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 بسم ا الرحمن الرحيم
 ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَنَ اُتُكْم وَأََخوَاُتُكْم َوَعمَّاُتُكمْ ﴿ 

 وَخَاالَُتُكْم َوبَنَ اُت األَِخ َوبَنَ اُت األُْخِت وَأُمََّهاُتُكُم الالَِّتي

 أَْرَضْعَنُكْم وَأََخوَاُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة وَأُمََّهاُت ِنَسآِئُكمْ 

 َورَبَ ائُِبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجورُِكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي

 َعلَْيُكمْ  دَخَْلُتم بِِهنَّ فَ ِإن لَّْم َتُكوُنواْ دَخَْلُتم بِِهنَّ فَ الَ ُجنَ احَ 

 وََحالَِئلُ أَْبنَ اِئُكُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالَِبُكْم وَأَن َتْجَمُعواْ 

﴾ َبْيَن األُْختَْيِن إالَّ َما قَْد َسَلَف ِإنَّ اللَّه َكاَن َغُفوراً رَِّحيماً 
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 داءــــاه

 الى من جرع الكأس فارغا لٌسقٌنً قطرة حب

 لنا لحظة سعادة الى من كلت انامله لٌقدم

 الى من حصد االشواك عن دربً لٌمهد لً طرٌق العلم

 الى القلب الكبٌر )والدي العزٌز(

 الى رمز الحب وبلسم الشفاء ,والحـنـانالى من ارضعتنً الحـب 

 الى القلب الناصع بالبٌاض )امً الحبٌبة(

 الى من أرى التفاؤل بعٌنه فً الحٌاة, الى من اظهر لً اجمل ما

 ,الى رٌاحٌن حٌاتً)اخوتً( الى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة

 الى من آنسنً فً دراستً وشاركنً همومً تذكارا وتقدٌرا )اصدقائً(

 الى هذه الصـرح العلمـً الفتً و الجـبـار

 جامعة دٌالى/كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة
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 ما    ئاألرض، ومل  ئات وملالسمو   ئاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مل

 شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما ق ال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك  

 ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك التي ال تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن  

 ثم أتوجه  .يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

 ، ومعدا هذا البحث أستاذي  البكالوريوسي طالبا في برنامج  بالشكر إلى من رعان

  -بعد ا تعالى -، الذي له الفضل(ا.م.د بكر عباس علي) األستاذ  ةالف اضلي  تومشرف

 على البحث والباحث مذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار بحثا. ف له مني  

  ف اضلالاوأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي  .الشكر كله والتقدير والعرف ان

 وا  جامعة ديالى الذين لم يقصر   السياسيةفي قسم الق انون في كلية الق انون والعلوم  

  .في توجيهي وإمدادي بما احتجت إليه من كتب من مكتباتهم العامرة.
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 اقرار المشرف

المحرمثات فثً الثزواي بثٌن الشثرٌعة أشهد ان اعداد هذا البحث  الموسثوم )   

اشثثثثثرافً فثثثثثً كلٌثثثثثة القثثثثثانون والعلثثثثثوم  ( قثثثثثد جثثثثثرى تحثثثثثت والقثثثثثانون

لورٌوس اوهو جزء من متطلبات نٌثل شثهادة البكث السٌاسٌه/جامعة دٌالى 

 فً القانون .

 

 

 

 

 

 المشرف                                                          

 ًا.م.د بكر عباس عل                                         
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 لمقدمةا

مشتق من  ألنهقد اجمعت على تحرٌم الزواي من المذكورات  المنزلةان الشرائع 

ان التالقح بٌن سالئل مختلفة  العلمٌةولقد اثبتت التجارب  اإلنسانٌة الفطرة

فً االصل ٌنتج  المتحدةاالصول والصفات ٌنتج نتاجا قوٌا , والتالقح بٌن السالئل 

 ٌنتج نسل ضعٌف. القوٌة القرابةنسل ضعٌفا وعلى ذلك ٌكون التزاوي بٌن 

من بٌن الشرائع السماوٌه بجعل الرضاع  اإلسالمٌة الشرٌعةوبعد ذلك انفردت 

سببا من اسباب التحرٌم وان المحرمات معٌنات ومحددات بالنصوص فً الكتاب 

ه والمصاهره قوله تعالى))حرمت والسنه ومنها ما حرمت فً النسب والرضاع

 علٌكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات االخ وبنات االخت((

فاالحوال الشخصٌه بمفهومها الذي وضعت له تنظم لالوضاع المتعلقه بالفرد 

نتٌجة العتبار دٌنه كونه مسلما او غٌر مسلم متزوجا او غٌر متزوي ونحو ذلك 

لقه بأثر العقٌده الدٌنٌه فً شخصه فالمسلم وان كان فً بلد من االوضاع المتع

 غٌر مسلم اال ان له الحق ان ٌتزوي حسب شرٌعته.

