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ABSTRACT 

This study aims to highlight the societal and legal position on the subject of the 

categories of women it is unlawful for a man to marry in Albania, since the legal and 

societal position does not comply with the provisions of the Shari'ah regarding this 

issue. The law, which stems from the societal perspective on this matter, expands the 

circle of unlawful categories by including those which it is halal (permissible) to 

marry in the Shari’ah, while on the other hand, it removes some categories of women 

from the circle of unlawful categories according to Shari’ah law. 

To do this, the researchers will study this subject through a brief summary of the 

categories of women it is unlawful to marry according to the Shari’ah, accompanied 

by the societal and legal position on the unlawful categories. This will be followed 

by underlining the position of the Shari’ah regarding Albanian society’s culture and 

family law. Lastly, the researchers provide some recommendations and proposals 

through which an Albanian Muslim can apply the provisions of his religion, without 

falling into legal violations that may expose him to legal action and prosecution. 
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 ملخص ال

 
نظراً  ،إىل إبراز املوقف اجملتمعي والقانوين من موضوع احملرمات من النساء يف النكاح يف دول  ألبانيادراس  ال هذهد  هت

املنبثق عن النظرة  إذ جينح القانون ،ألن املوقف القانوين واجملتمعي ال ينسجم وأحكام الشريع  فيما يتعةلق هبذا املوضوع
كما جينح من ناحي    ،اجملتمعي  إىل توسيع دائرة احملرمات عرب إدخال كثري ممن حيل نكاحهن يف الشرع يف دائرة احملرمات

 ء من دائرة احملرمات يف الشرع املطهر.أخرى إىل إخراج بعض النسا
 ،من خالل بيان موجز لةلمحرمات يف الشريع  اإلسالمي هذا املوضوع  دراس الباحثان إىل ويف سبيل ذلك فسيعمد 

ثقاف  وسيعقبان ذلك بتسطري موقف الشريع  اإلسالمي  من ال ،مشفوعًا باملوقف اجملتمعي والقانوين من احملرم نكاحهن
لباين وصواًل إىل بعض التوصيات واملقرتحات اليت يستطيع من خالهلا املسةلم األ ،األلباينانون مدون  األسرة اجملتمعي  وق

 دون أن يقع يف املخالفات القانوني  اليت قد تعرِّضه لةلمتابع  واملالحق  القضائي . ،تطبيق أحكام دينه السمح
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 المقدمة

م الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرع املطه ر ر  حبعد: فقد و ، أمجعني، وعةل  آله وصالالحبه نبيِّنا حممد  احلمد هلل رب العاملني، والصالالالة والسالالالم عةل  
عةل  الرجال الزواج من بعض النسالالالاء، وهذا التحرأل األصالالالل فيه أن ه تعبمد ، ومع ذلك فال اةلو هذا التحرأل عن حكم   

الحظها الشالالالالرع املطه ر، كمصةلح  احملافظ  عةل  األسالالالالرة، وعدم قطع األرحام عندما حر م راجح   بالغ  ، ومصةلح   ظاهرة  
اجلمع بني األختني، وبني املرأة وع متها واملرأة وخالتها، أو ملصةلح   تتعةل ق برتتيب العالقات اأُلسالالالالالالالري   عندما حر م الشالالالالالالالرع 

ن الدرج  ضاف  إىل صيان  العالقات األسالالري   بني األقارب والقريبات ماملطه ر بعض النساء عةل  أقارهبن  من الر ضاع. باإل
ب  بتةلك العالق   األوىل أو الثاني  مم ن تبدوا العالقات بينهم لصالاليقً  تنبغي صالاليانتها عن االعتبارات اجلنسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  اليت قد هت 

سالالالالالان عن وق اإلنسالالالالالاينِّ واييز اإلنرتقاء بالذالاوقد توخ   الشالالالالالرع املطهر من خالل عرأل بعض النسالالالالالاء وتضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر هبا، 
 احليوانات والبهائم.

  بعض فقد حرم اإلسالم نكاح بعض النساء عةل -مما ال جمال لعرضه وتفصيةله يف هذا املقام-فةلهذه األغراض ولغريها 
 الرجال.

ما إىل إبراز أحكام الشرع املطهر وجتةلي  احلكم الكامن  وراء التحةليل والتحرأل في نإمنا يهدفا ،والباحثان يف حبثهما هذا
وضعي واألعرا  وكشف سوءة القانون ال ،وصواًل إىل توعي  اجملتمع األلباين بتةلك احملاسن ،يتعةلق باحملرمات من النساء

دم االحتكام إىل ا عةل  مسةلمي ألبانيا نتيج  عومدى املفاسد اليت جيةلباهن ،اجملتمعي  اجلاهةلي  املخالف  لةلشرع اإلسالمي
صو  واحملاكم الشرعي  عةل  وجه اخل ،وذلك بسبب غياب التشريعات اإلسالمي  عموًما ،الشرع املطهر يف هذا اجملال

 .اجملتمع األلباينعن 

 اآلتي :  باحثمن خالل امل، احملرمات من النساء يف القانون واجملتمع األلباينوسيعمد الباحثان إىل احلديث عن 

 املبحث األول: احملرمات من النساء يف الفقه اإلسالمي.
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 املبحث الثاين: احملرمات من النساء يف القانون واجملتمع األلباين.

 املبحث الثالث: موقف اإلسالم من احملرمات من النساء يف القانون واجملتمع األلباين.

 المبحث األول

 الِفْقِه اإِلسالِمي ساء فيَحرَّمات  من الن  الم  

  نساءر حر م الشالالالالالالالالالالالالرع املطه ر الزواج هبن  عرساً متب داً ألسباب  تتعةلق بالنسب واملصاهرة والرضاع، وهي مذكورة يف قول ث  
ْ ْم اهلل تعالالالالاىل:  اَ ت  ْ ْم َومـــَ ات  ْ ْم َوَعمـــَّ ْ ْم َوَأَمَوات  ات  ْ ْم َوتـَنـــَ ات  ْ ْم أ مَّهـــَ ْع َعَلْي ِع َوتـَنَـــ ح ر مـــَ ات  اأْل مـــْ ِِ َوتـَنـــَ ات  اأْلَ

تِ  ْ م  الالَّ ْ ْم َورَتَارِب  اِر اَعِة َوأ مََّهات  ِنســـَ ْ م م َن الرَّضـــَ ْ ْم َوَأَمَوات  ْعَن ِتي َأْرضـــَ ْ م  الالَّ ْ م   يَوأ مََّهات  اِر ِفي ح ج ورِك م م ن ن ســـَ
ْ ون وا َدَمْلت   ِنن لَّْم َت ِتي َدَمْلت م ِتِهنَّ فــَ ْ م  االالَّ اِر ــَ َ  َأتـْن ـِـ ْ ْم َوَحاَلر اَ  َعَلْي ــَ ْ ْم َوَأن م ِتِهنَّ َفاَل ج ن اَلِت ِييَن ِمْن َأَلـــــــــــْ ــَّ ل

َتْجَمع وا تـَْيَن اأْل ْمتَـْيِن ِإ َّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغف ورًا رَِّحيًما
(1). 

 .(2)بزوال أسباهبافيه ونساءر حّرم  الزواج هبن  عرساً متقتاً تزول احلرم   

 وساليقسم الباحثان هذا املبحث إىل املطالب اآلتي : 

 .المطلب األول: الم َحرَّمات  تِالنََّسبِ 

 .المطلب الثاني: الم َحرَّمات  تِاْلم َصاَهَرةِ 

 .: اْلم َحرَّمات  تِالرََّضاعثالثالمطلب ال

 .المطلب الراتع: المحرمات ح ْرَمًة م ؤقَـَّتةً 

 

 

                                                           
 . [23]سورة النساء: ( 1)
 .63أبو زهرة، االحوال الشخصي ،   .183،  2ج، فقه السن ، سابق( 2)
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 :األول: الم َحرَّمات  تِالنََّسبِ المطلب 

بهي    ترب  بينه وبينهن . وات  يُ  رُم عةل  الرجل الزواج هبن  بسالالالالبب عالق   ن سالالالال  فق قصالالالالد باحملر مات من النسالالالالب النسالالالالاء الالا حي 
 مذكوراتر يف القرآن:  (3)العةلماء عةل  أن  النساء الالئي حيرُمن من النسب سبعر 

ْم : كلم امرأة  انتسالالالالالالالب إليها الرجل بوالدة   لقوله  سالالالالالالالبحانه وتعاىل: (4)األمهات وإن عةلون -1  ْ ح ر َمْع َعَلْي
ْ مْ  أ مََّهات 

واحملر م هنا نكاحهن  أو ممارسالالالالالال  أ ِّ عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليء معهن بشالالالالالالهوة، فتقديره ُحرِّم عةليكم نكاح ، (5)
 .(6)أمهاتكم؛ وذلك ألن  نكاح النساء هو املقصود األعظم منهن

األمهات اجلد ات من جه  ع مود  ه النسب كأم األم وإن عةلت، وأم األب وإن عةلت، فتحرُم باإلمجاع ويدخل يف 
...إخل ، وجدة اجلدِّ ألب   .(7)اجلد ة ألمٍّ، وجدة اجلدة ألمٍّ...إخل، واجلدة ألب 

ةلب، ويدخل يف ذلك بن(8)البنات وإن نزلن -2 لبنات، ات ا: كلم من انتسالالالالالالالالبت إىل الرجل بوالدة  وهي ابن  الصالالالالالالالالم
ْ مْ وبنات األبناء، وبنات أبناء البنات، وبنات أبناء األبناء...إخل، وذلك لقوله تعاىل:  َوتـََنات 

(9). 

، أو أخوات  ألمٍّ، لعموم قوله تعاىل: (10)األخوات -3 : فيحرْمن عةليه سالالالالالالالالالالالواءر كن  عالالالالالالالالالالالقيقات  أو أخوات  ألب 
 ْم ْ َوَأَمَوات 

(11). 

 

                                                           
 .500. البهوا، الروض املربع، كتاب النكاح،  53،  3وعرم عةل  األبد املالعن  عةل  املالعن. ابن قدام ، الكايف، كتاب النكاح، ج( 3)
. ابن قدام ، املغين،  165،  4الشالربيينم، مغين احملتاج، كتاب النكاح، ج. 320-319،  4النكاح، جاجلصا ، عالرح خمتصالر الطحاو ِّ، كتاب ( 4)

 .514،  9كتاب النكاح، ج
 . [23]سورة النساء: ( 5)
 .173،   6لقرطيبم، اجلامع ألحكام القرآن، جا، 553 ، 6ج، جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، لطرب ا( 6)
فقه ، سابق .535،  2، كتاب النكاح، جكتاب الكايف يف فقه أهل املدين  املالكي  ،ابن عبد الرب .294،  1اهلداي ، كتاب النكاح، جاملرغيناينم،  ( 7)

 .184 ، 2ج، السن 
 .884،  3. ابن رعد،  بداي   اجملتهد وهناي  املقتصد، ج226،  11. النوو م، اجملموع، كتاب النكاح، ج479،  8ابن املنذر، األوس ، ج( 8)
 [.23]سورة النساء: ( 9)
 .514،  9. ابن قدام ، املغين، ج884،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج. 239،  9العمراينم، البيان، كتاب النكاح، ج( 10)
 [.23]سورة النساء: ( 11)
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، أو أخوات  ألمٍّ، (12)العم ات -4 : وهن  أخوات األب، سالالالالالالالالالالالالالواءر كن  أخوات  عالالالالالالالالالالالالالقيقات  له، أو أخوات  ألب 
ْ مْ لعموم قوله تعاىل:  َوَعمَّات 

(13). 

