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 تقامريامر اسطلبة

 أان املواقع أدانه، و بياين كاآليت: 

نويف خريان نذيرة :         اإلسم  

09002231:  رقم التسجيل  

عند قريش ش اب 09-00رماز اواج ف يف سورة النسا : احمل حث:بعنوان ال  

أش د أبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري بعض الشروط لنيل درجة اجلامعة األوىل يف شعبة 
األحوال الشخصية كلية الشريعة يف اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

و " قدمت ا و كتبت ا بنفسي عند قريش ش اب 09-00رماز اواج ف يف سورة النسا : احمل"عنوان 
ما اختللت ا مف إبداع غريي أو أتليف اآلخر، و إذا ادعى أحد أبهنا مف أتليفه و تبني أهنا فعال 
ليست مف حبثي فأان أحتمل املسؤولية على املشرف أو على كلية الشريعة يف اجلامعة موالان مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.   

 اخلاصة و ال جيربين على ذلك.      هذا، و جررز هذا اإلش اد بنا  على رغبيت

         0201مارس  03ماالنج، 
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 تةافقة املشامرف

بسم هللا الرمحف الرحيم احلمد هلل رّب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبيا  و املرسلني و 

 على آله و أصحابه أمجعني. بعد اإلطالع على البحث العلمي الذي أعدها: 

نويف خريان نذيرة :         اإلسم  

09002231:  رقم التسجيل  

عند قريش ش اب 09-00رماز اواج ف يف سورة النسا : احمل : حثبال عنوان  

 وافق املشرف على تقدمي ا إىل جملس مناقشة البحث اجلامعي. 
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عتم د تف طامرف جلاة املا قشةاال  
 بسم هللا الرمحف الرحيم 

و أصحابه أمجعني  احلمد هلل رب العاملني و أفضل الصالة و أمت التسليم على سيدان املرسلني و آله
 أما بعده. 

 جريت املناقشة على حبث علمي الذي قدمه: 
نويف خريان نذيرة :         اإلسم  

09002231:  رقم التسجيل  
ش اب عند قريش 09-00رماز اواج ف يف سورة النسا : احمل حث:بعنوان ال  

قد دافعت الطالبة عف هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقرر قبوله شرطا للحصول على درجة 
اجلامعة األوىل يف شعبة األحوال الشخصية بكلّية الشريعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 . 0201أبريل  00املمتاا. و ذلك يوم اجلمعة، بتاريخ  احلكومية ماالنج، حبصول درجة
 و تتكون جلنة املناقشة مف الساداز األساتيذ:

. أمحد عّز الديف، املاجستري                         )                           ( 0  

املناقس الرئيسي              031302000221200202ر.ز.       

. احلاج الدكتور جمائد كمكيلو، املاجستري           )        0 (   

رئيس املناقشة                               031121030222290220ر.ز.       

. احلاج خري األانم، املاجستري                       )                            (9   

السكريتري                      030121000222290220ر.ز.       

          0201مايوا   00ماالنج، 
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 شع  

                            

’’ dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan 

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu 

Maha Kuasa.’’  
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 اسشكامر ج استقديامر

احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى و ديف احلق ليظ ره على الديف كله، أش د أن ال إله إال هللا 
 وحده ال شريك له و أش د أن حممدا عبده و رسوله ال نيب بعده.

ريب حىّت ترضى  و قد مّف هللا على إعداد هذا البحث، فله سبحانه ابحلمد و الثنا ، فلك احلمد اي
على جزيل نعمتك و عظيم عطائك، بعد محد هللا تعاىل أن أتقدم ابلشكر و التقدير و العرفان إىل 

كم و دعواتكم يل فال الذيف يعطون الفرصة ليشرفين يف وجود حبثي ممتاا دون علومكم و إشراف
 ينت ي حبثي إنت ا  كامال من م:ع أن أستطي

وجيا رهرجو، املاجستري. مدير اجلامعة موالان مالك إبراهيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج م .0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعة موالان مالك إبراهيم  املاجستري. عميد كلية الشريعة مساحة الدكتور احلاج ريبني، .0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعة  الشريعة األحوال الشخصية بكليةقسم تور سودرمان، املاجستري. رئيس مساحة الدك .9
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

د الباحثة علميا و عمليا و خري األانم، املاجستري. املشرف الذي أفااحلاج مساحة املشرف  .1
يف كل مراحل إعداد البحث منذ بداية إىل هناية، فلكم اجلزا  و الثواب أحسف  توجي ا

 اجلزا  مف هللا.
األحوال الشخصية بكلية انية اهرية، املاجستري. ويل الطلبة يف شعبة عرف مساحة املشرفة .0

هلا، أهنا  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ال هناية الشكر الشريعة
 .ع يف أثنا  احملاضرة العلميةشجيع و الدافقد قدمت التوجيه و الت

ألحوال الشخصية بكلية ستاذاز يف شعبة او أقول شكرا جزيال و تقديرا إىل األساتيذ و األ .0
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، و مجيع املعلمني و الشريعة 
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ف و سومنب. أهنم قد قدموا العلوم و املعار -املعلماز مبع د اآلمني اإلسالمية برندوان
                                                                                    اهم هللا خري اجلزا .           التوجيه الكثرية للباحثة، فجز 

ي الكرمية سيت رملة على و أقّدم الشكر اجلزيل و التقدير إىل أيب الكرمي فتح املعني و أمّ  .1
ي يف التعّلم و صربمها لبحث، و إخالص ما على العمل لنجاحنت ا  هذا اما يف إتشجيع 
 ا العظيمة حليايت املستقبلة و خطوايت املستمرة، فجزاكما هللا أحسف اجلزا .و تربيت م

احلاجة عصمة الدينية مفتاح لتشجيع ا و توجي  ا اجلزيل  مث أقول الشكر ألستاذيت العزيزة .1
             يف كل خطوايت، جزاك هللا أحسف اجلزا .                                                                 

و لكم الشكر على إخواين األعزا  لألخ فواي فتح الرااي و إخواين الصغري أمحد داين نصر  .3
 هللا و أوليا أكرب نفيس و حممد غارس احلّق، أشكر بتشجيعكم و سروركم يل.

و ابخلصوص مف  0209حبايت األحبا  يف شعبة األحوال الشخصية و ألصحايب و صا .02
على إرشادكم و تعاونكم و سعيدكم و تشجيعكم  0209الشخصية فصل دويل األحوال 

 طول التعلم يف هذا اجلامعة.
و كذالك، ال هناية الشكر لزمالئي و امياليت يف هيئة حتفيظ القرآن و لصاحبايت مف  .00

 املشرفاز يف مع د سوانن أمبيل العايل، جزاكم هللا خري اجلزا .
و كل مف أصحايب و صاحبايت مف غري مذكور فأقول الشكر لدعائكم يل و العفو إن   .00

                          كنت اخلطيئاز.                                                                  

 

       0201مارس  03ماالنج، 
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 تلخص اسبحث
عاد قامريش  22-22امرت ز اجان ف س  رة ا اساء    احمل .02201132. نةس  خريان نذيامرا،
راهيم جامعة موالان مالك إب. شعبة األحوال الشخصية. بكلية الشريعة. أطامرجحة .ش  ب

 املشرف احلاج خري األانم املاجستري.  اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الرئيسية: احملرماز، اواج فّ الكليمة   

احملرماز هّف اللوايت حرمت الشريعة يف الزواج بسبب النسب و الرضاعة و املصاهرة. فشرع 
هللا أحكام احملرماز يف الزواج املشروعة يف اإلسالم. فيه حترمي النكاح ابحملرماز اللوايت حرمت 

شرعي و أيثّر إىل حق املرياث لذوي  الشريعة يف الزواج، و ثبوز النسب املثبوتة بوالده مف اواج
           النسب املشروعة يف القرآن عند حتقق موز املوروث.                                                                               

عف احملرماز املتعلقة أبحكام الزواج عند تفسري  09-00فتأخذ الباحثة سورة النسا  اآلية 
ش ش اب يف كتاب التفسري املصباح. و حتّدد الباحثة آبيتني مف اآلايز القرآنية يف البحث، قري

                                                                       حيت حيصل إىل إطالع جيد يف هذا البحث، و حيّلله آبرا  العلما  املتقدمني و العلما  املعاصريف.                                   

هذا البحث مستخدم مبن ج الوصفي و التحليلي، و بنوعه املعياري و القانوين. و مقاربة 
البحث مستخدم مبقاربة القانوين مف القرآن الكرمي و مبقاربة النظري عند قريش ش اب. هتتم الباحثة 

ثة املواد األساسية يف كتاب التفسري إهتماما كثريا ابملواد املكتبية يف دراسة املكتبة. فتأخذ الباح
و ابلكتاب أسباب النزول يف  09-00املصباح عند تفسري قريش ش اب يف سورة النسا  اآلية 
  .أتليف أيب احلسف علي و يكمّله ابملواد الثانوية و املواد الثالثة

 متفق 09-00و مف نتائج البحث، يعرف آرا  قريش ش اب يف تفسري سورة النسا  اآلية 
آبرا  اإلمام الشافعي أبن النكاح مبعىن العقد )يف احلقيقي(، فله التأثري يف حترمي النكاح مبنكوحة 
األب و اجلد و لو كان األب اّوج ا بعقد النكاح و مل يستمتع ا جبماع. و يف تفسري سورة النسا  

نسب و الرضاعة و عند قريش ش اب متفق مبعظم آرا  العلما  يف تبيني احملرماز بسبب ال 09اآلية 
املصاهرة، إما يف سبيل التأبيد و إما غري مطلق على التأبيد. و لكف هناك اآلرا  خمتلف آبرا  اإلمام 
الشافعي يف أتثري أحكام النكاح ابحملرماز. يقام تفسريه ابملن ج الوصفي و التحليلى و اإلقرتاين، 

 حسب نظريته بوصف األدب اإلجتماعي. 
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ABSTRACT 
Nadziroh, Novi Khairina. 09002231. Muharramat Marriage in Quran surah 

An-Nisa’: 00-09 according to Quraish Shihab. Thesis, Al-Ahwal Al-

Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Supervisor H. Khoirul Anam Lc, MH 

Keyword: Marriage, Al-Muharramat 

Muharramat is the woman that forbidden to be married because of nasab, 

radla’ah, and mushoharah. Al Quran has the law that marrying someone who still 

has a close relation is forbidden because of dome factors that had been prescribed 

in Islam. Determination nasab attributed to the parents, determining inheritance 

rights when one of the nasab died.  

Therefore, the authors raise the research surrounding surah An-Nisa’ verse 

22-22, according to the interpretation of Quraish Shihab in his commentary book 

(Al-Mishbah). Both of propositions have associated with nasab rules and its legal 

consequences of marriage. Thus, the authors can obtain the results of studies 

regarding to the muharramat and its relation with law of marriage in Islam 

according to the interpretation of Quraish Shihab, that is equipped thoughts of 

past and modern scholars to analyze the problem in this research object. 

  

This research method using legislation and conceptual approach, kind of 

normative research using library research, the primary data obtained from the 

interpretation of Quraish Shihab in his commentary book (Al-Mishbah) in surah 

An-Nisa’ verse 22-22, and the book Asbab Al-Nuzul An-Naisabury, completing 

with secondary and tertiary sources, and scientific paradigm. 

 

  The results of the research showed that Quraish Shihab opinion match 

with Imam Syafi’i, in line that real marriage is proved by ‘aqad’. So that the legal 

consequences in Surah an-Nisa’ verse 22 confirms the prohibition of marrying the 

ex-wife of the father though only limited by the ‘aqad’ and not in having sex. In a 

study of surah An-Nisa’ verse 22, Quraish Shihab in line with the opinion of 

majority of scholars on the explanation of the prohibition of marrying close 

families, because his existing nasab factors, radloah and mushoharah. Neither the 

prohibition is valid for all her old, nor will not necessarily forever. But there is 

some opinion opposite with Imam syafi’i view in kinship affecting the marriage 

law. This research accompanied by interpretation of Quraish Shihab with tahlili 

method, comparison between the methods bil ma'tsur and bir-ra'yi, and according 

to the style of his tendency toward the interpretation adab al-ijtima'i. 
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ABSTRAK 

Nadziroh, Novi Khairina. 09002231. Pernikahan Muharramat dalam Surat 

an-Nisa’: 00-09 Menurut Quraish Shihab. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal 

Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing H. Khoirul Anam Lc, M.H 

Kata Kunci: Pernikahan, Muharramat 

Muharramat adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena 

adanya faktor nasab, radla’ah, dan mushoharah. Sehingga terciptalah suatu aturan 

(syari’at) dalam pernikahan yang telah disyari’atkan dalam al-Qur’an. 

diantaranya, keharaman menikahi seseorang yang masih memiliki hubungan dekat 

karena faktor-faktor yang telah disyari’atkan, penetapan nasab yang dinisbahkan 

kepada bapaknya yang akan berdampak pada penentuan hak waris ketika salah 

satu dari nasabnya meninggal dunia. 

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian seputar surat an-nisa’ ayat 

22-22 menurut penafsiran Quraish Shihab di dalam kitab tafsir al-mishbah. kedua 

dalil tersebut memiliki keterkaitan dengan aturan nasab dan konsekuensi 

hukumnya terhadap pernikahan. Sehingga, penulis dapat memperoleh hasil kajian 

seputar Muharramat dan keterkaitannya dengan hukum Pernikahan dalam Islam 

menurut penafsiran M. Quraish Shihab. Serta di lengkapi dengan pemikiran-

pemikiran ulama klasik dan modern untuk menganalisis permasalahan dalam 

objek penelitian ini.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan di 

dalam al-Qur’an serta pendekatan konseptual menurut M. Quraish Shihab, dengan 

jenis penelitian normatif yang dikaji secara deskriptif-analitis dalam studi pustaka 

(library reseacrh) yang bersifat literatur, sumber data primer di peroleh dari 

penafsiran surat an-nisa’ ayat 22-22 oleh M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir 

al-Mishbah, dan kitab asbabun nuzul karya An-Naisabury. Serta dilengkapi 

dengan sumber sekunder dan tersier didalamnya. 

Dari hasil penelitian ini, Pendapat M. Quraish Shihab sejalan dengan 

pemikiran Imam syafi’i bahwa pernikahan secara haqiqi adalah ‘aqd (akad). 

sehingga konsekuensi hukum dalam surat an-nisa’ ayat 22 menegaskan 

keharaman menikahi bekas istri ayah walau hanya terbatas dengan akad nikah saja 

dan belum di jima’. Dan dalam kajian surat an-nisa’ ayat 22 Quraish Shihab 

sejalan dengan pendapat mayoritas ulama tentang penguraian keharaman 

menikahi kerabat dekat karena ada nya faktor nasab, radloah, dan mushoharah. 

