِب ْام َرأ ٍة ِإال
س ِمعت الن ِ
َو َم َع َها ُذو َم ْح َرم َوَال ُت َسا ِف ْر ْاملَ ْ َرأ ُة إ ﱠال َم َع ِذي َم ْح َرم َف َق َام َر ُج ٌل َف َق َ
ال َيا َر ُسو َل
ٍ
ٍ
ِ
َ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ
ﱠ ﱠ ْ ََ َ َ َ ْ َ ﱠ ً ّ ْ
ال انط ِل ْق
اجة َوِإ ِني اك ُت ِت ْب ُت ِ ي غزو ِة كذا وكذا ق
الل ِه ِإن امرأ ِتي خرجت ح
َ
َ ُ ﱠ َ َ ْ َ َ .6
فحج مع امرأ ِتك"

 1سورة النور31/24 ،
 2البخاري ،الجهاد140 ،؛ أبو داود ،استئذان .46 ،
 3البخاري ،الجهاد ،140 ،النكاح111 ،؛ مسلم ،الحج.416-413 ،
 4البخاري ،التقص ﺮ4 ،؛ ؛ أبو داود ،مناسك.2 ،
 5البخاري ،اإلكراﻩ.7 ،
 6مسلم ،الحج.413 ،
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ج -استعمال مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم ي املراجع الفقهية:
َ
استعمل مفهوم ذات الرحم واملحرمات مع امل ْح َرم ي املراجع الفقهية.1
أما )نا محرم( فيقابلها ي املراجع الفقهية العربية )غ ﺮ محرم( و
أجن  .2و ي املراجع الفقهية ال ﺮكية ف ﺮد )نا محرم( ،وأجن  ،وأجنبية .3ولكن
كلمة أجن وأجنبية ي اللغة ال ﺮكية ال تساوي مفهوم )نا محرم( ألن ابن
العم وابنة العم )نا محرم( ولك ما ليسا بأجن وأجنبية.
د -املفاهيم ذات الصلة :القرابة ،املصاهرة ،األهل.
القرابة :لها مع قريب من املحرم .قريب جمعها أقرباء ،لها مرادفات
من ال ﺮاكيب مثل ذو القربى ،ذو القرابة.
إضافة إ ى هذﻩ ال ﺮاكيب تستعمل تراكيب أخرى مثل اآلل واألهل والعش ﺮة
أحيانا.4

 1؛ الش ﺮازي ،املهذب4 ،؛ 150املوص ي ،االختيار.156-155 ،4 ،
 2الش ﺮازي ،املهذب115 ،4 ،؛ السرخﺴ  ،املبسوط154 ،10 ،؛ الكاساني ،بدائع الصنائع429 ،3 ،؛ ابن قدامة ،املغ ،7 ،
454؛ املوص ي ،االختيار.156-155 ،4 ،
.79 ، Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali 3
 4االصفهاني ،املفردات601 ،؛ املوسوعة الفقهية200 ،37 ،؛ ابن منظور ،لسان العرب162 ،1،؛ ف ﺮوز ابادي ،القاموس
املحيط270-269 ،1 ،؛ 286-285 ،2 ، Akyüz, Akrabâ, DİA؛ .132 ،2 ، Ateş Kur’an Ansiklopedisi
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مفهوم األقرباء يدل ع ى مع واسع فيدخل فيه األشخاص الذين
ينتمون إ ى ساللة واحدة ،مثل األم واألب والجدة واألجداد )األصول( ،األبناء
واألحفاد )فروع( ،وغ ﺮهم مثل أبي الزوجة وأمها ،وأخت الزوجة ،والعم
والخال ،والعمة والخالة ،واألم واألخت من الرضاع ،فهؤالء مع أ م ليسوا
كلهم من األصول والفروع يعدون من األقرباء )النسب ،أوالرضاعة
أواملصاهرة( .ولكن اليوم عندما نطلق كلمة األقرباء ال يراد ا اآلباء واألمهات
واألبناء.

