
 المحرمات من النساء في اإلسالم )لعقد النكاح( :/ 
  بسبب النسب، -

 بسبب المصاهرة ،  -

 بسبب الرضاعة  -

 مة االلهية لتحريم النساء تحريما مؤبدا لكل أنواع االصناف الثالثة. كالح -
 

مررالالليلررن ل ررسءالاأحررنةلء ألييم رريةلأ  رريل ررءاةلالم لمرر ل ال حرر تللالقررن الاليررننالل رريء ل  رر  
 حرر لالم لمرر لء اللررحألتللررحعلالم لمرر ل رر ظالألقررءرلءءا  رريتليرر ل ررن لمررال  ررنا لاأحررنةل رر  ا ل
 رريلءة ةلءا ل رري ل ء يلررولمررالقءاجلءطررحرلءن رريعلءأل رري ولء يقررولءءلررنولءلنيرروةلء رر ل ن ررتل رر ل

نولءلنكلالليلنحتللح ل ي اتلاليق نوللل ظنالاأحرنلءألحربلاأألييال نميلنقينبلح عنال نول ن  
لملطح يتلالألنيةلعحىل الةلنخنجل  الالل ظنال  ل  ينلال نع.

 مررال ررنءطللررألولالررقءاجل الليررءالالمررن ةلىنررنلمألنمررولعحررىلالن رر لالرر  لنننرر لالررقءاجل
لم  يةل إاليي تلمألنمولعحن يلةلنأل ل ييأل ي.
 يل ر ل ن رولءاألر ةل   ريكلالمألنمرولعحرىلالن ر لألنمرولءالألرل الالمألنميتلمالال حي للح
 مس  ةةلء  يكلالمألنمولعحنولألنمولمس لو.

 
:ل رالال حري لالحلر لةلنألر للفالمقصود بالمحرماات حرماة مؤبادة، أو عماه ولاأ الت يياد -

لحن ر ل يرريأل ال رر ل  لء ررتل  رر اةلأالالحرر بلالر  ل عرريل لررىل رر  لالألنمررولءلرر لمررحقال
ألنمول يريحلاأالعحرىل    ريل ربالحر بلاللألرننال رءلءلر لةقاللل الةلنميالقءالوةلمث 

ءةلرل يأال يل ح ولأ   يلءةلنللءنلقءا ل  الالءل ل  لء تلمرالاأء ريتلءمرالثرال
لل قىلاأالمألنمولعحىل    يللألننميل يطعي لعحىلء ولاللبنن .

حعقرر ةل الليررءالمألررحللرريلألي للل:ةل  ويشااترف فااي صااحة العقااد أمااو الماارأة ماان المواناا  -
ل:للوالموان  تكون عمه قسمين

لميلييالعحىلء ولاللبنن ةل  للألننمولمس  اةللالقسم األول/ -
لعحىلء ولاللء نتللعينضلنقء ل قءالولاللألنناةل  للألننمولمس ليةللالقسم الثاني/ -
ل:لالنساء المحرمات تحريمًا مؤبدًا في هذا القسم عمه ثالثة أصناف -
ءنرنا ل رول  ريلالقنا رولالقنن روةلءنع رنلعراللريأل  يل ر  لةلبالنسال  لم  يلألنملول حر بلاةء ل/

لليألبل نا ولنألنالالقءاجل وةلالنألالالمألناةل  :
لالرضاع  م  يلألنملول ح بل/لةلءل ي يلالثيلثالمصاهرةألنملول ح بللالثي  ل/للءل  لاأخن



ل
 بسبب النسب أو القرابة:لالصنف األول من النساء المحرماتل  بخ 

ن الاليننالال صلعحىلالمألنميتلمالال حي لالحل لةلن ءقلءلق ل ي ل  لالق
 نث مث زث رث  يت ىت نت يفٱاللقءجل  ال

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث
 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي
ل[.32]ال حي ل:ل ىف  مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب

ل
 وهذا الصنف قائم عمه أنواع منها:

ءن م ل لء لاإل حريالمرالال حري لءنحرلمنللريع ا ل ر لال ر اتللء ()األلالنوع األول/
حءا لييالمرال  رولاأبل ءلمرال  رولاأالمثر لاأالءاالاأالء الاأبلء م ريالم ريلعحرتةلءير لكل

ل الال  لء م يلم ميلعحتلءعحلال  .
:لءن م ل رنءعلاإل حريالمرالال حري لم مريل رقلاةلءمراللليرنعلمر  الل)الينءع(لالنوع الثاني/

مالال حي لم ميل قلاةلءممالللينعلمالاأ المالال حي لمميل قلالء ق لاأ ال)  ل  يتلاأ ال ءل
ل  يتلال  تلم ميل قلا(.
(ل  ل:لاأخرررءاتةللرررألبل ءلأالم مررريل عررر تل) رررنءعلاأ رررءنالمرررالال حررري لالناااوع الثالاااث/

مرررالاأخرررءةل ن رررل اليررريأخءاتلال رررقنقيتةلءاأخرررءاتللرررألبل ءلأخرررءاتللرررألاةلأللرررىلمرررالل يحررر ل
اأ ررقي لءاأخررءةلأبلءاأخررءةلأالمررالال حرري لم مرريل ررقلال)ا لنألررنالعحنررولاللررقءجل بخلررولء   رريتل

ل خءلولء خءالولء   يتل ءة ل خءلولء خءالو(.
)ء ررالالعمرريتلءالخرريةتةلل(ةل  لاليرنءعلالم ي ررنةل قررط ررنءعلال رر ا لءال رر اتلالنااوع الراباا /

ول ءلأمرول ءلأألر ل  ر ا  ل ءل  ا الروةل ءالاليرنءعلحءا ليالعميتلءخيةتللح رخصل يحرولءأ نر
لل.ىننلالم ي نةلةل  :لالم يلحتل  ن ول بيثنلي  يتلاأعميالءالعميتلء  يتلاأخءا لءالخيةت

زوالأ بافال، وال ءعحنول  اللقءجلن  لمال  لامن ةلمال   لاأ ءاعللحل  لاأء لنيءال
 يترتب عميأ أي حق من حقوق الزولة.

 
 