Baik keharaman tersebut berlaku untuk selama-lama nya, dan  tidak mutlak untuk 

selamanya. Namun, terdapat sebagian pendapatnya yang berbeda dengan 

pandangan Imam Syafi’i terhadap dampak hukumnya dalam pernikahan. Disertai 

dengan penafsiran Quraish Shihab dengan metode tahlili, komparasi antara 

metode bil ma’tsur dan bir ra’yi, dan sesuai kecenderungan nya terhadap corak 

penafsiran adab al-ijtima’i.  
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 األّجل ب باس

 قدتةامل

 خلفية اسبحث -أ

القرآن هو كالم هللا املعجز، املنّزل على خامت األنبيا  و املرسلني، بواسطة األمني جربيل عليه 

السالم املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدو  بسورة الفاحتة و املختم 

هللا تبارك و تعاىل ليكون بسورة الناس. و هذا التعريف متفق عليه بني العلما  و األصوليني أنزل 

دستورا لألمة و هداية للخلق و ليكون آية على صدق الرسول و برهاان ساطعا على نبوته و رسالته 

       كقوله تعاىل:   1و حجة قائمة إىل يوم الديف.

 2   
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على التعاليم اليت ترشد  شتملت و ،حيتوي على حياة اإلنسان الكاملة اإلسالم هو الديف الذي

القرآن فيعرف أساسياز والقوانني يف تعاليمه مف خالل القرآن الكرمي.  األمة إىل السعادة والرفاه،

الكرمي هو املصدر األول والينابيع اليت تنبعث من ا تعاليم اإلسالم. يف القرآن الكرمي  هناك العديد 

ايز اليت حتتوي على النقاط الرئيسية ليإميان الديين، والفضيلة األخالقية، واملباد  العامة مف اآل

            قال هللا تعاىل: كما    2للقانون،

             

  4
 

ليثبت  .إىل كافة الناس الوحي النيب أرسل و، املنزل على حمد رسول هللا م هللا تعاىلكالهو  وأنه 

ن أب، هذا يدل  القرآنز مف ايآبالقرآن كافة الناس  أعجزوليس خلق اإلنسان. املعجز أنه كالم هللا 

 ازواحدة مف صف 5مثل ا. القرآن آايز ستطيع أن يوجدالقرآن معجزة و ال أحد مف خملوق هللا ي

و  "هدى للناس" أي ي دي أمته هداية و يبّشر املؤمنني الذيف يعملون الصاحلاز، لواردةالقرآن ا

حيتاج إىل مطالعة معانيه مبن ج التأويل و التفسري. وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  علوم فيهال

 يف تفسريهكل التوصياز فيه إىل مجيع أمته، إلعطا  س ولة الف م   ، بلغ وأرسل النيب الوحييف  اابلغ

ل و بعد نز ف الناس. مجيعالوحي الذي أرسله إىل  أي بنّي و فّسرفيه. ألن وظيفة النيب هو البيان، 

فكل املشكالز  يف  .القرآن، حترك التفسري ببداية التطبيق مف قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

                                                 
2Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’i, Memahami Esensi Al-Qur’an, Lentera: Jakarta, 2222, 

h.12 
 النحل: )00( 13 4
5 Sayyid Muhammad, Memahami Esensi, h. 24 
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سريون ففي يف تفسري القرآن،القرآن سئل ا الصحابة إىل رسول هللا. مث بعد وفاة النيب، ال هناية 

ة مف النيب و الصحابة و العلما  املتقدمون برواي يستمرون و برواية مف النيب مباشرة، الصحابة

علما  املعاصرون يف يوم احلاضر برواية مف النيب و الصحابة و آرا  العلما  اليفسرون و  إجت اده

  6.املتقدمني و إجت اده

التفسري لغة التبيني، ويوضح مناع خليل القطان أبن معىن التفسري لغة هو الكشف. والتفسري 

، او بعده اعانيه، و أسباب نزوله، و مناسبة آايز قبل يف اإلصطالح علم لف م القرآن إبيضاح م

وكذلك يف مسألة عف األحكام فيه إلجياب احلكمة املعتربة. وأوضح أبو حيان يف كتاب حبر احمليط 

أن التفسري هو العلم الذي يشرح ألفاظه )القرآن( املتفصلة، و معانيه الواردة و أحكامه احملتوى 

ان هو علم بيحث فيه عف القرآن الكرمي مف حيث داللته على مراد هللا تعاىل التفسري يف كتاب التبي

الكرمي  وسرتكز الباحثة مف هذا البحث دراسة متعمقة حول اآلايز يف القرآن 8بقدر الطاقة البشرية.

نقطة البحث و عالقت ا  عف عند تفسري قريش ش اب عف احملرماز اواج ّف، إلجياد الرسائل في ا

 .واج يف اإلسالمأبحكام الز 

الزواج هو العالقة بني الرجل و املرأة ابلعقد لتكويف احلياة الزوجية ابحلّب و املوّدة بين ما. في ا 

حتتاج العالقة احلقيقية لكي يستطيع أن يتحاّب ابحلب و يتوّدد ابملودة و احلنان يف اإلرتباط بين ما.  

                                                 
6A.Rofiq (eds), Studi Kitab Tafsir, (Cet I, Yogyakarta: Teras, 2224), h. 1  
7A.Rofiq (eds), Studi Kitab, h. 62-64 
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كما قال هللا تعاىل:                      

          9    

فباملودة و احلنان املنبوز يف إرتباط الزواج بني الزوج و الزوجة حيصل إىل األجيال و األنساب 

يف يوم الغد. فلذلك، الزواج هو أحسف الطريق لتوّلد األبنا  و لكثرة األجيال و إلستمرار احلياة 

 حبماية األنساب املشروعة يف اإلسالم إهتماما كبريا.      

وع حيمل إىل حياة األسرة املتملك على كل األشخاص. األسرة هي مف حكمة الزواج املشر 

جز  صغري يف اجملتمع و أعضا  في ا يتكون مف األب و األم و األبنا . إذن، حيتاج إىل بنا  األسرة 

يف الناحية الديين، أن النسب أهّم املنتظم لكي حيصل إىل األنساب الصاحلني و الصاحلاز. 

. و يف الناحية بني الزوجني و ويل النكاح، و الكفا ة ،مسألة املرياث و أحكام النكاح، مالحظه يف

لرعوّي. فضال، يف بالد إندونيسيا أوالد الزىن أيثر إىل عدم ا ثبوزاحلكومية، أن النسب م م يف 

  12.النسب بوالده

اح، ي تّمون املؤمون إهتماما كبريا يف إختيار األاواج مف الصاحلني و الصاحلاز قبل عقد النك

و هذا املطابق و املشروع يف القرآن. و ال بدون ترو أو إمعان يف إختياره و ال خيرج إىل حتديد شريعة 

اإلسالم املشروعة. قد شرع هللا تعاىل أمهية محاية األنساب يف القرآن، فله اآلاثر أبحكام الزواج و 

لنسب و الرضاعة و حق اإلرث لذي نسب ابملوروث. فضال، يف إمتناع اواج احملرماز بسبب ا

                                                 
 الروم: )03( 12 9
12Muhammad Amin, “Kontribusi Tafsir Kontemporer  Dalam Menjawab Persoalan Ummat”, 

Jurnal Substantia, 1 (April, 2212) , h. 2 
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املصاهرة ليحصل إىل أتثري حسف يف أحكام الزواج و إجتنااب مف حرية األنساب و إبتعادا مف املرض 

 و العقم. 

الزواج يف القرآن مبعىن العقد و الوط ، له املضاد الكبري يف املعىن. هلذا حيصل إىل آرا  العلما  

سرتكز الباحثة تفسري قريش ش اب يف السورة املختلف يف أتثري أحكام النكاح. ففي هذا البحث، 

عف احملرماز املتعلقة أبحكام الزواج و أتثريها يف  09-00و اآلية احملدودة أي سورة النسا  اآلية 

 اإلسالم.

يعود كل املشكالز إىل القرآن و تفسريه إحتجاجا إلجابة املشكلة و إنت ا ه فيه. فإختارز  

 مفهو  .حممد قريش ش ابيفسر و يبنّي اآلايز احملدودة هو الباحثة واحد مف مفسريف القرآن ل

أحد علما  التفسري االندونيسي ولديه الفكرة احلادة يف جمال القرآن الكرمي، وهو مف مؤلف  كتاب 

التقسري املصباح ليؤثر اجملتمع بعلومه يف امان احلاضر، فله أتثري واسع على املسلمني اإلندونيسيني 

القرآن روائع له يف  فو البيان عنطباعاز على الرسائل واإل املشتملح ا يف عام. كتاب التفسري املصب

مف خالل هذا التفسري امسه  ،يف عظيم عندهلأتهو ح ا تفسري املصبكتاب ال .جمال العلمية القرآنية

جز ا مف اجمللد األول إىل  92كتاب التفسري املصباح   تكّون .ندونيسيإلفّسر ااملترتفع و تشت ر ك

   11اجمللد مخسة عشر.

تفسريه املستخدم بوصف األدب اإلجتماعي فيه.  مزيته يف تفسري آايز القرآن هي يف وصف

 يضاحو إب بالغت ا و في ا الواردة األلفاظ بدقةفي تم املفسر قريش ش اب إهتماما كثريا يف تفسريه 

                                                 
11Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab  Dalam Tafsir Al-Misbah”, Hunafa: Jurnal 

Studia Islamika, 1 (Juni 2214), h. 117 
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اليومية. فضال، مف تطبيق احلياة اإلجتماعية يف إندونيسيا ألن خلفية  اإلجتماعية احلياة تطبيق

، ألن 09-00ع تفسري قريش ش اب يف سورة النسا  اآلية حياته هناك. فالباحثة م تمة إلطال

في ا هناك بعض تفسريه خمتلف آبرا  اإلمام الشافعي عف أتثري أحكام النكاح. مع أن معظم آرا ه 

                                                                           متفق آبرا  اإلمام الشافعي يف مسألة الزواج و النكاح.

آايز عف احملرماز و ، تريد الباحثة أن تبحث بحثمف بيان موجز عف خلفية كتابة هذه ال

حبيبه نبينا  علىالذي أنزل هللا تعاىل  .القرآن الكرميعالقت ا أبحكام الزواج و أتثريها املشروع يف 

 حممد صلى هللا عليه وسلم. خبالل دراسة املفسر املعاصر حممد قريش ش اب مع أتليفه العظيم

امرت ز احمل ". وسوف تكتب الباحثة هذه الدراسة حتت املوضوع "كتاب التفسري املصباح"

 " عاد قامريش ش  ب 22-22اجان ف س  رة ا اساء    

 حدجد اسبحث -ب

املشكلة آلايز مف  ودحدالباحثة  تكتبلزايدة الرتكيز على مناقشة هذه الدراسة، فال بّد أن 

ز التفسري املصباح. فرتكّ  يف كتاب حممد قريش ش اباحملرماز اواج ّف عند  القرآن الكرمي عف

و  احملرماز املؤبدةعف  09-00يف حتديد البحث مف اآلايز القرآنية أي سورة النسا : الباحثة 

 و عالقت ا و أتثريها أبحكام الزواج.  بسبب النسب و الرضاعة و املصاهرة، املؤقتة احملرماز

 اسبحث تشكلة  -ج
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 البحث مشكلة الباحثة زفرتكّ  ،و حتديده مف اآلايز القرآنية البحث خلفيةبعد توضيح 

 األسئلة اآلتية: إىل

أبحكام الزواج و عالقت ا  09-00سورة النسا  اآلية يف  حملرمازامكانة كيف  -0

 ؟عند قريش ش اب يف كتاب التفسري املصباح

 هدف اسبحث -د

 ي دف هذا البحث إىل ما يلي:

و عالقت ا أبحكام الزواج  09-00سورة النسا  اآلية يف  رمازاحمل مكانةملعرفة  -0

 عند قريش ش اب يف كتاب التفسري املصباح

 اسبحث فةائد -هـ

 الباحثة فيما يلي:تتضح أمهية البحث الذي ستقوم به 

 نظامراي  -0

يف جمال الزواج، فضاًل عف فكرة حممد أتيت أمهية هذا البحث كونه إس اما علمّيا 

قريش ش اب يف كتابه التفسري املصباح. وكذلك لكوهنا مادة مرجعية والدراساز املقارنة مع 

 الدراساز املستقبلية. 

 تطبيقي    -2
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، وكذلك إلجابة مرجعيّا للباحثني فيما بعدوأتيت أمهية هذا البحث تطبيقيا لكونه 

 املشكالز اليومية  يف اجملتمع

 سلمةضةع   زاستعامريف -ج

  12احملرماز: النسا  اللوايت حرمت الشريعة الزواج بسبب النسب و الرضاعة و املصاهرة

التقبيل شرعا: عقد يتضمف إابحة اإلستمتاع ابملرأة، ابلوط  و املباشرة و اواج: لغة الضم و اجلمع، 

  12و الضم و غري ذلك، إذاكانت املرأة غري حمرم بنسب أو رضاع أو ص ر.

هّف: من ف نوعان، نوع حرمف على سبيل التأبيد أي اللوايت كان حترمي ف بوصف غري قابل للزوال  

  14كاألمومة و البنوة. و نوع حّرمف على سبيل التأقيت أي اللوايت حرمف بسبب قابل للزوال.

 ثتا ج اسبح -ا

 نةع اسبحث -0

ملواد املكتبية. اب، وهو البحث الذي يقام و القانوين تستخدم الباحثة نوع البحث املعياري

يصدر األحكام القانونية و املكتبية مف الكتب و و البحث املعياري تسمى ابلدراسة املكتبية. 