، أو أخوات  ألمٍّ، لعموم (14)اخلاالت -5 : وهن  أخوات األمِّ، سواءر كن  أخوات  عقيقات  هلا، أو أخوات  ألب 
ْ مْ قوله تعاىل:  َوَما َت 

(15). 

فيالالدخالالل فيهن  بنالالات بنالالات األو، وبنالالات أبنالالاء األو وإن نزلن، لقولالاله تعالالاىل:  (16)بنالالات األو وإن نزلن:  -6
 ِِ  ..(17)َوتـََنات  اأَل

: فيالالدخالالل فيهن  بنالالات بنالالات األخالالت، وبنالالات أبنالالاء األخالالت وإن نزلن، لقولالاله (18)بنالالات األخالالت وإن نزلن -7
َوتـََنات  األ ْمعِ تعاىل: 

(19). 

 :المطلب الثاني: الم َحرَّمات  تِاْلم َصاَهَرةِ    

يقصالالد هبن  النسالالاء الالا كان سالالبب عرسهن  وقوع املصالالاهرة والتزاوج بني أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتني، واحملر مات باملصالالاهرة هن     
 أربعر:

 

                                                           
، الدرم املختار،  ( 12)  .884،  3ابن رعد،  بداي   اجملتهد  وهناي  املقتصد، ج. 236،  11. ابن مفةلح، الفروع، كتاب النكاح، ج179احلصكفيم
 [.23]سورة النساء: ( 13)
. 535،  2، كتاب النكاح، جكيكتاب الكايف يف فقه أهل املدين  املال  ،ابن عبد الرب. 63،  6الشافعي، حممد بن إدريس، األم، كتاب الرضاع، ج( 14)

 . 884،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج

 [.23]سورة النساء: ( 15)
 .184 ، 2ج، فقه السن ، سابق .884،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج. 36،  3ابن قدام ، الكايف، ج( 16)
 [.23]سورة النساء: ( 17)
 .184،  2ج، فقه السن ، سابق .884،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج. 222،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح، جالسمرقند م، ( 18)
 [.23]سورة النساء: ( 19)
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: فيدخل يف ذلك زوج  اجلدِّ سالالالالالالالالالواءر كان جداً ألب  أو ألمٍّ وإن عةليا، ويعرب  عن (20)زوج  األب وإن عال -1
َح آتَاؤ ك م ذلك بزوجات األصالالول. سالالواءر دخل هبا األب أم ال، إلطالق قوله تعاىل:  َْ ِْح وْا َما َن َوَ  تَن

ًة َوَمْقتاً َوســـــَ  َلَف ِإنَّه  َكاَن فَاِحشـــــَ اء ِإ َّ َما َقْد ســـــَ ِبيالً م َن الن ســـــَ اء ســـــَ
ولفظ )آباء( يشالالالالالالمل اآلباء  (21)

 َأْم ك نت ْم ش َهَداَء ِإْذ َحضـر يـَْعق وَب اْلَمْوت  ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما واألجداد كما دل  عةل  ذلك قوله تعاىل: 

َه آَتاِرَك ِإتـَْراِهيَم  لََٰ َهَك َوِإ ْعِدي َقال وا نـَْعب د  ِإلََٰ َحا َ تـَْعب د وَن ِمن تـَ ََ َوِإســـــــــــْ َماِعي ًها َواِحًدا َوَنْحن  َله  َوِإســـــــــــْ  ِإلََٰ
م ْسِلم ونَ 

ا جدٌّ له.(22)  . فقد ذكر من اآلباء إبراهيم وهو ليس أباً ليعقوب وإمن 

: فيدخل يف ذلك زوج  ابن االبن، وزوج  ابن البنت وإن نزلن، سواءر دخل هبا (23)زوج  االبن وإن نزلت -2
ْ مْ االبن أو ال، إلطالق قوله تعاىل:  ْ م  الييَن ِمْن َأَْلالَِت َ  َأتـَْناِر َوَحالَِر

(24). 

يدخل ف : فمن تزو ج امرأًة ُحرِّمت عةليه كلم أمٍّ هلا من نسب  أو رضاع  وإن عةلون.(25)أمم الزوج  وإن عةلت -3
ْ مْ يف ذلك مجيع أصوهلا من النساء، لعموم قوله تعاىل:  َوأ مََّهات  ِنَسآِر

(26). 

، فهي حرامر عةل  (27)بنت الزوج  وإن نزلت -4 : ويطةلق عةليها الر بيب ، وهي كلم بنت  لةلزوج  من نسب  أو رضاع 
ول فإذا عقد عةل  أمها وطةل قها قبل الدخزوج أُمِّها، بشالرط أن يكون قد دخل بأمها وليس مبجر د العقد، 

ْ م  الالَِّتي ِفي ، فإن دخل هباال حيلم له أن يتزو ج أم ها، لقوله تعاىل: (28)فإن ابنتها ال عرُم عةليه َوَرَتارِب 
ْ ون وْا َدَمْلت م ِتِهنَّ َفالَ  ْ م  الالَِّتي َدَمْلت م ِتِهنَّ فَِنن لَّْم َت ْ مْ ج   ح ج ورِك م م ن ن َسآِر َناَ  َعَلْي

(29). 
                                                           

 .76. أبو زهرة، االحوال الشخصي ،  171،  4لشالربيينم، مغين احملتاج، ج. ا122،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح، جالسمرقند م، ( 20)
 [.22]سورة النساء: ( 21)
 [.133]سورة البقرة: ( 22)
. 23 ، 2ج، الفقه املنهجي، البغا وآخرون  .886،  3. ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج231،  11النوو م، اجملموع، كتاب النكاح، ج( 23)

 .68أبو زهرة، االحوال الشخصي ،  
 [.23]سورة النساء : ( 24)
 . 886،  3. ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج515،  9ابن قدام ، املغين، ج( 25)
 [.23]سورة النساء : ( 26)
 .37،  3ابن قدام ،  الكايف،  ج. 226،  11. النوو م، اجملموع، كتاب النكاح، ج294،  1املرغيناينم، اهلداي ، ج( 27)
عيدًة ال ُيشرتط حلرم  الربيب  أن تكون يف حجر زوج أُمها، بل هي حرامر عةليه، سواءر كانت يف حجره أو كانت تعيش بوالربيب  هي ابن  الزوج ، ألنه يربيها، و ( 28)

ا ذكر القيد يف اآلي  لبيان احلال  الغالب ، فإن  الغالب عةل  الربيب  أن تكون يف رعاي  زوج أمها وحجره وكنفه. وكذلك حي  رم عةل  املرأة زوج أمها،عنه. وإمن 
البغا، وآخرون، الفقه املنهجيم، . 186-185 ، 2ج، فقه السن ، سابق. 69أبو زهرة، االحوال الشخصي ،  وزوج بنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها. 

 .30-21،  3ج
 [.23]سورة النساء : ( 29)
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رم البنالالات، حيومن اجلالالدير بالالالالالذكر أن  العةلمالالاء أمجعوا عةل  أن  العقالالد عةل  البنالالات حُيرِّم األمهالالات، والالالدخول بالالاألمهالالات 
ا ال عرُم عةل  الزوج إال ببفالعقد عةل  البنت حيرم أمها وإن مل حيصالالالالل الدخول  الدخول ابنتها، خبال  بنت الزوج  فإهن 

 .(31)فوضعوا ضابطاً يف التحرأل وهو: "العقد عةل  البنات حُيرِّم األم هات، والدخول باألم هات حيرِّم البنات" .(30)بأمها

 :المطلب الثالث: اْلم َحرَّمات  تِالرََّضاع

سبب ب قد اعترب الشالالالالالالرع املطه ر الر ضاع سبباً لتحرأل بعض النساء. فكلم ما حيرُم من الفلات السبع بسبب النسب حيرُمل
 ، وقد ذكر القرآن الكرأل منهن اثنتني مها األم من الرضاع واألخت من الرضاع بقوله تعاىل:(32)الر ضاع أيضاً 

 وأمهاتْم الالتي أرضـــعنْم وأمواتْم من الرضـــاعة
، وأحلقت السالالالالن  النبوي   املطه رة بقي   السالالالالبع هبما، (33)

 : والمحرَّمات تالرَّضاع هنَّ 

: وهي املرأة اليت أرضالالعت الصالاليب ، فيدخل يف ذلك اجلد ات من الر ضالالاع سالالواءر (34)األُم من الر ضالالاع  وإن عةلت  (1
ْ مْ من جه  األم أم من جه  األب، لقوله تعاىل:  ْ م  الالَِّتي َأْرَضْعَن َوأ مََّهات 

(35). 

: وهي اليت رضالالالالالالالالالعت من أم اخلاطب أو هو رضالالالالالالالالالع من أم املخطوب ، لقوله تعاىل: (36)األخوات من الر ضالالالالالالالالالاع  (2
اَعة ْ م م َن الرَّضــــَ َوَأَمَوات 

. فاألمهات واألخوات  منصالالالالو ر عةل  عرسهن  بالرضالالالالاع، والباقيات يدخةلن (37)
 .(38)يف عموم لفظ سائر احملرمات وال نعةلم يف هذا خالفاً 

 

 

                                                           
، األم، كتاب الرضاع، ج. 104ابن املنذر، األوس ، كتاب النكاح،  ( 30)  .67،  6الشافعيم
 .538. اخلن، أثر االختال  يف القواعد األصولي ،  516،  9ابن قدام ، املغين، ج( 31)
فقه ، سابق .539  ،2ج ،الكايف يف فقه أهل املدين  املالكي ،ابن عبد الرب .وما بعدها 23،  4النوو ، عالرح صحيح مسةلم، كتاب الرضاع، ج( 32)

 .74أبو زهرة، االحوال الشخصي ،   .188،  2ج، السن 
 [.23] سورة النساء : ( 33)
 .519،  9بن قدام ، املغين، ج. ا241،  9العمراينم، البيان، كتاب النكاح، ج. 295،  1املرغيناينم، اهلداي ، ج( 34)
 [.23]سورة النساء: ( 35)
، األم، كتاب الرضاع، ج( 36)  .519،  9بن قدام ، املغين، ج. ا63،  6الشافعيم
 [.23]سورة النساء: ( 37)
 .890،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج. 520  9ابن قدام ، املغين، ج، ( 38)
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َوتـََنات  األَِ:  لقوله تعاىل: (39)بنات األو من الرضالالالالالالالالالالالالالالالاع  وإن نزلن (3
وقد ثبت عرأل بنات األو من  (40)

 .(41)الرضاع بقول الن يبِّ صةل  اهلل عةليه وسةلم: ))حيرم من الرضاع ما حيرم من الن سب((

 .(42)بنات األخت من الر ضاع  وإن نزلن (4

 هلا من الر ضاع. : وهي اليت رضعت من الزوج ، فيكون الزوج أباً (43)البنت من الر ضاع  (5

 .(44)العّمات من الر ضاع : والعم  هي اليت رضعت مع أب اخلاطب (6

 .(45)اخلاالت من الر ضاع : واخلال  هي اليت رضعت مع أم اخلاطب (7

 وكيلك يحرم تالمصاهرة من الرضاع: 

 أمم الزوج  من الر ض اع: وهي اليت أرضعت الزوج . (1

 من الزوج ، لكن من لنب زوج  آخر. بنت الزوج  من الر ضاع: وهي اليت رضعت (2

 .(46)زوج  األب من الر ضاع: وهي زوج  أب البنت اليت رضعت من زوج  ثاني  له (3

 : وهي زوجُ  االبن الذ  ر ضع من الزوج .(47)زوج  االبن من الر ضاع (4

 وقد ثبتت حرم  غري األمِّ واألخت من الر ضاع  بأدل    منها: 
 .(48)وسةلم: ))إن الر ضاع  ُعرُِّم ما ُعرِّم الوهالدة((قول النيبِّ صةل  اهلل عةليه  (1
 