 -وسوف نتناول بالبح  تباعا المحرمات فً الزواي على مبحثٌن كاالتً :

 المبح  االول : ماهٌة المحرمات والحكمه من التحرٌم

 ايالمبح  الثانً : انواع المحرمات فً الزو
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 لمبح  االولا

 من التحرٌم والحكمةماهٌة المحرمات 

 

ان المحرمات معٌنات ومحددات بالنصثوص فثً الكتثاب والسثنه ومنهثا محرمثات    

او الرضاع مثل ما ذكر فً القران الكرٌم فً االٌه الكرٌمه   المصاهرةفً النسب او 

حرمت علثٌكم امهثاتكم وبنثاتكم واخثواتكم وعمثاتكم وخثاالتكم وبنثات االخ وبنثات  ))

 ((االخت
(1)

 

كحوا ما نكثح ابثاؤكم مثن النسثاء اال مثا قثد سثلف انثه واٌضا قوله تعالى )) وال تن   

كان فاحشه ومقتا وساء سبٌال (( 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 ( من سورة االحزاب51االٌه ) .1

 ( من سورة النساء23االٌه ) .2

 

 



9 
 

 المطلب االول

 ماهٌة المحرمات

اسم مفعول من حرم ٌقثال المحرمات فً اللغه : جمع محرم , والمحرم والحرمه    

حثرم الشثًء علٌثه او علثثى غٌثره , جعلثه حرامثثا , والمحثرم ذو الحرمثه, والمحثثرم 

 كذلك ذو الحرمه , ومن النساء والرجال الذي ٌحرم التزوي به لرحمه وقرابته.

فالمحرمات فً الزواي جثاءت فثً نثص قرآنثً جثامع مثانع فثً قولثه تعثالى))وال    

لنسثثاء اال مثثا قثثد سثثلف انثثه كثثان فاحشثثة ومقتثثا وسثثاء تنكحثثوا مثثا نكثثح ابثثاؤكم مثثن ا

حرمثثت علثثٌكم امهثثاتكم وبنثثاتكم واخثثواتكم وعمثثاتكم وخثثاالتكم وبنثثات  ﴾ .. ﴿سثثبٌال

وامهثثات  االخ وبنثثات االخثثت وامهثثاتكم الالتثثً لرضثثعنكم واخثثواتكم مثثن الرضثثاعه

نسائكم وربائبكم الالتً فً حجوركم من نسثائكم الالتثً دخلثتم بهثن فثأن لثم تكونثوا 

دخلثتم بهثثن فثثال جنثثاح علثثٌكم وحالئثثل ابنثائكم الثثذٌن مثثن اصثثالبكم وان تجمعثثوا بثثٌن 

     والمحصثنات مثن النسثاء  ﴾ ... ﴿االختٌن اال ما قد سثلف ان   كثان غفثورا رحٌمثا

  علثثٌكم واحثثل لكثثم مثثا وراء ذلكثثم ان تبتغثثوا بثثأموالكم  اال مثثا ملكثثت اٌمنثثاكم كتثثاب

محسنٌن غٌر مسامحٌن((
(1  )

  

فالمحرامات هنا بالنص القرانً كاالتً : )االم, البنت , الزوجه , العمه , الخالثه    

, بنت االخ, بنت االخت , االم من الرضاعه, االخت من الرضاعه, ام الزوجه, بنت 

التً دخل بها زوجها, زوجثة االبثن مثن الصثلب , اخثت الزوجثه فثً وجثود  الزوجه

الزوجثه علثى ذمثثة زوجهثا وفثثً عصثمته,المرأه المتزوجثه بثثزوي اخثر اال اذا فسثث  

عقثثد زواجهثثا ٌملثثك الٌمثثٌن .( فهنثثا خمسثثة عشثثر امثثرأه محرمثثه فثثً الثثزواي عنثثدا 

