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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
 :  تابعة مسألة

 والمسألة ، الصيد عن يزيميا أن بد ال الحسية يده أن عرفنا ؟ ال أم الصيد عن الحكمية يده إزالة المحرم يمزم ىل
 :  قوالن ؟ ال أم عنو الحكمية يده إزالة يمزمو ىل لكن ، خالف فييا

 وىو ، ولق في والشافعية المالكية إليو وذىب ، الصيد عن الحكمية يده يزيل أن المحرم يمزم ال:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب

 كانوا أنيم عنيم ينقل ولم ، الصيود بيوتيم وفي ، محرمين يكونون كانوا ، عنيم اهلل رضي الصحابة أن:  الدليل
 والتعرض الصيود تنفير ىو عنو والمنيي ، يرسمونيا كانوا أنيم ينقل ولم ، ممكيم في تبقى كانت بل ، يطمقونيا

 . ليا

 والشافعية والحنفية واألوزاعي والميث والنخعي ومجاىد وعطاء ، عنيما اهلل رضي عباس ابن ذىب:  الثاني القول
 أمر صيد بيتو في كان فإذا ، الصيد عن الحكمية يده يزيل أن المحرم يمزم أنو إلى ، رواية في والحنابمة ، قول في
 .  عميو الحكمية يده يبقي أن لو يجوز وال ، يطمقو من

 دخل إذا ، كاإلحرام ، إمساكو استدامة فحرمت ، ضمانو يوجب ، لمصيد محرم سبب الحرم أن:  ألولا التعميل
 .  يطمقو أن يمزمو فإنو ، صيد ومعو أحرم إذا وكذا ، صيد ومعو الحرم

 ويحرم ، يتركو أن عميو يجب ، معو الصيد كان إذا ىذا ، جزاؤه فمزمو ، الحرم في ذبح صيد أنو:  الثاني التعميل
 أنو الحالين كال في عميو يصدق ، الحكمية أو الحسية يده تحت يكون أن ذلك في يستوي ألنو ، إمساكو عميو
 .  صيد

 :  الراجح

 .  عنو الحكمية يده إزالة يمزمو لم ، صيد يده وفي المحرم أحرم إذا أنو

 :  صيد ومعو الحرم دخل إذا

 خالف فييا المسألة ىذه ؟ ال أم ذبحو لو يجوز وىل ؟ ال مأ يطمقو أن يمزمو فيل ، صيد ومعو ، الحرم دخل إذا
 :  قولين عمى

 وعن عائشة وعن عباس ابن وعن عمر ابن عن منقول وىذا ، إطالقو ويمزمو ، ذبحو لو يجوز ال:  األول القول
ليو ، إسحق رأي وىو ، وطاوس عطاء  .  والحنابمة الحنفية ذىب وا 

 .  يطمقو أن عميو فيجب ، صيد ومعو محرم أنو:  األول التعميل
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 وأنتم الصيد محمي غير) قال وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ الصيد يصيد أن لو يجوز فال ، محرم أنو:  الثاني التعميل
 .  ذبحو إذا لمصيد محل أنو عميو فيصدق ،( حرم

 اهلل عبد بن جابر ليوإ وذىب ، إطالقو يمزمو لم ، الحرم بو ودخل ، صيد معو كان إذا المحرم أن:  الثاني القول
 والشافعية المالكية ومذىب ، ثور وأبي المنذر ابن رأي وىو ، ومجاىد ، جبير وابن ، الزبير وابن ، عنو اهلل رضي

 " . ذبحو لو يجوز وأنو يطمقو أال يتوجو" الفروع في وقال ، حزم ابن ورأي ،

 :  األدلة

 يا] عمير أبا يكنى لطفل يقول كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصحيح في الثابت الحديث:  األول الدليل
 ، المدينة حرم في لمصيد ممسكا الصبي ىذا كان ، طير وىو ، َنْغر تصغير:  والنغير ، [النُّغير فعل ما عمير أبا

 .  مكة حرم في جاز ، المدينة حرم في جاز فمما ، الحرم في الصيد إمساك يجوز أنو عمى دليل وىذا

ن  فيو الصيد في ليس المدينة فحرم ؛ الصيد حيث من المدينة وحرم مكة حرم بين فرقا ثمة بأن نوقش قد كان وا 
 .  ال أو جزاء لو ىل النظر بغض ، حرم في وأنو صيد أن إلى نظروا لكنيم ، مكة حرم بخالف ، جزاء

ذا لصاحبو ممموك أنو:  الثاني الدليل  الحرم في الذي واألمن ، اءش كما فيو يتصرف فإنو لصاحبو ممكا كان وا 
 يمزم ال فإنو ، ممكو تحت وىي خارج من اإلنسان بيا جاء التي الصيود ال ، الحرم داخل التي لمصيود ىو إنما

 .  تأمينيا

 عيد في مكة بطن في واألرانب بالظباء يؤتى كان فإنو ، عنيم اهلل رضي الصحابة إقرار ىذا أن:  الثالث الدليل
 من الفعل ىذا ينكروا ولم ، شاىدون حاضرون والصحابة ، مكة في تباع وكانت ، عنيما اهلل رضي الزبير ابن

 .  الناس

 . الحرم في ذبحو فيجوز ، صيد أنو وىي ، حالتو عمى يبقى الحرم إلى الحل من نقل ما أن:  الرابع الدليل
 :  ميتة المحرم صيد

 تبارك اهلل ألن ؛ غيره يأكمو أن وال ، أكمو يجوز ال ، ميتة يكون فإنو الصيد صاد إذا المحرم أن عمى العمماء أجمع
 .  قتال فسماه ،( حرم وأنتم الصيد تقتموا ال آمنوا الذين أييا يا) يقول وتعالى