 تبحث الباحثة حبثا عميقا و 15هبذا البحث. تعلقةأو الكتابة العلمية أو الرسالة أو اجلريدة امل

اآلايز القرآنية سورة  يف القرآن الكرمي ابستخدام احملرماز اواج فّ عف  ابلوصفي و التحليلي
                                                 
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، لبنان: دار املن اج، 0220، ص. 12102

  وهبة اهيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته، دار الفكر: دمشق، 0220، ص. 120009

 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، لبنان: دار املن اج، 0220، ص. 14102

15Fakultas syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2212, h. 26 
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التفسري املصباح، ليإجابة   كتاب  حممد قريش ش اب يفتفسري  عند 09-00النسا  اآلية 

  .احملدودة يف البحثمف اآلايز  القرآنرسائل سرية الواردة يف 

 سبحثا ق  بةت -0

مقاربة البحث مستخدم مبقاربة القانوين مف القرآن الكرمي و مبقاربة النظري عند قريش 

. و إبستخدام 09-00ش اب. فالباحثة تبحث عف احملرماز اواج ّف يف سورة النسا  اآلية 

مقاربة تفسري قريش ش اب يف كتاب التفسري املصباح مف اآلايز القرآنية احملدودة و يكّمله 

علما  املتقدمني و العلما  املعاصريف. فال حتتاج الباحثة إىل البياانز العددية و لكف آبرا  ال

  16حتتاج إىل البياانز القانونية.

 نةع اسبي انز -9

املكتبة أي  زالبياانز مف معلوماتوجد  نوع البياانز املستخدمة هي البياانز الثانوية. و

مف املواد املكتبية و غالبا ما يشار مف املصطلح املواد القانونية. املواد املكتبية يقسم إىل ثالثة 

  17أقسام:

 ر ريةاملةاد األ -أ

 يتال ساسيةهي البياانز مف املصدر األول يف جمال البحث املكتبية و املعيارية. و املواد األ

عف احملرماز يف النسب، و يف هذه الدراسة هي بعض مف آايز القرآن الكرمي  الباحثة ستطلع

 هي:
                                                 
16 Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan, h. 21 
17Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, h. 22   
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 22( 6اساء    )

                          

           

 22 (6) اساء   

                              

                      

                           

                       

                          

يب نزول اآلايز مف امانه و مكانه، و مناسبة اآلية تأسباب النزول، تر  الباحثة وضحتو 

يب احلسف علي بف أمحد الواحدي قبل ا و بعدها. بتأليف الكتاب أسباب النزول أل

  و كتاب التفسري املصباح لقريش ش اب.، النيسابوري

  نةيةاملةاد اسث -ب
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. املواد الثانوية يتكون مف البحوث ساسيةالبياانز لتوضيح املواد األاملواد الثانوية هي 

هبذه الدراسة. و املراجع  املتعلقةإسالمية  علوماملفكريف يف املفسريف و السابقة و الكتب مف 

 wawasan al-Qur’an ،"Quraishيف أتليف الكتاب اآلخر لقريش ش اب "من م 

Shihab Menjawab 0220 soal keislaman yang patut anda 

ketahui و عف سرية احلياة قريش ش اب و من ج تفسريه بتأليف آتيك ورتين يف جملة 

"studia islamika و الكتاب لشيخ وهبة الزهيلي "الفقه اإلسالمي و أدلته" و ،"

"التفسري املنري"، و الكتاب لشيخ العالمة اإلمام عبد هللا بف أمحد ابسودان "ايتونة اإللقاح"، 

فحة التفاسري" لشيخ علي الصابوين، و "من ج تفسري القرآن" بتأليف الدكتور نصر الديف "ص

 بيدان. 

 املةاد اسث سثة  -ج

الثانوية، مثل القواميس و  دو املوا ساسيةهي البياانز اليت توفر التعليماز لتوضيح املواد األ  

ية يف هذه الدراسة. املواد القانونية أساليب مجع املواد القانونية األساسفيه . اإلسالمية املوسوعة

 العثور على القانون إلجياد األحكام فيه.  ليتمّكفتوجد مف مصادر مشروعة، هو املكان 

 طامريقة مجع اسبي انز -4

الباحثة أتخذ  18جلمع البياانز فيه، وتس يم ا املناسبة ومطالعت ا عياريةبتعيني املواد امل 

الكتب اإلسالمية يف كتب التفسري، فضال يف كتاب التفسري املصباح. و مف مف  عياريةاملواد امل

                                                 
18 Fakultas syariah, Pedoman Penulisan, h. 41 
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و أتثريه يف األحكام، خاصة مف  مصدرا إلجياد احلكم ومعرفته املراجع املتعلقة أبحكام الزواج

مصادر الكتب عف الزواج و النسب و احملرماز و أتثري أحكام الزواج فيه و من ج التفسري 

رماز اواج ف احملحتت املوضوع " البحث  املتعلقة هبذاانز مف املراجع . جتمع البيااملستخدمة

 . " عند قريش ش اب 09-00يف سورة النسا : 

 تاظيم اسبي انز  -5

   19أجرز إدارة البياانز وتنظيم ا  يف هذه الدراسة مف خالل املراحل اآلتية:

 فحص اسبي انز (0

. املستخدمة ملطالعة البحث للتحقق اكتمال البياانز فحص البياانز له الغاية

راسة. البياانز املفحوصة مف دملعاجلة مشاكل يف هذه ال كاملةإىل البياانز ال تفحصل

يب احلسف علي بف أمحد الواحدي املراجع األول: أتليف الكتاب عف أسباب النزول أل

آلخر مف أتليفاز ا. و املواد الثانية: و كتاب التفسري املصباح لقريش ش اب، النيسابوري

 M. Quraish" و "wawasan al-Qur’anلقريش ش اب حتت املوضوع "

Shihab menjawab 0220 soal Keislaman yang Patut anda 

ketahuiو عف سرية احلياة قريش ش اب و من ج تفسريه بتأليف آتيك ورتين يف جملة " 

"”studia islamikaلته" و ، و الكتاب لشيخ وهبة الزهيلي "الفقه اإلسالمي و أد

"التفسري املنري"، و الكتاب لشيخ العالمة اإلمام عبد هللا بف أمحد ابسودان "ايتونة 

                                                 
19Sutrisno hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: ANDI, 1986, h. 9  
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اإللقاح"، صفحة التفاسري لشيخ علي الصابوين، و "من ج تفسري القرآن" بتأليف الدكتور 

 .اإلسالمية القواميس و املوسوعةمف  و املواد الثالثةنصر الديف بيدان، 

 مجع اسبي انز  (2

. أوال: إحتياجا ملطالعة البحث مف مصادر العلوم اإلسالمية البياانز باحثةال جتمع

تعريف النكاح عند علما  املذاهب، و تعريف النكاح عند قريش ش اب، و تعريف 

و ، و أسباب إسقاط احملرماز، يف اإلسالم و قبل اإلسالم طبيق احملرماز، و ترمازاحمل

حممد قريش ش اب، خلفية حممد قريش احلياة  سرية :اثنيا. الزواج أتثري احملرماز أبحكام

 يفش اب املتعلقة يف االجتماعية والسياسية والثقافية، و من ج تفسري حممد قريش ش اب 

-00على سورة النسا  اآلية حممد قريش ش اب و وصف تفسريه، تفسري  اآلايز القرآنية

يف سورة حممد قريش ش اب و التحليل على تفسري  ، مف كتاب التفسري املصباح 09

 .كتاب التفسري املصباح  فم 09-00النسا  اآلية 

 استحقق  (2

، و حيصققل إىل يت تنققال الباحثققة لدراسققة مشققاكل البحققثالققالتحقققق هققو إثبققاز البيققاانز 

   التحليل و احلكمة فيه عف احملرماز. 

 استحليل   (6
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يف تفسري حممد قريش ش اب يف سورة النسا  اآلية  الوصف يضاحإبحبثه بدأ الباحثة ت

و تطلع و حتلل الباحثة تفسريه إبستخدام اإلطار النظري املكتوبة يف ابب ، 00-09

كتاب التفسري يف   حممد قريش ش اب تفسريففي هذه الدراسة، حتلل الباحثة  معني.

رماز و عالقت ا عف احمل 09-00حول اآلايز القرآنية أي سورة النسا  اآلية املصباح 

 . أبحكام الزواج

 اإلرتات ن ز  (8

يف هذه  سئلة البحث و أهداف اأب ملتعلقةالباحثة اإلستنتاجاز مف البياانز ا أتخذ

املرحلة. وكذلك ينبغي للباحثة إختاذ اإلستنتاج موجزة، واضحة وس لة الف م ومالئمة يف 

و لنيل اإلجابة عف احلكم يف اإلسالم مف املفّكر البحث املثرية ملعاجلة القضااي احمليطة  نتائج

 و مفّسر القرآن. 

 اسد ار ز اسء بقة -ح

إليضاح النقاط املختلفة هبذا البحث  تعلقةبعض الدراساز السابقة امل الباحثة تبنّي 

ة يف انحية السابق دراسازفيحتاج إىل حتقيق ال و املتفقة بني الدراسة السابقة و هذه الدراسة.

 فسوف تذكر الباحثة البحوث السابقة كما يلي:  ،و اإلختالف هبذه الدراسة اإلتفاق
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 in vitro. تق م اإلبف ك حمل  م بءبب 2102حءاة،  جضة.  -0

fertilization  بةريلة اجلاني اآلخامر. اجل تعة تةالان ت سك إبامراهيم

 اإلرالتية احلكةتية ت النج.

ل األبنا  مف الّصعبوب الزوج و وجد نشأة التكنولوجيا يف جمال صورة منقولة ليحص

بوسيلة اجلنني  in vitro fertilizationالزوجة يف نيل النسب، أي بطريق 

بوسيلة  in vitro fertilizationاآلخر. فكيف مقام اإلبف كاحملارم بسبب 

اجلنني اآلخر، ألن هذه واقعة خمتلفة عند امان رسول هللا و الصحابة و العلما  

  22طروحة املبحوثة.املتقدمني، ف ذا األ

. نءب املتبين )د ارة املق  نة عاد حكم 2102أحءف، أرامرف فؤاد.  -0

اإلرالم ج اسق نةن اسةطين(. اجل تعة تةالان ت سك إبامراهيم اإلرالتية 

 احلكةتية ت النج.

املتبين ال يثبت النسب بوالديه ابلتبين عند حكم اإلسالم و القانون الوطين، فال 

األب ابلتبين وليا يف النكاح، فحق اإلرث و مكانة الويل ثبت توارث، و ال ميّكف 

 21بوالده احلقيقي. إن ال يوجد والده احلقيقي فاحلاكم كويل يف تزوجي ا.

                                                 
22http://etheses.uin-malang.ac.id/2811/ diakses pada tanggal 18 maret 1322, pukul 20. 01 
21http://etheses.uin-malang.ac.id/10/ diakses pada tanggal 18 maret 1322, pukul 20. 00 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/
http://etheses.uin-malang.ac.id/83/
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. نظ م األرامرا س  اإلرالم )تفءري رة ا اساء   2101انصحني، خري.  -9

(. اجل تعة تةالان ت سك إبامراهيم اإلرالتية احلكةتية 22-22اآلية 

 ت النج. 

بسبب النسب و  09-00رح الباحث عف احملرماز املذكورة يف سورة النسا  اآلية ش

يف العادة  Paralel cousinsالرضاعة و املصاهرة. فبذلك، النكاح بطريق 

يف العادة ابتك بنظام أبوي  cross cousinsميناجنكابو بنظام أمي و بطريق 

و هو نظام  09-00سا  اآلية خمتلف بنظام األسرة يف اإلسالم املكتوبة يف سورة الن

 22أبوي و أمي.

 واالختالف االتفاق أوجه الباحثة وجدزو  السابقة الدراساز و قد بينت الباحثة

 : يلي فيما

 0.0   ندجل

 السابقة الدراساز

 االختالف وجه االتفاق وجه البحث موضوع/الباحث

. 2102حءاة،  جضة. 

تق م اإلبف ك حمل  م بءبب 

يتفق يف البحث عف 

 مكانة احملارم يف اإلسالم

يبحث هذا البحث عف 

مكانة احملرماز يف القرآن و 

                                                 
22http://etheses.uin-malang.ac.id/2923/ diakses pada tanggal 18 maret 1322, pukul 20. 03 

http://etheses.uin-malang.ac.id/1690/
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in vitro 

fertilization  بةريلة

اجلاني اآلخامر. اجل تعة تةالان 

 ت سك إبامراهيم ت النج.

حيلله أبحكام و أتثري الزواج  

بسبب النسب و الرضاعة و 

املصاهرة يف اإلسالم، و حبثه 

  يبحث عف مقام اإلبف

 in vitroكاحملارم بسبب 

fertilization  بوسيلة

اجلنني اآلخر يف اإلسالم و 

 ال يعالقه أبحكام الزواج.    

أحءـــــــــف، أرـــــــــامرف فـــــــــؤاد. 

. نءــــــــــــب املتبــــــــــــين 2102

)د ارـــة املق  نـــة عاـــد حكـــم 

اإلرالم ج اسق نةن اسـةطين(. 

اجل تعة تـةالان ت سـك إبـامراهيم 

 ت النج.

متفق يف الدراسة أي عف 

أتثريه أبحكام النسب و 

 الزواج

هذه الدراسة خمتلف، أن 

حبثي يبحث عف النسب مف 

الوالد احلقيقي يف القرآن 

بسبب النسب و الرضاعة و 

املصاهرة عند تفسري قريش 

ش اب و حبثه يبحث عف 

إقرتان مكانة النسب املتبين  

عند حكم اإلسالم و القانون 

 الوطين.
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. 2101انصحني، خري. 

رالم نظ م األرامرا س  اإل

)تفءري رة ا اساء   اآلية 

(. اجل تعة تةالان 22-22

 ت سك إبامراهيم ت النج. 

 

سوا  يف دراسة تفسري 

-00سورة النسا  اآلية 

عف احملرماز املذكورة  09

 في ا

تبحث دراسيت عف مكانة 

احملرماز يف القرآن و عالقت ا 

أبحكام الزواج و أتثريها 

املشروعة بسبب النسب و 

صاهرة عند الرضاعة و امل

تفسري قريش ش اب و 

تبحث دراسته عف مقارنة 

نظام األسرة يف القرآن على 

 09-00سورة النسا  اآلية 

و يف العادة ميناجنكابو و 

 العادة ابتك

ف حبوث السابقة، ألّن الباحثة م، عرفنا أّن هذا البحث خيتلف املذكورة بقةمف البحوث السا

أبحكام و أتثريها  او عالقت  09-00احملرماز اواج ف يف سورة النسا :  ركزز هذا البحث عف

 .عند  قريش ش اب الزواج

طامريقة غامرض اسبحث  -ط  

البحث، و  مشكلةالباب األول املقدمة، و في ا يتكون مف خلفية البحث، و حدود البحث، و 

و التعريفاز للموضوع، ، فوائد البحث مف الناحية النظرية و الناحية التطبيقية، أهداف البحث، و 
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البحث و مصادر البياانز و طريقة مجع البياانز و  قاربةنوع البحث و م :و من ج البحث منه

ث و البحو معاجلة البياانز )فحص البياانز و تقسيم البياانز و حتليل البياانز و اخلالصة(، 

 و طريقة غرض البحث.، السابقة

و تعريف الزواج  تعريف الزواج عند مذاهب األربعة، :من ا اإلطار النظريعف  ثحيب ،لباب الثاينا

و و يف اإلسالم،  )اجلاهلية( قبل اإلسالم رمازاحمل طبيقو ت رماز،احمل عند قريش ش اب، و تعريف

. فيحتوي على البياانز و الزواج أتثري النسب و الرضاعة أبحكامو أسباب إسقاط النسب، 

 املعلوماز مف الكتب اإلسالمية.