                                                           
 . 519،  9. ابن قدام ، املغين، ج165،  4الشالربيينم، مغين احملتاج، ج. 124،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح، جالسمرقند م، ( 39)
 [.23]سورة النساء : ( 40)
 .1447. مسةلم، كتاب الرضاع ، رقم 2645 البخار م، باب الشهادات، رقم( 41)
 .519،  9بن قدام ، املغين، جا(42)
 .519،  9. ابن قدام ، املغين، ج230،  11النوو م، اجملموع، كتاب النكاح، ج( 43)
 .519،  9ابن قدام ، املغين، ج( 44)
 .519  ،9. ابن قدام ، املغين، ج37باب ما حيرم من النكاح،   3ابن قدام ، الكايف، ج، ( 45)
 .26،  2. البغا وآخرون، الفقه املنهجي، ج161-160،  1السباعي، عالرح قانون األحوال الشخصي ، ج( 46)
 . 26،  2البغا وآخرون، الفقه املنهجي، ج( 47)
 .613،   3568. مسةلم، كتاب النكاح، رقم 912  5099البخار ، كتاب النكاح، رقم ( 48)
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2) )) به رُُم مهن  الن سالالالالالالالالالال  اع  ه م ا حي  رُُم مهن  الر ضالالالالالالالالالال  . وهذا احلديث النبو  (49)قول النيبِّ صالالالالالالالالالالةل  اهلل عةليه وسالالالالالالالالالالةلم: )) حي 
احلكم نفسه لةلقريبات  اتالشالالالالالريف مبثاب  القاعدة اليت سكن تطبيقها عةل  القريبات احملر مات من النسب، وإثب

 من الرضاع.
وقول النيبِّ صةل  اهلل عةليه وسةلم يف ابن  محزة رضالالالالالالالالالالالالالالالالي اهلل عنها ملا ُعرض عةليه أن ينكحها: ))إهنا ال ع هلم  ،  (3

 50)هي بنت أخي من الرضاع ، وحْيرُم من الرضاع ما حيرُم من الرحم((
 عةليها عممها من الرضالالالالالالاع  أن يدخل عةليها: ))إن هوقول النيبِّ صالالالالالالةل  اهلل عةليه وسالالالالالالةلم لعائشالالالالالال  عندما اسالالالالالالتأذن  (4

 .(51)عممك فةليةلهج عةليك((
 ومن اجلدير بالذكر أن التحرأل بالرضاع ال بد له من توفر عالرطني: 

فإذا مت الرضاع بعد بةلوغ الرضالالالالالالاليع العامني فال يعترب  (52)أن يتم الرضاع يف السنتني األوليني من عمر الرضالالالالالالاليع -1
، والرضاليع (53)حُمرِّماً وذلك لقول النيب صةل  اهلل عةليه وسةلم: ))إمنا الرضاع  من اجملاع (( الرضاع يف هذه احلال 

 ال يكون يف جماع  مبعىن أنه حمتاج لةلنب املرضع إال يف احلولني األوليني من عمره؛ إذ ببةلوغ الغالم الرضاليع 
ْولَْيِن َكاِمَلْيِن َواْلَواِلَدات  يـ ْرِضْعَن َأْوَ َده نَّ حَ )احلولني من عمره يكون قد أمت الرضاع  كما دل عةل  ذلك قوله تعاىل: )

 . فجعل اام الرضاع  حولني فيدل عةل  أنه الحكم هلا بعدمها. (54)ِلَمْن َأرَاَد َأن ي ِتمَّ الرََّضاَعَة((
اعه إهال  م  كما يدل عةل  اعتبار احلولني أيضالالاً قول النيب صالالةل  اهلل عةليه وسالالةلم: ))ال حي ْرُُم مهن   ز  الر ضالال  ا أ نالب ت  الةل ْحم ، و أ ْنشالال 

 . والرضاع ال يكون منبتاً لةلحم أو منشزاً لةلعظم بصورة أساسالي  إال إذا مت يف احلولني األوليني من عمر(55)اْلع ْظم ((
 
 

                                                           
 .614،   3579. مسةلم، كتاب النكاح، رقم 428،  6264البخار م، باب الشهادات، رقم ( 49)
 .614،   3583مسةلم، كتاب النكاح، رقم . 428  2645البخار ، كتاب النكاح، رقم ( 50)
 .614،   3575مسةلم، كتاب النكاح، رقم ( 51)
 .892،  3ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد، ج (52)
 .619،   3606مسةلم، كتاب النكاح ، رقم  .912،  5102البخار ، كتاب النكاح، رقم ( 53)
 [.233البقرة: ]سورة( 54)
، 3، ج2059وإسناده صحيح بشواهده. انظالر: أبو داود، سنن أيب داود، رقم  .416،  2059أبو داود، سنن أيب داود، كتاب النكاح، رقم ( 55)

 ، ت/الشيخ احملدث ععيب األرنتوط.402 
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الرضاليع؛ ألنه يف هذين احلولني يكون أكثر حاج  لةلنب املرضع من غريه، فةلو رضع بعدمها فهو كرضاع الكبري ال تثبت  

 .(56)به احلرم ، وهذا مذهب أكثر العةلماء
، حلديث عائش  رضالي (57)أن يرضع الغالم الرضاليع العدد احملرِّم عالرعاً، أ  مخس رضاعات مشبعات متفرقات -1

ن فيما أنزل من القرآن عشالر رضعات معةلومات حيرمن، مث نسخن خبمس معةلومات فتوىف رسول اهلل عنها: ))كا
 .(59). فإن رضع أقل منه فإن رضاعه ال يكون حمرِّماً (58)اهلل وهن فيما يقرأ من القرآن((

لنص عةل  فا (60)وحلديث عائش  رضالي اهلل عنها أن النيب صةل  اهلل عةليه وسةلم قال: ))إمنا الرضاع  من اجملاع ((
 .(61)املشبعات يدل عةل  أهنا قيد لةلتحرأل حبيث إن مل يكن  مشبعات فال حيرِّمن وفق مفهوم املخالف 

 :المطلب الراتع: المحرمات ح ْرَمًة م ؤقَـَّتةً 
. (62)إلباح ايُقصد باحملر مات حرم ً متق ت ً النساء الالا حيرُمن بسبب  ما، ومبجرد زوال ذلك السبب ينتقةْلن  من احلرم  إىل 

 واحملر مات حرمً  متق تً  هن : 
 
 
 
 

                                                           
، أثراالختال  يف القواعد األصولي ، خلنا. 162،  1السباعي، األحوال الشخضي ، ج.15 ، 4ج، الرضاع كتاب،  عف  األحوذ ، املباركفور ( 56)

 544. 
 ،باب عرأل اجلمع والرضاع، خمتصالر البويطي، البويطي .454 ، كتاب الرضاع،  منهاج الطالبني، النوو  .83 ، 6ج، كتاب الرضاع،  األم، الشافعي( 57)

 427. 
 .617 ، 3597رقم ، النكاحكتاب ،  مسةلم( 58)
الفقهاء  نويف ذلك خال  مشهور بني الفقهاء، حيث ذهب احلنفي  واملالكي  إىل أنه حيرم عندهم أ  قدر كان قةليل الرضاع وكثريه، بينما ذهب طائف  م( 59)

، 6ج، اب الرضاعكت،  األم، الشافعي. انظالر: إىل أهنا ثالث رضعات، وذهب الشافعي  واحلنابةل  يف أرجح األقوال عندهم إىل أهنا مخس رضاعات مشبعات
ابن رعد، بداي  اجملتهد وهناي   .575،  4احلطاب، مواهب اجلةليل، كتاب النكاح، ج .336،  1املرغيناين، البداي ، كتاب الرضاع ، ج .83 

 .317/320،  11لرضاع، ج.  ابن قدام ، املغين، كتاب ا296،  12النووّ ، اجملموع، كتاب الرضاع،  ج  . 891،  3املقتصد، ج
 . 137سبق خترجيه  ( 60)
عف  ، املباركفور  .430. البويطي، خمتصالر البويطي، باب عرأل اجلمع والرضاع،  36-35، 4النوو ، عالرح صحيح مسةلم، كتاب الرضاع، ج( 61)

 .12-9 ، 4ج، كتاب الرضاع،  األحوذ 
 .26،  2.  البغا، وآخرون، الفقه املنهجي، ج163،  1األحوال الشخصي  ، جلسباعي، عالرح قانون . ا202  2ج، فقه السن ، سابق( 62)
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، لقولُه (64): فال حيلم اجلمع بني األختني يف النكاح، سالالالالالالالالالواءر األخت من النسالالالالالالالالالب أو الرضالالالالالالالالالاع(63)أخت الزوج  -1

َوَأن َتْجَمع وْا تـَْيَن األ ْمتَـْيِن َإ َّ َما َقْد َسَلفَ تعاىل: 
 قال: أتيت وحلديث ابن فريوز الدليميِّ عن أبيه.  (65)

 املرأة وعم تها: وهذا باإلمجاع، فال جيوز لةلرجل أن جيمع بني (66)اجلمع بني املرأة وعم تها وبني املرأة وخالتها -2
وال بني املرأة وبنت أخت الزوج ، وال بني املرأة وبنت أو الزوج ، أو بنت ابنها  (67)وال بني املرأة وخالتها

 رأةه و ع م تههالالالا و ال ب ني  املرْ صالالالالالالالالالالالالالالةل  اهلل عةليالالاله وسالالالالالالالالالالالالالالةلم، لقول النيّب ( 68)أو بنالالالت بنتهالالالا
أ ةه : ))ال جُيْم ُع بال نْي  امل

ْرأ ُة ع ةل   ع م تهه ا و ال  ع ةل   خ ال  : )صةل  اهلل عةليه وسةلمنيّب . ولقول ال(69)وخ ال تهه ا((  .(70)((تهه ا)ال  تاُلْنك ُح اْلم 

: عرُم ما دامت يف عصالالالالالالم  زوجها، وال جيوز زواجها حز سوت زوجها أو يطةلِّقها وتنقضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي (71)غريالزوج   -3
َوالمـ ْحَصَناِت ِمَن الن َساءِ عد هتا. قال تعاىل: 

 تزوِّجات من النساء حرامر عةليكم.أ  امل (72)

، قال تعاىل: (73)غريالمعتدة  -4 اِ  : حز تنتهي عد هتا، سالالالالالالواءر أكانت عد ة وفاة  أو طالق  َْ َوَ  تـَْعزِم وا ع ْقَدَة الن 
َِْتاب  َأَجَله ل َغ اْل َحتَّىَٰ يـَبـْ

هتا. إذ بانتهاء العد ة  (74) أ  ال تعزموا عةل  عقد الزواج عةل  املعتد ة إىل انتهاء عد 
 (75)يزول سبب التحرأل فيصبح الزواج منها مباحاً 

 

 

                                                           
 . 242،  11. ابن مفةلح، الفروع، كتاب النكاح، ج384النوو م، منهاج الطالبني وعمدة املفتني، باب ما حيرم من النكاح،  ( 63)
، األمم، كتاب النكاح، ج( 64) الكايف يف فقه أهل املدين   ،. ابن عبد الرب286-284،  4النكاح، ج. احلطاب، مواهب اجلةليل، كتاب 5،  6الشافعيم

 .536  ،2ج ،املالكي
 [.23]سورة النساء: ( 65)
، األمم، كناب النكاح، ج( 66)  .536  ،2ج ،الكايف يف فقه أهل املدين  املالكي ،. ابن عبد الرب11،  6الشافعيم