 : الحالل صيد من رمالمح أكل

 وسبب ، أقوال ثالثة عمى اهلل رحميم السمف فييا اختمف ؟ منو يأكل أن لممحرم يجوز فيل ، صيدا محل صاد إذا
 من أكل أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ثبتت أحاديث ثمة فإن ، ظاىرا فييا األحاديث تعارض ىو الخالف
 من فمنيم ، ذلك عمى بناء العمماء اختمف ، صاده الذي المحل مىع الصيد رد أنو فييا أحاديث وىناك ، الصيد
 :  وىي ، بينيا جمع من ومنيم ، رجح

 عمييا يحمل أن أمره أحد أمنكم)  قال ، وسمم عميو اهلل صمى لمنبي وأىدى صيدا صاد أنو" قتادة أبي حديث -ٔ
 .  عميو متفق"  (  لحميا من بقي ما فكموا)  :قال،  ال: قالوا، (  إلييا أشار أو
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 أو باألبواء وىو،  وحشيا حمارا سمم و عميو اهلل صمى اهلل لرسول أىدى أنو " الميثي جثامة بن الصعب حديث -ٕ
 أكل أنو األول ففي،  عميو متفق ["حرم أنا إال عميك نرده لم إنا] :قال وجيو في ما رأى فمما ، عميو فرده ، بودان

 .  الخالف وقع ىنا من ، إلحرامو رده أنو الثاني وفي ،

 إليو وذىب ، لو يصد لم أم لو الصيد صيد سواء ، مطمقا الصيد من األكل لو يجوز المحرم أن:  األول القول
 .  اهلل رحميم الحنفية

 :  األدلة

 .  قتادة أبي حديث:  األول الدليل

 ، حرم ونحن ، عنو اهلل ضير  طمحة مع كنا" قال أنو ، التيمي عثمان بن الرحمن عبد حديث:  الثاني الدليل
 أكمو من وافق ، عنو اهلل رضي طمحة استيقظ فمما ، تورع من ومنا ، أكل من فمنا ، راقد وطمحة ، طير لو فأىدي

 قد والصيد ، منو الصحابي فأكل ، مسمم أخرجو" وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى اهلل رسول مع أكمناه:  وقال ،
 .  مطمقا الصيد يأكل أن محرملم يجوز أنو عمى فدل ، لو أىدي

 ، لممحرم يصده ولم لنفسو المحل صاده الصورتين ىاتين في الصيد بأن ، السابقين الحديثين داللة نوقشت وقد
 عميو اهلل صمى لمنبي وال ألصحابو يصده ولم ، لنفسو صاده قتادة أبا أن ، قتادة أبي حديث ففي ، مؤثر فرق وىذا
 لما ثم ، لنفسو صاده طمحة ألبي أىداه من أن يحتمل الصيد فإن ، طمحة أبي عن بتالثا األثر في وأما ، وسمم
 .  الصيد ىذا أىداه طمحة أبا رأى

 لم لو كما ، أكمو عميو يحرم فمم ، منو منع صيده سبب في وال فيو يحصل ولم ، مذكى صيد أنو:  الثالث الدليل
 .  لو يصد

 من طائفة عن مروي وىذا ، لو يصد لم أم لو صيد سواء ، مطمقا الصيد يأكل أن لممحرم يجوز ال:  الثاني القول
سحق والثوري وطاوس وعطاء ، وعائشة عباس وابن عمر وابن عمي:  السمف  .  وا 

 :  األدلة

 أنواع جميع فييا لفيدخ ، مطمقة اآلية وىذه ، {حُرُيًا دُيْتُىْ يَا انْبَرِّ صَيْذُ عَهَيْكُىْ حُرِّوَ} تعالى قولو عموم:  األول الدليل
 بل ، لو صيد أو ، لغيره صيد إذا بما يقيد ولم ، مطمقا حرام الصيد ، لو يصد لم وما لممحرم صيد وما ، الصيود
 . مطمقة اآلية جاءت

 .  حرام ألنو رده النبي أن وفيو ، جثامة بن الصعب حديث:  الثاني الدليل

 .  عميو دل لو كما المحرم عمى محرم صيد لحم أنو:  الثالث الدليل

ن ، عميو حرام فيو لممحرم صيد إن ، التفصيل:  الثالث القول  من جمع إليو وذىب ، حالل فيو لو يصد لم وا 
 عمى والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، ثور أبي رأي وىو ، عنو اهلل رضي عثمان رأي فيو ، السمف

 .  المذىب من الصحيح
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 :  تيمأدل

 سأل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن قتادة أبي حديث ففي ، جثامة بن والصعب قتادة أبي حديثا:  ولاأل الدليل
 فمما ، لنفسو صاده بل ، ليم يصده لم فالصحابي ( إلييا أشار أو,  عمييا يحمل أن أمره أحد أمنكم):  أصحابو
 اهلل صمى لمنبي صاده ، عنو اهلل رضي الصحابي فإن ، جثامة بن الصعب حديث وأما ، ليم حل لنفسو صاده
 .  الحديثين بين الجمع ىو وىذا ، محرم ألنو ؛ عميو حراما فكان ، وسمم آلو وعمى عميو

 حرم وأنتم لكم حالل لكم البر صيد لحم ] :قال موسم عميو اهلل صمى النبي أن ، مرفوعا جابر عن:  الثاني الدليل
 أىل فيو اختمف ، المشكمة األحاديث من وىذا ، ماجو ابن إال الخمسة أخرجو[ لكم دايص أو تصيدوه لم ما ,