قريش ش اب، و من ج التفسري لسرية احلياة   الباحثة عف شرح، مناقشة البحث. تثالباب الثال

يف كتاب  09-00سورة النسا  اآلية تفسري قريش ش اب على و  ،و وصف تفسريه لقريش ش اب

يف كتاب  09-00سورة النسا  اآلية يف تفسري قريش ش اب على  تحليلال والتفسري املصباح، 

 صباح.  التفسري امل

مف البحث املتخذ مف خلفية  فيه النتائج و التوصيازختتام و الباب الرابع، آخر البحث يسمى ابإل

 .املوضوع إىل اختاذ اخلالصة و اإلستنتاج و اإلقرتاحاز

 

 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 ث يناس ب باس

 اإلط   اساظامري

 تعامريف اساك ح عاد علم   املذاهب -أ

القوط  و العققد مجيعقا. و النكقاح شقرعا: عققد يتضقمف النكاح لغة الضم و اجلمع، أو عبقارة عقف 

إابحققة اإلسققتمتاع ابملققرأة، ابلققوط  و املباشققرة و التقبيققل و الضققم و غققري ذلققك، إذاكانققت املققرأة غققري حمققرم 

و النكاح عند الفق ا  و من م مشقايخ مقذاهب األربعقة يعقين حقيققة يف  22بنسب أو رضاع أو ص ر.

 ية ليس يف الكتاب لفظ النكاح مبعىن الوط  إال قوله تعاىل:العقد و جماا ابلوط  و عند احلنف

                                                 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالمي و أدلته، دار الفكر: دمشق، 0220، ص. 0009 22
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 تعامريف اساك ح عاد قامريش ش  ب  -ب

و  "إلقققا  " اجملققااي مبعققىن "اجلمققع"، و يف لغققوي. يف اليف القققرآن مققراز 09 "النكققاح"ورد لفققظ  

القققققرآن يسققققتخدم لفققققظ "اّوج" مققققف كلمققققة " أاواج مجققققع مققققف اوج"، ففققققي الققققزواج حيمققققل إىل التملققققك 

 يف عققققدة املتعلققققة ابإلجيقققاب و القبقققول القققزوج. ف قققذا األلفقققاظ )النكقققاح و القققزواج( لقققه اآلاثر القانونيققق

 قريش ش اب شروط النكاح و أركانه حبيث آرا  العلما  املذكورة. و شرح 24النكاح.

وجود الزوجني. يلزم لكل األاواج ال ينكح مع غريها، و الزوجة غري املتعدة بوفقاة اوجقه أو أوال، 

اثنيقا، ويل النكقاح مقف الزوجقة. ينبغقي أن حيضقر ويل  25و ينبغقي هلقم مقف غقري حمرمقاز. ،املطلقة بزوجه

 اثلثقا، ال صقحّ النكاح لينكح ا، بكرا أم ثيبا. هذا الرأي موافق آبرا  اإلمام الشقافعي و اإلمقام مالقك. 

 أن صقققحة النكققاح ال يّصقققح إال، نون اإلندونيسققياالنكققاح إال بشقققاهديف. و يتفققق ققققريش شقق اب ابلقققق

يف بلققد إندونيسققيا ملزومققا  القققانون احلكوميققةبكتابتققه يف شقق ادة النكققاح. و هققذا  و حبضققور الشققاهديف

. و هققذا الققرأي خمتلققف أوال األمققر املققر  . و ملققف يتجققاوا ابلقققانون احلكوميققة فقققد سققخطميققع جمتمعققهجل

إمنا خيفي النكاح املش ود بشقاهديف صقحيحا يف " إلمام أبوا حنيفة كما يقوالآبرا  اإلمام الشافعي و ا

خامسقا،  26هقو امل قر.و  ،. رابعا، امل ر. رمز اإلستعداد و الت ييئة على القزوج لزوجتقه و أبنقا ه"احلكم

                                                 
24 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Mizan Media Utama: Bandung, 2227, h. 252 
25 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 267-272 
26 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 272-271 
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األمانقة مقف   اوجتقه و القبقول مقف اوجقه ليقؤدي العقد ابإلجياب و القبول يف النكقاح. اإلجيقاب مقف ويل

كققل واجبققه و وظيفتققه يف احليققاة الزوجيققة. و رأي قققريش شقق اب متفققق بققرأي اإلمققام الشققافعي، يعققين أن 

لفظ اإلجياب و القبول مستخدم بلفظ "نكح أو اّوج" كما ذكقر يف الققرآن، حقىت يعقرتف الزوجقان يف 

 ب متفق آبرا  اإلمام الشافعي.  قريش ش اآرا و كثري مف 27إعتقاده الّنزه.

 امرت زاحمل عف استعامريف -ج

احملرمقققاز: النسقققا  اللقققوايت حرمقققت الشقققريعة القققزواج مقققن ف نوعقققان و هقققي نقققوع حقققرمف علقققى سقققبيل 

التأبيققد، و هققف اللققوايت كققان حترمي ققا بوصققف غققري قابققل للققزوال كاألمومققة و البنققوة. و نققوع حققرمف علققى 

   28قابل للزوال. سبيل التأقيت، و هف اللوايت حرمف بسبب

 س  اجل هلية امرت زاحمل تطبيق -د

أهل اجلاهلية يعرفون احملرماز بسبب النسب و الرضاعة، كما روي هشام بف عبد هللا بف حممد 

بف حسف أنه قال: كان أهل اجلاهلية يعرفون هذه احملرماز كل ا اليت ذكرز يف هذه اآلية إال إثنتني: 

 نكاح إمرأة األب و اجلمع بني األختني. أال ترى أنه قال:          

                                                 
27 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 272-276 
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، لبنان: دار املن اج، 0220، ص. 28102
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           )اآلية( ...                ......

     .29و مل يذكر يف سائر احملرماز:  )اآلية(

 س  اإلرالم  امرت زاحمل تطبيق -ه

 احملامرت ز على ربيل استأبيد 

عف عالققة النسقب بقني الرجقال و املقرأة  90بسبب النسب، الذي ينظّم يف سورة النور: ذو حمرم  -0

  22ذو حمرم، وهو:

 آابئ ف -

 أبنائ ف  -

 إخواهنف  -

 أبنا  إخواهنف و أبنا  أخواهتف -

و لكقققف مقامقققه سقققوا  مقققع اآلاب   90األعمقققا  و األخقققوال، و ال يقققذكر يف سقققورة النقققور اآليقققة  -

 كقةســــا تعــــ                                 

                                      

                                    

                                     

                                                 
 وهبة الزهيلي، التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املن ج، دار الفكر: دمشق، 0221، ص. 29000
 األحز اب: )99( 2290
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        21 

 ، و هققف)احملرمققاز بسققبب النسققب( رحققم حمققرم منققه حيققرم علققى التأبيققد تققزوج الرجققل إبمققرأة مققف ذواز

 90أربعة:

 أمه و جداته  -

و يققدخل يف األم ققاز النسققا  الوالققداز و أم ققاهتف و إن علققون، كققأم األم و جققداهتا، و أم 

األب، و قال العلما  يف ضابط هذا النوع مف احملرمقاز " كقل إمقرأة لقك علي قا والدة ف قي 

 أمك"

 بناته و حفيداته  و أن نزلف  -

و يقدخل يف بنقاز الرجقل بنقاز بناتقه و بنققاز أبنقا ه و أن نقزلف، و ققال العلمقا  يف ضققابط  -

 " كل إمرأة لك علي ا والدة ف ي بنتك" هذا النوع مف احملرماز 

 أخواته و بناز إخوته و بناهتف و إن نزلف  -

و األخقققواز حمرمقققاز سقققوا  كقققان أخقققواز ألب و ألم، أو أخقققواز ألب و أخقققواز ألم. و 

ضقا بنقاز إخواتقه و أخواتقه و إن نقزلف، سقوا  أكقان اإلخقوة و األخقواز ألب و أم، حيقرم أي

 أو ألب، أو ألم

                                                 
 النور: )01( 90 90
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، لبنان: دار املن اج، 0220، ص. 012-093 90
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 عماته و خاالته  -

و العمققاز احملرمققاز أخققواز األب، سققوا  كققف أخققواز األب مققف أبيققه و أمققه، أو مققف أبيققه، 

أو مقف أمققه، و يقدخل يف العمققاز اللقوايت حيققرم القزواج مققن ف عمقاز األب و عمققاز األم و 

عماز األجداد و اجلداز. و اخلاالز أخواز األم حمرماز سوا  كف أخواهتا مقف أبي قا و 

م ققا، و يققدخل يف اخلققاالز: خققاالز األب، و خققاالز األم و أم ققا، أو مققف أبي ققا أو مققف أ

 خاالز اجلداد و اجلداز.  

          كقةســـــــا تعـــــــ   

 22 

:  22رة ا اساء   اآلية  كقةسا تع   س ذو حمرم بسبب الرضاعة،  -0    

       91   

و قد ذهب أهل العلم غري داود الظاهري إىل أنه حيرم مف الرضاع ما حيرم مف النسب، 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: " حيرم إحتجاجا مبا روته عائشة رضي هللا عن ا قالت: قال 

مف الرضاعة ما حيرم مف الوالدة" )رواه البخاري(، و روي مسلم يف صحيحه عف علي بف 

أيب طالب أن رسول هللا صلى هللا و سلم قال: " إن هللا حّرم مف الرضاعة ما حّرم مف 

أم اهتا و بناهتا و  النسب". و قد حكى ابف قدامة اإلمجاع على حترمي األم مف الرضاع، و

عماهتا و خاالهتا و يف ذلك يقول: " األم از و األخواز أي مف الرضاع منصوص علي ف، 

                                                 
  النساء: )0( 2210
  النساء: )0( 2410
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و األم مف  25و الباقياز يدخلف يف عموم لفظ سائر احملرماز، و ال نعلم يف هذا خالفا".

الرضاعة هي املرأة اليت أرضعتك و أم ا و جداهتا و إن علت درجت ا، و األخت مف 

اعة هي كل امرأة أرضعتك أم ا، أو أرضعت ا أمك، أو أرضعتك و إايها امرأة واحدة، الرض

 26أو ارتضعت و إايها مف لنب رجل واحد.

و ذهب اإلمامان أبو حنيفة و مالك إىل أنه ال حّد للمقدار احملرم مف الرضاع، فلو رضع 

الطفل مرة واحدة حرمت عليه تلك املرأة و دليل م عموم اآلية )    

   و ذهب اإلمام أمحد إىل أن القدر احملرم ثالث رضعاز حمتجني بقول رسول هللا ،)

ذهب الشافعي إىل أن العدد احملرم "ال حترم املصة و ال املصتان"، صلى هللا عليه و سلم 

رضعاز مخس رضعاز ملا ثبت يف صحيح مسلم عف عائشة "أنه كان فيما أنزل عشر 

 27معلوماز حيرمف، مث نسخ خبمس معلوماز حيرمف"

  91و أنواع احملرماز ابلضاع الثمانية هي ما أييت:

أصول اإلنسان مف الرضاع م ما علون: و هي األم مف الرضاعة و اجلدة أو اجلداز  -األجل

 أي أم املرضعة و أم اوج املرضعة. 

الفروع مف الرضاع م ما نزلف: و هي البنت رضاعا و بنت ا، و بنت اإلبف رضاعا و  -اسث ين

 بنت ا و إن نزلت، ألهنف بناز إخوته و أخواته. 

                                                 
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 25182-188

  عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 26182

  عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 27189

 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالمي، ص. 280091-0099
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فروع األبويف مف الرضاع: و هي األخواز مف الرضاعة و بناز اإلخوة و األخواز  -اسث سث

 نزلف، ألهنف بناز األخ و األخت. م ما

شرة للجد و اجلدة مف الرضاع: و هي العماز و اخلاالز رضاعا. و الفروع املبا -اسامرابع

العمة مف الرضاعة هي أخت اوج املرضعة، و اخلالة مف الرضاعة هي أخت املرضعة. وال حترم 

بناز العماز و األعمام و بناز اخلاالز و األخوال مف الرضاعة، كما ال حترم مف النسب. 

اعة م ما علون، سوا  أكان هناك دخول ابلزوجة أم أم الزوجة و جداهتا مف الرض -اخل تس

 مل يكف. 

اوجة األب و اجلد مف الرضاع و إن عال، سوا  دخل األب و اجلد هبا أم مل  -اسء دس

 يدخل، كما حيرم عليه اوجة أبيه مف النسب. 

اوجة اإلبف و إبف إبف البنت مف الرضاع و إن نزلوا، سوا  دخل اإلبف و حنوه  -اسء بع

 جة أم مل يدخل، كما حيرم عليه اوجة أوالده مف النسب. ابلزو 

بنت الزوجة مف الرضاعة. و بناز أوالدها م ما نزلف، إذا كانت الزوجة مدخوال  -اسث تف

 هبا، فإن مل يكف دخول هبا، فال حترم فروع ا مف الرضاع على الزوج كما يف النسب. 

الزوجية كما قال هللا تعاىل يف سورة النور ذو حمرم بسبب املصاهرة، أي حيرم بسبب الرابطة  -9
  29، و هو:90اآلية 

 بعولت ف -
 آاب  بعولت ف  -
 أبنا  بعولت ف -

                                                 
 النور: )18( 2902
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  كقةسا تع                   

           

  42مف النسا  احملرماز بسبب املصاهرة:و 

 اوجاز أوالد الرجل و اوجة أحفاده -

 اوجة فروعه و إن نزلوا، كزوجة اإلبف أو إبف اإلبف أو البنت و إن نزلوا 

 اوجة أيب الرجل و اوجاز أجداد  -

  اوجة األصول و إن علوا، كزوجة األب و اجلد أيب األب و أيب األم

 أم اوجته و جداهتا مطلقا -

أصققول الزوجققة و إن علققون كققأم الزوجققة و جققدهتا، و سققوا  أكانققت اجلققدة مققف ج ققة األب 

أو مققف ج ققة األم، فمجققرد العقققد علققى الزوجققة حيققرم أصققوهلا علققى الرجققال، و يكققون العقققد 

 علي ا و لو بعد الطالق أو املوز ابطال. 