 . 384. النوو م، منهاج الطالبني، باب ما حيرم من النكاح،  242،  11ابن مفةلح، الفروع، كتاب النكاح، ج
 .40،  3ابن قدام ، الكايف، ج. 124،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح، ج.السمرقند م، 107ابن املنذر، اإلمجاع، كتاب النكاح،  ( 67)
 .27،  2البغا وآخرون، الفقه املنهجي، ج. 162الربزجني، فقه األسالرة املسةلم  ونوازهلا يف الغرب،  ( 68)
 .1408مسةلم، كتاب النكاح، رقم . 4820البخار م، كتاب النكاح، رقم ( 69)
، كتاب النكاح، رقم ( 70)  .1408. مسةلم، كتاب النكاح، رقم 4820البخار  م
 .163 ، . الربزجني، فقه األسالرة املسةلم  ونوازهلا يف الغرب128،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح، جالسمرقند م، ( 71)
 [.24]سورة النساء: ( 72)
 .128،  2اء، كتاب النكاح، جعف  الفقهالسمرقند م، ( 73)
 [.235]سورة البقرة: ( 74)
 .645،  1. ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج151،  4القرطيبم، اجلامع ألحكام القرآن، ج( 75)
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ـــــــرَكاِت : إذ حيرم الزواج هبا وهي عةل  حاهلا من الشالالالالالالالالالالرت، لقوله تعاىل: (76)املشالالالالالالالالالالرك  الوثني   -5 ِْح وْا اْلم شـ وَ  تَن
َحتَّى يـ ْؤِمن  

ت دة األوثان، فإذا أسالالالالالالةلمفقد حر م اهلل تعاىل عةل  املتمنني أن يتزوجوا املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالركات من عب .(77)
 املشالرك 

وهي اليت ليس هلا دينر مساو ٌّ؛ فإن  الزواج منها يف هذه احلال  يصالالالالالبح مباحاً، ألن  السالالالالالبب الذ  ُحرِّم الزواج هبا ألجةله 
 (78)هو الشالرت وقد زال

ا تركت مةل   اإلسالم فأصبحت يف حكم املشالالالالالالالالالالرك ، فال تاُلق رم عةل  ماملرتد ة: ال جيوز ملسةل -6 ا م  أن يتزوج مرتد ًة، ألهن 
، فإن عادت املرتد ة عن رد هتا يصالالالالالبح الز واج هبا مباحاً؛ ألن  السالالالالالبب الذ  ُحرِّم الزواج (79)صالالالالالارت إليه من املةل  

 هبا ألجةله وهو الرِّد ة قد زال.

. قال اهلل عزوجل  (81)إذ ال حيلم ألحد  أن يتزو ج أكثر من أربع نسالالالوة  باتِّفاق أهل اإلسالالالالم: (80)الزوج  اخلامسالالال  -7
 : ََور تَاع َُ اء َمثـَْنى َو  اَل ْ م م َن الن ســــــَ ِْح وْا َما طَاَب َل فَان

فال  حيلم لةلزوج أن يتزو ج من خامسالالالالالالالال   إال    (82)
. وعن قيس بن احلارث قال: أسالالالالالالالالالالالالةلمت وعند  ثاين نسالالالالالالالالالالالالوة فذكرت بعد طالق الرابع  وانتهاء عد هتا أو وفاهتا

ُهّن أ ْربال ع اً((صةل  اهلل عةليه وسةلمذلك لةلنيبِّ  نالْ  .(83)، فقال: ))اْخرت  مه

 

 

 

 

                                                           
 . 163الربزجني، فقه األسالرة املسةلم  ونوازهلا يف الغرب،  ( 76)
 [.221]سورة البقرة: ( 77)
 . 129،  2اب النكاح، جعف  الفقهاء، كتالسمرقند م، ( 78)
 .129،  2عف  الفقهاء، كتاب النكاح ، جالسمرقند م، ( 79)
 .80السالرطاو ، فقه األحوال الشخصي ،  . 384النوو م، منهاج الطالبني وعمدة املفتني، باب ما حيرم من النكاح،  ( 80)
 .1588باحلجج واآلثار، كتاب النكاح،  ابن حزم، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، احملةل   يف عالرح اجملةل   ( 81)
 [.3]سورة النساء: ( 82)
 556،  3، ج2241رقم ُسنن أيب داود، كتاب الطالق، وإسناده حسن. انظالر: . 453،  2241أبو داود، ُسنن أيب داود، كتاب الطالق، رقم ( 83)

 ت/ الشيخ احملدث ععيب األرنتوط.
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: فإن ه ال جيوز ملطةلِّقها أن يتزو جها مر ًة أخرى إال بعد زواجها من آخر ودخوله (84)املطةل ق  ثالثاً يف حق ُمطةلِّقها -8
. فإن  (85)عالالالالالالرعي اً، مث  قيامه بتطةليقها من غري تواطت  بني مطةلِّقها وزوجها الثاين عرب ما يعر  بالتحةليل هبا دخوالً 

 احلرم  هنا متق ت ر؛ ألن  مطةلِّق ها يستطيع الزواج منها بعد انتهاء عد ة طالقها من زوجها الثاين، ومن غري قصد 

نَ َفِنن طَلََّقَها َفاَل التحةليل لقوله تعاىل:  َرُ  َفِنن طَلََّقَها َفاَل ج  َِْح َزْوًجا َغيـْ ْعد  َحتَّىَٰ تَن َ  َله  ِمن تـَ اَ  َعَلْيِهَما َأن  َتِح
يـَتَـَراَجَعا ِإن ظَنَّا َأن ي ِقيَما ح د وَد اللَّهِ 

(86) 

 المبحث الثاني

 المحرمات من النساء في القانون والمجتمع األَلباني

لقد حر م القانون األلباينم الزواج بنساء  أجاز الشالالالالالالالالالالالالالالالالرع املطه ر الزواج هبن ، كما أباح الزواج من نساء  حر م اإلسالم 
الزواج هبن ، مع العةلم أن ه وافق الشالالالالالالالالرع املطه ر يف عرأل بعض النساء لكنه كان أضالالالالالالالاليق بكثري يف إباح  الزواج وأوسع يف 

 تفصيل ذلك: التحرأل، وفيما يأا 

 شالرع اإلسالمي وهن : الالنساء الالا حرم القانون الزواج هبن  خمالفاً أوً : 

 بنت العم وابنتها وإن نزلن. -1

 بنت اخلال وابنتها وإن نزلن. -2

 بنت العم  وابنتها وإن نزلن. -3

 بنت اخلال  وابنتها وإن نزلن. -4

 
 

                                                           
الربزجني،  فقه األسالرة املسةلم  ونوازهلا يف الغرب،  .204 ، 2ج، فقه السن ، . سابق383من النكاح،  النوو م، منهاج الطالبني، باب ما حيرم ( 84)

 162. 
اعد خلن، أثر االختال  يف القو ا املراد بالتحةليل أن يتزوج الرجل امرأًة ليحةل ها لزوجها الذ  طةل قها ثالثاً فةلم يعد هلا رجع ر إليه إال  بنكاح رجل غريه. انظالر:( 85)

 .525األصولي  ،  
 [.230]سورة البقرة: ( 86)
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ال سكن الزواج بني األصنا  اآلتي : األو واألخت، وابن  األلباني   ما نصمه: "من مدو ن  األسالالالالرة  10جاء يف املادة رقم 
ألسالالالالالالالالالباب  هام    سكن أن تسالالالالالالالالالمح ةلمحكم  لو  .أوالد اإلخوة واألخواتو عمٍّ وعمها وخاهلا، وابن األو وعم ته وخالته، 

 .(87)أوالد اإلخوة واألخوات" بالزواج بني

الزواج بني األعالالالالخا  : "واليت جاء فيها 40يف املادة رقم  وأّكد هذا التحرألفقد منع القانون الزواج بني األقارب،     
، واحملكم  ال تعةلن إبطال الزواج بني من هذا القانون يعترب باطالً  14و  13و  11و  10و  9املشالالالار إليهم يف املواد 

 88)اء هذا الزواج"اإلخوة واألخوات، يف حال رأت أن هنات أسباباً هام  إلمض أوالد

، حيث جييز القانون األلباينم الت بينِّ ويعترب االبن املتبىن  كاالبن من النسالالالالالالالالالالالالالالالب، فيمنع (89)التزاوج بني املتبينِّ واملتبىن   -5
 التزاوج بني املتبينِّ واملتبىن  وبني ذرِّي تهما أيضاً. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 12. 10املادة رقم  انظالر:( 87)
 .19،  املصدر السابق( 88)
من اجلاهةلي ، وبدأ يف ز  من انتسب إىل غري أبيه ليس بابن له يف اإلسالم، لذا أباح اهلل لةلمتبين أن يتزوج زوج  من تبناه بعد فراقه إياها، وقد كان حمرماً يف( 89)

ا اىل: فقال تعذلك برسول اهلل صةل  اهلل عةليه وسةلم ليكون أقوى يف احلهلِّ، وأعد يف القضاء عةل  عادة أهل اجلاهةلي  يف عرأل ذلك،  فال ةل م ا ق ض ٰ  ز ْيدر مِّنالْه 
نالُهن  و   ْم إهذ ا ق ض ْوا مه ا لهك ْي ال  ي ُكون  ع ةل   اْلُمْتمهنهني  ح ر جر يفه أ ْزو اجه أ ْدعهي ائههه [.  فتزوج  النيب 37]سورة األحزاب:  اًل طالرا و ك ان  أ ْمُر الةل هه م ْفُعو و طالرا ز و ْجن اك ه 

ال ت عةليه  وسةلم  زينب بنت جحش بأمر اهلل بعد أن طةلقها زوجها زيد بن حارث . انظالر: فتاوى الةلجن  الدائم  لةلبحوث العةلمي  واإلفتاء،  السصةل   اهلل  
 .347-346،  20، ج53األول من الفتوى رقم 
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، وعةل  هذا األساس فإن ه يعترب املرأة املتبنِّي  أّماً ملن تبن ته، كما (90)أيضاً  ومن اجلدير بالذكر أن  القانون جييز التبينِّ لةلمرأة
 .(91)يعترب البنت املتبن اة بنتاً ملتبنِّيها

6- ، ه: "ُسنع الزواج14فقد جاء يف املادة  زوج  االبن بالتبينِّ ، و  بني املتبينِّ واملتبىن  وذرِّي تهما ما نصالالالالالم املتبىن  وزوج  املتبينِّ
، وكذلك بني واملتبينِّ  " وزوج  املتبىن   92)املتبنِّيني أنفسهم واملتبىن  وأطفال املتبينِّ

ه: "ُسنع الزواج بني مقِّدم الرعاي  والشالالخص13فقد جاء يف املادة من يقدِّم الرعاي  وم ن يتةلق اها،  بنيالتزومج -7  ما نصالالم
 .(93)الرعاي " أثناء مدةرعايته  الذ  هو يف

 جاءحيث  ،(94)منع تعّدد الّزوجات ولو مع احلاج  أو الضالالالالرورة الشالالالالرعي فقد قننت مدون  األسرة  ،الزواج من ثاني -8
 ما نصمه: "ال سكن لةلشخص املتزوِّج عقد زواج  ثان  قبل أن ينهي الزواج األول". 9يف املادة 

                                                           
إنه قد ف ، سواء بدافع الرمح  والعطف واإلحسان، أم بدافع الرغب  يف الولد بالنسب  لةلعقماء، إذا كان التشالريع اإلسالمي قد حرم نظام التبين بأ  دافع كان( 90)

ممجموع  من التشالريعات اليت تتوىل اإلعالرا  عةل  مصةلح  الطفل أمهها: أواًل: نظام كفال اليتيم فقد وردت أحاديث عديدة  -عناي  بالطفل-عالرع بدله 
الدخول  ن رعايته إىل درج  قارن فيها رسول اهلل صةل  اهلل عةليه وسةلم بينه صةل  اهلل عةليه وسةلم وبني كافل اليتيم يفوحس، يف احلث عةل  العناي  باليتيم

[ عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه عن النيب صةل  اهلل عةليه وسةلم قال: )) أنا وكافل 948 ، 5304إىل اجلن  يف احلديث الذ  أخرجه البخار  ]برقم 
نمي  ماله إن كان له والسعي يف مصاحله من طعامه وكسوته وت، ذا وقال بإصبعه السباب  والوسط ((. وكفال  اليتيم هي: "القيام بأمورهاليتيم يف اجلن  هك

ومساعدة ، منيو وإن كان ال مال له أنفق عةليه وكساه ابتغاء وجه اهلل تعاىل". فإذا كان املسةلم يريد األجر والثواب من اهلل تعاىل باإلحسان إىل احملر ، مال
قي : إضاف  إىل ووعد بالثواب اجلزيل عةليها. ثانياً: نظام والي  الةل، فهذا وجه من األوجه املشالروع  اليت رغب فيها التشالريع اإلسالمي، الضعفاء واملنكوبني

من الزنا". وقد  فراراً من هتم  الريب  أ  نظام كفال  اليتسم فإن هنات نظام والي  الةلقي . والةلقي  هو: "صغري منبوذ يف عارع أو يف مسجد أو حنو ذلك
ث أمجعت املذاهب حي، وسع الفقهاء القول يف أحكام الةلقي  يف أغةلب كتب الفقه اإلسالمي. والذ  يعنينا من موضوع الةلقي  هو ملن تكون واليته

ةل  اهلل يكن هلم و  حلديث ابن عباس أن رسول اهلل صاإلسالمي  عةل  أن الوالي  عةل  الةلقي  يف ماه ونفسه هي لسةلطان املسةلمني أو مجاعتهم إذا مل 
رمحه اهلل تعاىل  [ قال الشيخ احملدث ععيب األرنتوط78 ، 3ج، 1880عةليه وسةلم قال: ))السةلطان و  من ال و  له((. أخرجه ابن ماج  ]برقم 

ء وإجيار. كل ذلك  من بيع وعالرا، يف ماله عةل  وجه املصةلح والتصالر  ، وهو حديث صحيح. فالو  هو الذ  سةلك حق تزويج الةلقي  ذكراً كان أم أنث 
ولو مل يكن لكل منهما وارث. ألن القصد من التقاط الةلقي  هو تقدأل النفع ، وال إرث أحدمها اآلخر، دون أن يرتتب عن هذه العالق  بينهما نسب

 .257-254 ، 2ج، يف املهاجرفقه األسالرة املسةلم  ، واإلحسان إليه ابتغاء مرضاة اهلل. انظالر: العمراين
  E Drejta Familjare, page 116, 464انظالر: ( 91)

  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 240-241.  80وانظر: املادة رقم
  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 12انظر: ( 92)
  E Drejta Familjare, page 124 
  Familjare, page 123E Drejta. 12،  املصدر السابق( 93)

E Drejta Familjare, page  124 

 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 11, 19انظر: (94)
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ترب  بني الزوجني يععقاده خالل زواج  سابق  اليت فيها: "الزواج الذ  مت  ان 41املادة رقم  وأك د القانون هذا املانع يف
ممّا مّثل صدمً  ثقافّيً  لألسالرة األلبانّي  بعد ، (95)وباملقابل عالرعت إباح  التعايش وبعبارة أخرى اخلةليالت .باطاًل"

ق ب  من هيمن  الّنظام الّشيوعّي عةل  اجملتمع    األلبايّن.حه

، وهن :  انياً      : النساء الالا أباح القانون الزواج هبن  خمالفاً يف ذلك الشالرع اإلسالمي 

غري: إذ يبيح القانون األلباينم الزواج من املرأة اليت انقضال  زواجها من زوجها السابق بطالق  أو المعتد ة  -1
 ما يعر  بالعد ة، ألن الزواج املدين  ال يشرتط العد ة فسخ  أو وفاة  أو حنو ذلك، دون احلاج  إىل انتظار

 .(96)أصالً 

املشالرك  أو املرتد ة: فال سنع القانون األلباينم الزواج من املشالرك  أو املرتد ة عن الدين، ألن ه ال يعترب اختال   -2
 .(97)الدين مانعاً من الزواج أساساً 

                                                           

E Drejta Familjare, page  91 

الرجل واملرأة من مدون  األسالرة حيث جاء فيهما: "التعايش هو اتفاق بني  164و163وقد قن ن قانون األسالرة األلباني   هذا التعايش من خالل املادتني  (95)
  من خالله حيدِّدان اآلثار ذالةلذين يعيشان حياًة مشرتكً  كالزوجني من حيث االستمراري   والدسوم ، وسكن لةلمتعايشني أن يوقِّعا اتفاقاً أمام كاتب العدل، وال

 انظالر:  .يتعةل ق باألطفال واملمتةلكات اخلاص   هبما أثناء تعايشهما"املرتتِّب  عةل  العيش معاً فيما 

Kodi i Familjes se Shqiprise, page 58 

، وال من بعيد ،  (96) ملوضوع إنه مل يتطالرق إىل حال املرأة، ف األسالرةمدو ن  قانون وال تعرمض يف ال ذكر لةلعد ة يف قانون مدّون  األسالرة، وال تعرمض هلا، ال من قريب 
كالطالق يف احليض أو النفاس، أو أثناء احلمل، أو يف طهر  جامعها فيه،  لكرأل، والسن   وهذا حبدِّ ذاته يُعت رب خمالفً  صارخً  لصالريح القرآن االطالق البهدعي ِّ

 الشالريع  ةل  ذلك من مفاسد تتعةل ق باختالط األنساب، وعدم ثبوت املرياث يف هذا القانون؛ مع أن ه يفالنبوي   املطه رة، وإلمجاع األم  ، باإلضاف  إىل ما يرتت ب ع
ة عالرعا ال حي ؛ ورثته الزوج  بال خال ، وعدم حرم  الزوج  عةل  غريه، واملعتد  ة الزوج  من طالق  رجعيٍّ ن تتزو ج ما دامت يف لم هلا أإذا تويفِّ الزوج أثناء عد 

ة إن كان الطالق رجعّياً، كما أن  عدم اعتبار العدة يفوِّت عةل  االعد   ا يف حكم الزوج ، فيجوز لةلزوج أن يراجع زوجته يف العد  زوجني فرص  مراجع  لة؛ ألهن 
 يف هذا اجملال. عةل  خمالف  دينه نفساليهما، والعدول عن الطالق، إىل غري ذلك من احلهك م املرتبط  مبشالروعي   العد ة، فضالً عن إجبار الشعب األلباينّ 

كلم واحد  "ما نصمه:  24جاء يف املادة رقم ليس هنات دينر رمسيٌّ يف مجهوريّ  ألبانيا". كما من دستور مجهوري  ألبانيا ما نصه: " 10جاء يف املادة رقم ( 97)
، يف األماكن العام   أو يف القطاع اخلا ِّ  حنو  فرد ٍّ حرٌّ يف اختيار أو تغيري الدين أو املعتقدات، وكذلك يف  التعبري عنها عةل   ، من خالل العبادة أو مجاعيٍّ

 انظالر:  والتعةليم وممارس  الشعائر الديني  ".
Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 10, 15. 

Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi,page 408, 421, 447.  
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ثالثاً  األلباينم ليس لديه عددر حمد در يف الطالق، وال يشرتط أ   عالالرط  فيمن طةلِّقتاملطةل ق  ثالثاً: فالقانون  -3
أو أكثر، فهو يبيح الزواج من املطةل ق  مهما بةلغ عدد مرات طالقها إذا رغب زوجها األول يف الزواج هبا 

 .(98)مر ًة ثانيً  بعد أن توافق هي عةل  ذلك الزواج

ذلك حيث حرم  بل إنه توسالالع يف ،فةلم يقتصالالر يف التحرأل عةل  ما حرمه القانون ،القانونوقد جتاوز العر  االجتماعي 
إن ، بل (100)كما رأينا  إىل اجلدِّ الرابععةلًما بأن القانون قد انته  يف التحرأل ، (99)إىل اجلدِّ السالالالالابعالتزاوج بني األقارب 

الزواج من  اجتماعي  لدى اجملتمع األلباين، حيث حيرمونأصالالالالالالبح ثقاف  األقارب  بنيوج از تا يثري االسالالالالالالتغراب أن منع المم
 فال حيل أللباين الزواج من بنات أعمامه أو عماته أو أخواله أو  ،(102)بشكل قطعي ال يقبل النقاش (101)األقارب

ا يكون  ،(103)أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة واحدة  هميعترب  العر  اجملتمعي خاالته، ومن يف حكمهن؛ ألن حمر ماً وهذا يعين أن التزاوج رمب 
 بني قبيةل   كامةل  ، وهذا بدوره يوقع اجملتمع األلباين  يف حرج  ومشق    بالغ ني.

 

 

 

                                                           

ونً  ناألسالرة وال يف أ ِّ ماد ة  منه ما يدلم عةل  اعتبار أقسام الطالق وألفاظه صالراح  أو ضمناً، فةليس هنالك طالقر رجعيٌّ أو بائنر بي مدو ن  مل يرد يف قانون(98)
مل يشالر حز لةلفظ  كما أنه، بل مل يتعر ض أبداً لفرق النكاح األخرى وآثارها،  وال ملا يتعةل ق هبا من أحكام ،مصغرى أو كربى، فال ذكر وال إعارة هلذه األقسا

ك يف املصطةلحات حز لو كان ذل، مما يتكِّد بُعد هذا القانون يف موضوع الطالق عن األحكام الشالرعي  الطالق ولو من الناحي  االصطالحي  يف مواده القانوني   
 واأللفاظ فق .

ل األم. واالبن  من قهبمخس  أجيال  األب، و ناحي    اخل القبيةل  إىل سبع  أجيال  مند من قانون البريس ما نصمه: "اخلهطب  حمظورةر  211جاء يف املادة رقم ( 99)
 Kanuni I Laberise, page 97انظالر:  ". يعتربان أخوين واالبن داخل القبيةل 

 16E Drejta Familjare, page 1انظالر: ( 100)
 . انظر:داخل القبيةل  إىل أربع  مائ  جيل  ". الزواج ممنوع  (101)

M. Dragovaja, Studim Krahasues Midis Kanunit te Shqiperise dhe Dagestanit, Tiranie/Albania 1996, 
page 7. 

  104Kanuni I Laberise, pageمن قانون البريس.   239املادة رقم انظالر: ( 102)
  Kanuni I Leke Dukagjinit, page 12من قانون ليك دوكاجني. 39واملادة رقم 

 http//www.masress.com/ 06/09/2011انظالر: الراب  التا : ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا، خال  أبو بكر( 103)
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 المبحث الثالث

 المحرمات من النساء في القانون والمجتمع األَلباني من موقف اإلسالم 

ا يُعدم خم ثاينيظهر مم ا تقد م أن  القانون حيرِّم الزواج يف   ، مم  الفً  لةلشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرع حاالت  ال تُعترب حمر مً  يف الفقه اإلسالالالالالالالالميِّ
ا هو هلل سبحانه وتعاىل ال يشاركه فيه أحدر من خةلقه. ومهن عأن  املطه ر؛ ألن  التحرأل والتحةليل ليس بيد البشالالالالالالالالالالالالالالالر، وإمن 

واب  بنات العمِّ والعم   واخلال واخلال  يتكِّد الر  مثل هذا التحرأل أن يضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر باجملتمع إضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراراً بالغاً، فإن  الزواج من
االجتماعي   بني األقارب ويقوِّيها، ومن عالالالأن عرأل ذلك الزواج ومنعه أن ُيضالالالعهف هذه الرواب  وُيضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر هبا ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرراً 