 ولو،  اهلل رحمو الممقن ابن الحديث وصحح ، يثبت ال وأنو الحديث ىذا تضعيف عمى غالبيم ، كبيرا اختالفا العمم
 .  النزاع محل في فيصال لكان الحديث صح

 : الراجح
 سيمغي الذي الترجيح إلى المصير من أولى وىو،  األحاديث بين لمجمع وذلك،  بالتفصيل القول ىو أعمم واهلل
 . النصين أحد داللة

 :  لمحالل المحرم داللة

 ، محل صاده الذي ألن ؛ لممحل وحالل ، المحرم عمى حرام فيو ، فصاده الصيد عمى الحاللَ  المحرم   دل إذا
 :  قوالن ؟ الحالل عمى أم المحرم عمى ؟ الجزاء من عمى لكن ، محرما وليس

 جزاء فال الحالل وأما ، المحرم عمى الجزاء فإن ، الحالل فصاده الصيد عمى الحالل حرمالم دل إذا:  األول القول
 ومجاىد وعطاء ، معني اهلل رضي عباس وابن ، وعمي ، عمر رأي فيو ، السمف من طائفة إليو وذىب ، عميو

سحق  .  والحنابمة الحنفية مذىب وىو ، وا 

 :  تيمأدل

 عمى الجزاء تعالى اهلل فأوجب {اننَّعَىِ يِنَ قَتَمَ يَا يِثْمُ فَجَسَاءٌ يُتَعًَِّذًا يِنْكُىْ قَتَهَوُ ًَيَنْ حُرُوٌ} تعالى قولو:  األول الدليل
 ، الحالل المباشر ، ومتسبب مباشر ىو ىنا القتل في والسبب ، معناه في ليس ألنو ؛ بو يمحق ال وغيره ، القاتل

 عمى الحالل دل الذي المحرم عمى يكون التضمين لكن ، لو حامبا فعال فعل ألنو ؛ تضمينو يمكن ال والحالل
 .  الصيد

 أو أمره أحد منكم ىل:  وسمم عميو اهلل صمى النبي قال ، الصيد صاد لما فإنو ، قتادة أبي حديث:  الثاني الدليل
 ، يؤذنوني فمم ، نعمي أخصف مشغول وأنا:  يقول ، وحشيا حمارا أبصروا أصحابو أن رواية وفي ، إليو أشار
 عنيم اهلل رضي ، محرمون ألنيم ؛ يخبروه أن يستطيعون ال لكنيم ، يراه أن يريدون ىم ، رأيتو أني لو وأحبوا

 بعض في جاء بل ، عنيم اهلل رضي يكمموه لم وليذا ، المحل ال بالمحرم الحكم تعمق عمى دليل وىذا ، وأرضاىم
 .  محرمون ألنيم ، يناولوه فمم ناولوهي أن منيم وطمب ، سيمو أو رمحو سقط أنو األلفاظ
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 .  عميو الجزاء فكان ، المتسبب ىو الذي الدال ضمن ، تضمينو يمكن لم لما القاتل أن:  الثالث الدليل

 إليو ذىب ، الدال عمى وال القاتل عمى ال ، عمييما شيء فال فقتمو الصيد عمى حالال المحرم دل إذا:  الثاني القول
 .  والظاىرية ثور وأبو ةوالشافعي المالكية
 : أدلتيم

 .  عميو جزاء فال ، يقتمو لم وىو ، المحرم ىو الصيد عميو يحرم الذي أن:  األول دليلال

 .  شيء الدال عمى يجب فال ، الدال إلى ال ، القاتل إلى مضاف التمف أن:  نيالثا ليلدال
 : الراجح
 . أدلتيم لقوة وذلك،  عميو الدال دون المحرم عمى الجزاء يجب وأنو،  األول القول ىو أعمم واهلل

 :  المحرم   المحرم   دل إذا الضمان

 عمى السمف فييا اختمف ؟ المباشر عمى أم ؟ جميعا عمييما الضمان فيل ، الصيد عمى محرما المحرم دل إذا
 :  أقوال

 . والحنابمة الحنفية مذىب وىو ، جبير وابن والشعبي وحماد عطاء إليو وذىب ، بينيما الجزاء أن:  لاألو  القول
 : أدلتيم

 .  الجزاء يتعدد أن يمكن ال ، واحدا الجزاء فيكون ، واحد المتمف أن:  األول ليلدال

 .  عمييما الجزاء يكونف ، بمباشرتو والثاني ، بإشارتو واحد ، االثنين فعل القتل أن:  الثاني ليلدال

 .  والظاىرية ثور وأبو ، والشافعية المالكية إليو وذىب ، الدال دون القاتل المحرم عمى الجزاء أن:  الثاني القول

 فجزاء متعمدا منكم قتمو ومن) يقول وتعالى تبارك واهلل ، عميو الحكم فيكون ، القتل باشر الذي ىو أنو:  دليميم
 ( . النعم من قتل ما مثل

 حمامة عمى المحرم المحرم دل فإذا ، خاص جزاء يمزمو كل ، منيما واحد كل عمى الجزاء أن:  الثالث القول
 .  رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، شاة منيما واحد كل عمى يجب ، شاة ففييا ، فقتميا

 . منيما واحد كل عمى الجزاء وجب ااجتمع فإذا ، الجزاء ألوجب استقل لو الفعمين من واحد كل أن:  دليميم
 :  الراجح
 الذمة وبراءة الغرم عدم واألصل،  جزاء من أكثر الصيد بقتل يجب ال ألنو ؛ فيتحمالنو بينيما الجزاء أن أعمم واهلل
.  