 رابئبه أي بناز اوجته و بناز أوالد اوجته  -

تشمل أيضقا بنقت بنت قا و إن نقزلف، و مج قور العلمقا  علقى بنت الزوجة و هي الربيبة، و 

 أن الربيبة حترم على اوج أم ا سوا  أكانت يف حجره أو مل تكف يف حجره. 

                                                 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالمي، ص. 420001-0001
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 كقةســا تعــ                                       

                                     

                       

 حترمي النسا  اللوايت تزوج من ف اآلاب    -1

  س  قةســـــــا تعـــــــ                              

             

حققرم هللا تعققاىل اوجققة األب تكرمققة هلققم، و إعظامققا و إحرتامققا أن توطققأ مققف يقققول إبققف كثققري: " 

"أمجقع ". و ققال: هقذا أمقر جممقع عليقهبعده، حىت إهنا لتحرم على اإلبف مبجرد العقد علي قا، و 

. و قققد وصققف هللا هققذا النققوع العلمققا  علققى حتققرمي مققف وطئ ققا األب بتققزويج أو ملققك أو شققب ة"

   41مف الزواج ابلفحش و املقت، لعظم أمثه، و شدة بغض هللا له و مقته إايه.

 احملامرت ز على ربيل استةقيت 

 42حيرم على التوقيت تزوج الرجل على ما يلي:

أول احملرمقاز علقى سقبيل التوقيقت النسقا  املتزوجقاز و املعتقداز، و ققد ذكقر هللا هقذا النقوع مققف  -0

، ققال إبققف كثققري "و          42 :س  قةســااحملرمقاز 

                                                 
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 41182

 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 42123-182

 النساء: )8( 18 42
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حّرم عليكم األجنبياز احملصناز، و هف املتزوجاز إال ما ملكت أميانكم، يعين إال ملكتمقوهف 

س  قةســا ابلسققيب، فإنققه حيققّل لكققم وطققؤهف إذا ملكتمققوهف" و جققا  حتققرمي العقققد علققى املققرأة املعتققدة 

          44 تع   

و حيرم على الرجل مؤقتا التزوج إذا كان يف عصمته أربعة نسا ، و ال حيل له تزوج أخرى ما مل  -1
يطلق واحدة مف نسا ه، و خترج مف عّدهتا، و قد إتفق املسلمون كما يقول ابف رشد على 

سقةسا جواا نكاح أربعة مف النسا  معا، و أما فوق األربعة فاجلم ور على أنه ال جيوا اخلامسة 
    تع                                

               45   

ذواز الققرحم احملققرم ملعتدتققه: فققال جيققوا للمطلققق أن خيطققب أخققت مطلقتققه أو عمت ققا أو خالت قققا،  -9

   46حىت خترج عّدهتا.

املطلقققة ثققالاث حققىت تققنكح اوجققا آخققر اواجققا صققحيحا مث يطلق ققا، و قققد جققا  حتققرمي املطلقققة ثققالاث  -1

مث ققال يف           47 س  اسقامرآن اسعظيم صرحيا 

                 48اآلية التالية هلذه اآلية: 

 43أرب ب إرق ط اساءب، جهة  -ج

  بطامريق اسزجاج 
                                                 
 البقرة: )0( 090 11
 النسا : )1( 109
 عبد هللا بف أمحد ابسودان، ايتونة اإللقاح، ص. 10002
 البقرة: )0( 003 11
 البقرة: )0( 092 48
49Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia “, h. 265-267 
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   الصحيح الزواج بسبب -0

األوالد الققذيف يولققدون مققف امققرأة متزوجققة مققف عقققد صققحيح فينسققب نسققبه يتفققق الفق ققا  علققى أن 

. مبجقققرد وجقققود القققزواج يف الظقققاهرة، لققققول رسقققول هللا: "الولقققد للفقققرا  و إىل اوج ققا )أب األوالد(

   52للعاهر احلجر". و يف لفظ البخاري: لصاحب الفرا .

يت بقه يف أثنقا  قيقام و قال مالك و الشافعي و أمحد أن عقد الصحيح سبب لثبقوز نسقب مقا أي

الزوجية، أو العدة إذا كان الدخول ممكنا، فإذا ثبت أنه غري ممكقف، أو أهنمقا مل يتالقيقا ققط، و مل 

يكف يف اإلمكقان تالقي مقا فقإن النسقب ال يثبقت. و ال يشقرتط احلنفيقة تالققي القزوجني، بقل مقىت 

سققوا  ثبققت التالقققي  جققا ز ابلولققد بعققد العقققد الصققحيح لتمققام سققتة أشقق ر فققأكثر ثبققت النسققب،

بين مقا أو مل يثبقت، ألن التالققي ممكققف عققال، و اإلمكقان العقلقي كققاف لثبقوز النسقب عنققدهم، 

 51حمافظة على الولد مف الضياع.

 أو الباطل  الفاسد الزواج بسبب -0

 عاد احلافية -

الزواج الفاسد عند احلنفية هو ما فقد شرطا مف شروط الصحة، و هو: القزواج بغقري شق ود، و 

الققزواج املؤقققت، و مجققع مخققس يف عقققد، و اجلمققع بققني املققرأة و أخت ققا أو عمت ققا أو خالت ققا، و 

                                                 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 0030 52
 أمحد الغندور، األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي، مكتبة الفالح: الكويت، 0220، ص. 010 00



 

 

22 

 

اواج إمرأة الغري بال علم أبهنا متزوجة، و نكاح احملارم مع العلم. و هذا ابطل عنقد الصقاحبني، 

     52الراجح. وهو

 عاد امل سكية -

فققالزواج الفاسققد أو الباطققل عنققد املالكيققة: هققو مققا حصققل خلققل يف ركققف مققف أركانققه أو شققرط مققف 

شروط صقحته، و هقو كقالزواج إبحقدى احملقارم مقف نسقب أو رضقاع أو مصقاهرة و اواج املقريض 

    52فإنه ال جيوا عند املالكية.

 عاد اسش فعية -

الفاسد: ما اختل شرطه. و حكم ما عنقد الشقافعية واحقد غالبقا، و الباطل: ما اختل ركنه، و 

هو أنه ال يرتتب على واحد من ما أي أثر مف آاثر الزواج الصقحيح، فقال م قر و ال نفققة و ال 

حرمقققة املصقققاهرة و ال نسقققب و ال عقققدة. و األنكحقققة الباطلقققة من قققا: نكقققاح الشقققغار، و نكققققاح 

، و تعقدد األاواج، و نكقاح املراتبقة ابحلمقل قبقل إنقضقا  املتعة، و نكاح احملقرم، و نكقاح املعتقدة

عدهتا، و نكاح املسلم كافرة غري كتابية، و املنتقبة مقف ديقف إىل آخقر، و اواج املسقلمة بكقافر. 

و إن إرتد أحد الزوجني أو كالمها قبل القدخول فبطقل النكقاح، و إن كقان بعقد القدخول ينتظقر 

 54ابلعدة.

 عاد احلا بلة -

                                                 
  وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 000020
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص.090021-0020
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 010001-0000



 

 

22 

 

الباطلققة: نكققاح املققرأة املتزوجققة أو املعتققدة أو شققب ه، فققإذا علققم الزوجققان التحققرمي  و مققف األنكحققة

ف مققا اانيققان و علي مققا احلققد و ال يلحققق النسققب بققه. و أمققا الققزواج الفاسققد املختلققف يف إابحتققه  

 55كالنكاح بغري ش ود أو بغري ويل، فال جيب به احلد و ألن احلد يدرأ ابلشب از.

  الشب از وط  بسبب  -9

كققان اجلمققاع بقققني الققذكور و امقققرأة يف جيمققع بققني الرجقققل و إمققرأة بغققري اوج قققا بسققبب خمطققق . و  

غرفته، اليت يعتقد اوجته مع أن لقيس اوجقه. ففقي هقذه الواقعقة، إن كانقت إمقرأة حاملقة و تولقد 

 بعد ستة سنواز مف وقت الواقعة، فينسب نسبه إىل الرجل الذي جيمعه. 

  بطامريق اإلقامرا 

  56سب نوعان:و اإلقرار ابلن

إقرار بثبوز النسب املققرر لقه مقف نفقس املققرر إبتقدا ، مث يتعقداه إىل غقريه، مثقل اإلققرار  -0

 أبن هذا الولد إبنه. 

إقققرار بثبققوز النسققب املقققرر لققه مققف غققري املقققرر إبتققدا ، مث يتعققداه إىل غققريه، مثققل إقققرار  -2

   الرجل آلخر أنه أخوه.

 أبحك م اسزجاج عالقة اساءب -ا

، و القزواج يفقّرق إىل قسقمني و هقو اواج شقرعي و اواج و املصاهرة النسب إقامة حيصل إىلإن الزواج 

 غري شرعي. 

                                                 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 000000
 أمحد الغندور، األحوال الشخصية، ص. 011-010 56
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شقققرعي، عنقققد اإلمقققام الشقققافعي أن القققزواج مبعقققىن العققققد يف احلقيققققي، و مبعقققىن القققوط  يف  اواج -0

وجققوب صققحيح، و أيثققر إىل  اجملققااي. و عنققد اإلمققام احلنفققي مبعققىن الققوط . فيحصققل إىل نسققب

و النفققققة و ثبقققوز النسقققب و التقققوارث. مقققف ثبقققوز النسقققب يسقققّبب إىل سقققبيل احملرمقققاز امل قققر 

املؤبدة و املؤقتة احملدودة يف القرآن الكرمي، و يف الورثة مف أهل النسب يفرق إىل ثالثة فقراق و 

و جبانقب ذلقك، رضقاعة هلقا مكانقة م مقة  57هي أصحاب الفروض و العصبة و ذوو األرحقام.

 ىل سبيل احملرماز املؤبدة أي حيرم الزواج ابحملرماز املذكورة. يف النسب، و أيثر إ

   فاسد أو ابطل، و أتثريه: اواج غري شرعي حيصل إىل اواج -2

فال حيل به الدخول ابملرأة، و ال جيب فيه للمرأة م ر و ال نفققة، و ال جتقب فيقه عاد احلافية  

و ال تقققوارث. و جيقققب علقققى  العقققدة، و ال تثبقققت بقققه حرمقققة املصقققاهرة، و ال يثبقققت بقققه النسقققب،

الققزوجني أن يتفرققققا أبنفسقق ما، و إال رفقققع األمقققر إىل القاضققي لقققيحكم ابلتفريققق بين مقققا و يثبقققت 

و إذا حصل الدخول ابملرأة، كان القدخول معصقية، وجقوب التفريقق بين مقا.  58فسخه بين ما.

مقا لوجقود شقب ة العققد و لكف ال يقام علي ما حد الزان، و إمنا يعزرمها القاضي مبا يقراه ااجقرا هل

و احلدود تدرأ ابلشب از. لكقف جيقب احلقد يف القدخول ابحملقارم عنقد الصقاحبني، و رأي مقا هقو 

   59الراجح.

و يرتتب على القوط  فيقه النتقائج التاليقة: امل قر يف احلقد األققل مقف م قر املثقل و املسقمى، ثبقوز 

عه، و ثبققققوز حرمققققة نسققققب الولققققد مققققف الرجققققل إن وجققققد فإحتياطققققا إلحيققققا  الولققققد و عققققدم ضققققيا

                                                 
57Armando, Nina M, Ensiklopedia Islam, Perpustakaan Nasional RI, 2225, h. 188 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 580020
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 030029
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املصقققاهرة، عققققدة الفققققراق يف حقققاليت املفارقققققة أو مققققوز الققققزوج، و نفققققة العققققدة دون التققققوارث بققققني 

 62الزوجني.

فريتققب علققى اواج الفاسققد أو الباطققل: التحققرمي و وجققوب فسققخه يف احلققال قبققل عاــد امل سكيــة  

بقوز النسقب الدخول، و وجوب امل ر ابلدخول و امل ر املستحق هو املسمى أي م قر مثقل، ث

للولققد أببيققه إن كققان العققققد متفقققا أو خمتلفققا يف فسققاده و مل يعتقققرب الققوط  اان إذا مل يكققف الرجقققل 

عاملققا ابحلرمققة. فققإن كققان عاملققا ابحلرمققة إعتققرب اان و وجققب احلققد و ال يثبققت النسققب، و ال يثبققت 

ال اواج حقققق التقققوارث يف حالقققة الفسقققاد املتفقققق عليقققه و ثبقققوز اإلرث يف حالقققة املختلقققف عليقققه إ

املققريض مققرض املققوز ال جيققوا عنققد املالكيققة، حرمققة املصققاهرة ابلققدخول إذا كققان العقققد خمتلفققا يف 

فساده، و وجوب العدة إذا دخل الرجقل ابملقرأة أو إختلقى هبقا خلقوة يقتمكف في قا مقف اإلتصقال 

   61اجلنسي و تبدأ العدة مف وقت الفرقة بين ما بعد الفسخ.

فقال م قر و د و اواج ابطقل و أتثريمهقا. و أتثقري اواج فاسقد هقو يفرق اواج فاسقعاد اسش فعية  

ال نفققققة و ال حرمقققة املصقققاهرة و ال نسقققب و ال عقققدة. و أتثقققري اواج ابطقققل يعقققين إن إرتقققد أحقققد 

 62الزوجني أو كالمها قبل الدخول فبطل النكاح، و إن كان بعد الدخول ينتظر ابلعدة.

ف ما اانيان و علي مقا احلقد و ال يلحقق النسقب بقه. ، فإذا علم الزوجان التحرمي عاد احلا بلة  

و أما الزواج الفاسد املختلف يف إابحته كالنكاح بغري ش ود أو بغري ويل، فال جيب بقه احلقد و 

 62ألن احلد يدرأ ابلشب از.
                                                 
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 020020
  وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص.000023-0021
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص.000001
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 ث سثاس ب باس

 تا قشة اسبحث 

 ءريا اسذاتية سقامريش ش  ب اس -أ

يف دائرة سوالويزي اجلنوبية،  0311فربايري  00التاريخ إمسه حممد قريش ش اب، ولد يف 

عادة لقب . "ش اب" مف إسم أبيه، الدينية يف القضااي الروحية وأييت مف عائلة بسيطة  ماكاسار.

