
 المحرمات من النساء في النكاح
 )التي بيناها سابقا(اوال: المحرمات حرمة أبدية 

 ثانيًا : المحرمات حرمة مؤقتة : 
المحرمات حرمة مؤقتة هن الالتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتةة لبةبم منةين 

 يلي :فإذا زال الببم ارتفنت الحرمة، وهن من 
 الجمع بين المحارم : -1

 ويشمل هذا الجمع المحرم ما يلي :
 الجمع بين األختين : - أ

 نث مث زث رث  يت ىت نت يفٱلقوله تنالى

 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

 . [22]سورة النساء : آية   ىف جح مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب
يجمةع بةةين اينتةةين فةةي الاءةاا بةةوات ءااتةةا  نتةةين يم و م  و يم، فةال يجةةوز للرجةةل  ن 

 و يم، وبةةوات ءااتةةا  نتةةين مةةن الابةةم  و الرنةةاا وذلةة  ين هةةذا الجمةةع يةةؤ    لةةى التبةةا   
 والتحاب  فيءون في ذل  الرحم بياهما.

فالمماوا شرعًا هةو الجمةع بةين اينتةين فةي وقةت واحة ،  مةا لةو  لةج الرجةل زوجتةه وبنة  
تهةةات النةة و تةةزوج  نتهةةا فةةال شةةيت فةةي ذلةة ، وءةةذل  لةةو ماتةةت الزوجةةة فلةةه  ن يتةةزوج  نتهةةا، ين اا

 الزواج بهذه الءيفية ال يبمى جمنا بين اينتين.
 حكم العقد الواحد عمى األختين :

 ن جمع الرجل بين  نتين في وقت واح  بنقة  واحة  لةم ينةا اءةاا واحة و ماهمةا وينتبةر 
 ال ياه ال مزية إلحة اهما علةى اينةرو، وبةوات علةم بحرمةة الجمةع بياهمةا النق  على اينتين با

 حال النق   و لم ينلم  ال بن  النق .
 
 
 

 الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها: - ب



يحرم على الرجل  ن يجمةع بةين المةر و  و بةين المةر و : - هل الباة والجماعة  -الرأي األول
ى ذلة  مةن ق ينةة الةرحم، وال فةرج فةي تحةريم الجمةع بياهمةا بابةم  و ونالتها لما يترتم علة

 رناا.
فال يجوز الجمةع بةين المةر و وعمتهةا حقيقةة وهةي  نةت  بيهةا  و عمةة  حة   بويهةا،  و  حة  

  ج ا ها وبوات ءاات النمة عن  ريج الابم  و عن  ريج الرناا.
 و نالةة  حة   بويهةا  و  –هةا  نةت  م –وءذل  ال يجوز الجمع بةين المةر و ونالتهةا حقيقةة 
  ح   ج ا ها وبوات ءاات نالة من الابم  و من الرناا.

وهةةذا ت بيةةج للقاعةة و البةةابقة اال يجةةوز الجمةةع بةةين امةةر تين لةةو فرنةةت احةة اهما رجةةاًل لةةم 
 يحل له  ن يتزوج باينروا.

 و ليل تحريم الجمع بين المر و وعمتها  و نالتها ما يلي :
وبةين  ن يجمع بين المر و ونالتها  وبةلم  ونحبه )نلى اهلل عليه وآله قال : اهى ربول اهلل

 المر و وعمتها.
: فقةالوا بجةواز الجمةع بةين المةر و وعمتهةا، وبياهةا  - للشينة ايمامية -و ما الرا  الثااي: 

وقةةالوا  ن ايحا يةة   [42]الابةةات :   ىف مه جه ين ىن من يفٱ:  وبةين نالتهةةا لنمةةوم قلةةه تنةةالى
نبةةار  حةا  ال تننةةم النمةوم المةةذءور فةي اكيةةة، وءةذل  قةةالوا بشةر  رنةةى النمةةة  و المةذءورو  

 النالة حتى يتم النق ،  ما رنى البات  ير م لوم .
 )   المشغولة بحج الغير المرأة المتزوجة :  -2

ال يحل إلابان  ن ينق  على امر و متزوجةة وذلة  لتنلةج حةج الغيةر بةه بةوات  ءةان الةزوج 
  ىف  ىممم خم حم جم يل ىل مل يفٱ: مبةةلم قةةال تنةةالى مبةةلمًا  م  يةةر 

 ىف  يت ىت نتيفٱ: فهذه اكية من وفة على قوله تنالى ، [42]الابات : 
]بورو الابات : آية  

وهةةةةذا يةةةة ل علةةةةى تحةةةةريم زوجةةةةات الغيةةةةر ين المةةةةرا  بالمحنةةةةاات فةةةةي اكيةةةةة الءةةةةريم    ذوات  [42
اما حرم الشارا الزواج في هذه البورو لما فيه مة ن اعتة ات علةى حةج الغيةر، ومةن اجةل ايزواج، وا 

 المحافظة على االابام من االنتال .
 