 :  مسألة

 عمى دليلوال ، سواه دون المحرم عمى حرام فيو ، الحالل   فصاد ، المحل المحرم دل أو ، لممحرم المحل صاد إذا
 ىذا ، تأكمو ال:  لو يقل لم عميو الحيوان رد لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، جثامة بن الصعب حديث ذلك
 . يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، يأكمو أن لو يجوز أنو عمى يدل ما ، عميك حرام
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 :  محرمين اشتراك جزاء

 :  قوالن ؟ منفرد جزاء منيم واحد كل عمى أم ، جميعا عمييم زاءالج فيل ، صيد قتل في محرمون اشترك إذا

 .  رواية في والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب ، كامال جزاء منيم كل عمى أن:  األول القول

 .  قتمو في اشتركوا ألنيم ؛ جميعا يقتمون فإنيم ، إنسان قتل في جماعة اشترك لو ما عمى قياسا:  دليميم

 . والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، واحدا جزاء عمييم أن:  الثاني القول
 .  عنيما اهلل رضي عمر وابن عباس ابن عن مروي أنو :دليميم

 :  الراجح

 ابن وعن ، عباس ابن عن منقول أنو خاصة ، جميعا عمييم فيجب ، واحد جزاؤه الصيد ألن ؛ األخير القول ىو
 .  جميعا عنيم اهلل رضي عمر

نكاح   عقد   ويْحرم  :  المؤلف قال  . 

 .  اإلحرام محظورات من الثامن المحظور ىذا

ن ، الصحيح الزوجية عقد:  ىو النكاح عقد  .  خموة وال وطء يحصل لم وا 

 : عميو دل وقد

 وال ي نكح وال المحرم ي نكح ال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي نأ ، عنو اهلل رضي عثمان عن:  األول الدليل
 فمو ، المحرم الولي لوكيل وشامل ،( ي نكح) النكاح يقعد الذي لمولي شامل والنيي ، مسمم اإلمام أخرجو [يخطب
 ، اإلحرام حال والمرأة الرجل عمى ويحرم ، حينئذ النكاح عقد عميو حرم محرما النكاح عقد في الولي وكيل كان
 .  األثري الدليل ىذا

 دقَ عَ  إذا اإلنسان فإن ، عظيما إشغاال فيو ألن لممحرم منع إنما النكاح عقد أن ، نظري دليل وىو:  الثاني الدليل
لى المرأة إلى تتوق نفسو فإن ، النكاح دَ عقْ   ، عظيما انشغاال بالمخطوبة نفسو تنشغل يخطب الذي ، بيا المقاء وا 

 .  إلييا يصل حتى طريقة بأي إحرامو من انتيى لو يتمنى ؟ امرأة عمى عقد بمن فكيف

 :  المحرم نكاح شاىد

 ال لكن ، النكاح عمى شاىدا يكون أن كراىة المذىب من الصحيح ؟ ال أو والزوجين الولي حكم الشاىد حكم ىل
 العقد يتأثر وال صحيح العقد فإن حاللين عقد عمى محرمان شيد فمو ، عميو شيد لو صحيح والعقد ، يحرم

 في الخاطب فأشبو ، والزوجة الزوج لو والمعقود ، الولي يعقد الذي ألن ؛ العقد في شأن لو ليس ألنو ؛ مابشيادتي
 .  اهلل شاء إن اإلحرام حال الخطبة حكم وسيأتي ، الشيادة لو تكره كونو
 ( . قدامة ابن ذكر كما شيادتيما وتكره،  محرمين كانا إذا عقده يحضر أن يكره لكن: ) عثيمين ابن الشيخ قال

 .  اهلل رحمو عقيل ابن واختاره ، النكاح عمى الشيادة تحرم:  المذىب في رواية وىناك

 :  الراجح
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 الولي حكم في داخمة وليست ، الشيادة منع في نص ال ، المنصوص معنى في ىو وال فيو نص ال إذ ، األول ىو
 .  مكروىة:  فييا يقال ما أعمى ، الزوجين حكم في وال ،

 :  لممحرم النكاح عقد أقسام

 .  حرام فيو ، محرمة عمى محل عقد -ٔ

 .  حرام ، محمة عمى محرم عقد -ٕ

 .  حرام ، محمين نكاح عمى محرم ولي عقد -ٖ

 .  الولي فيو يدخل والثاني ، والزوجة الزوج فيو يدخل األول( ي نكح وال ينكح ال) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن

 :  قولين عمى خالف ففيو ، اإلحرام محظورات من أنو عمى تفقام ليس النكاح وعقد

 العمم أىل جماىير إليو وذىب ، يصح وال يجوز وال ، اإلحرام محظورات من محظور النكاح عقد:  األول القول
 افعيةوالش المالكية األئمة من إليو وذىب ، اهلل رحمو النووي ذكر كما ، والتابعين الصحابة من ، عمييم اهلل رحمة

 .  والحنابمة

 :  األدلة

 ( . يخطب وال ي نكح وال المحرم ينكح ال) السابق عثمان حديث:  األول الدليل

 والنكاح الطيب عمييا حرم م ِحّدا المرأة كانت إذا ، كالعدة ، النكاح فيحرم ، الطيب يحرم اإلحرام أن:  الثاني الدليل
 .  كالعدة لنكاحا فيحرم ، الطيب يحرم اإلحرام ، ىنا فكذلك ،،