-0310أبوه احلبيب عبد الرمحف ش اب كاملفسر يف امانه ) 01املستخدمة يف شبه القارة اهلندية.

                                                                                                                                      
 وهبة اهيلي، الفقه اإلسالم، ص. 620000
64Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab  Dalam Tafsir Al-Misbah”,  Jurnal Studia 

Islamika, 1 (Juni, 2214), h. 114 
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املؤسس و  .م 0311-0310احلكومية ألوالديف يف السنة م(، رئيس اجلامعة اإلسالمية 0320

علوم ب أبو قريش أوالده . قد اعرتفم 0300-0303رئيسه جامعة املسلم اإلندونيسي يف السنة 

قصصا يف القرآن، فنموة احلّب ابلقرآن  معلوم القرآن و قّص إلي  معّلم أبوه. هممنذ صغار  القرآن

لتعّلم  م م يف تشجيع إبن ما مدور أم ، مجبانب أبي  00.ممنذ صغاره مهبو و قل مس و ميأل نف

القوية  محيمل شخصيت  مد والدي    . فج  ة و جمال علوم القرآنالديني اياإجت ادا و خاصة يف القض

  00اإلسالم املعتمد ابلقرآن و احلديث. يف حبّ 

يف  الصغرية الرسالة ش اب قريش كتب و ألبنا ه، عاليا أتثريا له أبيه تربية ش اب قريش فتيقّ 

 : أتليفه "كتاب التفسري املصباح"

 و الداعي و التاجر، و التفسري، جمال يف األستاذ هو ش اب الرمحف عبد املرحوم أبوان،
 لكل التفسري علوم و القرآن لتعليم فرصته الرمحف عبد أبوا أعطى و. شبابه منذ املعّلم

 فعرفون. معا الديين العلوم إلطالع أبنا ه األب دعى و ،مع أبنا ه املسا  و الصباح
      67.القرآن جمال يف املفكريف و الصحابة آرا  و احلديث و القرآن مف العلوم

أوجونغ ابندانغ، و استمّر دراسته يف املدرسة الثانوية يف املع د دار  بدأ دراسته يف دائرته

م. و يف  0301مصر يف السنة -استمّر دراسته يف القاهرة ،احلديث الفق ية ماالنج. و بعد ذلك

ديث بكلية أصول امعة األاهار يف قسم التفسري و احلجبأحرا يف درجة بكالوراي  0301السنة 

أحرا يف درجة ماجستري حتت املوضوع "إعجاا التشريع للقرآن  0303يف السنة  مث الديف.

                                                 
65Afrizal Nur,  M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir, Jurnal Ushuluddin, 1,( Januari, 2212), 

h. 21 
66Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab”, h. 114 
67 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, hal. 28 
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ومف الكتب اليت هتتمه يف يف أثنا  دراسته مبصر،  وهو طالب جمت د و كثري مف القرا ة 68الكرمي".

. و كان كتبه قد أثّر قّوة نفسه وإقامة شخصيته، و رأى و لشيخ البقائي أتليف عباس حممود العقاد

قريش ش اب "أن آرا  عباس حممود العقاد معقول خبطوط و ال ينحرف". ففي مرور دراسته حوايل 

 69املصر.-ت رعاية جامعة األاهر يف القاهرةسنواز، قد مشّل للتنمية الفكرية حت 09

إىل بالده إندونيسيا يف مسقط رأسه ماكاسار لتدريس كل علومه على ما  قريش ش اب عاد

، فأراد أن خيدم و وقتا طويال يف مصر. و جبانب ذلك، أنه قد هجر برانمج الدكتوراه قبل اختاذ طلبه

 قريش ش اب سنواز، انل 00األبنا . يف عمر  ويشرف للمجتمع و له احلياة املنزلية مع الزوجة 

نفسه  وّظف ة احلكومية ألو الديف ماكاسار، الشارح يف اجلامعة اإلسالمي  مة يف م نةامل وظيفةال

يف وظيفة قريش . و وّظف 0312-0319منذ السنة  كرئيس اجلامعة للشؤون األكادميية والطالبية

الشرقية اندونيسيا، و يف خارج اجلامعة كاخلادم منطقة السابع  منسق اجلامعاز اخلاصة يفآخر ك

يرافق اوجته امسه و يف احلياة املنزيلية  72قيادة الشرطة يف شرق اندونيسيا يف جمال التنمية العقلية.

فتماوايت و هلما مخسة أبنا  )جنلى، جنوى، نشوى، حنلى، و أمحد(، و أسرة قريش ش اب مف 

 71الن ضيني.

 علوميف قسم اهر إلستمرار دراسة الدكتوره لثانية إىل اجلامعة األعاد قريش ش اب يف مرة او 

أطروحته "نظم الدرر لبقا  التحقيق و م ، و أحرا يف درجة املمتاا مبوضوع  0312يف السنة  القرآن

                                                 
68Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab “, h. 115 
69Afrizal Nur,  “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi”, h. 22 
72Afrizal Nur,  “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi”, h. 22 
71Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi”, h. 22 
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و بعد اإلنت ا  يف دراسة الدكتوره، خدمه يف خدمة جمال الرتبية و  0310.72يف السنة  الدراسة"

-0330حيمله يف امل نة العالية كرئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية شريف هداية هللا جباكرات )

م(، و  0331-0310عالوة على ذلك، م نته كرئيس جملس العلما  اإلندونيسيا )م(.  0331

 0220-0311م( و ) 0311-0310جلم ورية اندونيسيا ) االستشاري الشعيب جملسأعضا  

                                                       72م. 0331م(، و واير الشؤون الديين يف مج ور إندونيسيا سنة 

الواردة يف أتليفاته، و مف و واسع كعلما  املعاصر و املفسر إندونيسيا، حصله أىل أفكار جدد 

  74ة عف العلوم القرآنية:أتليفاته خاص

 (0311) نقصانه و مزيته: املنار تفسري. 0

 (0311) اإلسالمي احلكم فلسفة. 0

 (0311) الفاحتة سورة يف التفسري: اإلهلي التعاليم اتج. 9

 احلياة يف الوحي ودور وظيفة: (membumikan al-Qur’an) القرآنإنتشار . 1

 (0331) اإلجتماعية

 ( 0331) املنار تفسري يف نقدية دراسة. 0

 (0331) احلياة حكمة و قصة: القلب فانوس. 0

 (0330) الألمة مشاكل كل يف املوضوعي التفسري: القرآن علوم. 1

 (0331) التحليلي اآلايز تقدمي. 1

                                                 
72Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab”, h. 115 
72M. Quraish shihab, Wawasan al-Qur’an, Mizan: Bandung, 2227, h. I 
74Atik Wartini, “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-

Misbah”, Palastren, 2, (Desember, 2212), h. 478-479 
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 (0331) نزوله حسب على القصرياز السور يف: الكرمي القرآن تفسري. 3

 (0331) الغائبية أخبار و العلمية اإلشارة و اللغوية الناحية يف القرآن إعجاا. 02

 (  0331) ش اب قريش مع س ور. 00

 (0331) القرآن نظرية يف احلسىن أمسا : اإلهلية احلجاب تكشيف. 00 

 (0333) احلديث و القرآن يف فتاوى. 09 

 (0333) القرآن تفسري عف ش اب قريش لفكرة فتاوى. 01

 (0333) القرآن عروس. 00

 (  0229) املصباح تفسري. 00

 (0221) القرآن معجزة. 01

 (0220) املنار تفسري يف نقدية دراسة: القرآن يف العقالنية. 01

 (0220) اإلجتماعية احلياة وحترك القرآن: اإلهلية رسالة تزرع. 03

 (0221) عمّ  جز  و الفاحتة سورة عف التعاليم و األهداف و املعاين: اللباب. 02

 (0221) إلعرتافه امللزوم اإلسالمية مشاكل 0220 يف: ش اب قريش إجابة. 00

 (0202) ش اب قريش قبل مف ترمجته و القرآن. 00

 الوحي ي دف: الثاين جملد يف(membumikan al-Qur’an) القرآن إنتشار. 09

 (0200) احلياة يف

 (0200) الصحيح احلديث و القرآن جبانب حممد النيب عف السرية قرا ة. 01

 ذلك غري و. 00
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 املا ج ج اسةصف س  كت ب استفءري املصب ح  -ب

 تا ج استفءري املصب ح   .0

إن من ج التفسري املصباح عند قريش ش اب مستخدم مبن ج الوصفي و التحليلى و 

اإلقرتاين )اب ملأثور و ابلرأي(. هو من ج لتبيني كل أحنا  احلكم و نظام الشريعة و حكمته و 

يف تبيني أسباب نزوهلا و مناسبة اآلية قبل ا و بعدها و  ألفاظه و معانيه و ما فيه، مبدو 

تفسريها ابلسنة النبوة و بتفسري الصحابة و بتفسري املفسريف مف التابعني أي مف العلما  

املتقدمني و العلما  املعاصريف مف التابع و التابعني. و هذا ظاهر يف مقارنة املأثور برواية النيب 

  75  املفسريف املتقدمني و املفسريف املعاصريف.و الصحابة و ابلرأي مف آرا

 76كما كتب قريش ش اب توجي ه يف ابب املتقدمة بتأليفه كتاب التفسري املصباح:

"آخرا، ينبغي يل أن يبلغ لكم مف القارئني أن ما كتبت مف العلوم يف كتاب التفسري  

ف العلما  املتقدمني املصباح ليس مف إجت اد تفسري الكاتبة فقط. أخذز إجت ادا كثريا م

م(  0112ه /  110و العلما  املعاصريف. خاصة مف آرا  املفسر إبراهيم عمر البقائي )

سنواز املاضي(، و سيد  02و تفسريه كمراجع حبث قريش ش اب يف درجة الدكتوره )

حممد التنطوي الشعروي كالرئيس العايل يف اجلامعة األاهار، و سيد القطب، حممد طاهر 

 ، و سيد حممد حسني طبطبعي، و املفسرون اآلخرون."بف أشور
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Lentera Hati, 2222, h. XXVIII 



 

 

42 

 

 جصف استفءري املصب ح  .0
 اإلجتماعي األدب بوصف يوصف ش اب قريش تفسري صف و أن الباحثة رأي عند

 و في ا الواردة األلفاظ بدقة القرآن يف اآلايز لتفسري وصف هو اإلجتماعي األدب. فيه

 النسا  سورة يف املثال اإلجتماعية، احلياة تطبيق إيضاح يف كثريا إهتماما املفسر ي تم و بالغت ا

  09:77 اآلية

 حيّرم البناز على العقد" الشرعية القاعدة كما فيه، خمتلف الرابئب و ّم املرأةأب الزواج أحكام

 :  هو و" البناز حيرم ابألم از الدخول و األم از،

  هبا يدخل مل أو هبا دخل سوا  بنت ا، على العقد مبجّرد حترم املرأة فأم -

 األم طّلق فإن أبم ا، يدخل حىت العقد مبجرد حترم فال املرأة بنت هي و الربيبة أما و -

  بنت ا يتزوج أن له جاا هبا، الدخول قبل

 بنت ا السعادة على الرضى تعطي أن تستطيع األم أبن املذكور الزواج أحكام إختالف

 رأي هذا و الغيور، البنت تشعر و أم ا السعادة على ترضى أن تستطيع ال البنت أما و غالبا،

 .اإلجتماعية احلياة يف حقيقي بتطبيق املتعلقة ش اب قريش

 عاد قامريش ش  ب  22-22تفءري رة ا اساء   اآلية  -ج

 22رة ا اساء   اآلية  .0
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 أسباب النزول

و قال أشعت بف سوار: تويف أبو قيس و كان مف صاحلي األنصار، فخطب إبنه قيس إمرأة أبيه، 

فقالت: إين أعدك ولدا، و لكين آتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أستأمره. فأتته فأخربته، فأنزل 

  78......)اآلية(        هللا تعاىل:

و أخرج إبف جزير الطربي عف إبف عباس قال: كان أهل اجلاهلية حيرمون ما حيرم إال إمرأة األب و 

  اجلمع بني األختني، فأنزل هللا:                  

 79...... )اآلية(         ... )اآلية(

شرّح قريش ش اب عف إبطال و حترمي العادة القبيحة يف اجلاهلية قبل هذه اآلية، مبدو  مف 

عف حترمي إرث النسا  كرها أي أن ترثوهف بعد موز أاواج ف   00إىل اآلية  03سورة النسا  اآلية 

ن كانوا يف اجلاهلية إذا ماز الرجل كان أوليا ه أحّق إبمرأته، إ"ق ل إبف عب س  كرها عن ف، 

شا وا تزوج ا أحدهم، و إن شا وا اوجوها غريهم، و إن شا وا منعوها الزواج"، و التحرمي يف أخد 

                                                 
 أيب احلسف علي بف أمحد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، دار الكتب اإلسالمية: جاكرات،0202، ص. 30  78
 وهبة الزهيلي، تفسري املنري، ص. 000 79
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و هذا دليل ما يتعلق مبناسبة اآلية قبل ا و بعدها يف حترمي تزويج منكوحة األب أو  12الصداق هلّف.