نضٌف زوجة االب .
(2)

 

 

 

 

____________________________ 

 (24الى  22سورة النساء )من االٌة  .1

 كروري , شرح قانون االحوال الشخصٌهتد.عثمان ال .2
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وقد حرص القران الكرم على توضٌح التفصٌالت واالستثناءات لتتضثح الصثوره    

كامله فأجاز على سبٌل االستثناء انواع الزواي الباطل الذي كان موجودا قبل نثزول 

ولكثن حثرم ان ٌنشثأ بعثد تلثك الحثاالت الموجثوده االٌة الكرٌمه وأقره بصفة مؤقتثه 

حاالت اخرى , ففً تحرٌم زواي ارملة االب او طلٌقة االب قال تعالى ))وال تنكحوا 

ما نكح ابثاؤكم اال مثا قثد سثلف(( وفثً تحثرٌم الجمثع بثٌن االختثٌن فثً الثزواي قثال 

فردٌثه  تعالى ))وان تجمعوا بثٌن االختثٌن اال مثا قثد سثلف(( ومثع انهثا كانثت حثاالت

معدوده وقت نزول القران اال ان القران الكرٌم الذي فصل كل شًء تفصثٌال والثذي 

نزل تبٌانا لكل شًء افسح لها مجال للتوضثٌح طالمثا سثتدعً االمثر ذلثك ,واوضثح 

القران بأفصح بٌان معنى البنثت الربٌبثه بالتفصثٌل ))وربثائبكم الالتثً فثً حجثوركم 

 م تكونوا قد دخلتم بهن فال جناح علٌكم((من نسائكم الالتً دخلتم بهن فأن ل

ومعناه ان القثران الكثرٌم احثاط السثناء المحرمثات بسثور تشثرٌعً جثامع مثانع ,    

وما ٌعد ذلك السور فكل النساء حالل للزواي وبمعنى ادق فثال ٌجثوز هنثا ان نجتهثد 

اال فثثً تطبٌثثق هثثذا الثثنص هثثو خصوصثثا وهثثو نثثص تشثثرٌعً  جثثامع مثثانع ال ٌجثثوز 

حتثى ال نتعثدى علثى تشثرٌع   , ولكثن الفقهثاء اعملثوا له او الحذف منه  االضافه

القٌثثاص فحرمثثوا الجمثثع بثثٌن المثثرأه وعمتهثثا وخالتهثثا قٌاسثثا علثثى تحثثرٌم االم مثثن 

الرضاع واالخت مثن الرضثاع ثثم صثاغوا فثً ذلثك احادٌث  هثً اشثبه بمتثون الفقثه 

سثب " وقثالو "ال ٌجمثع واحكام الفقهاء فقالوا "ٌحرم من الرضاع مثا ٌحثرم مثن الن

الرجل بٌن المرأه وعمتها والمرأه وخالتها" وهنا ٌقع التناقض مع كتاب  .
(1)

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

الشٌ  حسان محمود عبد ,المشاكل الزوجٌه بٌن الشرع والعرف ,دار الهادي  .1

 2116, 1للطباعه والنشر والتوزٌع ,ط 
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 المطلب الثانً 

 من التحرٌم الحكمه

ان الشرائع المنزله قد اجمعت على تحرٌم الثزواي مثن المثذكورات النثه مشثتق مثن 

الفطثثره االنسثثانٌه بثثل بعثثض الحٌثثوان العثثالً الٌأخثثذ الٌفثثه مثثن عشثثه او جثثاره انمثثا 

ٌسعى الى عش اخر او جار اخر .
(1)

  

ٌنثتج   واثبتت التجارب العلمٌه ان التالقح بٌن سالئل مختلفثة االصثول والصثفات   

نتاجا قوٌا والتالقح بٌن السالئل المتحثده فثً االصثل ٌنثتج نسثال ضثعٌفا وعلثى ذلثك 

ٌكون التزاوي بٌن القرابه القوٌه ٌنتج ٌنتج نسال ضعٌفا فثالتوار  والتبثاٌن سثنتان 

مثثن سثثنن الخلٌقثثه ٌنبغثثً ان تأخثثذ كثثل واحثثده منهثثا حظهثثا الجثثل ان ترتقثثً السثثالئل 