 وعن ، عباس ابن عن مروي وىو ، العقد فيصح ، النكاح يمنع ال الولي أو الزوجين أحد إحرام:  الثاني القول
 . الحنفية مذىب وىو ، وعكرمة ، والثوري ، عطاء

 :  األدلة

 وىو ميمونة تزوج وسمم آلو وعمى عميو هلل صمى النبي أن"  عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  األول الدليل
 وماتت ، حالل وىو بيا وبنى ، محرم وىو ميمونة وسمم عميو اهلل صمى النبي تزوج" ولمبخاري ، عميو متفق" محرم
 وىو ميمونة تزوج وسمم عميو اهلل صمى النبي أن في صريح فالحديث:  قالوا ، والمدينة مكة بين مكان" بَسِرف
ذا ، محرم   ؟ ممنوعا يكون فكيف ذلك فعل وا 

 غيرىم وذكر ، ذلك من أكثر اهلل رحمو القيم ابن وذكر ، أجوبة تسعة أو ثمانية قرابة اهلل رحمو اإلسالم شيخ رذك
 . 

 النبي أن"  ميمونة فعن ، رافع وأبي ميمونة حديث من حالال كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ثبت قد أنو -ٔ
 ع قد الذي ، نفسو بحال أخبر واإلنسان:  قالوا ، مسمم اماإلم أخرجو " حالل وىو تزوجيا وسمم عميو اهلل صمى
 عميو اهلل صمى النبي إن:  تقول وىي ، عنيم اهلل رضي عباس بن اهلل عبد خالة وميمونة ، ميمونة ىي عمييا
 الشأن صاحبة ألنيا ؛ ىي قوليا فيقدم ، حرام وىو عمييا عقد:  يقول عباس وابن ، حالل وىو عمييا عقد ، وسمم
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 يمكن فال ، حياتيا في حدث أعظم ىذا يتزوجيا وسمم عميو اهلل صمى النبي كون ، الكبير األمر مثل في اصةخ ،
 ال بكثير ىذا من أدنى مواقف عميو تمر اإلنسان ، عنيا اهلل رضي ليا شرف ألنو ، الوقت ىذا في حاليا تنسى أن

 .  ؟ األمر ىذا مثل تنسى أن ليا فكيف ، وقتيا ينسى أن يمكن

 الرسول وكنت ، حالال بيا وبنى ، حالال ميمونة تزوج وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  قال ، رافع أبي حديث -ٕ
 القيم وابن حبان وابن خزيمة ابن صححو والحديث ، والبييقي والدارقطني والترمذي أحمد اإلمام أخرجو ،" بينيما

 عميو اهلل صمى النبي بين الرسول ىو الصحابي اىذ فإن ، الحديث صحة فرض وعمى ، وغيره األلباني وضعفو
 .  بالقضية عالم بينيما والرسول ، عنيا اهلل رضي ميمونة وبين ، وسمم

 شيء بأي:  يقول ثور أبا إن:  ألحمد قمت:  األثرم قال" الحافظ قال ، عباس ابن رواية في طعنوا العمماء أن -ٖ
 ، عباس ابن وِىم:  يقول المسيب ابن ، المستعان اهلل:  اهلل رحمو قال ؟ صحتو مع عباس ابن حديث يدفع

 التي الغمطات من - عباس ابن حديث - ىذا عد وقد" اليادي عبد ابن وقال" حالل وىو تزوجني:  تقول وميمونة
 " . نفسو بحال أعرف واإلنسان ، وقع ما ىذا أن أخبرت وميمونة ، الصحيح في وقعت

 األمور تفاصيل سنة ىذه من عمى يخفى وقد ، سنين عشر من نحو لو ، صبيا ذاك إذ كان عباس ابن أن -ٗ
 .  زمانو في جرت التي

 ترد فمم محرما بيا الزواج نقموا الذين الرواة وأما ، منيم وىي ، كثيرون حالال تزوجيا أنو رووا الذين الرواة أن -٘
 نكح أنو عنو روى الصحابة من أحدا أعمم ما" البر عبد ابن وقال ، عنو أخذوه الذين وأصحابو عباس ابن عن إال

 " . عباس ابن إال محرم وىو ميمونة

 النكاح عقد وأن ، نمحرما وىما تزوجيا وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عباس ابن عن عكرمة رواية في أن -ٙ
 ولم ، بمكة زوجيا من بانت قد كانت ميمونة أن ذكروا السير أىل عامة فإن ، غمط ىذا أن ريب وال ، بسرف كان
ذا ، المدينة من بيا يقدم لم فإنو ، عمرتو في وسمم عميو اهلل صمى النبي مع تكن  تكون فكيف بمكة مقيمة كانت وا 

 .  ؟ بسرف معو محرمة

نما ، مكة من بيا ورجع ، خروجو في القضية عمرة في تزوجيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن -ٚ  يحرم كان وا 
 فقد ، حالال تزوجيا أنو روى من أما" قال ثم ، إحرامو حال في تزوجيا أنو الحديث ىرظا فإن ، الحميفة ذي من

 " . عمرتو قضاء بعد أو ، اإلحرام قبل تزوجيا قد يكون أن فإما ، بو وأخبر األمر حقيقة عمى اطمع

 ، محرم وىو وجياتز  أنو فظن ، أحرم أن بعد إال تزوجيا وسمم عميو اهلل صمى النبي أن يعمم لم عباس ابن أن -ٛ
 .  عممو عمى بناء