من فر  التزاوج  ر. باإلضالالاف  إىل ذلك فإن  فر  الزواج بني األقارب مم ن حر م القانون التزاوج بينهم هي أكث(104)بالغاً 
، وهذا بدوره يتدِّ  إىل انتشالالالالالالالار الُعنوسالالالالالالال  يف اجملتمع مبا تنطو  (105)مع األباعد، مم ا يقةلِّل من فر  النسالالالالالالالاء يف الزواج

قع عةليه من خماطالر اجتماعي    وأخالقي    كثرية . مث إن  القانون بتحرسه التزومج يف احلاالت اليت خالف فيها الشالرع املطه ر يُو 
ل والنساء يف موضوع حدٍّ كبري  اخليارات املطالروح  أمام الرجا اجملتمع األلباين  يف احلرج واملش ق  الش ديدين، ألن ه يقةلِّل إىل

  واخلال واخلال ، بنات العمِّ والعم  إضالالالالافً  إىل أن  هذا القانون يصالالالالادم القرآن الكرأل حيث أباح اهلل تعاىل الزواج بالزواج. 
ْع يَ َأيـ َها النَِّبي  ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواياَ فقال سالالالالالالالالالالالالالالبحانه وتعاىل:  َْ ِتي آتـَْيَع أ ج وَره نَّ َوَما َمَل ا َأَفاَء َجَك الالَّ ِمين َك ِممَّ

ِتي َهاَجْرَن َمَعَك(  .)106اللَّه  َعَلْيَك َوتـََناِت َعم َك َوتـََناِت َعمَّاِتَك َوتـََناِت َماِلَك َوتـََناِت َماَ ِتَك الالَّ

ا حاالتر خمالف ر لةلشالالالالالالالالالالالالالالالالرع املطه ر؛ نظالالالالالالالالالالالالالالالالراً ألن    وأم ا فيما يتعةل ق حباالت الزواج احملظورة قانوناً بسبب التبينِّ فال عك  أهن 
، وبالتا  أبطل كل  اآلثار املبني   عةليه.  ْ  قال اهلل تعاىل: اإلسالالالالالالالالالالالالالالالم قد أبطل التبينِّ ِل ََ َأدِعَياءَك م َأتَناءَك م ذََٰ  مَوَما َجَع

 ََ ِبي ْ م َوٱللَّه  يـَق ول  ٱلَحقَّ َوه َو َيهِدي ٱلســـــــــــَّ ِه ْ م ِتَأفوََٰ َقول 
وكان الّتبينِّ يف اجلاهةلي   معروفاً،  فقد تبىن  حممدر . (107)

 اهلل عةليه وسةلم زيد بن حارث ، وكان يُْدع   زيد بن حممد رضالي اهلل عنه، فةلّما أنزل اهلل اآلي  ُنسب إىل أبيه،صةل  

 

                                                           
 ،أهل املدين  املالكي هقال اإلمام ابن عبد الرب: "وجائز له )لةلمسةلم( نكاح ابن  العم وابن  العم  وابن  اخلال وابن  اخلال  وإن سفةلن". انظر: الكايف يف فق( 104)

 . 536  ،2ج
ريع الوضعي وإمنا الغرض من هذا البيان إظهار خمالف  التش ،ألن اهلل أباح الزواج باألقارب ومل يوجبه ،ينبغي أال يفهم من ذلك وجوب الزواج بني األقارب( 105)

 لباين.كما هو احلال يف قانون مدون  األسرة األ  ،وتقنني هذه املخالف  الصارخ  يف مواد قانوني  ،األلباين لةلشريع  اإلسالمي 
 [.50]سورة األحزاب: ( 106)
 [.5-4]سورة األحزاب: ( 107)
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زيد بن حارث ، واسالالالالالالالالالتقّرت الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريع  عةل  أن ه جيب أن ينسالالالالالالالالالب الناس إىل آبائهم، وأن ه ال جيوز التبينِّ أل ِّ وقيل:  
 وقد  .(108)إنسان  

ع   إهىل  غ رْيه أ بهيهه و ُهو  م نه اد  ابن عباس أن ه قال: قال رسالالالالول اهلل صالالالالةل  اهلل عةليه وسالالالالةلم: )) ثبتت حرم  التبينِّ يف حديث
، وعن أيب ذرٍّ رضالالالالالالالالالي اهلل عنهما قال: قال النيبم صةل  اهلل عةليه وسةلم : ))ل ْيس  مهْن ر ُجل  (109)ن ُ  ع ةل ْيهه ح ر امر((يال ْعةل ُم ف اجل  

)) ن عةل  أن  التبينِّ حرامر وباطلر، وأن  االنتسالالاب إىل  .(110)اد ع   لهغ رْيه أ بهيهه و ُهو  يال ْعةل ُمُه إهال  ك ف ر  ري غوهذان احلديثان يدال 
 األب من كبائر الذنوب.

م التزومج وج بني من يقدِّم الرعاي  وم ن يتةلقاها فهذا خمالفر لةلشالالالالالرع أيضاً؛ ألن  الشالالالالالرع مل حيرِّ اوأما فيما اتصم بتحرأل التز 
القً  نسبي ً  عبني الوصيِّ واملوص  هبا، ألن  الوصاي  نوعر من والي  النظالالالالالالالالالالالالر يف مصةلح  املوص  هبا، وليست واليً  تُنش  

 حبيث تتثِّر يف العالق  بني الوصيِّ واملوص  هبا  فتحرِّمها عةليه.

منع التعدمد يف قانون األسالالرة األلباين، فقد جاء بتأثري  من النسالالق العامِّ يف أوروبا، حيث انع قوانني هذه الدول وأما عن 
وأنه ال  .(111)حملافظ  عةل  حقوق املرأة وحقوق اإلنسالالالالان عموماً التعدمد تأثمراً باحلال  الديني   لدى تةلك الدول، وبدعوى ا

يسالالالالالمح أل  عالالالالالخص يقيم يف أوروبا سالالالالالواء كان مواطناً باألصالالالالالال  أم باالكتسالالالالالاب، أم كانت إقامته متقت  أن جيمع يف 
عصالالالالالالالالالالالالالالمتالالالالاله بني امرأتني أو أكثر يف وقالالالالالت واحالالالالالد، لكنالالالالاله ال ُيالح ق بالالالالالل وال سنع قالالالالالانونيالالالالالًا من اجلمع بني عالالالالالدد من 

 .(112)ةليالت اخل

 

 

 

 
                                                           

 .719،  3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج .10،  19الطرب ، جامع البيان، ج( 108)
 .48،  220. مسةلم، كتاب اإلسان، رقم 732،  4327-4326البخار م، كتاب املغاز ، رقم ( 109)
 . 590،  3507البخار م، كتاب املناقب، رقم ( 110)
 .181 ، قسم فقه األقةليات املسةلم ، انظالر: املوسوع  امليسالرة يف فقه القضايا املعاصالرة( 111)
 .527 ، 1ج، فقه األسالرة املسةلم  يف املهاجر، العمراين( 112)
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ِهنَّ فإن  القانون أغفل قول اهلل تعاىل:  (116)أم ا من حيث إباحته الزواج مبعتد ة غريهو  َن تِأَنف ســـــــــِ َواْلم طَلََّقات  يـَتَـَرتَّصـــــــــْ
اِمِهنَّ  ا َمَلَق اللــ ه  ِفي َأْرحــَ ت ْمَن مــَ ْْ َ  َله نَّ َأن َي لــ ِه َواْليَـْوِم اِِمرِإن ك نَّ يـ ْؤِمنَّ تــِال َ الَ ــََة قـ ر َوءو َوَ  َيحــِ

وأغفالالل  .(117)
ـــــراً فَِنَذا تـَلَ قوله تعاىل:   ْ ْم َويََير وَن َأْزَواجاً يـَتَـَرتَّْصَن تِأَنف ِسِهنَّ َأْرتـََعَة َأْشه رو َوَعشـ َن َأَجَله نَّ َفاَل غْ َوالييَن يـ تَـَوفَـّْوَن ِمن

ْ ْم ِفيَما  ِّ َوالل ه  ِتَما تـَْعَمل وَن َمِبير  ج َناَ  َعَلْي ِهنَّ تِاْلَمْعر و فـََعْلَن ِفي َأنف ســــــــِ
ِري كما أغفل قوله تعاىل:    (118) َوالالَّ

ِري َلْم َيِحْضَن َوأ وَ   تـ ه نَّ َ اَل َة  َأْشه رو َوالالَّ ْ ْم ِإِن اْرتـَْبت ْم َفِعدَّ  َأَجل ه نَّ َأن  ت  اأْلَْحَمالِ يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن ن َساِر

 

                                                           
 Kanuni i Laberise, page 104انظالر:  ( 113)
  dhe e Drejtes ne Shqipri, page 304Historia e Shtetit-307انظالر: ( 114)
 .[221]سورة البقرة: ( 115)
 E Drejta Familjare, page 298/325انظالر: ( 116)
 [.228]سورة البقرة: ( 117)
 [.234]سورة البقرة: ( 118)

 ومن اجلدير ذكره أيًضا أن  منع التعدمد جيد أصواًل له وجذوراً ضاربً  يف القهدم يف اجملتمع األلباينِّ؛ من خالل قوانني عرفي    
 الزواج من قانون البريس ما نصه: "أن  239فقد جاء يف املادة رقم تعار  عةليها األلبان قبل دخوهلم يف اإلسالم، 

وبقي تأثري هذا القانون عةليهم  .(113)والزواج إمنا يكون خارج القبيةل "، واحدة وال يسالالالمح بتعدد الزوجاتيكون بزوج  
باهتاً ضالالالالالالالالالالالالالالعيفاً إب ان احلقب  العثماني  ، إىل أن مت إحياء تةلك القوانني بعد خروج ألبانيا عن منظوم  األقاليم اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمي   

 .(114)م1912اخلاضع  لةلدول  العثماني   يف عام 

خالف القانون الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرع اإلسالالالالالمي  عندما أباح الزواج بنسالالالالاء  حر م الفقه الزواج هبن  ضالالالالارباً عرض احلائ  بثقاف   كما
اجملتمع ودينه، واليت من املفروض أن ينبثق القانون عنها وأن يراعيها؛ ألن  القانون يف كلِّ بةلد ، ويف كلِّ ثقاف  ، ويف كلِّ 

كم فيها، لكن القانون األلباين  يعترب من القوانني احضارة  يراعي يف الغالب ا لشاذ ة عن لبيل  االجتماعي   والديني   اليت حي 
 هذه 

: القاعدة املتفقِّ عةليها لدى دساتري العامل وقوانينه. فمن حيث إباحته الزواج باملشالالالرك  أو املرتد ة فإن ه يتجاهل قوله تعاىل
 ِْح وْا  . )115(اْلم شـرَكاِت َحتَّى يـ ْؤِمنَّ(َوَ  تَن
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ْعَن َحْمَله نَّ( .  فقد جتاوز القانون هذه النصالالالالالالالالالالو  القرآني   القطعي   يف ثبوهتا، والقطعي   يف داللتها غري مراع   )119(َيضــــــــَ
املسةلمني ودينهم، حيث صدم ععور هم هبذا القانون املتطالالالالالالالالالالالالالالر  يف عةلماني ته، رغم أن ه سس أخص  خصوصي ات  لشعور

 األلباينِّ يف أحواله الشخصي  .الشعب 

ي  ، فقد أهدر كرتاثه بدين الشعب وُهوي ته احلضاري   والثقافا وفضالً عن إغفال هذا القانون هلذه النصو  القرآني  وعدم 
 عطاء إأيضاً احلهك م واملصاحل اليت حلظها الشالرع املطه ر من خالل تشالريع العد ة املتمث ةل  يف منع اختالط األنساب، و 