وٌسثثتمد بعضثثهم  القثثوه مثثن بعثثض مثثن بعثثض البشثثرٌه وٌتقثثارب النثثاس بعضثثهم 

والتزاوي من االقربٌن ٌنافً ذلك .
(2)

 

مثثن القرٌبثثات ٌفسثثد العالئثثق الكرٌمثثه التثثً تثثربط بٌثثنهن والعواطثثف  ان الثثزواي   

الشرٌفه التً تبع  الفطره الٌهن فأولئك ٌتمتعن بحب االبثوه وحنانهثا او بثر البنثوه 

اذي االحاسثثٌس االخوٌثثه التثثً اوجثثدتها واجاللهثثا لالبثثوه او مشثثاركة االخثثوه فثثً نمثث

المشاركه فً الدم وهكذا سائر القرابات القوٌه فاذا كان الزواي مثنهن مفسثدت تلثك 

العالئق الن اكثرها ٌتنافى مع االنس الزوجً الذي ٌقتضثً ان ٌخضثع االنسثان فثً 

ذه كثٌر من االحٌان من رابطة التقالٌد التً كونتها العالئق السابقه وحٌنئثذ تفسثد هث

العالئق بمقاومة العاطفه التً ٌخلقها الزواي فتضٌف كلتاهما  بالمقاومه فثال تكثون 

قرابه كرٌمه شرٌفه وال زوجٌه صالحه.
(3)

 

 

 

 

 

___________________ 

 د.عثمان التكروري , مصدر سابق  .1

الوفاء   نهلة احمد عبد الفتاح,االثار المترتبه على الوطئ المحرم للمرأه,مكتبة .2

 26, ص2112,  1/االسكندرٌه , طالقانونٌه
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بعد ذلك انفردت الشرٌعه االسالمٌه من بٌن الشرائع السماوٌه بجعل الرضثاع سثببا 

من اسباب التحرٌم لذلك ان المرضع التً ترضع الولد انما تغذٌه بجزء من جسمها 

فتدخل اجزاؤها فً تكوٌنه وٌكون جثزءا منهثا , وان العلثم والطثب ٌثبتثان ذلك,فثأن 

ر من دمها ٌنبت لحثم الطفثل وٌنشثر عظمثه وان كثان جسثمها ملوثثا بمثرض لبنها د

سرت عدوى الى الطفل واذا كانت نقٌة الجسم قوٌة استفاد الطفثل منهثا قثوه , واذا 

كان الطفل منها فهً كالن النسبٌه بٌد ان هثذه غذتثه بثدمها فثً بطنهثا وتلثك غذتثه 

د وبعض مثن ٌتصثل بهثا محرمثات بلبنها , فاذا كانت االم النسبٌه محرمه على التأبٌ

علٌثثه فكثثذلك االم الرضثثاعٌه , فهثثذا امثثر بثثدٌهً مشثثتق مثثن كثثالم اهثثل الخبثثره وان 

كمثثا ٌكثثون الطفثثل فثثً بٌثثت المرضثثع تنثثدمج فثثً االسثثره التثثً ترضثثع احثثد اوالدهثثا 

مرضثثعته منثثدمجا  فثثً اسثثرتها فٌكثثون فثثً التشثثابك الثثذي ٌجعثثل اسثثرتها اسثثرته 

تكثثون فثثً هثثذا النثثوع مثثن النسثثب موجبثثة  قثثه التثثًواسثثرته اسثثرتها واذا كانثثت العال

التحرٌم فً كثٌر من االحوال فٌنبغً ان تكون كذلك فً هذه  الحال.
(1)

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 31نهله احمد عبد الفتاح, مصدر سابق , ص -1
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 المبح  الثانً 

 انواع المحرمات 

 المطلب االول 

 على التأبٌدالمحرمات 

ان اسباب المحرامات على ثالثة انوع , النسب والمصاهره والرضاع سثنتناولها    

 فً هذا المطلب كاالتً :

 -اوال: المحرمات بسبب النسب :

قال تعالى ))حرمت علثٌكم امهثاتكم وبنثاتكم واخثواتكم وعمثاتكم وخثاالتكم وبنثات    

ة اصناف .االخ وبنات االخت (( فالمحرمات بسبب النسب اربع
(1)