 عمى لغة يطمق واإلحرام ، القعدة ذي شير في كان العقد ألن ؛ الحرام الشير في أي محرما بكونو المراد أن -ٜ
 :  النميري الراعي قول ىذا ومن ، الحرام الشير في كالدخول ، تنتيك ال حرمة في الدخول

  مخذوال مثمو أر ممف ودعا ،،، محرما الخميفةَ  عفان ابن قتموا
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 .  محرم وىو تزويجيا أمر وأظير ، حالال تزوجيا:  قيل -ٓٔ

 :  ذكروىا التي العامة األجوبة ومن

 ليست النكاح في خصائص لو وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، وسمم عميو اهلل صمى بالنبي خاص ىذا أن -ٔٔ
 .  لغيره

 :  الراجح

 وأما ، األصح ىو عنيم اهلل رضي عباس ابن حديث عمى رافع وأبي ميمونة حديث وترجيح ، الجميور قول ىو
ذا ، الخصوصية عدم األصل ، دليل إلى يحتاج فيذا بالخصوصية القول  مقرونة تأتي فإنيا الخصوصية جاءت وا 
 .  بدليل إال بحكم يخص فال ، لمجميع وقدوة أسوة أنو واألصل ، بدليميا

ي صحُّ  و ال:  قال ثم  . 

 عثمان حديث في كما ، عنو منيي ألنو ؛ يصح ال فإنو النكاح عقد إذا ، النكاح عقد عمى مترتبة المسألة ىذه
 اوفساد صحة يمحقو فعل كل ألن ؛ عنو المنيي فساد اقتضى المنيي ذات إلى عاد إذا والنيي ، عنو اهلل رضي

 .  فاسد فيو فييا يحرم حال في فعل إذا

 في نكح والذي ،[ رد فيو أمرنا عميو ليس عمال عمل من] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  فساده عمى الدليلو 
 .  مردودا فيكون ، وسمم عميو اهلل صمى رسولو أمر وال اهلل أمر عميو ليس عمال عمل قد إحرامو حال

 المغني صاحب قال لذا ، ذلك إلى يحتاج ال ، فاسد النكاح ىذا:  الفقياء قال ؟ طمقة إلى النكاح ىذا يحتاج ىل
وجت أو المحرم تزوج ومتى"  منيي ألنو ؛ بعضيم كان أو ، محرمين الكل كان سواء ، باطل فالنكاح محرمة ز 

 ألن ؛ طمقة إلى يحتاج الفاسد النكاح أن والمعروف ،" خالتيا عمى أو عمتيا عمى المرأة كنكاح ، يصح فمم عنو
 لكن ، لمغير تحل حتى ، غيره رأي أجل من فيطمقيا ، باقيا يزال ال العقد أن يرى ، نيمابي فرق إذا صحتو يرى من
ن ، طمقة إلى تحتاج ال:  قالوا ىنا  ؛ طمقة تطمق أن بد ال أنو إلى ذىبوا وغيره كالقاضي األصحاب بعض كان وا 
 .  صحتو يرى لمن تحل حتى طمقة إلى فيحتاج ، فيو مختمف فاسد نكاح ألنو

 :  اإلحرام عقد أبناء

 ، شرعيون فيم أبناء من عميو ترتب ما لكن ، فاسد فيو ، عقد شبية فيو حصمت والنكاح ، شرعيون أبناء ىؤالء
ذا  .  جديدا عقدا عمييا يعقد فإنو المرأة أراد وا 

ِفدية   و ال:  قال  . 

 ، الفدية عمى الدليل لعدم وذلك ، اإلحرام محظورات من حظورام فعل قد أنو مع ، فدية العقد عمى تترتب ال
 .  الغرم عدم واألصل ، التكميف وعدم الذمة براءة واألصل

 :  محرما الخطبة

 :  قولين عمى ؟ مكروه أم حرام ىو فيل ،( يخِطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال) فيو جاء الحديث
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 والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، العمم أىل عامة إليو وذىب ، مكروىة لممحرم الخطبة أن:  األول القول
 .  المذىب من الصحيح عمى والحنابمة

 :  األدلة

 بالتحريم يقال وال ، الكراىة عمى محمول( يخطب وال) قولو أن رأوا ، عنو اهلل رضي عثمان حديث:  األول الدليل
 يِنْ كُهٌُا} قال وتعالى تبارك اهلل فإن ، حرام وبعضيا مكروه وبعضيا ، مباح بعضيا أمور تقترن فقد ، لالقتران

 أمر ألنو ، لموجوب األمر( حصاده يوم حقو وآتوا) لإلباحة األمر( ثمره من كموا){ حَصَادِهِ يٌَْوَ حَقَّوُ ًَآَتٌُا أَثًَْرَ إِرَا ثًََرِهِ

 ألنيا األكل محرمة الخيل تكون أن يقتضي ىذا ىل{ ًَزِينَةً نِتَرْكَبٌُىَا ًَانْحًَِريَ ًَانْبِغَالَ ًَانْخَيْمَ} تعالى قولو وكذا ، بالزكاة
 .  األصول أىل عميو نص كما الدالالت أضعف من االقتران داللة أن المعموم ومن ، ال ؟ والبغال بالحمير اقترنت

ليو ، المحرم خطبة تجوز ال:  الثاني القول  وىذا" اهلل رحمو إلسالما شيخ قال ، الحنابمة من عقيل ابن ذىب وا 
 " . المذىب قياس

 :  األدلة

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  وقالوا ، التحريم عمى الحديث حمل ، اهلل رضي عثمان حديث:  األول الدليل
 .  نظر وال أثر من ذلك يعارض ما لنا وليس ، التحريم النيي وموجب ، يفصل ولم ، واحدا نييا الجميع عن نيى