1

وقد جاء التعب ﺮ عن القرابة ي القرآن الكريم بـ "ذي القربى ،2ذوي
القربى ،3األقربون ،4أولو القربى ،5أولو األرحام.(6
و ي الفقه فيسم األقرباء من جهة األب بـ "العصبات" ،7ومن جهة األم
بـ "ذوي األرحام".8
 1ابن منظور ،لسان العرب.133 ،2 ، Ateş Kur’an Ansiklopedisi ;286 ،2 ، Akyüz, Akrabâ, DİA ;663 ،1،
 2سورة البقرة83/2 ،؛ سورة النحل.90/16 ،
 3سورة البقرة.177/2 ،
 4سورة البقرة ،215 ،180/2 ،سورة النساء.33 ،7/4 ،
 5سورة النساء.8/4 ،
 6سورة األنفال75/8 ،؛ سورة األحزاب.6/33،
105 ،1 ، Yazır, Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu 7؛ .38 ، Şafak, Hukuk Terimleri Sözlüğü
486 ،7 ، Yazır, Alfabetik İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu 8؛ .38 ، Şafak, Hukuk Terimleri Sözlüğü
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ومن جهة أخرى تفيد القرابة ي الفقه اإلسالمي القرابة ال تكون من
جهة النسب واملصاهرة والرضاع.

1

فمفهوم القرابة أوسع من مفاهيم "محرم"" ،صهر"" ،العيال"" ،األهل".
فكل محرم قريب وليس كل قريب محرما ،لوجود أقرباء ليسوا بمحارم.
املطلب الثاني :األشخاص الذين تتعلق م مفاهيم املحرم وغ ﺮ املحرم
أوال :األشخاص الذين تتعلق م مفهوم املحرم
مفه ــوم املح ــرم يح ــددﻩ ال ــزواج ،فيس ــم األش ــخاص ال ــذين يح ـ ّـرم ال ــزواج
م تحريما مؤبدا املحارم.
والتحريم املؤبد ي باب الزواج يع أن هذﻩ الحرمة ثابتة ي أي حـال وال
تتغ ﺮ ح املوت.
وهــذﻩ الحرمــة تعتمــد ع ــى القرابــة ال ـ تكــون مــن جهــة النســب والرضــاعة
والزواج.
وق ــد ج ــاء ــي س ــورة النس ــاء أن بع ــض القراب ــات ت ــؤدي إ ــى حرم ــة ال ــزواج
بسبب النسب والرضاع واملصاهرة.
املحارم بسبب النسب :أول ما يخطر ي البال عند ذكر
أ-
القرابة هو القرابة بسبب النسب ،وهو أول األسباب ال تؤدي إ ى تحريم
.91 ،1 ، Köten, “Akrabâ”, Şamil İslâm Ansiklopedisi 1
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الزواج .وهؤالء هم الذين نخالطهم أك ﺮ من غ ﺮهم من األقرباء ،لذلك
سندرس أوال املحارم من جهة النسب للرجل واملرأة:
 -1املحارم من النسب للرجل:
أمه وإن علتابنته وإن نزلت.أختهابنة أخته وإن نزلتابنة أخيه وإن نزلت.عمتهخالته.1 -2املحارم من النسب للمرأة:
أبوها-أبو أب ا وإن عال.

 1الش ﺮازي ،املهذب144-143 ،4 ،؛ ابن قدامة ،املغ 475-470 ،7 ،؛ الحل  ،ملتقى األبحر239 ،1 ،؛ داماد افندي ،مجمع
األ ر ،334-333 ،1 ،ابن الهمام ،فتح القدير357 ،2 ،؛ الفتاوى الهندية273 ،1 ،؛ زيدان ،املفصل ي أحكام املرأة،
م.205-201 ،6.
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أبو أمها وإن عال.اب اابن اب ا وابن بن ا وإن نزل.أخوهاابن أخ ا وابن أخ ا وإن نزل.عمها.-خالها.