10موته. اجلّد مف النسا  ابلرتاضي أو الكره و هي املطلقة بثالثة طلقاز أببيكم أو بعد
 

إمرأة األب أي مف املطلقة بسبب الطالق ج اوا  يف أمر التحرميت  نكح( ج ال تاكحةا )لفظ 

يف بعقد صحيح  األب اّوج ا يف انحية األب و األم م ما كان دّ اجلب أو اآلاب  يعين األ أو موز

أمر قبيح قد تناهى يف القبح و الشناعة و عّذب هللا  ماتع ا جبماع. فإن نكاح مو مل يستالنكاح 

إستخدم اآلية لفظ  ه.نو قبل جمي  اآلية فقد عفا هللا ععذااب عظيما، إال ما سبق أي يف اجلاهلية 

"ما" و ليس "مف"، يراد فيه حترمي النكاح مبنكوحة األب أو اجلّد م ما كان بعقد النكاح و مل 

ة. و فّسر قريش ش اب لفظ "النكاح" يف القرآن مبعىن العقد و جيمع ا إال ما سبق يف اجلاهلي

الوط . فالوط  ال يقع دون حضورمها )اوج و اوجة(، و صّح العقد م ما كان ال حيضر أحد 

الزوجني. و صّح عقد النكاح م ما كان ال جيمع الزوجني يف حال، و حيرم اجلماع إال بعد عقد 

82.ر ضعف عقل النسا  إىل عمل ا غري معقول غالباالنكاح. و لفظ "ما" عند البقائي يشا
 

افظة السابقة حم يستطيع األاواجف إذا استعمل لفظ "مف" )إال ت  قد رلف(و يف انحية لفظ 

اآلية لفظ "ما" هذه إستعمل  بل.  م مبطلقة اآلاب  إما بسبب الطالق أو موز اآلاب اواج على

املاضي و التحرمي بعد جمي  ىف وقت  األب مبطلقةما مضى. فجواا تزويج النكاح مبعىن الوقت على 

 82، فحكم النكاح حرام يف يوم احلاضر.اآلية

                                                 
 حممد علي الصابىين، صفوة التفاسري اجلز  األول، الطباعة و النشر: القاهرة، ص. 12000
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أن ينكح النسا  املستمتعة  ولدال أ حيرم"  مف األسئلة املذكورة بعض العلما  يف حبث م و انقش

فعي ال يسّبب الزان؟ " عند إمام مالك و الشا بطريق أي)دون عقد النكاح( أببيه يف خارج النكاح 

األب أن يزّوج ا. و   لولده حرامفال  ،يف نكاح فاسد أي ابلزان املرأةاألب  جيمعإىل التحرمي، إن 

 84./ دون عقد النكاح ه يف حال الزىنولداملستمتعة ب رأةلألب أن يزّوج امل حرامال  كذلك،

 أمرااألمر ذلك أن و يظنون بعض جمتمع اجلاهلية  )إنا ك ن ف حشة ج تقت  ج ر   ربيال(

قبيحا، فلذلك يعطون اإلسم ألوالدهم إبسم "مقيتا" ألن نكاح م مف النكاح املقت، أي البغض 

 85فبئس ذلك النكاح القبيح اخلبيث طريقا.الشديد ملف تعاطى القبيح. 

 22رة ا اساء   اآلية  .2

                            

                       

                             

                          

                       

عف إستئذان اواج النسا  مثىن و ثالث و رابع على ما شا ، و جااه  السابقة ةاآلي قد ذكرز

اإلقتصار على واحدة. و بّينت اآلايز قبل ا املتعلقة أبحكام الزواج يف اجلاهلية منسوخة بنزول 
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اآلايز املنظومة هبا. و استمرز اآلية عف احملرماز مف النسا  أي النسا  اللوايت حرمت الشريعة 

، م ما كان حترمي ا ال يتعّلق بعادة اجملتمع يف اجلاهلية و لكف يتعّلق 09لنسا  اآلية الزواج يف سورة ا

 86.  لذا احلّجة املف ومة ملاذا اآلية قبل ا و بعدها مفرقة.لفطرة البشرية السليمةاب

حرم عليكم نكاح األم از و مشل اللفظ اجلداز مف قبل األب و  )حامرتت عليكم أت  تكم(

و األخواز  )ج أخةاتكم(و مشل بناز األوالد و احلفيداز،  مف البناز)ج با تكم( األم، 

و العماز أي مف أخواز األب مف ( ج خ التكم  تكم)ج عمّ الشقيقاز أو األخت ألب أو ألم، 

أبيه و أمه، أو أخواز ألب أو أخواز ألّم. و كذلك اخلاالز مف أخواز األم مف أبيه و أمه، أو 

و بنت األخ و بنت األخت و يدخل  با ز األخ ج با ز األخت()ج أخواز األم ألب أو ألم 

في ف أوالدهف و إن نزلف سوا  أكان مف اإلخوة و األخواز ألب و أم، أو ألب أو ألم، و هؤال  

احملرماز بسبب النسب )األم از، و البناز، و األخواز، و العماز، و اخلاالز، و بناز األخ، 

  87و بناز األخت(.

)ج أت  تكم اساليت اىل يف ذكر احملرماز مف الرضاع أي بسبب النسب اخلارجية، مث شرع هللا تع

فنّزل هللا الرضاعة منزلة النسب، حىت مّسى املرضعة مف أم ( ج أخةاتكم تف اسامرض عة أ ضعاكم

للرضيع أي كما حيرم عليك أمك اليت ولدتك، كذلك حيرم عليك أمك اليت أرضعتك، و كذلك 

تذكر اآلية يف القرآن مف احملرماز ابلرضاع سوى األم از و األخواز، و  أختك مف الرضاع، و مل

لكف قد وضحت السنة النبوية أن احملرماز ابلرضاع سبع كما هو احلال يف النسب لقوله عليه 
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السالم"حيرم مف الرضاع ما حيرم مف النسب". و نظرية قريش ش اب موافق برأي الشافعي إىل أن 

ز ملا ثبت يف صحيح مسلم عف عائشة "أنه كان فيما أنزل عشر رضعاز العدد احملرم مخس رضعا

معلوماز حيرمف، مث نسخ خبمس معلوماز حيرمف".  إما يف إمتصاص الثدي قبل أخواته مف 

 88الرضاعة أو يف حال واحد أو بعده.

أي حيرم نكاح أم الزوجة تف احل ّتة )ج أت  ز نء ئكم( مث ذكر هللا تعاىل احملرماز ابملصاهرة، 

)ج  ابئبكم اساليت س  سوا  دخل ابلزوجة أو مل يدخل، ألن جمّرد العقد على البنت حيّرم األم. 

أي بناز أاواجكم الاليت ربيتموهّف، سوا  ببناتكم الشقيق مف اوجتكم األوىل و يتوىل حجة كم( 

فإن مل نء ئكم اساليت دخلتم هبف )تف  الزوج تربيت ف، إما مف بناتكم الشقيق و إما مف رابئبكم.

مف نسائكم الاليت أدخلتموهف السرت و جامعتموهف، قال له فال نا ح عليكم( تكةنةا دخلتم هبّف 

إبف عباس: فإن مل تكونوا قد دخلتم أبم اهتف و فارقتموهف، فال جناح عليكم يف نكاح بناهتف. أي 

)ج حالئل أبا ئكم اسذيف تف هف ال ذنب نكاح رابئبكم قبل أدخلتموهف السرت و جامعتمو 

و حّرم عليكم نكاح اوجاز أبنائكم الذيف ولدمتوهم مف أصالبكم، ألن ذلك سوا   أصالبكم(

و حّرم حترميا غري مطلق على سبيل  )ج أن جتمعةا بني األختني إال ت  قد رلف(بنكاح حالئل م 

)إن يف اجلاهلية، فقد عفا هللا عنه التأبيد يف اجلمع بني األختني معا يف النكاح، إال ما كان منكم 

 89أي غفورا ملا سلف و رحيما ابلعباد.هللا ك ن غفة ا  حيم ( 
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قد فّرق هللا في ا أربع عشرة حمرماز يف اآلية املذكورة السابقة، و ذكر هللا بفضل ذكر الذكور 

قبل النكاح مف املرأة. مثل ذكر بنت األخ قبل بنت البنت، و غري ذلك. و هذا دليل أبن الذكور 

عنده فعلي كبري يف تظ ري إرادته خلطبة املرأة. ف ذا التصنيف النظامي املنظومة ابهلل تعاىل ألدلة 

عظيمة يف حترمي تزويج احملرماز املؤبدة أو املؤقتة. و شرّع هللا هذه الشريعة جلميع الذكور و األنثى و 

     92.ع لألنثىال فرق بين ما، و لو كانت اآلية يف اللفظ احلقيقي ال يشر 

، تزوجي ام يف نكاح احملرماز أي مف القريباز يف النسب. و ليس كّل مف األقارب حرا حرم هللا

طالب و هو إبف عمه. و بعض العلما  يرى أيب بسيدان علي ابف فاطمة ألن رسول هللا أنكح إبنته 

أبن النكاح مع األقارب له أتثري يف ضعف اجلسم و الروح. و عند أهل الطيب أن النكاح مع 

و  91العقم. إىل يسببحىت رض يف جسم م و اإلعاقة اجلسدية، املأيثر إىل يف النسب األقارب 

ثر إىل املرض يف اجلسد و ال أيسرة لكي له الغاية و اهلدف حملافظة عالقة القرابة يف األ هذا دليل

حيصل إىل توسيع رابطة القرابة و النسب و يوثّق عالقة املتينة بني األسرة إىل األسرة اآلخر يف تقوية 

 صلة الرحم بين م.

  عف تعريف الرضاعة عند بعض العلما يف تفسريه و يف أمور الرضاعة، بنّي قريش ش اب

)اإلمام  مف علما  مذاهب األربعة نيعند العلما  املتقدم رضاعة ال .فاملتقدمني و العلما  املعاصري

الرضاعة إبدخال اللنب مف ثدي  شرحوا( و اإلمام أمحد الشافعياإلمام و حنيفة، و اإلمام مالك و بأ

و . الوجور هو طريق إلدخال اللنب ابستعمال امللعقة و غريه. إىل حلق الصيب بطريق اإلمتصاصاألم 
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العلما  يقول بطريق السعوط يسبب إىل الرضاعة، السعوط هو إدخال اللنب مف ثدي أمه بعض 

بطريق احلقنة. طريق الوجور و السعوط يف الرضاعة خمتلف عند اإلمام الليث و بعض العلما . و 

عند الشيخ يوسف القرضوي يف فتوته أبن الرضاعة هو إدخال اللنب مف رضاعة ثدي األم إىل حلق 

ريق اإلمتصاص، فقريبة احملبة و احلنان مف األم مشعور أبوالده. و شرح يوسف القرضوي الصيب بط

بكل صراحة أبن لفظ "الرضاعة" يف القرآن و احلديث هو إمتصاص ثدي األم و إبتالع اللنب 

فشر ب اللنب مف بنك اللنب ال  ابلتم ل، م ما كان ألخذ املنفعة يف األكل و الشرب أبي طرق.

 عند يوسف القرضوي.  يسبب احملرم

الشافعي و احلنبلي يف عدد احملرم مخس رضعاز ملا  اإلمام آرا  قريش ش اب متفق آبرا و 

ثبت يف صحيح مسلم عف عائشة "أنه كان فيما أنزل عشر رضعاز معلوماز حيرمف، مث نسخ 

قداره حوالن  خبمس معلوماز حيرمف". و يف مقدار احملرم مف الرضاع  متفق آبرا  معظم العلما  أن م

)ج اسةاسداز يامرضعف أجالدهف حةسني ك تلني ملف : 099تعاىل يف سورة البقرة اآلية كما قال هللا 

ال  ض ع إال ت  ك ن س  : و حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أ اد أن يتّم اسامرض عة(

 92.احلةسني

أي احلامة، سوا  دخل أو مل  أت  ز نء ئكم(ج ) أوال، .و ذكر احملرماز بسبب املصاهرة

فمف لفظ " مف  تف نء ئكم اساليت دخلتم هبف( اساليت س  حجة كم كم ابئب)ج  يدخل. اثنيا،

نكاح م، و ل حرامال يف الرتبية و النفقة الرابئب الاليت يف حجوركم " يدل أبن الرابئب مف غري يده 
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أبن  وير  العلما  . و معظمالعلما عند معظم  ف و ردّ ، هذا الرأي برأي علي بف أيب طالب يسند

)ج حالئل أبا ئكم  و اثلثا، 92قيقي.احل هإعطا  الرتبية و النفقة هلم، كما أبنا يف الرابئب واجب 

 اسذيف تف أصالبكم(

كما القاعدة الشرعية "العقد على البناز حيّرم و الرابئب خمتلف فيه،   أبم املرأةأحكام الزواج  و 

  : و هوابألم از حيرم البناز "األم از، و الدخول 

ا فأم املرأة حترم مبجّرد العقد على بنت ا، سوا  دخل هبا أو مل يدخل هب . 0  

ا، فإن طّلق األم . و أما الربيبة و هي بنت املرأة فال حترم مبجرد العقد حىت يدخل أبم 0

 قبل الدخول هبا، جاا له أن يتزوج بنت ا 

لسعادة بنت ا غالبا، و على ا أن تعطي الرضىن األم تستطيع إختالف أحكام الزواج املذكور أب

رأي قريش ، و هذا الغيور تشعر البنت لسعادة أم ا وعلى ا أن ترضىال تستطيع  تأما البن

  .ش اب

عف حترمي اجلمع بني األختني يف النكاح، كما قال رسول  شرحا واضحاو شرح قريش ش اب 

ال تاكح املامرأا " عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا يف حديثه، عف أيب هريرة رضي هللا

على عمت   ج ال اسعمة على بات أخي   ج ال املامرأا على خ ست   ج ال اخل سة على بات أخت   ج 
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و قد أشار رسول هللا  .) جاه اسرتتيذي( "ال اسكربى ج ال اسصغامرى ج ال اسصغامرى على اسكربى

 94"إنكم إذا فعلتم ذسك قطعتم أ ح تكم"علة حترميه مف رواية إبف حبان و غريه 

يف اجلاهلية على ما سبق  ، إبطال النكاحعند قريش ش اب ألمورذا اهب و أتثري أحكام الزواج

لود الذي و أشار قريش ش اب أبن املو  بعد جمي  اآلية. حرام مؤبدأيثر إىل و  (قبل جمي  اآلية)

حيصل مف ذلك النكاح )نكاح احملارم( ال ميكّنه كإبف الزىن، و ال يبطل ثبوز النسب بوالديه. 

 95فلذلك، ال حيجبون اإلبف لنيل اإلرث مف املوروث.

  ج عالقت  امرت ز اجان فعف تك نة احمل 22-22ساء   اآلية حتليل رة ا اد. 