 .  الجماع دواعي من والخطبة ، محرمة الوطء دواعي أن:  الثاني الدليل

 لتحصيل انقضائو إلى والتعجل ، اإلحرام واستثقال ، بالمخطوبة القمب تعمق توجب الخطبة أن:  الثالث الدليل
 .  العقد مثل ، الخطبة مقصود

 حسما كمو ذلك منع قد والشرع ، لموطء سبب العقد أن كما ، إليو وسبب النكاح مقدمة الخطبة أن:  الرابع الدليل
 .  لممادة

 .  قوي قول األول والقول ، قوية تعميالتيم الثاني القول أصحاب

ت ِصحُّ :  اهلل رحمو قال ثم  .  الرَّْجعة   و 

 .  بائن غير طالقا المطمقة إعادة:  ىي الرجعة

 يراجعيا أن لو يجوز فإنو ، طمقتين عمييا أوقع أو طمقة عمييا أوقع والتي ، بيا لدخ التي امرأتو يعيد أن أراد إذا
 .  صحاباأل رأي وىو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، اإلحرام حال في

 :  تيمأدل

 أمسكوىن:  يقل فمم ، بوقت مقيدة غير مطمقة جاءت واآلية{ بًَِعْرًُفٍ فَأَيْسِكٌُىُنَّ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  إطالقيا عمى فتبقى ، محرمين تكونوا أن إلى بمعروف
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 عقد ، النكاح مثل جديد إحالل بالرجعة يحصل فال ، طمقيا الذي لزوجيا مباحة حالل الرجعية أن:  الثاني الدليل
 .  إحالل بو يحصل النكاح

 أن لو يجوز ال المحرم فإن ، الطيب مثل ، قوي تعميل وىو ، االبتداء من أقوى االستدامة أن:  الثالث ليلدال
 .  جسده في الذي الطيب استدامة لو يجوز لكن ، الطيب يبتدئ

 .  الرجعة صحة عدم إلى رواية في الحنابمة ذىب

 .  النكاح أشبو ، البضع إلباحة وضع عقد الرجعة أن:  دليميم

 المطمقة المرأة وأما ، عميو حرام اإلنسان ينكحيا أن قبل المرأة ، والرجعة النكاح بين فرقا ىناك بأن:  ونوقش
 . النية مع فعمو أو بقولو يعيدىا أن ىي اإلباحة وسيمة لكن ، طمقيا الذي لزوجيا حالل فإنيا الرجعية

نْ :  قال ام ع   و ا   .  ن س ك ي ما ف س د   األولِ  التحمُّلِ  قبل   ج 

 .  اإلحرام محظورات من نالثام المحظور ىذا

 :  نوعين عمى الجماع

 .  األول التحمل قبل الجماع:  األول النوع

 .  األول التحمل بعد الجماع:  الثاني النوع

ما بعرفة الوقوف قبل يكون أن إما األول التحمل قبل الذي الجماع  .  بيا الوقوف بعد يكون أن وا 

 رَفَثَ فَهَا انْحَجَّ فِييِنَّ فَرَضَ فًََنْ يَعْهٌُيَاتٌ أَشْيُرٌ انْحَجُّ}  وتعالى تبارك اهلل لقول اإلحرام محظورات من محظور الجماع

 رحمو اإلسالم شيخ وقال ، الجماع بأنو عنيما اهلل رضي عباس ابن فسره والرفث ، {انْحَجِّ فِي جِذَالَ ًَنَا فُسٌُقَ ًَنَا
 الذي الرفث من فيو ، بالجماع يتعمق فيما التحدث أو ، لجماعا فعل فيشمل" وفعال قوال لمجماع اسم الرفث" :اهلل

 .  إحرامو حال في الحاج عنو ينيى

 ، باإلجماع ، اإلحرام يفسد وأنو ، األول التحمل قبل محرم الجماع أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع وقد
ن ، البر عبد وابن ، قدامة وابن المنذر ابن حكاه  .  الدقة من شيء إلى تحتاج إلجماعا حكاية كانت وا 

ما ، بعرفة الوقوف قبل يكون أن إما األول التحمل قبل الجماع  قبل كان فإن ، بعرفة الوقوف بعد يكون أن وا 
 األول التحمل وقبل بعرفة الوقوف بعد وأما ، بو يفسد العقد أن عمى اإلجماع العمماء حكى فقد ، بعرفة الوقوف

 .  اهلل شاء إن سيأتي خالف ففيو

 أىل من كبيرة طائفة إليو وذىب ، الجماع بغير يفسد ال النسك أن عمى ، العمم أىل من مجموعة اإلجماع حكى
 .المنذر وابن ، قدامة وابن ، حزم ابن منيم ، العمم

 :  الجماع أحوال

 :  حاالت ثالث لو الجماع



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 6_64  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
12 

 وابن المنذر ابن حكاه ، باإلجماع الحج دفس حصل فإذا ، بعرفة الوقوف قبل الجماع يكون أن:  األولى الحال
 .  والنووي قدامة وابن رشد وابن والقرطبي حزم

 .  األول التحمل وقبل ، بعرفة الوقوف بعد الجماع:  الثانية الحال

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ىذه

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، حجو يفسد:  األول القول

 :  األدلة

 ، مطمقة جاءت اآلية ،( الحج في جدال وال فسوق وال رفث فال الحج فيين فرض فمن) تعالى قولو:  األول الدليل
 فسد األول التحمل قبل جامع من ، إطالقيا عمى اآلية فتبقى ، بعرفة الوقوف بعدم أو بعرفة بالوقوف مقيدة تأتِ  لم