1

ب -املحارم بسبب الرضاع :قال ﷲ عز وجل ي سورة النساء رقم
ُ ُُ ﱠ
الر َ
الالتي َأ ْ َ
ض َ
ض ْع َن ُك ْم َو َأ َخ َو ُات ُك ْم ِم َن ﱠ
اع ِة" 2.فقد
)َ " (23وأ ﱠم َهاتك ُم ِ ر
ورد ي هذﻩ اآلية ذكر األم واألخت من الرضاعة ولم يذكر
غ ﺮهما ،وقد جاء ي السنة ذكر غ ﺮهما بذكر مبدأ عام ي
التحريم ي الرضاعة وهو قوله ص ى ﷲ عليه وسلم" :يحرم من

 1ابن قدامة ،املغ 475-7،470 ،؛ ال وتي ،كشاف القناع.394 ،7 ،
 2سورة النساء.23/4 ،

136

مفهوم املحرم وغ ﺮ املحرم ي الفقه اإلسالمي

الرضاعة ما يحرم من النسب" 1.فاعتمد الفقهاء ع ى هذا
الحديث وذهبوا إ ى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

2

 -1املحارم من الرضاع بالنسبة للرجل:
 أمه من الرضاعة. أم أمه أم أبيه من الرضاعة وإن علت. ابنته من الرضاعة ابنة ابنته وابنة ابنه من الرضاعة وإن نزلت. أخته من الرضاعة بنت أخته وبنت أخيه من الرضاعة وإن نزلت عمته من الرضاعة. -خالته من الرضاعة.

3

 -2املحارم من الرضاع للمرأة.
 1ال ﺮميذي ،الرضاع.1 ،
 2الشاف ي ،األم25 ،5 ،؛ ابن حزم ،املح ى131 ،9 ،؛ الش ﺮازي ،املهذب149 ،4 ،؛ ابن قدامة ،املغ 476-475 ،7 ،؛
املوص ي ،االختيار84 ،3 ،؛ الفتاوى الهندية277 ،1 ،؛ الحل  ،ملتقى األبحر240 ،1 ،؛ ال وتي ،كشاف القناع،2 ،
395-394؛ العك ،موسوعة الفقه املالكي643 ،1 ،؛ .631 ،Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali
 3الشاف ي ،األم25 ،5 ،؛ ابن قدامة ،املغ 475-470 ،7 ،؛ املوص ي ،االختيار84 ،3 ،؛ الحل  ،ملتقى األبحر240 ،1 ،؛
ال وتي ،كشاف القناع395 -394 ،2 ،؛ داماد افندي ،مجمع األ ر477-476 ،1 ،؛الفتاوى الهندية277 ،1 ،؛ زيدان،
املفصل ي أحكام املرأة ،م.237 ،6.
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 أبوها من الرضاع أبو أب ا وأبو أمها من الرضاع وإن عال. اب ا من الرضاع. ابن اب ا وابن بن ا من الرضاع وإن نزل. أخوها من الرضاع. ابن أخ ا وابن أخ ا من الرضاع وإن نزل. عمها من الرضاع. -خالها من الرضاع.

1

ج -املحارم بسبب املصاهرة:
أباح ﷲ الزواج الستمرار اإلنسان وتكاثرﻩ ي هذﻩ األرض ،والزواج له تأث ﺮ
مهم ي التحريم كالنسب والرضاع.
ويمكن أن نذكر املحارم بسب املصاهرة للرجل واملرأة كاآلتي:
 -1املحارم بسبب املصاهرة للرجل
 أم الزوجة وأم أمها وإن علت. 1ابن قدامة ،املغ 475-476 ،7 ،؛ ال وتي ،كشاف القناع.70-69 ،7 ،
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 ابنة الزوجة )الربيبة( وابنة بن ا وإن نزلت. زوجة األب وأمها وإن علت. زوجة االبن.1 -2املحارم بسبب املصاهرة للمرأة:
 أبو الزوج وأبو أبيه وإن عال. ابن الزوج وابن ابنه وإن نزل. -زوج األم .وأبو زوج األم.

