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 -ب احملرمات من النسب
 :أسباب التحرمي نوعان

ًأسباب يكون فيها التحرمي مؤبدا: النوع األول ٌ. 
 .ًوأسباب يكون فيها التحرمي مؤقتا: النوع الثاين

ِ األسباب اليت حيرم ,ا نكاح املرأة:أي -فأسباب التحرمي   أسباب عديدة، وهي يف اجلملة ترجع إىل - ُ
 . تَّد أو مؤقَّإما حترمي مؤمد وَّإما حترمي مؤب: سببني
ْد بذكَّإىل التحرمي املؤم -رمحه هللا  -ف ِّأشار املؤلوقد  ِره عدم جواز نكاح الكافر ِ  كما قال ؛لمسلمةلِ
ُتنكحوا َوال﴿:  وعالَّجل ِ َاْلمشركني ُ ِِ ْ َّحىت ُ ُيـؤمنوا َ ِ ْ ت ما دام على َّفهذا حترمي مؤق؛ ]٢٢١: البقرة[﴾ ُ
ْالشر  .ََ صورة من أسباب التحرمي الذي يكون إىل أمدههذف له نكاح املسلمة، ُّلك والكفر، فال حيِ

َد فقد ذكر له املؤلف َّأما التحرمي املؤب َ  : سببني -رمحه هللا  -َ
َالنسب: السبب األول َّ. 
َالرضاع: والسبب الثاين َّ . 
َليست من عمودي النسب": قوله رمحه هللا  ان؛عمودفعندf وع؛ َليست من األصول وال من الفر: أي "َّ

 :نوه، األسفل، األعلى األصول، واألسفل الفروعالنسب النسب األعلى، وعمود عمود 
 .، هؤالء األصولََ وإن علتٍةَّ جدُّاألم وكل -
 .، هؤالء الفروعوالبنت، وبنت االبن، وبنتهما من حالل وحرام، وإن نزلت -
 أخوات َّ شقائق أو كنَّ، سواء كنفاألخوات كلهن؛ ًوال تكون أختا له:  أي"ًوال أختا": وله رمحه هللاق

 .ٌ أخوات ألم؛ حرام على اإلنسان، فال جيوز له أن يتزوج أختهَّألب، أو كن
َّبنات األخوات، سواء كن بنات األخوات : ؛ أيوال تكون من بناsا:  أي"وال بناsا" :قوله رمحه هللا

ُف رمحه هللا، لكن يفهمون }إلحلاق ِّوكذلك بنات األخ، ومل يذكرهم املصن .الشقيقات أو ألب أو ألم
 .مات على الرجلألخ ألم؛ كلهن حمرواإلشارة، فبنات األخ سواء األخ الشقيق أو األخ ألب أو ا

ًوعمة وخالة": قوله رمحه هللا ََت األم وإن علت، فكل ََالعمة هي أخت األب وإن علت، واخلالة هي أخ "ً
 .مات حمرهؤالء

 واإلمجاع، ومل خيالف يف هذا أحد من أهل العلم، وقد ذكرهم هللا ِّ }لنص؛َفهؤالء سبع حمرمات }لنسب
ْحرمت﴿ : يف قولهتعاىل َ ْعليكم ُِّ ُ َْ ْأمهاتكم َ ُ ُ َ ْوبـناتكم َُّ ُ ُ ََ ْوأخواتكم َ ُ ُ َ َ ْوعماتكم ََ ُ ُ َّ َ ْوخاالتكم َ ُ ُ َ ُوبـنات َ ََ ِاألخ َ ُوبـنات َ ََ َ 

ِاألخت ْ ُ  ].٢٣: نساءال [﴾ْ
َ أن أسباب التحرمي على التأبيد ذكر منها املؤلف النسب والرضاع، وتـرك ثالثة - }رك هللا فيك -واعلم  َ ََ َ َ َّ ِّ َ َ َّ

زوجات النيب صلى هللا : ، واملراد بهِّاملصاهرة، واللعان، واحلرمة أو االحرتام :ُأسباب مل يشر إليها، وهي
 .ةمات على األمَّ فإ�ن حمر؛عليه وسلم