 .  حجو
:  فقال ، محرمان ونحن امرأتي عمى وقعت" وقال فسألو رجل هأتا ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أثر:  الثاني الدليل
 ، والدارقطني البييقي أخرجو"  وأىد فحج قابال أدركت فإذا ، يصنعون كما واصنع ، الناس مع اخرج ، حجك بطل

 .  اهلل رحمو النووي وصححو
 اهلل رضي عباس ابن فقال ، نائم وىو امرأتو عمى وقع رجال أن" عنيما اهلل رضي عباس ابن رأث:  الثالث الدليل
 تمتقيا وال فتفرقا أحرمتما فإذا ، حاجين اجر خاف قابل عام كان فإذا ، بمدكما إلى وارجعا ، نسككما اقضيا:  عنيما
 اهلل رحمة والنووي الدارقطني صححوو  ، أيضا والبييقي الدارقطني أخرجو" ىديا ىديااو  ، نسككما تقضيا حتى
  .  حجو في وطئ من في مروي شيء أعمى عباس ابن قول:  المنذر ابن وقال ، عمييم
 . محرم وىو جامع من كل عمى فيصدق،  بوقت مقيد غير مطمق الجميمين الصحابين قول أن:  اإلستدالل وجو

 بالنسبة وبعده الوقوف بين الفرق ما ، الوقوف قبل كما ، فأفسده تاما إحراما صادف جماع أنو:  الرابع الدليل
 التحمل تحمل إذا إال المحظورات لو تحل وال ، المحرم عمى محرمة جميعا اإلحرام فمحظورات ، فرق ال ؟ لإلحرام
 اهلل شاء إن سيأتي كما ، والنساء والطيب النكاح إال أو ، النكاح إال شيء كل لو حل تحمل إذا ، النحر يوم األول

 . 

،  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، بدنة وعميو ، صحيح حجو فإن بعرفة الوقوف بعد جامع من:  الثاني القول
 وبعد ، الحج يفسد الوقوف قبل ، الوقوف وبعد ، بعرفة الوقوف قبل الجماع بين يفرقون ، رواية في والمالكية
 .  بدنة وعميو ، الحج يفسد ال الوقوف

 :  األدلة

 أخرجو ،[ عرفة الحج] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الديمي يعمر بن الرحمن عبد حديث:  األول الدليل
 الركن ىو بعرفة الوقوف ، واأللباني والشنقيطي كثير وابن والنووي حبان وابن خزيمة ابن وصححو ، الخمسة
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 ، غيره عمى صحتو وال وجوده يتوقف وال ، بنفسو مستقل ركن الوقوف ألن ؛ حجو تم فقد بو جاء فمن ، األعظم
 .  بعده جامع لو حتى ، صحيحا بعرفة وقف من حج فيكون

 وقفت إال جبل من تركت ما ! واهلل نفسي وأتعبت راحمتي أكممت:  قال ، المضرس بن عروة حديث:  الثاني الدليل
,  ندفع حتى معنا ووقف , ىذه صالتنا شيد من ] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ؟ حج من لي فيل ، ميوع

 فبين ، الحافظ وصححو،  الخمسة أخرجو [تفثو وقضى حجو تمأ فقد , نيارا أو ليال ذلك قبل بعرفة وقف وقد
 .  صحيح حجو فإن عرفة بعد جامع فإذا ، صحيح حجو فإن بعرفة وقف من أن

 .  اهلل رحمو حزم ابن ذكره ، عباس ابن عن منقول أنو:  الثالث الدليل

 عباس ابن بقول يؤخذ فال ، ذلك خالف الصحابة عن ونقل ، ذلك خالف عباس ابن عن نقل بأنو عنو وأجاب 
 .  ىذا

 في األعظم الركن:  أي ،( عرفة الحج) قولو بأنو ، وغيره قدامة ابن عرفة الحج بحديث االستدالل عن وأجاب
 ، الفساد أمن عدم الفوات أمن من مزمي وال ، عرفة ىو الحج في المتأكد الركن إن:  وقالوا ، عرفة ىو الحج

 فقد فييا طاف لو فإنو ، العمرة مثل ، الحج فساد يأمن ال لكنو ، الحج فوات يأمن فإنو عرفة أدرك إذا اإلنسان
 .  الطواف بعد الجماع حصل لو فسادىا يأمن ال لكنو ، فواتيا أمن

 :  الراجح

 أن ، أعمم واهلل الصواب ىو األول والقول ، ضعيف قول الحج يفسد ال بعرفة الوقوف بعد الجماع بأن الحنفية قول
 .  الحج يفسد األول التحمل وقبل بعرفة الوقوف بعد الجماع

 .  األول التحمل بعد جامع إذا:  الثالثة الحال

 والحنفية ، وربيعة ، والشعبي وعطاء ، عباس ابن رأي وىذا ، آثم وىو ، حرام والجماع ، صحيحا حجو يكون ىنا
سحق والحنابمة والشافعية والمالكية  وابن وحماد ، والزىري النخعي وخالف ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل ،عامة  وا 

 الرمي قبل كالوطء فأفسده صحيحا إحراما قابل جماع ألنو ؛ حجو فسد األول التحمل بعد جامع إذا:  وقالوا ، حزم
 . 

 كابن ، صحيح حجو أن رأوا فإنيم ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب عن الثابت خالف ىذا بأن:  ونوقش
 .  أعمم واهلل ، صحيح الحج أن ورأى ، جزورا ينحر أن األول التحمل بعد جامع من أفتى فإنو ، عباس

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