 ، ها يف مراجع  ن فسالالالالالالالالالالالالالاليهما قبل أن يُقدما عةل  إهناء العالق  عةل  حنو  هنائيٍّ الزوجني الفرتة املناسب  اليت سكن أن يستغال 
وما يةلحظه الشالالالرع املطه ر من مصةلح  استقرار احلياة الزوجي  ، فضالً عن عدم تقديره لةلعالقات اإلنساني   اليت تنشأ بني 

 تاج إىل وقت  كا   ومناسب  لصيانتها وترميمها، كما أن ه مل يراع أيضاً الوضع النفسالي لةلزوج  الزوجني واليت ع

املفجوع  بطالقها أو بوفاة زوجها عندما يبيح هلا االقرتان بزوج  آخر، رغم أن  القانون األلباين  عموماً وحز الدسالالالالالالالالالالالالالالتور 
 يتشد ق بزعمه محاي  حقوق املرأة واحملافظ  عةليها 

، وبغضِّ النظالر عن عدد مر ات الطالق فإن  القانون  وأم ا فيما يتعةل ق بإباح  القانون ملطةلِّق الزوج  الزواج هبا يف أ ِّ وقت 
َرُ  فَِنن طَلََّقَها هبذا قد أغفل قوله سالالالالالبحانه وتعاىل:  َِْح َزْوجاً َغيـْ َ  َله  ِمن تـَْعد  َحتَّىَٰ تَن اَل ج َناَ  فَ فَِنن طَلََّقَها َفاَل َتِح

. ومل يراع هذا القانون املتشالالالالالالالالالالالالالالالدِّق حقوق املرأة اليت سكن أن  )120(َعَلْيِهَما َأن يـَتَـَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ي ِقيَما ح د وَد اللَِّه(
اح ه بتحديد عدد مر ات الطالق، ألن  ل ً عاطفتها وحاجتها دون أن يُكب ح مجه شالالالالالرع ةليطةلِّقها الزوج مر ات  عديدة  مستغال 

املطه ر يف ذلك مصالالالالالالالالالالالالالالةلحً  مرئي ً  تتمثل يف ردع الزوج عن التماد  يف الطالق أو املسالالالالالالالالالالالالالالالارع  إليه؛ ألن ه يعةلم أن  عدد 
 الطةلقات اليت سةلك إيقاعها حمدودر بثالث ، وأن ه إذا اسالالالتنفد هذه املر ات الثالث فةليس له من سالالالبيل  لالقرتان بطةليقته مر ةً 

نكح زوجاً غريه ويدخل هبا الزوج الثاين دخوالً عالرعي اً، مث يطةلِّقها من غري تواط   مع مطةلِّقها األول، أخرى إال  بعد أن ت
ل كثرياً يف إيقالالاع الطةلقالالات عمومالالًا وإيقالالاع الطةلقالال  الثالالالثالال  منهالالا عةل  وجالاله  فالالإذا عر  الزوج ذلالالك فالالإنالال ه سالالالالالالالالالالالالالالو  يتمهالال 

 شكِّل إن أراد إال  بنكاح رجل  ثان  وفق الشالروط السابق ، مم ا ي اخلصو ، أل نه يعةلم أنه إن أوقعها فةلن تعود له زوجته

 

                                                           
 [.4]سورة الطالق: ( 119)
 [.230]سورة البقرة: ( 120)
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مانعاً ذاتي اً لدى الزوج من إيقاع الطةلقات الثالث، ويف ذلك ما فيه من مراعاة املرأة ومحايتها من تغومل بعض الرجال 
 ه يوفرها لةلمرأة.غري املةلتزمني بشالرع اهلل، تةلك احلماي  اليت يتشد ق القانون زوراً وهبتاناً أن  

 أن  القانون قد خالف الشالرع خمالفً  صارخً  يف مثل هذه احلاالت وحر م ما أحةل ه اهلل. نيومن ذلك كةلِّه يظهر لةلباحث

حبيث أصبحت  ،ومن العجيب أن منظوم  التحرأل يف قانون مدون  األسرة األلباين قد تكر ست أيًضا يف اجملتمع األلباين 
وج بني أبناء العموم  اأصبحت معرف  أن  اإلسالم يبيح التز حيث  ،خمالفتها أو جمرد انتقادها مثارًا لإلستنكار واالستغراب

، بل سببًا لرد ة بعض األلبان يف بعض (121)واخلتول  حز من اجلدِّ األول؛ سببًا لةلشقاق والنزاع بني املسةلمني أنفسهم
 مستغربني أن يكون الدين يبيح مثل ذلك ولسان حاهلم يقول: ما هذا الدين الذ  يبيح الزواج  احلاالت عن اإلسالم،

بني األقارب؟  حنن ال نريد ديناً كهذا، بل إن  الكفار من أعداء اإلسالم يت خذون هذه النقط  بالذات ذريعً  حملارب  الدين 
 عز  م الشالرعيِّ أعباًء كثرية وكبرية أثناء دعوهتم إىل دين اهللوصدِّ الناس عنه، مما يةلقي عةل  كاهل الدعاة وطالب العةل

 وجل  

ا تتعد ى ذلك إىل  وتطبيق عالرعه املطهر، ألن  مهم تهم يف هذه احلال  لن تقتصالر عةل  مواجه  القانون وحماول  تغيريه، وإمن 
 قدِّسها ويقدِّمها عةل  دينه.مواجه  اجملتمع كةلِّه مبا يتبن اه من عادات  وثني   جاهةلي   أصبح ي

وقد تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربت هذه األعرا  إىل اجملتمع األلباينِّ احلديث من جذوره التاراي   القبةلي   الوثني  ، قبل أن سن  اهلل عةليه 
ت مع بدايات انتشالالالالالالار اإلسالالالالالالالم يف اجملتم  عباإلسالالالالالالالم مع بدايات الفتوحات العثماني  ، عةلماً بأن  هذه العادات قد تغري 

  العثماني   وج يف تةلك احلاالت، مث  عاد حيرِّمها تدرجيي اً مع سالالالالالالالالقوط الدولااأللباينِّ؛ فأصالالالالالالالالبح اجملتمع مسالالالالالالالالةلماً ال حيرِّم التز 
حز وصالالالل إىل ما وصالالالل إليه من التحرأل هبذه الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالريق ، عةلماً بأ ن النظام الشالالاليوعي  سالالالاهم يف تكريس هذه األعرا  

مع األلباينِّ، رغبً  من هذا النظام البائد يف حمارب  اإلسالالالم وعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرائعه واإلسالالاءة إليه، وحر  والعادات وجتذيرها يف اجملت
ً وجود مثل هذه األعرا  الوثني   لدى األلبان قبل اإلسالم.   الناس عنه مستغال 

جب والتساؤل؟  بعد أن لةلعومع ذلك فإن  السالالالرع  اليت تسالالالربت فيها مثل هذه األعرا  إىل اجملتمع األلباينِّ تبدو مثاراً 
 ترت األلبان هذه األعرا  اجلاهةلي   الوثني   مد ة مخس  قرون  إب ان احلكم العثماينِّ.

                                                           
 Dragostunja fshati mes dy llojeve te islamit 28/02/2011انظالر: ( 121)
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وأعجب من ذلك أن تصبح هذه األعرا  اجلاهةلي   أقرب ما يكون إىل معتقدات  مقد س   يُعترب اخلروج عةليها نوعاً من  
 الرد ة واهلرتق ، ويف أقل األحوال يعترب قطيعً  لةلرحم. حز إن  املةلتزمني بالشالرع املطه ر يتعذ ر عةليهم أن يتزوجوا من بنات

، بل إن  بعض احملاوالت اليت جرت لةلخروج عن هذه األعرا  قد (122)الزواج من قبائل أخرىقبيةلتهم فيضطالالالالالالالرون إىل  
 باءت بالفشل وأثارت ضج   إعالمي ً  كبريًة داخل القبيةل  الواحدة. 

وال سالالالالالالبيل إىل معاجل  كل ما سالالالالالالبق بيانه من اختالالت ومفاسالالالالالالد إال باسالالالالالالتحداث قانون لألحوال الشالالالالالالخصالالالالالالي  خا  
باملسةلمني يراعي األحكام الشالالالالالالالالرعي  وال ارج عنها، أو بتعديل قانون مدون  األسالالالالالالالالرة ليصبح ُمت سقاً مع أحكام الشالالالالالالالالرع 

تكام ماء واجباً كبرياً يف توعي  أبناء اجملتمع خبطورة عدم االحاملطهر، وإىل أن يتم ذلك فإن عةل  الدعاة والوعاظ والعةل
 إىل الشالرع يف هذه املسائل، بغي  الوصول إىل تكوين رأ  عام ضاغ  عةل  احلكوم  األلباني  لتعديل القانون مما يتفق 

. وملتسسات اجملتمع قونهوأحكام الشالرع املطهر، ومبا ال يتعارض مع الدين الذ  يفرتض أن غالبي  الشعب األلباين يعتن
املدين مجعيات ونقابات وغري ذلك من املتسالالالالسالالالالات دور مهم يف هذا املضالالالالمار، كما أن بوسالالالالع املةلتزمني مواءم  زجياهتم 

 مع أحكام الشالرع املطهر ودعوة غريهم إىل فعل ذلك من خالل بيان حماسن الشالرع املطهر، ويف هذا اإلطار سكن 

أحكام نوح  ألبناء الشالالالعب األلباين، لةلقيام بفعاليات توعوي  لتوعي  أبناء الشالالالعب األلباين باسالالالتغالل احلري  النسالالالبي  املم
 .الشالرع املطهر وحماسنه وإجيابياته يف هذا املضمار

 فيما يةلي أبرزها: ،لقد توصةلت هذه الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات الخاتمة:

 النتارج:  -أ
   .األلبايّن عن الشريع  اإلسالمي  ، فهو قانونر وضعيٌّ بامتياز  ال ستم إىل الشرع بصةلبُعد قانون مدّون  األسرة  -1
 أن القانون األلباين قد توسع كثريًا يف دائرة التحرأل حمرًِّما التزاوج بني األقارب حز الدرج  الرابع . -2
 ابع .ألقارب حز الدرج  السحيث حرم التزاوج بني ا ،أن العر  االجتماعي يف ألبانيا كان أكثر توسًعا -3
 غريها.كاملشرك  وزوج  املتبىن واملرتدة و   ،أن القانون األلباين قد أباح الزواج من نساء حرم الشرع الزواج هبن -4

 

                                                           
ا يكون  الزواج. و تعدمد الزوجات، وال ُيسمح  ببزوج   واحدة  يكون  الزواجمن قانون البريس ما نصمه: "القاعدة العام  هي أن   239جاء يف املادة رقم ( 122) إمن 

 Kanuni I Laberise, page 104انظالر:  قبيةل ". ال خارج
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من غري ما  ووافق الشريع  اإلسالمي  ،أن القانون األلباين قد خالف الشرع املطهر يف التحرأل واإلباح  كةليهما -5

 عرأل األمهات واألخوات والبنات وغريها. إرادة لةلموافق  كما يف
وثني   بل والزيادة عةليه من خالل االحتكام إىل قوانني وأعرا  وعادات ،تبينِّ اجملتمع األلباين لةلموقف القانوين -6

 عو لت يف ذلك اجملتمع إىل معتقدات ومقد سات أصبح اخلروج عنها مثارًا لإلستغراب واالستنكار. ،جاهةلي 
وكذا األعرا  االجتماعي  يوقع مسالالالةلمي ألبانيا يف مشالالالق   ،القانون يف مسالالالائل احملرمات من النسالالالاء إن موقف -7

ناء حبيث تصالالالالالالالالالالالالالبح فر  زواج الفتاة من أب ،وحرج بالغني عندما تضالالالالالالالالالالالالاليق أمامهم جماالت الزواج إىل حد كبري
 ل خةلقي.اد واحنالوما يستتبع ذلك من فس ،مما ساهم يف انتشار العنوس  يف اجملتمع ،قبيةلتها معدوم 

 التوَليات:  -ب
وتوصالالالي الدراسالالال  نمةل  من التوصالالاليات لتوعي  احملتمع األلباين فيما يتعةلق باحملرمات من النسالالالاء من خالل جمموع  

 من اآلليات واالجراءات اآلتي :

 / استغالل املنابر اإلعالمي  كاإلذاع  والتةلفاز والصحف.1

 / توزيع النشالرات واملطويات التوعوي .2

 إقام  الندوات واملتارات واحملاضالرات./ 3

 / استغالل املنابر الديني  من خالل اخلطب والدروس يف املساجد.4

من  نظرًا ملا تتمتع به هذه املشالالالالالاليخ  ،كما سكن أن تضالالالالالالطةلع املشالالالالالاليخ  اإلسالالالالالالالمي  بدور حمور  يف هذا اإلطار/  5
مما  ،تمعاتةلكه من تأثري عةل  صالالالالالالالانع القرار يف ذلك اجمل وما ،سالالالالالالالةلط  أدبي  وديني  عةل  رعاة الدول  األلباني  املسالالالالالالالةلمني

 سهد الطريق  أمام سن تشريعات أو تعديل القائم منها مبا يتوافق وأحكام الشرع املطهر.