 

 االمهات, اي االم وام االم وام االب , وان علون .....  -1

 البنات , اي البنت وبنت االبن وبنت البنت  وان نزلن .... -2

 فروع االبوٌن , وهن االخوات وبنات االخوه وبنات االخوات وان نزلن .... -3

العمثثثات والخثثثاالت , سثثثواء كثثثانن عمثثثات وخثثثاالت الشثثثخص نفسثثثه وهثثثن  -4

 . محرمات بالنص

اما بنت العم والعمه وبنات الخال والخاله وفروعهن  فهن غٌثر محرمثات  لعثدم 

 ذكرهن  فً المحرمات فدخلت فً عموم قوله تعالى))واحل لكم ما ورائكم((.

وكذلك قوله تعالى ))ٌا اٌها النبثً انثا حللنثا لثك ازواجثك الالتثً اتثتهن اجثورهن 

وبنثثات عماتثثك وبنثثات خالثثك  ومثثا ملكثثت ٌمٌنثثك ممثثا افثثاء   علٌثثك وبنثثات عمثثك

وبنات خالتك الالتً هاجرن معك((. 
(2)

 

فاالصل المقرر فً الشرٌعه االسالمٌه ان كل حكم ثابت للنبً )صل   علٌه وال    

دلٌثل علثى  وسلم( ثابت المته مالم ٌقم الثدلٌل علثى ان الحكثم خثاص بثالنبً ولثم ٌقثٌم

 الخصوصٌه.

__________________________ 

 ( من قانون االحوال الشخصٌه24) الماده .1

 ( من سورة االحزاب51االٌه ) .2
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 -ثانٌا: المحرمات بسبب المصاهره:
(1)

 

وهن اربعة اصناف 
(2)

 

 

 فروع الزوجه المدخول بها , وفروع فروعها وان نزلن ... -1

 اصول الزوجه وان علون ... -2

 زوجة احد فروعه وان نزلوا ... -3

 زوجة احد اصوله وان نزلوا... -4

 

شترط الدخول بالزوجه فً الحاالت الثثال  االخٌثره وكثذلك ال ٌصثح للرجثل وال ٌ

ان ٌتزوي مزنٌه وفروعها وتحرم المزنى بها علثى اصثول الزانثً وفروعثه وال 

تحرم علٌهم اصولها وفروعها .
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 1حسٌن علً االعظمً , االحوال الشخصٌه , ي  .1

 ( من قانون االحوال الشخصٌه24) الماده .2

 ( من قانون االحوال الشخصٌه28الماده ) .3
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 -ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع :

)كل من تحرم بالقرابه والمصاهره تحرم بالرضاع اال فٌما استثنى  شرعا(
(1)

 

قولثه تعثالى ))وامهثاتكم الالتثً ارضثعنكم واخثواتكم فثً االصل الشرعً فً ذلك    

الرضاع((
(2)

. وقوله علٌه الصالة والسالم ))ٌحرم من الرضاع ما ٌحرم من النسب 

 والمصاهره(( وهو امر اجمع علٌه المسلمون .

وبناء على هذا فأن للرجل اصول وفروع من النساء بالقرابه قد ٌكون لثه اصثول    

وفروع من النساء بالرضاع , وكل امرأه ترضثع طفثال اجنبٌثا فزوجهثا اصثله  وكثل 

ترضعه ام الرجل فهو فرع ابوٌه وكل طفثل اجنبثً ترضثعه جثدة الرجثل طفل اجنبً 

 فهو فرع اجداده , وكل ذلك من الرضاع .

وهكثذا فثثً المصثثاهره اٌضثثا فكمثثا تحثثرم علثى الرجثثل زوجثثة ابنثثه الحقٌقثثً تحثثرم    

ضاع , وكما تحرم علٌه زوجة ابٌه الحقٌقً تحرم علٌه زوجة ابٌه من علٌه زوجة ابنه بالر

كما تحرم علٌه االم الحقٌقٌه لزوجته تحرم علٌثه االم الرضثاعٌه لزوجتثه , وكثذلك الرضاع , و

))ٌحثرم مثن الرضثاع مثا ٌحثرم مثن النسثب البنت الرضثاعٌه لزوجتثه اذا طبقثت  القاعثده 

