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 المحرمات في النكاح -4

 :المرأة التي يجوز العقد عليها 

يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية، غير 

 محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً.

: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع والتحريم المؤبد

 األوقات.

ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة : هو والتحريم المؤقت

 خاصة.

 :أقسام المحرمات من النساء 

 تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين:

 األول: المحرمات إلى األبد، وهن ثالثة أقسام:

 وهن سبع: ،محرمات بالنسب -1

األم وإن علت.. والبنت وإن سفلت.. واألخت.. والعمة.. والخالة.. وبنات 

 .. وبنات األخت.األخ

 وهن سبع: ،محرمات بالرضاع -2

المرضعة.. أم المرضعة.. أم زوج المرضعة.. أخت المرضعة.. أخت 

 .. األخت من الرضاعة.المرضعة.. بنات المرضعة وإن نزلنزوج 

فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه 

 الزواج بواحدة مما سبق.
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لنسب َحُرم مثلها من الرضاع إال أم أخيه من وكل امرأة َحُرمت من ا

 الرضاع، وأخت ابنه من الرضاع فال تحرم.

 وهن أربع: ،محرمات بالمصاهرة -3

أم زوجته وإن علت.. وبنت زوجته التي دخل بها.. وزوجة االبن وإن 

 نزل.. وزوجة األب وإن عال.

زوجته، وهؤالء األربع يحرمن عليه بمجرد العقد على التأبيد، إال بنت 

 إذا عقد على أمها، ولم يدخل بها، حلت له بنتها.

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )قال هللا تعالى:  -1

ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[23]النساء: (  ۈۇ ۇ ۆ ۆ

َزةَ: َحـمْ بِْنِت  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  الَ : قَ الَ قَ  اُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضَي هللاُ َعنوَ  -2

َضاعِ َما يَـحْ ، ِلـيل  تَـحِ ال » ُرُم ِمَن النََّسِب، ِهَي بِْنُت أِخي يَـحْ ُرُم ِمَن الرَّ

َضاَعةِ   .(1)متفق عليه .«ِمَن الرَّ

 :ضابط المحرمات من النسب 

جميع أقارب الرجل من النسب يحرم عليه الزواج بهن إال بنات أعمامه.. 

 وبنات عماته.. وبنات أخواله.. وبنات خاالته.

 فهذه النساء األربع من أقاربه حالل له.

 وهن: ،الثاني: المحرمات إلى أمد محدد

 .زوجته وأختهاالجمع بين  -1

                                                 

 (.1447ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2645أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. -2

 فإذا ماتت أو طلقت حلت األخرى بعد انتهاء العدة.

 ومعتدته حتى تخرج من العدة. زوجة الغير، -3

 .[24]النساء: (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  قال هللا تعالى:

 مطلقته ثالثاً حتى تنكح زوجاً غيره. -4

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

 .[230]البقرة:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 المحرمة بالحج أو العمرة حتى تحل. -5

ال يَْنِكُح ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن  َوَعنْ 

 .(1)أخرجه مسلم .«ْخُطبُ ـِرُم َوال يُْنَكُح َوال يَ الُمـحْ 

 تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم. -6

 تحرم الكافرة على المسلم حتى تسلم إال الكتابية. -7

 ني وغيره حتى تتوب إلى هللا.تحرم الزانية على الزا -8

 المعتدة حتى تخرج من العدة. -9

 .من النكاح فهؤالء النساء يحرمن جميعاً حتى يزول السبب المانع

 :حكم الجمع بين األختين 

 ال يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في عصمته بنكاح.

ويجوز الجمع بين األختين بملك اليمين، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل 

                                                 

 (.1409برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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م الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها  له من األخرى حتى يحر ِ

 بعد االستبراء.غيره 

 :كم ينكح المسلم؟ 

يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أربع نساء، ويجمع بينهن في وقت 

 واحد، وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء.

كاح وال يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء، فإن عقد على خامسة فالن

 باطل، ويجب التفريق بينهما.