غ  ) من خالل تشكيل مجاعات ض -بالطرق الشالالرعي -عةل  األحزاب السالالياسالالي  و التأثري عةل  نواب الربملان / 6
رع زاب السالالالياسالالالي  يف براجمها طالالالرح تغيري قانون مدون  األسالالالرة، أو تعديةله مبا يتفق وأحكام الشالالاللوبيات (؛ كي تتبىن األح

 املطهر، أو سن قانون جديد لألحوال الشخصي  لةلمسةلمني.

أن تراعي احلكوم  خصالالالالالالالالالالالوصالالالالالالالالالالالي ات مسالالالالالالالالالالالةلمي ألبانيا الديني   والثقافي  ، وال تفرض عةليهم باسالالالالالالالالالالالم العةلماني   أو / 7
   ما ينايف عقائدهم، وقيمهم، ومقوِّمات حياهتم.الدسقراطي  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 193 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

المصادر والمراجعفهرس   

 القرآن الكرأل. (1
 ،أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخار  اجلعفي، صحيح البخار ، دار السالم لةلنشالر والتوزيعالبخاري،  (2

 م. 1999 -هال1419، 2ط، الرياض/ السعودي 
م، 2011-هال1432، 11املنهجي عةل  مذهب اإلمام الشافعي، ط، مصطف  ديب، وآخرون، الفقه البغا (3

 دار القةلم، دمشق/سوريا.
م، ت/ عةلي 2015-هال1436، 1، أيب يعقوب يوسف بن حيىي، خمتصالر البويطي، دار املنهاج، طالبويطي (4

 حميي الدين القره الداغي. 
النكاح، عامل الكتب، ، منصور بن يونس بن إدريس، كشا  القناع عن منت اإلقناع، كتاب البهوتي (5

 م.1983-هال1403بريوت/لبنان، ط/ 
/سوريا، الرسال  العاملي ، دمشق، أيب عيس  حممد بن عيس  سورة، اجلامع الكبري )سنن الرتمذ (الت رميي،  (6

 .م. ت/ الشيخ احملدث ععيب األرنتوط2010-هال1431، 2ط
ر اإلسالمي  دار البشائ، الفقه احلنفيعالرح خمتصالر الطحاو  يف ، أيب بكر أمحد بن عةلي الراز ، الجصاص (7

 ت/ سائد بكداش.، م2013 -هال1434 ، 3ط، بريوت/لبنان، ودار السالراج
دار إحياء  ، أيب حممد عةلي بن أمحد بن سعيد، احملةل   يف عالرح اجملةل   باحلجج واآلثار، كتاب النكاح، اتن حزم (8

 خ احملدثأمحد حممد عاكر.م، ت/ الشي2001-هال1422، 2الرتاث العريب، بريوت/لبنان، ط
الّدّر املختار عالرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب عةلمي ، ، ، حممد بن عةلي بن حممدالحصْفي (9

 م، ت/ عبد املنعم خةليل إبراهيم. 2002-هال1423، 1بريوت/لبنان، ط/
خةليل، دار  الّشيخ ، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلةليل يف عالرح خمتصالرحطابال (10

ت/ حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسو  ، م2013هال/1434، 2رضوان نواكشوط/موريتاتيا، ط/
 .اليعقويب الشنقيطي

 /http//www.masress.comانظالر: الراب  التا : ، زواج األقارب حرام يف ألبانيا ،أبو بكر ،مالّ (11
06/09/2011 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 194 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
لقواعد األصولي   يف اختال  الفقهاء، متسس  الرسال ، بريوت/لبنان، ، مصطف ، أثر االختال  يف االخن (12

 م. 2006-هال1427، 10ط
، لسعودي الرياض/ ا، ، سةليمان بن األععث السجستاين، سنن أيب داود، دار السالم لةلنشالر والتوزيعأتو داود (13

 ت/ احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي. ، م2009 -هال1430
 حممد،  األحوال الشخصي ، دار الفكر العريب، د. ط. أتو زهرة، (14
 .م1990-هال1410، 1، الساليد، فقه السن ، الفتح لإلعالم العريب، القاهرة/مصالر، طساتق (15
 م. 1997 -هال1417، 7، مصطف ، عالرح قانون األحوال الّشخصّي ، املكتب اإلسالمي، طالسباعي (16
 .م1984 -هال1405، 1ط، بريوت/لبنان، كتب العةلمي ، عالء الدين، عف  الفقهاء، دار الالس مرقندي   (17
م، ت/ 2011-هال1432، 4حممد بن إدريس، األم، دار الوفاء ودار ابن حزم، بريوت/لبنان، طالشافعي ،  (18

 رفعت فوز  عبد املطةلب. 
بريوت/لبنان، ، ملعرف دار ا، مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين حممد بن اخلطيبالشـرتيني،  (19

 ت/ حممد خةليل عيتاين. ، م1997-هال1418، 1ط
َ آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد، لطرب ا (20 ، م2001-هال1422، 1ط، دار اهلجر ، جامع البيان عن تأوي

 ت/ عبد احملسن الرتكي. 
كتاب النكاح،   ،كتاب الكايف يف فقه أهل املدين  املالكي  ،أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد ،اتن عبد البر (21

ت/ الدكتور حممد حممد أحيد ولد  ،م1978 -هال1398، 1مكتب  الرياض احلديث ، الرياض/السعودي ، ط
 ماديك املوريتاين.  

، أيب احلسالني حيىي بن أيب اخلري سامل، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، دار املنهاج، بريوت/لبنان،  العمراني (22
 د النور .م، ت/ قاسم حمم2007-هال1428،  2ط/

، 1، فقه األسالرة املسةلم  يف املهاجر، دار الكتب العةلمي ، بريوت/لبنان، ط/كد ، حممد الالعمراني (23
 م.2001هال/1422

 د.ط/ د. ت. .بريوت/لبنان، ، بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصي ، دار النهض  العربي أتو العينين (24
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 195 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 1دار املتيد لةلنشالر والتوزيع، الرياض/السعودي ، ط، فتاوى اللجنة الدارمة للبحُو العلمية واإلفتاء (25

 ه، مجع وترتيب/ أمحد بن عبد الرزاق الدويش.1424
السعودي ، الرياض/، املغين، دار عامل الكتب، موف ق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممداتن قدامة،  (26

 ت/ عبد اهلل بن عبد احملني الرتكي، وعبد الفتاح حممد احلةلو. ، م1998-هال1417، 3ط
ت/ حممد زهري ، م1988-هال1408، 5ط، لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املكتب اإلسالميا

 .الشاويش
، لتوزيعمتسس  الرسال  لةلنشالر وا، اجلامع ألحكام القرآن، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكرالقرطبي،  (27

 .ت/ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، م2006هال/1427، 1ط
-هال1434، 1، أيب الفداء إمساعيل بن عمر، تفسالري القرآن العظيم، دار ابن كثري، دمشق/سوريا، ط/اتن كثير (28

 م، ت/ يوسف عةلي بديو ، وحسن السماحي سويدان.2013
، م2010-هال1431، 2ط، دمشق/سوريا، العاملي الرسال  ، السنن، أيب عبد اهلل حممد بن يزيداتن ماجة،  (29

 ت/الشيخ احملدثشعيب األرنتوط. 
، أيب العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، عف  األحوذ  بشالرح جامع الرتمذ ، دار احلديث، المباركفوري (30

  م، ت/ عصام الصبابطي2001-هال1421، 1القاهرة/مصالر، ط
ار أيب بكر بن عبد اجلةليل الرعداين، اهلداي  عالرح بداي  املبتد ، د، برهان الدين أيب احلسن بن المرغيناني (31

 م، ت/ أمحد جاد. 2008-هال1429احلديث، القاهرة/مصالر، ط 
لةلنشالر  دار السالم، صحيح مسةلم، أيب احلسالني مسةلم بن احلجاج بن مسةلم القشري  النيسابور مسلم،  (32

 م.2000 -هال1421، 2ط، الرياض/ السعودي ، والتوزيع
 م، ت/ عبد احملسن الرتكي. 2003-هال1424، 1، مشس الدين حممد، الفروع، متسس  الرسال ، طمفلح اتن (33
، أيب بكر حممد بن إبراهيم النيسابور ، األوس  يف السنن واإلمجاع واالختال ، الناعالر: دار طيب  اتن المنير (34

 أمحد بن حممد حنيف. م، ت: أبومحاد صغري1985 -هال1405 -السعودي ، الطبع  األوىل  –الرياض  -
 م،  ت/ فتاد عبد املنعم أمحد.2004 -هال1425اإلمجاع، دار املسةلم لةلنشالر والتوزيع، الطبع  األوىل 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 
 196 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
، أبو زكريا حمي الدين حيىي بن عالر ، اجملموع عالرح املهذب، مع تكمةل  السبكي واملطيعي. عقيق: النووي (35

 حممد جنيب املطيعي.)جدة: مكتب  اإلرعاد (.
، شق/سوري دم، أبو زكريا حمي الدين حيىي بن عالر ، عالرح صحيح مسةلم، دار الفيحاء ودار املنهل ،النووي (36

 . م، ت/ موفق مرعي2010-هال1431، 1ط
 المصادر باللغة األلبانية

1) Kodi I Familjes se Shqiperise, Botimi Qendres se PublikimeveZyrtare, Shtator 

2012.  

2) Kushtetuta e Republikes se Shqiperise,  BotimeJuridike Alb Juris, 2014. 

3) E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, 

Tirane, Nentore 2009. 

4) Aleks Luarasi, Akte Juridike per Historin e Shtetit dhe te Drejtes ne Shqiperi, 

Botimet OMBRA GVG, Botimi I dyte Tirane, Albania 2014. 

Ismet Elezi, Kanuni I Laberise, Botimet Teona, Tirane, Albania 

5) Shtjefen Gjecovi, Kanuni I Leke Dukagjinit, Shtepia Botuese Kuvendi, Shkoder, 

Albania 1998. 

6) M. Dragovaja, Studim Krahasues Midis Kanunit te Shqiperise dhe Dagestanit, 

Tiranie/Albania 1996. 

7) Dragostunja fshati mes dy llojeve te islamit 28/02/2011. 

 

 

 

 

 

 

 