 ش  ب أبحك م اسزجاج عاد تفءري قامريش

 22اساء   اآلية رة ا . 0

عف أي يف هذا البحث  ساسياأا عند قريش ش اب موضوع 09-00تفسري سورة النسا  اآلية 

 ر تأليف املفسّ ب باحص"، إبستخدام كتاب التفسري املو عالقت ا أبحكام الزواجرماز اواج ف احملعف "

مكانة  اهل و الرضاعة و املصاهرة النسب احملرماز بسبب مد قريش ش اب.حم ماليو اإلندونيسي 

 تعيني الورثة يف حقّ هناك هدف م م يف إختيار الزوج أو الزوجة و  و  مة يف تكويف األسرة،م

يف القرآن لكافة الناس و تنظيما  و عالقت ا أبحكام الزواجرماز اواج ف احملهللا تعاىل  ث. شرعاري امل

لباحثة يف البحث  ابنّي السعادة بني األسرة و إجتنااب مف عوامل خارجي و داخلي اليت ست لوجود
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حيصل إيل احلكمة املعتربة للناس أمجعني، و حيمله إىل إقامة األسرة الصاحلة و  الشريعةاآليت. فب

 .بين مإعرتاضا  ال السعادة يف احلياة، فال إختالفا و

ب أو اآلاب  يعين األ إمرأة األب أي مف املطلقة بسبب الطالق أو موزج إن هللا قد حّرم اوا 

 .                                                                              تع ا جبماعمو مل يستيف النكاح بعقد صحيح  األب اّوج ا يف انحية األب و األم م ما كان دّ اجل

مام الشافعي و ، ظ ر أبن آرا ه موافق آبرا  اإلممّا سبقف تبيني و تفسري قريش ش اب م ،إذن 

يف   كما شرحهمبعىن الوط .   يمعىن "النكاح" أي يف احلقيقي مبعىن العقد و يف اجملاا  الك يفاإلمام م

)دون  أن ينكح النسا  املستمتعة أببيه يف خارج النكاح أ حيرم الولد املصباح عبارة " كتابه التفسري

ب األ ولدل حرامنكاح فاسد أي ابلزان فال  إن جيمع األب املرأة يفالزان؟"   بطريق أي عقد النكاح(

لألب أن يزّوج املرأة  حرامإمام مالك و الشافعي. و كذلك، ال كمه حراما عند ال حي، أن يزّوج ا

أبحكام الزواج أي حترمي النكاح  يدلّ اآلية ف ذه  املستمتعة إببنه يف حال الزىن / قبل عقد النكاح.

األب األب أو األم، م ما كان  انحيةموز األب أو اجلد مف ة األب املطلقة بسبب الطالق أو مبرأ

 تع ا جبماع.مبعقد صحيح يف النكاح و مل يست اّوج ا

 22رة ا اساء   اآلية  .2

بوصف تفسريه مف األدب اإلجتماعي. أوال، بتقّدم  09بنّي قريش ش اب سورة النسا  اآلية 

ذكر الذكور مف األنثى يف اللفظ الظاهر و عدم ذكر احملرمني الذيف حرموا الشريعة الزواج يسبب أبن 

 اواج احملرماز الذكور قبل النكاح عنده فعلي كبري يف تظ ري إرادته خلطبة املرأة غالبا. اثنيا، يف حترمي

يف ضعف اجلسم و الروح. و عند أهل الطيب أن النكاح مع بسبب النسب و الرضاعة له أتثري 
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ثر إىل ال أي. فالتحرمي العقميسبب إىل حىت  اإلعاقة اجلسدية،و  سماجلرض يف املاألقارب أيثر إىل 

املتينة بني األسرة إىل  حيصل إىل توسيع رابطة القرابة و النسب و يوثّق عالقةاملرض يف اجلسد و 

له  نسا  اآلاب  و الرابئببأحكام الزواج  إختالف و. اثلثا، األسرة اآلخر يف تقوية صلة الرحم بين م

أن ال تستطيع  تلسعادة بنت ا غالبا، و أما البنعلى ا أن تعطي الرضىن األم تستطيع أباحلّجة 

. فظ ر تفسريه املوصوف بوصف األدب الغيور تشعر البنت لسعادة أم ا وعلى ا ترضى

 اإلجتماعي.  

، 09  اآلية احملرماز اللوايت حرمت الشريعة الزواج يف تفسري سورة النسا قريش ش اب و شرّح

نسب، و مف احملرماز بسبب ة فراق، و هي: مف احملرماز بسبب الثالثو يفرق احملرماز يف 

 تفق مبعظم آرا  العلما  عف احملرماز املذكورة:و هذا م ، و مف احملرماز بسبب املصاهرة.الرضاعة

  :احملرماز بسبب النسب 

  األم از، و مشل اجلداز مف قبل األب و األم           

 األوالد و احلفيداز  البناز و بناز و البناز، و مشل بناز 

 و األخواز الشقيقاز أو األخت ألب أو ألم 

 أخواز ألب أو أخواز ألمّ  و العماز أي مف أخواز األب مف أبيه و أمه، أو 

 اخلاالز مف أخواز األم مف أبيه و أمه، أو أخواز األم ألب أو ألم 

 و بنت األخ، سوا  أكان مف اإلخوة و األخواز ألب و أم، أو ألب أو ألم 

  .و كذلك بنت األخت 
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و هقققؤال  احملرمقققاز بسقققبب النسقققب )األم قققاز، و البنقققاز، و األخقققواز، و العمقققاز، و اخلقققاالز، و 

 بناز األخ، و بناز األخت(.

  مف احملرماز بسبب الرضاعة 

  املرضعة أي أم للرضيع 

 و األخواز مف الرضاعة 

و بنّي قريش ش اب طرق الرضاعة عند العلما  املتقدمني و العلما  املعاصريف بثالثة أقسام: 

قبل  و أن العدد احملرم مخس رضعاز. إما يف إمتصاص الثدياإلمتصاص و الوجور و السعوط. 

 و هذا متفق آبرا  اإلمام الشافعي. أخواته مف الرضاعة أو يف حال واحد أو بعده.

  مف احملرماز بسبب املصاهرة 

 ة، سوا  دخل ابلزوجة أو مل يدخل مف احلام 

 الاليت دخلتم هبفّ  مف نسائكم الليت يف حجوركم مف الرابئب 

القاعدة الشرعية "العقد على البناز كما و أحكام الزواج نسا  اآلاب  و الرابئب خمتلف فيه،  

  : و هوحيّرم األم از، و الدخول ابألم از حيرم البناز "

ا فأم املرأة حترم مبجّرد العقد على بنت ا، سوا  دخل هبا أو مل يدخل هب . 0  

ا، فإن طّلق األم . و أما الربيبة و هي بنت املرأة فال حترم مبجرد العقد حىت يدخل أبم 0

هبا، جاا له أن يتزوج بنت ا قبل الدخول   
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  اوجاز أبنائكم الذيف ولدمتوهم مف أصالبكم 

 )اجلمع بني األختني يف النكاح )غري مطلق يف سبيل التأبيد 

و عند رأي قريش ش اب جيوا يف نكاح أخت ا بعد موز اوجته )أخت ا اآلخر(، و هذا ال  

و أمجع العلما  على أن الرجل إذا طلق اوجته طالقا  96يدل على اجلمع بني األختني يف النكاح.

ميلك رجعت ا: أنه ليس له أن ينكح أخت ا أو أربعا سواها حىت تنقضي عدة املطلقة. و إختلفوا إذا 

طلق ا طالقا ابئنا ال ميلك رجعت ا، فقال احلنفية و احلنابلة: ليس له أن ينكح أخت ا و رابعة حىت 

 97املالكية و الشافعية: له أن ينكح أخت ا و أربعا سواها.تنقضي عدة املطلقة. و قال 

، هذا رمه حراما مؤبدا بعد جمي  اآليةحييف اجلاهلية و قبل جمي  اآلية و يبطل على ما سبق و 

و أشار قريش ش اب أبن املولود الذي يولد مف ذلك  أحكام الزواج عند قريش ش اب.مف أتثري 

إببف الزىن، و ال يبطل ثبوز النسب بوالديه. فلذلك، ال حيجب النكاح )نكاح احملارم( ال ميّكنه 

اإلبف يف حّق اإلرث مف املوروث. و هذا متفق آبرا  اإلمام أبو حنيفة أن حكم اجلمع بني األختني 

إن كان بعد الدخول فامل ر يف يف حال واحد عند النكاح و نكاح احملارم حكمه فاسد، و أتثريه: 

ل و املسمى، ثبوز نسب الولد مف الرجل إن وجد فإحتياطا إلحيا  الولد و احلد األقل مف م ر املث

عدم ضياعه، و ثبوز حرمة املصاهرة، عدة الفراق يف حاليت املفارقة أو موز الزوج، و نفقة العدة 

و خمتلف عند اإلمام مالك و اإلمام الشافعي حكم النكاح بين ما فاسد دون التوارث بني الزوجني. 

التحرمي و وجوب فسخه يف احلال قبل الدخول، و وجوب امل ر ثريه عند املالكية و ابطل. و أت
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ابلدخول و امل ر املستحق هو املسمى أي م ر مثل، ثبوز النسب للولد أببيه إن كان العقد متفقا 

عترب أو خمتلفا يف فساده و مل يعترب الوط  اان إذا مل يكف الرجل عاملا ابحلرمة. فإن كان عاملا ابحلرمة إ

اان و وجب احلد و ال يثبت النسب، و ال يثبت حق التوارث يف حالة الفساد املتفق عليه و ثبوز 

فال م ر و ال نفقة و ال حرمة أتثري اواج فاسد هو  اإلرث يف حالة املختلف عليه. و عند الشافعية 

كالمها قبل   املصاهرة و ال نسب و ال عدة. و أتثري اواج ابطل يعين إن إرتد أحد الزوجني أو

 الدخول فبطل النكاح، و إن كان بعد الدخول ينتظر ابلعدة. 

شبابه األب، وط   عند" املكتوب يف أتليفه و لكف ملاذا آر  قريش ش اب خمتلف هبذه األسئلة

 البنت مف مجاع قبل عقد النكاح زّوجتو محلت، هل جيوا األب أن ي النكاح عقد األب إبمرأة قبل

ولد حقيقي يولد مف نكاح صحيح )بعقد النكاح(،  و أجاب قريش ش اب هبذه العبارة، "؟برجل

الزىن ليس النكاح الصحيح. فلذلك، ال يستوي اإلسالم ولد غري شرعي بولد حقيقي، م ما كان 

نكح ا املرأة املوطوئة و احلاملة قبل عقد النكاح،  . و بعد ذلك،الرجل معرتفا أبنه ولده احلقيقي

نكح ا بعقد ي مثعلما  أن الوط  دون عقد النكاح إعرتافا ابلزىن املستمرة. حىت وِلدز الولد فرآى ال

                       صحيح يف النكاح. 

أبن الرجل ال حيرتم املين املدخولة إىل بضع اإلمرأة يف نكاح غري شرعي أي  اإلسالم و شرع 

شرعي، و لكف يثبته إىل أمه مف غري حقيقي. و  الزىن، فال يثبت الشريعة النسب على الولد مف غري

رآى بعض العلما  أبن بعض اإلنسان مثبوز نسبه أبمه يف يوم القيامة، كما قول عيسى ابف مرمي و 
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هذا سرت مف عيوب الولد الزىن. فتأثريه ال يثبت النسب للولد الزىن كولد حقيقي و ال يستطيع األب 

                                                                              98."أن يكون وليا يف عقد النكاح

و يرى قريش ش اب، إن نكح الرجل إمرأة بعد الدخول و محلت قبل عقد النكاح، 

و لكف، إن أقّل مف إىل أبيه.  الولدستة أش ر بعد عقد النكاح فينتسب  الولد و ولدز

شرعي أي مف نكاح غري شرعي )دون عقد النكاح(.   ستة أش ر فيمّكف الولد ولدا غري

 و هذا موافق برأي اإلمام احلنفي 99كما كتب الزهيلي يف كتابه الفقه اإلسالمي و أدلته.

تالقي الزوجني، بل مىت جا ز ابلولد بعد العقد الصحيح لتمام ستة أش ر فأكثر ال يشرتط أبنه 

، ألن التالقي ممكف عقال، و اإلمكان العقلي  ثبت النسب، سوا  ثبت التالقي بين ما أو مل يثبت

. كما قد كتبت الباحثة يف ابب اإلطار كاف لثبوز النسب عندهم، حمافظة على الولد مف الضياع

 النظري. 
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 اسب ب اسامرابع 

 اسات ئج ج استةصي ز

 اسات ئج -أ

مف النسا  اللوايت  بياان واضحا عف احملرماز أي 09-00بنّي هللا تعاىل يف سورة النسا  اآلية 

رون أسباب إما يف سبيل التأبيد و يف سبيل التأقيت. و معظم العلما  يفسّ  ،حرمت الشريعة الزواج

 احملرماز بسبب النسب و الرضاعة و املصاهرة. 
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، أن حكم التزويج 00أتثري أحكام الزواج عند تفسري قريش ش اب يف سورة النسا  اآلية 

، م ما كان األب اّوج ا اجلد مف انحية األب و األم حرام مؤبد ومبنكوحة اآلاب  أي مف األب 

بعقد النكاح فقط و مل يستمتع ا جبماع. و هذا متفق آبرا  اإلمام الشافعي. و فّسره سورة النسا  

في ّف مف احملرماز على سبيل التأبيد بسبب النسب و الرضاعة و املصاهرة، و هناك  09اآلية 

قيت أي الرابئب مف نسائكم الاليت مل يدخل هبّف و اجلمع بني األختني. و احملرماز على سبيل التأ

عف أتثري أحكام الزواج أبن املولود الذي حيصل مف  إختلف نظريته آبرا  الشافعي يف آخر تفسريه

ذلك النكاح )نكاح احملارم( ال ميّكنه إببف الزىن، و ال يبطل ثبوز النسب بوالديه. فلذلك، ال 

   حّق اإلرث مف املوروث.  حيجب اإلبف يف

 استةصي ز  -ب

 و نيالعميّ  اجملتمع مف على الف م إلعطا  القرآن، علوم جمال يف املعّلماز و املعّلمني إىل حيتاج. 0

 دون العلوم ف م يف س ولة غري نيالعميّ  مف كثري ألن. جيدا ف ماعند اجملتمع  التفاهم سو  رفع

 توسيع: مثل اخلطا ، و الضالل يف يسقط ال لكي الديين العلوم عف خاصة و. شف ي ببيان التبيني

 نسب إىل ليحصل األسرة حياة يفو الرضاعة و املصاهرة  النسب احملرماز بسبب م مة عف العلوم

 .      الصاحلة األسرة إقامة يف جيد

املسلم غري  انشبّ ني و و حيتاج إىل تطبيق العلوم يف اجملتمع مبدو  تطبيقه مف العلما  و األكدميّ . 0

 ديين، لتغيري العادة القبيحة إىل العادة احلسنة يف تطبيق يومي.العلوم لعوام اب
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إىل احلق يف احلياة اإلنسانية  املسلم لدعوة اخلرياز يف اجملتمع، ليحمل انشبّ . و يوّحد العلما  و 9

 دون التالعب بشريعة هللا املشروعة.
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