 ومن أسلم وتحته أكثر من أربع أمسك أربعاً وفارق الباقي.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  قال هللا تعالى: -1

 .[3]النساء:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 لَـهُ وَ  لَـمَ أَسْ  ِفـيَّ ةَ الثقَ لَـمَ أَنَّ َغْيالََن ْبَن سَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2

رَ تَـخَ أَْن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَن َمعَهُ فَأََمَرهُ النَّبي  لَـمْ ِة فَأَسْ ِلـيَّ َجاهِ ال فِـيَعْشُر نِْسَوةٍ  ً أَْربَع يَـّ  ا

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .نَّ ْنـهُ مِ 

  األقارب من النسب:نكاح حكمة تحريم 

ً من الصلة يتراحمون بها، وأقوى هذه  جعل هللا بين الناس ضروبا

 الصالت صلة القرابة، وصلة الرحم.

فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين األوالد ووالديهم من العاطفة، فكلٌّ 

منهما ينظر إلى اآلخر َكنَظره إلى بعض أعضائه، وعاطفة األم أقوى 

 من عاطفة األب؛ ألن الولد يتكون جنيناً من دمها.

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1128برقم ) ه الترمذيوأخرج(, 2241برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 ح األمهات مقدماً على تحريم البنات. لهذا كان تحريم نكا

خوة واألخوات تشبه الصلة بين الوالد وأوالده، فاألخ والصلة بين اإل

واألخت من أصل واحد، وبينهما عاطفة فطرية، فال يشتهي بعضهم 

 التمتع ببعض.

والعمات والخاالت من طينة األب واألم، والنفس تعاف االستمتاع بهما؛ 

 حترام لهما.لعاطفة حب التكريم واال

وأما بنات األخ واألخت فهما من اإلنسان بمنزلة بناته، حيث أن أخاه 

 وأخته كنفسه، فال تشتهيها النفس؛ لعاطفة الحب والحنان لهما.

 :حكمة التحريم بالرضاع 

من رحمة هللا عز وجل بالبشر أن وسع لهم دائرة القرابة بإلحاق 

بن المرضعة وصاحب الرضاع بالنسب؛ ألن بدن الرضيع يتكون من ل

اللبن، فتنظر المرضعة إلى الرضيع كأنه جزء من بدنها، فلهذا ال تنبعث 

 له الشهوة.

 :حكمة التحريم بالمصاهرة 

ن زوجة الرجل شقيقة روحه، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في إ

االحترام، وبنتها بمنزلة ابنته في العطف والحنان، وكذلك تكون زوجة 

ل االبن امرأة أبيه منزلة نته في العطف والحنان، كما يُ ابنه بمنزلة اب نز ِ

 أمه في التكريم واالحترام.

 فسبحان الحكيم العليم الذي شرع أحسن الشرائع.

 :حكم نكاح بنات الزنا 
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أوالد الزنا من بنين وبنات ال ذنب لهم، فهم جناية آبائهم وأمهاتهم، وعلى  -1

 ، وتزويجهم.ولي األمر حسن تربيتهم، والعناية بهم

يحرم على الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، كما يحرم على األم نكاح  -2

 ابنها من الزنا.

 :حكم نكاح المشركة 

 ال يحل للمسلم نكاح المشركة، وال يحل للمشرك أن ينكح المسلمة.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )قال هللا تعالى:  -1

 (  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[221]البقرة:

 :حكم نكاح نساء أهل الكتاب 

أنه ال يؤمن أن ينكح الحرة من نساء أهل الكتاب؛ مع يباح للمسلم أن 

يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، أو تؤثر على أوالده 

 منها. 

ل المخالطة والمعاشرة وإنما أباح هللا الزواج من نساء أهل الكتاب لتحص

 التي من خاللها تَعرف سماحة اإلسالم فتُسلم.

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )قال هللا تعالى: 

(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[5]المائدة:

 بغير المسلم: ةحكم زواج المسلم 

كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛  يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء
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ألنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد 

 ومحرم، يجب إنهاؤه فوراً؛ ألنه ال والية لكافر على مسلم أو مسلمة.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) قال هللا تعالى:

  ( ڱ ڱ ں ں ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[221]البقرة:

 :حكم نكاح المالَعنة 

 ال يجوز للزوج الذي العن امرأته أن يتزوجها؛ ألنها محرمة عليه أبداً.
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