 (3)والمصاهره اال ما ستثنى بنص خاص((

 -والمستثنى شرعا كاالتً :

 م االخ من النسب تحرمام االخ من الرضاع , فانها التحرم على الرغم ان ا -1

 اخت االبن من الرضاع ال تحرم رغم انها من النسب تحرم -2

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 ( من قانون االحوال الشخصٌه16الماده ) .1

 ( من سورة النساء23االٌه ) .2

 د.احمد الكبٌسً , الوجٌز فً شرح قانون االحوال الشخصٌه وتعدالته .3
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 -شروط التحرٌم بالرضاع :

اوال: من حٌ  السن , ال ٌؤثر الرضاع تحرٌما اال اذا كان الطفل الرضٌع فً حثدود 

 استدالال من االٌه الكرٌمه ))وفصاله فً عامٌن((السنتٌن من عمره وذلك 

ثانٌا : من حٌ  الوسٌله , فال ٌؤثر الرضاع تحرٌما اال اذا كان بوسٌلة مص الطفثل 

 بن الى جوف الطفل بأي وسٌلة كانتمن ثدي امه ولحق الحنفٌه المص اٌصال الل

ثالثا : مثن حٌث  عثدد الرضثعات, وفثً هثذا اختلثف فقهثاء االسثالم فثذهب الشثافعٌه 

والحنابله الى ان العدد المحثرم مثن الرضثعات خمثس رضثعات مشثبعات متفرقثات , 

وذهب الجعفرٌه الى ان ذلك خمس عشر رضعه او ارضاع ٌوم ولٌله , بٌنمثا ذهثب 

الثثى ان قلٌثثل الرضثثاع وكثثثره ٌقثثٌم التحثثرٌم , ولكثثل مثثذهب دلٌلثثه  الحنفٌثثه والمالكٌثثه

الذي استدل به وان فً هذا الخالف مصلحة للمسلمٌن من حٌ  ان لكل مشكله مثن 

هذا القبل حال فً هذا المذهب او ذلك.
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 د.احمد الكبٌسً , مصدر سابق .1
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 المطلب الثانً

 التأقٌتالمحرمات على 

 

 -اهم النساء المحرمات على التأقٌت ما ٌلً :

 

كزوجة رجل اخر , او امرأة معتده مثن طثالق رجعثً المشغوله بحق لغٌر :  -1

, او بثثائن , او وفثثاة . النهثثن مشثثغوالت بالزوجٌثثه الحقٌقٌثثه او حكمثثا , فثثال 

ٌصح العقد علٌهن فثأذا زالثت هثذه االسثباب , كثأن طلقثت الزوجثه او انتهثت 

جاز العقد علٌهن لثبوت حلها حٌنئذ. العده
(1) 

الجمع بٌن محرمٌن : فال ٌجوز الجمع بٌن امثرأتٌن بٌنهمثا رحثم , حٌث  لثو  -2

افترضنا اي منهما ذكرا حرمت علٌه االخرى فال ٌجثوز الجمثع بثٌن االختثٌن 

وال المرأة وعمتها وال ابنة اخٌها وال ابنة اختها.
(2) 

ه ثثثال  فأنهثثا تحثثرٌم علٌثثه حرمثثة المطلقثثه ثثثال  : فثثأذا طلثثق الرجثثل زوجتثث -3

فارقها بموت او طالق جثاز للثزوي مؤقته , فأن تزوجت بزوي اخر ومن ثم 

االول ان ٌعقد علٌها بعد  انقضاء عدتها .
(3) 

االمه على الحره : من كانت زوجته حره , حرم علٌه ان ٌتثزوي علٌهثا امثه  -4

 تثنكح االمثة , واالصل التشثرٌعً فثً ذلثك قولثه علٌثه الصثالة والسثالم )) ال

على حره ,وتنكح الحره على امه ((  الن جواز نكاح االمثه هثو للضثروره , 

 وذلك عند القدره على نكاح الحره.