2

ثانيا :األشخاص الذين يتعلق م مفهوم غ ﺮ املحرم
ال اية لألشخاص الذين يدخلون تحت مفهوم غ ـﺮ املحـرم .فـال نسـتطيع
أن نحدد األشـخاص الـذين يـدخلون تحـت هـذا املفهـوم "غ ـﺮ املحـرم" فكـل مـن
ال يدخل تحت مفهوم "املحـرم بأقسـامه الثالثـة النسـب والرضـاعة واملصـاهرة"
فهو "غ ﺮ محرم".
وقــد بينــا ســابقا أن الرك ـ ة األساســية ــي املح ـرم وغ ــﺮ املحــرم ــي الــزواج.
وق ــد س ــبق ذك ــر ال ــذين ي ــدخلون تح ــت مفه ــوم املح ــرم واملقص ــود ب ــه الحرم ــة
املؤبدة ي الزواج.
 1الش ﺮازي ،املهذب144-145 ،5 ،؛ بن قدامة ،املغ 470 ،7 ،؛ الحل  ،ملتقى األبحر239 ،1 ،؛ داماد افندي ،مجمع
األ ر333-334 ،1 ،؛ الفتاوى الهندية273 ،1 ،؛ ابن الهمام ،فتح القدير357 ،2 ،؛ زيدان ،املفصل ي أحكام املرأة،
م.221 ،6.
 2ال وتي ،كشاف القناع394 ،2 ،؛ ابن قدامة ،املغ .428 ،7
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فمفهــوم غ ــﺮ املحــرم يع ـ األشــخاص الــذين يحــل الــزواج ــم مــن الرجــال
بالنسبة للنساء ومن النساء بالنسبة للرجال.
والحرم ـ ــة املؤقت ـ ــة ـ ــي ال ـ ــزواج ال ت ـ ــدخل تح ـ ــت مفه ـ ــوم املح ـ ــرم .ويقص ـ ــد
بالحرمــة املؤقتــة بعــض النســاء الالتــي يحــرم الــزواج ــن مؤقتــا كأخــت الزوجــة
وعم ــا وخال ــا مــا دامــت الزوجــة ــي عصــمة الــزوج ،وكــاملرأة األجنبيــة امل وجــة
ما دامت تحت عصمة زوجها فإذا طلقت جاز الزواج ا ألن املـانع املؤقـت قـد
1
زال.
النتيجة
 مفه ــوم املح ــرم وغ ــﺮ املح ــرم ــي االص ــطالح يب ـ ع ــى تح ــريم ال ــزواج ع ــىالش ــخص أو حل ــه ل ــه ،فك ــل ام ـرأة ال يح ــل للرج ــل ال ــزواج م ــا أب ــدا فﻬ ـ
محرم بالنسبة له ،وكل امرأة يحل له الزواج م ا فﻬ غ ﺮ محرم بالنسبة
له.
 املحرمات أما أن تكون من جهة النسب ،أو املصاهرة أو الرضاع. املحرم ـ ـ ــات م ـ ـ ــن النس ـ ـ ــب :األم وأم األم وأم األب وإن عل ـ ـ ــت ،والبن ـ ـ ــت وإننزل ـ ــت ،واألخ ـ ــت ،وابن ـ ــة ألخ ـ ــت وابن ـ ــة األخ وإن نزل ـ ــت ،والعم ـ ــة والخال ـ ــة،
وعكس ذلك بالنسبة للمرأة.

Ertaş, Mahrem-Namahrem,17-27 1
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