 

 

 

 

______________________ 

 1د.احمد الكبٌسً , االحوال الشخصٌه فً الفقه والقضاء والقانون , ي  .1

 1المستشار احمد نصر الجندي, موسوعة االحوال الشخصٌه, ي  .2
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ولم ٌكن له شعور على ذلك , فأذا  االمالعنه : وهً التً قذفها زوجها بالزن -5

ترافعى الى القاضً , ان ٌحلف اربع مرات باهلل انه صثادق فٌمثا رماهثا  بثه 

  وٌقول فً الخامسه ان لعنة   علٌه ان كان من الكاذبٌن ,ثثم تحلثف المثرأه

وتقثول فثً الخامسثه ان  ااربع مرات باهلل انه كاذب فٌمثا رماهثا بثه مثن الزنث

ان غضثثب   علٌهثثا ان كثثان مثثن الصثثادقٌن , وٌترتثثب علثثى هثثذه المالعنثثه 

ٌفثثرق بٌنمهثثا القاضثثً وتصثثبح المثثرأه محرمثثه علٌثثه مثثا دام مصثثرا علثثى 

 اتهامها . فثأذا تراجثع عثن اتهامثه وكثذب نفسثه جثاز لثه ان ٌعقثد علٌهثا مثن

جدٌد بعد ان ٌعاقب على قذفه اٌاها بالزنا. 
(1) 

عدٌمة الدٌن السماوي : ال ٌجوز للرجل المسلم ان ٌتزوي أمرأه ال دٌثن لهثا  -6

الصابئه عند ابو ٌوسف ومحمثد مثل المجوسٌات او الوثنٌات  وكذلك المرأه 

, وقثثثال ابثثثو حنٌفثثثه ٌجثثثوز نكاحهثثثا اذا كانثثثت تثثثؤمن بثثثدٌن وتقثثثرأ بكتثثثاب , 

م عنده زواي غٌر الكتابٌه .والشافعً ٌحر
(2) 

الجمثثع بثثأمرأه خامسثثة : ال ٌجثثوز للمسثثلم ان ٌتثثزوي خامسثثه اذا كثثان فثثً  -7

عصمته اربع زوجات.
 (3) 

والسند  التشرٌعً فً ذلك قوله تعالى ))فثأنكحوا مثا طثاب لكثم مثن نسثاء مثنثى 

 وثال  ورباع ((.

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 الشخصٌه فً الفقه والقضاء والقانون , مصدر سابقد.احمد الكبٌسً , االحوال  .1

 المستشار احمد نصر الجندي, مصدر سابق .2

 علً محمد  ابراهٌم , شرح قانون االحوال الشخصٌه  .3
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 الخاتمه

بعد ان خضنا فثً موضثوع بحثنثا المحرامثات فثً الثزواي توصثلنا الثى نتثائج    

 -عدة كاالتً :

مانع فً قوله تعالى ))والتنكحثوا ان المحرمات جاءت فً نص قرآنً جامع  -1

 ما انكح ابائكم من النساء اال ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا سبٌال((

 –بنثت االخ  –الخالثه  –العمثه  –الزوجثه  –البنثت  -والمحرمات هثً )االم  -2

بنثت –ام الزوجه  –االخت من الرضاعه  –االم من الرضاعه  –بنت االخت 

اخثت الزوجثه فثً  -زوجة االبن من الصثلب –الزوجه التً دخل بها زوجها 

المثثرأه المتزوجثثه بثثزوي  –وجثثود الزوجثثه علثثى ذمثثة زوجهثثا وفثثً عصثثمته 

زواجها بملك الٌمٌن ( فهنا خمسة عشر امرأه محرمه  اخر اال اذا فس  عقد

 فً الزواي عندما نضٌف )زوي االب(.

التثً تثربط بٌثنهن المثواطن  ان الزواي من المقربات ٌفسثد العالئثق الكرٌمثه -3

 الشرٌفه التً تبع  الفطره الٌهن 

واثبتثثت الدراسثثات ان الثثزواي مثثن المقربثثات هثثو اكثثثر سثثببا فثثً االضثثرار  -4

 بالنتاي من الزواي من البعٌدات.

 والرضاع( –المصاهره  –ان اسباب التحرٌم على ثالثة انواع )النسب  -5
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بثثٌن الشثثرع والعثثرف ,دار الشثثٌ  حسثثان محمثثود عبد ,المشثثاكل الزوجٌثثه  -4
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 1حسٌن علً االعظمً , االحوال الشخصٌه , ي  -5

 عثمان التكروري, شرح قانون االحوال الشخصٌه -6
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